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جىؾئت...
جلهب اإلاغؤة صوعا ً
عاثضا في الؿير الهاصي للمجخمو ،فهي عهيزة ألاؾغة التي بضونها ال جلىم كاثمت ،وهي اإلاغبُت ألاولى
ألفغاصها ،واإلاىحهت لؿلىههم ،والخغٍطت نلى ؾالمتهم من آلافاث التي كض ًخهغغىون لها ،وهي التي جنسج شيل
الهالكاث التي جغبـ ألاؾغة باإلاجخمو .هما حؿاهم اإلاغؤة الهاملت باإلغافت بلى طلً في بناء اكخطاص صولتها وفي اجساط
اللغاعاث.
ومو هظا ناشذ اإلاغؤة عاهنُت هامشُت مفغوغت من كبل الؿُاق اإلاهُمن والنكام ألابىين اإلاغهؼي ،بط جم ججاهل
اإلاغحهُت الضًنُت التي خافكذ نلى خػىعها الفانل وعهؼث نلى صوعها في اإلاجخمو ،لُخم الخهامل مو مغحهُت
بنؿانُت جللُضًت مطايت وشبه صًنُت جسُُلُت حؿؿذ صوعن اإلاغؤة وجظًله.
فشهضث مؿيرة اإلاغؤة نػاال ؾىٍال من ؤحل اإلاؿالبت بخًُير ؤوغانها وؾن كىانيو جدمي خػىعها وتهخم بهىٍتها
ؤلانؿانُت اإلاميزة واإلاسخلفت نن هىٍت الغحل  ،وجىج هظا النػاٌ بانتراف صولي واؾو غمن ؾلؿلت من الاجفاكُاث
الضولُت جػمن لها حمُو خلىكها ونلض ماجمغاث صولُت جدناوٌن وغو اإلاغؤة
وجؼامنا مو نُض ألام في الىؾن الهغبي والُىم الهاإلاي للمغؤة ،نكم مغهؼ حُل البدث الهلمي بخاعٍش  21 – 19ماعؽ
 2015بمضًنت ؾغابلـ  /لبناو ماجمغه الىلي الؿابو لخلُُم صوعن وميانت اإلاغؤة إلعؾاء ألامن والؿلم ألاهلي ،بمشاعهت
ً
ً
ً
صولت وهي ول من :فلؿؿيو ،الجؼاثغ ،لبناو ،اإلاًغب،
نلمُت مىػنت نلى  11ن
ن
ن
ماؾؿت
ؤؾاجظة وباخثيو من 40
لُبُا،الؿىصاو ،مطغ ،الهغاق ،الُمن ،اإلاملىت الهغبُت الؿهىصًت ،والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت.
ونؼوال ننض لجنت ضُايت جىضُاث اإلااجمغ اإلاىكغةً ،نشغ اإلاغهؼ غمن ؾلؿلت ؤنماٌ اإلااجمغاث ؤهم ألابدار
الهلمُت اإلاشاعهت بهظا اإلااجمغ والتي التزمذ باإلاهاًير الشيلُت ،همؿاهمت منه في بزغاء اإلاىخباث بالضعاؾاث والبدىر
الهلمُت التي جلخمـ كػاًا الهطغ ومخؿلباث الىاكو في الهالم ؤلاؾالمي.

عثِؿت اإلااجمغ /نص.نؾغوع ؾالبي اإلال
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انفهرس
الطفدت

ن
 اإلاغؤة في الضًاناث الؿماوٍت والهطىع اإلاسخلفت /نص.ننفاف بشير نباؽ نمغ (نالؿىصاو)ن

9ن

 ميانت اإلاغؤة في الشغاجو الؿماوٍت /ننالبرفؿىع نىع الهضي خماص (لُبُا)ن

23ن

(صعاؾت جدلُلُت )ن/ن م.ص.ن مدمض غُاء الضًن زلُل ببغاهُم

31

 ضىعة اإلاغؤة في اللغآو الىغٍم
(الهغاق)ن

 خلىق وواحباث اإلاغؤة في ألاؾغة :ن بيو بجخاف اللىانيو والىزاثم الهغبُت ومبالًت الطىىن
الضولُت /نص.نؾغوع ؾالبي اإلال (الجؼاثغ لبناو)ن

63

 مؿخجضاثن وجؿىع خلىق اإلاغؤة في الدشغَو الجؼاثغٍال/نص.نناكلي فػُلت (الجؼاثغ)ن

75ن

 قاهغة الهنف غض اإلاغؤة :ن بيو جإزيراث الثلافت اإلاخىاعزت وآلُاث الخضزل إلاداعبتها /نن البرفؿىع
ًىؾف طًاب نىاص (فلؿؿيو)ن

95

 جؿىع اإلاغهؼ اللانىني للمغؤة في الدشغَهاث الجؼاثغٍت الضازلُت الخاضت باألخىاٌ الصخطُت /نص.ن
لُلى حمعي (الجؼاثغ)ن

109ن

 خلىق اإلاغؤة في اللىانض الضولُت والخؿبُلاث الهملُت في اللانىو الضازلي بيو الخؿبُم
واإلاهىكاث /نالباخث نمغ نبض هللا مدمض الؼوبعي (الهغاق)ن

121

 خماًت اإلاغؤة في اللانىو الجؼاثغي و اللانىو الضولي /نص.نبن نُاص حلُلت (الجؼاثغ)ن

133ن

ً
 اإلاغؤة الهغبُت وصوعها الغٍاصي في نالم مخًير :ن اإلاغؤة اللُبُت نمىطحا /ن ص.ن لُلى مدمض الهاعف
(لُبُا)ن

147ن

/نن ألاؾخاطة

163

 صوع اإلاغؤة في صفو عجلت الخنمُت والخلضم ندى ألامام /ن ؤ.ص.ن ؤمل اإلاسؼومي (الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍىُت)ن

175

 جغكُت صوع اإلاغؤة وجمىُنها من اإلاؿاهمت الفهالت في الخنمُت اإلاجخمهُت الشاملت
ؾهُضة ؾُب (نالجؼاثغ)ن
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 اإلاغؤة و الخنمُت اإلاجخمهُت (بيو الىاكو و اإلاغججى)ن/نص.نعبى الشهغاني (لبناو)ن

189

ُ
 الؿالم الاؾغي وصوع اإلاغؤة في جنمُت اإلاجخمو /نؤ.نامُمت ؾمُذ الؼٍن (لبناو)ن

205

 اإلاهىكاث الثلافُت للمشاعهت الؿُاؾُت للمغؤة في اإلاجخمهاث الهغبُت /ن ص.ن مدمض زشمىو
(الجؼاثغ)ن

219

 اإلاشاعهت الؿُاؾُت للمغؤة الجؼاثغٍت :اغؿغاعٍت ؤم غغوعة وؾنُتن/نص.ناهغام بغواو (الجؼاثغ)ن

235

 مشاعهت اإلاغؤة الجؼاثغٍت في حؿُير اإلاجالـ اإلادلُت اإلانخسبت :ن بيو الثًغاث اللانىنُت والخضوص
الخؿبُلُت /نالباخثت فاًؼة ًىؾفي(الجؼاثغ)ن

253

 ميانت اإلاغؤة الهغبُت في الخُاة الؿُاؾُت الجؼاثغ نمىطحا /نالبرفؿىع مدمىصي مغاص (الجؼاثغ)ن

267

ً
 ضىعة اإلاغؤة في الخؿاب الفلؿفي وصوعها في اإلاجخمو الهغبي الاؾالمي :ن ابن عشض نمىطحا /ن ص.ن
ؤؾماء ؾالم ملي نغٍبي (لُبُا)ن

283

 واكو اإلاغؤة همؿاهم و ضخُت في ؤلانالم الهغبي /نص.نهُفاء عشُضة جياعي (الجؼاثغ)ن

299

/ن ؤ.زضًجت بغًٍ

213

 ضىعة اإلاغاة الهغبُت واإلاؿلمت في الؿِنما الًغبُت والهغبُت صعاؾت نلضًت
(الجؼاثغ)ن

 واكو اإلاغؤة الصخفُت :ن صعاؾت ملاعنت نلى خالت اإلاغؤة الصخفُت في الؿىصاو :ن الفترة من -2005ن
2006ن م /نالفترة من -2013ن2014م ،ص.نناهض خمؼة مدمض ضالح (الؿهىصًت)ن

331

 اإلاهالجت ؤلانالمُت لكاهغة الهنف غض اإلاغؤة:ننبيو التهىٍل والخللُل /نؤ.ننىاٌ وؾاع (الجؼاثغ)ن

347

 الطىعة النمؿُت وؤلاؾخًالٌ الجؿضي للمغؤة في ؤلانالو الخجاعي /نؤ.ننماعة فىػي (الجؼاثغ)ن

365

 الخىضُاث

395
يخلي مركز جيل البحث العلمي مسؤوليتو عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية
ال تعبر اآلراء الواردة في ىذه األبحاث بالضرورة عن رأي إدارة المركز
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2015
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اإلاغؤة في الضًاناث الؿماوٍت والهطىعن اإلاسخلفت

الضهخىعة نفاف بشير نباؽ نمغ /حامهت الغباؽ الىؾجي  -الؿىصاو -الخغؾىم

مؿخسلظ الضعاؾت
ًا
ًا
ضدا الٗهغ الجاَلي ْمغْعرا م٩اهتها ٦ما ْعص في ال٨خب ْالضًاهاث
جىاْلذ َظٍ الضعاؾت م٩ان املغأة ٖلى مغ الٗهٓعر ر
الؿماٍْتْ ،ازخخمذ الضعاؾت الخضًض ًٖ املغأة في الخًاعاث الُٓهاهُت ْالغْماهُت ْالِىضْؾُت ْبٌٗ الخًاعاث.
ًا
قِيا ْلِـ لِا ْظٓص ،ئلى أن ظاد إلاؾالم ْأُٖاَا الخ ٤في ٧ل
خُض ٧اهذ املغأة في بٌٗ الٗهٓعر ْالضًاهاث ال حٗجي ر
ٔ ْإلاًمان بٗلٓ الكأن ُجهما ٦ما خضص صْعَا
شخيد ْؾاْاَا الغظل ازخال ٝمِٟٓم الٓ٣امت الكغُٖت ْالخٟغٍ ٤في الخ ٓ٣ر
في املجخم٘ ْما ج٣ضمّ مً زضمت ظلُلت.
ُ
ٖضص مً الىخاةج مجها أن بٌٗ الٗهٓعر ٢للذ مً صْعر املغأة ْخغمتها مً خ ٤املكاع٦ت في مٓعر
ْزلهذ الضعاؾت ئلى ٍدر
الٗامت ْالسانت ْلِـ لِا خ ٤اجساط ال٣غاعْ ،أجها لِـ لِا ْظٓص ْال حؿٓٔر شخيد.
ْْ ١اظباث املغأة التي ٟ٦لتها لِا الكغَٗت أجها ئوؿان لّ صْ رع في املجخم٘،
أْنذ الضعاؾت ًغْعة مغاٖاة خ ٓ٣ر
ْيغْعة جٓاٞغ الشٞ ّ٣حها مما ًىٗ٨ـ ٖلى اليصخئ ْجغبُتهم في ِيت نالخت ئلى ظاهب جٓٞحر مً ْالاؾخ٣غاع.
ج٣ترح الباخشت يغْعة ئَال ١الٗضًض مً الىضْاث ْاملإجمغاث ٖلى ُ
الهٗض املدلُت ْإلا٢لُمُت ْالضْلُت ْٖ٨ـ صْعَا
ْم٩اهتها التي َْبتها ئًاَا الكغَٗت إلاؾالمُت لخدؿحن أْيإ املغأة ْع ٘ٞمؿخٓٔر مكاع٦تها في الخُاة الٗامت.
الخغا ٥إلاظخماعي ْالؿُاسخي ْئُٖادَا صْعَا الُبُعي ٦أم جغبي ْج٠٣
ج٣ترح الباخشت يغْعة ئقغا ٥املغأة في ٖملُت ِ
ًا
ضا ٖلى هخاط ٚغؾِا .مما ٌٗٓص ضْعٍ األمً ْالؿالم في الٗالم.
قاَ ر
ِ
اإلاغؤة لضي الهغب في الجاهلُت
أما الٗغب في ِٖض الجاَلُت ٞاجهم ٧اهٓا ٌٗخبرْن املغأة ظؼدا مً الثرْةْ ،لِظا ٞان عملت ٧اهذ حٗض محرازا ال ً
املٓعْر٧ْ ،اهذ َظٍ الٗاصة الٓاملت ظاعٍت هٟت زانت حن ٢باةل الُمً الظًً ٧اهٓا ٌِٗكٓنر م٘ أؾغ إلاؾغاةُلُحن
ًا
ًا
جابٗا لِٓٔر الغظل.
خض ر
قاتٗا في ظمُ٘ ٢باةل الٗغب ضْنر قغٍ أْ جدضًض ٍدر
ر
ْالها يحن ْ٧ان حٗضص الؼْظاث
ًا
هاػال ئلى خض ًى٨غٍ الًمحر إلاوؿاويْ ،في َظا ٢اٖ ٫مغ
اإلظماٞ ٫ان م٣ام املغأة في املجخم٘ الٗغبي ٢بل إلاؾالم ٧ان ر
ًا
ً السُاب عضخي هللا ٖىّْ " :هللا ٦ىا في الجاَلُت ال وٗض اليؿاد قِيا ،ختى هؼ٫ر ٫ٓ٢ر هللا ٞحهً ما أهؼ٫ر"٣ٞ ،ض أٞاص بهظا
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ْٖؼةْ ،ئهما طل ٪في
ال٫ٓ٣ر الٓظحز ما ٧اهذ املغأة ٖلُّ في الِٗض الجاَلي مً اهدُاٍ ْطلت ،زم ما ناعث ئلُّ مً ٍدر
عٗٞت ِ
ْل حٗالُم إلاؾالمْ ،مباصةّ الخُ٨مت .زبذ أن امللل ال٣ضًمت في الجاَلُت ٧اهذ جىٓغ للمغأة هٓغة الخد٣حر ْإلاَاهت ،مما
ال ًخ ٤ٟم٘ ٦غامتها إلاوؿاهُت ،ل ٧اهذ حٗاملِا أهٓإ الٓلم ْجضِٗٞا هدٓ الِاٍْت ْالظْ ٫الِٓان .جل ٪الخ٣اة ٤التي
جسُل للمُال٘ أهّ لم ً ً٨للمغأة في طل ٪الِٗض قأن ٦اوؿان في املجخم٘ إلاوؿاوي.
ال ًسٟى ٖلى ال٨شحر مىا م٩اهت املغأة في الٗهٓعر الجاَلُت٣ٞ ،ض ْن ّٟبٌٗ املإعزحن بٗهغ إلاهدُاٍ الٓالم
ًا
ْلظل ٪ؾمي الجاَليْ ،مجهم مً ًُلٖ ٤لُّ َظا الاؾم هٓغرا لجِل الٗغب اإلؾالم مً َىا ازخلٟذ عاد خٓ ر ٫م٩اهت
ًا
املغأة في َظا الٗهغٞ ،حرٔر البٌٗ أن املغأة هالذ م٩اهت مخٓؾُت هٓغرا ل٨شحر مً آلازاع التي جخدضر ًٖ ٞسغ الغظا٫
أمِاتهم ْبأزٓاتهم ٦ما ْعص ٖلى لؿان ٦شحر مً الكٗغاد).(1
ْفي الٓ٢ذ هٟؿّ ٧ان ال٨شحر مً الٗغب ًىٓغْن ئلى املغأة هٓغة امتهانٍْ ،خجلى طل ٪ما  ُّٞاٖخباع أ٦بر ما في الصخيد
ًا
جسلها مً الٗاعْ ،لٗل الؿبب في ٦غاَُت الغظل الجاَلي للبىاث أهّ ًخاظغ اليؿاد ْبكغْ ًِٞظاد
ر
ًمحزٍ َٓ ْأص البىاث
ْ
َّل َو َو َو ُ َو َو ًا َو َّل ُ ْ َو ُ ُ َّل ُ ْ َو ْ َو َّل َو َو ْ َو ُ َو ْ َو َو َّل َو َو َو ْ َو ْ َو ُ ُْ
َو
ذ أًماه ٨رم
اب ِمما مل ٨ر
ًً ًبخ ٓٛرن ال ِ٨خ ر
ً ِ ًٞل ِرّ ْال ِظ ر
ًً رال ً ِجضْ رن ِه٩اخا ختى ٌِ ٛىحه رم الل رّ ِم ر
 ٠ال ِظ ر
في ٓ٢لّ حٗالىَ ) :وْل َوِ ْؿخ ْٗ ِ ِ ٟر
َّل َّل َو َو ُ َو ُ ْ
َو ُ َو ْ َو
ُ
َٓ ْرم ئ ْ رن َوٖل ْم ُخ ْرم ٞحه ْرم َوز ْح ًارا َوْ َو ُج ُ
َوَ ٞو٩اج ُب ُ
اد ئ ْ رن َوأ َوع ْص َو رن َوج َود ُّ
ه ًاىا ِل َوخ ْب َوخٓٛا
ا ٫الل ِرّ ال ِظي جاْ ٦رم َوْ رال جِ ٨غ َُٓا َ ٞوخ َوُا ِجْ ٨رم َوٖلى ال ِبِ ِ ٛر
ً َوم ِ ر
َٓ ْرم ِم ْ ر
ِ ِ
ِ
ِِ
ْ
ْ
َّل
َو
ْ
َو
ْ
ُ
َو
َّل
ُّ
َو
ْ
ْ
ْ
َّل
َّل
َو
َو
ُم().(2
ٓع َوع ِخ ٌرر
ً ٌ ٟٚرر
ً ب ْٗ ِرض ِئَ ٦وغ ِاَ ِِ ر
ً ِ ٞا رن الل رّ ِم ر
ً ًُِ ٨غَ ُِ ر
اة الضه َوُا ْ َوم ر
ى الخ َوُ ِر
َوٖ َوغ َو ر
اإلاغؤة في ألاؾالم:
ل٣ض ع ٘ٞإلاؾالم م٩اهت املغأةْ ،أ٦غمِا ما لم ً٨غمِا ّ صًً ؾٓاٍٞ ،اليؿاد في إلاؾالم ق٣اة ٤الغظاْ ،٫زحر الىاؽ
زحرَم ألَلّٞ ،املؿلمت في َٟٓلتها لِا خ ٤الغيإْ ،الغٖاًتْ ،ئخؿان التر ُتْ ،هي في طل ٪الٓ٢ذ ٢غة الٗحنْ ،زمغة
الٟإاص لٓالضحها ْئزٓاجهاْ ،ئطا ٦برث ٞهي املٗؼػة امل٨غمت ،التي ٌٛاع ٖلحها ْلحهاٍْ ،دَِٓا غٖاًخّٞ ،ال ًغضخى أن جمخض ئلحها
أًض بؿٓدْ ،ال ألؿىت أطْٔ ،ال أٖحن سُاهتْ ،ئطا جؼْظذ ٧ان طل٩ ٪لمت هللاْ ،مُشا ّ٢الٛلُٔٞ ،خ ٓ٩رن في ِذ الؼْط
أٖؼ ظٓاعْ ،أمى٘ طماعْْ ،اظب ٖلى ػْظِا ئ٦غامِاْ ،إلاخؿان ئلحها ٠٦ْ ،طٔ ٖجها.
ًا
ًا
ًا
م٣غْها الكغ ٥اهللْ ،الٟؿاص في عىْ .ئطا
ر
م٣غْها د ٤هللا حٗالى ِْٖ٢ٓ٣ا ْإلاؾادة ئلحها
ر
أما ٧ان ُّغَا
ْئطا ٧اهذ ر
ُ
ًا
أزخا ٞهي التي أمغ املؿلم هلتهاْ ،ئ٦غامِاْ ،الٛحرة ٖلحهاْ .ئطا ٧اهذ زالت ٧اهذ مجزلت م في البر ْالهلتْ .ئطا
٧اهذ ر
٧اهذ ظضة ،أْ ٦بحرة في الؿً ػاصث ُ٢متها لضٔ أْالصَاْ ،أخٟاصَاْ ،ظمُ٘ أ٢اعبهاٞ ،ال ً٩اص ًغص لِا َلبْ ،ال ٌُ َوؿ َّل ّٟلِا
عأي .زم ئن للمغأة في إلاؾالم خ ٤الخملْ ،٪إلاظاعةْ ،البُْ٘ ،الكغادْ ،ؾاةغ الٗٓ٣صْ ،لِا خ ٤الخٗلمْ ،الخٗلُم ،ما ال
ًا
ًسال ٠صًجها ،ل ئن مً الٗلم ما َٓ ٞغى ٖحن ًُأزم جاع ّ٦ط٦غرا أم أهثى

( )1ينظر تاريخ اإلسالـ السياسي ،حسن إبراىيم حسن ،القاىرة 1945ـ.36/1 ،
( )2سورة النور ،اآلية .33

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

10

أعمال المؤتمر الدولي السابع :المرأة والسلم األىلي  /طرابلس  21 - 19مارس 2015

ْمً نٓعر ج٨غٍم إلاؾالم للمغأة أن ههى الؼْط أن ًًغب ػْظخّ ال مؿْٓ ،ٙظٗل لِا الخ ٤ال٩امل في أن حك ٓ٩خالِا
َو
ْ
ْ
َو َو َو
ئلى أْلُائها ،أْ أن جغ ٘ٞللخا٦م أمغَا ،ألجها ئوؿان م٨غم ٦ما ظاد في ٓ٢لّ حٗالىَ ) :وْلْ ٣رض َّ ٦لغ ْم َوىا َو ِجي َوص َورم َوْ َوخ َومل َوى ُاَ ْرم ِفي ال َوب ِّرر
ًا
َو ْ َو ْ َو َو َو ْ َو ُ ْ َو َّل ّ َو َو َو َّل ْ
َو َو
َّل ْ َو َو َو
ُال().(1
ً زل َْ ٣وىا ج ْ ًِ ٟر
حر ِمم ر
ًل َوى ُاَ ْرم َوٖلى ِ ٦ش ٍدر
اث ْٞ
ً الُ ُِب ِ ر
ْالبد ِرغ ْعػ٢ىاَ رم ِم ر
جغٔر الباخشت أن املغأة ٢بل إلاؾالم ٧اهذ مِملت ال ُ٢مت لِا ٖىض مم ل ً٨بٗض أن ظاد إلاؾالم ٦غمِا ْأنبدذ لِا
م٩اهت في عى.
اإلاغؤة في اللغآو:
ل٣ض ؾأْر هللا )ظل ظاللّ( حن الغظل ْاملغأة في أنل السل٣ت:
ٞأزبر ؾبداهّ ٓخضة نل إلاوؿاوي الظي زل ٤مىّ الغظاْ ٫اليؿاد في أ٦ثر مً مٓي٘ مً ال٣غ ن ال٨غٍم٢ ،ا٫
ُ َّل
َو َو َو ُ ْ ْ َو ْ َو َو َو َو َو َو ْ َو َو ْ َو َو َو َو َّل ْ ُ َو َو ًا َو
َّل
حٗالىَ ) :وًا َوأ ُّح َوها َّل
اد َوْ َّلاج ُٓ٣ا الل َورّ
اال ِ ٦ش ًاحرا َوْ ِو َوؿ ًار
ض ِمجهما ِعظ ر
ِ ٤مجها ػْظِا ْب ر
ـ ْ ِاخض ٍدرة ْزل ر
ً هٍ ٟد ر
اؽ َّلاج ُٓ٣ا َوعَّلبُ ٨رم ال ِظي زل ٨٣رم ِم ر
الى ُ ر
َو ْ َو ْ َو َو َّل َّل َو َو َو َو ُ
َّل َو ُ َو
َو ُ َو َّل َو ْ َو َو ُ ْ ْ َو
ـ َوْ ِاخ َوض ٍدرة
ً ه ٍْ ٟد ر
ان َوٖل ُْْ ٨رم َوع ًِ ٢اُبا()٢ْ ،(2ا ٫ؾبداهّ ْحٗالى َْ) :رٓ ال ِظي أوكأ ٦رم ِم ر
ام ِئ رن الل رّ  ٧ر
ال ِظي ح َوؿ َوادلٓ رن ِ ِرّ ْ عخ ر
َو ُ ْ َو َو ٌّر َو ُ ْ َو ْ َو ٌر َو ْ َو َّل ْ ْ َو
َّل
َو َو
َو َو َو ُ ْ ْ َو
َو
ـ َوْ ِاخ َوض ٍدرة َوْ َوظ َوٗ َورل ِم ْج َوها َوػ ْْ َوظ َوِا
ً ه ٍْ ٟد ر
اث ِلٍ ْٓ ٣د رم َوً ْ ُِٓ ٣ٟرن()٢ْ ،(3ا ٫حٗالىَ َُ ) :و رٓ ال ِظي زل ٨٣رم ِم ر
هل َوىا آلا َوً ِ ر
ٞمؿخ ٣رغ ْمؿخٓص رٕ  ٢رض ٞ
ًا
َو
َو
َو
َو َو َّل َو ْ َو َو ْ َو َو َو َّل َو َو َّل ُ َو َو ْ َو َو ْ َو َو َو ًا َو َو ُ َو
َو ْ ُ َو َو َو َو َو َو َّل
ْ
ًا
ْ
َو
ًَو
َّل
َو
َو
ً ِم ر
ذ صٖٓا الل رّ عبهما ل ِ رن جُدىا ن ِالخا لىٓ٩ه ر
ث ِ ِرّ ٞلما أز٣ل ر
ال ز ُِٟٟا َ ٞوم َّلغ ر
ذ خ ْم ر
ً ِئل ْح َوها ٞل َّلما حٛكاَا خ َومل ر
ِلِؿ ٨ر
َو َو َو ُ ْ ْ َو ْ َو َو ُ َّل َو َو َو ْ َو َو ْ َو َو َو َو ْ َو َو َو ُ ْ َو ْ َو ْ َو َو َو َو َو َو ْ َو َو ْ ُ ُ ُْ
َّل
َو
اط ًسل ٨٣رم ِفي
ام زما ِهُ رت أػْ ٍد ر
ً وٗ ِ ر
ـ ْ ِاخض ٍدرة ز رم ظٗ رل ِمجها ػْظِا ْأهؼ ر ٫ل ٨رم ِم ر
ً هٍ ٟد ر
ًٍ()٢ْ ،(4ا ٫حٗالى ) :زل ٨٣رم ِم ر
الك ِاِ ٦غ ر
َو ْ
ُ ُ ُ َو ْ
ُ ُ َو َو َو َو ُ ُ َّل ُ َو ُّ ُ ْ َو ُ ْ ُ ْ ُ َو َو َو َّل ُ َو َو َو َّل ُ ْ ُ َو
ه َوغ ٓٞرن()٦ (5ما ؾأْر عبىا
 ٪رال ِئل رّ ِئ رال َ رٓ ٞأوى ج
ر ط ِل ٨رم الل رّ عب ٨رم ل رّ املل ر
اث زال ٍد ر
ِ ٤في ْلم ٍد ر
ً َوب ْٗ ِرض زل ٍد ر
ُ ُٓ ِ رن أ َّلم َوِا ِجْ ٨رم زل ًا٣ا ِم ْ ر
ُجهما في أنل الٗبٓصًت لّ ْخضٍ ْالخ٩الُ ٠الشغنُت:
ظيؿا ٖلى زغ ،ل ظٗل مُ٣اؽ الخًُٟل الخٔٓ٣ر ْالهالح ْإلانالح٢ ،ا ٫حٗالىَ ) :وًا َوأ ُّح َوها َّل
ْلم ًًٟل ًا
اؽ ِئ َّلها
الى ُ ر
َو
َو
َو َو ْ َو ُ ْ ْ َو َو َو ُ ْ َو َو َو َو ْ َو ُ ْ ُ ُ ًا َو َو َو َو َو َو َو ُ َّل ْ َو َو ُ ْ ْ َو َّل ْ َو ُ ْ َّل َّل َو َو ٌر َو
حر().(6
ُم ز ِب ٌرر
ً طٍ ٦درغ ْأهثى ْظٗلىا ٦رم قٗٓبا ْ٢با ِة رل ِلخٗاعٓٞا ِئ رن أ٦غم ٨رم ِٖى رض الل ِرّ أج٣ا ٦رم ِئ رن الل رّ ٖ ِل ر
زل٣ىا ٦رم ِم ر
ْ َو
ْ ُ ُّ َو ْ
ً في َّل
اث َوْ ْع ِ ر
ى
الؿ َوم َواْ ِ ر
ٍْدؿأْر الغظاْ ٫اليؿاد ل إلاوؿان ْظمُ٘ زل ٤هللا في أنل الٗبٓصًت ٢ا ٫حٗالىِ ) :ئ رن  ٧رل م ر ِ
ئ َّل رال َو ِحي َّل
ٔ هللا حن الغظاْ ٫اليؿاد في أنل الخ٩الُ ٠الكغُٖتْ ،الشٓاب ْالٗ٣اب ٖلى ٗٞلِا ْجغِ٦ا
ً َوٖ ْب ًاضا()ْ (7ؾاْ ر
الغ ْخ َوم ِ ر
ِ
َو ْ َو َو َو ّ َو ًا َو َو ُ ْ َو َّل ْ َو َو َو َو ْ َو َو َو ًا ْ َو َو َو ْ ُ ْ َو َو ُ َو ُ ْ ٌر َو ُ َو َو َو ْ ُ ُ َو ْ َو َّل َو
ً ٪ضزلٓ رن الجى رت
ً ٞأْل ِي ر
ً طٍ ٦درغ أ رْ أهثى َْ رٓ مإ ِم ر
ً ٖ ِم رل ن ِالخا ِم ر
ٔ ِئ رال ِمشلِا ْم ر
ال ًجؼ ر
ً ٖ ِم رل ؾ ِِي رت  ٞر
٢ا ٫حٗالى ) :م ر
َو ُ َو
َو
)(8
َو
اب( .
ًُ ْغػٓ٢نر َِ ٞوحها ِبْ ٛح ِرر ِخؿ ٍد ر

( )1سورة االسراء ،اآلية .70
( )2سورة النساء ،اآلية .1
( )3سورة االنعاـ ،اآلية .98
( )4سورة االعراؼ ،اآلية .189
( )5سورة الزمر ،اآلية .6
( )6سورة احلجرات ،اآلية .13
( )7سورة مرًن ،اآلية .93
( )8سورة غافر ،اآلية .40
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َو ّ َو ُ
َو ْ َو َو َو َو
ُ
ً َوط َو ٦رغ َوأ ْ رْ ُأ ْه َوثى َوب ْٗ ُ
ٌ َوَّ ٞلالظ َو
ً ُْ ٨رم م ْ ر َو ْ
ًًر
ُ٘ َوٖ َوم َورل َوٖ ِام ٍد رل ِم ْىْ ٨رم ِم ْ ر
اب ل ُِ ْرم َوعُّب ُه ْرم أ ِوي رال أ ِي ُر
ْ٢ا ٫ؾبداهّ ْحٗالىٞ ) :اؾخج ر
ً بٗ ٍد ر ِ
ِ
ٍد
ُ
ُ
َو
َو
َو
ُ
ُ
َو
َو
ُ
ُ ُ
َّل
َو
َو
َو
ُ ْ
َو
ّ
َّل
َوَ َو
ً ج ْد ِت َوها
اث ج ْج ِغير ِم ْ ر
ً ِص َوً ِاع َِ ْرم َوْأْطْا ِفي َوؾ ِب ُِلي َوْ٢اجلٓا َوِْ ٢خلٓا ألَ ِٟ ٦وغ رن َوٖ ْج ُه ْرم َوؾ ِِّي ِات ِه ْرم َوْأل ْص ِزل َّلج ُه ْرم َوظى ٍد ر
اظ ُغْا َوْأز ِغ ُظٓا ِم ْ ر
ْ َو َو َو ُ ْ َو
ْ َو ْ َو ُ َو َو ًا ْ ْ َّل َو َّل ُ ْ َو ُ ُ ْ ُ َّل
ْ
ً َّل
ً طٍ ٦درغ أ ْ رْ أهثى َوْ َُ َو رٓ ُمإ ِم ٌر ر
ً
اث ِم ر
اله ِال َوخ ِ ر
ً َوٌ ْٗ َوم ْرل ِم َو ر
اب()٢ْ ،(1ا ٫حٗالىَ ) :وْ َوم ْ ر
ً الش َوٓ ِ ر
ً ِٖى ِرض الل ِرّ ْالل رّ ِٖىض رٍ خؿ ر
اع زٓا ا ِم ر
جه ر
َو
ُ
َو
ْ
ْ
َو
َو
َو
ُ
َو
َو
َو
َو
َو
َو
َو
ُ
ْ
ْ
َوُ ٞأ َوْلي َو ر َو ْ
َو ْ
)(2
ً َوٖم َورل َو
َو َّل َو ُ ُ
ً ٞل ُى ْد ُِ َوِ َّلى ُرّ
ً طٍ ٦درغ أ ْ رْ أهثى َوْ َُ َو رٓ ُمإ ِم ٌر ر
ن ِال ًاخا ِم ْ ر
ِ
ً ٪ضزلٓ رن الجى رت ْ رال ًٓلمٓ رن ه ًِ ٣احرا( ْ٢ا ٫ؾبداهّ ْحٗالى ) :م ر ِ
َو َو ًا َو ّ َو ًا َو َو َو ْ َو َّل ُ ْ َو ْ َو ُ ْ َو ْ َو َو َو
ُ
َو ْ َو ُ َو )(3
ً ما ٧اهٓا ٌٗملٓ رن( .
اة َ ُِب رت ْلىج ِؼٍجه رم أظغَ رم ِ أخؿ ِ ر
خُ ر
الىاحباث:

َو ْ ُ َو َّل َو ُ َو َو َو َّل ْ َو َو ْ ُ َّل َو َو َو َو ُ ُ َو َو َو ُّ َو ُ َّل َو ْ َو ْ ُ ْ َو َو َو َو َو َّل ُ َو ْ َو َّل ْ ُ َّل ْ
ً ًُإ ِم َّلًر
ً ِئ رن  ٦ر
 ٤الل رّ ِفي أعخ ِام ِِ ر
ً ما زل ر
ً أ رن ً٨خم ر
ْد ْ رال ً ِد رل لِ ر
ً زالز رت ٢غ ٍدر
ً أهِ ٟؿِ ر
اث ًتر ه ر
٢ا ٫حٗالىْ ) :املُل ٣ر
َّل َو ْ َو ْ ْ َو َو ُ ُ َو ُ ُ َّل َو َو ُّ َو ِ ّ َّل ِ َو َو ْ َو
ْ َو ًا َو َو ُ َّل ْ ُ َّل
َو َو ْ َّل ْ َو ْ ُ َو ّ َو َو َو ْ َّل َو َو َو ٌر
ُ
َو
ً صعظ رت
اٖ ٫لح ِه ر
ِْْ ٝل ِلغظ ِ ر
ً ِ املٗغ ِ ر
ً ِمش رل ال ِظي ٖلح ِه ر
ِ ٪ئ رن أعاصْا ِئنالخا ْلِ ر
ً ِفي ط ِل ر
 ِ ٤غ ِص َِ ر
ً أخ ر
ِ الل ِرّ ْالُٓ ِ رم آلا ِز ِرغ ْبٗٓلته ر
ّ َو َو ٌر َّل َو َو َو ْ َو َو َو ْ َو ْ َو ُ َو َو ّ َو َو ٌر َّل َو َو َو ْ
َّل
َو
َو
 ٥الٓ ِالض ِ ر
ان
ِب ِمما جغ ر
اد ه ِه ر
ان ْ ٢غبٓ رن ِْل ِليؿ ِر
 ٥الٓ ِالض ِ ر
ِب ِمما جغ ر
ا ٫ه ِه ر
ُم()٢ْ .(4ا ٫حٗالى ) ِل ِلغظ ِ ر
ٍؼ َوخ ٌِ ٨رر
َوْالل ُرّ َوٖ ِؼ ٌرر
َوْ ْ َو َْ ٢وغُبٓ َو رن م َّلما َوَّ ٢لرل م ْى ُرّ َوأ ْ رْ َوُ ٦ث َورر َوهه ًاِبا َوم ُْ ٟغ ًا
ْيا().(5
ِ
ِ
ِ
َوْ َوخ َّلغم ؾبداهّ ْحٗالى ما ٧ان ًٟٗلّ الٗغب ٢بل إلاؾالم مً ٦غاَُت أن ًغػ ّ٢هللا األهثى:

َو ّ َو
ْ ُ ْ َو َو
َو
ُم()ْ (6لم ج٣خهغ ههٓم الكغٕ الكغٍٖ ٠لى
خُض ٢ا ٫حٗاَ ) :٫وِْئطا ُب ِك َورغ أ َوخ ُض َُ ْرم ِ األهثى ْ َّلرل َوْ ْظ ُِ ُرّ ُم ْؿ َوٓ ًّصا َوْ َُ َو رٓ ٌ ِٓ ٦رر
املؿاْاة في أنل الخ٩لُْ ،٠أنل الخ١ٓ٣ر ْالٓاظباثْ ،ئهما حٗضٔ مغ ئلى الخٓنُت املغأةْ ،طل ٪لغ٢ت َبِٗا ْزجلِا
أن جُالب دِ٢ٓ٣اٞ ،أْصخى الغظا ٫بهً ًا
زحرا ْأن ًخٗاملٓا مًِٗ املٗغْ ٝفي أ٦ثر مً مٓي٘ في اللغآو الىغٍم:
َو َو ُّ َو َّل َو َو َو ُ َو َو ُّ َو ُ ْ َو ْ َو ُ ّ َو َو َو ْ ًا َو َو َو ْ ُ ُ ُ َّل َو ْ َو ُ َو ْ َو َو َو ْ ُ ُ ُ َّل َّل َو
ً ِئ رال أ ْ رن
ٌ ما جِخمَٓ ر
ً ِلخظَبٓا ِ بٗ ِ ر
اد ٦غَا ْ رال حًٗلَٓ ر
اليؿ ر
٢ا ٫حٗالىً ) :ا أحها ال ِظ ر
ًً مىٓا رال ً ِد رل ل ٨رم أ رن ج ِغزٓا ِ
ْ
َو ْ َو ْ ُ ُ ُ َّل َو َو َو َو ْ َو ْ َو ُ َو ْ ًا َو َو ْ َو َو َّل
َو
ُ
ُ
َوً ْأج َو ر َو َو ُ َو ّ َو َو َو
َّل
َو ْ ًا َو ًا )(7
ْ
ُّ زحرا ِ ٦شحرا( ْٓ٢لّ
ً ٗٞسخى أ رن ج٨غَٓا قِيا ٍْجٗ رل الل رّ ِِ ٞر
ِْ ٞ ٝا رن ِ ٦غَخمَٓ ر
ً ِ املٗ ُغ ِ ر
اق ُغَْ ر
ِ
حن ِ ِ ٟاخك ٍدرت مب ِِى ٍدرت ْٖ ِ
َو ْ ُ ُ َّل ْ َو ْ ُ َو َو ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َو َو ُ َو ُّ ُ َّل ُ َو ّ ُ َو َو ْ َّل َو ْ ُ َّل ُ َو
ً َوختىَّل
ث َوخ ْم رل َوَ ٞوأ ْهٓ٣ُ ٟا َوٖ َول ْحه رَّل
ً ِْئ رن  ٦ر
ً ِلخً ُِٓ٣ا ٖلح ِه ر
ً ْظ ِض ٦رم ْ رال جًاعَْ ر
ض ؾ٨ىخ رم ِم ر
ً خُ ر
ً ِم ر
ؾبداهّ )أؾ ِ٨ىَٓ ر
ً أْال ِ ر ٍد ِ
ِ
َو
ْ
ُ
َو
َو
َو
َو
ُ
َو
ُ
َو َو ْ َو َو ْ َو ُ َّل َو
ُ
َو
ُ
ُ
َو
ْ
َو
ْ
ُ
ُ
َو
َّل
َّل
َو
َو
ُ َو ُ ُ ْ َو )(8
ُ
َو
َو
َو
َو
َو
ْ
ْ
ِْْ ٝئ رن حٗاؾ ْغج ْرم ٞؿت ْر ِي ر٘ ل رّ أزغٔر( ْٓ٢لّ
ً ْأج ِم ُغْا ِىْ ٨رم ِ َومٗ ُغ ٍد ر
ً أظٓعَ ر
ً لْ ٨رم  ٞجَٓ ر
ً ِ ٞا ْ رن أ ْعيٗ ر
ً خملِ ر
ًًٗ ر
َو ْ ُ ْ َو َو ُ َو ّ َو َّل َو َو َو َو ْ َو ْ َو ُ ُ ْ َو َو َّل َو َو ْ ُ ْ َو ُ َّل َو ُ ْ َو َو َو َو َو ُ ْ َو ْ َو ْ َو ُ َو ْ َو ُْ
اد ط ِل ٨رم أ رن جبخٓٛا ِ أمٓ ِال ٨رم
اب الل ِرّ ٖلُ ٨رم ْأ ِخ رل ل ٨رم ما ْع ر
ذ أًماه ٨رم ِ٦خ ر
اد ِئ رال ما مل ٨ر
اليؿ ِر
اث ِم ر
حٗالىْ ) :املدهى ر
ً ِ
ُ
َو
َو
َو
ُ
ًا
َو
َو
َو
َو َو
َو
ُ
َو
َو
َو
َو
ُ
ُ
َو
َو
َو
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
َو
َّل
َّل
َّل
َو
َو
ُ
ُ
َو
ْ
ْ
ْ
ً بٗ ِرض
اح ٖل ُْْ ٨رم َِ ٞوُما ج َوغايِخ ْرم ِ ِرّ ِم ر
ً ِ ٞغًٍ رت ْ رال ظى ر
ً أظٓعَ ر
ً  ٞجَٓ ر
حن َ ٞوما اؾخ ْمخٗخ ْرم ِ ِرّ ِمج ُه ر
حن ْ ٚح َورر ُم َوؿا ِِ ٞد ر
ُم ْد ِه ِى ر
ْ
َّل
َّل َو
َّل
ْ
ْال َوٟغ َو
ً َوْ ٞ
ًً َو رال َوًج ُضْ َو رن ه َوً ٩ا
ً ِل ِرّ
اخا َوخ َّلتى ٌُِ ٛى َوح ُه ُرم الل ُرّ ِم ْ ر
 ٠ال ِظ َو ر
ان َوٖ ِل ًاُما َوخ ًِ ٨اُما()٢ْ (9اٖ ٫ؼ ْظلَ ) :وْل َوِ ْؿ َوخ ْٗ ِ ِ ٟر
ًٍ ِرت ِئ َّل رن الل َورّ َ ٧و ر
ِ
ِ
ِ
َّل َّل َو َو ُ ْ َو َو ُ ْ
َو َّل َو َو ْ َو ُ َون ْ َو َو َّل َو َو َو ْ َو ْ َو ُ ُ ْ َو َو ُ ُ ْ ْ َو ْ ُ ْ ْ َو ْ ًا َو َو ُ
ُ
ُ
ْ
َو
ْ
ا ٫الل ِرّ ال ِظي جا ٦رم ْ رال جِ ٨غَٓا
ً م ِر
ذ أًماه ٨رم ٩ٞا ِجبَٓ رم ِئ رن ٖ ِلمخ رم ِِ ٞحه رم زحرا ْ جَٓ رم ِم ر
اب ِمما مل ٨ر
ًً ًبخ ٓٛر ال ِ٨خ ر
ْال ِظ ر
( )1سورة آؿ عمراف اآلية .195
( )2سورة النساء اآلية . 124
( )3سورة النحل اآلية 97
( )4سورة البقرة اآلية .228
( )5سورة النساء اآلية .7
( )6سورة النحل اآليتنب .59 ،58
( )7سورة النساء اآلية .19
( )8سورة الطالؽ اآلية 6
( )9سورة النساء اآلية .24
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َو َو َو ُ ْ َو َو ْ َو ْ َو َو ْ َو َو َو ُّ ًا َو ْ َو ُ َو َو َو ْ َو َو ُّ ْ َو َو َو ْ ُ ْ ْ ُ َّل َو َّل َّل َو ْ َو ْ ْ َو َّل َو
ُم(
ٓع َوع ِخ ٌرر
ً ٌ ُٟ ٚرر
ً بٗ ِرض ِئ٦غ ِاَ ِِ ر
ً ِ ٞا رن الل رّ ِم ر
ً ًِ ٨غَِ ر
اة الضهُا ْم ر
ى الخُ ِر
اد ِئ رن أعص رن جدهىا ِلخبخٓٛا ٖغ ر
ٞخُا ِج ٨رم ٖلى ال ِبِ ٛر
َو
َو
َو
َو
َو
َو
َّل
َو
َو
ّ
َو
ْ
ً َورل الل ُرّ َوب ْٗ َو
اد َوما َّ ٞل
الغ َوظ ُر ُ َو
ً أ ْم َوٓ ِالِ ْرم َّ ٞل
ْٓ٢لّ حٗالىّ ) :
اث ٢ا ِه َوخ ٌر ر
اث
اله ِال َوخ ُ ر
ٌ َوْ ِب َوما أه َوٓ٣ُ ٟا ِم ْ ر
ً ُِ ْرم َوٖلى َوب ْٗ ٍد ر
الي َوؿ ِر
اَّ ٢ ٫لٓامٓ رن ٖلى ِ
ِ
ِ
ِ
َو ْ ُ ُ َّل َو َو َو ُ َو َو
ً في ْاملَو َو
ً َوُ ُٓ ٗٞ
َٓ َّل ر َو ْ ُ ُ ُ َّل
ب َوما َوخَ ٟور َّل ُ َو َّل َو َو ُ َو ُ ُ َو ُ َّل
َوخا َِ ٞوٓ ٌر ر ْ َو ْ
ً ِ ٞا ْ رن أَ ْٗ َوىْ ٨رم  ٞر
ال
ً ِاظ ِ ر٘ ْاي ِغبَٓ ر
ٔ الل رّ ْالال ِحي جسا ٓٞرن وكٓػَ ر ِ
ِ
ً ْااجغَْ ر ِ
اث ِلل ِ ُٛر ِ
ًا
َو ُ َو
َو
َّل َو
ان َوٖ ِل ًُّا ِ ٦ب ًاحرا().(2
ُال ِئ َّل رن الل َورّ َ ٧و ر
ً َوؾ ِب ر
ج ْبٓٛا َوٖل ْح ِه َّل ر
َو َو ُّ َو َّل َو َو َو ُ َو َو ُّ َو ُ ْ َو ْ َو ُ ّ َو َو َو ْ ًا َو َو َو ْ ُ ُ ُ َّل َو ْ َو ُ َو ْ َو َو َو ْ ُ ُ ُ َّل َّل
ً ِئ رال
ٌ ما جِخمَٓ ر
ً ِلخظَبٓا ِ بٗ ِ ر
اد ٦غَا ْ رال حًٗلَٓ ر
اليؿ ر
ْٓ٢لّ ؾبداهًّ ) :ا أحها ال ِظ ر
ًً مىٓا رال ً ِد رل ل ٨رم أ رن ج ِغزٓا ِ
َو
ْ
َو
َو
َّل
ْ
َو
َو
َو
َو
َو
َو
ًا
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
َوأ ْ رن َوً ْأج َو ر َو َو ُ َو ّ َو َو َو
ُّ زح ًارا ِ ٦ش ًاحرا().(3
ً َ ٞوٗ َوسخى أ رن جَ ٨وغَٓا قِيا َوْ َوٍ ْج َوٗ َورل الل رّ ِِ ٞر
ِْ ٞ ٝا رن ِ ٦غَخ ُمَٓ َّل ر
ً ِ امل ْٗ ُغ ِ ر
اق ُغَْ َّل ر
ِ
حن ِ ِ ٟاخك ٍدرت مب ِِى ٍدرت ْٖ ِ
َو
َو
َو
ْ
َو
َو
َو
َّل
ُ
َو
َو
ُ
َو
ُ
َو
َو
ً َوق ِْياًا
ُ
ْ
ُ
ٌر
ان َوْ رال َوًد ُّرل لْ ٨رم أ رن جأزظْا م َّلما ج ِْخ ُم ُ
َٓ َّل ر
ٍذ ِ ِا ْخ َوؿ ٍد ر
ْ ٝأ ْ رْ ح ْؿ ِغ ٌرر
اَ ِ ٥وم ْٗ ُغ ٍد ر
ان ِ ٞا ْم َوؿ ر
َ ١وم َّلغج ِ ر
ْٓ٢لّ ؾبداهّ ْحٗالى ) :الُال ر
ِ
ِ
ْ َو ُ ُ ُ َّل َو َو
َّل َو ْ َو َو َو َو َّل ُ َو ُ ُ َو َّل َو ْ ْ ُ ْ َو َّل ُ َو ُ ُ َو َّل َو َو ُ َو َو َو َو ْ َو َو ْ
َو
ْ
َو
ْص الل ِرّ  ٞر
ال
 ٪خض ر
ث ِ ِرّ ِجل ر
اح ٖلح ِهما ُِٞما اٞخض ر
ال ظى ر
ْص الل ِرّ  ٞر
ْص الل ِرّ ِ ٞا رن ِزٟخ رم أ رال ً ُِ٣ما خض ر
ِئ رال أ رن ًساٞا أ رال ً ُِ٣ما خض ر
ُ
َو
َّل
َو
َو ْ َو ُ َو َو َو ْ َو َو َو َّل ُ ُ َو َّل
َو
ُ
َو
ُ َُ ٪رم الٓ ِاملٓ رن().(4
ْص الل ِرّ ٞأْل ِي ر
ً ًخٗ رض خض ر
حٗخضَْا ْم ر
)(1

اإلاغؤة في الؿنت النبىٍت:
ومن الؿنت النبىٍت الًغاء ؤخاصًث هثيرة:
هظ٦غ مجها ما أزبر ّ املهُٟى )نلى هللا ٖلُّ ْؾلم( في ئظا ت لؿإا ٫ؾألّ أخض أصخا ّ )عضخي هللا ٖجهم( خُض
ؾأ ٫الىبي )نلى هللا ٖلُّ ْؾلم( :مً أخب الىاؽ ئلُ٪؟ ٢اٖ" :٫اتكت عضخي هللا ٖجها ْ٦ظل ٪في عْاًت أزغٔر ئظا ت مىّ
)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم( ًٖ هٟـ الؿإا٢ ٫اٞ :٫اَمت " )عضخي هللا ٖجها().(5
ٟٞي َظًً السبرًً ئقاعة ئلى ج٨غٍم املغأة اٖخباعَا ًا
ػْظا ْباٖخباعَا ا ىتٗٞ ،ىضما ٌٗلم املؿلم أن أخب الىاؽ ئلى
خُييظ ٢ضع املغأة ٍُْج ُرل ٧ل امغأة ًا
جأؾُا ىبُّ نلى هللا ٖلُّ
ٍدر
هبُّ ْ٢اةضٍ ٖٓم )نلى هللا ٖلُّ ْؾلم( ٧اهذ امغأة ٌٗلم
ِ
ْؾلم.
ل ٧ان مً ٦ما ٫زل) ّ٣نلى هللا ٖلُّ ْؾلم( أن ًهل الِضاًا نضً٣اث ػْظّ زضًجت )عضخي هللا ٖجها(  ًٗٞأوـ
٢ا٧ :٫ان الىبي )نلى هللا ٖلُّ ْؾلم( ئطا أحى الِضًت ٢ا" :٫اطَبٓا بها ئلى ٞالهتٞ ،اجها ٧اهذ نضً٣ت لسضًجت").(6
ُ ًا
ًا
ْٓ٢لّ )نلى هللا ٖلُّ ْؾلم( ) :اؾخٓنٓا اليؿاد ًا
زحرا() (7ما ٌكحر االَخمام أمغ اليؿاد ٖامت ،ػْظتْ ،أماْ ،ا ىت،
ْ٧ل الهالث التي جغبِ حن الغظاْ ٫اليؿاد.
( )1سورة النور اآلية .33

.
.

( )2سورة النساء ،اآلية .34
( )3سورة النساء ،اآلية .19
( )4سورة البقرة ،اآلية .229
( )5احلاكم يف ادلستدرؾ (.)239/3
( )5الطرباين يف الكبَت ( ،)12/23وابن عبد الرب يف االستيعاب (.)1811/4
( )6البخاري يف صحيحو ( ،)1212/3ومسلم يف صحيحو (.)1091/2
( )7صحيح ابن حباف ( ،)484/9وادلستدرؾ للحاكم (.)352/3
( )8أمحد يف مسنده ( ،)473/2ومسلم يف صحيحو (.)692 / 2
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ًْٖ أبي َغٍغة "عضخي هللا ٖىّ" ٢ا٢ :٫ا ٫عؾٓ٫ر هللا )نلى هللا ٖلُّ ْؾلم( ) :ال ًٟغ ٥مإمً مإمىت ئن ٦غٍ مجها ًا
زل٣ا
 ،( 295ل اٖخبر الىبي )نلى هللا ٖلُّ ْؾلم( مُ٣اؽ أًٞلُت
ْ (329اليؿاتي في ال٨برٔر )/7
عضخي مجها زغ( )مؿىض أخمض )/2
الغظا ٫دؿً مٗاملت املغأة ْالؼْظت هٟت زانت ألجها أ٦ثر امغأة لهُ٣ت الغظل٣ٞ ،ا) ٫نلى هللا ٖلُّ ْؾلم() :زحر٦م
زحر٦م ألَلّ ْأها زحر٦م ألَلي().(1
ْعٚب الىبي )نلى هللا ٖلُّ ْؾلم( اإلخؿان ئلى الؼْظت الخٓؾٗت ٖلحها في الى٣ٟت  ًٗٞأبي َغٍغة "عضخي هللا ٖىّ"
٢ا٢ :٫ا ٫عؾٓ٫ر هللا )نلى هللا ٖلُّ ْؾلم( ) :صًىاع أه٣ٟخّ في ؾبُل هللاْ ،صًىاع أه٣ٟخّ في ع٢بتْ ،صًىاع جهض٢ذ ّ ٖلى
مؿ٨حنْ ،صًىاع أه٣ٟخّ ٖلى أَل ٪أٖٓمِا ًا
أظغا الظي أه٣ٟخّ ٖلى أَل.(2)(٪
ميانت اإلاغؤة في الضًانت اإلاؿُدُت:
ًا
ال ًسخلْ ٠ي٘ املغأة في الضًاهت املؿُدُت ًٖ ْيِٗا في الضًاهت الحهٓصًت ٦شحررا ْالضلُل ما ٢غعجّ مباصب
ًا
ال٨ىِؿت ُٞما أْعصٍ ال٩اجب الضاهماع٧ي "ٍْؼ٧اهظع"٧ " :اهذ الٗىاًت املغأة ْعبُت في الٗهٓعر الٓؾُى مدضْصة ر
ظضا
ًا
1805م ًبُذ
مسلٓ٢ا في املغجبت الشاهُت "ْ٧ان ال٣اهٓنر الاهجلحزير ختى ٖام
ر
الججاٍ املظَب ال٩ازٓلُ٩ي الظي ٧ان ٌٗض املغأة
للغظل أن ًبُ٘ ػْظخّ ْ٢ض خضص زمً الؼْظت بؿخت ىاث٢ْ ،ض خغم َجرير الشامً ٖلى إلاهجلحزًاث ٢غادة ال٨خاب امل٣ضؽ،
1882م لِـ لًِ أي خ١ٓ٣ر شسهُت أْ خ٤
1850م ٚحر مٗضْصاث مً املٓاَىحن ْختى ٖام
ْْلذ وؿاد ئهجلترا ختى ٖام
في الخمل ٪السام")٢ْ" .(3ض ٧اهذ املغأة في أْعبا املؿُدُت ئلى ِٖض ٚحر بُٗض مدغْمت مً ٧ل خِ٢ٓ٣ا ال جمل ٪خ٤
ًا
ًا
ًا
ظاعٍا اؾمِا في
ر
٢اهٓها ًجحز لِا أن جٟخذ خؿا را
ر
1938م
الخهغ ٝفي ما لِا صْ رن ئطن ػْظِا ختى نضع في ٞغوؿا ٖام
البىْ ،٪جٖٓ ٘٢لى قُ٩اث الهغ٦ ،ٝما أ اح لِا جٓ ُ٘٢الٗٓ٣ص املالُت).(4
ج٫ٓ٣ر املؿُدُت" :ئن املغأة هي التي أٓٚث صم السُُيت التي مً أظلِا بٗض ب ا ىّ الٟغٍض ِٖسخى لُهلب ُٛٞؿل
طهٓب البكغ" ٍْ٫ٓ٣ر ب ظغٍجٓعي هٓعٓ٧ؽ "ل٣ض دشذ ًٖ الٟٗت ُجهًْ ،ل ً٨لم أٖثر ٖلى أي ٖٟتً ،م ً٨أن حٗثر
ٖلى عظل حن ل ٠عظل طي ٖٟت ْخُادْ ،ل ً٨لم هخم ً٨مً أن وٗثر ٖلى امغأة ْاخضة لِا ٖٟاْ ٝزجل٧ْ .ان مإؾؿٓا
ًا
ًٖٓا مً أًٖاد الكُُانٓ٣ً ،لٓ رن :ئن املغأة مضزل الكُُانَْ ،غٍ ٤الٗظاب
ر
ال٨ىِؿت ْ اؤَا امل٣ضؾٓ رن ٌؿمٓجها
٧لضٚت ٖ٣غبادْ ،البيذ ظىضًت الجخُمْٖ ،ضْة الهلرْ ،أزُغ الخُٓاهاث املٟترؾت ْججغص املؿُدُت في الٛغب املغأة مً
الٗ٣لٍْ ،جٗلٓ رن ج٨ٟحرَم لِـ ٖملُتْ ،ئهما َٓ جٟخ ٤الٛغٍؼة ًٖ مُالبها ْٟ٦اًتها.
ل٣ض ٧ان ٓلـ )قاْ٫ر(  -مإؾـ املؿُدُت الخالُت ٌٗ -خبر اليؿاد أ٢ل مجزلت مً الغظا ،٫لخهمذ وؿاؤ٦م في
ًا
ًا
ًا
ُ
صن أن ًخٗلمً ر
قِيا
ً ًُ ِغ ّ ر
أًًاْ .ل ً٨ئن  ّ ٦ر
لًِ أن ًخ٩لمً ل ًسًًٗ ٦ما ً٫ٓ٣ر الىامٓؽ ر
مأطْها ّ ر
ر
ال٨ىاتـ ألهّ لِـ
ّ
ظالًِ في البِذ ألهّ ٢بُذ اليؿاد أن جخ٩لم في ٦ىِؿت)) .(5لؿذ طن للمغأة أن حٗلم ْال جدؿلِ ٖلى الغظل ل
ٞلِؿألً ِع ّ ر

( )1مرجع سابق ،ص .198
( )2مقارنة األدياف ،الدكتور أمحد شليب ،ج  ،3ص .197
( )3رسالة بولس الرسوؿ األوىل إىل أىل كور نثوس ،اإلصحاح الرابع عشر  ،34ص .285
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ُ َو ًا
 ،ٓٛل ً٨املغأة ُأ َو
أْال زم خٓاد ْ ،صم لم ٌُ َو
ٍٓٚذ ٞدهلذ في الخٗضي( في َظا الىو ًإ٦ض
بل ر
جٓ٩نر في ؾٓ٩ث ،ألن صم ظ ر
ٓلـ ٖلى ؾٓ٩ث املغأة ْزًِٖٓا ْٖضم ُ٢امِا الخٗلُم لٗضة أؾاب)-:(1
ٔ .ألن صم ظبل أْال زم خٓاد أي الؿُاصة للغظل ْلِـ للمغأة.
ٕ .ألن املغأة أٍٓٚذ أْال مً ٢بل الكُُان ٞاملغأة حؿخُُ٘ مكاٖغَا أن حٗلم حٗالُم زاَيت ئط حؿخُُ٘ اؾخمالت
ًا
أًًا َْظا ما خضر في ٦ىِؿت زُاجحرا ْ٦ما خضر م٘ ألً َٓاًذ ّ
هبُت الؿبدُحن.
الغظا ٫ر
ٖ .ألن مجا ٫املغأة َٓ في حٗلُم أْالصَا في البِذ أْ في مضاعؽ خض ) الخٗلُم املؿُخي لؤلَٟا.(٫
٦ما

هجض أن املؿُدُت ْال٨ىِؿت في ٖهٓعَا املسخلٟت ٢ض ازخلٟذ في جدضًض م٩اهت ٍَْٓت املغأة ٞظ٦غث آلاحي-:

ٔ .املغأة لِؿذ مجض هللا ْهي صْنر الغظلْ ،هجض طل ٪في عؾالت ٓلـ ْلى ئلى جُمٓزاْؽ).(2
ُ
ٕ .املغأة املُل٣ت ال جتزْط).(3
ٖ .أخ٩ام املغأة الخاةٌ في ال٨خاب امل٣ضؽ).(5)،(4
ال ًم ً٨الخضًض ًٖ جدغٍغ املغأة ضْنر ْخضة الؼْاط الشا ذ ْالضاةم الظي ًٓ٣م ٖلى املؿاْاة في الخ١ٓ٣ر
ْالٓاظباثْ ،املؿُذ جُغ١ر ئلى طلْ ٪ئلى أَمُت ْ٢ضؾُت الٗال٢ت الؼْظُت)ٌُُٗ ،(6ىا ال٨ٟغة ال٩املت ْالىٓغة املؿُدُت
امل٣ضؾت ججاٍ الؼْاط ْاملغأةَ ،ظٍ الىٓغة املؿُدُت للمغأة )ال ٓ٢امت ْال جًُٟل ،ل مؿاْاة جامت في الخ١ٓ٣ر ْالٓاظباث،
َْظا الغباٍ َٓ عباٍ هللا امل٣ضؽ الظي ال ًمل ٪ئوؿان خٞ ٤سسّ(ْ ،املغأة في هٓغ الاهجُل في مؿاْاة جامت م٘ الغظل،
ًا
ْبيخا ْػْظتٞ ،املؿُذ ال ًيؿب ئال ئلى أمُّ٣ٞ ،مت املغأة مً ُ٢مت أ حها ْػْظِا ْا جهاْ ،في املؿُدُت املغأة اليؿبت ئلى
أما ر
الغظل ٧ال٨ىِؿت اليؿبت ئلى املؿُذ ،ئجها ظؿضٍْ ،ما الٟٓاع١ر الُبُٗت ُجهما ٟٓاع١ر ج٣ضًغٍت ،ل ئجها للخ٩امل املخباص٫
ظؿضا ْٖ٣ال ْ٢لباٞ ،املغأة املؿُدُت م٩لٟت ٧الغظل أصاد الكٗاةغ الضًيُت مىظ ْالصتهاٞ ،لِؿذ هي في املؿُدُت ٦ما في
إلاؾالم هجؿا ملؿِا ًى ٌ٣الٓيٓد للهالة ْلِؿذ هي سجُىت صاع الخغٍم ال جىا ٫مً الش٣اٞت ْمخإ الخُاة ئال ما ً٣ضمّ
ي ْالؼْجيٞ ،الؿُض املؿُذ هغاٍ مداَا الخلمُظاث ٦ما ًداٍ الخالمُظ ْ ،ال ٌؿ٨ذ الاهجُل ًٖ ًٞل
لِا ُتها ٓ ر
)(7
املغأة )الخ ٤أ ٓ٢ر ٫ل٨م أهّ خُشما صعي بهظا الاهجُل في الٗالم ٧لّ ًسبر أًًا ما ٗٞلذ َظٍ املغأة جظ٧اعا لِا( .
كُل :إلاظخمإ البكغير ُٞغة مبيُت ٖلى الؼْاطٞ ،الؼْاط ْالٗاةلت ْاَغجان َبُُٗخان اظخماُٖخان ،أ٢غتهما املؿُدُت
ْعٗٞتهما ئلى مغجبت ؾغ م٣ضؽْ ،مً زم ٞالؼْاط املؿُخي لِـ ٖ٣ضا بكغٍا اظخماُٖا ٞدؿب٦ ،ما في إلاؾالم ،ل َٓ
ٖ٣ض م٣ضؽ ً٣ضؽ الؼْظحن في ٖ٣ضٍ ْمماعؾخّ .ل٣ض عٗٞذ املؿُدُت ٨ٞغة الؼْاط ئلى ٨ٞغة هللا في مكاع٦ت املسلٓ١ر
( )4رسالة بولس الرسوؿ األوىل إىل تيموثاوس ،اإلصحاح الثاين  ،12ص .239
( )2رسالة بولس الرسوؿ األوىل إىل تيموثاوس ،اإلصحاح احلادي عشر  ،8ص .280
( )3إصليل ُمىت اإلصحاح التاسع عشر  ،11ص .34
( )4سفر االولُت االصحاح الثاين عشر  ،8ص .174
( )5نفس ادلرجع ،ص .34
( )6إصليل ُـتى ،اإلصحاح التاسع عشر  ،8ص .34

( )7إصليل ُـتى ،اإلصحاح السادس والعشرف  ،138ص .48
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للسال ٤في زل ٤إلاوؿان ،لظل ٪ظٗلخّ ؾغا م٣ضؾا ً٣ضؽ الؼْظحن في خُاتهما الؼْظُتٍْ ،غِٗٞما مً الخُٓاهُت ئلى
إلاوؿاهُت ال٩املت )املؿُدُت( ٖلى مشا ٫املؿُذ ْال٨ىِؿت ،لظلً ٪تر ٥الغظل أ اٍ ْأمّ ٍْلؼم امغأجّ ُٞهحران ٦الَما
ظؿضا ْاخضا )ئن َظا الؿغ لُٗٓم أ٫ٓ٢ر َظا اليؿبت للمؿُذ ْال٨ىِؿت()٢ْ (1ض أعظ٘ الؿُض املؿُذ الؼْاط ئلى ٢ضؾِخّ
ْلى ٟغى الٓخضة الؼْظُت ْجدغٍم الُالْ ١حٗضص الؼْظاث ،م٘ أهّ أصعٔر مىا امل سخي الؼْظُت ،جل ٪امل سخي التي في
هٓغ الىاؽ ٢ض ج٣خطخي الُال ١أْ الخٗضصٗٞ ،ىض الخاظت ًًخى الٟغص ملهلخت الجماٖتٞ ،الٓخضة الؼْظُت جدٟٔ
٦غامت الغظل ْاملغأة ْ ،جدُ٦ ٟٔان الٗاةلت ،زلُت املجخم٘ البكغيْ ،الُالْ ١الخٗضص أًا ٧اهذ أؾبابهما ،حهضعان ٦غامت
إلاوؿان في الغظل ْاملغأةْ ،حهضمان ُ٦ان الٗاةلت ْاملجخم٘ٞ .الُال ١اهتها ٥للغباٍ الؼْجي امل٣ضؽْ ،ئَاهت للمغأة التي
٦غامتها مً ٦غامت ػْظِاْ ،امتهان لخ١ٓ٣ر مٓمتْ ،خ١ٓ٣ر البىٓة الصخُدتْ .حٗضص الؼْظاث ا خظا ٫للخب إلاوؿان ،
ْجبظ ٫ل٨غامت الؼْظحنْ ،ؾبُل ئلى ٣ٞضان الش٣ت الؼْظُت التي هي ع ً٦الٗاةلت ،أما ْخضة الؼْاط ٞهي نٓنر لخغمت
ْ٦غامت ٓة ْ مٓمت ْالؼْظُت ْالبىٓةٞ ،األ ٓة لِؿذ ٖمال قِٓاهُا ،ل هي ُ٢مت مٗىُت ئوؿاهُت ج٣ٟض مٗىاَا في
الُالْ ١حٗضص الؼْظاث ْ ،مٓمت لِؿذ خاظت بكغٍت ال ٚحر ٖىض املغأة ،ل هي ُ٢مت ئوؿاهُت جغ ٘ٞاملغأة ئلى ؾمٓ م،
ْج٣ٟض مٗىاَا الُالْ ١حٗضص الؼْظاثْ ،الؼْظُت لِؿذ مٗاقغة ٖا غةْ ،ئهما هي ْخضة الجؿضًً التي هي ؾبُل ْصلُل
ٖلى ْخضة ال٣لبحن ْالىٟؿحنْ ،ج٣ٟض َظٍ الٓخضة الجؿضًت ْالغْخُت ٧ل مٗىاَا في الُالْ ١حٗضص الؼْظاث ْالبىٓة
خغمت م٣ضؾت ًُٗجها الُالْ ١حٗضص الؼْظاث جًُِ٘ ل٩ل َظٍ الخغماث ْال٨غاماث ْالُ٣م إلاوؿاهُت التي أعاصَا هللا في
٦خاب السل٦ْ ٤خاب الٓحي الهاص) ١إلاهجُل(.
ْهٓام الٗاةلت لّ ٢ضؾُت ال جمـ ٞمً مؿِا مـ الىٓام الُبُعي ْالاظخماعي املؿُخيٞ ،الخٟغٍ ٤حن الٓلض ْأَلّ
ًُبّٗ ُاب٘ ٚحر َبُعي ْ ،الخٟغٍ ٤حن الؼْظحن لؿبب مً ؾباب ،زُاهت لؿىت الُبُٗت ْإلاهجُل٦ ،ما هغٔر طل ٪في
ْ ١الٓاظباثْ ،ئن محزث ُجهما الُبُٗت للُ٣ام بٌٗ
بٌٗ هٓمت الجماُٖت ،زم ئن الؼْظحن مدؿاٍْان في الخ ٓ٣ر
ٖما ٫السانت ْاملخ٩املتٞ ،الغظل َٓ عب الٗاةلت في الكغَٗت الاهجُلُت ،ل٨ىّ لِـ ص٦خاجٓعَا أْ ظالصَا ،ئهّ عأؽ
املغأة ال ؾُضَا ئهّ أب لؤل ىاد ْلِـ عبهم ٞاأل ٓة الخ٣ت ْالصخُدت جدترم شسهُت م ْ ىاد ،ألن الاخترام مً الخب
الصخُذ الهاصْ ،١الؼْظت هي ػْظتْ ،الؼْظان ،لٛت ٞغصان مً هٕٓ ْاخض ،لِا ما لّ ْٖلحها ما ٖلُّ في ٧ل ما ٌؿمذ ّ
جمحز الُبُٗتٞ ،لِـ الهجغ في املًاظ٘ ْالًغب للؼْظت خمال لِا ٖلى مً ٦غامت الؼْط أْ الؼْظت.
ْلِؿذ ٖ٣ضة الى٩اح ُض الغظل ًخهغٞ ٝحها ٖلى َٓاٍ ،ل ُض هللا الظي ْخض ُجهما الؼْاطْ ،لِـ خٔ الظ٦غ مشل
خٔ هصُحن في املحرار ،ل لِا ما لّ ،ألجها ئوؿان مشلّْ .لِؿذ عةاؾت ب للٗاةلت ٓ٢امت الغظل ٖلى املغأة ٦أجها ٢انغ،
ٞلِؿذ املغأة ْالؼْظت في ٧ل َظٍ خٓا٣ ٫انغ اليؿبت ئلى الغظل ،لٓ أجُذ لِا مً الخيكيت ما أجُذ للغظلْ ،ال حٗخبرَا
الكغَٗت إلاهجُلُت قِيا جابٗا للغظلْ ،في بٌٗ خٓا ٫قِيا هجؿا ،ل ٦غامت الؼْظت مً ٦غامت الغظل في الضًً
ْالضهُا ،مِما َغأ مً َىا َْىاٖ ٥بر الخاعٍش ٖلى َظٍ املباصب املؿُدُت مً اهدغا .ٝزم ئن الؼْظت هي أًًا أمٞ ،هي عبت

( )1نفس ادلرجع ،ص .48

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

16

أعمال المؤتمر الدولي السابع :المرأة والسلم األىلي  /طرابلس  21 - 19مارس 2015

البِذ م٘ الغظل ،حكاع ّ٦الٗمل ْإلاهٟاْ ١الخمخ٘ الخُاة الٗاةلُتْ ،هي أم البىحن لِا ما لؤلب مً مدبت ْاخترام َْاٖت،
ْالضهُا أمْ ،الٗاةلت أم ،ئطا يٗ ٠مٗجى م )املغأة( يٟٗذ مٗجى الخُاة الٗاةلُتَْ ،اهذ الُ٣م إلاوؿاهُت).(1
اإلاغؤة في الضًانت اليهىصًت:
عصث الكغَٗت الحهٓصًت للمغأة بٌٗ خِ٢ٓ٣ا ئال أجها خغمتها مً املحرار في خالت ْظٓص أر لِاٞ ،ان لم ً٩لً لِا أر ْ ٫
ئلحها املحرار ُ٢ضث دٓغ الؼْاط مً ؾبِ زغ زكُت اهخ٣ا ٫املحرار ئلى أؾغة أزغٔر.
٦ما أجها خغمذ الؼْظت مً املحرار)٢ْ ،(2ض ظٗلذ َظٍ الكغَٗت املغأة ٢بل الؼْاط جدذ ْناًت أ حها أْ أَلِاْ ،بٗض
الؼْاط ظٗلتها جدذ ْناًت ػْظِاْ .أ اخذ لؤلر الظي جٓفى ق ّ٣ُ٣صْنر ئهجاب طٓ٧عر خ ٤جؼْط ػْظت ق ّ٣ُ٣املخٓفى
ْطل ٪صْنر الاٖخضاص غياَا.
ُ
ً ٓ٣ر ٫الحهٓص :املغأة في املدٌُ هجؿت جدبـ في البِذ٩ٞ .ل ما جلمؿّ مً َٗام أْ ٦ؿاد أْ ئوؿان أْ خُٓان ًىجـ،
ْ٧ل ما ًٟٗلّ الغظل مً أٖما ٫ال أزالُ٢ت ٞاهّ ٖلى املغأةٟٞ .ي الخٓعاة " :ل٣ض ضا الظهب مً َغ ٝاملغأةْ ،ئن املغأة هي
ًا
ًا
ؾماٍْا ٞان مٓاعٍض البضاْة صٖذ بٌٗ َٓاةِٟم ئلى أن ٌٗخبرْا البيذ صْنر مغجبت
ر
التي جٓظب مٓجىا" ْم٘ أن للحهٓص ر
صًىا
أزحهاَْ ،بُٓا بها ختى ؾَْٓا السضم٧ْ ،اهذ ال جغر م٘ ئزٓتها الظٓ٧ع٧ْ ،ان أ َٓا ًبُِٗا ْهي َٟلت أْ صْ رن البلٓ،ٙ
ّ ُ
ان الحهٓص ًُ ّ
ٍْخمؿٓ٩نر ٍّْ ،مىٗٓنر حؿغبّ ئلى ٚحر أؾغجّ ) نْٓ ،٫الٟغْٕ( ،لظل٧ ٪اهٓا َوً ْد ِغ ُمٓنر البيذ
٣ضؾٓنر املا٫
ّر
ًا
مً املحرار ئطا ٧ان للمُذ ْلض ط٦غ٦ ،ما ًمىٗٓنر م ْالؼْظت ْ زذ مً املحرارٞ .اطا ماث ب ْجغً ٥ا
طٓ٧عا ْئهازا ٧اهذ
ًّ
خ ٤الظٓ٧عٞ ،ان لم ًُٓظض ًجٗلٓنر للبيذ خٓاٖ ،لى أن جتزْط مً عظل مً حن أٞغاص ؾغة؛ ختى ال ًإْ٫
التر٦ت مً ّ ر
ؾً البلٓ.(3)ٙ
خ ٤الى٣ٟت ختى الؼْاط أْ ّ ر
املحرار ئلى أظىبيْ .للبىاث ّ ر
الخ ٤في أن حِٗل مً جغ٦ت ػْظِاْ .املغأة التي ًمٓث ػْظِا ُحٗخبر ًا
ظؼدا مً
أما الؼْظت ٞال جغر ػْظِا ،ل ً٨لِا ّ ر
أص ١ال ٌٗخبر َظا الؼْاط ًا
ٔ اٚخهاب،
ػْاظا ،ل َٓ محرار ،أْ األخغ ر
محرار أر الؼْط ًتزْظِا ْئن ٧اهذ ٧اعَتْ .بمٗجى ّ ر
ّ
ِٞإالد الحهٓص ظٗلَٓا ّ
الخهغّ " .ُّٞ ٝأًما عظل ماث ْلِـ لّ ا ً
مجغص خُٓان ًغزّ أَل املخٓفىْ ،لِم ُمُل ٤الخغٍت في
جى٣لٓ رن مل ّ٨ئلى ا يخّ" ْ٢ض َوْ َوع َورص مشل َظا ال٨الم في ؾٟغ الٗضص).(4

املغأة في الخلمٓص مدخ٣غة ْجٓن ٠أؾٓأ الىٗٓث ْج٣اعنر الخُٓاهاثٖ .ىضما جٓٞذ ػْظت الخازام "ألحزعا" ظادٍ
ًا
٢اةالٖ" :ىضما جمٓث املغأة ٦أهما زؿغ الغظل خماعا أْ زٓعا" ) .حرآ٧ر٫ٓ٣ٍْ (16ر الخلمٓص أًًا أهّ
َال ّ لُٗؼٍْ ٞجهغَم ر
ئطا ماجذ ػْظّ خازام٦ ،أهما زؿغ زٓعا أْ خماعا ْٖلُ ٪أن ج٫ٓ٣ر لّٖٓ :ي ٪هللا ًٖ زؿاعج ) ."٪حرآ٧ر 16ب(.
ي ميت ئمغأة ) .حرآ٧ر 45ب(.
الغظل في هٓغ الخلمٓص ٌؿاْ ر
( )1نفس ادلرجع.260 ،
( )2الوصاية يف الفقو االسالمي ،د .زلمد سالـ مدكور ،ص .13
( )3أ .نادي فرج درويش  ،األحكاـ الشرعية يف التوراة  ،ص  ،449ط2004 ،1ـ ،مركز ابن العطار للًتاث – القاىرة.
( )4سفر العدد سبعة وعشروف ،ص .259
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ًدضزىا الخلمٓص ًٖ ظمإ الغظل ْٓٞاةضٍ ٍْ٫ٓ٣ر مً ظملت ما ً٫ٓ٣ر :مً ظام٘ أمّ ًهبذ ٖا٢ال ْمً ظام٘ أزخّ
ًهبذ خُ٨ما ْمً ظام٘ ئمغأة متزْظت ًدهل ٖلى م٩ان في الٗالم آلازغ ْمً ظام٘ ْػة ًهبذ ًِ٢ب املضعؾت َْ٨ظا.
) حرآ٧ر 57أ.(12-9،
َىا ٥خاالث ٦شحرة حٗخبر املغاة في الخلمٓص هجؿت ٍْجب ٖؼلِا ًٖ آلازغًٍ ختى ال حٗضحهم ،مشل املغأة الخاةٌ ْاملغأة
بٗض الٓالصة .املغأة الخاةٌ هجؿت ٍْجب ٖؼلِا ملضة ؾبٗت أًام ْٖىض ج٣ضًم الُٗام لِا ًجب أن ًبخٗض املغد ٖجها ٖضة
أمخاع٧ْ ،ل مً ًلمؿِا ًهبذ هجؿا ختى ًخُِغ ْئطا ٖاقغَا الغظل أزىاد الخٌُ ًهبذ هجؿا ٍْجب ٖؼلّ ملضة ؾب٘
أًام٦ .ظل ٪املغأة بٗض الٓالصة هجؿت ًجب ٖؼلِا ْئطا ٧ان املٓلٓص ْلضا جهبذ م هجؿت ٍْجب ٖؼلِا ملضة ؾبٗت أًام أما
ئطا ٧ان املٓلٓص يخا جهبذ هجؿت ٍْجب ٖؼلِا ملضة أعبٗت ٖكغ ًٓما) .جحهاعْث :ظؼد هُضا ْظؼد جَٓٓعْر(٫ٓ٣ً .ر الخازام
ًٓزاهان أن الغظل الظي ًجام٘ ئمغأجّ الخاةٌ ٖلُّ أن ً٣ضم ضخُت ْئطا ظام٘ ػْظت أزُّ الخاةٌ ٞلِـ ٖلُّ أن
ً٣ضم ضخُت ألهّ زجل ان ٌؿا ٫ػْظت أزُّ ئن ٧اهذ خاةٌ أم الِ ).ؿازُم 72-64أ ْ ب(.
اإلاغؤة لضي ملت الُىناو:
ئن الازيُحن مً الُٓهان ٧اهٓا ًىٓغْن ئلى املغأة ٦مخإ ْعبما ٌٗغيٓجها في الؿٓ١ر للبُ٘ ٍْبُٗٓجها٧ْ ،ان َظا مً خ٤
الؼْط ٖلى ػْظخّ متى قاد ٖلى ما َٓ املٗغْ ٝحن مجخمٗاتهم.
ْ١ٓٞر طلٞ ٪اجهم ٧اهٓا ٌٗخبرْن اليؿاد ٖامت عظؿا مً ٖمل الكُُانْٖ ،لى َظا ؾاؽ ًجٗلٓجهً مدغْماث ًٖ
خ١ٓ٣ر إلاوؿاهُت٧ْ ،ان ٢ضماد الُٓهان ٌٗخ٣ضْنر أن املهاةب في آلاماْ ٫الٟكل في هُل املُلٓب ئهما هي جأحي مً ًٚب
نىام املٗبٓصة الباَلت لضحهمْ ،لِظا ٞاجهم ٖىض خلٓ٫ر أي مهِبت في املجخم٘ أْ زُبت أْ ٞكل ٧اهٓا ً٣ضمٓنر البىاث
٢غباها ئلى لِتهمٍْ ،لخجيٓنر ئلحها بهظٍ الٓؾُلت الجاَلُت في ع ٘ٞاملهِبت ٣ٞض عْٔ الخاعٍش لىا :أهّ ٖىضما ْ ٘٢زال ٝحن
الُٓهان ْجغْر )أهآَلُت(ْ ،ايُغَم ئلى إلامضاصاث الخغبُت ْالؿٟغ ئلى جغْاْ ،أٖضْا ٓ٢اَم ْؾٟجهم الخغبُت ْل ً٨الجٓ
لم ٌؿاٖض خغ٦ت الؿْ ،ًٟم٨شٓا في الؿاخل مىخٓغًٍ زالزت أقِغ ،ج٣غٍبا ٞلم ًأث لِم ٞغط ،ختى يآ٢ا طعٖا ٞكٓ٩ا
خالِم ئلى عةِـ ال٨ىِؿت َْلبٓا مىّ مٗالجت ػمت ،خُض خ٨م خ٣ضًم ا ىت "أظما ممىٓنر" ئمبرآَعر الُٓهان في ِٖضٍ
٢غباها ئلى آلالِت َظا٦ ،ما ٧ان الالصًيُٓنر مً الُٓهان ًبُدٓنر للغظل أن ًتزْط ما قاد مً الؼْظاث ضْنر جدضًض مً
الٗضص ،أما الُاةٟت إلاؾباعَُت مً الُٓهان ٩ٞاهٓا ًمىٗٓنر الغظل مً حٗضص الؼْظاث ْل٨جهم ٌؿمدٓنر للمغأة أن جتزْط
ؼْاط مخٗضصًً ٦ما قادث ً٨ٞ ،وؿاد الُٓهان مً َظٍ الُاةٟت ًؼاْلً َظٍ الٗاصة املغطْلت ٍْ٣بلً ٖلحها ٩ل خغٍت).(1
م٘ أن َظا الٗمل ٖباعة ًٖ إلاهدُاٍ ملسالٟخّ خ٨مت الؼْاط ْم٣هضٍ نل َْٓ الخىاؾل الصخُذ م٘ الٓ ٕٓ٢في
مكا٧ل اليؿب ،مما ًإصي ئلى الٟؿاص في املجخم٘ إلاوؿاوي.
اإلاغؤة لضي ملت الغوماو:

( )1مصطفى السباعي ،ادلرأة بُت الفقو والقانوف ،ص .15
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ْ٧اهذ املغأة في هٓغ ملت الغْمان ُْٖ٣ضتهم الجاَلُت ٦ما ٧اهذ في هٓغ ملت الُٓهان ،ل ٧اهذ في أ٢بذ خاْ ٫أ٦ثر طلت،
طل ٪ألن ٢ضماد الغْمان ٧اهٓا ٌٗخ٣ضْنر أن املغأة أصاة إلآٚاد ْْنلت السضإ ْئٞؿاص ٢لٓب الغظاٌ ،٫ؿخسضمِا الكُُان
ألٚغايّ الكُُاهُت ْلِظٍ الُٗ٣ضة ٧اهٓا ًىٓغْن ئلى املغأة هٓغة إلاؾخظالْ ٫الاؾخد٣اع ،ل ًٟغيٓنر ٖلحها ٖٓ٣باث
مخىٖٓت قتى ًأ اَا الًمحر إلاوؿاويٍْ ،دغمِا الٗ٣ل البكغير.
ًا ًا
ْأن جاعٍش الغْمان ًغْي لىا أن مإجمغرا ٦بحررا اوٗ٣ض في عْمُت خُض دض ًٖ قيٓنر املغأة ْاهخهى ئلى اجساط ٢غاعاث ٦ما
ًلي:
ٔ( ئن املغأة مٓظٓص لِـ لِا هٟـ )شسهُت ئوؿاهُت( ْلِظا ٞاجها ال حؿخُُ٘ أن جىا ٫الخُاة في آلازغة.
ٕ( ًجب ٖلى املغأة أن ال جأ٧ل اللخم ْأن ال جطخْ ،٪ختى ًجب ٖلحها أن ال جخ٩لم.
ٖ( ئن املغأة عظـ مً ٖمل الكُُانْ ،لِظا ٞاجها حؿخد ٤الظْ ٫الِٓان في املجخم٘.
ٗ( ْٖلى املغأة أن حُٗي ٧ل خُاتها في َاٖت نىام ْزضمت ػْظِا.
َظا٢ْ ،ض اَخم الغْماهُٓ رن في جىُٟظ َظٍ ال٣غاعاث ،ختى ئجهم ٧اهٓا ًًٗٓ رن ٟ٢ال ٖلى ٞم املغأة ملىِٗا خخمُا ًٖ
الخ٩لم٩ٞ ،اهذ املغأة حِٗل في ُتها ْفي ٞمِا ٟ٢ل مً خضًض ،جمصخي في الكٓاعٕ ْفي ٞمِا ٟ٢ل مً خضًض أًًا ،طل٪
الٟ٣ل الظي ٌؿمٓهّ )مٓػلحر().(1
ًا
ًا
قاتٗا في املمال ٪الغْماهُت ،طل ٪ألن
ر
ْم٘ أن حٗضص الؼْظاث ٧ان أمغرا ٚحر مكغْٕ في ج٣الُض الغْمان ،ل٨ىّ ٧ان
ٞالىخاًً الشاوي أخض ملٓ ٥الغْمان أنضع أمغٍ املل٩ي ا اخت حٗضص الؼْظاث للغظا ٫ضْنر جدضًض ٖضصْ ،ال ًغْي الخاعٍش
لىا أي اؾدى٩اع ٢ام ّ ؾاٟ٢ت ْعؤؾاد ال٨ىاتـ الغْماهُت يض أمغ امللٞ ٪الىخاًً الظي زال ٠ج٣الُض الغْمان ال٣ضًمت
املٗمٓ٫ر بها ،م٘ مجاٞاجّ إلاهها ٝفي خ ٤املغأة).(2
ْ٢ض صام حٗضص الؼْظاث في ملت الغْمان ئلى أن ظاد ِٖض "ٓ٧ؾخُٟان" ٓٞي٘ ٓ٢اهحن في مى٘ حٗضص الؼْظاث ٖٓصة ئلى
الخ٣الُض ال٣ضًمتْ ،لَ ً٨ظٍ الٓ٣اهحن لم حؿخُ٘ أن جٓ٩نر ْاٞغة هاٞظة في مى٘ الىاؽ ًٖ الاؾخمغاع في حٗضص الؼْظاث،
ْئن ٧اهذ ٓ٢اهحن "ٓ٧ؾخيُان" مِٓغا مً مٓاَغ الخدٓ٫ر ال٨ٟغير لُاةٟت مً املشٟ٣حن ْامل٨ٟغًٍ.
أما الؿٓاص ٖٓم مً الغْماهُحن ٞاجهم لم ًلٓ٣ا اال لِظٍ الٓ٣اهحن ْلٗلِا لم ج ً٨قضًضة ٢اؾُت ،ختى ئن ال٣باةل
مً الغْمان الِمجُت ملا ٚلبٓا ٖلى ٖؼب أْ عبما ازخلُٓا أَالي اململ٨ت املدخلت ْجأزغْا أ٩ٞاعَم ْ عائهم الاظخماُٖت
ٞأعاصْا مى٘ حٗضص الؼْظاث ،ل٨جهم لم ًىجخٓا ،طل ٪ألن عؤؾادَم ٧اهٓا مخٗٓصًً بٗاصة حٗضص الؼْظاث الٛحر مدضْصة،
٦ما ٧ان عظا ٫الضًً مجهم ًبُدٓ رن الخٗضص.
٣ٞض ٧ان ؾْ ٠٣عةِـ ال٨ىِؿت ٌٗجي ا اخت حٗضص الؼْظاث ٩ل نغاخت للغاظٗحن ئلحهم مً الغظا ،٫مما أصٔ
طل ٪ئلى ٣اد حٗضص الؼْظاث في املجخم٘ الغْماويْ ،مً الخ٣الُض لضٔ الغْمان أهّ لم ج ً٨للمغأة الغْماهُت أًت خغٍت في
صًجها ْقيٓجها الاظخماُٖت.
( )1مبشر الطرازي احلسيٍت ،ادلرأة وحقوقها يف اإلسالـ ،ص .11
( )2مصطفى السباعي ،ادلكتب اإلسالمي ،بَتوت ،ط 1982 ،3ـ ،ص .43
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ً٫ٓ٣ر )مؿُٓ ػصًؼ( أؾخاط الٟىٓنر ْ)أٍْلغ( أؾخاط صاع الٟىٓنر َاهغير الغاب٘ في ٦خاب )جاعٍش الٟغْْ ١لى( ما جغظمخّ:
"ئن ب في ٖاةلت الغْماوي ٧اهذ لّ نٟت ال٣ؿِـ ِٓٞ ،الخا٦م طْ الؿلُت ٖلى أًٖاد الٗاةلت الظي ًجب ئَاٖخّ
ٖلحهم ظمُٗا٧ْ ،اهذ املغأة ال ض لِا مً الضزٓ٫ر في صًً ػْظِا بٗض الؼْاط؛ ْطل ٪ألن الؿلُت ٧اهذ جيخ٣ل ئلى الؼْط ٓٞعا
بٗض ئجمام الؼْاطْ ،لِظا ٞان الغْماهُحن ٧اهٓا ًٓصْنر أن ًٓ٩نر أْالصَم طٓ٧عاْ ،باإلظما٧ ٫اهذ املغأة في ج٣الُض الغْمان في
أخِ مجزلت حِٗل في طلت ،ختى ئن الخ٣الُض ٧اهذ حُٗي للؼْط ؾلُت ٢خل ػْظخّ".

اإلاغؤة لضي ملت فاعؽ:
٧اهذ املغأة لضٔ ملت ٞاعؽ في اهدُاٍ ْطلت أًًاٞ ،ان الخ٣الُض ال٣ضًمت في ٞاعؽ ٧اهذ تهحن املغأةْ ،جىٓغ ئلحها هٓغة
الخٗهب املظَبي الباَل ْالدكاؤم بهاْ ،ئن ٞغاص املخٗهبحن في الضًاهت الؼعصقدُت٧ ،اهٓا ًد٣غْن قأن املغأة،
َْٗخ٣ضْنر أجها ؾبب الكغْع التي جٓظب الٗظاب ْالسسِ لضٔ آلالِتْ ،لِظا ًبُدٓنر لِا أن حِٗل جدذ أهٓإ مً
الٓلم٧ْ ،اهذ املغأة في مظَب ٞاعؽ ال٣ضًم جدذ ؾلُت الؼْط ،ختى ئن الؼْط ٧ان ًخهغ ٝفي ػْظخّ جهغ ّٞفي خالّ
ْمخاّٖ ْ٧ان لّ أن ًد٨م ٣خلِا م٘ أن حٗضص الؼْظاث أًًا ٧ان قاتٗا ضْنر قغٍ أْ جدضًض ٖضص).( 1
ميانت اإلاغؤة نلى مغ الهطىعن:
ًا
َ ًٓٗ٦ ١ام في ؾغة أما
ظؼدا ْع٦حزة أؾاؾُت في ؾغة املؿلمتْ ،لِا خ ٓ٣ر
ال ًسٟى ٖلى أخض أن املغأة املؿلمت هي ر
ْأزخا أْ ػْظت أْ يخا ،ل ئجها حؿخدٓط ٖلى اَخمام إلاوؿان املؿلم اهُال٢ا مً اَخمام إلاؾالم بهاً ِٓٞ ،بظ ٫بها أ٢صخى
ما ًم ً٨مً خب ْج٣ضًغ ْاخترامْ ،مً غ ْعٖاًت ْخماًت ،ختى ًًخي ىٟؿّ لُمى٘ ٖجها أي أطٔ أْ يغعر.
ْل ً٨حؿغب إلاعؾالُاث الش٣اُٞت املٗاصًت لئلؾالم ٢ض قٍٓ مٟاَُم ٦شحر مً اليؿاد املؿلماث خٓ٫ر مضٔ ج٣ضًغ
إلاؾالم للمغأة ْمضٔ الخغٍت املخاخت لِاْ ،الخ١ٓ٣ر التي جخمخ٘ بها.
ً
ؤوال :ميانت اإلاغؤة في الهطىعن اللضًمت:
ن
اإلاغؤة في الطيو:
٧اهذ املغأة جدخل في املجخم٘ م٩اهت َُىتْ ،ل٣ض ٦خبذ ئخضٔ ؾُضاث الُب٣ت الٗلُا الهحن عؾالت ٢ضًمت جهٞ ٠حها
مغ٦ؼ املغأة٩ٞ ،ان مما ظاد ٞحها " :وكٛل هدً اليؿاد زغ م٩ان في الجيـ البكغيٍْ ،جب أن ًٓ٩نر مً ههِبىا أخ٣غ
ٖماْ ،٫مً أٚاهحهم ْ الما أحٗـ خٔ املغأة ،لِـ في الٗالم ٧لّ شخيد أ٢ل ُ٢مت مجها ،ئن ْالص –ً٣هض الظٓ٧عرٟٓ٣ً -نر
مخ٨يحن ٖلى ٓاب ٦أجهم لت ؾُٓ٣ا مً الؿماد ،أما البيذ ٞان أخضا ال ٌؿغ مٓلضَا ْئطا ٦برث ازخبأث في حجغتها
جسصخى أن جىٓغ في ْظّ ئوؿان ْال ًب٨حها أخض ئطا ازخٟذ مً مجزلِا".

( )1أمحد خَت اهلل ،مركز ادلرأة يف االسالـ ،دار ادلعارؼ ،مصر 1975ـ ،ص .12
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ْ٢ض ؾمُذ املغأة في ٦خب الهحن ال٣ضًمت ) املٓمُاد املإملت(.
اإلاغؤة في الهنض:
ْفي الِىض هجض في أؾاَحر ماهٓ "ٖىضما زل ٤اليؿاد ٞغى ٖلحهً خب الٟغافْ ،امل٣اٖضْ ،الؼٍىتْ ،الكِٓاث الضوؿت،
ْالًٛبْ ،الخجغص مً الكغْ ،ٝؾٓد الؿلْٓ ..٥اليؿاد صوؿاث ٧الباَل هٟؿَّْ ،ظٍ م٣اٖض زا خت".
ًا
ئلِا ْ٧اهذ املغأة ىاد ٖلى قأهّ أن
ْفي حكغَ٘ ماهٓ :ئن الؼْظت الُٓٞت ًيبغي أن جسضم ؾُضَا  -ػْظِا٦ -ما لٓ ٧ان ر
ًإملّ ختى ئن زال مً الًٟاةل٧ْ ...اهذ املغأة ٖلى طل٧ ٪لّ جساَب ػْظِا في زكٕٓ ٢اةلتً :ا مٓاليْ ..أخُاهاً :ا ئلهي..
ْجمصخي زل ّٟمؿاٞت٢ْ ،لما ْظّ ئلحها َٓ ٧لمت ْاخضة٧ْ ..اهذ ال جأ٧ل مّٗ ،ل جأ٧ل مما ًدب٣ى مىّ.
اإلاغؤة في خػاعة الهنضوؽ:
ئن ٖاصاث الؼْاط حن الِىٓص ال٣ضامى جأزظ نٓعة أؾٓأ ال جأزظ ئال نٓعة ُ٘ عظل ال يخّٞ ،هي ئطن ال جغر ػْظِا
ًا
ألجها ًاٖخّْ ،ال ْلضا ألجها مؿخٓلضة أ ُّْ ،ال أ را ألجها ُٗ٢ت مً مملٓ٧اجّ مٗغْيت للبُ٘ جدذ اؾم التزٍْج.
اإلاغؤة في نلُضة ؾاحي:
 ١ظؿضَا ٖلى م٣غبت ظؿض ػْظِا املدغْْ ،١مً لم جٟٗل أطلِا الكٗب
ٍْجب ٖلى ٧ل ػْظت ًمٓث ػْظِا أن ًدغ ر
ئطالال ًجٗل املٓث أَٓ رن ْأ٦ثر عاخت مً الخُاة.
اإلاغؤة في الخػاعة ؤلايغٍلُت:
٢ا ٫ؾ٣غاٍ الخُ٨م" :ئن ْظٓص املغأة َٓ أ٦بر ميكأ ْمهضع لؤلػمت ْالٗالم".
ئن املغأة حكبّ شجغة مؿمٓمتْ ،اَغَا ظمُل ْلٖ ً٨ىضما جأ٧ل مجها الٗهاٞحر جمٓث خاال.
ميانت اإلاغؤة في الجاهلُت وفي ؤلاؾالم:
ئن الخضًض ًٖ م٩اهت املغأة في إلاؾالم مً أَم ما ًيبغي أن جىهغ ٝالاَخماماث ئلُّْ ،مً أٖٓم ما ًيبغي التر٦حز
ٖلُّْ ،طل ٪أن املجخم٘ إلاؾالمي ًٓ٣م ٖلى ؾغٍْ ،خٓ٩نر مجها ْ ،ؾغ جٓ٣م ٖلى املغأةٍْ ،خسغط أٞغاصَا ٖلى ًضحها،
ًا
ٍْخلٓ٣نر مباصئهم ٖجهاٞ ،هي مدٓعر اعج٩اػٍْٖ ،مٓص ىاةّْ ،أؾاؽ أع٧اهّْ ،بضْجها ال ًٓ٩نر أ ضا ،ل ال ًخهٓعر في طًَ أن
ًا
ًٓ٣م مجخم٘ ضْنر املغأة ،املغأة التي ىِذ ىاد نالخاْ ،أٖضث لخٓ٣م ضْعر ىاد املجخمْ٘ ،جسغٍج أٞغاصٍ لُٓ٣م ٧ل مجهم
ًا
ًا
نالخا.
ر
ر
مجخمٗا
ما ًجب ٖلُّ ختى ًٓ٩نر
ًا
ضٖا مً ال ،٫ٓ٣ل َظا ٦خاب عبىا ؾبداهّ ْحٗالى لِـ  ُّٞؾٓعة،
ْئن الخضًض في ُان م٩اهت املغأة في إلاؾالم لِـ ر
ل ْال ًت ،ئال ْللمغأة ٞحها ههِب ،ئما االحٗاّ ْأزظ الٗبرة مجها ،أْ مكاَغة الغظل أخ٩امِا ْجٓظحهاتها ،ل ٢ض جىٟغص
ٖىّ في ٦شحر مجها ،ختى ظٗل هللا ٖؼ ْظل لليؿاد ؾٓعة في ٦خا ّ ،هي مً أَٓ٫ر ؾٓعر ال٣غ ن ال٨غٍمْ ،في ؾىت عؾٓ٫ر هللا
ًا
ًا
ًا
ًا
ْبُاها مل٩اهتها٨َْ ،ظا.
ْئعقاصا ر
ر
ر
ْجٓظحها
نلى هللا ٖلُّ ْؾلم ما ال ًم ً٨خهغٍ مً خاصًض السانت املغأة ،أمغرا
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ْفي صْاًٍْ إلاؾالم الُٗٓمتْ :هي ٦خب الخضًض ،التي ٖلُّ مٗٓ٫ر املؿلمحن في مٗغٞت خضًض عؾٓ٫ر هللا نلى هللا
ًا
ٖلُّ ْؾلم أ ٓا را زانت أٞغصث لليؿادْ ،مً أقِغَا )٦خاب ٖكغة اليؿاد( لليؿاتي ،أْعص  403ُّٞأخاصًض ،مُبٖٓت في
مجلض ،ل حؿا  ٤الخٟاّ لجم٘ أخاصًض اليؿاد التي عٍْجها في مؿاهُض زانت بهً ،مشل :مؿاهُض أمِاث املإمىحنْ ،مؿىض
ٖاتكت عضخي هللا ٖجهً.
ًا
ًا
٧امال ٞحها  -مً أ٢ؿام ٦خب ال ّ٣ٟالسمؿت  -جىضعط جدخّ ٦خب
٢ؿما ر
ر
ْفي ٧ل ٦خب ال ّ٣ٟإلاؾالميً :جض املُل٘ ٖلحها
ْأ ٓاب ْٞهٓ٫ر جدذ ٖىٓان )املىا٦داث( جظ٦غ  ُّٞظمُ٘ خ٩ام ْالخ١ٓ٣ر السانت املغأةٖ ،ضا ما ًظ٦غ في ٢ؿام
زغ  -مً َظٍ ال٨خب  -مً أخ٩ام جسو اليؿاد ،أْ ٌكاع ً٦الغظاٞ ٫حهاْ ،ال جسغط مً طل ٪ئال أ ٓاب حٗض ٖلى أناب٘
الُض.
ًا
٦خبا لليؿادْ ،مً ال٨خب ال٣ضًمت املُبٖٓت في طل) ٪أصب اليؿاد( لئلمام ٖبض
ْأٞغص ٦شحر مً الٗلماد – عخمِم هللا – ر
املل ً ٪خبِب )املخٓفى ؾىتَ238ـ( أما ما ًٓظض مً ال٨خب املُبٖٓت السانت املغأة ِٞظا مما ًهٗب خهغٍٞ .الخمض
هلل ٖلى وٗمت إلاؾالم.
 ١املغأة في إلاؾالم أمغ الَ ٜمُت ،ألهّ أ غ رػ ظاهب في ظمُ٘ قإْجهاً ،بحن لىا ٖٓم امل٩اهت التي
ئن الخضًض ًٖ خ ٓ٣ر
جبٓأتها املغأة في إلاؾالم َْٓ ،خضًض ٍَٓل طْ شجٓن ،تهٟٓا الىٟٓؽ ئلُّْ ،حكغأب ٖىاٖ – ١ىض ط٦غٍ – عٚبت في
 ١املغأة " ٞاهىا وٗجي :ما أُٖاَا
مٗغٞخّ ،زانت في َظا الؼمً الظي ٦ثر الخضًض  ًٖ ُّٞالخْٖ ،١ٓ٣ىضما ه ٓ٣ر " :٫خ ٓ٣ر
هللا ٖؼ ْظل مً أمٓ رع ًجب ٖلى الجماٖت املؿلمت ئُٖاؤَا ئًاَاْ ،هي أمٓ رع ال ًجٓ رػ ألخض أن ٌٗخضي ٖلحها ،لٓ٩جها زبدذ
ًا
ًا
ْخؼم ال لٗب
ٌرر
ظض ال َؼ٫ر ٞحها،
ْظٓبا ال مغٍت ٞ ،ُّٞال ٌؿٓ ٙئه٩اعَاْ ،ال ً٣بل جخٓصَاْ ،هي ٌّرر
ر
زبٓجا ال قْْ ،ُّٞ ٪ظبذ
ر
ٌٗترحها.
ًا
َو َو
ُ َّل
َّل
َو َو َو ُ ْ ْ َو
ْنض ١هللا حٗالى خحن ٢اَ " :٫وًا َوأ ُّح َوها َّل
ض ِم ْج ُه َوما ِع َوظ ر
اال
ِ ٤م ْج َوها َوػ ْْ َوظ َوِا َوْ َوب ر
ـ َوْ ِاخ َوض ٍدرة َوْزل َو ر
ً ه ٍْ ٟد ر
اؽ َّلاج ُٓ٣ا َوعَّلبُ ٨رم ال ِظي زل ٨٣رم ِم ر
الى ُ ر
َو ًا َو َو ًا َو َّل ُ َّل َو َّل َو َو َو ُ َو َو ْ َو ْ َو َو َّل َّل َو َو َو َو ُ
ان َوٖل ُْْ ٨رم َوع ًِ ٢اُبا").(1
ام ِئ رن الل رّ  ٧ر
اد ْاجٓ٣ا الل رّ ال ِظي حؿادلٓ رن ِ ِرّ ْ عخ ر
ِ ٦شحرا ْ ِوؿ ر
ن
الخاجمت:
ًا
ًا
ُ
ًا
جماما في ٖهغ
مظٓ٧عا أْ طا ُ٢مت ٢بل إلاؾالمْ ،ازخلٟذ جل ٪الىٓغة ر
ر
زلهذ الضعاؾت ئلى أن املغأةر لم ج ً٨ر
قِيا
ٔ ْإلاًمان ْم٩اعم زالْ ١هي مُٗاع
الُ٣م إلاوؿاهُت حؿمٓ ْحٗلٓا الخ ٓ٣ر
إلاؾالم مىظ ؼْٞ ٙجغٍ ْ ر ٫ئط ظٗل ِ
ًا
ُ ًا
خض ْاخض ؾٓاد.
ْئهازا( ٖلى ٍدر
اها ر
ي )ط٦غ ر
ًٞلُت ْخض حن ظمُ٘ أٞغاص الجيـ البكغ ر

( )1سورة النساء ،اآلية (.)1
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ميانت اإلاغؤة في الشغاجو الؿماوٍت
البرفؿىعن نىعن الهضي خماص ؤؾخاط مشاعن بجامهت -ؾغابلـ لُبُا
ر
ملخظ الىعكت :
ٌكِض املجخم٘ إلاوؿاوي املٗانغ الٗضًض مً الخدضًاث ْ ػماث الخًاعٍت ْفى م٣ضمت َظٍ الخدضًاث ًُ٢ت املغأة
ٞمآَا ؾاةضا خالُا ًدخاط الى زٓعة ٖمُ٣ت حؿخمض ٓ٢تها مً اًماهىا ْصخت ُٖ٣ضجىا ُْ٢مىا الاؾالمُت ٞاملغأة هي الٗىهغ
الشا ذ ْالغ٦حزة الضاةمت ْهى املىب٘ الُبُعي لٗٓاَ ٠الٓص ْالخىان ْبالغٚم مً ان الكغات٘ الؿماٍْت ْالٓ٣اهحن الٓيُٗت
٢ض أُٖتها ٧اٞت خِ٢ٓ٣ا ل٨جها لم جخم ً٨مً الُ٣ام ضْعَا في املجخم٘ ٖلى الٓظّ املُلٓب ْالؿإا ٫الظٔ ًُغح هٟؿّ
َٓ  ٠ُ٦جغج٣ى أمت أْ ختى جدترم حن ممْ ،ههِٟا إلاوؿاوي ًٓن ٠الؿٓد ؟
ان ًُ٢ت املغأة مً ا٦بر الً٣اًا التي هجابهِا في الٗهغ الخايغ ْالتي جِٓغ ُٞىا الخبُٗت ْالخ٣لُض الى صعظت مإملت
َْظا ًخُلب مىا مغاظٗت اهٟؿىا لىٗلم اؾباب الخ٣هحر ْهداْ٫ر جالًّٝا ْطل ٪بلٓعة ٞلؿٟت مؿدىحرة جدغعر املغأة ْالغظل
مً أؾغ املٟاَُم ْالخ٣الُض ْالُ٣م البالُت َْظا ما تهض ٝالُّ الٓع٢ت ْ،املىهج املؿخسضم في اٖضاصَا َٓ املىهج الٓنٟي
الخدلُلي الظٔ ال ًٖ ٠٣ىض مجغص الٓن ٠ل ٌٗخمض ٖلى عنض الٓ٢ات٘ ْطل ٪مً زال ٫جدلُل ْمىا٢كت املداْ رع
 ١املغأة – الخاظت الى الانالح (.
الخالُت) :املغأة في الكغات٘ الؿماٍْت– الاؾالم ْخ ٓ٣ر
ْ٢ض زلهذ الضعاؾت الى اهّ ٖىضما جظ٦غ م٩اهت املغأة في أي ٖهغ مً الٗهٓعر ٞ،ال ض ان ًظ٦غ الاؾالم الظٔ ازاع َؼة
ٖىُٟت خُمذ ٦شحر مً ج٣الُض املاضخي ْأ٩ٞاعٍ ْمٟاَُمّ ْجبجى مىٓٓمت ُ٢مُت جغج ٟ٘م٩اهتها ٞهالح املغأة نالح الامت
ْ٢ض اْنذ الضعاؾت ًغْعة ْي٘ اؾتراجُجُت جًم  ّ٣ٞخًاعير ٌٗخمض ٖلى الكغَٗت ٍْسضمّ ٖلم أوؿاوي اظخماعي
ْيعي ًُٟض مً الخجاعب الؿا ٣ت إلخضار الخٛحر الُ٣مي امليكٓص ْ حُٛحر املٓعْر املكٍٓ السام املغأة صًيُا ْز٣اُٞا
ْه٣ض ْجدلُل املٟاَُم ْاملٗخ٣ضاث الساَيت ْاملٗٓ٢ت ْججلُت عؤٍت ٖلمُت مٓيُٖٓت لخُٟٗل صْعَا ْجأصًت عؾالتها
.
الٓظٓصًت .
م٣ضمت:
ان جاعٍش ال٨ٟغ إلاوؿاوي أْلى املغأة اَخماما أ٦ثر مما أْلى الغظل ٨ٞثرث آلاعاد خٓلِا ْالضعاؾاث ْ دار ُٞما لِا مً
ْ ١ما ٖلحها مً ْاظباث ْحٗ٨ـ جل ٪آلاعاد ْ دار هٓغة املجخم٘ الى املغأة مىظ ال٣ضم ْهى هٓغة ظاةغة ال مغاد
خ ٓ٣ر
ٞ،املغأة ٢ؿُمت ،الغظل ْان ازخلٟذ ٖىّ في الخ ًٍٓ٩الجؿمي ،ال جٟاْث ُجهما مً خُض الاوؿاهُت ْ،املؿيٓلُت ْمً زم
٧اها مٗا ٖماص البكغٍت ْاؾخمغاعَا ْال ًصر ٖلمُا ان ًٓاػنر أْ ًٟايل ُجهما ألجهما مخ٩امالن ال ٌؿخٛجى ٧ل مجهما ًٖ
الازغ.
ان الخًاعة املاصًت املٗانغة جؼٖم اجها أههٟذ املغأة ْل٨جها في الٓا ٘٢ظاعث ٖلحها ٧ل الجٓعر ألجها جدذ ؾخاع املؿاْاة
٧اصث ان ج٣خل زهاةهِا ٦اوؿاهت ْ ،حسسغَا لسضمت الغظل ْقِٓاجّ الِا ُت .ان أي حكغَ٘ ْيعي لً ًبل ٜمبلٜ
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الغؾاالث الؿماٍْت ْما ٢غعجّ مً مباصب لؿٗاصة الاوؿان ْمً زم ؾٗاصة املجخم٘ ْؾخٓل البكغٍت جخسبِ في صًاظحر
َٓاد ما لم حٗخهم ٨خاب هللا ْزاجم عؾاالجّ ٞاإلؾالم خٗالُمّ التي ظادث نالخت ل٩ل ػمان ْم٩ان ال جها حٗالُم
الُٟغة ْالخْ، ٤الٗضالت ْ،املؿاْاة ،هي ْخضَا التي صٗٞذ ًٖ املغأة ٧ل الٓان الخُْ ٠الامتهان الظٔ ْٖ ٘٢لحها في
الخايغ ْاملاضخي ْؾٓ ٝوؿخٗغى في َظٍ الٓع٢ت م٩اهت املغأة في الكغات٘ الؿماٍْت .
اإلاغؤة ننض اليهىص:
َو
ُ َو ٌر ّ
ًا
ئن أؾغاعٍ ال جى٣طخيْ ،عجاةبّ ال جيخهىَ ،و
ًا
اْ .٫ملا ٧ان
ْؾ ْبر أٓٚاعٍ مد ر
عجُبا اخخاع في ِ ِْ ٞمّ ْحٗغٍّٟ؛ ئط ّ ر
املغأة مسلٓ٢ا
َو ْ ًا
ّ
ال ز ْ
٧ل مجها ئلى املغأة مً ػاٍْت جسخل ًٖ ٠زغٔ،
جىٓغ ّر
الجاصة التي ُر
ه ًابا للضعاؾاث
مغ ٦ظل٣ٞ ٪ض ٧اهذ املغأة خ ٣ر ِ
خؿب َبُٗت الً٣اًا املُغْخت ْؾٓ ٝوؿخٗغى ن ْي٘ املغأة ٖىض الحهٓص:
اٖخبرث املغأة ٖىض بٌٗ الُٓاة ٠الحهٓصًت  ،صْنر مغجبت الغظل َْبُٓا بها ختى ؾَْٓا السضم – ْلم ًٓعزَٓا م٘
زٓة الظٓ٧عر  ،ل ٧ان أل حها خُِٗ ٤ا ٢بل أن جبل ٜالخلم لخ ٓ٩رن ظاعٍت ْ ،لّ أن ًؼْظِا مً ٌكاد صْ رن الاٖخضاص اعاصتها
ٔ مجهم عأؽ الغظـ ْمىب٘ ما ًهِب وؿان مً السُاًا ْالضوـ – ألِـ َإالد اليؿٓة ًَ
ْ ،اٖخبرتها َٓاة ٠ازغ ر
ىاث خٓاد ؟ أْلؿذ خٓاد هي التي ٞخيذ صم ًٖ أمغ عبّ ًخطر طل ٪مما ْعص في ؾٟغ الجامٗت "صعث أها ْ٢لبي ألٖلم
ْأل دض ْألَلب خ٨مت ْٖ٣ال ْألٖغ ٝالكغ أهّ ظِالت ْالخما٢ت أجها ظىٓنر ٓٞ.ظضث أمغ مً املٓث املغأة التي هي قبا٥
ْ٢لبها أقغاٍْ ٥ضاَا ُٓ٢ص – عظال ْاخضا حن ألْ ٠ظضث أما امغأة ٞبحن ٧ل أْلي ٪لم أظض"ٞ 1املغأة ٖىضَم هي صاة التي
ًخسظَا الكُُان ْؾُلت إلً٣إ الاوؿان في الكغ أما ًٖ الؼْاط ٖىضَم ٖ ِٓٞباعة ًٖ ُ٘ ْقغاد ْاظاػ الخلمٓص حٗضص
الؼْظاث ضْنر خض ْ 2الحهٓصي مُالب الؼْاط مً أعملت ازُّ بٗض ْٞاجّ  ،لِـ طل ٪مً اب الُٗ ٠ل مً اظل
الا٦شاع مً اليؿل ٧ْ .ان الؼها مىدكغا حن جى اؾغاةُل الظًً ٟ٦غْا غبهم ْ٦ظ ٓا عؾٓلِم ْٖبضْا العجل الظٔ ناّٚ
الؿامغير مً خلى وؿائهم ْمً نٟاتهم الخغم ٖلى ظم٘ املا ٫مً أي َغٍ٧ ٤ان ٞ .اٖخبرْا املغأة ؾلٗت جبإ ْحكترٔر .
٩ٞان ػْظِا ًدغيِا ٖلى الغطًلت ٍْضِٗٞا الحها ؾُٗا لجم٘ املا ًْٖ 3٫الُال٩ٞ ١ان خ٣ا مُل٣ا في ًض الغظل ْظملت
ال٫ٓ٣ر ان ٓ٢اهحن الخلمٓص ٓظّ ٖام مً ْي٘ الغظاْ ٫أجها لظل ٪جدابى الظٓ٧عر مدا اة ل ٜمً ٓ٢تها أن بٗشذ في هٟٓؽ
أخباع الحهٓص الٟؼٕ مً ٓ٢ة املغأة َْم ًلٓمٓجها ٦ما ًلٓمِا آلا اد املؿُدُٓنر ألجها أَٟأث " عْح الٗالم " ِٞم ًغْن ان
املغأة زُٟٟت الٗ٣ل َْٗخبرْا ان الٗالم هؼلذ ٖلُّ ٖكغة م٩اًُل مً ال٨الم أزظث املغأة مىّ حؿٗت ْأزظ الغظل ْاخضا "
ْباليؿبت إلجمام نالة الجماٖت في الضًاهت الحهٓصًت َٓ ٖكغة طٓ٧عر ٦دض أصوى ْال ًصر ان ًضزل ُجهم اليؿاد ْلٓ ججاْػر
ٖضصًَ املياث ٦.ما ال ًجٓػر جالْة الخٓعاة امام خاةِ املب٩ى ْالكا ) ٫الُالُاث ( الظٔ ًغجضًّ َإالد الغظا ٫الحهٓص
للهالة مً أَم اخ٩ام َِاعجّ أال جلمؿّ اليؿاد ْلٓ خهل ْٗٞلذ اخضاًَ ٞال ًجؼٔر ٚؿلّ ٍْلؼم اؾدبضالّ ْ٦ظل٪
قِاصة ميت امغأة حٗاص ٫عظل ْاخض٢ْ .4ض امخض الاجخا ٝد ٤املغأة ٖىض الحهٓص الى حكغَٗاتهم الخضًشت التي جٟغى ٖلحها
ص ٘ٞزمً أزُاد آلازغًٍ مً طل " ٪ؾ ٍٓ٣خِ٣ا في الٛغامت املىهٓم ٖلحها في ٞسخ السُبت اطا ٖلم الساَب ان
ٔ -ؿلغ اُجبٓؼخ االهذبح اُـبثغ ،اُوبٛغح صاع اُذُِِٔ ٢طجبػخ ٍجؼخ ٓ ، ّ ٔ97اُجَٔ  ٕ٘،ٕٙ،ٕ8م ٓ.979،98
ٕ
 اُج ٠ٜاُش ، ٠ُٞأُغأح ث ٖ٤اُج٤ذ ٝأُجزٔغ  ،ث٤غٝد ،صاع اُلزخ  ،ثض ٕٝربع٣ز ،م - 7ٖ
 اثٖ اُشط٤ت ،أُغأح ك ٢كز ٠اُؼوٞعٓ ،وغ  ،أُطجؼخ أُوغ٣خ ،ّٔ979 ،م ٕٖ.ٗ
 -أُغجغ اُـبثن مٖٖ.
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املسُٓبت ماث لِا ػْظان مً ٢بل ْاطا اٖخى ٤أخض أ٢غبائها صًاهت أزغٔر أْ مظَبا زغ أْ اعج٨ب أخض أٞغاص ٖاةلتها
الٟاخكت" ٦ما أن للؼْط الخُٞ ٤ما ج٨دؿبّ ػْظخّ مً ٦ضَا ُْٞ ،ما ججضٍ لُ٣ت ْ ،فى زمغة مالِا ْاطا جُٓٞذ ْعثها ٦ما
اجها جمى٘ مً الخهغ ٝفي أمٓالِا ال أطن مً ػْظِا..1
اإلاغؤة ننض اإلاؿُدُيو:
ال ًسخلْ ٠ي٘ املغأة في الضًاهت املؿُدُت ًٖ ْيِٗا في الضًاهت الحهٓصًت ٦شحرا ْالضلُل ما ٢غعجّ مباصب ال٨ىِؿت مً أن
املغأة ًيبٕٓ املٗاصخي ْانل الٟجٓعر ْهى للغظل اب مً أ ٓاب ظِىم ٣ٞض هٓغ عظا ٫ال٨ىِؿت للمغأة هٓغة مٗاصًت في هٓغ
ال٣ؿاْؾت ْ ٖلماد الضًً هي "قغا ال ض مىّ ْ،آٚاد َبُُٗا ٧ْ ،اعزت مغٓٚبا ٞحها ْزُغا مجزلُا ْٞ ،خىت مِل٨ت ْقغا ٖلُّ
َالد" ٞهي يذ خٓاد التي زؿغ بؿببها الجيـ البكغٔر ظىاث ٖضن ْ ،هى في هٓغَم أصاة الكُُان املدببت التي ًٓ٣ص بها
الغظا ٫الى الجخُم ٧ْ .ان " جٓمـ أٍٓ٧ىاؽ املضٖٓ ٖىضَم عؾٓ٫ر الغخمت ًخدضر ٖجها ٦ما ًخدضر الغَبان ُٞ ،جزلِا في
بٌٗ الىٓاحي مجزلت أ٢ل مً مجزلت الغ٣ٍْ ٤ُ٢غعْنر أن هللا زل ٤الغظل ال املغأة في نٓعجّ َٓ ْ،لظلً ٪غجب ال٣اهٓنر
ال٨يسخي  :يغْعة زًٕٓ الؼْظت لؼْظِا ٦،سًٕٓ الساصم لؿُضٍ" . 2اطن ْلذ هٓغة عظا ٫ال٨ىِؿت للمغأة هٓغة مٗاصًت
ْْلذ َظٍ الىٓغة ؾاعٍت ْمخٓاعزت ختى ٢ام مإجمغ في بٌٗ الٓالًاث الٟغوؿُت586م ْأٖاص الىٓغ في بٌٗ امل٣غعاث –
ْبٗض البدض ْالخمدُو زغظٓا أن املغأة اوؿان ْلِـ دُٓان – ل٨ىّ اوؿان زل ٤لالؾخسضام في مهالر الغظل – )
لِـ ظُضا ان ً ٓ٩رن أصم ْخضٍ ٞ.انى٘ لّ مُٗىا هٓحرٍ( 3ان قغَٗت ِٖسخى امخضاص لكغَٗت مٓسخى التي ال جمى٘ حٗضص
الؼْظاث الا أن اجبإ ِٖسخى ْخٓاعٍُّ مىٗٓا الخٗضص صْنر ما هو ْ ،مىٗٓا الُالْ – ١ل٨جهم اظاػْا الخٟغٍ ٤في خالت الؼها
ْبم٣خطخى الٓ٣اهحن الٓيُٗت جٓؾٗٓا ْظٗلٓا مً اؾبا ّ ازخال ٝالضًً ْال٣ؿٓة ْاجٟا ١الُغٞحن ٖلُّ ْٚحر طلْ. ٪ختى
ُٞما ٌؿمى بٗهغ الجهًت ٧اهذ ٚالبُت اليؿاد ًسلًٗ زُاب الٗغؽ لُدملً أٖباد املجز٫ر ْمخاٖب ؾغة ختى ًٓاعًٍ
الثرٔر َْٗاملً مٗاملت ٢اؾُت ْفى طل٫ٓ٣ً ٪ر ) غهغصًىٓ(َْٓ ًدضص الٓ٢ذ املىاؾب لًغب الؼْظت ٫ٓ٣ُٞر ) أْنُ٨م أحها
الغظا ٫أال جًغبٓا ػْظاج٨م ًَْ خامالث ٞان في طل ٪أقض السُغ ٖلحهً ْ ,لؿذ أٖجى بهظا أه٨م ًجب أال جًغبًَٓ
أ ضا ْ,ل ً٨الظٔ أٖىُّ أن جسخاعْا الٓ٢ذ املىاؾب لِظا الًغب ْ ,اها أٖغ ٝعظاال حهخمٓنر الضظاظت التي جً٘ ًُت في
٧ل ًٓم  ،أ٦ثر مً اَخمامِم أػْاظِم ٣ٞ ,ض ج٨ؿغ الضظاظت أخُاها البًُت التي ًدهل ٖلحها مجها ,اطا ٞما أقض ظىٓنر
ال٨شحرًً مً الغظا ٫الظًً ال ًُُٓ٣نر ؾمإ ٧لمت مً أػْاظِم الالتي ًأجحن لِم بهظٍ الشماع الُُبت ٞ,اطا ؾم٘ أخضَم
مً ػْظخّ ٧لمت ًغٔر أجها ها ُت ٖ ,مض مً ٓٞعٍ الى ٖها ْقغٕ ًًغبها بها ,أما الضظاظت التي ال جى ًٖ ُ٘٣الٓ٢ٓ٢ت َٓ٫ر
الجهاع ٞأهّ ًهبر ٖلحها مً أظل ًُتها 4مً طلً ٪خطر مضٔ اؾتر٢ا ١املغأة اٖخباع الٟاةضة املغظٓة مجها ماصًت الضعظت
ْلى – ٞأي م٩اهت جغظَٓا م٘ َظا الاؾتر٢اْ ١ل٣ض اؾخمغث خالت املغأة ٖلى طل ٪في ٖهٓعر الغ١ر ْالاُ٢إ ,جضلل خُىا
للترْ ٝالكِٓة ْتهمل خُىا ٧الخُٓاهاث التي جأ٧ل ْحكغب ْجدمل ْجلض ْحٗمل لُل جهاع .

 اُـ٤ض اُـ٤ض اؿٔبػ، َ٤أُغأح ث ٖ٤اُلغ٣ؼخ ٝاُوبٍٗ ،ٕٞغاثِؾ ٤ُ ،ج٤ب  ،اُ٘لؤح اُؼبٓخ ُِ٘لغ ٝاُزٞػ٣غ ،ٔ98ٗ ،م ٕ8ٕ
 اُج ٢ٜاُش ، ٠ُٞأُغأح ث ٖ٤اُج٤ذ ٝأُجزٔغٓ ،غجغ ؿبثن ،م .9ٖ
 ؿلغ اُزٌ – ٖ٣ٞاالهذبح اُضبٗ ٢جِٔخ ، ٔ8م٘.ٗ
 -ؿبُْ اُجٜ٘ـبٌٓ، ٟٝبٗخ أُغأح ث ٖ٤االؿالّ ٝاُوٞاٗ ٖ٤اًُٞؼ٤خ  ،اٌُ١ٞد  ،صاع اُوِْ ،ّٔ98ٙ،م .ٕٔٙ
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اإلاغؤة في الاؾالم :
ٖلى َظا الىدٓ الظٔ ٞهلىا مًذ خُاة املغأة ٢بل الاؾالم ٣ٞ,ض عاًىا اجها حٗاوى مً الاٚتراب ْه٣هض االٚتراب َىا
ان املغأة مغث أْيإ ٣ٞضث ٞحها هٟؿِا ْأنبدذ ٚغٍبت ْمِٟٓم الاٚتراب يم ابٗاصا اؾاؾُت مجها ٖضم الٟٗالُت
ْالٗؼلت ٚحر ان َظٍ الاْيإ جؼٖؼٖذ مً ظظْعَا ًٟل الاؾالم ٞبٗض أن ٧ان الغظل لّ م٩ان الُ٣اصة ْالؼٖامت ْ٧اهذ
هي مشا ت ظؼد مما ًملً ٪خهغ ٝفي قيٓجها ما ًغضخى ٚغْعٍ ظاد الاؾالم ْ٧ان الاؾاؽ ْ ر ٫الظٔ ظاد ّ ْالظٔ جغج٨ؼ
ٖلُّ حكغَٗاجّ أن لئلوؿان اعاصة جهضع ٖجها أٗٞالّ ْأٓ٢الّ ْأن َظٍ إلاعاصة ال جسً٘ ملكِيت أخض ًٟغى ٖلُّ ؾلُاهّ
ْاهما خغ٦خّ جهضع ًٖ طاجّ أْ مٗجى زغ ان الاؾالم ظٗل أؾاؽ ْخضة الخُاة بٗامت هي الٟغص ال ٞغ١ر في طل ٪حن ط٦غ
ْأهثى ْاهما َم ؾٓاد في الشٓاب ْالٗ٣اب  ْ,الٓاظباث املٟغْيت ْالخ١ٓ٣ر املٟٓ٨لت َْم ؾٓاد في خ ٤الخُاة ال ًدض مً
َظا الخ ٤الا ما ً٣طخى ّ ال٣غ ن ْالؿىت لهالح الخُاة ٞاإلوؿان َٓ أنل الٟغص الظٔ زل ّ٣هللا حٗالى مً جغاب ْزل٤
مىّ ػْظّ ْبض مجهما عظاال ٦شحرا ْوؿاد  َْٓ،الظٔ ٦غمّ ٖلى زلْ، ّ٣ظٗلّ زلُٟخّ في عى ْمٗجى طل ٪أهّ ال جٟايل
حن الظ٦غ ْالاهثى مً ظاهب الاوؿاهُت ْ ،ان الخٟايل اهما ًٓ٩نر ما ً٨دؿبّ الاوؿان مً الازالْ ١الخٔٓ٣ر ٢ا ٫حٗالى )
ًأحها الىاؽ اجٓ٣ا عب٨م الظٔ زل٨٣م مً هٟـ ْاخضة ْزل ٤مجها ػْظِا ْبض مجهما عظاال ٦شحرا ْوؿاد( 1طل َٓ ٪مُ٣اؽ
ّ
ًٞلُت في إلاؾالم ٞاملغأة م٣خطخى طل ٪الخجزًل إلالهي ق٣ُ٣ت الغظل ْالغظل ق ٤ُ٣املغأة  ،الجهما اهدضعا مً أب ْاخض
ْأم ْاخضة ٞاإلؾالم بهظا ٢ض اهدكل املغأة ْ أ٢امِا ٖلى ْضر الخُاة الى ظاهب الغظل ٖلى أؾاؽ مً حٗاص ٫ال٣ضع ْجمازل
السهاةو ْالهٟاث ْ .مً قأن جل ٪الازٓة التي هدً هضصَا اهبش٣ذ ٖٓاَ ٠املٓصة ْالغخمت حن زًٍٓ  ،أي حن
2
الغظل ْاملغأة ٞ ،ال ايُِاص ْ ،ال خغمان ٢ا ٫حٗالى ) ْاجٓ٣ا هللا الظٔ حؿادلٓنر ّ ْ عخام  ،ان هللا ٧ان ٖلُ٨م عُ٢با(
َ.ظا ْ٢ض زو ال٣غان ال٨غٍم قيٓنر املغأة في الٗضًض مً الؿٓعر مجها ؾٓعة  :الب٣غة ْ ،املاةضة ْ،الىٓعر ْ خؼاب ْاملجاصلت
ْاملمخدىت ْالخدغٍم َْىا ٥ؾٓعة زانت اؾم اليؿاد ْٚحرَا ٦ .ما هٓمذ خِ٢ٓ٣ا ْْاظباتها ْخض إلاؾالم ٖلى عٖاًتها
ْان صلذ َظٍ الٗىاًت ٖلى شخيد ٞهي جضٖ ٫لى امل٩اهت التي ًيبغي أن جٓي٘ ٞحها املغأة ْ ,جل ٪امل٩اهت لم جدٔ مشلِا في
ي ؾا ْ ، ٤ال في اظخمإ أوؿاوي  ،جٓاي٘ ٖلُّ الىاؽ ُٞما ُجهم ٞمً الكٓاَض ػْظت ٞغٖٓ رن ٢ا ٫حٗالى٣ٞ) :ض
قغٕ ؾماْ ر
َو َو َو َّل ُ َو َو ًا َّل َو َو ُ ْ َو َو َو ْ َو ْ َو ْ َو َو
ْ َو ْ َون َو َو َو َو َو
ْ َو َّل َو َو
َو
َو
ْ
ًا
ًَو
ْ
ّ
ّ
َو
ْ
ّ
َو
ِ ٥خا في الجى ِرت ْه ِج ِجى ِمً ِٞغٖٓ ر ْٖم ِل ِرّ ْه ِج ِجى ِم ر
ً لي ِٖىض ر
ب ا ِر
ذ ع ِر
ًً مىٓا ِامغأ رة ِٞغٖٓ رن ِئ رط ٢ال ر
ال ِلل ِظ ر
ب الل رّ مش ر
يغ ر
َّل
َو
ُّ َو َو َو َّل َو ْ َو َو َو ّ َو َو ُ ُ َو َو َو
َو ْ َو َو ْ َو ْ َو َو َو َو َو ْ
ْ َو
َو
َو
َو
َو
ْ
ًَو
َو
َو
ْ
َو
َو
ْ
ذ ِم ر
اث عِبها ْ٦خ ِب ِرّ ْ٧اه ر
ذ ِ ِ ٩لم ِ ر
ْخىا ْنض ٢ر
ذ ٞغظِا ٞىٟسىا ِِ ٞر
ان التي أخهي ر
ذ ِٖم َوغ ر
حن ْ .م ْغٍ رم ا ي ر
ال ِ ْٓ ٣رم الٓ ِ ِامل ر
ُّ ِمً ع ِ
َو
ْ َو
أن هللا ٢ض ؾم٘ قٓ٩اَا مً ١ٓٞر ؾب٘ ؾمٓاث ٢ا ٫حٗالى ْ ٢):رض
ًً  ..3ل٣ض ْنلذ م٩اهت املغأة في إلاؾالم ئلى صعظت ّ ر
ذ َو ر
ال٣ا ِه ِ ر
ُ ُ
َّل
ُ
َّل
َو َّل
َّل َو
َو ْ
َو
حر(٢ْ ،4غأ ٖلحها ظبرًل
ُ٘ َو ِه ٌرر
ِ ٪في َوػ ْْ ِظ َوِا َوْحك َوخ ِ٩ى ِئلى الل ِرّ َوْالل ُرّ َوٌ ْؿ َوم ُر٘ ج َود ُاْ َوعَ ٦وما ِئ َّل رن الل َورّ َوؾ ِم ٌرر
َوؾ ِم َور٘ الل ُرّ َ ْٓ ٢ور ٫التي ج َوج ِاصل َو ر
ٖلُّ الؿالم ،الؿالم مً هللا حٗالى )ًٖ أبى َغٍغة عضخى هللا ٖىّ ٢ا :٫أحى ظبرًل الىبي نلى هللا ٖلُّ ْؾلم ٣ٞاً: «٫ا
ئصام أْ َٗام أْ قغابٞ ،اطا هي أجخٞ ٪ا٢غأ ٖلحها الؿالم مً عبها ْمجي
ئهاد ٌ ُّٞرر
عؾٓ٫ر هللاَ ،ظٍ زضًجت ٢ض أجذ ،مِٗا ٌرر

 -1أ ٍٝؿٞعح اُ٘ـبء.
 -2ؿٞعح اُ٘ـبء ا٣٥خ األ. ٠ُٝ
3

-

التحريم12-11 :

 -4أُجبصُخ.ٔ :
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َو َو
ب ْ ُّٞال َوه َو
ب. (1طل َٓ ٪الاؾالم الظٔ عٖاَا َْٓ الظٔ ْن ٠الل٣اد ال٨غٍّ
ه َو ر
صس َو ر
ْبكغَا بِذ في الجىت مً ٢هب ال
ملٓلضَا ٢ا ٫حٗالى ْ ):اطا بكغ أخضَم األهثى ْل ْظِّ مؿٓصا َْٓ ُٓ٦م ًخٓاعٔر مً الٓ٣م مً ؾٓد ما بكغ ّ أًمؿّ٨
ٖلى َٓنر أم ًضؾّ في التراب أال ؾاد ما ًد٨مٓنر(ْ2مً الخضًض الظٔ صاع حن الغؾٓ٫ر ْاخض الصخا ت الظٔ ْلضث لّ أ ىّ
٣ٞاٖ ٫لُّ الهالة ْالؿالم  ):عى ج٣لِا ْالؿماد جٓلِا ْهللا ًغػِ٢ا ْهى عٍداهت حكمِا(ْجخٗضص خاصًض الىبٍٓت
لخإنل عٖاًت الٟخاة  ًٗٞا ً ٖباؽ عضخى هللا ٖجهما  ) :مً ٧اهذ لّ أهثى ٞلم ًيضَا ْلم حهجها ْ ،لم ًإزغ ْلضٍ ٖلحها –٢ا: ٫
ٌٗجى الظٓ٧عر – أصزلّ هللا الجىت(.3
جأؾِؿا ٖلى ما ؾب ٤هجض أن املغأة هه ٠املجخم٘ ْٖلحها هه ٠الٗبد الٓاظب للٗمغان َْظٍ املؿيٓلُت جٟغى ٖلحها
الخٗلم اٖخباعٍ يغْعة بكغٍت آلػمت ل٩ل ٞغص ٢ا ٫نلى هللا ٖلُّ ْؾلم َ ):لب الٗلم ٞغًٍت ٖلى ٧ل مؿلم ( ْل٣ض ٧ان
لليؿاد ؾب ٤الخٗلُم في الاؾالم خُض زهو لًِ الغؾٓ٫ر في مسجضٍ ا ا ما ػاٌ ٫ؿمى ختى الان اب اليؿاد ً٦
ًددكضن لؿمإ الىبي ْالهالة الجامٗت مّٗ مً أظل الخٗلُم ْ٢ض قغٕ الاؾالم الؼْاط ٣ٞاٖ ٫ؼ ْظلْ ) :مً ٧ل شخيد
زل٣ىا ػْظحن لٗل٨م جظ٦غْن (ْ4مً الازاع  :هجض ٫ٓ٢ر ٖمغ عضخى هللا ٖىّ  ) :ال ًمى٘ مً الى٩اح الا عجؼ أْ ٞجٓعر(٢ْ ،ا٫
ا ً ٖباؽ عضخى هللا ٖجهما  ) :ال ًخم وؿ ٪الىاؾ ٪ختى ًتزْط(ٞ .الؼْاط يغْعة ال ٚجى ٖجها للغظاْ ٫اليؿاد ٖلى الؿٓاد
ْ٢ض أ ُل الاؾالم أبك٘ الُغ١ر ْالتي ط٦غها بٌٗ مجها في الؼْاط ٢بل الاؾالم ْلم ًب ٤الا الُغٍ ٤الظٔ ًٓ٣م ٖلى الاًجاب
ْال٣بٓ٫ر ْاملِغ ْٖ٣ض الؼْاط ٞجٗلّ مُشا٢ا ٚلُٓا ِْٖضا ٍٓ٢ا ًخٗظع خلّ ٞحر ِ ال٣لٓبٍْ ،د ٟٔاملهالر َْ ،ؿتهضٝ
اوكاد ؾغة الهالخت طاث الخُاة املؿخ٣غة ٢ا ٫حٗالى ْ):مً ًاجّ أن زل ٤ل٨م مً اهٟؿ٨م أػْاظا لدؿ٨ىٓا الحها ْظٗل
ِى٨م مٓصة ْعخمت ان في طل ٪آلًاث لٓ٣م ًخ٨ٟغْن(َ5ظا ْ٢ض اٖٟى الاؾالم املغأة مً أٖباد الى٣ٟت صْنر اؾخصىاد ه٣ٟتها –
6
ْه٣ٟت أْالصَا ٞهي ٖلى الؼْط قغٖا ْ٢ض زبذ ْظٓب الى٣ٟت في ٓ٢لّ حٗالى ْٖ) :لى املٓلٓص لّ عػ٦ْ ًِ٢ؿٓتهً املٗغْ( ٝ
ٞاإلؾالم ٢غعر حن الؼْظحن مً الخ١ٓ٣ر ْالٓاظباث املخباصلت ما ّ جدؿً املٗاقغة ٢ا ٫عؾٓ٫ر هللا نلى هللا لُّ ْؾلم في
الخضًض الكغٍ ): ٠أ٦مل املإمىحن اًماها أخؿجهم زل٣ا ْ ،زُاع٦م زُاع٦م ليؿائهم زل٣ا(ٞ 7املغأة حن ًضٔ الاؾالم
٢ؿُمت الغظل ،لِا مً الخ ٤مالّ ْٖ،لحها ما ٖلُّ ٢ا ٫حٗالى ْ ) :لًِ مشل الظٔ ٖلحهً املٗغْْ ٝللغظاٖ ٫لحهً
صعظت(ْ8ختى الُال ١الظٔ َٓ ُض الغظل عإ اليؿاد ْ ُّٞاٖبرٍ ازغ املُا ٝل٣ض ظٗلّ الاؾالم ٖالظا للخُاة الؼْظُت
هٟؿِا ْظٗلّ ٖلى ْي٘ ًم ً٨للؼْظحن مً مغاظٗت هٟؿِما ٟٞي الُال ١الغظعى ٢ا ٫ؾبداهّ ْحٗالى  ):الُال ١مغجان
ٞامؿا ٥مٗغْ ٝأْ حؿغٍذ اخؿان ( َْٓ 9ظلٌُٗ ٪ى ٞغنت للؼْظحن حؿترًذ ٞحها أٖهابهما – لحراظٗا ما ٗٞالٍ م٘
ٖٔ -البخاري "أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل ت  256هـ" :الجامع الصحيح .كتاب مناقب األنصار .باب تزويج النبي خديجة .ص

.726

ٗٔ  -ؿٞعح اُ٘ذَ ا٣٥خ .٘9-٘8٘ٔ  -ؿٖ٘ أث ٠صاٝص ُ :إلٓبّ أث ٠صاٝص ؿِٔ٤بٕ ثٖ األكؼش اُـجذـزبٗ٠ٗ.ٖٖ7/
 - 4اُظاع٣بد .ٗ9:
5ؿٞعح اع.ٕٔ : ّٝ
 - 6ؿٞعح اُجوغح ٖٖٕ.
 - 7ؿٖ٘ اُزغٓظ.ٗٙٙ/ٖ : ١
 -8ؿٞعح اُجوغح .ٕٕ8:
 -9ؿٞعح اُجوغح ٕٕ9 :

–عاجؼٓ : ٚذٔض ٓذ ٠اُض ٖ٣ػجض اُذٔ٤ض ( صاع اد٤بء اُـ٘خ اُ٘ج٣ٞخ )
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اُٖاد الٟغنت إلعظإ الٗال٢اث الؼْظُت ْطل ٪تر ٥الؼْظحن ٌِٗكان جدذ ؾْ ٠٣اخض أزىاد ٞترة الٗضة ل٣ض أعاص
الاؾالم ان جٓ٩نر املغاة ظَٓغة مهٓهّ خ ٟٔلِا خِ٢ٓ٣ا ؾٓاد في املحرار ْاملكاع٦ت الؿُاؾُت ٢ا ٫حٗالى ) ْاملإمىٓنر
أجهً ها٢هاث ٖ٣ل
ْاملإمىاث بًِٗم أْلُاد بٌٗ ًأمغنر املٗغٍْْ ٝجهٓنر ًٖ املى٨غ(ّ 1أما هٓغ إلاؾالم ئلى اليؿاد ٖلى ّ ر
ّ
ُ
ّ
أن ٖاَٟت اليؿاد أٔٓ٢؛ ّ
ألجهً ًُد٨مً الٗاَٟت ٖلى الٗ٣ل ّأما ه٣هان
ْصًًٞ ،لِـ َظا ٢ضح في اليؿادْ ،ئهما ال٣هض ّ ر
ُ
ُ
الضًً ٞاملٗجى ّأجها حٟٗى مً أقُاد ال ٌُٟٗى مجها الغظل أ ًاضا  ِٓٞال ٌُٟٗى مً الهالةْ ،هى ح ْٟٗى مجها في ٞتراث قِغٍتَْٓ ،
ُ
ال ٌُٟٗى مً الهُام ِ ،ىما هي حٟٗى ٦ظلٖ ٪ضة أًام في الكِغَْ .ظا ج٣ضًغ مً هللا حٗالى ملِمتها َْبُٗتهاْ ،لِـ لى٣و
ْ ًا
ّ َو َو ٌر َّل ْ َو َو ُ َو ّ َو َو
ِب م َّلما ْاَ ٦ود َوؿ ْب َو رن( .2ل٣ض َو َوؾ َورم إلاؾالم للمغأة ًا
َغٍ٣ا
ِب ِمما ا٦دؿبٓا ِْلل ِيؿ ِر
ا ٫ه ِه ر
ه َوضا٢ا لٓ٣لّ حٗالى ِ ) :ل ِلغظ ِ ر
ٞحهاِ ،م
ع
اد ه ِه ٌر ر ِ
ًا
ّ
ّ
ّ
ْالٗمت ،
أن املغأة هي ُّرم ْالا ىت ْ زذ ْالسالت
ق ُّٞ ٪ر
ْؾُا ًخٓا ٤ٞم٘ َبُٗتهاٍُْ ،الةم جٍٓ٩جها الجؿمي ٞمما ال ر
ُ
أَم مسلٓ١؛ ٞهي الؿْ ً٨املٓصة ْالغخمتْ ،هى امل ِٗحن في ئصاعة خُاجّْ .ل٣ض ٧اهذ املغأة -
ْالؼْظت التي هي في خُاة الغظل ّر
ْال ػالذ -في زال ٫مؿحرتها الىًالُت مىظ  ٝالؿىحن ج٩اٞذ ٞالغٚم مما اخغػجّ مً ج٣ضم ٞأجها صاةما حٗٓص الى السل٠
ْاؾخمغث املجخمٗاث في الىٓغ الى املغأة هٓغة صْهُت ِٞظا "ماعجً لٓزغ مشال في الىٓام البرظٓاػير ًهٓعر املغأة املشالُت ٖلى
أجها التي حٛؼ٫ر الهْٓ ٝال٨خان ْجدب اقٛاً ٫ضحها ْم٘ اَاللت ال٣غنر الخاؾ٘ ٖكغ ظادث أخل ٪الاًام لًُ٣ت املغأة
1804م ٢ض ا٦ضث الجزٖت الٟغصًت ْاؾدبضاص الؼْط ْفى ٖهغ الشٓعة الهىاُٖت ٣ٞض
٨ٞشحر مً الٓ٣اهحن الىا لُٓهُت ؾىت
٧اهذ املغأة أْلى ضخاًاَا ٞالى ظاهب قغٍْ الٗمل ال٣اؾُت ٧اهذ اظغَا ا٢ل مً الغظل ْهدُجت لخضَٓعر املجخم٘
الهىاعي ٢ ،ام بٌٗ امل٨ٟغًٍ ًسُُٓنر إلنالح املجخم٘ ْاؾخُاٖذ املغأة الخهٓ٫ر ٖلى بٌٗ خِ٢ٓ٣ا ْفى املجخمٗاث
الكغُ٢ت ِْغث نُداث جترصص اَلِ٣ا صٖاة الخجضًض مجهم عٞاٖت الُُِاْير الظٔ ٖبر ًٖ عاةّ الخدغعٍت في ٦خا ّ )
جسلُو الا غٍؼ في جلسُو عٍؼ( ْجبّٗ الكُش مدمض ٖبضٍ ْاٖخبر الاَخمام املغأة ْحٗلُمِا أمغا ظَٓغٍا للجهٓى
املجخم٘ ْ٢ض هجخذ الؿُضة َضٔ قٗغاْير في ظٗل الخغ٦ت اليؿاةُت ٞغٖا مً الاجداص اليؿاتي الضْلي  3ل٣ض ظادث
مداْال ث املهلخٓنر الاظخمآُٖنر ْٚاًت الٓ٣اهحن الٓيُٗت الخضًشت زمغة ظِاص الاوؿان لىُل خ ّ٢ٓ٣التي عاٖتها
الضًاهاث الؿماٍْت ْخاص إلاوؿان ٖجها ضْا ٘ٞالاهاهُت ْالدؿلِ ٗٞلى الغٚم مً مغْع ما ًؼٍض ًٖ زمان ْؾخٓنر ٖاما ٖلى
1948م ٞان املغأة التي حك٩ل ما ًؼٍض ًٖ الىه٠
اٖخماص الجمُٗت الٗامت لؤلمم املخدضة إلٖالن خ١ٓ٣ر الاوؿان في-12-10
مً ؾ٩ان املٗمٓعة ال ػالذ حٗاوى مً اهتهاْ ٥مً َضع لل٨غامت الاوؿاهُت ٞهي مىٓ٣نت ال٣ضع مبسٓؾت الُ٣مت  ،ج٣ام
في ْظِِا الخٓاةل ْالؿضْص ْالُٓ٣ص مً ًٓم مٓلضَا الى ًٓم مىٗاَا  ،ال ججض ؾبُال مِؿغا الى اٌؿغ الٗلم ْ ...ال ججض
ؾبُل الى خغٍت الازخُاع في ج٣غٍغ مهحرَا في البِذ ْفى زًم الخُاة  4لم ً ً٨لِا عأٔ ْلم ً ً٨لِا قأن ٞ ،ان ضعث مجها
الؾخ٣ال ٫الغأي ْالكأن اصعة  ِٓٞ،الخمغص الظٔ ً٣م٘ بٛحر عخمت ْطل ٪عاظ٘ لترا٦ماث املاضخي عٚم الِؼة الٗىُٟت التي
أخضثها الاؾالم في قيٓنر املغأة ان املغأة في الٓ٢ذ الخايغ بُٗضة ًٖ الام٩اهُاث املشلى التي ٢ضمِا لِا الاؾالم ٞما ٧ان
األمـ ج٣ضما أنبذ الُٓم جغازُا ْعٓ٧صا ٧ْ ،ل ما ٧ان في إلاؾالم مً ٢بل مغٓٚب أنبذ اهاهُت َْظا الخباٖض حن املاضخي
ْالخايغ ًغظ٘ الى ان املغأة أزظث قِيا ٞكِيا جتر ٥عْح الخٗالُم الاؾالمُت ْمىهج إلاؾالم .
 -1ؿٞعح اُزٞثخ .7ٔ:
 - 2ؿٞعح اُ٘ـبءٖٕ :
 - 3ؿبٓ٤خ دـٖ اُـبػبر ، ٢ػِْ اجزٔبع أُغأح ٓ،وغ  ،صاع اُلٌغ اُؼغث،ّٔ999 ، ٢مٗ٘
ٓ4وطل ٠اُـجبػ ، ٢آغأح ث ٖ٤اُلوٝ ٚاُوبٗ ،ٕ ٍ، ٕٞدِت ٗ ،لغ ٝرٞػ٣غ أٌُزجخ اُؼغث٤خ ،ّٔ9ٙٙ ،م .ٔ99
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جأؾِؿا ٖلى ما ؾب ٤يغْعير مً الٗٓصة الى إلاؾالم  ،لحزْ ٫الك٣اد َْظا لِـ الخمجي ٣ٞض ٢ا ٫ؾبداهّ ْحٗالى ):
لِـ أماهُ٨م ْ ،ال أماوي اَل ال٨خاب مً ٌٗمل ؾٓدا ًجؼ ّ( ٞلؿىا مإازظًً اطا أهدكغ جُاع مسالٞ ٠دؿبىا أهىا
ٖملىا ْؾىٗمل في جىٍٓغ الاطَان ْ ،جبحن زُاد ٩ل ما في ْؾٗىا مً ظِض ْ ،اطا أؾخمغ الخُاع بٗض طل ٪في جضً ّ٣ٞسغب
ْحهضم ُٟ٨ُٞ ،ىا في اهها ٝان ًهضٖ ١لُىا ٫ٓ٢ر هللا ٖؼ ْظلْ ) :اطا ٢الذ أمت مجهم لم حٗٓٓنر ٓ٢ما هللا مِلِ٨م أْ
مٗظبهم ٖظا ا قضًضا ٢الٓا مٗظعة الى عب٨م ْلٗلِم ًغظٗٓنر( 1خؿبىا أهىا ٢مىا الخٟغ٢ت حن الخْ ٤الباَل ْل ن ضأ
للىاؽ ان َظا الخُاع ال ًم ً٨ئً٣ا ّٞلٖٓٓ٢ىا جدذ ؾلُان الخًاعة الٛغبُت املاصي ْاملٗىٓير ْل ً٨مً الٓاضر أهّ ٢ض
أنبذ للخ ٤ظِل ضسم مً الكا اث ٖاَضن هللا لخبُان الخْ ٤ؾُمًٓنر في َغٍِ٣م ًغصصْنر ٓ٢لّ حٗالى  ):عبىا اهىا
ؾمٗىا مىاصًا ًىاصٔ لئلًمان أن مىٓا غب٨م  ٞمىا  ،عبىا ٞاٟٚغ لىا طهٓبىا ْٟ٦غ ٖىا ؾِياجىا ْجٓٞىا م٘ غاع(ٞ 2لِـ مً
العجب ان ًدغ ٝخباع ههٓم ٦خابهم الخٓعاة اْ ان ًدبِٗم في طل ٪عظا ٫الضًً املسخُحن خدغٍ ٠إلاهجُل ٧ل َظا
لِـ ٚغٍبا أهما الٛغٍب ْ نٗب في طل ٪املؿلمحن لِـ خدغٍِٟم ٦خاب هللا ْل ً٨خ٣لُضَم للخُاة املٗانغة ان
الغأؾمالُت ْالكُُٖٓت املٗانغة هٓغث للمغأة ٖلى أجها ٖاملت مىخجت ْلم جىٓغ الحها ٧امغأة َْا َٓ ) جغْحؿ٩ى( ٌٗترٝ
أن " الشٓعة البلكُٟت ،خاْلذ ٩ل شجاٖت جضمحر الاؾغة ْاؾدبضالِا مإؾؿاث ٖامت ٫ٓ٣ً ْ....ر ان َظٍ املداْلت ٢ض
ادث الٟكل ،أما الاؾالم في مٗىاٍ الصخُذ ال ٌؿخُُ٘ أن ٌؿخُٟض مً حكغب املضهُت املٗانغة ال هّ قغٕ ْمجهاط حٗمل
ّ الكٗٓب في ٧ل م٩ان ْػمان  .مً َظا املىُلٖ ٤لحن ان وٛحر املٟاَُم ْالُ٣م املِتزة لخالةم املجخم٘ املٗانغ ْطلًٖ ٪
َغٍ ٤آلاحي :
 – 1اصعا ٥ان إلاؾالم عؾالت ٖاملُت ٞال ًجٓػر أن هٟؿغ ههٓنّ مً زال ٫الخ٣الُض الٗغبُت املٓعْزت ْ ،ال مً زال٫
الخ٣الُض الؿاةضة في املجخمٗاث الٛغبُت  ،الن ٦ال مغًٍ اهدغا ًٖ ٝالهغاٍ املؿخُ٣م ًْٖ الُٟغة الاوؿاهُت التي
ُٞغ هللا الىاؽ ٖلحها.
 -2املغأة ْالغظل ًٓ٩هان الاؾغة طل ٪املجخم٘ الهٛحر ْالظٔ ًخ ٓ٩رن مىّ املجخم٘ ال٨بحر ْال ض ل٩ل مجخم٘ مً عٍاؾت
ْؾلُت ًغظ٘ الحها ٍْدؿم بها ْالا حٗغى للٟٓضخى ْجهاصم آلاعاد ْالغٚباث ٞاألؾغة داظت الى أن حؿىض َظٍ الؿلُت الى
أخض أًٖائها ْالغظل أْلى الؼْظحن لظل ٪ال هّ م٩ل ٠األهٟاَْ ١ظا َٓ خ٨م الُبُٗت اط َٓ ٔٓ٢ر ٖلى جدمل ٖباد ،
ْج٣بل الخبٗاث ْ ٔٓ٢ر ٖلى شخيد َٓ ظضع الخ٣ضًم لّ.
 -3الخٟاث الغظاْ ٫اليؿاد الى َبُٗت ٧ل مجهما ْما ًٞل هللا ّ بًِٗم ٖلى بٌٗ ٞاطا ؾاص َظا الٓعى في املجخم٘ ٧ ،ان
لّ اًداد في ٦شحر مً ظٓاهبّ ْ٧ان ظضًغا ان ًدل ٦شحر مً املك٨الث املٗ٣ضة  ْ ،أن ًهلر ٦شحر مً ْيإ الٟاؾضة ،
ْان ًد ٟٔللمجخم٘ البكغٔر َبُٗخّ ُْٞغجّ.
 -4املغأة ْالغظل في الؼْاط ًٓ٩هان قِيا ْاخضا ْجًُٟل بٌٗ أظؼاد الجؿم الٓاخض ٖلى بٌٗ لِـ مٗىاٍ ًٞلُت
مٗجى أهّ أٖؼ ْأٚلى ْ ،ل ً٨مٗىاٍ ًٞل الازخهام بصخيد ٞجؿم إلاوؿان مشال ٧ل لّ أظؼاد ْل٩ل ظؼد ُْْٟخّ
السانت التي ال ٌٛجى ٖىّ ٞحها ظؼد ًٖ آلازغ ٞاطا ما ٖغ ٝطل ٪املغأة ْالغظل اؾتراح ٧ل مجهما .
1ؿٞعح االععاف ٗ.ٔٙ
2ؿٞعح اٍ ػٔغإٖ.ٔ9
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 -5ما ان الخ٣ُ٣ت الشا خت التي ال جخٛحر ان َىا ٥حٛحر ْان الٗهغ الظٔ وِٗل  ُّٞملئ املخٛحراث مما ظٗل املغأة لم حٗض
أما ٞدؿب حِٗل لتربى أ ىائها ْئهما ٞغيذ ٖلحها أمٓعر أزغٔر – ٞهي حكاع ٥في الخٗلُم ْ ،الُب ْ ،الٗلم الخجغٍبي ْهى
٦ظلٞ ٪غص في املجخم٘ ال ض أن ً٫ٓ٣ر عأًّ في ٧ل قأن مً قيٓنر الخُاة.
 -6يغْعة الخٟغٍ ٤حن الخْ ٤الٓاظب ِٞما جٓأمان مخالػمان ٌؿحران في زُحن مخٓاػٍحن ال ًخلُ٣ان ْاطا ٖغ٧ ٝل مً
الغظل ْاملغأة خِ٢ٓ٣ما ٞال ًُغى أخضَما ٖلى آلازغ.
 -7يغْعة ِٞم الىهٓم ْجُبُ ٤أخ٩امِا في ْل الاْيإ ْالٓغْ ٝالخالُت لخسغط املغأة الى الخُاة لخإصي ُْْٟتها في
ُ٢اصة الخُاة الاظخماُٖت ْ لِا الخغٍت في ا ضاد عائها .
َظا ٍْجب أن جغإ اؾتراجُجُت زانت في الخٗامل م٘ ًُ٢ت املغأة حكمل ٖلى:
ٔ  -يغْعة حٗلُمِا ْظٗل غامج الخٗلُم للٟخُاث ًسخل٢ ٠لُال ًٖ غامج الخٗلُم للكباب ما حهُيَٓا لخُاتها في
املؿخ٣بل.
ٕ  -يغْعة التر٦حز ٖلى ان جخمخ٘ املغأة ٩اٞت خِ٢ٓ٣ا التي مىدِا أًاَا إلاؾالم .
ٖ  -الٗىاًت أٖضاصَا ٦أم ْهه ٠املجخم٘ لدؿاَم ما ًدىاؾب ْاًاَا في جىمُت ْالضٞإ ًٖ املجخم٘ ٖلى ان ًخم
طل ٪في خضْص زال ١إلاؾالمُت.
ٗ ً -جب أن جهيد ألصاد عؾالتها الاظخماُٖت ْالُ٣ام اإلنالح الاظخماعي ْ زالقي ٞاملغأة أ٢ضع مً الغظل ْأنلر
مىّ للُ٣ام بهظا الٗمل .
٘ ً -جب مى٘ الخبرط ْمداْلت ئً٣ا ٝالُٓٞان السُحر مً أصب الجيـ  ،ما ًجٗل مجها امغأة نالخت لخًٍٓ٩
الاؾغة ْ قغاٖ ٝلى قيٓ رن البِذ ْالاْالص.
اإلاغاحو
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-
-ٙ
-7
-8
-9

ال٣غان ال٨غٍم .
ال٨خب امل٣ضؾت.
٦خب الخضًض.
1979م.
أ ً السُُب ،املغأة في قتى الٗهٓع ،مهغ  ،املُبٗت املهغٍت ،
البهي السٓلى  ،املغأة حن البِذ ْاملجخم٘  ،حرْث ،صاع الٟخذ  ،ضْنر جاعٍش .
1984م.
الؿُض الؿُض ئؾماُٖل ،املغأة حن الكغَٗت ْال٣اهٓنَ ،غا لـ  ،لُبُا  ،اليكأة الٗامت لليكغ ْالخٓػَ٘ ،
1986م.
ؾالم البهيؿأْر ،م٩اهت املغأة حن الاؾالم ْالٓ٣اهحن الٓيُٗت ,الٍٓ٩ذ  ،صاع ال٣لم ،
1999م.
ؾامُت خؿً الؿاٖاحي ٖ ،لم اظخمإ املغأة ،مهغ  ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،
1966م.
مهُٟى الؿباعي  ،املغأة حن الْ ّ٣ٟال٣اهٓنر  ،2ٍ،خلب  ،وكغ ْجٓػَ٘ امل٨خبت الٗغبُت،
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ضىعة اإلاغؤة في اللغآو الىغٍم (صعاؾت جدلُلُت)
م.ص .مدمض غُاء الضًن زلُل ببغاهُم /ولُت ؤلامام ألانكم الجامهت  -كؿم اللًت الهغبُت -بًضاص

ملخظ البدث:
ظاد ال٣غ ن ال٨غٍم مباصب ؾامُت مً أظل ئنالح خا ٫املغأةْ ،بُان م٩اهتهاْْ ،ضر الغؾٓ ر ٫نلى هللا ٖلُّ ْؾلم َظٍ
املباصب َّل
ْأ٦ضَا ْقغخِا ْهي مباصب زا خت نالخت ل٩ل ػمان ْم٩انٞ .لظا ظاد دشىا َظا لُدىاْ٫ر نٓعة املغأة في يٓد
السُاب ال٣غ وي ،مً خُض زهاةهِا التي ُجها ال٣غان ال٨غٍمْ ،شسهُتها التي أقاع ئلحهاْ ،صْعَا في ؾغة ْاملجخم٘،
ًا
مبخٗضا ًٖ ٖغى خِ٢ٓ٣ا ْْاظباتها ئط هي مً املٓيٖٓاث التي أقبٗذ دشا ْصعاؾت.
ر
٦ما ظاد في ًاث ال٣غان ال٨غٍم،
ْألظل الٓنٓ٫ر ئلى َظا الِض٢ ٝؿم البدض ٖلى أعبٗت مباخض عةِؿت ،هي:
املبدض ْ٫ر٢ْ :ض ظاد بٗىٓان)):زهام املغأة في يٓد السُاب ال٣غ وي((٢ْ،ض جىاْلىا  ُّٞأَم السهاةو التي ُجها
ال٣غ ن ال٨غٍم التي جمحز املغأة ًٖ الغظل ،مشل :الؿ ،ً٨الخمل ْالٓيْ٘ ،الًٗ...٠الخْ .املبدض الشاوي٢ْ :ض ظاد
بٗىٓان)):شسهُت املغأة في يٓد السُاب ال٣غ وي((٢ْ،ض جىاْلىا  ُّٞأ غػر مٗالم شسهُت التي ْعصث في ال٣غ ن ال٨غٍم،
مً الٗباصةْ ،الخ٨مت ْالخٗ٣لْ ،الٓ٣ةْ ،الخدمل....الخْ.املبدض الشالض٢ْ :ض ظاد بٗىٓان)):صْعر املغأة في ؾغة في يٓد
ًا
ًا
ْأزخا ْػْظت
ر
السُاب ال٣غ وي((٢ْ،ض جىاْلىا  ُّٞصْاع التي جدضر ٞحها ال٣غ ن ال٨غٍم ًٖ املغأة في ؾغة ،مً ٓ٧جها ر
أما
ًا
ْبيخاْ .املبدض الغاب٘٢ْ :ض ظاد بٗىٓان)):صْ رع املغأة في املجخم٘ في يٓد السُاب ال٣غ وي((٢ْ ،ض جىاْلىا  ُّٞبٌٗ صْاع
ر
الاظخماُٖت زاعط هُا ١ؾغة التي جدضر ٞحها ال٣غ ن ال٨غٍم ًٖ املغأةْ ،مجهآ٧ :جها مل٨تْ ،املِاظغةْ ،املباٌٗتْ ،الٗاملت.

Research Summary:
Koran came sublime principles for the reform of the situation of women, and the statement of its position, and
explained the Prophet Muhammad, peace be upon him these principles and confirm and explain a valid fixed
principles of every time and place. Hear and be guided came discussed this to deal with the image of women in
the light of Quranic discourse, in terms of characteristics which, including the Koran, and the character referred
to, and their role in the family and society, as stated in the verses of the Koran, away from the presentation of
their rights and duties as it is one of the topics that exhaustively researches and studies .
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In order to reach this goal of Research on four topics boss, are:
First topic: came entitled: ((Characteristics of women in the light of Quranic discourse)), we have dealt with
the most important characteristics, including the Koran that distinguish women from men, such as: housing,
pregnancy and childbirth, and weaknesses ... etc. The second topic: came entitled: ((figure women in the light of
Quranic discourse)), we have dealt with the most high-profile landmarks mentioned in the Koran, of worship,
wisdom and prudence, strength, and endurance .... Alkh.oualembges III came entitled: ((the role of women in the
family and in the light of Quranic discourse)), we have dealt with the roles in which the Qur'an spoke about the
women in the family, of being a mother and a sister, wife and daughter. The fourth topic: came entitled: ((the
role of women in society in the light of Quranic discourse)), we have dealt with it some of the social roles
outside the family in which the Qur'an spoke about women's domain, including: being a queen, and migratory,
and the pledge of allegiance, and labor .

ر
بؿم هللا الغخمً الغخُم
ن
اإلالضمت
ى محنُٟ ؾُضها ْمٓالها مدمض امله،ًٍ الهالة ْأجم الدؿلُم ٖلى ؾُض ْلحن ْآلازغٝ ْأقغ،عب الٗاملحن
الخمض هلل ِ ّ ر
.ْٖلى لّ ْصخبّ أظمٗحن
:َّلأما بٗض
ٕ ؾاةضة ٖىض أجبا٫ضًمت ْالجؼا٣ضاث ْ عاد التي عسسذ في املجخمٗاث ال٣ إلاؾالم مً املغأة زٓعة ٖلى املٗخ٠٢ٌٓٗض مٝ
. ْْلم٠اع ْحٗؿ٣لِا اخخ٧ ،اهذ جىٓغ ئلى املغأة هٓغة ظاخضة٧  التي،ُت٢ الكغ٠بٌٗ الضًاهاث ْالُٓاة
ي٣حر ظضًغة خلٚ ٓنر اوؿاهُتها ٍْغْن َّلأجها٩اهٓا ٌك٧ْ ،١ٓ٣ُان ْالخ٦اهذ املغأة في الجاَلُت ٖىضَم الْػن لِا ْال٧ْ
لمٞ ،ٓنر أَلُتهاٞ ْالٌٗتر،غامتها٨ ٤ي الالة٣ُ٣ ْالًدترمٓجها الاخترام الخ،حن٢ر الجىت م٘ املإمىحن الهاص٫ٓ ْصز،ًًالض
َّل
 ل،هي مأمٓعة ال مغةٞ ، ْمً زم أَضعث شسهُتها،م أهٓزتها٨ ْجدذ ْناًخّ د،ئال يمً قُاد الخابٗت للغظل
ً ر٨ج
ُض٢ خلِا أْ ْأصَا ْهي ٖلى٣ ُأمغٞ ،ضاتهم٣ما في مٗخ٦ م بها الغظل املخمحز ٖلحها في الٓظٓص٨ ًخد،ٖغيت للبُ٘ ْالكغاد
.الخُاة
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ًا
ًا
ًا
ًا
يخا ْػْظتر
اهُال٢ا لخدغٍغ املغأة مً مٓالم الجاَلُتْ ،ج٨غٍمِا ر
ر
مدمضا )نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(
ر
ْل٣ض ٧ان بٗض هللا هبُّ
ًا
الك ٪في ئوؿاهُتها
ِّ ر
ْأماْ .ظاد إلاؾالم لُيخ٣ل ٓي٘ املغأة مً الخًٌُ ئلى ٖلىٟ٣ٞ ،ؼ بها مً الٗضم ئلى الٓظٓصْ ،مً
ر
ئلى ٧امل ئوؿاهُتهاْ ،مً مىخهى املِاهت ئلى أٖلى ال٨غامتْ ،مً ٣ٞضان َلُت ئلى ٧امل َلُت.
ًا
ًا
ًا
ظيؿُا خُٓاهُاٍْ ،جٗلِا
ر
ر
اؾخمخاٖا
ْظاد الدكغَ٘ إلاؾالمي لُهٓنر املغأة ًٖ ٖبض الكِٓاثْٞ ،خىت الاؾخمخإ بها
ًا
ًا
ٗٞاال في املجخم٘ الظي حِٗل ٣ٞ ،ُّٞغعر لِا خِ٢ٓ٣ا املكغْٖت ْالشا ختْ ،أُٖاَا ماحؿخد ٤مً ٚحر اؾخٛال٫
ر
ٖىهغرا
ألهٓزتهاْ ،الجمل ٤لِاْ ،أزبذ لِا ٧ل ما ًد٦ ّ ٤٣غامتها إلاوؿاهُت الخُ٣ُ٣ت.
ًا
ًا
ْ٢ض َّل
مشُال ٖبر ٖهٓعٍ الٍُٓلت٣ٞ ،ض هؼ ر ٫ال٣غ ن ال٨غٍم ٖلى عؾٓ ر٫
ج٨غٍما لم ٌكِض الخاعٍش لّ ر
ر
٦غم إلاؾالم املغأة
ًا
ًا
ْم٨غما لِا،
ر
ر
مىهٟا
هللا)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(في ْ٢ذ ٧ان املجخم٘ ٣ً ُّٞصخي وؿادٍ ٍْأص ىاجّ ،ل٨ىّ ال٣غ ن ال٨غٍم ظاد
ْاخضةْ ،زل ٤مجها ػْظِا
الىاؽ اجٓ٣ا َّلعب٨م الظي زل٨٣م مً ٍد ر
هٟـ
ُر
أ٦ض ْخضتها م٘ الغظل في أنل السل ٤ئط ٢اً)):٫ا أحها
َّلر
ٍد
ًا
ًا ًا
َو
َّل
عُ٢با(( )اليؿادْ،(1:زاَبها مّٗ،
٧ان ٖلُ٨م ر
ئن هللا َو ر
عظاال ٦شحررا ْوؿادْ ،اجٓ٣ا هللا الظي حؿادلٓ رن ِرّ ْ عخامَّ ،ل ر
ْبض مجهما ر
ر
ْأ٦ض مؿإْلُتها ًٖ
ْط٦غَا جٓاعٍ في ٧ل مٓعر الٗ٣ضًت ٧اإلًمان ْالكغْ ،٥الجؼاد ْالٗظابْ ،إلاهٟاْ ١الخهضَّ ،١لر
ٖملِا ْمؿإْلُخّ ًٖ ٖملّ٦ ،ما َّلأجها جباًيذ ٖىّ في أمٓعر ط٦غَا ال٣غ ن ال٨غٍم٧ ،الكِاصة ْاملحرار ْالضًتْٞ .غى لِا مً
َّل
الخ١ٓ٣ر ما ٞغيّ للغظل٢ْ ،غعر ٖلحها مً الٓاظباث ما٢غعر ٖلُّ٢ ،ا ٫حٗالىُ )):
َّل ر
ٖلحهً
ٖلحهًْ ،للغظا٫
ً مشل الظي
ْلِ َّل ر
ْ،(288أ٦بر مً َظا ٧لّ إلانُٟاد٣ٞ ،ض انُٟى هللا حٗالى مغٍم ا ىت ٖمغان جٓاع
خُ٨م(()الب٣غة:
ٌرر
صعظتْ ،هللا ٌرر
ٖؼٍؼ
ًا
ًا
ًا
ًا
َو ر
ْيغب
ظمُٗا وؿاد ْعظاال ،في ٓ٢لّ حٗالى)):
ر
ْمشال للمإمىحن
٢ضْة ر
ْأي ج٨غٍم خُٓذ ّ املغأة في ظٗلِا ر
انُٟاد هبُادُّ ،ر
ُ ًا
،ئن مٓاَغ ج٨غٍم إلاؾالم للمغأة ٦شحرةْٖ ،ىاًتها قملذ ظمُ٘ هٓاحي
مشال للظًً مىٓا امغأث ٞغٖٓنر(()الخدغٍمَّ (11:ل ر
هللا ر
ر
خُاتها٢ْ.ض ظاد الخضًض ًٖ املغأة في ؾٓعر ٦شحرة مً ال٣غ ن ال٨غٍم ٦ؿٓعة الب٣غةٖ ٫ ْ ،مغانٖ ْ ،غآَْ ،ٝص٦ ،ما َّل ر
أن
ًا
ؾٓعا زانت اليؿاد ٦ؿٓعة اليؿاد ْاملجاصلت ْؾٓعة الخدغٍم٦ ،ظل٣ٞ ٪ض ج٣ضمذ هثى ٖلى الظ٦غ في بٌٗ
ر
َىا٥
ًا
ْحهب ملً ٌكاد الظٓ٧عر((
ئهازا ُ ر
حهب ملً ٌكاد ر
ًسل ٤ماٌكاد ُ ،ر
عى ُ ر
الؿمٓاث ْ ِ ر
ِر
آلاًاث ال٣غ هُتٓ٣٦ ،لّ حٗالىْ)):هلل ُ ر
مل٪
)الكٓعٔ.(49:
ْ٦ظل ٪جدضر ال٣غ ن ال٨غٍم ًٖ املغأة خؿب جأزحرَا ْخؿب الضْعر الظي جٓ٣م ّ في ٧ل ٢هت٣ٞ ،ض ْنِٟا امغأة خحن
ًا
ًا
ِخا في
ً لي ٖىض ٥ر
عب ا ِ ر
مشال للظًً مىٓا امغأث ٞغٖٓن ،ئط ٢الذ ِ ّ ر
٧اهذ ػْظت مل ٪مؿدبض الخُلت لِا ٣ٞاْ)):٫يغب هللا ر
ًا
همٓطظا زغ للمغأة ْهي مل٨ت ؾبأ التي
ر
الجىت ْهججي مً ٞغٖٓ رن ْٖملّ ْهججي مً الٓ٣م الٓاملحن(( )الخدغٍمْ،(11:أُٖاها
ّ
ًا
ُٖٓم(( ) الىمل٨َْ،(23:ظا هجض ال٣غ ن
ٌرر
ْأْجِذ مً ٧ل شخيد ْلِا ٌر ر
ٖغف
ْر
أة جملِ٨م
ْظضث امغ ر
ُر
خ٨مذ ٓ٢مِا٣ٞ ،ا)):٫ئ ِوي
ًا
ًا
أما ْػْظت ,أزخاْ ،بيخاْٚ ،حر طل.٪
ال٨غٍم أُٖى هماطط مسخلٟت للمغأة في ظمُ٘ صْاع التي ٢امذ بها ر
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ًا
ئطا ٣ٞض ظاد ال٣غ ن ال٨غٍم مباصب ؾامُت مً أظل ئنالح خا ٫املغأةْ ،بُان م٩اهتهاْْ ،ضر الغؾٓ٫ر)نلى هللا ٖلُّ
ر
ْؾلم(َظٍ املباصب َّل
ْأ٦ضَا ْقغخِا ْهي مباصب زا خت نالخت ل٩ل ػمان ْم٩انٞ .لظا ظاد دشىا َظا لُدىاْ٫ر نٓعة املغأة
في يٓد السُاب ال٣غ وي ،مً خُض زهاةهِا التي ُجها ال٣غ ن ال٨غٍمْ ،شسهُتها التي أقاع ئلحهاْ ،صْعَا في ؾغة
ًا
مبخٗضا ًٖ ٖغى خِ٢ٓ٣ا ْْاظباتها ئط هي مً املٓيٖٓاث التي أقبٗذ دشا
ر
ْاملجخم٘٦ ،ما ظاد في ًاث ال٣غ ن ال٨غٍم،
ْصعاؾت.
ْألظل الٓنٓ٫ر ئلى َظا الِض٢ ٝؿم البدض ٖلى أعبٗت مباخض عةِؿت ،هي:
املبدض ْ٫ر٢ْ :ض ظاد بٗىٓان)):زهام املغأة في يٓد السُاب ال٣غ وي((٢ْ،ض جىاْلىا  ُّٞأَم السهاةو التي ُجها
ال٣غ ن ال٨غٍم التي جمحز املغأة ًٖ الغظل ،مشل :الؿ ،ً٨الخمل ْالٓيْ٘ ،الًٗ...٠الخْ .املبدض الشاوي٢ْ :ض ظاد
بٗىٓان)):شسهُت املغأة في يٓد السُاب ال٣غ وي((٢ْ،ض جىاْلىا  ُّٞأ غػر مٗالم شسهُت التي ْعصث في ال٣غ ن ال٨غٍم،
مً الٗباصةْ ،الخ٨مت ْالخٗ٣لْ ،الٓ٣ةْ ،الخدمل....الخْ.املبدض الشالض٢ْ :ض ظاد بٗىٓان)):صْعر املغأة في ؾغة في يٓد
ًا
ًا
ْأزخا ْػْظت
ر
السُاب ال٣غ وي((٢ْ،ض جىاْلىا  ُّٞصْاع التي جدضر ٞحها ال٣غ ن ال٨غٍم ًٖ املغأة في ؾغة ،مً ٓ٧جها ر
أما
ًا
ْبيخاْ .املبدض الغاب٘٢ْ :ض ظاد بٗىٓان)):صْعر املغأة في املجخم٘ في يٓد السُاب ال٣غ وي((٢ْ ،ض جىاْلىا  ُّٞبٌٗ صْاع
ر
الاظخماُٖت زاعط هُا ١ؾغة التي جدضر ٞحها ال٣غ ن ال٨غٍم ًٖ املغأةْ ،مجهآ٧ :جها مل٨تْ ،املِاظغةْ ،املباٌٗتْ ،الٗاملت.
ًا
ْزخاما :هغظٓ أن جٓ٩نر َظٍ الض اؾت ٢ض أُٖذ املٓيٕٓ ّ
خْ ،ّ٣أن ًُٟض مىّ الباخشٓنر مشلما أٞاص البدض مً
ر
ع
ٚحرٍ.
اإلابدث ألاوٌن :زطاثظ اإلاغؤة في غىء الخؿاب اللغآني
َّل
ئال َّلأهّ أقاع ئلى ْظٓص ازخالٞاث حن الىٖٓحن في
زل ٤هللا حٗالى املغأة مً هٟـ الغظل ْؾاْاَا مّٗ في أنل السل ،٤ر
بٌٗ السهاةو ،ظاد طل ٪في ال٣غ ن ال٨غٍم ٖلى لؿان امغأة ٖمغان في ٓ٢لّ حٗالىْ)):لِـ الظ٦غ ٧األهثى(() ٫
ٖمغان٢ْ،(٣٦:ض َّلحن ال٣غ ن ال٨غٍم بٌٗ السهاةو التي محزث املغأة ًٖ الغظل في مٓاي٘ قتى٩ٞ ،ان مً أ غػر
السهاةو التي ط٦غث في ال٣غ ن ال٨غٍم ما ًأحي):(1
ًا
ًا
نغٍدا في ال٣غ ن ال٨غٍم ئط ٢ا ٫حٗالى َٓ)):الظي
ر
ؾ٨ىا للغظل٢ْ ،ض ْعص طل٪
ر
 1ـ ـ الؿ :ً٨ازخو هللا حٗالى املغأة جٗلِا
لِؿ ً٨ئلحها(() ٖغاٞ،(١٨٩:ٝاملغأة ٖلحها أن ججٗل مً مجزلِا ْمً هٟؿِا
َو ر
ْظٗل مجها ػْظِا
َور
ٍدر
ْاخضة
زل٨٣م مً ٍد ر
هٟـ

( )1ينظر :اخلطاب الًتبوي للمرأة يف القرآف الكرًن.120 :
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ًا
م٣غرا للؿْ ً٨الِضْد ْالغاخت الىٟؿُت لِؿ ً٨الؼْط ئلحها ُٞإصي طل ٪ئلى اؾخ٣غاع الخُاة ْالاَميىانٞ ،الؿ))ً٨أمغ
هٟسخي ْؾغ ْظضاوي ًجض  ُّٞاملغد ؾٗاصة الكمل(().(1
َّل
ئال للمغأةْ ،هي ظؼد مً زانُت الؿ ً٨التي ازخهذ بها٢ .ا ٫حٗالىُ )):
هللار
 2ـ ـ ـ الخمل ْالٓي٘ :الخمل زانُت الجٓ٩نر ر
٧ل أهثى(( )الغٖضٞ،(٨:الخمل مشلما ظاد في آلاًت مً زهاةو هثى٫ٓ٣ً ،ر حٗالىً)):سل٨٣م في ُٓنر
ماجدمل ُّر
ُر
ُر
ٌٗلم
ًا
زالر(( )الؼمغ.(٦:
ْلماث ٍد ر
ٍد ر
زل ٤في
زل٣ا مً بٗض ٍد ر
أمِاج٨م ر
ًا
ًا
أػْاظا ْماجدمل مً أهثى
ر
أًًا مً زهاةو املغأة٢ ،ا ٫حٗالى)):زم ظٗل٨م
ْالٓي٘ زانُت جابٗت لسانُت الخملْ ،هي ر
َّل
ئال بٗلمّ(()ٞاَغ.(١١:
ْالجً٘ ر
ئن مٓمت ُٞغة ُٞغ هللا اليؿاد ٖلحهاُ ،
ً ظل٢ ٪اصعاث ٖلى جدمل املكاْ ١الخٗب في ؾبُل طلٞ ،٪املغأة)) ُٟغتها
َْ َّل ر
َّل ر
ًا
عياٖت ْجغبُت(()٢ْ.(2ض
ر
ْنبرَا ٚحر املدضْص ٢اصعة ٖلى جدمل مكا ١الخمل ْالٓالصة ْ مٓمت ،جغعى أَٟالِا ْحٗخجي بهم
ًا
ًا
ئخؿاها خملخّ أمّ ر
٦غَا
ر
ٖؼ مً ٢اةلْْ)):نِىا إلاوؿان ٓالضًّ
أقاع ال٣غ ن ال٨غٍم ئلى جل ٪املكاْ ١املخاٖب ً٫ٓ٣ر َّلر
ًا
ًا
ًَْ(()ل٣مان،(١٤:ر
َْىا ٖلى ٍد ر
إلاوؿان ٓالضًّ خملخّ أمّ ر
َو ر
ْظلْْ)):نِىا
ٖؼ َّلر
٦غَا(( ) خ٣ا،(١٥:ٝر ْ٢اَّ ٫لر
ْْيٗخّ ر
ٞال٣غ ن ال٨غٍم ًغؾم نٓعة الخمل ْالٓي٘ ْما ٞحهما مً مك٣ت ْحٗب.
ْللُ٣ام بهظا املِمت الكا٢ت ٣ٞض ػْصث املغأة)) الغ٢ت ْالُْٗ ٠ؾغٖت الاؾخجا ت ملُالب الُٟٓلتَ ،ظٍ الاؾخجا ت التي
َّل
ئال لدؿُِل َظٍ املِمت الكا٢ت ْاملٗ٣ضةْ ،هي جيكيت ظُاْ ٫جغبُتهم(().(3
ج٩اص جٓ٩نر ٚحر ئعاصًتْ ،ما طل ٪ر
 .3الًٗ َْٓ :٠مً زهاةو هثىٞ ،هي يُٟٗت البيُت ئطا ما ٓ٢عهذ الغظلْ ،هي يُٟٗت الدجت ٢ا ٫حٗالى)):أْ مً
مبحن(()الؼزغٞ،(١٨:ٝالظي ًؼًٍ الخلُت هي هثى٢ ،ا ٫حٗالى ٖجها َّلئجها))ٚحر مبِىت
ٚحر ٍد ر
السهام ُر
ِر
الخلُت َْٓ في
ِر
ًيكإا في
)(4
أجحنر
في السهام لعجؼَا ْيِٟٗا(( ٢ْ.ا ٫ا ً ٖباؽ في جٟؿحر ٓ٢لّ حٗالىْْ)):ظض مً صْجهم امغ ِ
جظْصان(()ال٣هوَّ (٢٣:لأهّ مٓسخى)ٖلُّ الؿالم(ْظض مً ْعاد الجماٖت التي حؿ٣ي أٚىامِما ٖىض ماد مضًً امغأجحن
ِر

جدبؿان ٚىمِما ًٖ املاد مً يِٟٗما ختى ًٟغ ٙالٓ٣م).(5

( )1ادلعامل النفسية لشخصية ادلرأة يف القرآف الكرًن.18 :
( )2ميثاؽ األسرة يف اإلسالـ.114 :
( )3يف ظالؿ القرآف.58/5 :
( )4جامع البياف.56/25 :
( )5ينظر :تنوير ادلقباس من تفسَت ابن عباس.325/1:
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ًا
صاةما لخماًت الغظلْ ،ملً ًدمحها ٍْٓ٣م ٖلى خٓاةجِا مً
ألظل َظا الًٗ ٠الظي َٓ مً زهاةو املغأة ٞهي جدخاط ر
أب أْ أر أْ ػْطٞ ،هي يُٟٗت بيُتها ْبأخاؾِؿِا ْٖٓاَِٟا التي زلِ٣ا هللا حٗالى ٞحها.
 .4الخُاد :أقاع ال٣غ ن ال٨غٍم ئلى خُاد املغأة في ٢هت هبي هللا مٓسخى)ٖلُّ الؿالم(م٘ ا ىتي قُٗب ،ئط ٢ا ٫حٗالىْ)):ظادجّ
،ئن املغأة املؿلمت
ماؾُ٣ذ لىا(()ال٣هوَّ (٢٥:ل ر
َو ر
ئن أبي ًضٖٓ ٥لُجؼٍَ ٪ور
أظغ
ئخضاَما جمصخي ٖلى اؾخدُاد٢ْ ،الذ َّل ر
خُاد مً
الُٟٟٗت خُُت ُبِٗاٞ ،سل ٤الخُاد املخأنل في َبُٗتها ًذجبها ًٖ مسالٟت الكغَٗت ٍْظْصَا ًٖ الاهدغاً ٝار
ًا
ألن الخُاد قٗبت مً قٗب إلاًمان).(1
ْجدغظا أن جلبـ ئًماجها ٓلم؛ َّل ر
ر
هللا حٗالى
ْخُاد املغأة ًذجبها ًٖ مسالُت الغظا ًْٖ ٫الخبجر  ٓ٣ر ٫أْ ٗٞل ،ل٨ىّ الٌؿ٨تها ٖلى اَلْ ،ال ًمىِٗا مً الخ،٤
ْالً ٠٣يض َلبها الٗلم أْ ؾإالِا ًٖ أمغ صًًْ ،لظا امخضخذ ؾُضجىا ٖاتكت)عضخي هللا ٖجها(وؿاد ههاع ٓ٣لِا)):وٗم
َّل
ئال السحر.
ًخ ًِ٣ٟفي الضًً(()ٞ،(2الخُاد زحر ٧لّ ال ًأحي ر
َّل ر
ًمىًِٗ الخُاد أن
َّل ر
اليؿاد وؿاد ههاع لم
ًا
أن قِاصة املغأة حٗض ٫هه ٠قِاصة الغظل،
وؿُاها مً الغظل ْلظل٣ٞ ٪ض ٢غ رع ال٣غ ن ال٨غٍم َّل ر
ر
 .5اليؿُان :املغأة أؾغٕ
٢ا ٫حٗالىْ)):اؾدكِضْا قِضًً مً عظال٨مٞ ،ان لم ًٓ٩ها عظلحن ٞغظل ْامغأجان ِم َّلمً جغيٓنر مً الكِضاد أن جًل
ئخضاَما ٞخظ٦غ ئخضاَما زغٔر(( )الب٣غة ،(٢٨٢:ظاد في جٟؿحر ٓ٢لّ)):أن جًل ئخضاَما ٞخظ٦غ ئخضاَما زغٔر((،أي:
جيسخى)ْ.(3لظل٣ٞ ٪ض ظاد بٗض طل ٪حٗلُل طلٓ٢ ٪لّٞ)):خظ٦غ ئخضاَما زغٔر((ٞ،الخظ٦حر ًٓ٩نر خا ٫اليؿُانْ ،الًاللت
ًا
ُٖبا ٌُٗبها لظل ٪لم جغص
ًٖ الكِاصة ًٓ٩نر يؿُان ظؼد مجها ْجظ٦غ ظؼدْ .وؿُان املغأة َّلئهما َٓ مً َبُٗتها ْلِـ ر
قِاصة املغأة بؿببّ.
 .6الٛحرة ْ :هي ٚغٍؼة ُٞغٍت جٓظض في الىٟـْ ،ل٨جها لضٔ اليؿاد أمغ قات٘ ْمٗغْْ ،ٝهي خالت مً الًٗ ٠جدخاط ٞحها
املغأة ئلى الاخخٓاد.
ٖؼ َّل
ْظلَْ ،ىاٚ ٥حرة
ْالٛحرة جسخلْ ٠جدباًً دؿب صعظتها ْأؾبابهاٞ ،مجها ما َٓ مدمٓص ٧الٛحرة ئطا اهته٨ذ مداعم هللا َّلر
مظمٓمت ٛ٦حرة الغظل الؼاةضة ٖلى أَلّ ضْ رن عٍبت ختى ًهل ّ مغ للخجؿـ ٖلحهم ْاتهامِمَْ ،ىاٚ ٥حرة َبُُٗت
ٛ٦حرة املغأة ٖلى ػْظِا الٛحرة املٗخضلت التي الًيخج ٖجها زاع ياعة.
ًا
يمىُا في ٓ٢لّ حٗالىً)):أحها الىبي ِل َورم جدغم ماأخل هللا ل ٪جبخغي مغياث
ر
ْ٢ض ظاد ط٦غ ٚحرة املغأة في ال٣غ ن ال٨غٍم
أؾغ الىبي ئلى بٌٗ
أػْاظْ ٪هللا ٟٓٚعر عخُم٢ ،ض ٞغى هللا ل٨م جدلت أًماه٨م ْهللا مٓل٨م َْٓ الٗلُم الخُ٨مْ ،ئط َّلر
( )1شخصية ادلرأة ادلسلمة كما يصوغها اإلسالـ يف الكتاب والسنة.317 :
( )2صحيح البخاري .60/1:باب احلياء يف العلم .خالصة درجة احلديث :حديث صحيح .
( )3تفسَت اجلاللُت. 63/1:
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ًا
خضًشا ٞلما هبأث ّ ْأِْغٍ هللا ٖلُّ َّل
ٖغ ٝبًّٗ ْأٖغى ًٖ بٌٗٞ ،لما هبأَا ٢الذ مً أهباَ ٥ظا ٢ا ٫هبأوي
ر
أػْاظّ
ٞان هللا َٓ مٓلّ ْظبرًل ْنالر املإمىحن ْامللي٨ت
الٗلُم السبحر ،ئن جخٓبا ئلى هللا ٣ٞض نٛذ ٢لٓب٨ماْ ،ئن جٓاَغا ٖلُّ َّل ر
مً بٗض طلِْ ٪حر(()الخدغٍم ١:ـ ـ ـْ،(٤عصث في ؾبب هؼْ ٫آلاًاث عْاًاث مخٗضصة جض٧ ٫لِا ٖلى ٚحرة وؿاد الىبي)نلى هللا
ل٨جهً لؿً مٗهٓماث مً
َّل ر
جًُٟلًِ ٖلى وؿاد مت،
َّل ر
ٖلُّ ْؾلم(ْ،وؿاد الىبي)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم())ٖلى الغٚم مً
السُأٞ ،ل٣ض ضع مجهً في خُاجّ)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(ما ال ُ َّلرض أن ًبضع ،في ٢لٓب اليؿاد مً الٛحرة ٖلى الؼْط ْالىخاٞـ
ٖلى هُل الخٓٓة لضًّ(().(1
 .7الؼٍىت ْ :هي مً مٓعر املباخت في الضًً إلاؾالمي٢ ،ا ٫حٗالى))٢ل مً َّل
خغم ػٍىت هللا التي أزغط لٗباصٍ ْالُُباث مً
ًا
زالهت ًٓم الُ٣امت٦ ،ظل ٪هٟهل آلاًاث لٓ٣م ٌٗلمٓنر(() ٖغا ،(٣٢ :ٝل
ر
الغػ٢ ،١ل هي للظًً مىٓا في الخُاة الضهُا
هي مً مٓعر الٓاظبت في الٗباصة٢ ،ا ٫حٗالىً)):ا جي صم زظْا ػٍيخ٨م ٖىض ٧ل مسجض ْ٧لٓا ْاقغبٓا ْالحؿغٓٞا َّلئهّ
الًدب املؿغٞحن(() ٖغا.(٣١:ٝ
ْالؼٍىت مً مٓعر املُٟٓعر ٖلى خبها اليؿاد٢ ،ا ٫حٗالى)):أْ مً ًيكإا في الخلُت َْٓ في السهام ٚحر مبحن(()الؼزغ:ٝ
ْألن املغأة مُٟٓعة ٖلى خب الؼٍىت٣ٞ ،ض ٖجي إلاؾالم ؼٍىت
٢،(١٨ا ٫البًُاْي ،أي :مً ًتربى في الؼٍىت ٌٗجي البىاث)َّ .(2ل ر
ًا
مٟهال في ٦خاب هللا ْؾىت هبُّ)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(ٓٞ،يٗذ لِا الٓ٣اٖض ْالًٓا ِ
ر
املغأة ٖىاًت ُٖٓمتْ ،ظاد طل٪

التي ججٗل الؼٍىت جلبي ُٞغة املغأة ْجىاؾب أهٓزتها مً ظِتْ ،جدِٟٓا في مؿاعَا الصخُذ ال ئٞغاٍ ْال جٟغٍِ مً ظِت
َّل َّل
ئال ماِْغ مجهاْ ،لًُغبً
ػٍىتهً ر
ر
ٞغْظًِ ْالًبضًً
َّل ر
أزغٔ٢ ،ا ٫حٗالى٢ْ)):ل للمإمىان ٌ ًًًٛمً أ هاعًَ ٍْدًٟٓ
َّل َّل
َّل
ئزٓاجهً أْ
َّل ر
بٗٓلتهً أْ
َّل ر
ىائهً أْ أ ىاد
بٗٓلتهً أْ أ َّل ر
َّل ر
ائهً أْ اد
َّل ر
لبٗٓلتهً أْ
َّل ر
ػٍىتهً ر
ئال
ر
ظُبٓبهًْ ،الًبضًً
سمغًَ ٖلى
َّل ر
أًماجهً أْ الخابٗحن ٚحر أْلي إلاعبت مً الغظا ٫أْ الُٟل الظًً لم
َّل ر
وؿائهً أْ مامل٨ذ
َّل ر
أزٓاتهً أْ
َّل ر
ئزٓاجهً أْ جي
َّل ر
جي
ًا
ظمُٗا أًّ املإمىٓنر لٗل٨م
ر
ػٍىتهً ْجٓبٓا ئلى هللا
َّل ر
أعظلًِ لُٗلم ماًسٟحن مً
َّل ر
ًِٓغْا ٖلى ٖٓعاث اليؿاد ْالًًغبً
جٟلخٓنر(()الىٓعر.(٣١ :
ألن الؼٍىت أمغ أؾاؽ اليؿبت
ْ٢ض اَخم إلاؾالم ؼٍىت املغأة ْلباؾِا ْػحها أ٦ثر مً اَخمامّ ؼٍىت الغظل ْلباؾّ؛ ْطلَّ ٪ل ر
أن هللا حٗالى ُٞغَا ٖلى خب الِٓٓ رع الؼٍىت ْالجماْ ،٫لِظا أ ُذ لِا في مٓيٕٓ الؼٍىت أ٦ثر ِم َّلما أ ُذ للغظل،
للمغأة ،ئط َّل ر

ٞأ ُذ لِا لبـ الخغٍغْ ،الخدلي الظَب صْنر الغظل ،مشلما ٢ا ٫الىبي)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(ُ )):خ ّ ِغ َورم لباؽ الخغٍغ ْالظَب

( )1شخصية ادلرأة يف القصص القرآين دراسة أدبية حتليلية. 218 :
( )2ينظر :تفسَت البيضاوي.89/2 :
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َّل
أال جإصي ئلى خغام َّلئهما في خضْص املكغْٕ
ٖلى طٓ٧عر أمتي ْأخل لبىاتهم(()ٞ.(1الؼٍىت مً مٓعر املباخت ل ْالٓاظبت قغٍ ر
ْاملباح صْنر ئٞغاٍ ْال جٟغٍِ.
اإلابدث الثاني :شخطُت اإلاغؤة في غىء الخؿاب اللغآني
ٔ
ًدىاْ ر ٫الخضًض ًٖ شسهُت املغأة في يٓد السُاب ال٣غ وي الخىبُّ ْإلاقاعة ئلى ما أْصّٖ هللا حٗالى في املغأة مً  ٓ٢ر
ْئم٩اهاث َاةلت جد ٟٔبهاْ ،جٓ٩نر ٗٞالت في مجخمِٗا بهاْ ،جخهضٔ بها لؿُٓ٫ر الًال ٫الجاعٞتَّ ،لئجها شسهُت مخمحزة
الُٗ٣ضة إلاؾالمُت التي جإمً بها.
ًا
ًا
ْنغٍدا في مٓاي٘ أزغٔ،
ر
يمىُا في بٌٗ املٓاي٘،
ر
ظاد الخضًض ًٖ بٌٗ مٗالم َظٍ الصسهُت في ال٣غ ن ال٨غٍم
ًا
ئن الُٗ٣ضة
مكابها ٣ضع ٦بحر لصسهُت الغظل ،ئط َّل ر
ر
أن الخضًض ًٖ مٗالم شسهُت املغأة في ال٣غ ن ال٨غٍم ظاد
٦ما َّل ر
ْاخضة ْ ،نٓ ر ٫مٓخضة٩ٞ ،ان مً أ غ رػ مٗالم شسهُت املغأة التي ْعصث في ال٣غ ن ال٨غٍم آلاحي):(2
ًا
أن ئًمان املغأة ْالتزامِا ضًجها مهضع نالخِا
مإ٦ضا ٖلى َّل ر
ر
1ـ ـ الٗباصة :ظاد الخضًض ًٖ ٖباصة املغأة في ال٣غ ن ال٨غٍم
خآٞاث للُٛب ماخ ٟٔهللا(()اليؿاد.(٣٤ :
ٌر ر
ٌر ر
٢اهخاث
ُر
ٞالهالخاث
ْجمحزَا٢ ،ا ٫حٗالى)):
ًا
ًا
ًا
صؾخٓعا مبيُت القٖ ٪لى َظا
ر
عؾٓال ْبال٣غ ن ال٨غٍم
عبا ْبمدمض)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم( ر
ْٖباصة املغأة التي جإمً اهلل ر
إلاًمان ،جلتزم ما ظاد ّ مً أْامغْ ،جيخهي َوٖ َّلما ههى ٖىّ مً أمٓعْ ،جخمشل أزالْ ّ٢مباصةّٞ ،أزالِ٢ا ْمٗامالتها ظؼدان
الججؼدان مً ٖباصتها الىابٗت مً ئًماجها ْاملبيُت ٖلى أنٓ٫ر صًجهاْ .لٓ لم ج ً٨املغأة ٖلى َظا ال٣ضع مً إلاًمان ْالٗباصة
َو َو
ملا ْٖض هللا حٗالى هبُّ مدمض)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(خحن اظخمٗذ ػْظاجّ ٖلُّ في الٛحرة أن ًبضلّ ئطا أعاص يؿاد زحر مً
ًا
ر
أػْاظا
َل ً٨٣أن ًبضلّ
َّل ر
ٞحهً نٟاث ٖالُت مً إلاًمان ْالُاٖت ْالٗباصة في ٓ٢لّ حٗالىٖ)):سخى عبّ ئن
ػْظاجّ ،ججخم٘ َّل ر
ًا
ًا
زِباث ْأ ٩اعرا(()الخدغٍم٢ ،(٥ :ا ٫ال٣غَبي في مٗجىٖ:ا ضاث،
ٍد ر
ٍد ر
ؾاةداث
٢اهخاث ٖا ٍد ر
ضاث
ٍد ر
ٍد ر
مإمىاث
ٍد ر
مؿلماث
َّل ر
مىً٨
زحررا
أي٦)):شحراث الٗباصة هلل حٗالى(()ٗٞ.(3باصة املغأة مً مٓعر التي أقاص بها ال٣غ ن ال٨غٍمْ ،هي مجاْ ٫اؾ٘ ًًم ٧ل ما جلتزم
ّ َاٖت هلل حٗالىْ ،ما ًدب٘ طل ٪مً الاةخماع ما أمغ ّْ ،الاهتهاد َّل
ٖما ههى ؾبداهّ ْحٗالى ٖىّ.

( )1سنن الًتمذي ، 217/4:كتاب اللباس ،باب ما جاء يف احلرير والذىب ،حديث رقم  ،1720درجة احلديث :حديث حسن صحيح.
( )2ينظر :اخلطاب الًتبوي للمرأة يف القرآف الكرًن.130 :
( )3اجلامع ألحكاـ القرآف.193/18:
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ْظلً)):إحي الخ٨مت مً
ٖؼ َّلر
 2ـ ـ الخ٨مت ْالخٗ٣ل :مً السها ٫التي ػ٧اَا ال٣غ ن ال٨غٍم الخ٨مت٢ ،ا ٫حٗالى ًٖ هٟؿّ َّلر
ًا
ًا
ًإث الخ٨مت ٣ٞض أْحي زحررا ٦شحررا(()الب٣غةْٖ ،(٢٦٩ :غ ٝالُبرير الخ٨مت َّلأجها))إلانا ت في ال٫ٓ٣ر
ٌكاد ْمً َو ر
ْالٟٗل(()ْ.(1هي جدخاط ئلى حٗ٣ل ْعٍْت َْٓ٫ر هٓغ ْٖضم حؿغٕ لبلِٓٚا.
ْال٣غ ن ال٨غٍم َّل
سجل للمغأة أٖٓم مشلت في الخ٨مت ْالخٗ٣ل مً زالٖ ٫غيّ ل٣هت لِ٣ـ مل٨ت ؾبأ في ؾٓعة
َّل
ّ
ؾلُمان َّل
٦خاب ٌر
ْئهّ بؿم هللا الغخمً الغخُم ،ر
أال
َو ر
٦غٍمَّ ،لئهّ مً
ئلي ٌر ر
أل٣ي َّلر
٢الذ ًاأحها امللإا ئ ِوي َور
الىمل ،ئط ٢ا ٫حٗالى ْ ) )):ر
ًا ًا
٢اَٗت أمغرا ختى حكِضْن٢ ،الٓا هدً أْلٓا ٍدر
ٓ٢ة
ر
ٖلي ْأجٓوي مؿلمحن٢ ،الذ ًاأحها امللإا اٞخٓوي في أمغير ما ُ ر
٦ىذ
حٗلٓا َّلر
ًا
ًا
َو
أٖؼة أَلِا ر
أطلت
٢غٍت أٞؿضَْا ْظٗلٓا ر
امللٓ ٥ئطا صزلٓا ر
َو ر
٢الذ َّل ر
ئن
ئلُٞ ٪اهٓغير ماطا جأمغًٍ ْ ،ر
مغ ِ ر
قضًضُ ْ ،ر
ْأْلٓا ٍد ر
أؽ
ٍد
ٌر
ّ
ٌر
ٞىاْغة ما ًغظ٘ املغؾلٓنر((الىمل ٢٩):ـ ـ،(٣٥ل٣ض ٧اهذ))َظٍ املغأة ٖلى صعظت
ر
ٍدر
بهضًت
مغؾلت ئلحهم
ر
ْ٦ظلًٟٗ ٪لٓنْ ،ئ ِوي
ٖالُت مً الظ٧ادْ ،الخٗ٣لْ ،خهاٞت الغأيْ ،زغاد الظًَْٖ ،م ٤الخ٨ٟحرْ ،ال٣ضعة ٖلى جدمل املؿإْلُت ْفي أخل٪
الٓغْْ.(2)((ٝالخ٨مت ْالخٗ٣ل في شسهُت َظٍ املغأة صلذ ٖلحها أمٓعر ٦شحرة خضزذ ،مجها:
ًا
أْالَ :لبها املكٓعة ْئ ضاد الغأي ْئؾضاد الىصر مً ٓ٢مِا في َظا مغ السُحرَّ ،ل
ألجها))ئن لم جسخبر ما ٖىضَمْ ،حٗلم ٢ضع
ر
ٖؼمِم ،لم جٖ ً٨لى هحرة مً أمغَمُْ ،ع َّلبما ٧ان في اؾدبضاصَا غأحها َْم في َاٖتها زلل في ج٣ضًغ أمغَم٧ْ ،ان في
مكاْعتهم ْأزظ عأحهم ٖٓنر ٖلى ما جغٍضٍ مً ٓ٢ة قٓ٦تهمْ ،قضة مضاٗٞتهم(()٨َْ.(3ظا أعاصث مً عظآ٢ ٫مِا أن ً٣ضمٓا
لِا الٟخٓٔر الؿُاؾُت التي حُٗجها ٖلى اؾدًُاح املٓ ٠٢الظي ًيبغي لِا أن جخسظٍ في املؿألت السُحرةْ ،ل٨جهم أعظٗٓا
ٔ ال٨بحر للغأي ٖىضَا ْهي ناخبت ال٣غاع ْ ر ْ ٫زحر.
ٔ عأحها اٖخباع ز٣تهم املؿخٓ ر
ئلحها مغ لتر ر
ًا
زاهُا :عأحها الٗا٢ل املتزنر الظي ًغج٨ؼ ٖلى الخؿا اث الض٣ُ٢ت في الخل ًٞل لخل املك٩لت التي الجغٔر الٓ٣ة الؿبُل
ر
ئن امللٓ ٥ئطا صزلٓا ٢غٍت أٞؿضَْا ْظٗلٓا أٖؼة أَلِا أطلتَّ ،ل
ٞاجها))خحن أقاع ٖلحها ملإَا
مشل ملٗالجتها٣ٞ ،الذَّ :ل ر
مىُ ٤الٓ٣ة ،لم حكأ أن جبحن لِم زُأَم صْنر ئ٢ىإ ،ل لجأث ئلى ئ٢ىاِٖم سُٓعة الخغب ْما ججغٍ ٖلى البالص مً
ٍْالث ْه٨باثْ ،ما ًٟٗلّ الٛالبٓنر مً ئٞؿاص ال٣غٔر خحن صزٓلِا(().(4
ًا
زالشا :جٓظِِا لضعاؾت شسهُت ؾلُمان)ٖلُّ الؿالم(َ،ل َٓ مل ٪حهض ٝئلى الؿُُغة الٛاقمت؟ ْفي َظٍ الخا ٫ال ُ َّلرض مً
ر
صعاؾت ئم٩اهاث الخل الؿلمي ،أم َٓ صاُٖت خْ ٤عؾٓ٫ر َضٔ ًم ً٨الخٟاَم مّٗ في الً٣اًا التي ًضٖٓ ئلحها؟ ْاؾخ٣غ
ئن ٧اهذ لٗا٢لت في ئؾالمِا
عأحها ٖلى أن جغؾل ئلُّ بهضًت لترٔر ظٓاب في مًمٓهّ الؿلمي أْ الخغبي٢ .ا٢ ٫خاصة ْ )):ر
( )1جامع البياف.89/3 :
( )2شخصية ادلرأة يف القصص القرآين.167 :
( )3اجلامع ألحكاـ القرآف.194/13 :
( )4شخصية ادلرأة يف القصص القرآين.168 :
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ًا
مٓٗ٢ا مً الىاؽ(()٨َْ.(1ظا ٗٞلذ في ٢غاعَا الخاؾم الظي ًضٖ ٫لى شسهُت ٖا٢لت
ر
أن الِضًت ج٘٣
ْقغِ٦ا٢ ،ض ٖلمذ َّل ر
ًا
ضال مً اؾدشاعة ٖاَٟتها
متزهت جدؿب لؤلمٓعر خؿا اتها الض٣ُ٢ت ٢بل أن جخسظ أي ٢غاعْ ،حٗمل ٖلى اؾدىُا٣ٖ ١لِا ر
ْاهٟٗاالتها.
ًا
ابٗا٢ :ضْمِا ٖلى ؾلُمان بٗض عصٍ َضًتها ٞمً)) زاع ٖ٣لِا ْعػاهتها ،جماؾِ٨ا ْزباتها في أزُغ مٟٓ٢حن مغث بهما في
ع ر
ال٣هت ،أخضَما :خحن أل٣ي ئلحها ٦خاب ؾلُمان)ٖلُّ الؿالم(ْ،زاهحهما :خحن ٖلمذ غص ؾلُمان)ٖلُّ الؿالم(َضًتها
ًا
ْتهضًضٍ لِا ْٓ٢مِاَّ ،ل
خغبا ٖلُّ ،ل جأهذ ْجغٍصذ ْخ٨مذ ٖ٣لِا زم ٢ضمذ
ٞاجها لم جأزظَا الٗؼة اإلزم ٞخًٛب ْحٗلجها ر
ٖلُّ م٘ ٓ٢مِا ٦أؾلٓب زغ للمٟاْيت(().(2
ًا
ْ
زامؿاِْ :غ في ظٓابها ٖلى الؿإا ٫الظي ؾألّ ئًاَا ؾلُمان)ٖلُّ الؿالم(بٗض جى٨حر ٖغقِا في ٓ٢لّ حٗالىَّ )):ل
ظادثر
ٞلما
ر
ًا ًا
ًا
٢الذ َّل
٦أهّ َْٓ ،أْجِىا الٗلم مً ٢بلِا َّل
ؾُاؾُا ر
اعٖا
ر
مؿلمحن(()الىمل٧ْ،(٤٢ :ان))ظٓابها ظٓا را
َو ر
ْ٦ىا
ٖغق ْ ،٪ر
ُ٢ل أَ٨ظا
َور
ِ
ًا
ًا
صٖ ٫لى ٦ما٣ٖ ٫لِا ْصَاجها ْزباث شسهِاَّ ،ل
ْأجها في ٚاًت الظ٧ادْالخؼم(().(3
طُ٦ا مدى٩اَّ ،لر
ر
ًا
ْ ّ ّ
ؾلُمان هلل ّ
عبر
َو ر
ْأؾلمذ م٘
ُر
ْلمذ هٟسخي
ُر
عب ئ ِوي
٢الذ ِ ر
ؾاصؾا :ججلى في مؿاعٖتها إلٖالن ئؾالمِا في ٓ٢لّ حٗالى )):ر
ر
ِ
ّ
أن ؾلُمان ٢ض ُس ِسغث لّ ٓ٢ة أ٦بر مً َا٢ت البكغْ ،عظٗذ ئلى هللا،
الٗاملحن(()الىمل،(٤٤ :طلَّ ٪لأجها خحن))أً٣ىذ َّل ر
َو ر
ْاٖترٞذ ٓلمِا لىٟؿِا في ٖباصتها للكمـ مً صْنر هللا ،أٖلىذ ئؾالمِا م٘ ؾلُمان ،ال لؿلُمان الىبي املل ٪ناخب
عب الٗاملحن(().(4
َظٍ املعجؼة ْل ً٨هلل ِ ّ ر
ئن ال٣غ ن ً٣ضم لىا املغأة في نٓعة مل٨ت ؾبأ ٦اوؿاهت جمل٣ٖ ٪لِا ْال جسً٘ لٗاَٟتهاْ ،ئطا أعصها اؾدىُاَ ١ظٍ
َّل ر
ًا
ًا
الهٓعة َّل
ؾلبُا ٖلى َغٍ٣تها في
ر
ي الظي ٢ض جإزغ جأزحررا
ٞاجها جضٖ ٫لى ئم٩اهُت اهخهاع املغأة ٖلى ٖٓامل الًٗ ٠هشٓ ر
الخ٨ٟحر أْ في ئصاعة املٓا.(5)٠٢
َّل
أن َظا املسلٓ١ر ًهل ئلى أٖلى مغاجب
ئال َّل ر
أن الًٗ ٠مً زهاةو املغأة ،ر
 3ـ ـ الٓ٣ة :ؾب ٤إلاقاعة في املبدض الؿا  ٤ئلى َّل ر
الٓ٣ة متى اؾدُ ً٣الخْ ٤اؾدباهّ ْنضٞ ،ّ ١امل٣هٓص الٓ٣ة َىا ،الٓ٣ة الىٟؿُت املخمشلت في ٓ٢ة إلاًمان التي حٛلب
يٗ ٠الىٟـ ْالبيُت.

( )1اجلامع ألحكاـ القرآف.200/13:
( )2شخصية ادلرأة يف القصص القرآين.168 :
( )3التفسَت ادلنَت يف العقيدة والشريعة وادلنهج.304/19 :
( )4ادلرأة يف التصور القرآين.617 :
( )5ينظر :اخلطاب الًتبوي للمرأة يف القرآف الكرًن:
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ًا
ْاملغأة ٍٓ٢ت اًماجها ْجهضًِ٣ا ،قِض ظل ٪ال٣غ ن ال٨غٍم في مٓاًَ مخٗضصة٢ْ ،بل الاهُال ١بُٗضار الؾخٗغاى
الىماططً ،جب الخٖٓ ٠٢ىض شسهُت امغأة ٞغٖٓنر :التي ٧اهذ حِٗل في ٢مت الجاٍ ْالىُٗمْ ،ل٨جها جمغصث ٖلى طل٧ ٪لّ
خحن أعاصث أن حِٗل اًماجها خُاة بُٗضة ًٖ الٓلم ْالجبرْث الظي ًماعؾّ ػْظِاٞ ،اهُل٣ذ نغزتها ئلى هللا لخٗبر ًٖ
عًِٞا الغْحي ْالٗ٣لي ل٩ل ما خٓلِاْ ،لخُلب مىّ ؾبداهّ أن ًٓ٣حها في مِٟٓ٢ا الٗمليْ ،أن ًىجحها مً ػْظِا ْٖملّ،
ًا
ًا
ِخا في الجىت ْهججي مً ٞغٖٓنر ْٖملّ
ً لي ٖىض ٥ر
عب ا ِ ر
مشال للظًً مىٓا امغأث ٞغٖٓنر ئط ٢الذ ِ ّ ر
٢ا ٫حٗالىْ )):يغب هللا ر
ْهججي مً الٓ٣م الٓاملحن(()الخدغٍمٓ٣ٞ،(١١:تها ٧اهذ َّلأجها))لم جسل ؾُٓة ػْظِا لٓ٩هّ أٖٓم ملٓ ٥عى في ػماهّ،
ْلم جٟخجها خُاة ال٣هٓعر ْالضْعْ ،لم ًُِٛا زغاؤَا ْخب ػْظِا لِا ،ل اؾخٗلذ ٖلى ٧ل َظٍ املٛغٍاثْ ،جبرأث مً
ًا
َُٛاها(().(1
ر
ٞغٖٓنر ْٓ٢مّٟ٢ْْ ،ذ ْهي املغأة الًُٟٗت السل٣ت جخدضٔ ٞغٖٓنر أٖتى أَل عى ْأقضَم
ْخحن ٖلم ٞغٖٓ رن اًماجها جٟاوى في حٗظًبها٢ ،ا ٫أ ٓ الٗالُت)):اَل٘ ٞغٖٓ رن ٖلى ئًمان امغأجّ ٞسغط ٖلى املؤل ٣ٞا ٫لِم :ما
ًا
ًا
أْجاصا ْقض ًضحها
ر
عبا ٚحرير٣ٞ .الٓا لّ :ا٢خلِاٞ .أْجض لِا
حٗلمٓنر مً ؾُت يذ مؼاخم؟ ٞأزىٓا ٖلحها٣ٞ .ا ٫لِمَّ :لئجها حٗبض ر
ًا
ِخا في الجىت((ْْا ٤ٞطل ٪خًٓعر ٞغٖٓنٞ ،طخ٨ذ خحن عأث ُتها في الجىت٣ٞ .ا٫
ً لي ٖىض ٥ر
عب ا ِ ر
ْعظلحها ٣ٞالذ)) ِ ّ ر
ٞغٖٓنر :أال حعجبٓنر مً ظىٓجها! َّلئها وٗظبها ْهي جطخ.(2)((٪
))ٞأعؾل ئلحها ٞغٖٓنر ٣ٞا :٫اهٓغْا أٖٓم صسغة ججضْجهاٞ ،ان مًذ ٖلى ٓ٢لِاٞ ،ألَٓ٣ا ٖلحهاْ ،ئن عظٗذ ًٖ ٓ٢لِا
َو
ٞهي امغأجّٞ .ل َّلما أجَٓا عٗٞذ هغَا ئلى الؿماد ٞأ هغث ُتها في الؿماد ٞمًذ ٖلى ٓ٢لِاٞ ،اهتزٕ هللا عْخِاْ ،ألُ٣ذ
الصسغة ٖلى ظؿض لِـ  ُّٞعْح(().(3
َْ٨ظا ٚضث ال٣ضْة ْاملشل للمإمىحن ْاملإمىاثْ ،الىمٓطط مشل للٓ٣ة إلاًماهُت إلاوؿاهُت املخمغصة ٖلى ؾلُان الٓلم
٩ل ئٚغاداجّ ْملظاجّ.
ْالىمٓطط الشاوي الظي ظٗلّ ال٣غ ن ال٨غٍم ٢ضْة للمإمىحن ْاملإمىاث في ٓ٢ة إلاًمان ْالخهضً٧ ٤ان :مغٍم ا ىت ٖمغان في
ٓ٢لّ حٗالىْ)):مغٍم ا يذ ٖمغان التي أخهيذ ٞغظِا ٞىٟسىا  ُّٞمً عْخىا ْنض٢ذ ٩لماث عبها ْ٦خبّ ْ٧اهذ مً
أن ئًماجها غبها ْبأَمُت ما أْ٧ل ئلحها مً صْعر َّل
َٓنر ٖلحها مك٣ت ما ؾخجضٍ مً ًَٗ في
ال٣اجىحن(()الخدغٍم،(١٢:طلَّ ٪ل ر
قغِٞا ْاتهامِا الؿٓد ٞاؾدؿلمذ مغٍم لً٣اد هللاْ ،اؾخجمٗذ ٓ٢تها ْشجاٖتهاٞ ،دملذ نبحها ْأجذ ّ ٓ٢مِا جدملّ

( )1شخصية ادلرأة يف القصص القرآين. 78 :
( )2اجلامع ألحكاـ القرآف. 203/18 :
()3جامع البياف. 171/28 :
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ًا
صلُال ٖلى ٓ٢ة ًُ٣جها اهلل ْزباتها في ػماث(()ٞ.(1اؾخد٣ذ الخسلُض ْالانُٟادْ ،ظٗلذ ٢ضْة للغظاْ ٫اليؿاد
٩ٞان طل ٪ر
ًا
ًا
عبا ْهانغرا.
في ٓ٢ة إلاًمان ْالاٖخ٣اص اهلل ر
ْ٢ض غػث ٓ٢ة شسهُت الؿُضة ٖاتكت)عضخي هللا ٖجها(في نمٓصَا ْاج٩الِا ٖلى هللا ْخضٍ إلزباث غادتها ْٖٟتها في
َّل
ئال ٓ٢ة في ئًماجهاْ ،ػٍاصة في اٖخماصَا ٖلى هللا،
خاصزت إلاٞ ،٪ٞلم ًؼصَا اهُ٣إ الٓحي ًٖ الغؾٓ٫ر)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم( ر
ًا
ْزباجا ٖلى ًُ٣جها ْخؿً ْجها اهلل حٗالىَّ ،ل
ئن الظًً
ٞلما هؼلذ غادتها ٖلى عؾٓ٫ر هللا)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(في ٓ٢لّ حٗالىَّ )):ل ر
ر
ًا
ب مجهم ماا٦دؿب مً إلازمْ ،الظي جٓلى ٦برٍ
ظادْا اإلٖ ٪ٞهبت مى٨م الجدؿبٍٓ قغرا ل٨م ل َٓ زحرا ل٨م ل٩ل امغ ر
مجهم لّ ٖظاب ُٖٓم(()الىٓعرٞ))،(١١ :ؿغير ًٖ عؾٓ٫ر هللا)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(َْٓ ًطخ٩ٞ ٪اهذ أْ٫ر ٧لمت ج٩لم بها
َّل
ّ
ئال هللا
أن ٢اً :٫ا ٖاتكت َّلأما هللا٣ٞ ،ض غأ٢ ،٥الذ٣ٞ :الذ لي أميٓ٢ :مي ئلُّ٣ٞ ،لذْ :هللا ال أٓ٢م ئلُّٞ ،ا ِوي ال أخمض ر

ْظل(().(2
ٖؼ َّلر
َّلر

ْال ًِٟم مً مِٟٓ٢ا َظا)عضخي هللا ٖجها(الاؾخٗالد أْ الخ٨بر ٖلى عؾٓ٫ر هللا)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم( َّل
،ئهما َٓ الٗؼة اإلؾالم
أن مجز٫ر غادتها َٓ هللا حٗالىَْٓ ،
ْعص الًٟل ئلى أَلَّْ ،ظا ما أ٦ؿب شسهُتها ٓ٢ة ْ٦غامت ْٖؼة ْخ٨متٞ ،هي حٗلم َّل ر
املؿخد ٤للخمض ْخضٍ حٗالى).(3
ٖضًَ عؾٓ٫ر هللا)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(ال٨مل مً
َّل ر
ْلًٟل َظٍ الىماطط الشالزت ْعٗٞت م٣امًِ في الضهُا ْآلازغة،
اليؿاد في الضهُاْ ،أًٞل وؿاد الجىت ًٗٞ ،أبي مٓسخى قٗغير)عضخي هللا ٖىّ(٢ا٢ :٫ا ٫عؾٓ٫ر هللا)نلى هللا ٖلُّ
َّل
ْئن ًٞل ٖاتكت ٖلى
ئال ؾُت امغأة ٞغٖٓنْ ،مغٍم ا ىت ٖمغانَّ ،ل ر
ْؾلم(٦ )):مل مً الغظا٦ ٫شحرْ ،لم ً٨مل مً اليؿاد ر
وؿاد الٗاملحن ًٟ٦ل الثرًض ٖلى ؾاةغ الُٗام(().(4
4ـ ـ الخدمل٧ :ان امل٣هٓص الخضًض في ال٣ٟغة الؿا ٣ت الٓ٣ة الىٟؿُت ْإلاًماهُت التي جىٗ٨ـ ٖلى شسهُت املغأةِ ،ىما
ًدىاْ ر ٫الخضًض في َظٍ ال٣ٟغة جدمل
املغأة الجؿضي الظي ؾجرٔر  ُّٞأهّ ً١ٟٓر جدمل الغظل ئطا ما ْاػهاٍ سهاةو ٧ل مجهما الُٟغٍت ،ئط جخه ٠املغأة
الًٗ ٠الجؿضيِ ،ىما ًخمحز الغظل الٓ٣ة الجؿماهُت.

( )1شخصية ادلرأة يف القصص القرآين.130 :
( )2صحيح البخاري .1521/4 :باب حديث اإلفك .خالصة درجة احلديث :حديث صحيح .
( )3ينظر :اخلطاب الًتبوي للمرأة يف القرآف الكرًن.136:
( )4صحيح البخاري .1252:باب قوؿ اهلل تعاىل(وضرب اهلل مثالً للذين آمنوا امرأت فرعوف ) إىل قولو (:وكانت من القانتُت ).حديث رقم ( .)3230خالصة درجة
احلديث :حديث صحيح .
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ئن للمغأة ٢ضعة ُٖٓمت ٖلى جدمل املكاْ ١املخٗب ٖلى ازخال ٝأق٩الِا ْأهٓاِٖا ْصعظاتهاْ ،أْ٫ر املكا ١التي جخدملِا
َّل ر
ًا
ًا
٦غَا ْْيٗخّ
ر
ئخؿاها خملخّ أمّ
ر
املغأة مك٣ت الخمل ْالٓي٘ ْالتر ُت٢ ،ا ٫حٗالىْْ)):نِىا إلاوؿان ٓالضًّ
َّل
ًا
أن َظا لِـ املجا ٫الٓخُض الظي زايخّ املغأة ٞأزبدذ مً زاللّ ٢ضعتها ٖلى الخدمل
ئال َّل ر
٦غَا(() خ٣ا .(١٥:ٝر
ر
ًا ًا
اتٗا ٖلى ٢ضعة املغأة ٖلى الخدمل )) َّلر
قض
مشاال ع ر
ْالاخخما٣ٞ ،٫ض يغبذ الؿُضة ؾاعة ػْظت ئ غاَُم السلُل)ٖلُّ الؿالم( ر
ْظل مخدملت ٧ل ما أنابها مً حٗب ْا خالد في
ٖؼ َّلر
هللا بها أػعر ئ غاَُم)ٖلُّ الؿالم(،ئط ٧اهذ جغا ّ٣ٞفي اجغجّ ئلى هللا َّلر
طاث هللا(().(1
ًا
نىٓٞا قتى مً املدً ْالا خالداث ْالٟتنْ ،حٗغيً لؤلطًت ْالاؾخًٗا٢ْ ،ٝض
ر
ْجدملذ املغأة املؿلمت في نضع إلاؾالم
اثر
سجل طل ٪ال٣غ ن ال٨غٍم في ال٨شحر مً آلاًاث ،ئط ٢ا ٫حٗالىً)):اأحها الظًً مىٓا ئطا ظاد٦م املإمىاث مِاظغ ٍد
َّل
َّل
ٖؼ مً
مإمىاث ٞالجغظًَٗٓ ئلى الٟ٨اع(( ) املمخدىت٢ْ،(١٠:اَّ ٫لر
ٍد ر
َّل ر
ٖلمخًَٓ
اًماجهًٞ ،ان
ٞامخدىًَٓ ،هللا أٖلم
ئن الحن ٞخىٓا املإمىحن ْاملإمىاث زم لم ًخٓبٓا ٞلِم ٖظاب ظِىم ْلِم ٖظاب الخغٍ)((٤البرْط٢ْ،(١٠:اَّ ٫لر
ٖؼ
٢اةلَّ )):ل ر
ًا
ًا
ًا
ظل مً
مبِىا(() خؼاب٢ْ،(٥٨ :ل َّلر
ْئزما ر
بهخاها ر
ر
ْظلْ)):الظًً ًإطْ رن املإمىحن ْاملإمىاث بٛحر ما ا٦دؿبٓا ٣ٞض خملٓا
َّلر
٢اةلْ)):مال٨م الج٣اجلٓنر في ؾبُل هللا ْاملؿخًٟٗحن مً الغظاْ ٫اليؿاد ْالٓلضان الظًً ًٓ٣لٓنر عبىا أزغظىا مً َظٍ
ًا
ًا
ْلُا ْاظٗل لىا مً لضه ٪ههحررا(( )اليؿاد.(٧٥:
ال٣غٍت الٓالم أَلِا ْاظٗل لىا مً لضه ٪ر
ل٣ض ٢ضمذ املغأة املؿلمت أعْٕ مشلت في الخاعٍش إلاؾالمي في الخدمل ْالجِاص ُْٖٓم الهبر٢ْ ،ض سجل الخاعٍش لِا
ال٨شحر مً املٓا ٠٢املكغٞت في ؾاخاث الجِاص ،مجهً ٖلى ؾبُل الخمشُل ال الخهغ :الصخا ُت الجلُلت أم ٖماعة
َّل
ًا
ًا
ئال ْأها أعاَا ج٣اجل
قماال ًٓم أخض ر
ر
ًمُىا ْال
ر
ههاعٍت التي ٢اٖ ٫جها عؾٓ٫ر هللا)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم()):ما الخٟذ
ًا
ظؿضًا يغب الؿُٓ.!ٝ
ر
صْوي(()ٞ،(2أي جدمل ً١ٟٓر جدمل املغأة الًُٟٗت
5ـ ـ ـ الاٖترا ٝالخ :٤الاٖترا ٝالخُ٢ ٤مت أزالُ٢ت ٖٓمىًُْٞ ،لت ٦برَّٔ ،لئجها َغٍ ٤ئلى الخٓبت ْإلاًمانْ ،ال٣غ ن ال٨غٍم
نٓعر لىا نٓعجحن ظلُخحن عاتٗخحن مً نٓعر إلا٢غاع السُأ ْالاٖترا ٝالخ ،٤ئط ٢ا ٫حٗالى ٖلى لؿان لِ٣ـ مل٨ت
ًا
ْ ّ ّ
َو
الهغحَّ ،ل
َو
عب ئ ِوي
٢الذ ِ ر
ٓ٢اعٍغ ،ر
ممغص مً
نغح ٌرر
ْ٦كٟذ ًٖ ؾا٢حها٢ ،اَّ ٫لئهّ ٌرر
ْر
ٞلما عأجّ خؿبخّ ر
لجت
ؾبأُ٢)):ل لِا اصزلي
الٗاملحن(()الىمل ،(٤٤:ل٣ض ؾب ٤الخضًض في ال٣ٟغاث الؿا ٣ت ًٖ ٓ٢ة
َو ر
ؾلُمان هلل ِ ّ ر
عب
َو ر
ْأؾلمذ م٘
ُر
ْلمذ هٟسخي
ُر
الصسهُت التي جمحزث بها مل٨ت ؾبأ ْٓ٢ة شسهُتها جلٖ ٪ىضما أيُ ٠لِا ئًماجها يبٓة ؾلُمان)ٖلُّ الؿالم(٢اصتها ئلى
َّل
ئال ًٖ الاٖترا ٝالخْ ٤ئقِاعٍ٣ٞ ،ض ْٟ٢ذ املل٨ت مبهٓعة
الاٖترا ٝالخْ ٤ئقِاعٍ ٣ٞض))ْٟ٢ذ املل٨ت مبهٓعة ٖاظؼة ر
ًا
ًا
َّل
ْؾلُاها أٔٓ٢ر مً ؾلُاجها ْاصع٦ذ
ر
أٖؼ مً ملِ٨ا،
مل٩ا َّلر
ئال ًٖ الاٖترا ٝيبٓة ؾلُمان )ٖلُّ الؿالم(بٗض أن عأث ر
ٖاظؼة ر
( )1شخصية ادلرأة يف القصص القرآين.106 :
( )2فتح الباري 80/6 :باب مداواة النساء اجلرحى ،خالصة درجة احلديث  :حديث صحيح.
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َّل
ئال عظل مإٍض مً عب ُٖٓم ٞأٖلىذ جٓبتها ْاهُ٣اصَا هلل(()٨َْ،(1ظا اٖترٞذ املل٨ت ٟؿاص ُٖ٣ضتها ْٓ٢مِا،
أن َظا الًإجاٍ ر
ْظل ئلى امغأة مؿلمت الحٗبض ٚحر هللا َّلر
ٖؼ
ٖؼ َّلر
ْٓ٢مِاْ ،جدٓلذ مً امغأة مجٓؾُت حٗبض الكمـ ْحسجض لِا مً صْنر هللا َّلر

ٞظل ً٨الظي ملخىجي
َّل ر
ظادث في ٓ٢لّ حٗالى٢)):الذ
ْر
ْظل)ْ،(2الهٓعة الشاهُت التي نٓعث ٢ضعة املغأة ٖلى الاٖترا ٝالخ٤
َّلر
ًا
ْلُٓ٩ها مً الهاٚغًٍ(()ًٓؾٓ٢ْ ،(٣٢:٠لّ
ر
َّل ر
لِسججن
ْ ،ُّٞل٣ض عاْصجّ ًٖ هٟؿّ ٞاؾخٗهمْ ،ل ن لم ًٟٗل ماأمغٍ ّ
اْصجً ًٓؾ ًٖ ٠هٟؿّ٢ ،لً خاف هلل ماٖلمىا ٖلُّ مً ؾٓد٢ ،الذ امغأث الٗؼٍؼ آلان
مازُب ً٨ئط ع َّل ر
َّل ر
حٗالى٢)):ا٫
خهو الخ ٤أها اْصجّ ًٖ هٟؿّ َّل
ْأن هللا الحهضي ُ٦ض
ْئهّ ملً الهاص٢حن ،طل ٪لُٗلم أوي لم أزىّ الُٛب َّل ر
ع

الساةىحن(()ًٓؾ٥١:٠ـ ـ ـ ،(٥٢ل٣ض اٖترٞذ امغأة الٗؼٍؼ الخ ٤في آلاًخحن ْأ٢غث مغْاصتها لُٓؾ ٠في الكاَضًًْ ،لً٨
ًا
هٖٓا مً املغاْصة الًمىُت م٘ تهضًض لّ في خالت ٖضم اههُاّٖ))ْئطا ٧اهذ
قخان حن الاٖتراٞحنٞ ،االٖترا ٝفي ْلى ٧ان ر
٢ض اٖترٞذ مغاْصتها لّْ ،بغأجّ مً ٧ل ئزم٣ٞ ،ض الٛذ في امل٩ا غة ْاملجٓنر ٞلجأث ئلى تهضًضٍ(()َّ (3ل
،أما اٖتراِٞا في الشاهُت
ًا
ًا
ْهضما ْجبرةت لؿاخت الغظل الظي ْلم مجها ،مشلما هلخٔ في املٓيٕٓ طاجّ اٖتراٝ
ر
هابٗا مً ئًماجها اهلل ْجٓبت مجها
٩ٞان ر
اليؿٓة برادة ًٓؾْ ٠هؼاَخّ خحن٢)):لً خاف هلل ماٖلمىا ٖلُّ مً ؾٓد(()ًٓؾٍْ)) (٥١:٠ىهي الؿُا ١اٖترا ٝاليؿٓة
لُٟاظيىا مٓ ٠٢نغٍذ المغأة الٗؼٍؼ خحن ج٣ضمذ مٗترٞت ٖلى هٟؿِا السُأْ ،م٣غة برادة ًٓؾ ،٠في ُٓلت أصًبت
نغٞت ،جىم ًٖ ٓ٢ة شسهُتهاْ ،في ٞهاخت ْظغأة لِؿذ بٛغٍبت ٖلحها(().(4
ل٣ض قِض ال٣غ ن ال٨غٍم للمغأة اٖتراِٞا الخَْ ،٤ظا الاٖترا ٝالخٌٗ ٤ض مً املؿخٍٓاث الٗلُا في زالْ ١الًٟاةل
َْٓ البضاًت لُغٍ ٤السحر ْالهالحٞ ،متى ما ٖغ ٝاملغد الخْ ٤اٖتر ّ ٝؾِل ٖلُّ ئجباّٖ ْههغجّْ ،بظل ٪خ ٤٣لىٟؿّ
السحر ال٨شحر.
 6ـ ـ الُ٨ضْ :نٟذ اليؿاد الُ٨ض في زالزت مٓاي٘ مً ال٣غ ن ال٨غٍمٖ ،لى لؿان ًٓؾٖ)٠لُّ الؿالم(في مٓيٗحنْٖ ،لى
لؿان الٗؼٍؼ في مٓي٘ ْاخضْ ،املٓاي٘ التي جدضزذ ًٖ ُ٦ض املغأة هي في ما ًأحي:
ُ
ُ٦ضُٖٓ ً٦م(()ًٓؾٟٞ (٢٨ :٠ي
َّل ر
ُ٦ضَّ ً٦ل ر
ئن
َّل ر
املٓي٘ ْ٫ر :في ٓ٢لّ حٗالىٞ)):لما عأٔ ٢مُهّ َّ ٢لرض مً ص غ٢ ،اَّ ٫لئهّ مً
ْأن ما خضر ٧ان م٨غ ْخُلت امغأجّ،
َظٍ آلاًت ظاد ْن ٠اليؿاد الُ٨ض ٖلى لؿان الٗؼٍؼ ،بٗض أن جبحن غادة ًٓؾَّ ٠ل ر

ُ
٢ا ٫الكٓ٧اوي في جٟؿحر آلاًتَّ :)):ل
ٞلما عأٔ((،أي :الٗؼٍؼ))٢مُهّ((،أي٢ :مُو ًٓؾَّ ٢))٠لرض مً ص غ ٢اَّ ٫لئهّ((،أيَ :ظا

()1شخصية ادلرأة يف القصص القرآين.86:
( )2ادلصدر نفسو والصفحة نفسها.
( )3ادلصدر نفسو والصفحة نفسها.
( )4ادلصدر نفسو.204:
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ُ٦ضًٓ)((ً٦ؾ ،(٢٨ :٠أي :مً ظيـ
َّل ر
أن ٓ٢ل))٪ماظؼاد مً أعاص أَل))((٪مً
مغ الظي ْ ُّٞ ٘٢الازخالِ ٝى٨ما أْ َّل ر
ُ٦ضُٖٓ ً٦م((ْالُ٨ض امل٨غ ْالخُلت).(1
َّل ر
ُ٦ضً ً٦امٗكغ اليؿاد)) َّل ر
ئن
َّل
ْأال جهغٖ ٝجي
ئلي ِم َّلما ًضٖٓوي ئلُّ ر
أخب َّلر
عب السجً ُّ ر
املٓي٘ الشاوي :في ٓ٢لّ حٗالى ٖلى لؿان ًٓؾٖ ٠لُّ الؿالم٢)):ا ّ ِ ٫ر
ُ
الٗلُم(()ًٓؾ ٣٣:٠ـ ـ
ُر
ُر
الؿمُ٘
ُ٦ضًَ َّلئهّ َٓ
َّل ر
ئلحهً ْا ً٦مً الجاَلحنٞ ،اؾخجاب لّ ُّعبّ ٞهغٖ ٝىّ
أنب َّل ر
ُر
ُ٦ضَ َّل ر
ً
ُ٦ضًَ((،أيُ٦ :ض ظمُ٘ اليؿاد).(2
َّل ر
٫ٓ٣ً،(٣٤ر الٓاخضي في جٟؿحر ٓ٢لّ))جهغٖ ٝجي
ًا
أًًا ٖلى لؿان ًٓؾٖ ٠لُّ الؿالم في ٓ٢لّ ٖؼ ْظل))ْ٢ا ٫املل ٪اةخٓوي َّّ ،ل
ظاد الغؾٓ ُ٫ر
ٞلما َور
املٓي٘ الشالض  َْٓ :ر
َّل
ُ٨ضًَ ٖلُم(()ًٓؾ.(٥٠:٠
َّل ر
ئن عبي
أًضحهًَّ ،ل ر
َو ر
ًُٗ٢
اليؿٓة آلاحي
ِر
ٞؿيلّ ما ُر
ا٫
ُر
٢ا ٫اعظ٘ ئلى ِّعب٪
َور
ئن ُ٦ض املغأة في آلاًاث ْاضر ْظلي ضأ ُ٨ض امغأة الٗؼٍؼ لُٓؾ ٠ملّا امخى٘ ًّ
ٖما َلبخّ مىّ ،جالٍ ُ٦ض اليؿٓة في املضًىت
َّل ر
اقاٖت زبر مغاْصة امغأة الٗؼٍؼ لُٓؾ ٠لُٟٓغْن غؤٍخّ ،زم م٣ا لتها لُ٨ضًَ ُ٨ض أٖٓم ،ئط صٖتهً ئلى مأص ت َٗام
ًا
ًا
َّل
ٖلحهًَّ ،ل
ٞلما عأًىّ  ًُٗ٢أًضحهً صْنر أن ٌكٗغن؛ اهبهاعرا جما٫
ْ جذ ٧ل ْاخضة مجهً ؾُ٨ىا٢ْ ،الذ :لُٓؾ ٠أزغط
ًٓؾٖ)٠لُّ الؿالم(.
َّل
أن الُ٨ض مِٓغ مً
ئال َّلأهّ مما ججضع إلاقاعة ئلُّ َّل ر
ئن ُ٦ض املغأة أمغ زا ذ في ٧ل املٓاي٘ التي ط٦غث مً زال ٫ال٣هت ر
َّل ر
ًا
ًا
ًا
زُٟا ْال ًخأمغ ٖلى ٚحرٍ ٞاملغأة د٨م ُٞغتها
ؾلٓ٧ا ر
ر
ألن الٓ٣ير الٌؿل٪
مٓاَغ الًْٗ ٠لِـ مِٓغرا مً مٓاَغ الٓ٣ة َّل ر
ْيِٟٗا ٢ض حؿل ٪أخُاها ؾلٓ٧ا ٚحر نغٍذ للٓنٓ٫ر ئلى ما جغٍض).(3
 7ـ ـ اليكٓػر :مً مٓعر التي ٢ض جٞ ٘٣حها املغأة الؼْظت ،مشلما ٢ض جهضع ًٖ الغظل الؼْط٢ ،ا ٫حٗالى ًٖ وكٓػر الؼْظت
َّل
ْايغبًَٓٞ ،ان أَٗى٨م ٞال جبٓٛا
ْااجغًَْ في املًاظ٘
َّل ر
َّل ر
ًَٓٓٗٞ
َّل ر
وكٓػًَ
َْغ١ر ٖالظّ املكغْٖتْ)):آلاحي جسآٞنر
ًا
ًا
ًا
ٖلُا ٦بحررا(()اليؿادْ،(٣٤:امل٣هٓص يكٓػًَ في آلاًت ،أيٖ :هُاجهً ل٨م أن ِْغث أماعاجّ)،(4
ئن هللا ٧ان ر
ؾبُال َّل ر
ر
َّل ر
ٖلحهً
لظل٢ ٪ا ٫في زغ آلاًتٞ)):ان أَٗى٨م((ْ،اليكٓػر أمغ َاعبر ْٖاعى ٖلى شسهُت املغأة لؼْظِا ضلُل ٓ٢لّْ)):آلاحي
وكٓػًَ((ٞلم ً٣ل)ْالىاقؼاث( ٣ٞض ًٓ٩نر وكٓػَا هاجج ًٖ ٢لت ْعي مجها م٩اهت الؼْط أْ ظِل مجها د ّ٢ٓ٣أْ
َّل ر
جسآٞنر
أَمُت َاٖخّ ،أْ ٢ض ًٓ٩نر لخِ٢ٟٓا ٖلُّ في شخيد مً الهٟاث أْ ْظٓص مكا٧ل ُجهما أْ بؿبب ْلم مً الؼْط أْ
ج٣هحر مىّ في خِ٢ٓ٣ا أْ ٚحر طل.٪
( )1بدائع الصنائع.9/7 :
( )2ينظر :تفسَت الواحدي.545/1 :
( )3ينظر :اخلطاب الًتبوي للمرأة يف القرآف الكرًن.142:
( )4ينظر :تفسَت اجلاللُت.106/1:
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اإلابدث الثالث :صوعن اإلاغؤة في ألاؾغة في غىء الخؿاب اللغآني
جدضر ال٣غ ن ال٨غٍم ًٖ املغأة ْالضْعر الظي جٓ٣م ّ في مجا ٫أؾغتها ْأل٣ى الًٓد ٖلى ظمُ٘ أصْاعَا ٞخدضر ٖجها أما
ًا
ْأزخا ْػْظت ْأ ىت ْأُٖى بٌٗ مشلت ٖلى ٧ل صْعر مً الضْاع التي ٢امذ بها ْفي َظا املبدض ؾخدىاْ٫ر الباخشت صْاع
ر
التي جدضر ٞحها ال٣غ ن ال٨غٍم ًٖ املغأة في ؾغة مؿدكِضة اآلًاث ال٣غ هُت الٓاعصة في َظا املجاْ ٫ملُ٣ت الًٓد ٖلى
املِام املٓ٧لت ئلى املغأة دؿب صْعَا في ؾغة ٖلى الىدٓ الخالي:
َّل
ًا
أخضا امل٩اهت ْالغٗٞت التي مىدِا للمغأة في م٣ام
ٌِٗ ر
ئال َّلأهّ لم ِ ر
 1ـ ـ ألام :أٖلى ال٣غ ن ال٨غٍم مً قأن املغأة ْم٩اهتها ر
َّل
ْالؾُما في ال٣غ ن ال٨غٍم جدخل ُ٢مت ٖلُا م٣ضمت ٖلى ال٨شحر.
ئن م في الضًً إلاؾالمي
أمٓمتها ،وٗم َّل ر
ًا
ًا
مخٟغ٢ا ألٟاّ مسخلٟت ْفي مٓيٖٓاث مخٟغ٢تَّ ،لأما
ر
ر
مٓيٗا
ظاد ط٦غ املغأة م في ال٣غ ن ال٨غٍم في أ٦ثر مً زمؿحن
لٟاّ املؿخسضمت للضاللت ٖلى م ٞهي ):م( ْ)الٓالضة( ازخال ٝالًماةغَّ ،ل
ْأما املٓيٖٓاث التي ط٦غث ٞحها م في
ال٣غ ن ال٨غٍم ٞهي ٦شحرة ْمخىٖٓت ٧ان مً أَمِا ْأْلِا :مغ برَا ْإلاخؿان ئلحها ْلخأُ٦ض أَمُت البر الٓالضًً ٣ٞض ٢غنر
هللا حٗالى حن ٖباصجّ ْإلاخؿان ئلى الٓالضًً في مٓاي٘ ٦شحرة مشلما في ٓ٢لّ حٗالىْ)):ئط أزظها مُشا ١جي ئؾغ ةُل
ًا
َّل
ئخؿاها(()الب٣غة٫ٓ٣ً،(٨٣ :ر ا ً ٦شحر٦ ْ)):ضَم ْأْالَم ظل ٪خ ٤الٓالضًًْ ،لِظا ً٣غنر
ر
ئال هللا ْبالٓالضًً
الحٗبضْنر ر
ًا
ًا
ئخؿاها ْبظي ال٣غبى
ر
قِيا ْبالٓالضًً
جباعْ ٥حٗالى حن خْ ّ٣خ ٤الٓالضًً(()٦،(1ما ٢ا ٫حٗالىْ)):اٖبضْا هللا ْالحكغٓ٧ا ّ ر
ئن هللا الًدب
ْمامل٨ذ أًماه٨م َّل ر
ْر
ْالُخامى ْاملؿا٦حن ْالجاع طي ال٣غبى ْالجاع الجىب ْالهاخب الجىب ْا ً الؿبُل
ًا
ًا
أن الؿبب الخ٣ُ٣ي لٓظٓص إلاوؿان َٓ
ٞسٓعا(()اليؿادٞ ،(٣٦:املىاؾبت حن ّ ِرغ الٓالضًً ْٖباصة هللا هي)) َّل ر
ر
ر
مسخاال
مً ٧ان

جسلُ ٤هللا حٗالى ْئًجاصٍ ْالؿبب الٓاَغير َٓ
ْ،أ٦ض ؾبداهّ ٖلى إلاخؿان ئلى الٓالضًً ْبغَما ختى ئن ازخلٟذ الٗ٣اةضُٞ ،اٖتهما ْإلاخؿان ئلحهما
الٓاَغير(( )َّ (2لر
ٓانٞ ،أمغ خُٗٓم الؿبب الخ٣ُ٣ي زم أجبّٗ خُٗٓم الؿبب

ًا
َّل
خؿىا ْئن ظاَضا٥
ر
ئال في مغ الكغ ٥أْ السغْط ًٖ الضًً ٓ٣ً ،ر ٫هللا جباعْ ٥حٗالىْْ)):نِىا إلاوؿان ٓالضًّ
ْاظب ر
ئلي مغظٗ٨م ٞاهبي٨م ما٦ىخم حٗملٓنر(()الٗى٨بٓث.(٨:
لدكغ ٥بي ما لِـ لٖ ّ ٪لم ٞالجُِٗماَّ ،لر
زو هللا حٗالى م الظ٦غ ئط ْن))٠ماحٗاهُّ مً مخاٖب الخمل ْالٓالصةْ ،ط٦غَا لُخظ٦غَا إلاوؿان ِٞكٗغ ما
ْ٢ض َّل ر
ًا
ًا
ًا
ْْ ١اظباث(()٢،(3ا ٫حٗالىْْ)):نِىا إلاوؿان ٓالضًّ ئخؿاها ،خملخّ أمّ ر
٦غَا
ْزهٓنا أمّ ٖلُّ مً خ ٓ٣ر
ر
لٓالضًّ
( )1تفسَت ابن كثَت.120/1 :
( )2التفسَت الكبَت.321/7:
( )3ادلرأة يف القرآف الكرًن.75:
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ًا
ًا
٦غَا ْخملّ ْٞهالّ زالزٓنر قِغرا(() خ٣اْ، (١٥:ٝم٩اهت م مً البر ًدضصَا ما عْي ًٖ أبي َغٍغة)عضخي هللا
ْْيٗخّ ر
ًا
عظال ٢اً :٫ا ؾٓ٫ر هللا مً أخ ٤الىاؽ دؿً صخا تي؟ ٢ا :٫أم٢ ،٪ا :٫زم مً؟ ٢ا :٫أم٢ ،٪ا ٫زم مً٢ :ا:٫
أن ر
ٖىّ(َّ )):ل ر

أن مدبت م ْالك٣ٟت ٖلحها ًيبغي أن جٓ٩نر زالزت أمشا ٫مدبت
أم٢ ،٪ا :٫زم مً؟ ٢ا :٫أ ِٓٞ،(1)((٥ظا الخضًض ًضٖ ٫لى َّل ر
ب ،لظ٦غ الىبي)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم( م زالر مغاثْ ،ط٦غ ب في الغابٗت ٢ْ.(2)((ِ٣ٞض ٖغى ال٣غ ن ال٨غٍم زالزت

هماطط ألمِاث ط٦غ رن ل))ٟٔأم((ًَ:
أ ـ ـ أم مٓسخى)ٖلُّ الؿالم(َْىا ٥ازخال ٝفي اؾمِاْ ،للٗلماد أٓ٢ا ٫مخباًىت خٓلّْ ،ط٦غَا في ال٣غ ن ال٨غٍم ظاد ـ))أم
مٓسخى((في مٓاي٘ مخٟغ٢ت مً ٦خاب هللا الٗؼٍؼ ٣ٞض أْحى لِا ؾبداهّ ْحٗالى أن جل٣ي ا جها مٓسخى)ٖلُّ الؿالم(،في الجهغ
ْفي طل ٓ٣ً ٪ر ٫حٗالىْ)):أْخُىا ئلى أم مٓسخى أن أعيُّٗٞ ،اطا زٟذ ٖلُّ ٞأل ُّ٣في الُم ْالجسافي ْالجدؼويَّ ،لئها عاصٍْ
ئلُْ ٪ظاٖلٍٓ مً املغؾلحن(( ) ال٣هو٢ْ،(٧:ا ٫حٗالى)):ئط أْخُىا ئلى أم ٪مآًحى ،أن أ٢ظ ُّٞفي الخا ٓث ٞا٢ظ ُّٞفي
الُم ٞلُل ّ٣الُم الؿاخل ًأزظٍ ٖضْ لي ْٖضْ لّْ ،ألُ٣ذ ٖلُ ٪مدبت مجي ْلخهى٘ ٖلى ُٖجي(()َّ ٣٨:ـ ـ ـْ،(٣٩هللا
أن َظا دض طاجّ
حٗالى أٖلم ما ظٗلّ في ٢لب م مً مدبت ْزٖٓ ٝلى مٓلٓصَا  ٠ُ٨ٞأمغَا حٗالى ال٣اةّ في الُم م٘ َّل ر

ًا
َلبا ِ٦ظا؟ ْ ٠ُ٦ؾخمخشل لّ م؟! ل٣ض زخم هللا حٗالى آلاًت
صاةغة زُغْ ،مهضع زٓ ٝل ًُ ٠ُ٦لب مجها حٗالى ر
ًا
ٓ٣لَّّ )):لئها عاصٍْ ئلُْ ٪ظاٖلٍٓ مً املغؾلحن((ٞ ،بكغَا َّلأهّ ؾحرصٍ ٖلحها ٍْجٗلّ هللا عؾٓالَْ ،ظا مً أٖٓم البكاةغ
ًا
الجلُلتْ ،ج٣ضًم َظٍ البكاةغ ألم مٓسخى لُُم َّل رن ٢لبها َْؿ ً٨عِْٖا)ْ،(3بهظٍ البكاةغ ْباًمان أم مٓسخى الٓ٣ير اهلل ر
عبا
ْبخٓ٧لِا ٖلُّ ْخضٍ في هجاة ا جها ْبخهضًِ٣ا ٖٓضٍ امخشلذ مغ إلالهي ٞأل٣ذ ا جها ْاللخٓاث الٗهِبت التي ٖاقتها
ًا
٣ٞا ٫حٗالىٞ)):أنبذ ٞإاص أم مٓسخى ٞاعٚا ،ئن ٧اهذ لخبضي ّ لٓال أن عبُىا ٖلى ٢لبها لخ ٓ٩رن مً
َّل
ًا
ئال ًٖ
زالُا ًٖ ٧ل شخيد ر
ئن ٢لب أم مٓسخى أنبذ بٗض ئل٣اةّ ر
املإمىحن(()ال٣هو ٓ٣ً ،(١٠:ر ٫الٓاخضي في مٗجى آلاًتَّ :ل ر

ط٦غ مٓسخى َْمّ٩ٞ ،اصث أن جسبر َّلأهّ ا جها لٓال أن ٍٓ٢ىا ٢لبها ْألِمىاَا الهبر لخٓ٩نر مً املهض٢حن ٖٓض هللا
ًا
ًا
ًا
مى٣ها مىّ  ِٓٞزَٓ ٝبُعي ظٗلّ هللا حٗالى في ٢لب م ْمً
ر
ئًماها أْ
ر
ر
مىاُٞا
ؾبداهّ)ْ،(4ما ٧ان زِٓٞا طل٪
زهاةهِا َْٓ ،ؾبداهّ أٖلم ظلٞ ٪خٓلى حٗالى الغبِ ٖلى ٢لبهاْ ،جض حر أمغَا ،ختى هٟظ ْٖضٍ ْأٖاصٍ ئلحها بٗض أن
ًا
ؾببا في ٖٓصجّ لِا لخد ٤ُ٣الٖٓض إلالهي٫ٓ٣ً ،ر
مىّٗ مً ٢بٓ٫ر أي مً املغيٗاث الالحي ٖغيً ٖلُّٓ٩ُٞ ،نر طل ٪ر
ْل ً٨أ٦ثرَم الٌٗلمٓنر(()ال٣هو٢ْ،(١٣:ا٫
َّل ر
أن ْٖض هللا خ٤
ج٣غ ُٖجها ْالجدؼنر ْلخٗلم َّل ر
حٗالىٞ)):غصصهاٍ ئلى أمّ ٧ي َّلر

ج٣غ ُٖجها
حٗالىٞ )):غظٗىا ٥ئلى أم٧ ٪ي ج٣غ ُٖجها ْالجدؼنر(()ؾٓعة َّ٫ٓ٣ٍْ ،(٤٠:ر حٗالى في املٓيٗحن الؿا ٣حن))٧ي َّلر
( )1صحيح البخاري ،2227/5 :باب من أحق الناس ْتسن الصحبة حديث رقم  5626خالصة درجة احلديث حديث صحيح.
( )2اجلامع ألحكاـ القرآف.237/ :
( )3تفسَت السعدي.612 :
( )4ينظر :تفسَت الواحدي.813/2 :
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َّل
ْالجدؼنر((٣ٞغة ٖحن م ْؾغْعَا الًٓ٩هان ئالر صخبت ا جها أْ ا ىتهاْ ،جل ٪زانُت أزغٔر مً زهاةو م ٢غعَا ال٣غ ن
ال٨غٍم.
ب ـ ـ أم مغٍم)ٖلحها الؿالم(ْ :اؾمِا خىت يذ ٞآ٢ص)ْ،(1هي امغأة ٖمغان ْأم مغٍم)ٖلحها الؿالم(ظاد ط٦غَا في ال٣غان
ال٨غٍم ٓنِٟا امغأة ٖمغان في ٓ٢لّ
ُ
ّ ّ
الُٗلم(() ٖ ٫مغان٣٥ :
ُر
ُر
الؿمُ٘
مدغعا ٞخ٣بل مجي َّلئه ٪أهذ
ر
هظعث ل ٪مافي ُجي
عب ئ ِوي ُ ر
حٗالى)):ئط ٢الذ امغأث ٖمغان ِ ر
(٣ٞ،ض ازخاعث))أن جًخي داظتها ال جهاْ ،ب٣غبّ مجهاٞ ،تهبّ لسضمت ِذ عبّْ ،الخٟغ ٙلٗباصجّ ؾبداهّ ْحٗالى(()(2لكضة
ّ ّ
عب ئ ِوي ْيٗتها أهثى ْهللا أٖلم ما
جٓ٣اَا ْئًماجها ْهي خحن ْيٗذ مٓلٓصَاْٖ ،لمذ َّلأجها أهثى ٢الذٞ)):لما ْيٗتها ٢الذ ِ ر
ّ
ّ
ْيٗذ ْلِـ الظ٦غ ٧األهثى ْئ ِوي ؾمُتها مغٍم ْئ ِوي أُٖظَا ْ ٪طعٍتها مً الكُُان الغظُم(() ٖ ٫مغانٞ (٣٦:هي
لكضة))نالخِاْ ،جٓ٣اَاْ ،ئزالنِاْ ،خؿً زلِ٣ا ،أهمٓطط م املدبت املك٣ٟت الخغٍهت ٖلى نالح طعٍتهاٞ ،ل٣ض
اخؿيذ حؿمُت ا ىتها ْٖٓطتها ْطعٍتها مً الكُُان الغظُم ،مغ الظي اؾِم في جشبُذ إلاًمان في ٢لب مغٍم
ْا جها(()٢ْ،(3ض ظاد ط٦غَا في ال٣غ ن ال٨غٍم ل ٟٔم في قِاصة ٓ٢مِا لِا الٟٗت ْخؿً السل ٤في ٓ٢لّ حٗالى٧ْ)):اهذ
ًا
بُٛا(():مغٍم.(٢٨ :
أم ٪ر
ٖؼ مً ٢اةل ٖجها في مد٨م الخجزًلْ)):ظٗلىا
ط ـ ـ أم ِٖسخى)ٖلُّ الؿالم(ْهي مغٍم ا ىّ ٖمغ نً ،ت مً ًاث هللا حٗالى ٢اَّ ٫لر
ا ً مغٍم ْأمّ د ًت ْد ٍْىاَما ئلى عبٓة طاث ٢غاع ْمٗحن(()املإمىٓنر٢ْ،(٥٠:ض ؾب ٤الخضًض ًٖ ٓ٢ة ئًماجها ْامخشالِا ألمغ
هللا حٗالىْ ،جد ٤ُ٣معجؼجّ في خملِا بِٗسخى هبي هللا)ٖلُّ الؿالم(صْنر ػْط))ْبظل ٪ع ٘ٞهللا ٢ضعَاْ ،أقاص بهاْ ،ط٦غَا في
مٗغى الشىاد ْاملضحْ ،بلِٛا صعظت الهضًُ٣ت ،لبال ٜجهضًِ٣ا أمغٍ٦ْ ،ما ٫امخشالِا ٍُْ٣جها(()٣ٞ،(4ا ٫حٗالى
َّل
ئال عؾٓ٫ر ٢ض زلذ مً ٢بلّ الغؾل ْأمّ نضً٣ت ٧اها ًأ٦الن الُٗام ،أهٓغ  ٠ُ٦هُحن
ٖجها)):مااملؿُذ ِٖسخى ا ً مغٍم ر
َّل
لِم آلاًاث زم اهٓغ أوى ًإٓ٩ٞنر(()املاةضة.(٧٥ :
ًَ ٧ل مِاث الالحي جدضر ٖجهً ال٣غ ن ال٨غٍمَّ ،لئهما هي خهغ لؤلمِاث الالحي ط٦غنر في
لِؿذ َظٍ الىماطط الشالزت َّل ر
ال٣غ ن ال٨غٍم ل ٟٔمَّ ،لأما الباُ٢اث ٞظ٦غًَ في ال٣غ ن ال٨غٍم ظاد في مٗغى الخضًض ًٖ املغأة٣ٞ ،ض ظاد الخضًض في

()1تاريخ الطربي.345/1:
( )2شخصية ادلرأة يف القصص القرآين.118 :
( )3ادلصدر نفسو.121 :
( )4ادلصدر نفسو.131 :
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ال٣غ ن ال٨غٍم ًٖ املغأة م في مٓيٖٓاث ٦شحرة ،مجها :ما ؾب٧ ٤البر ْ مغ اإلخؿان لًِْ ،مجها جدضًض ئعثهً في ًاث
املٓاعٍضْ ،مجها ج٣غٍغ ٓ٧نر ػْظاث الىبي مدمض)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(أمِاث للمإمىحنْٚ ،حر طل.(1)٪
ًا
يمىُا في آلاًاث التي ظادث لٟٓي)ئزٓة( ْ)ئزٓان( في مٓاي٘ جخدضر ًٖ
ر
2ـ ـ ـ ألازذ :جدضر ال٣غ ن ال٨غٍم ًٖ زذ
املداعم جاعة ًْٖ ،زٓة في الضًً جاعة ،أْ ًٖ زٓة في الجىت جاعة أزغٔ ،أْ ٚحر َظٍ املٓيٖٓاث التي هي مٓيٖٓاث
ًا
ًا
٢انضا بها امغأة بُٗجها أْ وؿاد بُٗجهً في بٌٗ املٓاي٘ في ماًأحي:
ر
ٖامت ٧املٓاعٍض مشالْ ،جدضر ال٣غ ن ال٨غٍم ًٖ زذ
ًا
ئن اؾمِا مغٍم) ،(2لٟٔ
نغٍدا في ال٣غ ن ال٨غٍم٢ْ ،ا ٫بٌٗ املٟؿغًٍَّ :ل ر
ر
أ ـ ـ أزذ مٓسخى)ٖلُّ الؿالم( :لم ًغص اؾمِا
زذ في مٓيٗحنَ ،مآ٢ :لّ
حٗالى)):ئط جمصخي أزخٞ ٪خ٫ٓ٣ر َل أصل٨م ٖلى مً ًٟ٨لّ(()َّْ،(٤٠:الشاويٓ٢ :لّ حٗالى٢ْ)):الذ ألزخُّ ٢هُّ ٞبهغث ّ
ًٖ ظىب َْم الٌكٗغْن(( )ال٣هوٞ ،(١2:ال٫ٓ٣ر في َظٍ آلاًت ألزذ مٓسخى)ٖلُّ الؿالم( يمً ٢هت إلل٣اةّ في الُم،
ئط أعؾلتها أمّ بٗض ئل٣اةّ في الُم لخدب٘ أزغٍ٩ٞ ،اهذ جخدبّٗ زُٟت ،زم أقاعث ٖلحهم مغيٗت لّ ج٣هض أمِا التي أهجؼ هللا
ْٖضٍ لِا ْأٖاص ئلحها ا جها)ٖلُّ الؿالم(.
ب ـ ـ أزذ َاعْنْ :هي مغٍم)ٖلحها الؿالم(،ظاد ط٦غَا اؾمِا في مٓاي٘ ٦شحرة مً ال٣غ ن ال٨غٍمْ ،ؾمُذ ؾٓعة مغٍم
َّل
ئال َّلأجها ط٦غث ل ٟٔأزذ َاعْن في مٓي٘ ْاخض في ال٣غ ن ال٨غٍم في ٓ٢لّ حٗالى ٖلى لؿان
اؾمِا)ٖلحها الؿالم( ر
ًا
بُٛا(()مغٍمَْ،(٢٨ :ظٍ قِاصة لِا مً ٓ٢مِا هالخِا ْنالح
ٓ٢مِاً)):ا أزذ َاعْن ما٧ان أ ٓم امغأ ؾٓد ْما ٧اهذ أم ٪ر
ٖاةلتها ْميكأَا٢ْ ،ض ازخل ٠أَل الخأٍْل في الؿبب الظي مً أظلّ ُ٢ل لِا ًا أزذ َاعْن٣ٞ))،ا ٫بًِٗم ُ٢ل لِا ًا
ألن أَل الهالح ٞحهم ٧اهٓا ٌؿمٓنر َاعْنْ ،لِـ بهاعْن أزٓ مٓسخى٢ْ ،ا٢ ٫خاصة:
أزذ َاعْن وؿبت مجهم ئلى نالحَّ ،ل ر

ًا
ًا
نالخا في جي ئؾغاةُل ٞكبهَٓا ّ ٣ٞالٓا ًا قبحهت َاعْن في الهالح(()٢ْ،(3ا ٫زغْن٧ )):اهذ مغٍم مً
ر
٧ان َاعْن ر
عظال

ْلض َاعْن أزٓ مٓسخى ُ٣ٞل لِا ًأزذ َاعْن ٦ما ً٣ا ٫ملً ٧ان مً الٗغب ًا أزا الٗغب(()ُ٢ْ،(4ل٧)):ان أزاَا مً أ حها
ًا
ًا
نالخا(().(5
ر
ْ٧ان ر
عظال

( )1ينظر :اخلطاب الًتبوي للمرأة يف القرآف الكرًن.151:
()2ينظر :تفسَت اجلاللُت ،409/1:وفتح القدير.365/3:
( )3جامع البياف.77/16 :
( )4فتح القدير.331/3:
( )5التسهيل لعلوـ التنزيل.4/3:
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أن ط٦غ مغٍم)ٖلُّ الؿالم(اعجبِ أزٓاتها لّ صْنر قِاصة لِا الهالح ظاد يمً عظِٖٓا ئلى ٓ٢مِا
ًخطر ِم َّلما ؾبَّ ٤ل ر
جدمل َٟلِا ِٖسخى)ٖلُّ الؿالم( ضْنر أب مٗلٓم لّ مً ٓ٢مِا.
َظٍ املٓاي٘ الؿا  ٤ط٦غَا هي  ِ٣ٞمٓاي٘ ط٦غ زذ امل٣هٓصة أزٓاتها ألشسام مٗىُحنْ ،ئن ٧ان الخضًض ًٖ
زذ ٓظّ ٖام ٦شحر في ال٣غ ن ال٨غٍم مىّ ما َٓ أزٓة وؿب ْمىّ ما َٓ أزٓة ٖملْ ،مىّ ما َٓ أزٓة صًً.
3ـ ـ الؼوحتْ :هي املغأة امل٣ترهت الغظل أَلٖ ٤لحها ال٣غ ن ال٨غٍم ل ٟٔالؼْظت ئطا ٧اهذ الؼْظُت جامت ُجها ْبحن ػْظِا،
ًا
جاما ُجهما ،صْنر ازخال ٝصًجي أْ هٟسخي أْ ظيسخي٩ٞ ،لمت ػْط ))جضٖ ٫لى املؼاْظت
ْ٧ان الخٓاْ ٤ٞالا٢تران ْالاوسجام ر
ْاملكا٧لتْ ،ال٣غ ن ال٨غٍم ٌؿخسضم ٧لمت ػْط خُض جٓ٩نر مٓانٟاث املؼاْظت حن الغظل ْاملغأة مخٓٞغة ْ٧املت ،أٖالٍ
اجٟاِ٢ا م٘ ػْظِا في الضًً الصخُذْ ،أصهاٍ ٢بٓلِا الخمل ْالٓالصة ْالخ٩ازغ ٞاطا ٣ٞضث َاجحن الهٟخحن ُجهما أْ
ئخضَماٞ ،األهثى امغأة الغظل ْلِؿذ ػْظّْ ،الغظل بٗل هثى ْلِـ ػْظِا(()،(1ر ٞدٓاد ػْظت صمر )ٖلُّ
الؿالم(الجٟاِ٢ما في الضًًَّ ،لأما ْاٖلت ٞهي أمغاة هٓحَّ ،ل
أن ؾُت امغأة ٞغٖٓنْ ،طل٪
ْأما ْاَلت ٞهي امغأة لٍٓ٦ ،ما َّل ر
ًا
الزخال ًِٞم٘ بٗٓلتهً في الضًًْ ،ؾاعة ٢غٍىت ئ غاَُم)ٖلُّ الؿالم(ْنِٟا ال٣غ ن ال٨غٍم امغأجّ َّل
ألجها ٧اهذ ٖا٢غرا
الجدمل٣ٟٞ ،ضث ئخضٔ نٟاث املؼاْظت((،لظل٢ ٪اٖ ٫جها ال٣غ ن ال٨غٍم امغأجّ في ٓ٢لّْ)):امغأجّ ٢اةمت(()َٓص، (٧١:زم
بٗض أن اهجبذ ئسخاٖ)١لُّ الؿالم(لم ًخدضر ٖجها ال٣غ ن ال٨غٍم ِىما جدضر ال٣غ ن ال٨غٍم ًٖ ٢غٍىّ ػ٦غٍا)ٖلُّ
الؿالم( ٓنِٟا امغأجّ في خالت ٖ٣مِا ٣ٞا ٫حٗالىْ)):امغأحي ٖا٢غ(() ٖ ٫مغانٞ، (٤٠:لما أهجبذ ًدحى)ٖلُّ الؿالم(٢ا٫
ٖجهاَْْ)):بىا لّ ًدحى ْأنلخىا لّ ػْظّ(( ) هبُاد٦، (٩٠:ما ًُل ٤ل ٟٔامغأة في ال٣غ ن ال٨غٍم ٖلى هثى ئطا لم جتزْط ،
ّ
٢ا ٫حٗالى ًٖ مل٨ت ؾبأ )) :ئ ِوي ْظضث امغأة جملِ٨م ْأْجِذ مً ٧ل شخيد ْلِا ٖغف ُٖٓم(( )الىمل٦، (٢٣ :ما ٢اًٖ ٫
ا ىتي قُٗبْْ)):ظض مً صْجهم امغأجحن جظْصان(()ال٣هو.(2)(٢٣:
ْ٢ض جدضر ال٣غ ن ال٨غٍم ًٖ املغأة ٓنِٟا الؼْظت في مٓاًَ ْ ًاث ٦شحرة ،جىاْلذ مٓيٖٓاث قتى أَمِا َّلأهّ حٗالى
ظٗل الؼْاط ًت مً ًاجّ حٗالىْ ،ؾىت مً ؾيىّ حكمل هبُاد ْالٗامتْْ ،ضر ال٣غ ن ال٨غٍم أخ٩ام الؼْاط في ال٣غ ن
ًا
ًا
جٓيُدا مٟهال ،أزبذ  ُّٞخ١ٓ٣ر املغأة ػْظت ْأ اح الخٗضص ْخللّ٦ ،ما جىاْلذ ًاث ال٣غ ن ال٨غٍم ط٦غ
ر
ال٨غٍم
الؼْظاث ْخ ًِ٢ٓ٣في إلاعر ْأْظب املدآٞت ٖلى أمٓالًِ ْنُاهت أٖغايًِ ْههى ًٖ الِٓاع ًْٖل الؼْظاث ْٚحر
طل ٪ال٨شحر مً املٓيٖٓاث التي جىٓم الخُاة الؼْظُت ْجداٖ ٔٞلحهاْ ،ؾىدىاْ٫ر الؼْظاث الآلحي زههً الظ٦غ في
ًا
جدضًضا ًَْ آلاجُاث:
ر
ال٣غ ن ال٨غٍم ل ٟٔالؼْظت

( )1من عجائب القرآف اللغوية.80:
( )2ادلصدر نفسو.83-81 :
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أ ـ ـ ػْظت صم ٖلُّ الؿالمْ :هي أم البكغٍت خٓاد ْأ٢ضم امغأة ْعص ط٦غَا في ٦خاب هللا الٗؼٍؼ ٓنِٟا ػْظتْ ،ظاد ط٦غَا
ًا
ُ
بهظٍ الهٟت في زالزت مٓاي٘ مً ال٣غ ن ال٨غٍم هي ٓ٢لّ حٗالى٢ْ)):لىا ًا صم اؾ ً٨أهذ ْػْظ ٪الجىت ْ٦ال مجها ر
عٚضا
خُض قئخما ْالج٣غبا مً َظٍ الصجغة ٞخٓ٩ها مً الٓاملحن(()الب٣غة٫ٓ٢ْ، (٣٥ :ر هللا حٗالىٍْ)):ا صم اؾ ً٨أهذ ْػظ٪
ُ
ٖؼ مً ٢اةل٣ٞ)):لىا ًا
الجىت ٨ٞال مً خُض قئخما ْالج٣غبا مً َظٍ الصجغة ٞخٓ٩ها مً الٓاملحن(() ٖغآ٢ْ، (١٩:ٝلّ َّلر

ئن َظا ٖضْ لْ ٪لؼْظٞ ٪الًسغظى٨ما مً الجىت ٞدك٣ى(()َّ٣ٞ،(١١٧ :ض ٧اهذ خٓاد حؿ ً٨م٘ صم)ٖلُّ
صم َّل ر
الؿالم(في الجىت ْ٢ض أ اح هللا لِما أن ًا٦ال ِم َّلما في الجىت مً زماع ماٖضا زماع شجغة ْاخضة جهاَما ٖجهاٞ ،ؼًٍ لِما
أن هللا حٗالى خظعَما مً الكُُانْ ،أِْغ لِما ٖضاْجّ ْبحن لِما ٖٓ٣بت َاٖخّ
الكُُان ٧ل مجها ْأٚغاَما ظل ٪م٘ َّل ر

ْهي زغْظِما مً الجىت ٞأ٦ال مجها ٗٞا٢بهما هللا أن أزغظِما مً الجىت ْأَبُِما ئلى عىْ ،ملا ٧ان ؾبداهّ ْحٗالى ٢ض
ًا
ؾببا في ئَباَِما ئلى عى).(1
زل ٤صم لُِٗل في عى َْٗمغَا ٍْٓ٩نر زلُٟت لّ ٞحها٣ٞ ،ض ا خالٍ ْخٓاد ا خالد ًٓ٩نر ر
َّل
ًا
ئال أن شسهُتها))حٗض زاهٍٓت َّل
ألجها حؿِم في ال٣هت في
ْاعصا في ٢هت صم)ٖلُّ الؿالم(في الجىت ر
ْئطا ٧ان ط٦غ خٓاد ر
حًُٗض الصسهُت الغةِؿت ٞحها ْهي شسهُت صم)ٖلُّ الؿالم(ػْظِا(()ْ(2صْ رع خٓاد الؼْظت في ال٣هت هي مكاع٦ت
ػْظِا ْمغا٣ٞخّ.
ب ـ ـ ػْظت ػ٦غٍا)ٖلُّ الؿالم(ْ :اؾمِا اقُإ يذ ٞآ٢ص ْهي ازذ خىت يذ ٞآ٢ص امغأة ٖمغانٞ ،هي ظل ٪زالت مغٍم
يذ ٖمغان)ٖلحها الؿالم() ،(3ا خلذ الٗ٣م ْل ً٨ػْظِا ػ٦غٍا لم ًُأؽ مً عخمت هللا حٗالى ٩ٞان ًضاْم ٖلى الضٖاد
ًا
ّ
ٍُْلب مً هللا الظعٍت ٢ا ٫حٗالى ٖلى لؿان ػ٦غٍا ٖلُّ الؿالمْ)):ئ ِوي زٟذ املٓلى مً ْعاتي ْ٧اهذ امغأحي ٖا٢غرا ِٞب لي
ًا
ْلُا(( ) مغٍم٢ْ،(٥:ض ظاد ط٦غَا في آلاًت ٓنِٟا امغأجّ َّل
ألجها ٖا٢غ زم ظاد ط٦غَا ٓنِٟا ػْظت بٗض أن
مً لضه ٪ر
اؾخجاب هللا صٖادٍ َْْبّ ًدحى٣ٞ ،ا ٫حٗالىٞ)):اؾخجىبا لّ َْْبىا لّ ًدحى ْأنلخىا لّ ػْظّ(() هبُادَْ،(٩٠:ظا َٓ
املٓي٘ الٓخُض الظي جدضر ٖجها في ال٣غ ن ال٨غٍم ٓنِٟا الؼْظت.
ط ـ ـ ػْظاث الىبي مدمض)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(:ظاد الخضًض ٖجهً أْ ًٖ بًًِٗ في مٓاي٘ قتى مً ال٣غ ن ال٨غٍم
ًا
مدضصا هٟتهً ػْظاجّ)نلى
ر
٦ظ٦غ ٖاتكت)عضخي هللا ٖجها(،في ًاث خاصزت إلا ٪ٞبؿٓعة الىٓعَّ ،لأهّ ظاد الخضًض ٖجهً
هللا ٖلُّ ْؾلم(في زماهُت مٓاي٘ في ال٣غ ن ال٨غٍم ،زمؿت مجها في ؾٓعة خؼاب٧ْ ،ان الخضًض ٞحها ًٖ ظمُ٘ ػْظاجّ
ٖلُّ الهالة ْالؿالم ْآلاًاث،هيٓ٢ :لّ حٗالى)):الىبي أْلى املإمىحن مً أهٟؿِم ْأػْاظّ أمِاتهم(( ) خؼاب،(6:هؼلذ َظٍ
آلاًت م٣غعة خغمت ػْظاث الىبي)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم( ْخغمت أػْاظّ خغمت أمِاتهم ٖلحهم في َّلأجهم ًدغم ٖلحهم ه٩اخًِ
( )1التحرير والتنوير.56/5 :
()2شخصية ادلرأة يف القصص القرآين.311:
()3جامع البياف.314/3 :
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مً بٗض ْٞاجّ ٦ما ًدغم ٖلحهم ه٩اح أمِاتهم)٦،(1ما هؼ٫ر ٓ٢لّ حٗالىْ)):ما٧ان ل٨م أن جإطْا عؾٓ٫ر هللا ْال أن جإطْا عؾٓ٫ر
هللا ْال أن جى٨دٓا أػْاظّ مً بٗضٍ(( ) خؼاب َْٓ،(٥٣:املٓي٘ الشاوي الظي ط٦غث  ُّٞػْظاث الىبي مدمض)نلى هللا
ًا
ًا
ْاخضا َٓ خغمت ػْظاجّ)ٖلُّ الهالة ْالؿالم())ًْٓ ً٦ميظ حؿٗا:ًَ ،
ر
ٖلُّ ْؾلم(ْاملٓيٗان ً٣غعان ٍْإ٦ضان قِيا
ٖاتكتْ ،خٟهتْ ،أم ؾلمتْ ،أم خبِبتْ ،ؾٓصةَْ ،إالد مً وؿاد ٢غَلْ ،نُٟت السُبرًتْ ،مُمٓهت الِاللُتْ ،ػٍيب
يذ جخل ؾضًتْ ،ظٍٓغٍت يذ الخاعر املهُلُ٣ت(().(2
أظٓعًَ ْما مل٨ذ ًمُىِ ٪م َّلما أٞاد هللا ٖلُ٪
َّل ر
ْاملٓي٘ الغاب٘ٓ٢ :لّ حٗالىً)):ا أحها الىبي َّلئها أخللىا ل ٪أػْاظ ٪التي د جِذ
َّل
ْبىاث ٖمْ ٪بىاث ٖماجْ ٪بىاث زالْ ٪بىاث زاالج ٪آلاحي َاظغنر مْٗ ٪امغأة مإمىت ئن َْبذ هٟؿِا للىبي ئن أعاص
الىبي أن ٌؿدى٨دِا زالهت ل ٪مً صْنر املإمىحن٢ ،ض ٖلمىا ماٞغيىا ٖلحهم في أػْاظِم ْمامل٨ذ أًماجهم لُ٨ال ًٓ٩نر
ًا
عخُما(() خؼابْ(٥٠ :في آلاًت جدضًض ملً ًجٓػر لّ)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(ه٩اخِا ْأخ٩ام
ر
ٖلُ ٪خغط٧ْ ،ان هللا ٟٓٚعا
ه٩اخّ)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(جسهّ ْخضٍ ٖلُّ الهالة ْالؿالمَّ ،لأما املٓي٘ السامـ في ؾٓعة خؼاب ٓ٢ :ِٓٞلّ حٗالى
ٖلحهً مً ظال َّل
ُبهً ،طل ٪أصوى أن ٌٗغٞ ًٞالًإطًً،
َّل ر
ْظلً)):اأحها الىبي ٢ل إلػْاظْ ٪بىاج ٪ػوؿاد املإمىحن ًضهحن
ٖؼ َّلر
َّلر
ًا
ًا
عخُما(() خؼابْ (٥٩ :هي آلاًت التي ٞغيذ الدجاب ْٞحها ٞغيّ ٖلى ظمُ٘ وؿاد املإمىحنْ ،لً٨
ر
ر
ٟٓٚعا
ْ٧ان هللا
ػْظاث الىبي)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم( ْبىاجّ ٞحها الخسهُو لؼٍاصة قغ٣ٞ ًِٞض زههً الظ٦غ في آلاًت ِٞظٍ))آلاًت هي
ًا
ًا
ٍْبضا ؼْظاجّ ْبىاجّ؛ َّل
ْألن مغ لٛحرٍ
ٚحرًَ َّل ر
َّل ر
هً ٦ض مً
ألج َّل ر
ٖمٓما ر
ر
التي حؿمى ًت الدجاب ٞأمغ هللا هبُّ أن ًأمغ اليؿاد
ًيبغي أن ًبضأ أَلّ ٢بل ٚحرَم(().(3
جل ٪مٓاي٘ ط٦غ ػْظاث الىبي)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(السمؿت في ؾٓعة خؼابَّ ،لأما املٓاي٘ الشالزت املخبُ٣ت ٞهي في
الىبي ِل َورم
ؾٓعة الخدغٍم ْهي ال حكمل ظمُ٘ ػْظاجّ)ٖلُّ الهالة ْالؿالم(ٞاملٓي٘ ْ ر ٓ٢ ٫ر ٫الخ ٤جباعْ ٥حٗالىً)):اأحها ُّر
ٌر
عخُم(( )الخدغٍم ًٗٞ (١ :ا ً ٖباؽ)) في ٓ٢لّ حٗالىً)):ا أحها
ٌرر
ٟٓٚعر
أخل هللا ل ٪جبخغي مغياث أػْاظْ ٪هللا
جدغم ما َّلر
ًا
أخل هللا ل((٪ه٩اخّ ٌٗجي ماعٍت ال٣بُُت أم ئ غاَُم ا ً مدمض
مدمضا )نلى هللا ٖلُّ ْؾلم()) ِل َورم جدغم ما َّلر
ر
الىبي((ٌٗجي:
ُّر
عؾٓ٫ر هللا ،خغمِا الىبي)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(ٖلى هٟؿّ))جبخغي مغياث أػْاظ((٪جُلب عياد أػْاظٖ ٪اتكت ْخٟهت
خدغٍم ماعٍت ال٣بُُت(( )ٞ،(4املغاص أػْاظٖ ٪اتكت ْخٟهتْ ،املٓي٘ الشاوي في الؿٓعة هٟؿِا ٍْسو ال٣هت طاتها في
ًا
ٖغ ٝبًّٗ ْأٖغى ًٖ بٌَّٗ ،ل
خضًشا َّل
ٞلما هبأث ّ ْأِْغ هللا ٖلُّ َّل
ٞلما
ر
أؾغ الىبي ئلى بٌٗ أػْاظّ
ٓ٢لّ حٗالىْ)):ئط َّلر
أؾغ الىبي ئلى بٌٗ أػْاظّ))هي خٟهت
٢الذ مً أهباَ ٥ظا ٢ا ٫هبأوي الٗلُم السبحر(()الخدغٍم ٣ٞ،(٣:ض َّلر
هبأَا ّ ْ ر
()1جامع البياف.122/21 :
( )2فتح القدير.275/4 :
( )3تفسَت السعدي.672 /1:
( )4تنوير ادلقباس من تفسَت ابن عباس.477 :
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ًا
ْىا مجها أن الخغط في طلَّ (1)((٪ل
ﭽﭶﭼَٓ جدغٍم ماعٍت٢ْ ،ا ٫لِا الجٟكُّ)) َّل
ْ،أما املٓي٘ الشالض ِٓٞ
ٞلما هبأث ّ((ٖاتكت ر
ًا ًا
ٍد ر
مؿلماث
َّل ر
مىً٨
أػْاظا زحررا
ر
أن ًبضلّ
َل ْ ً٨٣ر
َّل ر
الساجم لل٣هت َْٓ ،مٓظّ ئلى ظمُ٘ ػْظاجّ في ٓ٢لّ حٗالىٖ)):سخى ُّعبّ ْ ر
ئن
زِباث ْأ ٩اعا(()الخدغٍمْٞ،(٥ :حها جدظًغ مً هللا حٗالى لؼْظاجّ)نلى هللا ٖلُّ
ؾاةداث ٍد ر
ٍد ر
جاةباث ٖا ٍد ر
ضاث
ٍد ر
ٍد ر
٢اهخاث
ٍد ر
مإمىاث
ًا
وؿاد زحررا مً وؿاةّْ ،ػْظاث جخٓاٞغ َّل ر
ٞحهً
ًار
ْؾلم(مً الخ مغ ٖلُّْٞ ،حها ئزباث ل٣ضعجّ ؾبداهّ ْحٗالى ٖلى ئ ضالّ
الهٟاث الٓاعصة في آلاًت.
َظٍ املٓاي٘ الشماهُت هي ٧ل املٓاي٘ التي ط٦غث ٞحها ػْظاث الىبي)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(،ط٦غ ٞحها خغمت ػْظاجّ)نلى
َو
هللا ٖلُّ ْؾلم( ُ
ً مجزلت م في الخغماهُت ٖلى ظمُ٘ املإمىحن٦ ،ما أمغ ٞحها حٗالى هبُّ أن ًُس ِّحر ػْظاجّ حن الب٣اد
َّ ِٞل ر
ٍْمخًِٗ مخإ الخُاة الضهُاٞ ،لم ًترصصن في الازخُاع
َّل ر
َّل ر
ٌؿغخًِ
مّٗ)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(ْجدمل قٓ ٠الِٗلْ ،بحن أن
٩ٞاٞأًَ هللا حٗالى أن أْصخى هبُّ)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم( اال٢خهاع ٖلى
َّل ر
ْباصعنر اٖالن ازخُاعًَ ظاهب هللا ْعؾٓلّ،
ًا
ُ
ً حؿٗا ،زم ظاد ال٣غ ن ًًِٖٓٓ ْجٓظحهًِ ئلى ما ًيبغي ٖلحهً أن ًلتزمً ّ مً صب
وؿاةّ الالحي في ٖهمخّ َّْ ٦ل ر
ْالاخدكام لُ ً٨في مؿخٓٔر الازخباع الظي عٚبن ُٞ ُّٞهبدً ظل٢ ٪ضْة لليؿاد املؿلماث).(2
ًا
أًًا ػْظت الىبي)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(ػٍيب يذ حجل ،ظاد ط٦غَا في ال٣غ ن ال٨غٍم
ص ـ ـ ـ ػْظت ػًٍ ا ً خاعزتْ :هي ر
ًا
ٓنِٟا ػْظت ػٍض ً خاعزت أْال ،زم ػْظت الىبي)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(في ًت ْاخضة هي ٓ٢لّ حٗالىْ)):ئط ج٫ٓ٣ر للظي أوٗم
أخ ٤أن
ْاج ٤هللا ْجسٟي في هٟؿ ٪ماهللا مبضًّ ْجسصخى الىاؽْ ،هللا ُّ ر
هللا ٖلُّ ْأوٗمذ ٖلُّ أمؿٖ ٪لُ ٪ػْظ ِ ٪ر
ًا
ًا
جسكاٍَّ ،ل
مجهً َْغرا ْ٧ان
ٞلما ٢طخى ػٍض مجها َْغرا ػْظىاِ٦ا ل٩ي الًٓ٩نر ٖلى املإمىحن خغط في أػْاط أصُٖائهم ئطا ًٓ٢ا َّل ر
ًا
أن َظٍ آلاًت هؼلذ في ػٍيب يذ جخل٧ْ ،اهذ أمِا أمُمت يذ
مٟٓٗال(() خؼاب٢ (٣٧:ا ٫ا ً حجغ )):لٛىا َّل ر
ر
أمغ هللا
ٖبضاملُلب ٖمت عؾٓ٫ر هللا)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(٧ْ،ان عؾٓ٫ر هللا)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(أعاص أن ًؼْظِا ػٍض ً خاعزت
ْظل هبُّ)نلى
ٖؼ َّلر
مٓالٍ ٨ٞغَذ طل ،٪زم َّلأجها عيِذ مانى٘ عؾٓ ر ٫هللا)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(ٞؼْظِا ئًاٍ زم أٖلم هللا َّلر
هللا ٖلُّ ْؾلم(بٗضَّ ،لأجها مً أػْاظّ ٧ان ٌؿخخي أن ًأمغ ُالِ٢ا٧ْ ،ان الًؼآ٩ً ٫نر حن ػٍيب ْػٍض ما ًٓ٩نر مً الىاؽ،
ٞأمغٍ عؾٓ٫ر هللا)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(أن ًمؿٖ ٪لُّ ػْظّ ْأن ًخ٣ي هللا٧ْ ،ان ًسصخى الىاؽ أن ٌُٗبٓا ٖلُّ ٍْٓ٣لٓا
ًا
ػٍضا(().(3
جؼْط امغأة ا ىّ٧ْ ،ان ٢ض جبجى ر
ٞظ٦غَا ٓنِٟا ػْظت ػٍض في ٓ٢لّ حٗالى)):أمؿٖ ٪لُ ٪ػْظ )((٪خؼابْ(٣٧:ط٦غَا ٓنِٟا ػْظت الىبي مدمض) نلى
ًا
أن الا ً الخبجي لِـ ا رىا اليؿب ْال حؿغير ٖلُّ
هللا ٖلُّ ْؾلم(في ٓ٢لّ)):ػْظىاِ٦ا(() خؼابْ(٣٧:آلاًت هؼلذ لخ٣غعر َّل ر
( )1تفسَت اجلاللُت.752 :
( )2ادلرأة يف القرآف الكرًن.165- 159:
( )3فتح الباري ،523/8:خالصة درجة احلديث :حديث صحيح.
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خ٩ام هٟؿِا املخٗل٣ت ا ً اليؿبْ ،لظل٣ٞ ٪ض أزبذ حٗالى صخت طل ٪الؼْاط ٩ٞاهذ ػٍيب لغؾٓ٫ر هللا)نلى هللا ٖلُّ
ْؾلم(ػْظت صُّٖ ،الػْظت ا ىّ ْبظل ٪ط٦غث في آلاًت ٓ٣لّ حٗالى)):ل٩ي الًٓ٩نر ٖلى املإمىحن خغط في أػْاط
أصُٖائهم(() خؼاب٢ْ،(٣٧ :ض أ ُل هللا حٗالى بهظٍ آلاًت أخ٩ام الخبجي التي ٧اهذ مٗغْٞت لضٔ الٗغب في الجاَلُت٢ْ ،ض
ًا
ٖٓى هللا حٗالى ٦ال الؼْظحن زحراَّ ،لأما ػٍض ٣ٞض ط٦غ هللا حٗالى اؾمّ في ال٣غ ن ال٨غٍمْ ،ظٗلّ ًت جخلى ئلى ًٓم الُ٣امت
ًا ًا
ًا
ٖٓيا ًٖ ئ ُا ٫صٖٓاٍ ؼٍض ا ً مدمضَّ ،ل
ؾببا لؼْاظِا مً زحر
ػٍضا ر
ْأما ػٍيب ٩ٞاهذ َاٖتها ألمغ هللا ْعؾٓلّ تزٍْجِا ر
ر
السل ٤أظمٗحن)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم().(1
َـ ـ ـ ـ ػْظت أْؽ ً الهامذ :هي زٓلت يذ سٗلبت)،(2املجاصلت التي هؼ٫ر ٞحها ٓ٢لّ حٗالى٢)):ض ؾم٘ هللا التي ججاصل ٪في
ئن هللا ؾمُ٘ هحر(()املجاصلتْ،(١:في ٢هتها ج٫ٓ٣ر ٖاتكت)عضخي هللا
ػعْظِا ْحكخ٩ي ئلى هللاْ ،هللا ٌؿم٘ جداْع٦ما َّل ر
ٖجها()):الخمض هلل الظي ْؾ٘ ؾمّٗ نٓاث ،ل٣ض ظادث املجاصلت ئلى الىبي )نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(ج٩لمّ ْأها في هاخُت مً
ْظل٢)):ض ؾم٘ هللا التي ججاصل ٪في ػعْظِا(()املجاصلت.(3)(( (١:
ٖؼ َّلر
البِذ ما أؾم٘ ماج٫ٓ٣ر ٞأهؼ٫ر هللا َّلر
٣ٞض جبحن في شسهُتها الهض ١م٘ هللا ،ضلُل جٓظِِا ئلُّ ْاقخ٩ائها ما أنابها مً يغ ئلُّْ ،بظلٞ ٪غط هللا ٖجها ْظٗل
ْاٗ٢تها عزهت ٖامت للمؿلمحنْ ،قغِٞا ظ٦غ ٢هتها في ال٣غ ن ال٨غٍم))ْ،ج٨ك ٠لىا ٢هت املجاصلت ًٖ شسهُت املغأة
جغى الِٓاع الظي ًىثر ٖ٣ض أؾغتها صْنر جبهغ ْعٍْت ،ل ؾٗذ ئلى
مُىت ٖلى ما اؾترٖاَا هللا ئًاٍ مً عُٖتٞ ،هي لم َو ر
أن مً أؾباب نالح
عؾٓ٫ر هللا)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(مجاصلت لخظْص ًٖ مهلخت أؾغتها ختى الجخمؼ١ر ْخضتها ْطلَّ ٪ل ر
ؾغة الغظٕٓ ئلى املؿدكاع محن ْئلى ال٣اضخي الٗاصٖ ٫ىض خضْر ما ًسصخى مىّ جٟغ١ر ؾغة ْجهضِٖا(().(4
4ـ ـ ألابنت٦ :غم هللا حٗالى املغأة مىظ ضد هؼْلّ ،ئط جٓاعر الجاَلُت ٦غٍ البىاث ،ختى ناع مً ٖاصاتهم ُ
أخُاد ٞدغم
ًار
ْأص َّل ر
ًَ
طل ٪ال٣غ ن ال٨غٍم ْأ ُلّْ ،أه٨غ ٖلحهم َظا الٟٗل ْههى ٖىّ ْْن ٠حٗالى ٗٞلِم طل ٪الؿٓدْ ،ع ٌٞال٣غ ن ال٨غٍم
ًا
ؾببا في ال٣ٟغ ْالٗاع٨َْ ،ظا ٣ٞض ط٦غث الا ىت في ال٣غ ن ال٨غٍم في مٓاي٘ ٖضة
ٔ الٟخاة ر
مىُ ٤الجاَلحن الظي ٧ان ًغ ر
ٔ.
جدغم ْأصَا جاعة ْجشبذ ٖلى الجاَلحن وؿبتهم البىاث هلل حٗالى ْألهٟؿِم البىحن جاعة أزغ ر
ْمً املٓيٖٓاث التي جدضزذ ًٖ الا ىت في ال٣غ ن ال٨غٍم مٓيٕٓ املدغماث ٖلى الغظل مً اليؿادْ ،مٓيٕٓ زغ َٓ
خالةل الغؾٓ٫ر)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(الالحي ًد ٤لّ الؼْاط مجهً ْخٓي ٖضص مً البىاث خسهُو الخضًض ٖجهً في
ًاث ال٣غان ال٨غٍمُ ،
ً:
َْ َّل ر
( )1ينظر :اخلطاب الًتبوي للمرأة يف القرآف الكرًن.162 :
( )2تفسَت اجلاللُت.724/1:
( )3فتح الباري ،523/8 :خالصة درجة احلديث  :حديث صحيح.
( )4شخصية ادلرأة يف القصص القرآين.231:
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أ ـ ـ ـ ىاث لٍٓ)ٖلُّ الؿالم(ٖ :غٓ٢ ًٖ ٝم لٍٓ)ٖلُّ الؿالم( َّلأجهم ٧اهٓا ًأجٓنر الٟاخكت ًُٟٞلٓنر الظٓ٧ع٧ْ ،اهٓا ئطا
ٖلمٓا مجيد أيُا ٝئلى املضًىت اصعَْم ُلب الٟاخكت ٗٞغى ٖلحهم لٍٓ)ٖلُّ الؿالم(الؼْاط بىاجّ زٓٞا ٖلى
ًا
ًا
طعٖا ْ٢اَ ٫ظا ًٓم ٖهِبْ ،ظادٍ ٓ٢مّ حهغٖٓنر ئلُّ
لَٓا سخيد بهم ْيا ١بهم ر
أيُا٢ ،ّٞالى حٗالىْ)):ملا ظادث عؾلىا ر
ً أَِغ ل٨مٞ ،اجٓ٣ا هللا ْالجسؼْوي في يُٟي ألِـ مى٨م عظل
ْمً ٢بل ٧اهٓا ٌٗلمٓ رن الؿِياث٢ ،اً ٫آ٢م َٓالد ىاحي َُ َّل ر
خَّ ٤ل
ْئه ٪لخٗلم ماهغٍض(()َٓص ٧٧ :ـ ـ ـ٢ْ،(٧٩ض ظاد ط٦غ ىاجّ)ٖلُّ الؿالم(في
عقُض٢ ،الٓا ل٣ض ٖلمذ مالىا في ىاج ٪مً ِ ّ ر
ً أَِغ ل٨م(( )َٓصٞ)) (٧٨:تزْظًَٓ٧ْ ،اهٓا ًُلبًَٓ مً ٢بل
مٓيٗحن مً آلاًاث الؿا ٣ت٫ْ ،ر ٓ٢لَّٓ)):الد ىاحي َُ َّل ر

ْالًجُبهم لسبثهم ْٖضم ٟ٦ادتهم أعاص ظل٢ْ ٪اًت يُْ ّٟطلٚ ٪اًت ال٨غمُ٢ْ ،ل ما ٧ان طل ٪ال٫ٓ٣ر مىّ مجغير ٖلى
ًا
ًا
َمٗا في أن
ر
الخ٣ُ٣ت مً ئعاصة الى٩اح ل ٧ان طل ٪مبالٛت في الخٓاي٘ لِم ْئِْاعرا لكضة امخٗايّ ِم َّلما أْعصا ٖلُّ

ٌؿخدُٓا مىّ ٍْغٓ٢ا لّ ئطا ؾمٗمٓا طلُٞ ٪جزظغْا َّل
ٖما أ٢ضمٓا ٖلُّ م٘ ِْٓعر مغ ْاؾخ٣غاع الٗلم ٖىضٍ ْٖىضَم
ًا
ظمُٗا أن ال مىا٦دت ُجهم َْٓ ،وؿب ٓ٣لِم ل٣ض ٖلمذ مالىا في ىاج ٪مً خ.(1)((٤
ر
ْاملٓي٘ الشاوي الظي ط٦غنر ْ ُّٞالظي ًمشل عص ٓ٢م لٍٓ ٖلى الٗغى الظي ٖغيّ ٖلحهم)ٖلُّ الؿالم(٣ٞالٓا)):مالىا في
خَٓ)((٤ص٢ْ .(٧٩ :ض ٦غعر ال٣غ ن ال٨غٍم ٖغى ال٣هت في مٓي٘ زغ مً ٦خاب هللا الٗؼٍؼ ،ط٦غث ُّٞ
ىاج ٪مً ٍد ّ ر
ىاجّ)ٖلُّ الؿالم(ٓ٢ َْٓ،لّ حٗالى٢)):آَ ٫الد ىاحي ئن ٦ىخم ٞاٖلحن(( ) الدجغْ،(٧١:ا يخا لٍٓ)ٖلُّ الؿالم(َما
"ػآٖعا ْعٍشا").(2
ًا
نٟٓعا)(3أْ نٟٓعٍا)(4أْ نٟٓعاد ،أْ نٟحراد)(5أْ
ر
أن اؾم ئخضاَما:
ب ـ ـ ا يخا قُش مضًًَْ :ما امغأجان مإمىخان ،عْي َّل ر
ًا
ًا
أًًا ُ٣ٞلً :ثرْن أْ ًثرٔر ا ً أدي قُٗب
قغٞا) (7أْ ٖبرا)َّ ،(8لأما أ َٓما ٞمسخل ٠في اؾمّ ر
ر
نٟغاد) ْ ،(6زغٔر لُا ،أْ
الىبي)ٖلُّ الؿالم()ُ٢ْ،(9ل َٓ :الىبي قُٗب)ٖلُّ الؿالم()ُ٢ْ،(10ل :عظل مإمً مً ٓ٢م قُٗب).(11

( )1إرشاد العقل السليم.228/4:
( )2تنوير ادلقباس من تفسَت ابن عباس.219/1:
( )3جامع البياف.79/11:
( )4اجلامع ألحكاـ القرآف.270/13:
( )5روح ادلعاين.360/20:
( )6إرشاد العقل السليم.9/7:
( )7جامع البياف.79/11:
( )8روح ادلعاين.360/20:
( )9جامع البياف.79/11:
( )10اجلامع ألحكاـ القرآف.270/13:
( )11قصص األنبياء.359 :
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ْعص ط٦غَما في ؾٓعة ال٣هو يمً ٢هت مٓسخى)ٖلُّ الؿالم(ٖىضما ْنل ئلى مضًً ٞغ َما ٖىض ر املاد ْاٟ٢خحن ٖىض
َّل
ًا
ئال بٗض جغاظ٘ الؿ٣اة مً الغظا٫
املؿ٣ىٞ ،خ٣ضم ئلحهما مؿخٟؿغرا ًٖ ؾبب ِْٞٓ٢ما ٗٞلم َّلأجهما الحؿُ٣ان أٚىامِما ر
ٞؿ٣ى لِما زم اههغ ٝئلى ْل ٌؿترًذ جدخّٞ ،جادجّ ئخضاَما حؿخضُّٖ لل٣اد ْالضَا الظي ًُلب م٣ا لخّ لُجؼٍّ ًٖ
ئن زحر مً
ؾ ُّ٣لِما ْفي خضًشّ م٘ ْالض البيخحن ٢ا ٫لّ أ َٓما ما ظاد في ٓ٢لّ حٗالى٢ )):الذ ئخضاَما ًا أ ذ اؾديجغٍَّ ،ل ر
ّ
ي محن٢ ،ا ٫ئ ِوي أعٍض أن أه٨د ٪ئخضٔ ا ىتي َاجحن ٖلى أن جأظغوي زماوي حججً ٞان اجممذ ٖكغا ٞمً
اؾديجغث الُّ ٓ٣ر

ٖىضْ ،٥ما أعٍض أن أقٖ ٤لُ ٪ؾخجضوي ئن قاد هللا مً الهالخحن(()ال٣هو ٢٦:ـ ـ ـ.(٢٧
ٍِْٓغ مً ال٣هت نغاخت في ٦الَما م٘ ْالضَا٢ْ ،ضعتها ٖلى ا ضاد عأحها صْنر جلٗشم أْ ايُغابْ ،طلً ٪ضٖ ٫لى خؿً
َّل
جغبُت ْالضَا لِا ْاخترامّ لغأحها٣ٞ ،ض اؾخجاب الٓالض لٗغى ا يخّْ ،لٗلّ ِٞم مً ٦الَما ئعجابها بصسهُت مٓسخى)ٖلُّ
ًا
خُ٨ما خحن لم ًدضص ملٓسخى أي
ر
الؿالم(ٞباصع ئلى ٖغيِا ٖلُّ لُتزْط بها م٣ا ل أن ًأظغٍ زماوي ؾىٓاث٢ْ ،ض ٧ان الٓالض
ًا
ًا
اظخماُٖا في الؼْاط َٓ ٖغى الٓلي ا يخّ ٖلى الغظل الهالر ال٠٨د لُتزْظِا).(1
ر
الٟخاجحن ْطلًِٓ ٪غ ر
بٗضا
ط ـ ـ ـ مغٍم ا ىت ٖمغ ن٢ْ :ض ؾب ٤الخضًض ٖجها في ظمُ٘ صْاع الؿا ٣ت للمغأة في هُا ١ؾغة ٖضا صْعر الؼْظت ،ئط لم
جتزْط َّل
ْئهما ٧ان ئهجابها لِٗسخى)ٖلُّ الؿالم( ًت مً ًاث هللا حٗالى٢ْ ،ض ط٦غث مغٍم ٓنِٟا الا ىت في مٓي٘ ْاخض مً
ال٣غ ن ال٨غٍم َٓ ٓ٢لّ حٗالىْ)):مغٍم ا يذ ٖمغان التي اخهيذ ٞغظِاٞ ،ىٟسىا  ُّٞمً عْخىا ْنض٢ذ ٩لماث عبها
ْ٦خبّ ْ٧اهذ مً ال٣اهخحن(()الخدغٍمْ،(١٢:م٘ ط٦غَا ٓنِٟا ا ىت ٖمغان ظاد ْنِٟا َّلأجها التي :خٟٓذ ٞغظِا ًٖ
ًا
خٟٓا ًد ٤لّ أن ًظ٦غْٟٖ ،ذ ًٖ الؿٓد ْظمُ٘ م٣ضماجّ ٖٟت ٧اهذ ٧الخهً املاو٘ مً
ر
الخالْ ٫الخغام
الٗضْ)ْ،(2جسلذ ًٖ مالط الضهُا ْقِٓاتها ئلى الاهُ٣إ ئلى هللا الخبخل ْالٗباصةْ ،بظل٧ ٪لّ ع ٘ٞهللا ٢ضعَا ْأقاص بها
ْط٦غَا في مٗغى الشىاد ْاملضح ْبلِٛا صعظت الهضًُ٣ت لبال ٜجهضًِ٣ا أمغٍ٦ْ ،ما ٫امخشالِا ٍُْ٣جها.
ص ـ ـ ـ ـ ىاث الىبي مدمض)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(:للىبي)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(أعب٘ ىاث مً ػْظخّ الؿُضة زضًجت يذ
 :ًَْ،ػٍيبْ ،عُ٢تْ ،أم ٧لشٓمْٞ ،اَمت).(3
زٍٓلضْ ،لم ًغػ ١مً ٚحرَا ىاث ٚحرًَ َّل ر
ْ٢ض ط٦غ ىاجّ)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم( في مٓي٘ ْاخض مً ٦خاب هللا الٗؼٍؼ في ًت الدجاب ْهي ٓ٢لّ حٗالىً)):ا أحها الىبي
ًا
َو
ٖلحهً مً ظال َّل
ر
ٟٓٚعا
ًإطًً٧ْ ،ان هللا
ٌٗغٞ ًٞال
َو ر
ُبهً ،طل ٪أصوى أن
َّل ر
َو ر
ًضهحن
َو ر
املإمىحن
ْبىاجْ ٪وؿاد
َو ر
َو ر
ألػْاظ٪
٢ل
ًا
ًا
مغخبا بها
ر
عخُما(() خؼابْ(٥٩ :في َضًّ)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(م٘ ا يخّ ٞاَمت َّلأهّ ٧ان)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(ًٓ٣م
ر

( )1ينظر :اخلطاب الًتبوي للمرأة يف القرآف الكرًن.167:
( )2نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور60/8 :ػ.
( )3تاريخ الطربي.175/2:

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

56

أعمال المؤتمر الدولي السابع :المرأة والسلم األىلي  /طرابلس  21 - 19مارس 2015

٦أن مكُتها مصخي الىبي)نلى هللا
ٍْ٣بلِا ٍْجلؿِا ًٖ ًمُىّٖ ًٗٞ ،اتكت)عضخي هللا ٖجها(٢الذ)):أ٢بلذ ٞاَمت جمصخي َّل ر
ًا
مغخبا ا ىتي زم أظلؿِا ًٖ ًمُىّ أْ ًٖ قمالّ(().(1
ر
ٖلُّ ْؾلم(٣ٞا ٫الىبي:
اإلابدث الغابو :صو نع اإلاغؤة في اإلاجخمو في غىء الخؿاب اللغآني
ًا
ًا
ْمٓ٣ما لّ ٞاملجخم٘ ًٓ٣م ٖلى الغظل
ر
ظؼدا ال ًخجؼأ مً ئظؼاد املجخم٘
ْي٘ إلاؾالم املغأة في م٩اجها الالة ٤بهاْ ،اٖخبرَا ر
ًا
قٗٓبا ْ٢باةل
ر
ْاملغأةٌ ،كحر ئلى طل٫ٓ٢ ٪ر السال ٤جباعْ ٥حٗالىً)):ا أحها الىاؽ الىاؽ َّلئها زل٣ىا٦م مً ط٦غ ْأهثى ْظٗلىا٦م

زبحر(( )الدجغاث.(١٣:
ٖلُم ٌرر
ئن هللا ٌرر
ئن أ٦غم٨م ٖىض هللا اج٣ا٦مَّ ،ل ر
لخٗاعٓٞا َّل ر

جمخٗذ املغأة في ْل إلاؾالم دِ٢ٓ٣ا ٧املتْ ،زايذ مُاصًً قتى ،خ٣٣ذ ٞحها اهخهاعاث ُٖٓمت َّل
ْأصث مً زاللِا
ًا
ٖضصا مً املُاصًً
زضماث ظلُلت ُْ٢مت لىهغة صًجها ْإلٖالد ٧لمت الخٓخُض في ؾماد مجخمِٗا٢ْ ،ض ٖغى ال٣غ ن ال٨غٍم ر
ًا
ًا
ًا
َْاما لِا في
ر
صْعا ٦بحررا
الاظخماُٖت التي قاع٦ذ بها املغأة ْأقاع ئلحها في ًاجّ ْئن ٧ان صْ رع املغ ة في ؾغة دض طاجّ ٌٗض ر
املجخم٘ ْؾىٗالج في َظا املبدض بٌٗ صْاع الاظخماُٖت زاعط هُا ١ؾغة التي جدضر ٞحها ال٣غ ن ال٨غٍم ًٖ املغأة
ْالتي مجها:
 1ـ ـ اإلالىتْ :امل٣هٓصة بها ْالًت الضْلت الٗامتْ ،مً الىماطط التي ٖغيِا ال٣غ ن ال٨غٍم للمغأة املل٨ت َْٓ ،همٓطط مل٨ت
ّ
ًا
ؾبأ) لِ٣ـ(التي ٢ا ٫حٗالى في ٖغى ٢هتها ٖلى لؿان َُ ُ
أة جملِ٨م ْأْجِذ مً
ْظضث امغ ر
ُر
ضَض ؾلُمان ٖلُّ الؿالم)):ئ ِوي
ُٖٓم(()الىمل،(٢٣ :ل٨جها ْٓ٢مِا ٧اهٓا ٌٗبضْنر الكمـ مً صْنر هللا٨ٞ ،خب ؾلُمان ٖلُّ الؿالم
ٌرر
شخيد ْلِا ٌر ر
ٖغف
٧ل ٍدر
ِ ّر
َّل
ًا
ّ
ؾلُمان َّل
٦خاب ٌر
أال حٗلٓا
ْئهّ بؿم هللا الغخمً الغخُم ،ر
َو ر
٦غٍمَّ ،لئهّ مً
ئلي ٌر ر
أل٣ي َّلر
٢الذ ًا أحها امللإا ئ ِوي َور
٦خا را ئلى مل٨ت ؾبأ ْ )):ر
ٖلي ْأجٓوي مؿلمحن(()الىمل٢٩:ـ ـٞ (٣١جمٗذ املل٨ت ٓ٢مِا حؿدكحرَم في مغ٢)):الذ ًاأحها امللإا اٞخٓوي في أمغير ما ُ ر
٦ىذ
َّلر

ًا ًا
ي ماطا جأمغًٍ(( )الىمل٣٢:ـ ـ،(٣٣ر
ئلُٞ ٪اهٓغ ر
مغ ِ ر
قضًضُ ْ ،ر
ٓ٢ة ْأْلٓا ٍد ر
أؽ
٢اَٗت أمغرا ختى حكِضْن٢ ،الٓا هدً أْلٓا ٍدر
ر
ٍد
ًا
ًا
أْال ْأزحررا د٨م
أ٦ض لِا ٓ٢مِا ٓ٢تهم ْ٢ضعتهم ٖلى زٓى املٗغ٦ت ْٖضم الاؾدؿالم زم عصْا مغ ئلحها ٞهي امل٣غعة ر
ًا
ًا
ًا
ًا
٢غٍت أٞؿضَْا ْظٗلٓا
امللٓ ٥ئطا صزلٓا ر
َو ر
ْحٗ٣ال٢)):الذ َّل ر
ئن
ر
مكبٗا خ٨مت
ر
ْئًماها مجهم د٨متهاٞ ،جاد عصَا لِم
ر
مىهبها،
ًا
ٌر
ّ
َو
ٌر
ٞىاْغة ما ًغظ٘ املغؾلٓنر(( ) الىمل ٣٤:ـ ـ(٣٥ل٣ض ْضخذ لِم
ر
ٍدر
بهضًت
مغؾلت ئلحهم
ر
أطلت ْ٦ظلًٟٗ ٪لٓنْ ،ئ ِوي
أٖؼة أَلِا ر
ر
ٖٓا٢ب الدؿغٕ ضزٓ٫ر خغبْ ،بُيذ لِم د٨م ٖلمِا ْزبرتها ؾُاؾت امللٓ ٥في ٚؼْر الضْ٫ر ْالضزٓ٫ر ٖلحها ،زم ازخاعث
ازخباع ؾلُمان)ٖلُّ الؿالم(لخدبحن أمل َٓ ٪أم هبيْ ،طل ٪اعؾاَ ٫ضًت لّ ْاهخٓاع عصٍ لدؿدبحن أمغٍَّ )):ل
ٞلما َور
ظاد
َو
َّل
َور
ال٢بل
ٍدر
جىٓص
ٞلىأجُجهم
جان هللا زحر ِم َّلما د جا٦م ل أهخم بهضًخ٨م جٟغخٓن ،اعظ٘ ئلحهم
ماٞ ٫ما د ِ ر
أجمضْهً ٍد ر
ِر
ؾلُمان٢ ،ا٫
َو
َّل
ْلىسغظجهم مجها أطلت َْم ناٚغْن(()الىمل ٣٦:ـ ـٞ(٣٧ل َّلما ْنلذ الِضًت لؿلُمان ٖلُّ الؿالم عصَا ئلحها عؾٓلِا،
لِم بها
( )1صحيح البخاري،1326/3 :كتاب املناقب باب عالمات النبوة يف اإلسالـ حديث رقم  3426خالصة درجة احلديث :حديث صحيح.
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أن هللا حٗالى ٢ض أٚىاٍ ًٖ طل٧ ٪لّْ ،أهظعَا ٣ضْمّ ئلحهاَّ ،ل
ٞلما عظ٘ عؾٓلِا الِضًت ْعص ؾلُمان ٖلحها ٖؼمذ أن
ْأزبرَا َّل ر
ٞأٖض لِا الٗضة َْلب مً أٖٓاهّ ئجُاهّ بٗغقِا ْجى٨حرٍ ،لُ ٓ٩رن طل٪
جٟض هي ئلُّْٖ ،لم ؾلُمان ٖلُّ الؿالم ظلَّ ٪لر

َو
٢الذ َّل
ْ
٦أهّ َْٓ ،أْجِىا الٗلم مً ٢بلِا َّل
مؿلمحنَّ ،ل
ما٧اهذر
ْنضَا
ْ٦ىا
ٖغق ْ ،٪ر
ُ٢ل أَ٨ظا
ظادث َور
ْر
معجؼة أمامِاٞ)):لما
ِ
ًا
ْ٦كٟذ ًٖ ؾا٢حها٢ ،ا ٫ئهَّّل
رْ
َو
الهغحَّ ،ل
ٞلما عأجّ خؿبخّ ر
لجت
ٓ٢م ٧اٞغًٍُ٢ ،ل لِا اصزلي
هللا َّلئجها ٧اهذ مً ٍد ر
حٗبض مً صْ ِ رن ِر
ُر
ْ ّ ّ
َو
الٗاملحن(()الىمل ٤٢:ـ ـ (٤٤ل٣ض ؾب٤
َو ر
ؾلُمان هلل ِ ّ ر
عب
َو ر
ْأؾلمذ م٘
ُر
ْلمذ هٟسخي
ُر
عب ئ ِوي
٢الذ ِ ر
ر
ٓ٢اعٍغ،
ممغص مً
ٌرر
ٌرر
نغح
الخضًض ًٖ الخ٨مت ْالخٗ٣ل اللخحن امخاػث بهما لِ٣ـ مل٨ت ؾبأ في املبدض الشاوي مً البدضْ .جم ٖغى املٓا٠٢
الضالت ٖلى ال ٜخ٨متها٦ ،ما ؾب ٤الخضًض ًٖ مل٨ت ؾبأ في املبدض هٟؿّ يمً ال٣ٟغة السامؿت بٗىٓان الاٖتراٝ
الخ٢ْ ٤ضعتها ٖلى ئٖالن طل ٪مِما ٧ان مِٓٗ٢ا الاظخماعي.
ْ٦ما جدضر ال٣غ ن ال٨غٍم ًٖ املغأة في مٓ ٘٢الخ٨م ْاملل٣ٞ ٪ض ٖغى ٦ظل ٪صْعر املغأة امغأة امللْ ،٪هي امغأة ٞغٖٓنر
مل ٪مهغ٢ْ ،ض ؾب ٤الخضًض ًٖ ٓ٢ة َظٍ املغأة في جمغصَا ٖلى الباَل في املبدض الشاوي ،يمً ال٣ٟغة الشالشت جدذ
َّل
أن الجضًغ الظ٦غ في َظا املبدض مِٟٓ٢ا الظي ٧ان لّ أزغ ٦بحر ٖلى مجخمِٗاْ ،الظي جدضر ٖىّ ال٣غ ن
ئال َّل ر
ٖىٓان الٓ٣ة ر
ًا
َو
ٖحن لي َو
ْل ،٪الج٣خلٍٓ ٖسخى أن ًىٟٗىا أْ هخسظٍ ْلضاَْ ،م
٢غث ٍد ر
أث ٞغٖٓ رن ُ ر
ْ٢الذ امغ ُ ر
ال٨غٍم في ٓ٢لّ حٗالى ِ )):ر
َّل
أال ً٣خل مٓسخى خحن ْظضٍْ عٚبت مجها في جبيُّ َْٓ ،مْٓ ٠٢ئن ٧ان
الٌكٗغْن(()ال٣هو٣ٞ ،(٩:ض َلبذ مً ٞغٖٓنر ر
ًا
َّل
جد٣ُ٣ا ألمغ
ر
ئال َّلأهّ ٚحر ْا ٘٢الخُاة الاظخماُٖت ْالخاعٍسُت مللٞ ٪غٖٓنر ْقٗبّ٧ْ ،ان طل ٪املٓ٠٢
صازل هُا ١أؾغتها ر
ًا
عؾٓال ًىُ ٤الغؾالت في مجخم٘ أَل ّ٨الاؾخٗباص ْالاؾخًٗاْ ،ٝطلٓ٣ً ٪ص
ر
هللا ْمكِيت في ٖضم ٢خل مٓسخى ختى ًٓ٩نر
ًا
م٩اها ْم٩اهت ٦بحرًً في املجخم٘.
ئلى الدؿلُم َوَ َّ أن املغأة في مٓ ٘٢امغأة املل ٪أْ ػْظّ ر
أن عؾٓ ر ٫هللا)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(٢ض َاظغ َٓ ْمً مً مّٗ ٢بل الٟخذ مً م٨ت ئلى املضًىت
2ـ ـ اإلاهاحغة :مً املٗلٓم َّل ر
ْظاد ط٦غ املغأة في ال٣غ ن ال٨غٍم مكاع٦ت في جل ٪الهجغة ٣ٞا ٫حٗالى ًٖ املغأة الغاٚبت في الهجغةً)):ا أحها الظًً مىٓا ئطا
ٞالجغظًَٗٓ ئلى الٟ٨اعُ ،
َّل
َّل
ً خل
الَ َّل ر
َّل ر
ٍد ر
مإمىاث
َّل ر
ٖلمخمًَٓ
اًماجهً ْ ،ر
ٞان
ٞامخدىًَٓ ،هللا أٖلم
املإمىاث مِاظغ ٍد ر
اث
ُر
ظاد٦م
لِم ُ
َّل
ْالَم ًدلٓ َونر َّل
أظٓعًَْ ،الجمؿٓ٩ا بٗهم
َّل ر
جِخمًَٓ
جى٨دًَٓ ئطا د
َّل ر
ْالظىاح ٖلُ٨م أن
َور
لًِْ ،د جَٓم مااهٓ٣ٟا،
خُ٨م(()املمخدىت٣ٞ، (١٠:ض ازبدذ
ٌرر
ًد٨م ِى٨م ْهللا ٌرر
ٖلُم
ُر
خ٨م ِر
هللا
الٓ٩اٞغ ْؾيلٓا ما أه٣ٟخم ْلِؿيلٓا ما أهٓ٣ٟا ،طل٨م ُر
ُ
ً(()املمخدىت،(١٠:أمغ مً هللا حٗالى
ٞامخدىَٓ َّل ر
آلاًت زغْط املغأة مِاظغة٦ ،ما ٞهلذ أخ٩ام اجغة اليؿاد ٓ٣ٞلّ حٗالى)):
َّل
ًا
مدمضا ٖبضٍ ْعؾٓلّ٢ْ ،ا٢ ٫خاصة٧ :ان امخداجهً أن ٌؿخدل ًٟاهلل
ر
ئال هللا َّل ر
ْأن
امخداجهً ْطل ٪أن))ٌكِضن أن ال ئلّ ر
َّل
ئال خب إلاؾالم ْأَلّ ْخغم ٖلُّٞ ،اطا ٢لً طل٢ ٪بل طل ٪مجهً(()ْ،(1جسهُو
ما أزغظ ً٨اليكٓػر ْما أزغظ ً٨ر
مكاع٦ت املغأة الظ٦غ في أمغ الهجغة لّ أَمُت الٛت))ِٞظٍ الهجغة الٟايلت جمحز أَلِا جمح ًازرا ْاَ ًاغرا َّل
ألجها ٧اهذ إلاٖالن

( )1تفسَت ابن كثَت.351/4:
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الٗملي ًٖ نض ١إلاًمان الخىاػ٫ر ًٖ أعى املٓلض ْاليكأة ًْٖ املاْ ٫الٗهبُت ْما ئلى طلْ ،٪املٛاصعة ئلى أعى أزغٔر في
ًا
ْخبا هلل ْلغؾٓلّ ٖلُّ الهالة ْالؿالم(().(1
ؾبُل ر
ل٣ض قاع٦ذ املغأة الغظل في أمغ الهجغة ْامخاػث ظ٦غ مكاع٦تها في الهجغة ٖلُّ))ْجسهُو اليؿاد املِاظغاث ٣غ ن
ًخلى ختى ًغر هللا حٗالى عى ْمً ٖلحها ،صلُل ْاضر ٖلى البٗض الظي اُٖاٍ إلاؾالم لخدغ ٥املغأة ٖلى ؾاخت البىاد
ْئُٖاد الخدٍٓل الظي صٖا ئلُّ عؾٓ ر ٫هللا)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم( نٓعجّ الٗملُت ٖلى أعى الٓا ٘٢في ٧ل مُضان مً
املُاصًً(().(2
3ـ ـ اإلاباٌهت :بٗض اجغة الغؾٓ٫ر)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(ْمً مّٗ مً املإمىحن ْاملإمىاث ئلى املضًىت املىٓعة ،ضأ جأؾِـ
الضْلت إلاؾالمُت في املضًىت املىٓعة ٞلما ٞخذ عؾٓ ر ٫هللا)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(م٨ت))٧ان الىبي)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(ًباٌ٘
الغظاْ ٫اليؿاد ٖلى الؿم٘ ْالُاٖت ْالىهغة(()ْ،(3زهذ ُٗت اليؿاد ظ٦غ ههِا في ال٣غ ن ال٨غٍم في ٓ٢لّ حٗالىً)):ا
ًا
َّل ر
أْالصًَ
َو ر
ْالً٣خلً
َو ر
ْالًؼهحن
َو ر
ْالٌؿغً٢
الٌكغ ً٦اهلل ر
قِيا
َو ر
ًباٌٗىٖ ٪لى أن
َو ر
ُر
املإمىاث
أحها الىبي ئطا ظاد٥
ئن هللا ٟٓٚعر
لًِ هللاَّ ،ل ر
ْاؾخٟٛغ َّل ر
ْر
َّل ر
ٞباًٌِٗ
مٗغْ،ٝ
ْالٌٗهِى ٪في
َو ر
َّل ر
ْأعظلًِ
َّل ر
أًضحهً
بهخان ًٟترًىّ حن
ٍد ر
َو ر
ْالًأجحن
ٍد
عخُم(()املمخدىت. (١٢:
ًا
٣ٞض أُٖى إلاؾالم للمؿلمحن الخ ٤في املكاع٦ت الؿُاؾُتٞ ،السالٞت الصخُدت هي ما٧اهذ هدُجت ُٗت خغةْ))،اٖتراٞار
بصسهُت املغأة في هُا ١الضْلت ٣ٞض َّل
ؾٓٔر إلاؾالم ُجها ْبحن الغظل في َظا الخْ ،٤أزظث مجها البُٗت مؿخ٣لت ًٖ
 ١الؿُاؾُت ْالاٖتراٝ
ي َظا ٖلى ئ٢غاع لُ٨ان املغأة املؿخ٣ل صْ رن جبُٗت للغظل ْأؾٓة ّ في مماعؾت الخ ٓ٣ر
الغظل ٍْىُٓ ر
أن ٖضص املباٌٗاث ٢ض ػاص ًٖ أعب٘ ميت امغأة ل
أَلُتها لظل١ْٓٞ،(4)((٪ر طل٧ ٪لّ ٞاهّ ِم َّلما))ًجلب الؿغْع ئلى الىٟٓؽ َّل ر
ا٢ترب ٖضصًَ مً زمـ ميت(()،(5ل٣ض ط٦غث آلاًت ال٨غٍمت ىٓص ُٗت اليؿاد ٞبضأث جل ٪البىٓص ال٣اٖضة ؾاؽ التي
ألن أؾاؽ ٧ل مٓعر َٓ نالح الُٗ٣ضةْ ،ظاد بٗض طل٪
ًٓ٣م ٖلحها الدكغَ٘ ْ،هي :جٓخُض هللا حٗالى السالو مً الكغ٥؛ َّل ر
َّل
أْالصًَ ْالًأجحن بهخان ْالٌٗهحن عؾٓ٫ر
َّل ر
أال ٌؿغْ ً٢الًؼهحن ْالً٣خلً
جىُٓم الؿلٓ ٥الاظخماعي باقي ىٓص البُٗت ر
اًٌِٗ الغؾٓ ر ٫ال٨غٍم)ٖلُّ الهالة ْالؿالم(ٖلى طلْ ٪اؾخٟٛغ
َّل ر
هللا)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(في مٗغْٞ ،ٝان ٢بلً ْباًٌٗ

َّل ُ
لًِ هللا َّل
مجهً ِ ٢ب َورل طل.٪
ٖما ٧ان ر
َّل ر

( )1موقع ادلرأة ادلسلمة بُت اإلسالـ ودعاوى التجديد.229 :
( )2ادلصدر نفسو والصفحة نفسها.
( )3شخصية ادلرأة ادلسلمة يف ضوء القرآف والسنة .278:
( )4ادلرأة بُت ادلوروث والتحديث.77:
( )5بيعة النساء يف القرآف والسَتة .98:
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ئن هؼْ٢ ٫غ ن ًخلى في مباٌٗت عؾٓ٫ر هللا)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم(للمغأة املإمىت))ٖلى ما َ ُّٞضم املٓعْر الجاَلي
َّل ر
ْإلاؾِام في ىاد املجخم٘ ْ ٤ٞاملىهج الغباوي ٘٣ً ،طل٧ ٪لّ أماهت في ٖىاْ ١مؿإْلُت الٛت َمُت الًسغط مً ِٖضتها
َّل
ئال الٗمل ٖلى عبِ املغأة املؿلمت الُٓم األؾباب التي ٓ٧هذ املغأة املؿلمت األمـ م٘ ٞاصة مً ٧ل ظضًض ً ٓ٩رن في
ر
زضمت الِض ٝال٨بحر(()ٞ،(1األَمُت التي جدملِا جل ٪البُٗت للمغأةَّ ،لئهما جضٖ ٫لى ما ًيخٓغ املغأة املؿلمت مً مِام ُٖٓمت
جخٗل ٤هُاٚت مجخم٘ ظضًض ٖلى املىهج الغباوي الٍٓ٣م.
 4ـ الهاملت:
ل٣ض أ اح إلاؾالم للمغأة أن حٗمل ْ نل في ٖملِا ْ ْلى َٓ ٖملِا في مجزلِا٣ٞ ،ض أ٦غم إلاؾالم املغأة ْخملِا مً
مؿإْلُت الٗمل في البِذ ماالًم ً٨للغظل الُ٣ام ّ  ًٗٞا ً ٖمغ)عضخي هللا ٖجهما(٢ا :٫ؾمٗذ عؾٓ ر ٫هللا)نلى هللا
ٖلُّ ْؾلم(ً٫ٓ٣ر٧)):ل٨م عإ ْ٧ل٨م مؿإْ ًٖ ٫عُٖخّ ْ ،محر عإ ْالغظل عإ ٖلى أَل ِخّْ ،املغأة عاُٖت ٖلى ِذ
ًا
َّل
عخبا لترجاصٍ
أن إلاؾالم م٘ َظا جغ ٥مجا ٫الٗمل زاعط ؾغة ر
،ئال َّل ر
ػْظِاْْ ،لضٍ ٩ٞل٨م عإ ْ٧ل٨م مؿإْ ًٖ ٫عُٖخّ(() (2ر
املغأة يمً صاةغة أهٓزتها ئن ْظضث يغْعة ألن حٗمل.
ًا
ل٣ض ٖغى ال٣غ ن ال٨غٍم نٓعة مكغٞت للمغأة الٗاملت ٣ٞض زغظذ ا يخا قُش مضًً لغعي الٛىم ألن أ اَما ٧ان قُسار
ًا
٦بحررا َاٖىا في الؿً ْلِـ لّ ْلض ًٓ٣م الٗمل٢ ،ا ٫حٗالىْ)):ملا ْعص ماد مضًً ْظض ٖلُّ أمت مً الىاؽ ٌؿٓ٣نر ْْظض
مً صْجهم امغأجحن جظْصان٢ ،ا ٫مازُب٨ما٢ ،الخا الوؿ٣ي ختى ًهضع الغٖاد ْأ ٓها قُش ٦بحرٞ ،ؿ٣ى لِما ٞخٓلى ئلى
ئن أبي ًضٖٓ ٥لُجؼٍ ٪أظغ
ئلي مً زحر ٣ٞحرٞ ،جادجّ ئخضاَما جمصخي ٖلى اؾخدُاد٢ ،الذ َّل ر
عب ئوي ملا أهؼلذ َّلر
الٓل٣ٞ ،ا ّ ِ ٫ر
ماؾُ٣ذ لىاَّ ،ل
ْ٢و ٖلُّ ال٣هو٢ ،ا ٫الجس ٠هجٓث مً الٓ٣م الٓاملحن٢ ،الذ ئخضاَما ًا أ ذ اؾديجغٍ،
َّل ر
ٞلما ظادٍ
ي محن(()ال٣هو٢٣ :ـ ـ ـ.(٢٦
ئن زحر مً اؾديجغث الُّ ٓ٣ر
َّل ر
ئن ال٣غ ن ال٨غٍم م٘ ٖغيّ لِظا الىمٓطط ٌٗغى الهٓعة ٩اٞت ئبٗاصَا ،ئط أل٣ى الًٓد ٖلى ظملت مً مٓعر في ٖغى
َّل ر
َّل
ئال بٗض اهتهاد الغظاْ ،٫مىّ ْيٓح
٢هت البيخحن ،مً جل ٪مٓ رعِٞٓ٢ْ :ما مىأٔ ًٖ الغظاْٖ ٫ضم ؾ٣حها ٚىمِما ر
أن الضا ٘ٞلِما ٖلى طل٦ َٓ ٪بر ؾً ْالضَماْ ،مً مٓعر التي ْضختها
اظا تهما ٖلى ؾإا ٫مٓسخى لِما ًٖ زُبهما َّل ر
آلاًت ْعؾمذ مٗاملِا مكُت أخضٔ الٟخاجحن خحن أعؾلِا ْالضَا لضٖٓة مٓسخى)ٖلُّ الؿالم( ئط ٧اهذ جمصخي ٖلى اؾخدُاد،
ئن أبي ًضْٖٓ ٥بؼٍاصة جٓيُذ ْص ٘ٞقبهت ج٫ٓ٣ر :لُجؼٍ ٪أظغ ما ؾُ٣ذ لىا زم َاهي الهٓعة ج٨خمل ُلبها مً
٢اةلت لَّّ :ل ر

( )1موقع ادلرأة ادلسلمة بُت اإلسالـ ودعاوى التجديد.250 :
( )2صحيح البخاري ،1996/5 :باب ادلرأة راعية يف بيت زوجها حديث رقم(،)4904خالصة درجة احلديث :صحيح.
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ْالضَا اؾديجاعٍ للٗمل لضًّ ْٟ٦اًتها ْأزتها مإْهت الٗمل ْالاخخ٩ا ٥الغظا ٫مبرػة أَم نٟخحن  ُّٞجإَالهّ في هٓغَا
للٗملْ ،هيٓ٢ :جّ ٖلى الٗملْ ،أماهخّ ٖلى املا.(1)٫
ن
نخاثج البدث
ّأما الىخاةج التي جٓنل ئلحها البدض ُٞم ً٨ط٦غَا ٖلى الىدٓ آلاحي:
ًا
 1ـ ـ ْضر السُاب ال٣غ وي ظملت السهاةو التي جسخو بها املغأةْ ،التي جخمحز بها ًٖ الغظل في أنل زلِ٣آ٩٦ ،جها ؾ٨ىار
للغظلْ ،ازخهانِا الخمل ْالٓي٘ صْهّْ ،اعجٟإ مٗض ٫الٛحرة ٖىضَا ًٖ الغظلْ ،خبها للؼٍىت ،التي هي مً مٓعر
املُٟٓعة ٖلحها.
أن إلاؾالم َٓ
 2ـ ـ املٓاػهت حن ْي٘ املغأة في املجخمٗاث ٚحر إلاؾالمُت ال٣ضًمت ْاملٗانغة ْاملجخمٗاث إلاؾالمُت ،جبحن َّل ر
الٓخُض الظي أ٦غم املغأة ْٖؼػر م٩اهتها ْأُٖاَا خِ٢ٓ٣ا ٧املت ٚحر مىٓ٣نتْ ،بما ًدىاؾب م٘ ُٞغتها الُبُُٗت.
 3ـ ـ جمخٗذ املغأة في ْل إلاؾالم دِ٢ٓ٣ا ٧املتْ ،زايذ مُاصًً قتى ،خ٣٣ذ ٞحها اهخهاعاث ُٖٓمت َّل
ْأصث مً زاللِا
ًا
زضماث ظلُلت ّ
ٖضصا مً املُاصًً
ُْ٢مت لىهغة صًجها ْإلٖالد ٧لمت الخٓخُض في ؾماد مجخمِٗا٢ْ ،ض ٖغى ال٣غ ن ال٨غٍم ر
ِ
ًا
ًا
ًا
َْاما لِا في
ر
صْعا ٦بحررا
الاظخماُٖت التي قاع٦ذ بها املغأة ْأقاع ئلحها في ًاجّ ْئن ٧ان صْعر املغ ة في ؾغة دض طاجّ ٌٗض ر
املجخم٘.
ئن ال٣غ ن ً٣ضم لىا املغأة في نٓعة مل٨ت ؾبأ ٦اوؿاهت جمل٣ٖ ٪لِا ْال جسً٘ لٗاَٟتهاْ ،ئطا أعصها اؾدىُاَ ١ظٍ
4ـ ـ َّل ر
ًا
ًا
الهٓعة َّل
ؾلبُا ٖلى َغٍ٣تها في
ر
ي الظي ٢ض جإزغ جأزحررا
ٞاجها جضٖ ٫لى ئم٩اهُت اهخهاع املغأة ٖلى ٖٓامل الًٗ ٠هشٓ ر
الخ٨ٟحر أْ في ئصاعة املٓا٣ٞ ،٠٢ض ٧اهذ َظٍ املغأة ٖلى صعظت ٖالُت مً الظ٧ادْ ،الخٗ٣لْ ،خهاٞت الغأيْ ،زغاد الظًَ،
ْٖم ٤الخ٨ٟحرْ ،ال٣ضعة ٖلى جدمل املؿإْلُت ْفي أخل ٪الٓغْ.ٝ
5ـ ـ ل٣ض أ اح إلاؾالم للمغأة أن حٗمل ْ نل في ٖملِا ْ ْلى َٓ ٖملِا في مجزلِا٣ٞ ،ض أ٦غم إلاؾالم املغأة ْخملِا مً
ًا
َّل
عخبا لترجاصٍ
أن إلاؾالم م٘ َظا جغ ٥مجا ٫الٗمل زاعط ؾغة ر
ئال َّل ر
مؿإْلُت الٗمل في البِذ ما الًم ً٨للغظل الُ٣ام ّ ،ر
املغأة يمً صاةغة أهٓزتها ئن ْظضث يغْعة ألن حٗمل.

( )1ينظر :اخلطاب الًتبوي للمرأة يف القرآف الكرًن.179 :
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6ـ ـ ل٣ض ٢ضمذ املغأة املؿلمت أعْٕ مشلت في الخاعٍش إلاؾالمي في الخدمل ْالجِاص ُْٖٓم الهبر٢ْ ،ض سجل الخاعٍش لِا
ال٨شحر مً املٓا ٠٢املكغٞت في ؾاخاث الجِاص ،مجهً ٖلى ؾبُل الخمشُل ال الخهغ :الصخا ُت الجلُلت أم ٖماعة
َّل
ًا
ًا
ئال ْأها أعاَا ج٣اجل
قماال ًٓم أخض ر
ر
ًمُىا ْال
ر
ههاعٍت التي ٢اٖ ٫جها عؾٓ٫ر هللا)نلى هللا ٖلُّ ْؾلم()):ما الخٟذ
ًا
ظؿضًا يغب الؿُٓ.!ٝ
ر
صْوي(()ٞ،(1أي جدمل ً١ٟٓر جدمل املغأة الًُٟٗت
 7ـ ـ ل٣ض قِض ال٣غ ن ال٨غٍم للمغأة اٖتراِٞا الخَْ ،٤ظا الاٖترا ٝالخٌٗ ٤ض مً املؿخٍٓاث الٗلُا في زالْ ١الًٟاةل
َْٓ البضاًت لُغٍ ٤السحر ْالهالحٞ ،متى ما ٖغ ٝاملغد الخْ ٤اٖتر ّ ٝؾِل ٖلُّ ئجباّٖ ْههغجّْ ،بظل ٪خ ٤٣لىٟؿّ
السحر ال٨شحر.
 8ـ ـ جدضر ال٣غ ن ال٨غٍم ًٖ املغأة ٓنِٟا الؼْظت في مٓاًَ ْ ًاث ٦شحرة ،جىاْلذ مٓيٖٓاث قتى أَمِا َّلأهّ حٗالى ظٗل
الؼْاط ًت مً ًاجّ حٗالىْ ،ؾىت مً ؾيىّ حكمل هبُاد ْالٗامتْْ ،ضر ال٣غ ن ال٨غٍم أخ٩ام الؼْاط في ال٣غ ن ال٨غٍم
ًا
ًا
جٓيُدا مٟهال ،أزبذ  ُّٞخ١ٓ٣ر املغأة ػْظت ْأ اح الخٗضص ْخللّ٦ ،ما جىاْلذ ًاث ال٣غ ن ال٨غٍم ط٦غ الؼْظاث
ر
ْخ ًِ٢ٓ٣في إلاعر ْأْظب املدآٞت ٖلى أمٓالًِ ْنُاهت أٖغايًِ ْههى ًٖ الِٓاع ًْٖل الؼْظاث ْٚحر طل ٪ال٨شحر
مً املٓيٖٓاث التي جىٓم الخُاة الؼْظُت ْجداٖ ٔٞلحها.
اإلاطاصع واإلاغاحو
-1ئعقاص الٗ٣ل الؿلُم :مدمض مدمض الٗماصي أ ٓ الؿٗٓص ،حرْث :صاع ئخُاد الترار الٗغبي  ،ص.ث.
1982م.
 -2ضات٘ الهىاتٖ٘ :الد الضًً ال٩اؾاوي  ،2ٍ ،حرْث :صاع ال٨خاب الٗغبي ،
َ1426ـ.
ُٗ -3ت اليؿاد في ال٣غ ن ْالؿحرة  :أخمض زلُل ظمٗت 1ٍ ،صمك ،٤الُمامت للُباٖت ْاليكغ ْالخٓػَ٘
َ1407ـ.،
-4جاعٍش الُبرير :مدمض ً ظغٍغ الُبري ، 1ٍ ،حرْث  :صاع ال٨خب الٗلمُت،
-5الخدغٍغ ْالخىٍٓغ :مدمض الُاَغ ا ً ٖاقٓع ،جٓوـ :صاع سخىٓنر لليكغ ْالخٓػَ٘.
َ1403ـ.
-6الدؿُِل لٗلٓم الخجزًل :مدمض أخمض مدمض الٛغهاَي ال٩لبي ،4ٍ ،لبىان :صاع ال٨خاب الٗغبي
-7جٟؿحر البًُاْير :البًُاْي ،صاع ال٨ٟغ ،حرْث ـ ـ لبىان.
-8جٟؿحر الجاللحن :ظال ٫الضًً الؿَُٓي ْظال ٫الضًً املدلي ،ال٣اَغة :صاع الخضًض ،ص .ث.
( )1فتح الباري 80/6 :باب مداواة النساء اجلرحى ،خالصة درجة احلديث  :حديث صحيح.
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2006م.
-9جٟؿحر الؿٗضيٖ :بضالغخمً ً هانغ الؿٗضي،4ٍ ،مإؾؿت الغؾالت ،حرْث ـ ـ لبىان.
.ٌ1421
-10الخٟؿحر ال٨بحر :مدمض ً ٖمغ الخمُمي الغاػي ،1ٍ ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،حرْث ـ ـ لبىان،
1966م.
-11جٟؿحر ا ً ٦شحر :ئؾماُٖل ً ٦شحر الضمك٣ي ،1ٍ ،صاع هضلـ ،حرْث ـ ـ لبىان،
َ1411ـ .
-12الخٟؿحر املىحر في الُٗ٣ضة ْالكغَٗت ْاملىهجَْ :بت الؼخُلي .حرْث  :صاع ال٨ٟغ املٗانغ ،
َ1415ـ.
-13جٟؿحر الٓاخضيٖ :لي أخمض الٓاخضي ،جد :٤ُ٣نٟٓان ٖضهان صاْْصي ٍ ،1حرْث  :صاع ال٣لم
-14جىٍٓغ امل٣باؽ مً جٟؿحر ا ً ٖباؽ :الٟحرْػر اصي .لبىان  :صاع ال٨خب الٗلمُت  ،ص .ث.
.ٌ1423
-15ظام٘ البُان :مدمض ً ظغٍغ الُبري ،صاع ا ً خؼم ،عصن،
ي ال٣غَبي ،صاع الكٗب ،ال٣اَغة ـ ـ مهغ.
-16الجام٘ ألخ٩ام ال٣غ ن :مدمض ههاع ر
-17السُاب التر ٓير للمغأة في ال٣غ ن ال٨غٍم م٘ جهٓعر م٣ترح للخُبُ ٤في الخٗلُم الجامعي :عخاب يذ ٖبضالؿالم ً
.ٌ1431
1430ـ ـ
ٖبضاملإمً م٩ي ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت أم ال٣غٔ ،اململ٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت،
-18عْح املٗاوي في جٟؿحر ال٣غ ن الُٗٓم ْالؿب٘ املشاوي :مدمٓص آلالٓسخي ،حٗلُ :٤مدمض أخمض آلامض ْٖمغ ٖبض الؿالم
َ1420ـ.
الؿالمي ٍ ،1حرْث  :صاع ئخُاد الترار الٗغبي ،
-18ؾجن الترمظي :مدمض ِٖسخى الترمظي ،جد :٤ُ٣أخمض مدمض قاع ْ ٥زغْن ،صاع ئخُاد الترار الٗغبي ،حرْث ـ ـ لبىان.
-19شسهُت املغأة في ال٣هو ال٣غ وي صعاؾت أص ُت جدلُلُت :هٓعة مدمض ِٞض الغقُض . 1ٍ .اململ٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت :
َ1427ـ.
صاع ا ً الجٓػي ،
َ1423ـ.
-20شسهُت املغأة املؿلمت في يٓد ال٣غ ن ْالؿىت  :زالض ٖبض الغخمً الٗ ،5ٍ ،٪حرْث :صاع املٗغٞت
-21شسهُت املغأة املؿلمت ٦ما ًهِٓٚا إلاؾالم في ال٨خاب ْالؿىت :مدمض ٖلي الِاقمي . 7ٍ .حرْث  :صاع البكاةغ
َ1426ـ.
إلاؾالمُت ،
 ٌ1407ـ ـ
-22صخُذ البساعير:مدمض ئؾماُٖل البساعي ،جد :٤ُ٣مهُٟى صًب البٛا ،3ٍ ،صاع ا ً ٦شحر ،حرْث ـ ـ لبىان،
1994م.
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-23صخُذ مؿلم :مؿلم ً حجاط ال٣كحري ،جد :٤ُ٣مدمض ٞإاص ٖبضالباقي ،صاع ئخُاد الترار الٗغبي ،حرْث ـ ـ لبىان.
ي :أخمض ٖلي حجغ الٗؿ٣الوي الكاٞعي ،جد ٤ُ٣مدب الضًً السُُب ،حرْث صاع املٗغٞت  ،ص.ث.
ٞخذ الباع ر
-24في ْال ٫ال٣غ ن :ؾُض ُ٢ب ،صاع الكغْ ،١ال٣اَغة ـ ـ مهغ.
ٞ-25خذ ال٣ضًغ :مدمض ٖلي الكٓ٧اوي ،صاع ال٨ٟغ ،حرْث ـ ـ لبىان.
٢-26هو هبُاد :ئؾماُٖل ا ً ٦شحر ال٣غشخي الضمك٣ي ،جد :٤ُ٣مهُٟى ٖبضالٓاخض ،4ٍ ،حرْث :مإؾؿت ٖلٓم
َ1411ـ.
ال٣غ ن
2007م.
-27املغأة حن املٓعْر ْالخدضًض :ػٍيب عيٓان ،مهغ :م٨خبت ؾغة ،
َ1425ـ.
-28املغأة في الخهٓعر ال٣غ وي :ؾٓؾً ِٞض الخٓا . 1ٍ .٫حرْث  :صاع الٗلٓم الٗغبُت ،
َ1408ـ.
-29املغأة في ال٣غ ن ال٨غٍمً :دحى ٖبضهللا املٗلمي ،الغٍاى :صاع املٗلمي لليكغ ،
َ1412ـ.
-30املٗالم الىٟؿُت لصسهُت املغأة في ال٣غ ن ال٨غٍمَ :اهم خامض ًاع٦ىضي . 1ٍ .م٨ت امل٨غمت ْ :ػاعة إلاٖالم ،
-31مً عجاةب ال٣غ ن اللٍٓٛتٞ :إاص مدمٓص مدمض ؾىضي ،1ٍ ،مُاب٘ الهٟا ،م٨ت امل٨غمت.
-32مٓ ٘٢املغأة املؿلمت حن إلاؾالم ْصٖأْر الخجضًض :مدمض أصًب الهالر 1ٍ ،الغٍاى :قغ٦ت الٗبُ٩ان لؤل دار
َ1428ـ.
ْالخٍُٓغ
َ1428ـ.
-33مُشا ١ؾغة في إلاؾالم :اللجىت إلاؾالمُت الٗاملُت للمغأة ْالُٟل . 1ٍ .مهغ ،
-34هٓم الضععر في جىاؾب آلاًاث ْالؿٓعر :ئ غاَُم ٖمغ الب٣اعي ،جسغٍجٖ :بض الغػاٚ ١الب املِضي ٍ ،2حرْث  :صاع ال٨خب
 َ1424ـ.
الٗلمُت

خلىقن وواحباث اإلاغؤة في ألاؾغة  :بيو بجخاف اللىانيو
والىزاثم الهغبُت ومبالًت الطىىن الضولُت
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 عثِؿت مغهؼ حُل البدث الهلمي/ ؾغوع ؾالبي اإلال.ص
:اإلالخظ
 ْهي املغبُت ْلى،اةمت٢ ٓم٣حزة ؾغة التي ضْجها ال ج٦هي عٞ ،٘جلٗب املغأة صْعا عاةضا في الؿحر الٗاصي للمجخم
اث٢ل الٗال٩ ْهي التي جيسج ق،ض ًخٗغيٓنر لِا٢ اث التيٞ ْالخغٍهت ٖلى ؾالمتهم مً آلا،ِم٦ٓ ْاملٓظِت لؿل،غاصَاٞأل
.٘التي جغبِ ؾغة املجخم
،الُض ْالخُٓع٣ ْبحن أزض ْعص ما حن الخ٫ُت ظضا٣ر ْْاظباث املغأة صازل ؾغة ْال ػالذ ه١ٓ٣اهذ خ٧ ض٣ْم٘ َظا ل
.ٗلُت الغظلٞ ت في جدغٍغَا ْمؿاْاتها مؿاْاةٛ الضْلُت املبال٥ٓ٩ِا ْاله٣ت دٟ الٗغبُت املجخ٤ٓاهحن ْالٓزاة٣ْبحن ال
٫افي حؿغب مً زال٣ؼْر زٚ  ْٖغى املجخماٖاث الٗغبُت ئلى،ٓماث ؾغة٣اةؼ ْم٧ ْاملؿاؽ غٝحؿبب َظا في ئيٗاٝ
. ؾغير٠ ْحؿمُاث أَمِا خماًت املغأة مً الٗى٫ا٩ أزض ٖضة أق،ضؾت٣َظٍ املإؾؿت امل
ر١ٓ٣ الٗغبُت التي جىٓم الخ٤ٓاهحن ْالٓزاة٣غاث التي حكٓب الٛ َظٍ املضازلت حؿلُِ الًٓد ٖلى الش٫هغٍض مً زال
،٘ الضْلُت ْهخاةجِا الؿلبُت ٖلى ؾغة ْاملجخم٥ٓ٩ ظَٓغ ْمضٔ زُٓعة اله٠ك٦ ا ل٣ْالٓاظباث الٗاةلُت ْبامل
.تراخاث ْجٓنُاث جدمي ؾغة الٗغبُت مً الخدضًاث املٗانغة٢للسغْط ا
Résumé :
Les femmes jouent un rôle élémentaire dans le bon déroulement des relations familiales et sociales. Elles
constituent la base de la société, le fondement de la famille, et jouent un rôle primordiale dans l`éducation de ses
membres.
Et malgré cela, les droits et devoirs des femmes au sein de la famille ont toujours constitués une controverse
entre traditions et modernité, et entre les instruments arabes injustes vis-à-vis des femmes et les instruments
internationaux exagérant dans la protection et l`établissement de l'égalité de facto avec les hommes. Ceci se
répercute sur la société compromet les fondements de la famille, et facilite l'invasion culturelle qui véhicule des
solutions radicales et laïques sous prétexte de protéger les femmes contre la violence domestique.
Nous voulons à travers cette intervention, mettre en évidence les lacunes dans les lois et les textes arabes qui
réglementent les droits et devoirs de la famille et dévoiler en revanche la gravité des instruments internationaux
et leurs conséquences néfastes sur la famille et la société, afin de sortir avec des suggestions et des
recommandations qui protègent la famille arabe des défis contemporains.
***

:اإلالضمت
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َىا ٥ازخالْ ٝحٗاعى في ْظِت هٓغ الضْ٫ر الٗغبُت ْالضْ٫ر الٛغبُت في مِٟٓم مإؾؿت ؾغة ْم٩اهت املغأة ٞحهاْ ،ل٣ض
ْ 1994ج٨غعر غْػٍ في مإجمغ ُ٨حن
ججؿض َظا الخٗاعى ْبغػر في مإجمغ الؿ٩ان ْالخىمُت الظي اوٗ٣ض في ال٣اَغة في الٗام
ْ ،11995في ٧ل مىاؾبت صْلُت ظمٗذ الضْ٫ر الٛغبُت الضْ٫ر الٗغبُت ٖلى َاْلت مىا٢كت ْي٘ خ١ٓ٣ر إلاوؿان في
ؾىت
الٗالم.
ْجازغا ال٨ٟغ الٛغبيً ،لسو بٌٗ ال٨خاب الٗغب ْيُٗت املغأة في ٓ٢اهحن خٓا ٫الصسهُت الٗغبُت أجها ْيُٗت
ُ
ال٣انغ ،ألجها صاةما في مٓ ٠٢جمُحز دُض جٓي٘ جدذ ْناًت الٓلي ٖىض ئ غام ٖ٣ض الؼْاط ،جلؼم ُاٖت ػْظِا زال٫
ُ٢ام الٗال٢ت الؼْظُت ْمدغْمت مً مماعؾت أي ؾلُت ٢اهٓهُت ٖلى أَٟالِا٦ .ما أجها مٗغيت لالمؿاْاة ٖىض اهدال٫
ٖ٣ض الؼْاط أْ ٖىض خهٓلِا ٖلى خهتها مً التر٦ت ْمدغْمت مً الؼْاط أخض مً ٚحر صًجها ْمٗغيت ل٣ٟضان ظيؿُتها.2
أبٗض مً طل ،٪ئن ْيُٗت املغأة في الضْ٫ر الٗغبُت خؿب عأي َإالد ال٨خاب" ،3في صعظت أؾٟل مً الضعظت التي ٢غعتها لِا
مسخل ٠الاجٟاُ٢اث الضْلُت لخ١ٓ٣ر املغأة .أي ٠ئلى طل ،٪لم جترصص َظٍ الضْ٫ر في ْي٘ جدٟٓاث ٧لما جبيذ مم
4
املخدضة اجٟاُ٢ت حٗجي دماًت خ١ٓ٣ر املغأة صازل ؾغة".
 ١املضهُت ْالؿُاؾُت التي
الٟٗل ل٣ض جدٟٓذ أٚلبُت الضْ ر ٫الٗغبُت ٖلى املاصة  23مً الِٗض الضْلي السام الخ ٓ٣ر
حٗجي األؾغةْٖ ،لى اجٟاُ٢ت الً٣اد ٖلى ظمُ٘ أق٩ا ٫الخمُحز يض املغأة الهاصعة ٖام ُٞ :51979ما ًسو املؿاْة املُل٣ت
 ١املغأة الٗاةلُت ،الؾُما ٖىض ئ غام ٖ٣ض الؼْاط ْأزىاةّ أْ ٖىض ٞسسّْ ،الخ ٤في ه٣ل ظيؿُتها ئلى
حن الجيؿحن ْخ ٓ٣ر
أَٟالِا أْ الٓالًت ٖلحهم ،لْ ً٨يُٗت املغأة في ٓ٢اهحن خٓ٫ر الصسهُت الٗغبُت لِؿذ بهظٍ الضعظت مً الضْهُت٦ ،ما
قِضث الؿىٓاث زحرة جغاظ٘ بٌٗ َظٍ الضْ٫ر ًٖ مِٟٓ٢ا مً َظٍ الخ١ٓ٣ر ْٖلى عأؾِا الجؼاةغ ْ٢امذ بسخب
البٌٗ مً َظٍ الخدٟٓاث بٗض ئصزا ٫حٗضًالث ظَٓغٍت ٖلى الٓ٣اهحن التي جىٓم ؾغة.
ْعٚم طل ٪لم ج٣طخي َظٍ الخٗضًالث ٖلى املماعؾاث الخمُحزًت ْالٗى ٠املماعؽ ٖلى املغأة صازل ؾغة ،ل ً٨الٗى٠
ي ْاَغة ٖاملُت ال ج٣خهغ ٖلى الضْ ر ٫الٗغبُت ٞدؿب أْ ٖلى املغأة ٖلى ْظّ الخدضًض ْم٘ َظا جخٗغى الضْ ر٫
ؾغ ر
 ١املىٓماث الخُ٢ٓ٣ت جهٓعا زاَئ لؤلؾغة الٗغبُت التي ًداْلٓ رن جِ٨ُ٨ٟا مً اب
الٗغبُت ئلى اهخ٣اصاث مؿخمغة ْحؿٓ ر
الً٣اد ٖلى الٗى ٠يض املغأة ٞحها.
وانؿالكا من هظا الىغو ،ؤعصنا ؤو جىىون مؿاهمخنا في هظا اإلااجمغ من زالٌ الخىكف ننض الاشيالُاث الخالُت:
 -ما هي الخ١ٓ٣ر ْالٓاظباث الٗاةلُت امل٣غعة في الٓزاة ٤الضْلُت لخ١ٓ٣ر إلاوؿان؟ ْما مضٔ اعجباَِا خدغٍغ املغأة؟

1

Voir: Sonya Dayan – Herzburn, les femmes un enjeu politique, paradoxes du féminin en Islam, in revue intersignes, n°2,
1991, p 143.
2
Nouredine Saadi: la femme et la loi en Algérie, collection dirigée par F. Mernissi, éd. Bouchène, Alger 1991, p 70-73.
3
Peggy Hermann, L’existence d’une conception des droits de l’homme propre aux Etats musulmans, DEA de droit
international, Faculté de droit de Montpellier I, 1999 in, webmaster@memoireonline.com
4 Voir: Sonya Dayan – Herzburn, les femmes un enjeu politique, paradoxes du féminin en Islam, in revue intersignes, n°2, 1991, p 143.

٘ اػزٔضد ٛظ ٙاإلرلبه٤خ ٝػغًذ ُِزٞه٤غ ٝاُزوض٣ن ٝاالٌٗٔبّ ثٔٞجت هغاع اُجٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزذضح عهْ ٖٗ ٔ8ٓ/أُئعر كً ٔ8 ٢بٕٗٞ
األ/ٍٝص٣ـٔجغ  ،ٔ979ربع٣ز ثضء اُ٘لبط ٖ :أ/ٍِٞ٣ؿجزٔجغ ٝ ،1981كوب ألدٌبّ أُبصح  ٕ7كوغح (ٔ) ٜٓ٘ب.
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 مامضٔ زُٓعة خ٩ام ْالخ١ٓ٣ر الٓاعصة في َظٍ الٓزاة ٤الضْلُت ْماهي زاع املترجبت ٖلى جُبُِ٣ا ٖلى ؾغةالٗغبُت ْاملجخم٘؟
 ١إلاوؿان؟ ْما مضٔ هجاخِا في
ْ ١الٓاظباث الٗاةلُت امل٣غعة الٓزاة ٤الٗغبُت ْإلاؾالمُت لخ ٓ٣ر
 ما هي الخ ٓ٣رئًجاص خلٓ٫ر ظظعٍت لخدهحن ؾغة الٗغبُت املؿلمت؟
 َل ًم ً٨إلاٖخماص ٖلى َظٍ الٓزاة ٤الٗغبُت ْإلاؾالمُت مً أظل صعبر مساَغ جُبُ ٤الٓزاة ٤الضْلُت لخ١ٓ٣رإلاوؿان املسخلٟت ،التي جبال ٜفي جدغٍغ املغأة ْحُٗي خلٓال ٢ض جدؿبب في ج ٪ُ٨ٟؾغة ْحؿاَم في اهدكاع ٞاث
ئظخماُٖت جًغ ختى املجخم٘؟
ْلئلظا ت ٖلى َظٍ الدؿاؤالث املُغْخت ،ؾى٣ؿم صعاؾدىا الى ٢ؿمحن ،ه٨ك ٠في ال٣ؿم ْ٫ر مىّ ظَٓغ ْمضٔ
زُٓعة الٓزاة ٤الضْلُت ْهخاةجِا الؿلبُت ٖلى ؾغة ْاملجخم٘ ،أما في ال٣ؿم الشاوي ٞؿيؿلِ الًٓد ٖلى الشٛغاث التي
حكٓب الٓزاة ٤الٗغبُت ْإلاؾالمُت التي جىٓم خ١ٓ٣ر املغأة الٗاةلُت ،للسغْط ا٢تراخاث ْجٓنُاث جدمي ؾغة الٗغبُت
مً الخدضًاث املٗانغة.

ؤوال :الخلىقن والىاحباث الهاثلُت في الىزاثم الضولُت لخلىقن ؤلانؿاو
جخمحز الٓ٣اهحن الٗغبُت إلاؾالمُت ًٖ الٓ٣اهحن الٛغبُت مً خُض ٖضم ئصماط مٓعر املخٗل٣ت األخٓا ٫الصسهُت في
ال٣اهٓنر املضويْ ،ئهما في ٢اهٓها زانا أَلٖ ٤لُّ اؾم ٢اهٓنر خٓا ٫الصسهُتْ .ل٣ض ظاد َظا الٟهل هدُجت الٖخباع
٢اهٓنر خٓا ٫الصسهُت وؿُج ْخضٍ ًسخل ًٖ ٠ؾاةغ الٓ٣اهحن الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالجىاةُت ْالخجاعٍت ْالضْلُت
ْٚحرَاً ِٓٞ ،د٨م ٖال٢اث ئوؿاهُت شسهُت ئلى خض بُٗضٖ ،لحها ٖماص املجخم٘ ٧لّْ ،هي ٖال٢ت أٞغاص السلُت ؾاؾُت
في املجخم٘ ،أي ؾغة.
ٞخىُٓم ٖال٢ت الؼْاط أمغ خؿاؽ ظضا ألهّ مغجبِ الخُاة الصسهُت لؤلٞغاص مً ظِتْ ،ألهّ يمـ في ال٨شحر مً
الخاالث مباصب ْاٖخ٣اصاث عاسست في أصٍ ان أٞغاص املجخم٘ ٖبر أػمىت بُٗضة مً ظِت أزغٔر .لظا حؿخٓحي أٚلبُت ٓ٢اهحن
خٓا ٫الصسهُت الٗغبُت إلاؾالمُت مهضعَا مً الكغَٗت إلاؾالمُت الؿمداد ْمً الخ٣الُض املٓعْزت ْالتي جٓ٩نر
لالؾ ٠أٚلبُتها حسخيد ئلى ْيُٗت ْخ١ٓ٣ر املغأة صازل ؾغة.
ْمً َظا املىُلٌٗ ٤خبر بٌٗ ال٨خاب 1أن "٢اهٓنر ؾغة َٓ في خض طاجّ ٢اهٓنر املغأة لظا ال ًجب أن ًدخٓير ٖلى ما
ٌك٩ل جمُحزا يضَا ل ًجب أن ًد ٤٣لِا املؿاْاة ال٩املت صازل مإؾؿت ؾغة".
ْل٣ض جؼاًضث في ٖٓام زحرة املُالبت ًغْعة جُا ٓ٢ ٤اهحن خٓا ٫الصسهُت م٘ الٓزاة ٤الضْلُت لخ١ٓ٣ر
إلاوؿان ْٖضم الخدٖ ٟٔلى املٓاص السانت دىُٓم ؾغة ْخ١ٓ٣ر املغأة ٞحهاْ ،ج٨مً زُٓعة َظٍ املُالبت في أجها لم
جب٣ى جهضع مً ظِاث ٚغبُت صْلُت ٞدؿب ل مً صازل الضْ٫ر الٗغبُت إلاؾالمُت في خض طاتها ،لظا ئؾخٓظب الخٓ٠٢

ٔ Peggy Hermann, op. cit.
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ٖىض زُغ جُا ٓ٢ ٤اهِىا الٓزاة ٤الضْلُت لخ١ٓ٣ر إلاوؿان ُٞما ًخٗل ٤األؾغة ٖلى ْظّ الخدضًض ،مً زال ٫الخٗغى
ملِٟٓم ؾغة ْالٗى ٠ؾغير في َظٍ الٓزاة ٤الضْلُت ٧اآلحي:

 .1مفهىم ألاؾغة في الىزاثم الضولُت لخلىقن ؤلانؿاو:
ٌٗخبر إلاٖالن الٗالمي لخ١ٓ٣ر إلاوؿان أْ٫ر ْزُ٣ت صْلُت ههذ ٖلى الخ١ٓ٣ر ْالٓاظباث الٗاةلُت م٣خطخى املاصة16
التي ؾٓث حن املغأة ْالغظل في ئ غام ٖ٣ض الؼْاط ْفي خِ٢ٓ٣ما أزىاد ُ٢امّ ْٖىض اهداللّ مغ٦ؼة ٖلى يغْعة جٓٞغ الغيا
ال٩امل ْاملُل" ٤لُغفي الٗ٣ض" مٗخبرة الؼْاط – بكغٍ لٓ ٙالؿً ال٣اهٓوي -خ ٤مً خ١ٓ٣ر إلاوؿان ٚحر ٢ا ل ألي ُ٢ض
1
ال ؾُما صًجي٦ ،ما ئٖخبرث ؾغة هي الٓخضة الُبُُٗت ؾاؾُت للمجخم٘ ْلِا خ ٤الخمخ٘ دماًت املجخم٘ ْالضْلت".
ْأٖاص الِٗض الضْلي السام الخ١ٓ٣ر املضهُت ْالؿُاؾُت مٓظب املاصة ،223الخأُ٦ض ٖلى ئٖخباع ؾغة "الٓخضة
الجماُٖت الُبُُٗت ْ ؾاؾُت في املجخم٘ ْلِا خ ٤الخمخ٘ دماًت املجخم٘ ْالضْلت" ْٖلى يغْعة جٓٞغ الغيا ال٩امل
ْاملُل ٤لـ "ؾغفي الهلض" ل ً٨جغاظٗذ ال٣ٟغة الشاهُت مً َظٍ املاصة ًٖ ط٦غ الُ٣ض املغجبِ الضًً.
ْالجضًغ الظ٦غ أن املاصة  4/23لم ج٨خٟي الىو ٖلى يغْعة جد ٤ُ٣املؿاْاة حن املغأة ْالغظل ٖىض الؼْاط ْأزىاد ُ٢امّ
١
ٔ خ ٓ٣ر
ْٖىض اهداللّ ل أياٞذ يغْعة ئلتزام الضْ رَ ٫غا ٝفي َظا الِٗض " اجساط الخضا حر املىاؾبت لٟ٨الت حؿاْ ر
"الؼوحيو" ْْاظباتهما لضٔ التزْط ْزالُ٢ ٫ام الؼْاط ْلضٔ اهداللّ".
ْٖىض الَٓلت ْلى ْبخاعٍش نضْعر َاجحن الٓزُ٣خحن الضْلُخحن ،لم ًسُغ ٖلى ا ٫أخض أن املهُلخاث املؿخٗملت
املاصة ْ 16املاصة  23ؾالٟخحن الظ٦غ٧ ،اهذ جمِض الهخ٣ا ٫املجخم٘ الضْلي جضعٍجُا هدٓ إلاٖترا ٝاألؾغة مً ظيـ ْاخض،
ٞغٚم جأُ٦ض َاجحن املاصجحن ٖلى خ ٤املغأة ْالغظل ٖلى ٢ضم املؿاْاة في الؼْاط مجغص لٓ ٙؾً الغقض ،ل٨جهما ٖىض
الخضًض ًٖ قغٍْ ئ غام ٖ٣ض الؼْاط ًخدضزان ًٖ " ؤؾغاف الهلض" ،صْنر ط٦غ " املغأة ْاعظل" هغٍذ الٗباعة.
ٞالؼْاط املِٟٓم الٛغبي ٌؿمذ ُ٣ام عا ِ ٖاةلي "ْ٣ٖ ٤ٞض مضوي" ٚحر مىخٓم ٓ٣اٖض صًيُت٦ ،ما ٌؿمذ ُ٣ام
أهماٍ مؿخ٣لت ْ"مخدغعة" ختى مً صْنر ٖ٣ض الؼْاط ،أبٗض مً طلٌ ٪ؿمذ ُ٣ام ٖاةلت مً ظيـ ْاخض ،ل ْجًمً
ألٞغاصَا ) أي ؾغة مً ظيـ ْاخض( الخمخ٘ ٩اٞت الخ١ٓ٣ر ْالٓاظباث الٗاةلُت ،ما ٞحها الخ ٤في الخبجي.

ٔ ر٘ن أُبصح  ٔٙكوغح  ٖٓ 3اإلػالٕ اُؼبُُٔ ٢ذوٞم اإلٗـبُِٕ" ،غجَ ٝأُغأح ٓزب ثِـب ؿٖ اُؼٝاط دن اُزؼٝط ٝرؤؿ٤ؾ أؿغح ص ٕٝأ ١ه٤ض ثـجت
اُج٘ؾ أ ٝاُضُٜٔٝ .ٖ٣ب دوٞم ٓزـب٣ٝخ ػ٘ض اُؼٝاط ٝأص٘بء ه٤بٓٝ ٚػ٘ض اٗذالُ.ٚ
 ال ٣جغّ ػوض اُؼٝاط اال ثغً ٠اُطغك ٖ٤اُغاؿج ٖ٤ك ٢اُؼٝاط عًً ٠بٓال ال اًغا ٙك.ٚ٤
 األؿغح  ٢ٛاُٞدضح اُطج٤ؼ٤خ األؿبؿ٤خ ُِٔجزٔغ ُٜٝب دن اُزٔزغ ثذٔب٣خ أُجزٔغ ٝاُضُٝخ.
ٕ ر٘ن أُبصح ٖٕ ٖٓ اُؼٜض اُض ٢ُٝاُشبم ثبُذوٞم أُضٗ٤خ ٝاُـ٤بؿ٤خ ػِٓ ٠ب  .ٔ " : ٢ِ٣األؿغح  ٢ٛاُٞدضح اُجٔبػ٤خ اُطج٤ؼ٤خ ٝاألؿبؿ٤خ ك٢
أُجزٔغُٜٝ ،ب دن اُزٔزغ ثذٔب٣خ أُجزٔغ ٝاُضُٝخُِ ٌٕٞ٣ .ٕ .غجَ ٝأُغأح ،اثزضاء ٖٓ ثِٞؽ ؿٖ اُؼٝاط ،دن ٓؼزغف ث ٚك ٢اُزؼٝط ٝرؤؿ٤ؾ أؿغح.
ٖ .ال ٘٣ؼوض أ ١ػٝاط اال ثغًب اُطغك ٖ٤أُؼٓغ ػٝاجٜٔب عًبء ًبٓال ال اًغا ٙك .ٗ ".ٚ٤رزشظ اُض ٍٝاألٍغاف كٛ ٢ظا اُؼٜض اُزضاث٤غ أُ٘بؿجخ ٌُلبُخ
رـب ٟٝدوٞم اُؼٝجٝٝ ٖ٤اججبرٜٔب ُض ٟاُزؼٝط ٝسالٍ ه٤بّ اُؼٝاط ُٝض ٟاٗذالُٝ .ٚك ٠دبُخ االٗذالٍ ٣زٞجت ارشبط رضاث٤غ ٌُلبُخ اُذٔب٣خ اٌُغٝع٣خ
ُألٝالص ك ٢دبُخ ٝجٞصًٔ .ْٛب ر٘ن أُبصح ٖٓ ٛظا اُؼٜض " ُٔٝ ٌَُ ٌٕٞ٣ .ض ،ص ٕٝأ ١رٔ٤٤ؼ ثـجت اُؼغم أ ٝاُِ ٕٞأ ٝاُج٘ؾ أ ٝاُِـخ أ ٝاُض ٖ٣أٝ
األهَ اُو ٢ٓٞأ ٝاالجزٔبػ ٢أ ٝاُضغٝح أ ٝاُ٘ـت ،دن ػِ ٠أؿغرٝ ٚػِ ٠أُجزٔغ ٝػِ ٠اُضُٝخ ك ٢ارشبط رضاث٤غ اُذٔب٣خ اُز٣ ٢وزٌٜ٤ب ً ٚٗٞهبهغا.
ٕ٣ .زٞجت رـجٍ ًَ َ٤لَ كٞع ٝالصر٣ٝ ٚؼط ٠اؿٔب ٣ؼغف ثٍ ٌَُ .ٖ .ٚلَ دن ك ٢اًزـبة ج٘ـ٤خ".
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ْمً ظِت أزغٔ ،عبُذ َاجحن الٓزُ٣خحن الضْلُخحن خماًت ؾغة خد ٤ُ٣املؿاْاة ال٩املت ْالٟٗلُت حن الغظل ْاملغأة
ْبئخضار حُٛحر في الضْعر الخ٣لُضي "النمؿي الجنضعين " ل٩لحهما في املجخم٘ ْ ؾغة1؛ ٞبضأث جدبلٓعر ٨ٞغة ئًجاص ٢اهٓنر
2
زام لخماًت اليؿاد مً ٧اٞت أق٩ا ٫الخمُحزٌٗ ،غ ٝـ"ال٣اهٓنر الضْلي لخماًت خ١ٓ٣ر املغأة".
ْمً أظل جدَ ٤ُ٣ظٍ الٛاًت اٖخمضث مىٓمت مم املخدضة مجمٖٓت مً الٓزاة ٤الضْلُت مً أظل جدؿحن أْيإ
املغأة صازل ؾغة ْجدغٍغَا مً الُٓ٣ص املٟغْيت ٖلحهاْ ،جخمشل َظٍ الٓزاة:٤
1957؛
 اجٟاُ٢ت ظيؿُت املغأة املتزْظت ْخِ٣ا االخخٟاّ جيؿُتها نلُت لٗام
1962؛
 اجٟاُ٢ت ال٣بٓ٫ر الُٓعي الؼْاط ْالؿً الضهُا للؼْاط ْحسجُلّ لٗام
 اجٟاُ٢ت الً٣اد ٖلى ٧اٞت أق٩ا ٫الخمُحز يض املغأة لٗام ) 1979اجفاكُت الؿُضاو(3؛ ْحٗخبر َظٍ الاجٟاُ٢ت ،أَم
ْزُ٣ت صْلُت جدمي الخ١ٓ٣ر الٟغصًت لليؿاد ،لٓ٩جها ٢ض خضصتها في ئَاع الىٓام الضْلي لخ١ٓ٣ر إلاوؿان ،مداْلت
جد ٤ُ٣املؿاْاة الٟٗلُت ٖلى أعى الٓا.٘٢
ْجلؼم املاصة  16مً اجٟاُ٢ت الؿُضاْ الضْ٫ر َغاٞ ٝحها اجساط ٧ل الخضا حر املىاؾبت للً٣اد ٖلى الخمُحز يض املغأة
في ٧اٞت مٓعر املخٗل٣ت الؼْاط ْالٗال٢اث الٗاةلُتْ ،بٓظّ زام جًمً :املؿاْاة حن الغظل ْاملغأةٖ ،ىض ئ غام ٖ٣ض
الؼْاط ،خغٍت ازخُاع الؼْط ،الغيا ال٩امل ْالخغ ٦ما جلؼمِم ًغْعة مىدِما هٟـ الخ١ٓ٣ر ْاملؿإْلُاث ) ما ٞحها
الاهٟا (١زال ٫الؼْاط أْ بٗض اهداللّ.
٦ما جىو َظٍ املاصة ٖلى يغْعة جمخ٘ املغاة ْالغظل ىٟـ الخ١ٓ٣ر ْاملؿإْلُاث ُٞما ًخٗل ٤الٓالًت ْالٓ٣امت
ْالٓناًت ٖلى َٟاْ ٫جبىحهم ،ما في طل ٪مىذ ئؾم ؾغة.
ل ً٨أزُغ ما ههذ ٖلُّ َظٍ املاصة في ٣ٞغتها الشاهُت َٓ ُالن زُٓبت أْ ػْاط " الُٟل" ،م٘ الٗلم أن اجٟاُ٢ت
خ١ٓ٣ر الُٟل لٗام ٢ ،1989ض ٖغٞذ الُٟل ٩ل مً لم ًخٗضٔ ٖمغٍ  18ؾىتْٖ ،لُّ ٞان أ٢ل ما ً٣اَ ًٖ ٫ظٍ املاصة أجها
حصج٘ الٗال٢اث الخغة الساعظت ًٖ اَاع الؼْاطْ ،بامل٣ا ل حُٗي املغأة خغٍت جامت الؾُما ظؿضًت ،في إلاهجاب ْ مىّٗ أْ
ختى اً٣ا ٝالخمل ْلٓ ٧ان في اَاع ٖ٣ض ػاْط.
ًا
ًا
صْلُا في َظا إلاَاع بٗض أن خُٓذ
حكغَٗا ر
ر
ْئلى ظاهب اجٟاُ٢ت الؿُضاْ ْٚحرَا مً الٓزاة ٤الضْلُت ْالتي اجذ حك٩ل
بجهضًٖ ٤ضص ٦بحر مً الضْ٫ر ،ما ٞحها الضْ٫ر الٗغبُت إلاؾالمُت٧ ،اهذ للبُاهاث السخامُت للمإجمغاث الضْلُت أزغ اعػر في
4
 ١إلاوؿاهُت للمغأة ؾٓاد في أَضاِٞا أْ مًامُجها أْ لُاتها.
جُٓ رع الخ ٓ٣ر

ٔ أٗظغ اُلوغح ٘ٔ ٖٓ ص٣جبجخ ارلبه٤خ اُوٌبء ػِ ٠جٔ٤غ أكٌبٍ اُزٔ٤٤ؼ ًض أُغأح.
2

SIA SPILIOPOULOU Åkermark : Humain Rights of minority women, a manuel of international law, The Åland Islands
Peace Institute in co-operation with the Åbo Akademi University Institute for Humain Rights, Finland 2000, p. 15.

ٖ اػزٔضد ٝػغًذ ُِزٞه٤غ ٝاُزوض٣ن ٝاالٌٗٔبّ ثٔٞجت هغاع اُجٔؼ٤خ اُؼبٓخ
 - ٔ979ربع٣ز ثضء اُ٘لبط ٖ :أ/ٍِٞ٣ؿجزٔجغ ٔٝ ،ٔ98كوب ألدٌبّ أُبصح .ٕ7
ٗ أٗظغ ٓوبُ٘ب رذذ ػ٘ٞإ ٙٓ ،ٕٓٓ٘-ٔ9ٗ٘ ،ؿ٘خ ٖٓ اٌُ٘بٍ ٖٓ أجَ رٌغ٣ؾ دوٞم أُغأحٓ ،وبٍ ٗلغ ك ٢جغ٣ضح األص٣ت ُ /ج٘بٕ آطاع ٓ/بعؽ
ٕ٘ٓٓ ٌٖٔ٣ /اإلٍالع ػِ ٠أُوبٍ ثٔٞهغ ٓغًؼ ج َ٤اُجذش اُؼِٔ ٢ػِ ٠اُغاثَ اُزبُ1945- 2005 : 60 : ٢صىت مه انىضال مه أجم تكريش
حقىق انمرأة  /صرور طانبي انمم
ُألْٓ أُزذضح ٖٗ ٔ8ٓ/أُئعر كً ٔ8 ٢بٗ ٕٞاأل/ ٍٝص٣ـٔجغ
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ٚحر أن َظٍ الٓزاة ٤الضْلُت لم جخٗغى ملٓيٕٓ الٗى ٠ؾغي ،مما ص ٘ٞاللجىت املىبش٣ت ًٖ اجٟاُ٢ت الؿُضاْ ئلى
1992م ،1التي ْؾٗذ مً مِٟٓم الخمُحز يض املغأة  -الظي ًجب أن جلتزم الضْ٫ر الً٣اد
ْي٘ الخٓنُت ع٢م ) (19لٗام
ٖلُّ  -لِكمل ختى الٗى ٠املٓظّ يضَاٞ .ما امل٣هٓص الٗى ٠ؾغير مٓظب ْزاة ٤خ١ٓ٣ر إلاوؿان؟

 .2مفهىم الهنف ألاؾغين:
الٗى ٠ؾغي َٓ ،م٣خهغ ٖلى الٗى ٠الظي جخٗغى لّ املغأة أْ الُٟلت صازل ؾغة ٍْخمشل في ئخضٔ ق٩ا٫
الخالُت:
 الؼْاط جدذ ؾً الشامىت ٖكغ :الظي اٖخبرجّ املاصة  2/16مً اجٟاُ٢ت الؿُضاْ ٦ما عأًىا ػْاظا اَال ،زم ظادث 2(2002لخهى ّٟيمً املماعؾاث الًاعة ْالخٗؿُٟت ،خُض ههذ ٖلى" :الً٣اد ٖلى
ْزُ٣ت )ٖالم نالر -ظضًغ -لؤلَٟا٫
املماعؾاث الًاعة أْ الخٗؿُٟت التي جىته ٪خ١ٓ٣ر َٟاْ ٫اليؿاد مشل الؼْاط املب٨غ ْال٣ؿغير ،"...زم اٖخبرجّ لجىت
 1999مماعؾاث ياعة تهضص خ ٤املغأة في الخُاة؛
مغ٦ؼ املغأة ٖام
 الًٓا ِ املٟغْيت ٖلى الخغٍت في الجؿضْ :مجها اؾدى٩اع الخغم ٖلى الٟٗت ْالٗظعٍت ،ئلؼام الخٓ٩ماث خٓٞحرزضماث الصخت إلاهجا ُت ل٩ل الكغاةذ الٗمغٍت ْئ اخت إلاظِاىْ ،أن زُاع إلاهجاب زام الؼْظت  ِ٣ٞصْنر الؼْط،
٦ما أن ًهبذ ازخُاع الٍِٓت الجىضعٍت أي ازخُاع الخٓظّ الجيسخي مً خ١ٓ٣ر إلاوؿان؛
 مِغ الٗغْؽ :حٗخبر الٓزاة ٤الضْلُت املِغ ًاٌٗض ٖىٟا يض الٟخاة ،ل ْاٖخبرٍ ج٣غٍغ
زمىا للٗغْؽْ ،مً زم َّلر
ًا
ً ،2000ا
ٖامال مً ٖٓامل اعج٩اب الٗى ٠املجزلي؛
ر
ْاخضا مً أعبٗت ْزالزحن
الُٓهِؿُ ٠للٗى ٠املجزلي ٖام
 ،2007أن ٖمل الٟخاة صْنر الشامىت ٖكغة
 ٖمل الٟخاة في ِذ أَلِا :اٖخبر ج٣غٍغ لجىت السبراد الهاصع ٖامفي مجز٫ر أَلِا "أخض أؾٓأ أق٩اٖ ٫مالت َٟاَْ ،"٫الب مً مىٓمت الٗمل الضْلُت اصعاظّ يمً أؾٓأ أق٩اٖ ٫مالت
صْلُا ْاٖخباعٍ ًا
َٟاْ ،٫بالخالي ججغٍمّ ًا
ٖىٟا يض الُٟلت.
 ٖضم الدؿاْير حن الغظل ْاملغأة في املحرار :اٖخبر ج٣غٍغ لجىت السبراد ؾال ٠الظ٦غ ،أن الٓ٣اهحن في البلضان ٚحرًا
مشاال لظلٓ٢ ٪اهحن املحرار في الضْ٫ر إلاؾالمُت،
الٛغبُت جإصي ئلى "الخض مً ٢ضعة املغأة ٖلى الخٍُٓغ الا٢خهاصي"ْ ،ط٦غ ر
خُض اٖخبرٍ ًا
جمُحزا يض الٟخاةَْ ،الب املؿاْاة الخامت ٞحها حن اليؿاد ْالغظا.٫

ٔ ُج٘خ اُوٌبء ع ُ ٠اُزٔ٤٤ؼ ًض أُغأح ،اُزٞه٤خ اُؼبٓخ عهْ  ،ٔ9اُؼ٘ق ًض أُغأح (اُضٝعح اُذبص٣خ ػلغح )ٔ99ٕ ،اُلوغربٕ ٔ ٓ ، 7ٝجٔٞػخ اُزؼِ٤وبد اُؼبٓخ ٝاُزٞه٤بد اُؼبٓخ اُز ٢اػزٔضرٜب اُ٤ٜئبد أُلغكخ ػِ ٠ر٘ل٤ظ
ارلبه٤بد دوٞم اإلٗـبٕ.HRI\GEN\1\Rev.7 . UN Doc ،

ٕ ( 10أ٣بعٓ/ب.A/RES/S-27/2. 2000 .)2002 ٞ٣
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 الٓالًت ٖلى ىاد :اٖخبر الخ٣غٍغ إلا٢لُمى للمىُ٣ت الٗغبُت الهاصع ًٖ محن الٗام لؤلمم املخدضة ْاملٗىٓنر:"الٗى ٠في املٓا ٘٢املسخلٟت" :أن تهظًب الٓالضًً لؤل ىاد أْ جٓبُسِم أْ اجبإ أٔ ؾُاؾت ٖ٣ا ُت " ًا
ٖىٟا يض َٟا٫
صازل ؾغة ًجب جٖٓ ُّٟ٢لى الٟٓعر"٦ .ما حٗخبر لجىت مغ٦ؼ املغأة الضْلُت أن ازخهام الٟخاة مبضأ الٓالًت في الؼْاط،
جمُحزا يضَا ًجب الً٣اد ٖلُّ؛ لخد ٤ُ٣املؿاْاة املُل٣ت حن الظ٦غ ْ هثىْ ،طلً ٪ا
ًا
ْ٣ٞا لىو املاصة ) (16مً
ٌٗض
اجٟاُ٢ت الؿُضاْ ؾالٟت الظ٦غ.
ًا
ج٨غَؿا للٗى٠
 صْاع الُٟغٍت ل٩ل مً الغظل ْاملغأة صازل ؾغة :اٖخبرث مىٓمت مم املخدضة َظا الخ٣ؿُميض املغأةْ ،مً زم ٖ٣ضث مإجمغاث جلٓ املإجمغاثْ ،أنضعث ْزاةٖ ٤ضة بهض ٝالً٣اد ٖلى طل ٪الخ٣ؿُمْ ،الٗمل ٖلى
جباص ٫صْاع "الىمُُت/الخ٣لُضًت /الجىضعٍت" ،أْ ٖلى أ٢ل ج٣ضًغ جٓخُض صْاع دُض ًم ً٨ا٢دؿامِا الدؿاْير حن
الجيؿحن.
 ٓ٢امت الغظل في ؾغةَ :الب ج٣غٍغ لجىت السبراد الهاصعة ًٖ ٢ؿم الاعج٣اد املغأة ) ،(DAWفي ال٣ٟغة )(50الٛاد الٓ٣امت ْْنِٟا ـ «الُِا٧ل الُبُ٣ت في ئصاعة البِذْ ،بأجها جمىذ الخ١ٓ٣ر ْالٓ٣ة للغظل أ٦ثر مً املغأةْ ،اٖخبر أن
طلً ٪جٗل اليؿاد ْالٟخُاث طلُالث جابٗاث للغظا.٫
 الُال ١ا اصة الؼْط املىٟغصة :حٗخبر اله ٥ٓ٩الضْلُت الهٓعة التي ًخم بها الُال ١في الكغَٗت إلاؾالمُت ًاٖىٟا
ع
يض املغأةْ ،مً زم جلر في املُالبت الٛاد أي ٓٞاع١ر في الخ١ٓ٣ر ْاملؿيٓلُاث حن الغظل ْاملغأة ٖىض ٞسخ الؼْاطْ ،مً
طل ٪ما ههذ ٖلُّ املاصة )/16ط(.
 حٗضص الؼْظاث :اٖخبرث مىٓمت مم املخدضة مً زال ٫مسخل ٠اله ٥ٓ٩التي أنضعتها ،الخٗضص مً أبٗضًا
جمُِضا ملىّٗ ْججغٍمّ.
أق٩ا ٫الخمُحز ْالٗى ٠يض املغأةْ ،مً زم ٖملذ ٖلى هؼٕ الكغُٖت ٖىّ ؛
ْ ١الٓاظباث الٗاةلُتٞ ،هي ٦ما الخٓىا عبُذ جىُٓم الٗال٢ت
َظا ازخهاع مٓ ٠٢مسخل ٠الٓزاة ٤الضْلُت مً الخ ٓ٣ر
١
ؾغٍت مؿألت جدغٍغ املغأة مً ٧ل الُٓ٣ص ،ما ٞحها زالُ٢ت ْالضًيُتْ ،مؿاْاتها مؿاْاة مُل٣ت م٘ الغظل في الخ ٓ٣ر
ي
ي لِكمل ختى خِ٣ا في املِغ أْ صْعَا "الُٟغ ر
ْالٓاظباث م٘ الخٟغٍِ في خماًتها الخٓؾ٘ في مِٟٓم الٗى ٠ؾغ ر
ي" صازل ؾغة ،مما ٌٗغى املجخمٗاث الٗغبُت إلاؾالمُت ْٓ٢اهحن أخٓالِا الصسهُت ئلى إلاهخ٣اص
الىمُي الجىضع ر
املؿخمغ ،مِما ٧اهذ صعظت الخٗضًالث التي أطزلذ ٖلحها.
ْل٣ض جدٟٓذ أٚلبُت الضْ٫ر الٗغبُت إلاؾالمُت ٖلى املاصة 16مً ئجٟاُ٢ت الؿُضاْ ْاٖتريذ ٖلى مسخل ٠الٓزاة ٤التي
حؿعى الى جدغٍغ املغأة لسُغْة ما ظاد ٞحهاْ ،خاْلذ في ٖضة مىاؾباث ئًجاص ضًال لِا ٖلى املؿخٓٔر الٗغبي إلاؾالمي
إلا٢لُميِٞ ،ل ْ٣ٞذ في مؿٗاَا َظا مً أظل خماًت ؾغة ْصعبر مساَغ الٓزاة ٤الضْلُت؟

زانُا :الخلىقن والىاحباث الهاثلُت في الىزاثم الهغبُت وؤلاؾالمُت لخلىقن ؤلانؿاو
ه٣هض الٓزاة ٤الٗغبُت ْإلاؾالمُت لخ١ٓ٣ر إلاوؿان مجمٖٓت الٓزاة ٤الضْلُت السانت د١ٓ٣ر إلاوؿان ْالهاصعة مً
٢بل مىٓماث صْلُت ئؾالمُت أْ ٖغبُت٦ ،مىٓمت الخٗاْنر إلاؾالمي ْظامٗت الضْ٫ر الٗغبُت.
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ْؾيخٓ ٠٢في َظا امل٣ام ٖىض زالر ْزاة" ٤ئؾالمُت" ،ناصعة ًٖ زالر مىٓماث ٖغبُت ئؾالمُت مسخلٟت ْهي البُان
الٗالمي لخ١ٓ٣ر إلاوؿان في إلاؾالم )الهاصع ًٖ املجلـ إلاؾالمي ْعْبي(ْ ،ئٖالن ال٣اَغة لخ١ٓ٣ر إلاوؿان في إلاؾالم
)الهاصع ًٖ مىٓمت املإجمغ إلاؾالمي ؾا ٣اْ ، (1مؿٓصة املُشا ١الٗغبي لخ١ٓ٣ر إلاوؿان )الهاصع ًٖ ظامٗت الضْ٫ر
الٗغبُت( ٖلى ؾبُل املشا ٫ال الخهغ ،دُض َىا٦ ٥م َاةال مً إلاٖالهاث خٓ٫ر خ١ٓ٣ر إلاوؿان ناصعة ًٖ مىٓماث
صْلُت ئؾالمُت أْ ٖغبُت.

 .1الخلىقن والىاحباث الهاثلُت في البُاو الهاإلاي لخلىقن ؤلانؿاو في ؤلاؾالم:
 ١إلاوؿان في إلاؾالم ًٖ املجلـ إلاؾالمي ْعْبي في لىضن في 19ؾبخمبر/حكغًٍ زاوي
ل٣ض نضع البُان الٗالمي لخ ٓ٣ر
 ١إلاوؿان.
ٍْ ،1981دك٩ل َظا البُان مً جٓظحهاث ٖامت للضْ رًٖ ٫اد  ُّٞفي مجا ٫خ ٓ٣ر
ْفي حٗغٍ ّٟلؤلؾغة ،جىو املاصة السامؿت مىّ " :ؾغة هي الٗامل ؾاسخي في ج ًٍٓ٩املجخم٘ ،الؼْاط َٓ أؾاؽ
جٍٓ٩جها ،اليؿاد ْالغظا ٫لِم الخ ٤في الؼْاطْ ،ال ًم ً٨جُُ٣ض مماعؾت َظا الخ ٤ألؾباب الٗغ ،١اللٓن ،الجيؿُت".
ْالجضًغ الظ٦غ في َظا امل٣ام َٓ أن َظٍ املاصة ٢ض وؿِذ أْ األخغٔر جىاؾذ إلاقاعة ئلى الُ٣ض املغجبِ الضًً ،دُض
٦ما ٌٗلم الجمُ٘ ،ال ٌؿمذ إلاؾالم للمؿلماث الؼْاط بٛحر مؿلمَْ ،ظا عاظ٘ خؿب اٖخ٣اصها لخجىب الخٗغى لالهخ٣اص.
أما املاصة  6مىّ ٞهي ججٗل " املغأة مؿاٍْت للغظل في ال٨غامت إلاوؿاهُت خِ٢ٓ٣ا مٗاصلت لٓاظباتها ،لِا الصسهُت
املضهُت ْمؿإْلُتها املالُت املؿخ٣لتْ ،الخ ٤في الاخخٟاّ االؾم الٗاةلي ْبالغْا ِ الٗاةلُت" ْ ،جًُ ٠ال٣ٟغة )ب( مً
َظٍ املاصة "الؼْط لّ مؿإْلُت الاٖخىاد الٗاةلت ْاملؿيٓ ر ًٖ ٫خماًتها".
ُْٞما ًسو خ١ٓ٣ر َٟاٖ ٫لى ْالضحهم ،جىو املاصة٣ٞ 7غة )أ( " مجغص الٓالصة٧ ،ل َٟل لّ خ١ٓ٣ر ٖلى ْالضًّ،
ٖلى املجخم٘ ْٖلى الضْلت ُٞما ًسو خًاهخّ ،جغبِخّ ْالاَخمام ّ ماصًا صخُا ْمٗىٍٓا"٦ ،ما ج٣غعر َظٍ املاصة لؤلم
ْالجىحن خماًت ْمٗاملت زانت.
أما ُٞما ًسو خ ٤الٓالضًً ٖلى َٟا ،٫جىو َظٍ املاصة في ال٣ٟغة )ب( " :آلا اد أْ مً ًىٓب ٖلحهم لِم الخ ٤في
ازخُاع جغبُت أَٟالِم بكغٍ مغاٖاة مهالخِم ْمؿخ٣بلِمٖ ،لى يٓد الُ٣م املٗىٍٓت ْٓ٢اٖض الكغَٗت إلاؾالمُت".
ٖ ١لى ْالضحهم،
ٖ ١لى أَٟالِما٧ْ ،ل أًٖاد ؾغة لِم خ ٓ٣ر
ْجًُ ٠ال٣ٟغة )ط( مً املاصة 7أن " :للٓالضًً خ ٓ٣ر
ْ٣ٞا ألخ٩ام الكغَٗت إلاؾالمُت".

ٔ ثزبع٣ز  ٕ8دؼ٣غإٕٔٔٓ ٝسالٍ اُضٝعح اُضبٓ٘خ ٝاُضالصُٔ ٖ٤جِؾ ٝػعاء سبعج٤خ ٓ٘ظٔخ أُئرٔغ اإلؿالٓ ،٢أجٔؼذ اُض ٍٝاألػٌبء كٜ٤ب ػِ٠
هغاع رـ٤٤غ كؼبع ٝاؿْ ٓ٘ظٔخ أُئرٔغ اإلؿالٓ٤ُ ،٢وجخ "ٓ٘ظٔخ اُزؼب ٕٝاإلؿالٓ٤ُ "٢ؼٌؾ اُوغاع اُجض٣ض رذٞال ٗٞػ٤ب ك ٢أصاء أُ٘ظٔخٝ ،اعروبء
ًج٤غا ثلؼبُ٤زٜب ًٔ٘ظٓٞخ ص٤ُٝخ رؼَٔ ك ٢كز ٠أُجبالد اُـ٤بؿ٤خ ٝاالهزوبص٣خ ٝاُضوبك٤خ ٝاالجزٔبػ٤خ.
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ٌؿخسلو مً َظٍ املٓاص ،أن مِاث ال ٌؿخًُٗ ج٣غٍغ َغٍ٣ت جغبُت أَٟالًِ ئال في خالت ْٞاة آلا اد أْ ُٚابهم..
ٍْٓ٩نر طل ٪مٓظب إلاها ت ،م٘ أهّ مً املٟغْى أن ًماعؽ َظا الخُ ٤غٍ٣ت مكتر٦ت ُٞما ُجهماَْ ،ظا ما ٖغى َظٍ
1
املاصة الهخ٣اصاث ظضًت.

 .2الخلىقن والىاحباث الهاثلُت في بنالو اللاهغة لخلىقن ؤلانؿاو في ؤلاؾالم:
،1990
ل٣ض نضع ئٖالن ال٣اَغة لخ١ٓ٣ر إلاوؿان في إلاؾالم مً ٢بل مىٓمت املإجمغ إلاؾالمي ؾا ٣ا في 5أٚؿُـ /ب
مداْال ئُٖاد مباصب خ١ٓ٣ر إلاوؿان َابٗا صًيُا.
ُٟٞما ًسو الخ ٤في الؼْاط ْفي ىاد أؾغة ،جىو املاصة 5مً َظا إلاٖالن " :حك٩ل ؾغة السلُت ؾاؾُت لبىاد
املجخم٘ ،والؼواج هى ؤؾاؽ جىىٍنها .للغظاْ ٫لليؿاد الخ ٤في الؼْاط مً صْنر أي ُ٢ض الؾُما بؿبب الٗغ ،١اللٓن ،أْ
2
الجيؿُت".
 ١إلاوؿان
ٍْم ً٨الُ٣ام ىٟـ املالخٓت التي ٢مىا بها في ٖلىٖ ،ىض الخضًض ٖلى املاصة 5مً البُان الٗالمي لخ ٓ٣ر
في إلاؾالم التي لم حكغ ئلى الُ٣ض املغجبِ الضًً ،لىإ٦ض مغة زاهُت أن ٖضم إلاقاعة ئلُّ لم ً ً٨ؾِٓا ل م٣هٓصا.
ُْٞما ًسو خ١ٓ٣ر ْْاظباث الؼْظحن صازل ؾغة ،جىو املاصة 4مً َظا إلاٖالنً " :جب أن جٓ٩نر ال٩لمت زحرة
للغظل ألهّ َٓ عةِـ الٗاةلت" َْٓ ،اٖترا ٝنغٍذ بؿلُت الؼْط ٖلى ػْظخّْ .ج٣ا ل ؾلُت الؼْط صازل ؾغة ْاظب
الؼْظت ُاٖخّ.
ْفي َظا إلاَاع ًيخ٣ض بٌٗ ال٨خاب ْاظب الُاٖت ألهّ ًٓلض الٗى ٠يض اليؿاد ،دُض ٌؿخٛل ٚالب ػْاط
3
"ؾلُتهم" صازل ؾغة ٍْماعؾٓجها ًٖ َغٍ ٤الٗى ٠مٗخبرًً طل ٪أمغا َبُُٗا.
أما املاصة 9مً َظا إلاٖالن ٞهي "زجٓلت" هٖٓا ما في الاٖترا ٝللغظا ٫بهظا الخٓ٣ ٤لِاٌ " :كتر٧ ٥ل أٞغاص ؾغة في
املؿإْلُاث صازل ؾغة٧ ،ل ْاخض ٖلى ٢ضع اؾخُاٖخّ َْب٣ا لُبُٗت جٍٓ٩ىّ".
ُْٞما ًسو خ ٤املغأة في ٞسخ الٗال٢ت الؼْظُتٞ ،ان َظا إلاٖالن ٌٗتر ٝللمغأة " الخ ٤في السل٘ م٣ا ل حٌٍٗٓ ٦ما
لِا الخ ٤في َلب الخُلُ ٤أمام املد٨مت في ئَاع الكغٍْ املىهٓم ٖلحها في أخ٩ام الكغَٗت إلاؾالمُت" ) املاصة،(20
ٍْم ً٨ئ ضاد بٌٗ املالخٓاث ٖلى َظٍ املاصة:
 حُٗي َظٍ املاصة لليؿاد خٞ ٤سخ ٖ٣ض الؼْاط مٓظب َلب الخُلُ ٤أْ السلْ٘ .الخُلُ َٓ ٤خ ٤املغأة في َلب
الُال ١ئطا جٓاٞغث قغٍْ مُٗىت في الؼْط )في ٚالب ْ٢اث( جدٓ٫ر صْنر ئم٩اهُت ُ٢ام الغا ُت الؼْظُتَْٓ ،
ًا
َلبا للُال ١أمام املدا٦م؛
مماعؾت جىُب ٤هٓعة عةِؿُت ٖلى الخاالث التي ج٣ضم ٞحها الؼْظت ر
1 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh : Déclaration islamique des droits de l’Homme comparée à la déclaration Universelle, Conférence donnée au
colloque Diritti umani e diritti dei populi per una famiglia di nazioni, organisé par l'Istituto Veritatis Splendor et l'Unione giuristi cattolici
italiana, Bologna, 9 et 10 mars 200, voir : http://go.to/nonviolence, voir également: Peggy Hermann, op.cit.
ٕ اُزغجٔخ ٖٓ اُ٘ن اُلغٗـ ٢اُ ٠اُؼغث ٢ثزوغف.
ٖ Amel A. femmes battues, SOS détresse, journal demain l'Algérie, 31 juillet – 1 août 1998, n° 132, p6.
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 أما السل٘ ُٞخمشل في خ ٤املغأة في  ٪ٞالغا ُت الؼْظُت أْ زل٘ هٟؿِا مً ػْظِاٖ ،ىضما ال جخٓٞغ قغٍْ الخُلُ،٤
قغٍُت أن جض ٘ٞلّ ما٦ ٫خٌٍٗٓ ٖلى الًغ رع الظي ٢ض جدضزّ لّ1؛
 ال جدضص َظٍ املاصة الكغٍْ التي حؿخُُ٘ ٞحها املغأة َلب الخُلُْٖ ،٤لى َظا ؾاؽ ٞاهّ ل٩ل صْلت ٖغبُت
ئؾالمُت َغٍ٣تها في جىُٓم طل٩ٞ ،٪ان ًيخٓغ مً َظا إلاٖالن أن ًدؿم في املْٓ ٠٢ل٨ىّ لم ًٟٗل؛
ٌ ؿمذ َظا إلاٖالن ُغٍ٣ت يمىُت للغظل ُلب الُال ١مً صْنر أن جخٓاٞغ قغٍْ مُٗىت ْمً صْنر أن ًترجب ًٖ
طل ٪أزاع مالُت.

 .3الخلىقن والىاحباث الهاثلُت في اإلاُثاق الهغبي لخلىقن ؤلانؿاو:
لم ًىو مُشا ١الضْ٫ر الٗغبُت ٖلى مباصب خ١ٓ٣ر إلاوؿانَْٗ ،خبر طل ٪مً حن الشٛغاث ال٨شحرة التي احؿم بها َظا
املُشاْ ١ؾبب مً حن ؾباب ؾاؾُت التي صٗٞذ الٗضًض مً ال٨خاب ئلى الخضًض ًٖ أػمت ظامٗت الضْ٫ر الٗغبُت
م٣اعهت م٘ املىٓماث إلا٢لُمُت زغٔ ،الؾُما الاجداص عْبي ْختى مىٓمت الٓخضة إلاٞغٍُ٣ت.
ْاؾخضعا٧ا لِظا الٓي٘ ،جبجى مجلـ ظامٗت الضْ ر ٫الٗغبُت ازغ ظلؿخّ ع٢م 102املىٗ٣ضة ال٣اَغة في 15ؾبخمبر/أًلٓ ر٫
ْ ،5437ل٣ض نضع َظا املُشا ١بٗض مىا٢كاث ْاظخماٖاث
 ١إلاوؿان ،مٓظب ال٣غاع ع٢م
 ،1994املُشا ١الٗغبي لخ ٓ٣ر
3
ْ .2008حهضَ ٝظا املُشا ١خؿب املاصة ْلى مىّ ئلى جد٤ُ٣
مخٗضصة صامذ أعب٘ ْزالزٓ رن ؾىتْ ،صزل خحز الىٟاط ٖام
الٛاًاث آلاجُت:
ًا
 ١إلاوؿان ر
مشال
 ١إلاوؿان في الضْ ر ٫الٗغبُت يمً الاَخماماث الَٓىُت ؾاؾُت التي ججٗل مً خ ٓ٣ر
ْ ي٘ خ ٓ٣ر
ًا
ْ٣ٞا ملا جغجًُّ الُ٣م
ؾامُت ْأؾاؾُت جٓظّ ئعاصة إلاوؿان في الضْ٫ر الٗغبُت ْجم٨ىّ مً الاعج٣اد هدٓ ًٞل ر
إلاوؿاهُت الىبُلت؛
 جيكيت إلاوؿان في الضْ ر ٫الٗغبُت ٖلى الاٖتزاػ بهٍٓخّ ْٖلى الٓٞاد لَٓىّ أعيا ْجاعٍسا ْمهالر مكتر٦ت م٘
ي ْالدؿامذ ْالاهٟخاح ٖلى آلازغ ْ٣ٞا ملا ج٣خًُّ املباصب ْالُ٣م إلاوؿاهُت ْجل٪
الدكب٘ ش٣اٞت الخ دي البكغ ر
املٗلىت في املٓازُ ٤الضْلُت لخ١ٓ٣ر إلاوؿان؛
 ئٖضاص ظُا ٫في الضْ٫ر الٗغبُت لخُاة خغة مؿيٓلت في مجخم٘ مضوي مخًامً ْ٢اةم ٖلى الخالػم حن الٓعي
ْ ١الالتزام الٓاظباث ْحؿٓصٍ ُ٢م املؿاْاة ْالدؿامذ ْالاٖخضا٫؛
الخ ٓ٣ر
 جغؾُش املبضأ ال٣اضخي أن ظمُ٘ خ١ٓ٣ر إلاوؿان ٖاملُت ْٚحر ٢ا لت للخجؼةت ْمترا ُت ْمدكا ٨ت.

ٔ أٗظغ ثذض٘ب ُ٘ َ٤كٜبصح أُبج٤ـز٤غ م  : 76-73حمايت حقىق انمرأة في انتشريعاث انجزائريت /بحث ماجضتير نهطانبت صرور طانبي
2 Mohammed Amin AL MIDANI, les droits de l'homme et l'islam: textes des organisations arabes et islamiques, association des publications
de la Faculté de théologie Protestante Université Marc Bloch de Strasbour-12, 2003, p. 17.
ٖ ُِٔؼ٣ض ٖٓ أُؼِٓٞبد ،عاجغ صٗ .بصع كغجبٗٗ ،٢ذ٤ٓ ٞضبم ػغثُ ٢ذوٞم اإلٗـبٕ ،أُؼٜض اُؼغثُ ٢ذوٞم اإلٗـبٕ ،رٗٞؾ ٓ ،ٔ99م ٘ ،8-عاجغ ًظُي ،صٓ .ذٔض أٓ ٖ٤أُ٤ضاٗ:٢
Les apports islamiques au développement du droit international des droits de l'homme, Thèse pour le Doctorat d'Etat en Droit, Université de
Strasbourg III, octobre 1987, pp. 322-323. Voir également Mohammed Amin AL MIDANI, les droits de l'homme et l'islam: textes des
organisations arabes et islamiques, p. 25.
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ْل٣ض جضاع٦ذ املاصة  1/33يغْعة الىو ٖلى أن ؾغة هي الٓخضة الُبُُٗت للمجخم٘ ْأن الؼْاط ٖ٣ض ًبرم حن
الغظل ْاملغأة هغٍذ الٗباعة خُض ههذ ٖلى ما ًلي " :ؾغة هي الٓخضة الُبُُٗت ْ ؾاؾُت للمجخمْ٘ .الؼْاط حن
"الغحل واإلاغؤة" أؾاؽ جٍٓ٩جها ْللغظل ْاملغأة ا خضاد مً لٓ ٙؾً الؼْاط خ ٤التزْط ْجأؾِـ أؾغة " مإ٦ضة ٖلى
يغْعة أن ً ٓ٩رن الٗ٣ض "وفم شغوؽ وؤعواو الؼواج" ،بٗباعة ٚامًت ْ"زجٓلت" ال جدُل مباقغة ئلى الكغٍْ ْ ع٧ان
ًا
ًا
٧امال ال ئ٦غاٍ ٚ ." ُّٞحر أجها لم جخٓؾ٘ في الخ١ٓ٣ر ْالٓاظباث
عيا ر
الضًيُت٦ .ما ا٦ضث ٖلى يغْعة جٓاٞغ "عيا الُغٞحن ر
الٗاةلُت ٖىض اوٗ٣اص الؼْاط ْزاللّ ْٖىض اهداللّ ل أخالذ للدكغَٗاث ْالٓ٣اهحن الضازلُت للضْ٫ر الٗغبُت.
ْفي مٗغى حٗلُِ٣ا ٖلى مؿٓصة املُشا ١الٗغبي لخ١ٓ٣ر إلاوؿان ،أٖغبذ مىٓمت الٗ ٟٓالضْلُت ًٖ ٢لِ٣ا مً أن
الدكغَ٘ الَٓجي في بٌٗ الخاالث ٢ض ال ًٟ٨ل املؿاْاة حن الغظاْ ٫اليؿاد.
ًا
ٖمٓما في بٌٗ الضْ٫ر الٗغبُت ،الؾُما الضْ٫ر السلُجُت ،حٗمل "ٖلى
ر
أي ٠ئلى طلٞ ،٪ان "ٓ٢اٖض ْقغٍْ الؼْاط"
ًا ًا
ًا
ًا
ظضا في ْغْٝ
ئق٩الُا ر
ر
قضًضا مهلخت املغأة٢ْ .ض ًٓ٩نر "الغياد الخغ ْال٩امل" للمغأة الؼْاط
ر
ر
يغعا
هدٓ ًلخ٤
ًا
ًا
ر
مِٟٓما
ٖمٓما ْحك٩ل
ر
اظخماُٖت جٓ٩نر ٞحها ؾُُغة الٗاةالث )ْبسانت أْلُاد مٓعر( ٖلى الٟخُاث ْاليؿاد مخٗاعٖ ٝلحها
ًا
1
مدٓعٍا في هٓمت ال٣اهٓهُت للؼْاط".
ر
 ١إلاوؿان ٢ض جمحز ًٖ اقي الٓزاة ٤الضْلُت ْختى
ْل ً٨امل٣ا ل ًجضع ىا في زحر أن وكحر ئلى أن املُشا ١الٗغبي لخ ٓ٣ر
الٗغبُت إلاؾالمُت مً زال ٫املاصة  2/33دشّ الضْ رَ ٫غاٖ ُّٞ ٝلى "خماًت ؾغة ْجٍٓ٣ت أْانغَا ْخماًت ٞغاص
ًا
ْزهٓنا يض املغأة ْالُٟل".
ر
صازلِا ْخٓغ مسخل ٠أق٩ا ٫الٗىْ ٠ئؾادة املٗاملت حن أًٖائها

الخالضت والخىضُاث:
 ١إلاوؿان،
ٌٗخبر الٟغص في املجخمٗاث الٛغبُت َٓ امل ٓ٩رن ؾاسخي للمجخم٘ ،لظا هجض مسخل ٠الٓزاة ٤الضْلُت لخ ٓ٣ر
التي حٗخبر هخاط ٚغبي مدٌ ،جبال ٜفي املُالبت الخغٍاث الٟغصًت املجغصة مً الُٓ٣ص زالُ٢ت أْ مً أي زلُٟت صًيُت.
أما في املجخمٗاث الٗغبُت ٞان ؾغة هي السلُت ؾاؾُت للمجخم٘ٞ ،الٗاةلت هي مإؾؿت م٣ضؾت لِا عْا ُِا
الغْخُت ْلِـ الاظخماُٖت ْ ِ٣ٞلِا أع٧اجها زالُ٢ت الٗامت ْلِـ الٟغصًت الىٟؿُت  ،ِ٣ٞلظلٞ ٪هي طاث م٣ام ُ٢مي
م٨غؽ ال ًجٓػر الاؾتهخاع ّ ْال الخهغ ٝخُالّ ْهي املإؾؿت التي ٌكاعٞ ٥حها الغظل ْاملغأة في ىاد املجخم٘ مً زال٫
ئهجاب نخي ْعٖاًت ؾلُمت.
ومن هظا اإلانؿلم ًجب الترهيز ننض وغو ؤو حهضًل كىانيو ألاخىاٌ الصخطت نلى مغناة ما ًلي:
ٖ ضم الؿعي ملُا ٣ت ٓ٢اهحن خٓا ٫الصسهُت م٘ مٓاص اجٟاُ٢اث خ١ٓ٣ر إلاوؿان التي ٖالجذ الخ١ٓ٣ر
ْالٓاظباث ؾغٍت ،لسُٓعة ما ظاد بهظٍ املٓاص ْ زاع الؿلبُت التي ًم ً٨أن جِٓٗ٢ا ٖلى ؾغة ْاملجخم٘؛
ٔ ٓ٘ظٔخ اُؼل ٞاُض٤ُٝخ ،صٓ ٍٝجِؾ اُزؼب ٕٝاُشِ٤ج :٢أُغأح رـزذن االدزغاّ ٝاٌُغآخ ،أُغجغ اُـبثن.
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ٞصخُذ أن ٓ٢اٖض ال٣اهٓنر الضْلي ٓ٢اٖض ملؼمت ٖلى الضْ٫ر التي ناص٢ذ ٖلى َظٍ إلاجٟاُ٢اث الضْلُت ،لُ ً٨ظل
الضْ٫ر الٗغبُت إلاؾالمُت ٢ض جدٟٓذ ٖلى َظٍ املٓاص مً ظِتْ ،1مً ظِت أزغٔر ٌٗتر ٝال٣اهٓنر الضْلي
السهٓنُت الش٣اُٞت ْالضًيُتْٖ ،2لُىا ٦ضْ٫ر ٖغبُت ئؾالمُت أن هخمؿ ٪بهظٍ السهٓنُت.
ٖ ضم إلاهجغاع ْعاد املُالباث التي تهض ٝئلى مٓا٦بت الخُٓعر إلاظخماعي الضْلي ،أْ السًٕٓ ئلى نٓاث الخدغعٍت
التي حؿعى مً زال ٫مداعبت "الٗى ٠يض املغأة" ئلى ج ٪ُ٨ٟؾغة ْئصزا ٫مٟاَُم ظضًضة أزبدذ ٞكلِا في الضْ٫ر
املهضعة لِا؛
ٖ ضم مسالٟت الىهٓم الضًيُت الهغٍدت التي جٓلذ مباقغة بٌٗ الً٣اًا املخٗل٣ت األخٓا ٫الصسهُت مشل
الٓالًت في الؼْاط ،الخ١ٓ٣ر ْالٓاظباث الؼْظُت ،ئهدال ٫الٗال٢ت الؼْظُت ،الخبجي ْإلاعر ْالٓنُت ْٚحرَما؛
 ل ً٨امل٣ا ل ل٣ض خان آلاْان لخ٩از ٠الجِٓص مً أظل جٓخُض ٓ٢اهحن خٓا ٫الصسهُت الٗغبُت إلاؾالمُت أْ
ْي٘ ٢اهٓنر أخٓا ٫شسهُت همٓطجيً ،غاعي ٢ضؾُت ؾغة ٍْٟ٨ل خماًتها مً ٧ل آلاٞاث إلاظخماُٖت التي جٟخ٪
ٓخضتها ٍْدهجها ال ؾُما مً زال:٫
أ  -جدضًض الخ١ٓ٣ر ْالٓاظباث ؾغٍت بك٩ل صٚ ٤ُ٢حر مخىا ٌ٢م٘ الكغَٗت إلاؾالمُت الؿمداد ،اٖخباعَا
حكغَ٘ عباوي ق٩ل أًٞل خماًت لؤلؾغة ْ ،أهه ٠املغأة٦ :بيذ ،أْ ػْظت ،أْ أم أْ ختى ٦ـ"َلُ٣ت"ْ ،مىدِا
ظمُ٘ خِ٢ٓ٣ا ْعاعى جٍٓ٩جها ْمسخل ٠اخخُاظاتها؛
ة ً -جب الخسلي ًٖ املماعؾاث الخ٣لُضًت التي ال ججض مهضعَا الكغَٗت إلاؾالمُت الؿمداد ْجًغ اؾخ٣غاع
ؾغة ْاؾخمغاعَا ْطل ٪مً زال ٫جٓخُض ْجٍُٓغ الىٓغة لً٣اًا املغأة صازل ؾغة ْفي املجخم٘ مً زال٫
الاظتهاصْ ،ال ًجب أن ًىٓغ ئلى َظا ٖلى أهّ جسل ًٖ الُ٣م إلاؾالمُت ل الٗ٨ـ َٓ ،جٍُٓغ لِظٍ الُ٣م
ل٩ي جخالدم م٘ مخُلباث الٗهغ ْعَاهاث الٓا ٘٢املخٛحر.
ُ
د  -يغْعة ئًجاص لُت ئظخماُٖت عؾمُت أْ قبّ ً٢اةُت ،حؿاٖض ؾغ ٖلى جسُي ػماث ،مؿاَمت في ئًجاص
خلٓ٫ر ؾغَٗت للخاالث املُغْخت أمامِا ،جأمُىا لالؾخ٣غاع ٢بل احؿإ مجا ٫السالْ ٝججىبا لخِ٨٨ٟا،
مسٟٟت ظلٖ ٪لى الً٣اد ٖبئ ً٢اًا الُال .١أما في خالت ْ ،ّٖٓ٢حؿاَم َظٍ آلالُت في مخابٗت أٞغاص َظٍ
ؾغ مسٟٟت ٖلحهم أزاعٍ الؿلبُت ،ؾٓادا ٧اهذ جخٗلٓ ٤غْ ٝالخًاهت أْ جغبُت َٟا٫؛
س  -يغْعة التر٦حز ٖلى الضْعر ؾاسخي الظي جلٗبّ الىسب ْاملإؾؿاث الخٗلُمُت ْمىٓماث املجخم٘ املضوي ،في
وكغ ُ٢م الؿالم الدؿامذ ْئخترام الٛحرْ ،ج٣ضٌـ ؾغة ْئٖخباعَا أَم ع٦حزة للمجخم٘ ْيغْعة ىائها ٖلى
أؾـ ؾلُمت جًمً ٣ائها ْئؾخمغاعَا؛

ٔاُزذلع ٝؿِ٤خ ٓزبدخ ٌَُ صُٝخ ٍغف ك ٢أُؼبٛضاد اُض٤ُٝخ إلؿزض٘بء ث٘ض أ ٝأًضغ ٖٓ االرلبم ٖٓ اُزؼآٜب ،أ ٝرؤٝ ِٚ٣ٝرلـ٤غ ٙدـت ٓب ٣شضّ
ٓوبُذٜبُٝ .وض جبء ك ٢أُبصح ٕ ٖٓ ارلبه٤خ ك٘٤٤ب ُوبٗ ٕٞأُؼبٛضاد ُؼبّ  1969إٔ اُزذلع  ًَ" ٞٛروغ٣خ ٖٓ جبٗت ٝادض٤ً ،لٔب ًبٗذ ه٤ـز ٚأٝ
اؿٔ ،ٚروضٓ ٚصُٝخ ػ٘ضٓب رٞهغ ػِٓ ٠ؼبٛضح أ ٝروبصم ػِٜ٤ب أ ٝروجِٜب أ ٝرٞاكن ػِٜ٤ب أ ٝر٘شغٍ كٜ٤بٝ ،رٜضف ث ٚاُ ٠اؿزض٘بء أ ٝرـ٤٤غ أُلؼٍٞ
اُوبُٗ ٢ٗٞجؼي ٓوزٌ٤بد أُؼبٛضح ك ٢رطج٤وٜب ػِٛ ٠ظ ٙاُضُٝخ".
ٕ عاجغ ٓوبُ٘ب رذذ ػ٘ٞإ :عانميت حقىق اإلوضان وانخصىصيت العربيت اإلصالميت /صرور طانبي انمم اُظ ٌٖٔ٣ ١رذٔ ِٚ٤ثبٌُـَ ػِ ٠اُغاثَ .
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مؿخجضاث وجؿىع خلىق اإلاغؤة في الدشغَو الجؼاثغي
الجؼاثغ- ن ولُت الخلىق- ن باجنت-نحامهت/ الضهخىعة ناكليرفػُلت

:ملخظ البدث
 ْالٗالم الٗغبي، غنر هٓعة ٖامت٢ ًثر م٦ل بها الٗالم مىظ اًٛاًا التي اوك٣ًاًا املغأة مً أَم ال٢ ض أنبدذ٣ٞ
ٍ املجخم٘ أؾغ٠ض جسل٣ٞ ٠ املجخم٘ الظي ئن جسل٠ ىه٤ َظٍ الٗىاًت ألجها جخٗل٤ًُت حؿخد٢  ْهي، هٓعة زانت
ٓٔر الخُت٣اٖل الٟ ئهما َٓ هخاط ج،ر ْْاظباث١ٓ ــ٣ ــاهٓنر ما ًخًمىّ مً خ٣ ٖلى أن ال، ّل٧ ٘ض جُٓعر املجخم٣ٞ ْئن جُٓعر
ئهما هي هخاط، ٓٔر اليؿٍٓت في آلاْهت زحرة٣تها ال٨خٞر التي ا١ٓ٣ أن مجمل الخ،٤ مً َظا املىُل.٘ت صازل املجخم٢السال
ْ ّضًم مى٣ٗل أصْاعَا ٖبر الخاعٍش الٟ ّ أه٪ طل.  ٖلى ْيُٗت املغأة في الجؼاةغ٤ َْٓ ما ًىُب. ًهًاالتها ٖبر الؼم
ُت٦اهتها في خغ٩ مما أصٔ بها مل، اهٓوي٣ؼَا ال٦ُاصًا ْ عٍاصًا ًخمشل في مغ٢ ٗا٢ٓؿِا مٟاؾخُاٖذ أن جٓظض لى،الخـضًض
ل اَخمام في اجساط الضْلت ؾلؿلت مً إلاظغاداث الٗملُت حؿِم في ٖملُت٩  املغأة في الجؼاةغ٠ دُض خٓي مل،٘املجخم
 في مجمٖٓت مً الخٗضًالث٪ُا ْجم ججؿُض طلٞا٣خهاصًا ْز٢ُجها ؾُاؾُا ْا٨ املغأة لخم١
ٓ ر٣حٗؼٍؼ ْ جٍُٓغ خ
ت البدشُت املخٓايٗت ئلى ئ غاػ املؿاةل الجضًضة التي٢ َظٍ الٓعٝ ْٖلُّ تهض. ْإلانالخاث الِامت ٖلى الدكغَ٘ الَٓجي
تهاٞ الضؾاجحر عبٗت التي ٖغ٫اهٓهُت في الجؼاةغ زم وؿخٗغى جُٓعر الٓي٘ الضؾخٓعي للمغأة مً زال٣ٖضلذ املىٓٓمت ال
.ضًمت ْ الخٗضًالث التي أصزلذ ٖلحها٣ٓاهحن ال٣ر ال٫ْاللِا ْ أزحرا أِْغها في ظضا٣الجؼاةغ مىظ اؾخ

Abstract :
Women's issues has become one of the most important issues that preoccupied the world
for more than a century in general, and the Arab world in particular, an issue that deserves the
attention it pertains to half the community in which the failure was the whole community fails
though evolution has been the evolution of society as a whole, that the law including
contained in the rights and duties, but it is a product of the living forces of creative interaction
within the community. From this standpoint, the overall rights feminist forces in recent times,
but is the product of struggles over time. Which applies to the status of women in Algeria. So
it is a result of their roles across the ancient history of it and talk, able to exist to the same
leadership position and pioneering is the legal status, which led her to the position in the
mobility of society, so that had a women file in Algeria with interest in making the state a
series of practical actions contribute to the process promote and develop the rights of women
to enable them politically, economically and culturally was the embodiment of that in a range
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of important amendments to the national legislation and reforms. Accordingly, this paper aims
to highlight the modest new issues which amended the legal system in Algeria and then we
review the evolution of the constitutional status of women through the four constitutions
known to Algeria since independence, and finally we have shown in the tables of the old laws
and amendments to them

ملضمت:
ٔ الخُت السال٢ت صازل
ْْ ١اظباث ،ئهما َٓ هخاط جٟاٖل ال ٓ٣ر
ًجم٘ ال ِ٣ٟــاد ٖلى أن ال ٣ــاهٓ رن ما ًخًمىّ مً خ ٣ــٓ ر
املجخمٖ٘ ْ .لى َظا ؾاؽ ٞان مجمل الخ١ٓ٣ر التي أٞخ٨تها الٔٓ٣ر اليؿٍٓت ئهما هي هخاط هٓاالتها املؿخمُخت ٖبر الؼمً .
َْٓ ما ًىُبٖ ٤لى ْيُٗت املغأة في الجؼاةغ  .طل ٪أهّ ٟٗل أصْاعَا ٖبر الخاعٍش ال٣ضًم مىّ ْ الخـضًض،اؾخُاٖذ أن
جٓظض لىٟؿِا مٓٗ٢ا ُ٢اصًا ْ عٍاصًا ئ ان الاخخال ،٫خُض زًً الٟ٨اح مىظ الَٓلت ْلى التي َْأث ٞحها أ٢ضام
الاؾخٗماع ٩ٞاهذ مجهً الكُِضة ْ املجاَضة ْ أم الكِضاد٧ْ ،اهذ عمؼا عاتٗا للُٗاد ْه٨غان الظاثْ ،همٓطظا هاصعا في
البُٓلت ْ الصجاٖتْ ،مشاال لخب للًَٓ ْ الخطخُت في ؾبُلّ.
ْٖلُّ خٓي مل ٠املغأة في الجؼاةغ مىظ الاؾخ٣ال٩ ٫ل اَخمام ،مما أصٔ ئلى أزظ املغأة الجؼاةغٍت م٩اهتها في
خغُ٦ت املجخم٘ ،مكاع٦ت ظل ٪في ٧اٞت مؿاعاث الخىمُت ْالخُٓعر ؾٓاد ٖلى املؿخٓٔر الاظخماعي أْ الش٣افي أْ الا٢خهاصي
أْ الؿُاسخي ،مما م ً٨املغأة الجؼاةغٍت أن جإؾـ لىٟؿِا مغ٦ؼا ٢اهٓهُا مدٓعٍا ماٞتئ ًخُٓعر اؾخمغاع .
ّ
ْ٢ض ق٩لذ زُت ٖمل املٓازُ ٤الضْلُت لخ١ٓ٣ر إلاوؿان ،مغخلت خاؾمت في مجا ٫الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ر املغأة
ٖ ١لى أعى الٓا. ٘٢
ْجغظما ئنغاع املجمٖٓت الضْلُت ٖلى اجساط إلاظغاداث الالػمت لخجؿُض َظٍ الخ ٓ٣ر
في َظا الؿُاٖ ،١ملذ الجؼاةغ التي ؾاَمذ بك٩ل ّ
ٗٞا ٫في املؿاع الظي جٓلضث ٖىّ ال٣غاعاث الضْلُت الِامتٖ ،لى
جغظمت َظٍ ال٣غاعاث ْاُٗ٢ا زانت في ْل الالتزام مباصب ُْ٢م الاجداص إلاٞغٍ٣ي ،الظي التزم املؿاْاة حن الجيؿحن،
 ١املغأة في ئٞغٍُ٣ا
 ١إلاوؿان ْالكٗٓب بكأن خ ٓ٣ر
 ١املغأة ْبغجٓ ٓ٧ر ٫املُشا ١إلاٞغٍ٣ي لخ ٓ٣ر
الؾُما جل ٪املخٗل٣ت د ٓ٣ر
ْإلاٖالن الغؾمي بكأن املؿاْاة حن الجيؿحن في ئٞغٍُ٣ا ْئٖالهاث ٢مت ما ٓجٓ ْؾُاؾت الاجداص إلاٞغٍ٣ي السانت
٦ْ 2009ظا غامج ْمباصب الكغا٦ت الجضًضة مً أظل جىمُت
مؿاةل الجيؿحن املٗخمضة زال ٫مإجمغ ال٣مت في ظاهٟي
ئٞغٍُ٣ا ْٖ.لُّ اجسظث الضْلت ؾلؿلت مً إلاظغاداث الٗملُت حؿِم في ٖملُت الخم٨حن للمغأة ؾُاؾُا ْا٢خهاصًا ْز٣اُٞا
ْجم ججؿُض طل ٪في الدكغَ٘ الَٓجي اصزا ٫حٗضًالث ٢اهٓهُت ظض َامت ما ًد ٤٣املؿاْاة حن الؼْظحن ٍْد ٟٔللمغأة
 ١املغأة ْ ًخٗل ٤مغ ال٣اهٓ رن املضوي٢ ْ ،اهٓ رن الٗمل٢ْ ،اهٓ رن الجيؿُت ْ
٦غامتهاَْ ،ظا ٌٗض زُٓة لخٗؼٍؼ ْ جٍُٓغ خ ٓ٣ر
٢اهٓ رن ؾغة.
ْ ما جأؾِـ ْػاعة ؾغة ْ ً٢اًا املغأة ئال صلُل ٖلى خغم الضْلت ٖلى جغُ٢ت ْيُٗت املغأةً ْ ،جٗل مً الجؼاةغ
الضْلت ْلى ْ الٓخُضة ٖغبُا التي جً٘ قإْن املغأة في خُ٣بت ْػاعٍتَ.ظٍ إلانالخاث التي أخضزذ جبرػ مً ظِت خغم
الضْلت الجؼاةغٍت املؿخمغ للٓنٓ٫ر ئلى املؿاْاة حن الغظل ْ املغأة ْ ج ٠ُُ٨مىٓٓمتها ال٣اهٓهُت ْ ٤ٞما جملُّ التزاماتها
الضْلُت املهاصٖ ١لحها مً ظِت أزغٔرْ .مً زالَ ٫ظٍ الٓع٢ت البدشُت هداْ٫ر أن هبرػ املؿاةل الجضًضة التي ٖضلذ
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املىٓٓمت ال٣اهٓهُت في الجؼاةغ زم وؿخٗغى جُٓعر ْي٘ املغأة مً زال ٫املؿخجضاث التي ٖغٞتها الجؼاةغ مىظ اؾخ٣اللِا
َْ،ظا في مدٓعًٍ أؾاؾُحن ٧اآلحي:
ؤوال :ؤلاؾاع اللانىني لإلضالخاث الدشغَهُت اإلاخهللت باإلاغؤة في الجؼاثغ.
زانُا:ؤلاؾاع اإلاُضاني للمغؤة في اإلاجخمو الجؼاثغين.
زالثا:الخاجمت (النخاثج و ؤلاكتراخاث).
ؤوال :ؤلاؾاع اللانىني لإلضالخاث الدشغَهُت اإلاخهللت باإلاغؤة في الجؼاثغ:
ئن الخ٣ضم املدغػر في مجا ٫ج٣ضم املغأة جترظمّ ٖضًض املإقغاث إلاًجا ُت ْمجها:
 اٖخماص ؾُاؾت َْىُت بكأن املؿاْاة ْجم٨حن املغأة :مً زال ٫جبجي الخٓ٩مت مل٣اعبت الىٕٓ الاظخماعي ،خُض ظاد في
غهامجِا املسخلٟت:
-

ئصماط الُغح السام الىٕٓ الاظخماعي في ٧اٞت البرامج الَٓىُت

 ئػالت الٗغاُ٢ل التي جمى٘ الاهضماط الاظخماعي ْاملنهي لليؿاد مً زالْ ٫ي٘ ئؾتراجُجُت َْىُت، جدؿحن مإقغاث الخىمُت املخٗل٣ت الخىمُت البكغٍت ْخماًت الٟياث املدغْمت ، ْي٘ آلالُاث ْالُِا٧ل الًغْعٍت الُٟ٨لت مؿاٖضة ْجضُٖم اليؿاد الالتي ًخٓاظضن في ْي٘ نٗب ؾٓاد فياملضن أْ عٍا،ٝ
 م٩اٞدت الٗى ٠يض اليؿاد ْج٣لُو َظٍ الٓاَغة مً زال ٫اجساط ئظغاداث للخٟ٨ل الطخاًا ْ٦ظا ْي٘ؾُاؾت ْ٢اةُت.
 جغُ٢ت الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت للمغأةْ :ي٘ الخٗضًل الضؾخٓعي زحر مٓظب ال٣اهٓنر ع٢م 19-08املإعر في 15هٓٞمبر
 2008املٗالم في اججاٍ ج٨غَـ خ١ٓ٣ر املغأة ْحٗؼٍؼ خًٓعَا في املجالـ املىخسبت؛ خُض جىو املاصة 31م٨غعر ٖلى
،
أن " :حٗمل الضْلت ٖلى جغُ٢ت الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت للمغأة خٓؾُ٘ خّٓٓ جمشُلِا في املجالـ املىخسبتٖ.لى أن ًدضص
٢اهٓنر ًٖٓير ُُٟ٦اث جُبَُ ٤ظٍ املاصة٢ْ ".ض جم ج٩لُ ٠لجىت َْىُت اٖضاص ال٣اهٓنر الًٗٓير ْئٖماَ ٫ظٍ املاصة
الضؾخٓعٍتٖ .لما أن املاصة 31مً الضؾخٓ رع جً٘ ٖلى ٖاج ٤مإؾؿاث الضْلت مؿإْلُت يمان املؿاْاة ْئػالت ٧ل
الٗ٣باث التي جدٓ ر ٫صْ رن مكاع٦ت الجمُ٘ في ٧ل مىاحي الخُاة.
 - 1مؿخجضاث الخلىقن الضؾخىعٍت للمغؤة في الجؼاثغ.
1996
/1989
/1976
/1963
صؾاجحر
ق الؿُاؾُت .
ؤ -مماعؾت الخلى ن
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الضؾاجحر املظٓ٧عة أٖالٍ ٟ٦لذ ظمُِٗا املؿاْاة ل٩ل املٓاَىحن في مماعؾت خِ٢ٓ٣م الؿُاؾُتْ ،بّ يمىذ( )املغأة
الجؼاةغٍت ٧ل خِ٢ٓ٣ا مً َظا الجاهب .تهض ٝمإؾؿاث الضْلت( ) يمان املؿاْاة ل٨ـ ــل املٓاَىُ ـ ـ ــً ْ املٓاَىاث ْطل٪
اػال ـ ــت الٗ٣ب ــاث طاث ال ـ ــُا ــ٘ الا٢خهاصي ْ الاظخماعي ْ الش٣افي التي جدض في الٓا٢ــ٘ مً املؿاْاة حن املٓاَىحن ْ حٗــٓ١ر
اػصَاع إلاوؿان ْجٟخذ شسهِخّ ْ جدٓ٫ر صْنر املكاع٦ت الٟٗلُت للجمُ٘ في الخُاة الؿُاؾُت ْ الا٢خهاصًت ْ الاظخماُٖت
ْ الش٣اُٞت .
 َٓ 1996ئُٖاد املٓاَىحن ْ املٓاَىاث الخ ٤في ئوكاد خؼاب الؿُاؾُت ،مغ الظي لم
ْ 1989
املؿخدضر في صؾخٓعر
ً ً٨مخاخا في صؾخٓعر. 76ْ 63
 خم الترشح للبرإلااو٣ً 1976هغ الترقُذ ٖلى
/1963
مىدذ الضؾاجحر عبٗت للمغأة الخ ٤في الترشر للبرملان ٚحر أن الٟغ١ر ً٨مً في أن صؾخٓعر
 1996اللظان ٞخذ املجا ٫لليكاٍ الؿُاسخي ًجٗل الترشر خغا
/1989
أًٖاد ظبهت الخدغٍغ الَٓجي ِ .ىما الضؾخٓعان
 الخم في ؤلاغغاب.مشل الغظل ٞان للمغأة في ٧ل الضؾاجحر الجؼاةغٍت الخ ٤في إلايغاب ؾٓاد في الُ٣إ السام أْ الٗام( ).
 الخم في جللض الىقاثف في الضولت 1996ظٗال
/1989
 1976الْٓاة ٠الخاؾمت في الضْلت ٖلى أًٖاد مً ُ٢اصة الخؼب( )ئال أن صؾخٓعر
ً٣هغ صؾخٓعر
الجمُ٘ ًدؿأْر في ج٣لض املِام ْ الْٓاة ٠صْنر أي قغٍْ أزغٔر .
 سخب الخد ٟٔالظي ّ
سجلخّ الجؼاةغ سهٓم املاصة 2/9مً اجٟاُ٢ت الً٣اد ٖلى ٧اٞت أق٩ا ٫الخمُحز يض املغأة
ْاملخٗل٣ت املؿاْاة حن خ١ٓ٣ر م ْ ب في مىذ الجيؿُت الجؼاةغٍت لؤل ىاد٢ْ .ض جم ئ٢غاع َظٍ املؿاْاة في الجؼاةغ
مٓظب املاصة 6مً ٢اهٓنر الجيؿُت  ،املٗض ٫األمغ ع٢م 01-05املٗضْ ٫املخمم لؤلمغ ع٢م 86- 70املإعر في 15صٌؿمبر
 1970املخًمً ٢اهٓنر الجيؿُت الجؼاةغٍت ْ ،طلَ ٪ب٣ا للمباصب ؾاؾُت لخ١ٓ٣ر إلاوؿان ْالاجٟاُ٢ت الضْلُت
املخٗل٣ت دماًت خ١ٓ٣ر الُٟل ْ٦ظا جل ٪املخٗل٣ت الً٣اد ٖلى ظمُ٘ أق٩ا ٫الخمُحز يض املغأةَ ،ظا ئياٞت ئلى مىذ
امخُاػ الخهٓ٫ر ٖلى الجيؿُت ًٖ َغٍ ٤الؼْاط م٘ ظؼاةغير أْ ظؼاةغٍت،ئم٩اهُت مىذ أْ ه٣ل ظيؿُت م اليؿب ئلى
أ ىائها ،خ ٤ا٦دؿاب ظيؿُت الجؼاةغٍت ٖىض الؼْاط جؼاةغير أْ ظؼاةغٍت ،ئلٛاد قغٍ الخىاػ٫ر ًٖ الجيؿُت نلُت
ٖىض ا٦دؿاب الجيؿُت الجؼاةغٍت.
(1

)  -دستور سنة  1976ادلادة 42
(-) 2ادلادة  41من دستور  ،1976ادلادة  30من دستور  ،1989ادلادة 31من دستور 1996
(

)  -دستور  1976كاف يعطي احلق يف اإلضراب فقط يف مثلما نصت عليو ادلادة  61منو بينما دساتَت العاـ 1996/1989/1963فقد جعلت احلق يف

اإلضراب مسموحا بو يف القطاع العاـ و اخلاص معا مثلما نصت عليو ادلواد  63/20و  89/54و . 96/57

( )

 -نصت عليو ادلادة 102
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 - 2مؿخجضاث الخلىقن الخاضت والهامت للمغؤة في الجؼاثغ
ؤ -مؿخجضاث كانىون الجنؿُت بالنؿبت للمغؤة في الجؼاثغ ).(1
املاصة

٢ /04ضًم
 /02ظضًض

الىو ال٣ضًم

الىو الجضًض

مغ ع٢م 86-70املإعر في70/12/15

مغ ع٢م 01-05املإعر في05/2/27

ٌٗخبر الٛا لؿً الغقض خؿب مضلٓ رَ ٫ظا مغ

ً٣هض بؿً الغقض في مِٟٓم َظا ال٣اهٓ رن ؾً

٧ل شسو ط٦غ أْ أهثى ل ٜئخضٔ ْ ٖكغًٍ ؾىت

الغقض املضوي.

مً الٗمغ

٢/ 06ضًم

ٌٗخبر مً الجيؿُت الجؼاةغٍت اليؿب

ي أْ أم
ٌٗخبر ظؼاةغٍا الٓلض املٓلٓص مً أب ظؼاةغ ر

/02ظضًض

 -الٓلض املٓلٓص مً أب ظؼاةغير

ظؼاةغٍت

عا ُت الضم

 الٓلض املٓلٓص مً أم ظؼاةغٍت ْ أب مجِٓ٫ر الٓلض املٓلٓص مً أم ظؼاةغٍت ْ أب ٖضًمالجيؿُت .

ْ ظلٓ٩ً ٪نر الىو الجضًض ٢ض ظاد ججؿُضا ملبضأ
املؿاْاة الظي جىو ٖلُّ املاصة 29مً الضؾخٓعر
الجؼاةغير ٦ما ظاد ججؿُضا للماصة 2/9مً اجٟاُ٢ت
الً٣اد ٖلى ظمُ٘ أق٩ا ٫الخمُحز يض املغأة التي
 ْ 1979التي ناص٢ذ ٖلحها
أ٢غتها مم املخدضة ؾىت
1996
الجؼاةغ ؾىت

٢/07ضًم

ٌٗخبر مً الجيؿُت الجؼاةغٍت الٓالصة في الجؼاةغ:

ٌٗخبر مً الجيؿُت الجؼاةغٍت الٓالصة في الجؼاةغ :

/02ظضًض

 -الٓلض املٓلٓص في الجؼاةغ مً أ ًٍٓ مجِٓلحن

 -الٓلض املٓلٓص في الجؼاةغ مً أ ًٍٓ مجِٓلحن.

عا ُت إلا٢لُم

ٚ -حر أن الٓلض املٓلٓص في الجؼاةغ مً أ ًٍٓ

ٚحر أن الٓلض املٓلٓص في الجؼاةغ مً أ ًٍٓ مجِٓلحن

( )

-األمر رقم  01-05ادلؤرخ يف  05/2/27ادلتعلق باجلنسية.
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مجِٓلحن ٌٗض ٦أهّ لم ً ً٨ظؼاةغٍا  ِ٢ئطا زبذ

ٌٗض ٦أهّ لم ً ً٨ظؼاةغٍا  ِ٢ئطا زبذ زال٫

زال٢ ٫هٓعٍ ئهدؿا ّ ئلى أظىبي ْ ٧ان ًيخمي ئلى

٢هٓعٍ ئهدؿا ّ ئلى أظىبي أْ أظىبُت ْ ٧ان ًيخمي

ظيؿُت َظا ظىبي ْ٣ٞا ل٣اهٓنر ظيؿُت َظا

ئلى ظيؿُت َظا ظىبي أْ َظٍ ظىبُت ْ٣ٞا

زحر .

ل٣اهٓنر ظيؿُت أخضَما .

ئن الٓلض الخضًض الٓالصة الظي ٖثر ٖلُّ في

ئن الٓلض الخضًض الٓالصة الظي ٖثر ٖلُّ في الجؼاةغ

الجؼاةغ ٌٗض مٓلٓصا ٞحها مالم ًشبذ زال ٝطل. ٪

ٌٗض مٓلٓصا ٞحها مالم ًشبذ زال ٝطل.٪

 -الٓلض املٓلٓص في الجؼاةغ مً أم ظؼاةغٍت ْ مً أب

 -الٓلض املٓلٓص في الجؼاةغ مً أب مجِٓ ر ْ ٫أم

أظىبي َٓ هٟؿّ مٓلٓص في الجؼاةغ ئال ئطا عٌٞ

مؿماة في قِاصة مُالصٍ صْنر ُاهاث أزغٔر جمً٨

الجيؿُت الجؼاةغٍت في أظل مضجّ ٖام ٢بل لّٓٚ

مً ئزباث ظيؿُتها .

ؾً الغقض .
ًم ً٨ئ٦دؿاب الجيؿُت الجؼاةغٍت الؼْاط مً

 /04ظضًض
09م٨غعر/مخمم

ظؼاةغير أْ ظؼاةغٍت مٓظب مغؾٓم متى جٓٞغث
الكغٍْ آلاجُت:
 أن ًٓ٩نر الؼْاط ٢اهٓهُا ْ ٢اةما ٗٞلُا مىظ زالرؾىٓاث ٖلى ٢ل ٖىض ج٣ضًم َلب الخجيـ
ْ ظلٓ٩ً ٪نر املكغٕ الجؼاةغير ٢ض أؾخدضر خالت
ئ٦دؿاب الجيؿُت ًٖ َغٍ ٤الؼْاط املسخلِ

 مٓانلت مغاظٗت املىٓٓمت الدكغَُٗت الَٓىُت ْجُُِٟ٨ا م٘ التزاماث الجؼاةغ الضْلُت٢ :ام املكغٕ الجؼاةغير اجساط
مجمٖٓت مً إلاظغاداث جغمي ئلى يمان خماًت خ١ٓ٣ر ْخغٍاث إلاوؿان هٟت ٖامت ْاملغأة هٟت زانت ،جماقُا
م٘ املٗاًحر الضْلُت املخسظة في َظا الكأن .خُض جم ئٖاصة الىٓغ في مجمٖٓت مً الٓ٣اهحن لخضاع ٥مٓاًَ الى٣و
التي جخٗاعى م٘ مبضأ املؿاْاة حن الغظاْ ٫اليؿاد في الخ١ٓ٣ر٣ٞ .ض اؾخدضر ٢اهٓنر الاظغاداث املضهُت ْالاصاعٍت
٢ؿم قإْن ؾغة ًىٓغ ٖلى السهٓم في ٧ل الضٖأْر املخٗل٣ت الؾُما السُبت ْالؼْاط ْاهدال ٫الغا ُت
الؼْظُت ْجٓابِٗا ْالى٣ٟت ْالخًاهت ْالٟ٨الت ْالٓالًت ْخماًت مهالر ال٣هغ ،.أما في مجا ٫خٓا ٫الصسهُت
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 1984املخًمً ٢اهٓنر ؾغة في
٣ٞض ظاد مغ ع٢م 02-05املٗضْ ٫املخمم لل٣اهٓنر ع٢م 11- 84املإعر ٞـي ًٓ 9هُٓ
مٖٓضٍ لُجؿض ْاخضا مً الالتزاماث ال٨برٔر مً أظل جغُ٢ت الـسلُت الٗاةلُت ٖمٓما ْْيُٗت الـمغأة ٖلى ْظّ
السهٓم مً زال ٫حٗؼٍؼ خِ٢ٓ٣ا في املؿاْاة ْفي الـمٓاَىت َب٣ا ملا ًىو ٖلُّ الضؾخٓعر )اؾخٗاصة الخٓاػنر في
الـد١ٓ٣ر ْ الٓاظباث حن الؼْظحن ،الاٖترا ٝللمغأة د ٤ئ غام ٖ٣ض ػْاظِا ،جٓخُض ؾً الؼْاط اليؿبت للغظل ْ
الـمغأة ْ جـدضًضٍ بؿً الخاؾٗت ٖكغ (.
ب -مؿخجضاث كانىون ألاؾغة32(.حهضًال
املٓاص

4

( ).

الىو ال٣ضًم

الىو املٗض٫

٢اهٓنر ع٢م 11-84مإعر في84/6/9

٢اهٓنر ع٢م 09-05مإعر في05/5/4

الؼْاط َٓ ٖ٣ض

الؼْاط َٓ ٖ٣ض عياتي .........................

5

ْ ٖلُّ أن ًغص للمسُٓبت ما لم ٌؿتهل ٪مما أَضجّ
لّ أْ ُ٢مخّ

6

ًم ً٨أن ج٣ترنر السُبت م٘ الٟاجدت أْ

ئن ا٢تران الٟاجدت السُبت ال ٌٗض ػْاظا

حؿبِ٣ا مضة ٚحر مدضصة

ٚحر أن ا٢تران الٟاجدت السُبت مجلـ الٗ٣ض

جسً٘ السُبت ْ الٟاجدت لىٟـ خ٩ام

ٌٗخبر ػْاظا متى جٓٞغ ع ً٦الغيا ْ قغٍْ الؼْاط

املبِىت في املاصة 5أٖالٍ .

املىهٓم ٖلحها في املاصة 9م٨غعر مً َظا ال٣اهٓ رن

) املاصة – 5السُبت ْٖض الؼْاط ْ ل٩ل مً
الُغٞحن الٗضْ٫ر ٖجها ( .
 -9ن٢ .ضًم

ًخم ٖ٣ض الؼْاط ،غيا الؼْظحن ْ ٓلي
الؼْظت ْ قاَضًً ْ نضا١

) املاصةً -9ىٗ٣ض الؼْاط دباص ٫عيا الؼْظحن (
) 9م٨غعرً -جب أن جخٓٞغ في ٖ٣ض الؼْاط الكغٍْ
آلاجُت :
 -أَلُت الؼْاط – الهضا – ١الٓلي – قاَضان-

( )-

قانون رقم  09-05مؤرخ في .05/5/
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اوٗضام املٓاو٘ الكغُٖت للؼْاط

 -9م٨غعر/ن.خضًض

7

ج٨خمل أَلُت الغظل في الؼْاط خمام 21ؾىت ،

ج٨خمل أَلُت الغظل ْ املغأة في الؼْاط خمام19

ْ املغأة خمام 18ؾىت  ْ.لل٣اضخي أن ًغزو

ؾىت ْ ،لل٣اضخي أن ًغزو الؼْاط ٢بل طل٪

الؼْاط ٢بل طل ٪ملهلخت أْ يغْعة .

ملهلخت أْ يغْعة متى جأ٦ضث ٢ضعة الُغٞحن ٖلى
الؼْاط .
ْ ً٨دؿب الؼْط ال٣انغ أَلُت الخ٣اضخي ُٞما
ًخٗل ٤زاع ٖ٣ض الؼْاط مً خ١ٓ٣ر ْ التزاماث .

7
م٨غعر/ن.خضًض

ًجب ٖلى َالبي الؼْاط أن ً٣ضما ْزُ٣ت َبُت ،ال
()

ًؼٍض جاعٍسِا ٖلى زالزت) (3أقِغ جشبذ زلَٓما مً
أي مغى أْ ٖامل ٢ض ٌك٩ل زُغا ًخٗاعى م٘
الؼْاط.
ْ ًخٗحن ٖلى املٓز ٤أْ يا ِ الخالت املضهُت
أن ًخأ٦ض ٢بل جدغٍغ ٖ٣ض الؼْاط مً زًٕٓ
الُغٞحن للٟدٓناث الُبُت ْ مً ٖلمِما ما ٢ض
ج٨كٖ ٠ىّ مً أمغاى أْ ٖٓامل ٢ض حك٩ل زُغا
ًخٗاعى م٘ الؼْاط ً ْ ،إقغ ظلٖ ٪لى ٖ٣ض
الؼْاط .
جدضص قغٍْ ْ ُُٟ٦اث جُبَُ ٤ظٍ املاصة ًٖ
َغٍ ٤الخىُٓم .

(

) -قانون رقم -8

مؤرخ في .8 /6/9
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8

ٌؿمذ الؼْاط أ٦ثر مً ػْظت ْاخضة في

ٌؿمذ الؼْاط أ٦ثر مً ػْظت ْاخضة في خضْص

خضْص الكغَٗت إلاؾالمُت متى ْظض املبرع

الكغَٗت إلاؾالمُت متى ْظض املبرع الكغعي ْ جٓٞغث

الكغعي ْ جٓٞغث قغٍْ ْ هُت الٗضً ْ ٫خم

قغٍْ ْ هُت الٗض٫

طل ٪بٗض ٖلم ٧ل مً الؼْظت الؿا ٣ت ْ

ًجب ٖلى الؼْط ئزباع الؼْظت الؿا ٣ت ْ املغأة التي

الالخ٣ت.....

ً٣بل ٖلى الؼْاط بها  ْ ،أن ً٣ضم َلب الترزُو
الؼْاط ئلى عةِـ املد٨مت مل٩ان مؿ ً٨الؼْظُت
ًم ً٨عةِـ املد٨مت أن ًغزو الؼْاط الجضًض،
ئطا جأ٦ض مً مٓا٣ٞتهما ْ أزبذ الؼْط املبرع الكغعي
ْ ٢ضعجّ ٖلى جٓٞحر الٗض ْ ٫الكغٍْ الًغْعٍت
للخُاة الؼْظُت

 -8ن٢ .ضًم

 ْ ......ل٩ل ْاخضة الخ ٤في ع ٘ٞصٖ ــٓٔر

في خالت الخضلِـ ًجٓػر ل٩ل ػْظت ع ٘ٞصٖٓٔر

 8م٨غعر/ن.خضًض

ً٢اة ــُت يض ال ــؼْط في خال ــت الٛل ْ

ً٢اةُت يض الؼْط للمُالبت الخُلُ٤

املُالبت الخُلُ ٤في خالت ٖضم الغيا.

 أما ٢اهٓنر الٗٓ٣باث ٞخٗا٢ب أخ٩امّ الٗامت أي شسو ٢ام اعج٩اب ظغٍمت صْنر جمُحز حن مغج٨بها عظال ٧ان أْ
امغأةَْٗ .ا٢ب ٖلى اهتها ٥آلاصاب ْالاٚخهاب ْحكضص الٗٓ٣بت ئطا ٧ان الجاوي مً أنٓ٫ر مً ْٖ ٘٢لُّ الٟٗل املسل
الخُاد أْ َخ ٪الٗغى أْ ٧ان مً ٞيت مً لِم ؾلُت ٖلُّ٦.ما ًضًً الخهغٞاث املغجبُت الٟؿْٞ ٤ؿاص زالْ ١
 2005حٗضًالث ظضًضة جخًمً ججغٍم الخدغف الجيسخي ْئُٖاد
٢ْ .(2006ض أصزلذ ؾىت
-2004
الضٖاعة )حٗضًالث
الطخُت الٓؾُلت ال٣اهٓهُت التي جم٨جها مً املُالبت دِ٢ٓ٣ا ْمخابٗت املؿإَْ ًٖ ٫ظٍ املماعؾاث٦،ما جم ؾىت
 2008ججغٍم الخهغٞاث املغجبُت االججاع اليؿاد ْالٟخُاث .أما ٢اهٓنر جىُٓم السجٓنر ْئٖاصة إلاصماط الاظخماعي
للمدبٓؾحن ًخًمً ٖضة أخ٩ام جأزظ بٗحن الاٖخباع ْيُٗت املغأة املدٓ٩م ٖلحها جهاةُا خسهُو مغا٦ؼ الؾخ٣با٫
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اليؿاد املدبٓؾاث ْجدؿحن ْغْ ٝئًٓائهم ْجٓٞحر السضماث الصخُت ْالؼٍاعة ضْنر ٞانل للمغأة الخامل ْجأظُل
جىُٟظ الٗٓ٣بت أعبٗت ْٖكغًٍ قِغا للمدبٓؾت التي أهجبذ مٓلٓصا خُا...الخ( ).
 :(2006اصعث الجؼاةغ الخٗاْنر م٘ ْ٧االث مم املخدضة دىُٟظ
 ئٖضاص ئؾتراجُجُت َْىُت ملداعبت الٗى ٠يض اليؿاد )
مكغْٕ م٩اٞدت الٗى ٠يض املغأة ْجم في َظا إلاَاع ،ئٖضاص ئؾتراجُجُت َْىُت ملداعبت الٗى ٠يض اليؿاد جٓٞغ
ئَاعا ٖاما للخضزل مً أظل الخُٛحر ْالٛاًت ؾاؾُت مجها هي ،املؿاَمت في الخىمُت البكغٍت املؿخضامت ْجغُ٢ت
 ١إلاوؿان ْاملؿاْاة ْإلاهها ٝحن املٓاَىاث ْاملٓاَىحن الٛاد ٧ل أق٩ا ٫الخمُحز ْالٗى ٠يض اليؿاد ٖبر
خ ٓ٣ر
صْعة الخُاة.
ج -مؿخجضاث كانىون الهلىباث.
املٓاص

15

الىو ال٣ضًم

الىو الجضًض

أمغ ع٢م 47-75مإعر في75/6/17

ال٣اهٓنر ع٢م 15-90مإعر في90/7/14
ٚ ...حر أهّ ال ًٓ٩نر ٢ا ال للمهاصعة
 -1مدل الؿ ً٨الالػم إلًٓاد الؼْط
ْ نٓ٫ر ْ الٟغْٕ مً الضعظت ْلى للمدٓ٩م
ٖلُّ ئن ٧اهٓا ٌكٛلٓهّ ٗٞال ٖىض مٗاًىت
الجغٍمت ْ ٖلى قغٍ أن ال ًٓ٩نر َظا املدل
م٨دؿبا ًٖ َغٍٚ ٤حر مكغْٕ
 -3املضازل الًغْعٍت ملِٗكت الؼْط ْ أْالص
املدٓ٩م ٖلُّ ْ ٦ظل ٪نٓ ر ٫الظًً ٌِٗكٓ رن
جدذ ٟ٦الخّ.
٢اهٓنر ع٢م 15-04مإعر في04/11/10

258

٢خل نٓ٫ر َٓ ئػَا ١عْح ب أْ م أْ أي
مً نٓ٫ر الكغُٖحن

(

) -التقرير الوطٍت للجمهػورية اجلزائػرية الدديػقراطية الشعػبية إعذاد الوزارة ادلنتدبة ادلكلفة باألسرة وقضايا ادلرأة.
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261

ٌٗا٢ب اإلٖضام ٧ل مً أعج٨ب ظغٍمت ال٣خل أْ
٢خل نٓ٫ر أْ الدؿمُم
ْم٘ طل ٪حٗا٢ب م ؾٓاد ٧اهذ ٞاٖلت أنلُت أْ
قغٍ٨ت في ٢خل ا جها خضًض الِٗض الٓالصة
السجً املإ٢ذ مً ٖكغة ؾىٓاث ئلى ٖكغًٍ
ؾىت ٖلى أن ال ًُبَ ٤ظا الىو ٖلى مً ؾاَمٓا
أْ اقترٓ٧ا مِٗا في اعج٩اب الجغٍمت.
مغ ع٢م 47-75مإعر في75/06/17

267

٧ل مً أخضر ٖمضا ظغخا أْ يغبا ٓالضًّ
الكغُٖحن أْ ٚحرَما مً أنٓلّ الكغُٖت ًخٗ٣ب
٦ما ًلي :
................

279

ٌؿخُٟض مغج٨ب ال٣خل ْ الجغح ْ الًغب مً
ٖظاع ئطا أعج٨بها أخض الؼْظحن ٖلى الؼْط آلازغ
أْ ٖلى قغٍ ّ٨في اللخٓت التي ًٟاظيّ ٞحها في
خالت جلبـ الؼها

282

ال ٖظع ئَال٢ا ملً ً٣خل أ اٍ أْ أمّ أْ أخض أنٓلّ

 304ئلى313

٢اهٓنر ع٢م 04-82مإعر في82/2/13

إلاظِاى
٢اهٓنر ع٢م 04-82مإعر في82/2/13
 330ئلى332

ظغٍمت جغ ٥ؾغة
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٢اهٓنر ع٢م 04-82مإعر في82/2/13
٢اهٓنر 47-75مإعر75/7/17
335

اهتها ٥آلاصاب) الٟٗل املسل الخُاد(

336

) َخ ٪الٗغى (

 337م٨غعر

) الٟٓاخل حن طْير عخام(
٢اهٓنر ع٢م 04-82مإعر في82/2/13

339
/341

ظغٍمت الؼها
٢اهٓ رن ع٢م 15/04مإعر في04/11/10

 341م٨غعر

ظغٍمت الخدغف الجيسخي

()

 2011حهض ٝئلى ئٖضاص ْئٖما ٫مسُُاث ُ٢اُٖت
-2007
٦ ما جضٖمذ َظٍ إلاؾتراجُجُت مسُِ جىُٟظي للٟترة
جىضعط يمً مسُِ جىُٟظي َْجيً ،دضص الخضزالث طاث ْلٍٓت ٍْغج٨ؼ ٖلى صٖم ال٣ضعاث الخ٣ىُت ْاملإؾؿاجُت
ملسخل ٠الكغ٧اد لًمان الٓ٢اًت مً ٧ل أق٩ا ٫الٗىْ ٠الخمُحز اججاٍ اليؿاد ْالخٟ٨ل املىاؾب الطخاًا٦ْ ،ظا
ئٖضاص ْئٖما ٫ئؾتراجُجُت لالجهاْ ٫الضٖٓة ل٨ؿب الخأًُض مً أظل الخُٛحر ْالخُٖٓت ْالخجىُض الاظخماعي ،للٓ٢اًت
مً ٧ل أق٩ا ٫الٗى ٠زانت اججاٍ املغأة.
 ئٖضاص ئؾتراجُجُت َْىُت لترُ٢ت ْئصماط املغأة ْمسُُِا الخىُٟظي :أٖضث الٓػاعة امل٩لٟت األؾغة ًْ٢اًا املغأة
 2008ئلى
الخيؿُ ٤م٘ مسخل ٠املخضزلحن املٗىُحن ً٣اًا املغأة ،ئؾتراجُجُت َْىُت لترُ٢ت ْئصماط املغأة للٟترة مً
 ،2008حؿخٗغى ٞحها خهُلت الخ٣ضم املسجل لهالر املغأة
 ،2013جم اٖخماصَا في مجلـ الخٓ٩مت خاعٍش 29ظٍٓلُت
في مسخل ٠املجاالث ْ ج٣ترح إلاظغاداث ْلٍٓت الُٟ٨لت خد ٤ُ٣جهٓى ملمٓؽ أْيإ املغأة ْجم٨جها مً الخمخ٘
دِ٢ٓ٣ا ْخغٍاتها ؾاؾُت لخماعؽ أصْاعَا الخىمٍٓت ْحكاعٟ ٥اٖلُت أ٦بر في مسخل ٠مجاالث الخُاة الٗامت للبالص

(

) -قانوف رقم  15-04مؤرخ يف .04/11/10
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 البرهامج الَٓجي املخٗل ٤دىُٓم َب ٞترة ما٢بل الٓالصة ْما بٗضَا َْب املٓالُض خضًثي الٓالصة ْالغامي زانت ئلى
جدؿحن الخٟ٨ل املغأة الخامل ؾٓاد زال ٫الخمل أْ الٓالصة ْما بٗضَا ْاملٓالُض الجضص لخ٣لُو وؿبت ْٞـُاث
 2008ئلى. ) (%30
مِاث ْاملٓالُـض ضاًت يؿـبت %05لخهل ؾىت
ي  -كىانيو الخماًت الاحخمانُت
 ٌؿخُٟض الٗما ٫وؿاد ْ عظاال مً الخماًت الاظخماُٖت حٌٍٗٓ املهاعٍ ٠الُبُت ْ الهُضالهُت ٧املت ٢بٓ٫ر ج٣اٖض املغأة الٗاملت ا خضاد مً ؾً.55أن حكغَ٘ الًمان الاظخماعي ًسلٓ مً أي هٕٓ مً الخمُحز املخٗل ٤الجيـ ل أ٦ثر مً طلٞ ،٪اهّ ًًمً للمغأة
ػٍاصة ًٖ الخأمحن ٖلى البُالت ْاملغى ْالخماًت مً خٓاصر الٗمل ْ مغاى املِىُت ،جضا حر زانت الؾُما في ئَاع
خماًت مٓمت ْالُٟٓلت ْالخ٣اٖض ،خُض حؿخُٟض املغأة الٗاملت مً ئظاػة مٓمت لٟترة أعبٗت ٖكغ أؾبٖٓا )(14
مضٖٓٞت ظغ يؿبت. % 100
 إلاؾتراجُجُت الَٓىُت ملدٓ مُت :حُٗي خحزا َاما للبرامج املٓظِت لليؿاد زانت في املىاَ ٤الغٍُٟت ،ئن جىُٟظ َظٍ
إلاؾتراجُجُت التي زهو لِا ٚال ٝمالي ٣اعب 50ملُاع صًىاع حؿتهض ٝبك٩ل زام الٟيت الٗمغٍت املتراْخت ما حن
.2015
ْ 2012الً٣اد ٖلحها جماما في ٞا١
 49ْ 15ؾىت ْتهض ٝئلى ج٣لُو مُت ئلى  %50في خضْص
ْ :(2013الغامي ئظماال ئلى املؿاَمت في الً٣اد ٖلى التهمِل ْ جد ٤ُ٣جىمُت مخٓاػهت
-2007
 غهامج الخجضًض الغٍٟي)
ْميسجمت الؾُما ًٖ َغٍ ٤صٖم املكاعَ٘ الجٓاعٍت لؿ٩ان املىاَ ٤الغٍُٟت ،خُض ؾِؿمذ مؿخ٣بال دصجُ٘ املغأة
الغٍُٟت ْجدٟحزَا بك٩ل أ٦بر ٖلى اؾخدضار مكاعَ٘ اؾدشماعٍت زانت في وكُت الٟالخُت ْالسضماجُت
ْالهىاٖاث الخ٣لُضًت ْختى الؿُاخُت.
 صٖم آلالُاث املإؾؿُت مً زال ٫ئوكاد:
2013
 املجلـ الَٓجي لؤلؾغة ْاملغأة جدذ ْناًت الٓػاعة امل٩لٟت األؾغة ًْ٢اًا املغأة ؾىت مغ٦ؼ َْجي للبدض ْإلاٖالم ْالخٓزُ ٤خٓ٫ر املغأة ْ ؾغة ْالُٟٓلت.ي.
 مغانض ُ٢اُٖت ظضًضة لضٖم الدكُٛل اليؿٓ رٌ -مؿخجضاث كانىون الهمل.
 ٖضم الخٟغ٢ت في ئ غام ٖ٣ض الٗمل ْ ظغ ْ الخ١ٓ٣ر الاظخماُٖت املغجبُت الٗمل -ئ٢غاع جمُحز ئًجابي خٟاصي حكُٛل املغأة في ٖما ٫املًغة الصخت)َبُٗت أْ م٩اها أْ جُٓ٢خا( ( ).

(

) -التقرير الوطٍت للجمهػورية اجلزائػرية الدديػقراطية الشعػبية إعذاد الوزارة ادلنتدبة ادلكلفة باألسرة وقضايا ادلرأة،السابق.

( )-

علي زلي الدين،ادلرأة وادلشاركة السياسية و الدديقراطية ،السنة ،2006ص.24
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ئن الجؼاةغ أْلذ اَخماما ٦بحرا للمغأة هٟت ٖامت ْاملغأة الٗاملت هٟت زانت خُذ ناص٢ذ ٖلى ظمُ٘ الاجٟاُ٢اث
الضْلُت التي جسو خماًت املغأة ْخماًت ْجغُ٢ت املغأة الٗاملت ٖلى ْظّ السهٓم.
ْ ١الٓاظباث،
ي أ٦ض ٖلى أَمُت املؿاْاة ْج٩اٞإ الٟغم حن الغظل ْاملغأة في الخ ٓ٣ر
ئن حكغَ٘ الٗمل الجؼاةغ ر
ْهو ٖلى يغْعة جم٨حن املغأة مً الٓٞاد التزاماتها الُُْٟٓت مً ظِت ْبمؿيٓلُتها ججاٍ أؾغتها مً ظِت أزغٔ ،خُض
صزلذ املغأة ؾٓ١ر الٗمل جضعٍجُا في ٖضة مجاالث ْأنبذ ْظٓص املغأة في الٗمل ْاٗ٢ا ًٟغى هٟؿّ.
ْئن الجؼاةغ في َلُٗت الضْ٫ر التي أ٢غث ٢اهٓنر ٖمل ٖاصْ ٫مىه ٠للمغأة ،خُض أهّ ًمى٘ ٧ل ق٩ل مً أق٩ا٫
الخمُحز ٖلى أؾاؽ الجيـًٍْ ،مً ج٩اٞإ الٟغم للجمُ٘ صْنر أي جمُحزْ ،املؿاْاة حن الٗما ٫أًا ٧ان ظيؿِم أْ ؾجهم
خُض ًىو أن الٗماٌ ٫ؿخُٟضْنر مً هٟـ ظغ ْالامخُاػاث م٣ا ل هٟـ الٗملْ ،باملؿاْاة في الخأَُل ْاملغصْصَْٓ.
ٌؿخمض ٧لُت مً الاجٟاُ٢اث الضْلُت الؾُما جل ٪املخٗل٣ت بٗضم الخمُحز في ظغ ْالسضمت ْالترُ٢ت َْٓ ما لم هجضٍ ختى في
بٌٗ الضْ٫ر املخُٓعة مشل أملاهُا ْالىمؿا ْ ٞغوؿا  ،أًً ًتراْح الٟغ١ر في ظغ ما حن % 25ئلى. % 30
ي.
زانُا:ؤلاؾاع اإلاُضاني للمغؤة في اإلاجخمو الجؼاثغ ن
ئن الضْلت الجؼاةغٍت ما ٞخئذ جٓلي اَخماما زانت لترُ٢ت صْعر املغأة الجؼاةغٍت ًما ًم٨جها مً املؿاَمت الٟٗالت ْالٟٗلُت
في الخىمُت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت للبالصْ ،ئن َظا الاَخمام ًخجلى الُٓم مُضاهُا خُض أنبذ للمغأة صْعر ْم٩اهت زانت
 ١إلاوؿان ْفي املٓازُ ٤الضْلُت ْ َٓ الخ٤
في املجخم٘ ،جماقُا م٘ أخض املباصب ؾاؾُت الٓاعصة في إلاٖالن الٗالمي لخ ٓ٣ر
في املؿاْاة م٘ الغظل.
َظا لم ًأث نضٞت ل ظاد اؾخد٣ا٢ا ْاٖخباعا للضْعر املخمحز الظي لٗبخّ في ص ٘ٞعجلت الخىمُت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت
ْالش٣اُٞت لخٓاظضَا في قتى مٓا ٘٢إلاهخاط ْإلا ضإ ْالسضمت ْفي صْاةغ اجساط ال٣غاع ْفي صْالُب الضْلت اٖخباعَا
ٖىهغا ٞاٖال ْلِؿذ مٓيٕٓ .ِ٣ٞ
ْئطا ٖضها ئلى املُضان ،هالخٔ أن صْعر املغأة ْم٩اهتها في املجخم٘ الجؼاةغير ناع ًدىامى اهخٓام ْبك٩ل مدؿٓؽ،
ٞأنبدذ املغأة جلج ٧ل مىاحي الخُاة الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ،ل ْئجها جمشل ٚلبُت في ؾل ٪الخٗلُم ٩ل أَٓاعٍ،
ْجمشل أ٦ثر مً الشلض في ؾل ٪الً٣اد٢ْ ،ض أزبدذ ظضاعتها ٦مىخسبت ْ٦مضًغة ْٓ٧ػٍغة ْ في ٚحرَا مً الْٓاة ٠الٗلُا في
الضْلت ،مً عةِؿت مجلـ الضْلت ْلٓاد في الجِل الَٓجي الكٗبي ْ ،في املجلـ الكٗبي الَٓجي ْ مجلـ مت ْ هي
ججغبـت عاةضة في الٗالم الٗغبي ل ْ في الٗالم أؾغٍ.

-1

نلى الطهُض الهاإلاي ْ:اؾدىاصا ئلى مُُٗاث مىٓمت الٗمل الضْلُت ٞان الٗضص الاظمالي للٗما ٫الظًً ٌكٛلٓ رن
23ْ 2000
 2012أي ؼٍاصة ٢ضعَا 136ملُٓ رن ٖامال م٣اعهت م٘ ٖضص ؾىت
 1.52ملُاع ٖامال ؾىت
مىانب َكت ٢ض لٜ
 %50.5مً اليؿاد.
 ،2009مً ُجهم
ملُٓنر امل٣اعهت م٘ ؾىت
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 - 2في الجؼاثغ وفي مجاٌ الدشًُلٞ :ان للمغأة م٩اهت َامت في مسُِ جغُ٢ت الدكُٛل ْمداعبت البُالت الظي ٌٗخمض
ٖلى جىمُت الاؾدشماع املضع للثرْة ْامليصخئ ملىانب الكٛلْٖ ،لى جغُ٢ت ظِؼة الٗمٓمُت للدكُٛلٍْ ،غج٨ؼ ٖلى
مدٓعًٍ ،مدٓعر صٖم ْحصجُ٘ امل٣اْلت مً زال ٫أظِؼة ئوكاد اليكاَاث املضعة للثرْة ْمىانب الكٛلْ ،مدٓعر
جٍُٓغ الدكُٛل املأظٓعر.
 - 3فبالنؿبت لضنم وحصجُو اإلاباصعاث اإلالاوالجُت :وسجل ٖضصا مٗخبرا مً اليؿاد ناخباث مإؾؿاث مهٛغة ؾٓاد
في ئَاع ظِاػ الٓ٧الت الَٓىُت لضٖم حكُٛل الكباب أْ في ئَاع ظِاػ الهىضْ١ر الَٓجي للخأمحن ًٖ البُالت.
 - 4ؤما بالنؿبت لخؿىٍغ الدشًُل اإلاإحى نعٞ :ان الجِاػ املٓظّ لُالبي الٗمل ألْ ر ٫مغة مً خاملي قِاصاث الخٗلُم
الٗالي ْزغٍجي الخ ًٍٓ٩املنهي ْ الكباب الظًً لِـ لِم جْ ًٍٓ٩ال جأَُلٞ ،ان وؿبت اليؿاد  ُّٞج٣ضع ـْ.% 50
جمشل وؿبت الدكُٛل ٖ % 5,9ىض اليؿاد ضْ رن جأَُل ْٖ % 35ىض اليؿاد خامالث قِاصاث املٗاَض ْمضاعؽ
الخ ًٍٓ٩املنهي ْمجها أ٦ثر مً الىه ٠خانالث ٖلى قِاصاث مً الجامٗاث ) . (% 52,5
ٞ ، 2013ان ٖضص اليؿاد ًمشل  % 4في
 - 5وبالنؿبت لخىػَو الؿياو اإلاشًليو :خؿب ُ٢اٖاث اليكاٍ في ؾىت
% 63,1
الٟالخت  % 2,6 ْ ،في البىاد ْإلاقٗا ٫الٗمٓمُت % 21,5 ْ ،في الهىاٖت % 4,3 ْ ،في السضماث الخجاعٍتْ ،
في السضماث ٚحر الخجاعٍت.
 - 6ؤما نضص الخنطِباث الخاضت باإلاغؤة ْالتي سجلذ ٖلى مؿخٓٔر الٓ٧الت الَٓىُت للدكُٛل في الُ٣إ الا٢خهاصي
 578.240أي يؿبت % 9مً املجمٕٓ.
٣ٞ 2014ض لٛذ
-2012
لؿىٓاث
 2012أي مىظ اهُال١
 - 7ؤما خطت اإلاغؤة من الخنطبباث في بؾاع حهاػ اإلاؿانضةٖ :لى إلاصماط املنهي للٟترة-2008
 1.617.858أي يؿبت . % 45,89في املجمٕٓ ًمشل ئظمالي خهت املغأة الٗاملت مً الخىهِباث
الجِاػ ٣ٞض لٛذ
 794.933أي يؿبت % 36مً املجمٕٓ.مً ظِت أزغٔٞ ،ان ظِاػير زل ٤اليكاَاث مً زال ٫الٓ٧الت الَٓىُت لضٖم
حكُٛل الكباب ْالهىضْ١ر الَٓجي للخأمحن ًٖ البُالت ٢ض سجال ئوكاد ٖضص مٗخبر مً املإؾؿاث الهٛحرة مً
( ).
٢بل اليؿاد
 - 8بالنؿبت لجهاػ الىوالت الىؾنُت لضنم حشًُل الشبابٞ :ان ٖضص املإؾؿاث املهٛغة امليكأة مً ٢بل اليؿاد
72.883
 25.803مإؾؿت هخج ٖجها ئوكاد
٢ ،2012ض لٜ
 1997ئلى ٚاًـت 31صٌؿمبر
مىظ جاعٍش اهُال ١الجِاػ ؾىت
ْ 2012خضَا،
مىهب قٛل مباقغ َْٓ ما ًمشل وؿبت % 10مً الٗضص إلاظمالي للمإؾؿاث امليكأة .اليؿبت لؿىت
 9.951مىهب ٖمل أي يؿبت  % 7مً مجمٕٓ
 4.477مإؾؿت ،هخج ٖجها
ٞان ٖضص املإؾؿاث املهٛغة لٜ
املإؾؿاث املؿخدضزت.
ق الىؾجي للخإميو نن البؿالتٞ ،:ان ٖضص املإؾؿاث املهٛغة امليكأة مىظ جاعٍش اهُال١
 -9و بالنؿبت لجهاػ الطنضو ن
 12.332مىهب قٛل أي يؿبت  % 8,54مً مجمٕٓ
 5.242مإؾؿت ،هخج ٖجها ئوكاد
 2012لٜ
الجِاػ ئلى ٚاًت 31صٌؿمبر

(

) -مشاركة ادلرأة يف عملية صنع القرار  .....شعار األمم ادلتحدة يف يوـ ادلرأة العادلي – وكالة أنباء البحرين – /7آذارwww.bna.bh 2006 /
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 2.510مإؾؿت ،هخج
ْ 2012خضَا٣ٞ ،ض لٖ ٜضص املإؾؿاث املهٛغة املؿخدضزت
املإؾؿاث املؿخدضزت ْ.اليؿبت لؿىت
 5.077مىهب قٛل مباقغ ْج٣ضع اليؿبت ـ  % 8,59مً مجمٕٓ املإؾؿاث املؿخدضزت( ) .
ٖجها ئوكاد
٦ما جبحن الىخاةج املصجٗت في مجا ٫امل٣اْلت أن املغأة ا٢خدمذ الُٓم مجاالث مسخلٟت ْمخٗضصة ٧االلُ٨ترْهُاث ،البىاد
ْ قٛا ٫الٗمٓمُتْ ،إلاٖالم آلاليْ ،م٩اجب الضعاؾاثْ ،السضماثْ ،الخجاعةْ ،الى٣ل ْالخبرًض ْه٣ل البًات٘ ْٚحرَا مً
اليكاَاث الا٢خهاصًت.
ْججضع إلاقاعة ئلى أن الؿُاؾت الجضًضة للدكُٛل حُٗي املغأة م٩اهت َامت حؿمذ لِا ا٢خدام ؾٓ١ر الكٛل في ْغْٝ
مالةمت ْالة٣ت حؿخُٟض في ْلِا مً زضماث أعقى ٧الخْ ًٍٓ٩املغا٣ٞت ،زال٧ ٫ل مغاخل املكغْٕ ختى ا٦خمالّ لُهبذ ْخضة
ا٢خهاصًت مىخجت ْمضمجت في اليؿُج الا٢خهاصي٦ ،ما حؿخُٟض مً ئٖاهاث ْامخُاػاث أخؿً جٓٞغ لِا ٞغم الىجاح
ْجد ٤٣لِا إلاصماط ًٟل امل٣اْلت الا٢خهاصًت التي جخٓزاَا الخٓ٩مت ٦اؾتراججُت مؿخ٣بلُت.
ْٔ
 -10بالنؿبت لىلىج اإلاغؤة نالم الاؾدثماعٞ :ان وؿبت املكاعَ٘ الاؾدشماعٍت لليؿاد ناخباث املإؾؿاث الهٛغ ر
ً 2011خ ـغاْح حن .% 8ْ % 6
املخٓؾُت حنْ 2005
607.160
 -11ؤما بسطىص وغهُت اإلاغؤة في الىقُف الهمىمي٣ٞ :ض لٖ ٜضص اليؿاد الٗامالث في الُْٓ ٠الٗمٓمي
امغأة أي يؿبـت  % 31,8مً الٗضص إلاظمالي مً ُجهً  % 88,7مْٟٓاث ْ % 11,3مخٗا٢ضاث.خؿب الُ٣اٖاث جمشل وؿبت
اليؿاد املْٟٓاث % 42في التر ُت الَٓىُت % 20ْ ،في الصخت الٗمٓمُت % 13ْ ،في الضازلُت ْالجماٖاث املدلُت% 8ْ ،
في الخٗلُم الٗالي ْالبدض الٗلمي % 4 ْ ،في ُ٢إ املالُت % 2 ْ ،في الخْ ًٍٓ٩الخٗلُم املِىُحن % 11ْ ،في الُ٣اٖاث
زغٔر ( ).

(
(

)  -اجمللس االقتصادي واالجتماعي – اللجنة االقتصادية واالجتماعية.2013،

) -د .سعاد عبداهلل الناصر  :قضية ادلرأة  ،كتاب األمة العدد  ، 97السنة ،2008ص .53
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الخاجمت (:نخاثج  +بكتراخاث).

جىضلنا في بدثنا اإلاخىاغو الى مجمىنت من النخاثج ومن زالٌ خاولنا جلضًم بهؼ ؤلاكتراخاث :
ؤ -النخاثج:
 ئن الضْلت الجؼاةغٍت ما ٞخئذ جٓلي اَخماما زانت لترُ٢ت صْ رع املغأة الجؼاةغٍت ًما ًم٨جها مً املؿاَمت الٟٗالت ْالٟٗلُتفي الخىمُت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت للبالص.
 الجؼاةغ مً حن الضْ٫ر الغاةضة في مجا ٫الؿُاؾاث الاظخماُٖت ،التي جخمحز ٖلى السهٓم اظغاداث خماةُت مخ٣ضمتفي مجاالث ٖضًضة مجها  ،الاؾدشماع في التر ُت ْالخٗلُم،الخ، ًٍٓ٩املىٓٓمت الصخُت ،الٗمل ْالًمان الاظخماعي
ْالخًامً الَٓجي ْخماًت الٟياث املدغْمت.
 خغنذ الضْلت الجؼاةغٍت ٖلى جٍُٓغ الخٗلُم ْالخْ ًٍٓ٩في َظا إلاَاع خ٣٣ذ املغأة الجؼاةغٍت ٟ٢ؼة هُٖٓت في الخٗلُمؾٓاد مً خُض أٖضاص اليؿاد ْالٟخُاث املخٗلماث أْ مً خُض جغاظ٘ وؿبت مُت.
 ْانلذ الضْلت الجؼاةغٍت ظِٓصَا الغامُت الؾديهاْ ٫اَغة الٗى ٠املماعؽ يض املغأة في بٌٗ ْؾاٍ َْظا مًزال ٫جُِٓٗ٢ا ٖلى أَم املٓازُْ ٤املٗاَضاث الضْلُت التي لِا نلت مداعبت الٗىْ ٠الخمُحز املماعؽ يض املغأة ْج٠ُُ٨
حكغَٗاتها َب٣ا لظلْ ٪ئوكاد الُِا٧ل املسخهت في ئًٓاد ْاؾخ٣باْ ٫جٓظُّ اليؿاد ضخاًا الٗىْ ٠الٗمل ٖلى ئٖاصة
ئصماظِم الاظخماعي ْالا٢خهاصي.
 ْ٢ض اعجٟٗذ وؿبت اليؿاد اليكُاث بك٩ل ٦بحر زانت زال ٫الٗكغٍت زحرة م٣اعهت يؿبت الغظا٢ْ ٫ض ٧ان للىمٓاملد ٤٣في مجا ٫الخٗلُم اليؿبت لئلهار ،أزغ ْاضر ٖلى جؼاًض ههُبهً في مجا ٫الدكُٛلٞ .دؿب الضعاؾاث املٗضة في
َظا املجا ،٫أ٦ثر مً هه ٠إلاهار الٗامالث لضحهً مؿخٓٔر الخٗلُم الشاهٓير ْأ٦ثرِ ،ىما ال جخجاْػر َظٍ اليؿبت الغب٘
لضٔ الظٓ٧عر.
 ُٚاب املٗلٓماث خٓ ر ٫اليؿاد الٗامالث في الُ٣إ ٚحر ّالغؾمي .
زًم مكاعَ٘ الخىمُت املخالخ٣ت بٗضة غامج ،ؾمدذ اهجاػ مِام طاث أْلٍٓت ٢هٓٔر
ّر
 ٦ما اصعث الجؼاةغ فياؾخٟاصث مجها املغأة بك٩ل مباقغ ْمدؿٓؽ في مجاالث التر ُت ْالصخت ْالخماًت الاظخماُٖت ،م٘ ْظٓص ٢اٖضة
صؾخٓعٍت ْاضخت ْجغؾاهت ٢اهٓهُت مخ٩املت جٓ٣م ٖلى مبضأ املؿاْاة.
ب -ؤلاكتراخاث:
 يمان اخترام خ١ٓ٣ر إلاوؿان ْخغٍاجّ ؾاؾُت ٧اٞت ْخماًتهاَْ ,ظا ًٓ٣صها ئلى الضٖٓة ئلى الخهضًْ ٤مً صْنر ١املغأة.
 ١إلاوؿان ٧اٞت الؾُما املخٗل٣ت د ٓ٣ر
جدٟٓاث ٖلى املٓازُ ٤السانت د ٓ٣ر
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 الٗمل الجاص ْالِاصٖ ٝلى يمان مٗغٞت اليؿاد ٧اٞت لخْ ًِ٢ٓ٣جمُ٨جهً مً املُالبت خٓٞحرَا ْحٗؼٍؼَا ْمماعؾتهًلِا.
ًا
ًا
ًا
ًا
ْبىاجا ٖ ,لى مٓيٕٓ خ١ٓ٣ر إلاوؿان للمغأة
أْالصا ر
ر
ر
ْوؿادا
 ْل٩ي ًخدَ ٤٣ظا مغ ٞال ض مً جش ٠ُ٣الجمُ٘  ,رعظاال
ْمؿإْلُاتهم ًٖ اخترام خ.ًِ٢ٓ٣
 حٗؼٍؼ ْوكغ ز٣اٞت ئخترام املغأة ٖلى املؿخٍٓاث ٧اٞت ْفي مإؾؿاث الضْلت ٧اٞت لًمان أن ال جإصي الؿُاؾاثًا
ر
اججاَا
الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت ما في طل ٪الخسُُِ إلاهماتي ئلى ئصامت الٗى ٠يض املغأة ْػٍاصة خضجّ ْئهما ًأزظ
ًا
ْمىدا زغ َْٓ مى٘ الٗى ٠يض املغأة ْالً٣اد ٖلُّ .م٘ يغْعة الخأُ٦ض ْالتر٦حز ٖلى الاؾخٟاصة مً زبراث اليؿاد
ر
ْججاعبهً م٘ الٗى.٠
 ظٗل الٓ٣اهحن ْالؿُاؾاث ْاملماعؾاث الَٓىُت جخ ٤ٟم٘ الالتزاماث الضْلُتَْ ,ظا ًخُلب ئلٛاد ٧اٞت الدكغَٗاث التيجخًمً جمُحزا يض املغأة ْيمان أن جخ ٤ٟالدكغَٗاث الَٓىُت م٘ املٗاًحر الضْلُت لخ١ٓ٣ر إلاوؿان.
 ْي٘ زُِ ْبغامج ٖمل جخابِٗا الخٓ٩مت ّْجدضثها اهخٓامْ ,بالخٗاْنر م٘ مإؾؿاث املجخم٘ املضوي الؾُما املىٓماث
ٚحر
الخٓ٩مُت ْالكب٩اث ْالخغ٧اث اليؿاةُت.
 ْي٘ ئؾتراجُجُت ظضًضة للجهٓى املغأة جأزظ في اٖخباعَا املخٛحراث الجضًضة ْحؿخُٟض مً السبراث الضْلُت ْجإ٦ض صٖمْحٗؼٍؼ ز٣اٞت الخ٩آٞد ْاملؿاْاة ْمىاًَت الخمُحزْ .الخغم ٖلى ئًجاص لُت َْىُت طاث مؿخٓٔر ٖا ٫مً ال٣ضعة ٖلى
اجساط ال٣غاعاث ْال٣ضعة ٖلى الخيؿُ ٤لخىُٟظ إلاؾتراجُجُت ْمخابٗت مٗٓ٢اث جىُٟظَا ٍْٓ٩نر ٧ل طل ٪الخٗاْنر م٘
مىٓماث املجخم٘ املضوي لٟاٖلت.
 ئوكاد مغ٦ؼ َْجي للضعاؾاث السانت املغأة ْبما ًِؿغ ئظغاد صعاؾاث مخ٩املت ْطاث ه ًٖ ٟ٘املغأة ْمخابٗت أخٓالِاْعنض املٓاَغ الؿلبُت ْالاًجا ُت التي جُغأ ٖلى ْيِٗا.
 حٗؼٍؼ مكاع٦ت املغأة في مٓا ٘٢الؿلُت الٗلُا ْفي مغا٦ؼ نى٘ ال٣غاع ْلجان ْْٓٞص املٟاْياث مً اظل ئخال ٫الؿالمْلجان املهالخت الَٓىُتَ ًٖ ,غٍ ٤ئػالت أق٩ا ٫املٗٓ٢اث التي حٗترى جل ٪املكاع٦تْ ,مىذ الٟغم الدؿاْير حن املغأة
ْالغظل ْٖلى أؾاؽ مبضأ الٟ٨ادة ال ٚحر ْظٗل ٞغنت الترُ٢ت في الْٓاة ٠طاث مًامحن ٖاصلت.
 جسهُو ىٓص في محزاهُت الضْلت زانت مٗالجت ْجٍُٓغ ْجىمُت ْي٘ ْْا ٘٢املغأة ما ًد ٤٣الً٣اد ٖلى الخمُحزْالٗى ٠املماعؽ يض املغأةْ ,جسهُو مكاعَ٘ جىمٍٓت ْجد ٤٣لِا مً ْالاؾخ٣غاع ٖلى نٗضة ٧اٞتَْ ,ظا مغ دض
طاجّ ٌؿترعي ئعاصة ؾُاؾُت َاصٞت ْخُ٣ُ٣ت للجهٓى ٓا ٘٢املغأة ْجىمُت ْجٍُٓغ ٢ضعاتها.
 حصجُ٘ ٖمل املىٓماث ٚحر الخٓ٩مُت الؾُما التي حٗجى بكإْن املغأة ْتهُيت الٓؾاةل املىاؾبت للخٗاْنر ما ُجها ْماحن املإؾؿاث الخٓ٩مُت للخيؿُ ٤مِٗا.
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 خض الخٓ٩مت ٖلى الالتزام مٓاُٖض ج٣ضًم الخ٣اعٍغ الضْعٍت السانت مضٔ التزام الجؼاةغ خُبُ ٤اجٟاُ٢ت الً٣اد ٖلى٧اٞت أق٩ا ٫الخمُحز يض املغأة ْمىا٢كت َظٍ الخ٣اعٍغ م٘ الجِاث الضْلُت ْالاؾخٗاهت السبراد ْطْير الازخهام في
ئٖضاصَا ْج٣بل املؿاٖضاث الاؾدكاعاث الضْلُت للجهٓى ٓا ٘٢املغأة الٗغاُ٢ت ْحٗؼٍؼ خِ٢ٓ٣ا ْخغٍاتها ْاخترامِا.
كاثمت اإلاغاحو:
 ،2006ظمُٗت املدامحن ْالً٣اة مغٍُ٨حن .
 - 1ؾمحر ٖبض الغخمً الكمحرير ْ،ي٘ املغأة في الٗغا٧، ، ١اهٓنر ْ٫ر
.2011
 -2ؾمحر ٖبض الغخمً الكمحرير املغأة في ػمً الٗٓملت ،ؾىت
، 2000
 -3أهٓعر أخمض عؾالن  ،الضًم٣غاَُت حن ال٨ٟغ املاصي ْال٨ٟغ الاقترا٧ي  ،صاع الجهًت الٗغبُت
. 1999
 -4مدمض ٧امل لُلت  ،الىٓم الؿُاؾُت ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي  ،الؿىت
. 1981
ٖ -5بضالخمُض ههاعير  ،الكٓعٔ ْأزغَا ٖلى الضًم٣غاَُت ال٣اَغة
.1997
 - 6ؾٗاص ٖبضهللا الىانغ ًُ٢،ت املغأة ٦ ،خاب مت  ،الؿىت
.2009
 -7مشجى ال٨غصؾخاوي ،خغ٧اث جدغٍغ املغأة  ،الؿىت
ٖٓ -8اَٖ ٠بضاملاظض ،عؤٍت جأنُلُت الجٟاُ٢ت الً٣اد ٖلى ظمُ٘ اق٩ا ٫الخمُحز يض املغأة  ،وكغ مغ٦ؼ صعاؾاث املغأة
الؿٓصان
.1995
َ -9بت عؤْٖ ٝؼث  :املغأة ْالٗمل الؿُاسخي  ،مِٗض ال٨ٟغ الٗالمي ،الؿىت
. 1998
 -10هجالد خماصٍ  ،ػمً اليؿاد ْالظا٦غة البلُضة  ،ملخ٣ى طا٦غة املغأة
.2009
 -11اظال ٫زلُٟت  ،الخغ٦ت اليؿاةُت ،الؿىت
.2006
 -12الؿُض أخمض ٞغط  ،املإامغة ٖلى املغأة املؿلمت ن صاع الٓٞاد مهغ
.2011
 -13الُبِب املكِٓعر الض٦خٓعر مدمض ٖلي الباع ٖ ،مل املغأة في املحزان  ،الضاع الؿٗٓصًت لليكغ ْالخٓػَ٘ هالؿىت
.2006
 -14الكُش ٖبض املجضي الؼهضاوي  :املغأة ْخِ٢ٓ٣ا الؿُاؾُت في إلاؾالم  ،م٨خبت املىاع إلاؾالمُت  ،الٍٓ٩ذ ،الؿىت
. 1994
 -15مجلت الٗلٓم مغٍُ٨ت  ،مجلض 10في مآً
. 1995
 -16مجلت جاًم مغٍُ٨ت فيًٓ 31لُٓ
 2000م٣الت ص .أخمض أ ٓ ػٍض ْص ،خغ٧اث جدغٍغ املغأة مً املؿاْاة .
 -17مجلت الٗغبي  /الٗضصً 494ىاًغ
،2012الٍٓ٩ذ.
 -18قظٔ ؾلُمان  ،املغأة املؿلمت ،الؿىت
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. 2001
َ .-19اوي َُٗماث  ،خ١ٓ٣ر إلاوؿان  ،الكغْ ١األعصن ،الؿىت
.2009
 -20ػٍيب الٛؼالي َ ،مٓم املغأة املؿلمت ْالضاُٖت  ،صاع الاٖخهام ال٣اَغة ،الؿىت
.2005
 -21مدمٓص لخاجي  ،م٩اهت املغأة في ال٣غ ن ال٨غٍم ْالؿىت ،صاع الاٖخهام ،ال٣اَغة،الؿىت
ٖ -22بضالخلُم  ،جدغٍغاملغأة في ٖهغ الغؾالت  ،صعاؾت ظامٗت لىهٓم ال٣غ ن ال٨غٍم ْصخُذ البساعير
.2000
،ال٣اَغة،الؿىت
 -23املجلـ الا٢خهاصي ْالاظخماعي – اللجىت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت لٛغبي ؾُا ) الاؾٓ٩ا( – املغأة في املىُ٣ت الٗغبُت :
. 2007
ْاْ ٘٢جدضًاث ْ ٞا ١مؿخ٣بلُت  -لجىت املغأة – الضْعة الشالشت ،الؿىت
كانىون ألاؾغة ،وكانىون الجنؿُت ،وكىانيو الهلىباث :
مغ ع٢م 01-05املإعر في05/2/27
٢اهٓ رن ع٢م 04-82مإعر في82/2/13
٢اهٓنر ع٢م 15/04مإعر في04/11/10
٢اهٓنر 47-75مإعر75/7/17
051
مغ ع٢م 01-05املإعر في/2/27
مغ ع٢م 86-70املإعر في70/12/15
٢اهٓ رن ع٢م 09-05مإعر في05/5/4
٢اهٓنر ع٢م 11-84مإعر في84/6/9
ال٣اهٓنر ع٢م 15-90مإعر في90/7/14
٢اهٓنر ع٢م 04-82مإعر في82/2/13
٢اهٓنر 47-75مإعر75/7/17
اإلاىاكو ؤلالىترونُت:
www.panoramacenter.orgٝ www.amanjordan.org
http://www.balagh.com/woman/index.htmٝ www.balagh.com/malafat ٝ www.josor.net
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قاهغة الهنف غض اإلاغؤة ن
بيو جإزيراث الثلافت اإلاخىاعزت وآلُاث الخضزل إلاداعبتها
البرفؿىعن ًىؾف طًاب نىاص ؤؾخاط الصخت النفؿُت
مضًغ حامهت حامهت اللضؽ اإلافخىختن /نابلـ  -صولت فلؿؿيو
ن
اإلالخظ

حؿخٗغى َظٍ الٓع٢ت البدشُت ْاَغة الٗى ٠يض املغأة مً خُض وكأتها ْجُٓعَا ْمضٔ اهدكاعَا ْ ،جبُان الٗٓامل
املؿببت لِا ْمضٔ جأزغَا ْجأزحراتها الجٓاهب املجخمُٗت زغٔر  ،ئلى ظاهب جدضًض ئَاع ٖام لِظٍ الٓاَغة مً هاخُت
حصسُهُت ْجىاْ٫ر مبرعاتها٦ ،ما حؿخٗغى الٓع٢ت ٖ ،ضصا مً الضعاؾاث الٗغبُت ْ ظىبُت التي دشذ في َظٍ ْاَغة
الٗى ٠يض املغأة التي جِٓغ ٖاملُت الٓاَغة.
ْاؾخٗغى الباخض –أًًا  -صْعر املٓعْر الكٗبي ْالش٣افي للمجخم٘ الٗغبي في حٗؼٍؼ َظٍ الٓاَغة٦ ،ما جىاْ٫ر أق٩ا٫
ًا
الٗى ٠يض املغأة ْمؿخٍٓاتها ْاوٗ٩اؾاتها الؿلبُت ٖلى ؾغة ْاملجخمْ٘ .أزحررا ا٢ترح الباخض لُاث جضزل ملداعبت ْاَغة
الٗى ٠يض املغأة دُض ٌؿِم بها ٧ل مً املجخم٘ مإؾؿاجّ املسخلٟت ،ئلى ظاهب ؾغة ل ْاملٓاًَ هٟؿّ بٗامت،
ْاملغأة سانت ،ما ٌٗؼػر مً ٞغم الخٛلب ٖلحها ْمدانغتها.

اإلالضمت:
٦ثرث في املغخلت زحرة مهُلخاث ٦شحرة؛ ٧الخغبْ ،الٗىْ ،٠إلاعَاب ْالجزاٖاث املؿلختْ ،ان ازخلٟذ في بٌٗ
أؾبابها ْ مٟاَُمِا ئال أجها جٓ٣ص ئلى هدُجت مكتر٦ت ،أال ْهي الٓ٩اعر إلاوؿاهُت ْما جدٍّٓ مً ٓٞضخى٦ ْ ،غاَُت،
َْاةُٟت ْما ئلى طل ٪مً جبٗاث ًض ٘ٞالٟغص زمجها مً ئوؿاهِخّ ْخًاعجّ ْز٣اٞخّ ،ل ٌٗ٨ؿِا هٓعة ؾلبُت ٖلى
مجخمّٗ ما ًإصي ئلى جغاظ٘ ٨ٞغير ْجىمٓير زُحر جسخٟي ٖىضَا الجزٖت إلاوؿاهُت ْ زالُ٢ت حن البكغ .
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أٞغػث الخٛحراث التي جمغ بها املجخمٗاث آلان ٖضصا ٦بحرا مً مغاى ْ ػماث الساه٣ت التي مً ُجها قُٕٓ مٓاَغ
الٗى ٠يض َٟاْ ٫اليؿاد ْالكباب ٦ىدُجت لًٗ ٠الالتزام الُ٣م الٗلُا للمجخم٘ ٢ْ .ض أنبذ اَخمام الٗالم ًتزاًض
ًا
ًخ ٤ٟم٘
ؾلٓ ٥ال أزالقي ،ال ُ ر
ٌر ر
ًٓما بٗض ًٓم هدٓ صعاؾت الٗى ٠بٗامت ْاملٓظّ مىّ يض املغأة سانتٖ ،لى اٖخباع أهّ
ر
مباصب خ١ٓ٣ر إلاوؿان مٟاَُمِا املسخلٟتَ ،و
ؽ بك٩ل ٖام ْْاؾ٘ عٚم جؼاًض الٓعي الٗالمي أَمُت خ١ٓ٣ر إلاوؿان
ٍْماع ُ ر
ْخغٍخّ الصسهُت٢ْ .ض ّ
بذ خاالث الجزإ ْخاالث الجزْح ْ ْيإ التي حٗ٣بها في جٟا٢م الٗى ٠ال٣اةم في الٗالم ْ٢ض
حؿب ْ ر
ًا
ُ
جغ ٥طل ٪أزغرا في ِْٓعر أق٩اٖ ٫ى ٠ظضًضة جماعؽ يض املغأة.
ئن َظٍ الٓٓاَغ السُحرة جدىافى م٘ الُٟغة الؿلُمت َْبُٗت الخ ًٍٓ٩البكغي٦ ،ما جدىافى ْعْح الخٗالُم إلالُِت
ّر
 ١إلاوؿان مجخمٗت اٖخباعَا جإ٦ض ٓيٓح أن نل في الخُاة ْفي مٗاملت
ْالكغات٘ الؿماٍْت ،ل ْمٓازُ ٤خ ٓ٣ر
إلاوؿان ألزُّ إلاوؿان َٓ ،مبضأ الؿلم ْالْٗ ٟٓالدؿامذ ،أما ال٣ؿٓة ْالٗى ِٓٞ ٠الاؾخصىاد الظي ال ًلجأ ئلُّ ئال
الٗاظؼْن ًٖ الخٗبحر الٓؾاةل الُبُُٗت الؿلمُت أْ املخجغصًً مً إلاوؿاهُت.
َْٗض اٖخباع الٗى ٠أمغا قغُٖا أْ ٚحر قغعي دؿب املجخمٗاث ْالش٣اٞاث ْ ٖغا ٝالؿاةضة ٞحها٨ٞ ،شحرا ما ٌٗؼٔر
الخباًً في املٓا ٠٢ئػاد ْاَغة الٗى ٠يض املغأة ئلى الخباًً في الش٣اٞاث حن املجخمٗاث ،ما أْظض ٞغْ٢ا هُٖٓت في لُاث
.(2006
مٓاظِت َظٍ الٓاَغة )الؿغابي،
ّ
ّ
أي ٗٞل ٖىُ ٠جض ٘ٞئلُّ ٖهبُت الجيـ ٍْترجب ٖلُّ ،أْ ًغجر أن
حٗغ ٝمم املخدضة الٗى ٠املماعؽ يض املغأة أهّ ّر
ًترجب ٖلُّ ،أطٔ أْ مٗاهاة للمغأة ،ؾٓاد أ٧ان طل ٪مً الىاخُت الجؿماهُت أم الجيؿُت أم الىٟؿُتْ ،جًُ ٠ما في
طل ٪التهضًض أٗٞا ٫مً َظا ال٣بُل أْ ال٣ؿغ أْ الخغمان الخٗؿٟي مً الخغٍت ،ؾٓاد خضر طل ٪في الخُاة الٗامت أْ
 1993أن "َظا الٗى٢ ٠ض ًغج٨بّ
السانت٦ ،ما هٍٓ إلاٖالن الٗالمي ملىاًَت ٧ل أق٩ا ٫الٗى ٠يض املغأة الهاصع ٖام
مِاظمٓ رن مً ٦ال الجيؿحن أْ أًٖاد في ؾغة أْ الٗاةلت أْ ختى الضْلت طاتها".
ْحٗمل خٓ٩ماث ٦شحرة ْمىٓماث مىدكغة في الٗالم مً أظل م٩اٞدت الٗى ٠يض اليؿادْ ،طلٖ ٪بر مجمٖٓت مسخلٟت
ًا
ًا
ٖاملُا للً٣اد ٖلى الٗى ٠يض
ر
مً البرامج مجها ا٢٫غاع ممي الظي ًىو ٖلى اجساط ًٓم 25هٓٞمبر مً ٧ل ٖام ر
ًٓما
]
اليؿاد.
ئن الٗىٌٗ ٠جي هغ ٝالىٓغ ًٖ الجِت التي ٌؿتهضِٞا زظ الكضة ْالٓ٣ة ،أْ َٓ ؾلٓ ٥أْ ٗٞل ًدؿم الٗضْاهُت
ًهضع ًٖ َغ ٝبهض ٝاؾخٛالْ ٫ئزًإ َغ ٝزغ في ئَاع ٖال٢ت ٓ٢ة ٚحر مخ٩اٞيت ما ًدؿبب في ئخضار أيغاع ماصًت
ْال٣خل ْالاٖخضاد ْٚحر طل ٪مً
َور
َو ر
ْالًغب
َور
ْالكخم
َّل ر
الؿب
أْ مٗىٍٓت أْ هٟؿُت ْ .خؿب َظا الخٗغٍٞ ٠ان الٗىٌ ٠كمل
ًا
ْٚالبا ما ًأحي مً َغ ٝعظل أْ مإؾؿت أْ هٓام أْ ختى مً َغ ٝامغأة مً أظل ئزًإ املغأة ْالدؿلِ ٖلحها.
ر
أمٓعر...
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ًدـ املغد العجؼ ًٖ ئًها٫
َْىا ٥مً ٌٗخ٣ض أن الٗى َٓ ٠لٛت الخساَب زحرة املم ً٨اؾخٗمالِا م٘ آلازغًٍ خحن ُّ ر
لِكل خغ٦تها َْا٢اتهاٍْ ،جٗلِا
َّلر
نٓجّ ٓؾاةل الخٓاع الٗاصي ،لُجٗل مً َظا الٗى٧ ٠ا ٓؾا ًسُم ٖلى ْظٓص املغأة،
أظٓاد مً ال ٨ت ْالخؼنر ْالسًٕٓ.
ًار
حِٗل
ٍْجض الباخض في ً٢اًا املغأة الٗغبُت أن أصخاب الخُاع الضًجي الخ٣لُضي ًغْن أن إلاؾالم ٢ض ؾأْر حن الغظل ْاملغأة،
ْأن ْي٘ املغأة املًُِض ما َٓ ئال اؾخجا ت ألؾباب اظخماُٖت ْا٢خهاصًت ْز٣اُٞت ،أْ هدُجت جٟؿحراث صًيُت زاَيت،
ٞاإلؾالم ًإ٦ض اخترام املؿاْاة حن الغظل ْاملغأة٦ ،ما أن الخ١ٓ٣ر إلاوؿاهُت التي أُٖاَا إلاؾالم للمغأة لم ٌُِٗا أي
صًً أْ ٨ٞغ زغ.
ًا
ٚالبا ْؾُلت إلزًإ املغأة ألٚغاى مُٗىت؛ ٞالٓاٌ ٘٢كحر ئلى حٗغى ٦شحر مً اليؿاد ألنىاٖ ٝضًضة مً
ٍُْخسظ الٗى ٠ر
ُ
ُ
ُ
ً ال٨ٟغي ،أْ
اهخمائه َّل ر
ً الش٣افي ْالا٢خهاصي ،أْ
مؿخٓاَ َّل ر
ً الجيؿُت ،أْ بؿبب أنلًِ الٗغقي ،أْ
ٍَٓته َّل ر
الٗى ٠بؿبب
ًا
ًا
ؾالخا لخجغٍض املغأة مً صمُتها ْايُِاص
ر
بؿبب الهغاٖاث املؿلخت٨ٞ ،شحررا ما ٌُؿخسضم الٗى ٠يض املغأة اٖخباعٍ
.(2005
الُاةٟت أْ الُب٣ت أْ الضْلت التي جيخمي ئلحها )الٗاصلي،
ْ٢ض أصٔ اَخمام بٌٗ الباخشحن مً مسخل ٠الخسههاث ٧اصًمُت ْالىٟؿُت ْال٣اهٓهُت ٓاَغة الٗى ٠ئلى ْنِٟا
أؾلٓب أمشل للخهغٖ ،ٝضا
ٌر ر
أخض أق٩ا ٫إلاًظاد٦ ،ما جىبهٓا لسُٓعة ما جدىاْلّ ٖكغاث ٞالم التي جهٓعر الٗى ٠أهّ
ًٖ التهضًض الخغب ْ ،الازخُا ْ ،ٝالاٖخضاد ٖلى َٟا ٫صازل ؾغة ْ يغب املغأةْ ،جؼاًض خاالث الاٚخهاب
الجيسخي٧ْ ،لِا مٓاَغ ْاضخت حٗبر ًٖ مضٔ جٟا٢م ْاَغة الٗى ٠في الؿىٓاث زحرة مً َظا ال٣غ رن.
ًا
ُ
ٔ التي قِضَا ْا ٘٢املغأة صْلُا ،ئال أهّ ال ًؼا ٫مً حن ٧ل زالر وؿٓة في الٗالم جخٗغى ْاخضة مجها
ْعٚم الخُٓعاث ال٨بر ر
ؾجي خُاتها للًغب أْ إلا٦غاٍ ٖلى الجمإ ،أْ لهىٓ ٝأزغٔر مً الاٖخضاد ْإلاًظاد؛ ئط أن َىا ٥أ٦ثر مً
ٖلى ٢ل في ّر
غمذ مً الخُاة ؾغٍت ٞأنبدً مٓ٣ٟصاث٦ ،ما ال ًمغ ٖام ئال ْجخٗغى املالًحن مً اليؿٓة
) (60ملُٓنر أهثى ُخ ْ ر
لالٚخهاب ٖلى أًضي زالد أْ ٢غباد أْ نض٢اد أْ الٛغباد أْ أعباب الٗمل أْ الؼمالد في الٗمل أْ الجىٓص أْ أٞغاص
ًا
أَضاٞا عةِؿت ٌؿتهضِٞا امل٣اجلٓنٟٞ ،ي ظمِٓعٍت الٓ٩و ٓٛالضًم٣غاَُت التي مؼ٢تها
ر
الجماٖاث املؿلخت التي حٗض اليؿاد
الخغب قإ الاٚخهاب الجماعي ْناع ًماعؽ هٓعة مىهجُت ْْخكُت ئلى خض أن َباد اجٓا آلان ًهىٟٓنر )الخضمحر
املِبلي( ٦جغٍمت خغب .
مبرعاث جناوٌن مشيلت قاهغة الهنف غض اإلاغؤة:
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حٗض املغأة حجغ الؼاٍْت في مٗاصلت ؾغةْ ،هي التي ًم٨جها أن جإؾـ ملجخم٘ مؼصَغ ْ مًَْ ،ظا ًخُلب الٖٓ ٝٓ٢ىض
ُّر
مك٨التها ْجدضًاتها ْالٗمل ٖلى جٓٞحر ِيت مجخمُٗت ؾلُمت د٨م املىُل٣اث آلاجُت:
أن طل ٪أنبذ ٌٗض
ٔ .ئن الاَخمام الُٓم ًتر٦ؼ ٖلى الهُٗض الٗالمي ً٣اًا الضًم٣غاَُت ْخ١ٓ٣ر إلاوؿان ،لضعظت ّ ر
يغْعة ُم ّ
لخت مً يغْعاث الخ٣ضم ،ل الاهضماط في املؿحرة الخٍُٓغٍت للٗالم بؿماتها ْاؾخد٣ا٢اتها املٗانغة.
ٕ .ئن اػصًاص مٗضالث الٗى ٠في أْؾاٍ املجخم٘ ًدٓ٫ر الى٣اف مً التر٦حز ٖلى ؾباب ئلى البدض ًٖ ؾبل للخٛلب ٖلى
ْاَغة الٗى ٠مً صازل املإؾؿاث التر ٍٓت ْال٣اهٓهُت ْاَخماماث مإؾؿاث املجخم٘ املضوي ل مً صازل ؾغة هٟؿِا
أًًا.
ٖ .ئٖاصة الىٓغ في ٦شحر مً املٓعْزاث الش٣اُٞت التي حٗخبر مُٗ٣ا للخ٣ضم مدلُا ْمغٓٞيت ٖاملُاْ ،مً يمجها ز٣اٞت
الٗىّ ٠
املٓظّ يض املغأة ظغاد ما جلٗبّ املغأة مً صْعر ٞاٖل في ىاد املجخمٗاث ْال ؾُما أجها حك٩ل هه ٠املجخم٘ ْجلض
ْجغبي الىه ٠آلازغ.
نؿاق اإلاشيلت
ًا
ًا
ًا
ُ
زانا للغظاُٞ ،٫ما
ر
جابٗا أْ ر
مل٩ا
ٗض ر
ٌٗخ٣ض بٌٗ السبراد أن جاعٍش الٗى ٠يض املغأة ًغجبِ خاعٍش اليؿاد خحن ٧اهذ ح ُّر
1870م أْٟ٢ذ مدا٦م الٓالًاث املخدضة
لٗب الجىضع صْعا في ج٨غَـ زىٕٓ اليؿاد للغظاْ ٫ختى ليؿاد أزغٍاث  .في ؾىت
ًا
خ٣ا في مٗا٢بت ػْظخّ املسُيت "ْ .في اململ٨ت املخدضة ٧ان َىا٥
مغٍُ٨ت الاٖترا٣ ٝاهٓ رن ٖام ٧ان ًىو أن للؼْط " ر
خ ٤ج٣لُضي للؼْط في ئلخا ١أطٔ ظؿماوي "مٗخض " ٫للؼْظت ضٖٓٔر "الخٟاّ ٖلى أصائها ملِامِا "!٢ْ،ض جم ئلٛاد َظا
1891مْ .جِٓغ ع٢ام املخهلت ٓاَغة الٗى ٠يض املغأة الخ٣اة ٤آلاجُت:
ال٣اهٓنر الٗام
.2000
* %52مً اليؿاد الٟلؿُُيُاث حٗغيً للًغب ٖلى ٢ل مغة ْاخضة في الٗام
* %47مً اليؿاد ًخٗغيً للًغب في عصن هٓعة صاةمت.
* %30مً اليؿاد مغٍُ٨اث ًخٗغيً للٗى ٠الجؿضي مً أػْاظًِ.
* %95مً ضخاًا الٗى ٠في ٞغوؿا مً اليؿاد.
* 8وؿاد مً حن ٧ل ٖكغ ضخاًا مً هخاةج الٗى ٠في الِىض.
ًا
ٖاما ًخٗغيٓنر للتهضًض الجؿضي ْاللٟٓي ْاملُاعصة ْالخْٓ ٠ُ٢الاٖخ٣ا.٫
* %60مً ؾ٩ان الًٟت الٛغبُت ْٚؼة صْنر 19ر
ًا
ًا
ظيؿا مدضصاْ ،ئهما
ر
ئن املخمًٗ لِظٍ إلاخهاداث ًضع ٥أن الٗى ٠يض املغأة ال ًسو ٞيت مُٗىت أْ ز٣اٞت زانت أْ
ٌكمل ٧اٞت الش٣اٞاث املٓظٓصة ؾٓاد في الضْ٫ر املخ٣ضمت أْ ما حؿمى الضْ٫ر الىامُت أْ صْ٫ر الٗالم الشالض.
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 (1993ايُِاص املغأة ٖىض ظماٖاث مُٗىت أن لضٔ جل ٪الجماٖاث مُال َاُٚا ئلى ئ ٣اد املغأة في خالت
ْ٢ض ٞؿغ السٓعي )
حكُإ ،ئط ًغْن املغأة قِيا ًمخل ّ٨الغظل َْؿخمخ٘ ُّٞ ،دغنٓنر ٖلى أن ًغصَْا صاةما ئلى خالت الصخيدْ ،لِؿذ ٧اةىا
بكغٍا حٗلٓ مؿخٓٔر املمخل٩اث املجغصة.
ّ
ْالخٗغى لئلًظاد في مغخلت الُٟٓلت
ْمً ؾباب التي جإصي الٟغص ئلى ا٢ترا ٝالٗى ٠يض املغأة :جضوي مؿخٓٔر الخٗلُم،
أْ مكِاصة خاالث مً الٗى ٠املجزلي املماعؽ يض املغأةْ ،حٗاَي ال٨دٓ رٖ ٫لى هدٓ ياعْ ،الؿلُٓ٦اث التي جمُل ئلى ّ
ج٣بل
الٗىْٖ ،٠ضم املؿاْاة حن الجيؿحن.
حٗخبر املغأة هٟؿِا هي أخض الٗٓامل الغةِؿت لبٌٗ أهٓإ الٗىْ ٠الايُِاصْ ،طل ٪لخ٣بلِا لّ ْاٖخباع الدؿامذ
ًا
ٌؿخمغ ٦شحررا في الخماصي في َظا الؿلٓ٢ْ . ٥ض جخجلى َظٍ
ّر
ْالسًٕٓ أْ الؿٓ٩ث ٖلُّ عص ٗٞل لظل ،٪ما ًجٗل آلازغ
الخالت أ٦ثر ٖىض ٣ٞض املغأة مً جلجأ ئلُّ لُٓ٣م دماًتها.
حكترٞ ٥حها ظملت مً الٗٓاملْ ،طل ٪أن الؼْاط ٓن ّٟججغبت خُاة،
ُر
حٗض ًُ٢ت مٗ٣ضة
ئن ًُ٢ت الٗى ٠يض املغأة ُّر
ّر
ًخأزغ مجغٍاث مٓعر ٧اٞت ،جل ٪التي جىٗ٨ـ في َظا الؼْاطَْ ،ظا ما جإ٦ضٍ صعاؾت الغا ُت الضًم٣غاَُت لخ١ٓ٣ر املغأة
 (2004التي أقاعث ئلى ) (%60مً خاالث الٗى ٠يض اليؿاد جغج٨ب مً ٢بل
ْمغ٦ؼ إلاٖالم ْالغنض لليؿاد املٛغبُاث )
الؼْط.
ْ٢ض أقاعث صعاؾت ؾدُ٨لي ْ زغْن ) (Stickley and others,2008ئلى أهّ جدذ ٧ل ْغً ٝم ً٨جبرًغ يغب ػْاط
لؼْظاتهم٦ ،ما أ٦ضث صعاؾت أْػ٦حر ْ زغْن ) (Ozcakir and others,2008أن ما وؿبخّ ) (%29مً الغظا ٫املٟدٓنحن ٢ض
 (%47.4مً
 (2008أن ما وؿبخّ )
يغبٓا ػْظاتهم٦ْ ،ظل ٪صعاؾت الجِاػ املغ٦ؼير للخٗبيت ْإلاخهاد املغ٦ؼير املهغير )
 (2006أن ئَما٫
اليؿاد للٗى ٠الجؿضي (%7)ْ ،للٗى ٠الىٟسخي ٦ .ما أقاعث صعاؾت الاجداص اليؿاتي الؿٓعي )
 (2005ئلى أن املغأة جخٗغى للٗى ٠ؾغير في ٧اٞت
الٓاظباث املجزلُت للمغأة ٌؿبب لِا الٗى٦ ،٠ما أقاعث صعاؾت ٖمغان )
املؿخٍٓاث الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًتْ .لٗل الٛغٍب املؿخهجً ما أقاعث صعاؾت ماعٍا ْلُىضا ) (Maria and Linda,2005أن
اليؿاد هاصعا ما ًلجأن ئلى جبلُ ٜالكغَت أْ مغا٦ؼ السضمت الاظخماُٖت ًٖ الٗى ٠املٓظّ يضًَ مً ػْاط خُض ال
جل٣ى جضزالث َل ٢بٓال مً الؼْط ًٖ طل ،٪اإلياٞت ئلى أن ضاًاث الؼْاط دؿب صعاؾت مُساةُل ْصاهُا(Michael ٫
) and Daniel,2004جبحن مماعؾت ػْاط للٗى ٠يض ػْظاتهم ،ما ًبرع ٚغا ت املٓ٢ْ ٠٢لت السبرة املُلٓبت لضٔ الؼْط في
ُ٢اصة أمٓعر الؼْظُتْ ،بسانت ئطا ا٢ترنر طل ٪دهٓ٫ر الخمل الظي ً٣ترنر ايُغاب الىاخُت الىٟؿُت للمغأة دؿب
هخاةج صعاؾت ؾاهضعا ْ زغْن )ْ ،(Sandra and others,2004صعاؾت ظٓاها ) (Joanna ,1994التي أِْغث أن ٢ؿما ٦بحرا مً
اليؿاد ٌكٗغ رن السْٖٓ ٝضم مان.
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ْٚالبا ما ًُخسظ الٗىْ ٠ؾُلت إلزًإ املغأة لخد ٤ُ٣أٚغاى ٞغصًت أْ ظماُٖت شسهُت أْ عؾمُتْ ،الٓاٌُ ٘٢كحر ئلى
ُ
ً الجيؿُت أْ بؿبب أنلًِ الٗغقي ْالُاةٟي أْ
ٍَٓته َّل ر
حٗغى ٦ثرة مً اليؿاد لهىٓ ٝمدضصة مً الٗى ٠بؿبب
ًا
ُ
ُ
ً ال٨ٟغير ْالؿُاسخيْ ،زال ٫الخغْب ْالهغاٖاث املؿلخت ٦شحررا ما ٌُؿخسضم
اهخمائه َّل ر
ً الش٣افي ْالا٢خهاصي أْ
مؿخٓاَ َّل ر
ًا
ؾالخا في الخغب بهض ٝججغٍض املغأة مً صمُتها ْايُِاص الُاةٟت أْ الُب٣ت أْ الضْلت التي
ر
الٗى ٠يض املغأة اٖخباعٍ
جيخمي ئلحها.
َْٗض املٓعْر الكٗبي أخض الغْاٞض املِمت في جدضًض يُت الش٣اٞت الؿاةضة في املجخمْ٘ ،لٗل مٓاَغ الٗى ٠يض املغأة
جبضأ مً ًُ٢ت جًُٟل ئهجاب الظٓ٧عر ٖلى إلاهار ئط ً٫ٓ٣ر املشل " َم البىاث للمماث "٦ما جإ٦ض الٟخاة ز٣اٞت مجخمِٗا ْ
ج٫ٓ٣ر" هاع ظٓػي ْ ال ظىت أَلي"٦.ما حٗؼػر مشا ٫مٓاَغ الٗى ٠يض املغأة في ٖال٢تها الغظل ْ ً٫ٓ٣ر املشل " قاْعًَ ْ
زال" ," ًَٟٓمغٍ ا ً مغٍ ئلى ٌكاْعر مغٍ"  .ئن ٓ٢ا ْ ٫مشاْ ٫الخٗا حر التي ًخضاْلِا الىاؽ في املجخم٘ ٖامت ما في طل٪
ُ
برػ مضٔ جأنُل َظٍ الش٣اٞت ،دُض حُٗي للمجخم٘ الظٓ٧عي الخ ٤في الخماصي يض إلاهار مشل :
اليؿاد أهٟؿًِ ْالتي ج ُر
٫ٓ٢ر املغأة ٖىض يغبها مً ٢بل الغظل )ْل عظل أخؿً مً ْل الخاةِ ( ،أْ )املغأة مشل السجاصة ٧لما صٖؿذ ٖلحها
خجَٓغ( أْْ ...ال ًسٟى ما لٓؾاةل إلاٖالم مً صْعر لدؿاَم في جضُٖم َظا الخمُحز ْج٣بل أهماٍ مً الٗى ٠يض املغأة في
البرامج التي جبض ْاؾخٛاللِا بك٩ل ٚحر ؾلُم.
ْجإ٦ض هخاةج الضعاؾاث أن املٓعزاث الاظخماُٖت جإزغ ؾلبا ضعظت ٦بحرة في شسهُت املغأة  ،ما ًجٗلِا جظًٖ لخضزالث
آلازغًٍ مً ٢غباد مً ظِت٦ ،ما ٢ض جلتزم الهمذ أمام ٖى ٠ػْظِا؛ لسِٓٞا مً الىخاةج الؿلبُت التي مً املم ً٨أن
حؿببها جل ٪الخضزالثْ ،بسانت أن الؼْط عبما ٌٗخبر جضزالث أ٢اعب ػْظخّ  ُّٞاهتزإ أْ حٗاعى م٘ هؼٖخّ في الؿُُغة
مً ظِت زاهُتٞ ،خهبذ املغأةْ -الخالت َظٍ -عَُىت نغإ حن أمغًٍ أخالَما ُّ
مغ٦ ،ما ٢ض ًغاَ ٤ٞظا الهغإ أٖغاى ٚحر
ًا
هٖٓا مً الخ ٠ُ٨م٘ َظٍ الًَٓٛاث ،في ْ٢ذ ٌؿخٛل الؼْط الٗى ٠م٘
صخُت )٧ال٨ظب ْالىمُمُت ْالخداًل ( ٓن ّٟر
ػْظخّ ٧ي ًإ٦ض طٓ٧عجّ ٍْدٓى اخترام امل٣غبحن مىّ ل ْالىٓغة الاظخماُٖت ٖمٓما ،في هٟـ الٓ٢ذ الظي ال ًدؿب ُّٞ
للُغ ٝآلازغ ) املغأة (اٖخباعا أْ ج٣ضًغ لسُٓعة طلٖ ٪لى ؾغة ،ئط أن الىٓغة الاؾخٗالةُت ٖىضٍ حُُّٗ الخ ٤في
الخهغ ٝالظي ًغٍضٍ.
ًا
ًا
مٗىٍٓا )الٗى ٠الجؿضي ْالىٟسخي ْالجيسخي (ٞ ،مً املٓاَغ املاصًت
ر
ماصًا أْ
ْجخمدٓعر مٓاَغ الٗى ٠يض املغأة ئما ر
للٗى : ٠الًغب ْالخغ١ر ْال٣خل ْالاٚخهاب ْالخغمان مً الخ ٤املاليْ ،مً املٓاَغ املٗىٍٓت للٗىُٚ : ٠اب مً
ُ
ْالُمأهِىت ْالخِ مً ال٨غامت ْالاٖخباع ْإلا٢هاد ًٖ الضْعر ْالُْٟٓت ْإلازال ٫الخٓاػنر ْالخ٩اٞإ ْ ..حؿخسضم ٧اٞت
ّ
الٓؾاةل املخاخت لخد ٤ُ٣طل ٪مً خُض  :الكخم ْإلاَاهت ْالخد٣حر ْإلاؾادة ْالخغمان ْالتهضًض ْالدؿلِ ْإلاًظاد
ْالخهُٟت الجؿضًت.
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ًا
ٖضصا مً الؿماث
غػ ر
َْٗض الهغإ حن الجيؿحن مً أْلى مٓاَغ الهغإ الاظخماعي صازل املجخم٘ البكغي ،ما ظٗلّ ًُ ُْ ٟر
ْالٓ٣اٖض الش٣اُٞت ْالخاعٍسُت ل٩ل جغُ٦بت اظخماُٖتْ ،التي حؿِم بك٩ل ٦بحر ضْعَا في حكُ٨ل مالمذ شسهُت ٧ل ٞغص
ْْيّٗ في َغ ٝمٗحن مً أَغا ٝالهغإ؛ ٧ي ًدكب٘ ز٣اُٞا األؾالُب الُٟ٨لت خد ٤ُ٣الؿلُت ْ .ألن املجخم٘ الٗغبي
مجخم٘ طٓ٧عي ؾلُٓيٗٞ ،لى عجر أن جٓ٩نر مٗٓم ٖٓامل ْمٓ٣ماث الؿلُت لهالر الغظل  .أما املغأة ٞخب٣ى في
الُغ ٝآلازغ ،لخسً٘ للغظل اعاصة مؿلٓبت ،ختى أجها ال حٗغ ٝأخُاها ٦شحرة مٗٓم خِ٢ٓ٣ا ،بؿبب الش٣اٞت الؿلٍُٓت،
التي جٓ٩نر ٢ض أهخجذ ٓ٢اٖض اظخماُٖت ْ أزالُ٢ت ناعمت ،حكبّ خ٩ام إلالُِت املمىٖٓت مً املـ بها ٞ .دؿمذ املغأة،
بٗض ٖملُت ٚؿل الضماْ ،ٙبك٩ل ئعاصي للغظل الؿُُغة ٖلحها ،لضعظت أجها جىانغ الغظل في ْلمّ ،مبرعة مىانغتها جل٪
الضٞإ ًٖ ُ٢م املجخم٘ ،التي ٞغيتها الؿلُت الظٓ٧عٍت إلزًاِٖا ْجغًٍِْا ْجَُِٓٗا إلعاصة الغظل.
ًا
ْجلٗب الٗٓامل الش٣اُٞت؛ ٧الجِل ْجضوي ُُٟ٦ت الخٗامل م٘ آلازغ ْٖضم اخترامّْ ،ما ًخمخ٘ ّ مً خ١ٓ٣ر ْْاظباث صْعار
ًا
أؾاؾُا في َظا الٗىَْ .٠ظا الجِل ٢ض ًٓ٩نر مً الُغٞحن املغأة ْاملُ ّ
ٗى ٠لِاٞ ،جِل املغأة دِ٢ٓ٣ا ْْاظباتها مً َغ،ٝ
ر
ِ
ْظِل آلازغ بهظٍ الخ١ٓ٣ر مً َغ ٝزان مغ الظي ٢ض ًإصي ئلى الخجاْػر ْحٗضي الخضْص.
٦ما جً ِٛالٓغْ ٝالٗامت ٖلى إلاوؿان ٧االػصخام ْيٗ ٠السضماث ْمك٩لت الؿْ ً٨ػٍاصة الؿ٩ان ْٚحر طل،... ٪
اإلياٞت ئلى طل ٪ما حؿببّ البِيت في ئخباٍ الٟغص ما ًض ّٗٞهدٓ اؾخسضام الٗى ٠لُإصي ئلى اهٟجاعٍ ُٞمً َٓ
أيٗ ٠مىّ )املغأة(.
ًا
أًًا جضوي املؿخٓٔر الش٣افي لؤلؾغ ْلؤلٞغاصْ ،الازخال ٝالش٣افي ال٨بحر حن الؼْظحن األزو ئطا ٧اهذ
ْمً جل ٪الٗٓامل ر
الؼْظت هي ٖلى مؿخٓٔر ز٣اُٞا ما ًٓلض الخٓجغ ْٖضم الخٓاػنر لضٔ الؼْط عصة ٗٞل لُّٞ ،داْ٫ر حٌٍٗٓ َظا الى٣و
اخشا ًٖ املىاؾباث التي ًم ً٨اهخ٣انِا ْاؾخهٛاعَا الكخم أْ إلاَاهت أْ ختى الًغب ْ .لٗل امللٟذ للىٓغ أن ْاَغة
الٗى ٠يض املغأة ،جدضر في مٗٓمِا في ئَاع الٗال٢ت الؼْظُت التي جٓ٣م في ٚلب ٖلى أؾاؽ مبضأ خغٍت الازخُاع للٟغص.
ْل ً٨ختى َظا الازخُاع لً ًٓ٩نر ؾاملا ٦شحرا بؿبب الخضزالث الش٣اُٞت ْاملإؾؿاجُت ،التي جغؾم خضْصا ٢اَغة جلؼم الٟغص
م٨غَا أخُاها أ٦ثر ٖلى زظ بٗحن الاٖخباع خلَ ٪غ الش٣اُٞت ْاملجخمُٗت ٖىض ازخُاع قغٍ ٪الخُاة.
ْ٢ض جٓ٩نر أؾـ التر ُت الٗىُٟت التي وكأ ٖلحها الٟغص هي التي جٓلض لضًّ الٗى ،٠ئط ججٗلّ ضخُت لّ خُض حك٩ل لضًّ
شسهُت يُٟٗت ْجائهت ْٚحر ْاز٣تَْ ،ظا ما ًإصي ئلى ظبران َظا الًٗ ٠في املؿخ٣بل الٗى ،٠دُض ٌؿخٓ٣ير ٖلى
ٞان الٗىًٓ ٠لض الٗى.٠
يٗ ٠مىّ ْهي املغأة٦ْ ،ما َٓ مٗغْ ّ ٝر
ؤشياٌ الهنف غض اإلاغؤة
ً ٘٣الٗى ٠يض املغأة في زالزت مؿخٍٓاث هي:
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ألاوٌنَْ :كمل الٗى ٠الظي ً ٘٣في ئَاع ؾغة أْ املجز٫ر ْال ج٣خهغ ٖلى الؼْظحن  ،ِ٣ٞل ٢ض جمخض لدكمل أَغاٞا
زغًٍْ ،مً أهّٖٓ  :الكخاةم ْالخد٣حرْ ،مىِٗا الاجها ٫أٞغاص أؾغتها أْ نض٢ادْ ،مهاصعة أمٓالِا أْ مىِٗا مً
الخهغٞ ٝحهاْ ،مىِٗا مً الخهٓ٫ر ٖلى ٖمل أْ الخٟاّ ٖلُّ٦ْ ،ظل ٪طٔ الجؿضي ؾٓاد ٍ ٓ٣د ر ٫أم ٟٗل ٦ما ًدهل
ًا
ٚالبا مً تهضًض ،أْ اٖخضاد ظيسخيْ ،مُاعصة ْمالخ٣تْ ،ئعَاب.
ر
الثاني  َْٓ :الٗى ٠الظي ًخبىاٍ املجخم٘ بك٩ل ٖام يض املغأةَْ ،كخمل ٖلى ظمُ٘ ٗٞا ٫التي مً قأجها الخ٣لُل مً
قأن املغأة أْ جسٍِٟٓا أْ ئعَابها أْ ئَاهتهاٌ َْٓ .كمل الُغ١ر آلاجُت:
 -1الخدغف اللٟٓي أْ الجؿضي ؾٓاد في الكاعٕ أْ املٓانالث الٗامت أْ أما ً٦الضعاؾت أْ الٗمل.
ٕ  -املكاَض ْامل٣خُٟاث التي جدٓ ر ٫املغأة ئلى ْٖاد ظيسخي جل ٪التي جدض ٖلى الخدغف في ٧اٞت ْؾاةل إلاٖالم.
ٖ  -الخًُِٖ ٤لى املغأة في املهالر الخٓ٩مُت ْئظباعَا يمىُا ٖلى انُداب عظل مِٗا
ٗ -الاججاع اليؿاد .
٘ -الجيـ ال٣ؿغير
ًا
ٚالبا ًٖٓ ط٦غ في أؾغة ما أْ ٢غٍب لظاث
- ٙظغاةم ال٨غاَُت املٗغْٞت " جغاةم الكغْ ،" ٝهي ظغٍمت ٢خل ًغج٨بها ر
ؾغة ججاٍ أهثى أْ ئهار في هٟـ ؾغة  .خُض ًٓ٣م الجاوي ٣خل املغأة ألؾباب جخٗل ٤سُاعاتهً في الخُاةْ ،مً زم
ًضٖٓنر أن َظا ال٣خل ْ ٘٢لـ"الخٟاّ ٖلى الكغ ،"ٝأْ لـ"ٚؿل الٗاع".
الثالث ألازير  َْٓ :الىٕٓ الظي جماعؾّ ْجخٛاضخى ًٖ مداعبخّ الخٓ٩ماث َْٓ ٌكخمل ٖلى ال٨شحر مً الىٖٓحن
الؿا ٣حنٗٞ ،لى ؾبُل املشا ٫هجض في صْلت ٦مهغ ُٚاب ٓ٢اهحن ناعمت ئَال٢ا أمام بٌٗ الً٣اًا مشل الخدغف اليؿاد
ٔ جخٛاضخى ٖجها الخٓ٩مت ٦جغاةم ال٨غاَُت ْالاٚخهاب الؼْجي ٦ْ .ظل٪
في الٗمل أْ الخمُحز يضًَ َْ .ىا ٥أهٓإ أزغ ر
مى٘ املغأة مً املكاع٦ت في أي مجا ٫مً مجاالث الخُاة ٧الترشر للبرملان أْ الترقي ملىهب مٗحن مً أ٦بر أق٩ا ٫الٗى٠
يض املغأة التي جماعؾِا خٓ٩ماث ٖضًضة.
الانهياؾاث الؿلبُت لكاهغة الهنف غض اإلاغؤة
ئن قٗٓعر املغأة االيُِاص لّ زُٓعة ٦بحرة ٖلى جُٓعر املجخم٘ ْاػصَاعٍ ٍْ ،دؿبب طل ٠ًٗ ٪الالتزام زالقي ْجضوي
ٍْترجب ٖلى طل ٪جبجي أهماٍ ؾلُٓ٦ت َضامت لِا ٖال٢ت اإلعَاب ْالاهٟالثْ ،اهدكاع ٦شحر مً
ُر
الكٗٓعر املٓاَىت،
مغاى الىٟؿُت ْالاظخماُٖت ْالجؿمُت.
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ْ٢ض ؾب ٤أن نغح ُغؽ ٚالي الؿ٨غجحر الٗام لؤلمم املخدضة في املإجمغ الٗالمي الغاب٘ ملٗالجت ًُ٢ت املغأة املىٗ٣ض في
 (1995أن ًُ٢ت الٗى ٠يض املغأة هي ًُ٢ت ٖاملُت ًجب م٣اْمتهاْ ،الؾُما أجها مك٩لت زظة في الىمٓ
لجُ٩ا في أًلٓ٫ر )
املؿخمغ.
ًإصي الٗى ٠املماعؽ مً ٢بل الؼْط ْالٗى ٠الجيسخي ئلى ئنا ت مً ّ
ًخٗغيٓ رن لّ ْأَٟالِم مكا٧ل ظؿضًت ْهٟؿُت
ْظيؿُت ْمكا٧ل صخُت ئهجا ُت ْزُمت ٖلى املضٔ ال٣غٍب مىّ ْالبُٗضْ ،ئلى ّ
ج٨بض ج٩الُ ٠اظخماُٖت ْا٢خهاصًت ٖالُت.
ًا
ألٓاها مً الهضإ ْ الم الِٓغ ْ الم البًُ ْ لم اللُٟي الًٗلي
ر
ْحكخمل آلازاع الصخُت املترجبت ٖلى طا ٥الٗى٠
ًا
ُ
ّ
ّ
ٖمٓما ٢ْ .ض ٌسجل ،في بٌٗ
ر
الخدغْ ٥جضَٓعر الخالت الصخُت
ْالايُغا اث املٗضًت املٍٗٓت ْه٣و ال٣ضعة ٖلى
الخاالث ٕٓ٢ْ ،ئنا اث ممُخت ْٚحر ممُخت ٖلى خض ؾٓاد.
ًم ً٨أن ًإصي الٗى ٠املماعؽ مً الؼْط ْالٗى ٠الجيسخي ئلى خضْر خاالث الخمل ٚحر املغٓٚب ْ ُّٞئلى ِْٓعر املكا٧ل
ًا
ّ
املخٗمضة ْأهٓإ الٗضْٔر املىٓ٣لت ظيؿُا ،ما في طلٖ ٪ضْٔر ٞحرْؽ ًضػ ٦ .ما
الصخُت اليؿاةُت٦ ،داالث إلاظِاى
ًإصي الٗى ٠املماعؽ مً ٢بل الؼْط في أزىاد ٞترة الخمل ئلى ػٍاصة اخخما ٕٓ٢ْ ٫إلاظِاى الخل٣اتي ْالٓي٘ ٢بل جمام
ٞترة الخمل ْاهسٟاى ْجضوي ْػن الُٟل ٖىض املُالص.
ًم ً٨أن ًإصي َظان الك٨الن مً الٗى ٠ئلى الا٦خيابْ ،ايُغا اث إلاظِاص التي جلي الغيٓرْ ،مكا٧ل الىٓم،
ْايُغا اث ٧لْ ،الًُ ٤الاهٟٗاليْ ،مداْالث الاهخداع.
ٍْإصي الٗى ٠الجيسخي ،الؾُما في زىاد الُٟٓلت ،ئلى ػٍاصة اخخما ٫الخضزحن ْئصمان املسضعاث ْال٨دٓ٫ر ْاهتهاط ؾلُٓ٦اث
ظيؿُت زُغة في مغخلت الخ٣ت مً الٗمغ٦ .ما جٓظض ٖال٢ت حن ّ
الخٗغى لظل ٪الٗى ٠في الهٛغ ْمماعؾخّ )ُٞما ًسو
الظٓ٧عر( أْ الٓ ٕٓ٢ضخُت لّ )ُٞما ًسو إلاهار( ٖىض ال٨بر.
مً ّ
املغجر أن ًٓاظّ َٟا ٫الظًً وكأْا في أؾغ ًىدكغ ٞحها الٗى ٠املماعؽ مً ٢بل الؼْط َاةٟت مً الايُغا اث
الؿلُٓ٦ت ْالٗاَُٟت ًم ً٨أن جإصي بهم ئلى ا٢ترا ٝطل ٪الٗى ٠أْ الٓ ٕٓ٢ضخُت لّ في مغخلت الخ٣ت مً خُاتهم.
ْل٣ض جم ال٨ك ٠في املغخلت زحرة ًٖ ْظٓص ٖال٢ت حن الٗى ٠املماعؽ مً ٢بل الؼْط ْاعجٟإ مٗضالث ُْٞاث ّ
الغي٘
ْ َٟاْ ٫مٗضالث ئنا تهم األمغاى )مشل أمغاى إلاؾِاْ ٫خاالث ؾٓد الخٛظًت(.
ْ٢ض أْضر ج٣غٍغ ناصع ًٖ مىٓمت الصخت الٗاملُت أن الٗى٨ً ٠بض الضْ ر ٫زؿاةغ ماصًت ضسمت ،خُض حكحر
إلاخهاةُاث ئلى أن إلانا اث التي جىجم ًٖ الٗى ٠ج٩ل ٠الضْ٫ر ما ال ً٣ل ًٖ %4مً الىاجج املدلي إلاظمالي ،اإلياٞت
ئلى املٗاهاة الجؿضًت ْالىٟؿُت املغٍغة٢ْ ،ض ظاد في الخ٣غٍغ الظي نضع مىاؾبت ازخخام مإجمغ ٖ٣ض في ُِٞىا مل٩اٞدت
ًا
ؾىٍٓا بؿبب ئنا اث هاظمت ًٖ الٗى٦ ،٠ما ًهاب مالًحن زغْن انا اث
ر
الٗى ٠أن هدٓ 1.6ملُٓنر شسو ًمٓجٓنر
ًا
مشال جخ٨بض الضْلت زؿاةغ مالُت ال ج٣ل ًٖ 837ملُٓنر صْالع
هٟؿُت ْظؿضًت مسخلٟت ج٩ل ٠أمٓالا َاةلتٟٞ ،ي أؾترالُا ر
ًا
ؾىٍٓا ،أما في الٓالًاث املخدضة ٞخبل ٜالسؿاعة 94ملُاع صْالع ؾىٍٓا .
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ّ
ًا
ئن الٗى ٠املماعؽ يض املغأة ًإصي  -ئياٞت ئلى ما ط٦غها  -ئلى ّ
ج٨بض ج٩الُ ٠اظخماُٖت ْا٢خهاصًت ضسمت جسل ٠زاعار
ّر
ٖضًضة ٖلى املجخم٘ ٢اَبت ٣ٞ .ض حٗاوي اليؿاد مً الٗؼلت ْٖضم ال٣ضعة ٖلى الٗمل ْ٣ٞضان ظغ ْه٣و املكاع٦ت في
ّ
ّ
ئال بك٩ل مدضْص.
وكُت املىخٓمت ْٖضم الخم ً٨مً الاٖخىاد أهٟؿًِ ْأَٟالًِ ر
ٍْىٗ٨ـ السلل الا٢خهاصي الظي ًٓاظِّ الٟغص أْ ؾغة في املؿخٓٔر املِٗصخي ل٩ل مً الٟغص أْ الجماٖت ٓ٩ُٞ ،نر مً
ُٞهب ًٚبّ ٖلى املغأة  .أي ٠ئلى طل٪
ّر
الهٗب الخهٓ٫ر ٖلى ل٣مت الِٗل التي جًٖ ِٛلى آلازغ ٧ي ًٓ٩نر ٖىُٟا
الى٣ٟت الا٢خهاصًت التي ًخ٩لِٟا الغظل للمغأة ،ألن الغظل َٓ مً ٌُٗل املغأة لظا ًد ٤لّ حٗىُِٟا ْطلٖ ٪بر ئطاللِا
ْجهٛحرَا مً َظٍ الىاخُتْ .مً الُغ ٝآلازغ ّ
ج٣بل املغأة بهظا الٗى ٠ألجها ال جخم ً٨مً ئٖالت هٟؿِا أْ ئٖالت أْالصَا.
آلُاث الخضزل إلاداعبت قاهغة الهنف غض اإلاغؤة
حٗض ْاَغة الٗى ٠يض املغأة ْاَغة ٢ضًمت ْمىدكغة مىظ ٢غْن جاعٍسُت سخُ٣ت؛ ٟٞي الٗهغ الجاَلي ٧اهذ جبإ املغأة
خل َظٍ
ْحكترْٔ ،جٓأص في التراب ْهي خُتْ ،اؾخمغ جأزحر َظٍ املٓاَغ الٗىُٟت يض املغأة ئلى ًٓمىا ،مغ الظي ًجٗل ّر
خل جضعٍجي ْقامل بُٛت مدانغة َظٍ
نٗب الخدَْ . ٤ُ٣ظا ٌؿخٓظب ئًجاص ّر
َو ر
الٓاَغة أْ ٖالظِا هُا ْبٟترة ٢هحرة
ّ
خض مم.ً٨
الٓاَغة أْ الخُلٓلت صْنر ػٍاصتها ل ئه٣انِا ئلى أصوى ٍدر
ئن ْاَغة الٗى ٠يض املغأة ْعٚم ما خهل ٖلحها مً جُٓعر ئًجابي ،د٨م جُٓعر الاَخماماث السانت مداعبت الٗى٠
ّر
يضَا؛ ٞاملغأة ٖلى ؾبُل املشا ٫ا٦دؿبذ بٌٗ السهاةو ْالؿماث التي ججٗلِا جغ ٌٞالسىٕٓ للٗى ٠املٓظّ يضَا،
هدُجت الٓعي الضًجي ْالاظخماعي الظي أؾِم في ئ٦ؿابها جل ٪الؿماث.
ألن املجخم٘
ئن َظا الٓعي ال٣اةم ٖلى الغ ٌٞللٗى ٠لم ٌؿخُ٘ عٚم اهدكاعٍ مً الً٣اد ٖلى ْاَغة الٗىْ ،٠طل ّ ٪ر
ّر
ًا
ًا
مدٓ٩ما بٗاصاث ْج٣الُض ْسجل اظخماعي خاٞل أؾباب الٗى٠
ر
ظؼدا مً املجخم٘ الٗغبي ما ًؼا٫
ر
الٟلؿُُجي ٓنّٟ
ْمٓاَغٍ ،مغ الظي أيٗ ٠مً صعظت الً٣اد ٖلى الٗى ٠يض املغأة ،عٚم أن صْعر املغأة في الخُاة الٗامت ظٗلِا ٢اصعة
ٖلى مٓاظِت الٗى ٠املٓظّ يضَا ْالضٞإ ًٖ هٟؿِا ،ئال أن طل ٪لم ًمىدِا ال٣ضعة ال٩اُٞت ٖلى نض الاٖخضاداث
املٓظِت يضَا٦ْ ،أن مغ ًُ َْ ٣و
ألن نل في َظا الٗى ٠الٓاٖ ٘٢لى
ه ُرض مىّ جس ٌُٟالاٖخضاداث ْلِـ الً٣اد ٖلحها ّ ،ر
ًا
ٚالبا ما ًدؿم البِد ْ .مً َمُت م٩انْ ،لخد٤ُ٣
املغأة ٓنْ ّٟاَغة ًجب أن ًٓا٦بّ ج٣ضم اظخماعي َْظا الخ٣ضم ر
ّ
بؿً حكغَٗاث ْْي٘ ؾُاؾاث جم ً٨مً خماًت املغأة؛ ْالخهضي للخمُحز املماعؽ يضَا؛
الُ٣ام ّ ر
ُر
حُٛحر مؿخضًم،
ْحٗؼٍؼ املؿاْاة حن الجيؿحن؛ ْاملؿاٖضة ٖلى ججغٍض الش٣اٞت مً الٗى.٠
ْحكحر الخلٓ ر ٫امل٣ترخت ئلى يغْعة أن ً ٓ٩رن ئهها ٝاملغأة مً مجخمِٗا ٢بل طاتها٧ ،ي جدكغب الضٞإ ًٖ خِ٢ٓ٣ا في طاتها
ْطْاث آلازغًٍٗٞ ،ىضما جخٛحر الىٓغة الاظخماُٖت للمغأة ًٟترى أن جخالشخى مٓاَغ الٗى ٠يضَا ،ئط أن الىٓغة
الاظخماُٖت الؿِيت هي مشا ت جغبت زهبت جىمٓ ٞحها املماعؾاث الؿلُٓ٦ت الٓاملت التي هي أؾاؽ املك٩لت ْٖهبها
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ًا
ْجدضًضا مً ظاهب
ر
الغةِـ ،مغ الظي ًخُلب ئزاعة ز٣اٞت ٖامت ٖلى مؿخٓٔر املجخم٘ جداعب ْاَغة الٗى ٠يض املغأة
قغٍ ٪الخُاة.
ًا ّ
ئال ال٣لُل مً الخضزالث التي زبدذ ٗٞالُتها مً الىاخُت الٗلمُت ْ .ال ّرض مً جٓٞحر املؼٍض مً املٓاعص مً
ال ًٓظض ،خالُا ،ر
أظل حٗؼٍؼ الٓ٢اًت ْلُت مً الٗى ٠املماعؽ مً ٢بل الؼْط ْالٗى ٠الجيسخي ،أي الخُلٓلت صْنر خضْثهما في امليكأ ّ .ر
ئن
َغٍ ٤مٗالجت الٗى ٠الًؼا ٫في ضاًاجّْ ،ختى جخٛحر الٗ٣لُت ْالغؤٍت الٗامت ججاٍ املغأةْ ،جهبذ املغأة ئوؿاها طا ُ٦ان،
ْاٖخباع زا ذ ال ًم ً٨في أي ْ٢ذ أن ًخم جىاػ٫ر الؼْط ٖما ٌٗخبرٍ خ٢ٓ٣ا لّْ ،في الٓ٢ذ هٟؿًّ ،يبغي ٖضم جٓ ٘٢الؼْط
مً ػْظخّ مغاٖاة خْ ّ٢ٓ٣جىُٟظَا ٧املت صْنر ػٍاصة أْ ه٣هان ،لُٓ٣م في امل٣ا ل بهًم خ١ٓ٣ر ػْظخّ ٢اَبت.
مً َىا جأحي أَمُت ئوكاد املإؾؿاث التي جٓ٣م خٗلُم ػْاط الجضص ُُٟ٦ت الخٗامل الصخُذ م٘ بًِٗمْ ،مغاٖاة
خِ٢ٓ٣م املخباصلت ججاٍ آلازغُُٟ٦ْ ،ت حٗامل الؼْط م٘ ػْظخّ ٦ْ .ظل ٪جسهُو صْعاث الخضعٍب ٖلى املؿاْاة حن
الجيؿحن؛ جل ٪التي حؿعى ئلى حٗؼٍؼ املِاعاث في مجالي الخٓانل ْالخٟاّ ٖلى الٗال٢اث صازل املجخمٗاث املدلُت؛ ْجل٪
التي جغمي ئلى حُٛحر الٓ٣اٖض الش٣اُٞت السانت ىٕٓ الجيـ.
ْال ض َىا مً جيكُِ الخُٖٓت الاظخماُٖت ؾٓاد أ٧ان طل ٪في املجخم٘ هشٓير أم في املجخم٘ الٗام ،ئط ال ض مً مٗغٞت
املغأة لخِ٢ٓ٣اُُٟ٦ْ ،ت الضٞإ ٖجهاْ ،ئًها ٫نٓتها ْمٓلٓمُتها ئلى ْؾاةل إلاٖالمْٖ ،ضم الدؿامذ ْالتهاْنر ْالؿٓ٩ث في
ؾلب َظٍ الخْ ،١ٓ٣نىاٖت ُ٦ان ْاعي ْمؿخ٣ل لٓظٓصَا.
ْمً َغ ٝزغ وكغ َظٍ الخُٖٓت في املجخم٘ الظٓ٧عي أًًاٖ ،بر وكغ ز٣اٞت اخترام ْج٣ضًغ املغأة التي حك٩ل هه٠
املجخم٘ ْجلض الىه ٠آلازغ ْ ُّٞجغبُّ .ئن ئزاعة الاَخمام الً٣اًا الخُ٢ٓ٣ت ْاملًاٖٟاث الجاهبُت لٓاَغة الٗى ٠يض
املغأة ْاملُٗ٣اث التي جٓاظّ الخٛلب ٖلى َظٍ الٓاَغة للخٗامل مِٗا ْالخس ٠ُٟمً جبٗاتها ٌٗض مً أ غػر الًغْعاث ّ
امللخت
.
ْفي الٓ٢ذ الظي أزبدذ  ُّٞالخجغبت أن الٓ٣اهحن الٓيُٗت لم جخم ً٨مً ئُٖاد املغأة خِ٢ٓ٣ا ْخماًتهاْ ،ئن ٧اهذ جغ٘ٞ
ّ
خض إلاؾالم ٖلى
الكٗاعاث لهالخِا ،ال ض مً جُْٓ ٠صًان ْقغاتِٗا الؿمدت ْحٗؼٍؼَا في جأَحر خ١ٓ٣ر املغأة٢ْ ،ض ر
اخترام املغأة ْاٖخباعَا أماهت  ،خُض ٢ا ٫عؾٓ ر ٫هللا )م( :اجٓ٣ا هللا في اليؿاد ٞاجهً ٖٓان (أؾحراث ) ٖىض٦م أزظجمًَٓ
أماهت هللا ْاؾخدللخم ٞغْظًِ ٩لمت هللا ْ،لًِ ٖلُ٨م عػ٦ْ ًِ٢ؿٓتهً املٗغْٓ٢ْ ( ٝلّ ٖلُّ الؿالم ):ماػا ٫ظبراةُل
ّ
ؾُدغم َال.(ًِ٢
ًٓنُجي اليؿاد ختى ْىيذ أهّ
ٍْغٔر الباخض أن َىا ٥يغْعة للٗمل ٖلى جٍُٓغ البيُت ال٣اهٓهُت للٓ٣اهحن الٟلؿُُيُت اؾدىاصا للمٓازُ ٤الضْلُت ُٞما
ًخٗل ٤املغأة مً زال ٫ج٣ضًم م٣ترخاث لِظٍ الٓ٣اهحن للجِاث املسخهت ْ ،ع ٘ٞمؿخٓٔر الٓعي املجخمعي ججاٍ ْاَغة
الٗى ٠يض املغأة ْ ،صٖم ْمؿاهضة اليؿاد اظخماُٖا ْ٢اهٓهُا ْهٟؿُاْ ،صٖم ْجم٨حن ٖضص مً الُ٣اصاث اليؿٍٓت
ْئُٖائهم الٟغنت لُ٣اصة خمالث ئٖالمُت ياُٚت بهظا إلاَاع.
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٦ما جخُلب الخاظت جٍُٓغ أصاد الٗاملحن م٘ اليؿاد ْع٢ ٘ٞضعاتهم في مجا ٫الخٗامل م٘ خاالث الٗىْ ٠جٓظحهِا
ْا٦دكاِٞا  ،ل ال ض مً ٞخذ ه٣اف مخسهو خٓ٫ر ً٢اًا الٗىْ ٠ئوكاد ٢اٖضة ُاهاث ظلْٖ ،٪مل صلُل جضعٍبي
ًا
ًا
مغظُٗا للٗاملحن في مجا ٫الٗى ٠يض املغأة مً أزهاةُحن هٟؿُحن ْاظخماُٖحن ْ٢اهٓهُحن.
ر
مخسهو ًٓ٩نر ئَاعرا
ن
اإلاغاحو الهغبُت:

َ .(2006بُٗت ْميكأ الٗى ٠يض املغأة في ؾٓعٍا .ميكٓعة ٖلى املٓ ٘٢الال٨ترْوي:
 الاجداص اليؿاتي الؿٓعي )
.2009
 ،http://alaaabuamer. jeeran. com/archive/2006/4/38458. htmlأزظث خاعٍش/12/20
 .(2005الٗى ٠ؾغير ْزهٓنُت الٓاَغة البدغٍيُت .البدغًٍ :املغ٦ؼ الَٓجي للضعاؾاث.
 ىًّٓ ،ؾٓ ٠ػبٓنر )
ْ .(1997اَغة الٗى ٠في الغؾٓم الاؾ٣اَُت لؤلَٟا ٫الٍٓ٩دُحن ْٖال٢تها ٣هو الخلٟؼٍٓ رن
 ظمٗت ،ظاؾم ٖبض ال٣اصع )
.277
للبض املباقغ ،مجلت ٧لُت التر ُت/ظامٗت ػَغ ،الٗضص ) ،(66م م-239
 .(2008الٗى ٠يض اليؿاد ْالسخاهت ،ميكٓعة ٖلى املٓ ٘٢الال٨ترْوي :
 الجِاػ املغ٦ؼير للخٗبيت ْإلاخهاد املهغير )
.2009
 ،http://www. youm7. com/News. asp?NewsID=52844أزظث خاعٍش /5/15:
 .(1993الظَىُت الٗغبُت :الٗى ٠ؾُض خ٩ام ،حرْث ،صاع الؿاقي.
 السٓعيٞ ،إاص اسخ) ٤
 .(2004الٗى ٠يض اليؿاد ،ميكٓعة ٖلى
 الغا ُت الضًم٣غاَُت لخ١ٓ٣ر املغأة ْمغ٦ؼ إلاٖالم ْالغنض لليؿاد املٛغبُاث )
.2009
املٓ ٘٢إلال٨ترْوي ، http://www. aawsat. com/details. asp :أزظث خاعٍش/7/20:
 .(2006الٗى ٠املٓظّ للمغأة عصهُت ْٖال٢خّ بٌٗ املخٛحراث  .دض م٣ضم ئلى مإجمغ مً
 الؿغابي ،ؾِام )
.(2006
ْالضًم٣غاَُت ْخ١ٓ٣ر إلاوؿان ،ظامٗت مإجت٣ٖ ،ض الٟترة)/7/12-10
 (1194الٗى ٠يض املغأةْ :اَغة ٖامت أم زانت؟ ،مإؾؿت الخ/ ٤عام هللاٞ ،لؿُحن.
 ؾيُٓعة عهضة ْ ٖبض الِاصي عٍم )
 .(2003الٗى ٠الٗاةلي يض املغأة – أؾبا ّ ْالخضا حر الكغُٖت للخض مىّ  .مجلت ظامٗت الىجاح
 الكاٖغ ،هانغ الضًً )
.370
-329
الَٓىُت للٗلٓم إلاوؿاهُت ،م) ،(2)ٕ ،(17م م:
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 (2005الٗى ٠يض املغأة  . .ؾباب ْالىخاةج ،الىبأ  :مجلت ز٣اُٞت ٖامت ،الٗضص ) ،(78ميكٓعة
 الٗاصلي ،خؿحن صعَْل )
2010
ٖلى املٓ ٘٢إلال٨ترْهُت  ، http//www. annabaa. orgأزظث خاعٍش/4/20:
 .(2008الٗى ٠يض املغأة ميكٓعة ٖلى املٓ ٘٢إلال٨ترْوي:
ٖ لٓ ،قحرػاص ؾُض )
.2008
 ،http://www. qamislo. info/new/?p=690أزظث خاعٍش/11/18:
ي يض املغأة  :صعاؾت
 .(2005بٌٗ الٗٓامل الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت املإزغة ٖلى ظغاةم الٗى ٠ؾغ ر
ٖ مغان ،مىا) ٫
.124
-111
مُضاهُت في مضًىت ال٣اَغة .املجلت الجىاةُت الٓ٣مُت ،م) ،(1)ٕ ،(48م م:
 .(1998الٗى ٠يض الؼْظت في املجخم٘ عصوي  :صعاؾت اظخماُٖت لُٗىت مً ؾغ في مدآٞت ٖمان،
 الٗٓاْصة ،أمل )
 ،(2002صاع الٟجغ /أعبض ،عصن.
عؾالت ماظؿخحر ،الجامٗت عصهُت ،وكغث ؾىت )
ٖ .(2007ال٢ت املخٛحراث الضًمٛغاُٞت ْالاظخماُٖت أق٩ا ٫الٗى ٠يض املغأة
٦ غاصقت ،مىحر ْالسخاجىتٖ ،بض السال) ٤
.157
-109
عصهُت .مجلت الٗلٓم الاظخماُٖت ،م) ،(4)ٕ ،(35م م:
 .(2010املك٨الث الؼْظُت  . . .مالخٓاث ٖلى الٗى ، ٠ميكٓعة ٖلى املٓ ٘٢إلال٨ترْوي
 املالر ،خؿان )
.2009
 ، www.director@hayatnafs. com :أزظث خاعٍش /9/20:
 .(2006مٓاَغ الٗى ٠يض اليؿاد في الُمً .ميكٓعة ٖلى املٓ ٘٢إلال٨ترْوي:
 املسالفي ،أخمض مدمٓص )
.2010
 ، www. almotamar. net/news/37823. htmأزظث خاعٍش /3/26:
ي في عاضخي الٟلؿُُيُت:صعاؾت جدلُلُت  .الؿلُت الَٓىُت
 .(2006الٗى ٠ؾغ ر
 مِٗض صعاؾاث املغأة في ظامٗت حر ػٍذ)
.2006
/2005
الٟلؿُُيُت ،الجِاػ املغ٦ؼير لئلخهاد الٟلؿُُجي ،مسر الٗى ٠ؾغير
 ،(2008ختى الضْ٫ر املخدًغة لضحها ٖى ٠يض املغأة ‘ ميكٓعة ٖلى املٓ ٘٢الال٨ترْوي :
 مٟغط ،ظٓماها )
.2011
 ، http://www.danakw.comأزظث خاعٍش /8/1:
 مىٓمت الصخت الٗاملُت )( الٗى ٠املماعؽ يض املغأة  ،ميكٓعة ٖلى املٓ ٘٢الال٨ترْوي

:

.2015
 ، http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/ar/أزظث خاعٍش/1/25
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 أزظث خاعٍش، http://ar. wikipedia. org/wiki ترْوي٨٘ الال٢ٓ ميكٓعة ٖلى امل، يض املغأة٠ الٗى.(2010
)  املٓؾٖٓت الخغة
.2009
/12/20:
ً
: اإلاغاحو ألاحنبُت:زانُا
ن

1. Joanna B, R, (1994). Women Psychologies Puzzle. Basic Books Inc Publishers, New York.
2. Maria , G and Linda , L. (2005). Italian survey on violence against women. Statistical Journal of the United Nations
3.
4.
5.
6.

ECE 22, p: 265‟278.
Michael, F. and Daniel, K(2004). Predictors of the Persistence of Male Aggression in Early Marriage. Journal of
Family Violence, 19(6), p:329-338.
Ozcakir,A. Bayram, N. Ergin, N, Selimoglu, K and Bilgel, N (2008). Attitudes of Turkish Men Toward Wife Beating:
A Study from Bursa, Turkey. Journal of Family Violence, 23(7), p:631-638.
Sandra L. Martin, April Harris-Britt, Yun Li, Kathryn E. Moracco,Lawrence L. Kupper, and Jacquelyn C. Campbell
(2004). Changes in Intimate Partner Violence During Pregnancy. Journal of Family Violence, 19(4),p:201-210.
Stickley, A. Kislitsyna, O. Timofeeva, I. and Denny Vågerö (2008). Attitudes Toward Intimate Partner Violence
Against Women in Moscow, Russia. Journal of Family Violence; 23(6), p:447-456.

ن
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جؿىعن اإلاغهؼ اللانىني للمغؤة في الدشغَهاث الجؼاثغٍت الضازلُت الخاضت
باألخىاٌ الصخطُت
الضهخىعة لُلى حمعي حامهت وهغاو الجؼاثغ

ملخظ اإلاضازلت :
٦غؾذ ظمُ٘ الضؾاجحر الجؼاةغٍت املخخالُت مبضأ املؿاْاة ْ هبظ املحز الٗىهغير حن املٓاَىحن أمام ال٣اهٓنر أؾاؽ لبىاد
املجخم٘ الجؼاةغير  َْٓ ،ما هو ٖلُّ صؾخٓعر الخالي في املاصة 29مىّ ْ التي أ٦ضث ٖلى أهّ  ":ال ًم ً٨الخظعٕ أي جمُحز
ٖىهغير ٌٗٓص ؾببّ ئلى املٓلض أْ الٗغ١ر أْ الجيـ  َٓ ْ "....طاث الاججاٍ الظي ٖؼػٍ املكغٕ الجؼاةغير مغة أزغٔر في
الٗضًض مً الدكغَٗاث الٗاصًت لخيسجم م٘ ما جًمىّ الدكغَ٘ ؾاسخي اٖتراٞا مىّ ٣ضؾُت مبضأ املؿاْاة حن املٓاَىحن
ْ مجها املؿاْاة حن الجيؿحن ٦سُاع اؾتراججي للمكغٕ ْ املإؾؿاث الٗامت الجؼاةغ .
ّ
ئال أن املكغٕ الجؼاةغير لم ً٣ى٘ الخُٓعر الظي ٖغ ّٞجُبُ ٤مبضأ املؿاْاة ٖلى مؿخٓٔر حؿاْير الٟغم في الخٗلُم ْ
ر
جٓلي الْٓاة ٠حن الجيؿحن  ،ل ٖمض ئلى ج٨غَـ طاث ٨ٞغة ٖلى مؿخٓٔر أٖم ٤دغنّ ٖلى ٚغؾِا في أ٦ثر الٓؾاةِ
مدآٞت ْ هي ؾغة ٖ،بر حٗضًالجّ الجغٍيت ل٣اهٓ رن ؾغة ْ الجيؿُت مٗا  ،ملهلخت جدؿحن مغ٦ؼ املغأة صازل ؾغة ْ
املجخم٘  ،ظاٖال مجها َغٞا ٧امل الخ١ٓ٣ر في اوكاد ٖ٣ض الؼْاط ْ اجهاةّ ٦ ،ما ٖاملِا ٖلى أجها قغٍ٧ ٪امل الخ١ٓ٣ر في
حؿحر قإْن الاؾغة ْ عٖاًت َٟاٚ ْ، ٫اًت مً طل َٓ ٪ا٢دام ؾغة في ج٨غَـ ْ ٚغؽ ٨ٞغة املؿاْاة ْ املكاع٦ت
٦أؾـ لبىاد ٖال٢اث اظخماُٖت مخٓاػهت ْ ؾٍٓت ٖٓيا ًٖ الاؾخدٓاط ْ إلالٛاد  ْ.هي الى٣اٍ التي ؾىٖ ٠٣لُّ ئن قاد
هللا في َظٍ املضازلت .
ن
ملضمت
اٖتر ٝاملكغٕ الجؼاةغير م٣خطخى املٓاص 31ْ 31، 29م٨غعر مً الضؾخٓعر مبضأ املؿاْاة أمام ال٣اهٓنر ْ الً٣اد ْ في
حؿاْير الٟغم لجمُ٘ املٓاَىحن  ،مخهضًا ظل ٪ل٩ل ق٩ل مً أق٩ا ٫املحز الٗىهغير ُٟ٦ما ٧ان ؾببّ ْ مِما ٧اهذ
نٓعجّ ٖ ْ ،لى عأؾّ م٩اٞدت املحز الٗىهغير يض املغأة  َٓ ْ ،ما ظؿضجّ الجؼاةغ في ظمُ٘ صؾاجحرَا ا خضاد مً صؾخٓعر
 ْ 1963اهتهاد الخٗضًل زحر الظي ٞخذ مؼٍض مً الٟغم أمام املغأة في مماعؾت خِ٢ٓ٣ا الؿُاؾُت  ْ.طل ٪امخشاال
ي مً ظِت  ،ئياٞت ٖلى اخترام الجؼاةغ اللؼماتها الضْلُت بٗض جُِٓٗ٢ا ٖلى
للخٛحراث الاظخماُٖت للمجخم٘ الجؼاةغ ر
الِٗضًً الضْلُحن للخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت ْ املضهُت  ْ ،الخ١ٓ٣ر الش٣اُٞت ْ الا٢خهاصًت ْ الاظخماُٖت .مًا ٝئلحها مهاص٢ت
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الجؼاةغ ٖلى الاجٟاُ٢ت الضْلُت مل٩اٞدت ٧ل أق٩ا ٫املحز الٗىهغير اججاٍ املغأة 1.اججّ املكغٕ الجؼاةغير في اَاع َظا
السُاع ئلى ج٨غَـ مؼٍض مً املؿاْاة حن املٓاَىحن زانت حن الجيؿحن مً زال ٫الٗضًض مً الىهٓم املىٓمت للخالت
املضهُت لؤلشسام ؾٓاد حٗل ٤مغ ال٣اهٓنر املضوي  ،أْ ٢اهٓنر الجيؿُت ٢ ْ،2اهٓنر ؾغة الظي ٖغ ٝأْ٫ر حٗضًل لّ
.2005
األمغ ع٢م 02– 05املٓعر فيٞ 27براًغ
ٖمض املكغٕ ٖبر ما أصزلّ مً حٗضًالث ٖلى ٢اهٓ رن ؾغة ئلى ظلب مؼٍضا مً الخٓاػ رن ْ الخ٣اعب حن مغ٦ؼ الؼْظحن
ؾٓاد ٖبر ئٖترا ّٞدغٍت املغاة في ئ غام ػْاظِا ْ ,ئزخُاع ْلحها 3.أْ مً زال ٫جُُ٣ضٍ لسُاع الؼْط في الخٗضص  ْ ,ئلٛاةّ
لٓاظب َاٖت الؼْظت لؼْظِا ,ػٍاصة ٖلى ئٖاصة جىُٓمّ لْٓاة ٠الؼْظحن صازل ؾغة.
ْل٣ض َض ٝاملكغٕ مً ظغاد َظا الخٗضًل الى ججؿُض املؿاْاة حن الجيؿحن اؾدىاصا للضؾخٓعر الظي هو في ماصة29
مىّ ٖلى أن " ٧ل املٓاَىحن ؾٓاؾُت أمام ال٣اهٓ رن.
ْ ال ًم ً٨أن ًخظعٕ أي جمُحز ٌٗٓص ؾببّ الى املٓلض ….أْ الجيـ …أْ أي ْغ ٝزغ ؾٓاد ٧ان شسصخي أْ
اظخماعي ".لظا ْنٟذ الخٗضًالث زحرة التي مؿذ ٢اهٓنر ؾغة الجؼاةغير أجها ظادث لهالر املغأة ْخضَا ْ لم تهخم
األؾغة ِٞ.ِ٢ل ٧ان مغ ٗٞال ٦ظل٪؟
ؾىداْ ر ٫الٓ ٝٓ٢في َظا املضازلت ٖلى املجاالث التي مؿتها جل ٪الخٗضًالث الدكغَُٗت ْ أزغَا ٖلى مغا٦ؼ
الجيؿحن في املجخم٘ ْ صازل ؾغة .
اإلابدث ألاوٌن  :خغص اإلاشغم نلى الخلغٍب بيو اإلاغهؼ اللانىني للجنؿيو
خغم املكغٕ الجؼاةغير مىظ الاؾخ٣الٖ ٫لى الخ٣غٍب حن املغ٦ؼ ال٣اهٓوي للجيؿحن  ،م٣لال ظل ٪مً ازغ الازخالٝ
الجيسخي حن الغظا ْ ٫اليؿاد في الخمحز ُجهما  ْ ،عؾم مغ٦ؼَما ال٣اهٓوي ْ جدضًض ُُٟ٦ت مٗاملتهما ال٣اهٓهُت  ْ،طل٪
ٖلى مؿخٓٔر ما ٌٗغ ٝاألخٓا ٫الصسهُت أْ الخالت املضهُت لؤلشسام .
اإلاؿلب ألاوٌن  :ؤؾاؽ الظي اؾدنض بلُه اإلاشغم في عؾم مهالم جلً اإلاؿاواة
ْنٟذ الخٗضًالث التي اصزلِا املكغٕ الجؼاةغير ٖلى ههٓم ٢اهٓنر ؾغة م٣خطخى مغ ،02- 05أجها ظادث
لهالر املغأة ْخضَا .جغِ٦ؿا ملؼٍض مً املؿاْاة ٦ما َٓ مىهٓم ٖلُّ في الضؾخٓعر  َٓ ْ.ما ًم ً٨أن ً٣ا ٫أًًا ًٖ
الخٗضًل الظي مـ حكغَ٘ الجيؿُت م٣خطخى مغ٢ ْ ، 01– 05بلِما حكغَٗاث أزغٔر ظادث م٨غؾت لظاث ال٨ٟغة .
الفغم ألاوٌن  :مػمىون مبضؤ اإلاؿاواة بيو اإلاىاؾنيو

ٔ  -اٗظغ  :الشبكة العربية للمعلومات  ،موقف الدوؿ العربية من التصديق و التوقيع على ادلواثيق الدولية للحقوؽ االنساف  HRINFO.ORG،يف 03/ 04
. 2006 /
ٕ  -ػضٍ  ٞٛأٌ٣ب ثبألٓغ ٘ٓ ٓٔ -
ٖ  -دوف أف يساوى حقيقة بُت ادلرأة و الرجل الذي يستطيع ابراـ زواجو بنفسو.
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ٌٗض مبضأ املؿاْاة حن املٓاَىحن مبضأ أؾاسخي في هٓمت الضؾخٓعٍت الخضًشت التي جيبظ ٧ل أشسام املحز
الٗىهغير ُٟ٦ما ٧ان ؾببّ أْ مهضعٍ .
ظاد الىو ٖلى َظا املبضأ في املاصة 29مً الضؾخٓعر الجؼاةغير ْ التي ظاد ٞحها أن ٧ ":ل املَٓىحن ؾٓاؾُت أمام
ال٣اهٓنر  ْ ،ال ًم ً٨أن ًخظعٕ أي جمُحز ٌٗٓص ؾببّ ئلى املٓلض  ،أْ الٗغ١ر أْ الجيـ "....
ْ َٓ ما ظاد الخأُ٦ض ٖلُّ مغة أزغٔر في املاصة 31مً طاث الضؾخٓعر ْ التي ههذ ٖلى ماًلي  ":حؿتهضٝ
املإؾؿاث يمان مؿاْاة ٧ل املٓاَىحن ْ املٓاَىاث في الخ١ٓ٣ر ْ الٓاظباث اػالت الٗ٣باث التي حٗٓ١ر جٟخذ
شسهُت الاوؿان  ْ ،جدٓ٫ر صْنر مكاع٦ت الجمُ٘ الٟٗلُت في الخُاة الؿُاؾُت ْ الا٢خهاصًت ْ الاظخماُٖت".
ًالخٔ مً هو املاصة 31الؿالٟت الظ٦غ أن املكغٕ ٖض املؿاْاة ؾبُل ْ ٖالمت ٖلى جٟخذ شسهُت الاوؿان
.مإ٦ضا ٖلى يٓعة ئػالت ظمُ٘ الٗ٣باث التي حٗٓ١ر جدَ ٤٣ظا الِض َٓ ْ ، ٝما خاْ٫ر املكغٕ ج٨غَؿّ في حٗضًلّ
زحر ل٣اهٓنر ؾغة .
ههذ املاصة 31م٨غعر مً الخٗضًل الضؾخٓعي ع٢مٖ 119- 08لى أهّ ٖلى الضْلت جغُ٢ت الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت للمغأة
خٓؾُ٘ خّٓٓ جمشُلِا في املجالـ املىخسبت.
ًدضص ٢اهٓنر ًٖٓير ُُٟ٦اث جُبَُ ٤ظٍ املاصة".
ئياٞت ئلى ج٣غٍغ الضؾخٓعي لِظا املبضأ  ،ظاد الىو ٖلى طاث املبضأ أًًا في الاجٟاُ٢ت الضْلُت للخ١ٓ٣ر املضهُت ْ
الؿُاؾُت ْ التي جًمىذ املاصة الشالشت مجها ما ًلي  ":جخِٗض الضْ٫ر َغا ٝفي َظا الِٗض ٟ٨الت حؿأْر الغظاْ ٫اليؿاد
في خ ٤الخمخ٘ جمُ٘ الخ١ٓ٣ر املضهُت ْالؿُاؾُت املىهٓم ٖلحها في َظا الِٗض".
ْ َٓ ما جىاْلّ الاٖالن الٗالمي لخ١ٓ٣ر الاوؿان في مًمٓهّ ْ ٞدٓاٍ ٖ ،لى الغٚم مً أهّ ال ًغقى ئلى مغجبت الىو
ّ
ئال أهّ ًم ً٨الاؾخئىاؽ ّ ٦خٓنُت زلُ٣ت أ٦ثر مجها هها ٢اهٓهُا  ْ ،ظل ٪أؾـ الاٖالن الٗالمي
ال٣اهٓوي امللؼم  ،ر
لخ١ٓ٣ر ملبضأ املؿاْاة ٦مبضأ زل٣ي أ٢غٍ املجخم٘ الاوؿاوي الخضًض  ،اعج٣ى بٗض طل ٪ئلى مبضأ ٢اهٓوي مًمٓهّ أن ظمُ٘
ًا
ًا
ًا
ًا
بًٗا غْح
ر
ٖ٣ال ْيمحررا ْٖلحهم أن ٌٗامل بًِٗم
الىاؽ ًٓلضْنر أخغاعرا مدؿاًٍْ في ال٨غامت ْ الخ١ٓ٣ر ٢ْ ،ض َْبٓا ر
إلازاد.
ي ٦ ْ2،ظا الاجٟاُ٢ت
ْ َٓ ما وؿدك ّٟأًًا مً هو الاجٟاُ٢ت الضْلُت للً٣اد ٖلى ظمُ٘ اق٩ا ٫الخمُحز الٗىهغ ر
3
الضْلُت للً٣اد ٖلى ظمُ٘ أق٩ا ٫الخمُحز يض املغأة .

1

 و التي جاء تعديلها بالمادة  02من قانون رقم  19-08مؤرخ في  17ذي القعدة عام  1429الموافق  15نوفمبر سنة 2008الم تضمنالتعديل الدستوري بالجريدة الرسمية رقم  63مؤرخة في 6 1نوفمبر 2008
ٕ  -اُوبصع ػٖ األْٓ أُزذضح كٔ9ٙ٘ ٢
ٖ  -هضعد ٛظ ٙاالرلبه٤خ ػٖ األْٓ أُزذضح ك. ٔ979 ٢
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الفغم الثاني :جؿىعن اإلاجخمو الجؼاثغين بةػالت الهلباث اإلاانهت من جفخذ شخطُت الانؿاو
أ٦ض الضؾخٓعر الجؼاةغير في املاصة 31مىّ أن َض ٝمإؾؿاث الضْلت يمان املؿاْاة حن ظمُ٘ املٓاَىحن ْ املٓاَىاث
في الخ١ٓ٣ر ْ الٓاظباث .
ْ ًخم اهجاػ َظا الِض ٤ْٞ ٝطاث الىو اػالت ظمُ٘ الٗ٣باث التي ٢ض جدٓ٫ر صْنر جد ، ّ٣٣اٖخباعٍ ؾبُال لخٟخذ
شسهُت الاوؿان الجؼاةغير  ْ ،يماها ملكاع٦ت الجمُ٘ في ىاد مجخم٘ مخٟخذ ْ صْلت ظؼاةغٍت مٗانغة  َٓ ْ.ما أ٦ض ٖلُّ
ي هايل ْ ًىايل صْما في ؾبُل الخغٍت ْ الضًم٣غاَُت ْ ،
طاث الضؾخٓ رع في صًباظخّ التي ظاد ٞحها  ":ئن الكٗب الجؼاةغ ر
ي ْ ظؼاةغٍت .....في جد ٤ُ٣املؿاْاة ْ يمان
ٌٗتزم أن ًبجي بهظا الضؾخٓعر مإؾؿاث صؾخٓعٍت أؾاؾِا مكاع٦ت ٧ل ظؼاةغ ر
الخغٍت ".
لظا ا٢خطخى جدَ ٤ُ٣ظٍ َضا ٝجدغٍ ٪الؿلُت الدكغَُٗت هدٓ ج٨غَـ مؼٍض مً املؿاْاة حن املٓاَىحن ُٞما
ًهضع ٖجها مً ههٓم حكغَُٗت  ،خغنا ٖلى ئطا ت الٟٓاع١ر التي ٢ض حؿبب ج٨غَـ الخمُحز حن املغا٦ؼ ال٣اهٓهُت
للمٓاَىحن ٖلى اؾاؽ ظيسخي .
لظا ق٩لذ ههٓم خٓا ٫الصسهُت خ٣ال زهبا لخ٨غَـ مؼٍض مً املؿاْاة حن الجيؿحن ْ الخ٣غٍب حن
مغا٦ؼَما ال٣اهٓهُت ٖلى أؾاؽ املٓاَىت ال الجيـ الظي ًٓلض ّ الصسو .
اإلاؿلب الثاني :مالمذ الخلغٍب بيو اإلاغاهؼ اللانىنُت للجنؿيو في حشغَهاث ألاخىاٌ الصخطُت
ًخٓلى ال٣اهٓ رن جىُٓم همُحن مً خٓا ْ ، ٫هي خٓا ٫الُٗيُت ْ هي ٖال٢ت الاوؿان في مجا ٫املالي ْ خٓا٫
الصسهُت ٣ً ْ ،هض بها مجمٕٓ املمحزاث التي جمحز الصسو ًٖ ٚحرٍ ْ في ٖال٢خّ أؾغجّ أْ ٖال٢خّ الضْلت ًيخمي ئلى
1
ظيؿُتها ،لظا حٗبر الخالت ًٖ الٓظٓص ال٣اهٓوي للصسو اليؿبت للىٓام ال٣اهٓوي للضْلت التي ًخٓاظض بها .
الفغم ألاوٌن  :جفغقن ؤخيام ألاخىاٌ الصخطُت نلى حشغَهاث مخهضصة في النكام اللانىني الجؼاثغين
ي مخٟغ٢ت ٖلى أ٦ثر مً ٢اهٓ رن  ْ ،اػصاصث ؾلبُاث َظا
ظادث أخ٩ام خٓا ٫الصسهُت في الىٓام ال٣اهٓوي الجؼاةغ ر
الدكدذ ٟهل املكغٕ الجؼاةغير ل٣اهٓنر ؾغة ًٖ ال٣اهٓنر املضوي  ،عٚم الترا ِ الُبُعي ُجهما .
خُض ظادث ٖىانغ الخالت ؾٓاد ٧اهذ ٖاةلُت أْ جخٗل ٤الخالت الجيؿُت أْ الؿُاؾُت أْ ٚحرَا مخٟغ٢ت ٖلى
ال٣اهٓنر املضوي ْ ٢اهٓنر الخالت املضهُت ْ ٢اهٓنر ؾغة ْ ٢اهٓنر الجيؿُت .
ْ ل٣ض هخج ًٖ َظا الدكدذ ٦شحر مً الاعجبا ٥بؿبب حٛحر خ٨م املؿألت الٓاخضة مً حكغَ٘ ألزغ ٦ ،ما أزغ ٖلى
اوسجام مٓ ٠٢املكغٕ الجؼاةغير مً مبضأ املؿاْاة حن الجيؿحن ٖلى أؾاؽ املٓاَىت َٓ ْ.ما ؾى٨دك ّٟأ٦ثر في الى٣اٍ
املٓالُت .

1

- THIERRY Garé : Droit des personnes et de la famille , Montchrestien ; Paris France ;1998 ,p 92
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الفغم الثاني :الخظبظب الدشغَعي من زُاع الخلغٍب بن اإلاغاهؼ اللانىنُت للجنؿيو
ي ملبضأ املؿاْاة حن الجيؿحن صؾخٓعٍا  ،اهُال٢ا مً ٨ٞغة املٓاَىت  ْ ،اٖتراً ّٞغْعة اػالت
ئن جبجي املكغٕ الجؼاةغ ر
٧ل الٗٓاة ٤التي جدٓ ر ٫صْ رن ج٨غَـ َظٍ املؿاْاة ٖلى أعى الٓا ، ٘٢ػٍاصة ٖلى مهاص٢ت الجؼاةغ ٖلى الاجٟاُ٢اث الضْلُت
لخ١ٓ٣ر الاوؿان  ْ ،جل ٪املىاًَت ـ أي الاجٟاُ٢اث ـ ل٩ل ق٩ا ٫الخمُحز الٗىهغير ال ٌٗجي ًغْعة ؾِٓلت ئهجاػ َظٍ
املِمت ٖلى أعى الٓا ٘٢صازل مجخم٘ ٧ان الخمُحز حن الجيؿحن مدٓعر ز٣اٞخّ ْ جىُٓماجّ الكٗبُت  ،لظا ضٔ مٓ٠٢
املكغٕ مخظ ظ ا ْ َٓ ًداْ٫ر اهؼا٨ٞ ٫غة املؿاْاة ٖلى أعى الٓا ٘٢بهضْد ْ عٍْت َٓ ْ.ما ؾى٨دك ّٟمً الجؼةُاث املٓالُت
.
ؤوال :جىغَـ اللانىون اإلاضني و كانىون الخالت اإلاضنُت إلابضؤ اإلاؿاواة ابخضاء
ظاد مٓ ٠٢املكغٕ الجؼاةغير ِّىا ْ ،اضخا مً مبضأ املؿاْاة في ال٣اهٓنر املضوي  َٓ ْ ،ما ه٨دك ّٟمً مجمٖٓت مً
الىهٓم مجها هو املاصة 25مىّ ْ التي ههذ ٖلى أهّ ":جبضأ الصسهُت ال٣اهٓهُت الاوؿان خمام ْالصجّ خُا  ْ ".ظل٪
ي ٢ض جى الصسهُت ال٣اهٓهُت للصسو الُبُعي ٖلى نٟخّ الاوؿاهُت ْ لِـ ٖلى شخيد زغ .
ً ٓ٩رن املكغٕ الجؼاةغ ر
٦ما ههذ املاصة 28مً طاث ال٣اهٓ رن ٖلى أن ....":ل٣ب الصسو ًلخ ٤أْالصٍ  ".صْ رن جمحز حن ط ٓ٧رع ْ ئهار .ئال أن ْالص
في مجخمٗىا ًدملٓنر ل٣ب ادَم بؿبب الٗغ ٝالؿاةض ْ لِـ ال٣اهٓنر .
اٖتر٧ ٝل مً ال٣اهٓنر املضوي ْ ٢اهٓنر الخالت املضهُت في هٟـ الؿُا ١د ٤الا ًٍٓ ٖلى ٢ضم املؿاْاة في ازخُاع
اؾماد اَٟالِما.
َ٨ظا هالخٔ أن ال٣اهٓنر املضوي ْ ٢اهٓنر خٓا ٫املضهُت ٧ان ّ
ؾبا٢حن لخ٨غَـ مبضأ املؿاْاة حن الجيؿحن .
زانُا  :جإزغ اإلاؿاواة بيو الجنؿيو في نلل حنؿُتهما الجؼاثغٍت لؿفلهما
حٗض الجيؿُت خ٣ا مً الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت أْ ما ٌٗغ ٝد١ٓ٣ر املٓاَىت  ،اٖخباعَا عا ُت جغبِ حن الصسو ْ
الضْلت التي ًيخمي ئلحها  ْ.هي خً ٤شبذ لجمُ٘ املٓاَىحن صْنر جمُحز  ،لظا ًٟترى أن ًيخ٣ل َظا الخ٦ ٤ما َٓ خا ٫الل٣ب
مً املٓاًَ ئلى أْالصٍ اؾدىاصا ئلى هٓغٍت الضم .
ئال أن املكغٕ الجؼاةغير ٖاعى هٟؿّ ْ وؿ ٠مبضأ املؿاْاة الظي ٖضٍ مبضأ صؾخٓعٍا ٖ ،بر ههّ الهغٍذ في ٢اهٓنر
الجيؿُت الهاصع األمغ ع٢مٖ 586- 70لى ما ًلي ":
"حٗخبر مً الجيؿُت الجؼاةغٍت اليؿب :
ٔ  -الٓلض املٓلٓص مً أب ظؼاةغير
ٔ ُ -وض ًبٗذ أٗظٔخ هبٗ٤ٗٞخ هضٔ٣خ رووغ اُلشو٤خ اُوبٗ٤ٗٞخ ػِ ٠كئبد ثؼٜٗ٢ب ٓ ،ضَ أعثبة األؿغ ك ٢اُوبٗ ٕٞاُغٓٝبٗ ، ٢أ ٝاألدغاع ٖٓ اُظًٞع ك٢
أؿِت األٗظٔخ اُوبٗ٤ٗٞخ .
ٕ  -ك ٢د٣ ٖ٤زغى رذض٣ض ُوت أ ٖٓ ١األث ٖ٣ٞؿ٤ذِٔ ٚاالثٖ السز٤بع األث ٖ٣ٞك ٢اٌُض٤غ ٖٓ األٗظٔخ اُوبٗ٤ٗٞخ
اُذبٍ أُضٗ٤خ
ح
ٖ  -أُٞاص ٖٓ ٕ9 ٝ ٕ8هبٗ ٕٞأُضٗ ٝ ٢أُبصح ٗ ٖٓ ٙهبٕٗٞ
ٗ  -رؼض ٗظغ٣خ اُضّ  ،ادض ٟاُ٘ظغ٣بد اُز ٢رذٌْ االٗزوبٍ اُج٘ـ٤خ ػِ ٠أؿبؽ اُٞالصح ٖٓ أة أ ٝأّ ٣ذَٔ ج٘ـ٤خ ثؼٜ٘٤ب .
٘ -اُوبصع ثزبع٣ز ٘ٔ ٔ97ٓ/ ٕٔ/
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ٕ  -الٓلض املٓلٓص مً أم ظؼاةغٍت ْ أب مجِٓ٫ر
ٖ  -الٓلض املٓلٓص مً أم ظؼاةغٍت ْ أب ٖضًم الجيؿُت
ئط ًِٓغ ظلي ْ ْاضر لىا مً َظا الىو أن الجيؿُت الجؼاةغٍت اؾدىاصا لؤلمغ 86-70املخٗل ٤الجيؿُت ٧ ،اهذ
ال جى٣ل ئلى ْالص ئال ًٖ َغٍ ٤ب الجؼاةغير  ،أما م الجؼاةغٍت ٞال جمىذ ظيؿُتها ألَٟالِا ئال اؾخصىاد ْ طل ٪في
خالحن َ ، ِ٣ٞما  :الٓلض املٓلٓص مً أم ظؼاةغٍت ْ أب مجِٓ٫ر
الٓلض املٓلٓص مً أم ظؼاةغٍت ْ أب ٖضًم الجيؿُت
ئال أن املكغٕ جغاظ٘ ًٖ َظا السُاع الظي ٧ان ٚ ُّٞبن ٦شحر للمغأة الجؼاةغٍت ْ أ ىائها  ،اياٞت ئلى أهّ مىافي ملبضأ
املؿاْاة في خ١ٓ٣ر املٓاَىت حن الجيؿحن  ،مً زال ٫مغ 01-05املخٗل ٤خٗضًل ٢اهٓنر الجيؿُت الظي هو في املاصة
ؾاصؾت مىّ ٖلى أهّ ٌٗ":خبر ظؼاةغٍا الٓلض املٓلٓص مً أب ظؼاةغير أْ أم ظؼاةغٍت ".
، 2005بؿبب ٖاة ٤حكغَعي،
ظل ٪لم جخد ٤٣املؿاْاة حن ب ْ م في الجؼاةغ في ه٣ل ظيؿُتهما ألَٟالِما ئال في
نىّٗ املكغٕ هٟؿّ الظي صعى ئلى ئػالت ٧ل الٗٓاة ٤التي جمى٘ جٟخذ شسهُت الاوؿان الجؼاةغير ْ جمى٘ ظمُ٘ املٓاَىحن
مً املكاع٦ت الٟٗلُت في ىاد مجخم٘ مخماؾ ، ٪م٘ ما جمؿ ّ٨سُاعٍ الدكغَعي مً ؾبُٗىاث ال٣غنر الٗكغًٍ ئلى ضاًت
ال٣غنر الٓاخض ْ الٗكغًٍ ْ،ل زاللِا ًمحز حن أَٟا ٫مىدضعًٍ مً أنٓ٫ر ظؼاةغٍت ٖلى أؾاؽ ظيسخي ٞمً اهدضع مً
مٓاًَ ط٦غ خ٣ذ لّ الجيؿُت الجؼاةغٍت في خحن خغم مجها مً اهدضع مً مٓاَىت  ِ٣ٞألجها أهثى.
زالثا  :الخىغؽ الخظع إلابضؤ اإلاؿاواة بيو الجنؿيو في بنشاء نلض الؼواج و انهاثه
ظاد الخٗضًل زحر ل٣اهٓ رن ؾغة م٨غؾا ملؼٍض مً املؿاْاة حن الاظيؿحن في مجا ٫ئ غام ٖ٣ض الؼْاط ْ ئجهاةّ .
ججلذ جل ٪املؿاْاة في خغم املكغٕ ٖلى ج٣لُل الِٓة حن مغ٦ؼير الؼْظحن في ٖ٣ض الؼْاط .خُض ههذ املاصة9
مً  ١أ ط " ًىٗ٣ض الؼْاط دباص ٫عيا الؼْظحن َْ ".ظا ًضٖ ٫لى أن عيا الؼْظحن ٧افي إل غام ٖ٣ض الؼْاط صْنر خاظت
ّ
الا أن املاصة 9م٨غعر مً هٟـ ال٣اهٓنر أ٦ضث ٖلى أهّ ًجب أن جخٓاٞغ في ٖ٣ض الؼْاط مجمٖٓت مً
ألي أمغ زغ  ،ر
الكغٍْ هي )أَلُت الؼْاط ،الهضا ،١الٓلي … َٓ ْ 2.(.ماوؿدك ّٟأًًا مً هو املاصة 1/11مً  ١أ ط ْالتي ظاد
ٞحها " حٗ٣ض املغأة الغاقضة ػْاظِا دًٓ رع ْلحها ْ َٓ أ َٓا أْ أخض أ٢اعبها أْ أي شسو زغ جسخاعٍ٨َ ْ ".ظا انبذ
ي ٖلى ٢اهٓ رن ؾغة اؾدىاصا ئلى مغ ، 02-05ام٩ان املغأة ا غام
م٣خطخى الخٗضًل الظي أصزلّ املكغٕ الجؼاةغ ر
5
ػْاظِا ٩ل خغٍت مً زال ٫جٓلحها للٗ٣ض ىٟؿِا ْ ازخُاعَا الخغ لٓلحها.
ل ل٣ض م٨جها املكغٕ مً عؾم مٗالم مؿخ٣بل ٖال٢تها ؼْظِا ٖبر جم٨حن الؼْظحن مً جًمحن ٖ٣ض الؼْاط ٩ل
الكغٍْ التي ٌٗخبراجها يغْعٍت)املاصة 19مً  ١أ ط(.خُض ًد ٤للؼْظت م٣خطخى املاصة 19مً  ١أ ط إلاجٟا ١م٘
ػْظِا ٖلى أن ال ًتزْط ٖلحها ْ ،أن ال ٌُٗ ٤خِ٣ا في الٗمل أْ ٚحرَا مً قغٍْ التي ٢ض ٌٗضاجها يغْعٍت.
ٔ  -أُئعر ك ٕ7 ٢كجغا٣غ ٕ٘ٓٓ
ٕ  -زيادة على حضور الشاىدين و انعداـ ادلوانع الزوجية.
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ْبظلٓ٩ً ٪نر املكغٕ ٢ض أُٖى ،م٣خطخى الخٗضًل زحر ل٣اهٓنر ؾغة ،املغأة مؼٍضا مً الخغٍت في ا غام ػْاظِا ،
مد٣٣ا ظل ٪لِا مؼٍض مً املؿاْاة ؼْظِا ْ ج٣غٍغ مهحرَا بٗض الؼْاط مً زال ٫الكغٍْ التي ًم ً٨أن ًخًمجها
ٖ٣ض الؼْاط االجٟا ١م٘ ػْظِا ،أْ التي ًخم إلاجٟاٖ ١لحها الخ٣ا في ٖ٣ض عؾمي ًٓ٩نر مؿخ٣ال ًٖ ٖ٣ض الؼْاط.
ْ في هٟـ الاججاٍ أُٖى املكغٕ ْلٍٓت في الُال ، ١للُال ١التراضخي ٦ ،ما خغعر السل٘ مً قغٍ عضخى الؼْط ،
لحر ّٗٞظل ٪ئلى مها ٝالُال ١االعاصة املىٟغصة الظي ًمل ّ٨الؼْط  ،م٘ اٖترا ّٞللمغأة د ٤الخُلُ ٤للًغعر ْ ٤ٞ
1
الخاالث املىهٓم ٖلحها في املاصة 53مً  ١أ .
اإلابدث الثاني  :اناصة عؾم صوعن الؼوحيو صازل ألاؾغة بما ًدلم مؼٍضا من اإلاؿاواة بِنما
 2005ئلى اػالت مؼٍض مً الٗ٣ا اث التي ٧اهذ حٗغ٢ل ج٨غَـ املؿاْاة حن
ي م٘ مُل٘ ٖام
ؾعى املكغٕ الجؼاةغ ر
الجيؿحن ٖلى أؾاؽ املٓاَىت  َْٓ ،ما ظؿضٍ ا خضاد خٗضًل ٢اهٓ رن الجيؿُت  ،اياٞت ئلى خغنّ ٖلى ػعٕ ظْ رع َظٍ
املؿاْاة صازل ؾغة م٘ جمؿ ّ٨خأؾِـ ٨ٞغة الؼْاط في هٓامىا ال٣اهٓوي ٖلى الخماًؼ الجيسخي  ،ئال أن طل ٪لم
ًمىّٗ مً اِْاع خغنّ ٖلى ج٨غَـ مؼٍض مً املؿاْاة حن الؼْظحن صازل ؾغة مً زال ٫ئٖاصة جىُٓمّ لٗال٢ت
الؼْظحن بًِٗما ٖ ْ ،ال٢تهما أَٟالِما ،ما ًد ٤٣مؼٍضا مً املؿاْاة حن الجيؿحن ،ػٍاصة ٖلى جُ٣ضٍ لخ ٤الؼْط
في حٗضص الؼْظاث .
 ١مغاٖاة لٓ٣اٖض الكغَٗت مً ظِت ،
ئال أهّ أ ٣ى بٌٗ زاع للخماًؼ الجيسخي في مجا ٫بٌٗ الْٓاة ْ ٠الخ ٓ٣ر
ْ مهلخت الُٟل مً ظِت أزغٔر .
اإلاؿلب ألاوٌن  :جإؾِـ الهالكت صازل ألاؾغة نلى مبضؤ اإلاؿاواة بيو الؼوحيو
٦غؽ املكغٕ الجؼاةغير في حٗضًلّ زحر ل٣اهٓنر ؾغة مبضأ املؿاْاة حن الجيؿحن مً زال ٫اٖاصة جىُٓمّ
2
للٗال٢ت حن الؼْظحن ازىاد ُ٢ام الخُاة الؼْظُت.
الفغم ألاو نٌ  :اشغان الؼوحاو في مؿاولُت عناًت اؾغتهما
ازخهغ املكغٕ الجؼاةغير جىُٓم خ١ٓ٣ر ْ ْظباث الؼْظحن اججاٍ بًِٗما في املاصة 37ْ 36مً  ١أ ط بٗض ما ٧ان
مسهو لِا ٞهل ٧امل في ٢اهٓنر ؾغة الؿا .٤
خُض الغى مٓظب ال٣اهٓنر ظضًض ْاظب َاٖت الؼْظت لؼْظِا م٣خطخى املاصة 13مً  ١أ ط التي ههذ ٖلى أهّ "
ْ 1984
 1404املٓاً 9 ٤ٞىٍٓٓ ؾىت
جلغى املٓاص …املٓاص… 39ْ 38مً ال٣اهٓنر ع٢م 11-84املإعر في  9عمًان ٖام
املظٓ٧عر أٖالٍ  ,".مما ًضٖ ٫لى أن الؼْط لم ٌٗض عةِؿا لؤلؾغة ،ل أنبذ مجغص قغٍ ٪لؼْظخّ في ُ٢اصة أؾغتهما
املكتر٦ت ٤ْٞ ،ما ا٦ضث ٖلُّ املاصة 36مً  ١أ ط التي ههذ ٖلى أهّ" ًجب ٖلى الؼْظحن:
 - 1املدآٞت ٖلى الغْا ِ الؼْظُت ْ ْاظباث الخُاة املكتر٦ت
ٔ  -اٗظغ أُٞاص  ٖٓ ٗ8م أ
ٕ  -انظر ادلادة  19من قانوف األسرة اجلديد.
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 – 2املٗاقغة املٗغْْ ،ٝجباص ٫إلاخترام ْ املٓصة ْ الغخمت
 – 3الخٗاْنر ٖلى مهلخت ؾغة ْ عٖاًت ْالص ْ خؿً جغبُتهم
 – 4الدكاْعر في حؿُحر قإْن ؾغة ْ جباٖض الٓالصاث".
اطن ٞالؼْظان م٣خطخى َظا الىو قغٍ٩ان في حؿحر قإْن ؾغة  ْ،اجساط ال٣غاعاث املخٗل٣ت دُاتهما
ّ
الا أن َظٍ املؿاْاة لم جمى٘ املكغٕ مً الىو في املاصة 37مً هٟـ ال٣اهٓنر ٖلى أن ل٩ل ْاخض مً الؼْظحن
املكتر٦ت .ر
طمت املالُت مؿخ٣لت ًٖ الؼْط زغ ،صْنر أن ًلؼم الؼْظت مكاع٦ت ػْظِا في الى٣ٟت ٖلى الكإْن البِذ ْ ؾغة،
1
ل ماػا ٫الؼْط ملؼم الى٣ٟت ٖلى ػْظخّ م٣خطخى 74مً  ١أ عٚم أن الٓ٣امت هي م٣ا ل الى٣ٟت في ال ّ٣ٟإلاؾالمي.
ئال أن خغم املكغٕ ٖلى ججؿُض مؼٍضا مً مؿاْاة حن املغا٦ؼ ال٣اهٓهُت للؼْظحن صازل ؾغة  ،ظٗلّ ٌٟٛل ًٖ
الخيبّ لالق٩الُاث التي ٢ض جىجغ ًٖ ازخال ٝالؼْظحن في ج٣غٍغ ما ٌٗض مهلخت ألؾغتهما ْ أَٟالِما  َٓ ْ ،ما ٢ض
ٌٗغى الُٟل ألن ًهبذ مدل لجزإ مؿخمغ حن ْ الضًّ بؿبب ئزخالِٞما خٓ٫ر ما ٌٗض مهلخت لِّ .ىما ٖمض
الدكغَ٘ الٟغوسخي في مشل َظٍ خالت ئلى ئلؼام ٓان الغظٕٓ ئلى الً٣اد للٟهل ُٞما ٌٗض مهلخت .أما في الىٓام
ال٣اهٓوي الجؼاةغير ٞال ًٓظض خل ل َىا ٥نمذ حكغَعي  ،مما ً٣خطخي الغظٕٓ ئلى املاصة 222مً  ١أ التي جدُلىا ٖلى
ال ّ٣ٟالاؾالمي  ،الظي ٌٗخبر ب عةِؿا لؤلؾغة ْ ناخب الؿلُت في ج٣غٍغ ما ٌٗض مً مهلخت لِا .
الفغم الثاني  :جلُض خم الؼوج في حهضص الؼواج
ّ
٦غؽ املكغٕ الجؼاةغير في ٢اهٓنر ؾغة الجضًض ٢اٖضة الؼْظت ْاخضة عٚم أهّ ماػاٌٗ ٫خبر الخٗضص مكغْٖا 2.الار
أن جٟهُلّ في الُٓ٣ص التي جدض مً اؾخٗمالّ ًإ٦ض ٖلى أهّ اؾخصىاد ْ لِـ ٢اٖضةَْٓ,ما ًبضْا مً الكغٍْ
املىهٓم ٖلحها في املاصة 8مً  ١أ ط ْ املخمشلت في ماًلي:
ْ – 1ظٓص املبرع الكغعي
 -2جٓاٞغ هُت الٗض٫
 – 3مٓا٣ٞت الؼْظت الؿا ٣ت ْ املغأة التي ً٣بل ٖلى ػْاط بها
 – 4خهٓلّ ٖلى جغزُو مً عةِـ املد٨مت مل٩ان مؿ ً٨الؼْظُت
خُض ًترجب ٖلى ٖضم جٓاٞغ َظٍ الكغٍْ ٞسخ الؼْاط الجضًض ٢بل الضزٓ،٫ػٍاصة ٖلى خ ٤الؼْظت في َلب
الخُلُ ٤اطا زبذ لجٓد الؼْط الى الخضلِـ إل غام الؼْاط الشاوي.

ٔ  -ابن اجلزي  :القوانُت الفقهية  ،دار الكتاب العريب ،بَتوت  ،لبناف  ،ص 222
ٕ  -و اليت نصت على أنو " مع مرعاة أحكاـ ادلادة  49أدناه  ،حيل عقد الزواج بالطالؽ الذي يتم بارادة الزوج أو بًتاضي الزوجُت أو بطلب من الزوجة يف حدود
ماورد يف ادلادتُت  53و  54من ىذا القانوف".
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ْ َض ٝاملكغٕ مً ئصعاط جل ٪الكغٍْ َٓ الخض مً خغٍت الؼْط في الخٗضص ،ما ً٨غؽ مبضأ الؼْظت الٓاخضة
خماًت للمغأة ْ َٟا ٫مً حٗؿ ٠الؼْط في حٗاملّ م٘ أؾغجّ ْ ئؾادة مماعؾت الؿلُاث املٗتر ٝلّ بها قغٖا ْ
٢اهٓها ْ.جأُ٦ضا مىّ ٖلى املبضأ املؿاْاة حن الؼْظحن صازل ؾغة .
ْمداْلت مً املكغعٕ في اَاع ج٣غٍبّ حن املغ٦ؼ ال٣اهٓوي للجيؿحن في اَاع عؾمّ لٗال٢ت الؼْظحن  ،هجضٍ هو في
حٗضًل املاصة 36مً ال٣اهٓنر املضوي م٣خطخى ال٣اهٓنرٖ 10-05لى أهّ ال ًجٓػر أن ًٓ٩نر للصسو الٓاخض أ٦ثر مً
مًَٓ ْاخض في هٟـ الٓ٢ذ ْ ".ظل ٓ٩ً ٪رن ٢ض أٖلً أهّ ال ٌٗخض ئال مدل ا٢امت ْاخض ٦مٓاًَ ختى ْ لٓ ٧ان َىا٥
حٗضص  ْ ،في طل ٪هٕٓ مً الخٍُٓ ٤ألزاع الخٗضص .
 2005الى الخ٣غٍب حن املغا٦ؼ ال٣اهٓهُت للؼْظحن صازل ؾغة،
ل٣ض أصث الخٗضًالث التي مؿذ ٢اهٓنر ؾغة في
خُض لم ٌٗض الؼْط عةِؿا للِظٍ زحرة ،في خحن أهّ ماػاٌٗ ٫خبر ْلُا ٖلى أْالصٍ ال٣هغ صْنر ػْظخّ،مما ًجٗلىا
هدؿاد ًٖ ٫ازغ َظٍ الخٗضًالث ٖلى خ١ٓ٣ر الُٟل صازل اؾغجّ.
اإلاؿلب الثاني :الاؾخثناءاث الىاعصة نلى مبضؤ اإلاؿاواة بيو الؼوحيو
 2005الى ج٣لُل الِٓة حن مغ٦ؼ الغظل ْ املغأة في الىٓام
ٖمل املكغٕ ٦ما ؾب ٤جبِىّ مً حٗضًل ٢اهٓنر ؾغة في
 1984ـ ؾلُت الغظل ٖلى أؾغجٍّْ ،خجلى طلْ ٪اضخا مً زال٫
ؾغة  ،الظي ٧ان ًجؿض ـ في ٢اهٓ رن ؾغة لؿىت
ئلٛاةّ لٓاظب َاٖت الؼْظت لؼْظِا ْ ،اٖخباعَما قغٍ٩ان في حؿُحر قإْن اؾغتهما املكتر٦ت .ػٍاصة ٖلى ٞخدّ الباب
أمام الؼْظحن لخىُٓم مغا٦ؼَما صازل ؾغة ًٖ َغٍ ٤إلاجٟا ١في ٖ٣ض الؼْاط أْ ٖ٣ض عؾمي الخ ٤قغٍ أن ال ً ٓ٩رن
طل ٪إلاجٟا ١مىاُٞا ل٣اهٓ رن ؾغة) املاصة 19مً  ١أ ط (.
٦ما ٦غؽ َظٍ املؿاْاة مً زال ٫ئٖترا ّٞللؼْظت الخ ٤في  ٪ٞالغا ُت الؼْظُت ٖلى ٚغاع الؼْط ْ ،طل ٪زال٫
جمُحزٍ حن الُالَ ًٖ ١غٍ ٤التراضخي حن الؼْظحن ْ ،الُال ١الظي ًخم اإلعاصة املىٟغصة لؤلخضَماُ٦ ،ال ١الهاصع
ًٖ الؼْط ىاد ٖلى عٚبخّ ْخضٍ ْ ،الُال ١الهاصع ًٖ الؼْظت ىاد ٖلى عٚبتها ْ ئزخُاعَا ْ َٓ ما ٌٗغ ٝالسل٘،
ػٍاصة ٖلى ًٖ الُال ١ج٨م املد٨مت املٗتر ّ ٝللؼْظت ئؾدىاصا ئلى املاصة 53مً ٢اهٓنر ؾغة.
الفغم ألاو نٌ:بلؼام الؼوج بىاحباث اغافُت
ظاد مٓ ٠٢املكغٕ الجؼاةغير ٚامًا مً املؿاْاة حن الؼْظحن صازل ؾغة ،خُض اٖخبرَما مً ظِت قغٍ٩ان في
ّ
الا اهّ جغاظ٘ ًٖ َظٍ املؿاْاة في بٌٗ
حؿُحرَا ٦ما نغح ظل ٪في ال٣ٟغة الشالشت ْ الغابٗت مً املاصة 36مً  ١أ ط .ر
املٓا ،٠٢مجها ئلؼامّ للغظل الى٣ٟت ٖلى ػْظخّ ْ أ ىاةّ ْ اٖخباعٍ ْلُا ٖلى أَٟالّ ال٣هغ أزىاد ُ٢ام الؼْظُت.
الفلغة ألاولى :النفلت
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ظادث ٓ٢امت الغظل ٖلى املغأة في الكغَٗت الاؾالمُت م٣ا ل الى٣ٟت 1،في خحن ألغى املكغٕ الجؼاةغير َظٍ الٓ٣امت
م٘ الؼامّ للغظل ٦مبضأ ٖام ٓاظب الى٣ٟت.
خُض هو في املاصة 74مً  ١أ ٖلى أهّ " ججب ه٣ٟت الؼْظت ٖلى ػْظِا الضزٓ٫ر بها أْ صٖٓتها الُّ بِىت م٘
مغٖاة أخ٩ام املٓاص 80ْ 79ْ 78مً َظا ال٣اهٓنر ْ ".اٖتر ٝللؼْظت ىاد ٖلى طل ٪دَ ٤لب الخُلُ ٤اطا امخى٘
ػْظِا ًٖ إلاهٟاٖ ١لحها ْ ٤ٞال٣ٟغة ْلى مً املاصة 53مً  ١أ ط " ًجٓػر للؼْظت أن جُلب الخُلُ ٤لؤلؾباب جُت:
ٖ – 1ضم إلاهٟا ١بٗض نضْعر الخ٨م ٓظٓبّ مالم جٖ ً٨املت اٖؿاعٍ ْ ٢ذ الؼْاط م٘ مغٖاة املٓاص80ْ 79ْ 78
مً َظا ال٣اهٓنر".
ْل٣ض أ٦ض مَٓ ّٟ٢ظا في املاصة 75مً  ١أ ججب ه٣ٟت الٓلض ٖلى ب مالم ً ً٨لّ ماٞ ,٫باليؿبت للظٓ٧عر الى ؾً
ّ
الا بٗض أن ًضزل ػْظِا بها خُض جيخ٣ل الى٣ٟت ٖلحها
الغقض ْ إلاهار الى الضزٓ٫ر …" ٞد ٤البيذ في الى٣ٟت ال ٌؿ ِ٣ر
مً أ حها الى ػْظِا في خحن ٌؿ ِ٣خ ً ٤في الى٣ٟت الغقض ْ اجهاد صعاؾخّ َْ ,ظا ًإ٦ض ٖلى أن الى٣ٟت حٗخبر ْاظب
ًٖ ٘٣لى الغظل ؾٓاد ٧ان ػْظا أْ أ ا ْ ،ئن هو في املاصة 76مً  ١أ ٖلى أهّ " في خالت عجؼ ب ججب ه٣ٟت ْالص
ٖلى م ئطا ٧اهذ ٢اصعة ٖلى طل ". ٪الا أن ٧ل ما ًضٖ ٫لُّ َظا الىو َٓ ئلؼام م املٓؾغة اإلهٟاٖ ١لى أَٟالِا ،
ّ
الا أجها لِؿذ ملؼمت اإلهٟاٖ ١لى َظا زحرَْ .ظا ٌٗجي أن املكغٕ لم ًلؼم الؼْظت ٢اهٓها
اطا ٧ان ْالضَم مٗؿغا  ،ر
مؿاٖضة ػْظِا في جدمل أٖباد البِذ زانت اطا ٧ان َظا زحر مٗؿغا ْ هي مٓؾغة٢ْ.ض ًبرع البٌٗ َظا الخمُحز
حن الؼْظحن بؿبب ازخال ٝاههبت املحرار حن الغظل ْ املغأة في الكغَٗت الاؾالمُت ْ ٢اهٓنر ؾغة الجؼاةغير.
الفلغة الثانُت:والًت ألاب نلى ؤؾفاله اللطغ ؤزناء الؼوحُت
جٓ٩نر الٓالًت ٖلى ال٣هغ ازىاد ُ٢ام الؼْظُت ُض ْالضَم ْ ٤ٞهو املاصة 87مً  ١أ ط " ًٓ٩نر ب ْالُا ٖلى
أْالصٍ ال٣هغ ْ بٗض ْٞاجّ جدل مدلّ م ٢اهٓها.
ْفي خالت ُٚاب ب أْ خهٓ٫ر ماو٘ لّ  ,جدل م مدلّ في الُ٣ام األمٓعر املؿخعجلت املخٗل٣ت األْالص".
اججّ املكغٕ ٦ما ًِٓغ ْاضخا مً هو املاصة 87مً  ١أ املظٓ٧عر أٖالٍ  ،ئلى جسهُو ب صْنر م الٓالًت ٖلى
ْالصَما ال٣هغ أزىاد ُ٢ام الؼْظُت ،أي أن الؿلُت ٖلى ْالص في َظٍ الخالت جٓ٩نر للؼْط صْنر ػْظخّ التي لِؿذ
ملؼمت ٢اهٓها ُاٖخّ ٠ُ٨ٞ .ؾُُُّٗ أْالصٍ ْ ٖلى أي أؾاؽ ؟ا
ئياٞت ئلى طل٣ٌٗ ٠ُ٦ ٪ل أن جٓ٩نر م قغٍ٨ت لؤلب في عٖاًت أَٟالِما م٣خطخى املاصة 36مً  ١أ ،في
خحن ًٓ٩نر ب ْخضٍ ّ
ْلُا ٖلى أْالصَما ال٣هغ م٣خطخى املاصة 87مً طاث ال٣اهٓنر  .ألِـ َظا ازخال ْ ٫جىا ٌ٢حن
ههحن ٌٗالجان مٓيٕٓ ْاخض ُغ١ر مسخلٟت  ،مما ً٨ك ًٖ ٠مضٔ الاعجبا ٥الظي أْ ُّٞ ٘٢املكغٕ الجؼاةغير
هٟؿّ ،بؿبب خغنّ ٖلى الخل ٤ُٟحن اخترام مبضأ املؿاْاة صْنر الازال ٫أخ٩ام الٓالًت ٖلى ال٣هغ ٦ما جًمجها
ال ّ٣ٟالاؾالمي .
ٔ  -ابن اجلزي  :القوانُت الفقهية  ،دار الكتاب العريب ،بَتوت  ،لبناف  ،ص 222
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الفغم الثاني  :جغهيز ؾلؿاث عناًت الؿفل في ًض الخاغن وخضه بهض الؿالق
ي الُٟل الى خض بُٗض في حٗضًالجّ زحرة ل٣اهٓ رن ؾغة ،مً زال ٫ظمّٗ للٓالًت ْ
اٟٚل املكغٕ الجؼاةغ ر
الخًاهت ُض أخض الٓالضًً أْ ٢اعب بٗض اهدال ٫الؼْاط .
هو املكغٕ ازغ الخٗضًل زحر ل٣اهٓنر ؾغة في ال٣ٟغة زحرة مً املاصةٖ 87لى أهّ " في خالت الُالً , ١مىذ
ال٣اضخي الٓالًت ملً اؾىضث لّ خًاهت ْالص ".خُض ججخم٘ الخًاهت ْ الٓالًت ىاد ٖلى طلُ ٪ض شسو ْاخضْ ،
َٓ ئما ْالض الُٟل أْ ْالضجّ أْ أخض ا٢اعبّ الظي اؾىض لّ خ ٤الخًاهت ٖلُّ ،مما ًدغم الُٟل في مشل َظٍ الخالت
مً عٖاًت الٓالض الظي لم ًد٨م لّ الخًاهت.
1

ًجب ٖلى املكغٕ الاهدباٍ أن خغمان الُٟل مً خ ّ٣في جل٣ي عٖاًت ٦ال ْالضًّ ٢ض ٌك٩ل زُغا ٖلى شسهِخّ.
م٘ الٗلم أن َض ٝاملكغٕ مً جبجي مشل َظا الخٓظّ في زُاعاجّ الدكغَُٗت لّ ما ًبرعٍ اًًا ْ َٓ يمان مهلخت
الُٟل مً ْظِت أزغٔر ْ الٗمل ٖلى ْ٢اًخّ مً جل٣ي عٖاًت مجؼدة حن أ ًٍٓ ٌُٗ ٣ـ ـ ــان بًِٗم ــا ْ ًغًٞان الخيؿُ٤
ُجهما ازىاد عٖاًتهما لُٟلِما ْ ٤ٞما ج٣خًُّ مهلخخّ.
٧ان اؾخُاٖت املكغٕ ججاْػر َظا املك٩ل ًٖ َغٍ ٤ما ٌٗغ ٝاملؿاٖضة التر ٍٓت ،اٖخباع أن الُٟل في زُغ
بؿبب َال ١أ ٍّٓ ْ ٖضم ٢ضعتهما ٖلى جسُي مك٩لت ٞكلِما الؼْجي عٚم خاظخّ الحهما مٗا َٓ ْ .ما أ٦ضث ٖلُّ
إلاجٟاُ٢ت الضْلُت لخ١ٓ٣ر الُٟل التي ههذ ٖلى خ ّ٣في جل٣ي عٖاًت ٦ال ْالضًّ ٧ل ما ٧ان طل ٪مم٨ىاُ٦ ْ ،ض أن
الُال ١ال ًدٓ٫ر صْنر خهٓ٫ر الُٟل ٖلى َظا الغٖاًت.
ْ ظلٓ٩ً ٪نر املكغٕ ٢ض أَمل مبضأ املؿاْاة حن الٓالضًً في الٓظٓص في خُاة َٟلِما بٗض الُال ، ١مُُٗا
ْلٍٓت للخايً بؿبب الهٗٓباث التي ٢ض جىجغ ًٖ اؾخمغاع السهام ْ الهغإ حن الُلُ٣حن ختى بٗض ْٕٓ٢
الُال ْ. ١في طل ٪تهضًض ملهلخت الُٟل الظي ؾِؿخأزغ أخض ْالضًّ غٖاًخّ ْ جٖ ٠٣ال٢خت الٓالض زغ ٖىض خض
ّ
الا أن جغ٦حز املكغٕ ٖلى جم٨حن م املُل٣ت مً الٓالًت ٖلى أَٟالِا ال٣هغ ختى ال جٓل جدذ عخمت َلُِ٣اْ ،
الؼٍاعة .ر
ؾُّٗ لسل ٤هٕٓ مً الخٓاػ رن حن ًٍٓ مً زال ٫مىدّ الخًاهت لؤلب مباقغة بٗض م ،ظٗلّ ٌٟٛل ًٖ خ٤
الُٟل الظي اهٟهل ْ الضاٍ في جل٣ى عٖاًتهما مٗا.
ئياٞت ئلى ما ؾبٓ٢ ٤لّ اخخ ٟٔاملكغٕ الخماًؼ في املحرار حن الظٓ٧عر الاًىار ٖلى أؾاؽ ظيسخي نغ ،ٝجُ٣ضا
ما ظادث ّ أخ٩ام الكغَٗت الاؾالمُت في َظا الهضص  2.مداْلت ظل ٪الخٓ ٤ُٞحن ٖهغهت املجخم٘ صْنر املؿاؽ
بؿلم الُ٣م التي ًٓ٣م ٖلحها املجخم٘ الجؼاةغير املؿلم .

ٔ  -علي اذلادي احلوات و أخروف  :رعاية الطفل احملروـ  ،معهد اإلمناء العريب ،ط  ، 1989 ، 1ص . 13أنس زلمد أمحد قاسم  ،أطفاؿ بال أسر  ،مركز
اإلسكندرية للكتاب  ،ص 32 – 22
ٕ  -اٗظغ ًزبة أُ٤غاس ك ٢هبٗ ٕٞاألؿغح اُجؼائغ١
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زاجمت
أٖتر ٝاملكغٕ الجؼاةغير مىظ ٞجغ الاؾخ٣ال ٫مبضتي املؿاْاة ْ هبظ الخمُحز الٗىهغير ٦أؾأؽ لبىاد مجخم٘
ظؼاةغير مٗانغ ًٓ٣م ٖلى املٓاَىت ضال ًٖ الاهخماد الٗىهغير أْ ال٣بلي أْ ٚحرَا مً مٗاًحر الاهخماد الٗخُ٣ت التي
1
ىِذ ٖلحها املجخمٗاث الباةضة.
صعى املكغٕ الجؼاةغير مً زال ٫املاصة 31مً الضؾخٓعر ٧اٞت املإؾؿاث ئلى الٗمل ٖلى ئػالت ظمُ٘ املٓاو٘ ْ
الخٓاظؼ الظي جدٓ٫ر جدَ ٤ُ٣ظٍ املؿاْاة ٖلى أعى الٓا َٓ ْ . ٘٢ما خغم ٖلى ججؿُضٍ ٖلى أعى الٓاٖ ٘٢بر
جُْٓ ّٟلآللُت الدكغَُٗت التي ٖمض مً زاللِا ئلى الخضزل الىاٖم لخ٨غَـ َظٍ املؿاْاة صْنر تهضًضٍ الؾخ٣غاع
املجخم٘ الظي أل ٠الُبُ٣ت ْ الخمُحز حن الُب٣اث الاظخماُٖت ٖلى زلُٟاث ز٣اُٞت ْ جاعٍسُت .جضعط املكغٕ في اهؼا٫
جل ٪املؿاْاة ٖلى أعى الٓا ٘٢ختى ْنل بها ئلى السلُت ؾاؾُت للمجخم٘ .
خُض ْنٟذ إلانالخاث التي ظاد بها املكغٕ لخُٟٗل صْ رع ْ مغ٦ؼ املغأة صازل ؾغة  ،أجها انالخاث لهالر
ّ
الا أن جل ٪الخٗضًالث ظادث جٟخ٣غ الى الخيؿُ ٤حن مسخل ٠أخ٩امِا ما ًًمً جماؾ ٪ؾغة ْ ًم٨جها مً
املغأة .ر
2
الُ٣ام ْٓاةِٟا ،بؿبب اػصْاظُت مهاصع الدكغَ٘.
اط ً ٠ُ٦م ً٨أن ًلؼم الؼْط ْخضٍ اإلهٟاٖ ١لى ؾغةٌ ْ ،ؿخأزغ الٓالًت ٖلى أْالصٍ ال٣هغ أزىاد ُ٢ام
الؼْظُت ،في خحن ً ٠٣صْعر الؼْظت ٖىض ا ضاد الغاي خٓ٫ر ُُٟ٦ت حؿحر قإْن ؾغة ْ جغبُت ْالص ،صْنر أن ًٓ٩نر
لِا الخ ٤في مكاع٦ت ػْظِا في اجساط ال٣غاعاث ْ مماعؾت الؿلُاثْ ،هي في هٟـ الٓ٢ذ ٚحر ملؼمت ُاٖخّ ،مما
ًًٟي هٕٓ مً الٛمٓى ٖلى املغا٦ؼ ال٣اهٓهُت للؼْظحن صازل ؾغة َٓ .أمغ ًجب ٖلى املكغٕ جضاع ّ٦في الخٗضًل
امل٣بل.
٦ما ًخٓظب ٖلُّ جدضًض الُُٟ٨ت التي جدل بها السالٞاث حن ًٍٓ خٓ٫ر ما ٌٗض مهلخت ألؾغتهما ْ أَٟالِما ،
ْال٣اضخي املسخو ٟهل في الجزإ ال٣اةم ُجهما في َظٍ الخالت َ ْ،ل َٓ ٢اضخي قإْن ؾغة أم ٢اضخي خضار؟ ،
ْ طل ٪جشمُىا لضْعر ال٣اهٓنر ْ الً٣اد ْ الخدُ٨م في خل املكا٧ل الٗالةُ٣ت ٖٓ ،يا ًٖ اؾالُب الٗى ٠أْ الاَما٫
ْ ما ًىجغ ٖجها مً مؿاؽ خماؾ ٪ؾغة ْ اَالِٖا ضْعَا في جيكيت الجُا ٫املؿخ٣بلُت
ْبظلٓ٩ً ٪نر املكغٕ الجؼاةغير ٢ض خاْ٫ر الخٗاَي اًجا ُت م٘ الخدٓالث إلاظخماُٖت التي ٖغِٞا املجخم٘
الجؼاةغيْ ،ما ناخبها مً حٛحر في املغ٦ؼ إلاظخماعي ْ إلا٢خهاصي للمغأة ْ ما اهجغ ٖىّ مً ازغ ٖلى املِٟٓم
إلاظخماعي لؤلؾغة  ،مداْال جَُْٓ ٠ظا الخٛحر في في انضاع مؼٍض مً الدكغَٗاث مشمىت لضْعر املغأة في ؾغة ْ
املجخم٘  ْ ،ل ً٨صْنر مؿاؽ ُ٣م املجخم٘ الجؼاةغير الظي جبجى ٖلى الاؾالم ْ البٗضًً الٗغبي ْ ماػَغي .

ٔ ٓ ٞٛ ٝ -ب ارجٜذ اُ ٚ٤كغ٣ؼزبٗب اُـغاء أٌ٣ب اُز ٢جؼِذ أؿبؽ االٗزٔبء  ٞٛاُٞالء اُـ٤بؿ ٢ال االٗزٔبء اُض. ٢٘٣

 - 2سعيد فكرة  :قانوف األسرة و ازدواجية مصادر التشريع  ،رللة احلضارة اإلسالمية  ،العدد  ، 2004 ، 9ص 49 – 41
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خلىقن اإلاغؤة في اللىانض الضولُت والخؿبُلاث الهملُت في اللانىون الضازلي
بيو الخؿبُم واإلاهىكاث
الباخث نمغ نبض هللا مدمض الؼوبعي (مغهؼ حُل البدث الهلمي)

اإلالضمت
حٗض ع٦حزة أؾاؾُت في ىاد الضْ٫ر الٗهغٍت ْالضًم٣غاَُت٦ ،مشاال ملا
ٖامّ ،ر
ٍدر
ئن خ١ٓ٣ر املغأة ْخ١ٓ٣ر إلاوؿان
ّر
ىدٓ ٍد
ظادث ّ الكغَٗت الاؾالمُت ْما خ٣٣خّ ؾُاؾُت الىبي نلى هللا ٖلُّ ْؾلم في طل ٪الكأنْ ،في صْلت ال٣اهٓنر التي ًُدترم
ٞحها إلاوؿان ،هغ ٝالىٓغ ًٖ أي اٖخباع أْ ؾبب ًم ً٨أن ًإصي ئلى الخمُحز أْ ئلى الاؾدبٗاص أْ ئلى الايُِاصْ .مً
َىا٧ ،ان ال ّرض مً أن ًل٣ي َظا البدض الًٓد ٖلى خ١ٓ٣ر املغأة ٦ما ٦غؾتها املٓازُ ٤الضْلُت التي حك٩ل مجخمٗت ال٣اهٓنر
الضْلي لخ١ٓ٣ر إلاوؿانْ ،التي جىبش ٤مجها الكغُٖت الضْلُت لخ١ٓ٣ر إلاوؿان ْاملغأة ْالُٟل ْج٨غَـ َظٍ الخ١ٓ٣ر في
الضؾاجحر الَٓىُت لبىاد مجخم٘ ؾلُم.
ْبما ان الخ١ٓ٣ر التي ا٢غث للمغأة لم جاحي ظؼاٞا في ٖهٓعها َظٍ ْاهما مً هٓآٍَ ٫ل هدٓ جد ٤ُ٣الخ١ٓ٣ر لِا ٣ٞض أصٔ
ًا
ًا
م٩اها اعػ را حن مهاصع ال٣اهٓنر
جٓؾ٘ مُاصًً ٖمل ال٣اهٓنر الضْلي في ال٣غنر الٗكغًٍ ئلى أن جدخل املٗاَضاث الضْلُت ر
الضْليْ ،م٘ َظا ٞلم ٌٗض ال٣اهٓنر الضْلي مدهٓعا ّ اْ جُ٣ض الىهٓم في مجلضاجّ ْاهما ًجب ان ًٓ٩نر َظا الامغ مً
قأن الٓ٣اهحن الضازلُت ْاملدلُت ختى جبهغ الخ١ٓ٣ر الىٓعر ْجازظ مجغاَا هدٓ ىاد املجخم٘ املخضمً٧ْ ..ان هدُجت طل٪
اَخمام ٚالب الضؾاجحر الٗغبُت أن جٓ٩نر مخٓا٣ٞت م٘ املٗاَضاث الضْلُتْ ،مٗبرة ًٖ املباصب ْالُ٣م إلاوؿاهُت التي
اعجًتها الجماٖت الضْلُت٢ْ ،ىىتها في مٓازُْ ٤اجٟاُ٢اث صْلُت ملؼمت.
ْمً املباصب الباعػة التي ع٦ؼث ٞحها املٓازُ ٤الضْلُت مبضأ املؿاْاة حن املغأة ْالغظل في مُاصًً الخُاة املسخلٟت ،لظل ٪هجض
نضٔ َظا املبضأ في ٚالب الضؾاجحر الٗغبُتْ ،جًمىذ الضؾاجحر الٗغبُت أًًا ْفي الٓ٢ذ طاجّ ْي٘ ٓ٢اٖض املهاص٢ت
ْالاهًمام ئلى املٗاَضاث الضْلُت ْجباًيذ الضؾاجحر الٗغبُت ٦شحرا ْا٢تر ذ في ٖضص مً الىٓاحي .
ْ٢ض ج٩لمىا في َظا البدض ًٖ اعبٗت مداْعر:
اإلادىعن الاوٌن :خلىقن اإلاغؤة في النطىص والىزاثم الضولُت
اإلادىعن الثاني :الخؿبُلاث الهملُت لخلىقن اإلاغؤة في الدشغَهاث الضازلُت
اإلادىعن الثالث :ميانت اإلاغؤة في الضؾاجير الضازلُت:
اإلادىعن الغابو مهىكاث جؿبُم خلىقن اإلاغؤة
الخاجمت
ن
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اإلادىعن الاوٌن:نخلىقن اإلاغؤة في النطىص والىزاثم الضولُت
َو
ًا
َاما مً
ظاهبا ر
ر
اَخمذ الاٖالهاث ْالاجٟا٢اث ْاملٓازُ ٤الضْلُت د١ٓ٣ر املـغأة بـك٩ل ٖـامً٢ْ ،اًا املغأة اخخلذ
ُر
إلاؾالم
اَخماماث مٓازُْ ٤اوـكُت مىٓٓمـت الامم املخدضةْ ٢بل َظا الامغ وؿخٗغى مٓ ٘٢املغاة في الاؾالم ٞل٣ض َور
أ٦غم
ًا
َّل
َو
أزذْ ،أ٦ض
ْأ٦غم املغأة ا
َور
أة ئوؿاهُتهاْ ،أ٦غمِا ر
أما
إلاؾالم أٖاص للمغ ِر
ِر
أة ْع ٘ٞم٩اهتها حن الٗاملحنْ ،مً طل : ٪أن َو ر
صًً
املغ ر
َو
مباٌٗت الىبي -نلى هللا
ر
الضٞإ ًٖ هٟؿِا في خا ٫ق٣اِ٢ا م٘ ػْظِا ْ .خ ٤خ ًِ٢ٓ٣في الؿؿُاؾت ْاملجخم٘،
ِر
خِ٣ا في
ٖلُّ ْؾلم -لليؿاد ٧الغظا.1٫
ٖلى الغٚم مً اَخمام الٓزاة ٤الضْلُت الٗامت د١ٓ٣ر املغأة ،2دؿباجها طاث خ١ٓ٣ر مؿاٍْت لخل ٪التي ًخمخ٘ بها الغظل،
٣ٞض زو ال٣اهٓنر الضْلي لخ١ٓ٣ر إلاوؿان املغأة بٗىاًت أ٦بر ،خُض أٞغص لخِ٢ٓ٣ا ئٖالهاث ْاجٟاُ٢اث صْلُت مؿخ٣لت.
ًا
ًا
ًا
ٖض ُّٞ
زانا الً٣اد ٖلى الخمُحز يض املغأةّ ،3ر
ر
ر
ئٖالها
ْاؾخمغاعرا لخأُ٦ض مؿاْاة املغأة الغظل أنضعث مم املخدضة
ًا
ئجخاٞا ْئَاهت لل٨غامت إلاوؿاهُت )املاصة٢ْ .(1ض ع ٌٞإلاٖالن ٨ٞغة ه٣و املغأة )املاصةٟ٦ْ ،(3ل لِا
ر
الخمُحز يض املغأة
مؿاْ للغظل.
ٍدر
خِ٢ٓ٣ا الؿُاؾُت ْاملضهُت ْالخٗلُمُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ،4بك٩ل
 1979اٖخمضث الجمُٗت الٗامت اجٟاُ٢ت الً٣اد ٖلى ظمُ٘ أق٩ا ٫الخمُحز يض املغأةّ ،
ٖغٞذ مً زاللِا الخمُحز
ْفي ٖام
يض املغأة أهّ أي جٟغ٢ت أْ اؾدبٗاص أْ جُُ٣ض ًخم ٖلى أؾاؽ الجيـ ٍْٓ٩نر مً زاعٍ أْ أٚغايّ ،جَٓحن أْ ئخباٍ
الاٖترا ٝللمغأة د١ٓ٣ر إلاوؿان ْالخغٍاث ؾاؾُت في املُاصًً الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْالش٣اُٞت ْاملضهُت
أْ في أي مُضان زغ ،أْ جَٓحن أْ ئخباٍ جمخِٗا بهظٍ الخ١ٓ٣ر أْ مماعؾتها لِا هغ ٝالىٓغ ًٖ خالتها الؼْظُت ْٖلى
أؾاؽ املؿاْاة ُجها ْبحن الغظل )املاصة.5 (1
ْ٢ض ٞغيذ الاجٟاُ٢ت ٖلى الضْ٫ر اجساط ظمُ٘ إلاظغاداث ال٣اهٓهُت التي جٟ٨ل جد ٤ُ٣املؿاْاة ْجمى٘ الخمُحز يض املغأة
ًا
ًا
)املاصةْ ،2املاصةْ .(1/15ئطا ٧ان الخمُحز يض املغأة مدٓٓعاٞ ،ان بٌٗ الدؿُِالث لهالخِا ال حٗض جمُحزا ،ئط "ال ٌٗخبر
ًا
جمُحزًا" )املاصة.(2/4
ر
اجساط الضْ٫ر َغا ٝجضا حر زانت حؿـتهض ٝخـماًت مٓمت …ئظغ ًار
اد
ْمما ًالخٔ أن الاجٟاُ٢ت طَبذ ئلى خض حِٗض الضْ٫ر اجساط أي جض حر ٌؿتهض ٝحُٛحر هماٍ الاظخماُٖت ْالش٣اُٞت
لؿلٓ ٥الغظل ْاملغأة للً٣اد ٖلى الٗاصاث الٗغُٞت ال٣اةمت ٖلى الاٖخ٣اص ٓ٩نر أي مً الجيؿحن أصوى أْ أٖلى مً آلازغ
)املاصة.(1/5

 1على عبد الواحد واىف  ،حقوؽ االنساف ىف االسالـ ( ،النهضة للطباعة والنشر  ،الفجالة  ،القاىرة .1999 ،
 - 2ادلادة  3/7وادلادة /23أ (من عهد عصبة األمم)؛ ادلادة األوىل 3/وادلادة الثامنة وادلادة الثالثة عشرة (من ميثاؽ األمم ادلتحدة )؛ ادلادة ( 1/16من
اإلعالف العادلي لعاـ )1948؛ ادلادة  3وادلادة ( 2/10من العهد الدويل اخلاص باحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقايفة)؛ ادلادة ( 3من العهد الدويل
اخلاص باحلقوؽ ادلدنية والسياسية).
 - 3صدر اإلعالف ٔتوجب قرار اجلمعية العامة ( 2263الدورة  )22بتاريخ  7تشرين الثاين .1967
 - 4ادلواد  10 ،9 ،6 ،4على التوايل.
 - 5اعتمدت االتفاقية بالقرار رقم 180/34لعاـ .1979
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ْ٢ض ٟ٦ل الجؼد الشاوي مً الاجٟاُ٢ت للمغأة املؿاْاة م٘ الغظل في الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُتُٞ ،ما ٟ٦ل الجؼد الشالض ْالجؼد
ًا
ًا
هٓاما ع٢ا رُا
ر
الغاب٘ لِا املؿاْاة في الخ١ٓ٣ر املضهُت ْالاظخماُٖت ْالش٣اُٞت ْالا٢خهاصًتِ .ىما أْظض الجؼد السامـ
لخُبُ ٤أخ٩ام الاجٟاُ٢ت ًٓ٣م ٖلى أؾاؽ ئوكاد لجىت للً٣اد ٖلى الخمُحز يض املغأة جخٓلى َظٍ املِمت الغ٢ا ُت.
ًا
ًا
خ٢ٓ٣ا مؿاٍْت لخ١ٓ٣ر الغظل في ا٦دؿاب الجيؿُت أْ حُٛحرَا أْ الاخخٟاّ بها
ر
ًْٞال ًٖ طل ٪أُٖذ الاجٟاُ٢ت للمغأة
ر
ًا
)املاصة َْٗ .(1/9ض ما ْنلذ ئلُّ الاجٟاُ٢ت في َظا الكأن اؾخمغاعرا للجِٓص ْاليكاَاث التي ظلتها مم املخدضة بهظا
1957مْ .1بمٓظبها ال ًم ً٨أن جخأزغ
السهٓمْ ،الؾُما ما ًخٗل ٤مجها االجٟاُ٢ت السانت جيؿُت املغأة املتزْظت لٗام
ًا
جل٣اةُا )املاصةْ .(1م٘ طلٞ ٪ان لؤلظىبُت املتزْظت مً أخض مٓاَجي صْلت َغ ٝفي الاجٟاُ٢ت
ر
ظيؿُت املغأة املتزْظت أظىبي
أن ج٨دؿب ظيؿُت ػْظِا ،ئطا َلبذ طل) ٪املاصة.(1
أما ُٞما ًخٗل ٤الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت للمغأة ٣ٞض أٞغصث لِا اجٟاُ٢ت زانت في مغخلت مب٨غة مً مغاخل وكاٍ مم
املخدضة اليؿبت لخ١ٓ٣ر املغأة ،خُض أٖضث الجمُٗت الٗامت الاجٟاُ٢ت السانت الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت للمغأة ،2التي اٖترٞذ
ي م٘ الغظل صْ رن أي جمُحز )املٓاص.(3،2،1
للمغأة د ٤الخهٍٓذْ ،خ ٤الاهخسابْ ،أَلُت ج٣لض املىانب الٗامت الدؿاْ ر
ًا
خ٢ٓ٣ا في خاالث الُٓاعبر ْاملىاػٖاث املؿلخت
ر
ْئطا ٧اهذ الخ١ٓ٣ر الؿا ٣ت م٣غعة للمغأة في أْ٢اث الؿلمٞ ،ان للمغأة
جخمشل ٓظٓب خماًتها في مشل َظٍ الٓغْْ .3ٝلْ ً٨اظب الخماًت في الٓغْ ٝاملكاع ئلحها ال ًخٖٓ ٠٢ىض املغأة ل ًمخض
ٔ مً شسامَ ،م َٟا.٫
ئلى ٞيت أزغ ر
اإلادىعن الثاني :الخؿبُلاث الهملُت لخلىقن اإلاغؤة في الدشغَهاث الضازلُت
 ١املغأة مباقغة اْ ٖلى ْظّ السهٓم٦ ،ما َٓ الكأن اليؿبت
ًٓظض ٖضص مً مٓازُ ٤الامم املخدضة التى حٗالج خ ٓ٣ر
ْ ،1957الاجٟا١
ْ ،1952الاجٟا ١السام جيؿُت املغأة املتزْظت
الى الاجٟا ١السام الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت للمغأة لٗام
السام املٓا٣ٞت ٖلى الؼْاط ْالؿً الاصوى للؼْاط ْحسجُل الؼٍجاث لٗامْ ،1962الخٓنُت الهاصعة بكان هٟـ
ْ 1950املٗاَضة الخ٨مُلُت بكان الٛاد
ْ ،1965الاجٟا ١السام دٓغ الاججاع فى الاشسام ْالبٛاد لٗام
املٓيٕٓ ٖام
.1965
الٗبٓصًت ْججاعة الغْ ٤ُ٢الخ٣الُض ْاملماعؾاث املمازلت للٗبٓصًت ٖام
َْٗخبر الاجٟا ١السام الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت للمغأة اْ٫ر اجٟا ١صْلى جخِٗض  ُّٞالضْ٫ر الاَغا ٝالتزام ٢اهٓوى ًخهل
مماعؾت مٓاَىحها للخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت٦ ،ما حٗض َظٍ هى املغة الاْلى التى ًُبٞ ٤حها مبضأ املؿاْاة حن الغظل ْاملغأة الٓاعص
املُشا ١اليؿبت الى مؿالت مدضصة.
٦ما ًخًمً الاجٟا ١ؾال ٠الظ٦غ زالزت مباصب عةِؿُت مإصاَا ْظٓب ٟ٦الت خ ٤الا٢ترإ للمغأة فى ظمُ٘ الاهخسا اث ٖلى
٢ضم املؿاْاة م٘ الغظل صْ رن أ جمُحز ،الى ظاهب الالتزام مىذ املغأة خ ٤الترؾُذ لالهخسا اث لجمُ٘ الُِياث املىخسبت
اهخسا ا ٖاما ْالتى جىو ٖلحها الٓ٣اهحن الَٓىُت ٖلى ٢ضم املؿاْاة م٘ الغظل صْ رن أ جمُحزًٞ ،ال ًٖ ْظٓب جامحن خ٤

 - 1عرضت ىذه االتفاقية للتوقيع والتصديق بقرار اجلمعية العامة ( 1040الدورة  )11تاريخ  29كانوف الثاين .1957
 - 2عرضت ىذه االتفاقية للتوقيع والتصديق بقرار اجلمعية العامة ( 640الدورة )7بتاريخ  20كانوف األوؿ .1952
 - 3أصدرت األمم ادلتحدة هبذا الصدد إعالناً خاصاً ْتماية اؿنساء واألطفاؿ يف حاالت الطوارئ وادلنازعات ادلسلحةٔ ،توجب قرار اجلمعية العامة رقم ( 3318الدورة  )29بتاريخ  14كانوف األوؿ .1974
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املغأة فى ج٣لض املىانب الٗامت ْمباقغة ظمُ٘ الْٓاة ٠الٗامت التى جىو ٖلحها الٓ٣اهحن الَٓىُت ٖلى ٢ضم املؿاْاة م٘
الغظل صْنر جمُحز.1
اما الاجٟا ١الضْلى السام جيؿُت املغاة املتزْظتُٞ ،خًمً َٓ آلازغ مجمّٖٓ مً الالتزاماث مٟاصَا الالتزام مغاٖاة
الا ًإزغ الاعجباٍ الؼْاط ْخضْر الُال ١حن اخضٔ عٖاًا الضْلت ْأ اظىبى اْ حُٛحر ظيؿُت الؼْط زال ٫الؼْاط ٖلى
ظيؿُت الؼْظت هٓعٍ لُتْ ،الا ًدٓ٫ر الخهٓ٫ر الازخُاعٔر ٖلى ظيؿُت صْلت ازغٔر اْ جسلى اخض عٖاًاَا ًٖ ظيؿِخّ
صْ رن اخخٟاّ ػْظت َظا املٓاًَ جيؿُتهاْ ،الا ًٟؿغ َظا الاجٟاٖ ١لى اهّ ًإزغ ٖلى أ حكغَ٘ اْ مماعؾت ً٢اةُت ًجٓػر
م٣خًاَا ان جدهل الؼْظت الاظىبُت الخض مٓاَىحها ،ىاد ٖلى َلبهاٖ ،لى ظيؿُت ػْظِا ٦د ٤مً الخ١ٓ٣ر املؿلم بها.2
ْجًُ ٠الخٓنُت السانت املٓا٣ٞت ٖلى الؼْاط الى ماؾب ٤يغْعة الا ً٣ل الؿً الاصوى للؼْاط ًٖ زمؿت ٖكغ ٖاما
ْان جخسظ السُٓاث الالػمت لٓي٘ املباصب ؾالٟت الظ٦غ مٓي٘ الخىُٟظْ .3باالياٞت الى ماؾب ٤مً الاجٟا٢اث الضْلُت
ْالتى اٖضث فى اَاع الامم املخدضة بكان املغأة  ،ا٢غ املإجمغ الٗام ملىٓمت الٗمل الضْلُت مٓازُ ٤زانت املغأة الٗاملت مشل
ْ ،1951الاجٟاُ٢ت ع٢م45
اجٟاُ٢ت الاظغ املخ٩افئ للغظل الٗامل ْاملغأة الٗاملت ًٖ الٗمل طٔ الُ٣مت املخ٩اٞيت ع٢م 100لٗام
 1928بكان الٗمل اللُلى ًٞال ًٖ
 1935السانت الً٣اد ٖلى الخمُحز فى الٗمالت ْالْٓاةْ ٠الاجٟاُ٢ت ع٢م 89لٗام
لٗام
 1965سهٓم حكُٛل املغأة طاث املؿيٓلُاث الاؾغٍت ٦ ،ما ا٢غث مىٓمت الامم املخدضة للتر ُت
الخٓنُت ع٢م 123لٗام
.1960
ْالٗلٓم ْالش٣اٞت )الُٓوؿ (ٓ٩الاجٟا ١السام الً٣اد ٖلى الخمُحز فى الخٗلُم لٗام
مً املٗالم طاث الضاللت ْالاَمُت فى ظِٓص الامم املخدضة مً اظل الجهٓى املغأة نضْعر الاٖالن الٗالمى للً٣اد ٖلى
 2263فى الضْعة
 .1967م٣خطخى ٢غاعَا ع٢م
الخمُحز يض املغأة الظٔ اٖلىخّ الجمُٗت الٗامت فى الؿاب٘ مً هٓٞمبر ًٖ
الشاهُت ْالٗكغًٍ.
ْ٢ض ُيذ الخاظّ الى َظا الاٖالن فى صًباظخّ التى حٗ٨ـ ٢ل ٤الجمُٗت مً اهّ ”ٖلى الغٚم مً مُشا ١الامم املخدضة
ْالاٖالن الٗالمى لخ١ٓ٣ر الاوؿان ْالِٗضًً الضْلُحن لخ١ٓ٣ر الاوؿان ْالٓزاة ٤الازغٔر الهاصعة ًٖ الامم املخدضة
ْْ٧االتها املخسههتْٖ ،لى الغٚم اًًا مً الخ٣ضم الظٔ جم جد ّ٣ُ٣فى مُضان املؿاْاة فى الخ١ٓ٣ر حن الغظاْ ٫اليؿاد
ٞاهّ ال ًؼاَ ٫ىا٢ ٥ضع ٦بحر مً الخمُحز يض املغأة.4
ْجبحن صًباظت الاٖالن ؾال ٠الظ٦غ ان الخمُحز يض املغأة ًدىافى م٘ ٦غامت الاوؿان زحر الاؾغة ْاملجخم٘ ٍْدٓ٫ر صْنر
اقترا ٥املغأة ٖلى ٢ضم املؿاْاة م٘ الغظل ،فى خُاة لضَا الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت ْالش٣اُٞت ٦ما ٍْمشل
ٖ٣بت حٗترى الاهماد الخام الم٩اهُاتها َْا٢اتها بُٛت زضمت لضَا ْزالم الاوؿاهُت.
ٍْٓضر الاٖالن فى ماصجّ الاْلى ان ”الخمُحز يض املغأة اه٩اعٍ اْ جُُ٣ضر حؿاْحها فى الخ١ٓ٣ر م٘ الغظل مشل اجخاٞا
5
اؾاؾُا َْٗض ظغٍمت مسلت ال٨غامت الاوؿاهُت“.
 1حفيظة شقَت ،حقوؽ االنساف للنساء بُت االعًتاؼ الدوىل وحتفظات الدوؿ العربية(،مركز القاىرة لدراسات حقوؽ االنساف9 ،شارع رستم1996،
 2اتفاقية الرضا بالزواج واحلد االدىن لسن الزواج عاـ .1994

 3حقوؽ ادلرأة يف ادلواثيق الدولية مع التطبيق علي احلالة ادلصرية :إدياف زلمد زلمدعبد ادلنعم عناف:دراسة منشورة .ادلركز الدديقراطي العريب.

 4ميثاؽ منظمة االمم ادلتحدة عاـ .1945
حدة عاـ 1945
 5ميثاؽ منظمة االمم ادلت
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ٍْضٖٓ فى مٓاص ازغٔر الى اجساط الخضا حر ْلًمان الاٖترا ٝالٗالمى٢ ،اهٓها ْْاٗ٢ا ،مبضأ املؿاْاة حن الغظل ْاملغأة ْالتى
ًخدهل اَما فى :الٛاد الٓ٣اهحن ْالٗاصاث ْالاهٓمت ْاملماعؾاث ال٣اةمت املىٍُٓت ٖلى أ جمُحز يض املغأةْ ،جٓٞحر الخماًت
ال٣اهٓهُت ال٩اُٞت لخامحن حؿأْر خ١ٓ٣ر الغظل ْاملغأة ،الى ظاهب ازباث مبضأ حؿأْر الخ١ٓ٣ر فى الضؾخٓعر اْ خاًُضٍ أ
يمان ٢اهٓوى ازغ٦ْ ،ظل ٪جش ٠ُ٣الغأ الٗام ْجٓظُّ الاَخماماث الٓ٣مُت هدٓ الً٣اد ٖلى الىٗغاث ْالٛاد املماعؾاث
الٗغُٞت ْظمُ٘ املماعؾاث الازغٔر ال٣اةمت ٖلى ٨ٞغة ه٣و املغأةًٞ ،ال ٖما هٍٓ الُّ الاٖالن مً الاَا ت الخٓ٩ماث
ْاملىٓماث ٚحر الخٓ٩مُت ْالاٞغاص لخٗؼٍؼ جىُٟظ املباصب الٓاعصة االٖالن.
ْجدؿ٘ مٓاص الاٖالن لدكمل الخُٓ٦ض ٖلى املؿاْاة فى الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت)مْ ،(ٕ/الخ ٤فى الجيؿُت )مْ ،(5/الخ١ٓ٣ر فى
ال٣اهٓنر املضوى)مْ (6/البىٓص ال٣اةمت ٖلى الخمُحز فى ٢اهٓنر الٗٓ٣باث )مْ (7/الاججاع فى املغأة)مْ(8/خ١ٓ٣ر الخٗلُم)م ،(9/الى
ظاهب الخ١ٓ٣ر الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت)مً (10/م ً٨ال٫ٓ٣ر ان اَم املباصب ْالاخ٩ام الٓاعصة االٖالن ؾال ٠الظ٦غ
هضص الاَخمام املغأة ْخماًت خِ٢ٓ٣ا جخدهل –اظماال -فى:
 اجساط ظمُ٘ الخضا حر املىاؾبت اللٛاد الٓ٣اهحن ْالٗاصاث ْالاهٓمت ْاملامغؾاث ال٣اةمت املىٍُٓت ٖلى أ جمُحز يض املغأة.ْلخٗؼٍؼ الخماًت ال٣اهٓهُت ال٩اُٞت لخامحن حؿأْر الخ١ٓ٣ر حن الغظل ْاملغأة. الى ظاهب اجساط ظمُ٘ الخضا حر املىاؾبت لخش ٠ُ٣الغأ الٗام ْجٓظُّ الاَخماماث الٓ٣مُت هدٓ الً٣اد ٖلى الىٗغاثٔ ال٣اةمت ٖلى ٨ٞغة ه٣و املغأة.
ْالٛاد املماعؾاث الٗغُٞت ْظمُ٘ املماعؾاث الازغ ر
:١
 ًٞال ًٖ اجساط الخضا حر املىاؾبت لخامحن جمخ٘ املغأة ٖلى ٢ضم املؿاْاة م٘ الغظل ْصْ رن أ جمُحز ُاةٟت مً الخ ٓ٣ر٦د ٤الا٢ترإ فى ظمُ٘ الاهخسا اث ْالترقُذ مل٣اٖض ظمُ٘ الُِياث املىبش٣ت ًٖ الاهخسا اث الٗامت ٦د ٤الا٢ترإ فى ظمُ٘
الاؾخٟخاداث الٗامتْ ،خ ٤ج٣لض املىانب الٗامت ْمباقغة ظمُ٘ الْٓاة ٠الٗامتًٞ ،ال ًٖ الخ١ٓ٣ر املخٗل٣ت ا٦دؿاب
الجيؿُت اْ حُٛحرَا اْ الاخخٟاّ بها ْ ،الا ًترجب ٖلى الؼْاط مً اظىبى أ مؿاؽ جل٣اتى جيؿُت الؼْظت ًجٗلِا ٖضًمت
الجيؿُت اْ ًلؼمِا ا٦دؿاب ظيؿُت ػْظِا.1
ٍْغجبِ ما ؾب ٤اًًا ما ٢طخى ّ الاٖالن مً يغْعة اجساط ٧اٞت الخضا حر املىاؾبت لخامحن جمخ٘ املغأة املتزْظت اْ ٚحر
املتزْظت د١ٓ٣ر مدؿاٍْت لخ١ٓ٣ر الغظل فى مجا ٫ال٣اهٓنر املضوىْ ،اجساط ظمُ٘ الخضا حر املىاؾبت لخامحن مبضأ حؿأْر
مغ٦ؼ الؼْظحن ،الى ظاهب خٓغ ػْاط الهٛاع ْزُبت الهٛحراث ٚحر البالٛاث ْاجساط الخضا حر الٟٗالت املىاؾبت لٓي٘
خض اصوى لؿً الؼْاط ْْظٓب حسجُل ٖٓ٣ص الؼْاط فى السجالث الغؾمُتْ ،الٛاد ظمُ٘ الاخ٩ام الٓاعصة فى ٓ٢اهحن
الٗٓ٣باث التى جىُٓٔر ٖلى أ جمُحز يض املغأةْ ،اجساط ظمُ٘ الخضا حر املىاؾبت مل٪اٞدت ظمُ٘ اهٓإ الاججاع املغأة ْالبٛاد
لخامحن جمخ٘ الٟخاًاث ْاليؿاد ،املتزْظاث اْ ٚحر املتزْظاث ،د١ٓ٣ر مدؿاٍْت لخ١ٓ٣ر الغظل فى مجا ٫الخٗلُم ٖلى ظمُ٘
 ١الغظل فى
 ١مؿاٍْت لخ ٓ٣ر
مؿخٍٓاجّْ ،اجساط ظمُ٘ الخضا حر املىاًبت لخامحن جمخ٘ املغأة املتزْظت اْ ٚحر املتزْظت د ٓ٣ر
مجاالث الخُاة الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ًٞ،ال ًٖ ْظٓب مى٘ الخمُحز يض املغأة بؿبب الؼْاط اْ الامٓمّ لخمحن خِ٣ا
الٟٗلى فى الٗمل – اجساط الخضا حر الالػمت ملى٘ ٞهلِا فى خالت الؼْاط اْ الامٓمتْ ،مىدِا الاظاػة الالػمت اظغ ٖىض الٓالصة
م٘ يمان ٖٓصتها الى ٖملِا الؿا ْ ٤لخٓٞحر السضماث الاظخماُٖت الالػمت ما فى طل ٪زضماث الخًاهتٖ ،لى ان ال ٌٗخبر
 1فاطمة عبد السالـ بنور ،احلقوؽ السياسية واالقتصادية واالجتماعية للمرأة بُت النظرية العادلية الثالثة والنظريات التقليدية االخرى ( ،ادلركز العادلى
لدراسات واْتاث الكتاب االخضر1996 ،
www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

129

أعمال المؤتمر الدولي السابع :المرأة والسلم األىلي  /طرابلس  21 - 19مارس 2015

مً الخضا حر الخمُحزًت – فى مِٟٓم الاٖالن – اًت جضا حر جخسظ لخماًت املغأة فى بٌٗ اهٓإ الاٖماْ ٫الؾباب جخٗل ٤همُم
جٍٓ٩جها الجؿماوى.1
ْبالىٓغ الى ما جخمخ٘ ّ الاٖالهاث الضْلُت مً َبُٗت ٖامتٚ ،حر ملؼمت – َب٣ا للغأ الٛالب فى الْ ّ٣ٟالٗمل ،جخابٗذ
الجِٓص فى اَاع الامم املخدضة مً اظل اٖضاص اجٟاُ٢ت زانت املغأة تهض ٝالى الً٣اد ٖلى الخمُحز يض املغأة ْجًمً
جمخِٗا الخ١ٓ٣ر الاؾاؾُت لالوؿان ٖلى ٢ضم املؿاْاة م٘ الغظل٩ٞ ،ان ان ا٢غث الجمُٗت الٗامت لالمم املخدضة فى ٖام
 1979الاجٟاُ٢ت الضْلُت للً٣اد ٖلى ٧اٞت اق٩ا ٫الخمُحز يض املغأة.
الاحهؼة وآلالُاث اإلاهنُت بدماًت اإلاغؤة فى اؾاع الامم اإلاخدضة:
ْا ٘٢الامغ اهّ الى ظاهب ما جًُل٘ ّ الاظِؼة الًٍٗٓت -الغةِؿُت ْالٟغُٖت –لالمم املخدضة ل٩ل ما حكخمل ٖلُّ مً لُاث
 ١الاوؿان ٖمٓما.
 ١املغأة يمً اَخمامِا ْجىاْلِا ملؿاةل خ ٓ٣ر
املغا٢بت ْاملخابٗت؛ مً الاَخمام د ٓ٣ر
ٔ الُِ٨لى اْ املإؾسخى مضٔ ْاؾٗا خحن اوكاث الامم املخدضة اظِؼة
٣ٞض ل ٜالاَخمام الضْلى ٓي٘ املغأة ٖلى املؿخٓ ر
مخسههت للجهٓى املغاة ْيمان جمخِٗا ْخِ٢ٓ٣ا ٧اوؿان ٦ما َٓ الكان اليؿبت للجىّ مغ٦ؼ املغأة التى اوكاَا املجلـ
٦ 1946جِاػ ٞغعى مٗاْنر للمجلـ ْمؿخ٣ل ًٖ لجىت خ١ٓ٣ر الاوؿان ْجسخو الٗمل
الا٢خهاصٔ ْالاظخماعى فى ٖام
 ١املغأة فى ٧اٞت املجاالث ْاملُاصًً املضهُت ْالؿُاؾُت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت.2
ٖلى الجهٓى د ٓ٣ر
زم لٛذ َظٍ الخماًت املإؾؿُت طعْتها خحن اوكاث لجىت مىاًَت الخمُحز يض املغأة اٖماال للماصٍ ) (17مً الاجٟاُ٢ت
ْ 1979صزلذ خحز الىٟاط فى ؾبخمبر
الضْلُت للً٣اد ٖلى ظمُ٘ اق٩ا ٫الخمُحز يض املغاة ْالتى ا٢غتها الجمُٗت الٗامت فى
ْ ،1981جسخو اللجىت مخابٗت جُبُ ٤الضْ٫ر الاَغا ٝمل٣خطخى اخ٩امِا ْبىٓصَا .
ْبالىٓغ الى ان اللجىت املٗىُت مىاًَت الخمُحز يض املغأة هى الخالت املسخاعة للضعاؾت ٞ ،خ٨خٟى فى َظا امل٣ام دىاْ٫ر لجىت
 ١املغأة ،وكاث لجىت مغ٦ؼ املغأة م٣خطخى ٢غاع املجلـ
مغ٦ؼ املغأة ؾالٟت الظ٦غْ ،صْعَا فى مجا ٫خماًت خ ٓ٣ر
 . 1946جخ ٓ٩رن اللجىت مً ممشلى 45صْلت مً الضْ ر ٫الاًٖادً ،خم ازخُاعَم ٖلى
الا٢خهاصٔ ْالاظخماعى ع٢م 11فىًٓ 21هُٓ
اؾاؽ الخٓػَ٘ الجٛغافى الٗاص.3٫
اإلادىعن الثالث:نميانت اإلاغؤة في الضؾاجير الضازلُت:
جىاْلذ أ٦ثر الضؾاجحر الٗغبُت الخ١ٓ٣ر الاؾاؾُت للمغأة ؾٓاد ٧اهذ ؾُاؾُت أْ أ٢خهاصًت أْ أظخماُٖت ْا٢غث طل ٪في
ًا
جاع٦خا للٓ٣اهحن ْال٣غاعاث الاصاعٍت ْي٘ الخٟهُالث ْالاظغاداث الاػمّ لخُبُ ٤املباصٔ ْجىُٓم ٖملُت مماعؾت
ر
الضؾاجحر
 ١جدخاط الى ال٨شحر مً الًماهاث ْالغ٢ا ّ خُض ال ػالذ ا٦ثر الضْ ر ٫الٗغبُت لم
َظٍ الخْ ،١ٓ٣م٘ طلٞ ٪ان َظٍ الخ ٓ٣ر
ًا
١
َب٣ا جل ٪الًماهاث ٦ما ان البٌٗ مجها لم ًهاصٖ ١لى بٌٗ الاجٟاُ٢اثْ ،ال ػالذ أهتها٧اث جل ٪الخ ٓ٣ر
ج٣ضم الخ٣اعٍغ ر

 1عزت سعد السيد الربعى  ،محاية حقوؽ االنساف ىف ظل التنظيم الدوىل واالقليمى .1985 ،
 2عبد الرمحن بن عمرو  ”،مداخل االليات الدولية حلماية حقوؽ االنساف – زلكمة اجلنايات الدولية منوذجا “( ،مؤسسة احلوار ادلتدىن  ،العدد
 .) 2005 ، 1276على الرابطahewar.org/news/all.asp
 3عبد الرمحن بن عمرو  ”،مداخل االليات الدولية حلماية حقوؽ االنساف – زلكمة اجلنايات الدولية منوذجا “( ،مؤسسة احلوار ادلتدىن  ،العدد
 .) 2005 ، 1276على الرابطahewar.org/news/all.asp
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ْالخغٍاث ٢اةمت ختى مً ٢بل الضْ٫ر التي ناص٢ت ٖلى الاجٟاُ٢اث ْان ا٦ثر الضْ٫ر الٗغبُت لم جهاصٖ ١لى البرْجٓ٦الث
امللخ٣ت خل ٪الاجٟاُ٢اث.1
ًا
َب٣ا للمٓاص مً املاصة
 1971ا٦ض ٖلى الخ١ٓ٣ر الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ر
 -1صؾخٓعر ظمِٓعٍت مهغ الٗغبُت الهاصع لؿىّ
) (7الى املاصة ) (22الظي جًمً في أخ٩امّ الخًامً الاظخماعي ماصة)ْ (7ان الاؾغة أؾاؽ املجخم٘ )ْ (9اْظب ٖلى الضْلت
خماًت الامٓمت ْالُٟٓلت ْان جغعى اليصخئ ْالكباب املاصة )ٟ٦ْ (10الت مؿاْاة الغظل املغاة في املُاصًً الؿُاؾُت
ْالاظخماُٖت ْالش٣اُٞت املاصة).(11
ْ ١الخغٍاث ماصة)ً (24إ٦ض ٖلى جد ٤ُ٣املؿاْاة ْالٗض ٫الاظخماعي في
 -2صؾخٓ رع صْلت الٍٓ٩ذ ْ٢ض ْعص في اب الخ ٓ٣ر
مُضان الخ٩الُْ ٠الاٖباد ْظٗلذ الٗضالت هي الاؾاؽ لخُبُ ٤املباصٔ ْاملؿاْاة التي ٢غعجّ املاصة).(48
 -3صؾخٓعر الؿٓصان الاهخ٣الي ل٣ض اْعص الضؾخٓعر ْفي ال٣ٟغة ) 29مً املاصة )ٖ (17لى املؿاْاة حن املٓاَىحن في الخ١ٓ٣ر
ْالٓاظباث ْفي مغاخل الٗمل ب ٌٛالىٓغًٖ الٗىهغ أْ اللٓ رن أْ
 -4الضؾخٓعر اللبىاوي جًمىذ املاصة ) (7مىّ اللبىاهُٓنر مدؿاْنر في الخ١ٓ٣ر ْالٓاظباث ؾٓاد ٍْخدملٓنر الٟغاةٌ
ْالٓاظباث الٗامت صْنر ما ٞغ١ر ُجهم.
 -5الضؾخٓعر املٛغبي ْ٢ض جًمً الباب الاْ٫ر مىّ الاخ٩ام ْاملباصٔ الاؾاؾُت للخ١ٓ٣ر ْالخغٍاث ْ٦ظل ٪ما ٗٞلّ صؾخٓعر
اململ٨ت الاعصهُت الِاقمُت الظي ا٦ض الخ ٤في الخُٗحن ْاملؿاْاة في الْٓاةْ ٠خ ٤جألُ ٠الجمُٗاث.
ْ -6اًًا ما ٗٞلت صؾخٓعر البدغًٍ الهاصع في ؾىّْ 1973حٗضًالجّ لٗام٣ٞ 2002ض ا٦ضث ٖلى املٓ٣ماث الاؾاؾُت
للمجخم٘ ْالخ١ٓ٣ر ْالٓاظباث ْان الاؾغة أؾاؽ املجخم٘ ٍْد ٟٔال٣اهٓنر ُ٦اهّ الكغعي.
ْ 2005عٚم جأُ٦ضٍ ٖلى الخ١ٓ٣ر ْالخغٍاث في الباب الاْ٫ر ماصة )14الىْ (46عٚم
 -7أما الضؾخٓعر الٗغاقي الهاصع ٖام
أهًمامّ الى الاجٟاُ٢اث الضْلُت السانت د١ٓ٣ر الاوؿان ْخ١ٓ٣ر املغاة عٚم جاُ٦ض ٖلى اخترام الاجٟاُ٢اث ْاملٗاَضاث
ًا
ْ (110م٘ طل ٪لم ًهضع حكغَ٘ م٨مل للىهٓم الضؾخٓعٍت
َب٣ا للمٓاص )ْ (4/61املاصة )ْ (2/73املاصة )
ْالخهضًٖ ٤لحها ر
ًا
٧لُا م٘ بٌٗ ههٓم الضؾخٓعر زانت ما ًسو املغاة ْخِ٢ٓ٣ا
املكاع الحها ال ل ال ػالذ ا٦ثر الٓ٣اهحن الٓيُٗت جدىا ٌ٢ر
ْاملؿاْاة.2
أن خماًت َظٍ الخ١ٓ٣ر ْالخغٍاث ْصٖمِا ْحٗؼٍؼَا ُغٍ ّ٣جٟهُلُت ْ٢اهٓهُت ْْي٘ الجؼاد لِا ٖلى مؿخٓٔر الضؾخٓعر َٓ
ًا
ٗٞلُا في الخُبُْ ٤الالتزام اطا ما ٖلمىا اهّ لم جهضع ٓ٢اهحن م٨ملّ في الضؾاجحر ٦ما أن الُت جٟؿحر املٓاص املخٗلّ٣
أ٦ثر ر
ًا
ًا
ْ٣ٞا اللُاث الخٟؿحر الضْلُت
َغٞا ٞحها لم ً ً٨ر
د١ٓ٣ر الاوؿان ْخغٍاجّ ْاٖخماص املٓازُ ٤الضْلُت التي جٓ٩نر الضْلت ر
املىهٓم ٖلحها في أجٟاُ٢اث ُٞىا لٗ٣ض املٗاَضاث اْ ٖلى مؿخٓٔر الخٟؿحر الضازلي َْظا ماًالخٔ في الخُبُ٣اث لخل٪
املباصٔ ٦ما اهّ لم ًغص في الضؾاجحر خٓلي الً٣اد جُبُ ٤جل ٪الاجٟاُ٢اث اٖخباعَا أنبدذ ظؼد مً الدكغَ٘ الضازلي

 1حفيظة شقَت ،حقوؽ االنساف للنساء بُت االعًتاؼ الدوىل وحتفظات الدوؿ العربية (،مركز القاىرة لدراسات حقوؽ االنساف 9 ،شارع رستم1996،
 2عزت سعد السيد الربعى  ،محاية حقوؽ االنساف ىف ظل التنظيم الدوىل واالقليمى 1985 ،
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ًا
َب٣ا للمباصٔ ال٣اهٓهُت في جُبُ ٤ههٓم الاجٟاُ٢اث ْما ٌٗغ ٝالخُبُ ٤املباقغ لىهٓم املٗاَضة ْالاجٟاُ٢ت أْ الازغ
ر
الخٟؿحرير لخل ٪املٗاَضاث ٓ٧نر الً٣اد َٓ ناخب املِمّ في جُبُ ٤الٗض.1٫
ْالخ٣ُ٣ت ًٖ حٗامل الضؾاجحر الٗغبُت م٘ الاجٟاُ٢اث الضْلُت ُٞما ًخٗل ٤املغجبت التي جدخلِا الاجٟاُ٢ت في ؾلم الخضعط
ًا
ْ٣ٞا ملىااج زالزت:
ال٣اهٓوي ًسخل ٠ر
ً -1جٗل لالجٟاُ٢ت الضْلُت م٩اهت حٗلٓ ختى ٖلى الضؾخٓعر طاجّْ ،مً ٢بُل طل ٪الىٓام ؾاسخي الٗٓصي في مْ 81/مٟاصَا
ئهّ) :ئطا حٗاعى الىو الضؾخٓعي م٘ ما اعجبُذ ّ الؿٗٓصًت مً التزاماث صْلُتٞ ،ان ْلٍٓت في الخُبُ ٤لىو
 147مً صؾخٓعر صْلت إلاماعاث الٗغبُت املخدضة(.
الاجٟاُ٢ت٦ْ .ظا الخا ٫اليؿبت لىو م/
ٍْ -2طر الاجٟاُ٢ت في مغجبت أصوى مً الضؾخٓع ،ل ً٨أٖلى مً الدكغَ٘ الَٓجي ٖما َٓ ٖلُّ الخا ٫اليؿبت للضؾخٓعر
ًا
هٟاطا مً الدكغَ٘
الخٓوسخي ،خُض ظاد في هو م 32/مىّ ٖلى أهّ ئطا جمذ املهاص٢ت ٖلى الاجٟاُ٢ت ٞاجها جهبذ أ٦ثر ر
الٗاصي َْٓ ،مغ هٟؿّ الٓاعص في هو م 32/مً صؾخٓعر الجؼاةغ.
 َْٓ -3ما جدبّٗ مٗٓم الضؾاجحر الٗغبُت ٞخُٗي لالجٟاُ٢ت مغجبت مؿاٍْت للدكغَ٘ ْئطا نضع حكغَ٘ بٗض املهاص٢ت ٖلى
الاجٟاُ٢ت ْ٧اهذ مسالٟت لِا جُبُ ٤ال٣اٖضة الدكغَُٗت الالخ٣ت.2
ْالجضًغ الظ٦غ بهظا الهضص أن الؿلُت الً٣اةُت في أي صْلت ٖغبُت جُب ٤هو اجٟاُ٢ت ؾٓاد اٖخباعٍ ظؼد مً الىٓام
الدكغَعي أْ اٖخباعَا حٗلٓ ٖلُّ َْٗٓص طلٖ ٪لى يٗ ٠الش٣اٞت ال٣اهٓهُت ْخؿاؾُت الىٓغ ئلى ئق٩الُت املالةمت بؿبب
عبُِا في ٦شحر مً خُان مؿاةل الؿُاصة ْالاؾخ٣الْ ٫الخٗاَي م٘ مًمٓ رن الاجٟاُ٢ت ٓ٧جها الاجٟاُ٢ت ٓ٧جها عؤٍت مهضعة
ْأخ٩ام مٟغْيت د٨م الًَٓٛاث ْإلامالداث التي جماعؾِا صْ ر ٫الضًم٣غاَُاث ال٨بحرة ٖلى قٗٓب الٗالم لخلُ٣جها
 ١إلاوؿان.3
صعْؽ في اخترام خ ٓ٣ر
ْحٗض الاجٟاُ٢ت الضْلُت بٗض أن حؿخٓفي مخُلباث الخهضًٖ ٤لحها مً ٢بل ظِؼة املسخهت في الضْلت ظؼد مً الدكغَ٘
الضازليَْ ،املا اخخلذ صعظت ٖلُا يمً َغم الىهٓم الغؾمُت ؾٓاد ٧اهذ أؾمى مً ال٣اهٓ رن الَٓجي أْ حٗاصلّ ْجمازلّ
في الٓ٣ة ٞان ىٓصَا جهبذ ملؼمت للؿلُاث املٗىُت في أي صْلت.
اإلادىعن الغابو :مهىكاث جؿبُم خلىقن اإلاغؤة
أٚلبُت الضؾاجحر الٗغبُت ،ؾٓاد في البلضان التي حٗخمض الىٓام الضؾخٓعي ،أْ جل ٪التي حٗخمض ٓ٢اهحن أؾاؾُت أزغٔ ،جإ٦ض
 ١املغأة ْالغظل ٖلى خض ؾٓاد،
مبضأ املؿاْاة حن مٓاَىحهاْ ،اخترام ٓ٢اٖض الٗضالت الاظخماُٖتْ ،حٗمل ٖلى يمان خ ٓ٣ر
ْجلتزم دماًت املغأة مً ٧ل الاهتها٧اث التي جخٗغى لِاْ ،جٟخذ أمامِا الخ ٤في املكاع٦ت الؿُاؾُت ْالخُاة الٗامت..

 1حفيظة شقَت ،حقوؽ االنساف للنساء بُت االعًتاؼ الدوىل وحتفظات الدوؿ العربية (،مركز القاىرة لدراسات حقوؽ االنساف 9 ،شارع رستم1996،
 2روز جعفر زلمد اخلامرى  ،حق ادلرأة ىف العمل ىف القانوف ادلصرى واليمٌت وادلواثيق الدولية(،جامعة اسيوط  ،كلية القانوف ).2009،
 3زلمد عابد اجلابري “ ،الدديقراطية وحقوؽ االنساف ”  ،سلسلة الثقافة القومية (،قضايا الفكر العريب  ، 26 ،بَتوت  ،مركز دراسات الوحده العربية،
 ،)1994ص.141
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ئال أن مماعؾت َظٍ الخ١ٓ٣ر ٖلى الهُٗض الٗملي لِؿذ ٦ما ًجب أن جٓ٩نْ ،بُ٣ذ مً صْنر جُلٗاث املغأة الٗغبُت ،أن
صؾترة خ١ٓ٣ر املغأة في الضؾاجحر الٗغبُت ٚحر ٧اُٞت لترظمت َظٍ الخ١ٓ٣ر ٖلى أعى الٓاْ ،٘٢مماعؾتها مماعؾت ٗٞلُت ،ألجها
جهُضم ٓا ٘٢ز٣اٞت إلاؾدبٗاص الٓاَغ ْامل٣ى٘ ،التي جمىِٗا في ٧ل خٓا ٫مً املكاع٦ت الٟٗلُت في نى٘ ال٣غاعْ ،أصث
الًغْعة ئلى يٗ ٠مكاع٦تها الؿُاؾُت ِٞىاُٚ ٥اب الخ٣الُض الضًم٣غاَُت في الٗضًض مً الضْ ر ٫الٗغبُت ؾٓاد ٧اهذ
هٓمت ملُ٨ت أْ ظمِٓعٍت ْ٢لت اَخمام املٓاَىحن ْ املٓاَىاث الكأن الؿُاسخي أْ الٗؼْٖ ٝىّ ،هدُجت ججاعب ٍَٓلت
مدبُت مً التزٍْغ إلعاصتهمْ ،عٚم إلا٢غاع الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُتٞ ،ان مماعؾت َظٍ الخ١ٓ٣ر في مٗٓم الضْ٫ر الٗغبُت
جخٗغى ئلى مٗٓ٢اث ظَٓغٍت عاظٗت ئلى هٓام خؼاب الؿُاؾُت ْالتي في ٚالبُتها هي اخؼاب أؾالمُت اْ مخشٓبت شٓب
الاؾالم الؿُاسخي ٦ -ما جٓن ٠الُٓم -أْ مؿإْلُت الضْلت في ٖضم جمخُ٘ اليؿاد زانت مً املٓاَىت ال٩املت ،يٗ٠
ْٖ ،1١ضم ا٢خهاعَا ٖلى املؿاْاة أمام ال٣اهٓ رن ْ -ختى في
إلاعاصة الؿُاؾُت في لٓعة ٓ٢اهحن جٓ٣م ٖلى املؿاْاة في الخ ٓ٣ر
طل ٪هجض ان الاخ٩ام التي جهضع ٖلى املغاة في ً٢اًا ظغاةم الكغ ٝال جىه ٠املغاة خُض جس ٠ٟالٗٓ٣بت ٖلى الجاوي في
مٗٓم ٓ٢اهحن الضْ ر ٫الٗغبُتْٖ -ضم اخترام الضْلت اللتزاماتها ٖىض املهاص٢ت ٖلى الاجٟاُ٢اث الضْلُت ْاٞخ٣اع جل٪
الاجٟاُ٢اث آللُاث ئلؼامُت ْا٢خهاعَا ٖلى لُاث جُٖٓتَْ ،ىا ٥أؾباب الظاجُت حٗل ٤اليؿاد أهٟؿِم جخجلى في ٖضم ْعي
اليؿاد أَمُت صْعًَ الؿُاسخي ،هدُجت للتر ُت الٗاةلُت ْاملضعؾُت التي جل٣تها مىظ الهٛغْ ،اعجٟإ وؿبت مُت ُجهً،
ْيٗ ٠جىاْ٫ر الخغ٧اث اليؿاةُت الٗغبُت ملؿألت املكاع٦ت الؿُاؾُتْٖ ،ضم الخٗامل مِٗا ًُ٣٦ت مجخمُٗت ٖامت ٚحر
م٣خهغة ٖلى اليؿادَ ،ظا اإلياٞت ئلى هٓغة املجخم٘ لليؿاد اللٓاحي ًخدملً مؿإْلُاث ؾُاؾُت هي هٓغة ؾلبُت،
ٞاملجخم٘ ًدمل اليؿاد الؿُاؾُاث مؿإْلُت ػماث الٗاةلُت ٧الُال..١أْ ػماث الاظخماُٖتْ ..جضَٓعر زالْ ..١جٟا٢م
الٗىْ ..٠إلاظغامْٖ ،ىضما ًخم الاٖترا ٝضْعًَ في املجا ٫الؿُاسخي ٚالبا ما حؿىض لًِ ْْاة ٠أْ مِام ؾُاؾُت مغجبُت
دؿٍٓتهً مشل الْٓاة ٠الاظخماُٖت ْالٗاةلُت في الخٓ٩ماث ْلم وكِض ئلى خض آلان مؿإْلُاث ٖغبُاث في ْػاعة الضٞإ أْ
الضازلُت أْ الٗض ٫أْ ْ٢اَْ ...ٝظا ما ًٟؿغ الى مضٔ صْهُت الغؤٍت الؿُاؾُت لؤلخؼاب خُىما جخٗامل م٘ ًُ٢ت املغأة
ْالتي جضعط يمً مداْالث التهمِل ْالٗخمت ْجداْ٫ر جغ٦حز الب٣اد ٖلى جابُٗتهاْ ،جؼامىذ جدضًضا م٘ نٗٓص الخُاعاث
الضًيُت ٩اٞت جالٍْجها٧ 2،ل َضٍ ؾباب املسخلٟت ْاملخٗضصة ج ٠٣خاظؼا أمام مكاع٦ت اليؿاد في الٗمل الؿُاسخي ْأمام
مماعؾت خ ًِ٢ٓ٣لِؿذ الؿُاؾُت ٞدؿب ل ٖلى ٧اٞت نٗضة َْظا ًخُلب الى ْي٘ غهامج ليكغ الخُٖٓت الاظخماُٖت
ْال٣اهٓهُت في املجخمْ٘ ،طل ٪خسهُو مىااج جغبٍٓت في ٧ل مغاخل الضعاؾُت ْباألزو في ٧لُاث الخ١ٓ٣ر ٞ ،ال ًمً٨
حٗلُم خ١ٓ٣ر إلاوؿان في ٞغا ،ٙل ال مىام مً حٗلُمِا مً زال ٫جُبُِ٣ا ْج٨غَؿِا مباقغة ٖلى أعى الٓاْ ٘٢في َظا
الهضص ئن حٗلُم خ١ٓ٣ر إلاوؿان في ٞغا ٙصْنر عبُّ الٓا ٘٢املٗاف مً قأهّ ان ًإصي ئلى الخٗغ ٝالؿُخي ٖلى خ١ٓ٣ر ال
ًم ً٨جدِ٣ُ٣ا خالُا الصخيد الظي ٢ض ًإصي ضْعٍ ئلى ٖ٨ـ املىخٓغ.3
َْىاٖ ٥ضة مىااج ًم ً٨اٖخماصَا لخ٨غَـ خ١ٓ٣ر إلاوؿان ْوكغَا.

 1مكيو ،حقوؽ ادلرأة بُت الشرع االسالمي والوثيقة العادلية حلقوؽ االنساف( ،موسوعة ادلعارؼ ،لبناف ،1992) ،
 2ابراىيم على بدوى الشيخ ”،حقوؽ االنساف بُت ادلجدتع الدوىل واجملتمعات القومية ” )،اجمللة ادلصرية للقانوف الدوىل  ،اجمللد (.1978، 34
 3دراسة على االنًتنت http://www.anmcwm.org/wp-content/uploads/2013/08/alnsaa-fy-aldstor.pdf
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ْمً يمجها زالْ ١التر ُت الَٓىُت ْالتر ُت ٖلى املٓاَىت ْالتر ُت طاث البٗض الٗالمي ْالتر ُت ٖلى الخٗامل م٘ ْؾاةل
إلاٖالم ْالاعج٣اد د١ٓ٣ر إلاوؿان ْالضٞإ ٖجها ْاملىهج املٗخمض ٖلى الش٣اٞت الٗامت ْ ،مىهج زالْ ١التر ُت الَٓىُت
ٌٗخمض ٖلى ئٖضاص َٟا ٫للٗب صْعر املٓاًَ ٖبر حٗلُمّ الخ١ٓ٣ر ْالٓاظباثْ ،اٖخباع لٓ٩نر زالْ ١التر ُت الَٓىُت
 ١إلاوؿان الؿُاؾُت ْز٣اٞت الضًمٓ٢غاَُت ْالخىمُت
جإؾـ للتر ُت ٖلى املٓاَىت ،أما التر ُت ٖلى املٓاَىت ٞخٗخمض خ ٓ٣ر
ْالدؿامذ ْالؿلم الاظخماعيُْٞ ،ما ًسو التر ُت طاث البٗض الٗالميٞ ،اجها حٗخمض ٖلى ِٞم الخٗاْ رن ْالؿالم الٗالمي
ْمباصب خ١ٓ٣ر إلاوؿان ْالخغٍاث ؾاؾُت ،للً٣اد ٖلى ظمُ٘ أق٩ا ٫الخمُحز يض املغأةَْ ،غح مكغْٕ ج٩امل ًًم
خٓا ٫الصسهُتْ ،املغأة٢ْ ،اهٓنر خماًت ؾغة مً الٗىْ ،٠البدض في ئم٩اهُت جُبَُ ٤ظا املكغْٕ في عاضخي الٓا،٘٢
الن خ١ٓ٣ر املغأة هي ظؼد أنُل مً مىٓٓمت خ١ٓ٣ر إلاوؿان٦ ،ما أن السهٓنُت الش٣اُٞت ْالخًاعٍت التي ًيبغي
الاخخٟاد بها اٖخباعَا خ٣ا مً خ١ٓ٣ر إلاوؿان هي جل ٪التي جغسخ قٗٓعر إلاوؿان ال٨غامت ْاملؿاْاةْ ،1حٗؼػر مكاع٦خّ في
ئصاعة قإْن الصٍْ ،جىمي لضًّ إلاخؿاؽ ْالٓعي ٓخضة املهحر م٘ إلاوؿان في ٧ل م٩ان ْال جخسظ طعَٗت لتهمِل املغأة
ْج٨غَـ الٓي٘ املخضوي لِاْ ،ئ٢هاد آلازغ بؿبب أي اٖخباعاث صًيُت أْ ز٣اُٞت أْ ؾُاؾُت أْ الخملو مً الالتزام
املٓازُ ٤الضْلُتْ ،مً َىا هِٟم ان الؿُاؾت حٗاملذ م٘ ًُ٢ت املغأة ضْهُت جامت ْأصعظتها يمً مداْالث التهمِل
ْالٗخمت ْجداْ٫ر جغ٦حز الب٣اد ٖلى جابُٗتها.2
ْجؼامىذ جدضًضا م٘ نٗٓص الخُاعاث الضًيُت ٩اٞت جالٍْجها ْالتي خٓلذ جلبِـ إلاؾالم شٓبها السام ْْ ٤ٞجٟؿحراتهم
ْاظتهاصاَم َْظا ما وؿمُّ الُٓم اإلؾالم الؿُاسخي خُض خهغٞاتهم أؾادْا الى إلاؾالم ضال مً حُٗٓمّ.3
ٞالُٓم مُلٓب مىا ظمُٗا أن وٗمل في أًُاع إلاوؿاوي ْ زالقي مً اظل أن ًُمأن ٧ل ئوؿان ٖلى خ٧ ّ٢ٓ٣ي ٌٗم الٗض٫
ْالؿالم ْ ،املجخم٘ الظي ًماعؽ الٗى ٠يض املغأة  ِٓٞبك٩ل أْ زغ مجخمٗا ٖىُٟا حهضع خ١ٓ٣ر ٧ل أٞغاصٍ ٞ ،اإلوؿان
مدٓعر َظٍ الخ١ٓ٣ر ْناخبها عظال ٧ان أْ امغأة ْأنبذ مً الٓلم جهيُٞ ٠يت مً املجخم٘ ٖلى أن ئوؿاهُتها ها٢هت ْال
 ١إلاوؿان ذجج ٖٟا ٖجها الؼمً ْأنبدذ ٚحر م٣بٓلت ْمإقغا زُحرا ٖلى اهدُاٍ املجخم٘ ؾُما ئطا ٧ان
جدؿ٘ لخ ٓ٣ر
ٔ ئطا ٧ان َظا الىه َٓ ٠املغأة التي هي أم ْأزذ ْػْظت
مغ ًخٗل ٤ىه ٠املجخم٘ َ،ظا مً ظِت ْ ،مً ظِت أزغ ر
ْخبِبت ْع٣ُٞت ْٖكُ٣ت ْملِمت ْقغٍ٨ت ْخلمْ ...مً هاخُت زاهُّ ْهي َم أن املغأة يُٟٗت ظؿضًا ْمكاٖغَا مغَٟت
ْال جمُل ئلى الٗى ٠ل مؿاملت ْ٧ل َمِا أن جيصخئ الغظل )ا جها( ْٖىضما ً٨بر ًجض عظٓلخّ مٓاظِت خُ٣ُ٣ت ْمباقغة م٘
خِ٢ٓ٣ا ٞ ،املغأة هي لِؿذ هه ٠املجخم٘  ِ٣ٞل ئجها التي جيخج الىه ٠آلازغ ٞ ،املك٩لت ج٨مً دالت املجخم٘
ْْ ١ضخذ املغا٦ؼ ال٣اهٓهُت للمغأة ْالغظل ْحؿاٍْا ٞحها.
الخًاعٍت ٩ٞلما ٧ان َىا ٥مضهُت ْخًاعة اػصاص اخترام الخ ٓ٣ر
ٞمً وؿب جدغٍغ الغظل مً املٟاَُم املخسلٟت ًٖ املغأة لُجز ر ٫هثى مً ئًٓ٣هتها املهلٓبت في طَىّ ئلى خ٣ُ٣ت ئوؿاهُتها
ْقغا٦تها الخامت لّ في املجخم٘.4
 1امحد ابو زيد “ ،العودلة وحقوؽ االنساف” ( ،رللة الفكر العريب  ،الكويت  ،العدد، 599اكتوبر  ، )2008ص .34-30
 2مكيو ،حقوؽ ادلرأة بُت الشرع االسالمى والوثيقة العادلية حلقوؽ االنساف ( ،موسوعة ادلعارؼ  ،لبناف  ،1992) ،ص .132
 3امحد الرشيدي “ ،حقوؽ االنساف سلسة مفاىيم”  (،القاىرة  ،ادلركز الدويل للدراسات ادلستقبلية واالسًتاتيجية  ،عدد ، 24ديسمرب 2006
 4دراسة على موقع االنًتنت

http://www.f-law.net/law/threads/34568-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
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ن
الخاجمت
أن الٓا ٘٢ال٣اهٓوي لٓ٣اهحن الاخٓا ٫الصسهُت في الًَٓ الٗغبي ٞحها ال٨شحر مً املٟاع٢اث في جدلُل ْا ٘٢خ١ٓ٣ر املغاة في
الاؾغة ْاملجخم٘ ٖملُت املؿاْاة ْمٗالجت املك٨الث التي جدضر مما ًضٖ ٫لى ْظٓص ه٣و ْجسل ًٖ ٠الٓنٓ ر ٫الى
١
خُ٣ُ٣ت الٓا ٘٢ال٣اهٓوي للمغاة زانت أن الكغَٗت الاؾالمُت الٛغاد ْما ظاد في ال٣غان ال٨غٍم في ًت ال٨غٍمت ٖلى خ ٓ٣ر
ْْاظباث املغاة الْ) ،٫ٓ٣لًِ مشل الظي ٖلحهً املٗغَْْ (ٝظا ًٓضر البٗض الاوؿاوي ْالاظخماعي لىٓغة الكغَٗت
الاؾالمُت الى م٩اهت ْصْعر املغاة في الخُاة الٗامت ْما ظاد في زُبت الغؾٓ٫ر ال٨غٍم )نلى هللا ٖلُّ ْؾلم( في حجت الٓصإ
ًا
مجهً قحئ ٚحر طل ، ٪الا أن ل٨م ٖلى وؿاة٨م
أْصخى اليؿاد ) الا ْاؾخٓنٓ اليؿاد زحررا ٞاجهً ٖٓان ٖىض٦م ْال ًملٓ٩نر ْ ر
ًا
خ٣ا ْليؿاة٨م ٖلُ٨م خ٣ا.1
ر
أن ٓ٢اهحن الاخٓا ٫الصسهُت الٗغبُت عٚم أجها قغٖذ في مغاخل جاعٍسُت ٧ان املجخم٘ الٗغبي ٌِٗل ٧امل الخسل٠
الا٢خهاصي ْالاظخماعي ْالؿُاسخي ْفي ْل َظٍ الاْيإ ْالى ًٓمىا َظا ٞال ػالذ ا٦ثر ٓ٢اهحن الاخٓا ٫الصسهُت الٗغبُت
٦ما هي عٚم الخٗضًالث التي َغأث ٖلحها ْعٚم ْظٓص بٌٗ الٟجٓاث في مٗٓم َظٍ الٓ٣اهحن َْظا ًضٖ ٫لى أن ا٦ثر
ًا
ٖملُا  ،لظلً ٪يبغي الً ِٛاججاٍ جدؿحن َظٍ الخالت زانت املىٓماث
ر
الٓ٣اهحن لم جٓا٦ب الخُٓعاث الخانلت
اليؿٍٓت الن ؾً الٓ٣اهحن الجُضة ْْي٘ الخلٓ٫ر ْالالُاث لخُبُِ٣ا ٖلى الٓا ٘٢الٟٗلي ًخُلب الًْ ِٛاملضا٦ْ ّٗٞؿب
ْر
ْصْعًَ
ْر
دًِ٢ٓ٣
الخاُ٦ض اججاة الؿاؾُاث الٗامت ْزاعَت الٔٓ٣ر ًغْعة الٗمل ٖلى ججاْػر َظا الخسلْ ٠اًٟاد اليؿاد
الخىمُت َْظا ما ًخُلبّ ْا ٘٢الخا. ٫

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9

 1مكيو ،حقوؽ ادلرأة بُت الشرع االسالمي والوثيقة العادلية حلقوؽ االنساف( ،موسوعة ادلعارؼ ،لبناف  ،1992) ،ص .132
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خماًت اإلاغؤة في اللانىون الجؼاثغين و اللانىون الضولي
ص .بن نُاص حلُلت ولُت الخلىقن والهلىم الؿُاؾُت ،حامهت ؤمدمض بىكغة ،بىمغصاؽ.

ن
ن
ملخظ اإلاضازلت
عٚم ٧ل ما خ ّ٣٣إلاوؿان مً الخ٣ضم الِاةل في ٧اٞت نٗضة ْ املجاالث الخُاجُت ْ ما ٌِٗكّ ئوؿان الُٓم في ٖهغ
الخضازت ْ الٗٓملت ْ ل ً٨لم ٌؿخُ٘ َظا الخ٣ضم أن حهضي للبكغٍت الؿالم ْ الغ ْ ٤ٞاملدبت  ،ئط جب٣ى َىا ٥ال٨شحر مً
مٓاَغ الِمجُت ْ الجاَلُت الخا٦مت في الٗهٓعر الٛا غة ٖال٣ت ْ مترسست في الىٟـ إلاوؿاهُت ْ ٦أجها جأبى أن جىٌٟ
طلٖ ٪جها  ،عٚم الخٛحراث الجظعٍت التي ٖغٞتها البكغٍت في ٧ل املجاالث .
ٞغٚم ٧ل ما ْنلذ ئلُّ املغأة مً مىانب ٖلُا ْ ما خ٣٣خّ مً ج٣ضم في خُاتها لْ ً٨اَغة الٗى ٠جالخِ٣ا ْ تهضصَا في
٧ل م٩ان البِذ  ،الٗمل  ،الكاعٕ ...الخ .
ٞالٗى ٠يض املغأة مً مٓعر التي حؿخٓظب الخٖٓ ٠٢ىضَا  ِٓٞال ًسو ٞيت مُٗىت أْ ز٣اٞت زانت أْ ظيـ مدضص ،
ْئهما ٌكمل ٧اٞت الش٣اٞاث ْ الضْ ر ٫املخ٣ضمت مجها الىامُت ْ صْ ر ٫الٗالم الشالض ٩ٞل ما أهجؼٍ إلاوؿان ْ خ ّ٣٣زال٧ ٫ل
الؿىٓاث املايُت مً الخ٣ضم ل ً٨الػا ٫الٗىً ٠مخض ئلى الٟياث الًُٟٗت ْ املدغْمت .
ْ ألظل مداعبت ْاَغة الٗى ٠زانت الٗى ٠يض املغأة جم ْي٘ مجمٖٓت مً الٓ٣اهحن الضازلُت ْ الضْلُت ألظل خماًتها
مً مسخل ٠الاٖخضاداث  ،ألظل طل٢ ٪ام املكغٕ الجؼاةغير اصزا ٫حٗضًالث في ٢اهٓنر الٗٓ٣باث تهض ٝئلى خماًت أ٦ثر
للمغأة مً مسخل ٠أهٓإ الاٖخضاد ٦ ،ما ْظضث ال٨شحر مً الاجٟاُ٢اث الضْلُت جهب في هٟـ املىخى ألظل طل ٪هُغح
إلاق٩الُت آلاجُت :
 ١املغأة ٖلى الهُٗضًً الضازلي ْ الضْلي ؟ .
ما هي أَم الخُٓعاث التي ٖغٞتها الٓ٣اهحن لخماًت خ ٓ٣ر
لئلظا ت ٖلى إلاق٩الُت ؾىٓ٣م خ٣ؿُم البدض ئلى مدٓعًٍ :
هدىاْ٫ر في املدٓعر ْ٫ر أَم الخٗضًالث التي ظاد بها ال٣اهٓنر الجؼاةغير لخماًت خ١ٓ٣ر املغأة .
ْ هدىاْ٫ر املدٓعر الشاوي أَم الاجٟاُ٢اث الضْلُت التي جىاْلذ خماًت املغأة .
ن
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اإلادىعن ألاوٌن:نخماًت اإلاغؤة في النكام اللانىني و اللػاجي الجؼاثغين
ق اإلاغؤة في الضؾخىعن الجؼاثغين :
ؤوال  :خلى ن
جخٓ ٠٢الخماًت الضؾخٓعٍت ٖلى الخٓاػنر حن ٧ل مً الُ٣م الضؾخٓعٍت للخ١ٓ٣ر ْ الخغٍاث  ْ ،الُ٣م الضؾخٓعٍت
للمهلخت الٗامت ٖ ،لى هدٓ ًًمً ٖضم الخٟغٍِ في أي مً َظٍ الُ٣م املسخلٟت ْ ٖلى املكغٕ مؿإْلُت جىُٓم مماعؾت
الًماهاث الضؾخٓعٍت مً زال ٫ق٩ل الخٓاػنر الظي ًجغٍّ حن مسخل ٠الخ١ٓ٣ر ْ الخغٍاث ْ حن املهلخت الٗامت. 1
 1996لم ًسهو ماصة جخٗل ٤املغأة ْ ل٨ىّ
ي لؿىت
ٞ ١ان الضؾخٓعر الجؼاةغ ر
ْ مً أظل خماًت مسخل ٠الخغٍاث ْ الخ ٓ٣ر
ظٗل ٧ل الىاؽ ؾٓاؾُت امام ال٣اهٓنر َْظا ما ظادث ّ املاصة 29خُض ههذ " ٧ل املٓاَىحن ؾٓاؾُت أمام ال٣اهٓنر ْ
 ١أْ الجيـ أْ الغأي  ،أْ أي قغٍ أْ ْغ ٝزغ شسصخي أْ
ال ًم ً٨أن ًخظعٕ اي جمُحز ٌٗٓص ؾببّ ئلى املٓلض أْ الٗغ ر
اظخماعي " ٦ما أ٢غ أًًا الضؾخٓعر الجؼاةغير مً زال ٫املاصة 31مبضأ املؿاْاة أمام مإؾؿاث الضْلت ْ طل ٪ىهِا "
 ١جٟخذ
 ْ ١الٓاظباث اػالت الٗ٣باث التي حٗٓ ر
حؿتهض ٝاملإؾؿاث يمان مؿاْاة ٧ل املٓاَىحن ْ املٓاَىاث في الخ ٓ٣ر
شسهُت إلاوؿان  ْ ،جدٓ ر ٫صْ رن مكاع٦ت الجمُ٘ الٟٗلُت في الخُاة الؿُاؾُت ْ الا٢خهاصًت ْ الاظخماُٖت ْ الش٣اُٞت" .
خُض اهّ ْاضر مً زال ٫الضؾخٓعر الجؼاةغير أهّ ً٨غؽ مبضأ املؿاْاة حن الغظل ْ املغأة في ٧ل مُاصًً ْ مجاالث الخُاة
ْ خ ٤الخمخ٘ جمُ٘ الخ١ٓ٣ر الؿاؾُت ْ الا٢خهاصًت ْ الاظخماُٖت ْ الش٣اُٞت .
زانُا  :خلىقن اإلاغؤة في كانىون ألاؾغة الجؼاثغين :
ئن املكغٕ الجؼاةغير ؾعى مً اظل خماًت املغاة ٖلى ٧ل املؿخٍٓاث ما ٞحها م٩اجها الُبُعي ْ َٓ ؾغة ْ َظا اظغاد ٖضة
حٗضًالث مؿذ ٢اهٓنر ؾغة ْ ٧ان أَم حٗضًل َٓ أَلُت الؼْاط خُض أن املكغٕ الجؼاةغير ْ مً زال ٫املاصة 7ؾأْر حن
املغأة ْ الغظل مً خُض أَلُت الؼْاط ْ ظٗلِا خمام 19ؾىت .
٦ما قملذ الخماًت الؼْظحن ٢بل اوٗ٣اص ٖ٣ض الؼْاط ْ َظا مً زال ٫املاصة 7م٨غعر ْ التي جٓظب ج٣ضًم ْزاةَ ٤بُت
خضًشت جشبذ زلٓ ٦ال الُغٞحن مً أي مغى ًخٗاعى م٘ الؼْاط ْ أَضا. ّٞ
٦ما مـ الخٗضًل مؿألت حٗضص الؼْاط خُض أن املكغٕ الجؼاةغير ظٗل هٓام حٗضص الؼْاط مغجبِ ترزُو ْ َٓ ئظغاد
حهض ٝلخماًت الؼْظت الؿا ٣ت ْ املغأة التي ً٣بل ٖلى الؼْاط بها ٗٞ ،لى الؼْط الظي ًغٚب الؼْاط مً ئمغأة أزغٔر أن
ًٓ٣م مجمٖٓت مً إلاظغاداث ْ هي ج٣ضًم َلب أمام عةِـ املد٨مت التي ً ٘٣ضاةغة ازخهانِا مؿ ً٨الؼْظُت ْ
بٗضَا ًٓ٣م عةِـ املد٨مت الترزُو للؼْاط الجضًض بٗض الخأ٦ض مً مٓا٣ٞت الؼْظت الؿا ٣ت ْ املغأة التي ً٣بل ٖلى
الؼْاط بها ٦ ،ما ٖلى الؼْط ان أن ًشبذ املبرع الكغعي ْ ٢ضعجّ ٖلى جٓٞحر الكغٍْ الًغْعٍت للخُاة الؼْظُت ْ ،
امل٣هٓص املبرع الكغعي أن جٓ٩نر الؼْظت مغًٍت مغى مؼمً ًجٗل مً ُ٢امِا ٓاظباتها الؼْظُت مؿخدُال أْ ان جٓ٩نر
الؼْظت ٖا٢م أْ ٚحرَا مً ؾباب التي ججٗل مً جد ٤ُ٣الٛغى مً الؼْاط مؿخدُال . 2

 ) 1ص  .أدٔض كزذ ٢ؿغٝع – اُوبٗ ٕٞاُج٘بئ ٢اُضؿزٞع ، ١صاع اُلغٝم  ،اُطجؼخ اُضبُضخ ٕٗٓٓ  ،م ٘.
 ) 2أ  .كٌ َ٤اُؼ٤ق  :كغح ٝج٤ؼ ُوبٗ ٕٞاألؿغح اُجض٣ض ٓ ،طجؼخ ٍبُت ٍجؼخ جض٣ضح  ، ٕٓٓ8/ٕٓٓ7م ٗٔ.
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ئن املكغٕ الجؼاةغير مً زالَ ٫ظا الخٗضًل خاْ٫ر خماًت الؼْظت الؿا ٣ت ْ املغأة التي ً٣بل ٖلى الؼْاط بها ألهّ ٢بل
الخٗضًل اهدكغث ْاَغة حٗضص الؼْظاث ْ ل ً٨لؤلؾٞ ٠ان ٦ال الؼْظخان ال ٌٗلمان مهحرَما ) أي أن الغظل متزْط ( ،
ٞمً زالَ ٫ظا إلاظغاد ال ًم ً٨ان ٌٗ٣ض ٖ٣ض ػْاط ضْنر َظٍ الٓزُ٣ت ْ هي " َلب الترزُو الؼْاط " ْ التي جٓ٩نر مً
حن ْزاة ٤املل ٠الظي ً٣ضم أمام يا ِ الخالت املضهُت اْ املٓز. ٤
٦ما ألؼم املكغٕ الجؼاةغير الؼْط الى٣ٟت الٛظاةُت ججاٍ أؾغجّ ) الؼْظت ْ ْالص ( ْ َظا ج٨غَؿا ملا ظادث ّ الكغَٗت
الاؾالمُت في ال٨خاب ْ الؿىت ْ إلاظمإ ْ املٗ٫ٓ٣ر لٓ٣لّ حٗالى " لُى ٤ٟطْ ؾٗت مً ؾٗخّ ْ مً ٢ضع هللا ٖلُّ عػّ٢
ٞلُى ٤ٟمما أجاٍ هللا ال ًٟ٨ي هللا هٟؿا ئال ما أجاٍ ؾُجٗل هللا بٗض ٖؿغ ٌؿغا "ْ أما الؿىت ٣ٞض ْعصث ًٖ الىبي نلى هللا
ٖلُّ ْ ؾلم أخاصًض ٦شحرة جُٟض ْظٓب الى٣ٟت .
٣ٞض زبذ ًٖ عؾٓ٫ر هللا نلى هللا ٖلُّ ْ ؾلم في صخُذ مؿلم  " :أهّ ٢ا ٫في زُبت حجت الٓصإ مدًغ الجم٘ الُٗٓم
٢بل ْٞاجّ  ْ " :اجٓ٣ا هللا في اليؿاد ٞاه٨م أزظجمًَٓ أماهت هللا ْ اؾخدللخم ٞغْظًِ ٩لمت هللا ْ لًِ ٖلُ٨م عػْ ًِ٢
٦ؿٓتهً املٗغْ." ٝ
ي هو في ٢اهٓ رن ؾغة املاصة 74مىّ ٖلى أهّ ججب ه٣ٟت الؼْظت ٖلى ػْظِا الضزٓ ر ٫بها  ،أْ ضٖٓتها
ٞاملكغٕ الجؼاةغ ر
ئلُّ بِىت م٘ مغاٖاة أخ٩ام املٓاص 80ْ 79ْ 78مً ٢اهٓ رن ؾغة .
ْ خ٨م الى٣ٟت الؼْظُت أجها ْاظبت ٖلى الؼْط ما صامذ في َاٖخّ َ ْ ،ظا هٓحر اخخباؾّ لِا ٢ ْ ،هغ هٟؿِا ٖلُّ د٨م
الٗ٣ض الصخُذ  ْ ،هي جمشل َب٣ا للماصة 78مً ٢اهٓنر ؾغة  :الٛظاد ْ ال٨ؿٓة ْ الٗالط ْ الؿ ً٨أْ أظغجّ  ْ ،ما
ٌٗخبر مً الًغْعاث في الٗغ ْ ٝالٗاصة .
ْ الى٣ٟت الؼْظُت ْاظبت ٖلى الؼْط ؾٓاد أ٧اهذ الؼْظت مؿلمت أم ٚحر مؿلمت ٣ٞ ،حرة ٧اهذ أْ ٚىُت  ْ ،طل ٪مىظ ئوكاد
الٗ٣ض الصخُذ ُجهما ) املاصة 74مً ٢اهٓ رن ؾغة ( .1
ٞى٣ٟت الؼْظت ْاظبت ٖلى الؼْط ؾٓاد ٧ان مٓؾغا ْ ٚىُا أْ مٗؿغا ْ ٣ٞحرا  ْ ،مً خ ٤الؼْظت أن جُالبّ بها في ٧ل ْ٢ذ
ما صامذ في ٖهمخّ قغٖا ْ ماصام ٖ٣ض الؼْاط ٢اةما ْ ٢ض زبذ ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُّ ْ ؾلم في الصخُدحن  " :أن
َىضا ئمغأة أبي ؾُٟان ٢الذ لّ ئن أ ا ؾُٟان عظل شخُذ لِـ ٌُُٗجي مً الى٣ٟت ما ًُٟ٨جي ْ ْلضي ئال ما أزظث مىّ ْ
َٓ ال ٌٗلم ٣ٞ ،ا ٫زظي ما ًْ ْ ٪ُٟ٨لض ٥املٗغْ." ٝ
زالثا  :خلىقن اإلاغؤة في كانىون الهلىباث :
ئن يماهاث الخغٍاث هي مباصب ٢اهٓهُت  ْ ،املؿاؽ بهظٍ املباصب َٓ ئزال ٫ال٣اهٓنر ؾاسخي الظي ًٓ٣م ٖلُّ مً
الٗام .

 ) 1ثِذبط اُؼغث : ٢اُٞج٤ؼ ك ٢كغح هبٗ ٕٞاألؿغح اُجؼائغ – ١اُجؼء األ : ٍٝأدٌبّ اُؼٝاط  ،صٞ٣إ أُطجٞػبد اُجبٓؼ٤خ م ٖٔٗ .
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ْ مً الٗام ْ أمً الجماٖت ًدخاط ئلى ٓ٢ة ْ ئم٩اهُاث ملماعؾت َظٍ الٓ٣ة يض ٞغاص أْ ا٫راعظحن ٖلى ال٣اهٓنر ْ
الظًً حهضصْنر أمً الجماٖت  ،لِظا ٞان الضْلت جً٘ يٓا ِ ٖلى خغٍت ٞغاص ال٣ضع الًغْعير لًمان خغٍت الجمُ٘ ،
َظٍ الُٓ٣ص جخم انضاع الٓ٣اهحن املىٓمت لِا .1
 1966املخًمً ٢اهٓ رن الٗٓ٣باث املٗض ْ ٫املخمم جًمً الىهٓم ْ الٗٓ٣باث لغصٕ
 156املإعر في/6/8
ئن مغ ع٢م_66
الجغٍمت ْ الٗى٧ ْ ٠ل أهٓإ الاٖخضاد ٖلى ٧ل ٞياث املجخم٘ ما ٞحهم املغأة .
ٌٗض الدكغَ٘ الجىاتي مً أَم املجاالث التي ًبضْ ٞحها بٌٗ الازخال ٝحن مسخل ٠الخ١ٓ٣ر ْ الخغٍاث مً ظِت ْ ُجها ْ
حن املهلخت الٗامت مً ظِت أزغٔر .
 ْ ١الخغٍاث
ِٞظا الدكغَ٘ ًخدمل مؿإْلُت جد ٤ُ٣الخٓاػ رن الظي ًَٓ ٠٢ظا الهغإ ْ ًٟ٨ل خماًت ٧ل مً الخ ٓ٣ر
ْاملهلخت الٗامت ٣ضع مىاؾب . 2
ْججضع إلاقاعة ئلى أن املكغٕ ًجغم أي اٖخضاد ْ ال ًٟغ١ر  ُّٞحن الغظل ْ املغأة ٦مشال في ظغاةم الٗى٣ٞ ٠ض محز حن
الًغب ْالجغح ْ أٖما ٫الٗى ْ ٠الخٗضي ْ ٧ل ظغٍمت لِا ٖٓ٣بتها .
لَ ً٨ظا ال ٌٗجي أن املكغٕ الجؼاةغير مً زال٢ ٫اهٓنر الٗٓ٣باث لم ًٓعص ههٓنا جسو الجغاةم التي جمـ ؾغة
ْالاٖخضاداث التي جٖ ٘٣لى ؾغة .
ٟٞي خالت الاٖخضاد ٖلى ؾغة ٞان الًغعر الظي ًهِب املغأة َٓ يغعر هٟسخي أ٦ثر مىّ ماصي ْ َظا ئطا ما جغ ٥الؼْط م٣غ
الؼْظُت أْ جسلى ًٖ ػْظخّ ْ هي خامل أْ في خالت ع ًّٞص ٘ٞالى٣ٟت الٛظاةُت لؼْظخّ ْ أْالصٍ .
ل٣ض جًمً ال٣اهٓ رن الضؾخٓعي مبضأ مٟاصٍ أن ؾغة أؾاؽ املجخم٘ ٦ما جًمً ٢اهٓ رن ؾغة في املٓاص ْ 74ما بٗضَا
مباصب مٟاصَا أن ه٣ٟت الؼْظت ْاظبت ٖلى ػْظِا  ْ ،ملا ٧اهذ َبُٗت البكغ جتهغب ٖاصة مً جدمل أٖباد املؿإْلُت
املالُت  ،جاعة ضا ٘ٞخب املا ْ ٫الاؾتهخاع د١ٓ٣ر الٛحر  ْ ،جاعة ضا ٘ٞالغٚبت في الخىهل مً الُ٣ام الٓاظب ججاٍ آلازغًٍ
ٞ ،ان يغْعة ئ٢امت الٗض ْ ٫الخٓاػنر حن الخ١ٓ٣ر ْ الٓاظباث  ْ ،يغْعة يمان الخ٩اٞل حن أٞغاص املجخم٘  ْ ،زانت
حن أٞغاص ؾغة الٓاخضة ج٣خطخي جضزال ناعما ًًمً الٗض ْ ٫الغصٕ مٗا ل٩ل ما ًلؼمّ الً٣اد ض ٘ٞه٣ٟت أْ مؿاٖضة
ْ ًمخى٘ ًٖ صِٗٞا .
ْ في َظا إلاَاع جضزل ٢اهٓنر الٗٓ٣باث ْ هو في املاصةٖ 331لى أهّ ٧ل مً امخى٘ ٖمضا ملضة أ٦ثر مً قِغًٍ ًٖ ص٘ٞ
املبال ٜاملالُت امل٣غعة ً٢اد إلٖالت أؾغجّ  ًٖ ْ ،أصاد ٧امل ُ٢مت الى٣ٟت امل٣غعة لؼْظّ عٚم نضْعر خ٨م الؼامّ ضِٗٞا
ٌٗا٢ب الخبـ مً ؾخت أقِغ ئلى زالر ؾىٓاث ْ بٛغامت مالُت مً زمؿماةت صًىاع ئلى زمؿت أال ٝصًىاع ظؼاةغير .3
ل ً٨هجض بٌٗ الجغاةم جسو املغأة ٦ ِ٣ٞمشال الخدغف الجيسخي ئط لم ًَ ً٨ظا الٟٗل مجغما في ال٣اهٓنر الجؼاةغير ئلى
ٚاًت حٗضًل ٢اهٓنر الٗٓ٣باث مٓظب ال٣اهٓنر ْ 15_4ظاد ججغٍمّ ٦غصة ٗٞل لىمٓ الخدغف الجيسخي في مٓا ٘٢الٗمل ْ
 ) 1ص – ػوبّ ػًغ٣ب ػجض اُؼؼ٣ؼ  :دوٞم اإلٗـبٕ ك ٢اٌُجَ اُوٌبئ ، ٢صاع اٌُٜ٘خ اُؼغث٤خ ٕٔٓٓ م . ٔ8 – ٔ7
 ) 2ص – أدٔض كزذ ٢ؿغٝع  ،أُغجغ اُـبثن م ٘ .
 ) 3ػجض اُؼؼ٣ؼ ؿؼض  :جغائْ االػزضاء ػِ ٠األٓٞاٍ اُؼبٓخ  ٝاُشبهخ  ،صاع ٓٞٛخ  ،م .ٔ7ٙ

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

140

أعمال المؤتمر الدولي السابع :المرأة والسلم األىلي  /طرابلس  21 - 19مارس 2015

اؾخجا ت لُلب الجمُٗاث اليؿاةُت ٓ٩ً ِٓٞ ،نر ٖلى ق٩ل ا تزاػ ْ مؿاْمت ٖلى جغُ٢ت أْ ه٣ل دُض ال ًم ً٨للطخُت
ججىب املًغة أْ الخهٓ٫ر ٖلى مىٟٗت ئال الجزْٖ ٫ىض َلباث املٗجى ْ الاؾخجا ت لغٚباجّ .
ي ٖلى مكغْٕ حٗضًل ٢اهٓ رن الٗٓ٣باث لخٗؼٍؼ م٩اٞدت الٗى ٠يض
ٔ ٣ٞض ناص ١املكغٕ الجؼاةغ ر
ْ في زُٓة ئًجا ُت أزغ ر
املغأة ْ أَم ما ظاد في املكغْٕ :
ٓ٣ٖ _ 1باث يض الؼْط املتهم الٗى ٠يض ػْظخّ ْ ٌؿٟغ ٖىّ عجؼ مإ٢ذ أْ ئٖا٢ت صاةمت أْ تر .
ٓ٣ٖ _ 2باث في خالت الخسلي ًٖ الؼْظت خامال أم ال .
 _ 3مماعؾت الً ْ ٍٓٛالتهضًضاث مً أظل خغماجها مً ممخل٩اتها .
 _ 4الاٖخضاد الجيسخي  ْ :في َظٍ الخالت أ٢غ املكغٕ حكضًض ئطا ٧ان املتهم مً أخض أ٢اعب الطخُت  ،أْ ٧اهذ ٢انغا ،
مٗا٢ت  ،خامال .
ٓ٣ٖ _ 5باث يض أق٩ا ٫الٗى ٠التي جمـ ٨غامت املغأة .
عابها  :خماًت اإلاغؤة في كانىون الجنؿُت:
حٗخبر الجيؿُت الىٓغ ئلى أَمُتها الخٍُٓت املؼصْظت ؾٓاد اليؿبت ئلى الٟغص أْ الضْلت مً أَم املؿاةل التي جدٓى
اَخمام املجخم٘ الضْلي املٗانغ  ْ ،حٗجى بها الضْ ر ٫املخ٣ضمت للً٣اد ٖلى أهٓإ الخٟغ٢ت حن الغظل ْ املغأة ْ الُٟل ْ ،
٧ل أق٩ا ٫الخمُحز زغٔر ال٣اةمت ٖلى ازخال ٝالجيـ ْ الؿً ْ ل٣ض اٖتر ٝاملجخم٘ الضْلي للٟغص الخ ٤في الجيؿُت
 ١إلاوؿان ٨ٞغؾّ ظل ٪خ٣ا مً حن أَم خ ّ٢ٓ٣ؾاؾُت. 1
يمً املاصة 15مً إلاٖالن الٗالمي لخ ٓ٣ر
ْ في َظا السهٓم ْ ج٨غَؿا ملبضأ املؿاْاة حن الغظل ْ املغأة ٞان املكغٕ الجؼاةغير مٓظب الخٗضًل الظي مـ ٢اهٓنر
الجيؿُت ٞاهّ ا٢غ زبٓث الجيؿُت الجؼاةغٍت نلُت مً ظِت ب ْ م الجؼاةغٍحن .
٦ما هجض حٗضًال مـ ٢اهٓنر الجيؿُت ْ َٓ ئم٩اهُت ا٦دؿاب الجيؿُت الؼْاط ْ بؿلٓ ٥املكغٕ الجؼاةغير َظا الاججاٍ
ًٓ٩نر ٢ض اخترم ئعاصة املغأة ْ الغظل في مجا ٫الجيؿُت ٦ ،ما ٌٗمض ئلى الخٓ ٤ُٞحن ظمُ٘ املهالر ٞمً ظِت ًد٤٣
مهلخت ؾغة في جدْ ٤ُ٣خضة الجيؿُت ٞحها ْ مً ظِت زاهُت ًدترم ئعاصة الغظل ْ املغأة ٞال جٟغى ٖلحهما ظيؿُت
الؼْط أْ الؼْظت الجؼاةغٍت .
زامؿا :خماًت اإلاغؤة في كانىون الهمل:
ئن املكغٕ الجؼاةغير ججاْػر ٧ل الىهٓم املٓعْزت ْ التي جمى٘ املغأة مً الٗمل  ْ ،جخٗاعى لِـ  ِ٣ٞم٘ الكغُٖت
الضْلُت ل م٘ الضًً الاؾالمي الظي ال ًمى٘ املغأة مً الٗمل ل ٖ٨ـ طلٌُٗ ٪حها خِ٢ٓ٣ا مشلِا مشل الغظل لٓ٣لّ نلى
هللا ٖلُّ ْؾلم " اليؿاد ق٣اة ٤الغظا ٫في خ٩ام "

ٕ ) ص ٓ .ذٔض ٍ٤جخ – اُجض٣ض ك ٢هبٗ ٕٞاُج٘ـ٤خ اُجؼائغ٣خ  ٝأُغًؼ اُوبُٗٔ ٢ٗٞزؼضص اُج٘ـ٤بد  ،صاع ٓٞٛخ ُِطجبػخ  ٝاُ٘لغ اُطجؼخ األٕٓٓٙ ٠ُٝ
 ،مٔٙ
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ئن ال٣اهٓنر الجؼاةغير في مجا ٫الٗمل ًً٘ قغٍْ مدؿاٍْت حن الغظل ْ املغأة في الخٓظُّ الُْٟٓي ْ املنهي ْ الالخدا١
املىانب ْ املكاع٦ت في املؿا ٣اث ْ ٦ظا الخهٓ٫ر ٖلى الضعظاث الٗالُت ْ الترُ٢ت في الغجب .
ْ في َظا هجض املاصة 27مً مغ 03/06املخًمً ٢اهٓنر الُْٓ ٠الٗمٓمي ج٣طخي أهّ "ال ًجٓػر الخمُحز حن املْٟٓحن
بؿبب أعائهم أْ ظيؿِم أْ انلِم اْ بؿبب أي ْغ ٝمً ْغِْٞم الصسهُت أْ الاظخماُٖت "٦ما جم ج٨غَـ مبضا
املؿاْاة ْ َٓ ما ظاد املاصة 74مً هٟـ ال٣اهٓنر ْ التي جىو " ًسً٘ الخُْٓ ٠ئلى مبضأ املؿاْاة في الالخدا ١الْٓاة٠
الٗمٓمُت "ْ َٓ ما هجضٍ اًًا املاصة 17مً ٢اهٓنر ع٢م 11/90املخٗل ٤بٗال٢اث الٗمل " حٗض اَلت ْ ٖضًمت زغ ٧ل
خ٩ام املىهٓم ٖلحها في الاجٟاُ٢اث أْ الاجٟاُ٢اث الجماُٖت أْ ٖ٣ض الٗمل التي مً قأجها أن جإصي ئلى جمُحز حن
الٗماُٟ٦ ، ٫ما ٧ان هّٖٓ في مجا ٫الكٛل ْ ظغة أْ ْغْ ٝالٗمل ٖ ،لى أؾاؽ الؿً ْ الجيـ أْ الٓيُٗت
الاظخماُٖت  ،أْ اليؿبُت  ْ ،ال٣غا ت الٗاةلُت ْ ال٣ىاٖاث الؿُاؾُت ْ الاهخماد ئلى ه٣ا ت أْ ٖضم الاهخماد ئلحها ".
ْ مً أظل حؿُِل ْ مؿاٖضة املغأة ٖلى اصاد مِامِا للمؿاَمت ال٩املت في زضمت لضَا ْ ٦ظا الُ٣ام ضْعَا ال٩امل ٦أم
ْجغبُت ا ىائها ٞان ال٣اهٓنر م٨جها زالٞ ٫ترة الخمل ْ الٓالصة مً ُٖلت أمٓمت ٦ما ًد ٤للمْٟٓت املغيٗت ا خضاد مً جاعٍش
اهتهاد ُٖلت مٓمت ْ ملضة ؾىت مً الخُٛب ؾاٖخحن مضٖٓٞتي ظغ ٧ل ًٓم زال ٫الؿخت اقِغ ْلى ْ ؾاٖت ْاخضة
مضٖٓٞت ظغ ٧ل ًٓم زال ٫الاقِغ الؿخت املٓالُت .1
ْ هجض ٦ظل ٪مً حن مٓاَغ الخماًت ٖضم حكُٛل اليؿاد لُال ْ َٓ ما ههذ ٖلُّ املٓاص 29ْ 28مً ٢اهٓ رن الٗمل " ال
ًجٓػر حكُٛل الٗما ٫مً ٦ال الجيؿحن الظًً ً٣ل ٖمغَم ًٖ حؿ٘ ٖكغ ) (19ؾىت ٧املت في أي ٖمل لُلي " " ًمى٘
املؿخسضم مً حكُٛل الٗامالث في أٖما ٫لُلُت .
ٚحر أهّ ً ،جٓػر ملٟدل الٗمل املسخو ئ٢لُمُا أن ًمىذ عزها زانت ٖ ،ىضما جبرع طلَ ٪بُٗت اليكاٍ ْ زهٓنُاث
مىهب الٗمل "
ؾاصؾا  :خماًت اإلاغؤة بةنشاء ضنضوقن النفلت :
 ١الى٣ٟت ْ َظا مٓظب ال٣اهٓ رن ع٢م 01/ 15املإعر في ً 4ىاًغ ؾىتَ ْ 2015ظا
ي نىضْ ر
ل٣ض اوكأ املكغٕ ا٫طػاةغ ر
الهىضْ١ر لّ َاب٘ ئوؿاوي ْ ئياٞت للمىٓٓمت ال٣اهٓهُت الجؼاةغٍت الجضًضة حهض ٝلخماًت ْ حٗؼٍؼ خ١ٓ٣ر املغأة ْ الُٟل
في الجؼاةغ  ،طل ٪أن َاجان الٟيخان جدخاظان لخماًت زانت .
ئن ئوكاد نىضْ١ر الى٣ٟت ظاد بٗض املكا٧ل ال٨شحرة ْ ال٨بحرة التي أنبدذ جخسبِ ٞحها املغأة الجؼاةغٍت ) الؼْظت ( بٗض
 ٪ٞالغا ُت الؼْظُت ٨ٞ ،شحرا أْ في أٚلب الخاالث ًغ ٌٞالؼْط هٟت ٢اَٗت مىذ الؼْظت الى٣ٟت الٛظاةُت امل٣غعة لِا
٢اهٓها ْ َظا ٢بل الخ٨م جهاةُا الُال ١أْ بٗض الٟهل جهاةُا في صٖٓٔر الُال. ١
ٔ مً أظل ٖضم ص ٘ٞالى٣ٟت  ْ ،الخالي ٞان
ْفي ٧لخا الخالخحن جٓ٣م الؼْظت خدهُل الى٣ٟت الٛظاةُت بٗض ع ٘ٞق ٓ٩ر
اؾخدضار َظا ال٣اهٓ رن ظاد للخ٣لُل مً مٗاهاة املغأة ْ خ٦ ٟٔغامتها .
 ) 1اٗظغ أُٞاص ٖٕٔ  ٖٓ ٕٔٗ ٝاألٓغ  ٖٓ/ٓٙأُزٌٖٔ هبٗ ٕٞاُٞظ٤ق اُؼٔ. ٢ٓٞ

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

142

أعمال المؤتمر الدولي السابع :المرأة والسلم األىلي  /طرابلس  21 - 19مارس 2015

ٞالهىضْ١ر َٓ مشا ت لُت جلجأ ئلحها املغأة املُل٣ت الخايىت لًمان ِٖكِا ْ ِٖل أ ىائها ْ خ٦ ٟٔغامتها في الٟترة التي
حؿب ٤نضْعر خ٨م جهاتي مً الٗضالت .
اإلادىعن الثاني  :الخماًت الضولُت للمغؤة
حهض ٝال٣اهٓنر الضْلي إلاوؿاوي ٖمٓما ئلى خماًت ضخاًا الجزاٖاث املؿلخت صْلُت ٧اهذ أم ٚحر صْلُت ٢ ْ ،ض أٞغص خماًت
زانت لٟياث حٗخبر يٗ ٠ػمً الجزاٖاث املؿلخت ٧اليؿاد ْ َٟا ْ ٫الكُٓر  ْ ،حٗخبر َظٍ الٟيت أ٦ثر الٟياث
َكاقت أزىاد اقخضاص الٗملُاث ْ أزىاد الاخخال ، ٫هٓغا لٓ٩جها ال جمل ٪ال٣ضعة الجؿماهُت ْ الىٟؿُت ال٩اُٞت ملٓاظِت
الٓغْ ٝاملهاخبت ٖاصة للخغْب  ،ما ٞحها املجاٖت ْ ْبيت ْ الاٖخ٣ا ْ ٫الغخُل ال٣ؿغير  ...الخ .
املغأة هي أ٦ثر شسام املضهُحن حٗغيا للمساَغ ْ الخٗؿٟاث أزىاد الجزاٖاث املؿلخت ٖلى إلاَالٞ ١هي الطخُت
املًٟلت لضٔ الجىٓص ْ امل٣اجلحن ٖضاد ضْ رن مىاػٕ  ْ ،هي الصسو املضوي ٖؼ ر ٫ؾِل اؾخٛالال د٨م جٍٓ٩جها
الجؿماوي الِل ْبد٨م م٩اهتها السانت ْ الًُٟٗت في املجخم٘ .
لظل ٪أ٢غث الٗضًض مً املٓازُ ٤الضْلُت خ١ٓ٣ر للمغأة مشلِا مشل الغظل ْ طل ٪جماقُا م٘ مبضأ ٨ٞغة حؿاْير ظمُ٘ البكغ
ازخال ٝظيؿِم أْ أظىاؾِم في ظمُ٘ الخ١ٓ٣ر ٦ما جًاٞغث ظمُ٘ ظِٓص املجخم٘ الضْلي لٓي٘ مجمٖٓت مً الٓ٣اٖض
الضْلُت لخماًت املغأة مً زاع الخغْب ْ الٗملُاث الٗضاةُت .
ٔ الضْلي .
ْ ؾىٗغى ُٞما ًلي بٌٗ الاجٟاُ٢اث ْ املٓازُ ٤الضْلُت التي ؾٗذ مً أظل خماًت املغأة ٖلى املؿخٓ ر
ؤوال  :حهىص ألامم اإلاخدضة لخماًت اإلاغؤة ؤزناء النزام اإلاؿلح :
 ْ ، 1968مً زال ٫الجمُٗاث الٗامت
ان أْ٫ر اَخمام لؤلمم املخدضة د١ٓ٣ر إلاوؿان في الجزإ في مإجمغ َِغان لٗام
ْاملإجمغاث الضْلُت لخ١ٓ٣ر إلاوؿان انبدذ املغأة مدل اَخمام املجخم٘ الضْلي .
ٖ 1993لى أن " اهتها٧اث
 ١الاوؿان في ًٓهُٓ
ْ٢ض أ٦ض الاٖالن ْ غهامج ٖمل ُِٞىا اللظان اٖخمضَما املإجغ الٗامي لخ ٓ٣ر
الخ١ٓ٣ر ؾاؾُت لليؿاد في خاالث الجزإ املؿلر جسال ٠املباصب املإؾؿت لخ١ٓ٣ر إلاوؿان ْ ال٣اهٓنر إلاوؿاوي ْ أوـ
َظٍ الاهتها٧اث ج٣خطخي اجساط جضا حر ٗٞالت هٓعة زانت ".
ْأؾٟغث الجِٓص املبظْلت ٖلى اٖخماص اٖالن بكأن الً٣اد ٖلى أٖما ٫الٗى ٠يض اليؿاد مً ٢بل الجمُٗت الٗامت في
٢ ْ 1993ض اٖترَ ٝظا الاٖالن نغاخت أن اليؿاد ًخٗغيً هٓعة زانت ألٖما ٫الٗى ٠في خاالث الجزإ املؿلر .
صظىبر
 1994خضر جدٓ ر ٫مِم في َظا الاججاٍ جمشل في حُٗحن م٣غ رع زام م٩ل ٠مؿألت الٗى ٠يض اليؿاد حكمل ْالًخّ
ْ في
خاالث الجزإ املؿلر .
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ُٖ 1995يذ اللجىت الٟغُٖت مل٩اٞدت الخضا حر الخمُحزًت خماًت ٢لُاث  ،لُىضا قاٞحز ٦م٣غعة زانت بكأن خاالث
ْفي
الاٚخهاب الىٓامي ْ الغ١ر الجيسخي ْ املماعؾاث املكابهت للغ١ر في ٞترة الجزاٖاث املؿلخت ٢ ْ ،ض ٢ضمذ َظٍ امل٣غعة ج٣غٍغا
. 1996
مٟهال ٖما جخٗغى لّ اليؿاد مً ٖى ٠ظيسخي ْ اٚخهاب ْ اججاع في اظؿاصًَ في ٖام
ٖ 1995لى أن الجزاٖاث املؿلخت جٓ٩نر لِا ٖٓا٢ب زُحرة
ْ ٢ض أ٦ض مإجمغ ٨حن الظي هٓم جدذ عٖاًت مم املخدضة ٖام
ٖلى خُاة اليؿاد  ْ ،الر املإجمغ في ُاهّ السخامي ٖلى صٖٓة الضْ ر ٫ئلى اجساط جضا حر ٗٞالت لخماًت اليؿاد ْ الٟخُاث يض
٧ل زُاع التي ًخٗغيً لِا  ،زانت في خالت الخغب ْ خالت الاخخال ْ ، ٫طلَ ًٖ ٪غٍ ٤اخترام الضْ ر ٫لل٣اهٓ رن الضْلي
إلاوؿاوي ْ الٗمل ٖلى ٞغى اخترامّ مً ٢بل املؿإْلحن الٗؿ٨غٍحن ْ املضهُحن الخابٗحن لِا .
زانُا  :خماًت اإلاغؤة في اللانىون الضولي ؤلانؿاني :
لم حهخم ال٣اهٓنر الضْلي إلاوؿاوي دماًت املغأة ،بك٩ل ٗٞا ْ ٫مباقغ ،ئال في ْ٢ذ مخـأزغ مً ال٣غنر  ،20عٚم بٌٗ
البٓاصع التي ِْغث في أْازغ ال٣غنر 19ـ
ْ ال أخض ًجِل ما حٗغيذ لّ اليؿاد ْ الٟخُاث مً اٖخضاداث مخ٨غعة زال ٫الخغب الٗاملُت ْلى ْ الشاهُت ْ ما ٢اؾحن
مً حٗظًب ْ جىُ٨ل ْ ٖى ٠ظؿضي ْ مٗىٓير ْ زغْ٢اث ؾاٞغة لخغمتهً٣ٞ ،ض ججاْػر ٖضص املضهُحن ال٣خلى  ِ٣ٞفي
الخغب الٗاملُت الشاهُت  23ملُٓنر شسو٧ ،ان أٚلبهم مً اليؿاد ْ َٟا٢ْ ،٫ض اٚخهبذ ْ ٖظ ذ ْقَٓذ مالًحن
اليؿاد مً مسخل ٠الجيؿُاث ْ أظبرث مالًحن أزغٍاث ٖلى الخمل ال٣ؿغير ْ ٖلى الدكغص ْ الاهخداع ْ الًُإ.
ئن اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الغابٗت لم جسهو أًت ماصة جخٗل ٤اليؿاد لٓخضَاٞ ،الدؿٗت ٖكغ ماصة التي ط٦غث ٞحها اليؿاد في
الاجٟاُ٢ت،ط٦غ ٞحها أًًا أشسام مدمُٓنر زغْن زانت َٟا ْ ٫الكُٓر ْ العجؼة ْ املغضخى ْ الجغحى٢ْ ،ض ظاد
البرْجٓ٫ٓ٧ر ْ٫ر لُٟغص لليؿاد ماصة ْاخضة  ِ٣ٞهي املاصة  76التي ج٫ٓ٣ر في ٣ٞغتها الاْلى"ًجب ان جٓ٩نر اليؿاد مٓيٕٓ
ٔ مً نٓعر
اخترام زامْ ،ان ًخمخًٗ الخماًت ،ال ؾُما يض الاٚخهاب ْ الا٦غاٍ ٖلى الضٖاعةْ ،يض أًت نٓعة أزغ ر
زضف الخُاة ـ ـ ـ"
ٔ _ الخمخ٘ الخ١ٓ٣ر الٓاعصة في الاجٟاُ٢ت ْ البرْجٓ٧لحن
حؿخُٟض املغأة مً الخماًت الٗامت ْ الخماًت السانت املىهٓم ٖلحها في الاجٟاُ٢ت الغابٗت ْ البرْجٓ٧لحن إلاياُٞحن
اٖخباعَا شسها مضهُا ال ٌكاع ٥في الٗملُاث الٗضاةُت٨َ ْ ،ظا ٞهي جخمخ٘ ٩ل الخ١ٓ٣ر املىهٓم ٖلحها ما ٞحها
الخ ٤في الخُاة ْ الخ ٤في الؿالمت الجؿماهُت ْ الىٟؿُت ْ ،جدغٍم الخٗظًب أْ أي هٕٓ مً إلا٦غاٍ ْ ،جدغٍم الؿلب
ْ الجهب ْ خٓغ أزظ الغَاةً ْ ٖما ٫الاهخ٣امُت٦ْ ،ظا يغْعة جمخُ٘ املغأة ٩ل الًماهاث الً٣اةُت في خالت
اتهامِا جغٍمت مغجبُت الجزإ املؿلر ـ
ْ في َظا إلاَاع جىو املاصة  27مً الاجٟاُ٢ت الغابٗت في ال٣ٟغة ْلى ٖلى أن " لؤلشسام املدمُحن في ظمُ٘ خٓا٫
خ ٤الاخترام ألشسانِم ْ قغِٞم ْ خِ٢ٓ٣م الٗاةلُت ْ ٖ٣اةضَم الضًيُت ْ ٖباصاتهم ْ ج٣الُضَمً ْ ،جب
مٗاملتهم في ظمُ٘ ْ٢اث مٗاملت ئوؿاهُت ْ،خماًتهم بك٩ل زام يض ظمُ٘ أٖما ٫الٗى ٠أْ التهضًضْ ،يض
الؿُاب ْ  ًٓٞر ٫الجماَحر
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ظادث املاصة  75مً البرْجٓ٫ٓ٧ر ْ٫ر جدذ ٖىٓان 'الًماهاث ؾاؾُت' لخ٨مل ْ ج٨غؽ ما ظادث ّ الاجٟاُ٢ت
الغابٗت ٢اةلتٌٗ" :امل مٗاملت أؾاؾُت في ظمُ٘ خٓا ٫شسام الظًً في ٢بًت أخض أَغا ٝالجزإ ـ
ٍْخمخ٘ َإالد شسام٦ ،دض اصوي الخماًت التي جٟ٨لِا لِم َظٍ املاصة صْنر أي جمُحز مجخٓ٣ً ٠م ٖلى أؾاؽ
الٗىهغ أْ اللٓنر أْ الجيـ ـ
ْ م٘ طلٞ ٪ان البرْجٓ٫ٓ٧ر ْ٫ر لم ًأحي جضًض ٞالخماًت املىهٓم ٖلحها هي هٟؿِا الٓاعصة في الاجٟاُ٢ت الغابٗت ـ
ْ في الجزإ املؿلر الضازلي جخمخ٘ املغأة دماًت ٖامت أْعصتها املاصة الشالشت املكتر٦ت صْنر أن جظ٦غ اليؿاد نغاخت.
 _ 2خماًت املغأة مً الٗى ٠الجيسخي :
ال جٓظض أي اجٟاُ٢ت صْلُت جدغم الٗى ٠يض اليؿاد عٚم الترؾاهت الِاةلت مً الٓزاة ٤الضْلُت لخ١ٓ٣ر إلاوؿان ْ ال٣اهٓنر
الضْلي إلاوؿاوي ٞدتى الاجٟاُ٢اث الضْلُت املخٗل٣ت د١ٓ٣ر املغأة جغ٦ذ ٞغاٚا ٦بحرا في َظا الباب .
زالثا  :الاجفاكُت اإلاخهللت بالخلىقن الؿُاؾُت للمغؤة :
ل٣ض اججِذ عٚبت الضْ٫ر ئلى ئٖما ٫مبضأ الدؿاْير حن الغظل ْ املغأة في الخ١ٓ٣ر الٓاعصة في مُشا ١مم املخدضة  ْ ،اٖتراٞا
مجها أن ل٩ل شسو خ ٤املكاع٦ت في ئصاعة الكإْن الٗامت لبلضٍ  ،ؾٓاد هٓعة مباقغة أْ ٓاؾُت ممشلحن ًسخاعْن في
خغٍت  ْ ،الخ ٤في أن جخاح لّ ٖلى ٢ضم املؿاْاة م٘ ؾٓاٍ ٞغنت ج٣لض املىانب الٗامت في لضٍ  ْ ،عٚبت مجها في ظٗل
الغظا ْ ٫اليؿاد ًدؿاْْن في الخمخ٘ الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت ْ في مماعؾتها َب٣ا ألخ٩ام مُشا ١مم املخدضة ْ إلاٖالن
الٗالمي لخ١ٓ٣ر إلاوؿان ألظل طل٢ ٪غعث ٖ٣ض اجٟاُ٢ت في َظا ال٣هض .1
خُض ٦غؾذ مبضأ الدؿاْير حن الغظل ْ املغأة في الخهٍٓذ جمُ٘ الاهخسا اث صْنر جمُحز حن الغظل ْ املغأة ْ َظا في
املاصة ْلى مجها .
عابها  :لجنت اللػاء نلى الخمُيز الهنطغين غض اإلاغؤة:
 1982جُبُ٣ا إلجٟاُ٢ت الً٣اد ٚلى ظمُ٘ أق٩ا ٫الخمُحز يض املغأة  ْ ،جخأل ٠مً 13زبحرا ملضة4
وكأث َظٍ اللجىت ٖام
ؾىٓاث  ْ ،جسخو الىٓغ في الخ٣ضم الظي أخغػجّ الضْ٫ر َغا ٝفي جىُٟظ الاجٟاُ٢ت .
اإلياٞت ئلى اللجان ْ ظِؼة الؿا ٣ت جٓظض مجمٖٓت مً ٞغ١ر الٗمل ْ أظِؼة أزغٔر حٗمل في مجا ٫خماًت خ١ٓ٣ر
إلاوؿان ْ في م٣ضمتها مغ٦ؼ خ١ٓ٣ر إلاوؿان جىُ ْ ، ٠املٟٓى الؿامي لخ١ٓ٣ر إلاوؿان.
١
 ١إلاوؿان في أهّ ٌؿاٖض الجمُٗت الٗامت ْ املجلـ إلا٢خهاصي ْ إلاظخماعي ْ لجىت خ ٓ٣ر
ْ جتر٦ؼ مِمت مغ٦ؼ خ ٓ٣ر
ٔ مً ٞغاص ْ الجماٖ ـ ــاث
 ١إلاوؿان ٦ ،ظلٞ ٪اه ــّ ًسخو خل٣ي الك٩اْ ر
إلاوؿان في ٧ل ما ًخٗل ٤دىُٟظ اجٟاُ٢اث خ ٓ٣ر
املخٗل٣ت اهتها٧اث خ ٣ــٓ١ر إلاوؿان َ ْ ،ظا ًٟسر املجا ٫صْنر ق ٪ئلى مماعؾت هٕٓ مً الغ٢ا ت الٟٗالت ٖلى مضٔ التزام
 ١إلاوؿان ْ خغٍاجّ ؾاؾُت .
الضْ ر ٫اخترام خ ٓ٣ر

) اػزٔضد  ٝػغًذ ُِزٞه٤غ  ٝاُزو٣ٞذ  ٝاالٌٗٔبّ ثٔٞجت هغاع اُجٔؼ٤خ اُؼبٓخ ألْٓ أُزذضح كً ٕٓ ٢بٗ ٕٞاأل ٝ ٔ9ٕ٘ ٍٝصسِذ د٤ؼ اُ٘لبط
1ك 7 ٢رٔٞػ ٗ٘ٝ ٔ9كوب ألدٌبّ أُبصح .ٙ
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٣ 1993غاع مً الجمُٗت الٗامت ْ ،
أما ُٞما ًخٗل ٤املٟٓى الؿامي لخ١ٓ٣ر إلاوؿان ٦ما ؾب ٤ط٦غها ٣ٞض أوصخئ في
ًسخو اإلقغاٖ ٝلى مغ٦ؼ خ١ٓ٣ر إلاوؿان في ظىُ ْ ٠هٍُٓٓعٓ٣ً ْ ، ٥م االجها ٫غؤؾاد الضْ٫ر ْ الخٓ٩ماث ْ
املىٓماث الضْلُت الخٓ٩مُت ْ الٛحر خٓ٩مُت ملغا٢بت جىُٟظ اجٟاُ٢اث خ١ٓ٣ر إلاوؿان ً ْ ،سً٘ في مماعؾت ٖملّ إلقغاٝ
محن الٗام لؤلمم املخدضة ْ الجمُٗت الٗامت ْ املجلـ الا٢خهاصي ْ الاظخماعي ْ لجىت خ١ٓ٣ر إلاوؿان.
ال ًسٟى ٖلُىا ما جإصً ــّ ظِؼة ْ اللجان ؾالٟت الظ ٦ــغ مً صْعر خماتي لخ١ٓ٣ر إلاوؿان  ْ ،لً ً٨يبغي أن هالخٔ أن ٧ل
طلً ٪خٖٓ ٠٢لى مضٔ حٗاْنر الضْ٫ر في َظا املجا ْ ، ٫ئن ٧ان الٓي٘ الضْلي الغاًَ ًدُذ للضْ٫ر ال٨برٔر مماعؾت هٕٓ مً
الغ٢ا ت ٖلى الضْ٫ر التي ال جدترم خ١ٓ٣ر إلاوؿان مً ْظِت هٓغَا .
زامؿا  :بنالو بشإو خماًت النؿاء و ألاؾفاٌ في خاالث الؿىاعتن و اإلاناػناث اإلاؿلخت :
ب ْ املىاػٖاث املؿلخت أزىاد
ئن الجمُٗت الٗامت ْ هٓغا ل٣لِ٣ا لآلالم التي حٗاهحها اليؿاد ْ ٦ظا َٟا ٫في خاالث الُٓاع ر
الٟ٨اح في ؾبُل الؿلم ْ ج٣غٍغ املهحر ْ الخدغعر الٓ٣مي ْ الاؾخ٣ال ، ٫ضخاًا ألٗٞا ٫ال ئوؿاهُت ُٞهُبهم أطٔ قضًض ،
ْئصعا٧ا ملؿإْلُتها ئػاد مهحر الجُل الهاٖض ْ ئػاد مهحر مِاث الالحي ًإصًً صْعا ٖاما في املجخم٘ ْ في ؾغة ْ زانت
جيكيت َٟا ٫أنضعث عؾمُا َظا إلاٖالن بكأن خماًت اليؿاد ْ َٟا ٫في خاالث الُٓاعبر ْ املىاػٖاث املؿلخت ،
خُض جضٖٓ ظمُ٘ الضْ٫ر ًٖاد ئلى الالتزام اإلٖالن التزاما ص٣ُ٢ا ْ مً أَم ىٓصَا خٓغ الاٖخضاد ٖلى املضهُحن ْ
٢هِٟم ال٣ىا ل  ،مغ الظي ًلخ ٤الما ال جدصخى بهم  ْ ،زانت اليؿاد ْ َٟا ٫الظًً َم أ٢ل أٞغاص املجخم٘ مىاٖت
م٘ ئصاهت َظٍ ٖما٦ ، ٫ما ظاد اإلٖالن أهّ ًخٗحن ٖلى ظمُ٘ الضْ٫ر أن جبظ٧ ٫ل ما في ْؾِٗا لخجىِب اليؿاد ْ
َٟاٍْ ٫الث الخغب .
ؾاصؾا  :اجفاكُت اللػاء نلى حمُو ؤشياٌ الخمُيز غض اإلاغؤة :
جًمىذ َظٍ الاجٟاُ٢ت ؾخت أظؼاد جًمً ٧ل ظؼد مجمٖٓت مً املٓاص ْ ٧ل ظؼد جًمً ظاهب مً ظٓاهب خُاة املغأة ْ
أَم ما ظاد االجٟاُ٢ت الخضا حر املىاؾبت للً٣اد ٖلى الخمُحز يض املغأة في الخُاة الؿُاؾُت ْ الٗامت للبلض ْ ٦ظا الخضا حر
املىاؾبت للً٣اد ٖلى الخمُحز يض املغأة جٟ٨ل لِا خ٢ٓ٣ا مؿاٍْت لخ١ٓ٣ر الغظل في مُضان التر ُت ْ إلاٖترا ٝللمغأة
املؿاْاة م٘ الغظل أمام ال٣اهٓنر .
ي اإلالخم باجفاكُت اللػاء نلى حمُو ؤشياٌ الخمُيز غض اإلاغؤة:
ؾابها  :البروجىهى نٌ الازخُاع ن
ئن الضْ٫ر َغا ٝفي َظا البرْجٓ٫ٓ٧ر اج٣ٟذ ٖلى مجمٖٓت مً الٓ٣اٖض ْ َظا جأُ٦ضا ْ جهمُما مجها ٖلى يمان جمخ٘
املغأة بك٩ل جام ْ ٖلى ٢ضم املؿاْاة  ،جمُ٘ خ١ٓ٣ر إلاوؿان ْ الخغٍاث ؾاؾُت ٖ ْ ،لى اجساط ئظغاداث ٗٞالت ملى٘ أي
 ْ ١الخغٍاث أَم الىهٓم ْ هي ازخهام اللجىت السانت الً٣اد ٖلى الخمُحز يض املغأة في جل٣ي
اهتها٧اث لِظٍ الخ ٓ٣ر
الخبلُٛاث امل٣ضمت لِا ْ ًجٓ رػ ج٣ضًم الخبلُٛاث مً ٢بل ٞغاص  ،أْ هُا ت ٖجهم  ،مٓظب الٓالًت الً٣اةُت للضْلت الُغٝ
ْ التي ًؼٖمٓنر ٞحها أجهم ضخاًا الهتها ٥أي مً الخ١ٓ٣ر الٓاعصة في الاجٟاُ٢ت ٖلى ًضي جل ٪الضْلت الُغ ْ ، ٝئطا ٢ضم
الخبلُ ٜهُا ت ًٖ أٞغاص أْ مجمٖٓاث مً ٞغاص ُٞجب أن ًخم طل ٪مٓا٣ٞتهم ْ جٓ٩نر الخبلُٛاث ٦خا ُت ْ ال ًجٓػر أن
جٓ٩نر مجِٓلت املهضع .
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زامنا  :بنالو بشإو اللػاء نلى الهنف غض اإلاغؤة:
 ْ ١الخغٍاث
 ١أْ ًلغي جمخ٘ املغأة بهظٍ الخ ٓ٣ر
 ١إلاوؿان ْ الخغٍاث ؾاؾُت ْ ٌٗٓ ر
ئن الٗىٌ ٠ك٩ل اهتها٧ا لخ ٓ٣ر
ؾاؾُت  ْ ،ئط ً٣لِ٣ا إلازٟا ١مىظ أمض بُٗض  ،في خماًت ْ حٗؼٍؼ جل ٪الخ١ٓ٣ر ْ الخغٍاث في خاالث الٗى ٠يض املغأة .
ئن الٗى ٠يض املغأة مِٓغ لٗال٢اث ٔٓ٢ر ٚحر مخ٩اٞيت حن الغظل ْ املغأة ٖبر الخاعٍش  ،أصث ئلى َُمىت الغظل ٖلى املغأة ْ
مماعؾخّ الخمُحز يضَا ْ الخُلٓلت صْنر جهٓيِا ال٩امل  ْ ،أن الٗى ٠يض املغأة َٓ مً آلالُاث الاظخماُٖت الخاؾمت
التي جٟغى بها ٖلى املغأة ْيُٗت الخبُٗت للغظل .
ئن بٌٗ ٞياث اليؿاد ٧ ،اليؿاد املىخمُاث ئلى ٢لُاث  ْ ،اليؿاد املىدضعاث مً َالي نلُحن  ْ ،الالظياث ْ ،
املِاظغاث  ْ ،الٗاتكاث في املجخمٗاث الغٍُٟت أْ الىاةُت  ْ ،املٗٓػاث  ْ ،هؼٍالث املإؾؿاث إلانالخُت أْ السجٓنر ْ ،
َٟا ْ ، ٫املٗٓ٢اث ْ املؿىاث  ْ ،الٗاتكاث في أظٓاد الجزاٖاث املؿلخت  ،هي ٞياث قضًضة الًٗ ٠في مٓاظِت الٗى٠
.
لظلٞ ٪ان الجمُٗت الٗامت ْ ٣غاع اجسظجّ أصع٦ذ أن جىُٟظ اجٟاُ٢ت الً٣اد ٖلى ظمُ٘ أق٩ا ٫الخمُحز يض املغأة بك٩ل
ٗٞا ٫مً قأهّ أن ٌؿِم في الً٣اد ٖلى الٗى ٠يض املغأة ْ أن ئٖالن الً٣اد ٖلى الٗى ٠يض املغأة املغ ٤ٞبهظا ال٣غاع
مً قاهّ أن ٌٗؼػر الٗملُت .
جاؾها  :اجفاكُت الغغا بالؼواج  ،و الخض ألاصنى لؿن الؼواج و حسجُل نلىص الؼواج :
خُض أن املاصة 16مً إلاٖالن الٗالمي لخ١ٓ٣ر إلاوؿان جىو ٖلى أهّ :
 _ 1للغظل ْ املغأة  ،متى اصع٧ا ؾً البلٓ ، ٙخ ٤التزْط ْ جأؾِـ أؾغة  ،صْنر ُ٢ض بؿبب الٗغ١ر أْ الجيؿُت أْ الضًً ْ ،
َما مدؿاٍْان في الخ١ٓ٣ر لضٔ التزْط ْ زالُ٢ ٫ام الؼْاط ْ لضٔ اهداللّ ،
 _ 2ال ٌٗ٣ض الؼْاط ئال غيا الُغٞحن املؼم٘ ػْاظِما عياد ٧امال ال ئ٦غاٍ . ُّٞ
 ، 1954أن بٌٗ ٖغاْ ، ٝ
٦ما أن الجمُٗت الٗامت لؤلمم املخدضة أٖلىذ ال٣غاع ) 843ص_ (9املإعر في 17صٌؿمبر
الٓ٣اهحن ْ الٗاصاث ال٣ضًمت املخهلت الؼْاط ْ األؾغة جدىافى م٘ املباصب املىهٓم ٖلحها في مُشا ١مم املخدضة ْ في
 ١إلاوؿان .
إلاٖالن الٗالمي لخ ٓ٣ر
ْ ئط جإ٦ض مً ظضًض أن ٖلى ٧اٞت الضْ٫ر  ،ما ٞحها جل ٪التي جٖ ٘٣لحها ان جخٓلى مؿإْلُت ئصاعة ٢الُم ٚحر املخمخٗت
الخ٨م الظاحي أْ املكمٓلت الٓناًت ختى هُلِا الاؾخ٣ال ، ٫اجساط ظمُ٘ الخضا حر املىاؾبت اللٛاد مشل جلٖ ٪غاْ ، ٝ
الٓ٣اهحن ْ الٗاصاث ال٣ضًمت  ْ،طل ، ٪هٓعة زانت خامحن الخغٍت الخامت في ازخُاع الؼْط ْ اإللٛاد الخام لؼٍجاث
َٟا ْ ٫لسُبت الهٛحراث ٢بل ؾً البلٓ ْ ، ٙخ٣غٍغ الٗٓ٣باث املالةمت ٖىض اللؼْم  ْ ،اوكاد سجل مضوي أْ ٚحر مضوي
حسجل  ُّٞظمُ٘ ٖٓ٣ص الؼْاط .
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ٞؤلظل َظا ٧لّ اج٣ٟذ الضْ٫ر املخٗا٢ضة ٖلى مجمٖٓت مً خ٩ام ْ ٖغيتها الجمُٗت الٗامت للخٓ ْ ُ٘٢الخهضً٣ ٤غاعَا
.1963
1763أل ) ٠ص _ ( 18املإعر في 7هٓٞمبر
ْ في َظا ههذ املاصة ْلى ٖلى أهّ ال ًىٗ٣ض الؼْاط ٢اهٓها ئال غيا الُغٞحن عياد ٧امال ال ئ٦غاٍ  ْ ، ُّٞاٖغابهما ٖىّ
بصسهحهما بٗض جأمحن الٗالهُت الالػمت ْ دًٓعر الؿلُت املسخهت بٗ٣ض الؼْاط  ْ ،دًٓعر قِٓص ْ٣ٞا آلخ٩ام ال٣اهٓنر
٦ما ً٢ذ املاصة 2مً هٟـ الاجٟاُ٢ت ٖلى أن جٓ٣م الضْ٫ر َغا ٝفي الاجٟاُ٢ت اجساط الخضا حر الدكغَُٗت الالػمت لخُٗحن
خض أصوى لؿً الؼْاط  ْ ،ال ًىٗ٣ض ٢اهٓها ػْاط مً َم صْنر َظٍ الؿً  ،ما لم ج٣غعر الؿلُت املسخهت اٟٗٞاد مً قغٍ
الؿً ألؾباب ظضًت  ،ملهلخت الُغٞحن املؼم٘ ػْاظِما .1
ناشغا  :بغوجىهىٌن منو و كمو و مهاكبت الاججاع باألشخاص و بساضت النؿاء و ألاؾفاٌ  ،اإلاىمل الجفاكُت ألامم
اإلاخدضة إلايافدت الجغٍمت اإلانكمت نبر الىؾنُت :
ٔ أن اجساط ئظغاداث ٗٞالت ملى٘ ْ م٩اٞدت الاججاع األشسام  ْ ،سانت اليؿاد ْ َٟاً ، ٫خُلب ههجا صْلُا
ئط جغ ر
قامال في لضان امليكأ ْ الٗبٓ رع ْ امل٣هض ٌ ،كمل جضا حر ملى٘ طل ٪الاججاع ْ مٗا٢بت املخاظغًٍ ْ خماًت ضخاًا طل٪
الاججاع ٓؾاةل مجها خماًت خِ٢ٓ٣م إلاوؿاهُت املٗتر ٝبها صْلُا .
ْ ئط جً٘ في اٖخباعَا أهّ ٖلى الغٚم مً ْظٓص مجمٖٓت مخىٖٓت مً اله ٥ٓ٩الضْلُت املكخملت ٖلى ٓ٢اٖض ْ جضا حر
ٖملُت مل٩اٞدت اؾخٛال ٫شسام  ْ ،سانت اليؿاد ْ َٟا ، ٫ال ًٓظض نٖ ٪المي ًدىاْ٫ر ظمُ٘ ظٓاهب الاججاع
األشسام .
ْ ئط ً٣لِ٣ا أهّ في ُٚاب مشل َظا اله ، ٪ؾًٓ ٝخٗظع جٓٞحر خماًت ٧اُٞت لؤلشسام املٗغيحن لالججاع .
 ، 1998الظي ٢غعث  ُّٞالجمُٗت ئوكاد
 111املإعر في٧ 9اهٓنر ْ٫ر  /صٌؿمبر ؾىت
ْ ئط حؿخظ٦غ ٢غاع الجمُٗت الٗامت/53
لجىت صْلُت خٓ٩مُت مٟخٓخت الًٍٗٓت مسههت لٛغى اجٟاُ٢ت صْلُت قاملت مل٩اٞدت الجغٍمت املىٓمت ٖبر الَٓىُت ،
ْ للبدض في ْي٘ ن ٥ٓ٩صْلُت مجها نً ٪دىاْ٫ر الاججاع اليؿاد ْ َٟا. ٫
ْ ا٢خىاٖا مجها أن اؾخ٨ما ٫اجٟاُ٢ت مم املخدضة مل٩اٞدت الجغٍمت املىٓمت ٖبر الَٓىُت ه ٪صْلي ملى٘ ْ ٢م٘ ْ مٗا٢بت
الاججاع األشسام ْ ،سانت اليؿاد ْ َٟا ،٫ؾُُٟض في مى٘ ْ م٩اٞدت جل ٪الجغٍمت.
الخاجمت :
مىظ مياث الؿىحن مً الؼمان زلذ ٧ ،اهذ الكغَٗت إلاؾالمُت ٞحها ْ ماػالذ أ٦ثر الكغات٘ الؿماٍْت ْ الٓ٣اهحن الٓيُٗت
اَخماما ىٓام ؾغة  ْ ،أخؿجها جىُٓما للخُاة الؼْظُت ٢ ْ ،ض أْنذ ٓظٓب اخترام الٓالضًً ْ يمان الٗىاًت ٩ل
أٞغاص ؾغة لٓ٣لّ حٗالى " ْ مً ًاجّ أن زل ٤ل٨م مً أهٟؿ٨م أػْاظا لدؿ٨ىٓا ئلحها  ْ ،ظٗل ِى٨م مٓصة ْ عخمت ".2
ٝ ) 1ؿ ْ٤دـبّ اُض ٖ٣األدٔض  ،االرلبه٤بد اُض٤ُٝخ أُزؼِوخ ثذوٞم االٗـبٕ اُشبهخ ٘ٓ ،لٞعاد اُذِج ٢اُذوٞه٤خ ٕ م .ٔٔ8
 ) 2ؿٞعح اُغ ّٝا٣٥خ عهْ ٕٔ.
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ل٣ض خاْلذ ال٨شحر مً الضْ٫ر ال٨برٔر ْ املٓازُ ٤الضْلُت خماًت املغأة مً ٧ل أق٩ا ٫الاٖخضاد ل ً٨الغٚم مً َظا لم جٓ٤ٞ
في طل ْ ٪طل ٪لخٗضص أهٓإ الاٖخضاد ْ طل ٪دؿب الؿً ْ م٩ان جٓاظضَا البِذ أْ الٗمل أْ الكاعٕ .
ْ ًجب إلاقاعة ئلى أن الاٖخضاد ٖلى املغأة لّ جأزحر ٦بحر ٖلى املجخم٘ ٩٦ل اٖخباعَا الىٓاة ْلى لّ ٗٞ،ضم الاَخمام
املغأة ًجٗلِا زُغا ٖلى املجخم٘ ضال مً أن ج ٓ٩رن م الهالخت الخىٓهت ْ املغبُت .
لظالً ٪جب الاَخمام املغأة طل ٪أجها حكٛل هه ٠املجخم٘ مً خُض الٗضص  ْ ،أظمل ما في املجخم٘ مً خُض الٗٓاَ٠
ْ أٖ٣ض ما في املجخم٘ مً خُض املك٨الث ٞ ،الجهٓى املجخم٘ مغجبِ بها طل ٪أهّ ْ عاد ٧ل عظل ُٖٓم امغأة .
ئن الترؾاهت الدكغَُٗت الجؼاةغٍت ٚىُت مٓاَغ الخماًت للمغأة هٓغا للضْعر الِام ْ املدٓعي الظي جًُل٘ ّ في مجخمٗىا
ٖلى ٧ل الانٗضة ل ً٨ما هي الًماهاث الخُ٣ُ٣ت لترظمت ٧ل َظٍ امل٣خًُاث الدكغَُٗت الخماةُت للمغأة ٖلى اعى
الٓا. ٘٢
ٞؤلظل طل ٪ال ًٟ٨ي ْظٓص ههٓم هٓغٍت جهب ٧لِا مً اظل خماًت املغأة صْنر ْظٓص أعيُت حؿاٖض ٖلى الخُبُ٤
الٟٗلي ل٩ل َظٍ الىهٓم املٓظٓصة ٖلى املؿخٓٔر الضازلي ْ الضْلي .
ْ ما أن ؾغة جمشل الىٓاة ْلى مما ًيبغي مّٗ خماًت م مً ٧ل الىٓاحي ٢اهٓهُا  ،صخُا  ،اظخماُٖا  ،ز٣اُٞا ،
ا٢خهاصًا ،ؾُاؾُا  ،زانت ْ أن املغأة الُٓم لم ٌٗض ً٣خهغ جٓاظضَا البِذ  ْ ، ِ٣ٞئهما أنبدذ املدامُت  ،الُبِبت،
املِىضؾت  ،البرملاهُت أي أنبدذ جخ٣لض مىانب ٖلُا ْ خؿاؾت .

اإلاغاحو :
ؤ _ اإلاالفاث :
 ١إلاوؿان في ئَاع مىٓمت مم املخدضة ْ الٓ٧االث الضْلُت املخسههت ـ ـ
 _ 1ص  /أخمض أ ٓ الٓٞا  :الخماًت الضْلُت لخ ٓ٣ر
. 2005
صاع الجهًت الٗغبُت ـ ـ الُبٗت الشاهُت
. 2004
 _ 2أخمض ٞخخي ؾغْع – ال٣اهٓنر الجىاتي الضؾخٓعي  ،صاع الكغْ ، ١الُبٗت الشالشت
 _ 3لخاط الٗغبي  :الٓظحز في قغح ٢اهٓنر ؾغة الجؼاةغير  ،الجؼد ْ٫ر أخ٩ام الؼْاط  ،صًٓان املُبٖٓاث الجامُٗت .
ٖ_ 4بض الٗؼٍؼ ؾٗض  ،ظغاةم الاٖخضاد ٖلى مٓا ٫الٗامت ْ السانت  ،صاع َٓمت .
.2001
ٖ _ 5هام ػ٦غٍا ٖبض الٗؼٍؼ  ،خ١ٓ٣ر إلاوؿان في الًبِ الً٣اتي  ،صاع الجهًت الٗغبُت
.2008
_ 2007
ي الجضًض  ،مُبٗت َالب َ ،بٗت ظضًضة
ًُٞ _6ل الِٗل  ،قغح ْظحز في ٢اهٓ رن ؾغة الجؼاةغ ر
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 _ 8مدمض َُبت  ،الجضًض في ٢اهٓنر الجيؿُت الجؼاةغٍت ْ املغ٦ؼ ال٣اهٓوي ملخٗضص الجيؿُاث  ،صاع َٓمت للُباٖت ْ اليكغ
 ،الُبٗت ْلى.2006
ْ _ 9ؾُم خؿام الضًً خمض  ،الاجٟاُ٢اث الضْلُت املخٗل٣ت د١ٓ٣ر الاوؿان السانت  ،ميكٓعاث الخلبي الخُ٢ٓ٣ت .
ب _ النطىص اللانىنُت :
_ الضؾاجير :
.1996
صؾخٓعر الجمِٓعٍت الجؼاةغٍت الهاصع في 28هٓٞمبر
اللىانيو :
 1966املخًمً ٢اهٓنر الٗٓ٣باث املٗض ْ ٫املخمم .
مغ 156_ 66املإعر فيًٓ 8هُٓ
 1984املخًمً ٢اهٓ رن ؾغة املٗض ْ ٫املخمم األمغ ع٢م 02_05املإعر في27
٢اهٓ رن ع٢م 11_ 84املإعر فيًٓ 9هُٓ ؾىت
. 2005
ٞبراًغ
 1990املخٗل ٤بٗال٢اث الٗمل الٟغصًت املٗض ْ ٫املخمم .
ال٣اهٓنر ع٢م 11_90الهاصع خاعٍش/4/24
 2006املخًمً ال٣اهٓنر ؾاسخي الٗام للُْٟٓت الٗمٓمُت .
مغ ع٢م 03_06الهاصع فيًٓ 15لُٓ
 ١الى٣ٟت .
 2015املخًمً اوكاد نىضْ ر
٢اهٓ رن 01_15المؤعر فيً 4ىاًغ
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اإلاغؤة الهغبُت وصوعها الغٍاصي في نالم مخًير ( اإلاغؤة اللُبُت
ً
) نمىطحا
ن
 لُبُا.  حامهت اإلاغكب.  اؾخاط نلم النفـ الهام-  لُلى مدمض الهاعف.ص

: ملخظ البدث
 ختى ًخم اجساط الخضا حر الالػمت التي حؿِم، ّ ْأَمُخ، ِم َبُٗت صْعر املغأةٞ جيب٘ أَمُت البدض في مؿاٖضة املجخم٘ ٖلي
ُم الاظخماُٖت٣ضعة جأزحر ْؾاةل ٖالم ٖلى مىٓٓمت ال٢  ْ ُان، ُمت صْعر املغأة٢ ًلل م٣ت الؿاةضة التي جٞا٣ُحر الشٛفي ح
. ُّ٢ضم املجخم٘ ْع٣ُحر ْظِت هٓغَم ألَمُت صْعر املغأة في جٛ ْح، ٘غاص املجخمٞحر الاظخماعي لضٔ أْٛئخضار الخ
ٔ البكغٍت التي
ٓ ر٣ ال٠ اٖخباعَا جمشل هه، البدض الضعظت ؾاؽ جٓيُذ صْعر املغأة الٗغبُت في ظمُ٘ املجاالثْٝحهض
ًا
ًا
ْاهذ اظخماُٖت أ٧ ؾلبا أْ اًجا را ( ٖلى صْعر املغأة ؾٓاد
 َغح الٗٓامل املإزغة ) ر، حها٢ر ٖلحها في ىاد املجخمٗاث ْ ع٫ٌٓٗ
٤ُما ًخٗلٞ  ْحؿلُِ الًٓد ٖلى أهٓإ الخمُحز الٗىهغير املماعؽ يض املغأة زانت. اهٓهُت أْ صًيُت٢ ْخهاصًت أ٢ا
. ضْعَا الؿُاسخي
Summary
The importance of research in helping the community to understand the nature of the role of
women , and its importance , until take necessary measures to contribute to changing the
culture that reduce the value of the role of women , and the statement of the impact of the
media on the ability of system of social values among members of the community and change
their view of the importance of the role of women the progress of society and advancement.
The research aims primarily to clarify the basis for the role of Arab women in all areas , as it
represents half the manpower reliable in building communities and advancement , put
influencing factors ( positively and negatively) on the role of women , whether social ,
economic or legal or religious . and shed the light on the types of racial discrimination
practiced repelling women especially with regard to its leadership role
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ملضمت :
ئن ج٣ضم املجخمٗاث ال ً٣اؽ ما جمل ّ٨مً زغْاث َبُُٗت  ِ٣ٞل ما جمل ّ٨مً ٖ٫ٓ٣ر م٨ٟغة خُض ٌؿدىض الخ٣ضم ٖلى
َو
َو
ظُضا .
جضعٍبا ر
ر
الٔٓ٣ر البكغٍت املخٗلمت ْاملخضعبت
ْحٗض املغأة ظؼد مً الٔٓ٣ر البكغٍت في أي مجخم٘ ٧ان  ،ل جمشل خٓالى هه ٠املٓاعص البكغٍت َْْىىا الٗغبي ٓيّٗ
الخالي أ٦ثر خاظت إلقغا ٥املغأة في زُِ ْٖملُاث الخىمُت ْالخٗلُم ْالجهٓى مإؾؿاجّ ْ ،ئصماظِا في مكاعَّٗ
املسخلٟت ْالتي تهض ٝئلى جدؿحن هُٖٓت الخُاة ْجأؾِـ ِيت أًٞل لىمٓ الجيـ البكغير .
ئن ًُ٢ت املغأة جدؿم ُاب٘ قمٓلي ْلِا مغج٨ؼاث ز٣اُٞت ْخًاعٍت جبلٓعث صازل املجخمٗاث ٖبر الٗهٓعر ْبالخالي ٞان
أي حُٛحر ًغاص ئخضازّ ٖلى َظا الهُٗض ًخُلب حٛحراث ظَٓغٍت في ٞلؿٟاث املجخم٘ ُْ٢مّ ْٖاصاجّ ْج٣الُضٍ َ .ظا ْال ض
مً إلاقاعة ئلى أن ًُ٢ت املغأة مُ٣اؽ ظُض ْخؿاؽ لخُٓعر املجخم٘ ْجسل ، ّٟخُض جغجبِ الٓا ٘٢الاظخماعي
ْالا٢خهاصي ْالؿُاسخي ٞدضْص ج٣ضم املجخم٘ مغَٓنر خ٣ضم املغأة ٞ ُّٞال ًم ً٨جهٓعر ج٣ضم مجخم٘ سُى مىخٓمت
َو
مسلٟا ْعاةّ هه ّٟالشاوي في خالت جسل. ٠
ر
ْاملغأة في لُٟت الشالشت جٓاظّ الٗضًض مً الخدضًاث الٗاملُت املخمشلت في ْاَغة الٗٓملت ْزٓعة الاجهاالث
ْاملٗلٓماث التي جخُلب صعظت ٖالُت مً ال٣ضعة ٖلي ئصاعة املٗغٞت ْ زظ أؾالُب الخ٨ٟحر الٗلمي ْالا خ٩اع للٓنٓ٫ر ئلى
أًٞل ال٣غاعاث التي حٗٓم الاؾخٟاصة مً َظٍ الخدضًاث ْج٣لل مً زاعَا الؿلبُت.
٦ما جٓاظّ املغأة جدضًاث ئ٢لُمُت مخمشلت في ً٢اًا الخغب ْالؿلم ْالخىمُت ْوكغ الضًم٣غاَُت  .أما ٖلي املؿخٓٔر
املدلي ٞخمشل الٗضًض مً الٓ٣اهحن ْالؿُاؾاث الٗامت ْمك٨الث البُالت ْالاخٓا ٫الصسهُت بٌٗ الخدضًاث املدلُت
التي جٓاظّ املغأة .
٧ل َظٍ الخدضًاث ٞغيذ خخمُت جم٨حن املغأة ْصٖم مكاع٦تها في ٖملُت اجساط ال٣غاع ْحٗؼٍؼ ْنٓلِا ئلى مىانب
الؿلُت ْنى٘ ال٣غاع .
ئن هُل املغأة الٗغبُت خِ٢ٓ٣ا ال ًخأحى صْنر الؿعي الجاص ئلى صمجِا في الخُاة الٗامتْ ،جأُ٦ض صْعَا الغٍاصي في املجخم٘،
ّ
ْمؿاَمتها في ىاد ؾلم أْلٍٓاجّ الَٓىُت.
ًا
ًا
ئياُٞا ٖلى أن املغأة الٗغبُت ٢اصعة ٖلى الجهٓى ضْعر َْجي ْاػن ،مً قأهّ عٞض
ر
٦ما أن لضان الغبُ٘ الٗغبي مشلذ ر
صلُال
ّ
ْالخُٓ رع.
الخُاة الٗامت بٗٓامل ال ٚجى ٖجها للجهٓى
مشيلت البدث :
ِْغث مكاع٦ت املغأة الٟاٖلت في ْ٢خىا الخايغ ْخًٓعَا الالٞذ ْزبراتها املترا٦مت التي ٧اهذ مسبأة أْ مبٗضة ْٖ ْ ،حها
َو
َو
َو
ْٖمُ٣ا في مؿحرة املغأة هدٓ الخدغ رع
ر
جدٓال اعػ را
ر
الظي ا٦دؿبخّ مً الاػماث الخالُت ْالشٓعاث الٗغبُت الظي اخضر
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َو
َو
ًا
ؾمُ٩ا مً ٖغاٝ
ر
جماما أن َىا ٥ظضاعرا
ْالخدٓ٫ر ئلى مماعؾت الضًم٣غاَُت في ٧ل مً مٓا ٠٢الخُاة  ،ل٨ىىا هضع ٥ر
ًا ًا
مجزالٍْ .جب
خ٨ما ر
ر
ْالخ٣الُض ،التي خالذ حن املغأة الٗغبُت ْصْعَا الٓاػنر في الخُاة الَٓىُت ُ ،ض أن َظٍ ٖغا ٝلِؿذ
أن ًٓ٩نر مُٗاع مت الضًً ْ ،لِـ الخ٣الُض التي ْيِٗا إلاوؿان ٧ .ي وؿاَم في صٖم املغأة في ؾٗحها ألزظ صْعَا الٟٗا٫
في ؾغة ْاملجخم٘ .
ؤهمُت البدث :
في يٓد ما ؾب ٤ط٦غٍ ْمً أظل حٗمُ ٤الِٟم خٓ٫ر الضْعر ال٨بحر ْاملِم الظي جلٗبّ املغأة الٗغبُت في ْاٗ٢ىا الخالي خٛحراجّ
الؿغَٗت ْ ،ما هخج ًٖ الشٓعاث الٗغبُت ْزانت في لُبُا ْ ،ما ًىٗ٨ـ ٖلحها في جٓٞحر الخُاة ًٞل ْبما ٌؿخلؼم طل ٪مً
جد ٤ُ٣املخُلباث ْالخاظاث ؾاؾُت ْ .جيب٘ أَمُت َظا البدض مً آلاحي:
 _1مؿاٖضة املجخم٘ ٖلي ِٞم َبُٗت صْعر املغأة ْ ،أَمُخّ  ،ختى ًخم اجساط الخضا حر الالػمت التي حؿِم في حُٛحر الش٣اٞت
الؿاةضة التي ج٣لل مً ُ٢مت صْعر املغأة.
ُ _2ان ٢ضعة جأزحر ْؾاةل ٖالم ٖلى مىٓٓمت الُ٣م الاظخماُٖت ْئخضار الخٛحر الاظخماعي لضٔ أٞغاص املجخم٘ ْحُٛحر
ْظِت هٓغَم ألَمُت صْعر املغأة في ج٣ضم املجخم٘ ْ ع. ُّ٢
 _3ئقٗاع املغأة ُ٣متهاْ ،بأجها مدِ اَخمام مغا٦ؼ البدض الٗلميْ ،بأن َىا ٥اججاَاث ٖلمُت ظاصة لخُٛحر الاججاَاث
الؿلبُت ججاٍ املغأةْ ،جأُ٦ض أجها جمشل هه ٠املجخم٘.
ؤهضاف البدث :
ٔ
 _1حهضَ ٝظا البدض الضعظت ؾاؽ جٓيُذ صْ رع املغأة الٗغبُت في ظمُ٘ املجاالث ،اٖخباعَا جمشل هه ٠ال ٓ٣ر
البكغٍت التي ٌٗٓ رٖ ٫لحها في ىاد املجخمٗاث ْ ع٢حها .
ًا
ًا
ؾلبا أْ اًجا را ( ٖلى صْعر املغأة ؾٓاد ٧اهذ اظخماُٖت أْ ا٢خهاصًت أْ ٢اهٓهُت أْ صًيُت .
َ _2غح الٗٓامل املإزغة ) ر
 _3حؿلُِ الًٓد ٖلى أهٓإ الخمُحز الٗىهغير املماعؽ يض املغأة زانت ُٞما ًخٗل ٤ضْعَا الؿُاسخي .
منهجُت البدث :
ؾٓ ٝجدب٘ الباخشت املىهج الاؾخ٣غاتي اٖخباعٍ أوؿب املىااج التي جخٓاْ ٤ٞأَضا ٝالبدض الظي ًٓ٣م ٖلى صعاؾاث
ْأ دار ْج٣اعٍغ ؾا ٣ت مخٗل٣ت املٓيٕٓ .
ؤلاؾاع النكغين :
اإلاغؤة والخهلُم :
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ًا
ًا
صْعا أؾاؾُار ٞـي جىمُـت ٢ـضعاث إلاوـؿان
ر
ل٣ض ُيذ الضعاؾاث لضعاؾاث أن الخٗلُم ًلٗب
ْمِاعاجّ ْاججاَاجّ ٍْغ ٘ٞمؿخٓاٍ الهخي ٍْدؿً مؿخٓٔر اهخاظُخّ ْصزلّ ٍْم٨ىّ
الخالي مً املؿاَمت بك٩ل أًٞل في الخىمُت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت لبالصٍ .
 ١إلاوـؿان
ْلِظا ظٗلذ املاصة الؿاصؾت ْالٗكغْن مً إلاٖالن الٗـالمي لخ٣ـٓ ر
ًا
خ٣ا ل٩ل ئوؿان
ر
الهاصع ًٖ الجمُٗت الٗامت لؤلمم املخدضة في ٖام  ٝ1948الخٗلُم
ْلى صْنر جمُحز أْ جٟغ٢ـت
٢ل في مغاخلّ
ْطل ٪بك٩ل التزامي ْمجاوي ٖلى
حن الغظاْ ٫اليؿاد .1
مسخلـ ٠أهدـاد
ًا
ْظٗلـّ مٓا٦ب رـا

٧ان لِظا إلاٖالن جأزحر ٖلى ؾاةغ الضؾاجحر ْالٓ٣اهحن الَٓىُت في
الٗالم ٞاػصاص الُلب ٖلى الخٗلُم ْؾعى املؿإْلٓنر ٖىّ لخدؿِىّ
ًا
ْمالةما للخاظاث الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت للبالص .
ر
للخُٓعر الٗلمي ْالخ٣جي
ًا
ٖامال للخُٓعر ْالخ٣ضم زانـت ٞـي
ر
٣ٞض أنبذ الخٗلُم في البلضان املخ٣ضمت ْالىامُت
ٖهغ الشٓعة الخ٨ىٓلٓظُت ْالخٟجغ املٗغفي ْالاهٟخاح الٗالمي في مسخل ٠املجاالث
الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت ْالش٣اُٞت ْأنبذ ج٣ضم الضْ٫ر ً٣اؽ مؿخٓٔر حٗلُم أ ىائهـا
ًا
ًا
ْلى ْأنبذ أمغ جىمُت املـٓاعص
الضعظت
ر
حٗلُمُا
ر
ؾبا٢ا
ْأنبذ الؿبا ١الٗالمي
البكغٍت مؿألت خُاة أْ مٓث اليؿبت ملسخل ٠املجخمٗاث زانت الىامُت ٧ي جد٤٣
ًا
ٖاة٣ا للخُٓعر الخًاعير خُـض أنبدذ أخض م٣اًِـ جسل ٠الضْ٫ر.
ر
الخىمُت الكاملتْ .مً َظا املىُل ٤أنبدذ مُت
مُت
جترِ٦ا
التي
الؿُاؾُت
آلازاع
ئلى
ْبالىٓغ
زحرة ُٞالبـذ
ٞغاص ْاملجخمٗاث اػصاص اَخمام الٗالم مك٩لتها في الٗٓ٣ص
ٖلى
مجها
إلاوؿان
جدغٍغ
ًغْعة
املخسههت
ْالَٓىُت
ْإلا٢لُمُت
الضْلُت
املإجمغاث
مُت
مم املخدضة ٖام ٖ ٝ1990اما ملدٓ
ْالٗمل ٖلى جىمُت ٢ضعاجّ ْ٢ض أٖلىذ
خٓ ر٫
ٖلـى
ْلـى
ماصجـّ
في
للجمُ٘ٝ"1990
"التر ُت
الٗالمي
إلاٖالن
ْأ٦ض
ؾاؾُت ل٩ل شسو صْ رن اؾخصىاد ختى ًخم ً٨مـً
يغْعة جأمحن خاظاث الخٗلُم
املؿاَمت في ٖملُت الخىمُت ْطل ٪في مٖٓض أ٢هاٍ ٖام ٍْ ٝ2000أحي طل ٪مـ٘
2
الٗ٣ض الٗالمي للخىمُت الش٣اُٞت .
أما في لُبُا ٞال ًم ً٨جُُ٣م إلاهجاػ الَٓجي الظي جد ٤٣في الٗٓ٣ص
صْنر
املٗغٞـي
أمجهـا
املغأة ْجٓٞحر
مضاع٥
مجا ٫جٓؾُ٘
في
املايُت
للخاعٍش ال٣غٍب ٣ٞض ٧اهذ الش٣اٞت الاظخماُٖت الؿاةضة ال حـؿمذ للٟخُـاث
املضاعؽ م٣اعهت
املضاعؽ خُض جأزغ الخدا ١إلاهار
الغؾمي ْالدسجُل

الشالزـت
الغظـٕٓ
ـالخٗلُم
الظٓ٧عر

ٔ _ عك٤وخ ؿِ ْ٤دٔٞص ( ٓ ، ) ٔ997لٌالد اُذبًغ ٝرذض٣بد أُـزوجَ  ،صاع األٓٓ ، ٖ٤وغ  ،م . ٔ9
ٕ _عك٤وخ ؿِ ْ٤دٔٞص ٓ ،غجغ ؿبثن  ،م ٕٓ .
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٦ما ع ٌٞالىاؽ حٗلُم املغأة ْؾاصث ٨ٞغة أن الخٗلُم ًمـ ٦غامتها ْئطا ما ٧اهذ
َىا ٥اؾخصىاداث في املضن ٞؿغٖان ما ًجغير خغمان الٟخاة مً مٓانلت الضعاؾـت
بٗض ئجها املغخلت الا خضاةُت أْ ٢بل طل ٪مجغص مٗغٞتها ملباصب ال٣ـغادة ْال٨خا ـت
٩ٞان آلا اد ٌؿخُٗىٓنر مٗلمحن "الِ٣ٟاد" ٧ي ٌٗلمٓا ىاتهم ٢غادة ال٣ـغ ن ال٨ـغٍم .
ًا
هٖٓا مً الخٗلُم الٛحر هٓامي جٓ٣م ّ بٗـٌ اليـؿاد املـضعباث
ر
٦ما ٧ان َىا٥
ْؾمحن "الٗغٍٟت" لخٗلُم الٟخُاث في املضن زانت مِاعاث السُاَت ْٞىٓنر الخُغٍؼ
ئياٞت ئلى الضعْؽ التر ٍٓت .
ْم٘ ٢ضْم ٖ٣ض السمؿِىاث صزل الىٓام الخٗلُمي اللُبي مغخلـت ظضًـضة ا٢ترهـذ
انضاع ٖضًض مً الٓ٣اهحن ْاللٓاةذ مً ُجها ٢اهٓنر الخٗلُم إلالؼامي لٗام ٝ1951
ًا
ًا
ْئهازا ْ٢ـض ٦ـان
ر
ر
طٓ٧عا
خُض هو ٖلى يغْعة اهدكاع الخٗلُم لجمُ٘ املٓاَىحن
البضاًت ْظٓص ؾُاؾت َْىُت لخٗلُم املغأة الٗضًض مً الاوٗ٩اؾاث إلاًجا ُت ُٞما بٗـض
خُض ؾاَمذ في جبض ٫اججاَاث املجخم٘ هدٓ حٗلُم الٟخُاث ْفي ػٍـاصة الـٓعي
الاظخماعي د ٤املغأة في الخٗلُم ْجغؾُش ال٣ىاٖت بٗضم حٗاعى جُٓعر ٦مي ٞـي
وؿبت حسجُل البىاث في املغاخل الخٗلُمُت ٣ٞض اعجٟٗذ اليؿبت امليٍٓت لٗضص إلاهـار
مً ئظمالي املسجلحن في الخٗلُم الا خضاتي مً %4.13في الؿىت الضعاؾُت 1952-
 ٝ1953ئلى  % 4.20في الؿىت الضعاؾُت  ٝ1963-1962خُض حٗ٨ــ َـظٍ اليؿبت مإقغ الخدا ١البىاث املغخلت الا خضاةُت
ًا
ُُيا زال ٫جل ٪الٟترة ْ٧اهـذ اليـؿبت امليٍٓت
ر
م٣اعهت الظٓ٧عر ئال أن وؿبت الخدا ١البىاث املغخلت إلاٖضاصًت ْالشاهٍٓت ٧ان
1
لئلهار م٣اعهت الظ ٓ٧رع  %4.7في ٖام . 1963
ٟٞي الٓ٢ذ الظي ججاْػث وؿبت مُت حن إلاهار  % 90لم جؼص اليؿبت
ًٖ ْ % 57طل ٪لٓظٓص ْغْ ٝاظخماُٖت حٗغ٢ل اهدكاع الخٗلُم حن إلاهار.

حن الغظا٫

ْ٢ض ِْغث أْ٫ر زُت زماؾُت للخىمُت في الٟترة مً  ٝ-1968_1963مما أصٔ ئلى
جٓانل الىمٓ ال٨مي في الخٗلُم ٦ما ػاصث وؿبت الخدا ١البىاث في مغاخل الخٗلـُم
م٣اعهت الٟترة الؿا ٣ت ٟٞي املغخلت الا خضاةُت اليؿبت امليٍٓت للبىاث اعجٟٗـذ مـً
2
. ٝ 1970
 % 6.18في الؿىت الضعاؾُت_ 1969

ٔ _ ػبئلخ ٓذٔض كلٌ٤خ ( ٕٗٓٓ )  ،أُغأح ٝاُز٘ٔ٤خ ك ٢أُجزٔغ اُؼغث ٢اُِ٤ج ، ٢صعاؿخ ٓ٤ضاٗ٤خ رو٤ٔ٣ٞخ ُٔغاًؼ اُز٘ٔ٤خ اُغ٣ل٤خ  ،عؿبُخ ٓبجـز٤غ ،
ٓ٘لٞعح  ،صاع اٌُزت اُ٤ٍ٘ٞخ  ،ث٘ـبػ ، ١م ٖ. 7
ٕ _ أُغجغ اُـبثن ٗلـ ، ٚم ٓ. ٔٙ

٘_ التعميم والتدريب :ممتقى المرأة العربية ،شبكة االتصاالت الدولية .
www Awfarab-org/pag/li/2004/tw.htm
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ْجض ٫الضعاؾاث أن أمُت إلاهار ٧اهذ وؿبت ٧املت ٖىض ضاًت الخجغبت ْبُ٣ذ دضْص
 ٤ْٞ %91ما أْضخّ حٗضاص الؿ٩ان لٗام  ٝ1954زم اهسًٟذ ئلى هدـٓ % 87
ٖام ْ ٝ1964في ضاًت الؿبُٗىاث ْٖىض الكغْٕ الخجغبت الخسُُُُت بٗض الشٓعة
ٖام ٧ ٝ1973ان طل ٪املٗض٢ ٫ض ْنل ئلى خٓالي ٢ْ ، % 70ض جمحزث الؿبُٗىاث دىُٟظ زُتي الخىمُـت "السُـت الشالزُـت
ْ" ٝ1973-1975السُت السمؿُت " ٝ1976-1980
ْحكحر صعاؾاث الخىمُت البكغٍت اللُبُت أن ُ٢إ الخٗلُم ْالخضعٍب اؾخأزغ
1
مً ئظمالي إلاهٟاٖ ١لى محزاهُت الخىمُت زالٞ ٫ترة السُِ إلاهماةُت .

ىدٓ % 1

ْ٢ض اقخملذ زُِ الخىمُت ٖلى أَضا ٝهُٖٓت ْ٦مُت في مسخلُ٢ ٠اٖاث الخىمُـت
ٍِْٓغ مً جدب٘ جىُٟظ اؾتراجُجُاث السُت أهّ ٢ض خضر جُٓعر ٦مي في السـضماث
ًا
الخٗلُمُت خُض اٞخخدذ املضاعؽ ْاملٗاَض ْالجامٗاث ٍْخم الخٗلـُم مجاه رـا ٦مـا
اقخملذ ٖلى أَضا ٝحٗمُم َظٍ السضماث لدكمل املىـاَ ٤الغٍُٟـت ْالخـًغٍت
ٞاػصاصث وؿبت املخٗلمحن اإلياٞت ئلى خضْر جُٓعر ٦مي في مجا ٫حٗلُم إلاهـار
ْأَمِا مإقغ وؿبت الالخدا ١الخٗلُم الجامعي ْالٗالي خُض اعج ٟ٘الٗضص مً 400
َالبت في الٗام الضعاسخي  ٝ69-1970ئلى  48ألَ ٠البت ٞـي الٗـام الضعاؾـي
املإقغاث
َظٍ
ىدْٓ%3.25حٗ٨ـ
ً٣ضع
ؾىٍٓت
ػٍاصة
مٗض٫
ٝ1980-1981
املٓ ٠٢الاظخماعي مً حٗلُم املغأة ْمضٔ املٓا٣ٞت ٖلى مؿخٍٓاث الخٗلُم لئلهـار
2
م٣اعهت الظٓ٧عر.
٦ما أهّ ْمً زالَ ٫ظٍ السُِ املخخالُت ِْغ َىا ٥اهسٟاى ْاضر ٞـي وـؿبت
مُت ئلى ٖ% 69.47ام ْ ٝ1984اؾخ٣غث ٖىض ٖ % 27ام ْ ٝ1995ئطا هٓغها
ًا
ر
ج٣غٍبا
مُت حن إلاهار في الٟيت الٗمغٍت مً  24_10ؾىت هجضَا ازخٟذ
ئلى وؿبت
ئطا لم جخٗض أ٦ثر مً ْ %5.3بُ٣ذ في خضْص  %12للٟيت الٗمغٍـت مـً 25-29ؾىت.
مُت مغجٟٗت حن اليؿاد الالتي في أٖماع  40ؾىت ْازخٟذ ـحن
م٣ا ل طلٞ ٪ان
إلاهار في املغاخل الٗمغٍت الٟخُت الؿبب في طلً ٪غظ٘ ئلـى الىٓـام الخٗلُمـي
3
الغؾمي ْالخٓؾ٘ في ٢بٓ٫ر الٟخُاث في املضاعؽ الغؾمُت ْاملإؾؿاث الخٗلُمُت .
الضوعن الاحخماعي للمغؤة :
ق٪
ال
املًِٓمت،

ئهجاػاث
خ٣٣ذ
املغأة
أن
في
ْا٢خضاع
ٟ٦ادة
ْأزبدذ

٦شُـغة
ٖما٫

ٖلـى
التي

خِ٢ٓ٣ـا
اؾـخٗاصة
نـُٗض
ئلحها
الٓنٓ٫ر
اؾخُاٖذ

ٕ _ ػبئلخ ٓذٔض كلٌ٤خ ( ٕٗٓٓ )  ،م . ٕٔ7_ٕٔٙ
ٖ _ روغ٣غ اُز٘ٔ٤خ اُجلغ٣خ (  ، ) ٔ999اُ٤ٜئخ اُ٤ٍ٘ٞخ ُِٔؼِٓٞبد ٝاُزٞص٤ن ٍ ،غاثِؾ ٤ُ ،ج٤ب  ،م ٗٔ .
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ْبالخالي ؾٗحها الضؤْب للمكاع٦ت الٟٗلُت في الخىمُت ْئنغاعَا أن جٓ٩نر
ًا
ًا
الغاَىـت
للمخٛحراث
َبُُٗت
٦ىدُجت
ر
مكغْٖا
ر
مُلبا
أنبذ
ٞحها
مخ٩افئ
مـا
حصج٘ ٖلى حٗبيت مٓاعص املجخم٘ ْاؾدشماعَا في الٗملُت الخىمٍٓت
املىٟٗت الٗامت للمجخم٘ ٍْجؿغ الِٓ ة حن الغظل ْاملغأة.

َغٝ
الخـي
ًد٣ـ٤

أن الخضًض ًٖ الخىمُت الُٓم أنبذ ٌكمل اليؿاد ْالغظاٖ ٫لى خض ؾٓاد
ًا
مٗجى أن الخىمُت حؿتهض ٝالجيؿحن مٗاْ ،أن ئ٢هاد أي َغ ٝمً الٗملُـت
ٖلـى
ال٣اةمـت
الخُ٣ُ٣ـت
الخىمُت
ملؿخٓٔر
جغج٣ي
ْال
مىٓ٣نت
حٗخبر
الخىمٍٓت
َغاْ ،ٝفي هٟـ الٓ٢ذ ٞأن زُـِ الخىمُـت
املكاع٦ت املخ٩اٞيت م٘ ٧اٞت
أزظث بٗحن الاٖخباع صمج املغأة في عجلت الخىمُت ،لَ ً٨ىا ًدباصع ئلي أطَاهىا
ما مضٔ حجم اؾخٟاصة املغأة مً الخىمُت أْ الشماع التي ظىتها
ؾإا ٫مِم َْٓ -
ًا
ُ٢اؾا ما َٓ ٖاةض للغظلْ ،الىدُجت مٟاصَا ،أحؿإ الٟجٓة ْاؾخمغاع خالت إلاجخا ٝد ٤املغأة عٚم ما خ٣٣خّ مً
ر
مجها
ئهجاػاث ْم٩اؾـب ،أن مـهُلر الضمج أْ إلالخا ١في الخىمُت ًإ٦ض ٖلي أن املغأة َىا َغ ٝمكاعْ ٥ظـؼد أؾاسخي ناو٘
ي ٩اٞت جٟانُلّ ْمغاخلّ ْلِؿذ مجغص مؿاَم َامصخي ،ل ً٨جل ٪الىخاةج إلاًجا ُت ال جذجب
للٗمل أْ الٟٗل الخىمٓ ر
ًا
الـؿلبُت
املإقغاث
ر
مُل٣ا
التي جبحن اعجٟإ وؿبت ال٣ٟغ في أْؾاٍ اليؿادْ ،اػصًاص وؿبت البُالت ُـجهً
ْجىامي ْاَغة الؼْاط املب٨غْ ،تهمِكًِ في مٓا٦ ٘٢شحرة ،ما ٌٗجي أن اليؿاد
ًد ً٣٣هجاخاث ٖلى نٗض مسخلٟت ًٓاػحها ئزٟا٢اث ممازلت ،ئال أن اليـؿاد ال
ًا
1
صاةما للمؿخ٣بل .
ًٖ ًٟ٣ىض َظٍ الىُ٣ت أْ جلْ ٪هٓغتهً ر
الضوعن الاكخطاصي للمغؤة :
ئن الضعاؾاث ْ دار الا٢خهاصًت التي اَخمذ مٓيٕٓ املغأة ٧ان الِض ٝمجها
عبِ املغأة اال٢خهاص ْإلاهخاط ْج٣لُل الِٓة حن ُٖاد الٗمل ْاملغصْص الا٢خهاصي
)الضزل( ْالاظخماعي "امل٩اهت" مً ظِت أزغٔ٦ْ ،ظل ٪زل ٤هٓام ا٢خهاصي ظضًـض
إلصماط املغأة في زُِ الخىمُت .
صْ رع
الاظخماُٖـت
الخـأزحراث
هغاٖـي
أن
ًجـب
الا٢خهاصي
املغأة
ًٖ
ْللخضًض
ْالؿُاؾُت املىٗ٨ؿت ٖلى الخٛحراث الا٢خهاصًت ْ ،زظ بٗحن الاٖخباع جأزحر الش٣اٞت
الؿاةضة التي جذجم صْ رع املغأةْ ،بالغٚم مً الخاظت الا٢خهاصًت للضْ رع الظي جلٗبـّ
ًا
ا٢خهاصًا ٦ما ٌٗغيـِا
ر
املغأةْ ،طل ٪ألن ٖملِا ًؼٍض مً الخغٍت ٍْجٗلِا مؿخ٣لت
2
للِٓٓ رع أمام آلازغًٍ.
ٔ _ أُغأح ٝاُز٘ٔ٤خ ٝرذض٣بد اُؼوغwww.afwarab.org ،
ٕ _ ػب٣ضح ػجضهللا أث ٞهبٔ٣خ (  ، ) ٔ997أُغأح ك ٢اُ ٍٖٞاُؼغث ، ٢أٌُزجخ اُ٤ٍ٘ٞخ  ،ػٔبٕ  ،األعصٕ  ،م ٖٔٔ .
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ٞاطا هٓغها ئلى الٓ٢ات٘ الخاعٍسُت
ًا
مكغَْا خُٓعر ْحٛحر املجخم٘ الظي حِٗل . ُّٞ
ر

ْاملٗانغة

هجض

أن

اليكاٍ

الا٢خهاصي

للمغأة

٧ان

ٞال٩اجباث "ًاهج ْ ْملغث ًغٍان "أن الخُٓعر الاظخماعي الخضًض ٦ـان ٞـي نـالر
املغأة خُض أصٔ ئلى جُٓ رع الٗال٢ت حن الغظل ْاملغأة ٞالغظل ٌكاع ٥املغأة في
الُ٣ام األٖما ٫املجزلُت مما أصٔ ئلى جدغعَا مً الُ٣ام بها ٧لِا ٦مـا أصٔ ئلـى
قٗٓعَا الخغٍت ْالسغْط ئلى الٗمل ْاملكاع٦ت في ىاد مجخمِٗا" ٣ٞض ٧ان هدُجت
لِظا الخُٓعر الاظخماعي زغْط املغأة ئلى الٗمل ْجدغعَا مً الاعجباٍ ـاملجز٫ر ٧ل الٓ٢ذ ْاقترا ٥الؼْظان في ئهجاػ ٖما٫
.
ي أن
ٔ الٗالم ٞغٍضان أهّ مً الًغْع ر
ِىما ًغ ر
1
حن الغظل ْاملغأة ْصعَا لِـ  ِ٣ٞصازل ؾغة ْل ً٨صازل املجخم٘ .

هغ٦ؼ

اَخمامىا

ٖلى

صعاؾت

الٗال٢ت

ٞضعاؾت الٗال٢ت الاظخماُٖت حن الغظل ْاملغأة ال ج٣خهغ ٖلى مً ًٓ٣م األٖمـا٫
املجزلُت ْال ً٣خهغ ٖلى الضعاؾت التي جٓ٣م ٖلى خهغ ٖضص الغظاْ ٫اليؿاد ٞـي
الٔٓ٣ر الٗاملت ْما ًخ٣ايٓهّ مً صزل م٣ا ل الُ٣ام أٖما ٫زاعط املجز٫ر ألن َـظٍ
جخٛحر مً ػمً آلزغ ْمً مجخم٘ آلزغ ْل ً٨هٓغة املجخم٘ للٗال٢ت حن الغظـل
ْاملغأة لم جخٛحر بٗض خُض َُمىت الغظل ٖلى املـغأة ْزـًِٖٓا لـّ ْٖـضم
مؿاْاتها ْجبُ٨تها لّ ماػالذ مٓظٓصة في َظٍ الٗال٢ت ٞىدُجت الخُٓعر ٧اهذ ؾـلبُت
جدهض مً ْعادَا ئال املخاٖب ْالك٣اد ٞضْعَا صازل املجخم٘ ٧ان مً ؾحئ ئلـى أؾٓأ .
ْبىاد ٖلى طلِْ ٪غث في الٓ٢ذ الخايغ خغ٧اث وؿاةُت خضًشت جـضٖٓ لخدغٍـغ
املغأة ْ٧ان مِٟٓ٢ا ٖضاتي للٗاةلت خُض حٗخبرَا ٖاة ٤أمام جدغٍغ املغأة .لـظل٪
ًا
ـشال ٞـي "صْعر
َٟا ٫ئلى املجخمـ٘ مخم ر
ًغْعة جٓػَ٘ مؿيٓلُت عٖاًت
هاصث
خًاهت ْعٍاى َٟاْ "٫يغْعة جدضًض اليؿل .
ٖمـا ٫املجزلُـت
اهسغاٍ اليؿاد ٞـي
ٞاليكاٍ الا٢خهاصي ًخأزغ ئلى خض ٦بحر
ًا
أما َٓ الُ٣ام أٖما ٫البِذ ٞدخـى
ر
ٞمؿإْلُت املغأة ْصْعَا ؾٓاد ٧اهذ ػْظت أْ
الٟخُاث ٞان ئٖضاصًَ ٧ي ً ً٨عباث ُٓث ًخدملً مؿإْلُاتهً املجزلُت أزغ ٖلـى
ازخُاعًَ ليكاًَِ الا٢خهاصي في مُضان الٗمل ،ئن َظٍ آلاعاد جٓضر لىا الخىاٌ٢
سغْظِا للٗمل ٌٗخمض ٖلى
ؾغير٣ٞ .غاع املغأة
حن صْعَا الا٢خهاصي ْصْعَا
2
٢ضعتها ٖلى الخيؿُ ٤حن صْعَا في ؾغة ْصْعَا الا٢خهاصي زاعط البِذ.

ٔ _ػ٘٣ت ٓذٔض ػٛغ (  ، ) ٔ988أُغأح اُؼبِٓخ ك ٢أُجزٔغ اُؼغث ٢اُِ٤ج ، ٢جبٓؼخ هبعٗٞ٣ؾ  ،ث٘ـبػ ، ١م ٕ٘ٔ_. ٕٔٙ
ٕ _ هجبع ١اؿٔبػ ، ) ٔ99ٕ ( َ٤ػِْ االجزٔبع اُـ٤بؿٝ ٢هٌب٣ب اُز٘ٔ٤خ ٝاُزذض٣ش  ،أٌُزت اُجبٓؼ ٢اُذض٣ش  ،االؿٌ٘ضع٣خ  ،م ٖ٘9
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ْلَ ً٨ىاٖ ٥ضص ٦بحر مً الؼْظاث الٗامالث
ؾغير ْجغظ٘ ٢ضعاتهً ئلى
الا٢خهاصي ْالضْعر
الٟغنت في أن جدهل ٖلى السضمت املجزلُت
أؾغتها ْأ٢اعبها مً إلاهار ٖلى الٗىاًت األ ىاد
مما ًم ً٨مٗٓم الؼْظاث الٗامالث مً الجم٘
1
إلاخؿاؽ الً ِٛأْ الظهب .

ججاْػها الخىا ٌ٢ال٣اةم حن الـضْعر
ٖضة ٖٓامل مً ُجها ئن للمـغأة
ـبٌٗ أٞـغاص
أن حـؿخٗحن
ْطل٪
أزىاد اوكٛالِا الٗمل زاعط املجز ر٫
حن ٦ال الىٖٓحن مً اليـكاٍ صْ رن

ِٞىاٖ ٥ضص ٦بحر مً اليؿاد ًٓ ً٣ٞفي ازخُاع هماطط لؤلٖماْ ٫املًِ التي جخمُـؼ
ًا
مشال ْالٗمل في مُضان السضمت الاظخماُٖت ْٖـضص مـً
ر
ٓغِْٞا املغهت ٧الخضعَـ
املًِ التي جٓٞغ للمغأة ٞغنت لخسُُِ مٓاُٖض ْالصتها أزىاد ٞترة الُٗلت الهُُٟت
ْلظلٞ ٪ان الٗمل ال ًإصي ئلى الخض مً اهسٟاى إلاهجاب ٖىض الؼْظاث الٗامالث
ل َىا ٥مخٛحر زغ أ٦ثر أَمُت َٓ الظي ًإزغ في الؿلٓ ٥إلاهجابي للمغأة َْـٓ
الخٗلُم ٞضعظت السهٓبت جىس٧ ٌٟلما اعج ٟ٘املؿخٓٔر الخٗلُمي لئلهار مً زـال٫
مجمٖٓت اٖخباعاث :
_ ئن اؾخ٨ما ٫مغخلت الخٗلُم
الخالي ٞاهّ ًإظل مً ضاًت ٞترة الخمل .
_الخٗلُم
الا٢خهاصي.

ًٓؾ٘

أ٤ٞ

املغأة

الٗالي

ٍُْٓعر

لئلهار
مؿخٍٓاث

ًإزغ
جُلٗاتها

ؾً

الؼْاط

مما

ًد٣ـ٤

ٖىـض

املـغأة
اؾـخ٣اللِا

١
ؾغة
٨شحر ئم٩اهُاث َْا٢اث
َٟا ٫ج ٟٓر
_املغأة املخٗلمت حعي ئن ػٍاصة
اؾخمغاع ٦ظلٞ ٪هي ال
املخٓؾُت ْلظا جغٍض أن جد ٤٣مؿخٓٔر مِٗصخي أٖلى
اليـؿبت
الخـا٫
َـٓ
٦ما
ألمجها
٦مهضع
َٟا٫
ٖلى
٦برٔر
أَمُت
حٗل٤
مـً
املؼٍـض
ئهجـاب
زـال٫
مـً
طاتها
جد٤٣
التي
مخٗلمت
الٛحر
للمغأة
َٟا. ٫
ٔ ٞان الخُٓعر الخ٣جي ٌؿمذ للمغأة الُٓم أن حكغٕ في الُ٣ام مِام
ْمً ػاٍْت أزغ ر
لم ً ً٨لِا في الؿا  ٤أن جٓ٣م بها ْ٧اهذ مسههت للغظل ٞهي حؿخُُ٘ املكاع٦ت
2
ي.
في الخُاة الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت صْ رن ئٟٚا ٫للكغٍ هشٓ ر
ْئطا هٓغها ئلى مجاالث الٗمل في لُبُا ختى ؾىٓاث ٢لُلت هجضٍ ً٨ـاص ال ًخٗـضٔ
مجاالث الٗمل الخ٣لُضًت لؿ٩ان خٓى البدغ املخٓؾِ .

ٔ_ أُغجغ اُـبثن ٗلـ ، ٚم . ٖ97
ٕ _ ٓبع٣ب ُٞؽ & جٞؿزب ٓبعًؾ  ،صٝع أُغأح ك ٢اُؼبُْ أُؼبهغ  ،جبٓؼخ ًِٞ٤ٓٞؿزٓ ، ٖ٤ضع٣ض  ،اؿجبٗ٤ب  ،م ٕٖٓ .
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زحرة ٞخدذ أمام اللُبُحن مجاالث ٖمل ظضًضة ٧الٗمل
ئال أن الجهًت الا٢خهاصًت
في قغ٧اث الىْ ِٟالهىاٖت ْالبىاد ٦ما جُٓعر الجِاػ إلاصاعير للضْلت لٚ ً٨البُت
الْٓاة ٠التي اؾخدضزذ حكترٍ في املخ٣ضمحن صعظت مُٗىت مً السبـغة ْالخٗلـُم
َْظا ٌٗجي أن اللُبُحن الباخشحن ًٖ الٗمل لم جخٓٞغ ٞحهم الكغٍْ الخـي جخُلبهـا
الْٓاةْ ٠بالخالي جًُغ الضْلت ْ٦ظل ٪الُ٣إ السام للبدض زاعط لُبُا ٖمـً
جخٓٞغ ٞحهم السبراث مما أصٔ ئلى جٟصخي البُالت حن أ ىاد الًَٓ خُض ل ًٛوـؿبت
البُالت حن الظ ٓ٧رع
ْل ً٨في الٓ٢ذ الخايغ ًإ٦ض املؿيٓلٓ رن أن مجـاالث
. % 8.5
الٗمل ما في طلٞ ٪يت الٗماٚ ٫حر الٟىُحن 1.اإلياٞت ئلى ٖـم الاؾـخٟاصة مـً بٌٗ الُا٢اث البكغٍت لٗضم مالدمتها ألهٓإ
ٖما ٫أْ الهدكاعَا في مجمٖٓاث نٛحرة مخباٖضة ٞاألهٓمت الاظخماُٖت الؿاةضة خغمذ البالص مً ٖضص ال أؽ ّ مـً
ًضي الٗاملت ٞالٟهل املٓظٓص حن الظٓ٧عر ْإلاهار أصٔ ئلى جب٣ي ٚالبُت اليـؿاد في البُٓث ئال أن َبُٗت الٗمل في
الغٍْ ٠بؿاَت الخُـاة الاظخماُٖـت ؾـاٖضث ال٨شحر مً اليؿاد في الغٍٖ ٠لى الاقترا ٥م٘ الغظل في ٖمـا ٫الا٢خـهاصًت
زاعط املجز٫ر ْجمشل اليؿبت البؿُُت مً اليؿٓة الٗامالث في املضن ٞـي أٖمـا٫
الخىُْٓ ٠الٟخُاث خضًشاث الخٗلُم ْالالتي ٌٗملـً زـاعط املىـؼ٫ر ٦مضعؾـاث ْممغياث ْئصاعٍاث ٦ما جٓظض ٞيت مً
اليؿٓة ج٣مً أٖما ٫طاث ئهخاط ا٢خـهاصي ال حؿخضعي زغْط املغأة مً ُتها ْمسالُت الغظا ٫مشل نىاٖت املالبـ
ْالبؿِ .
 ١في لُبُـا ٌكخٛلً في أٖما ٫طاث ئهخاط ا٢خهاصي
ْجٓضر إلاخهاةُاث أن  ِ٣ٞ7.2%مً إلاهار مً  6ؾىٓاث ٞما  ٓٞر
ًا
زهٓنا ئطا ما ٓ٢عهذ مشُالتها في البلضان زغٔر .
ر
َْظٍ وؿبت يئُلت
ٞمؿاَمت املغأة اللُبُت في اليكاٍ الا٢خهاصي ًخأزغ اآلحي :
_الخالت الؼوحُت :
ٞيؿبت ٦بحرة مً املتزْظاث ْبمؿخٍٓاث حٗلُمُت مسخلٟت ًترً٦
ٍْخٟغ ًٚللبي ئطا لم جخٓٞغ لًِ ٞغنت الاهخ٣ا ٫للٗمل ٞـي الُ٣اٖـاث املإهشـت ٧الخٗلُم .
ؾاسخي ؾٓاد ٧اهذ
"ئن مؿيٓلُت املغأة ْصْعَا
البحن مً َهي الُٗام ْٚؿل املالبـ ْ ْاوي"
املجزلُت ْ٦ؼْظاث في املؿخ٣بل لّ أ٦بر جأزحر
في مُضان الٗمل.

الٗمل

بٗض

الـؼْاط

ًا
ػْظت أْ أمار َٓ الُ٣ام أٖمـا٫
ختى الٟخُاث ٞان للُ٣ام األٖما٫
ٖلى ازخُاعَا ليكاًَِ الا٢خهاصي

ًا
ًا
ًا
ْْ٢خا ٦ما ئن الخٓػَ٘
ر
ظِضا ٦بحررا
ر
ُٞبُٗت الٗمل قا٢ت في الصها ْجخُلب مً املغأة
ًا
ـال زـاعط
ؾغ أُٖى للغظل مؿيٓلُت الٗمل الظي ًـضع صز ر
الخ٣لُضي للٗمل في
املىـؼ٫ر
صازـل
ؾـغة
ألٞغاص
ْالسضماحي
الغٖاتي
الٗمل
املغأة
ْأزظث
املجز٫ر
ٔ _ أُغجغ اُـبثن ٗلـ ، ٚم ٕٖٓ .
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ًا
ًا
ْخُضا في إلاهٟا١
ر
ر
مؿيٓال
ْبالخالي ال ًم٨جها جٓٞحر أي صزلٞ ،اٖخبر الغظل
1
ػْظخّ ْأْالصٍ ْ٧ان مً هدُجت اوسخاب اليؿاد مً الٗمل املنهي خاملا جتزْط.
ًا
ا٢خهاصًا ْالٛحر متزْظاث أ٦شـغ وـؿبت مـً الٗامالث املتزْظاث َْٗٓص طل ٪ألؾباب مجها
ر
ْمً املالخٔ أن اليؿاد الٗامالث
اعجٟإ الؿً ٖىـض الـؼْاط ْ٫ر للمغأة مما ًؼٍض وؿبت الٛحر متزْظاث حن املؿخجضًً في الٗمل .

ٖلـى

الهمغ  :هالخٔ أن ٞياث الٗمغ مً 24_15مً إلاهار زاعط ٓ٢ة الٗمل بؿبب الخدـا ًِ٢الخٗلُم الجامعي خُض ْنلذ
 % 3.56مً مجمٕٓ إلاهار .
وؿبت الُالباث املخٟغٚاث في ٖام  ٝ1995هدـٓ
٦ما اهسًٟذ ٞيت املكخٛالث مً ؾىت ٞ 60ما ١ٓٞر ْطلٌٓٗ ٪ص ئلى ٢ىاٖت املـغأة
ٔ الٗاملـت اليـؿاةُت )الٟخُـاث جًاٖٟذ ْْاة ٠املغأة صازل الخٗلُم ْطل٪
ضْعَا ٦غبت ِذ أما في الٓ٢ذ الخايغ ال٣ـٓ ر
ٔ.
ملا ًىاؾب مؿيٓلُتها الاظخماُٖت َـظا اإلياٞت ئلى ٖملِا في ظمُ٘ الُ٣اٖاث زغ ر
ئن الدكغَٗاث اللُبُت ظادث ْاضختْ ،هاصث
اليكاٍ الا٢خهاصي مً الخمخ٘ ال٣غْى ْالخ٤
السانت ْٖاةض الٗمل لؤلٖماْ ٫املًِ املدكابهت .

املؿاْاة حن
في الْٓاة٠

الجيؿحن في
الٗامت ْئصاعة

مماعؾـت
ٖما٫

ًا
األمً الا٢خهاصي عاٖذ
ْزهٓنا املخٗل٣ت
ر
ْفي الجاهب آلازغ ِٞظٍ الدكغَٗاث
ٖما ٫ال٣اؾُت التي ال
زهٓنُت املغأة الٗاملت مً خُض ٖضم حكُٛل اليؿاد في
جلُ ٤اليؿاد ٦ما أ٢غ ال٣اهٓنر اللُبي ٖلى يغْعة جٓٞحر خًاهت لؤلَٟا ٫في م٣ـغ
الٗمل في الجِاث التي حؿخسضم أ٦ثر مً  150امغأة أزىاد الضْام الغؾمي ،خُـض ههذ املاصة ) (28مً ال٣اهٓنر ع٢م )(13
لؿىت  ٝ1980بكأن الًمان الاظخماعي ٖلى مىذ ئظاػاث الخمل ْالٓالصة مضٖٓٞت ظغ٦ ،ما ًىو ٢اهٓنر ع٢م ) (14لؿىت
2
 ٝ 1986بكأن الًمان الاظخماعي ْالسام بؿً اهتهاد السضمت ٖلى الخ٣اٖض ٞـي ؾً مب٨غة ًٖ الؿً املدضصة للغظل .
اإلاغؤة وصوعها الؿُاس ي :
ئن املُضان الؿُاسخي َٓ الًبِ املُضان الظي ًبرػ  ُّٞاهدُاٍ ْتهمِل اليؿاد
ٞل٣ض جغ٦ذ املغأة لٟترة ٍَٓلت زاعط الخُاة الؿُاؾُت صازل املجا ٫السام املجز٫ر
ْالٗاةلت ْ َٟا. ٫
َظا الهى ٠مً جٓػَ٘ الٗمل أنبذ مً الؼمً مهضعا ال مؿاْاة متزاًضة ،طل ٪أن
الخٍٓ٣ت املخخالُت لبيُان الؿلُت في املجخم٘ الخضًض جأحي مً ٖ٣الهُت عظٓلُت
ْجإصي ئلى جضَٓعر متزاًض للٓيُٗت اليؿاةُتْٖ ،لى ٖ٨ـ املجخم٘ الخ٣لُضي ٞل٣ض
٣ٞض ٖمل املغأة ٚحر املهغح ّ ُ٢مخّ في املجخم٘ الهىاعي ْأبٗضَا ًٖ الخىُٓم
ٔ _ ػٖ٣ة ٓذٔض ػٛغ ٓ ،غجغ ؿبثن  ،م ٖٔٔ .
ٕ _ ٓوطل ٠ػٔغ اُز٤غ ( ٕٓ ، ) ٔ99ـ٤غح رذض٣ش أُجزٔغ اُِ٤جٓ ، ٢ئآخ ث ٖ٤اُوضٝ ْ٣اُجض٣ض ٓ ،ؼٜض اإلٗٔبء اُؼغثٍ ، ٢غاثِؾ ٤ُ ،ج٤ب م ٕ٘٘ .
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أصٔ

الك٨لي للؿلُت الؿُاؾُت٦ ،ما
1
مك٩ل خ٣ُ٣ي في جٓػَ٘ الؿلُت حن الجيؿحن.

الخُٓعر

الىاجج

ًٖ

الخهيُ٘

ْز٣اٞت

الخضازت

ئلى

ْئطا ٧اهذ املغأة ٢ض خ٣٣ذ في بٌٗ الضْ٫ر ما ًم ً٨اٖخباعٍ مغخلت أْلى :أي
 ١ججاٍ الدكغَ٘ ٞان الالمؿاْاة ماػالذ ٢اةمت في جٓػَ٘
املؿاْاة الك٩لُت في الخ ٓ٣ر
ْ٢بٓ٫ر صْاع حن الجيؿحنَْ ،ظٍ الالمؿاْاة هي التي جدضص ؾلبا الكغٍْ املاصًت ْالىٟؿُت لٓلٓط املغأة في الخُاة
أن
الكغٍْ
َظٍ
مشل
في
ٚغا ت
ٞال
الؿُاؾُت،
ًًل مٓ ٠٢املغأة اججاٍ الؿُاؾت ٚامًاِٞ ،ظا املٓٚ ٠٢البا ما ًخأعجر حن اججاٍ
وؿٓٔر مُلبي ْمخُلب ْبحن ه ًّ٣أي الاججاٍ الظي ٌؿاًغ املٗاًحر الغظٓلُت
مداْال وؿُان ٧ل أهشٍٓت .
َْظان الؿلٓ٧ان ًسُٟان جهضٖا خُ٣ُ٣ا ئن لم هٟل هٖٓا مً الكٗٓ رع الظهب هدٓ
ْا ُّٞ ٘٢املغأة صزُلت ٖلى مُضان الغظا ،٫ل ً٨ال َظا املْٓ ٠٢ال طا٣ ٥اصع ٖلى
أن ًسضم الضًم٣غاَُت .
ألاوٌن ٚ:البا ما ٌٗٓ١ر الخٓاع الخ٣ُ٣ي حن الغظاْ ٫اليؿاد .
الثاني  :ال ً٣ضم جماما املؿاَمت الؿٍٓت التي حؿخُُ٘ ئُٖاد أظٓبت ظضًضة ْمسالٟت
أظٓبت الغظاُٞ ٫ما ًخٗل ٤خدضًاث املجخمٗاث الخضًشت ،طل ٪أن جٓ٩وي مٓاَىت
٧املت ًخًمً أن ج ٓ٩رن ل ٪امل٣ضعة في املكاع٦ت في ٧ل شخيد ْفي ظمُ٘ املُاصًً
ل ً٨اٖخباع ٧امغأة ْلِـ ٦ ِ٣ٞم٣لضة للغظل .
ٞاملغأة ٖلحها أن ج٨دؿب الش٣ت ْالجغأة ٖلى املكاع٦ت صْنر
شسهُتهاٖ ،لحها أن حعي أجها مٓاَىت ٧املت أما الغظل
2
خ٩ام املؿب٣ت التي لضًّ ًٖ املغأة ًْٖ ٢ضعتها أن جٓ٩نر ٢اٖضة أؾاؾُت.

أن جًخي جؼد مً
ٞال ض لّ مً جسُي

ٞاليؿاد في ٦شحر مً الضْ٫ر ًخٓاظضن في زغ الالةدتْ ،بالخالي ًخٓٞغنر ٖلى زٍُٓ
يئُلت للٟٓػر في الاهخسا اث َْىا ٥مكا٧ل أزغٔٞ ،بمجغص جيخسب اليؿاد صازل
الُِياث الخ٣غٍغٍت ًجضن أهٟؿًِ مِمكاث ٖلى جٓػَ٘ املِام ْال ًدهلً صاةما
ٖلى الاعجُاح املىخٓغ ملكاع٦تهً في الخُاة الؿُاؾُت َظا عٚم ٓ٧نر مكاع٦تهً
ج٩ل ًِٟال٨شحر مً الخطخُاث "الٓ٢ذ ،الٗاةلت ،املا". ٫
ْئطا هٓغها للمغأة الٗغبُت هجضَا
ْالٗملٞ ،خل ٪خ٣اة ٤جدؿأْر في

أخغػث بٌٗ
ٖغيِا املىااج

الخ٣ضم
ال٨مُت

ال٨مي في مُاصًً الٗلم
التي ْٟ٢ذ ٖلى مٓيٕٓ

ٔ _ روغ٣غ اُز٘ٔ٤خ اُجلغ٣خ ُؼبّ ٓ ، ٔ999غجغ ؿبثن  ،م ٕٗٔ .
ٕ _ ٓغا٣ب ؿغاف (٘ ، ) ٔ99أُغأح ٝاُضٔ٣وغاٍ٤خ  ،اُجؼء األ ،ٍٝأُغًؼ اُؼبُُِٔ ٢ضعاؿبد ٝاألثذبس ٍ ،غاثِؾ ٤ُ ،ج٤ب  ،م ٖٖٔ .

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

163

أعمال المؤتمر الدولي السابع :المرأة والسلم األىلي  /طرابلس  21 - 19مارس 2015

األع٢ام ْالغمٓػر صْنر
املغأة الٗغبُت ،ل ً٨املك٩لت أن َظٍ الضعاؾاث اَخمذ
حن البىاد الاظخماعي ْخغٍتها
الْ ٠ُ٨إلاوؿانٞ ،هي ٢لما جبدض في الٗال٢ت
ع٢ام ْئهما ًجُب ٖلحها جدلُل البىاد
إلاوؿاهُتِٞ ،ظٍ املؿاةل ال ججُب ٖلحها
اٖخباعَما ًدضصان صْعر ْْاة ٠املغأة في املجخم٘
الاظخماعي ْالبيُت الاظخماُٖت
ْم٘ طل ٪ال ًجٓ رػ الخ٣لُل مً قأن الخ٣ضم ال٨مي ٣ٞض ًخدٓ ر ٫ال٨م ئلى الٞ ٠ُ٨خل٪
٢اٖضة ٖلمُت ،ل ً٨الخ٣ضم ال٨مي في ْا ٘٢املغأة الٗغبُت َٓ ٦م َامصخيٞ ،مُاصًً
1
وكاَِا هي مُاصًً َامكُت.
ٞاملكاع٦ت الؿُاؾُت خَ ٤بُٗحي للمغأة ٦ما هي للغظل ْبالخالي ٞهي جمشل
ئوؿاهُت مؿخمضة مً الخ١ٓ٣ر الُبُُٗت ْ٢بل أن جخدٓ٫ر َْأة الاؾخٛال ٫ئلى
ْمٗاًحر ماصًت" ْجدبض ٫مِٗا الؿُاؾت مً زضمت الجماٖت ئلى زضمت الهٟٓة
ْالُب٣تْ ،بم٣خطخى طل ٪جهبذ الؿُاؾت ؾلٓ٧ا ْوكاَا ٖاما ُْ٢مت ئوؿاهُت،
الٓيُٗت جٓ٣م مً زاللِا مٗاًحر ظضًضة حؿ ِ٣الُ٣م ال٣ضًمت الاظخماُٖت
حٗترى ؾبُل املغأةٞ ،املغأة خُييظ ؾٓ ٝجخمغص ٖلى ُ٢م مجخم٘ الغظا٫
ج٨غؽ ٖبٓصًتها ْؾٓ ٝجباقغ الؿُاؾت ْج٣غعر مهحرَا صْنر أًت ْناًت .

ُ٢مت
"ُ٢م
ْالٟغص
َْظٍ
التي
التي

ٞمكاع٦ت املغأة اللُبُت في الٗمل الؿُاسخي لِؿذ ْاؾٗت الىُاْ ١ل٨جها صلُل ٖلى
في
مكاع٦تها
زال٫
مً
طل٪
ٍْخطر
ْْٖحها،
املغأة
مؿلُ٨ت
في
الخدٓ٫ر
املإجمغاث الكٗبُت ؾاؾُت٧ ،ل طلً ٪جٗل الخُٛحر في ؾلٓ ٥املغأة الؿُاسخي ال ًِٟم مٗؼ٫ر ًٖ الخىُٓم الاظخماعي
2
ْالؿُاسخي ًْٖ صْعر املغأة الجضًض في الُِيت الاظخماُٖت.
ئن املغأة
ال٣غاع مجها :

اللُبُت

جخمخ٘

١
د ٓ٣ر

يمىتها

لِا

الدكغَٗاث

اللُبُت

للمكاع٦ت

في

اجساط

_ الخ ٤في ا٢تراح الً٣اًا الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت ْالؿُاؾُت ٦ ،ما لِا الخ ٤في جهُٗض هٟؿِا لكٛل املىانب
الُ٣اصًت .
_إلاصالد غأحها في ً٢اًا الخُاة الُٓمُت ْالٗامت ْاملخٗل٣ت املهلخت الٗلُا .
3

_ خ ٤الغ٢ا ت ْئ ضاد الغأي في ٖمل الؿلُت الخىُٟظًت .
ْبالغٚم مً خضازت ا٢خدام
ص ٘ٞلخمشُل الصَا في الساعط .

املغأة

اللُبُت

لِظا

املجا٫

٣ٞض

أزبدذ

ظضاعتها

ْججض

٧ل

ٔ _ أُغجغ اُـبثن  ،م ٖٖٔ .
ٕ _ ػجضهللا ػبٓغ أُٜبُ ، ) ٕٖٓٓ ( ٢اؿِٞة اُجذش االجزٔبػ٘ٓ ، ٢لٞعاد جبٓؼخ هبعٗٞ٣ؾ  ،ث٘ـبػ٤ُ ، ١ج٤ب  ،م . ٕ7
ٖ _ الهام مجاور ،المرأة الميبية والسياسة العمل السياسيwww.rezger.com/ldebatishow.art.aspsaid=1 6482=35k ،
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ْجخُلب الغؤٍا الَٓىُت للمجخم٘ الٗغبي اللُبي للً٣اًا طاث الٗال٢ت املغأة ْزانت
ما ًخٗل ٤مجها ً٣اًا املؿاْاة ْالخىمُت ْالؿلم ٖلى ظمُ٘ املؿخٍٓاث مً ٖضة
اٖخباعاث حك٩ل في مجمِٖٓا إلاَاع الٗام لِظٍ الغؤٍا ٍْم ً٨جدضًضَا في آلاحي :
١
ؤوال :ؤلاؾاع اإلاغحعي للهلُضة ْال٨ٟغ املجخم٘ الٗغبي اللُبي مجخم٘ مؿلم ْمً زم ٞأن الُٗ٣ضة إلاؾالمُت جدضص الخ ٓ٣ر
ْالٓاظباث ْأؾالُب الخٗامل حن ٞغاص في ظمُ٘ مُاصًً الخُاةْ ،مؿألت ٖمل املغأة لِؿذ مؿألت أن حٗمل املغأة أْ ال
حٗمل ْل ً٨الُغح صْا ّٗٞماصًت دختٞ ،الٗمل خْْ ٤اظب ٖلى املجخم٘ أن ًٓٞغٍ ل٩ل أٞغاصٍ ال٣اصعًٍ ٖلُّ عظاال أم
1
وؿادْ ،ل ً٨أن ٌٗمل ٧ل ٞغص في املجا ٫الظي ًىاؾبّ ْأن ال ًًُغ جدذ الٗؿ ٠أن ٌٗمل ٖمل ال ًىاؾبّ.
ً
زانُا  :ؤلاؾاع الدشغَعي واللانىني :
ن
ًا
اؾدىاصا ئلى ما جًمىخّ الُٗ٣ضة بكأن املغأة في املجخم٘ ظادث مٗٓم الدكغَٗاث اللُبُت مخٓظِت زُاَا ئلى املٓاًَ
ر
هغ ٝالىٓغ ًٖ ظيؿّ ٞمىدخّ ظملت خ١ٓ٣ر صْنر جمُحز حن الغظل ْاملغأة ٖلى اٖخباع أن َظٍ الخ١ٓ٣ر أؾاؾُت
ْلهُ٣ت ّ أي ٧ان ط٦غ أم أهثى ،ئلى ظاهب طل ٪انضع املكغْٕ اللُبي الٗضًض مً الدكغَٗاث التي حٗجى بكإْن املغأة ،
مً زال ٫الض ٘ٞاملغأة لىُل خِ٢ٓ٣ا م٘ مغاٖاة الخ ًٍٓ٩البُٓلٓجي للمغأة ْزانت في مجا ٫جدضًض الٓاظباث مً زال٫
تهُيت الٓغْ ٝلِا للُ٣ام ضْعَا ٧امال في املجخم٘ ْمً أَم التي أ٦ضث ٖلحها الدكغَٗاث :
_ مجا ٫الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت .
_مجا ٫خٓا ٫الصسهُت .
_ مجا ٫الخٗلُم .
_ مجا ٫الصخت ْالًمان الاظخماعي .
2

_ مجا ٫السضمت الَٓىُت ْاملؿإْلُت الجىاةُت .
ً
زالثا  :ؤلاؾاع الضولي والخهاوون الضولي :
ن

ْالجهٓى
ْاملغأة
الغظل
حن
املؿاْاة
بكأن
السُٓاث
ظمُ٘
لُبُا
أ ضث
م٩اهتها ْصِٗٞا في ٖملُت الخىمُت الكاملت للمجخم٘ ئلى ظاهب جأًُضَا لجِٓص
الٗغبُت
ْ ُ٢اع
الاهدُاػ
ٖضم
خغ٦ت
ْبلضان
ْمىٓماتها
املخدضة
للٓالًاث
ْإلاٞغٍُ٣ت في ؾبُل ئصماط املغأة ْع ٘ٞمغ٦ؼَا .
اإلياٞت ئلى مكاع٦ت املغأة
ْلجىت خ١ٓ٣ر إلاوؿان٦ ،ما
جٓ ُ٘٢اجٟاُ٢اث صْلُت طاث

اللُبُت في اظخماٖاث الجمُٗت الٗامت لؤلمم املخدضة
قاع٦ذ في املإجمغاث الضْلُت ْإلا٢لُمُت ْْنلذ ئلى
حن الغظل ْاملغأة
د١ٓ٣ر إلاوؿان ْاملؿاْاة
ٖال٢ت

ٔ _أُغجغ اُـبثن ٗلـ. ٚ
ٕ _ ِٓزو ٠أُغأح اُؼغث٤خ ٓ ،غجغ ؿبثن .
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ْخغنا ٖلى أَمُت الخٗاْنر الضْلي في َظا املجاٞ ٫ان الاجٟاُ٢اث الضْلُت حك٩ل ئخضٔ أَم املغج٨ؼاث للغؤٍت الَٓىُت
مل٩اهت املغأة في املجخم٘ الٗغبي اللُبي .

الخىضُاث :
 _1صعاؾت ْي٘ املغأة ْ ْاِٗ٢ا صعاؾت جدلُلُت جغبِ َظٍ الٓاَغة ٓاِٗ٢ا يمً ئَاع الٓغْْ ٝالخدٓالث املدُُت
الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت ْال٣اهٓهُت ْالضًيُت ْ ،صعاؾت جأزحر َظٍ الخدٓالث ٖلى ْي٘ املغأة ْجُٓعر أصْاعَا ْ ؾباب التي
حُِٗ٣ا ألصاد َظٍ الاصْاع .
 _2ال ض مً جٓٞحر ٞغم الٗمل املىخج ملؿاَمت املغأة ٖلى ٢ضم املؿاْاة م٘ الغظل في ظمُ٘ املُاصًً ْمؿاٖضتها ٖلى أن
ً ٓ٩رن ٖملِا ؾاةغ في اججاٍ ظمُ٘ الخٛحراث  ،دُض ج ٓ٩رن الخٗضًالث ٖلى أؾاؽ الخىمُت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت أزظة
في الاٖخباع جٓٞحر املخُلباث التي ج ٠٣خاظؼ أمام املغأة .
 _3التر٦حز ْالاٖترا ٝالضْعر الاظخماعي ْالا٢خهاصي للمغأة في عٞاَُت ؾغة ْجدؿحن ْيِٗا في مدُِ ؾغة ْ ،التر٦حز
ٖلى صْعَا في ئَاع املجخم٘ .
 _4جٍُٓغ هٓمت ْإلاظغاداث التي جدض مً مكاع٦ت املغأة في الخىمُت ْبظ ٫ظمُ٘ الجِاث املٗىُت ٢هاعٔر ظِضَا لخٓٞحر
البِيت املدٟـؼة لٗمـل املغأة .
اإلاغاحو :
 _1الِام مجاْع ،املغأة اللُبُت ْالؿُاؾت الٗمل الؿُاسخي www.rezger.com/ldebatishow.art.aspsaid=1 6482=35k .
 ، ( 1997مك٨الث الخايغ ْجدضًاث املؿخ٣بل  ،صاع محن  ،مهغ .
 _2ع٣ُٞت ؾلُم خمٓص)
 ، ( 2004املغأة ْالخىمُت في املجخم٘ الٗغبي اللُبي  ،صعاؾت مُضاهُت جٍٓ٣مُت ملغا٦ؼ الخىمُت
ٖ _3اتكت مدمض ٞكُ٨ت )
الغٍُٟت  ،عؾالت ماظؿخحر  ،ميكٓعة  ،صاع ال٨خب الَٓىُت  ،ىٛاػير .
ي.
 ، ( 1988املغأة الٗاملت في املجخم٘ الٗغبي اللُبي  ،ظامٗت ٢اعٍٓوـ ىٛاػ ر
 _4ػٍيب مدمض ػَغ )
 ، ( 1997املغأة في الًَٓ الٗغبي  ،امل٨خبت الَٓىُت ٖ ،مان
ٖ _5اًضة ٖبضهللا أ ٓ ناًمت )

عصن.

 ، ( 2003اؾلٓب البدض الاظخماعي  ،ميكٓعاث ظامٗت ٢اعٍٓوـ ىٛاػير  ،لُبُا.
ٖ _6بضهللا ٖامغ الِمالي )
ي اؾماُٖل )ٖ ، ( 1992لم الاظخمإ الؿُاسخي ًْ٢اًا الخىمُت ْالخدضًض  ،امل٨خب الجامعي الخضًض ،
٢ _7باع ر
الاؾ٨ىضعٍت ،
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 _8ماعٍا لٓؽ & ظٓؾخا ماع٦ـ  ،صْعر املغأة في الٗالم املٗانغ  ،ظامٗت ٓ٧مُلٓؾخحن  ،مضعٍض اؾباهُا
 ، ( 1995املغأة ْالضًم٣غاَُت  ،الجؼد ْ ،٫املغ٦ؼ الٗالمي للضعاؾاث ْ دار َ ،غا لـ  ،لُبُا .
 _9مغاًا ٚغا) ٝ
 ، ( 1992مؿحرة جدضًض املجخم٘ اللُبي  ،مإامت حن ال٣ضًم ْالجضًض  ،مِٗض إلاهماد الٗغبي ،
 _10مهُٟى ٖمغ الخحر )
َغا لـ  ،لُبُا .
 _ 11الخٗلُم ْالخضعٍب :ملخ٣ى املغأة الٗغبُت ،قب٨ت الاجهاالث الضْلُت .
www Awfarab-org/pag/li/2004/tw.htm
 _ 12املغأة ْالخىمُت ْجدضًاث الٗهغ. www.afwarab.org ،
 ، ( 1999الُِيت الَٓىُت للمٗلٓماث ْالخٓزَُ ، ٤غا لـ  ،لُبُا .
 _13ج٣غٍغ الخىمُت البكغٍت )
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جغكُت صوعن اإلاغؤة وجمىُنها من اإلاؿاهمت الفهالت في الخنمُت اإلاجخمهُت الشاملت
ألاؾخاطة ؾهُضة ؾُب حامهت وهغاو -الجؼاثغ-

ملضمت:
جلٗب املغأة صْعا عاةضا في املجخم٘ ٞهي أؾاؾّ ْبضْجها ال ْظٓص للخُاة َ ،بٗا َظا ئلى ظاهب الغظلْ ،جبرػ م٩اهتها
في الخُاة الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْ ،...مضٔ جمخِٗا دغٍتها ْخِ٢ٓ٣ا ٧املت ٚحر مىٓ٣نت؛ ٞهي الغ٦حزة
ؾاؾُت لخ٣ضم املجخم٘ ٦ما أن جٍُٓغ ْاِٗ٢ا ْجدغٍغ َا٢اتها ،ال ًم ً٨جد ّ٣ُ٣صْنر ْظٓص مىٓٓمت مً الدكغَٗاث
ال٣اةمت ٖلى الٗضْ ٫املؿاْاة ْج٩اٞإ الٟغمْ ،ئصماط ً٢اًاَا في أْلُاث زُِ ْبغامج الخىمُت الكاملتْ ،في ئَاع َظٍ
الؿُاؾاث ال ض مً جُٖٓت املجخم٘ ً٣اًا املغأة٢ْ ،ضعاتها التي جسٓلِا املكاع٦ت في نى٘ ال٣غاع ٖلى مسخل ٠املؿخٍٓاث،
ما ٌٗؼػر صْعَا إلاًجابي في ؾغة ْاملجخمْ٘ ،خحن هىٓغ ئلى الضْعر الظي جٓ٣م ّ في الخىمُت ،ال ض أن هىٓغ ئلُّ في ئَاع
ي.
الخىمُت الكاملت ٩ل أبٗاصَا ،في ئَاع الخىمُت املؿتهضٞت ال٣اةمت ٖلى نالت ْالخجضًض الخًاع ر
ْٖلى ئزغ طلٞ ٪اهىا جهض ٝمً زالَ ٫ظٍ الٓع٢ت البدشُت الى صعاؾت مؿاَمت املغأة الٗغبُت زانت في جد٤ُ٣
الخىمُت.
ْؾىداْ٫ر في َظٍ الٓع٢ت البدشُت صعاؾت إلاق٩الُت الخالُت :ئلى أي مضٔ حؿخُُ٘ املغأة أن حكاعْ ٥حؿاَم ٟٗالُت
في ص ٘ٞعجلت الخىمُت ؟.
 ١ئلى الٗىانغ الخالُت:
ْملٗالجت َظا املٓيٕٓ ؾٓ ٝهخُغ ر
2015
الُىم الضولي للمغؤة 8ماعؽ
آً٫م الضْلي للمغأة َٓ ٢هت املغأة الٗاصًت ناوٗت الخاعٍشَ ،ظٍ ال٣هت التي ٌٗٓص أنلِا ئلى هًا ٫املغأة ٖلى
ُ
امخضاص ال٣غْن مً أظل اؾخٗغاى الخ٣ضم املدغػر في جد ٤ُ٣املؿاْاة حن الجيؿحن ْجم٨حن املغأةْٖ .لى الغٚم مما أخغػر
ًا
مً ّ
ظضا ًٖ املؿاع املإصي ئلى جد ٤ُ٣املؿاْاة حن الجيؿحن ٖلى الهُٗض الٗالميٞ .ما مً لض في
ج٣ضم ،ما ػلىا بُٗضًً ر
الٗالم جدٓى  ُّٞاملغأة مؿاْاة جامت م٘ الغظلْ ،ما مً لض جخمخ٘  ُّٞدِ٢ٓ٣ا ٖلى أ٦مل ْظّٟ٨ٍْ .ي َظا الٓا٘٢
َو
ًُ٢تي املؿاْاة حن الجيؿحن ْخ١ٓ٣ر املغأة في زُت الخىمُت ملا بٗض ٖام
ْخضٍ لخأُ٦ض يغْعة مٓانلت التر٦حز بكضة ٖلى
ٞ .2015للمغأة ئؾِام خُٓير في الٗملُت الغامُت ئلى ىاد مجخمٗاث مؿخضامت جىٗم الؿالمْ .ال ض للضْلت مً أن جًمً
مكاع٦تها ال٩املت في املجخم٘ ْأن جٟ٨ل حؿاْحها في الخ١ٓ٣ر م٘ الغظا ،٫في ظمُ٘ املجاالث.
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اوال :مفهىم الخنمُت:
حٗجي جٓٞحر آلالُاث ْ الاؾالُب ْالٓؾاةل ل٩ل ٞغص للخهٓ رٖ ٫لى ٞغم مدؿاٍْت ْمخ٩اٞيتْ .هي بهظا املِٟٓم جغ٦ؼ
ٖلى البٗض إلاوؿاوي؛ أي مٗجى زغ ججٗل الٟغص مكاع٧ا مؿخُٟضا مً ٖملُاث الخىمُتْ ،حكمل الخىمُت أعبٗت ٖىانغ
عةِؿُت :
إلاهخاظُت  :جٓٞحر الٓغْ ٝاملىاؾبت لؤلٞغاص ختى ًخم٨ىٓا مً ع ٘ٞئهخاظُتهم .
ي ٞغاص في الخهٓ رٖ ٫لى هٟـ الٟغم .
الٗضالت الاظخماُٖت  :حؿاْ ر
الاؾخضامت  :يمان خهٓ٫ر ٞغاص ٖلى جىمُت مؿخضامت اْ مؿخمغة .
الخم٨حن  :جٓٞحر الٓؾاةل الش٣اُٞت ْالخٗلُمُت ْاملاصًت ،ختى ًخمٞ ً٨غاص مً املكاع٦ت في اجساط ال٣غاع ْالخد٨م
في املٓاعص التي حٗىحهم
ْحٗغ٦ ٝظل ٪بٗملُت مجخمُٗت ْاُٖت ْصاةمت ،مٓظِت ْ ٤ٞئعاصة َْىُت مؿخ٣لت ،مً أظل ئًجاص جدٓالث
َُ٩لُتْ ،ئخضار حُٛحراث ؾُاؾُت ْاظخماُٖت ْا٢خهاصًت حؿمذ خد ٤ُ٣مُغص ل٣ضعاث املجخم٘ املٗجيْ ،جدؿحن
مؿخمغ لىُٖٓت الخُاة .ُّٞ
 1997الخىمُت أجها ٖملُت ػٍاصة السُاعاث املُغْخت ٖلى الىاؽ
ٌٗغ ٝج٣غٍغ مم املخدضة للخىمُت البكغٍت لٗام
ْمؿخٓٔر ما ًدٓ٣٣هّ مً عزادَْ ،ظٍ السُاعاث لِؿذ جهاةُت أْ زا ختْ .ب ٌٛالىٓغ ًٖ الخىمُت ٞان ٖىانغَا ؾاؾُت
الشالزت حكمل ال٣ضعة ٖلى الِٗل خُاة ٍَٓلت ْفي صخت ظُضةْ ،ا٦دؿاب املٗغٞتْ ،الخمخ٘ ٟغم الخهٓ٫ر ٖلى املٓاعص
ًا
ًا
ظُضا الخغٍت الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت
أًًا ً٣ضعْن ر
الالػمت لِٗل خُاة الة٣تْ .ال ج ٠٣الخىمُت ٖىض َظا الخضٞ ،الىاؽ ر
ْالاظخماُٖت ْئجاخت الٟغم أمامِم لئل ضإ ْإلاهخاط.
ْ٢ض ضأ َغح ًُ٢ت الخىمُت ٖلى أظىضة الضْ٫ر املخ٣ضمت ْالىامُت ،مىظ الخغب الٗاملُت الشاهُت ْئن حُٛحر مؿماَا
الُٓم ئلى ما أنبذ ٌٗغ ٝالخىمُت املؿخضامت ْٖلى الغٚم مً َمُت املغ٦ؼٍت لًُ٣ت الخىمُت َٓا ٫ما ً٣اعب هه٠
ال٣غنٞ ،اجها لم جد ٤٣أَضاِٞا في صْ ر ٫الجىٓب )الضْ ر ٫الىامُت( ،التي مً يمجها الضْ ر ٫الٗغبُت ْإلاؾالمُت ،التي ماػالذ
حٗاوي مً ػماث هٟؿِا ،التي ٧اهذ حٗاوي مجها مىظ الاؾخ٣الْ ،٫لم جد ٤٣في مٗٓمِا أي ه٣الث هُٖٓت ٌٗخض بها ،في املجا٫
الؿُاسخي أْ الا٢خهاصي أْ الاظخماعي.
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مفهىم جنمُت اإلاجخمو ّ :
ٖغٞتها مم املخدضة :أجها الٗملُاث التي ًم ً٨بها جٓخُض ظِٓص املٓاَىحن ْالخٓ٩مت
لخدؿحن خٓا ٫الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْالش٣اُٞت في املجخمٗاث ْملؿاٖضتها ٖلى الاهضماط في املجخم٘ ْاملؿاَمت في
ج٣ضمّ أ٢صخى ٢ضع مؿخُإ.
الخنمُت اإلاجخمهُت :هي الخىمُت التي حؿتهض ٝاملجخم٘ املدلي ْ ،جخم ْ ،ُّٞجْٓ٦ ّٟأصاة ٞاٖلت في جد٤ُ٣
ًا
أهٓاٖا أزغٔر مً الخىمُت) الخىمُت الاظخماُٖتْ ،الخىمُت الا٢خهاصًتْ ،جىمُت
ر
أَضاِٞا”ْ ،بالخالي ٞهي جدؿ٘ لدكمل
املغأة ْالُٟل ْالكباب ْهي في الٓ٢ذ طاجّ ظؼد مً ٖملُت جىمُت أ٦بر ٖلى مؿخٓٔر املجخم٘.
زانُا :اإلاغؤة
ّ
ًا
ؾُغث املغأة في الٗهٓعر ال٣ضًمت ْالخضًشت ْزانت في املجخمٗاث إلاؾالمُت أؾُغرا مً هٓعر في ظمُ٘ املجاالث،خُض
٧اهذ مل٨ت ْ٢ايُت ْقاٖغة ْٞىاهت ْأصًبت ْ٣ٞحهت ْمداعبت ْعاٍْت لؤلخاصًض الىبٍٓت الكغٍٟت.
ْئلى آلان ما ػالذ املغأة في املجخمٗاث ج٨ض ْج٨ضح ْحؿاَم ٩ل َا٢اتها في عٖاًت ُتها ْأٞغاص أؾغتهاٞ ،هي م التي
جٖ ٘٣لى ٖاجِ٣ا مؿإْلُت جغبُت ظُا ٫ال٣اصمتْ ،هي الؼْظت التي جضًغ البِذ ْجٓظّ ا٢خهاصًاجّْ ،هي يذ أْ أزذ أْ
ًا
صْعا ال ًم ً٨ئٟٚالّ أْ الخ٣لُل مً زُٓعجّ.
ػْظتَْ ،ظا ًجٗل الضْعر الظي جٓ٣م ّ املغأة في ىاد املجخم٘ ر
ْل٢ ً٨ضعة املغأة ٖلى الُ٣ام بهظا الضْعر جخٖٓ ٠٢لى هُٖٓت هٓغة املجخم٘ ئلحها ْالاٖتراُ٣ ٝمتها ْصْعَا في
املجخمْ٘ ،جمخِٗا دِ٢ٓ٣ا ْزانت ما هالخّ مً جشْ ٠ُ٣جأَُل ْٖلم ْمٗغٞت لخىمُت شسهُتها ْجٓؾُ٘ مضاعِ٦اْ ،مً زم
ًم٨جها الُ٣ام مؿإْلُاتها ججاٍ أؾغتهاْٖ ،لى صزٓ٫ر مُضان الٗمل ْاملكاع٦ت في مجا ٫السضمت الٗامت.
 ،1996ضأ الاَخمام الٗالمي ًُ٣ت جىمُت املغأة
ْ (75-1985ختى مإجمغ ٨حن
ْمىظ ضاًت الٗ٣ض الٗالمي للمغأة )
ْجمُ٨جها مً أصاد أصْاعَا ٟٗالُت مشل الغظلْ ،املكاع٦ت في اجساط ال٣غاع في مسخل ٠مىاحي الخُاة الؿُاؾُت
ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْالش٣اُٞت٢ْ ،ض ْا٦ب َظا الاَخمام الٗالمي اَخمام ٦شحر مً الضْ٫ر ْالُِياث ْاملىٓماث
الضْلُت ْإلا٢لُمُتْ ،طل ٪مً زال٣ٖ ٫ض ؾلؿلت مً الىضْاث ْاملىا٢كاث ْ أْعاف الٗمل ْاملإجمغاث٧ ،ان زغَا
ًا
ْ ،"2000مإجمغ ال٣مت
 ،2000مغْعرا مإجمغ ال٣مت ْ٫ر للمغأة الٗغبُت "ال٣اَغة
مىخضٔ ٢مت املغأة الٗغبُت املىامت في أ غٍل
 ،"2001اإلياٞت ئلى ٖضة مىخضًاث خٓ٫ر املغأة ْالؿُاؾتْ ،املغأة ْاملجخم٘،
الاؾخصىاةُت للمغأة الٗغبُت املٛغب "هٓٞمبر
ْاملغأة ْإلاٖالمْ ،املغأة ْالا٢خهاصْ ،املغأة في الص املهجغ ،التي ٖ٣ضث في ٖضة صْ٫ر ٖغبُت.
ًا ًا
اجٟا٢ا ٦بحرار
ر
ْباليؿبت للمغأة ٞالضْعر املُٗاعير لِا ٦امغأة ْػْظت ْأم  ،أي الضْعر الظي ًخٓ ّٗ٢مجها الُ٣ام ّ ً ،خ٤ٟ
م٘ صْعَا الٟٗلي ئن لم ًخُا  ٤مّٗ .
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الضْعر الا٢خهاصي٧ َٓ:ل وكاٍ ا٢خهاصي جإصًّ املغأة صازل اْ زاعط املجز٫ر بهض ٝئقبإ اخخُاظاث ؾغة أْ املجخم٘
مً زال ٫جدٞ ٤ُ٣اةضة ا٢خهاصًت ،مٗجى أن َظا اليكاٍ لّ ُ٢مت ا٢خهاصًت ًمُ٢ ً٨اؾِا أْ ج٣ضًغَا.
الضْعر الش٣افي ٢ َٓ:ضعة املغأة ٖلى جُُ٣م ما جخل٣اٍ مً مٗاعْ ٝمٗلٓماث مً ْؾاةل إلاٖالم املسخلٟت ما ًضٖم
ًا ًا
َاما في َظا املجا ٫خُض أهّ ٧لما
صْعا ر
صْعَا في مٗاٌكت ً٢اًا الٗهغ ْالاهٟخاح ٖلى الٗالم الساعجي ٍْ ،لٗب الخٗلُم ر
ًا
ًا
ًا
ا٧ا ْم٣اْمت لئلًداداث الؿلبُت التي ٢ض ًى٣لِا الاجها٫
ِٞما ْئصع ر
٢ؿُا أ٦بر مً الخٗلُم ٧لما ٧اهذ أ٦ثر ر
ر
هالذ املغأة
الٗالم الساعجي.
الضْعر الؿُاسخي  َٓ:وكُت التي جٓ٣م بها املغأة ْجخمشل في مماعؾتها لخِ٢ٓ٣ا الؿُاؾُت ْاملضهُت مشل خ٤
الخهٍٓذ في الاهخسا اث ْ ،الترشر للمجالـ الكٗبُت ) البلضًت ( ْالىُا ُت ْ ،املكاع٦ت في الى٣ا اث ْالخىُٓماث اليؿاةُت
ْ ،خغٍت الخٗبحر ًٖ الغأي ْ ،املؿاْاة أمام ال٣اهٓنر .
ميانت اإلاغؤة في اإلاجخمهاث ؤلاؾالمُت:
جخٗضص املٗاًحر التي ٌٗخمضَا ٖلم الاظخمإ ،في الخٗغٖ ٝلى املٓ ٘٢الظي جدخلّ املغأة في أي مً املجخمٗاثْ ،مً
زاللِا ًم ً٨الخٗغٖ ٝلى ْاْ ٘٢مؿخٓٔر جل ٪املجخمٗاثٍْ .م ً٨في َظا الهضص ئًغاص زالزت مٗاًحر ظَٓغٍت ،حٗخبر
مدُاث مغ٦ؼٍت الزخباع مٓ ٘٢املغأة ْم٩اهتها في املجخمٗاث إلاؾالمُتْ ،هي:
َ بُٗت ٖال٢اث إلاهخاط الؿاةضة في َظا البلض أْ طاْ ،٥مؿخٓٔر جُٓعر الٔٓ٣ر املىخجت  -املاصًت مجها ْالبكغٍت-
 ،ُّٞما في طل ٪مؿخٓٔر جُٓعر الخٗلُم ْاملِاعة الٟىُتْ ،جُٓعر الٗلٓم ْالخُاة الش٣اُٞت ،أْ ما ًُلٖ ٤لُّ الُٓم الخُٓعر
ي أْ إلاوؿاوي.
البكغ ر
 ١إلاوؿان.
ٔ الخُاة الضًمٓ٢غاَُت ْالخغٍت ْخ ٓ٣ر
 مؿخٓ ر
 صْعر املغأة ْم٩اهتها في املجخم٘ ئلى ظاهب الغظلْ ،م٩اهتها في الخُاة الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت
ْالش٣اُٞتْ ،مضٔ جمخِٗا دغٍتها ْخِ٢ٓ٣ا ٧املت ٚحر مىٓ٣نت.
ان جم٨حن املغأة صازل مجخمِٗاٌٗ ،ض ع٦حزة أؾاؾُت لخ٣ضم َظا املجخم٘ ٦ما أن جٍُٓغ ْا ٘٢املغأة املؿلمت
ْجدغٍغ َا٢اتها ،ال ًم ً٨جد ّ٣ُ٣صْنر ْظٓص مىٓٓمت مً الدكغَٗاث ال٣اةمت ٖلى الٗضْ ٫املؿاْاة ْج٩اٞإ الٟغم،
ْئصماط ً٢اًا املغأة في أْلُاث زُِ ْبغامج املغأة الكاملتْ ،في ئَاع َظٍ الؿُاؾاث ال ض مً جُٖٓت املجخم٘ ً٣اًا
املغأة٢ْ ،ضعاتها التي جسٓلِا املكاع٦ت في نى٘ ال٣غاع ٖلى مسخل ٠املؿخٍٓاث ،ما ٌٗؼػر صْعَا إلاًجابي في ؾغة ْاملجخم٘..
ْلخد ٤ُ٣مشل َظٍ الؿُاؾاث الٗامت ،جلجأ مىٓمت املغأة الٗغبُت ئلى ْي٘ زُِ ْبغامج ،حٗخمض املىهجُت ال٣اةمت ٖلى
جدلُل املٓاْ ،٠٢جدضًض َضاْ ْ ٝلُاث ْ لُاث الخىُٟظ.
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ًا
ًا
ًا
ًا
ْا٢خهاصًا ْ٢اهٓهُار
ر
ر
ْاظخماُٖا
ر
ؾُاؾُا
ٍْأحي في ئَاع َظٍ ْلُاث الٗمل ٖلى ع٢ ٘ٞضعاث املغأة الٗغبُتْ ،جمُ٨جها
في املجاالث الخالُت:
في مجا ٫التر ُت ْالخٗلُم :خُض حُٗى ْلٍٓت في طل ٪للً٣اد ٖلى مُت ،مً زال ٫اٖخماص لُاث جىُٟظ جٓ٣مٖلى اجساط جضا حر جًمً ئلؼامُت الخٗلُمْ ،صٖم هٓام حٗلُم ال٨باع ٖبر غامج زانت حؿخسضم أؾالُب الخٗلُم ًٖ بٗض.
في مجا ٫الصخت ْالبِيت :خُض حُٗى ْلٍٓت لخٗؼٍؼ البرامج الٓ٢اةُت ،التي جدؿً مً صخت املغأةْ ،ئصماطًا
ْأًًا ػٍاصة ْعي املغأة املساَغ البُئُتْ ،اوٗ٩اؾاتها ٖلى
ر
الصخت الاهخسا ُت في البرامج الخىمٍٓت للمجخمٗاث املدلُت،
صخت أٞغاص ؾغة.
في مجا ٫إلاٖالم ،خُض جبضْ ْلٍٓاث في طل ٪مً زال:٫الٗمل ٖلى م٩اٞدت الهٓعة الؿلبُت للمغأةْ ،اؾدبضا٫نٓعر مخٓاػهت حٗؼػر بها صْعَا إلاًجابي في املجخم٘ ْمكاع٦تها في الخىمُتٖ ،لى أن ًخم طلٖ ٪بر لُاث جىُٟظ حٗخمض حكُ٨ل
مجمٖٓاث زبراد مً إلاٖالمُحن ،جٓ٩نر مؿإْلت ًٖ مغاظٗت ما ًيكغ خٓ٫ر املغأة في ْؾاةل إلاٖالمْ ،جٓٞحر املٗلٓماث
ًا
ْالغصْص أًًاْ ،جسهُو ظاةؼة اؾم املىٓمت ألًٞل ٖمل ئٖالمي ًبرػ صْعر املغأة إلاًجابي ،ئياٞت ئلى ئ٢امت غامج
جضعٍبُت لئلٖالمُحن ،جدثهم ٖلى ئٖضاص غامج لخُٖٓت املغأة دِ٢ٓ٣ا ْْاظباتها الكغُٖت ْال٣اهٓهُتْٖ ،لى ٖضم ج٣ضًم
ًا
أًًا م٘ ْػاعاث التر ُت في الضْ ر ٫الٗغبُتٖ ،لى ئٖاصة الىٓغ املىااج املضعؾُت ،إلِْاع
املغأة هٓعة ؾلبُتْ ،الٗمل ر
املغأة ٦كغٍ٨ت مدؿاٍْت في ىاد ؾغة ْاملجخم٘.
ْفي املجا ٫الاظخماعي :اٖخمضث املىٓمت ٖلى أؾلٓب الخسُُِ للىٕٓ الاظخماعيْ ،جبجي مِٟٓم الخسُُِاملكاع٦تْ ،الخأُ٦ض ٖلى جماؾ ٪ؾغة الٗغبُت لخماًت املغأة ْ ؾغة مً املك٨الث املم٨ىت.
ْفي املجا ٫الا٢خهاصي :حٗخمض املىٓمت ئُٖاد ْلٍٓت ملك٩لت ال٣ٟغْ ،الٗمل ٖلى ز ٌٟوؿبت ال٣ٟغ ْجسٌُٟأزاعٍ ٖلى املغأة ،زانت في الُ٣إ الغٍٟي ،مً زال ٫جٓٞحر ٞغم الٗمل ْالخضعٍب املالةمت للمغأةْ ..الخٓؾ٘ في ئ٢امت
املكغْٖاث الهٛحرة ْالبرامج ؾغٍت املىخجت.
ْفي املجا ٫الؿُاسخيٞ :ان أْلٍٓاث املىٓمت الٗغبُت هي صٖم املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة ،مً زال ٫ػٍاصة وؿبتًا
ْأًًا ػٍاصة وؿبت ًٍٖٓت املغأة في خؼاب ْالى٣ا اثْ ،مىٓماث
ر
جمشُلِا في املجالـ الدكغَُٗت ْمٓا ٘٢ال٣غاع،
املجخم٘ املضوي..
أما في املجا ٫ال٣اهٓويٞ :ان أْلٍٓاث املىٓمت حٗضًل الدكغَٗاث التي جدٓ٫ر صْنر مكاع٦ت املغأة الٗغبُتْ ،ئػالتأق٩ا ٫الخمُحز يضَاْ ،طلٖ ٪بر لُاث حٗخمض ٖلى ئوكاد مجمٖٓت ٢اهٓهُت ٖغبُت ،حؿعى إلػالت الٟجٓة حن الىو
ال٣اهٓوي ْالخُبُ ٤الٓا٢عي لّ.
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لظا ٞان أي زُِ للً٣اد ٖلى جدضًاث الخىمُت املجخمُٗت ال ض أن حٗخمض ٖلى مكاع٦ت املغأة في الخىمُت ْفي
الٗمل الُٓعي ْفي مإؾؿاث املجخم٘ املضوي.
زالثا :مؿاهمت اإلاغؤة في الخنمُت:
مؿاهمت اإلاغؤة في الخنمُت الاحخمانُت والثلافُت:
حٗخمض صعظت ئؾِاماث املغأة الاظخماُٖت ْالش٣اُٞت ٖلى مضٔ السضماث امل٣ضمت مً املجخم٘ التي حؿاٖضَا ٖلى
الُ٣ام بهظٍ صْاعْ ،جخمشل في ميك ث للسضماث الاظخماُٖت ٧الٓخضاث الاظخماُٖتْ ،صْعر الخًاهتْ ،مغا٦ؼ الخضعٍب
ْالخ ًٍٓ٩املنهيْ ،م٩اجب الخٓظُّ ْالاؾدلاعاث ؾغٍتْ ،مغا٦ؼ السضماث الصخُت املخمشلت في املؿدكُٟاث الٗامت
ْمؿدكُٟاث الٓالصةْ ،مغا٦ؼ عٖاًت الُٟٓلت ْ مٓمتْ ،مغا٦ؼ جىُٓم ؾغةْ ،ميك ث السضماث الش٣اُٞت التي جمشلذ في
ْؾاةل إلاٖالمْ ،امل٨خباث ْ ،هضًت الغٍايُت ْالاظخماُٖت.
ًا
أًًا ئلى ئٖضاصَا إلاٖضاص الجُض ْجمُ٨جها مً الُ٣ام
ْلِؿذ املغأة في خاظت ئلى السضماث ْ،ِ٣ٞل٨جها في خاظت ر
٩ل َظٍ إلاؾِاماثٞ،اطا ٧ان املجخم٘ ًغٍض الاؾخٟاصة مً مؿاَمت اليؿاد ٧املت في الخىمُتٗٞ،لُّ أن ٌؿاٖضًَ ٖلى
أصاد صْعًَ اإلٖضاص ْإلاظغاداث التي حؿاٖضًَ ٖلى جدمل مؿإْلُتهًٍْ،خًمً َظا إلاٖضاص ئملامًِ املٗلٓماث
ال٩اُٞت في الىٓاحي الصخُت ْالش٣اُٞت ْالبُئُت٦،ما ًخًمً َظا إلاٖضاص جىمُت مِاعاتهً ٖلى اؾخسضام َظٍ املٗلٓماث
في ٧ل هٓاحي الخُاةْ،جضُٖم اججاَاتهًْ،ئًماجهً أَمُت صْعًَ في جىمُت مجخمًِٗ ْجىمُت الٓعي الش٣افي لضحهً لخخٗغًٞ
ٖلى ما ًضْعر خٓلًِ في الٗالم املدلي ْالساعجيْ،لخٗغ ًٞخْْ ًِ٢ٓ٣اظباتهًَْ،ظا ال ًخأحى ئال ًٖ َغٍ ٤املؼٍض مً
السضماث الخٗلُمُت ْالبرامج الش٣اُٞت امل٣ضمت للمغأة.
ْجخجلى أَمُت مؿاَمت املغأة في البىاد الا٢خهاصي ْالاظخماعي لخد ٤ُ٣الخىمُت في:
ٔ  -اػصًاص الضزل الَٓجي؛ ْبالخالي ػٍاصة جغا٦م عأؽ املا ٫الًغْعير إلهجاح غامج الخىمُت.
ٕ  -الخ٣لُل ئلى خض ٦بحر مً وؿبت الؿ٩ان الظًً ٌِٗكٓنر ٦مؿتهل٨حن  ،ِ٣ٞأي ٖالت ٖلى املىخجحنْ ،بظل٪
جؼصاص وؿبت عأؽ املا ٫املٓظّ ئلى البىادٖ ،لى خؿاب عأؽ املا ٫املؿتهل ٪مً الضزل الٓ٣مي.
ٖ  -ع ٘ٞئهخاظُت الٗمل الاظخماعي؛ َْٓ الغ ً٦ؾاسخي لخد ٤ُ٣الخىمُت.
مشاعهت اإلاغؤة في الخنكُماث يير الخىىمُت
ًا
قُٖٓا الجمُٗاث السحرًت اليؿاةُتْ ،هي
ر
ًخمشل اليكاٍ َلي لليؿاد في أهماٍ مخٗضصة ،مً أ٢ضمِا ْأ٦ثرَا
الجمُٗاث التي جغجبِ البر ْإلاخؿانْ ،جداْ٫ر الخالي جغمُم ْئنالح الُٗٓب ْمٗالجت املك٨الث مً مٓ ٠٢ئنالحي،
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ًا
ًا
ًا
ْجاعة أزغٔر ظمُٗاث
ا٢تْ .هي جاعة ظمُٗاث زحرًت “مسخلُت” حؿاَم ٞحها وؿاد ،ر
عْاظا ْٖغ ر
ر
ْهي أ٦ثر أنىا ٝالجمُٗاث
زحرًت وؿاةُت نغٞت ،ال حٗمل ٞحها ئال وؿاد..
َْىا ٥ظمُٗاث ْاجداصاث وؿاةُت ،مغجبُت أخؼاب في الؿلُت أْ زاعظِاٞ ،ان ٧اهذ َظٍ خؼاب زاعط
الؿلُتٞ ،اجها ٢ض جغجبِ الخغ٦ت الَٓىُتْ ،جغبِ هٓغتها للمغأة مِٟٓ٢ا إلاًضًٓلٓجي ،أما جل ٪املىٓماث الخابٗت ألخؼاب
في الؿلُتٞ ،هي جخدغ ٥في ئَاع الخؼبْ ،جدؿم ضعظت ٖالُت مً البحرْ٢غاَُت.
ْحكحر البُاهاث ْإلاخهاداث املخٓاٞغة ٖلى الهُٗض الٗغبي ئلى يٗ ٠املكاع٦ت اليؿاةُت هٓعة ٖامت ،في
ًا
ًا
أؾاؾا ٖلى املؿخٍٓاث ال٣اٖضًت صْ رن
ر
ًٞال ًٖ يِٟٗا في الٗمل الى٣ابيْ ،جٓاظض املغأة
ر
الخىُٓماث ْالجمُٗاث َلُت،
الُ٣اصًتْ ،بالخالي ا خٗاصَا ًٖ مٓا ٘٢نى٘ ال٣غاع٦ .ما جأحي َظٍ املكاع٦ت في َظٍ الخىُٓماث ،مً ٞياث َْب٣اث
ًا
ًا
وؿبُا بٗض ؾً عبٗحن ٚالبا ،ختى ال ًٓ٩نر
ر
اظخماُٖت مُٗىت ممً ًمل ً٨الٓ٢ذ ْاملا٦ْ ،٫ظل ٪مً ٞياث ٖمغٍت مخأزغة
َىا ٥أَٟا ٫في خاظت ئلى الغٖاًت٦ ،ما جدؿم َظٍ الخىُٓماث في الٛالب الُاب٘ الخًغيٞ ،دؿخٖٓب وؿاد الخًغ،
مما ٌٗجي تهمِل ُ٢اٖاث ْمىاَْ ٤أظُاَْ ٫ب٣اث اظخماُٖت ًٖ ،املكاع٦ت في الٗمل َلي اليؿاتي الٗغبيً ،إصي طل٪
ًا
خخما ئلى نُاٚت مًمٓنر اليكاٍ َلي ،في ئَاع أوؿا٨ٞ ١غٍت ْز٣اُٞت ُْ٢مُت ،ال جمشل الٛالبُت الٗٓمى مً اليؿاد
ر
الٗغبُاث.
مشاعهت اإلاغؤة في الهمل الخؿىعي
ًا
ًا
صْعا اعػ را في مإؾؿاث الٗمل الخُٓعي ْالجمُٗاث السحرًت ٍْم ً٨للمغأة املكاع٦ت في
جلٗب اليؿاد املؿلماث ر
ًا ًا
صْعا اعػ را في
ئصاعة مٓاعص الٗمل الُٓعي زانت ْأجها جمخل ٪املِاعاث إلاصاعٍت ْال٣ضعة ٖلى الخسُُِ٦ ،ما ًم ً٨أن جلٗب ر
جٍُٓغ َظٍ املٓاعصَ ًٖ ،غٍ ٤حكُٛل َظٍ مٓاْ ٫اؾدشماعَا.
لظا ٞان أصاد َظٍ صْاع مً ٢بل املغأة ٌٗم ٤مً زبراث اليؿاد الٗامالثٍُْٓ ،عر ٢ضعاتهً إلا ضاُٖت ْالا خ٩اعٍت،
ٍْ٨ؿبهً الٗضًض مً املِاعاثٍْ ،ؼٍض مً هُا ١جٟاٖلًِ٦ ،ما ٌؿاٖض ٖلى خل بٌٗ املك٨الث الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت،
الىاظمت ًٖ الخٛحراث الٗاملُت ْاملدلُت في املجخمٗاث الٗغبُتْٖ ،لى عأؾِا مك٩لت البُالت ْال٣ٟغْ ،جضَٓعر السضماث
الصخُت ْالخٗلُمُت ،اإلياٞت ئلى أجها ؾخٓ٩نر ٢اصعة ٖلى جِٟم مكا٧ل الٗضًض مً اليؿاد ،مما ؾُدُذ لِا املؿاَمت في
جدؿحن السهاةو املسخلٟت ،لُ٣إ ٖغٌٍ مً اليؿاد في املجخمٗاث الٗغبُتْ ،مجها السهاةو الخٗلُمُت ْالا٢خهاصًت
ْ ؾغٍت ْالصخُت.

ًا
ًا
٧امال في نى٘ ال٣غاع الا٢خهاصي في املإؾؿاث
ا٧ا ر
ْفي الخ٣ُ٣ت جٓظض ٖضة أؾباب ،جضٖٓ ئلى ئقغا ٥املغأة ئقغ ر

السحرًت،ألن للمغأة مِاعاث جىاؾب الٗمل الخُٓعيْ ،جدىاؾب بك٩ل زام م٘ مباصب إلاصاعة الٗهغٍت،ئط ا٦دؿبذ
املغأة الٗضًض مً جل ٪املِاعاث مً ْا ٘٢زبرتها في ئصاعة مٓاعصَا الصخُدت ْْ٢تها الًُْ ،٤في ُ٢امِا مؿإْلُاتها
املخٗضصةْ ،جٓٞحر الغٖاًت ْالُ٣ام الٗمل صْ رن أظغ صازل ؾغةَْ ،ظٍ ال٣ضعة ٖلى الُ٣ام بٗضة مِام في الٓ٢ذ هٟؿّ
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ًا
زمُىت ظضاً ،م ً٨اؾدشماعَا مً زال ٫ئقغا ٥مؿاَمت املغأة في مإؾؿاث الٗمل الخُٓعي٦ ،ما ًض ٘ٞطل ٪ئلى ػٍاصة
وؿبت جمشُل املغأة في الُِياث املاهدت ْاملخلُ٣ت ألٖما ٫البر ْالسحر ،خُض ؾُدُذ طل ٪للمغأة الُ٣ام ضْعر خُٓي ،زانت
في ئًها ٫الٗضًض مً السضماث التي جلبي اخخُاظاث املغأة٦،ما جٓ٣م املىٓماث اليؿاةُت ضْعر أؾاسخي في جُٟٗل مكاع٦ت
املغأة م٘ َظٍ الجِاث ،زانت مً هاخُت جأَُل ْجضعٍب املغأة ٖلى املِاعاث املِىُت ْالٟىُت ،التي جخُلبها أهٓمت الٗمل في
َظٍ املإؾؿاث.
ي للمغأة الٗاملت في الجمُٗاث السحرًت أهّ:
ْبىاد ٖلى طلً ٪م ً٨جٓنُ ٠الضْعر الخىمٓ ر
ًار
صْعر ُ٢اصي ًخمشل في جأؾِـ ٖضًض مً املكغْٖاث إلاهخاظُت ْاملكاع٦ت م٘ الُ٣إ السام في جىُٟظ الٗضًض مًاملكغْٖاث لضٖم الا٢خهاص ْجد ٤ُ٣الخىمُت الاظخماُٖت.
ـ صْعر جٟهُلي ألصْاع املغأةً ،خمشل في الخضعٍب ْخل املك٨الث ْئ٢امت املكغْٖاثْ ،ئًجاص ٞغم ٖمل متزاًضة
لُ٣إ ٖغٌٍ مً اليؿاد في الُ٣اٖاث الغٍُٟت ْالخًغٍت.
ـ صْعر جيكُُي لبرامج الخىمُت لالعج٣اد سهاةو املغأة ،مً زال ٫الخمٍٓل لٗضًض مً البرامج ْجأؾِـ مكغْٖاث
زضمُت ،لالعج٣اد السهاةو الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت للمغأة.
ْختى جخٗؼػر مكاع٦ت املغأة في مإؾؿاث السحر ً ،جب أن جخٓٞغ للمغأة ٖضة مخُلباث أَمِا:
 ١صاد بها ْجيؿُ٤
جٓٞحر الٓ٢ذ ال٩افي ْالالػم ،لئلقغاْ ٝإلاصاعة ٖلى ٖماْ ٫املكغْٖاث ْمخابٗت َغ رزضماتها.
ال٣ضعة ٖلى إلا ضإ ْالا خ٩اع في مجا ٫الٗمل السحريْ ،جد ٤ُ٣ال٣ضعة املالُت للمإؾؿاث السحرًتَ ًٖ ،غٍ٤لٓعة أ٩ٞاع لبرامج ْمكغْٖاث اؾدشماعٍت ،زانت اليؿبت للمىٓماث اليؿاةُت املخلُ٣ت لِظٍ املؿاٖضاث ،مما ٌؿاٖض
ٖلى جٍُٓغ املٓاعص الظاجُت ،أْ املؿاٖضاث امل٣ضمت مً مهاصع زاعظُت.
عابها :مؿاهمت اإلاغؤة الجؼاثغٍت في الخنمُت اإلادلُت:
أن املغأة الجؼاةغٍت ظؿضث نٓعة املجاَضة في زٓعة الخدغٍغ ْلٗبذ صْعر املىايلت في مكغْٕ ىاد الجؼاةغ بٗض
الاؾخ٣الْ ٫الُٓم هي جهبٓ ئلى جد ٤ُ٣نٓعة املٓاَىت ال٩املت الخ١ٓ٣ر في مكغْٕ الجؼاةغ الضًم٣غاَُت ٟٞي ٧ل مغخلت
مً جُٓعر الجؼاةغ لٗبذ املغأة الجؼاةغٍت الضْعر املىٍٓ بها ٩ٞاهذ صاةما ٢اصعة ٖلى مٓا٦بت جُٓعر املجخم٘ ْ الخ ٠ُ٨م٘
مخُلباجّ ٩ٞاهذ أ٦ثر ؾغٖت في ج٣بل ما َٓ ظضًض ْ جمحزث ٣ضعة ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ الجضًض ْ ٧اهذ أ٦ثر اٖخضالا في
الخٗامل م٘ الجضًض َظٍ السهاةو التي محزث ؾلٓ ٥املغأة الجؼاةغٍت ظٗلتها ٖىهغا أؾاؾُا ْأصاة ٗٞالت في ٖملُت الخٛحر
التي ٖاقِا ْ حِٗكِا الجؼاةغ.
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حٗض املغأة الجؼاةغٍت قغٍ٩ا للغظل في ص ٘ٞعجلت الخىمُت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْالش٣اُٞتْ ،طلًٟ ٪ل
جٓاظضَا قي قتى مٓا ٘٢الٗمل ْإلاهخاط ْإلا ضإ ْالسضماث ْفي صْاةغ اجساط ال٣غاع.
ّ
املخمُـؼ الظي لٗبخّ ،ظىبا ئلى ظىب م٘ أزحها الغظل،في مسخل ٠مغاخل
ِٞظٍ امل٩اهت ظادث اؾخد٣ا٢ا ْاٖخباعا للضْعر
جاعٍسىا املجُضْ ،ج٣ضًغا للخطخُاث ال٨بحرة التي ّ
٢ضمتها في الٟ٨اح يض الاؾخٗماع ختى جدغٍغ البالص.
ْبالٟٗل٣ٞ ،ض ٧اهذ ٢اةضة للم٣اْمت الكٗبُت ْمً ّ
نىــإ البُٓالث في مٓاظِت ظُٓف الاخخال ،٫مً ِٖض الال
ٔ التي ٧ان مً ُالتها خؿِبت ً ٖٓلي ْ ْعٍضة مضاص
ٞاَمت وؿٓمغ ْ الال زضًجت ،ئلى ٚاًت امللخمت البُٓلُت ال٨بر ر
ًُْٞلت ؾٗضان ْظمُلت ٓخحرص ْػَغة ْغٍْٚ ٠حرًَ مً ُالث الجؼاةغ السالضاث.
٩ٞاهذ مجهً املىايلت ْالٟضاةُت ْاملمغيتْ ،الكُِضة ْاملجاَضة ْأم

ُاْ ٫الكِضاد٧ْ ،اهذ عمؼا عاتٗا للُٗاد،

ْهمٓطظا ٞغٍضا مً هّٖٓ في البُٓلت ْالصجاٖت الخطخُت في ؾبُل الًَٓ؛ْجٓانلذ َظٍ املؿاَمت الشمُىت زال ٫مؿحرة
ىاد البالص بٗض الاؾخ٣الْ ،٫في جَُٓض الخالخم الَٓجي أزىاد مدىت املأؾاة الَٓىُت .

مبضا اإلاؿاواة بيو اإلاغؤة و الغحل
ّ
٦غؽ الضؾخٓعر الجؼاةغير مبضأ املؿاْاة حن املغأة ْالغظل في الخ١ٓ٣ر ْ الٓاظباث ،خُض جىو املاصة 29مىّٖ ،لى
أن "املٓاَىحن ؾٓاؾُت أمام ال٣اهٓنر"ْ ،جىو املاصةٖ 31لى أن املإؾؿاث "حؿتهض ٝيمان مؿاْاة املٓاَىحن ْاملٓاَىاث
َو
في الخ١ٓ٣ر ْالٓاظباث ا الت الٗ٣باث التي حٗٓ١ر ّ
جٟخـذ شسهُت إلاوؿان ْج ُـدٓ٫ر صْنر مكاع٦ت الجمُ٘ الٟٗلُت في الخُاة
ػ
 ١الؿُاؾُت للمغأة
أن " حٗمل الضْلت ٖلى جغُ٢ت الخ ٓ٣ر
الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالش٣اُٞت"؛ ٦ما جىو املاصة 31م٨غ رع ٖلى ْ ر
خٓؾُ٘ خّٓٓ جمشُلِا في املجالـ املىخسبت.
أن الخ ٤ال٩امل الظي ا٦دؿبخّ املغأة في ئَاع صًم٣غاَُت الخٗلُم ْالظي جم ج٨غَؿّ
في َظا إلاَاعً ،يبغي الخأُ٦ض ٖلى ّ ر
في ٧ل صؾاجحر الجؼاةغ املؿخ٣لت َٓ ،الٗامل ؾاسخي الظي اهُل٣ذ مىّ ٖملُت جغُ٢تها الٟٗلُت.
َو
مىخسبت ْمىخسبت مىظ الاؾخ٣ال٢ْ ٫ض
ْ٢ض ؾمدذ َظٍ الجِٓص أن جماعؽ املغأة الجؼاةغٍت مٓاَىتها ٧املتٞ ،هي ِ
ٞاػث ٢بل ٢غٍىاتها في الٗضًض مً لضان الٗالم ،د ٤الخهٍٓذ ْاملكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت.
في طاث الهضص ،اجسظث الؿلُاث الٗمٓمُت ؾلؿلت مً إلاظغاداث الٗملُت ،مً أظل الخم٨حن للمغأة ؾُاؾُا
جم ججؿُضَا في الدكغَ٘ الَٓجي ،مشل حٗضًل ٢اهٓنر الجيؿُت ْ٢اهٓنر ؾغة ما ًد ٤٣املؿاْاة حن
ْا٢خهاصًا ْز٣اُٞاّ ،ر
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الؼْظحن في الخ١ٓ٣ر ْالٓاظباث ٍْد ٟٔللمغأة ٦غامتها ،ئلى ظاهب جمُ٨جها في املجالـ املىخسبت املدلُت ْالبرملان الجؼاةغير
بٛغٞخُّ.
وقاثف اإلاغؤة في الجؼاثغ
ّ
َو
ـلج ٧ل مىاحي الخُاة الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ،ل ْئجها جمشـل ٚلبُت في ؾل ٪الخٗلُم ٩ل أَٓاعٍ،
٦ما أنبدذ املغأة ج ُر
ُ
ْجمشل أ٦ثر مً الشلض في ؾل ٪الً٣اد٢ْ ،ض أزبدذ ظضاعتها ٦مىخسبت ْ٦مضًغة ْْػٍغة ْفي ٚحرَا مً الْٓاة ٠الٗلُا في
الضْلت ،مً عةِؿت مجلـ الضْلت ْلٓاد في الجِل الَٓجي الكٗبي ْٚحرَا.
ْحٗخبر الخجغبت الجؼاةغٍت عاةضة ٖغبُا ،اٖخباعَا أْ٫ر صْلت جخٗضٔ ٖخبت ℅30في جمشُل املغأة في البرملانْ ،هي وؿبت

ّ
حٗضَا الاجٟاُ٢اث ْإلاٖالهاث ْاملٓازُ ٤الضْلُت الخض صوى لخد ٤ُ٣الِض ٝاملخمشل في مكاع٦ت ٞاٖلت للمغأة في نى٘
ال٣غاع.
 146،2012مٗ٣ضا مً حن
٣ٞض هالذ املغأة في املجلـ الكٗبي الَٓجي ،بٗض الاهخسا اث الدكغَُٗت لـ 10ماي
2012؛
 2007ئلى  ℅31,60ؾىت
مجمٕٓ 462مٗ٣ضا ،خُض جًاٖٟذ اليؿبت أ٦ثر مً أعب٘ مغاث ْاهخ٣لذ مً  ℅7,78ؾىت
ْجًم املجالـ الكٗبُت الٓالةُت 592امغأة مىخسبت مٗض% ٫
ّر
ئياٞت ئلى طل ٪جخٓاظض ٖكغة ) (10وؿاد في مجلـ مت،
.29,54
أْلذ الجؼاةغ اَخماما ٦بحرا لدصجُ٘ مكاع٦ت املغأة في اليكاٍ الا٢خهاصي ْالٟٗل الاؾدشماعير ْخماًت ْجغُ٢ت خ١ٓ٣ر
املغأة الٗاملت ٖلى ْظّ السهٓم ،خُض ناص٢ذ ٖلى ظمُ٘ الاجٟاُ٢اث الضْلُت في َظا املجا.٫
ّ
ْ٢ض أ٦ض حكغَ٘ الٗمل الجؼاةغير ٖلى أَمُت املؿاْاة ْج٩اٞإ الٟغم حن الغظل ْاملغأة في الخ١ٓ٣ر ْالٓاظباث،
ٔ.
ْهو ٖلى يغْعة جم٨حن املغأة مً الٓٞاد التزاماتها الُُْٟٓت مً ظِت ْبمؿيٓلُاتها ججاٍ أؾغتها مً ظِت أزغ ر
أي ق٩ل مً
ْبظل ٪جٓ٩نر الصها في َلُٗت الضْ٫ر التي أ٢غث ٢اهٓنر ٖمل ٖاصْ ٫مىه ٠للمغأة ،خُض أهّ ًمى٘ ّر
أق٩ا ٫الخمُحز ٖلى أؾاؽ الجيـًٍْ ،مً ج٩اٞإ الٟغم للجمُ٘ صْنر أي جمُحزْ ،املؿاْاة حن الٗما ٫أًا ٧ان ظيؿِم،
أن الٗماٌ ٫ؿخُٟضْنر مً هٟـ ظغ ْالامخُاػاث م٣ا ل هٟـ الٗملْ ،باملؿاْاة في الخأَُل ْاملغصْص.
ٍْىو ٖلى ّ ر
٦ما أن حكغَ٘ الًمان الاظخماعي ًسلٓ مً أي هٕٓ مً الخمُحز املخٗل ٤الجيـ ل أ٦ثر مً طلٞ ،٪اهّ ًًمً
للمغأة ػٍاصة ًٖ الخأمحن ٖلى البُالت ْاملغى ْالخماًت مً خٓاصر الٗمل ْ مغاى املِىُت ،جضا حر زانت الؾُما في
ئَاع خماًت مٓمت ْالُٟٓلت ْالخ٣اٖض ،خُض حؿخُٟض املغأة الٗاملت مً ئظاػة مٓمت لٟترة أعبٗت ٖكغ أؾبٖٓا )(14
مضٖٓٞت ظغ يؿبت.%100
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أما سهٓم ْيُٗت املغأة في الُْٓ ٠الٗمٓمي٣ٞ ،ض لٖ ٜضص اليؿاد الٗامالث في الُْٓ ٠الٗمٓمي 607
160امغأة أي يؿبت  % 31,8مً الٗضص إلاظمالي.
في مجا ٫التر ُت ْالخٗلُم  :جمضعؽ الٟخُاث ًمشل وؿبت ) % 49,27في الا خضاتي ْاملخٓؾِ ْالشاهٓير(ٍْ .مشل الخأَحر
في ُ٢إ التر ُت ج٣غٍبا  % 62مً اليؿادْ .وؿبت هجاح الٟخُاث في قِاصة البا٧الٓعٍا زال ٫صْعة 2013؛ .% 63,99
ي في ُ٢إ الصخت.% 65
في ُ٢إ الصخت ً :مشل الخأَحر اليؿٓ ر
٢ 2064ايُت يؿبت  % 41,41مً الٗضص إلاظمالي .
في ؾل ٪الً٣اد :لٖ ٜضص اليؿاد الً٣اة
مؿاَمت املغأة في اليكاٍ الا٢خهاصي:خؿب مإقغاث ئخهاةُت ):املهضع الضًٓان الَٓجي لئلخهاةُت الشالسي
.(2013
الغاب٘
 1.904.000ـ  % 17,6مً الٗضص إلاظمالي
لٛذ وؿبت املؿاَمت الٟٗلُت في اليكاٍ الا٢خهاصي لليؿاد املكخٛالث
.(1987
 % 8,1ْ 1977ؾىت
٧ْ) . 10.788.000اهذ ج٣ضع َظٍ اليؿبت ـ  % 5ؾىت
للؿ٩ان املكخٛلحن الظًً ً٣ضعْن ـ
٣ً : (2014ضع الٗضص إلاظمالي
ْباليؿبت لضاةغجىا الٓػاعٍت ٞان الٗضص إلاظمالي لليؿاد الٗامالث )ئلى ٚاًت ظاهٟي
للٗما ، 48657٫أما ٖضص اليؿاد الٗامالث في ُ٢اٖىا ًبل 18 358ٜمً ُجهً ٌ 979كٛلً مىانب نى٘ ال٣غاع ) 27امغأة
ٌكٛلً ْْاةٖ ٠لُاٌ 952ْ ،كٛلً مىانب ٖلُا( ْ ،جمشل اليؿبت إلاظمالُت لليؿاد املكخٛالث في الُ٣إ ْ ،% 38جمشل
وؿبت اليؿاد اللٓاحي حكٛل ْْاةٖ ٠لُا ْمىانب ٖلُا ْهي ْ ،% 5,3هدً آلان ٢ض ْيٗىا لُاث ظضًضة لغَ ٘ٞظٍ اليؿبت
الٟ٨ادة ْالخأَُل.
الجهىص التي جبظلها الضولت لتركُت اإلاغؤة والخمىيو لها:
إلاؾتراجُجُت الَٓىُت لئلصماط ْجغُ٢ت املغأة :ججؿضث َظٍ إلاؾتراجُجُت جُبُ٣ا لخٓظحهاث ٞسامت عةِـ
 2008بٗض ئٖضاصَا م٘ الُ٣اٖاث
الجمِٓعٍت في مجا ٫جغُ٢ت ْئصماط املغأة التي جم ج٣ضًمِاْ ،ناص٢ذ ٖلحها الخٓ٩مت ؾىت
الٓػاعٍت التي جخٟ٨ل خالُا خُبُ ٤املسُِ الخىُٟظي لئلؾتراجُجُت جدذ ئقغاْ ٝػاعة الخًامً الَٓجي ْ ؾغة ًْ٢اًا
املغأة ْجيؿِ٣ا.
ْجم التر٦حز في َظٍ إلاؾتراجُجُت ٖلى حصجُ٘ ج٩اٞإ الٟغم في الدكُٛل ْالترُ٢ت م٘ زل ٤مدُِ مىاؾب ٌؿمذ
للمغأة الخٓ ٤ُٞحن خُاتها املِىُت ْالٗاةلُت.
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في َظا الؿُا ١ججضع إلاقاعة ئلى أن الُِياث الضْلُت طاث الازخهام حكُض في زغ ئنضاعاتها ٓيُٗت املغأة في
 2011التي ٌكحر ئلى أن اليؿاد الجؼاةغٍاث
الجؼاةغ٦ ،خ٣غٍغ البى ٪الضْلي املكترْ ٥نىضْ١ر الى٣ض الضْلي الهاصع ؾىت
ٌكخٛلً في الُ٣اٖاث الهىاُٖت التي ٌكخٛل ٞحها الغظاْ ٫بىٟـ ظٓعر مشمىا الخماًت ال٣اهٓهُت التي حؿخُٟض مجها املغأة .
 2013للبى ٪الضْلي ْفي الٗىٓان السام املؿاْاة حن اليؿاد ْالغظا ،٫جم ئ غاػ الىهٓم
ْفي الخ٣غٍغ لؿىت
الدكغَُٗت التي جخًمً املؿاْاة حن الجيؿحنْ ،جغُ٢ت املغأة في املجخم٘ الجؼاةغير ْمؿاَمتها في مؿاع الخىمُت.
 2012امل٣ضم في ظىُ ٠أمام اللجىت امل٩لٟت خُبُ٤
٦ما ججضع إلاقاعة ئلى الخُُ٣م إلاًجابي للخ٣غٍغ الجؼاةغير لؿىت
الاجٟاُ٢ت خٓ٫ر م٩اٞدت ٧ل أق٩ا ٫الخمُحز يض املغأةْ ،الظي قاع٦ذ  ُّٞصاةغجىا الٓػاعٍت هٟت ٗٞالت ،خُض َىأث
الجؼاةغ ٖلى الىخاةج املسجلت في مجا ٫جغُ٢ت املغأة ْْلٓظِا ملىانب نى٘ ال٣غاع.
ْحٗخبر املؿاْاة ْجغُ٢ت ْجم٨حن املغأة الِض ٝالشالض مً أَضا ٝلُٟت الشماهُتْ .جغُ٢تها ملا بٗض أَضا ٝلُٟت
للخىمُت.
 ،2014أهّ ًجب
ْ٢ض أ٦ضث لجىت الخىمُت الاظخماُٖت ملىٓمت مم املخدضة أ٦ضث زال ٫أقٛالِا في قِغ ٞبراًغ
 2015غهامج ًٓ٩نر مدٓعٍ ؾاسخي جغُ٢ت شسام مً أظل الخىمُت املؿخضامت ْالٗمل
ظٗل غهامج الخىمُت ملا بٗض
الالة.(NEPAD) ٤
ْئهىا وسجل اعجُاح ٦بحر ِْٓعر ظمُٗاث مً املجخم٘ املضوي في مجا ٫امل٣اْلت في ق٩ل قب٨ت اظخماُٖت لخٓظُّ
ْمؿاٖضة اليؿاد.
زاجمت:
جدخٟل ؾاةغ قٗٓب الٗالم الخ٣ضم الظي جد ٤٣في مجا ٫خ١ٓ٣ر املغأة ْجمُ٨جها ْاملؿاْاة حن الجيؿحن .عٚم ان َظا
ًا
ًا
حُٗ٣ضا.
ر
مدؿاْ ْفي بٌٗ الخاالث أضخذ املغأة جٓاظّ جدضًاث ظضًضة ْأ٦ثر
ٍدر
ُُيا ْٚحر
الخ٣ضم ْل ر
ٝمؿخ٣بل املغأة مغَٓنر مؿخ٣بل مجخمٗاتها ٞاملغأة جدمل في ؾلِٓ٦ا نٟاث املجخم٘ الظي جىمٓ  ُّٞمجخم٘ في
أْط الخدٓ٫ر ًبدض ًٖ ُ٢م لِؿىض مكغّْٖ الاظخماعي الؿُاسخي ْ املغأة ٦أي قغٍدت مً قغاةذ املجخم٘ ؾِخدضص صْعَا
ّ
َْ ٤ٞظا املكغْٕ ْلِظا ئن اَخمام الضْ ر ٫ترُ٢ت صْ رع املغأة ما ًُـم٨جها مً املؿاَمت الٟٗالت ْالٟٗلُت في الخىمُت
الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ٞ،ان صٖم مكاع٦تها ؾِؿاٖض ٖلى خل أٖٓم الخدضًاث في ال٣غنر الخاصي ْالٗكغًٍْ ،جهضٔ
هٟت ظَٓغٍت للخدضًاث ال٨برٔر مشل ال٣ٟغ ْاوٗضام املؿاْاة ْالٗى ٠يض املغأة ْاوٗضام مً.
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اإلاغاحو:
 ْع٢ت م٣ضمت فى ْعقت ٖمل "،جىمُت املِاعاث املِىُت ْال٣ضعاث الخىاٞؿُت للمغأة الٗغبُت"،صمكًٓ 8-6٤لُٓ ،2009الخدضًاث التى جٓاظّ مؿاَمت املغأة فى الخىمُت الكاملت.
– جمٓػر
 الؿُضة صهُا اعْص السٓعٔ،مؿاَمت املغأة في الخىمُت ّالغٍُٟت املؿخضامت ،مباصعة عا ُت ؾُضاث صًغ خمغ-
الب٣إ –لبىان,
 ْع٢ت ٖمل خٓ٫ر -صْعر املغأة الٟلؿُُيُت في الُِياث ْاملىٓماث الٛحر خٓ٩مُت. الضْعر الا٢خهاصي للمغأة في إلاؾالمَ ،اًل ٖبض املٓلى َكُٓف. املإؾؿاث الهٛحرة ْ املخٓؾُت ٦أصاة للخم٨حن الا٢خهاصي للمغأة في الجؼاةغ،مىحرة ؾالمي-ئًمان بت،.2013
ظامٗت ٢انضي مغباح –ْع٢لت –الجؼاةغ ،مجلت أصاد املإؾؿاث الجؼاةغٍت ‟ الٗضص/03
 ٖغى ه٣ضي ملٟاَُم جدغعر ْجم٨حن املغأة ْٖال٢تها الخىمُت ،مٓي٘ املٟاَُم التي وكأ اٚلبها في الٛغب فيالٓا ٘٢الٗغبي،ئنالح ظاص.
 مؿخ٣بل املغأة الٗغبُت مغَٓنر مؿخ٣بل مجخمٗاتهآ "07/03/2012 22:21:00اؾُت املؿاع الٗغبي /هٓا.٫ؽhttp://www.elmassar-ar.com/ara/permalink/8219.html#ixzz3QbW9gLun،
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صوعن اإلاغؤة في صفو عجلت الخنمُت والخلضم ندى ألامام ن
ؤ.ص .ؤمل اإلاسؼومي – مضًنت فلىعٍضا الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت
زالضت البدث :

ُ
ًغج٨ؼ صْعر املغاة في جىمُت املجخم٘ ٖلى أؾـ ٍٓ٢مت جًمً لِا الِٗل ال٨غٍم ْ ،الخُاة الؿُٗضة ْ ،الخمخ٘ ٟغم
مخىٖٓت للخهٓ٫ر ٖلى املٓاعص الالػمت للِٗل في خُاة مىت مُميىت ٍْ .خم طل ٪سلٞ ٤غم لِا في ؾبل إلاهخاط ْالا ضإ ،
ْالخمخ٘ الخغٍت الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ٌٗ .خمض طل ، ٪أْال ٖلى جيكيت ئظخماُٖت ؾلُمت للمغأة ْ ،بخٗاْنر
ُ
الغظل مِٗا ْ ،مؿاَمتهما في جيكيت أؾغ ٍٓ٢ت ؾلُمت ملٓا٦بت الخ٣ضم ْالخُٓعر ٍْ .خأَغ طل ٪الضٖم الش٣افي ْالاظخماعي
ْالا٢خهاصي ْ ،الاهٟخاح ٖلى الٗالم الساعجي الؾدُٗاب ٖلٓمّ ْز٣اٞخّ ْصمجِا م٘ الش٣اٞت ال٣اةمتٓٞ .اظب الضْلت
ُ
ئُٖائها م٩اهت جلُ ٤املغأة ْ ،ئقغاِ٦ا في اجساط ال٣غاعاث في املجخم٘ ْ ،اخترام صْعَا  ،ألجها الاؾاؽ املِم في ىاد الاؾغة
ْجيكيت الاَٟا . ٫جدىاْ٫ر ْع٢ت البدض َظٍ املٓايُ٘ ؾاؾُت الخالُت :
 1ـ هبظة مسخهغة ًٖ الخىمُت ْصْعر املغأة ْمؿاَمتها ٞحها .
 2ـ مٓ ٘٢املغأة مً الخىمُت ْالخُٛحراث التي َغأث ٖلُّ في الؿىٓاث الازحرة .
 3ـ م٣اعهت حن الغظل ْاملغأة آًلٓظُا ْ ،التر٦حز ٖلى الٟغْ ١في اليكاٍ املذي لضحهماْ ،ازغٍ ٖلى ؾلِٓ٦ما ْاهٟٗاالتهما
...الخ مً امٓعر .
ُ
 4ـ ٖال٢ت املغاة الغظل ئظخماُٖا ْأؾغٍا .
 5ـ صْعر املغأة ْجأزحرَا في جيكيت َٟا ٫إلاظخماُٖت  ،ضاًت ٟترة الخملْ ،اؾخمغاعا ملغاخل الىمٓ زغٔر التي ًمغ بها
الُٟل .
ُ
أزخخم البدض السالنت ْالخٓنُاث .
ملضمت البدث :
هبظة مسخهغة ًٖ الخىمُت ْصْعر املغاة ْمؿاَمتها ٞحها
ع٦ؼث الخىمُت ٖلى الغزاد ْال٣ضعة ٖلى الِٗل في خُاة صخُت ظُضة ٫َْٓ ،ر ٖمغ ًإَل الاوؿان للخهٓ٫ر ٖلى املٓاعص
الالػمت للِٗل في خُاة مغِٞت الة٣ت ّ ٧اوؿان ْ ،مٓا ٠٢جإَلّ ال٦دؿاب املٗغٞت ْ ،الخمخ٘ الخغٍت ال٨ٟغٍت ْالؿُاؾُت
ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت َ .ظا بك٩ل ٖام لضٔ الجمُ٘ .
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أما صْعر املغأة في َظا املجا ٫لّ أَمُت ٦بحرة  ،ئن ٧اهذ في الاؾغة  ،اْ في املجخم٘ ٩٦ل ْ ،صْعَا الظي ًخًمً جيكأة
الاَٟاْ ٫جغبُتهم التر ُت الالة٣ت املجخم٘ ْالاؾغة  ،زانت اطا ٧اهذ مإَلت جاَُال ظُضا لِظا الضْعر  ،مً الىاخُت
ُ
الاظخماُٖت ْالش٣اُٞت ْالصخُت الجؿمُت ْالٗ٣لُتْ .صْعَا الش٣افي ال ً٣ل اَمُت ًٖ صْعَا الاظخماعي  ،الجها حٗخبر
املضعؾت الاْلى التي جخٓلى حٗلُم َٟا ٫مىظ وكأتهم مً ظمُ٘ الٓظٍٓ ْ .لِظا صأ ذ املإؾؿاث التي جضٖم جىمُت املغأة الى
املىاصاة خأَُل املغأة جأَُال ًُلُ ٤ضْعَا املىاٍ الحها ْ ،حٗلُمِا ْجشُِٟ٣ا لخإصي صْعَا ٖلى اخؿً ْظّ ْ,لخٓ٩نر مخٟخدت
ملا ًضْعر خٓلِا  ،دُض حؿخُُ٘ ان حكَ ٤غٍِ٣ا إلوكاد ظُل مش ٠٣مخٗلم ٢اصع ٖلى ان ٌِٗل في مجخم٘ مإَل ز٣اُٞا
ْاظخماُٖا ْا٢خهاصًا ...الخ مً مخُلباث .
ْ ، ١اُٖاد املغأة خغٍت ال٣غاع
٦ما َالبذ بٌٗ الجِاث مؿاْاة املغأة م٘ الغظل في الٓاظباث ْاملؿإلُاث ْالخ ٓ٣ر
ْالازخُاع في الخُاة التي جدُاَا ْ ،هُٖٓتها دُض جغجاح لِا هي م٘ اؾغتها ْاَٟالِا.
قحر الباخشٓنر ْال٨خاب الى ان الِض ٝمً الخىمُت َٓ ئؾٗاص البكغٍت ْجلبُت خاظاتهم ْالٓنٓ٫ر بهم الى صعظت مالةمت مً
ًا
ُ
ظؼدا أؾاؾُا في ٖملُت
الخُٓعر  ،مً زال ٫خكض الُا٢اث البكغٍت املٓظٓصة في املجخم٘ ْ،حٗخبر جىمُت املغاة ْالجهٓى بها ر
الخىمُت التي ٌؿحر ٖلحها املجخم٘ ٓ٩ ،اصعٍ ْقغاةدّ املسخلٟت ْ ،أنبذ جىمُت املغأة َٓ املُٗاع لخ٣ضم املجخم٘ ،الجها
الاؾاؽ في ىاد الاؾغة ْ .مً َظا املىُل ٤هدؿاةل َل خ٣٣ذ املغأة م٩اهتها في الٗالم الٗغبي ْالاؾالمي ؟؟ ام ماػالذ
جغاْح حن َظا ْطا ٥؟
في عاي لم جد ٤٣املغأة جل ٪امل٩اهت املغظٓة لِا الا الجزع الِؿحر  .الن املغأة ما ػالذ جدذ ؾُُغة الغظل الظي ً٣غعر لِا
خُاتها  ،مً هاخُت الخٗلُم ْالضعاؾت ْالؼْاط ْالا٢امت ْالخدغٞ . ٥ان زالٟذ املغأة جل ٪السٍُٓ املٓيٖٓت لِا أًت
ُ
ًا
قضًضا أم مخٓؾُا .
ر
مسالٟت أٖخبرث زاعظت ًٖ املألٍْٓ ، ٝاجحها الٗ٣اب خؿب َبُٗت الغظل الظي ؾُٗا٢بها  ،ئن ٧ان
وٗم َىا ٥مً اليؿاد مً جبٓدث املىانب ْ،امل٩اهت الٗالُت في املجخم٘ ْ ،ل !! ً٨لٓ ؾألتها ْ ٠ُ٦نلذ ؟ َْل ٖاهذ ما
ٖاهذ مً جل ٪املؿحرة السُحرة ؟ ؾُأجُ ٪الجٓاب ىٗم !! اجها ٖاهذ ٧ي جهل الى جل ٪امل٩اهت التي ٧اهذ جدلم بها .
ُ
ٔ ج ٓ٩رن مدآٞت ٖلى
ْازحررا أ ٓ٢ر ٫ان َظا ٌٗخمض ٖلى املغأة أًًا  ،ان ٧اهذ ٍٓ٢ت الاعاصة مً هاخُت ْ ،مً هاخُت أزغ ر
ؾمٗتها ْم٩اهتها في املجخم٘ ْ ،ئن ؾاعث ُغٍ ٤ؾلُم جٓ٩نر الجهاًت لِا ؾلُمت َْ ،ظا ٌُصج٘ الغظل ئن ٧ان أ َٓا اْ
أزَٓا أْ ػْظِا ٖلى مؿاٖضتها ْ ،الازظ ُضَا للٓنٓ ر ٫الى الِض ٝالظي جغهٓ الُّ  .اي ٖلُىا أن ال هً٘ ٧ل املؿإلُت
ٖلى الغظل ئن جسلٟذ املغاة ًٖ مؿحرة جد ٤ُ٣م٩اهتها املغمٓ٢ت .
مىكو اإلاغؤة من الخنمُت والخًُيراث التي ؾغؤث نلُه في الؿنىاث الازيرة :
٧اهذ الخُاة الاؾغٍت ؾِلت ٧ْ ،ان الغظل ْاملغأة ًسغظان مٗا للهُض ٍْخ٣اؾمان الخُاة مٗا ْ ،بٗض جدٓ٫ر املجخم٘ الى
الؼعاٖت اؾخمغ الغظل ٖلى مِىت الهُض ْ ،جٓلذ املغأة مِمت الؼعاٖت ْجغبُت ىاد ْ ،ئصاعة الاؾغة  .د٨م ٣ائها في
البِذ ٖىضَا ِْغ الخمُحز حن الغظل ْاملغأة َْغى الخ٨ٟحر ٖلى املجخم٘ ان مِمت الهُض أنٗب الن الغظل ًخٗغى
للمساَغ ْ ،املغأة مدمُت مً جل ٪املساَغ  ،الجها حٗمل في الخ٣ل الظي ًدخٓير البِذ أًًا ٨َْ .ظا أٖخبر الغظل أهّ
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الٓ٣ير الظي ٌؿخُُ٘ ان ًخدمل املكاٖ ١ىض حٗاملّ م٘ الخُٓاهاث املٟترؾتٍْ ،خجٓ٫ر الٛا اث مً اظل الهُض ِ ،ىما
ًا
ًا
ْؾالما الجها جخٗامل في ٖملِا م٘ املؼعْٖاث ْالُُٓعر ْٚحرَا ٨َْ ،ظا جدٓ٫ر املجخم٘ الى
ر
ر
َضْدا
خُاة املغأة ْأٖمالِا أ٦ثر
طٓ٧عي ْظادث ٧لمت الجىضع التي حٗجي الاصْاع الاظخماُٖت ْالُ٣م التي ًدضصَا املجخم٘ ْ ،اوٗ٨ؿذ حؿمُت الجىضع ٖلى
ؾلٓ ٥الاٞغاص في الاؾغة اًًا ْ ،هٓغتهم مىظ الٓالصة  ،الى ْالصة الُٟل ان ٧ان ط٦غا اْ اهثى ٞ ،ان ظاد الٓلض اُ٢مذ
الاٞغاح ْالخٟالث ْالتهاوي  ،اما اطا ٧ان املٓلٓص يخا ٞخِٟ٨غ الٓظٍٓ َْ ،ؿٓص الاهؼٖاط ٖلى الجمُ٘ ٨َْ ،ظا حٗاُ٢بذ جل٪
الىٓغة خٓ٫ر ظيـ املٓلٓص ٖبر الاظُاْ ، ٫اؾخمغ لخض الان الغٚم مً اهدكاع الخ٨ىٓلٓظُا التي غٖذ بها الٟخاة الجها ال
جدخاط الى ًٖالث ْ ،اهما جدخاط الى اهامل ْاصمٛت وكُت ْاهدباٍَْ ،ظٍ مخٓٞغة لضٔ الٟخاة ٦ .ما ان ؾبل الخُاة
أنبدذ مخٓٞغة ل٨ال الُغٞحن ْبام٩اجهم جباص ٫الاصْاع ٩ل ؾِٓلت دُض حؿخُُ٘ املغاة مؼاْلت أٖما ٫الغظل ْ ،الغظل
ًم٨ىّ مؼاْلت مِام املغأة ان ا٢خًذ الًغْعة .
غػث املغاة في الاْهت الازحرة في مجاالث مسخلٟت ْاظاصث بها ٧الْ ًٟالاصب ْالا٢خهاص ْالصخت ْالً٣اد ...الخ مً
 ، 1975التي ع٦ؼث ٖلى الاَخمام ً٣اًا املغاة املخٗضصة ،
ازخهاناث ٦ .ما ان الخمالث املسخلٟت التي وكُذ في ؾىت
َْغ١ر جىمُتها ْمؿاٖضتها ٖلى اصاد اصْاعَا بك٩ل ال ًسخل ًٖ ٠اصْاع الغظل ْ ،الاَخمام ظلْ ٪جد ّ٣ُ٣في الٓآَ ٘٢
الازغ ايا ٝأمل في جٍُٓغ خُاة املغأة  .اُ٢مذ الى طل ، ٪الىضْاث ْاملإجمغاث ْْعف الٗمل ْاملىخضًاث  ،للٓنٓ٫ر الى
جد ٤ُ٣الاَضا ٝاملغظٓة مً طلٖ ، ٪املُا ْٖغبُا ْاؾالمُا ٦ .ما ع٦ؼث بٌٗ املإجمغاث ٖلى حٗلُم املغاة ْالؿُُغة ٖلى
الامُت املخٟكُت في الضْ٫ر الٗغبُت ْالاؾالمُت  .ظمُ٘ جل ٪اليكاَاث م٘ الاؾ ، ٠لم حؿخُ٘ ان ج٣طخي ٖلى الىٓغة
الضْهُت للٟخاة ْْنِٟا الٗٓعر ْ ،مٗغْ ٝان ٧لمت الٗٓعة اجها الُٗب ْالسؼير ْالٗاع َْ .ظا الٓن ٠ظٗل قغٍدت مً
الىاؽ ال تهخم املغاة الخامل اْ ْ٢ذ الٓالصة الجها ال حؿخد ٤الاَخمام  ،زانت اطا ٖغ ٝالغظل اجها خامل بيذ ٠ُ٦ .
ج ٓ٩رن خالت املغأة الىٟؿُت امام َظٍ الىٓغة الٓاملت؟ ؟!! ْ .ال هيسخى اَاهت املغاة ٖىضما ًُُبٖ ٤لحها الؼْاط امل٣اًًت ْ٦أجها
ؾلٗت مً الؿل٘ ... .الخ مً امٓعر تهًم خ ٤املغاة ال ل ُتهُجها  ،الٌؿ٘ املجا ٫لظ٦غَا الان في َظٍ الٓع٢ت .
ٌكحر الٓا ٘٢الضًمٓٚغافي ٖلى ان وؿبت ٖضص اليؿاد ا٦ثر مً ٖضص الغظا ٫في ظمُ٘ اهداد الٗالم ما ٖضا الهحن ٌ ،ؿخضعي
َظا الٓا ٘٢الاَخمام بهظٍ الكغٍدت الٓاؾٗت مً املجخم٘ ْ ،جأَُلِا لخٓ٩نر ٗٞالت في ص ٘ٞاملجخم٘ الى الخ٣ضم ْالغقي .
ملاعنت بيو الغحل واإلاغؤة باًىلىحُا :
٦شحرا ما ًدضر جباص ٫الاتهاماث حن الغظل ْاملغأة ْطل ، ٪ان الغظل ًه ٠املغأة ٨ثرة ال٨الم ْ ،املغأة جتهم الغظل
الهمذ الظي ًؼعجِا ا٦ثر الاخُان ْ .عاد َظٍ الٓاَغة خ٣ُ٣ت ٖلمُت ؾببها الترُ٦ب البآًلٓجي ل٩لحهما ً .م ً٨جلسُو
طل٦ ٪ما ًأحي :
مش املغأة ًخمحز ُّ
ْأن مسِا ًدخٓير ٖلى عْا ِ حن
مش الغظل ّ ،ر
خٗغظاث أ٦ثر مً املٓظٓصة في ّر
أن ّر
حكحر بٌٗ الا دار ئلى ّ ر
ُّ
ُّ
ُّ
ٞصخي املش ّ
مما ٌؿاٖضَا ٖلى َوم ْؼط الْ ًٟالسُاْ ٫الٗلٓم ْاللٛت بًِٗا بٌٗ ،ئياٞت ئلى ئظاصتها للٛت ْالخٟجن في
ْر
َو ًا
هت الغظل؛ ْلِظا ًدؿضَا بٌٗ الغظاٖ ٫لى جل ٪املِاعة ْإلام٩اهُت.
م٣اع ر
اؾخٗما ٫جل ٪اللٛت بك٩ل ًُلٟذ الاهدباٍ
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ُ
ًا
ُّ
ُ
ٞصخي املش بك٩ل ّ
ظُ ٍدرض ُٞم٨جها طل ٪مً الخد٨م بٗٓاَِٟا ْلٛتهاٞ ،خخدضر
ْر
ال٣ضعة ٖلى اؾخٗما٫
ر
ر
أًًا
للمغأة
ِ
بٗٓاَِٟا ْبالخالي جشحر ٖٓاَ ٠آلازغًٍ هدَٓا.
ٌر
ُر
قب٩اث
أن ٖضص زالًا الضما ٙلضٔ الغظل أ٦ثر مجها لضٔ املغأة يؿبت ِ ،%4ىما جؼصاص
دار أزغٔر ئلى ّ ر
ْحكحر أ ر
ُّ ًا
مش املغأة أ٦ثر مً مش الغظل ْلِظا ج ٓ٩رن اليؿاد أ٦ثر جأزغرا الخجاعب مً الغظل ْ ،لِظا حؿخُُ٘ املغأة أن
الاجها ٫في ِ ّر
ّ
جدخ ٟٔخل ٪السبراث ْالخجاعب بك٩ل م٨ش ٠أ٦ثر ٨شحر مما ٌؿخُُ٘ الغظل؛ ٞخخظ٦غ خضار ْجٟانُلِا أ٦ثر مً
ًا
مخعجبا مً جل ٪املحزة.
ر
الغظلَْ ،ظا ٌؿاٖض املغأة ٖلى ئَالت الخضًض ًٖ الظ٦غٍاث ٍْهمذ الغظل أمامِا
مىاَ ٤اؾخ٣با ٫اللٛت ْئعؾالِا للمش لضٔ املغأة أجها أٚجى مً مشُالتها لضٔ الغظل دٓالي %13في مىاَ٤
ُر
جخمحز
بك٩ل أؾغٕ مما ٌؿخُُ٘ الغظل
ٍد ر
الاؾخ٣با %23ْ ٫في مىاَ ٤إلاعؾاْ ،٫لِظا حؿخُُ٘ املغأة أن حؿخلم اللٛت ْجغؾلِا
ّ
ُّ
ّ
املخٗل٣ت الُ٣اؽ ْ بٗاص ْ ظؿام لضًّ أ٦بر
دُض جأزظ خهت ؾض في الخدضر ْال٨الم .أما الغظل ٞخٓ٩نر املىاَِ ٤
مً املغأة؛ ْلِظا هجض الغظل ً٨ٟغ في جل ٪املجاالث التي ال جدخاط ئلى ال٨الم ْبالخالي ًٓ٩نر ٦المّ أ٢ل مً املغأةٗٞ .لى ؾبُل
ًا
ٞان املغأة ّ
ؾإالا لغظل ْامغأة إلعقاص ٥لٗىٓان ُم َّل
ئن َّل
جٓضر ل ٪الٗىٓان ض٢ت
ٗحن جغٚب في الظَاب ئلُّ ّ ،ر
ر
ْظ ِْذ
املشا ّ ٫ر
ِ
ًا
مٗا ْحُُٖٗ ٪ضة أؾماد ألما٢ ً٦غٍبت مً الٗىٓان ٧اؾم مسؼنر ّ
مٗحن
ْحؿخٗمل ئقاعاث الُضًً ْال٨الم في الٓن ٠ر
ّ
َْٗغّٞ
ْاللٓخت الٟالهُت الخمغاد أْ السًغاد ...ئلى زغٍ اؾِاب ْجٟهُلّ .أما الغظل بك٩ل ٍد ّر
ٖام ُٞه ٠ل ٪الٗىٓان ِ
ًا
ًا
ظىٓبا أْ ئلى الكغ١ر مً ٦ظا،
ر
قماال أْ
ر
ئن امل٩ان ٖلى ُبٗض ٦ظا متر٘٣ٍْ ،
ل ٪خدضًض الجِاث ْاملؿاٞاث٫ٓ٣ٍْ ،ر ل ّ ،٪ر
ّ
ٍْ٨خٟي ظل ٪أي أهّ ًسخهغ ال٨الم.
ًا
ُ
َّل
ْأخُاها ًجزعج الغظل مً طلْ ٪بًِٗم ًخجغأ ٍُْلب مجها أن جٓظؼ ال٨المً .خمحز الغظل
ر
جخدضر املغأة اؾِاب
ًا
٣ضعجّ ٖلى الاؾخضالْ ٫الُ٣اؽ ْالاججاَاث ْ ،مً الؿِل ٖلُّ أن ًخٗغٖ ٝلى الٗىٓان الظي ًغٍضٍ أًًاْ ،لضًّ ال٣ضعة
ًا
ٖلى جدضًض املؿاٞاث ُْ٢اؾِا ْل٨ىّ ٦شحررا ما ًيسخى أقُاد الغٚم مً أَمُتها في خحن جخابّٗ ػْظخّ ْجدخ ٟٔخل٪
قُاد ْج٣ضمِا لّ ٖىض الؿإاٖ ٫جها ٦م٩ان ٦خاب ،أْ الىٓاعاث ،أْ صٞتر الخلُٟٓهاث ،أْ مٟخاح الؿُاعة ...ئلخ مً أصْاث
ّ
ّ ًا
ّ
ْ٧لما ّ
ج٣ضم في الؿً ػاص َظا اليؿُانّ .أما املغأة ّ
ٞاجها جخظ٦غ طل ٪الغٚم
ًٓمُ را ْبالغٚم مً طلٞ ٪اهّ ًيؿاَا
ٌؿخٗملِا
مً ّأجها في هٟـ الٗمغ م٘ ػْظِا.
جمُل ُأ ُطن املغأة ئلى الخ٣اٍ ال٩لماث َّل
أن لِا
املدببت لِاْ ،التي جخأزغ بها مً الىاخُت الٗاَُٟت أ٦ثر مً الغظل٦ ،ما ّ ر
ًا
ًا
ر
ْأخُاها
ال٣ضعة ٖلى مالخٓت آلازغًٍ زانت ؾلٓ ٥الؼْط مما ًشحر املكا٧ل ُجهما أخُاهاْ ،جظ٦غ أن خاؾتها ال جسُب ْجها
ًا
صخُداْ ،عبما جلٗب الهضٞت َو
صْعَا في طلْ ٪حؿاٖضَا ٖلى ئزباث ما حكٗغ ّ!.
ًٓ٩نر ما اٖخ٣ضث أْ ما حٗخ٣ض
 فهالُاث نطفي الضماى:ًا
ًا
ّ ًا
ًا
عجُبا َّل
َو
الٗلمادٟٓ٢ْْ ،ا أمامّ ٖاظؼًٍ ًٖ
خحر
ر
ر
بكغٍا
ٖهبُ را ْ٦مبُٓجغ
أن إلاوؿان ًدمل ظِاػرا
ط٦غث املسؼْمي ّ ر
مٗغٞت أ٦ثر أؾغاعٍ الغٚم مً ُّ
نٗٓباث ال خهغ لِا في ؾبر أٓٚاع
ٍد ر
الخ٣ضم ْجل ٪الخ٨ىٓلٓظُا املخُٓعة٢ْ .ض ْاظّ الٗلماد
ًا
ًا
َاةلت ٖلى جدٍٓل الُا٢ت الُ٨ماٍْت ئلى َا٢ت
ر
ئن للسالًا الٗهبُت ر
٢ضعة
َظٍ آلالت الُ٨ماٍْت ْالِ٨غباةُت العجُبت ّ .ر
ِ٦غباةُت٦ ،ما حؿخُُ٘ السالًا الٗهبُت أن حصخً هٟؿِا خل ٪الُا٢ت ْجٟغَِٛا لخىُل ٤هبًاث ِ٦غباةُت زُٟٟت جغؾلِا
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ًا
ئياٞت ئلى أجها حٗمل ٖلى ئٖاصة شخً هٟؿِا
ر
ئلى السالًا زغٔر املجاْعة ،أْ جغص ٖلى الغؾاةل ال٣اصمت مً أهداد الجؿم.
َّل
َّل
لدؿخسضمّ لٓ٢ذ الخاظتْ .جخأزغ جل ٪الٗملُت السبرة ْالخجغبت ْالخٗلم٧ْ ،لما ٧اهذ ججاعب الاوؿان ٦شحرة ٧لما ج٨غعث
ًا
ُ
الصخً ْالخٟغَ٦ ٜشحررا ْ٧اهذ ٖلى أق ِّضَا.
ُر
ٖملُت
ّ ًا
الٗلم في
ظض راْ .مِما جٓنل ُر
 100لُٓنر( زلُت ٖهبُتَْ ،ظا الؼزم الِاةل ًٓ٣م ٟٗالُاث َاةلت
ًدخٓير الضماٖ ٙلى )
ّ
مٗغٞت الضماٞ ٙاهّ ال ًؼا ٫في البضاًت ْال ػالذ الىخاةج ُ٢غة في دغ.
ٔٓ٣ً .م َظا الجِاػ ى٣ل املشحراث
زانت جمحزٍ ًٖ اقي الخُٓاهاث زغ ر
ٍدر
ٍد ر
هٟاث
َّلًخه ٠الجِاػ الٗهبي لئلوؿان
مً البِيت الساعظُت ًٖ َغٍ ٤أظِؼة الخٓاؽ التي حؿخلمِا ْالتي جدٓلِا ئلى ٖهاب الىا٢لت التي جٓ٣م ضْعَا ى٣ل
ُّ ّ
جل ٪املشحراث ئلى الضماً .ٙخمحز ّ
ي أهّ مغ٦ؼ املٗلٓماث التي جضْعر خٓ ر ٫الٗالم الضازلي ْالساعجي املدُِ
الضما ٙالبكغ ر
ِ
ًا
أًًا خهيُ ٠جل ٪املٗلٓماث
االوؿان ْ .ال ً٣خهغ ٖملّ ٖلى ظم٘ املٗلٓماث مً املدُِ الساعجي ٞدؿب؛ ل ًٓ٣م ر
ْطل ٪ل٣ضعجّ ٖلى جمُحزَا ْجىُ٣ت املٗلٓماث التي ٌؿخلمِا لُأزظ مجها ما ًهلر ٍْدخ ّ ٟٔفي الظا٦غة ٍَٓلت مض
َو
أن لضًّ ال٣ضعة ٖلى َ ْغح ما ال ًهلر مً َظٍ املٗلٓماث ًٖ َغٍ ٤اليؿُانَ .ىا ٥مً
َْؿخضُّٖ ٖىض الخاظت٦ .ما ّ ر
٦مهٟاة للمٗلٓماث ْاملشحراث ال٣اصمت مً الساعط) .املسؼْمي ،صلُل الٗاةلت الىٟسخي(.
ٍدر
الجِاػ الٗهبي
َور
ٌٗخبر
نشاؽ نطفي الضماى:
ّ
 (1961في "لٓؽ أهجلٓؽ" ٖىضما ٧ان الُبِبان (Philip Vogel) & (Joseph
جُغ٢ذ املسؼْمي ئلى أهّ خضر في ؾىت )
ٖملُاث ظغاخُت للمها حن الهغّٕ ،أجهما َو
أن َىا ٥بٌٗ اليكاَاث ٚحر الاٖخُاصًت جدضر في
ْظضا ّ ر
ٍد ر
)ً ،Bogenجغٍان
ّ
ًا
ٗٞالُاث الضما ٙلضٔ َإالد املها حن ّ
الٓي٘ ُ٘٢
ُر
زانت في املىاَ ٤السلُٟت ْ مامُت مً الضما٦ .ٙما جُلب
ر
الهغٕ
الاجها ٫حن ههٟي املش ) (Corpus Callousمً املٓي٘ الظي ٌٗمل ٖلى عبِ ظؼتي الضما .ٙبٗضَا ّ
شج٘ َظا الٗمل
َو
ْالَ ٣وغصةٗٞ .لى ؾبُل املشا٢ ٫ام الىٟؿاهُٓنر(Roger Michael Gazzaniga) & :
ال ِ ُ٣ر
ِ ِ
الىٟؿاهُحن ٖلى الُ٣ام خجاعب ٖلى ِ
ُ ّ ّ
)َ (Sperry) ،(Ronald Myersوْ ٟ
غص ضْنر أن ًدضر جأزحر ٖلى جل٢ ٪ؿام مً الىاخُت الدكغٍدُت؛
ٍ ٢ِ ْ ِ٢در
هل أ٢ؿام م ِ رش ٍد ر
ًا ًا
قضًض.
ٍدر
ٓٞظضْا أن لخل ٪الٗملُت جأزحررا ٦بحررا ٖلى ؾلٓ ٥الخُٓان دُض أنبذ ًهاب هضإ ههٟي
ٌر
 200ملُٓنر( زلُت ٖهبُت
٦شُ ٠مً السالًا الٗهبُت ًبلٖ ٜضصَا خٓالي )
ر
ٌرر
ٞانل
ًٟه ُرل حن َظًً ال٣ؿمحن مً املش
ِ
مِامّ
ُّ
ُّ
ؿم مجهما ٍد ر
٧ل ٍِ ٢د ر
ٍْسخو ر
ر
جٓ٣م ى٣ل أ٦ثر مً ملُٓنر ) (Bitsمً املٗلٓماث زال ٫الض٣ُ٢ت الٓاخضة حن ههٟي املش.
ّ ًا
ًا
زاهٍٓ را.
عةِؿُا ْال٣ؿم ًمً
ر
زانت َّْٗ ,خبر البٌٗ ال٣ؿم ٌؿغ
ٌؿخٗمل الاوؿان ههٟي املش ٖىض ص اؾت مٓعر ّ
املٗ٣ضة مشل الخجاعب الٗلمُت ،الٗلٓم املسخلٟت مشل ٖلم الىٟـ
ع
ْٖلم الٟحزًاد ْالُ٨مُاد ّ
ٞو املش مامي في الا خ٩اع ْإلاظاصة في الٗملَْ ،ؿخٗمل الىهٌ ٠ؿغ
ْالظعة٦ .ما ٌؿخٗمل ّ ر
ُ
ّ
ّ
ٍْٓضر مٗاوي ال٩لماث َْؿخدضثهاّ .أما ٖىض
ًىمِ ٤
مً املش في ال٨الم َْؿخٗحن الىهً ٠مً ٖىضما ًغٍض املخ٩لم أن ِ
ّ
ًمً الخٟاٖل م٘ الٗٓاَ ْ ٠ق٩اْ ٫الخسُل ْاملؼاط
ُر
ًٓ٣م ال٣ؿم
٢غادة ال٣هو ٞاهّ ٌؿخٗمل ههٟي املش؛ ٖىضَا ُر
ّ
الظي جدٍّٓ ال٣هتّ ،أما ال٣ؿم ٌؿغ ٞاهّ ٌؿاٖض ٖلى ِٞم ٧لماث جل ٪ال٣هت.
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ٖىضما ًٓ٣م الاوؿان يكاٍ ْٗٞالُاث ْئصعا ٥للمٓا ٠٢املُٗىت ًؼصاص جض ٤ٞالضم ْالجلٓٓ٧ػر ئلى املش٦ ،ما جؼصاص
مٓظاث املش ْاليكاٍ في ال٣ؿم ًمًْٖ .ىضما ًخ٩لم الاوؿان أْ ً٨ٟغ في مؿاةل خؿا ُت ًإصي َظا ئلى ػٍاصة اليكاٍ
ٞان الُٗىحن جٓ٣مان ى٣ل طل ٪املىٓغ
في ال٣ؿم ٌؿغ مً املشْٖ .ىضما ًغٔر الاوؿان الصخيد أْ املىٓغ بك٩ل مؿخُ٣م ّ ر
ًا
ئلى ال٣ؿم ًمً مً املشّ ،أما الٗحن الُمجى ّ
أًًا.
ٞاجها جى٣ل  ِ٣ٞاملىٓغ ئلى ال٣ؿم ٌؿغ مً املش ر
ٌٗٓص الؿبب ئلى َبُٗت اعجباٍ ٖهاب البهغٍت الهاصعة مً الُٗىحن ىهٟي الضماً ٙمً ْ ٌؿغٞ .أٖهاب
الٗحن الِؿغٔر جخهل ىهٟي املش ًمً ْ ٌؿغ ْ٦ظل ٪اليؿبت للٗحن الُمجى ،ئياٞت ئلى ج٣اَ٘ ٖهاب البهغٍت
ًا
ًا
مِما في ه٣ل املىٓغ الظي ًغاٍ الاوؿان دُض جى٣ل ٖهاب الظاَبت مً الٗحن الُمجى املىٓغ ئلى
صْعا ر
الظي ًلٗب ر
ال٣ؿم ٌؿغ مً املش ْ ٖهاب الظاَبت مً الٗحن الِؿغٔر ّ
ٞاجها جى٣ل املىٓغ ئلى ال٣ؿم ًمً مً املش.
ٌر
ٍْخٓ٩نر َظا املش مً ّ
ّ
قب٨ت مً ٖهاب املترا ُتً .دُِ
ر
ٞهحن جغبِ ُجهما
جدضر ٗٞالُاث ال خهغ لِا في املش.
ُ
ٌر
 4.3ملم(.
٢كغة )لخاد(َْ ،ظٍ الُب٣ت عماصًت ؾمِ٨ا مً )
ر
ال٣ؿم ًمً مً املش
٦ما ًدخٓير املش ٖلى لخاد البهغ ْالٛضة الىسامُت ْ٢غنر مٓنر الظي ًٓ٣م دىُٓم ٗٞالُاث الظا٦غةْ ،اللٓػة التي
جٓ٣م دىُٓم الؿلْٓ ٥الاهٟٗاالث.
ًمً مً املش الؿُُغة ٖلى ال٣ؿم ٌؿغ مً الجؿم ٧اؾخٗما ٫الُض الِؿغْٔ ،الغؾم،
ُر
ُر
ال٣ؿم
ًسخو
ْاملٓؾُ٣ىْ ،الغ٢وْ ،الىدذْ ،إلاصعاْ ،٥السُاْ ،٫الاهٟٗاالثْ ،الٗباصاث ْٚحرَا.
َْىا ٥أمشلت ٖضًضة مً مكاَحر الٗالم الظًً ٧اهٓا ٌؿخٗملٓنر الُض الِؿغٔ ،مجهم :إلامبرآَعر الغْماوي
)َُباعٍٓؽ(ْ ،ال٣اةض إلاه٩لحزير )هلؿٓنر(ْ ،الغةِـ محر٧ي )ظحرالض ٓٞعص(ْ ،املشل املكِٓعر )قاعلي قا لً(ْ ،الغةِـ
مغ٧ي )َاعير جغْمان(ْ ،الغؾام الكِحر )لُٓهاعصْ صاٞيصخي(ْ ،الغةِـ محر٧ي )٧لىخٓنر(ْ ،الغةِـ محر٧ي الخالي ) اعا٥
ُ
ُأْباما(ْٚ ،حرَم مً مكاَحر الٗالم الظًً ًٓنٟٓنر الظ٧ادَّ .ل
وؿبت مً ٌؿخٗملٓنر الُض الِؿغٔر حن الىاؽ ـ.% 12
ْج٣ضع ر
ّ
الخسخي املؿيٓ ر ًٖ ٫ئخؿاؾاث الجؿم ،ئياٞت ئلى اللخاد
ِّر
ي ٖلى اللخاد
ّأما ال٣ؿم ٌؿغ مً املش ٞاهّ ًدخٓ ر
ْالٟو السلٟي للبهغ
ِّ ر
ْالٟو الجضاعير الظي ًٓ٣م اؾخ٣با ٫خاؾِـ،
ِّ ر
الخغ٧ي الظي ًٓ٣م دىُٓم خغ٦ت الجؿم،
الهضدي جل ٪املىُ٣ت التي
ّر
ِّ ر
الٟو
ي ٖلى مىُ٣ت )عه٩ل( التي جٓ٣م أخاؾِـ اللٛتْ ،مىُ٣ت ) غْ٧ا( ال٩اةىت في
الظي ًدخٓ ر
ٌ .١ؿُُغ َظا الجؼد مً املش
جسخو ال٨الم ْطا٦غة اللٛت٦ ،ظل ٪البهلت الكمُت التي حؿُُغ ٖلى خاؾت الكم ْالظْ ر
ٖلى ال٣ؿم ًمً مً الجؿم ٧اؾخٗما ٫الُض الُمجى ْالٗملُاث الخؿا ُت ْاللٛت ْمسخل ٠الٗلٓم ْال٨خا ت ْاملىُ.٤
ْلل٣ؿم ٌؿغ الؿُاصة في الخغ٦ت ْال٨الم ْالؿم٘ لضٔ مً ٌؿخٗمل الُض الُمجىْ ،وؿبت مً ٌؿخٗملٓ رن الُض الُمجى
ٌر ّ ًا
ظض را ْج٣ضع دٓالي.%88
ر
مغجٟٗت
ّ
الٟهحنْ ،وؿخُُ٘ أن هخٗغٖ ٝلى طل ٪مً زال ٫الؿلٓ ٥الُٓميٞ ،ان
ىاد ٖلى ٓ٢ة ْيٗ ٠أخض
اص ًار
ًسخلٞ ٠غ ُر
ّ ًا
ّ ًا
اما أْ
عؾ ر
الٟو ٌؿغ لضًّ َٓ ّ ،ٔٓ٢أما ئطا ٧ان
ّر
مإقغ ٖلى ّ ر
أن
ٌرر
 ٍٓ٢را املىٍُْ ٤برػ في الخألُِٞ ،٠ظا
٧ان الاوؿان
ًا
ًا
ّ
الٟو ًمً مً الضما ٙبك٩ل أ٦بر٦ .ما ٌؿخٗمل املبضٖٓنر الٟو
ّر
هداجا أْ مٓؾُ٣اعرا ِٞظا مإقغ ٖلى أهّ ٌؿخٗمل
ر
ًا ّ ًا
ًا
مِم را في هُٖٓت ؾلٓٞ ٥غاص ْوكاَِم ْمٗغٞت طل٪
أًًا .ئطن ًلٗب ال٣ؿم الؿاةض مً املش ر
صْعا
ًمً مً املش ر
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ًا
ًا
أًًا٦ .ما ٌؿاٖض مٗغٞت ال٣ؿم الؿاةض مً املش ٦شحررا ٖلى جدضًض ؾلٓب املىاؾب في مٗاملت ْحٗلُم
الؿلْٓ ٥الضْا ٘ٞر
ٞغاص خؿب طل ٪الاؾخٗضاص )املسؼْمي ،صلُل الٗاةلت الىٟسخي(.
ًا
ًا
أن دار ّ
ْاحؿاٖا مجها في الغظل
ر
ْضخذ هُ٣ت الاجها ٫حن ٞصخي مش املغأة ً ٓ٩رن أ٦ثر ٦شاٞت
٣ا ئلى ّ ر
أقغها ؾا ر
٦بحر في ؾلٓ ٥املغأة؛ ألجها حٗمل ٖلى جيكُِ الاجها ٫حن السالًا بك٩ل أ٦بر ،مغ الظي
أزغ ٌرر
يؿبتْ ،%30لِظٍ ال٨شاٞت ٌرر
ّ
ْاخضْ ،بامل٣اعهت هجض أهّ ًهٗب ٖلى الغظل طل.٪
ٌؿاٖض املغأة ٖلى حكُٛل ههٟي املش في ٍد رن ٍد
ٗٞلى ؾبُل املشاً ،٫م ً٨للمغأة أن جخدضر م٘ ػمُلتها الِاجْ ٠هي مجهم٨ت في َبش الُٗام ْ ،في الٓ٢ذ هٟؿّ
جغا٢ب َٟلِا الظي ًخدغ ٥أمام ُٖىحها ًلٗب٦ ،ما ًم٨جها ؾمإ خضًض ظاعتها في الٓ٢ذ الظي جخدضر  ُّٞم٘ آلازغًٍ؛
أن لِا ال٣ضعة الٟاة٣ت ٖلى الخدضر ْالؿمإ في ٍد رن ْاخضْ .جمُل املغأة الى الخدضر ملجغص الخدضر ْ ،لِظا جًٟل
أي ّ ر
ْر
ْئن لم جخٓٞغ لضحها جل ٪الٟغنت ّ
ٞاجها جخهل ّ ر
بهً
مًِٗ في أخاصًض ال ّأْ٫ر لِا ْال زغ ْ ،ر
ّر
الجلٓؽ م٘ نضً٣اتها ْجيسجم
ًا
مِم ٍْسخهغ الخضًض
ئلحهً ِىما ًخهل الغظل أنض٢اةّ للًغْعة ال٣هٓٔر ْ ،لالؾخٟؿاع ًٖ شخيد ٍد ّر
َاجُٟا للخدضر ّ ر
ر
ُ
أن الخضًض ُجهم زغط ًٖ الِض ٝالظي أؾخٗمل الِاج ٠مً أظلّ.
مِٗم  ،زانت ئطا قٗغ ّ ر
ٔ لضٔ املغأة ْلِظا
َىا ٥ؾا ١املش ) (Brainstemالظي لّ ٖال٢ت ماؾت الٗٓاَْ ٠هٓام إلازاعة٢ ،ض ً ٓ٩رن أ ٓ٢ر
حؿُُغ ٖلحها الٗٓاَ،٠
ًا
ر
خضًشا
الٟو مامي مً املش  ،خغ٦ت الًٗالث ْال٨الم ْْي٘ السُِ ْاجساط ال٣غاعاث  .ل٣ض جٓنل الٗلماد
ِّ ر
ًخٓلى
ّ
أن ال٣ؿم
ئلى مىُ٣ت الىانُت الٓاٗ٢ت في أٖلى م٣ضمت الضماْ ٙالتي جخٓلى ٖملُت اجساط ال٣غاعاثَ ،ىا ٥مً ٌكحر ئلى ر
ّ
ًمً مً الىانُت ًخٓلى اجساط ال٣غاعاث الؿلبُت ،أما ال٣ؿم ٌؿغ مجها ٞاهّ ًخٓلى اجساط ال٣غاعاث إلاًجا ُت٧ْ ،لما
٧اهذ املىُ٣ت الِؿغٔر مً الىانُت لضٔ الاوؿان وكُت ْٗٞالت ٧لما ٧اهذ ال٣غاعاث أ٦ثر ص٢ت ْخ٨مت٦ ،ما أجها مؿإْلت
ًٖ ٖملُاث الا ضإ ْالُ٣اصةْ .لم حكغ الا دار الى ان َىاٞ ٥غ١ر ٦بحر في َبُٗت جل ٪املىُ٣ت حن الغظل ْاملغأة ْٖ .لُّ
ًا
جماما في
الٟو الهضدي أْ ٢كغة املش التي ج ٘٣ر
ِّ ر
ٞان َبُٗت اجساط ال٣غاعاث َٓ الازغ ال ٞغ١ر حن املغأة ْالغظل ٦ .ما ًٓ٣م
أٖلى طن الٗملُاث الٗ٣لُت الٗلُا التي جدضر في املش مشل :الخٗلم ْالخظ٦غ ْالخ٨ٟحر ْال٨الم.
مضي جغهيز الغحل نلى خضًث اإلاغؤة:
أمغر
ًخمحز خضًض املغأة اإلؾِاب ْالخٟهُل دُض ال ٌؿخُُ٘ الغظل مٓانلت التر٦حز ٖلى خضًثها ْٖىضما حؿألّ ًٖ ٍد
ًا
ًا
ّ
ّ
ْأخُاها أزغٔر ًغجذي ٍْىام ْهي
ر
ًخٗل ٤بؿُا ١طل ٪الخضًض ٞاهّ ًغجبْ ٪ال ٌؿخُُ٘ إلاظا ت ألهّ ٣ٞض التر٦حز ٖلُّ مؿب٣ا،
َّل
 ِٚفي الىٓم ٖىضَا حؿ٨ذ ًٖ ٦المِا املباح!
مؿخمغة في ال٨الم ْٖىضما جىدبّ لّ ججضٍ ٢ض ر
ْال هيسخى خ٩اًاث أل ٠لُلت ْلُلت التي ٧اهذ ُلتها )قِغػاص( ْ ٠ُ٦اؾخُاٖذ أن جخدضر َٓا ٫جل ٪املضة دُض
ّ
ّر
ظمًُِٗ
أه٣ظث هٟؿِا ْبىاث ظيؿِا مً ُل املل) ٪قِغٍاع(ْ .مً جل ٪ال٣هت ًم ً٨أن أقحر ئلى أهّ لِـ اليؿاد
ًا
أن املل) ٪قِغٍاع( ٢خل
نامخاث أًًاْ ،الضلُل ٖلى طل ّ ٪ر
ٌر ر
ٌؿخًُٗ مٓانلت الخضًض ٦ما ٗٞلذ )قِغػاص( ل َىاٌ ٥رر
وؿاد
ُ
ً براٖت ْط٧اد )قِغػاص(.
ألجهً لم ً ّ ٨ر
وؿادٍ الؿا ٣اث ّ ر
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الىمٓ اللٓٛير لضٔ هثى أؾغٕ ٨شحر مً الىمٓ اللٓٛير لضٔ الظ٦غ في مغاخل الُٟٓلتْ ،حكحر بٌٗ الضعاؾاث في
أن هثى في الؿىت الشالشت مً الٗمغ جٓ٩نر خهُلتها اللٍٓٛت يٗ ٠خهُلت الظ٦غ في ٖمغَا هٟؿّ .املغأة
َظا الهضص ئلى ّ ر
ّ
أن املغأة جلٟٔ
ْجخُغ١ر ملسخل ٠املٓايُ٘ ِىما الغظل حهمّ ظَٓغ املٓيٕٓ َْضْ .ّٞحكحر دار ئلى ّ ر
حؿخمخ٘ الخضًض
ًا
٧لمت في الُٓم.
 (3000ر
٧ (700لمت في الُٓم ِىما الغظل ًل) ٟٔ
)
ًسخل ٠ؾلٓ ٥املغأة ًٖ ؾلٓ ٥الغظل في أْ٢اث الؿُاخت أْ ٖىض ػٍاعة املخاخ ٠أْ خضاة ٤الخُٓان؛ ٞاملغأة تهخم
ّ
َّل
ٌٗلٖ ٤لُّ ْئن ٖلٞ ٤با٢خًابّ .أما
خٟانُل مٓعر ْص٢اةِ٣ا ِىما الغظل ً٣غأ اللٓخت املغ٣ٞت للصخيد ٍْ٨خٟي ظلْ ٪ال ِ
ُ
ِٓغ زِٓٞا أْ ج٣ؼػَا مً شخيد زغ ...ئلخ َظٍ مٓعر.
املغأة ٞهي جِٓغ ئعجابها ْاؾخدؿاجها بصخيد ،أْ ج ِ
ٌر
ُّ
الدؿٓ١؛ ٞالغظل ال حهخم األمٓعر الهٛحرة ْالض٣ُ٢ت ْ ؾٗاع ِىما
 ١زغ حن الغظل ْاملغأة ًِٓغ أزىاد
َىاٞ ٥غ ر
ًا
َو ًا
ّ
جضْ ٤٢ج٣اعنر ْحٗامل ْجسخاع ّ
ْجبضْ ٫جخجٓ٫ر في املساْنر ِ ٞغ َوخ رت ؾُٗضةِ ،ىما ًٓ٩نر الغظل ُمجبررا ٖلى طل ٪ل
ِ
املغأة ِ
ًا
ًا
ُ
ٟغ ٙما في مدٟٓتها مً هٓ٣ص
ر
مجزعجا ْ٢ض ًبضٔ طل ٪الاهؼٖاط أْ ًجلـ في م٩ان بُٗض
ر
نامخا ًيخٓغ ػْظخّ ْهي جدؿٓ١ر ْج ِ
ٖلى أقُاد جدخاظِا – أْ ال جدخاظِا في أ٦ثر خُان – ْٖىض ٖٓصتها ئلى البِذ ٞاجها جخدضر ّ
ٖما عأث ْما اقترث ْهي
ّ
ّ
ٌٗلْ ٤هي ميكٛلت ُ٣اؽ طل ٪الٟؿخان،
ٌٗلٖ ٤لى ما اقترث أْ ال ِ
ؾُٗضة ظلِ ٪ىما ٌؿخم٘ الغظل في نمذ ْ٢ض ِ
ّ
ْججغبت جل ٪قُادْ ،بحن الخحن ْآلازغ حؿأ ٫ػْظِا ًٖ عأًّ في طلْ ،٪املؿ٨حن ال ًضعير ماطا ً٫ٓ٣ر ٌْ ٠ُ٦ؿل٪؟! ألهّ
ئن ؾ٨ذ أْ هام ًٚبذ ْزاعثْ ،مجهم مً ًضاعير الٓي٘ ٧ي ال ًُٟؿض ؾٗاصة ػْظخّ ما اقترث ُِٓٞغ اؾخدؿاهّ بهظا
ْطا.٥
ّر ّ
ُ
بًًِٗ ً٣مً بكغاد الِضاًا
ّر
أي شخيد ًٟٗلىّ ٦ما ّ ر
أن
ِٓغْن ئعجابهم ِّر
حك ٓ٩اليؿاد مً نمذ
أػْاظًِ ْأجهم ال ً ِ
ْمجهً مً جسخاع لّ مالبؿّْ ،م٘ ٧ل َظا ال ٌُٗحر الؼْط طل ٪أي اَخمام ْٖىضما جداْ٫ر الؼْظت جٓظُّ ؾإاًٖ ٫
ّر
للؼْط،
طلً ٪خًاً ٤مً طل ٪الاَخمام الؼاةض الظي جِٓغٍ الؼْظت َْ٨ظا ّ
ًٌ ٧ي ٌؿحر مغ٦ب
٧ل مجهما آلازغ ٖلى َوم ٍد ر
ًخدمل ٌّرر
ًا
ًا
ْزٓٞا مً هٓغة املجخم٘ لِم ّ
ْ٦أجهم ًمشلٓنر أصْاعَم ٖلى مؿغح جل٪
ر
ع٣ٞا أَٟالِما،
ػْاظِما ٍْغؾٓ ٖلى قاَىد مان ر
ئعياد للمكاَضًً مً نض٢اد ْاملٗاع.ٝ
ًار
الخُاة
الخىضُاث:
ًا
مدؿاْ ٦شحررا ما
ٍدر
ألن اؾخٗما ٫ههٟي املش بك٩ل
ههٟي املش في ظمُ٘ ؾلُٓ٦اجىا في الخُاة الُٓمُت ّ ر
ْر
ٖلُىا الاؾخٟاصة مً
ّ
ل٩ل ٖماع زانت َٟا.٫
ًإصي ئلى جٍٓ٣ت الجِاػ الٗهبي ْبالخالي ًإصي ئلى جىمُت الظ٧اد ر
مدؿاْ؛ ٖلُ ٪ئجبإ ما ًأحي:
أعصث اؾخٗما ٫ههٟي املش بك٩ل
 ئن َو رٍد
ْ -1ي٘ غامج حٗلُمُت دُض جإصي ئلى جٍٓ٣ت الظا٦غة ٧البرامج التي جمؼط حن السُاْ ٫الٓا.٘٢
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 -2الٗمل ٖلى ْي٘ غامج ًٓمُت الٛغى مجها جٍٓ٣ت الاعجباَاث الٗهبُت ْهمَٓا؛ ٦غبِ ع٢ام مىاْغ مُٗىت أْ
ًا
مشال(.
أخضار ْجٓاعٍش مدضصةٖ ،لى ؾبُل املشا) ٫عبِ أع٢ام الخلُٟٓنر بُٗض املُالص ألٞغاص الٗاةلت ر
ْ -3ي٘ أَضا ٝلخٍٓ٣ت صاةغة اليكاَاث التي ُ
جدضر في زالًا املشْ ،طل ٪الُ٣ام ٟٗالُاث ٞىُت ْمىُُ٣ت.
 -4الاَخمام خٍٓ٣ت زالًا املش املسخلٟت ْاؾخدضار وكاَاث ظضًضة في السالًا الٗهبُتْ ،طل ٪خٍٓ٣ت خب
الاؾخُالٕ لضً.٪
ُ
ههٟي املشْ ،طل ٪مماعؾت خل لٛاػ املسخلٟت التي جيكغ
ْر
ْ -5ي٘ أَضا ٝلخٍٓ٣ت الاعجباَاث الخانلت حن زالًا
الصخْ ٠املجالث.
ُّ
حٗلم املِاعاث املسخلٟت التي جإصي ئلى خضْر ُّ
حٛحراث ئًجا ُت في اعجباَاث الجِاػ الٗهبيْ ،صْاةغ ْمغا٦ؼ الجملت
-6
الٗهبُت.
ُ
ٔ في ال٨خا ت ٧لما ؾىدذ الٟغنت.
 -7اؾخٗماٍ ٧ ٫د ّرل مً الُض الُمجى ْالِؿغ ر
 -8إلا٦شاع مً ٢غادة ال٣هو ْ خضار الخاعٍسُت.
 -9الخمخ٘ بؿمإ املٓؾُ٣ىْ ،أًٞلِا الِاصةت.
ُّ
ْالخمًٗ ٞحها.
 -10مماعؾت ٖملُاث الاؾترزاد ْالاؾترؾاْ ٫الخسُل ْالخ٨ٟغ ْالخبهغ،
 -11الخمخ٘ املىاْغ الُبُٗت ٦غما ٫الصخغاد ،أْ  ،٤ٞأْ الكمـ ،أْ أمٓاط البدغ ،أْ الخ٫ٓ٣ر السًغاد ،أْ
الجبا ٫الكاَ٣ت ،أْ جهاع ،أْ ما قا ّ طل.٪
ُّ
 -12حٗلم مِاعة مً املِاعاث الٟىُت ٧الغؾم ،أْ الىدذ ،أْ املٓؾُ٣ى.
 -13الُ٣ام ؼٍاعة املخاخْ ٠مٗاعى الغؾم ْالخمًٗ املٗغْياث ض٢ت.
ْ -14ي٘ غامج حٗلُمُت لجمُ٘ أٞغاص الٗاةلت ،دُض حٗخمض ٖلى اؾخٗما ٫ههٟي املش.
 -15الاٖخماص ٖلى املىُ ٤في خل املكا٧ل ْمٗاملت آلازغًٍ.
ُّ
 -16جظ٦غ أؾماد ْْظٍٓ نض٢اد ال٣ضامى.
 -17اؾخٗغاى املىاْغ ْاملكاَض التي مغث ٖلُ ٪املاضخي ال٣غٍب أْ البُٗضْ ،اٖخباع َظٍ املماعؾت جماعًٍ للضماٙ
الِض ٝمجها اؾخٗما ٫ههٟي املش.
َو
 -18مداْلت َ ْغ١ر اب ظمُ٘ الٗلٓم ْالخضٞ ٤ُ٢حها.
 -19الاقترا ٥في املإجمغاث ْالىضْاث ْاملدايغاث ْاملىا٢كاث.
ُّ
الخمًٗ ْالخضْ ٤ُ٢الخٟدو ْالخ٨ٟحر ْالخض غ.
٢ -20غادة ال٣غ ن٢ ،غادة حٗخمض ٖلى
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ّ
ُّ -21
ألهّ ّ
ًإصي ئلى حُُٗل ههٟي املش.
ججىب الهمذ
ِ
نالكت اإلاغؤة بالغحل بحخمانُا واؾغٍا :
حٗخبر الاؾغة هٓاة املجخم٘ ْاجها ٧املغ ة حٗ٨ـ نٟاث املجخم٘ َْبُٗخّ ٖبر الٗال٢اث الاؾغٍت ال٣اةمت حن اٞغاص الاؾغة
ْٖلى عاؾِم الاب ْالام  ،الجهما املدٓعًٍ الاؾاؾحن في ُ٦ان الاؾغة  .الاؾغة ٖباعة ًٖ ظماٖت ُٓلٓظُت اظخماُٖت
اؾاؾِا الؼْط ْالؼْظت ْما ًىجبان مً ىحن ْبىاث ْ .حٗخمض الاؾغ ٖلى هٖٓحن الاؾغ التي ًُُلٖ ٤لحها الىٓاة ْالتي جخ ٓ٩رن
مً الؼْط ْالؼْظت ْاْالصَما ْ .الىٕٓ الشاوي الاؾغة املمخضة التي جخٓ٩نر مً اؾغجحن اْ ا٦ثر .
جخٓلى الاؾغة اْ االخغٔر جٓ٣م الاؾغة ُْٟٓت اهجاب الاَٟاْ ٫جغبُتهم ْالٗىاًت بهم مً ظمُ٘ الىٓاحي  ،ان ٧اهذ
ا٢خهاصًت اْ اظخماُٖت اْ ز٣اُٞت اْ صخُت ...الخ مً مِام ْ .جٓ٣م الاؾغة زحر ُ٢ام ٓاظباتها اطا ؾاصَا الخٗاْنر
ْالخٟاَم ْاملدبت ْالخماؾْ . ٪ل ً٨اخُاها حٗترير جل ٪الٗال٢ت مكا٧ل ال خهغ لِا ْ ،جاحي َظٍ املكا٧ل لِـ ازخُاع
الؼْظحن اْ الخسُُِ لِا ْ ،اهما جاحي بؿبب الٓغْ ٝالتي جلٗب صْعا مِما في جهضٕ الٗٓاةل ْاعباِ٦ا ً .م ً٨ازخهاع
جل ٪املٗٓ٢اث ٦ما ًأحي :
 1ـ يٗ ٠الاصعاْ ٥الٓعي ما ًدخاظّ الؼْط مً ػْظخّ ْما جدخاظّ الؼْظت مً ػْظِا .
 2ـ اوكٛا ٫الؼْط ْا خٗاصٍ ًٖ الاؾغة بؿبب الٗمل زاعط البلض اْ املضًىت .
 3ـ اهضٞإ الؼْط اْ ٧لحهما لجم٘ املاٖ ٫لى خؿاب ٖال٢تهما .
 4ـ البٗض الٗاَٟي ْالاظخماعي حن الؼْظحن ْ .الظي هُلٖ ٤لُّ الٟخٓعر الٗاَٟي اْ الُال ١الٗاَٟي ُجهما .
 5ـ اوكٛا ٫الؼْط الٗمل زاعط البِذ ْ ،جغ ٥الاؾغة لٟترة ٍَٓلت ًٓمُا اْ اؾبُٖٓا ْ ،اَما ٫اؾغجّ مً اظل جٓٞحر ل٣مت
الِٗل لِم .
ُ
 6ـ اوكٛا ٫الؼْظت االَٟاْ ٫الاٖما ٫املجزلُت املسخلٟت التي حكٗغ الؼْط ىٕٓ مً الاَما. ٫
 7ـ ٖضم ج٣ضًغ الؼْظت الم٩اهُت الؼْط امام مُالُبها املسخلٟت .
 8ـ مٓث ْاوٗضام ال٩لماث الُُبت التي حٛظي الخب ُٞما حن الؼْظحن ٦ظل ٪حن اٞغاص الاؾغة .
 9ـ ٖمل الؼْظت زاعط البِذ .
 10ـ اوكٛا ٫الؼْط اْ الؼْظت اْ ٧لحهما االهترهِذ .
 11ـ عْجحن الخُاة الاظخماُٖت .
 12ـ جٟصخي ْاَغة ا٢خىاد السضم الصاعة البِذ ْالاَٟا. ٫
ُ
 13ـ ٚؼْر املؿلؿالث التي حكٛل الؼْظحن ًٖ بًِٗما البٌٗ الازغ .
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 14ـ اؾخٗما ٫الكب٨ت الٗى٨بٓجُت التي ؾاٖضث ٖلى السُاهت الؼْظُت .
 15ـ يٗ ٠الاٖضاص ٢بل الؼْاط ان ٧ان للؼْظت اْ الؼْط ,
 16ـ جباٖض ْازخال ٝاملُٓ٫ر ْالاججاَاث حن الؼْظحن .
 17ـ الازخال ٝالٓاؾ٘ حن الؼْظحن في املؿخٓٔر الش٣افي .
 18ـ ٖضم مٗغٞت الؼْظحن الظ٧اد الاهٟٗالي الظي ًغ٦ؼ ٖلى مٗغٞت الىٟـ ْمٗغٞت ْاصعا ٥هٟٓؽ الازغًٍ .
 19ـ يٗ ٠جدمل املؿإلُت مً ٢بل الؼْظحن .
20ـ جضزل ٖاةلت الؼْط اْ الؼْظت اْ ٧لحهما في مكا٧ل ا ىائهم مما ً٨بر املك٩لت حن الؼْظحن .

صوعن اإلاغاة في الخنشئت الاحخمانُت :
الخيكيت الاظخماُٖت ٖملُت حٗلم اظخماعي ْهمٓ مؿخمغ صازل ْغْ ٝمٗ٣ضة ْمدكا ٨ت للٓنٓ٫ر االوؿان ئلى ئن ًٓ٩نر
ًٖٓا اظخماُٖا م٣بٓال بؿلٓ ّ٦الاظخماعي  .حٗخمض الخيكيت الاظخماُٖت ٖلى الُ٣م الاظخماُٖت الؿاةضة في الٗال٢اث
ؾغٍت .
أما أَضاِٞا ٞهي ٦ما ًأحي:
1ـ جىمُت الظاث الاظخماُٖت  The Social Selfلضٔ الٟغص .
2ـ جىمُت الخٗبحر ًٖ الظاث ْػٍاصة ال٣ضعة ٖلى خل املكا٧ل .
3ـ جد ٤ُ٣الىجاح املىُ٣ي في الخُاة.
4ـ ٚغؽ الُ٣م الازالُ٢ت لضٔ الٟغص.
مداوعن الخنشئت الاحخمانُت:
جلٗب مداْعر الخيكيت الاظخماُٖت صْعا مِما في نُاٚت ْجٍُٓغ الخُاة الاظخماُٖت لِض ٝجىمُت الاوؿان ْظٗلّ ًٖٓا
ٗٞاال في املجخم٘ ْ .املداْعر ازخهاع هي ما ًأحي :
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أْال ـ ؾغة :جخٓ٩نر الاؾغة مً الام ْالاب ْالاْالص ْاخُاها مً الجض ْالجضة ْ .جٓ٩نر املغاة الاؾاؽ الاْ٫ر في ىاد الاؾغة ،
ْجٓ٩نر قغٍ٨ت للغظل في جدمل مؿإلُاث الخُاة ٞحها مً ا٢خهاصًت ْاظخماُٖت ْز٣اُٞت ْصخُت ْججاعٍت  .حٗخبر الاؾغة
ٖماص املجخم٘ ٧ْ ،لما اعج٣ذ الاؾغ ْ٧اهذ ٍٓ٢ت ْمتراؾت ٧لما ٧ان املجخم٘ ٓ٢ير ْعاقي .
ٌٗخمض ج ًٍٓ٩الاؾغ ٖلى اؾـ ؾلُمت مبخضةحن مىظ ازخُاع قغٍ ٪الخُاة ٞ ،ازخُاع الؼْظت الؿلُمت مً الامغاى
الجؿمُت ْالىٟؿُت ٦ْ ،ظل ٪الكغٍٖ ٪ىضَا جٓ٩نر املدهلت ٖال٢ت ػْظُت ؾلُمت ٦ .ما ان للخمل اَمُت ٦بحرة ٞالٗىاًت
الجىحن َٓ الازغ ً٣لل مً مكا٧ل الاؾغة ُٓٞ ،لض َٟل ؾالم مً الامغاى ٦ ،ما ان الٗىاًت ٟترة الغياٖت ْمٗغٞت الام
اؾؿِا ُُْٟ٦ت جضعٍب الاَٟاٖ ٫لى بٌٗ الامٓعر ٧الىٓاٞت ْالظَاب الى الخمام ْالاَخمام دالت الُٟل الصخُت
ْمغاظٗت املغا٦ؼ الصخُت ٖىض الانا ت مغى مٗحن لّ مً الاَمُت م٩ان ٦ ,ما ان اَخمام الٓالضًً غٖاًت الُٟل
ٔ مً اؾـ الؿالمت الغٖاًت
ْاملدآٞت ٖلى ٖال٢تهما ّ ْب٣اد الام الى ظاهبّ زانت في الؿىٓاث الاْلى مً همٍٓ هي الازغ ر
 .اياٞت الى اَمُت ٖال٢ت الٓالضًً بًِٗما البٌٗ الازغ ْبالُٟل ْاخاَخّ الخب ْالخىان ْالضٝد ْالغٖاًت ٞ .اطا
٧ان الٓالضًً في صخت ظؿمُت ْهٟؿُت ٖلى ما ًغام ٞان طلً ٪ىٗ٨ـ ٖلى ؾلِٓ٦ما م٘ بًِٗما البٌٗ الازغ ْٖلى
ٖال٢تهما م٘ اَٟالِم اًًا ٩ٞ .لما ٧اهذ املٗاملت خؿىت حن اٞغاص الاؾغة ٧لما اوٗ٨ـ طلٖ ٪لى عْا ُِما ُٞما ُجهم
ظمُٗا ْ.الٗ٨ـ اطا ٧اهذ ال٣ؿٓة ْالخىا ٌ٢في املٗاملت ٞان طلً ٪ىٗ٨ـ ٖلى جيكيت الاَٟاْ ٫ؾلِٓ٦م م٘ بًِٗم
البٌٗ الازغ ٦ .ما ان حٗلم الاَٟا ٫للٛت َٓ الازغ لّ اَمُت َ .ىا ٥بٌٗ الٗٓاةل تهخم خٗلُم الاَٟا ٫اللٛت في
املغاخل الاْلى مً الُٟٓلت ْطل٣ ٪غادة ال٣هو لِم ْجضعٍبهم الى ٢غادة ال٣غان ْالكٗغ ...الخ مً امٓعر لتهُتهم للمضعؾت .
زاهُا ً -احي بٗض الاؾغة صْ رع املضعؾت في الخيكيت الاظخماُٖت ً .خًمً صْ رع املضعؾت ما ٌٗ٨ؿّ صْ رع املٗلمحن ْالاصاعة
 ١التر ٍٓت املخبٗت ٞحها ْاَخمامِم الُٟل مً خُض الخٗلُم ْالخضعٍب ْالٗىاًت الصخت ْ .الاَخمام الضعْؽ
ْالُغ ر
ْالهْ ٟٝٓبىاًت املضعؾت مما جهبذ َظٍ املإؾؿت م٩ان للخٗلُم ْالخٗلم ْالخضعٍب ْالاَخمام خيكيت الاَٟا ٫لسل٤
ظُل ظضًض ٌٗخمض ٖلُّ املجخم٘ .
زالشا – املجخمً٘ :خًمً املجخم٘ ظمُ٘ املإؾؿاث التي جخٓلى اصاعة البلض ْهُٖٓت الاَغ املغظُٗت التي ٌٗخمض ٖلحها املجخم٘
ْالاًضْلٓظُت الاظخماُٖت التي ًخه ٠بها مً ج٣الُض ْاٖغاُ٢ْ ٝم ْج٣اٞت ْج٣الُض ْصْاْ ٘ٞاججاَاث ْحٗهب ,,,الخ مً
امٓعر حٗ٨ـ الخُاة الاظخماُٖت التي ٌؿحر ٖلحها املجخم٘ املٗحن .
عابٗا ـ ْؾاةل إلاٖالم :جلٗب ْؾاةل الاٖالم صْعا مِما في نُاٚت الٟغص في املجخمٗاث املسخلٟت زانت في الٓ٢ذ الخايغ
امام الاهٟجاع املٗغفي ْالخ٨ىلٓظُا املخُٓعة التي حؿاعٕ الؼمً في جُٓعَا ْا ضاٖاتها ْْؾاةلِا التي انبدذ في مخىاْ٫ر
اٞغاص املجخم٘ دُض انبذ الىاؽ الجٟٓتهم قاعصة ْال ْاعصة ما ًخٗل ٤املٟاَُم الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت
ْالٟىُت ْالٗلمُت ْالش٣اُٞت ْالصخُت ...الخ مً امٓعر حهخم بها الاوؿان .
جلٗب املغاة الضْعر املِم ْالخؿاؽ في ظمُ٘ جل ٪املداع الجها الام التي جخٓلى مِمت الٗىاًت الجىحن زم الٓلُض ْجغٖاٍ ٖبر
مغاخل الىمٓ املسخلٟت مىظ مغاخل الُٟٓلت املسخلٟت ْ ،مغخلت املغاَ٣ت ْختى مغخلت الكباب ٦ ،ما ًاحي صْعر املغاة ان
جٓ٩نر مٗلمت جخٓلى جغبُت ْحٗلُم الُٟل ْج٨مل صْعَا في البِذ ْاملضعؾت مً زال ٫حٗاْنر البِذ ْاملضعؾت ٖلى صٖ ٘ٞملُت
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التر ُت ْالخٗلُم الى الامام  .زم صْعَا في املجخم٘ ٖىضما جخٓلى الٗمل في املإؾؿاث الاظخماُٖت املسخلٟت  ،اما صْعَا في
الاٖالم  ِٓٞاعػر جماما اصاعتها البرامج املسخلٟت ْالازباع ْما جِٓغٍ زال ٫ال٣ىٓاث املسخلٟت ْما حٗ٨ؿت لالزغًٍ ْجازحرَا
ٖلى اججاَاتهم ٦ .ما ان ٗٞالُتها في قب٩اث الاهترهِذ ٞهي ْاضخت ْبهمتها في الاٖالم لِا ا٦بر الازغ .
الخىضُاث :
 1ـ ٖلى املغاة ان جضا ًٖ ٘ٞهٟؿِا لخىا ٫خِ٢ٓ٣ا  .الخٗاْ رن م٘ الغظل  ،ال الهغإ مّٗ .
 2ـ ان جبٓح مكاٖغَا ججاٍ ْلمِا املىُْ ٤بالك٩ل املٗ٫ٓ٣ر .
 3ـ اث ججبر املجخم٘ ٖلى اػالت ٧لمت الٗٓعة ازباث ظضاعتها ْانالتها في ؾلِٓ٦ا ْٖملِا .
 4ـ ان جشبذ للغظل اجها ٌُٗخمض ٖلحها ازىاد ُٚا ّ ًٖ البِذ ْطل ٪بؿلِٓ٦ا الىان٘ الؿلُم .
5ـ ان ج٨ٟغ مؿخ٣بلِا ْحكَ ٤غٍِ٣ا في الخ٣ضم في الٗلم ْالش٣اٞت لخشبذ م٩اهتها .
 6ـ ان جيبظ اؾخٛال ٫ظؿمِا في الاٖالهاث ْجغٍْج الكغ٧اث لبًاٖتهم ظل. ٪
 7ـ ان جخٗلم مِاعة اْ ا٦ثر مً املِاعاث لخُٗجها ٖلى الخُاة .
 8ـ ان جخسلو مً الاج٩الُت ٖلى الغظل ْجٓ٩نر الىض للىض ْالخٗاْنر مّٗ في ص ٘ٞعجلت املجخم٘ الى الخ٣ضم .
 9ـ الاهًمام للضْعاث التي ج٣ام في مىُ٣تها لخخٗلم ما ج٣ضمّ جل ٪الضْعاث .
 10ـ ان جىٓم ٖملِا لخخسلو مً الاٖخماص ٖلى السضم ْمكا٧لِم .
 11ـ ان جٓانل صعاؾتها في مسخل ٠املؿخٍٓاث ْجخسلو مً ٧لمت ال اؾخُُ٘ .
 12ـ ان جٓ٩نر ْاز٣ت مً هٟؿِا في ظمُ٘ زُٓاتها الاؾغٍت ْالاظخماُٖت .
 13ـ ٖلى الخٓ٩ماث ان جسهو عاجبا ل٩ل ام اَخمذ تر ُت اَٟالِا ْاْنلتهم الى ما َم ٖلُّ مً هجاح .
 14ـ ٖلى الغظل ان ٧ان ا ا اْ ازا اْ ػْظا ْ ،ان ًدترم املغاة ٍْبخٗض ًٖ اَاهتها الن في جل ٪الاَاهت اَاهت لّ اًًا .
 15ـ ٖلى املإؾؿاث ان جٟخذ مجا ٫لخٗلُم املغاة ا٢امت صْعاث حٗلُمُت مسخلٟت اْ٢اث جدىاؾب م٘ ْي٘ املغاة ٖ .لى
ؾبُل املشاٖ : ٫ىضما ًٓ٩نر الاَٟا ٫في املضاعؽ جٓ٩نر هي جضعؽ في جل ٪الضْعاث .
 16ـ الاَخمام صخت املغاة ٢بل الخمل ْازىاةّ ْبٗض الخمل .
ُ
 17ـ م٩اٞدت الامُت التي حُٗل اَم قغٍدت في املجخم٘ الا ْهي املغأة .
 18ـ اقغا ٥املغأة في نى٘ ال٣غاع اي ٧ان ْفي اي مجاً ٫سو الاؾغة ْاملجخم٘ الجها ا٦بر قغٍدت في املجخم٘ .
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. ٘ت بها في املجخم٣اهتها الالة٩ في املجخم٘ ْمؿاٖضتها ٖلى أزظ م٫ٗاٞ ًٖٓ  ـ الىٓغ الى املغأة ٖلى اجها19
٪ اخترام جل٪ُ ٖل،  املغبُت ْاملٗلمت ْالؼْظت ْالام ْالازذ٪ر للمغاة اهذ الكغٍدت املِمت في املجخم٘ اله٫ٓ٢ ـ ْازحرا ا20
. ّم اهذ مِمت في ىاة٦ ٘ ازبتي للمجخم. غَي بهاٟاملؿإلُاث ْال ج

ن: اإلاغاحو الهغبُت
. ( 2008
 ْالُبٗت الشاهُت2004 ) الُبٗت الاْلى.  صاع الٗلم للمالًحن،  حرْث. سخيٟ صلُل الٗاةلت الى.  املسؼْمي ـ أمل- 1
 صاع،  حرْث. لت الاَخمام حن الاػْاط٢ْ ٓلٓظُت الوٗضام الخٓاع٩ُ ملاطا ًهمذ الغظل ؟ الاؾباب الؿ.  املسؼْمي ـ أمل- 2
. 2011
الٗلم للمالًحن
.2012
،  صاع الٗلم للمالًحن،  حرْث. ؿُتٟ الى٪ ْامغاي٪ر ْأؾالُب الؿُُغة ٖلى نغاٖاج١ َغ, ـ املسؼْمي ـ أمل3
ن: اإلاغاحو الاحنبُت
1. Al-Makhzoumi, A. A. Introduction to Social Psychology. Izmir: Anadolu Matbacilik. 1996.
2. Aron, A.; Fisher, H., & Strong, G. (2006)”Romantic Love.” In A. Vangelisti & D. Perlman (Eds.) Cambridge
Handbook of Personal Relationships New York: Cambridge Univ. Press. pp. 595-614.
3. Baumeister,R. E.; Catanese, K. R., & Vohs, K. D. (2001) “Is there a Gender Difference in Strength of Sex Drive?
Theoretical Views conceptual Distinctions and a Review of Relevant Evidence.” Personality and Social Psychology
Review, 5, 242-273.
4. Block, J. (2010) “The Five-Factor Framing of Personality and Beyond: Some Ruminations.” Psychological Inquiry,
21(1), 2‟25.
5. Breuer, M. E., McGinnis, M. Y., Lumia, A. R., & Posidente, B. P. (2001) “Aggression in Male Rats Receiving
Anabolic Androgenic Steroids: Effects of Social and Environmental Provocation.” Hormones and Behavior, 40, 409-418.
6. Dacey, J. S. and Travers, J. F. (2002) Human Development across the Life Span. Boston: McGraw-Hill Higher
Education.
7. Fairweather, J. (2012) Personality, Nations and Innovation: Relationships between Personality Traits and National
Innovation Scores. Cross-Cultural Research.” The Journal of Comparative Social Science, 46, 3‟30.
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اإلاغؤة و الخنمُت اإلاجخمهُت (بيو الىاكو و اإلاغججى)
ص.نعبى الشهغاني ّ
خمىصة ،ؤ.م.في ولُت التربُت – الجامهت اللبنانُت ،ؾغابلـ لبناو
ّ
ملا ٧اهذ الخىمُت جغج٨ؼ في مىُل٣اتها ٖلى خكض الُا٢اث البكغٍت املٓظٓصة في املجخم٘ صْنر جمُحز حن اليؿاد ْالغظا،٫
ًا
ًا
أؾاؾُا في ٖملُت الخىمُت طاتها ، ،طل ٪أن اليؿاد ٌك٩لً هه٠
ر
ًهبذ الاَخمام املغأة ْبضْعَا في جىمُت املجخم٘ ر
ظؼدا
املجخم٘ ْبالخالي ههَ ٠ا٢خّ إلاهخاظُتٌ .كحر الٓا ٘٢الضًمٓٚغافي لٗضص الؿ٩ان في لضان الٗالم إلاؾالمي "أهّ ًبلٜ
ًا
1
 514.751ألـ ٠وؿـمت".
ج٣غٍبا أي خٓالي
ر
ْ ،2000جبل ٜاملغأة ههَ ٠ظا الٗضص
 1028751أل ٠وؿمت ٖام
ّ
ًا
ْ ٢ض ؾُغث املغأة ٖبر الخاعٍش أؾُغرا مً هٓ رع في ظمُ٘ املجاالث ،خُض ٧اهذ مل٨ت ْ٢ايُت ْقاٖغة ْٞىاهت ْأصًبت ْ٣ٞحهت
ْمداعبت ْعاٍْت لؤلخاصًض الىبٍٓت الكغٍٟت.
بشيالُت الضعاؾت و ؤؾئلتها
ما ػالذ املغأة في املجخمٗاث ج٨ض ْج٨ضح ْحؿاَم ٩ل َا٢اتها في عٖاًت ُتها ْأٞغاص أؾغتهاٞ ،هي م التي جٖ ٘٣لى ٖاجِ٣ا
مؿإْلُت جغبُت ظُا ٫ال٣اصمتْ ،هي الؼْظت التي جضًغ البِذ ْجٓظّ ا٢خهاصًاجّ ْهي الٗاملت التي حكاع ٥الغظل في ىاد
ا٢خهاص البلض .
ْل٢ ً٨ضعة املغأة ٖلى الُ٣ام بهظا الضْ رع جخٖٓ ٠٢لى هُٖٓت هٓغة املجخم٘ ئلحها ْالاٖتراُ٣ ٝمتها ْصْعَا في املجخم٘،
ْجمخِٗا دِ٢ٓ٣ا ْزانت ما هالخّ مً جشْ ٠ُ٣جأَُل ْٖلم ْمٗغٞت لخىمُت شسهُتها ْجٓؾُ٘ مضاعِ٦اَْ ،ىا ج٨مً
ًا
ًا
ْاظخماُٖا ْ الخاظت الا٢خهاصًت ّ
املاؾت
ر
ر
٨ٞغٍا
ئق٩الُت البدضٞ ،اػاد الخ٣اة ْ ٤الٓ٢ات٘ التي أزبدذ ا٢خضاع املغأة
ًا
ًا ًا
ًا
ًا
لُا .
مُلبا ّأْ ر
ر
زُٟا في َمـ ئ ضإ املغأة في ٖهغ اث الا ضإ ُّٞ
مىهجا ر
ر
الؾدشماع ٢ضعاتها ْ ئم٩اهُاتها ْ ئ ضاٖاتها هلخٔ
بػاء هظا الؿغح ًدباصع بلى الظهن ؤؾئلت ّ
نضة :
َل حؿدشمغ َا٢ت املغأة ال٨ٟغٍت ْ الظَىُت في جىمُت املجخم٘ ؟
 ٠ُ٦جخجلى الٗال٢ت حن الٗمل ْ الاهجاب ٖىض املغأة ؟
لم ال ًدؿجى لليؿاد اٖخالد املىهب الٗلُا في املإؾؿاث ؟
ما هي الجضْٔر الا٢خهاصًت لٗمل املغأة ؟
1

( - 2011/11/15دور ادلرأة يف تنمية اجملتمع) .https://groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/E -jJS6-vpVc
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ْلئلظا ت ٖلى َظٍ ؾيلت ظادث زؿت الضعاؾت ْ ٤ٞالخالي :
ٔ  -الخ٨ٟحر ٖىض املغأة ْ الغظل .
ٕ  -الُا٢ت ال٨ٟغٍت ْ الظَىُت للمغأة ٖلى أعى الٓا. ٘٢
ٖ ٖ -مل املغأة ْ إلاهجاب .
ٗ ٖ -ضم اٖخالد املغأة املىانب الُ٣اصًت في ٖالم الكغ٧اث .
ٔ الا٢خهاصًت لٗمل املغأة .
٘  -الجضْ ر
منهجُت الضعاؾت
٢امذ الضعاؾت ٖلى املىهج الٓنٟي الخدلُلي خُض ٖمضث ئلى ظم٘ املٗلٓماث ْ البُاهاث ْ جدلُلِا ٖلى أعى الٓا. ٘٢
مطؿلخاث الضعاؾت
الخىمُت :
ٔ
 1997الخىمُت أجها ٖملُت ػٍاصة السُاعاث املُغْخت ٖلى الىاؽ ْمؿخٓ ر
ٌٗغ ٝج٣غٍغ مم املخدضة للخىمُت البكغٍت لٗام
ما ًدٓ٣٣هّ مً عزادَْ ،ظٍ السُاعاث لِؿذ جهاةُت أْ زا خت ْ ..1امل٣هٓص الخىمُت في صعاؾدىا جأمحن الخُاة آلامىت ،
ّ
الخغٍاث ْج٣ضًغ الٗلم ْ املٗغٞت ْ الا ضإ .
الصخُت  ،ال٨غٍمت م٘ خٟٔ
جىمُت املجخم٘ :
ّ
ٖغٞذ مم املخدضة جىمُت املجخم٘ أجها الٗملُاث التي ًم ً٨بها جٓخُض ظِٓص املٓاَىحن ْالخٓ٩مت لخدؿحن خٓا٫
الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْالش٣اُٞت في املجخمٗاث ْملؿاٖضتها ٖلى الاهضماط في املجخم٘ ْاملؿاَمت في ج٣ضمّ أ٢صخى ٢ضع
مؿخُإ  2.ئن جىمبت املجىم٘ حؿخدب٘ الخالي الخهٓ٫ر ٖلى مجخم٘ ع ٍدا١ر ٩اٞت أْظِّ .
ًا
الش٣اُٞت  ،الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت ،
ر
خحن هدىاْ٫ر املغأة ْ الخىمُت املجخمُٗت ْظب ٖلُىا صعاؾت الجٓاهب ال٨ٟغٍت،
صازل ؾغة ْزاعظِا َ ْ ،ظا ٌؿخلؼم الخالي الخُغ١ر ئلى َا٢ت املغأة ال٨ٟغٍت ْ الظَىُت ٖ،ملِا ْ٫ر في ىاد املجخم٘ َْٓ
زم ٖملِا في املإؾؿاث ْئم٩اهُت اٖخالئها املىانب الٗلُا ْ الجضْٔر الا٢خهاصًت مىّ .
إلاهجاب ْمً ّر
 - 1الخفىير ننض اإلاغؤة و الغحل
ٖىض الخضًض ًٖ املغأة  ،ال ض مً البدض ضاًت في ِٞم ْْاةْ ٠ئم٩اهُاث الضما ٙلضحها وؿبت للغظل ْ ،
ُ
حؿلُِ الًٓد ٖلى ما ا٦دك ٠مً ازخال ٝفي ُُٟ٦ت ٖمل الضماٖ ٙىض ٧ل مجهما ملؿاٖضتهما ٖلى ج٣بل مِاعاتهما
 - 2011/11/15(https://groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/E-jJS6-vpVc 1دور ادلرأة يف تنمية اجملتمع).
 - 2011/11/15( https://groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/E-jJS6-vpVc 2دور ادلرأة يف تنمية اجملتمع)..
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ل٩ل مجهما ْ ..الخ٣ُ٣ت
ْ٢ضعاتهما الُبُُٗت ْظبر يِٟٗما الُبُعي ْ الٖٓ ٝٓ٢ىض صْاع املىاؾبت للُبُٗت البُٓلٓظُت ٍد ر
ئن إلازخالٞاث ٦شحرة ال ٌؿ٘ لىا خهغَا ،لظا جم ازخُاع جل ٪التي جبضْ أؾاؾُت ْ ،جم جبٍٓبها ْ ٤ٞازخالٞاث جُٓعٍت ,
ازخالٞاث َغمٓهُت ,ازخالٞاث ُُْْٟت ْازخالٞاث في مٗالجت الاهٟٗاالث .
ازخالفاث جؿىعٍت:
 ١الغظلْ ،بضعظت اؾدُٗاب
ًىطج صما ٙالٟخُاث ٢بل صما ٙالهبُتْ . 1مً َىا جخمخ٘ املغأة مِاعاث ٦خا ُت ج ٟٓر
أ٦بر في ال٣غادة .هي جمتهً اللٛت للخٗبحر ٞهي حؿخسضم ٧لماث أ٦ثر مً الغظل ٨شحر ,الا أجها ال حكٗغ مخٗت ٦بحرة في امتهان
لٟاّ ال٣اهٓهُت املغب٨ت . 2
في امل٣ا ل ًٓ٩نر هدٓ بٌٗ املىاَ ٤املدضصة في هه ٠الضماً ٙمً لضٔ الظٓ٧عر أ٦ثرَْ ,ظا ًجٗلِم أًٞل في
ًا
ًٞال ًٖ أجهم أ٦ثر
ر
امل٣ضعة الٟغاُٚت مشل الُ٣اؽ ،الخهمُم املُ٩اهُ٩ي ،الجٛغاُٞا ،صعاؾت السغاةِ ْجدضًض َضا،ٝ
مِاعة في جدغٍ ٪قُاد مً زال ٫الخهٓ رع الٗ٣لي لخل املكا٧ل .و " ًمُل الظ ٓ٧رع ئلى اٖخماص املىُ ٤الاؾخضاللي اْ الى
الاؾخيخاجي أ٦ثر مً الاهار".3
ازخالفاث هغمىنُت:
جدباًً وؿب الِغمٓهاث ضْعَا حن ٧ل مً الظٓ٧عر ْإلاهار ٞخٛلب وؿبت الاؾترْظحن ْالبرْظؿترْن لضٔ
ًا
مشال ًٖ الىمٓ ْالخ لٖ ٠ىض إلاهار,
إلاهار ,في خحن حٛلب وؿبت الدؿخٓؾترْن لضٔ الظٓ٧عرٞ .البرْظؿترْن مؿإْ ٫ر
ِىما ًمشل الدؿخٓؾترْن ٖىض الظٓ٧عر َغمٓنر الىمٓ َْٓ املؿإْ ًٖ ٫الضا ٘ٞالجيسخي ْالٗضْاهُت ...4.
ْجخمحز الٟخاة مؿخ٣بالث زانت لالجها ٫الجلضٞ ،داؾت اللمـ لضحها مًاٖٟت ٖكغ مغاث ًٖ الهبي ،5
ئط لضحها َغمٓهاث لالجهاْ ٫الٗىا.6 L ocytacime et la prolactine ١
ازخالفاث وقُفُت.
ًا
ًسخل ٠حٗامل الضما ٙم٘ زالًاٍ ْوكاَاث الضم ئلى خض بُٗض حن الظ ٓ٧رع ْإلاهار ،ئط ٌؿخسضم الظ ٓ٧رع ظؼدار
ًا
٦ال مً الكً ٤مً ْ ٌؿغ  ْ .7صما ٙهثى الؿاّ ً٦
ٗٞا٣ ٫ضع صما ٙالظ٦غ
مً الٗ٣ل في خحن حؿخسضم هثى ر
الىاقِ.8
 1غورياف  ،مايكل  ،الصبية والفتيات يتعلموف بشكل سلتلف مكتبة العبيكاف  ،السعودية  2008 ،ـ ص . 40
 2ادلرجع نفسو ،ص.82
الؼ واالبتعاد أـ ثقافة احلب واالقًتاب  ،شارع العابد  ،دمشق ص. . 15
 3ادلاحل ،حساف ،ثقافة االخت
 4ادلرجع نفسو ،ص. 54
5

Ginger, serge .la psychotherapie et les femmes , conference cerveau feminin cerveau masculin , la bibliotheque
de psychologies et de psychoressources, Internet Google 20- 10-2010
6
La difference entre le cerveau de lafemme et de l homme , questions reponses, yahoo 19, dec 2006
7
Cahill, Larry, his brain her brain , in scientific American, may, 2005

8أ غورياف ،مايكل،الصبية والفتيات يتعلموف بشكل سلتلف ،مرجع سابق ،ص. 54
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ًا
٦ال مجهما ًدىاْ٫ر املٗلٓماث بك٩ل
ْ٢ض زلو املدٓ٣٣نر الى أن صما ٙالظ٦غ ْ هثى ٌٗمل ىٟـ الٟ٨ادة  ،ئال أن ر
مٛاًغ َْ ,1ظا ًضٖ ٫لى اؾخسضام صما ٙهثى ملٗٓم ئم٩اهُاجّ في مىاَ٦ ٤شحرةَْ ،ظا ًمىدّ ًٞلُت الخُ٣ُ٣ت في
الخٗلم .
ًلجأ الظٓ٧عر ْ إلاهار الى ٞغ١ر الخٗلُم ْالٗمل الجماعي ٚ,حر أن ٞغ١ر الظٓ٧عر أ٦ثر جىُٓمأ مً ٞغ١ر اإلاهار خُض
ًغ٦ؼ الظٓ٧عر ٖلى الاججاٍ هدٓ الِض. ٝ
٦ما ٍْدباًً مؿخٓٔر الظا٦غة حن ٧ل مً الظ٦غ ْالاهثى ٞ ,األهثى بك٩ل ٖام جخمخ٘ ظا٦غة أًٞلِ .2ىما ٌؿخُُ٘
الغظل الُ٣ام ظل ٪في خا ٫جىُٓم املٗلٓماث يمً ق٩ل مِٟٓم ْمترا ِ .3
ازخالفاث في مهالجت الانفهاالث .
" ٌؿاٖض الدؿاْير حن ظؼدي الضماٖ ٙىض املغأة في جٍُٓغ ٢ضعة الخٓانل "ْ 4الخٗبحر ًٖ املكاٖغ.
هي خؿاؾت لؤلمٓعر املُخاٞحزًُ٣ت جدمل الاخضار مٗاوي طاث صعظاث ٦شحرة ً َْٓ ،خٖٓ ٠٢ىض أْ٫ر صعظت  ،هي جلٓط ئلُّ ,
 ِٓٞمالطَا ٖىض َلب الخماًت َْىا جبضْ اقاعاث الُٟٓلت مخمل٨ت ئًاَا ٍْ .5م ً٨الخىٍّٓ ئلى أن املغأة ٚحر الؿُٗضة في
ٖال٢اتها ججض نٗٓبت في التر٦حز في ٖملِا ,في خحن أن الغظل ٚحر الؿُٗض في ٖملّ ًجض نٗٓبت في التر٦حز في ٖال٢اجّ .6
ظضًغ االقاعة َىا الى خضًض الغؾٓ٫ر ال٨غٍم مدمض نلى هللا ٖلُّ ْؾلم خُض حٗغى الى مؿألت الازخال ٝحن صماٙ
ًا
خضًشا أن صما ٙالظ٦غ أ٦بر %10مً صما ٙالاهثى".7
ر
٧ل مً الظ٦غ ْالاهثى  ":اليؿاد ها٢هاث ٖ٣ل ْصًً "*ً ْ .إ٦ض الٗلم
ًا
ًا
مخ٢ٟٓا أْ أًٞل مً آلازغ ْ ،اهما ٌٗجي أن
ر
ر
ظيؿا
ئن الخباًً الخانل حن صما ٙالظ٦غ ْ هثى ال ٌٗجي أن َىا٥
ًا
٦ال مجهما ًخٗامل م٘ املٗلٓماث َْٗالجِا بك٩ل مٛاًغ.
ر
ٞال ض ئطن أن ًغاعى َظا الخباًً في الخُاة الٗملُت ْ ،أن ًإزظ االٖخباع أن الغظل ْاملغأة ً٨ٟغان بك٩ل
مخباًً  ،مما ًٓ٣ص الخالي ئلى ازخالٞاث ٦برٔر ٖلى مؿخٓٔر الخهٓعر ْالخ٨ٟحر ْالخٗبحر الٗاَٟي ْالؿلٓ. ٥
 1روبنسوف  ،ماجي  ،التفكَتاألمثل  ،مكتبة جرير  ،الرياض ،ط  2005 ، 1ـ  ،ص .314
 2منتديات الساخر  ،اختالفات الدماغ بُت الذكور واالناث  ،موقع على االنًتنت 5-9-2006
 3غورياف  ،مايكل  ،الصبية والفتيات يتعلموف بشكل سلتلف  ،مرجع سابق  ،ص .56
 4وكالة رويًتز – جريدة السفَت  ،العدد 2003-10-22 – 629ـ
5

Qelles sont les differences dans la maniere de pensee entre l,homme et la femme ? psychoechange , reflexions
pyychologiques sur les experiences personelles , internet Google 18-10-2010
6
– Moi aussi moi plus ,1001 differences homme femme presentation de livre – par yvon dollar , psychologue
sexologue Québec , Canada , edition option santé internet Google 20-10-2010 .

* نص احلديث  :عن أيب سعيد اخلدري قاؿ خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف اضحى أو فطر اىل ادلصلى فمر عليو النساء فقاؿ :يا معشر النساء تصدقن ،
للب الرجل احلازـ من إحداكن  ،قلن
فاين أريتكن أكثر أىل النار فقلن ومل يا رسوؿ اهلل قاؿ تكثرف اللعن وتكفرف العشَت  ،ما رايت من ناقصات عقل ودين أذىب ِّب
بلى قاؿ فذلك من نقصاف دينها متفق عليو  .رواه البخاري ومسلم .
إف ادلرأة ختتلف عن الرجل يف تركيبو العقل أي أف تركيبة الدماغ ىي غَت عند الرجل " فكيف تغلب ناقصة العقل رجالً ذكياً جداً ؟؟ .
 7غورياف  ،مايكل  ،الصبية والفتياف يتعدلوف بشكل سلتلف  ،مرجع سابق . 36 ،
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ئن ما ج٣ضم مً مٗلٓماث ًبرػ بك٩ل ْاضر للُٗان الازخالٞاث حن الغظل ْاملغأة ٍْٟغى ٖلُىا ال٨الم ًٖ
الٗض ٫حن الجيؿحن ْ لِـ ًٖ املؿاْاة ٞاملؿاْاة حن ازىحن جٟغى الخمازل ُجهما َْ ،ظٍ مؿألت ٚحر ْاعصة َىا  ْ ،هللا
في ٖلُاةّ ً٫ٓ٣ر " ْلِـ الظ٦غ ٧األهثى "ٞ .ل٩ل مجهما زهاةو ٞغيتها ضاًت َبُٗخّ البُٓلٓظُت التي ال وؿخُُ٘ ججىبها .1
ًا
أَضاٞا جغبٍٓت أٖلى
ر
ْ٢ض أزبدذ صعاؾاث خضًشت أظغتها ظامٗت َاعٞغص أن مضعؾت إلاهار م٣اعهت املضعؾت املسخلُت جد٤٣
ْصعظت أٖلى مً الُ٣م الظاجُت ْصعظت أًٞل لىُٖٓت الخُاة ْجٓ٣ير الش٣ت الىٟـ ْالُمٓح لضٔ الُالباث .
أما مً الىاخُت

٧اصًمُت البدخت ٣ٞض أ٦ضث الضعاؾاث ٖلى جد ًِ٣ُ٣ملؿخٓٔر أًٞل في الٗلٓم ْال٣غادة ،

الغٍايُاث ْالخ٨ىٓلٓظُا ْ .حكحر مجمٖٓت ازغٔر مً الضعاؾاث ْ دار في أملاهُا الٛغبُت ْبغٍُاهُا الى اهسٟاى
مؿخٓٔر الظ٧اد في املضاعؽ املسخلُت. 2
ٔ
ْ جدب٘ ٦شحر مً صْ ر ٫الٗالم الُٓم مىهجحن صعاؾُحن مسخلٟحن لخٗلُم ٧ل مً ْالص ْالبىاث الؾُما ٖلى مؿخٓ ر
ًا
ؾبٗا ْزمؿحن صْلت حؿخسضم مىهجحن
الخٗلُم الشاهٓير ْالٗالي٣ٞ .ض صلذ الضعاؾاث التي ٖملذ ٖلى الهُٗض الٗالمي أن ر
ًا
ؾخا ْزمؿحن صْلت حؿخسضم
ٔ ما بٗض املغخلت الا خضاةُت في خحن أن ر
صعاؾُحن مسخلٟحن ل٩ل مً البىحن ْالبىاث ٖلى مؿخٓ ر
ًا
ًا
ًا
مٓخضا للجيؿحن.3
ر
مىهجا صع ر
اؾُا
ر
ًا
صعْؾا مخسههت للبىاث.
ر
في لجُ٩ا ْٞىلىضا أْ أملاهُا جٓظض مضاعؽ أْ أ٢ؿام ملخ٣ت املضاعؽ الشاهٍٓت ج٣ضم
ًا
ضال مً مٓيٖٓاث أزغٔر ٧الغٍايُاث أْ الغؾمْ .في بٌٗ الضْ٫ر مجها أملاهُا
ْفي ؾَٓؿغا جخٗلم البىاث أٖما ٫إلا غة ر
ًا
ٖضصا أ٦بر مً الؿاٖاث في م٣غعاث الغٍايُاث أ٦ثر مً البىاثْ .في ٦شحر مً
ر
ْالىمؿا ْؾَٓؿغا ْالِىض ًضعؽ ْالص
الضْ ر ٫ج ٓ٩رن أٖما ٫إلا غة م٣هٓعة ٖلى البىاث ْأٖما ٫السكب ْاملٗاصن م٣هٓعة ٖلى ْالص.4
ْ َىا ال ض مً إلاقاعة ئلى َبُٗت الازخال ْ ٝلِـ السال ٝحن الغظل ْ املغأة ٩ٞ ،ل مجهما مسخل ًٖ ٠آلازغ
ظل ط٦غ الظ٦غ ْ هثى اللُل ْ الجهاع ٫ٓ٣ً ،ر حٗالى في ٦خا ّ
ٖؼ ْ ّر
مخ٩امل مّٗ ج٩امل اللُل م٘ الجهاع ٢ْ .ض ٢غنر هللا ّر
ًا
لُضٖ ٫لى
ٖبشا ْ ئهما ّر
ال٨غٍم ْ " :اللُل ئطا ٌٛصخى ْ الجهاع ئطا ججلى ْ ما زل ٤الظ٦غ ْ هثى " ،ئن َظا الا٢تران لم ًأث ر
حكا ّ الٗال٢ت حن الازىحن٨ٞ ،ما أن اللُل ً٨مل الجهاع ٞان الؼْظت ْ الؼْط ًخ٩امالن ْ َظا ؾغ جسهُو ل٩ل مجهما
صْعٍ في الخُاةٞ .ازخو الغظل الٓ٣امت التي حٗجي الُ٣ام مؿإْلُت املجز٫ر ْ لِؿذ الؿلٍُٓت ٦ما ًخهٓعَا البٌٗ ْ ،

ٔ ٛٝظا ٣ـززجغ ثبُزبُ ٢أكٌِ٤خ اكغاص ػِٔ٤خ اُزؼِْ ٌَُ ٖٓ اُج٘ـ ٖ٤ك ٢أُضعؿخ .
( إ هللا ٣ؼضٍ ث ٖ٤اُج٘ـ ٖ٤ك ٢اُجؼاء اط ٣و ٖٓ { : ٍٞػَٔ هبُذب ً ٖٓ طًغ أ ٝأٗضٓ ٞٛٝ ٠ئٖٓ كِ٘ذ ٚ٘٤٤د٤بح ٍ٤جخ ُ٘ٝجؼ ْٜ٘٣أجغ ْٛثؤدـٖ ٓب
ًبٗٞا ٣ؼِٔٝ ،ٔ} ٕٞاُذض٣ش اُلغ٣ق ٣و" : ٍٞاٗٔب اُ٘ـبء كوبئن اُغجبٍ" ،كبُٔغأح كو٤وخ اُغجَُٜ ،ب ٓضَ دوٞه ٚصاسَ األؿغح ٝسبعجٜب )...

 2اذلبداف  ،زلمد بن عبداهلل  ،قراءة يف كتاب االختالط واثره يف التعليم  ،االنًتنت 2010/10/21 Google
 3مرسي،زلمد منَت  ،1998 :ختطيط التعليم و اقتصادياتو  ،عامل الكتب  ،القاىرة ،ص100
 4ادلرجع نفسو .
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ازخهذ املغأة مؿإْلُاث ٦شحرة  :ؾ ً٨الؼْط  ،الاهجاب  ،الاعيإ  ،التر ُت ْ ما ٌؿخدبِٗا مً جبٗاث أزغٔر هي في
مجمِٖٓا ج١ٟٓر خمل الؼْط ٞ .ال ض مً ج٣اؾم صْاع ل٩ي حؿحر ال٣اٞلت أمان ...
ئطن للمغأة َا٢ت طَىُت َاةلت ال ج٣ل ًٖ َا٢ت الغظل ْ لغبما ج ْ ، ّ٢ٟٓل ً٨الٓي٘ مشل ً٨مً في ازخُاعَا
الازخههام ْ الٗمل الظي ًخٓا ٤ٞم٘ ٢ضعاتها البُٓلٓظُت ْ َبُٗتها هشٍٓت  ،لُدهل املجخم٘ الخالي ٖلى أٖلى
اؾدشماع ز٣افي  ،اظخماعي ْ ا٢خهاصي لُا٢ت املغأة ال٨ٟغٍت .

 - 2الؿاكت الفىغٍت والظهنُت للمغؤة نلى ؤعع الىافو
جمشل اليؿاد آلان ٚالبُت زغٍجي الجامٗاث ) (%54في لضان "مىٓمت الخٗاْنر الا٢خهاصي ْالخىمُت" ) . (OECD
ًَْ ٦ثرًت ممً ًدهلٓنر ٖلى الكِاصاث الٗلُا )املاظؿخحر
)ج٩اص جٓ٩نر اليؿبت هٟؿِا في ٦شحر مً البلضان الىامُت( ّ ،ر
ًا
ج٣غٍبا.
ر
ٔ أ٧اصًمي
 ١البىاث في املٓاص ْاملٓيٖٓاث ٖلى ٧ل مؿخٓ ر
ْالض٦خٓعاٍ(ْ .جِٓغ دار ج ٟٓر
ًا
ًا
ْهٓغرا ئلى ج١ٟٓر اليؿاد حٗلُمُاْ ،اهًمامًِ ئلى قغ٧اث ٖضةً ،بضْ مً املىُ ٤الؿلُم أن ٖضم اؾخٛال٫
إلام٩اهاث ال٩املت للمغأة في ْ٢ذ حٗاوي ٖ ُّٞما ٫مً ه٣و املٓاَب ،ئهما ًإصي ئلى ػٍاصة السؿاةغ ،أْ ج٣لُل وؿب
عباح ْالىجاح.
في دض أظغجّ مإؾؿت "٧اجالِؿذ الاؾدكاعٍت مغٍُ٨ت" ،جٟدهذ  ُّٞالغا ُت الجامٗت حن ال٣اةضاث مً
اليؿاد ْأصاد قغ٧اث الةدت "مجلت ٓٞعحكً" السمؿميتْ ،ظضث أن مجمٖٓت الكغ٧اث التي ًغجٞ ٟ٘حها مٗض ٫جمشُل
اليؿاد في ٞغ١ر ئصاعتها الٗلُا ج٢ٟٓذ في صاد ٖلى جل ٪التي اهسٞ ٌٟحها مٗض ٫جمشُل اليؿاد.1
 ،2007جىاْ٫ر مجالـ ئصاعاث الكغ٧اث )السمـ ميت(ٓٞ ،ظض
جب٘ َظا البدض ،دض زغ أظغجّ املإؾؿت ٖام
أن الكغ٧اث التي جًم أٖلى وؿبت مً املضًغاث ٧اهذ أ٦ثر عبدُت ْٟ٦ادة في املٗض ٫الٓؾُي مً جل ٪التي يمذ أ٢ل
وؿبت مجهً.2
ئن ْنٓ٫ر اليؿاد الجماعي ئلى ٖالم الٗمل في ال٣غنر الـٖ 20لى ق٩ل زٓعة ا٢خهاصًت أٞغػث جبٗاث ضسمت
ًا
ًا
مدٓعٍا في خلٓ٫ر ؾٓ١ر الٗمل للخدضًاث الىاظمت ًٖ قُسٓزت
ر
ْهخاةج َاةلت .في البلضان املخ٣ضمت .جإصي اليؿاد ر
صْعا
الٔٓ٣ر الٗاملتْ ،اهسٟاى مٗضالث الٓالصةْ ،ه٣و املِاعاث .في البلضان الىامُتٌٗ ،ض ئؾِام اليؿاد الا٢خهاصي ٖلى هدٓ
متزاًض مٟخاح الخىمُت املؿخضامت.
ًا
اَخماما الىخاةج البُٗضة املضٔ،
ر
ْاملغأة "مإَلت أ٦ثر مً الغظل الٗاصي ألجها ال جدب الٛل أْ السضإْ ،هي أ٦ثر
1
ْئطا ُؾمذ لِا خٍُٓغ ٢ضعاتها هٓعة جضعٍجُت ْجل٣ذ الدصجُ٘ٞ ،ؿٓ ٝجد ٤٣أًٞل الىخاةج في أٚلب خٓا. "٫
1
2

كاتليست2004 ،
افيغاه ويتنربغ-كوكس واليسوف ميتالند ، 2010:دور ادلرأة يف اإلقتصاد ،الدار العربية يف العلوـ ناشروف ،ط ، 1ص 52-51-50:
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لم ًدضر مً ٢بل مشل َظا إلاظمإ الضْلي ٖلى َمُت الا٢خهاصًت للمغأة ْٖلى الخاظت ئلى جمُ٨جها لخد٤ُ٣
ئم٩اهُاتها ٧املت.
ًا ًا
لضا ر
ْ٣ٞا
 ،2005الظي عجب 125ر
٣ٞض أنضع "املىخضٔ الا٢خهاصي الٗالمي" ،ج٣غٍغ ٞجٓة الجىضع الٗاملُت ؾىت
لضعظاجّ التي ٌسجلِا في حٗلُم املغأةْ ،صختهاْ ،مكاع٦تها في الا٢خهاص ْالٗملُت الؿُاؾُت .أما "مىٓمت الخٗاْنر
،2007
الا٢خهاصي ْالخىمُت"٣ٞ ،ض أٖلىذ أن "املؿاْاة الجىضعٍت جٓ٣ير الخىمُت الا٢خهاصًت ٖلى املضٔ الٍُٓل"ْ .في ٖام
ًا
ًسو الخىمُت الا٢خهاصًتْ ،ما الظي
ّر
مٓٗ٢ا للجىضع ٖلى الٍٓب للتر٦حز ٖلى "مًامحن خاالث ٖضم املؿاْاة" ُٞما
ر
أوكأث
2
ًمٖ ً٨ملّ لخٍُٓغ ؾُاؾاث الخ٩اٞإ ْالدؿاْيرْ .في الؿُا ١طاجّ ،أَل ٤املهغ ٝالضْلي زُت الٗمل الجىضعٍت.
ٌكحر "ٞالصًمحر قبُضال" ،املٟٓى ْعْبي لالؾخسضامْ ،الكإْن الاظخماُٖت ،ئلى أن اليؿاد قٛلً زماهُت
ْ ،2000أن اليؿاد ًمشلً وؿبت %59مً زغٍجي الجامٗاث .ل٨جها ال
مالًحن ُْْٟت أجُدذ في الاجداص ْعْبي مىظ ٖام
3
جؼا ٫جٓاظّ ٖ٣باث ٦شحرة حُٗ ٤جد ٤ُ٣ئم٩اهُاتها ٧املت .
ّ
مما ج٣ضم أيخى لضٔ الكغ٧اث ،مشلما لضٔ البلضانٓ ،اٖض ا٢خهاصًت جضِٗٞا ئلى ْي٘ ًُ٢ت الجىضع ٖلى
٢مت ؾلم أْلٍٓاتها .أْلى َظٍ الضْا: ٘ٞ
الضافو ألاو نٌ َٓ املىاٞؿت الخاصة ٖلى املْٟٓحن املَٓٓبحن ،ئط أنبدذ املَٓبت مً أَم الؿل٘ املُلٓبت في
ًا
ْ٣ٞا ملجلت "َاعٞاعص حزهِـ عٍ "ُٟٓأَم املٓاعص ْأ٦ثرَا هضعة،
الٗالمْ ،ه٣هِا ٌؿبب مكا٧ل زُحرةْ .ؾخٓل املٓاَب ر
ْهي ما جدىاٞـ الكغ٧اث للخهٓ٫ر ٖلحها ْحٗخمض ٖلحها ْجىجر بؿببها.
الضافو الثاني لالَخمام الجىضع َٓ ،امخالٞ ٥غٍ ٤الُ٣اصة املىاؾب ْالصخُذٟٞ .ي ِيت الٗمل الخجاعير التي
جدؿم الُٓم املٟاظ ث ْالخاظت ئلى الخْٓ ٘٢الخىٕٓ ْالخٗضص ،جدخاط ئلى ٞغٍُ٢ ٤اصة ْئصاعة مخىٕٓ٢ْ .ض ْظضث صعاؾت
أمحرُ٦ت أن الكغ٧اث التي جًم أٖلى وؿبت مً اليؿاد في ٞغٍ ٤ئصاعتها الٗلُا ،ج٢ٟٓذ في صاد بك٩ل ٦بحر ٖلى جل ٪التي
جًم أصوى وؿبت.
أما الضافو الثالث ِٓٞ ،أن اليؿاد ًمشلً هه ٠الؿٓ١ر ْأ٦ثرْ .مً املإ٦ض أن الدؿٍٓ ٤الظي ٌؿتهض ٝاليؿاد،
مسخل ًٖ ٠الدؿٍٓ ٤املٓظّ للغظاْ .٫ألظل الاؾخجا ت لِظٍ الكغٍدت مً املؿتهل٨حن ِْٞم جٓٗ٢اتها َْمٓخاتها ،ال ّرض مً
ٖمل ا خ٩اعير ئ ضاعي في الٗال٢اث م٘ الؼباةً  .جِٓغ دار في الٓالًاث املخدضة أن اليؿاد ًخسظن وؿبت %80مً ٢غاعاث
ًا
ْهجاخا في َظا املجا.4٫
ر
قغاد الؿل٘ الاؾتهالُ٦ت ْ .بالُب٘ٞ ،ان إلاصاعة اليؿاةُت ؾخٓ٩نر ٦ثر ٢ضعة

 1اادلرجع نفسو ،ص 95-92-91:

ٕ ٓٞهغ أُوغف اُض ٢ُٝػِ ٠اُ٣ٞت ػبّ .ٕٓٓ7

 3افيغاه ويتنربغ-كوكس واليسوف ميتالند ،دور ادلرأة يف اإلقتصاد،مرجع سابق ،ص 25-24:
 4ادلرجع نفسو ،ص 30-29-28:
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ًا
ً٫ٓ٣ر "٧اعلٓؽ ٚهً"٦ ،بحر املضًغًٍ الخىُٟظًحن في قغ٦ت "عٍىٓ ْهِؿان" :ئن هِؿان ال حؿخجُب ظُضار
لخاظاث ْجٓٗ٢اث مٗٓم ػباةجها ٠ًٍُْ .في زُبت لّ أمام زمؿماةت مً أٔٓ٢ر وؿاد الٗالم خًغنر مإجمغ "صآٞؽ
ًا
ًا
ٞاٖال في زلثي ٖملُاث قغاد الؿُاعاث في الُا ان.
ر
للمغأة" ،الظي ٖ٣ض في مضًىت صُْٞل في ٞغوؿا :1ئن املغأة جماعؽ جأزحررا
ْأظغث قغ٦ت "هِؿان" اؾخُالٖاث لآلعاد ٦كٟذ أن %80مً الؼبٓهاث ًًٟلً ْظٓص اتٗاث في ناالث الٗغى٦ْ .ظل٪
١
٧ان عأي %50مً الؼباةً الظٓ٧عر .ل ً٨الُٓم ،مشلما ٌٗتر ٝالؿُض ٚهً ،جمشل املغأة وؿبت ال جؼٍض ٖلى %10مً ٞغ ر
ي الكغ٧اث الُا اهُت املهىٗت للؿُاعاث.2
املبُٗاث في الُا انْ ،وؿبت %9،1مً مضًغ ر
ٌسجل الٗالم الٗغبي أصوى مؿخٓٔر مكاع٦ت في ٖمل املغأة ) %33م٣اعهت املٗض ٫الٓؾُي الٗالمي البال.(%56ٜ
ًا
ًا
ْأما ْأزخا ،ؾُمشالن مهضع ٓ٢ة اليؿبت ئلى البلضان الٗغبُت
املكاع٦ت ال٩املت للمغأة ْجمُ٨جها ٓنِٟا مٓاَىت ْمىخجت ر
ْؾُيخجان للٗالم الٗغبي جد ٤ُ٣مؼٍض مً الاػصَاع ْالغزادْ ،مٗضالث أٖلى مً الخىمُت البكغٍت٦ ،ما ً٫ٓ٣ر "٦ما٫
صعَْل" مضًغ غهامج الخىمُت الخاب٘ لؤلمم املخدضةَ .3ىا ال ّرض مً ِإلاقاعة ئلى أهّ ال ًم ً٨أن هى٨غ أن ٢لت مً اليؿاد
الٗغبُاث ٢ض اؾخًُٗ ًٖ َغٍ ٤الٗمل أظغ أن ًخدغعن ا٢خهاصًا مً ؾُُغة الغظل ,الا أن َظا الخدغعر ْل ظؼةُا ْلم
ٔ الاظخماُٖت ْالؿُاؾُت ْال٨ٟغٍت ْالىٟؿُت ْالازالُ٢ت.4
ٌكمل ظٓاهب الخُاة الازغ ر
 - 3نمل اإلاغؤة وؤلانجاب
ًا
مً أ٦ثر الخدضًاث اهدكاعرا ٖلى نُٗض جُْٓ ٠املغأة ،أن اليؿاد ًخجًِ بٗض ؾىٓاث مً الالخدا ١الٗمل ئلى الاؾخ٣الت
ًا
ًا
ًا
أًًا لتر٥
ٔ ر
دشا ًٖ ٖمل ًدُذ املجا ٫للخٓ ٤ُٞحن التزاماث الٗمل ْ ؾغة .لَ ً٨ىا ٥أؾبا را أزغ ر
للخٟغ ٙلؤلؾغة أْ ر
الٗمل ،جخٗل ٤بِيت الٗمل ْز٣اٞخّ.
ْ٢ض ط٦غث مٗٓم اليؿاد في صعاؾت اؾخُالُٖت في صْ٫ر الٛغب أن أؾباب جغ ًِ٦للٗمل جخٗل ٤خُٛحر البيُت الُِ٩لُت
املإؾؿُتْٖ ،ضم الٓنٓ٫ر ئلى الترُ٢ت املُلٓبتْٖ ،ضم حٗلم شخيد ظضًضْٖ ،ضم الاؾخمخإ في الٗملُٞ .ما ٧اهذ وؿبت
٢لُلت مً اليؿاد )أ٢ل مً٢ (%4ض جغ ً٦الٗمل ألؾباب أؾغٍت.5
خظعث "مىٓمت الخٗاْنر الا٢خهاصي ْالخىمُت" مً أن "اهسٟاى مٗضالث املٓالُض ،الظي ّمحز الٗٓ٣ص ال٣لُلت املايُت،
ًغجر أن ٌؿخمغ في املؿخ٣بل ال٣غٍب ْئطا لم جخم ً٨أْعْبا مً ئ٢ىإ مٓاَىحها اإلهجاب ،لً ًخم ً٨الاجداص ْعْبي مً
6
الاعج٣اد ئلى مجمٖٓت ا٢خهاصًت مٓخضةْ ،ؾُيخهي ّ املُا٣ً َْٓ ٝاجل في ؾبُل الخهٓ٫ر ٖلى مؼٍض مً ٞغاص".

 1موقع منتدى ادلرأة2006 ،
 2افيغاه ويتنربغ-كوكس واليسوف ميتالند ،دور ادلرأة يف اإلقتصاد ،مرجع سابق ،ص23:
 3برنامج التنمية2006 ،
 4افيغاه ويتنربغ-كوكس واليسوف ميتالند ،دور ادلرأة يف اإلقتصاد ،2010،مرجع سابق ،ص 191:
 5ادلرجع نفسو ،ص 67-66-65:
 6ادلرجع نفسو .
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ُ
قٛلذ ْؾاةل إلاٖالم بهاظـ أع٢ام مٗضالث الٓالصةْ ،جٓٗ٢ذ أن ًىسٖ ٌٟضص ؾ٩ان البلضان ْعْبُت ظمُِٗا ئلى
ًا
 ،2050ئطا اؾخمغث الخالت ٖلى ما هي ٖلُّ .ل ً٨اهسٟاى مٗضالث الٓالصاث ًجب أال ًمشل ٢ضعرا
الىه ٠دلٓ٫ر ٖام
ًا
ًا
مدخٓما .خُض ئن بٌٗ البلضان املخ٣ضمت التي حكِض أٖلى مٗضالث للٓالصاث ،مشل الٓالًاث املخدضة
ر
صًمٓٚغ ر
اُٞا
ْالؿٍٓض ،لضحها مؿخٍٓاث أٖلى مً اليؿاد الٗامالث م٣اعهت خل ٪التي حكِض أصوى مٗضالث للٓالصاث ،مشل ئًُالُا ْالُا ان
.1
دؿب الاجداص ْعْبي" :مً الٓاضر أن البلضان التي جدبجى الؿُاؾاث الهضً٣ت لؤلؾغة في مجاالث مشل ٞغم
ًا
ٖمٓما مٗضالث ْالصاث أٖلىْٖ ،ضص
ر
الٗمل املدؿاٍْتْ ،ئظاػاث مٓمت )لليؿاد ْالغظاْ ،(٫املؿاْاة في ظٓع ،جخمخ٘
ًا
أصاد في ما ًخٗل ٤الْٓاةْ ٠الىمٓ" .2
أًًا مً أًٞل البلضان ًار
أ٦بر مً اليؿاد الٗامالثْ .حٗض ر
جخمخ٘ ٞغوؿا أٖلى مٗضالث الٓالصاث في الاجداص ْعْبي )ْ (%0،2أٖلى وؿبت مً اليؿاد الالحي ًجمًٗ حن
الٗمل ْ مٓمت (%67) ,مً مِاث الٛغبُاث ٌٗملً في أٖما ٫مأظٓعةْ .الٟغوؿُٓنر مكِٓعْنر تر٦حزَم ٖلى الل٣اداث
ًا
مٗاْ .لِـ زمت مجا ٫لالزخُاع حن املِىت ْ ؾغة ،ئط ال حٗضان ٓ٢جحن
ؾغٍت ْجىاْ٫ر أٞغاص ؾغة ْظباث الُٗام ر
ًا
ًا
ًا
ؾلبُا في ْؾاٍ املِؿٓعة ٖلى املغأة التي ال حٗمل .جضٖم الخٓ٩مت ًٍٓ الٗاملحن
ر
ر
اظخماُٖا
ر
خ٨ما
مخًاصجحن ل هجض
ٖبر مجمٖٓت مخىٖٓت مً الُغاة : ٤الغٖاًت الجهاعٍتْ ،إلاٖٟاداث الًغٍبُتْ ،ئظاػاث مٓمتْ ،الىٓاصي املسههت
للخالمُظ بٗض الضْام في املضعؾتْ ،الضٖم املالي لخضعٍب ظلِؿاث َٟاَِْٗ .٫ض ٓان ٩ل اَميىان أَٟالِما مىظ ؾً
ًا
ضا.3
الشالشت ئلى مضاعؽ ممخاػة ضْام ٧امل ْجمٓلِا الضْلتْ ،ال ٌكٗغان الظهب أ ر
أما أملاهُا ٞدكِض أ٢ل وؿبت في مٗضالث الٓالصاث في الاجداص ْعْبيٞ .مٗض ٫السهٓبت الخالي ال ًخجاْػر.%3،1
لظل ٪ؾٗذ أملاهُا ئلى حصجُ٘ مِاث ٖلى الب٣اد في املجزْ ،٫مىدً ٖالْاث إلهجاب ْعٖاًت َٟا ،٫ل٨جها لم جٓٞغ ختى
آلان البيُت الخدخُتْ ،زضماث عٖاًت َٟاْ ،٫الخٗلُم ،لدؿُِل ا٫ظم٘ حن الٗمل ْ مٓمت.4
اٖترٞذ املؿدكاعة ملاهُت "أهجُال محر٧ل" ان الٓي٘ الظي ٌكحر ئلى أن وؿبت %40مً اليؿاد ملاهُاث،
ًا
الالحي ًدملً قِاصاث ظامُٗت لم ًىجبن أَٟاال ،ال ًم ً٨أن ٌؿخمغ ،مشلّ مشل ُٚاب اليؿاد ًٖ مجالـ ئصاعة
ًا
مؼٍضا مً اليؿاد ًغٚبن في ٖضم ىاد أؾغة ،ئال بٗض جٓاٞغ مغا٦ؼ عٖاًت َٟاْ ٫يمان
ر
الكغ٧اث في البالص" :ال أٖخ٣ض أن
.5(2007
الخٓاْ ٤ٞالاحؿا ١حن املِىت ْ ؾغة" )
ًا ًا
ازخالٞا ٦بحررا ًٖ الىمٓطط محر٧ي  .يمذ الكغ٧اث مغٍُ٨ت اليؿاد ئلى اللٗبتْ ،ؾمدذ لًِ
ر
ًسخلَ ٠ظا ٧لّ
ًا
ا٢خىاٖا أن الٗمل َٓ الخُاة .خُض أْظضث ئخضٔ
ر
اعج٣اد الؿلم .أما الخ٩الُٞ ،٠خبضْ مغجٟٗت في الش٣اٞاث ٢ل

 1ادلرجع نفسو ،ص 40-39:
 2افيغاه ويتنربغ-كوكس واليسوف ميتالند ،دور ادلرأة يف اإلقتصاد ،2010،مرجع سابق،ص 186:
 3ادلرجع نفسو ،ص 196:
 4افيغاه ويتنربغ-كوكس واليسوف ميتالند ،دور ادلرأة يف اإلقتصاد ،2010،مرجع سابق،ص 192:
 5ادلرجع نفسو ،ص 194:
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الضعاؾاث أن %49مً الالحي ً٨ؿبن أ٦ثر مً 100أل $ ٠لِـ لضحهً أَٟا ،٫في خحن أن وؿبت %43مجهً لؿً متزْظاث.
ْفي َظا حٛاًغ الٞذ م٘ الغظا ٫في الٟيت هٟؿِا )لِم ػْظاث ْأَٟا.1(٫
ج ٓ٣ر ٫ؾخاطة "ؾٓػان ُٞيُٓ٩م" ،مضًغة املغ٦ؼ الضْلي لل٣اةضاث في ٖما ٫الخجاعٍت الخاب٘ لجامٗت ٦غاهُٟلض:
"ئن التر٦حز ٖلى مٓمت ْإلاظاػاث ْالاهُ٣إ ًٖ الٗمل ًخجاَل هُ٣ت أ٦ثر أَمُت ،جخمشل في اؾدبٗاص ْٖؼ٫ر اليؿاد
ًا
ٚالبا".2
ر
َْىا ال ّرض مً إلاقاعة ئلى أن الٓالًاث املخدضة هي البلض املخ٣ضم الٓخُض – ْْاخض مً أعبٗت لضان في الٗالم ٧لّ –
الظي ال ًمىذ املغأة ئظاػة أمٓمت مضٖٓٞت ظغ .ئياٞت ئلى طل ٪أن الخغ٧اث اليؿٍٓت محرُ٦ت لم جغ٦ؼ ٖلى َٟا ٫أْ
ًا
ٖٓ٣صا مً املىا٢كاث ،التي أصَكذ آلا اد ْ مِاث الٗاملحن في البلضان
ر
الؼْاطْ ،جغ٦ذ الجض ٫خٓ ر ٫إلاظِاى ً٨دسر
زغٔر.3
ًا
هُا٢ا في ؾُا:
ر
ًبضْ الخىٕٓ في املٓاْ ٠٢الؿُاؾاث أْؾ٘
ٟٞي الُٟلُبحن جٓظض جضا حر ئًجا ُت جغمي ئلى جلبُت الاخخُاظاث السانت لليؿاد في م٩ان الٗملٞ .لُاملا جٓٞغث
ًا
أًًا ئظاػة ٓة ٖىضما جلض ػْظاتهًْ .في خحن
لليؿاد خماًت مٓمت ْال٣اهٓنر املخٗل ٤اظاػة ٓة خُض ًمىذ الغظا ٫ر
ٞ ،(2003ان الُا ان حكِض
جٟازغ الُٟلُبحن أٖلى وؿبت مً اليؿاد الالحي ٌكٛلً مىانب ئصاعٍت في الٗالم )ٖ %56ام
ًا
ئخضٔ أصوى اليؿب )ْ (%9بالخالي ٞاليؿاد في الُا ان ًمشلً "املهضع ٢ل اؾدشماعرا ْاؾخٟاصة" .حكِض الُا ان مٗض٫
ًا ًا
ظضا )ْ .(29،1ل٣ض خاْلذ الخٓ٩مت الُا اهُت ع ٘ٞمٗض ٫السهٓبت ٖبر ج٣ضًم ٧ل شخيد :مً ئٖاهاث عٖاًت
مىسًٟا ر
ر
ْالصاث
ًا
ْ٣ٞا لخ٣غٍغ للمهغ ٝبٗىٓان "ا٢خهاص املغأة:
ْجغبُت َٟا ٫ئلى الِضاًا ...ل ً٨لم جشبذ ٞاٖلُت أي مً َظٍ ؾالُب ،ر
مهضع الٓ٣ة املسبأ في الُا ان".4
ٍْالخٔ اعجٟإ مٗضالث زهٓبت املغأة في البلضان الاؾالمُتْ ،طلً ٪غظ٘ ئلى الٗٓامل الاظخماُٖت ْٖٓامل جغجبِ
ًا
ًا
ؾإالا  :ما صْاع التى جٓ٣م بها َظٍ
ر
عظاال ْوؿاد ًُغح
الترار الش٣افي لِظٍ البلضانَْ ،ظا الدجم املتزاًض مً الؿ٩ان ر
الجمٕٓ البكغٍت مً اليؿاد في خايغ املجخمٗاث إلاؾالمُت ْفي مؿخ٣بلِا ؟ ْئلى أي مضٔ جغجبِ َظٍ صْاع ما ًيهئ لِا
مً ٞغم إلاٖضاص ْْؾاةلّ ملٓاظِت الخُاة ختى جخدٓ ر ٫مً صْعر ْاٖض اإلم٩اهُت ئلى ٓ٢ة مإزغة الٟٗل؟
 - 4إلاا ال حهخلي اإلاغؤة اإلاناضب اللُاصًت في نالم الشغواث؟
٢بل ػَاد ٖ٣ض مً الؿىحن ،ؾاص اٖخ٣اص أهّ ٖىضما جخد ٤٣املؿاْاة في الخٗلُم ،ؾٓ ٝجدخل املغأة م٩اجها
ًا
ًا
ٚالبا مؿدبٗضاث مً بٌٗ الُ٣اٖاث
زاَيا .خُض ٣حن ر
ر
الصخُذ ْاملىاؾب في ٖالم الٗملً .بضْ أن َظا الخٓ٧ ٘٢ان
الا٢خهاصًت ْمً املغا٦ؼ إلاصاعٍت الٗلُا في الكغ٧اثٞ .تر٦ؼث أٖمالًِ في مجاالث مشل :الغٖاًت الصخُت ْالخٗلُم
 1ادلرجع نفسو،ص 201:
 2ادلرجع نفسو ص 217:
 3افيغاه ويتنربغ-كوكس واليسوف ميتالند ،دور ادلرأة يف اإلقتصاد،مرجع سابق ،،ص 202:
 4اادلرجع نفسو ص209-208-207:
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ًا
ًا
مشال :جِٓغ البُاهاث الغؾمُت ٞجٓة ظٓعر
ٚالبا ضْام ظؼتي أظغ أ٢ل مً أظغ الغظا .٫في غٍُاهُا ر
ْالًُاٞتْٖ ،ملً ر
حن الغظاْ ٫اليؿاد جبل %5،22ٜفي الُ٣إ السام ،م٣اعهت يؿبت %3،13في الُ٣إ الٗام.
في بٌٗ املجاالث الخاؾمت َمُت للىمٓ الا٢خهاصي ْال٣ضعة الخىاٞؿُت ،جمشُل اليؿاد مىسٓ ٌٟظّ زام
مشل دار الٗلمُت ْالخىمُت .أِْغث صعاؾت أظغتها "مىٓمت الُٓوؿ "ٓ٩أن وؿبت اليؿاد مً الباخشحن في مسخل ٠أهداد
الٗالم ال جؼٍض ٖلى.%27
ًا
ٖمٓما ًٖ نْ ٟٝٓمغاجب الُ٣اصة في ٖالم الكغ٧اثٚ ْ .لبُت الؿاخ٣ت مً اليؿاد جب٣ى
ر
حُٛب املغأة
ٔ الٗاملت إلاصاعٍت%40
مدهٓعة في املغاجب إلاصاعٍت املخٓؾُت أْ صْجها .ختى في أمغٍ٩ا ،خُض ج٣اعب وؿبت اليؿاد في ال ٓ٣ر
ًا ًا
 2000بٗض عب٘ ٢غ رن مً ضد
ظضاْ .جِٓغ صعاؾت أظغٍذ في أمحر٧ا ٖام
ُُيا ر
ر
ْجغُ٢تهً ئلى مىانب الؿلُت الخُ٣ُ٣ت ّر
ْل
ٔ ال جًم امغأة ْاخضة في املىانب إلاصاعٍت
ْنٓ ر ٫املغأة ئلى املىانب إلاصاعٍت ،أن هه ٠الكغ٧اث مغٍُ٨ت ل ٠ال٨بر ر
الخىُٟظًت الٗلُا.1
اهخسبذ اليؿاد في أٖلى املىانب الؿُاؾُت في قتى لضان الٗالم )في أملاهُا ئلى ٞىلىضا ئلى حكُلي(ْ ،ق٣ذ املغأة
َغٍِ٣ا ئلى ْاظِت املٗاع ٥الاهخسا ُت الغةاؾُت في ٞغوؿاْ ،الٓالًاث املخدضة املغة ْلى في الخاعٍش.
ًا ًا
مِما ٖلى نُٗض املغأة في الُ٣اصةٖ ،لى الغٚم مً أن ع٢ام جؼصاص .ئط ال
ا٢ا ر
لٞ ً٨غوؿا لم جد ٤٣ختى آلان ازتر ر
جخجاْػر وؿبت املضًغاث الالحي ٌكٛلً مىانب ُ٢اصًت عُٗٞت ًٖ )ْ ،(%7وؿبت اليؿاد الٟغوؿُاث املضًغاث هي الٗلُا في
لضان الاجداص ْعْبي ) (%38اؾخصىاد الجُٟا ْلُخٓاهُا .أما وؿبت املضًغاث في أملاهُاٞ ،ال جخجاْػر.2%26
ْجمشل اليؿاد هه ٠الخٓ٩ماث في لضان مشل ئؾباهُاْٞ ،غوؿاْٞ ،ىلىضاْ ،الؿٍٓضْ .جضًغ ٢لت مجهً قغ٧اث
ًا
ر
ؾُاؾُا
٦برٔر مشل " ُبسخي َْٗ ."ٓ٧ض الىٟٓط املخٗاْم للمإجمغاث الضْلُت اليؿاةُت قِاصة صاٗٞت ٖلى جم٨حن املغأة
ًا
ُ
ْا٢خهاصًاْ .لٖ ً٨لى الغٚم مً طل ،٪لم جدخل ؾٓٔر ٢لت ٢لُلت مجهً مىانب ُ٢اصًت في الكغ٧اث ال٨برٔرْ .خحن ُٖيذ
ر
 ،2006ػاص ٖضص اليؿاد الالحي ًضعنر قغ٧اث الةدت مجلت "ٓٞعحكً" السمـ ميت مً10
"ئهضعا هَٓي" في قغ٦ت ُبسخي ٖام
ئلى 11امغأة .3ِ٣ٞ
مً الخٓاظؼ ال٨برٔر املُٗ٣ت إل٢امت جٓاػنر ظىضعير أًٞل في املىانب إلاصاعٍت الٗلُا في الكغ٧اث في صْ٫ر الٛغب،
ّ
٢لت ٖضص الُالباث في ٧لُاث ٖما ٫املغمٓ٢ت ٖلى مضٔ الٗٓ٣ص املايُت ) %30-20مً مجمٕٓ الُالب( م٣اعهت ٩لُاث
ًا
ٔ الاؾدكِاص ّ َٓ ،أن البرهامج ًخُلب مً املكاع٦حن
ج٣غٍبا .الؿبب الظي ظغ ر
ر
ٔ الٗضص
 ١أْ الُب خُض ًدؿاْ ر
الخ ٓ٣ر
زبرة ٖضة ؾىٓاث مً الٗمل ،مما ٌؿخضعي أن ًٓ٩هٓا في أْازغ الٗكغٍيُاث مً الٗمغ ٖىض الخ٣ضم ُلب الاهدؿاب َْظٍ
ًسو الُالبت ،مشل البضد خ ًٍٓ٩أؾغة.4
ّر
مغخلت ًغجر أن ج ٓ٩رن املُالب الصسهُت ٖلى أقضَا ُٞما
 1اادلرجع نفسو ص 55-54:
2ادلفوضية األوروبية2007 ،
 3افيغاه ويتنربغ-كوكس واليسوف ميتالند ،دور ادلرأة يف اإلقتصاد،مرجع سابق  ،ص 31:
 4ادلرجع نفسو ،ص 56:

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

207

أعمال المؤتمر الدولي السابع :المرأة والسلم األىلي  /طرابلس  21 - 19مارس 2015

ْأقاعث املؿدكاعة ملاهُت "أهجُال محر٧ل" ئلى جضوي مؿخٓٔر جمشُل املغأة في الْٓاة ٠الٗلُا ،مإ٦ضة يغْعة
جصخُذ َظا السلل ،ملؿاٖضة أْعْبا ٖلى ظٗل ا٢خهاصَا مً أ٦ثر ا٢خهاصاث الٗالم صًىامُتْ .في غٍُاهُا ،ط٦غث َُيت،
ُٖىتها الخٓ٩مت للخهضي لًُ٣ت املغأة ْالٗمل ،أن م٣ضْعر غٍُاهُا ن ج٨ؿب 23ملُاع ظىُّ اؾترلُجي  -أْ %2مً الىاجج
املدلي إلاظمالي – ٖبر جدؿحن اؾخٛال ٫مِاعاث املغأة.1
ً٫ٓ٣ر صاوي لُبزٌٛغ  ،Danny Leipzigerهاةب عةِـ الىب ٪الضْلي لكإْن م٩اٞدت ال٣ٟغ ْإلاصاعة الا٢خهاصي" :ئن
ًا
جدض مً
ا٢خهاصًا لِـ ًُ٢ت وؿاةُت ،ل ًُ٢ت جىمٍٓت٣ٞ .لت الاؾدشماع في الٟغنت الا٢خهاصًت للمغأة ّر
ر
جمُ ً٨املغأة
2
الىمٓ الا٢خهاصيْ ،جبُئ الخ٣ضم في م٩اٞدت ال٣ٟغ".
ْأ٦ضث "٧احي ُبر" هاةب الغةِـ لضٔ "ا٦ؿٓنر مٓبُل غْص٦كً" ،في الكغ١ر ْؾِ ْعْؾُا أن َىا ٥بٌٗ
الجٓاهب التي ما ػالذ داظت ئلى الخٍُٓغ ْالٗمل مشل :املٓ ٠٢الاظخماعي مً املغأة في مٓا ٘٢الٗملْ .أياٞذ ٢اةلت:
"أِْغث الضعاؾاث أن الضٖم الظي ًم ً٨أن جدهل ٖلُّ املغأة ٖىضما ج٣ضم م٣ترخاتها في ٢اٖت الاظخمإ ًٓ٩نر ٖاصة أ٢ل
3
٨شحر مً الضٖم الظي ًدهل ٖلُّ الغظل ُٞما لٓ ٢ضم امل٣ترح طاجّ".
ًا
ْاهُال٢ا مً َظٍ الخ٣ُ٣ت ،جٖ ٘٣لُىا مؿإْلُت الٗمل ٖلى يمان أزظ عاد املغأة االٖخباعْ ،جغظمتها ئلى زُِ
ر
ٖمل ،ال الاؾخمإ ئلحها ٞدؿب.
ًا
ًا
ئياٞت ئلى أن ازخُاع املضًغًٍ ال٣اصة ٖملُت طاجُت ظضا ،حكِض اهدُاػرا هدٓ ازخُاع ٞغاص املكابهحن للمضًغًٍ
ًا
ًا
خالُاْ .مً املدخم أن ًإصي طل ٪ئلى َُمىت همٓطط طٓ٧عي للُ٣اصة ٌؿدشجي ٦شحررا مً اليؿاد
ر
ال٣اصة املٓظٓصًً
َْؿدبٗضًَ.
ًا
أنال خٗلم املغأة ْما ًترجب ٖلُّ مً جمُحز الغظل ٖلحهاِٞ .ىا ٥ما ٌؿمى املىهج السٟي في
جخٗلَ ٤ظٍ الًُ٣ت ر
٧ل الىٓم الخٗلُمُت ٖلى ازخال ٝقا٧لتهاَ .ظا املىهج ًإ٦ض ٖلى جمُحز الغظل ًٖ املغأة .
حكحر مإؾؿت "صاجا مٓهِخٓعر" ئلى أن اليؿاد في الٓالًاث املخدضة ًخد٨مً مبل ٜمالي مظَل ًهل ئلى 22جغٍلُٓنر
ًا
أًًا.4
ٔ ٖضًضة مً الٗالم ر
 ،2010زغْة اليؿاد جؼصاص في أظؼاد أزغ ر
صْالع ٖام
ً
عحال لخهبذ مً "أَل الىسبت"  ،أي َظٍ الؼمغة التي
عٚم َظا التزاًض  ،ما ػالذ الُٓم الضٖٓة مٟخٓخت لخىلض ن
جد٨م الٗالم ْ جدؿلِ ٖلُّ أمٓالِا ْ هي الُٓم ج٣اعب في أيُ ٤هُا ١لِا خٓالي زماهُت ال ٝشسو  .ئط " لِـ زمت

 1ادلرجع نفسو ،ص 26:
 2البنك الدويل .2007
 3افيغاه ويتنربغ-كوكس واليسوف ميتالند ،دور ادلرأة يف اإلقتصاد،مرجع سابق ،ص 218:
 4افيغاه ويتنربغ-كوكس واليسوف ميتالند ،دور ادلرأة يف اإلقتصاد،مرجع سابق ،ص.218
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مجمٖٓت سؿت الخمشُل يمً أًٖاد َب٣ت الىسبت ٣ضع اليؿادٟٞ .ي ٖالم ًبلٖ ٜضص ٢اَىُّ مً إلاهار 51امليت ،حٗخبر
ًا
1
ظضا :خُض حك٩ل اليؿاد 3،6امليت  ِ٣ٞمً َب٣ت الىسبت".
يُت الؿلُت الٗاملُت مسخلت الخٓاػنر ر
 -5الجضوين الاكخطاصًت لهمل اإلاغؤة
ٖ 1980لى املؿخٓٔر الٗالمي ٧ان مً اليؿاد .ل ً٨في البالص الٗغبُت
حكحر البُاهاث إلاخهاةُت ئلى أن زلض الٔٓ٣ر الٗاملت ٖام
ج٣ل اليؿبت ًٖ طل٨ ٪شحر الؾُما في صْ٫ر السلُج الٗغبُت التي جهل اليؿبت ئلى خٓالي %5مً ٔٓ٢ر الٗمل.2
ْفي الضْ٫ر الىامُت ًتر٦ؼ خٓالي زلثي أٖضاص املغأة الٗاملت في ُ٢إ الؼعاٖتَْ .ظا ٌٗجي أهّ اليؿبت ملٗٓم اليؿاد الٗامالث
في الغٌٍٗ ٠ملً في ْغْ٢ ٝاؾُت لؿاٖاث ٍَٓلت ْبأظغ ػَُضَ .ظا اإلياٞت ئلى الُ٣ام أٖمالًِ املجزلُتْ .ما ًؼٍض مً
نٗٓبت الٓغْ ٝاليؿبت للمغأة الٗاملت في الؼعاٖت في الغٍ ٠أن ئصزا ٫الخ٨ىٓلٓظُا الخضًشت في مُضان الؼعاٖت ًٓ٣م بها
ًا
ًا
ٚالباْ .جترٖ ٥ما ٫الٓيُٗت للمغأةْ .م٘ اهدكاع حٗلُم املغأة ْيُٞ ٤غم الٗمل في الغٍٞ ٠ان ٦شحررا مً
الغظا ٫ر
الٟخُاث الغٍُٟاث َاظغنر ئلى املضن ال٣غٍبت أْ الٗانمت للٗمل في الهىاٖاث التي جىاؾبها مشل الٛؼ٫ر ْاليؿُج أْ الترًٓ٩
أْ الخمغٌٍ.
أَم املجاالث املخاخت لٗمل املغأة َٓ مُضان الخٗلُمٟٞ ،ي أمغٍ٩ا ْئهجلترا ًىٓغ ئلى الخٗلُم الا خضاتي ٖلى أهّ مجا٫
ْلٗل ّر
ّر
املٗلماث ال املٗلمحنْ ،حكحر إلاخهاةُاث ئلى "أن ما ًؼٍض ًٖ %80مً املٗلمحن في َظٍ املغخلت مً إلاهار".3
في ٞغوؿا هجض أن الٛالبُت الٗٓمى مً مٗلمي الخٗلُم الٗام َم مً إلاهار )ما ً٣غب مً الشلشحن(ْ .في الضْ٫ر
إلاؾ٨ىضًىاُٞت مٗٓم املٗلمحن مً إلاهارً ًِٞ ،مشلً أعبٗت أيٗا ٝالظٓ٧عر في الخٗلُم الا خضاتيْ ،يٗ ٠الظٓ٧عر في
الخٗلُم الشاهٓيرْ .م٘ أن صْلت مشل الُا ان مٗٓم املٗلمحن مً الغظا ،٫ئال أن املغأة جدخل أ٦ثر مً الىه ٠في الخٗلُم
الا خضاتيْ .في الضْ٫ر الٗغبُت السلُجُت ٌٗخبر مجا ٫الخٗلُم أَم مجا ٫لٗمل املغأة ختى ْلٓ ٧اهذ مإَلت لٛحر مِىت
الخٗلُمٍْ .غظ٘ طل ٪ئلى الٓغْ ٝالاظخماُٖت في َظٍ البالصَْٓٗ .ص حكُٛل السغٍجاث في مجا ٫الخٗلُم عٚم ٖضم الخاظت
ئلحهً ئلى يغْعاث أ اخذ مدٓٓعاث خُض ٧ان ً٣خهغ حٗلُم الظٓ٧عر ٖلى الظٓ٧عر مً املٗلمحن..
أما في ْل الٓي٘ الغاًَْ ،جدذ يٖ ٍٓٛضاص ال٨بحرة الؼاةضة مً املٗلماث أوكئذ في صْلت ُ٢غ مضاعؽ ا خضاةُت
للبىحن ؾمُذ الىمٓطظُت ٧ ,ل أًٖاد ئصاعتها َُْيت الخضعَـ بها مً املٗلماثٍْ .يبغي أن وكحر ئلى أن ما ً٣غب مً زلثي
ًا
أًًا ئلى أن املغأة ختى في خا٫
اليؿاد الٗامالث في الضْ ر ٫الٛغبُت املخ٣ضمت ٌٗملً في ُ٢إ السضماث٦ .ما ًيبغي أن وكحر ر
اقخٛالِا ْٖملِا حٗاوي مً ٖضم مؿاْاة أظغَا أظغ الغظل في هٟـ الٗمل.
ئن ئؾِام ٖمل املغأة في الخىمُت الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت لِـ مً الؿِل خؿا ّ٨ٞ ،شحر مً ٖمل املغأة الظي ال جأزظ
ًا
ٖلُّ أظغرا في املجز رْ ٫في زضمت ؾغةَ ،ام ْلّ ُ٢مت ٦بحرة في خُاة ؾغة ْاملجخمْ٘ ،لِـ مً الؿِل خؿاب ُ٢مت َظا
إلاؾِام لٛت ا٢خهاصًت.

 1روثكوبف،دايفيد  ،2012:الطبقة اخلارقة  ،شركة ادلطبوعات  ،بَتوت ط، 2ص 430
 2مرسي،زلمد منَت  ،ختطيط التعليم و اقتصادياتو،مرجع سابق  ،ص103
 3ادلرجع نفسو.
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 (1985التي اٖخمضث ٖلى هخاةج البدٓر في 61صْلت مً صْ٫ر الٗالم ْ ,ظضث أن
ْل ً٨ئخضٔ الضعاؾاث الِامت الخضًشت )
مٗضٖ ٫اةض الاؾدشماع في حٗلُم املغأة ً١ٟٓر هٓحرٍ ٖىض الغظل الؾُما في الضْ٫ر الىامُت٣ٞ .ض ْظضث َظٍ الضعاؾت أهّ
ًا
م٣اعها يؿبتٖ %11ىض الغظل.
ر
اليؿبت ل٩ل مؿخٍٓاث الخٗلُم مجخمٗت ٧ان مٗضٖ ٫اةض الاؾدشماع اليؿبت للمغأة%15
ْزلهذ َظٍ الضعاؾت ئلى ال٫ٓ٣ر أن جٓؾُ٘ ٞغم حٗلُم املغأة جبرعٍ ٖٓامل الٟ٨ادة ئلى ظاهب الٗضالت الاظخماُٖت.
أزبدذ هخاةج البدٓر في ٦شحر مً الضْ٫ر املخ٣ضمت ْالىامُت مجها ٖلى الؿٓاد أن مؿخٓٔر حٗلُم ّرم أ٦ثر أَمُت مً مؿخٓٔر
حٗلُم ب في جدؿحن جدهُل ىاد في املضعؾتْ ،ئٖضاصَم لِا الؾُما في مغخلت ما ٢بل الخداِ٢م املضعؾت٦ .ما أزبدذ
ًا
ًا
أًًا أن املغأة أ٦ثر جأزحررا مً الغظل مً خُض جدؿحن املؿخٓٔر الهخي ْالٛظاتي لؤلَٟاْ ٫أهّ ٧لما ػاص مؿخٓٔر
الضعاؾاث ر
ًا
ًا
ظُضا ٖلى أٖلى
ر
ر
حٗلُما
حٗلُم املغأة ػاص َظا املؿخٓٔر الهخي الٛظاتي ٖىض َٟاَْ .٫ظا ًإ٦ض أَمُت حٗلُم املغأة
املؿخٍٓاث.1
 1971في ٦خا ّ املجخم٘ الىاضج  ،2أن جًٍٓ٩
ٍُْالب صًىِـ ظا ٓعر  Dennis Gaborالخاةؼ ٖلى ظاةؼة هٓبل في الٟحزًاد ٖام
التر ُت الٓالضًت ماصة ئظباعٍت ًخدخم ٖلى ٧ل ٞتى ْٞخاة في ؾً املغاَ٣ت صعاؾتها ٢بل جغ ٥املضعؾتْ ،أهّ ًجب حٗمُ٤
الٓعي مؿإْلُاتهم املل٣اة ٖلى ٖاجِ٣م إلؾٗاص أ ىائهم.
4
ْفي امل٣ا الث 3التي أظغٍتها م٘ مضًغاث املضاعؽ الغؾمُت في املجخم٘ الُغا لسخي ٧ان الاظمإ ٖلى ٖضم ْعي م ش٣ل
املؿإْلُت املل٣اة ٖلى ٖاجِ٣ا ْْاظبها ْ٫ر املخمشل في التر ُت  .ج٫ٓ٣ر ئخضٔ املضًغاث " :ئن مِاث ال ًضع ً٦أَمُت التر ُت
ًا
ظضا ال ًخٗضٔ اله ٠السامـ ؾاسخي ْ
مخضن ر
ٍد ر
ْ اوٗ٩اؾاتها ٖلى هٟؿُت أَٟالًِ  ...مٗٓمًِ مؿخٓاًَ الٗلمي
ٌؿخًٗ مٗلمت مً أظل حٗلُم أْالصًَ ختى في اله ٠الاْ٫ر ؾاسخي ".
ّر
َْظا ٌؿخدب٘ الخالي ٖضم السٓى في ٖمل املغأة أْ ٖلى ٢ل اؾدبٗاص ٖمل الة ٤بها ًخالدم م٘ ُ٦اجها ْ أهٓزتها ٗٞ.ضم
الخٗلم ّ
ًٟٓث ٖلى املغأة ال٨شحر مً ٞغم الٗمل طاث املغصْص الا٢خهاصي ْ الاظخماعي ّ
الجُض .
ْ جخاب٘ مضًغة أزغٔر ٢" :لت مً مِاث مً ً٣مً مخابٗت الٓي٘ الضعاسخي ْ التر ٓير لٓلضًَ ْ ال ٌك٩ل َإالد وؿبت جؼٍض
ًا
اال ...
ًَْٖ ." %5ظٍ هدُجت َبُُٗت ملً لم ًخمخ٘ دض أصوى مً املؿخٓٔر الخٗلُمي ْلم ً ّ٣ٟأَمُت التر ُت ْلم ًل ٤لِا ر
ْ جإ٦ض مضًغة أزغٔر ٖلى أن " أَم املساَغ التي جٓاظِىا في جغبُت أَٟالىا ٖضم ْعي مِاث لجِت اؾخسضام قب٨ت
املٗلٓماجُت خُض ئجهً ال ًمخل ً٨الش٣اٞت الالػمت إلصاعة ْاُٖت في َظا الكأن  ،مجهً ال ًضع ً٦ما َٓ مِٟٓم  3Gأْ
الٓاحؿ ب ْ ٦شحر مجهً ال ٌٗحن أجها ظؼد مً الاهترهذ ".
ئن الخ٩لم ًٖ مؿخٓٔر حٗلُمي مخضن ًٟغى ْا ٘٢الخضوي في مِاعاث ٦شحرة مشل اللٛت الاه٩لحزًت ْ مِاعة الاهترهذ ْ ما َىال٪
أْالصًَ في مجغٍاث جُٓ رع املجخم٘...
ّر
مً ملخ٣اث ٦شحرة جدٓ ر ٫صْ رن مٓا٦بت
ًا
ًا
ًا
ًا
اظخماُٖا مغٍغرا ٞ ،ىدً خحن هخ٩لم ًٖ ٖمل املغأة ال ه٣هض ّ أي
ر
ا٢خهاصًا ْ
ر
ئن ْي٘ املغأة الش٣افي للمغأة ًٟغى ر
ْاٗ٢ا
ا ١مخٗلم ...
ٖمل  ،ئهما ٖمل ًلُ ٤بها ٦أم ٦ ،مغبُت ٦ ،مكاع٦ت في ىاد مجخم٘ ع ٍد ر
 1مرسي،زلمد منَت  ،ختطيط التعليم و اقتصادياتو،مرجع سابق  ،ص104

Dennis Gabor The Mature society1971, p113

2

ٖ أجغ٣ذ ٛظ ٙأُوبثالد ٓغ ؿذ ٓض٣غاد ك ٢أُضاعؽ اُغؿٔ٤خ كٍ ٢غاثِؾ ثبُزؼبٓ ٕٝغ عئ٤ـخ أُ٘طوخ اُزؼِ٤ٔ٤خ ك ٢اُلٔبٍ اُـ٤ضح ٜٗال دبٓبرٝ ٢
أُض٣غاد  ٖٛاُـ٤ضاد  :ؿؼبص أُوغٗ، ١جِ٤خ ٞٛكغ ،أؿٔ ٠صع٣ٝق  ،أٓ٘٤خ هون  ٠ٜٗ ،األدضة  ،ػ٘٣ت ججغ .
ٗ رجضع اإلكبعح ٘ٛب اُ ٠إٔ ٍالة أُضاعؽ اُشبهخ كُ ٢ج٘بٕ ٔ٣ضِ ٕٞأًضغ ٖٓ ٗوق ٍالة أُضاعؽ كُ ٢ج٘بٕ ٛٝظا ػِٓ ٠ضاع ا ُزبع٣ز .
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الخاجمت
٧اهذ َظٍ ئَاللت ؾغَٗت ٖلى مٓ ٘٢املغأة مً الخىمُت في املجخم٘ في الٗالم أظم٘ ْ .الضعاؾت حؿخٓظب صعاؾاث مٗم٣ت
أزغٔر ٦شحرة في َظا املجا ٫لخًحئ املؼٍض خٓ٫ر ْا ٘٢املغأة ْ الٛبن الظي ًلخِ٣ا في الٗالم أظم٘ في َظا الٗهغ ْ الظي
ّ
مٗا في الٗالم أظم٘ ْ ئن جٟاْجذ وؿبخّ ْ
ًدٓ ر ٫صْ رن اؾدشماع ٢ضعاتها ْ الُ٣ام ضْعَا الش٣افي ْالاظخماعي ْ الا٢خهاصي ر
ٔ.
جباًيذ أق٩الّ حن صْلت ْأ زغ ر
ْ في الجهاًت وٗٓص ْ هإ٦ض ٖلى الى٣اٍ الخالُت :
ّ
خض طاتها للخىمُتْ ،ئهما ًجب أن ًٓ٩نر حٗلُمًِ ئلى
 ئن ػٍاصة ٞغم الخدا ١البىاث الخٗلُم لِؿذ ٧اُٞت في ر
أ٢صخى ما حؿمذ ّ ٢ضعاتهً ْاؾخٗضاصاتهً لخخد ٤٣الٟاةضة لًِ ْللمجخم٘ ٖلى الؿٓاد.
ْ ظٓب اؾخٗضاص املجخم٘ لخ٣بل املغأة ٦مكاعٞ ٥اٖل هٓعة جلُ ٤بها ْ ٣ضعاتهاْ ،أها أؤ٦ض َىا ٖلى املجخم٘ ْ
لِـ ٖلى الكغات٘ ٞ ،الضًً ٢ض أْظض الخىُٓم املالةم للمجخم٘ الٗاص ، ٫ئال أن املماعؾاث املجخمُٗت ٖلى أعى
الٓا ٘٢هي التي حكٍٓ َظا الٗضَ ْ ٫ظا الخىُٓم  ْ .املجخم٘ الظٓ٧عي الظي َغى ٖلى ٦شحر مً أْظّ خُاجىا ال
ًىدهغ في املجخمٗاث الكغُ٢ت ْ خؿب ْ ئهما في مٗٓم البلضان الخضًشت ْ َظا ما أزبدخّ لىا الاخهاةُاث
ًا
ًا
خاال  ،ئط ال ًؼاٞ ٫حها ٣اًا ج٩اٞل أؾغير ْ جغا ِ
هٟا  .ل عبما ٧اهذ مجخمٗاجىا أعخم ر
ْالٓ٢ات٘ املظٓ٧عة ر
مجخمعي ...
 ئن املغأة الٗغبُت ٢ض حٗبذ ْ أحٗبذ هٟؿِا في جدب٘ الٛغب ْ البدض ًٖ املؿاْاة م٘ الغظل  ،م٘ أن الكغٕ ٢ض
يمً لِا ما َٓ أعقى مً املؿاْاة  ،أال ْ َٓ الٗضٞ ، ٫املؿاْاة م٘ الغظل املسخل ٠في زهاةهّ ٖجها َٓ
زهّ هللا سهاةو ّ
ئجخا ٝفي خِ٣ا ٣ٞ ،ض ّ
جسٓلّ الُ٣ام أٖما ٫الجٔٓ٣ر ٖلحها أْ ال جلُ ٤بها ٦ ْ ،ظل ٪مغ
اليؿبت ئلُّ  ،لظا ال ض للمغأة أن جغاظ٘ خؿا اتها ْ جُالب الٗض ْ ٫جُالب دِ٣ا بِٗل ٦غٍم ًدىاؾب م٘
زهاةهِا هشٍٓت الغ٣ُ٢ت  ،،لُخ٩امل ٖمل ٧ل مً املغأة ْ الغظل لحرقى بهما املجخم٘ .
ن
ن
زبذ اإلاغاحو
-1
-2
-3
-4
-5

,2010
اُٛٞاٍ ٍْدىبر٦ٓ٧ ٙـ ْالِؿٓنر مُخالهض ,صْعر املغأة في إلا٢خهاص ,الضاع الٗغبُت في الٗلٓم هاقغْن
1ٍ،
 2005م ٍ1
عْبيؿٓنر  ،ماجي  ،الخ٨ٟحر مشل  ،م٨خبت ظغٍغ  ،الغٍاى ،
2ٍ،2012
عْزٓ٩ب،٠صاًُٟض  ، :الُب٣ت الساع٢ت  ،قغ٦ت املُبٖٓاث  ،حرْث،
 2008م
ٓٚعٍان  ،ماً٩ل  ،الهبُت ْالٟخُاث ًخٗلمٓنر بك٩ل مسخل ٠م٨خبت الٗبُ٩ان  ،الؿٗٓصًت ،
2004م
املالر  ،خؿان  ،ز٣اٞت الازخالْ ٝالا خٗاص أم ز٣اٞت الخب ْالا٢تراب  ،قاعٕ الٗا ض  ،صمك, ٤
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1998
،اَغة٣ ال، خب٨ ٖالم ال، ّخهاصًاج٢ جسُُِ الخٗلُم ْ ا: مدمض مىحر, مغسخي- 6
الانترنذ
1- Cahill , Larry , his brain in scientific American , 2005
2- Dennis Gabor , The Mature society1971
3- Ginger , serge , la psychothérapie et les femmes , conférence cerveau féminin cerveau masculin, la bibliothèque de
psychologie et de psycho ressources , Google , 20/10/2010
4- la différence entre le cerveau de la femme et de l'homme, questions réponses , Yahoo , 19 déc. 2006
5- moi aussi moi plus, 1001 différences homme femme, présentation de livre par Yvon d'allaire , psychologue
sexologue , Québec , Canada , édition option santé , Google , 20/10/2010
6- quelles sont les différences dans la manière de pensée entre l'homme et la femme ? psycho échange , réflexions
psychologiques sur les expériences personnelles , Google, 18/10/2010
2006
/9/5ٓعر ْإلاهار٧ حن الظٙاث الضماٞ ازخال،  مىخضًاث الؿازغ- 1
410
/10/21Google خاب الازخالٍ ْأزغٍ في الخٗلُم٦ غادة في٢ ،  مدمص ً ٖبضهللا, الِبران- 2
 م2003
/10/22– 629 الٗضص، حرٟالت عٍْتر ظغٍضة الؿ٧ْ - 3
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ُ
الؿالم الاؾغين وصوعن اإلاغؤة في جنمُت اإلاجخمو
) امُمت ؾمُذ الؼٍن (مغهؼ حُل البدث الهلمي.ؤ
ن
 ن:ملخظ
ًا
ًا ّ ًا
ل٩ت ؾغة ْاملجخم٘ خُض حكٚاال في نُا
ٗ رْٞ
ر
أؾاؾُا
ل مجخم٘ ْللمغأة ر٧ ُان٦ حٗخبر ؾغة اللبىت ْلى في
صْعا
 ْمً َىا،ؿاصٍ ًُيؿب ئلى َظا الٗىهغْٞ ٘الٗىهغ أألَم الًجاص الخُاة الِىِيت ْالهالخت ْاملخٓاػهت ألن نالح املجخم
يَٟل في الاعجٓاد الٗاُٟت في ؾغة «في َظا الجٓ الظي جدُدّ لل٦ؼ الخغ٦ُمت املغأة اٖخباعَا مغ٢ْ ُمت ؾغة٢ جخجلى
 ضأث،(1975
-1985
) ض الٗالمي للمغأة٣ٗمىظ الٞ الظي ًٓحي لّ املدبت ْالخىان ٍْجٗلّ مٓي٘ الاَخمام ْالغٖاًت املباقغة
ٗالت في ظمُ٘ مجاالثٟت ال٦حن املغأة مً املكاع٨ ْجم،ت املجاالث ْحٗمل ٖلى جدؿُجهاٞا٧ ٓماث تهخم أْيإ املغأة في٩الخ
ً الاظخماعي ْاملؼٍض م٪ الخماؾ١ البيُت ؾاؾُت ْجٓؾُ٘ هُا٤ٞ السضماث ملغا١ذ جٓؾ٘ في هُاٞ ْاؾتهض،الخُاة
.اٍ الاظخماعيٞت ظٓاهب الغٞا٧ الخدؿِىاث في

Résumé:
Quand nous parlons du rôle de la femme, à quoi ça nous fait penser? ’au sein de leur foyer, les femmes
accomplissent un travail non rémunéré et non reconnu L’expression selon laquelle la famille est la “cellule de
base de la société ” est largement répandue et, à l’évidence, il s’agit de la société humaine dans ces conditions,
la famille apparaît bien comme une dimension spécifique de l’unité du genre humain. l’avenir de l’humanité
passe par la famille et, que la famille donne vie à la société et que la finalité de l’économie est bien la paix et la
prospérité des familles.
L'autonomisation économique des femmes est une condition préalable pour un développement durable et pour la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement. L’autonomisation économique est également un
droit. Il n’y a pas de solution miracle : l'autonomisation économique des femmes requiert des politiques
publiques réfléchies, une approche holistique, et un engagement à long terme de la part de tous les acteurs du
développement qui passe notamment par un accroissement des investissements.

ثمهُض
ضم إلاوؿان ٖلى َظٍ عى مً لضن صم٢ ضًمت٢ ئن ؾغة هي اللبىت ْلى في البىاد الاظخماعي ْهي ْاَغة ئظخماُٖت
ًا
ُّ ألجهاٞ اةمت٣ِم َبُٗت املجخم٘ الٞ ًّ مً زالل٨حر ًمٛأًًا مجخم٘ ن
ْخٓاد ٖلحهما الؿالم ْئلى أن ٌكاد هللا ْهي ر
ً أن هغبُِا٨الث الاظخماُٖت ْخلٓلِا ًم٨لىا أن مٗٓم املك٢  ئطاُّٜ ْجخأزغ ّ ْال هبالٞ ٓخضة ىاد في املجخم٘ جإزغ٧
الث٨حر أن هبدض في مكٚ ًالث التي جٓاظّ املجخم٘ م٨ً أن هخهضٔ للمك٨ ؾغٍت ْال ًم٠٢بٗٓامل مغجبُت املٓا
ّ ؾغة
.ٓمِا٣ْه
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ٞمىظ الؼمً ال٣ضًم ْختى الُٓم ٧اهذ ْال ػالذ ؾغة حكمل هٓام اظخماعي زام أْ هي ْخضة في الىٓام الاظخماعي الظي
ِْغ م٘ زل ٤هللا لئلوؿان ٖلى عى ْ٢ض مغث ؾغة مً ضاًت وكأتها ْختى ْ٢خىا املٗانغ بٗضص مً الخُٓعاث ال٨بحرة
ؾٓاد ٖلى مؿخٓٔر حجمِا َُْ٩لِا أْ ٖلى مؿخٓٔر الٗال٢اث حن أٞغاصَا أْ حن ؾغ بًِٗا ببٌٗ أْ مً خُض
أَضاِٞا ْْْاةِٟا ْأصْاعَا٧ْ.ان مً الُبُعي أن جسخل ٠زاع ُْْٟت ؾغة دؿب مغخلت جُٓعر املجخم٘ ٣ٞض ٧اهذ
لؤلؾغة زاع ٦بحرة خُىما ٧اهذ ؾغة ٦بحرة ْ٢بل ُ٢ام الضْلت املٗانغة ٧ان لِا زاع جغبٍٓت ْا٢خهاصًت ْؾُاؾُت َامت
ْاؾاؽ ْم٘ ِْٓعر الضْلت ْؾُُغتها ٖلى ْؾاةل جٓظُّ الغأي الٗام اهس ٌٟصْعر ؾغة ئلى خض ما ْاهس ٌٟجأزحرَا لً٨
ًا
جماما ئهما ج٣لو في ظاهب ئلى خض ما ْػاص في ظٓاهب أزغٔر.
لم ًخالشخى ر
ًا
ًا
ان ؾغة املمخضة 1الٍٓ٣ت ًم ً٨أن جإصي أزغرا ٦بحررا في الىٓاحي الاظخماُٖت ْالؿُاؾُت ْالا٢خهاصًتْ ،ئطا ٧اهذ
َىا ٥بٌٗ الضعاؾاث التي جىظع ؼْا ٫ؾغة ْاهتهاد صْعَا ل ً٨الٓاً ٘٢بكغ أن ؾغة اُ٢ت ًٖ عٚم ٧ل املداْالث
التي جغٍض أن تهمل أزغَا ألن ٞىاد ؾغة مغَٓنر ٟىاد الُ٣م الىبُلت ْ زال ١الٟايلت َْىا ٥صٖأْر ٦بحرة ج٣ا ٫هٓث
مؿمٕٓ ٧لِا جضٖٓا ئلى الٗٓصة ئلى الخٟاّ ٖلى ؾغة ْصعاؾت ْجدلُل ٧اٞت املكا٧ل التي حٗتريِا.
ْ٢ض ٖجي إلاؾالم األؾغة ٖىاًت ٦بحرة ضاًت مً ازخُاع الؼْط لؼْظخّ ْجغبُت ىاد ْعٖاًتهم ْجأَُلِم للُ٣ام ضْعَم في
الخُاة طل ٪ألن إلاوؿان ٖاصة ما ً٨دؿب ؾالُب الؿٍٓت للؿلْٓ ٥الخ٨ٟحر مً زال ٫جٟاٖلّ الاظخماعي ْاخخ٩اّ٦
اآلزغًٍ ْأن ًٍٓ َما الٓ٦الد ْاةل في الُ٣ام بهظٍ الٗملُت ْخؿب ما ٞحهم مً ُ٢م ْؾلُٓ٦اث ٞاهّ ً٨خدؿببها ؾٓاد
٧اهذ ؾلُٓ٦اث ُْ٢م ئًجا ُت أْ ؾلُٓ٦اث ُْ٢م ؾلبُت.
لظل ٪ئن ظِل الٓالضًً ْاملغأة زانت ْٖضم نالخِا ؾبب لًُإ ؾغة ٞال ًغجى مجها زُييظ أن جٓ٣م ضْعر مِم ْال أن
ًا
ًا
نالخا.
جسغط ر
ظُال
ُ
اإلابدث آلاو نٌ :مفهىم الؿالم الاؾغي
أن الاَخمام األؾغة ْالخٟاّ ٖلحها مً الخً ٪٨ٟإصي ئلى مجخم٘ مً ْمؿخ٣غ.2
ل٣ض أظم٘ ظمِغة مً الباخشحن في قإْن ؾغة ٖلى أن ؾغة حٗض "أ٢ضم مإؾؿت اظخماُٖت للتر ُت ٖغِٞا
إلاوؿان"ٝ3هي البِيت الاْلى التي جخِٗض الٟغص الغٖاًت مىظ َٟٓلخّ املب٨غةْ ،جبرػ أَمُتها في ٖملُت الخيكيت إلاظخماُٖت
مً ٓ٧نر الُٟل ،عظل الٛضٌٗ ،خمض اٖخماصا ٧لُا ٖلى ْالضًّ زال ٫ؾىٓاث خُاجّ الاْلى جل ٪املغخلت الِامت في حكُ٨ل
شسهُت الٟغص ْازغائها ،طل ٪أن َىا ٥بٌٗ الخاظاث التي الًم ً٨لٓؾاةِ الخيكيت الاظخماُٖت أن ج٣ضمِا للٟغص
٧الخاظت الى الخب ْالٗاَٟتٞ ،خٓ٣م الاؾغة بٛغؽ املباصب الازالُ٢ت ْج ًٍٓ٩الٗاصاث الؿلُمت ْه٣ل الاهماٍ التر ٍٓت
الٞغاص املجخمْ٘ ،جىُ٣ت هماٍ الؿلُٓ٦ت التي ال جدىاؾب ْالُ٣م إلاظخماُٖت.

ٔأُووٞص (اٌُج٤غح)
 2اللواء النعيمي-ملتقى " أمن وسالمة األسرة ".أبوظيب يف  22يناير = 2015
3

محجوب عباس، -أصول الفكر التربوي في اإلسالم ص  . 5جدارا للكتاب العالمي 57, 2006 - ،من الصفحات
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المؾلب ألاو نٌ :حهغٍف ألاؾغة
َّل
ٖغ ٝالاٖالن الٗالمي لخ١ٓ٣ر إلاوؿان ؾغة في البىض الؿاصؽ ٖكغ مىّ أجها " :الٓخضة الُبُُٗت ؾاؾُت للمجخم٘،
ْلِا خ ٤الخمخ٘ دماًت املجخم٘ ْالضْلت"ْٖ ،1غٞذ املاصجحن 3.2مً ٢اهٓنر ؾغة الجؼاةغير ؾغة اٖخباعَا "السلُت
اب"ْ ،2أعؾُٓ ًغٔر أن " ؾغة جىُٓم
ؾاؾُت للمجخم٘ جخٓ٩نر مً أشسام ججم٘ ُجهم نلت الؼْظُت ْنلت ال٣غ ة
َبُعي جضٖٓ ئلُّ الُبُٗت" ْ ,3أْظؿذ ٓ٧هذ ٌٗغِٞا أجها " السلُت ْلى في ظؿم املجخمْ٘ ,هي الىُ٣ت التي ًبضأ مجها
الخُٓعرَْٗ , " 4غِٞا ظٓنر لٓ ٥أجها " مجمٖٓت مً شسام اعجبُٓا غْا ِ الؼْاط ْ الضم ْالانُٟاد أْ الخبجي مٓ٩هحن
خُاة مِٗكُت مؿخ٣لت ْمخٟاٖلتً ,خ٣اؾمٓ رن ٖبد الخُاةٍْ ,ىٗمٓ رن بُٗائهاْٖ "5غ ٝالبٌٗ ؾغة أجها«:الجماٖت
إلاوؿاهُت املٓ٩هت مً الؼْطْ ،الؼْظتْ ،أْالصَما ٚحر املتزْظحن ،الظًً ٌِٗكٓنر مِٗما في ؾْ ً٨اخض َْٓ ،ما ٌٗغٝ
األؾغة الىٓاة»
َْىا ٥مً ٞا ٫أن " ؾغة هي الجماٖت إلاوؿاهُت الخىُٓمُت امل٩لٟت ٓاظب اؾخ٣غاع ْجُٓعر املجخم٘ جيبٗض مً ْغْٝ
الخُاة ْالُبُٗت الخل٣اةُت للىٓم ْ ْيإ الاظخماُٖت ْٖ.6غِٞا أعوؿذ حرظؿٟي اجها "مجمٖٓت مً شسام اعجبُٓا
غْا ِ الؼْاط أْ الضم أْ الخبجي ،مٓ٩هحن الخُاة الاظخماُٖت ٧ل م٘ زغْ ،ل٩ل مً أٞغاصَا صْعر اظخماعي زام ّ،
ْلِم ز٣اٞت مكتر٦ت ْممحزة"٦ 7ما حٗخبر ؾغة ٖاملا نٛحرا ًغجبِ غْا ِ ْزُ٣ت من الٗال٢اث الصسهُت املخباص لت
َْٗخبر الٟغص ظؼدا مخٟاٖال خُض ًٓ٣م ْٓاة٦ ّٟجؼد ال ًخجؼد مً ؾغة٣ًْ.8غعر أْظبرهٓهُم ٝٓ٩أن الؼْاط ال أَٟا٫
ًٓ٩نر َٓ آلازغ أؾغةْ ،في َظا املجاٌٗ ٫غ ٝؾغة أتها عا ُت ئظخماُٖت جخٓ٩نر مً ػْط ْػْظت م٘ أَٟالِما ٦ما
ٌكحرائلى أن ؾغة ٢ض جٓ٩نر أ٦بر قمٓال مً طلٞ ،٪دكمل أٞغاصا زغًٍ ٧األظضاص ْ ،خٟاص ْبٌٗ ٢اعبٖ،لى أن
ًٓ٩هٓا مكتر٦حن في مِٗكت ْاخضة م٘ الؼْط ْالؼْظت ْ َٟا"9٫
ي خُض أن الىمٓ الؿلُم للُٟل
ٔ الُٗاد ٓ ر
َْ٨ظا هجض مِما ازخلٟذ الخٗاعٍ ٠اججاَاتها ٞاجها جهب صاةما في مجغ ر
ٌٗجي ْظٓص ًٍٓ أْ مً ًدل مدلِما دُض ٌكٗغ الُٟل أهّ مدل عٖاًت ْاَخمام مً ٢بل أ ٍّٓ أْ مً ًسلِٟما ْ٢ض
ًا
ًا
ظضا ٖلى شسهُت الُٟل ،عظل املؿخ٣بل ،جخًمً
مٗا لّ زاع مغَٗت ر
جبحن أن الخغمان مً م زانت أْ ب أْ َما ر
مجاالث أؾاؾُت ٧الجٕٓ الٓظضاويْ .ئ٦دؿاب الصسهُت ٖضًمت املٓصة طاث املُٓ٫ر الٗضْاهُتْ .الاهُٓاةُت ْالا٦خياب.

ٔراجع االعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي صدر ستة  9 8عن منظمة األمم المتحدة

2سلوى عثمان الصديقي  ،خدمة الفرد في محيط الخدمة ا جتماعية  ،ا سكندرية:المكتب الجامعي الحديث  00 ،ص 0 .

ٖ سامل مبارؾ الفلق -حضرموت -األسرة مالذنا اآلمن www.saaid.net/tarbiah/183.htm-
ٗ أُغجغ ٗلـٚ
٘ أُغجغ ٗلـٚ
6مصطفى الخشاب-دراسات في االجتناع العائلي -دار النهضة العربية للطباعة والنشر -ص5
7ارنست .دبليو برجس وآخرون -العائلة -ط  - 97ص.78
8مكاؾ ليلى-دور وكالة التنمية اجلتماعية يف حتسُت ظروؼ االسرة اجلزائرية -ما رسالة جسترب -ص.23

9ابراىيم بيومي مرعي ،مالك احمد الرشيدي -الخدمات االجتماعية ورعاية االسرة والطفولة ،االسكندرية  :المكتب الجامعي الحديث ،بال ،ص 10
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اإلاؿلب الثاني :مفهىم الؿالم
الؿالم َٓ " الاجٟا ،١الاوسجام ،الِضْد " ...ال ٌٗجي ُٚاب الٗى ٠مسخل ٠اق٩الّْ ،ل٨ىّ ٌٗجي نٟاث اًجا ُت مغٓٚبت
في طاتها مشل الخاظت الى الخٓنل ألجٟاً ١د ٤ُ٣إلاوسجام في الٗال٢اث حن البكغ َٓ .خالت ئًجا ُت في طاتها مً ئؾخ٣غاع
َْضْد ،أ٦ثر مً ئٖخباعٍ ُٚا ا لخالت ؾلبُت مغٓٞيت ٧الٗىْ ٠الخغب ْال٣خلَ ،ظا الخٗغًٍ ٠ضٗٞىا للخ٨ٟحر في مىاحي
مً الخٗامل م٘ مِٟٓم الؿالم لىجض ؾالم حن الضْ٫ر اْ حن الجماٖاث البكغٍت أْ الؿالم صازل ؾغة أْ ختى حن املغد
ْطاجّ.
لظا ٌٗخبر الؿالم مً أَم قغٍْ الخٗاٌل حن البكغ  ِٓٞه ٌُ٣الٗىْ ٠ال٨غاَُت ْالخسانم جل ٪الهٟاث التي جسل٤
املكا٧ل ْالسالٞاث حن جي البكغُٛٞ ،اب الجزإ ْالٗىْ ،٠خًٓعر طَىُاث جإمً ضْعَا في ىاد مجخم٘ جذمحز اؾغٍ
الخىاٚم ْ مً ْالخٟاَم ْالخٗاٌل مً قأهّ أن ٌؿِم في ئؾٗاص البكغٍت.
ًا
ًا
1945م ٣ٗٞب جهاًت الخغب
اَخماما ٦بحررا الؿالم مىظ جأؾِؿِا في ٖام
ر
ئهُال٢ا مً َظا املبضاد أ ضث مم املخدضة
الٗاملُت الشاهُت مباقغة فيً 31ىاًغ1992م أظم٘ مجلـ مً ٖلى ٢غاع لم ٌؿب ٤لّ مشُل ًدبجى َغ١ر لخٍُٓغ
1992م ٢ضم محن الٗام لؤلمم املخدضة للجمُٗت الٗمٓمُت
الض لٓماؾُت الٓ٢اةُت )ْ .(Preventive Diplomacyفي ًٓهُٓ
ًا
ملجلـ مم املخدضة ج٣غٍغرا ٖغ ٝـ"أظىضة الؿلم" ) ْ .(An Agenda for Peaceلهىاٖت ؾالم خ٣ُ٣ي صٖذ مم املخدضة
مخمشلت في أمُجها الٗام ئلى "املؿاَمت الخامت للضْ٫ر املكاع٦ت في مم املخدضة ْطل ٪لضٖم ظِٓص الٓؾاَت ،Mediation
ْاملٟاْياث ْ ،Negotiationالخدُ٨م ٦ Arbitrationما صٖا محن الٗام لؤلمم املخدضة الخٓ٩ماث املسخلٟت ئلى اًال ز٣ت
)٦ (Relianceبحرة ئلى مد٨مت الٗض ٫الضْلُت في الً٣اًا الضْلُت ْالسالُٞت مما ًٓٞغ جضُٖم الؿالم الضْلي٦ .ما ْظّ هضاد
ٖبر مم املخدضة لخٍُٓغ الٓي٘ ْالٓغ ٝالا٢خهاصي – الاظخماعي ) (Socio-economicالظي مً قأهّ الخض مً
الهغاٖاث في الٗا٫م "٦ 1ما ٌٗخبر الؿالم أخض َضا ٝؾاؾُت للُٓوؿ ٓ٩مىظ ئوكائها في جهاًت الخغب الٗاملُت الشاهُت،
ل ل٣ض لذ الُٓوؿٖ ٓ٩لى هٟؿِا مِمت ىاد الؿالم في ٖ٫ٓ٣ر الغظاْ ٫اليؿاد مىظ جهاًت ال٣غنر الٗكغًٍْ ،هي مِمت
ًا
نٗبت ْمٗ٣ضة هٓغرا ملا ً٨خى ٠الٗالم الُٓم مً خغْب ْجدٓالث ا٢خهاصًت ْاؾتراجُجُت ٦بحرة٢ْ .ض قِض جهاًت ال٣غنر
الٗكغًٍ جدٓالث ٦بحرةْ ،جُٓعاث ملخْٓت في مجاالث الخُاة ْهي ٧لِا جُٓعاث جضٖ ٫لى اػصَاع الخًاعة إلاوؿاهُت ٖلى
٦ٓ٧ب عى٦ " .ما ِْغ مهُلر )ز٣اٞت الؿالم( في جهاًت ال٣غنر الٗكغًٍ في أص ُاث مم املخدضة )(United Nations
ْاملىٓمت الضْلُت للتر ُت ْالٗلٓم ْالش٣اٞت الُٓوؿ.UNESCO ٓ٩
اإلاؿلب الثالث :الؿالم في الاؾغة
ّ
الٗغب ج٫ٓ٣ر" :مال ٪أؾغة ئن أملذ ٖ ٪ؿغة" 2أي ٖهبت جدمُ ٪مً املساَغْ ،مً َىا ٧ان الٗمل ٖلى جماؾ ٪ؾغة
ْأن حؿٓصَا ٢اٖضة الغٖاًت ْالٗىاًت دُض ً ٓ٩رن جباص ٫املإاػعة ْاملىانغة في املٗغْ ٝطا ٖال٢ت جباصلُتٗٞ ،لى ٢ضع غ
ًا
آلا اد أل ىائهم ًجب أن ًٓٞغْا لِم الغٖاًت ال٩املت ْالخ٣ضًغ ال٨بحر ٦باعاْٖ ،لى ٢ضع خماًت ؾغة للٟغص مً املساَغ
.ٔBasic Fact About the United Nations, Development of Public Information 1995, P. 28
2

د .صالح الدين سلطان-دور األسرة في صناعة األمن االجتماعيwww.salahsoltan.com/OsraRabania/463/Default.aspx-
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ًا
ًا
أؾاؾا عاسسا مخِىاْ ،جؼُ٦ت مٟاَُم البر
ر
الاظخماُٖت ًجب أن ًٓ٩نر ُٖاد ٧ل ٞغص لِا ،دُض ًٓ٩نر الاهخماد لؤلؾغة
األ ًٍٓ ْئخؿان آلا اد ألْالصَمْ ،نلت عخام ْ ٢اعب ،لحزعٕ ٧ل ٞغص في ؾغة شجغة الخب ْالؿالم ٞتزَغ زماع
الُٗاد ْالخٗاْنر ْالخٛاٞغ ْالدؿامذ ْالٗضْ ٫إلاخؿان
ئهُال٢ا مً مٗجى الؿالم هٟت ٖامت ْالظي ٌُٗغ ٝبُٛاب املٓاَغ الؿلبُت مً ٖىْٚ ٠حرٍ أْ الخمخ٘ املٓاَغ
إلاًجا ُت ٦ألِضْد ْإلاؾخ٣غاع ْالىماد ْٚحر طلً ٪م ً٨الا٢تراب مً مِٟٓم الؿالم ؾغير ” ،”social familyخُض جخٓ٩نر
ؾغة مً مجمٖٓت مً ٞغاص الغٚم مً اجهم ال ًسخلٟٓنر في ئهخمائهم الضًجي أْ املظَبي أْ ختى مِٓٗ٢م إلاظخماعي
ُ
ًجمِٗم ما هُلٖ ٤لُّ "ٖ٣ض أؾغير" أي الخجزام ٚحر م٨خٓب ُجهم ًدىاْ٫ر خ١ٓ٣ر ْْاظباث ٧ل َغ ٝفي ؾغة ْالسغْط
ٖلى َظا الِٗض ًمشل ئهتها ٥لخ١ٓ٣ر الُغ ٝآلازغ ْئزال ٫التزاماجّ مما ٌؿخٓظب الخضزل الخاػم ْالخاؾم مً مً ٢بل
املؿإْ ٫لخصخُذ املٓٞ .٠٢مً َٓ املؿإْ٫؟
مً َظا املىُلٌٗ ٤خبر " الٗ٣ض ؾغير" حٗبحر ًٖ خالت الخٓاػنر حن اٞغاص ؾغة الٓاخضة التي ًم ً٨ان جٓ٩نر ٢ض
ئزخلٟذ األم٩اهاث ْإلاعاصاث ْختى املهالرٞ ،الظي ًداٖ ٔٞلى الخٓاػنر " اعاصة" جأحي مً خ٨مت ًٍٓ هٓعة ٖامت
ْ م بك٩ل زام اجباعَا املغظُٗت التي ٌٗٓص الحها َغا ٝاملسخلٟت لخل مكا٧لِم خُض ًيبغي خضْر ما ٌؿمى
ب"الالتزام" أي ٧ل َغًُ ٝلب ؾلٓ٧ا مً الُغ ٝآلازغ ىاد ٖلى ما ًٖ ٘٣لى ٖاج ّ٣مً ْاظباث ٞاطا لم ًأث َظا
ُ
الؿلٓ٧ ٥ان طل ٪زغْظا ٖلى الٗ٣ض ؾغير الؿاةض.
 - 1جإزير اإلاغؤة اإلاخهلمت ويير اإلاخهلمت نلى ألاؾغة
ئن صعظاث الخٗلُم لضٔ املغأة في مجخمٗىا ٢ض جخٓ ٠٢في املغاخل ْلُت أْ املخٓؾُت ْال٣لت ج٨مل املغخلت الشاهٍٓت ْجل٪
هي ٢مت الِغم لضٔ ٦شحراث مجهًْ ،طل ٪للمِٟٓم الؿاةض أجها ال جدخاط أل٦ثر مً طل ،٪أْ لالٖخ٣اص الساَيد أجها ال
حؿخد ،٤ألن صْعَا مدضص ْزا ذْ ،الخٗلُم في ًْ َإالد شخيد زاهٓير ًغجبِ مغخلت ؾيُت مدضصة للمغأةْ ،طل ٪ختي
ًا
ظِال مجها أْ أجها ٢ض جٓ٩نر ضخُت ألؾباب
حؿخُُ٘ جدمل مؿإْلُاتها ْٖىضةظ جخٓ ًٖ ٠٢الخٗلُم٢ْ ،ض ًٓ٩نر طل ٪ر
مخٗضصة·.
أما املغأة ئن جم الاٖخىاد بها في ظمُ٘ مغاخل خُاتها ٞاجها ؾٓ ٝج ٓ٩رن هاضجت ًا
٨ٞغٍاْ ،جدمل في خُاتها مٟاَُم جغبٍٓت
ًا
ْٖ٣ال ع ًا
اجخا جضع ّ ٥أَمُت الٗلمْ ،حٗمل ًا
صاةما ظاَضة ٖلي أن ًهل أ ىاؤَا ئلى صعظاث أٖلى مجها ْأًٞل· ْال
ر
ؾلُمت
ؾُما صْعَا ال٨بحر في الجهٓى مجخم٘ خًاعير ممحز طي ُ٢م ئوؿاهُت ْأزالُ٢ت جمخل ٪أصْاث الجهٓى ْالخ٣ضم· ٦ما أن
املغأة املخٗلمت جإصي ًا
صْعا ًا
٦بحرا في مدٓ مُت الش٣اُٞت ْطلٖ ٪بر اؾخٛال ٫املىاؾباث الاظخماُٖت ْئًها ٫مٟاَُم ؾلُمت
لً٣اًا مِمت ئوؿاهُت ْصًيُت ْأزالُ٢ت ئلى أزٓاتها مً ٚحر املخٗلماث .جٓ٩نر ْاُٖت أصْاعَاْ ،مدؿلخت ال٣ضع املالةم مً
املٗغٞت ْالش٣اٞتْ ،السبراث ْال٣ضعاث ْاملِاعاث الٟىُت ْالخغُٞت ْٚحرَا ،ال ض لِا مً ّ
ٖملُت أٖضاص ْجغبُت ً ٓ٩رن لِا زغ
ّ
الُا٢ت إلاوؿاهُت الٓظِت ّ
ّ
البىادةْ ،في خا ٫ئَما٫
الٟٗا ٫في ىاد ْج ًٍٓ٩شسهُتها ْمماعؾت مِامِا في املجخم٘ ْجٓظُّ
ّ
ّ ًا
ًا
ّ
ٖ ٍٟٓرا جخد٨م ّ الٓغْْ ٝاملدُِ
ر
وكٓدا
الٟغص ْخغماهّ مً ٖملُت التر ُت ْالخٓظُّ ْ ٖضاص املضعْؽ ْاملىٓم ًيكأ
ّ
ْالخٓاصر التي ٦شح ًاررا ما ّ
ّ
شسهِخّ َْضع َا٢اجّ ْئٖا٢ت ّ
ُٞخدٓ٫ر ئلى شسهُت يُٟٗت
همٍٓ الاظخماعي،
جدؿبب ٣خل
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ًا
ًا
هاجخا ٢ْ.ض غػر في مكغْٕ ئٖضاص ْجغبُت
ر
ر
حٗامال
مِؼْػة ال ٌؿخُُ٘ أن ًخٗامل م٘ املجخم٘ ْالخٓاصر ْاملكا٧ل ْالٟغم
املغأة اججاَاث مخٗضصة
ّ
ي ٚحر الؿلُم َْٓ ،الاججاٍ ال٣اةم ٖلى أؾاؽ الاؾتهاهت
٧االججاٍ الظي أٞغػجّ ْغْ ٝالخسلْ ٠الٓعي الخًاع ر
ّ
بصسهُت املغأة٦ْ ،بذ ئعاصتهاْ ،حُِٛب صْعَا الاظخماعي ْإلاوؿاوي ئلى ظىب ّ
الغظل َْٓ .الاججاٍ املخٓاعر مً الخ٣الُض
ّ
ّ
الدؿلِْ ،اؾخٗالد ّ
ٔ ؾالح للمغأة
يٞ .ؿالح الٗلم أ ٓ٢ر
الغظلْ ،الخسل ٠ال٨ٟغ ر
ْ ٖغا ٝالىاقيت ًٖ الجِل ْْغْٝ
ْاملجخم٘ ْالٗالم أؾغٍ·
- 2اإلاغؤة وصوعها في جنشئت ألاحُاٌ
املغأة هي م املغبُت ْإلاوؿاهت ال٣ضْة التي جإصي الغؾالت امل٣ضؾت َاملا هي حؿخُُ٘ أن جهبر ْجخدمل ْجخسُى ظمُ٘
الهٗٓباث لخأصًت املِمت ال٨برٔر ْهي :جيكيت ظُا ٫ال٣اصمتْ .لِـ مٗجى طل ٪أن جىٓ ٠زُاب أَٟالِا ْجُٗمِم ِ٣ٞ
ل جٓ٣م ٖلى جٓظحهِم للسحرْ ،الخيكيت ٖلى نال ت الىٟـ ْٓ٢ة إلاعاصة ْجغسخ في ٢غاعة هٟٓؾِم الهض ١صاةما ْإلازالم
ْحصجِٗم ٖلى خب الخٗاْنر ختى ًُٟض أمخّ َْْىّ ْبظلً ٪خٓ٩نر الجُل الهاٖض الجضًضٍْ ،يكأ وكأة ؾلُمت .لظا ٖلى
املغأة أن جُٓعر مً هٟؿِا ْج٨دؿب زبراث ْلٓ ٧اهذ بؿُُت جيخ ٟ٘بها ٦دغٞت ْجخسظَا َٓاًت ْٖلحها أن جُمذ لؤل٦ثر
ْ ٦بر.
- 3نمل اإلاغؤة
ْامل٣هٓص ّ زغْط املغأة ملُضان الٗمل زاعط هُا ١مجزلِاٖ .مل املغأة خ ٤قغعي لِا م٘ زظ بٗحن الاٖخباع ًٖ ماَُت
َظا الٗمل ٞالٓ٣اهحن الٗغبُت  1جىو ٖلى اهّ ًد ٤للمغأة الٗمل ٩اٞت ٖما ٫التي جٓاَ ٤ٞبُٗتهاٞ ,مشال ال ًجٓػر ٖمل
املغأة في املداظغ ْال٨ؿاعاث ْأٖما ٫البىاد ْاملىاظم ْاملىاَ ٤التي ًمٞ ً٨حها أن جخٗغى إلقٗاٖاث ٧اإلقٗاٖاث الىٍْٓت
أْ ١ٓٞر الخمغاد التي مً املم ً٨أن جإزغ ٖلى ظىت ٖىضَا مما ًإصي إلظِاػَا أْ حكٍٓ الجىحنً .جب مغاٖاة َبُٗت
املجخم٘ الظي هي مً يمىّ لِـ حكضصا ْل ً٨مً نالر املغأة الُب٘ خُض أهّ في بٌٗ املجخمٗاث ًغ ٌٞالبٌٗ
الؼْاط مً املغأة املْٟٓت اٖخباعَا زغظذ ًٖ الُٓعر ْالٗاصة ٖمل املغأة خ ٤لِا ختى في الضًً خُض ؾمذ لِا إلاؾالم
مشال ْالظي ًغظ٘ مٗٓم ٖاصاجىا ْج٣الُضها الٗغبُت ئلُّ سغْط املغأة للمٗغ٦ت للُ٣ام بٗمل جمغٍطخي ْ٢ض حٗضث بٌٗ
اليؿاد في املجخم٘ إلاؾالمي ْ٫ر الٗمل الخمغٍطخي ئلى زغْط ٖؿ٨غير مً أمشا ٫املغأة الٗغبُت املٗغْٞت السيؿادْ ,
ْ٦ظل ٪الخٗلُم ْالخضعَـ٣ٍْ ,ا ٫أهّ ٧اهذ للؿُضة ٖاتكت ػْط الغؾٓ٫ر مجلـ ٖلمي ْ٦ظل ٪وؿاد أزغٍاث في إلاؾالم,
ْٚحر طل ٪مً املجاالث ْاملُاصًً.
ن
اإلابدث الثاني.اإلاغؤة وجنمُت ألاؾغة واإلاجخمو
"ئن ٖ٣ل املغأة ئطا ط ل ْماث ٣ٞض ط ل ٖ٣ل مت ٧لِا ْماث"2
ٔ كالقانوف األردين

 2توفيق احلكيم -حكم خلدىا التاريخ https://twitter.com/al3sri2/status/
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املغأة لِؿذ يُٟٗت ْها٢هت ئال ٣ضع ما ًغٍضٍ لِا مجخمِٗا ،لً ً٨سال ٠طل ٪الٗ٣ل م٘ الخاعٍشٍْ ،سال ّٟالضًً
ّ
ًدغم ْالًت املغأة ْأن املإمىحن ْاملإمىاث
إلاؾالمي الظي أههِٟا في ٦خا ّ ال٨غٍم في أ٦ثر مً ًت ْ ٠ُ٦أن إلاؾالم لم ِ
ّ
بًِٗم أْلُاد بٌٗ ًأمغْن املٗغٍْْ ٝجهٓنر ًٖ املى٨غْ .الخضًض ما أٞلر ٓ٢م ْلٓا أمغَم امغأة الظي عْي ًٖ َغٍ٤
أ ٓ ٨غة غْاًت مٟغصة ْالغْاًت املٟغصة ال ٌٗخض بها األخ٩ام ٞأ ٓ ٨غة مدضْص دض ال٣ظْ ٝلم ًدب ْهللا حٗالى ً٫ٓ٣رْ" :ال
ًا
ضا"٢ْ 1ض ٢ا ٫لّ ٖمغ عضخي هللا ٖىّ جب ْأ٢بل قِاصجْ ٪لم ًدب٢ْ " ،2ض ظٗل هللا الازخال ٝللخ٩امل
ج٣بلٓا لِم قِاصة أ ر
ْالخ ػعر ْلِـ للؿُُغة ْالاخخ٣اع ْؾلب الخغٍتٞ ،ال خُاة ٦غٍمت مىخجت ئال االخترام ْيمان الخغٍت ْال٨غامت للجمُ٘.
خحن هداْ ر ٫أن ه٣لل مً قأن املغأة ْهيخ٣و مً ٢ضعاتها ْط٧ائها ٞىدً هججي ٖلى هه ٠املجخم٘ ْهًٗ ٠أَم مهاصع
ٓ٢جىا ْهي جغبُت ظُا ٫الٍٓ٣ت الؿلُمتْ ،م٘ الخ٨غاع ؾٓ ٝج٣خى٘ أجها مً ظيـ يُْٗ ٠بداظت ئلى خماًت صاةمت مً
الغظل.
ٗٞىضما ًداْ٫ر املجخم٘ أن ٌؿدشجي هه ّٟمً الٗمل الخغ الكغٍ ٠لً ًخم ً٨مً الً٣اد ٖلى ٫ٓٚر البُالت ْال٣ٟغ
ّ
جدغم ما
ْالخاظت حن اليؿاد ،ئهما ش٣اٞت ج٣ضع الٗمل الخغ الكغٍ ٠للجمُ٘ ْجش ٤املغأة ْ٢ضعتها ْشجاٖتها ،ز٣اٞت ال ِ
أخل هللا مً اب ؾض الظعات٘ جبرػ املغأة ٍْىمٓ املجخم٘ ْالًَٓ.
اإلاؿلب ألاو نٌ :مًجى ومفهىم الخنمُت
في اللٛت أهمُذ الصخيد ْ ّهمُخّ :ظٗلخّ هامُا أي ظٗلخّ ػاةضا ْ ٦شحرا ْ .3الخىمُت الٟغوؿُت ًُلٖ ٤لى مهُلر
" "Développementمً الٟٗل " ْ ،"Développerمً مٗاهُّ ًبؿِ ْ ًيكغ ٍْىمي ٍُْٓعْ .4الخىمُت انُالخا" حُٛحر
اظخماعي ئعاصي ْم٣هٓص لالهخ٣ا ٫املجخم٘ مً الخا ٫الظي َٓ ٖلُّ ٗٞال ،ئلى الخا ٫الظي ًيبغي أن ًٓ٩نر ٖلُّ أمال" .5أْ
هي " الخُٛحر الاظخماعي الظي جٓ٣م مً زاللّ أ٩ٞاع ظضًضة في اليؿ ٤الاظخماعي 6بهض ٝجٍُٓغ ْ جدؿحن أخٓا ٫الىاؽ ْ ،
7
جٓٞحر السحر الاظخماعي لِم "
8

ًٓ٣م مِٟٓم الخىمُت ٖلى ان البكغ َم الثرْة الخُ٣ُ٣ت لالممْ ،ان الخىمُت البكغٍت هي " ٖملُت جٓؾُ٘ زُاعاث البكغ "
٣ٞض أ٦ضث الخٛحراث ْإلازخالٞاث التي جدهل في املٓظٓصاث املدُُت اإلوؿان أن َظا الٗالم في خغ٦ت ٚحر مخٟٓ٢ت ْفي
حٛحر مؿخمغِٓٞ .غ ه٣اف ٞلؿٟي خٓ٫ر ماَُت قُادَْ ،بُٗت املخٛحراث التي جدضر ٞحها ،لظا ٖىضما هبدض في ظظْعر
الخىمُت ْأنٓلِا ْلى هجضَا ضادث مىظ الخجاعب املب٨غة التي ٖملِا إلاوؿان ْ٫ر إلصعا ٥الخٛحراث التي جدهل مً
ٔ سورة النور – اآلية 4

" 2ابن تيمية في دقائق التفسير 6/

 3ابن منظور  ،لساف العرب  ،مادة (ف.ـ.ي)  ،دار صادر  ،بَتوت  ،مج  ، 15ص.341
ٗ راجع  ،هعجن الطالب ( ،)Dictionnaire français-arabeدار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ،بيروت2004 ،م ،
ص.292
 5د .الجوىري  ،عبد الهادي باالشتراك  ،دراسات في التنمية االجتماعية  ،المكتب الجامعي الحديث  ،د .ت ،ص.8
 6النسق االجتماعي ( ، )Système socialو النسق ما كان على نظام واحد من كل شيء
 7المرجع نفسو  ،ص .9

 8الكاشف في الجندر والتنمية حقيبة مرجعية ص  / 6صندوق االمم المتحدة اإلنمائي للمرأة – 999
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خٓلّٞ .الخىمُت هي اعج٣اد املجخم٘ ْالاهخ٣ا ّ ٫مً الٓي٘ الشا ذ ئلى ْي٘ أٖلى ْأًٞلْ ،ما جهل ئلُّ مً خؿً
الؾخٛال ٫الُا٢اث ال٩امىت التي جخٓٞغ لضحها ْاملٓظٓصة ْجُِْٟٓا لؤلًٞل 1هي " الخدغ ٥الٗلمي املسُِ ملجمٖٓت مً
الٗملُاث الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت ،جخم مً زال ٫ئًضًٓلٓظُت2مُٗىت ،لخد ٤ُ٣الخُٛحر املؿتهض ،ٝمً أظل الاهخ٣ا ٫مً
خالت ٚحر مغٓٚب ٞحها ئلى خالت مغٓٚب الٓنٓ٫ر ئلحها "٢ْ 3ض .غػر مِٟٓم " الخىمُت  " Developmentهٓعة أؾاؾُت مىظ
الخغب الٗاملُت الشاهُت ،خُض لم ٌؿخٗمل َظا املِٟٓم مىظ ِْٓعٍ في ٖهغ الا٢خهاصي البرًُاوي الباع رػ " صم ؾمُض " في
الغب٘ زحر مً ال٣غنر الشامً ٖكغ ْختى الخغب الٗاملُت الشاهُت ئال ٖلى ؾبُل الاؾخصىادٞ ،املهُلخان اللظان اؾخسضما
للضاللت ٖل خضْر الخُٓ رع املكاع ئلُّ في املجخم٘ ٧اها الخ٣ضم املاصي "  ،" Material Progressأْ الخ٣ضم الا٢خهاصي "
 ." Economic Progressاما مِٟٓم الخىمُت  Developmentضاد في ٖلم الا٢خهاص خُض اؾخسضم للضاللت ٖلى ٖملُت ئخضار
مجمٖٓت مً الخٛحراث الجظعٍت في مجخم٘ مٗحن؛ بهض ٝئ٦ؿاب طل ٪املجخم٘ ال٣ضعة ٖلى الخُٓ رع الظاحي املؿخمغ مٗض٫
ُ
 1956ئنُلر ٖلى أن الخىمُت
ًًمً الخدؿً املتزاًض في هُٖٓت الخُاة ل٩ل أٞغاصٍ ،أما ٖىض َُيت مم املخدضة ٞمىظ ٖام
هى الٗملُاث التى م٣خًاَا جٓظّ الجِٓص ل٩ل مً َالى ْالخٓ٩مت خدؿحن خٓا ٫الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت
ْالش٣اُٞت فى املجخمٗاث املدلُت ملؿاٖضتها ٖلى الاهضماط فى خُاة مم ْإلاؾِام فى ج٣ضمِا أًٞل ما ًم.،ً٨
ْهدً هإ٦ض ٖلى ان الخىمُت هي ٖملُت خًاعٍت قاملت ملسخل ٠أْظّ اليكاَاث في املجخم٘ ما ًد ٤٣عٞاَُت إلاوؿان
ًا
أًًا ىاد لئلوؿان ْجدغٍغ لّ ْجٍُٓغ لٟ٨اداجّ ْئَال ١ل٣ضعاجّ للٗمل ْالبىادْ .الخىمُت ٦ظل ٪ا٦دكاٝ
ْ٦غامخّْ ،هي ر
ملٓاعص املجخم٘ ْجىمُتها ْالاؾخسضام مشل لِا مً أظل ىاد الُا٢ت إلاهخاظُت ال٣اصعة ٖلى الُٗاد املؿخمغ.
ل ً٨ال ضا مً الاقاعة أهّ ٖلُىا الخٟغٍ ٤حن مِٟٓم الخىمُت ْمِٟٓم الىمٓ ًْٖ مِٟٓم الخٛحرٞ ،الخٛحر ال ًإصي الًغْعة
ئلى الخ٣ضم ْالاعج٣اد في املجخم٘٦ ،ما َٓ الخا ٫في خالت الخغب الظي ًإصي ئلى حُٛحر أْظّ الخُاة في املجخم٘ ْ ل ً٨ئلى
ؾٓأ  .أما الىمٓ ُٞسخل ًٖ ٠مِٟٓم الخىمُـت ،ألهّ ٢ض ًدضر هٓعة جل٣اةُـت صْ رن الخضزل املخٗمض مً ٢بل املجخم٘ ،
ْالخىمُت ً٣هض بها الخضزل امل٣هٓص لخد ٤ُ٣الىمٓ هٓعة ؾغَٗت السُى في خضْص ٞترة ػمىُت مُٗىت جدضصَا زُِ
4
الخىمُت
ٍْ٫ٓ٣ر الض٦خٓعر نالر املدمض الكٗبي  " :الىمٓ ...ال ٌٗجي الخىمُـت ؛ ٞالىمٓ ٌٗجي ػٍاصة في إلاهخاط  ،أما الخىمُت ٞهي حٗجي ‟
5
ٖالْة ٖلى ػٍاصة إلاهخاط ‟ حُٛحراث في جغُ٦باث املإؾؿاث الا٢خهاصًت ْ الاظخماُٖت "
بٗض َظٍ الخٗاعٍ ٠الانُالخُت للخىمُت ،جدبحن لىا اججاَاث ْ ػْاًا ٖضًضة ،خُض هخجٓ ر ٫م٘ مً هٓغ ئلى الؼاٍْت
الاظخماُٖتّ ،
ٗٞغ ٝالخىمُت ىاد ٖلى َظٍ الؼاٍْتْ ،مً اججّ ئلى الؼاٍْت الا٢خهاصًتْ ،مً ظىذ ئلى الؼاٍْت إلاصاعٍت أْ

 1فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية  - 996 -التنمية 5

 2إيديولوجيا (: )Idéologieعلم األفكار  ،رلموع اعتقادات خاصة ٔتجتمع أو بطبقة من الناس  ،أو مذىب سياسي أو اجتماعي

 3زلمد شفيق  ،دراسات يف التنمية االقتصادية  ،ادلكتب اجلامعي احلديث  ،اإلسكندرية  ،مصر  ،د .ت  ،ص.16
ٗ د .عبد الرمحن العيسوي  ،اإلسالـ و التنمية البشرية ،ادلكتب العريب احلديث  ،اإلسكندرية ،ص .13-12
 5د .صالح المحمد الشعيبي  ،التنمية و اقتصاديات القوى العاملة  ،مطابع بحر العلوم 06 ،

ىـ ،ص. 0
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الؿُاؾُت ْالش٣اُٞت ،ئال أن ال٣اؾم املكتر ٥حن الخٗاعٍَ َٓ ٠ض ٝالجمُ٘ ئلى جىمُت املجخم٘ دىمُـت أٞغاصٍ في ظمُ٘
َظٍ بٗاص ْالؼْاًاْ ،لِؿذ جىمُت ٞغاص ٞدؿب ،ل جىمُت مإؾؿـاث املجخم٘ ْجىمُت الضْلت طاتها،
اإلاؿلب الثاحي :اإلاغؤة وجنمُت ألاؾغة،
مىظ ال٣ضم ًخٓ٩نر املجخم٘ في أي لض مً الىٓام الاؾغي٣ْٞ ،ا لُٟغة إلاوؿان ْمُٓلّ لالظخمإ بجي ظيؿّ ،خُض جٓ٩هذ
الخجمٗاث ْال٣هباث زم ال٣غٔر الهٛحرة ْنٓال الى املضنْ ،جمشل ؾغة الىٓام الاظخماعي ل٩ل َظٍ الاهٓإ مً
الخجمٗاث البكغٍت.
َظا ٌكحر ٓ٣ة الى الضْعر ال٨بحر للمغأة في املجخم٘ ،ئهُال٢ا مً خًٓعَا الخُٓير صازل الاؾغةْ ،جهضعَا للمغ٦ؼ
الُ٣اصي لالؾغة الخ٣اؾم م٘ الغظل ،خُض جخٓػٕ املؿإْلُاث ْ٣ٞا لل٣ضعاث املٓظٓصة لضٔ ٧ل مجهماٞ ،أنبدذ
مؿإْلُت الغظل الًغب في الاعىْ ،البدض ًٖ الغػْ ،١مهضع الِٗل الٗاةليُٞ ،ما وكِ صْعر املغأة صازل البِذ ،في
املجا ٫التر ٓير ٓ٧جها م الغاُٖت لالؾغةَْ ،املا أن املغأة جخهضٔ لضْعر ُ٢اصي مِم في اَاع الٗاةلتٞ ،ان َظٍ املؿإْلُت
جخُلب شسهُت ٍٓ٢ت ْهاجخت لبىاد ؾغة الىاجختْ ،الصسهُت الٍٓ٣ت ال ض أن حٗغ ٝهٟؿِا ْ٢ضعاتها ْمٓاَبها ،ل٩ي
جخم ً٨مً مٗغٞت الضْعر الظي ؾدىجر ٣ْٞ ُّٞا لُا٢اتها ْئم٩اهُاتها,
ؾُغث املغأة في الٗهٓعر ال٣ضًمت ْالخضًشت نٟداث مً هٓعر في ظمُ٘ املجاالث ٩ٞاهذ مل٨ت ْ٢ايُت ْقاٖغة ْٞىاهت
ْاص ُت ْ٣ٞحهت ْمداعبت ْعاٍْت لؤلخاصًض الىبٍٓت الكغٍٟتْ .ختى الُٓم ما ػالذ املغأة في ٧اٞت املجخمٗاث ج٨ضح ْج٨ض
ْحؿاَم ُا٢اتها في عٖاًت ُتها ْأٞغاص اؾغتها .هي الام التي ًٖ ٘٣لى ٖاجِ٣ا مؿإْلُت جغبُت الاظُا ٫ال٣اصمت ْهي التي جضًغ
البِذ ْجٓظّ ا٢خهاصًاجّ ،هي ٦ظل ٪البيذ ْالازذ مما ًجٗل الضْعر الظي جٓ٣م ّ املغأة في ىاد املجخم٘ الًم ً٨ئٟٚالّ
أْ ج٣لُل مً ُ٢مخّ ْزُٓعجّ.
ئهما ٢ضعة املغأة ٖلى الُ٣ام بهظا الضْعر ًخٗل ٤ىُٖٓت هٓغة املجخم٘ الحها ْالاٖتراُ٣ ٝمتها ْصْعَا في عبّٖٓ مً ظِت
ْجمخِٗا دِ٢ٓ٣ا ْبما هالخّ مً جشْٖ ٠ُ٣لم ْمٗغٞت له٣ل شسهُتها ْجٓؾُ٘ مضاعِ٦ا مما ًم٨جها الُ٣ام مؿإْلُتها
ججاٍ اؾغتها ْصزٓ٫ر املُضان الٗملي ْإلاظخماعي في مجا ٫السضمت الٗامتٞ .1األؾغة هي املؿإْلت ًٖ جٓظُّ الىاشخئ ئلى
مبضأ ٖ٣ضي أْ ٨ٞغير أْ ز٣افي مٗحن أْ نغ ًٖ ّٞمبضأ ٖ٣ضي أْ ٨ٞغير أْ ٞاملٓلٓص ًٓلض ٖلى الُٟغة ا ْبُل ٜمً أزغ
ًا
مٗا.
ؾغة في جٓظحهّ دؿب ما جغٚب هي في جٓظحهّ ئلُّ ئما ًٖ َغٍ ٤ب أْ م أْ ٧لحهما ر
" ْ ...للترُ٦ب ؾغير ٖال٢ت ٍٓ٢ت الخىمُتَْٗ ،خبر َظا الترُ٦ب ٖىهغا أؾاؾُا في الخىمُت الاظخماُٖتْ ،جسخل ٠صعظت
الخىمُت ْ ٤ٞالخٛحراث في خ٨م ؾغة الٓاخضةْ 2مً ْا ٘٢ؾغة التي هي لبىت املجخمً٘ ،م ً٨الخ٨م ٖلى صعظت الخغ٦ت
ْمغْهت الٟغص في الخأ٢لم م٘ الخٛحراث الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت التي جخُلبها مؿاعاث الخىمُتْ ،حؿخُُ٘ ؾغة خٍٓ٩جها

ٔ ادلركز االقليمي لتعليم الكبار  :مؤدتر دور ادلرأة العربية يف التنمية القومية من  ،1972/9/30 -24سرس اللياف  ،التقرير النهائي ص 7
 2ولعل ىذا ىو سر تشجيع بعض الدوؿ على ضرورة األسرة الكبَتة ،و اإلكثار من اإلصلاب ،بغية مشاركة أبنائها يف تنمية دولتهم  ،كما حصل يف روسيا وإسبانيا  ،و تقدًن مكافآت
ضخمة لألسرة ادلنفذة للشروط  .و تنتهج إسرائيل السياسة ذاهتا .
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الاظخماعي الخأزحر في مؿاعاث الخىمُت ٩ل ؾِٓلـت ،ئط أجها جإزغ في جدضًض مضٔ أَمُت ٧ل مً الغظل ْاملغأة في الٗمل 1ئن
مضٔ أَمُت ؾغة في الخأزحر ئًجا ا أْ ؾلبا ٖلى الخىمُتْ ،جدضًضا مً مٓ٧ ٘٢ل مً املغأة ْالغظل في جىمُـت املجخم٘،
ْطلً ٪غْعة مؿاَمت الُغٞحن ْج٩امل الجيؿحن في إلاهخاط مِٟٓمّ الٓاؾ٘ ،أْ الاؾتهالْ ٥الخٓ٧ل ٖلى آلازغًٍ ،ههل
ئلى مىُل ٤مخُلباث جىمُت املجخم٘.
ْ اهُال٢ا مً َظا املجاٌُٗ ٫خمض ٖلى ٖمل املغأة للمؿاَمت م٘ الٔٓ٣ر الٗاملت ْالخدهُل الٗلمي ْالٗملي ْالخضعٍب
ًا
ْمالدمخّ م٘ مخُلباث الٗملٗٞ ،لى مؿخٓٔر الخٗلُم َٓ ،مِم للمغأة٦ ،ما للغظل جماما َٓ ،يغْعة ملخت لٗملُت
ًا
ر
مدهٓعا
الخىمُتٞ ..املغأة مؿإْلت ًٖ جغبُت ظُاْ ،٫هي مىخجت ْمؿتهل٨ت ٧الغظلْ ،ان مغصْص الخٗلُم ْالٗمل لِـ
ٞحها  ،ِ٣ٞل في املجخم٘ ٩٦ل ،خُض أن املغأة املخٗلمت ْالٗاملت جد ٤٣ألؾغتها مؿخٓٔر مِٗكت أًٞل٦ ،ما أن املغأة
ًا
أًًا حؿِم في جىمُت املجخم٘ ْطلًٟ ٪ل الخٗلُم ْالٗملٞ ،لِما ازغ ئًجابي ٖلى مؿاَمت املغأة في ٖملُت
املخٗلمت ر
الخىمُتْ .لٗل ػمت الا٢خهاصًت املالُت الٗاملُت ئياٞت ئلى الٗٓامل الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت أصث الخاظت ئلى الهجغة
لخدؿحن مؿخٓٔر املِٗكت ْمؿاٖضة ؾغة املمخضة في طلْ ،٪ل ً٨مِما ٧اهذ ؾباب ٞال ًإصٔ طل ٪ئلى َضع ٦غامت
املغأة .ل الخٟاّ ٖلى ٦غامتها مهضاُ٢ت ْشجاٖت.
ًا
ًا
همٓطظا مهٛغرا لؤلمت ْزهاةهِا جىٗ٨ـ ٞحها الُ٣م ؾاؾُت التي جد٨م خغ٦ت املجخم٘
ر
ْما طل ٪ئال ألن ؾغة حٗض
ْحؿحر أمٓعٍ ْحٗض في الٓ٢ذ هٟؿّ الضٖامت ؾاؾُت ْاللبىت الجَٓغٍت ئطا عٚب في جٓظُّ ظُا ٫ئلى ؾلٓ ٥مٗحن أْ
جدظًغَم مً ؾلٓ ٥مٗحن ئجها زِ الضٞإ ْ ر ٫الظي ًدمي املغد مً ٧ل الهجماث .ئجها ؾغ ٧لمت التر ُت التي ج٣تر رن
ًا
ًا
ٞاٖال في املجخم٘.
ر
الُٟل مىظ وٗٓمت أْٟاعٍ ْ ئلى أن ًهحر ٖىهغرا
اإلاؿلب الثالث :اإلاغاة وجنمُت اإلاجخمو
ئن اليؿاد ٌك٩لً هه ٠املجخم٘ أي ههَ ٠ا٢خّ إلاهخاظُتٞ .ل٣ض أنبذ لؼاما أن ٌؿِمً في الٗملُت الخىمٍٓت ٖلى ٢ضم
املؿاْاة م٘ الغظا .٫ل أنبذ الُٓم ج٣ضم أي مجخم٘ مغجبُا مضٔ ج٣ضم اليؿاد ْ٢ضعتهً ٖلى املكاع٦ت في الخىمُت
الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖتْ .بً٣اد َظا املجخم٘ ٖلى ٧اٞت أق٩ا ٫الخمُحز يضًَْ 2.ئهُال٢ا مً ان الخىمُت التي جغ٦تز في
مىخُل٣اتها ٖلى خكض الُا٢اث البكغٍت املٓظٓصة في املجخم٘ صْنر جمُحز حن اليؿاد ْالغظاً .٫هبذ الاَخمام املغأة
ًا
أؾاؾُا في ٖملُت الخىمُت طاتها ،االيا٢ت الى جأزحرَا املباقغ في الخه ٠آلازغ.
ر
ْبضْعَا في جىمُت املجخم٘ ظؼاد
 1996ضاًت َخمام الٗالمي ًُ٣ت املغأة لجِت جمُ٨جها
 1985مغْعا مإجمغ ٨حن ؾىت
- 1975
ق٩ل الٗ٣ض الٗالمي للمغأة
مً أصاد ْاظب أصْاعَا ٟٗالُت مشل الغظل ٧املكاع٦ت في ئجساط ال٣غاع في مسخل ٠مىاحي الخُاة ؾُاؾُت ٧اهذ أْ
ئظخماُٖت ْا٢خهاصًت ْز٣اُٞتْ ،طل ٪مً زال ٫ؾلؿلت مً الىضْاث ْاملإجمغاث التي ٖ٣ضث في ٖضة صْ٫ر ٖغبُت ٦مىخضٔ
ْ"2000مإجمغ ال٣مت الاؾخصىاتي للمغأة
ْ2000مإجمغ ال٣مت ْ٫ر للمغأة الٗغبُت "ال٣اَغة
٢مت املغأة الٗغبُت املىامت ٖام
 2001م٘ ٖضص مً املىخضًاث خٓ٫ر املغأة ْالؿُاؾت ْ...الاٖالمْ...الا٢خهاصْ...في الص املهجغ أما ئج٣اُ٢ت
الٗغبُت املٛغب
 1د .الشعييب  ،ادلرجع السابق  ،ص .34
ٕ  .رفيقة سليم حمود  :المرأة المصرية – مشكالت الحاضر وتحديات المستقبل  ،ص

،دار االمين  ،القاىرة 997
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ئوكاد "مىٓمت املغأة الٗغبُت " ٣ٞ ..ض ههذ ٖلى أن حٗ٣ض مإجمغا ٧ل ٖامحن لُُل٘ ٖلى ج٣اعٍغ ٖمل املىٓمت ْالخجاعب
الَٓىُت للضْ٫ر ًٖاد ٦ما جىٓم املٓاص 15ْ12ْ7مً الىٓام الضازلي للمىٓمت ظغاداث الخا٦مت ٩ٞان املإجمغ الظي
 2006قٗاعٍ " ؾذ ؾىٓاث بٗض ال٣مت الاْلى للمغأة الٗغبُت الاهجاػاث ْالخدضًاثْ ،املإجمغ الشاوي الظي
ٖ٣ض في البدغًٍ
 2008قٗاعٍ :املغأة في مِٟٓم ًْ٢اًا امً الاوؿان  /املىٓٓعر الٗغبي ْالضْليْ.املإجمغ الشالض في
ٖ٣ض في الاماعاث 13-11ث/2
2012
 2010قٗاعٍ " املغأة الٗغبُت قغٍ ٪أؾاسخي قي مؿاع الخىمُت" اما املإجمغ الغاب٘ ْالظي ٖ٣ض في الجؼاةغ
جٓوـ ٖام
1
٧ان قٗاعٍ " امل٣اعهت ْػٍاصة الاٖما ٫اليؿاةُت في الٗالم الٗغبيُ٢ :اصة ْجىمُت" أ٦ضث ْاْنذ َظٍ املىخضًاث ٖلى يغْعة
صٖم صْ رع املغأة ْم٩اهتها ْمىدِا خ ٤الٗمل في املُاصًً ٧اٞت هٓغا ألَمُت م٩اهت املغأة في املجخم٘ لجِت صْعَا في جد٤ُ٣
اؾخ٣غاع الاؾغة.
ئن اُٖاد املغاة خغٍتها ْ٢غاعَا ً ،سلٓ٢ ٤ة ا ضاُٖت في املجخم٘  ،ان خغٍت املغاة مً اَم صٖاةم املجخم٘ الخغ ،لً ً٨ب٣ى
طل٦ ٪الما هٓغٍا في مجخمٗاجىا الٗغبُت ْالاؾالمُتٞ ،ال ًم ً٨لِظٍ املجخمٗاث الٟ٣ؼ في الِٓاد مغاخل جاعٍسُت صّٗٞ
ْاخضٍ ،ل ًجب ان ًٓ٩نر املٓيٕٓ املغجبِ في جىمُت مجخم٘ املغاة مدٓعَاْ ،ال ض في هٟـ الٓ٢ذ مً ؾً حكغَٗاث
خضًشّ لهالر املغاٍ جضعٍجُا يمً جل ٪السُت الخىمٍّٓ املجخمُّْٗ ،جغ ٥املٓعْر ْج٣لُو هٟٓطٍ جضعٍجُا للٓنٓ ر ٫الى
خالت املجخمٗاث الخغٍ ،دُض ًدؿجى للمغاة السغْط مً ٖ٣ضتها اجها امغاة ،جل ٪الٗ٣ضة التي ا٢ىٗىاَا بها ختى انبدذ
ظؼد مً ٍَٓتها .ان املغاة في املجخمٗاث الٗغبُت ْالاؾالمُت داظت الى حكغَٗاث خضًشّ جًمً لِا خِ٢ٓ٣ا ْج٣لُو هٟٓط
الغظل في خُاتها ْازخُاعاتهاْ ،ال ًم ً٨ان هيخٓغ مً املغاة الُ٣ام ضْعَا ْخُضة ٞ ،هي داظت الى خماًت الضْلت ،يمً
ٓ٢اهحن خضًشّ ،اياٞت الى اقغاِ٦ا في الخُاة الا٢خهاصًّ ْفي عجلت الاهخاط لًمان جاُ٦ض ٍَٓتها ْشسهُتها .
ن
ن
الخ ـ ــاجــمت
ًا
أًًا مجخم٘ نٛحر ًم ً٨مً زاللّ ِٞم َبُٗت املجخم٘ ال٣اةمت
ئن ؾغة هي اللبىت ْلى في البىاد إلاظخماعي ْ ؾغة ر
 ُّٞألجها ٓ٧خضة ىاد في املجخم٘ جإزغ ْ ُّٞجخأزغ ّ ْال هبال ٜئطا ٢لىا أن مٗٓم املك٨الث الاظخماُٖت ْخلٓلِا ًم ً٨أن
هغبُِا بٗٓامل مغجبُت املٓا ٠٢ؾغٍت ْال ًم ً٨أن هخهضٔ للمك٨الث التي جٓاظّ املجخم٘ مً ٚحر أن هبدض في
مك٨الث ؾغة ّ
ْهٓ٣مِا.
ًا
ظُضا مؿإْلُتها لهالح أمغ البكغٍت ،خُض أن صْعر املغأة ْ٫ر في املجخم٘
هدً الُٓم في أمـ الخاظت ئلى املغأة التي حعي ر
ىاد ظُل ٓ٢ير في حجغ أمٓمت خُ٨مت خاهُت ٣ٞحهت ،جبجي ّ
ْحكُض بٗلمِا ِِْ٣ٞا ْْعِٖا نغح الغظا ٫املُلٓب الُٓم بٗثهم
ئلى مٗ٣ض الُ٣اصة ْالغٍاصة ْالخب ْإلازاد ،لُٓ٣م مجخم٘ الًَٓ ٖلى ؾٓاٖض الغظاْ ٫يماةغ اليؿاد ،مجخم٘ مخماؾ٪
ًا
ْمخًامً .ئن مِمت املغأة الُٓم زُحرةْ ،عؾالتها الُبُُٗت يغْعٍت ،ألجها حِٗل خايغرا يإث مٗالم إلاوؿاهُت ،ُّٞ
 . 1-1الصفحة الرئيسية من موقع منظمة المرأة العربية
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ًا
عبت لِا ْالى الؼْط خُ٨مت ْمغقضة ملؿحرجّ ،ئلى الٓلض حؿِغ
ْهي مؿإْلت ًٖ بٗثها مً ظضًضٞ ، ،مِمتها الٗٓصة ئلى ؾغة ر
ٖلُّ إلهباث ظُل ٍٓ٢م ،حؿألّ َْؿألِا ًٖ مِمخّ في الخُاة،
ًا
ًا
ْزُ٣ا خُٓعر ز٣اٞت ْْعي املغأة ْمؿاَمتها الٟٗالت بهظا البىاد
اعجباَا ر
ر
ئن الخُٓعر ْالبىاد الخًاعير ألي مجخم٘ مغجبِ
ًا
ًا
ًا
ْ٢اةما ٖلى املٓاَىت ْخ١ٓ٣ر الاوؿان ْالٗضالت الاظخماُٖت ْاملباصب إلاوؿاهُت ْال ًم ً٨ألي مجخم٘
ر
ر
مضهُا
ر
مجخمٗا
لُٓ٩نر
ان ًبجي خًاعة صْنر ان حؿاَم  ُّٞاملغأة مؿاَمت ٗٞالت.ئن ج٣ضم املجخم٘ مغجبِ اعجباٍ ْزُ ٤خ٣ضم املغاةْ ،هُلِا
ظمُ٘ خِ٢ٓ٣ا ْخغٍتها ْ٢غاعَاْ ،ال ق ٪ان ج٣ضم الغظل َٓ زمغة ج٣ضم املغاة،
الخٓنُاث
لبىاد مجخم٘ مؼصَغ ْمخُٓعر ًغقى الى مؿخٓير الامم الغاُ٢ت ال ض لّ مً ْي٘ أؾـ اؾاؾُت لٓي٘ املغأة في امل٩ان الالة٤
بها لبىاد املجخم٘ الغاقي ْاملخُٓعر:
ئن املغأة الٗغبُت التي صاع ٖلحها الؼمان صْعجّْ ,أنبدذ حٗاوي مً جضمغ املجخمٗاث أؾغة جلٓ زغٔر ,ناع لؼاما
ٔ-
ٖلىحها أن حكض مً أػعَا مغة أزغٔر ْأن حؿمٓ ئلى الاوٗخا ١مً ٚالَْ ٫لب املغاجب الٗالُتٖ ,لى َغٍ ٤إلانالح امليكٓص
ألؾغها ْمجخمٗاجىا.
لً٣اد ٖلى الامُت الا جضًت حن اليؿاد ْطل ٪خٗلُمًِ ال٣غادة ْال٨خا ت ْالتي حٗخبر السُٓة الاْلى لغ٘ٞ
ٕ-
املؿخٓٔر الش٣افي للمغأة ْػٍاصة ْٖحها لخٓ٩نر ٞاٖلت في ىاد املجخم٘ ْجُٓعٍ.
ُ٢ام الضْلت انضاع الدكغَٗاث لخماًت خغٍت املغأة ْيمان خِ٢ٓ٣ا املضهُت ٧املت ْاَالَ ١ا٢اتها الا ضاُٖت
ٖ-
ْجضا ًٖ ٘ٞخِ٢ٓ٣ا ْم٩اهتها الاظخماُٖت ْخماًتها مً الٗىْ ٠الاطٔ ْمً الٗاصاث ْالاٖغا ٝالٗكـاةغٍت البالُت التي جدِ
مً ٦غامت املغأة ْشسهُتها.
ْي٘ مىااج جغبٍٓت للمضاعؽ جمُ٘ مغاخلِا ْللجامٗاث جضٖم اخترام املغأة ْالاٖترا ٝأَمُت صْعَا ٦مغبُت
ٗ-
َو
َْ ٦ومضعؾت ألٖضاص ظُل ْاعي ٌٗمل ٖلى ىاد ْاػصَاع الًَٓ.
ًجب أن ًُىٓغ للمغأة بٗحن إلاوؿان الؿامي لخخطر خ٣ُ٣ت ج٩املِا ْخِ٢ٓ٣ا ْخغٍتها.
٘-
ًا
ُ
ؾببا في نالح املجخم٘ ْجغبُت أٞغاص مدؿامحن ،لُخطر ما هي
ًيبغي أن ًىٓغ للمغأة ٩٦اةً ٌؿخُُ٘ أن ً ٓ٩رن ر
-ٙ
 ١املغأة .
خ ٓ٣ر
اإلا ــغاح ـ ــو واإلاطاصع
-1
-2
1997
-3
ٗ-
-5

اللغآو الىغٍم وؤخاصًث الغؾىٌ×.
خمىص عفُلت ؾلُم :اإلاغؤة اإلاطغٍت – مشىالث الخاغغ وجدضًاث اإلاؿخلبل  ،ص، 21صاع الاميو  ،اللاهغة
1995
ص .الجٍٓغ ئ غاَُم  - ،ؾغة ْاملخٛحراث الخىمٍٓت في اململ٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت -,م٨خبت الٗبُ٩ان ،
ص .الجٍٓغ ئ غاَُم دض لم ًيكغ بٗىٓان “ ؾغة ئلى أًً ؟ “ ،
1992
نماع خامض  :بناء الانؿاو الهغبي  ،مغهؼ ابن زلضوون للضعاؾاث الانماثُت  ،اللاهغة ،
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يالب خُاة  :البِئت والخنمُت من منكىعن النىم الاحخماعي (بدث)– وػاعة الؿُاخت والبِئت الُمنُت – منشىعن
-6
ً
ن
الىترونُا
 .ص .اللبِس ي ؤمل  ،اإلاغؤة الهغبُت والخنمُت اإلاؿخضامت ندى عئٍت نغبُت مشترهت  ،بدث ملضم للماجمغ
-7
.2010
الثالث إلانكمت اإلاغؤة الهغبُت نام
الض٦خٓعر ْ /افي ٖلي ٖبض الٓاخض  -ؾغةْاملجخم٘  ، -صاع جهًت مهغ  -،الُبٗت الؿابٗت  1977،-م
-8
1995م .
عؤْٖ ٝؼث َبت -املغأة ْالٗمل الؿُاسخي  ،-عؤٍت ئؾالمُت  ، -،املِٗض الٗالمي لل٨ٟغ إلاؾالمي-،
-9
ٓٔ  -املٓؾٖٓت الٗغبُت الٗاملُت  -اليسست إلاٖالمُت .2009-الؿالم ? mawsoah.net/gae_portal/maogen.asp
2012
-5-24
خاعٍش
قَٓض
main2&articleid=!%C7%E1%D3%E1%C7%E3!151695_0
مساغغاث
واصًت ظما ٫الضًً  :املغأة الغٍُٟت ْاصْاعَا الاظخماُٖت ْمدضصاتها ،مدايغة ٢ضمذ في ْعقت الٗمل للُ٣اصاث
ٔ-
 ) ، 1995الخ٣غٍغ الجهاتي ( املغ٦ؼ الا٢لُمي لخٗلُم ال٨باع " أؾ ، " ٪ٟؾغؽ اللُان .
مً 18الى/ 3/ 30
ٖاَضة َالب الامحن-الخجم٘ اليؿاتي الضًم٣غاَي اللبىاوي -وؿاد ًخدضًً الٗلم ِ٢غًَ-صعاؾت ممضاهُت -يِغ
ٕ-
2005
املٛغ –َغا لـ-
املغأة في مٓاظِت مُإْلُلتها ؾغٍتْاملجخمُٗت -صلُل مغا٦ؼ وؿاَاث املغأة.
ٖ-
الطفدت الغثِؿُت من مىكو منكمت اإلاغؤة الهغبُت
ٗ-
 ،1972ؾغؽ اللُاو ،
اإلاغهؼ الاكلُمي لخهلُم الىباع  :ماجمغ صوعن اإلاغؤة الهغبُت في الخنمُت اللىمُت من/9/ -24
-5
1
الخلغٍغ النهاجي ص7
جٓ ٤ُٞالخُ٨م-خ٨م زلضَا الخاعٍشhttps://twitter.com/al3sri2/status/
-6
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اإلاهىكاث الثلافُت للمشاعهت الؿُاؾُتن للمغؤة في اإلاجخمهاث الهغبُت
الضهخىعن مدمض زشمىون حامهت باجنت  -الجؼاثغ
ن
ن
ملخظ:
تهضَ ٝظٍ املضازلت أؾاؾا ،ئلى ئ غاػ أَم املٗٓ٢اث الش٣اُٞت املكتر٦تْ ،الغاسست في مٗخ٣ضاث مٗٓم املجخمٗاث
الٗغبُتْ ،التي جغظ٘ في مجملِا ئلى الضًً ْالٗاصاث ْالخ٣الُض ْ ٖغاْ ،ٝالتي ٚالبا ما جدٓ٫ر صْنر املؿاْاة حن الجيؿحن،
الغظل ْاملغأة ،في املكاع٦ت في الٗمل الؿُاسخي بكتى مؿخٍٓاجّ ،الىًالُت ْالخمشُلُتْ ،ختى جٓلي املىانب ْاملؿإْلُاث
الخٓ٩مُت.
ْ٢ض جٓنلىا ئلى أن ؾبب ٧ل َظٍ املٗٓ٢اثً ،غظ٘ األؾاؽ ئلى اٖخ٣اصاث ز٣اُٞت مٓعْزت في مٗٓم املجخمٗاث الٗغبُت
 ،ضعظاث مخٟاْجت ،جخٗل ٤ىٓغة صْهُت للمغأة مىظ ٢ضًم الؼمان ،أجها مسلٓ١ر يًُٗ ٠دخاط ئلى الخماًت بؿبب ىِخّ
الٟؿُٓلٓظُتْ ،مسلٓ١ر ٚحر مإَل الُٟغة ئلى الخضزل في أمٓعر الخُاة ْزانت الكأن الٗامْ ،أن ُْْٟتها ؾاؾُت في
الخُاة ،هي ئهجاب َٟاْ ٫الخغم ٖلى جغبُتهمْ ،الؿِغ ٖلى عاخت الؼْطْ ،ئقبإ عٚباجّ ،في م٣ا ل يماهّ لل٣مت
الِٗلْ ،مخُلباث الخُاة ؾاؾُت ْ٦ظل ٪الخماًت مً زُاع املجخمُٗت ،ألن املغأة في املجخمٗاث الٗغبُت لُاملا ٧اهذ
ٖىٓاها لكغ ٝالغظل ْٖؼجّْ ،في زحر ًم ً٨ال٫ٓ٣ر أن الً٣اد ٖلى َظٍ املٗٓ٢اث الش٣اُٞتً ،خُلب ٖمال هًالُا ٦بحرا
في َظٍ املجخمٗاث ،ؾٓاد مً َغ ٝاليؿاد أْ ختى مً َغ ٝالغظا ،٫املإمىحن دغٍت املغأة ْخِ٣ا في املكاع٦ت ،في ئصاعة
الكأن الٗام في املجخم٘.
ن
ملضمت:
ل٣ض خٓي مٓيٕٓ مكاع٦ت املغأة في الخىمُت املجخمُٗت بك٩ل ٖامْ ،في الخُاة الؿُاؾُت بك٩ل زام ،مً زال٫
املىٓٓعر الاظخماعي ْالش٣افي ،اَخمام ال٨شحر مً الضاعؾحن ْالباخشحن الاظخماُٖحن زال ٫الٗ٣ضًً زحرًً مً ال٣غنر
املاضخيْ ،طل ٪اٖخباعٍ مً املٓيٖٓاث الكاة٨ت ْالبالٛت الخُٗ٣ض ،هٓغا ل٨ثرة ْظِاث الىٓغ ْآلاعاد املخٗضصة بكأهّ،
ٞمكاع٦ت المعأة في الدُاة الؿُاؿُت ٧اهذ ْماػالذ مغَٓهت بّعْ ٝالمجخم٘ الظي خُٗف  ،ُّٞخُض خخْ٢ـ ٝصعجـت
ﻫطٍ المكاع٦ت ٖلى م٣صاع ما ُخمخ٘ بّ المجخم٘ من دعُت ْصُم٣عاٍُت مـن الىادُـت الؿُاؿـُتْٖ ،لى ما ُمىدّ
المجخم٘ من دعُاث اجخماُٖت للمعأة لمماعؿت ﻫطا الصْعْ .لطا ٞاىـّ ال ُم٨ـن مىا٢كت المكاع٦ت الؿُاؿُت للمعأة
بمٗػٖ ٫ن الّعْ ٝالاظخماُٖت ْالؿُاؿُت التي ُمـع بُـا المجخم٘.
ْٖلى العٚم من الم٨اؿب ال٨شُعة ْالعايٗت التي خد٣٣ث للمعأة الٗعبُت مؤسعاﹰٞ ،اىـّ ال ُـػا ٫ﻫىا ٥الٗصُص من
المْٗ٢اث ْالهْٗباث التي خدْ ٫صْن خ ٫ُٟٗمكاع٦ت د٣ُ٣ت لليؿا د في الـٍْن الٗعبي .بدُر لم ُهبذ الدصُر ٖن
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خ ٫ُٟٗالمكاع٦ت الؿُاؿُت للمغأة خعٞاﹰ أْ بدر ٖن د٣ـْٖ ١لى الىمٍ الٛغبيْ ،ئىما ﻫْ ًعْعة ملدت ُجب أن
ُخٗام ٫مُٗا مسخلـ ٝالمؤؿؿـاث مـن دْ٨مت ْاٖالم ْمؤؿؿاث المجخم٘ املضويٞ .ال خػا ٫المكاع٦ت الؿُاؿُت
للمعأة مخٗثرة ْأمامُـا ال٨شُع لخه ٫ئلى المكاع٦ت الدُ٣ُ٣ت ْالٟٗلُت في هى٘ ال٣عاعْ ،ﻫطٍ المكاع٦ت هي التي ؿـخ٫ٟ٨
لباقي وؿاد الٍْن الدهْٖ ٫لى دُ٢ْ٣ن ألن ﻫىا ٥من ٍُالب بُا ُْبدر ٖىُا .
ْلِظا ًٓل َظا املجا ٫داظت للضعاؾت ْالخٗم ٤هٓعة أْؾ٘ ْأقملْ .لظل ٪خٓلىا مً زالَ ٫ظٍ املضازلت ج٣ضًم
ي ملكاع٦ت املغأة في الٗمل الؿُاسخي م٘ جٓيُذ بٗضٍ الخاعٍذي ٢بل إلاؾالم ْبٗضٍ بك٩ل ٖام زم التر٦حز ٖلى
املِٟٓم الىٓغ ر
أَم املٗٓ٢اث الش٣اُٞت الغاسست في ٢ىاٖاث املجخمٗاث الٗغبُت سهٓم الٗمل الؿُاسخي للمغأة ْمكاع٦تها في ئصاعة
الكأن الٗام.
1ـ مفهىم اإلاشاعهت الؿُاؾُت للمغؤة:
حٗخبر املكاع٦ت الؿُاؾُت في أي مجخم٘ هي مدهلت جهاةُت لجملت مً الٗٓامل الاظخماُٖت الا٢خهاصًت ْاملٗغُٞت
ْالش٣اُٞت ْالؿُاؾُت ْ زالُ٢ت ،جخًاٞغ في جدضًض يُت املجخم٘ املٗجي ْهٓامّ الؿُاسخي ْؾماتهما ْ لُاث اقخٛالِما،
ًا
ًا
عةِؿا مً مٗالم
ر
ر
مٗلما
ْجدضص همِ الٗال٢اث الاظخماُٖت ْالؿُاؾُت ْمضٔ جٓاِ٣ٞا م٘ مبضأ املكاع٦ت الظي اث
املجخمٗاث املضهُت الخضًشت ،املجخمٗاث التي أٖاص الٗمل الهىاعي ْج٣ضم الٗلٓم ْاملٗغٞت املٓيُٖٓت ْالش٣اٞت الخضًشت
ٔ ْإلاهجاػْ ،خ٨م
ىاد خُاتها الٗامت ْٖال٢اتها الضازلُتٖ ،لى أؾاؽ الٗمل السالْ ،١املباصعة الخغةْ ،املىٟٗت ْالجضْ ر
ال٣اهٓن ،في ئَاع صْلت َْىُت خضًشت ،هي ججغٍض ٖمٓمُت املجخم٘ ْق٩لّ الؿُاسخي ْجدضًضٍ الظاحي.
ْحٗغ ٝاملكاع٦ت في معجم مهُلخاث الغٖاًت ْالخىمُت الاظخماُٖت ٖلى أجها " :حٗاْنر ٞغص م٘ ٞغص زغ أْ بٌٗ ٞغاص
1
م٘ البٌٗ آلازغ في ئهجاػ ٖمل مكتر."٥
٦ما ٌٗغِٞا أًًا ٖلى أجها " :املؿاَمت أْ الخٗاْنر في أي ْظّ مً ْظٍٓ اليكاٍ ٧اقتراٞ ٥غاص في وكاٍ اظخماعي أْ
2
املؿاَمت في جد ٤ُ٣أَضا ٝالجماٖت ْاملكاع٦ت في جدمل املؿإْلُت".
٦ما ًض ٫مٗجى املكاع٦ت خؿب ما ًٓضخّ معجم الٗلٓم الاظخماُٖت ٖلى " :املؿاَمت أْ الخٗاْ رن في أي ْظّ مً ْظٍٓ
اليكاٍ َْؿخسضم َظا الانُالح ٦شحرا في الا٢خهاص٣ُٞ ،ا ٫املكاع٦ت في عباح أْ في ئصاعة املكغْٕ أما في املجا٫
الؿُاسخيُٞ ،ضٖ ٫لى ئقغا ٥املَٓىحن في مىا٢كت مٓعر الٗامت ُغٍ٣ت مباقغة أْ ًٖ َغٍ ٤ازخُاع مً ًمشلِم في
3
املجالـ الىُا ُت".
- 1أمحد زكي بدوي ،معجم مصطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية ، ،دار الكتاب ادلصري ،القاىرة ،1987 ،انظر :مشاركة . Participation
 -2نفس ادلرجع السابق ،ص.886

 -3إبراىيم مذكور وآخروف ،معجم العــلوم االجتماعية ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،القاىرة 1975 ،،ص.545
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أما مً الىاخُت الانُالخُتٞ ،ىجض ال٨شحر مً الخٗغٍٟاث التي جىاْلذ مِٟٓم املكاع٦ت في ق٩لّ الٗام أْ مضلٓلّ
الٗام٧ ،الخٗغٍ ٠الظي ًغٔر ناخبّ أن املكاع٦ت هي " :الٗملُت التي مً زاللِا ًلٗب الٟغص صْعا في الخُاة الؿُاؾُت
ْالاظخماُٖت ملجخمّٗ ْجٓ٩نر لضًّ الٟغنت ،ألن ٌكاع ٥في ْي٘ َضا ٝالٗامت لظل ٪املجخم٘ ْ٦ظل ٪أًٞل الٓؾاةل
1
لخدْ ٤ُ٣ئهجاػ َظٍ َضا."ٝ
ْمً زالَ ٫ظٍ الخٗغٍٟاث الؿا ٣تً ،م٨ىىا ال٫ٓ٣ر أن اإلاشاعهت الؿُاؾُت للمغؤة حهجي حهؼٍؼ صوعها في بؾاع النكام
الؿُاس ي بػماو مؿاهمتها في نملُت ضنو الؿُاؾاث الهامت واللغاعاث الؿُاؾُت ؤو الخإزير فيها وازخُاع اللاصة
الؿُاؾُيو ,بنها حهجي ؤوؾو مشاعهت هاصفت من حانب اإلاغؤة ؾىاء بطىعة مباشغة ؤو يير مباشغة في نملُت ضنو
اللغاعاث الؿُاؾُت وحؿُير الشإو الهام.
بٗباعة أزغٔ ،حٗخبر املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة مبضأ صًم٣غاَُا مً أَم مباصب الضْلت الَٓىُت الخضًشت؛ مبضأ ًم٨ىىا
أن همحز في يٓةّ هٓمت الَٓىُت الضًم٣غاَُت التي جٓ٣م ٖلى املٓاَىت ْاملؿاْاة في الخ١ٓ٣ر ْالٓاظباث حن الغظا٫
ًا
ًا
ر
هُٖٓا
ْاليؿادْ ،بحن هٓمت الاؾدبضاصًت ،الكمٓلُت أْ الدؿلُُت التي جٓ٣م ٖلى الاخخ٩اع .خُض ًُ٣م َظا املبضأ ر
ٞغ٢ا
حن هٓام َْجي صًم٣غاَي ٓ٢امّ الٓخضة الَٓىُتْ ،خضة الازخالْ ٝالخىٕٓ ْالخٗاعى الجضليْ ،هٓام قمٓلي أْ حؿلُي
ًا ًا
ًا ًا
طاجُا في أي ْ٢ذ.
ٖاعٍا ْجضمحررا ر
ٖىٟا ر
ٓ٢امّ الخداظؼ الاظخماعي ْالخغب َلُت ال٩امىت التي ًم ً٨أن جىٟجغ ر
2ـ نكغة اإلاجخمهاث الهغبُت للمغؤة كبل ؤلاؾالم:
2ـ1ـ اإلاغؤة ننض الهغب في الجاهلُت:
 -1لم ً ً٨للمغأة خ ٤إلاعر٧ْ ،اهٓا ًٓ٣لٓنر في طل :٪ال ًغزىا ئال مً ًدمل الؿٍُْ ،٠دمي البًُت.
 -2لم ً ً٨للمغأة ٖلى ػْظِا أي خْ ،٤لِـ للُالٖ ١ضص مدضْصْ ،لِـ لخٗضص الؼْظاث ٖضص مٗحن٧ْ ،اهٓا ئطا ماث
ًا
الغظلْ ،لّ ػْظت ْأْالص مً ٚحرَا٧ ،ان الٓلض ٦بر أخ ٤ؼْظت أ ُّ مً ٚحرٌٍٗ ِٓٞ ،خبرَا ئعزا ٦بُ٣ت أمٓا ٫أ ُّ!.
ًْٖ ا ً ٖباؽ عضخي هللا ٖجهما ٢ا٧« :٫ان الغظل ئطا ماث أ ٍٓ ،أْ خمٍٓ ِٓٞ ،أخ ٤امغأجّ ئن قاد أمؿِ٨ا ،أْ ًدبؿِا
ختى جٟخضي هضاِ٢ا ،أْ جمٓث ُٞظَب مالِا».
ًا
ًا
قغ خضاص ْأ٢بدّٞ ،خلبـ قغ مالبؿِا،
خٓال ٧امال٧ْ ،اهذ املغأة جدض ٖلى ػْظِا ّر
٢ْ -3ض ٧اهذ الٗضة في الجاَلُت ر
ْٟغاْ ،ال جؼٍل ًا
ْحؿ ً٨قغ الٛغْ ،ٝجتر ٥الؼٍىت ْالخُُب ْالُِاعةٞ ،ال جمـ مادْ ،ال ج٣لم ًا
قٗغاْ ،ال جبضْ للىاؽ في
مجخمِٗمٞ ،اطا اهخهى الٗام زغظذ أ٢بذ مىٓغْ ،اهتن عاةدت.
َو َو ُ َو ْ َو
َو ُ ْ
٧ -4ان الٗغب في الجاَلُت ًُ٨غَٓ رنئمادَمٖلى الؼهاٍْ،أزظْ رنأظٓعَم :ختى هؼ ر ٓ٢ ٫ر ٫هللا حٗالىَ { :وو نال جى ِغ ُهىافخ َوُا ِجى ْنم َونلى ال ِبً ِن
اء
ْ َو َو ْ َو َو َو ُّ ً َو ْ َو ُ َو َو َو ْ
ُّ ْ َو (5) 2
اةالضنُا}.
ع ال َوخ َوُ ِن
و جدطنا ِلخبخًىانغ ن
و ؤعص ن
ِب ن
 -1عبد اذلادي اجلوىري ،أصول علم االجتماع السياسي ،دار ادلعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ،1996 ،ص55
 -2النور.33 :
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٧ْ -5ان ٖىض الٗغب في الجاَلُت أهٓإ مً الؼْاط الٟاؾض الظي ٧ان ًٓظض ٖىض ٦شحر مً الكٗٓبْ ،ال ًؼا ٫بًّٗ ئلى
الُٓم في البالص الِمجُت:
ؤ -فمنها اشتران الغهـ مً الغظا ٫في الضزٓ٫ر ٖلى امغأة ْاخضةْ ،ئُٖائها خ ٤الٓلض جلخ ّ٣مً قادث مجهم.
ًا
ًا
مُٗىا مً الغؤؾاد املخهٟحن
ب -ومنها نياح الاؾدبػام َْٓ :أن ًأزظ الغظل لؼْظّ أن جم ً٨مً هٟؿِا ر
عظال
الصجاٖت ،لُٓ٩نر لِا ْلض مشلّ!
ج -ومنها نياح اإلاخهت َْٓ :املإ٢ذ٢ْ ،ض اؾخ٣غ أمغ الكغَٗت ٖلى جدغٍمٍّْ ،بُدّ َِ ٞوغ١ر الكُٗت إلامامُت.
ؼْط الغظل امغأة :يخّ ،أْ أزخّ ،أْ َومً هي جدذ ْالًخّ ٖلى أن ًُؼْظّ أزغٔر بٛحر مِغ،
ص -ومنها نياح الشًاع َْٓ :أن ًُ ْر
ً٘ زغٔر.
نضا٧ ١ل ْاخضة ُ ُر
ُر
ًا
َْظان الىٖٓان مبيُان ٖلى ٢اٖضة اٖخباع املغأة مل٩ا للغظل ًخهغٞ ٝحها ٦ما ًخهغ ٝفي أمٓالّ ْبهاةمّ.
ْال ًؼالان مٓظٓصًً ٖىض بٌٗ الكٗٓب الِمجُت ٧الغجغ!! ْأما املغجٓ٣نر مً الٗغب ٣٦غَل٩ٞ ،ان ه٩اخِم َٓ الظي
ٖلُّ املؿلمٓنر الُٓم مً السُبتْ ،املِغْ ،الٗ٣ض َْٓ ،الظي أ٢غٍ إلاؾالم ،م٘ ئ ُا ٫بٌٗ الٗاصاث الٓاملت لليؿاد ُّٞ
مً اؾدبضاص في جؼٍْجًِ ًا
٦غَا ،أْ َوًٖلًِ – أي مىًِٗ مً الؼْاط – أْ أ٧ل مِٓعًَ ،ئلى ٚحر طل.٪
وٗض اليؿاد ًا
ً٫ٓ٣ر أمحر املإمىحن ٖمغ ً السُاب عضخي هللا ٖىّ٦« :ىا في الجاَلُت ال ُ
قِياٞ ،لما ظاد إلاؾالمْ ،ط٦غًَ هللا
أًىا لًِ ظلٖ ٪لُىا ًا
خ٣ا»" .عْاٍ البساعير".
ع
ـ ْأص البىاث في الجاَلُت٧ :ان الٗغب في الجاَلُت ً٨غَٓ رن البىاثٍْ ،ضٞىٓجهً في التراب أخُاد زكُت الٗاع٢ْ ،ض أه٨غ
َو ّ َو
ْ ُ ْ َو َو
إلاؾالم َظٍ الٗاصةْ ،نٓعَا ال٣غ ن في أبك٘ نٓعة٣ٞ ،ا ًٖ ٫الٗغب في الجاَلُتَ { :وِْئطا ُب ِك َورغ أ َوخ ُض َُ ْرم ِ األهثى ْ َّلرل َوْ ْظ ُِ ُرّ
َو
َو
ُ َو
ُّ
ّ
ُ ْ َو ًّ َو ُ َو َو ٌر َو َو َو َو ٔ َو ْ َو
َو َو َو َو َو َو ْ ُ ُ َو 1
اد ما ًد٨مٓ رن}.
اب أ رال ؾ ر
ٓد َوما ُب ِك َورغ ِ ِرّ أ ًُ ْم ِؿُ ٨رّ َوٖلى َُٓ ٍد رن أ ْرم َوً ُض ُّؾ ُرّ ِفي الت َور ِ ر
ً ُؾ ِر
ً ال ِ ْٓ ٣رم ِم ْ ر
ُم * ًخٓاع ر ِم ر
مؿٓصا َْ رٓ  ِٓ ٦ر
َو َو ْ َو ْ ُ َو ُ ُ َو ْ َو ّ َو ْ
ُ َو ْ 2
ذ}.
ب ِ ٢خل ر
ي طه ٍد ر
ذ * ِ أ ِر
ْ٢ض ال ٜهللا ؾبداهّ ْحٗالى في إلاه٩اع ٖلحهم في ص ًٞالبىاث٣ٞ ،اِْ{ :٫ئطا املٓدْص رة ؾ ِيل ر
2ـ2ـ جىغٍم اإلاغؤة في ؤلاؾالم:
ٍْم ً٨ئ غاػ مٓاَغ ج٨غٍم إلاؾالم للمغأة مً زال ٫الى٣اٍ الخالُت:
 -1لم ٌٗخبر إلاؾالم املغأة م٨غَْت ،أْ مِاهت٦ ،ما ٧اهذ في الجاَلُتْ ،ل٨ىّ ٢غعر خ٣ُ٣ت جؼٍل َظا الِٓان ٖجهاْ :هي أن
املغأة ٢ؿُمت الغظل لِا ما لّ مً الخْٖ ،١ٓ٣لحها ًا
أًًا مً الٓاظباث ما ًالةم جٍٓ٩جها ُْٞغتهاْٖ ،لى الغظل ما ازخو
ّ مً الغظٓلتٓ٢ْ ،ة الجلضْ ،بؿُت الُضْ ،احؿإ الخُلتْ ،الهبر ٖلى الخٗب ْامل٩اعٍ ،أن ًلي عٍاؾتها ِٓٞ ،ظلْ ٪لحها
ًدَِٓاٍْ ،ظْص ٖجها ضمٍّْ ،ىٖ ٤ٟلحها مً ٦ؿب ًضٍ.
 [النحل.]59 :[- 2التكوير.]9 :
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ْ -2مً مٓاَغ ج٨غٍم املغأة في إلاؾالم أن ؾٓاَا الغظل في أَلُت الٓظٓب ْ صادْ ،أزبذ لِا خِ٣ا في الخهغْ ،ٝمباقغة
ظمُ٘ الخ١ٓ٣ر ٦د ٤البُْ٘ ،خ ٤الكغادْ ،خ ٤الضاةًْ ،خ ٤الخملْٚ ،٪حرَا.
٢ْ -3ض ٦غم إلاؾالم املغأةْ ،طل ٪خُىما أزبر هللا حٗالى في ال٣غ ن
َو َو ُّ َو َّن ُ َّن
اؽ ِبنا
الٗمل الهالر ْالخٔٓ٣ر ٣ٞاٖ ٫ؼ مً ٢اةلً{ :ا ؤيها الن ن
َو َو َو ُ َّن َو ْ ُ ْ َّن َو ْ َو ُ
َّن َو َو ٌم َو ٌم 1
ير}.
ُم ز ِب ن
و الل نه ن ِل ن
و ؤه َوغ َومى ْنم ِنن َونض الل ِنه ؤجلاه ْنم ِب َّن ن
ِلخهاعفىا ِب ن

أن هللا زل٣ىا مً ط٦غ ْأهثىْ ،ظٗل محزان الخٟايل
َو َو ْ َو ُ ْ ْ َو َو َو ُ ْ َو َو َو َو ْ َو ُ ْ ُ ُ ً َو
ىبا َووك َوبا ِث َون
ل
ن طه ٍرنغ وؤنثى وحهلناه نم شه
زللناه نم ِم ن

ي٢ :الذ اليؿاد للىبيٚ« :لبىا ٖلُ٪
ْ -4مً مٓاَغ ج٨غٍم املغأة في إلاؾالم الاَخمام خٗلُمِا ًٖ :أبي ؾُٗض السضع ر
ًٓما مً هٟؿٖٓٞ ،٪ضًَ ًا
الغظاٞ ،٫اظٗل لىا ًا
ًٓما ل٣حهً ْ ،ًِٖٓٓٞ ،ُّٞأمغًَ٩ٞ ،ان مما ٢ا ٫لًِ :ما منىن امغؤة
ُ
حجابا من الناع٣ٞ ،الذ امغأةْ :ازىحن؟ ٣ٞاْ :٫ازىحن» [مٗجى ُج ّ
ً
٣ضم :جددؿب ْجغضخى
جلضم زالزت من ولضها بال واو لها
مٓث أْالصَا].
َّن ْ ُ ْ َو َو ْ ُ ْ َو َو ْ ُ ْ َو ْ ُ ْ َو
يو َوواإلاا ِمن ِ ن
اث
اث واإلاا ِم ِن ن
يو واإلاؿ ِلم ِ ن
و اإلاؿ ِل ِم ن
ْ -5مً مٓاَغ ج٨غٍم هللا للمغأة أن ط٦غَا جاهب الغظل ٢ا ٫هللا حٗالىِ { :ب ن
َو َو َّن َو
َو َو ْ َو
َو ْ َو
َو ْ َو َو ْ َو َو
َو ْ ُ َو َو ّ َو
َو
ٍن َوو َّن
اث َوو َّن
اث َوو َّن
اث واإلاخط ِض ِك ن
يو
اشه ِ ن
اش ِه ن
الط ِاب َوغ ِ ن
الط ِاب ِغ َو ن
الط ِاصك ِ ن
يو و
الط ِاص ِك ن
يو َوواللا ِنخ ِ ن
واللا ِن ِخ ن
يو والخ ِ
اث والخ ِ
َو
َو
َو
ُ
ْ
ْ
َو ْ ُ َو َو َو
َّن
َّن
َو
َّن
َّن
َو
َو
يو ف ُغ َو
يو َوو َّن
اث َوو َّن
اث ؤ َون َّننض الل ُنه ل ُه ْنم
ٍن الل َونه ه ِث ًيرا َووالظ ِاه َوغ ِ ن
اث َووالظ ِاه ِغ َو ن
وح ُه ْنم َووال َوخا ِفك ِ ن
اث َووال َوخا ِف ِك ن
الطا ِث َوم ِ ن
الطا ِث ِم ن
ط ِّضك ِ ن
واإلاخ
َو
ً
2
َوم ًْ ِف َوغ نة َووؤ ْح ًغا َون ِك ً
ُما}.
ـ ؾىعة النؿاء جىغٍم للمغؤة:
لم ًظ٦غ هللا حٗالى في ٦خا ّ ؾٓعة الغظا ،٫ل ط٦غ ؾٓعة اليؿادَْ ،ظا صلُل ٖلى ج٨غٍم املغأة٢ْ ،ض جدضزذ الؿٓعة ًٖ
أمٓعر َامت جخٗل ٤املغأة ْ ؾغة ْالضْلت ْاملجخمْ٘ ،أن مٗٓم الؿٓعة جخدضر ًٖ خ١ٓ٣ر اليؿادٞ ،لظل ٪ؾمُذ ؾٓعة
ًا
ج٨غٍما للمغأة.
اليؿادْ ،املخأمل لِظٍ الؿٓعة ال٨غٍمت ًغٔر ٞحها
 -1زلم هللا اإلاغؤة من غلو الغحل ،وبث منهما الغحاٌ والنؿاء:
ُ َّن
َو َو َو ُ ْ ْ َو ْ َو َو َو َو َو َو ْ َو َو ْ َو َو َو َو َّن ْ ُ َو َو ً َو
َو َو ُّ َو َّن ُ َّن ُ
اال ه ِث ًيرا
ث ِمنهما ِعح ن
م ِمنها ػوحها وب ن
اخض ٍرنة وزل ن
ن نف ٍر ن
اؽ اجلىا َوعَّنبى ُنم ال ِظي زللى نم ِم ن
٢ا ٫هللا حٗالىً{ :ا ؤيها الن ن
ـو ِ
ًا
اء}َْ 3 .ظٍ آلاًت ظؼد مً زُبت الخاظت التي ٧ان الغؾٓ٫ر )نلى هللا ٖلُت ْؾلم( ًبضأ بها زُبّْ ،هي مِمت ظضاْ ،ال
َوو ِن َوؿ ًن
ؾُما للمخدضزحنْ ،الضٖاة ْالٖٓاّ.
ق الُخامى من النؿاء:
 -2اإلادافكت نلى خلى ن
َو ْ ْ ُ َو َّن ُ ْ ُ
ْ َو َو َو َو ْ ُ َو َو َو َو ُ ْ َو ّ َو َو ْ َو َو ُ َو َو َو ُ َو َو َو ْ ْ ُ َو َّن
و ِزفخ ْنم ؤ نال
ام ف ِة ن
ر وعب ن
اء مثجى وزال ن
النؿ ِن
اب لى نم ِم ن
و ِزفخ ْنم ؤ نال جل ِؿؿىا ِفي الُخامى فان ِىدىا ما ؾ ن
٢ا ٫هللا حٗالى{ :و ِب ن
ن ِ

[- 1احلجرات.]13 :

ٕ [ -األحزاب.]35 :
[ 3النساء.]1 :
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َو ْ ُ َو َو َو ً َو ْ َو َو َو َو ْ َو ْ َو ُ ُ ْ َو َو َو َو َو َّن َو ُ
ً ؤ ْصنى ؤ نال ح ُهىلىا}.
ذ ؤًمانى نم ط ِل ن
اخض نة ؤ نو ما ملى ن
حه ِضلىا فى ِ
َو ْ ْ ُ َو َّن ُ ْ ُ
ْ َو
و ِزفخ ْنم ؤ نال جل ِؿؿىا ِفي ال َوُخ َوامى} ٢الذً :ا ا ً أزتي َظٍ
ًٖ ٖغْة ً الؼبحر أهّ ؾأٖ ٫اتكت ًٖ ٫ٓ٢ر هللا حٗالى{ :و ِب ن
ُ
َو
ُ
الُدُمت ج ٓ٩رن في حجغ ْلحها حكغ ّ٦في مالَُّْ ،عجبّ مالِا ْظمالِاٞ ،حرًض أن ًتزْظِا بٛحر أن ً٣ؿِ في نضاِ٢ا،
ُ
ُ
ُُٗٞحها مشل ما ٌُٗحها ٚحرٍُٞ ،جهٓا أن ًى٨دًَٓ ئال أن ًُ٣ؿُٓا ئلحهًٍْ ،بلٓٛا بهً أٖلى ؾىتهً في الهضاْ ،١أمغْا أن
ًى٨دٓا ما َاب لِم مً اليؿاد ؾٓاًَ.
(11)1

٢اٖ ٫غْة٢ :الذ ٖاتكت :زم ئن الىاؽ اؾخٟخٓا عؾٓ٫ر هللا نلى هللا ٖلُّ ْؾلم بٗض َظٍ آلاًت ٞحهًٞ ،أهؼ٫ر هللا:
ّ
َو ْ ُ َو
ٔ َو َو ْ َو ُ َو َو ْ
و َوج ْنى ُد ُ
ن} عٚبت أخض٦م ًٖ ًدُمخّ ئطا
ىه َّن ن
اء} ٢الذ ٖاتكت٫ٓ٢ْ :ر هللا في آلاًت زغ ر{:وجغيبى ن
الن َوؿ ِن
{ َوو َوَ ْؿخفخىن َو ن
وؤ ن ِ
ً ِفي ِ
٧اهذ ٢لُلت املاْ ٫الجماُٞ ،٫جهٓا أن ًى٨دٓا َومً عٚبٓا في مالِا ْظمالِا مً اليؿاد ئال ال٣ؿِ مً أظل عٚبتهم ٖجهً ئطا
٢ ً٦لُالث املا" .٫عْاٍ البساعير".
ً َو
َو َو ْ
 -3الاكخطاع نلى ػوحت واخضة بطا زاف نضم الهضٌ :ل٫ٓ٣ر هللا حٗالىَ { :وفة ْ ن ْ ُ ْ َو َّن َو ْ ُ َو َو
اخ َوض نة ؤ ْ نو َوما َوملى ن
ذ
و ِزفخ نم ؤ نال حه ِضلىا فى ِ
ِ
َو ُ ُ
ؤ ًْ َومانى ْنم} 2.أي ئن زٟخم حٗضص اليؿاد أن ال حٗضلٓاٞ ،ا٢خهغْا ٖلى ْاخضةَْ ،ظا ج٨غٍم للمغأة.
 -4النؿاء لهن نطِب من ؤلاعر:
َو
ٌم َّن َو َو َو ْ
ْ َو ْ َو
ٌم َّن َو َو َو ْ َو َو َو ْ َو ْ َو ُ َوو َو ّ َو َو
ّ َو َو
و ِم َّنما ك َّنن
ل
او َووألاك َوغُبى ن
ن ال َوى ِال َوض ِ ن
ِب ِمما جغ ن
اء ن ِط ن
او وألاكغبى ن و ِل ِلنؿ ِن
ن الى ِالض ِ ن
ِب ِمما جغ ن
اٌ ن ِط ن
٢ا ٫هللا حٗالىِ { :ل ِلغح ِ ن
م ْن ُنه َوؤ ْ نو َوه ُ َونر َونط ًِبا َوم ْف ُغ ً
وغا}٧ْ 3.ان املحرار في الجاَلُت للظٓ٧عر صْنر إلاهار.
ِ
ِ
 -5الخفاوث في اإلايرار بيو الغحل واإلاغؤة:
ُ ُ َّن ُ َو ْ َو ُ ْ َّن َو ْ ُ َو ّ ْ ُ ْ َو
ُ
و} 4.أي ًأمغ٦م هللا أن ج٣ؿُٓا للظ٦غ مشل خهت
ل ألانث َوُ ْي ِ ن
لخ ِن
ىضُى نم الل نه ِفي ؤوال ِصه نم ِللظه ِنغ ِمث ن
٢ا ٫هللا حٗالىِ ً{ :
البيخحنْ ،طل ٪ألن الغظل َٓ الظي ًُىٖ ٤ٟلى ُٖالّ َْٓ ،الظي ًض ٘ٞاملِغ للمغأة.
ًٖ ا ً ٖباؽ عضخي هللا ٖجهما ٢ا٧ :٫ان املا ٫للٓلض٧ْ ،اهذ الٓنُت للٓالضًًٞ ،يسخ هللا مً طل ٪ما أخبٞ ،جٗل للظ٦غ
مشل خٔ هصُحنْ ،ظٗل لؤل ًٍٓ ل٩ل ْاخض مجهما ُ
الؿضؽ ْالشلضْ ،ظٗل للؼْظت الشمً ْالغبْ٘ ،للؼْط الكُغ ْالغب٘.
ي".
"عْاٍ البساع ر
 -6اإلاهغ ًضفهه الؼوج للؼوحت خؿب الاجفاق:
َو َو ُ
ً
ّ َو َو َو ُ َو َّن ْ َو ً َو ْ ْ َو َو ُ ْ َو ْ َو ْ ْ ُ َو ْ ً َو ُ ُ ُ ً
5
ىه َوه ِنِئا َوم ِغٍئا}.
ن ي ٍرنء ِمن نه نفؿا فيل ن
و لى نم ن ن
و ِؾب ن
ن ِندل نت ف ِة ن
اء ضضك ِات ِه ن
النؿ ن
٢ا ٫هللا حٗالى{ :وآجىا ِ
[ 1النساء.]3 :
ٕ[النساء.]3 :
[ 3النساء.]7 :

[ 4النساء.]11 :
٘[النساء]4 :
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ًٖ ا ً ٖباؽ :الىدلت :املِغُ٢ْ ،ل ٞغًٍت مؿماٍْ ،ال ًيبغي حؿمُت املِغ ٦ظ ًا ا بٛحر خْٖ ،٤لى الغظل أن ًض ٘ٞاملِغ ًٖ
ًا
خالال ًا
َُبا.
ر
َُب هٟـٞ ،ان َا ذ هٟؿِا ًٖ شخيد مىّ بٗض حؿمُخّٞ ،لُأ٧لّ
 -7ألامغ لألػواج ؤو ًباشغوا ػوحاتهم باإلاهغوف:
َو َو ُ ُ َّن ْ َو
َُبٓا أٓ٢ال٨م ّ
وف} 1 .أي َّل
ْخؿىٓا أٗٞال٨م َُْياج٨م خؿب ٢ضعج٨م لؼْظاج٨م ٦ما
ن ِباإلا ْه ُغ ِ ن
اشغوه ن
٢ا ٫هللا حٗالى{ :ون ِ
َو َو ُ َّن ْ ُ َّن
َو َو ْ َّن ْ َو
ْ
2
ُ
وف} .
ن ِباإلاهغ ِ ن
ل ال ِظي نلي ِه ن
ن ِمث ن
جدب طل ٪مجهاٞ ،اٗٞل أهذ بها مشلّ٦ ،ما ٢ا ٫حٗالى{ :وله ن
ْ٢ا ٫الغؾٓ٫ر« :زيرهم زيرهم ألهله ،وؤنا زيرهم ألهلي»" .عْاٍ الترمظي ْصدخّ لباوي".
َو ْ َو ْ ُ ُ ُ َّن َو َو َو َو ْ َو ْ
َو ً
و جى َوغ ُهىا ش ِْئا
ن فهس ى ؤ ن
و ه ِغهخمىه ن
 -8نلى الؼوج ؤو ًدؿن بلى ػوحخه ،ختى في خالت هغهها٢ :ا ٫هللا حٗالى{ :ف ِة ن
َو َو ْ َو َو َّن
َو َو
ُه ز ْي ًرا ه ِث ًيرا} 3.أي ٗٞسخى ئن نبرجم ٖلى ئمؿا ًِ٦م٘ ال٨غاَت  ُّٞأن ًٓ٩نر في طل ٪زحر ٦شحر ل٨م في
ل الل ُنه ِف ِن
وٍجه ن
الضهُا ْآلازغة.
٢ا ٫ا ً ٖباؽ َٓ :أن ٌُٖٗ ٠لحها ٞحرػ ١مجها ًا
ْلضا ٓ٩ٍْ ،رن  ُّٞزحر ٦شحر.
ْ٢ا« :٫ال ًفغن مامن مامنت ،بو هغه منها ُز ًللا عض ي منها ُز ًللا آزغ» "عْاٍ مؿلم" " .أي ال ًبًِٛا ًا
بًٛا ًإصي ئلى
جغِ٦ا".
 -9ال ًجىػن اؾترصاص اإلاهغ بهض اإلافاعكت:
َو ْ َو َو ْ ُ ُ ْ ْ َو َو َو ْ َو َو َو َو ْ َو َو َو ْ ُ ْ ْ َو ُ َّن ْ َو ً َو َو َو ْ ُ ُ ْ َو ً َو َو ْ ُ ُ َو َو ً ْ
ال جإزظوا ِمن ُنه ش ِْئا ؤجإزظون ُنه ُب ْهخانا َوو ِبز ًما
ن ِكنؿاعا ف ن
ج وآجِخ نم ِبخضاه ن
او ػو ٍر ن
ج مي ن
اٌ ػو ٍر ن
و ؤعصج نم اؾ ِدبض ن
٢ا ٫هللا حٗالى{ :و ِب ن
ُ ً 4
م ِبِنا}.
أي ئطا أ اص أخض٦م مٟاع٢ت ػْظخّْ ،الؼْاط مً ٚحرَاٞ ،ما لّ أن ٌؿترص مً مِغَا ًا
ًا
٢ىُاعا مً املآ٢ْ .٫لّ
قِياْ ،لٓ ٧ان
ع
َو
َو
ْ
َو
ْ
َو
َو
ً
َو
ً
َو
ْ
ُ
َو
ُ
ُ
َو
َو
ُ
َو
َو ْ
ف جإزظون ُنه َووك ْنض ؤف َوض ى َوب ْه ُ
و ِمنى ْنم ِمُثاكا ي ِلُكا} 5.عْي ًٖ ا ً ٖباؽ :أن املغاص
ؼ َووؤزظ ن
ػى ْنم ِبلى َوب ْه ٍر ن
حٗالىَ { :ووه ُْ ن
ظل ٪الٗ٣ض « حن الؼْط ْالؼْظت» ًْٖ .ا ً ٖباؽ ًا
أًًا ٢ا :٫ئمؿا ٥مٗغْ ٝأْ حؿغٍذ اخؿان٢ْ .ا) ٫نلى هللا ٖلُت

ْؾلم( في زُبت حجت الٓصإ« :اؾخىضىا بالنؿاء ً
زيرا ،فةنىم ؤزظجمىهن بإمانت هللا ،واؾخدللخم فغوحهن بيلمت
هللا» "عْاٍ مؿلم".
ُ ّ َو ْ َو ُ ُ ُ ُ
ذ َونل ُْى ْنم ؤ َّنم َوهاجى ْنم
 -10ومن مكاهغ جىغٍم اإلاغؤة جدغٍم اإلاداعم من النؿب ،وما جبهه من الغغام٢ :ا ٫هللا حٗالى{ :خ ِغم ن
َو َو َو ُ ُ ْ َو َو َو َو ُ ُ ْ َو َو َّن ُ ُ ْ َو َو َو ُ ُ ْ َو َو َو ُ ْ َو َو َو َو ُ ْ ُ ْ ُ ُ ُ َّن َو َو َو ُ َو َو ُ ُ
َو
الغغ َو
ن َّن
ان ِنت
ذ َووؤ َّنم َوهاجى ُنم الال ِحي ؤ ْعغ ْهنى ْنم َووؤز َوىاجى ْنم ِم َو ن
اث ألاز ِ ن
ر وبن ن
اث ألا ِ ن
وبناجى نم وؤزىاجى نم ونماجى نم وزاالجى نم وبن ن
[ 1النساء.]19 :
[2البقرة.]228 :
ٖ[النساء.]19 :

[4النساء.]20 :
[ 5النساء.]21 :
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َو َو ْ ُ ْ َّن َو ْ َو ْ َو ُ ُ َو َو ْ ُ ْ َّن َو َو
ُ َّن
َو ُ َّن َو ُ َو ُ ْ َو َو َو ُ ُ ُ َّن
ُ ُ ُ
ال ُح َون َو
احن
نف ن
و ل نم جىىنىا صزلخ نم ِب ِه ن
ن ف ِة ن
ن ِن َوؿا ِثى ُنم الال ِحي صزلخ نم ِب ِه ن
ىعه ْنم ِم ْ ن
وؤمه ن
اث ِنؿا ِثى نم وعبا ِثبى نم الال ِحي ِفي حج ِ
ُ
َو
َو
َو
َو
َو
َو
َو
َو
َّن
َو
َّن
َّن
َو
ْ
ُ
ُ
َو ُ
ْ
َو
ُ
َو
َو
َو
َو
ْ
َو
َّن
ْ
َو
نؤ ْ
ً 1
او يف ً
ىعا َوع ِخُما}.
و الل نه و ن
ف ِب ن
و ِب نال َوما ك نض َوؾل ن
و ألازخ ْي ِ ن
و ج ْج َوم ُهىا َوب ْي ن
ضال ِبى ْنم َووؤ ن
ًن ِم ْ ن
ل ؤ ْبنا ِثى ُنم ال ِظ ن
َونل ُْى ْنم َوو َوخال ِث ُن
ًا
مشال ًٓعر الٗضاْة
ٞخدغٍم َإالد ٖلى الغظا ٫لّ خ٨م ُٖٓمتْ ،أَضا ٝؾامُت ،ج٣خًحها الُٟغةٞ ،خدغٍم ه٩اح زخحن ر
حن زٓاث.
ـ كىامت الغحل للخنكُم ال لالؾدبضاص:
٢ا)٫نلى هللا ٖلُت ْؾلم(« :ول نفـ من بجي آصم ؾُض ،فالغحل ؾُض ؤهله ،واإلاغؤة ؾُضة بُتها» "صدخّ لباوي في
صخُذ الجام٘".
 -1ئن ٓ٢امت الغظل ٖلى املغأة ٢اٖضة جىُٓمُت حؿخلؼمِا َىضؾت املجخمْ٘ ،اؾخ٣غاع ْيإ في الخُاة الضهُاٞ ،هي حكبّ
ٓ٢امت الغؤؾاد ْأْلي مغٞ ،اجها يغْعة ٌؿخلؼمِا املجخم٘ إلاؾالمي ْالبكغيٍْ ،أزم املؿلم السغْط ٖلحهما مِما ًً٨
مً ًٞلّ ٖلى السلُٟت املؿلم في الٗلم ،أْ في الضًً ،ئال أن َبُٗت الغظل جإَلّ ألن ًٓ٩نر َٓ الُ٣مٞ ،الغظل أٔٓ٢ر مً
املغأة ْأظلض مجها في زٓى مٗغ٦ت الخُاةْ ،جدمل مؿإْلُاتهاٞ ،املكاعَ٘ ال٨بحرة ًضًغَا الغظاْ ،٫املٗاع ٥الخغبُت ًٓ٣صَا
الغظاْ ،٫عةاؾت الضْلت الٗلُا ًًلُ٘ بها الغظا٨َْ ،٫ظا جغٔر مٓعر الِامت ًٓٞ ٤ٞحها الغظاً ٫ا
ٚالباٍْ ،ىضع أن جٟلر امغأة
ئال أن ًٓ٩نر مً ْعائها عظل ٌؿاٖضَا.
 -2ئن الىُا ١الظي حكملّ ٓ٢امت الغظا ،٫ال ًمـ ُ٦ان املغأة ْال ٦غامتهاَْ ،ظا َٓ الؿغ في أن هللا حٗالى لم ً٣ل:
ّ َو ُ َو َّن ُ َو َو َو ّ
اء} لُُٟض أجهم ًٓ٣مٓنر الى٣ٟت
الن َوؿ ِن
اٌ كىامى ن
الغح ن
و نلى ِ
«الغظا ٫ؾاصة ٖلى اليؿاد» ْئهما ازخاع َظا الل ٟٔالضِ { ٤ُ٢
ٖلحهً ْالظب ٖجهً؛ ْقأن الٓ٣امحن أجهم ًهلخٓنر َْٗضلٓن ،ال أجهم ٌؿدبضْنر ٍْدؿلُٓنر.
و نلى النؿاء:
الغحاٌ كىامى ن
ْ َو
َو
ّ
ّ َو ُ َو َّن ُ َو َو َو
َو َو َّن َو َّن
َو ْ َو ُ
َو
ن ؤ ْم َوى ِال ِه ْنم
ؼ َوو ِب َوما ؤنفلىا ِم ن
ل الل ُنه َوب ْهػ ُه ْنم َونلى َوب ْه ٍر ن
اء ِبما فػ ن
الن َوؿ ِن
اٌ كىامى ن
الغح ن
و نلى ِ
َو٢ -1ا ٫هللا َوحٗالىِ { :
َو
ُ
َو
َو
ُ
ْ
ُ
َّن
َّن
َو
َو
ُ
َو
َو
َو
َّن َو ُ َو
ْ َو َو
ٌم
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
اح ِ نو
ن َوواا ُج ُغوه َّن ن
ن ف ِهكىه َّن ن
و نشىػه َّن ن
ل الل نه َووالال ِحي جسافى ن
ب ِب َوما َوخ ِف ن
اث ِللً ُْ ِ ن
اث َوخا ِفك ن
اث كا ِنخ ٌم ن
فالط ِالخ ن
ن ِفي اإلاػ ِ
َو
َو
َو
َو
َو
َو
ً
َّن
َو
َو
ُ
ُ
َو
َو
َو
ْ
َو
َو ْ
َّن
اغغُب ُ
ً 2
او َون ِل ًُّا ه ِبيرا}.
و الل نه و ن
ُال ِب ن
ن َوؾ ِب ن
ال ج ْبًىا َونل ْي ِه َّن ن
و ؤؾ ْهنى ْنم ف ن
ن ف ِة ن
ىه َّن ن
و ِ
٢ا ٫ا ً ٦شحر في جٟؿحر آلاًت :الغظل عةِـ املغأة ْ٦بحرَا ْالخا٦م ٖلحهاْ ،مإصبها ئطا آٖظذ ،ألن الغظا ٫أًٞل مً
اليؿادْ ،الغظل زحر مً املغأةْ ،لِظا ٧اهذ الىبٓة مسخهت الغظا٦ْ ،٫ظل ٪امللٖٓ ٪م ل٫ٓ٣ر الغؾٓ٫ر« :لن ًُفلح كىم
َّن
ولىا ؤمغهم امغؤة» "عْاٍ البساعير"٦ْ .ظا مىهب الً٣اد ْٚحر طل.٪
ْ َو
َو ْ َو ُ
ن ؤ ْم َوى ِال ِه ْنم} أي مً املِٓ رع ْالى٣ٟاث ْال٩ل ٠التي أْظبها هللا ٖلحهم لًِ في ٦خا ّ ْؾىت هبُّ
ٓ٢ْ -2لّ حٗالىَ { :وو ِب َوما ؤنفلىا ِم ن
َو
)نلى هللا ٖلُت ْؾلم(ْ ،ملا ٧ان الغظل أًٞل مً املغأة هاؾب أن ً ٓ٩رن ًا
اٌ َونل ْي ِه َّن ن
ن
ُ٢ما ٖلحها٦ ،ما ٢ا ٫حٗالىَ { :وو ِل ِّلغ َوح ِ ن
[ 1النساء.]33 :
[ 2النساء.]34 :
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ٌم
َوص َوع َوح نت}ْٖ 1.لحها أن جُُّٗ ُٞما أمغَا هللا ّ مً َاٖخَّْ ،اٖخّ :أن جٓ٩نر مدؿىت ألَلّ ،خآٞت ملالّٞ .الهالخاث مً
اليؿاد ٢اهخاث مُُٗاث ألػْاظًِ ،جد ٟٔػْظِا في ُٚبخّ في هٟؿِا ْمالّ.
3ـ اإلاشاعهت الؿُاؾُت للمغؤة في غىء اإلاىازُم الضولُت لخلىقن ؤلانؿاو:
ج ٘٣املالًحن مً اليؿاد في ٧ل م٩ان مً الٗالم جدذ َْأة الٗىْ ٠الخ٣ٟحر ْإلا٢هاد ْالخمُحز ْالخغمان الكضًض مً
ظمُ٘ خ ًِ٢ٓ٣ؾاؾُت ال لصخيد ؾٓٔر ألجهً وؿادَْٗ .خبر الُٓم الٗالمي للمغأة مدُت ؾىٍٓت للمىاصاة ًغْعة ئههاٝ
املغأة ْاخترام خِ٢ٓ٣ا ؾاؾُت صْنر أي جمُحز ٦ما ههذ ٖلى طل ٪املٓازُْ ٤الاجٟاُ٢اث الضْلُت لخ١ٓ٣ر إلاوؿان،
ْالٖٓ ٝٓ٢لى مسخل ٠أق٩ا ٫الخمُحز التي جخٗغى لِا املغأة ْفي م٣ضمتها ئ٢هاؤَا مً املكاع٦ت الؿُاؾُت ال٩املت في
نى٘ ال٣غاع.
حٗغ ٝاملغأة خالُا في البالص الٗغبُت جأزغا ٦بحرا امل٣اعهت م٘ الغظل في مجا ٫املكاع٦ت الؿُاؾُت ْج٣لض الْٓاة ٠الٗامت ،
هدُجت َُمىت الش٣اٞت الظٓ٧عٍتْ ،ال٣ىاٖاث الكٗبُت الؿاةضة سهٓم يٗ ٠املغأة ،ػٍاصة ٖلى بٌٗ الؿُاؾاث
 ١إلاوؿان) الاجٟاُ٢ت الضْلُت للً٣اد
ْالدكغَٗاث التي ج٨غؽ الخمُحز يض املغأة ْ،التي ال جخالدم ْاملٓازُ ٤الضْلُت لخ ٓ٣ر
ٖلى ظمُ٘ الخمُحز يض املغأة(
* إلاٖالن الٗالمي لخ١ٓ٣ر إلاوؿان :الظي ٌٗخبر مهضع املٓازُ ٤الضْلُت زغٔر ْمهضع الِام لئلوؿاهُت ظمٗاد في مجا٫
ً 1948ىو ٖلى ما ًلي:
خ١ٓ٣ر إلاوؿانْ ،الظي اٖخمض ْوكغ ٣غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم املخدضة ؾىت
املاصةًٓ " :01لض ظمُ٘ الىاؽ أخغاعا مدؿاًٍْ في ال٨غامت ْالخ٢ْ ،١ٓ٣ض َْبٓا الٗ٣ل ْالٓظضان ْٖلحهم أن ٌٗاملٓا
بًِٗم بًٗا غْح إلازاد".
املاصة " :02ل٩ل ئوؿان خ ٤الخمخ٘ جمُ٘ الخ١ٓ٣ر ْالخغٍاث املظٓ٧عة في َظا إلاٖالن ،صْنر جمُحز مً أي هْٕٓ ،الؾُما
الخمُحز بؿبب الٗىهغ أْ اللٓنر أْ الجيـ أْ اللٛت"...
املاصة "-1:21ل٩ل شسو خ ٤املكاع٦ت في ئصاعة الكإْن الٗامت لبالصٍ ئما مباقغة ْئما ٓاؾُت ممشلحن ًسخاعْن دغٍت".
 " -2ل٩ل شسو الدؿاْير م٘ آلازغًٍ ،خ ٤ج٣لض الْٓاة ٠الٗامت في لضٍ".
٧ل َظٍ املٓاص ِجإ٦ض أن املؿاْاة حن الغظل ْاملغأة في املكاع٦ت الؿُاؾُت لِؿذ امخُاػا لهالر املغأة ل خ٣ا ئوؿاهُا ًجب
ٖلى الضْ٫ر الٗمل مً أظل ججؿُضٍ ٖلى أعى الٓا.٘٢
،1966
* الِٗض الضْلي السام الخ١ٓ٣ر املضهُت ْالؿُاؾُت:اٖخمض مً َغ ٝالجمُٗت الٗامت لؤلمم املخدضة في صٌؿمبر
ً ،1976ىو ٖلى ما ًلي:
ْبضأ هٟاطٍ في ماعؽ

1

[البقرة.]228 :
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املاصة " :03جخِٗض الضْ رَ ٫غا ٝفي َظا الِٗض ٟ٨الت حؿاْير الغظاْ ٫اليؿاد في خ ٤الخمخ٘ جمُ٘ الخ١ٓ٣ر املضهُت
ْالؿُاؾُت املىهٓم ٖلحها في َظا الِٗض".
املاصةٓ٩ً " :25نر ل٩ل مٓاًَ ,صْنر أي ْظّ مً ْظٍٓ الخمُحز املظٓ٧عر في املاصة ,2الخ١ٓ٣ر الخالُت التي ًجب أن جخاح لّ
ٞغنت الخمخ٘ بها صْنر ُٓ٢ص ٚحر مٗٓ٣لت:
 أن ٌكاع ٥في ئصاعة الكإْن الٗامت ،ئما مباقغة ْئما ٓاؾُت ممشلحن ًسخاعْن دغٍت.ي,
ٔ صْعٍا اال٢ترإ الٗام ْٖلى ٢ضم املؿاْاة حن الىازبحن ْبالخهٍٓذ الؿغ ر
 أن ًيخسب ٍْيخسب ,في اهخسا اث هؼحهت ججغ رجًمً الخٗبحر الخغ ًٖ ئعاصة الىازبحن.
 أن جخاح لّ ٖلى ٢ضم املؿاْاة ٖمٓما م٘ ؾٓاٍ ٞغنت ج٣لض الْٓاة ٠الٗامت فيَظا إلاٖالن ه٣ل خ ٤املغأة في املكاع٦ت الؿُاؾُت مً مجغص التزام أزالقي ٖلى ٖاج ٤الضْ٫ر ئلى ْاظب ٢اهٓوي.

لضٍ.

ْ ،1976التي حٗخبر أَم ْأْ٫ر اجٟاُ٢ت
* اجٟاُ٢ت الً٣اد ٖلى ظمُ٘ أق٩ا ٫الخمُحز يض املغأة :التي ضأ الىٟاط بها ؾىت
زانت املغأة جلؼم ٢اهٓهُا الضْ٫ر املٓٗ٢ت اخترام خ١ٓ٣ر املغأة في قمٓلُتهاْ .جىو ٖلى ما ًلي:
املاصة" :07جخسظ الضْ٫ر َغا ٝظمُ٘ الخضا حر املىاؾبت للً٣اد ٖلى الخمُحز يض املغأة في الخُاة الؿُاؾُت ْالٗامت للبلض
ْبٓظّ زام جٟ٨ل للمغأة ٖلى ٢ضم املؿاْاة م٘ الغظل الخ ٤في:
 الخهٍٓذ في ظمُ٘ الاهخسا اث ْالاؾخٟخاداث الٗامتَ ْ ،لُت لالهخساب جمُ٘ الُِياث التي ًيخسب أًٖاؤَا اال٢ترإالٗام.
 املكاع٦ت في نُاٚت ؾُاؾت الخٓ٩مت ْفي جىُٟظ َظٍ الؿُاؾت ْفي قٛل الْٓاة ٠الٗامتْ ,جأصًت ظمُ٘ املِام الٗامتٖلى ظمُ٘ املؿخٍٓاث الخٓ٩مُت.
 املكاع٦ت في أًت مىٓماث ْظمُٗاث ٚحر خٓ٩مُت تهخم الخُاة الٗامت ْالؿُاؾُت للبلضْٖ .لى الغٚم مً أن ال٨شحر مً1
الضْ٫ر ناص٢ذ ٖلى الاجٟاُ٢ت ٞان الخمُحز ما ػاً ٫الخ ٤املغأة في مجمٖٓت مً املجاالث.
4ـ اإلاهىكاث الثلافُت للمشاعهت الؿُاؾُت للمغؤة في اإلاجخمهاث الهغبُت:
ﻫىا ٥جملت من المْٗ٢اث االظخماُٖت ْاال٢خهاصُت ْالؿُاؿُت الخي خْٗ ١المعأة ٖن المكاع٦ت الؿُاؿُت
الٟاٖلتٞ ،ي الٍْن الٗعبي ْﻫي:
ؤوالﹰ :الهوامٌ الؿُاؿُت:
خٗص الْٗام ٫الؿُاؿُت من أﻫم الْٗام ٫الحي خْٗ ١المعأة ٖن المكاع٦ت الؿُاؿُت ْمن ﻫـطٍ الْٗام:٫
 1حيِت الوزكاين ،حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجاالت رللة احلوار ادلتمدف-العدد 1892 :السنة  ،2007ص21
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ـ المنار االنخسابىْ :الطي ُؤشع ؿلباﹰ ٖلى مكاع٦ت الىؿا د ْالعجاٖ ٫لى دص ؿْا د ،دُر خؿٍُع لُاث اؿخسصام
الٗىْ ٝالٟؿاص ْؿالح الماٖ ٫لى المىار الؿُاؿى ،ما أصٔ ئلـى ئدجام الىؿا د من المكاع٦ت.
• ػهف وﻫشاشت الصنم الدػبى للمعؤة :مّٗم األدػاب ٞي الٍْن الٗعبي ،ال خ٣صع صْع المعأة ْئم٨اىُاخُا ٞى
الٗم ٫الٗام ْخخبىى المُْٟم المٛلٍْ للمكاع٦ت الكـ٨لُت التي ال خخٗصٔ امغأة ﻫىا ْامعأة ﻫىا. ٥
ُْخًذ مْ ٝ٢األدػاب لُؽ من سال ٫الخمشُٞ ٫ى الُُياث الٗلُا أْ الخعكُذ لئلىخساباث ٞدؿب ،بْٖ ٫لى المؿخْٔ
ال٣اٖضي من دُر خُْ٨ن ال٨اصع الخؼبي اليؿاتي ؿُاؿُاﹰ ٣ٞص ا٦خٟذ األدػاب بخُْ٨ن لجان للمعأة ْ٧ان الُصٝ
المٗلن مىُا ﻫـْ خُٟٗـل الًٗـُْت الىؿايُت.
ْئطا ىّعىا ئلى صْلت مش ٫الجػايع ،ؿىجص أن ؿٍُعة األدػاب اإلؿـالمُت ٢ـص أشـعث بالؿلب ٖلى المكاع٦ت الؿُصاث
ٞي الٗم ٫الؿُاؿي .أما ٞي لبىـانٞ ،ىؿـبت الًٗـْاث الؿُصاث مخصىُت جصاﹰ ْالخبل ٜأ٨شع من ،%10بُىما ال خػُص
ىؿبخُن ٞي الم٨اخب الؿُاؿُت لُطٍ الُُياث ٖن.%5
• االٞخ٣اع ئلى ئٍاع خكعُٗى للخمُُػ االُجابى لهالذ المعأة :بٖ ٫لـى الٗ٨ـؽ ٟٞـي الٗصُص من الصْ ٫الٗعبُت – مش٫
ٞلؿٍُن -ﻫىاْ٢ ٥اىُن ْخكعُٗاث جايعة خؿمذ بمماعؿت الخمُُػ ًص المعأة٦ .ما أن ﻫىا ٥شالر صْٖ ٫عبُت ٍ٣ٞ
خٗخمص ىّام الْ٨خاْ ،ﻫي المٛعب ْالؿْصان ْاألعصنْٖ .ىصما خم ئلٛا د ٢اىْن خسهُم ىؿبت للؿُصاث ٞي المجالؽ
 1967دخى ْهلث ئلى2
 % 11,2ئلىٖ %4,1ام
الىُابُتٞ ،ي مهع ،اىسًٟث ىؿبت خمشُ ٫المعأة في مجلؽ الكٗب ،من
1
. 2005
ٖ %ام
• ﻫُمىت ال٣بلُت ْالٍايُٟت ْالٗكايعُتٖ :لى ىّام االىخساباث ُْٞ ،ىّام ُؤؿـؽ بصعجـت أْلى ٖلى االىخماد ئلى
ال٣بُلت أْ الٗكُعةُْ ،د٨م دؿب خ٣الُص ٢بلُت ساهتٟٞ .ـي ﻫـطا الىّام ُ٣صم المعكـذ أْ ُكاعٞ ٥ي االىخساباث
بْه ّٟممشالﹰ لل٣بُلت باألؿـاؽْ ،لـُؽ ٟ٦غص ٞي المجخم٘ أي مْاٍنْ .ﻫطا ما ُٞ ٘٣ي الُمن دخى بٗص الخْدُص ،ئط
خٍٛـى ٖلـى المىاٞؿاث الؿُاؿُت االىخماداث الًُ٣ت ئلى ال٣بُلت ٢ب ٫الكْٗع بالمْاٍىـت .أمـا ىّـام الٍْايُْٞ ،ٝ
ىّام ُْ٣م ٖلى خمشُ ٫الٍايٟت بالصعجت األْلى ،بصالﹰمن أن ُ٨ـْن خمشـُالﹰللمْاٍىُن ْالمْاٍىاثْ .ﻫطا ما ﻫْ ؿايص
ٞي لبىان مشال دُر ُ٢ ٫ًّٟاىْن االىخساب ٖلى ُ٢اؽ ػٖما د الٍْاي ٝبالصعجت األْلى.
ثانُاﹰ :الهوامٌ االكخطاصُت:
دُر خؤشع الخدْالث اال٢خهاصُت ٞي المجخمٖ٘ ،لى المعأة بهْعة أ٦بر من العج٫؛ ٞالمعأة ٞي المجخمٗاث الٗعبُت ال
خخمخ٘ باؿخ٣اللُت ا٢خهاصُت  ،لطا ٞان ال٣ٟع ْاالىكـٛا ٫بمٍالـب الدُـاة الُْمُتُ ،مشالن أﻫم الْٗاي ١اال٢خهاصُت
الخي خدْ ٫صْن مكاع٦ت المعأة ٞي الٗم ٫الٗام٨ ،مـا ﻫْ الداٞ ٫ي مهع ْالٟلؿٍُن ْالُمن.
 1ادلنجي البدوي ،معوقات مشاركة المرأة العربية في قطاع المنشآت الصغيرة ،مركز ادلرأة العربية للتدريب والبحوث ورشة العمل القومية حوؿ ادلرأة
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ثالثاﹰ :الهوامٌ االجخمانُت:
خخٗصص الْٗام ٫االجخماُٖت الخي خْٗ ١المكاع٦ت المعأة ٞي الٍْن الٗعبيْ ،عبما ُْ٨ن أﻫمُا:
• الش٣اٞت الكٗبُت دُر خٗم ٫الش٣اٞت الؿايصة ٞى المجخم٘ ٖلى الخٟع٢ت بُن الكـأن الٗـام ْالكأن السامْ ،خدصص أن
صْع المعأة ُ٣خهع ٖلى الٗم ٫السام المخٗل ١بـأمْع المىػْ ٫األْالص ،بُىما خٗخبع ئصاعة الصْلت أي الٗم ٫الٗام جػد
أهُ ٫من ازخهام العجٗٞ .٫لى ؿبُ ٫المشا ٫خع٦ؼ ال٨خب المصعؿُتٞ ،ي الؿْصانٖ ،لى أن المعأة ﻫـي ال٨اين
األًْٗ ،ٝخبعػ أن مُامُا خىدهع ٞي الٗم ٫صاس ٫مىػلُـا ٞدؿـبْ .ئطا ٨اىث ىؿبت ُ٢ص الىؿاد ٞي جصاْ٫
اإلىخساباث في الٗصُص من الصْ ٫الٗعبُت ،مش ٫ؿلٍىت ٖمانْ ،البدعُنٍ٢ْ ،ع أٖلى من ىؿبت ُ٢ص العجا ،٫ئال أىُا
لُؿـث مـن مىٍلـ ١الدعم ٖلى مكاع٦ت الىؿا دْ ،ئىما من مىٍل ١اؿخٛال ٫األهْاث الىؿايُتْ ،الخـى خمش٦ ٫خلت
اىخسابُت في خصُٖم معكذ خم اسخُاعٍ من ٢ب ٫الٗايلت أْ ال٣بُلت ًص معكـذ أسع.
• الٗام ٫الشاىي ﻫْ اعخٟإ ىؿبت األمُتْ ،الطي ُٗص من أ٦بر المك٨الث الخـي خْاجـّ خ ٫ُٟٗالمكاع٦ت الؿُاؿُت ٞي
الٍْن الٗعبي ،ساهت م٘ اعخٟإ ىؿبت األمُـت بـُن الىؿا د ٞي الٍْن الٗعبي.
• ٦ما ُٗص ُٚاب الْ٣اىُن المىهٟت للمعأة ٖام ٫عيُؿي ٞي ًٗ ٝمكاع٦تها ٞي الدُاة الؿُاؿُتٞ ،المكعٕ ٞي الٗصُص
من الصْ ٫الٗعبُت ُىّع ئلى ًُ٢ت المكاع٨ت الؿُاؿـُت ىّعة مبخؿعةُٞ ،ع٦ؼ ٖلى مىدُا دُ٢ْ٣ا الؿُاؿُت صْن أن
ُمىدُا دُ٢ْ٣ا المصىُـتٞ ،ي دُن أن اؿخ٣امت األْلى خٗخمخص ٖلى اؿخ٣امت الشاىُتٞ ،المعأة الخي خٗاىي من ُٚاب
٢اىْن لؤلدْا ٫الكسهُت ُىهُٟا ُُْٗص لُا ٦غامخُا ،ال ُُمُا أن خكاعٞ ٥ي المجا ٫الؿُاؿي ألىُا مىكٛلت بُمُا
الكسهي.
• ﻫطا باإلًاٞت ئلى ُٚاب الْٖي لصٔ المعأة ىٟؿُاْ ،ﻫطا ما ُُّع ٞي ٨شُع من الصْ ٫الٗعبُت – ْبساهت صْ ٫السلُج
الٗعبي -دُر ال خٍٗي المعأة هْخُا للمعكـداث الؿُصاثْ ،طل ٥لٗصم ْٖي الؿُصاث بأﻫمُت أن خمشلُن من خىْب
(26) 1
ٖىُن.
ـ الدلوٌ المعجوة ؤو الملخعدت:
ُجب الخٗام ٫م٘ خ ٫ُٟٗالمكاع٦ت الؿُاؿُت للمـعأة ٖلـى ٖـصص مـن المؿخُْاث ،الؿُاؿي ْاال٢خهاصي ْاالجخماٖي.
لطا ٞان المؿخُْاث التي أ٢خـعح الٗمـل مـن ساللُا هي:
أْالﹰ :خُُيت المىار االىخسابىْ :طلٖ ٥ن ٍعُ:١

 1نفس ادلرجع السابق ،ص  8ػ ػ ػ .9
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 -١خدصُص ٍعْ ١اًدت ْمدصصة للدهْٖ ٫لى خمُْ٫؛ ٖن ٍعُـ ١الخبعٖـاث ،الخـي خًْ٘ ٞي دؿاب سام
باالىخساباث ل ٫٨معكذْ ،مى٘ الخبعٖـاث الُٗىُـت ،ب٨ـل هْعﻫاْ .ئن ٧ان ﻫطا ال٣اىْن مْجْص ٞي الجػايعْ ،ل٨ن با٢ي
الصْ ٫الٗعبُت خدخـاط ل٣اىْن مماش٫؛ دخى خخاح الٟعهت للؿُصاث لسْى االىخساباث
 -٢ؿن ْٖ٣باث عاصٖت ،أْ خ ٫ُٟٗالْ٣اىُن المْجْصة الساهت بالخٗعى لؿمٗت أْ كسم المعكدت.
 -٣خعكُص ٨ٞعة الدهاىتْ ،اؿخسصام الىمْطط البعٍُاىي ٞـي الدهـاىت ْالـطي ُٟ٨ـل ألًٖا د البعلمان الدهاىت
صاس ٫المجلؽ ٞال خخم مداؿبخُم ٖلى ما ُهصع مىُم مـن أْ٢ا ٫أشىا د المىا٢كاث ،أما الجعايم الخي خعخ٨ب ساعط
المجلؽ ٞلُؿث لُا دهاىت ألن طل ٥ؿُؿُم ٞي ئدجام ٍالبي الدماُت ْالطُن ُسًْْن االىخساباث لالؿـخٟاصة
مىُـا.
ْطل ٥ؿُؤصي بصْعٍ ئلى خىُ٣ت جْ االىخساباث ْخُُيت األجْا د للؿُصاث لسْى مىاٞؿت اىخسابُت كعُٟت.
ْٞي ﻫطا اإلٍاع٢ ،امث جمُٗت ىُْى ْخىمُت المعأة بخىُّم دملت للمٍالبت بؿن ْ٢اىُن جصُـصة مخٗل٣ت بًْ٘
ؿ ٝ٣لئلىٟاٖ ١لى الدمالث االىخسابُتْ ،خعكُص الدهـاىت ألًٖـا د مجلؿـي الكٗب ْالكْعٔ٦ ،ما ٢امث الجمُٗت
بخ٣صُم ْع٢ت ٖم ٫للمجلؽ الْ٣مي للمغأة لخىّـُم دملـت مماشلت ٖلى ىٍا ١أْؿ٘.
شاىُا:ﹰ ًْ٘ ئٍاع خكعُٗى للخمُُػ االُجابى لهالذ المعأة :أٖخ٣ص أن الْ٢ث ٢ص دـان إلٖـاصة الىّع ٞى خٗصُ ٫الىّام
االىخسابي؛ لًُمن مكاع٦ت أٖلى للمعأة في الدُاة الؿُاؿـُتْ ،طلـ٦ ٥دل ْ٢خي ،دخى ُكٗع المجخم٘ بأﻫمُت ﻫطٍ
المكاع٦ت ْأشعﻫاٞ ،ال ُدخاط ئلى داٞػ لخٗصُلُا .
شالشا  :خُُٛع الش٣اٞت الؿايصةْ :ﻫْ ما ُخٍلب خًاٞع ٧اٞت جُْص الجُاث المٗىُتْٖ ،لى عأؿُا الجمُٗاث األﻫلُت،
ْاالٖالم ْ .الٗمٖ ٫لى ﻫطا المدْع ُخٍلب البصد بالمعأة ىٟؿُاْ ،البصد من المؿخْٔ الًُ ١جصاﹰ ْﻫْ األؿعة
ًْعْعة أن ُْ٨ن للمعأة هْث ٞى بُخُاْ ،ﻫْ ما ُىـخج من سال ٫خمُ٨ىُا ا٢خهاصُاﹰْاجخماُٖا.ﹰ ُْخم طلٖ ٥ن ٍعُ:١
• الٗمٖ ٫لى خمُ٨ن المعأة ا٢خهاصُا ْ٢اىْىُا ْاجخماُٖا.
• ئػالت الهْع الىمٍُت للمعأة ٞي المىاﻫج ْال٨خب المصعؿُت.
• المؿاﻫمت ٞي صٖم ْخكجُ٘ المباصعاث اإلٖالمُت الساهت الخي خٗم ٫لهـالذ المـعأة ْخٗػػ دُ٢ْ٣ا ٞي ْؿاي٫
اإلٖالم المعيُت ْالم٨خْبـت ْالمؿـمْٖت ْ٧اٞت أكـ٨ا ٫االخها.٫
ْمن أج ٫خمُ٨ن المعأة ،خٗم ٫جمُٗت ىُْى ْخىمُت المعأة ٖلى مؿخُُْن:
المؿخْٔ األْ :٫م٘ المعأة ىٟؿُاْ ،طل ٥من سالٖ ٫صص من البعامج مش ٫بعىـامج ال٣ـعْى مخىاﻫُت الهٛعْ ،البعىامج
ال٣اىْىي ْبعىامج الٗى ٝاألؿعي ًص المعأة.
المؿخْٔ الشاىي٦ْ :ماا خٗم ٫الجمُٗت ٖلى المؿخْٔ المباكع م٘ الؿُصاث المٗـُالث ْالٟخُـاث المُمكاث ،اخجُث
للٗم ٫أًُاﹰٖلى مؿخْٔ هاىٗي ال٣عاع لخْهُ ٫هْث الىؿا د المُمكاث ئلُُم ْلمىاهعة ٧اٞت ً٢اُا المعأةْ ،طل٥
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من سال ٫اؿخسصام ْؿاي ٫اإلٖالم ٞي دمالث الصٞإ ْالصْٖة ،باإلًاٞت ئلى ئ٢امت الىصْاث٣ْٖ ،ص المؤخمعاث
الْ٣مُت إلشاعة مكا٦الث المعاة المسخلٟت.
عابٗاً :ا رَ ؿن ْ٢اىُن مىهٟت للمعأةُٞ :جب الىّع ئلى اإلٍاع ال٣اىْىي للْ٣اىُن المصىُت الخي خسم المعأة ،مش٫
ْ٢اىُن األدْا ٫الكسهُتْ ،الخٗام ٫مُٗا من سال ٫دمالث ْ٢مُت للصٞإ ْالصْٖة  Advocacyخْ٣صﻫا الجمُٗاث
األﻫلُت الىؿُْتْ ،مؤؿؿاث المجخم٘ المصىي من أج ٫المٍالبـت بخٗصُْ ٫خُُٛع المْاص ُٚع المىهٟت للمعأةْ .ﻫطا ما
خْ٣م بّ جمُٗت ىُْى ْخىمُت المعأة مـن سال ٫مؤخمعاخُا الْ٣مُت ،الخي ىا٢كث ُُٞا ٖصص من الً٣اُا مش ٫مؤخمع "
المعأة أًُا خْْٗ ،" ٫الطي ىا٢كث ً٢ ُّٞاُا المعأة المُٗلت ألؿعة ْ -مؤخمع " ىؿا د بال مأْٔ "ْ ،الـطي ُىـا٢ف
ً٢اُا الى٣ٟت ْالدًاىت ْالسل٘.
سامؿاﹰ ًا رَ :بىا د مُاعاث المعأة:
• خىؿُ ١جُْص الجمُٗاث األﻫلُت م٘ المؤؿؿاث العؿمُت للً٣ا د ٖلى األمُت بُن الىؿا د ْالٟخُاث.
• مدْ األمُت ال٣اىْىُت للٟخُاث ْالمعأة من سال ٫الخُْٖـت المؿـخمعة ْٖ٣ـص الىـصْاث ْالمؤخمعاث.
جغ٦ؼ خل ٥الصعاؿاث ٖلى المْٗ٢اث االجخماُٖتْ ،اال٢خهاصُتْ ،الش٣اُٞت ،الخـي خْاجـّ المـعأة ْخمىُٗا من الْهْ٫
ئلى معا٦ؼ ُ٢اصُت ْمعا٨ػ هى٘ ال٣عاع.
ْ٢ص اخًذ لىا من سال ٫الٗصُص من الصعاؿاث أن المْٗ٢اث أمام المكاع٦ت الؿُاؿُت المعأة ٦شحرة ْمخأهلت صاس٫
المجخمٗاث الٗعبُت .ع٦ؼ مّٗم ﻫطٍ الصعاؿاث ٖلى المىار االجخماٖي الـطي ال ُ٣ب ٫بأدُ٣ت المعأة ٞي المكاع٦ت ،
٦ما خىاْلث ﻫطٍ الصعاؿاث األبٗاص اال٢خهـاصُت الخـي خٗـْ ١مكاع٦ت المعأة ْخىاْلث أًُا ْٖام ٫أسعٔ خؤشع ٖلى
المكاع٦ت ْمىُا ال٣ٟع ْالمىار الؿُاؿـي الٗام للصْلت ْىٗعى ُٞما ُلي أﻫم ما جاد ٞي ﻫطٍ الصعاؿاث:
ْْجصث الصعاؿاث أن الجػايع ٖلى ؿبُ ٫المشاْٖ ٫لى العٚم من خاعُش المعأة ال٨بُع ٦كغُ ٥أؿاؿي ئلى جاىب
العجٞ ٫ي الىًا ٫الؿُاؿي ًص االدخال ،٫ئال أن ﻫىاٞ ًٝٗ ٥ي مكاع٦تها ٖلى المؿخْٔ الؿُاؿيُْ .عج٘ ًٗٝ
خعكذ المعأة الجػايعُت ئلى ٖـصة ْٖامـل أﻫمُـا أن اىسعاٍ المعأة ٞي الدُاة االجخماُٖت أؿٟع ٖن هْٗبت ٞي ئُجاص
مخعكداث ل ٫٨المىاٍْ ،١بالعٚم من الصْع الٟٗا ٫الطي خْ٣م بّ الىؿا د ﻫن م٣خىٗاث بٗصم الخعكذ ْخع ٥المجا٫
للعج ٫الطي ُصاٖ ٘ٞن المكعْٕ اإلؿالمي ْلُؽ ٖن المعأة .ٍ٣ٞ
ْفي السخام ال ض مً الالتزام املٓازُْ ٤املٗاَضاث الضْلُت ْبالكغٍْ الاظخماُٖت املالةمت لخدؿحن أْيإ خ١ٓ٣ر
إلاوؿان ْاملغأةْ ،ج٨غَـ مباصب خ١ٓ٣ر إلاوؿان ْاخترامِاْ ،جدضًض البيُت الاظخماُٖتْ ،الٗمل ٖلي ئيٗا ٝالُِمىت
الظٓ٧عٍتْ ،حٗؼٍؼ أَمُت الٔٓ٣ر الاظخماُٖت الخضًشت ْجًاٞغ ْج٩امل ظِٓص ْمىٓماث املجخم٘ املضوي الىاقُت في مجا٫
خ١ٓ٣ر إلاوؿان ْاملغأةْ ،ج ًٍٓ٩خغ٦ت اظخماُٖت لخ١ٓ٣ر إلاوؿان٢ ،اةمت ٖلى الخدال ٠حن مىٓماث خ١ٓ٣ر إلاوؿان
)للمغأة ْالغظل( ْمإؾؿاث املجخم٘ املضوي ْالًٖ ِٛلي هٓمت الٗغبُت الخا٦مت لخُٟٗل مٓاص الاجٟاُ٢اث ْاملٓازُ٤
الضْلُتْ ،املٓاص الضؾخٓعٍت ْججؿُضَا ٖلي أعى الٓا ٘٢ختى ال جهبذ خبرا ٖلي ْع.١

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

241

أعمال المؤتمر الدولي السابع :المرأة والسلم األىلي  /طرابلس  21 - 19مارس 2015

زاجمت:
في الٓاَ ٘٢ىا ٥أَمُت زانت ملٓيٕٓ املغأة الٗغبُت ْالٗٓاة ٤الاظخماُٖت ْالش٣اُٞت ،جبٗا للخباًىاث الش٣اُٞت
ْالا٢خهاصًت ْالؿُاؾُت ْالاظخماُٖت الؿاةضة حن أُ٢اع الًَٓ الٗغبي هٟؿّْ ،جبٗا لؿُا ١الخُٓعر الٗام ل٩ل ُ٢غ.
ٞبالغٚم مً ٖضص ْأَمُت املٓا ٘٢التي ْنلذ ئلحها اليؿاد في املجاالث الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْالش٣اُٞت
ْالصخُت ْفي الخٗلُم ْالٗملٞ ،ماػالذ املٗٓ٢اث الاظخماُٖت ْالش٣اُٞت املخمشلت مجمٖٓت ٖغاْ ٝاملماعؾاث
الاظخماُٖت ْإلاصاعٍتْ ،املماعؾاث الش٣اُٞت الؿاةضة ْاملٓا ٠٢الىمُُت حك٩ل جمُحزا يض ًَْ ،جدض ْجًٗ ٠مً أزغ
املجِٓصاث املبظْلت في مجاالث الخُْْٓ ٠املكاع٦ت في الخُاة الٗامت ْالٓنٓ٫ر ئلى مٓا ٘٢نى٘ ال٣غاعْ .مً َظا املىُل٤
ٞالخُغ١ر ئلى ْا ٘٢املغأة الٗغبُت ْٖال٢اتها الاظخماُٖت ْالش٣اُٞت في املجخم٘ الٗغبي ًشحر ال٨شحر مً الدؿاؤالث الكاة٨ت
ْالٗمُ٣تٞ .مٗٓم املجخمٗاث الٗغبُت طاث َاب٘ عٍٟي٢ ،بلي في جغُ٦بخّ الاظخماُٖت ْالش٣اُٞت بٗاصاجّ ْج٣الُضٍ املسخلٟت،
َْكِض ججاْعا مضَكا حن أ ىِخّ الخ٣لُضًت ْالخضًشتٞ .ىٓغة املجخم٘ ئلى املغأة ،في ْل َظا الٓي٘ املخضوي للش٣اٞت في
الضْ٫ر الٗغبُت مً أ٦بر املٗٓ٢اث التي جٓاظّ املغأة ،اإلياٞت ئلى ال٣م٘ الؿلُٓير ْاملجخمعي ،املخٗؿْ ،٠جغجبِ َظٍ
املٗٓ٢اث املسلٟاث الش٣اُٞت التي اٖخبرث املغأة ٧اةىا “صْهُا"َ .ظٍ املٗٓ٢اث لِا جاعٍش ْحُٛحر الخاعٍش لِـ األمغ الِحن،
ألجها مٗٓ٢اث ٖ٣اةضًت ،ؾُاؾُت ،اظخماُٖت ْا٢خهاصًتْ ،املٗٓ١ر الؿُاسخي ،مٗٓ١ر مكترْ ٥ئن ٧ان أزغٍ ٖلي املغأة
ًا ًا
ًا
ًا
ٖاما ْحٗاوي مً ِ٢غ الغظل في مدُُِا الٗاةلي ْ ؾغير بك٩ل زامْ .جمشل َظٍ
ؾُاؾُا ر
ر
مًاٖٟا مٗجى أجها حٗاوي ِ٢غرا
ر
ًا
ًا
ْخاةال ً ٠٣صْنر حٗبحر املغأة ًٖ عؤاَا ْأخالمِاْ ،مً ْٓاَغ طل ٪الٟجٓة حن الجيؿحنْٖ ،ضم ٢ضعة
ر
املٗٓ٢اث ر
ُ٢ضا
اليؿاد ٖلى مماعؾت زُاعاتهً في الؼْاط ْاعجباٍ خِ٢ٓ٣ا إلاهجا ُت االججاَاث الش٣اُٞت ْالٗاصاث ْالخ٣الُض ْالاهدُاػ
الصْاع الىٕٓ الاظخماعي يمً ؾغ ْيُ ٤هُا ١مكاع٦تها في اجساط ٢غاعاث ؾغة ْججغٍضَا مً خِ٢ٓ٣ا املىهٓم ٖلحها
في الٓ٣اهحن.
ٍْخجؿض الٟغ١ر حن الظٓ٧عر ْإلاهار في إلاؾادة التي جخٗغى لِا اليؿاد ْالتي جخسظ أق٩اال مخىٖٓت مجها إلاًظاد الجؿضي
ْجُُ٣ض الخغ٦ت ْئه٩اع ال٣ضعة ٖلى ازخُاع مجا ٫الٗملٞ .الٓا ٘٢الظي حِٗكّ املغأة الٗغبُت ال ًخٛحر الؿغٖت التي جخٛحر بها
ْيإ الٗامت ؾٓاد الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ،ل ً٨عبما ًسخل ٠الًٖ ِٛلي املغأة أْ مٗٓ٢اتها مً ػمً
آلزغْ ،بأق٩ا ٫مسخلٟتْ ،ال ًؼاَ ٫ىا ٥الغظل )أب ـ أر ـ ػْط( مٗٓ ،١خُض ال جؼا ٫ال٨شحر مً اليؿاد حٗاهحن مً ِ٢غ
ًا
ًا
مٗٓ٢ا )جغبُت ْالص ْئصاعة قيٓنر
ر
أًًا ال جؼا٫
ْحؿلِ الؼْطَْ ،ؿخٓٔر في طل ٪املإمً ًُ٣تها ْٚحر املإمً بها ،ؾغة ر
املجز٫ر(ٍْ .غجبِ طل ٪دغٍت املغأة ،زانت خغٍت الخٗبحر ْالتي ال جؼا ٫جمشل مك٩لت خًاعٍت ْئوؿاهُت للمغأة الٗغبُت،
ًُْ٢ت أؾاؾُت ْؾِ الً٣اًا الاظخماُٖت ْالضًيُت ْالؿُاؾُت التي جدانغَا ْج٨بلِا ًٖ أصاد صْعَا في املجخم٘ٞ .ما
ػالذ املغأة في مجخمٗاجىا الٗغبُت جدخل م٩اهت مً الضعظت الشاهُتٞ ،الٟخاة ٢بل أن جتزْط هي مل ٪أل حها أْ أزحهاْ ،بٗض
الؼْاط هي عًَ أمغ ػْظِا ،ل ْنلذ مٓعر ئلي ال٣خل ق٩ا في ؾلِٓ٦اْ ،خٟاْا ٖلي الكغَ !!!ٝظا ًترجب ٖلُّ أن املغأة
ال حكٗغ الخغٍت في هٓغتها ئلى قُادْ ،هي جىٓغ ئلى الٓلم الٓاٖ ٘٢لحها أخُاها ْ٦أهّ أمغ مؿلم ُّٞ ،يخهي بها مغ ئلى
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الاؾدؿالم لِظٍ الخ٣الُض ،ل ْالُ٣ام ٖلى جُٓ٦ضَا ْخغاؾتها .ئن جأزحر البِيت الاظخماُٖت ْالش٣اُٞت مٓ٩هاتها املسخلٟت مً
ٖاصاث ْج٣الُض ْأٖغاٌٗ ٝخبر ٚحر مالةم الهُال٢ت املغأة في املجخمٗاث الٗغبُت ْٚحر مصج٘ ٖلى ئخضار الخُٛحر املُلٓب.
ْختى جخمخ٘ املغأة دُاة ٖاصلت ٞال ض مً اؾديها ٫إلاؾادة مً صازل ؾغة ُْ٢ام ِيت صاٖمت حؿخُُ٘ ٞحها املغأة أن
ًا
ًا ًا
ٔ الش٣اٞت
ظاصا في ؾبُل وكغ الخٗلُم ْع ٘ٞمؿخٓ ر
ْٖمال ر
ر
ج ٓ٩رن قغٍ٩ا ٧امال في الخىمُتْ ،حُٛحر َظا الٓاً ٘٢خُلب ر
ْ٢خا
ْتهُيت ٞغم التزْص املٗغٞت ْئم٩اهُت ال٣غادة ْالخٓاع ْاملىا٢كت .لظا ٞان أي جٍُٓغ ْجدضًض في مجاٖ ٫مل املغأة أْ
مكاع٦تها في املجخم٘ ال ض أن ًىُل ٤مً جٍُٓغ ْجدضًض قامل ْمٓا٦ب في البِيت الاظخماُٖت ْالش٣اُٞت للمجخم٘ في ٧اٞت
ٖىانغَا ْمٓ٩هاتها.
اإلاغاحو:
) (1اللغآو الىغٍم
 ،1987اهٓغ:
) (2أخمض ػ٧ي ضْي ،معجم مطؿلخاث الغناًت والخنمُت الاحخمانُت ، ،صاع ال٨خاب املهغي ،ال٣اَغة،
مكاع٦ت . Participation
) (3املىجي البضْي ،مهىكاث مشاعهت اإلاغؤة الهغبُت في كؿام اإلانشأث الطًيرة ،مغ٦ؼ املغأة الٗغبُت للخضعٍب ْالبدٓر
ْعقت الٗمل الٓ٣مُت خٓ٫ر املغأة ْامليك ث الهٛغٔر " الاخخُاظاث الخضعٍبُت ْجىمُت ال٣ضعاث إلاهخاظُت" جٓوـ/3/30-28،
 ،2006م 4ـ ـ.5
.545
 1975م
) (4ئ غاَُم مظٓ٧عر ْ زغْن ،معجم الهــلىم الاحخمانُت ،الُِيت املهغٍت الٗامت لل٨خاب ،ال٣اَغة،،
 ،1996م55
)ٖ (5بض الِاصي الجَٓغي ،ؤضى نٌ نلم الاحخمام الؿُاس ي ،صاع املٗغٞت الجامُٗت ،إلاؾ٨ىضعٍت،
،2007
 1892الؿىت
)ً (6دحى الٓػ٧اوي ،خلىقن اإلاغاة ومؿاواتها الياملت في وافت اإلاجاالث مجلت الخٓاع املخمضن-الٗضص:
م. 21

ن
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اإلاشاعهت الؿُاؾُت للمغؤة الجؼاثغٍت :اغؿغاعٍت ؤم غغوعة وؾنُت
الضهخىعة اهغام بغواو حامهت مدمض إلايو صباييو ؾؿُف2
ن
اإلالخظ :
جخسظ مكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة في آلاْهت زحرة ؾٓاد مدلُا اْ ا٢لُمُا اْ صْلُا مغجبت مخ٣ضمت يمً ؾلم اَخماماث
الضْاةغ الؿُاؾُت ْ الض لٓماؾُت ْاججاَاث الغأي الٗام املسخلٟت ،خُض ناع َظا املٓيٕٓ مإقغا ٖلى ج٣ضم الخُاة
الضًمٓ٢غاَُت في املجخمٗاث ،الؾُما م٘ اػصًاص خغ٧اث ْمُالب إلانالح ْٓ٢تها ْ٦ظل ٪خغ٧اث خ١ٓ٣ر إلاوؿان في ظمُ٘
صْ ر ٫الٗالم زانت في صْ ر ٫الٗالم الشالض ْالضْ ر ٫الٗغبُت .
ٖٓيا مً طل ٪ال ًؼا ٫الخٓاظض الؿُاسخي للمغأة مدضْصا في مسخل ٠صْ٫ر الٗالمْ ،ئن ٧ان ضعظاث مخٟاْجتْ ،ل٨ىّ في
ًا
ُ٢اؾا ئلى وؿبتها لٗضص الؿ٩ان إلاظمالي أْ ئلى وؿبت املغأة التي ًد ٤لِا الا٢ترإ أْ الترقُذ أْ الخمشُل.
ر
ٖمٓمّ مدضْص
ٞبالغٚم مً صزٓ٫ر املغأة الجؼاةغٍت الُٓم الى البرملاهاث ْاملجالـ ْ الٓػاعاث ْ الؿٟاعاث ئال أن الجض ٫ال ًؼا ٫صاةغا
ْٚامًا خٓ٫ر" الُ٣مت املًاٞت "للخٓاظض اليؿاتي في مٓا ٘٢نى٘ ال٣غاع ‟زانت البرملان اٖخباعٍ أخض ٖمضة الشالزت
للضْ٫ر الضًم٣غاَُت ٍْ ،إزغ حكُ٨لِا ٖلى هُٖٓت الخٓ٩مت فى الضْلت ْ-ما ئطا ٧اهذ لُاث الٗمل الؿُاؾُت" مٓاجُت "
لخٗؼٍؼ صْعر املغأة الجؼاةغٍت في الٗمل الؿُاسخي.
لخٓ٩نر الضعاؾت مٓ٣ٞت اعجأًىا ان ج٣ؿم الٓع٢ت الى ٢ؿمحن :
ًدىاْ٫ر ال٣ؿم ْ٫ر مً َظٍ الٓع٢ت  ،أَم ال٣غاعاث ْ الالتزاماث الغةِؿُت الهاصعة ًٖ الضْلت الجؼاةغٍت أْ املهاص١
ٖلحها ْ املخٗل٣ت خُٟٗل صْعر املغأة في الخُاة الؿُاؾُت ِ .ىما ً٣ضم ال٣ؿم الشاوي ٢غادة جاعٍسُت لضْعر املغأة الجؼاةغٍت في
الخُاة الؿُاؾُت ؛ ْ ًىا٢ل ما ئطا ٧اهذ املغأة الجؼاةغٍت ٖملذ خ٣ا ٖلى ج٣ضًم مؿاَماث ٞغٍضة مً هِٖٓا في الٗمل
الؿُاسخي حٗ٨ـ مؿخٓٔر الًماهاث ال٣اهٓهُت املسسغة لخُٟٗل طل ٪الضْعر.
Résumé :
La participation politique des femmes ces dernièrs temps, que se soit au niveau local, régional ou international
à une position avancée parmi les préoccupations des milieux politiques et diplomatiques et les tendances dans
les divers opinion publique. car ce sujet est devenu un indicateur de l'évolution de la vie démocratique dans les
communautés internationales ,en particulier avec l'accroissement des mouvements de réforme, ainsi que les
mouvements des droits de l'homme dans le monde, en particulier dans les pays du tiers monde et les pays arabes.
La présence politique des femmes reste encore limitée dans les différents pays du monde, Bien que cette
présence est à des degrés divers, mais dans son ensemble est limitée par rapport à la proportion de la
population totale , ou au pourcentage des femmes qui ont le droit de vote ou de la nomination ou la
représentation en dépit de l'entrée des femmes algériennes, par exemple, aux parlements et conseils, ministères
et aux ambassades ,toutefois, le débat est toujours se focalise sur la «valeur ajoutée» à la présence des femmes
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dans le domaine politique,et si les mécanismes d'action politique est"favorable" pour renforcer le rôle de la
! femme Algérienne dans la sphère politique
Et afin que nous puissions préparer une recherche objectif avec des réponses bien précises, cet article vise
dans sa première section à traiter les décisions les plus importantes et les principes d’engagements prise par
l'Etat Algérien pour renforcer le rôle des femmes dans les affaires politiques.tandis que La deuxième section
fournit une lecture historique du rôle de la femme algérienne dans la vie politique, et examine si les femmes
algériennes ont vraiment présenté des contributions uniques et sérieuses pour l'action politique en Algérie, qui
reflètent l’importance des garanties juridiques et donne au même temps un poids plus à ce rôle prestigieux .

ن
اإلالضمت:
اٖترا ٝالؿلُت الجؼاةغٍت دًٓعر اليؿاد ال٩امل ٚحر املىٓ٣م في الٗالم الاظخماعي ْالؿُاسخي اؾخضعي حُٛحر ٩ٞاع
الاظخماُٖت ،الش٣اُٞت ،الؿُاؾُت الؿاةضة مً زال ٫ئٖاصة ىاد ِٞم للؿُاؾت ْئصزا ٫املغأة املجا ٫الؿُاسخي مىظ
الاؾخ٣الْ ،٫اٖخباعَا ُ٦غٞ ٝاٖل مشلِا مشل الغظل م٫ٟٓ٨ر ٚبر مسخل ٠الضؾاجحر ْ الدكغَٗاث الَٓىُت ٚ .حر ان بٌٗ
الخُاعاث اليؿٍٓت مدلُا ْ صْلُا جغٔر أن الخٗاَي م٘ الخُاة الؿُاؾُتًِٓ ،غ ٦أهّ ٖمل زام الغظا ٫ال ْظٓص لليؿاد
 ،ُّٞأْ ٦أن الغظاْ ٫اليؿاد ًإزغْن ٍْخأزغْن ىٟـ الُغٍ٣ت ْبالخالي ال خاظت لخجىِـ السُاب الؿُاسخي .
مً َظا املىُلِٞ ٤ظٍ الضعاؾت مِخمت الدؿاؤ٫ر خٓ٫ر ما ئطا ٧اهذ ججاعب اليؿاد الؿُاؾُت في الجؼاةغ جإزظ ٗٞال بٗحن
الاٖخباع ْطل ٪في مداْلت لخُُ٣م هُٖٓت املكاع٦ت الؿُاؾُت لًِ؟ اهُال٢ا مً ٞغيُت أن اًمان الؿلُت الجؼاةغٍت ُغح
ً٢اًا طاث َاب٘ وؿٓير ٢اصعة ٖلى جد ٤ُ٣حُٛحر ْ ،الٓنٓ٫ر الى صْلت الٗضالت ْ الضًم٣غاَُت.
ئن الىٓغ ئلى مضٔ ٗٞالُت الدكغَٗاث ْ الٓ٣اهحن املُب٣ت في ج٨غَؿِا ملبضأ ج٩افئ الٟغم حن الجيؿحن ؾُاؾُا ٌؿخضعي
الخُغ١ر الى الًماهاث ال٣اهٓهُت ْ الؿُاؾُت التي ًخٓظب ٖلى الؿلُت الجؼاةغٍت ئُٖادَا للمغأة الجؼاةغٍت ْ .ما ً٣ا لّ
مً ج٣ضًم َظٍ زحرة ملؿاَماث هُٖٓت في الٗمل الؿُاسخي حٗ٨ـ مؿخٓٔر جل ٪الًماهاث املسسغة لخُٟٗل طل ٪الضْعر.
اشيالُت الضعاؾت:
َل ظادث اليؿب الخالُت لخمشُل املغأة بؿبب الٓعي لضْعر املغأة ؟ ام أن اججاَاث املجخم٘ الجؼاةغير ْ زانت الضْلي مىّ
ْٖضم ٢ىاٖتهم مكاع٦ت املغأة في الخُاة الؿُاؾُت  ،-صٗٞذ الؿلُت الجؼاةغٍت لخُٟٗل صْعر املغأة ْْي٘ حكغَٗاثحؿمذ ٓنٓ٫ر املغأة الى املجالـ املىخسبت ؟
الهضف من الضعاؾت:
•

الخٗغٖ ٝلى الجِٓص املبظْلت مً َغ ٝالضْلت الجؼاةغٍت للجهٓى ْجدؿحن مؿخٓٔر املكاع٦ت الؿُاؾُت
للمغأة في الجؼاةغ.

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

245

أعمال المؤتمر الدولي السابع :المرأة والسلم األىلي  /طرابلس  21 - 19مارس 2015

•

ال٨ك ًٖ ٠الخٓظِاث ْاملٓيٖٓاث التي ًخم التر٦حز ٖلحها مً ٢بل الضْلت لخٍٓ٣م أصاد املغأة مً ظِت
أزغٔر.

•

الٖٓ ٝٓ٢لى مضٔ هجاح أْ ئزٟا ١الدكغَٗاث ْ الٓ٣اهحن في جد ٤ُ٣أَضاِٞا ْ طل ٪مٗغٞت أؾباب ئٖاصة
الىٓغ في بٌٗ املٓاص ال٣اهٓهُت ،املخٗل٣ت املغأة.

•

حصسُو ْا ٘٢املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة الجؼاةغٍت ْ جُُ٣م ْي٘ املغأة الجؼاةغٍت في املجا ٫الؿُاسخي.

ؤهمُت الضعاؾت
:جخأحى أَمُت الضعاؾت مً ٓ٧جها جبرػ بٌٗ الجٓاهب املٟٛل ٖجها ‟ ئلى خض ما -زانت أجها جضعؽ ْي٘ اليكاٍ الؿُاسخي
للمغأة الجؼاةغٍت حن الًغْعة ْ الايُغاعٍت .
اإلانهجُت اإلاخبهت:
لئلخاَت جٓاهب املٓيٕٓ ،لجأها ئلى املىهج الٓنٟي ْ طل ٪لٓن ٠أَم الاجٟاُ٢اث الضْلُت املٗىُت د١ٓ٣ر إلاوؿان
 ١املغأة زانتْ ،صؾاجحر الجؼاةغ ْ لُاتها الَٓىُت املٗىُت الجهٓى املغأة ٦،ما اؾخٗىا املىهج إلاخهاتي
ٖامتْ ،خ ٓ٣ر
ملٗالجت البُاهاث املدهل ٖلحها  ْ،ملٗغٞت ٖضص الخ٨غاعاث ْاليؿب امليٍٓت السانت ٩ل ٞترة ػمىُت ،زم املىهج الخدلُلي في
صعاؾت مٗٓ٢اث املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة الجؼاةغٍت.
٦ما ان َظا البدض ال ٌٟٛل املضزل ال٣اهٓوي اٖخباعٍ ًٞل في ٖغى الٓ٣اهحن ْالدكغَٗاث الضْلُت ْ املدلُت السانت
املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة.
فغغُت الضعاؾت:
جىُل ٤الضعاؾت مً الٟغيُت الخالُت :
•

الاعاصة الؿُاؾُت للؿلُت ٧ان الضا ٘ٞؾاسخي ْعاد الاًمان أَمُت املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة الجؼاةغٍت.

•

الاَخمام خ٨غَـ ٓ٢اهحن ْ حكغَٗاث التي جؼٍض مً ٞغم جٓاظض الٗىهغ اليؿٓير في الخُاة الؿُاؾُت ال حٗجى
ػٍاصة ٗٞالُتها اْ عقاصتها.

اللؿم ألاو نٌ:
Iاليلماث اإلافخاخُت في الىعكت:لِـ مً قأن َظا البدض الخٗم ٤في مِٟٓم املكاع٦ت الؿُاؾُت ْحٗغٍٟاتها ْجُبُ٣اتها ئال ال٣ضع الظي ًسضم الٛغى
مىّ  َٓ ْ ،ماًملي ٖلُىا الخُ٣ض خدضًض بٌٗ املٟاَُم طاث الهلت التي ؾدبجى ٖلحها الضعاؾت ٧املكاع٦ت الؿُاؾُت ْ
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مىّ املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة  ْ،مِٟٓم املٓاَىت اٖخباع املكاع٦ت الؿُاؾُت هي ق٩ل مً أق٩ا ٫املٓاَىت٦ْ ،ظٔ الخ٤
الؿُاسخي ْ الخم٨حن الؿُاسخي ،الىٕٓ الاظخماعي.. .
اإلاشاعهت الؿُاؾُت :

•

و " طل ٪اليكاٍ الظي ًٓ٣م املٓاَىٓ رن الٗاصًٓ رن ٣هض الخأزحر في
و نلؿى ن
و وحى ن
في حٗغٍ ٠لـ "ضىماثُل هاجنجخى ن
ًا
ًا
ًا
ًا
ٖملُت نى٘ ال٣غاع الخٓ٩مي  ،ؾٓاد أ٧ان َظا اليكاٍ ٞغصًا أم ظماُٖا  ،مىٓما أم ٍٖٟٓا  ،مخٓانال أْ مخُٗ٣ا  ،ؾلمُا
أم ٖىُٟا  ،قغُٖا أم ٚحر قغعي ٗٞ ،اال أم ٚحر ٗٞا".٫
ْ ً٣هض املكاع٦ت الؿُاؾُت في َظا الخٗغٍ ٠اجها حكمل اليكاَاث التي تهض ٝئلى الخأزحر ٖلى ال٣غاعاث التي جخسظَا
الجِاث املٗىُت في نى٘ ال٣غاع الؿُاسخي( ٧الؿلُت الدكغَُٗت ْالخىُٟظًت ْ خؼاب ْ ،جأحي أَمُت املكاع٦ت الؿُاؾُت في
َظٍ ق٩ا ٫املسخلٟت في مٓا ٘٢نى٘ ال٣غاع ْمٓا ٘٢الخأزحر في ٓ٧جها جم ً٨الىاؽ مً الخهٓ٫ر ٖلى خِ٢ٓ٣م ْمهالخِم
أْ الضٞإ ٖجها ،مغ الظي ٌُٗحهم في الجهاًت ٢ضعة الخد٨م أمٓعر خُاتهم ْاملؿاَمت في جٓظُّ خُاة املجخم٘ بك٩ل ٖام.
ْما هالخّٓ مً َظا الخٗغٍ ٠أن املكاع٦ت الؿُاؾُت ال جغمي ئلى حُٛحر الىٓام أؾغٍ ،ل ئًجاص(ؾبل ظضًضة إلٖاصة جٓػَ٘
ي ْالؿُُغة الٟٗلُت في املجخم٘( َٓ ْ.ما ًداْ رَ ٫ظا امل٣ا ٫ال٨كٖ ٠ىّ مً زال٫
الؿلُت ٖلى مٓا ٘٢الىٟٓط املٗىٓ ر
ي ٖلى مغا٦ؼ نى٘ ال٣غاع  ْ ،مضٔ هجاٖت ؾُاؾتهً في خالت الٓنٓ ر ٫الى جل٪
البدض ًٖ مضٔ جأزحر الٗىهغ اليؿٓ ر
املىانب.
الخضًض ًٖ املكاع٦ت الؿُاؾُت ال ً٨خمل صْنر جٓيُذ مٟاَُم أزغٔر ْ مجها:
•

الخم الؿُاس ي :

َٓ جل ٪الخ١ٓ٣ر التي جم ً٨املغد مً ازخُاع ممشلُّ ْ ج٣لض املىانب الٗامت ؾٓاد ًٖ َغٍ ٤الاهخساب أْ الخُٗحن أْ ما
ًُلٖ ٤لُّ الضًم٣غاَُت الك٩لُت.
•

الخمىيو الؿُاس ي للمغؤة :

الظي ًدبلٓعر في صٖم املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة ،مً زال ٫ػٍاصة وؿبت جمشُلِا في مٓا ٘٢اجساط ال٣غاعْ ،ػٍاصة وؿبت
ًٍٖٓتها في خؼاب الؿُاؾُت ْالى٣ا اثْ ،الجمُٗاث املِىُتْ ،مىٓماث املجخم٘ املضويْ ،ػٍاصة جمشُلِا في املإؾؿاث
الٗغبُت ْإلا٢لُمُت ْالضْلُت.
ٖا٫ر
أما ٞاهِؿا ظغٍٟحن ٞالخم٨حن الؿُاسخي اليؿبت لِا ٌٗجى بؿاَت" مؼٍض ا مً ٓ٢ة املغأةْ ،الٓ٣ة حٗجى لِا مؿخٓٔر ٍد
مً الخذ ٦م ْمؼٍض مً الخد٨م؛ ْئم٩اهُت الخٗبحر ْالؿمإ لِاْ ،ال٣ضعة ٖلى الخٗغٍْ ٠الا خ٩اع مً مىٓٓعر املغأةْ ،ال٣ضعة
ٖلى الازخُاعاث الاظخماُٖت املإزغة ْالخأزحر في ٧ل ال٣غاعاث املجخمُٗت.
٦ما ًالخٔ مً َظا املِٟٓم أهّ ٌكحرْ ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ ازخال ٝالغؤٔ خٓ٫ر حٗغٍْ ّٟجأنُلّ هٓغٍا ،ئلى حٗؼٍؼ صْعر املغأة
في الخُاة مسخل ٠ظٓاهبها ال ؾُما مجها الؿُاؾُت ،زانت نٓ٫ر املغأة ئلى مغا٦ؼ نى٘ ال٣غاعْ ،املغا٦ؼ التي جإزغ في نى٘
ال٣غاع ْْي٘ الؿُاؾاثٞ ،املإؾؿاث البرملاهُت ْئن ٧اهذ هي مً أَم ظِؼة املكاع٦ت في نىاٖت ال٣غاع ْعؾم
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ًا
مُ٣اؾا لخم٨حن املغأة لُِ٣ـ مكاع٦ت املغأة في الؿُاؾُت
ر
الؿُاؾاث في الضْ٫ر ٢ْ .ض اٖخمض غهامج مم املخدضة إلاهماتي
ًا
اٖخماصا ٖلى خهت اليؿاد في م٣اٖض البرملان .
ر
ْطل٪
•

لجانب الؿُاس ى:

َٓ الٓي٘ الؿُاسخى الظي حِٗكت املغاة ْالظٔ ًدض أْ ًؼٍض مً مكاع٦تها فى الٗمل الؿُاسخى.

•

النىم الاحخماعي :

ٌٗغ ٝالىٕٓ الاظخماعي ٖلى أهّ " ٖملُت صعاؾت الٗال٢ت املخضازلت حن الغظل ْ املغأة في املجخم٘ ْ جدضص َظٍ الٗال٢ت ْ
جد٨مِا ٖٓامل مسخلٟت ا٢خهاصًت ْ ز٣اُٞت ْ ؾُاؾُت ْ ُئُت ًٖ َغٍ ٤جأزحرَا ٖلى ُ٢مت الٗمل في صْاع الشالر
إلاهجا ُت ْ الخىُٓمُت ْ إلاهخاظُت التي ًٓ٣م بها ٧ل مً املغأة ْ الغظل(
•

اإلاىاؾنت:

ٌؿخدب٘ مِٟٓم املٓاَىت في بٗضٍ الؿُاسخي مِٟٓم املكاع٦ت الؿُاؾُت٣ً ْ ،هض ّ جبٗا لخٗغٍ ٠صاثغة اإلاهاعف
البرًؿانُت" ٖال٢ت حن ٞغص ْصْلت ٦ما ) ً ( citizenshipدضصَا ٢اهٓ رن جل ٪الضْلت ْبما جخًمىّ جل ٪الٗال٢ت مً ْاظباث
ْخْ ،١ٓ٣املٓاَىت جضً ٫ا
يمىا ٖلى مغجبت مً الخغٍت م٘ ما ًهاخبها مً مؿإْلُاث ْ ،هي ٖلى ْظّ الٗمٓم حؿبٖ ٜلى
ًا
املٓاَىت خ٢ٓ٣ا ؾُاؾُت مشل خ ٤الاهخساب ْجٓلي املىانب الٗامت.
IIالػماناث اللانىنُت إلاشاعهت اإلاغؤة الؿُاؾُت في الجؼاثغ:•

الؿُاق الضولي :

ل٣ض ٞغيذ املغأة الجؼاةغٍت مً زال ٫مكاع٦تها في الخُاة الٗامت ْزانت في خغب الخدغٍغ يض املؿخٗمغ ٖلى الؿلُاث
الغؾمُت الاٖترا ٝلِا الجمُل ْالاَخمام بها ٟ٦يت اظخماُٖت أَلتها مكاع٦تها الؿُاؾُت ئلى ٢ضعتها ٖلى جٓلي أي مىهب
صازل املجخم٘٢ ْ ،ض جغظمذ الجؼاةغ َظا الاَخمام ْ َمُت مداْالث صمجِا في الٗملُت الؿُاؾُت  ،في َظا الاَاع جم
انضاع الٗضًض مً الٓ٣اهحن ْ الدكغَٗاث التي حُٗي للمغأة الخ ٤في الاهضماط ال٩امل في ٖملُت الخىمُت املجخمُٗت مً
زال ٫مكاع٦تها املخ٩املت في الخُاة الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت ْالش٣اُٞت ْالؿُاؾُت ْ .املهاص٢ت ٖلى الٗضًض مً
الاجٟاُ٢اث املخٗل٣ت دماًت ْ جغُ٢ت خ١ٓ٣ر املغأة ٩ٞان ؾٗحها ئػاد طل ٪خماًت ْ جغُ٢ت خ١ٓ٣ر الاوؿان ٖامت ٞ .هال ًٖ
التزاماث ْ جٓنُاث هاقيت ًٖ" مىٓمت الٗمل الضْلُت " ْ مىٓمت الٗمل الٗغبُت " ْ مؿاعي الجؼاةغ في للخم٨حن الخٓ٣قي
للمغأة ٖلى الهُٗض الُِياث ْ املىٓماث الضْلُت ْ الٗاملُت  ْ ،الا٢لُمُت( مم املخدضة ٖبر مسخلَُ ٠ياتها ،ظامٗت
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الضْ٫ر الٗغبُت،الاجداص الاٞغٍ٣ي )ً ْ ....م ً٨حٗضاص مجمل ما ناص٢ذ ٖلُّ الجؼاةغ ُٞما ًخٗل ٤دماًت ْ جغُ٢ت خ١ٓ٣ر
املغأة في ماًلي :
•

اجٟاُ٢ت خماًت الامٓمت املإعزت في  28هٓٞمبر  ْ 1919املهاصٖ ١لحها في  19ا٦خٓبغ1962.

•

اجٟاُ٢ت خٓغ ٖمل اليؿاد اللُلي املٗضلت ؾىت  ْ 1948املهاصٖ ١لحها في  19ا٦خٓبغ1962.

•

اجٟاُ٢ت املؿاْاة في الاظٓعر حن الُض الٗاملت اليؿٍٓت ْ الغظالُت( اجٟاُ٢ت ) 100املإعزت في  29ظٓان ْ 1951
املهاصٖ ١لحها في  19ا٦خٓبغ1962.

•

اجٟاقي ٖضم الخمحز في الٗمل ْ الخُْٓ (٠جٟاُ٢ت ) 111املإعزت في  25ظٓان  ْ 1958املهاصٖ ١لحها في  22ماي
1969.

•

اجٟاُ٢ت الً٣اد ٖلى الخمُحز في مجا ٫الخٗلُم( اجٟاُ٢ت الُٓوؿ) ٓ٩املإعزت في 14صٌؿمبر  ْ 1960املهاصٖ ١لحها
في  15ا٦خٓبغ1968.

•

الِٗض الضْلي للخ١ٓ٣ر املضهُت ْ الؿُاؾُت الهاصع ْ ٦ظٔ املُشا ١الضْلي للخ١ٓ٣ر الا٢خهاصًت ْ الاظخماُٖت ْ
الش٣اُٞت ؾىت  ْ 1966املهاصٖ ١لحهما في1989.

•

الاجٟاُ٢ت املخٗل٣ت الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت للمغأة ؾىت  ْ 1952املهاصٖ ١لحها ؾىت2004.

•

جٟاُ٢ت الً٣اد ٖلى ٧اٞت أف٧ا ٫الخمُحز يض املغأة ((ؾُضاْ )) املإعزت في  ْ 18/12/1979املهاصٖ ١لحها في 22
ماي1996 .

َظا االياٞت الى اَخمام الجؼاةغ الىضْاث ْ املإجمغاث الضْلُت املخخابٗت التي حٗخبر لُاث لًمان املكاع٦ت الؿُاؾُت
للمغأة في الٗالم مجها:
•

املإجمغ الٗالمي للمغأة في امل٨ؿُ1975 ٪

•

مإجمغ ٓ٧بجهاظً ‟ الضاهماع 1980 ٥الظي ٖ٣ض جدذ قٗاع" ٣ٖ:ض مم املخدضة للمغأة الٗاملُت :املؿاْاة
ْالخىمُت ْالؿالم". 1980

•

مإجمغ هحرْبي ُ٦/يُا1985

•

مإجمغ ُِٞىا1993

•

مإجمغ الؿ٩ان ْالخىمُت الظي ٖ٣ض في ال٣اَغة1994

•

مإجمغ ُ٨حن 1995
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ئن خهٓ٫ر املخٛحراث الؿُاؾُت الٗاملُت ْما ناخب طل ٪مً جُٓعر في السُاب الؿُاسخي الٗالمي ْالخٓظّ هدٓ جأُ٦ض
اخترام خ١ٓ٣ر إلاوؿان ص ٘ٞالجؼاةغ للىٓغ ئلى خ١ٓ٣ر ْمكاع٦ت املغأة في نى٘ ال٣غاع ٦غ ً٦أؾاسخي في خ١ٓ٣ر إلاوؿان
ٖامت ٦ ،ما ظٗلِا َضَْ ٝجي ًيبغي الٓنٓ٫ر الُّ في أ٢غب آلاظا.٫
•

الؿُاق الضؾخىعي:

جخًمً الدكغَٗاث ملسخل ٠الضْ٫ر املباصب التي التزمذ بها صْلُا ،هدُجت اهًمامِا الى الاجٟاُ٢اث الضْلُت ٖ،لى اٖخباع ان
اخ٩امِا جهبذ ظؼد مً لدكغَ٘ الضازلي للضْلت  ْ ،خغم الجؼاةغ للمهاص٢ت ٖلى الالتزاماث الضْلُت ٖلى عأؾِا جل٪
الٓ٣اٖض املخٗل٣ت د١ٓ٣ر الاوؿان ْ مً ُجها اجاخت الٟغنت للمغأة للمكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت ٧ - ،ان هابٗا مً مبضأ
مىدِا ًٞلُت لل٣اهٓنر الضْلي ٖلى الَٓجي مما مىذ املٓاًَ الجؼاةغير الخ ٤اإلصٖاد مٓظب ال٣اهٓنر الضْلي ض٫
ال٣اهٓنر الَٓجي ، -اٞطخى ا٢غاع ان املٗاملت ٖلى ٢ضم املؿاْاة حن الغظل ْاملغأة مٓظٓصة في نلب الضؾاجحر الجؼاةغٍتْ ،
ال٣اةمت ٖلى الضٖم الهغٍذ لبلٓ ٙاملغأة مىانب نى٘ ال٣غاع في املجا ٫الخىُٟظي ْالدكغَعي ْالً٣اتي ْفي الُ٣إ
السام ْؾٓ١ر الٗمل ً ْ.م ً٨جلسُو ال٣اؾم املكتر ٥حن َظٍ الضؾاجحر ُٞما ًلي:
•

 ١إلاوؿان.
جٓا ٤ٞاملباصب الٗاملُت لخ ٓ٣ر

•

إلاٖالن ًٖ خ١ٓ٣ر إلاوؿان.

•

املؿاْاة حن الجيؿحن

•

مؿاْاة مكاع٦ت الجيؿحن في خ١ٓ٣ر الخهٍٓذ ْالترشر لالهخسا اث.

•

ج٩امل الٓ٣اٖض املهاصٖ ١لحها م٘ الىٓام ال٣اهٓوي الَٓجي.

ْ في يٓد ما ج٣ضمً ،م ً٨الاقاعة ؾغَٗا الى بٌٗ الىهٓم الضؾخٓعٍت طاث الٗال٢ت املغأة ٖلى ازخال ٝمدُاتها
الؼمىُت:
•

املاصة  12مً صؾخٓعر  1963جىو ٖلى أن« ٧:ل ٞغاص مً ٦ال الجيؿحن لِم هٟـ الخ١ٓ٣ر ْالٓاظباث »

•

 ١املغأة« ًً:مً الضؾخٓ رع ٧ل
املاصة  42مً صؾخٓ رع ٦ 1976ثر نغاخت في الخٗبحر ٖلى يمان الضؾخٓ رع لخ ٓ٣ر
 ١الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْالش٣اُٞت للمغأة الجؼاةغٍت».
الخ ٓ٣ر

•

املاصة  28مً صؾخٓعر  ْ 1989امل٨غعة في املاصة  29مً صؾخٓعر  1996جىو ٖلى أن« ٧:ل املٓاَىحن ؾٓاؾُت أمام
ال٣اهٓنر ْال ًم ً٨أن ًخظعٕ أي جمُحز ٌٗٓص ؾببّ ئلى املٓلض ،أْ الٗغ ،١أْ الجيـ ،أْ الغأي ،أْ أي قغٍ أْ
ْغ ٝزغ شسصخي أْ اظخماعي».

•

املاصة  31م٨غعر املضعظت في الخٗضًل الضؾخٓعي «  2008حٗمل الضْ٫ر ٖلى جغُ٢ت الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت للمغأة
خٓؾُ٘ خّٓٓ جمشُلِا في املجالـ املىخسبت ً.دضص ٢اهٓنر ًٖٓير ُُٟ٦اث جُبَُ ٤ظٍ املاصة».

•

الؿُاق الدشغَعي:
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ئن ئصزا ٫الجؼاةغ للخٗضًالث صؾخٓعٍت ْحكغَُٗت ٧ان لٛاًت الخأُ٦ض ٖلى خ١ٓ٣ر املغأة ْجمُ٨جها مً الٓنٓ٫ر ئلى مٓا٘٢
اجساط ال٣غاع ْ ،صٖم أصائها صازل املإؾؿاث الؿُاؾُت  ْ ،لخٗؼٍؼ ٢ضعتها ٖلى املباصعة لدكغَٗاث جغاعى املؿاْاة ْٖضم
الخمُحز.
ٔ فى الٟترة حن  ، 2006 ْ 2000م٘ الخٗضًالث التي أصزلذ ٖلى ٢اهٓ رن
ٞالخُٓعاث َامت التي قِضَا الدكغَ٘ الجؼاةغ ر
الٗٓ٣باث٢ ،اهٓ رن الجيؿُت٢،اهٓ رن الٗمل ْ٢اهٓ رن ؾغة .أِْغث ٗٞال ان" ٖضم الخمُحز َٓ مبضأ صؾخٓعي"ْ ،أن" ٧ل
هو ٢اهٓوي ًدخٓير ٖلى جض حر جمُحزًت مً قأهّ أن ٌٗاص الىٓغ  ُّٞمً ٢بل املجلـ الضؾخٓعي" .
ْمً طل ٪املبضأ اهضعظذ مٗٓم الٓ٣اهحن الضاٖمت لخٓاظض اليؿاد في الخُاة الؿُاؾُت ْالٗامت ،املىًٍٓت جدذ زالزت
ٖىاًٍْ عةِؿُت:
•

الخم في الخطىٍذ و الترشح:

ال ًٓظض أي خ٨م حكغَعي أْ جىُٓمي ًمى٘ أْ ًُ٣ض مكاع٦ت اليؿاد في الخُاة الؿُاؾُت الجؼاةغٍت ٞ.د ٤الخهٍٓذ
ْالترقُذ م ٟٓ٨ر ٫صؾخٓعٍا مىظ  ْ 1962.املىهٓم ٖلُّ في املاصة  50 ْ 47مً صؾخٓ رع«  1996ل٩ل مٓاًَ جخٓٞغ ُّٞ
َو
ي
الكغٍْ ال٣اهٓهُت أن َوً َويخ ِسب ٍُْ َويخسب٦».ما أن مغ ع٢م  97 - 07املإعر في  6ماعؽ ؾىت  1997املخًمً ال٣اهٓ رن الًٗٓ ر
املخٗل ٤ىٓام الاهخسا اث ٌؿدبٗض أي جمُحز ٖلى أؾاؽ الجيـ في جدضًض قغٍْ الخهٍٓذ .
ْمً أظل الترشر لغةاؾت الجمِٓعٍت ٟ٨ُٞي أن ًٓ٩نر املترشر مً ظيؿُت ظؼاةغٍت أنال ،مؿلما ،أن ًبل ٜؾً عبٗحن
ًٓم إلاهخسا اث ْأن ًخمخ٘ د ّ٢ٓ٣املضهُت ْالؿُاؾُت  ،خ ٤الترشر َظا م٨غؽ في املاصة73.ْ 70
•

خم جللض اإلاناضب :

جىو املاصة ٖ 51لى " حؿأْر ظمُ٘ املٓاَىحن في ج٣لض املِا م ْالْٓاة ٠في الضْلت صْنر أًت قغٍْ أزغٔر ٚحر الكغٍْ
التي ًدضصَا ال٣اهٓنر".
•

نكام الىىجا:

ٖلى الغٚم مً خ٩ام التي جًمىتها املٓازُ ٤الضْلُت الؿالٟت الظ٦غ  ْ،ما أ٦ضث ٖلُّ مسخل ٠الدكغَٗاث أؾاؾُت ٧اهذ
أْ ٖاصًت ٖ ،لى املؿاْاة في مماعؾت الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت حن الجيؿحن،ئال ان الٓا ٘٢املٗاف في الجؼاةغ إ٦ض يٗ٠
الخمشُل اليؿٓير في املجالـ املىخسبت ْ ج٣لض الْٓاة ٠الٗامت  ،مغ الظي ص ٘ٞالى الخ٨ٟحر في ظملت مً آلالُاث التي مً
قأجها ئٖاصة الخٓاػنر حن الجيؿحن ،ختى لٓ ٢ام طلٖ ٪لى اؾاؽ الخمُحز الاًجابي ،الظي ًم ً٨ان حكٓب مسالٟت ألخ٩ام
الضؾاجحر التي جإ٦ض ٖلى املؿاْاة حن املٓاَىحن صْنر جمحز ٖلى اؾاؽ الجيـ ْ ،لخٗاعيّ م٘ مبضأ الٗضالت ْ ج٩اٞإ
الٟغم.
ٚحر اهّ ٌٗخبر مً حن آلالُاث ال٣اهٓهُت ٦ثر ٗٞالُت لض ٘ٞاملغأة ؾُاؾُا َْٗ ،جي جسهُو خض أصوى مً امل٣اٖض لليؿاد
في املجالـ املىخسبت أْ في الُِياث إلاصاعٍت ْالخىُٟظًت ،بهض ٝصٖم املغأة مً أظل الخٛلب ٖلى الٗٓاة ٤التي جدض مً
مكاع٦تها الؿُاؾُتْ ،ئقغاِ٦ا في نى٘ ال٣غاع م٣اعهت الغظا. ٫هجاح َظا الىٓام فى الجؼاةغ عاظ٘ لٓ٩هّ ٞخذ الباب أمام
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زٓى املغأة للٗملُت الاهخسا ُت ْالاهسغاٍ الٟٗا ٫فى الخُاة الؿُاؾُت.جًمىّ ال٣اهٓنر الًٗٓير  12/03الهاصع خاعٍش
ظاهٟي  2012املدضص لُُٟ٨ت جٓؾُ٘ خّٓٓ املغأة في الخمشُل في املجالـ املىخسبت حن وؿبت 30%.ْ 20%
بٗض الٖٓ ٝٓ٢لى مجمٕٓ الخضا حر ْ الترجِباث ال٣اهٓهُت ْ الدكغَُٗت الغامُت لؼٍاصة مكاع٦ت املغأة في الؿُاؾت ْنى٘
ال٣غاع في الجؼاةغً ،م٨ىىا جلسُو أَم امل٩اؾب الَٓىُت التي جم جدِ٣ُ٣ا أْ الٗمل ٖلى جدِ٣ُ٣ا لخَٓحن صْ رع املغأة في
الخُاة الؿُاؾُت ْ التي ججلذ في:
„خمالث خكض الخأًُض ْالخُٖٓت ْالخدٟحز.
„ج٣ضًم الىصر ْإلاعقاص ْالخضعٍب للمغأة في الخُاة الؿُاؾُت.
„الٗمل خضا حر الخمُحز الاًجابي -زانت بٗض حٗضًل الضؾخٓ رع.
„ػٍاصة خهو املغأة في الٓ٣اةم الَٓىُت.
„ئصزا ٫هٓام الخهو في الاهخسا اث املدلُت.
„جبجي هٓام الٗٓ٣باث/الخٓاٞؼ املاصًت لًمان اهخساب املغأة.
„َغح جضا حر الخٓ ٤ُٞحن الخُاة الٗملُت ْالخُاة ؾغٍت.
اللؿم الثانيI- :مؿاع اإلاشاعهت الؿُاؾُت للمغؤة الجؼاثغٍت:
ؤوال  -في الخىىمت:
ٖام1982ر ًٓم أن جٓلذ ػَٓعر ْهِسخي مىهب الٓػٍغ ألْ٫ر مغة في جاعٍش
اهٟخذ اب الٗمل الؿُاسخي أمام املغأة الجؼاةغٍت ر
اةغ..ر بٗض ُٚاب اؾخمغ م٘ حؿ٘ خٓ٩ماث ممخالُت ٚ ،حر ان َظا الاهٟخاح لم ً ً٨مىخٓما ٢ْ ،ض ئؾخٓظب مغ
الجؼ ر
الاهخٓاع ختى حك٩لذ الخٓ٩مت الؿاصؾت ْالٗكغْن في ظٓان مً ؾىت  2002ليكِض حُٗحن  5وؿاد في الخٓ٩مت٧ ،اهذ
أ غػَم ٖلى الاَال " ١زلُضة جٓمي " هىػٍغة لإلنالم الثلافت ًٞال ًٖ حُُٗجها هاَ٣ت عؾمُت اؾم الخٓ٩مت ْ ٓ٧ 4ػٍغا
مغة..ر ْقٛلذ ٞخدُت مىخٓعي
والؿفىلت,ر َْٓ املٓ ٘٢الظي جم اؾخدضازّ ألْ ر ٫ر
ر
ث مىخض اث ًَ  :شِىت قغٍِ وػٍغة لألؾغة
الهلمي..ر ْمًِٗ ٞاَمت الؼَغاد
ر
اإلاالُت,ر ٦ما قٛلذ لُلي خمٓ ٓجلُلِـ خلُبت وػاعة البدث
ر
مىهب وػٍغة بضالح
الخاعج.
ر
ٓقملت,ر التي خملذ خُ٣بت وػاعة الجالُت اإلالُمت في
ر
ئال أن َظا الغ٢م لم ً ً٨زا خا ٖلى ٧ل خٓا ٫ل جغاظ٘ ؛ ٟٞي خٓ٩مت ٧2007ان ٖضص اليؿاد الًٗٓاث في الخٓ٩مت زالر
وؿاد ًَ  :ؾٗاص ً ظاب هللا وػٍغة منخضبت لضي وػٍغ الخهلُم الهالي والبدث الهلمي ميلفت بالبدث الهلمي  ْ،هٓاعة
ؾٗضًت ظٟٗغ وػٍغة منخضبت لضي وػٍغ الصخت والؿياو وبضالح اإلاؿدشفُاث ميلفت بالهاثلت وكػاًا اإلاغؤة ْ ،
زلُضة جٓمي وػٍغة للثلافت أي يؿبت َْٓ 3.7 %جمشُل يُٗ.٠
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اما الخٓ٩مت الجضًضة ٣ٞض سجلذ ؾا ٣ت جاعٍسُت جخٗل ٤خٓاظض ؾب٘ ْػٍغاث ٞ ،هي املغة الاْلى التي ًخم حُٗحن َظا الٗضص
مً اليؿاد في الجِاػ الخىُٟظي .خُض يم الدكُ٨ل الخٓ٩مي الجضًض ؾب٘ ْػٍغاث اٚلبهً مً الٓظٍٓ الجضًضة ٍْخٗل٤
مغ ىٓعٍت ً ٚبرًِ هىػٍغة التربُت الىؾنُت ْصلُلت ٓظمٗت وػٍغ تهُئت الاكلُم والبِئت ْهاصًت لٗبُضي هىػٍغة
الثلافت ْمٓهُت مؿلم هىػٍغة الخػامن الىؾجي و الاؾغة وكػاًا اإلاغاة ْ ،ػَغة صعصْعي ْػٍغة البرًض وجىنىلىحُاث
الانالم والاجطاٌ ٍْ ،مُىت ػعَٓوي هىػٍغة الؿُاخت والطنانت الخللُضًتْٖ ،اتكت َاٚا ٓ ٓ٧ػٍغة منخضبت لضي وػٍغة
الؿُاخت و الطنانت الخللُضًت ميلفت بالطنانت الخللُضًت.
زانُا  -في البرإلااو:
ًخٓ٩نر البرملان الجؼاةغير مً َُئخحن َما:
•

مجلـ ألامت :

لٛذ مكاع٦ت املغأة في َظٍ الٛغٞت مٓظب ئهخساب زلثي أًٖا د مجلـ مت لؿىت  1997الٟٓغ ب  3م٣اٖض مً حن 98
مٗ٣ضا ،مما ٌك٩ل وؿبت، 3.25 %في هٟـ الٓ٢ذ جدهلذ اليؿاد املُٗىاث ٖلى  5م٣اٖض مً  48مٗ٣ض ا يؿبت مكاع٦ت
ج٣ضع ب%10,41.
أما في اهخسا اث جدضًض هه ٠أًٖاد املجغٔر خاعٍش  28صٌؿمبر ٣ٞ 2000ض أٞغػث ًٖ ٖضم ٓٞػر اليؿاد أي مٗ٣ض مً حن
 48مٗ٣ضا ،أما مً زال ٫الخجضًض الىهٟي ألًٖاد مجلـ مت ٣ٞض جم حُٗحن  3وؿاد مً حن  24مٗ٣ضا يؿبت مكاع٦ت
م٣ضعة% 12.25 .
اليؿبت الى الخجضًض الىهٟي ألًٖاد مجلـ مت املىخسبحن املجغٔر ًٓم  30صٌؿمبر ٞ 2003لم ًإصٔ ئلى ٓٞػر أي ئمغأة مً
حن  45مٗ٣ضا املخىاٞـ ٖلحها ،أما ٖملُت ججضًض هه ٠أًٖا د مجلـ مت املُٗىحن لىٟـ الٟترة أِْغث حُٗحن ئمغأجحن
مً حن  22مٗ٣ضا أي يؿبت. % 9.09
اليؿبت للمضة ٣ٞ ، 2010-2007ض قٛلذ اليؿاد  4م٣اٖض ٖلى  144أي ما وؿبخّ  2.78%مً ظملت امل٣اٖض ٦ْ،ظل ٪اليؿبت
للمضة َ 2004-2001.ظا الخضوي في وؿب املكاع٦ت عاظ٘ األؾاؽ إلعاصة عةاؾُت  ،اًً للغةِـ الؿلُاث املُل٣ت في ازخُاع
٢غا ت السمؿحن شسها.
•

اإلاجلـ الشهبي الىؾجي :

صزلذ اليؿاد املجلـ الخأؾِسخي لؿىت  1962بٗكغ ؾُضاث مً مجمٕٓ  194ما وؿبخّ  5%مً اظمالي الىٓابُ٣ ْ ،ذ
مكاع٦ت اليؿاد مدهٓعة حن  12 ْ 6ختى  27مغأة في مجلـ  ، 2002لحرج ٟ٘الٗضص الى  37مغأة في حكغَُٗاث  2007ما وؿبخّ
32% . ،5ئال أن َظٍ الؼٍاص ة في الٗضص لم ً٣ا لِا ػٍاصة في اليؿبت التي ُ٣ذ ممازلت لؿىت ٞ 1962.بالغٚم مً الخأُ٦ض ٖلى
مباصب املؿاْاةْٖضم الخمُحزً،ب٣ى جمشُل اليؿاد في املجالـ املىخسبت ْاملُٗىت ًا رَ يُٟٗا ظضا ،م٘ َّأهّ َُسجل جُٓعر في
َظا الكأن زال ٫الٗ٣ض زحر.
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ْ ما ججضع الاقاعة لّ َىا ان الٟ٣ؼة الىُٖٓت التي خ٣٣تها املكاع٦ت اليؿٍٓت في املجلـ ٧اهذ في حكغَُٗاث 2012 .ئط صٗٞذ
هخاةج َظٍ الاهخسا اث ـ 145امغأة ئلى البرملان َْٓ ،ما ً٣اعب زلض ٖضص هٓاب املجلـ الىُابي  31.38املاةت ْالبالٖ ٜضصَم في
البرملان الجضًض  462هاةب ْ.بمٓظب الىدُجت املدهلت ٟ٢ ،ؼث الجؼاةغ في الخهيُ ٠الٗالمي لخمشُل اليؿاد في البرملاهاث
الَٓىُت مً املغجبت  122ئلى ٖ 25املُا ْ ظل ٪ج ٓ٩رن الجؼاةغ مخ٢ٟٓت ٖلى ٞغوؿا التي اخخلذ املغجبت  69في الٗالم ـ 109وؿاد
في البرملان الٟغوسخي ،أي يؿبت  18.9املاةت مً ئظمالي هٓاب البرملان الٟغوسخي البالٖ ٜضصَم  577هاةب ْ.مخ٣ضمت ٖلى
ؾَٓؿغا التي خلذ في املغجبت الـ ٖ30املُا ـ  28.5املاةت زم الىمؿا في املغجبت  31يؿبت  27.9املاةت ٖاملُا .
ًم ً٨عنض مسخل ٠املغاخل التي مغث بها وؿب ْ جمشُل اليؿاد في البرملان ٖبر الجضْ٫ر الخالي:
الفترة

الدكغَٗاث

مجمٕٓ الىٓاب

ٖضص اليؿاد

اليؿاد%

1965-1962

البرإلااو ألاو نٌ)(63-64

138

02

01,45

البرإلااو الخإؾِس ي)(65

197

10

05,07

البرإلااو الىؾجي الثاني)(77-82

295

10

03,90

البرإلااو الىؾجي الثالث)(82-87

285

05

01,75

البرإلااو الىؾجي الغابو)(87-91

295

07

02,40

ي)(92-94
اإلاجلـ الاؾدشاع ن

60

06

10,00

اإلاجلـ الىؾجي الانخلالي)(94-97

178

12

06,70

البرإلااو الىؾجي الخامـ)(97-2002

380

12

03,15

2007-2002

البرإلااو الىؾجي الؿاصؽ)(02-07

389

24

06,42

2007-2012

البرإلااو الىؾجي الؿابو)(07-12

389

31

7,9

2012-2017

البرإلااو الىؾجي الثامن)(12-17

462

145

31.38

1991-1977

2002-1992

املهضع :مٗخٓ١ر ٞخُدت،الضعاؾت اإلاسخُت الخاضت بالخمىيو الؿُاس ي للمغؤة ،الٓػاعة املىخض ت امل٩لٟت األؾغة ْ ً٢اًا
املغأة  .م  13خهغ ٝمً الباخشت.
زالثا  -في اإلاجالـ اإلادلُت::

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

254

أعمال المؤتمر الدولي السابع :المرأة والسلم األىلي  /طرابلس  21 - 19مارس 2015

٣ى جمشُل املغأة في املجالـ املدلُت جمشُال يُٟٗا ئلى صعظت ٦بحر ة مىظ الاؾخ٣الْ ٫ئلى الُٓم؛ خُض لٖ ٜضص اليؿاد
املىخسباث في في املجالـ الكٗبُت البلضًت ؾىت  1967ماً٣اعب  20ئمغأة ْ جغأؾذ ئمغأة زاللِا لضًخحن في ْالًت أصعاع
ظىٓب البالص ؾىت  ْ ، 1967ئعجٖ ٟ٘ضص اليؿاد املىخسباث في اهخسا اث املجالـ الكٗبُت الٓالةُت لؿىت  1969ئلى  45ئمغأة.
أما في الاهخسا اث املدلُت التي أظغٍذ ؾىت ٣ٞ 1997ض جغشخذ للمجالـ البلضًت  1281ئمغأة ٞاػث مً ُجهً  75ئمغأة ْ ،ال
ًسخل ٠الامغ ٦شحرا في املجالـ الٓالةُت ٞمً حن  905ئمغأة لم جٟؼ ؾٓٔر  62مغشخت.
اليؿبت لالهخسا اث املدلُت لؿىت ٣ٞ 2002ض جغشخذ للمجالـ البلضًت  3679ئمغأة لم جٟؼ ؾٓٔر  147ئمغأةْ ،للمجالـ
ٔ  113ئمغاة.
الٓالةُت جغشخذ  2684ئمغأة لم جٟؼ ؾٓ ر
جبحن هخاةج َظٍ الاؾخد٣ا٢اث الاهخسا ُت املدلُت ) ( 2002أن اهخساب اليؿاد في املجالـ املدلُت ٣ي يئُل ٗٞال ،ل ً٩اص
ًٓ٩نر مىٗضم زانت في الٓالًا ث ْالبلضًاث التي حٗغ ٝالجؼاةغ الٗمُ٣ت أي املىاَ ٤املدآٞت الغٍُٟت ْالصخغاٍْت.
أما في الاهخسا اث الدكغَُٗت التي ظغث في ٣ٞ 2007ض اٞغػث ًٖ ٓٞػر  129ئمغأة في املجالـ الكٗبُت الٓالةُت ما وؿبخّ
ٓٞ ْ ،13.44 %ػر  103وؿاد في املجالـ الكٗبُت البلضًت ما وؿبخّ% 0.74 .
في خحن ان اليؿاد اللٓاحي جٓلحن عةاؾت املجالـ الكٗبُت البلضًت زال ٫الِٗضة املمخضة مً  2007الى  2012لم ًخٗضٔ زالزت
وؿاد مً يمً  1541مجلـ لضي  ْ ،في امل٣ا ل لم جخم ْ ً٨ال امغأة مً عةاؾت املجالـ الكٗبُت الٓالةُت الشماهُت ْ
الاعبٗحن زال ٫هٟـ الٟترة الاهخسا ُت.
َظا الٓاً ٘٢إ٦ض ضخالت الخمشُل اليؿٓير في املجالـ املىخسبت ْ عةاؾتها أما ًٖ ٣ٞ ،ض ازبدذ الخجغبت أن صْعر املىٍٓ
اليؿاد املىخسباث ْفي خا ٘٢ْ ٫ئزخُاعًَ ٚالبا ما حؿىض لًِ صْاع الاظخماُٖت الشاهٍٓت ً٩ل ًٟالُِا٧ل ْاملِام
إلاظخماُٖت مشل الصخت ْالُٟٓلت ْالخًامً ْٚحر طلٍْٓ ٪ل ئظماال جمشُل املغأة في املإؾؿاث الؿُاؾُت املدلُت جمشُال
يُٟٗا ْبُيد الخُٓعر.
عابها  -في ألاخؼاب الؿُاؾُت:
ان الاهخماد الك٨لي لؤلخؼاب ال ًم ً٨أن ًدؿب يمً املكاع٦ت الؿُاؾُت الخُ٣ُ٣ت للمغأة ْ ٖلُّ ع٦ؼث الاخهاةُاث
لؿىت ٖ 2007لى جٓاظض املغأة في املغاجب الٗلُا لؤلخؼاب:
الخؼب

نؿبت مشاعهت اإلاغؤة في حهاػ
اإلاضاوالث

نؿبت مشاعهت اإلاغؤة في الجهاػ
الخنفُظي

ظبهت الخدغٍغ الَٓجي

81 %،16

2

الخجم٘ الَٓجي الضًمٓ٢غاَي

66%،21
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خغ٦ت مجخم٘ الؿلم

16%

خغب الٗما٫

38%

%31

الخجم٘ مً أظل الش٣اٞت ْ الضًمٓ٢غاَُت

8%،9

2

ظبهت الٔٓ٣ر الاقتراُ٦ت

-

الجبهت الَٓىُت الجؼةغٍت

98%،3

-

املهضع ً :دُاْير َاصًت  ،مغظ٘ ؾا  ، ٤م482
IIحصخُظ واكو اإلاشاعهت الؿُاؾُت للمغؤة الجؼاثغٍت:الىٓغ الى املإقغاث الؿا ٣ت ْ اؾدىاصا الى الٓي٘ الخ٣ُ٣ي للمكاع٦ت اليؿٍٓت في الجؼاةغ ْ امل٣ضع األع٢ام ْ اليؿب
ًم ً٨حصسُو ْا ٘٢املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة الجؼاةغٍت ْ ،اق٩الُاث جٓاظضَا في مٓا ٘٢نى٘ ال٣غاع اهُال٢ا مً
ي:
مؿخٍٓاث ٖضة أْلِا الخٓاظض اليؿٓ ر
•

نلى مؿخىين الؿلؿت الخنفُظًت :

جؼاًض ْظٓص املغأة في أٖلى مؿخٍٓاث الؿلُت الخىُٟظًت  ،أُٖي اهُبإ ؾلبي اججاٍ املكاع٦ت الؿُاؾُت لِا ،ئط اٖخبر
البٌٗ ان جٓػٍغ اليؿاد ٧ان مٓيت في أٚلب الدكُ٨الث الخٓ٩مُت مىظ حؿُٗيُاث ال٣غ رن املاضخي ،ئط لم جخٓلى مىانب
ٔ أْ مىانب ْػاعٍت ج٣ىُت  -اؾخصىاد مىهب ْػٍغة للمالُت ٦ -ما أهّ لم ًخم حُُٗجهً في ْػاعاث
ْػاعٍت طاث مؿإْلُاث ٦بر ر
ئؾتراجُجُت أْ ْػاعاث ؾُاصًت ٧الضٞإ ْالساعظُت ؛ ْاهدهغث الٓػاعاث في ؾغة ْْي٘ املغأة ْالهجغة ْالش٣اٞت ْع٘ٞ
مُت ْٚالبا ما ً ٘٣حؿمُتهً في مىهب ْػٍغة.
ْ ًم ً٨ال٫ٓ٣ر أن مكاع٦ت اليؿاد في َظٍ الخٓ٩ماث احؿمذ ما ًلي:
الُاب٘ الغمؼير ( ْػٍغة أْ ْػٍغجان في الٛالب)الُاب٘ الاظخماعي ( ئؾىاص ْػاعاث اظخماُٖت لليؿاد في مٗٓم خُان أْ لِا ٖال٢ت املغأة في مٗٓم خُان).الُاب٘ الٓغفي ْ ٚحر مىٓم ( ج٣لب ٖضص الٓػٍغاث خؿب الخٗضًالث الخٓ٩مُت).•

ي الؿلؿت الدشغَهُت :
نلى مؿخى ن

مً زال ٫الاَالٕ ٖلى جغُ٦بت أًٖاد البرملان الخالي ًدبحن للمخاب٘ ملجغٍاث الخغ٦ت اليؿاةُت الجؼاةغٍت ان الٟ٣ؼة الىُٖٓت
ليؿبت جٓاظض املغأة في البرملان -اٖخبرث مً أٖلى اليؿب في الٗالم ُ -خ٣٣ذ بر٦ت ٢اهٓنر الخهو ،ئط مً املِم إلاقاعة
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ئلى أن نٗٓص املغأة الباعػر ئلى مجلـ الكٗب الَٓجي مإزغا خهل في صْلت لم جٟٗل ؾٓٔر ال٣لُل لدصجُ٘ املغأة ٖلى
املكاع٦ت في الؿُاؾت ٢بل ؾىٓاث ٢لُلت .ِ٣ٞ
ي املخٗل ٤لُاث ػٍاصة ٞغم
ٞبىٓغة جأملُت ٖلى هخاةج الاهخسا اث البرملاهُت التي جمذ في أٖ٣اب َغح ال٣اهٓ رن الًٗٓ ر
اليؿاد في املجالـ املىخسبت( ٢اهٓ رن الَٓ٩ا  ،)2012هجض أن الخمشُل الىُابي للمغأة ،أِْغ ان املغأة خاػث م٩ان في ٢بت
البرملان ٓاؾُت ال٣اهٓ رن ْلِـ ٓاؾُت ازخُاع الكٗب.
الخالي ،مؿألت ْنٓ٫ر اليؿاد الى البرملان ٧اهذ م٣ىىت أ٦ثر مً ٓ٧جها ٢اةمت ٖلى اعاصة ؾُاؾُت للمغأة،طل ٪ان َظٍ زحرة
لم جخبن ً٢اًا ؾُاؾُت ظَٓغٍت جضاٖ ٘ٞجها ْ حٗمل ٖلى ئ غاػَا للغأي الٗام ْ مٗالجت مخٛحراتها بٗض ْنٓلِا ئلى مغا٦ؼ
ال٣غاع  ْ ،ئهما ٧ان َضِٞا املكاع٦ت ْ َٓ ما ًٟؿغ ْ لٓ وؿبُا مدضْصًت ٗٞالُتها في ظِؼة البرملاهُت ْ ،لِظا ٧ان جٓاظضَا
في ٚلب نٓعي ٚحر ٗٞاً ٫جٗل مً مكاع٦تها هي الٛاًت الجهاةُت.
ئن ما ًلٟذ الاهدباٍ ان جُبُ ٤ال٣اهٓنر الًٗٓير املخٗل ٤خٓؾُ٘ خّٓٓ مكاع٦ت املغأة في املجالـ املىخسبت  ،أصٔ الى
خكٓ الٓ٣اةم الٗضص املُلٓب مً اليؿاد  ،صْ رن مغاٖاة مؿخٓاًَ الخٗلُمي أْ الش٣افي  ،أْ جاعٍسًِ الىًالي يمً
الدكُ٨الث الؿُاؾُت املكاع٦ت في الاهخسا اث الدكغَُٗت  ْ ،إلهما  ِ٣ٞجُبُ ًٖ ٤مًٌ ألخ٩ام ال٣اهٓنر  َٓ ْ.الٓا٘٢
الظي أ٦ضجّ هخاةج الاهخسا اث الدكغَُٗت  (10ماي )ٞ 2012غٚم ْنٓ٫ر  145مغأة ئال أن ٚالبُتهً ال جخٓٞغ ٞحهً الكغٍْ
الًغْعٍت ملماعؾت املِام الىُا ُت ٖ ْ ،لى عأؾِا الدكغَ٘ ْ الغ٢ا ت ٖلى ٖمل الخٓ٩مت.
ٞمً زال ٫الٓي٘ املغأة الخ٣ُ٣ي في الضْلت ْاملجخم٘ ًِٓغ لىا ان املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة الجؼاةغٍت ال جؼا ٫ظىُيُت ،
ْال جؼا ٫مباصعتها ؾا٦ىت ْال جؼا ٫مساِْٞا مً َظٍ املكاع٦ت اصًت للُٗان ْ ًُغظ٘ البٌٗ طل ٪الى:
•

ُٚاب ج ًٍٓ٩ؾُاسخي.

•

الاٞخ٣اع للمِاعاث الالػمت ملؼاْلت املِام الؿُاؾُت هدُجت ٢لت السبرة.

•

الُٛاب ًٖ الخُاة الاظخماُٖت ْ الٗامت ال ؾُما في املضن الضازلُت.

•

ي اإلاجالـ اإلادلُت:
نلى مؿخى ن

ًب٣ي صْعر املغأة الجؼاةغٍت في املجالـ املدلُت ال ً٩اص ًظ٦غ َُلت الؿبُٗىاث ْالشماهِىاث مً ال٣غنر املاضخي ،لْ ً٨بٗض
إلانالخاث الؿُاؾُت التي قِضتها الجؼاةغ في مُل٘ الدؿُٗىاث  ،قِض جمشُل املغأة في املجالـ املدلُت هٖٓا مً الاعجٟإ
امل٣اعهت م٘ الؿىٓاث الؿا ٣ت لئلنالح  ،عٚم ان اليؿبت لم جغ١ر الى املؿخٓٔر املُلٓب.
•

ي ألاخؼاب:
نلى مؿخى ن
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ًا
مدضْصا  ،هغ ٝالىٓغ ًٖ البرامج الاهخسا ُت لخل٪
ر
ئن جٓاظض املغأة فى مٓاِٗ٢ا الُ٣اصًت لؤلخؼاب الؿُاؾُت ال ًؼا٫
خؼاب ْال٫ٓ٣ر خٓاظض اليؿاد حن أًٖائها ْ ،عٚم ُٚاب  ُٓ٢ص ٖلى مكاع٦ت املغأة الجؼاةغٍت في حكُ٨ل أْ الاهسغاٍ في
ًا
الاخؼاب ،ئال أن املغأة الجؼاةغٍت ال جهل ٦شحررا للمٓا ٘٢الُ٣اصًت فى أٚلب خؼاب اؾخصىاد خؼبحن ْ٫ر لٍٓؼة خىٓنر
املؿمى دؼب الٗمالٓ الشاوي املؿمى دؼب الٗض ْ ٫البُان ُ٣اصة وُٗمت نالخي.
اما ُٞما ًخٗل ٤اخخال ٫املغأة للمغاجب الضهُا مً الٓ٣اةم الاهخسا ُت ٣ٞ ْ،ض اِْغث ججغبت الدكغَُٗاث  2012ان جغقُذ
املغأة ملىهب الىاةب جم ٖلى أؾاؽ الجبر الظي أ٢غٍ ٢اهٓنر الَٓ٩ا ٦ ،ما أن جغقُدِا لم ًسً٘ ملٗاًحر مىُُ٣ت ٣ضع ما
زً٘ ملىُ ٤الخكٓ  ،بٗض ان ٢امذ بٌٗ خؼاب إلصعاط ٖىانغ وؿٍٓت يمً ٓ٢اةمِا الاهخسا ُت صْنر مغاٖاة
مٓانٟاث املِىُت الخمشُلُت الىُا ُت.
ْ ٖلى ما ًبضْ،ان الش٣اٞت الخؼبُت في الجؼاةغ ختى آلان ،ال جؼاٚ ٫حر مِخمت اػالت الخمُحز يض املغأة ٖلى أؾاؽ أهّ " ال
ًجب الاؾدشماع مً أظل جغقُداث مغصْصًتها ٚحر مًمٓهت " ْ طل ٪لٗضة اٖخباعاث:
•

اٞخ٣اص املغأة للخماؽ الؿُاسخي ْالاَخمام األمٓعر الؿُاؾُت

•

أن الٗمل الؿُاسخى صاةم ْ٢ض ًخٗاعى م٘ ْاظباث املغأة فى أؾغتها.

•

أخ٩ام مؿب٣ت يض ٢ضعة املغأة ٖلى الُ٣اصة الؿُاؾُت.

•

الش٣اٞت الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت الؿاةضة ال حٗترُ٣ ٝاصة املغأة.

•

الش٣اٞت الاظخماُٖت جغ٦ؼ ٖلى صْعر املغأة فى إلاهجاب ْعٖاًت َٟا.٫

لظلٖ ٪اصة ما جىٓغ خؼاب ل٣غاع جغقُذ اليؿاد ْ ٦أهّ ٖضؾت جهٍٓغ يُ٣ت ٖىض خاظتٚ ،حر أجها جدؿ٘ ٖىض خاظاث
أزغٔر .
IIIاؾخنخاحاث:عٚم امل٩اؾب املد٣٣ت ٖلى نُٗض جمشُل املغأة ؾُاؾُا ٞان الُ٣مت املًاٞت لِظا الخمشُل جب٣ى مدل ه٣اف الىٓغ ئلى
جأزحر أعب٘ ٖٓامل جم اؾخيخاظِا ًأحي في م٣ضمتها:
•

مدضْصًت الضْعر الظي جٓ٣م ّ املغأة صازل مإؾؿاث نى٘ ال٣غاع ؾٓاد ٧اهذ املإؾؿت جىُٟظًت أْ حكغَُٗت،
ٞغةاؾت مجالـ الٓػعاد ْالٓػاعاث ؾاؾُت في جسهُو املٓاعص ْفي جدضًض الؿُاؾاث الساعظُت ْخماًت مً
الضازلي ْالساعجي ٧لِا في ًض الغظا٦ْ،٫ظل ٪مغ اليؿبت للمجالـ الىُا ُت ْلجاجها.

•

ئن جغ٦حز املىٓماث ْ املإجمغاث ٖلى جم٨حن املغأة ْمكاع٦تها ْ التزام الجؼاةغ مؿاٖضاتها ٖلى جدؿحن ْي٘
اليؿاد ص ٘ٞالجؼاةغ لاللخٟاٖ ٝلى َظا الكغٍ اللجٓد للخمشُل الهٓعي لليؿاد في ْل تهمِل املٓاَىحن
بك٩ل ٖام ْاليؿاد بك٩ل زام مً املكاع٦ت في الكأن الٗامٌُٗ ،ي اهُبإ ٖام أن الؿلُت الجؼاةغٍت ٧اهذ
مًُغة لخُٟٗل صْعر املغأة في الخُاة الؿُاؾُت.
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َظا الغأي الصسصخي ًلخ٣ي في مجملّ غأي الض٦خٓعة قبُلت الٗاًب الباخشت في الٗلٓم الؿُاؾُت ْالٗال٢اث الضْلُت
جامٗت الجؼاةغ ،التي جغٔر أن الى٣اف الخانل آلان خٓ٫ر ًُ٢ت" املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة "ال ًىم ٖلى اعاصة ؾُاؾُت
٣ضع ما صٖ ٫لى" عجؼ الىٓام في ٞغػر ؾُاؾاث جٓػَُٗت ْجىُٓمُت ٍٓ٢ت ما ظٗلّ ًلجأ ئلى الؿُاؾاث الغمؼٍت" ،لخِٓغ
أجها ًُ٢ت الؿلُت ْلى ،جغٍض مً زاللِا الدؿٍٓ ٤ملكغِْٖا في الخدٓ٫ر الضًم٣غاَي للساعطْ ،حُُٛت إلزٟا٢اتها في
جم٨حن املجخم٘ مً الُْٟٓت الؿُاؾُت ،ختى ال جًٓغ ئلى ئٖاصة الىٓغ في ئٖاصة َُ٩لت الىٓام الؿُاسخي غمخّ ".
ئٖضاص ٢اهٓنر الخهو أْ الَٓ٩ا ًخٗل ٤مكاع٦ت املغأة في الؿُاؾت ْنى٘ ال٣غاع ،مً ظِت ال ٌٗجي جد٤ُ٣
املؿاْاة في الخمشُل حن الغظل ْاملغأة في املجالـ املىخسبت ْ ،ال ػٍاصة ٖضص اليؿاد املىخسباث بك٩ل ملمٓؽ،
ْل ً٨بؿاَت حؿُِل ْنٓلًِ ئلى َظٍ امل٣اٖض ْ ،مً ظِت زاهُت خهغٍ ٖلي املجالـ املىخسبت ً ،ِ٣ٞجٗل
ال٣اهٓ رن ال ٌٗؼػر ْنٓ ر ْ ٫جغقي اليؿاد الجؼاةغٍاث ئلى الخُاة الؿُاؾُت أ٦ملِا َٓ ْ.ما ٌٗ٨ـ ُٚاب ئعاصة
ي ملٓظت جم٨حن املغأة ٖاملُا بٗض مُالبت زُت ٨حن
خُ٣ُ٣ت لخُٛحر ،جغظمذ في مؿاًغة الىٓام الجؼاةغ ر
الهاصعة ًٖ املإجمغ الخٓ٩ماث في الٗالم الٗمل ٖلى ػٍاصة مكاع٦ت املغأة في مٓا ٘٢نى٘ ال٣غاع لخهل في

•

الخض صوى ئلى ، 30 %خُض ْعص في ال٣ٟغة )  190ىض ‟ ص" :ؤو اإلاؿلىب من حانب الخىىماث مغاحهت
الخإزير اإلاخًير للنكم الانخسابُت في الخمثُل الؿُاس ي للمغؤة في الهُئاث اإلانخسبت ،والنكغ ننض الاكخػاء
في حهضًل هظه النكم وبضالخها".
ث َضٞا أْلُا لٓنٓ٫ر املغأة ئلى مٓا ٘٢نى٘ ال٣غاع ْ٦سُٓة أْلى لخد٤ُ٣
ئن وؿبت  ٪ 30التي ْيِٗا مجهاط ٖمل ٨حن ُٖ َوض ْ ر
الِض ٝاملغظٓ للٓنٓ ر ٫اليؿبت ئلى  َٓ ْ. ٪ 50هٟـ ما ؾٗذ الجؼاةغ الى جُبُ ّ٣خغُٞا في ٢اهٓ رن الخهو ٞ .ؿً
ي هٕٓ مً املهضاُ٢ت أمام
٢اهٓ رن ًٟغى جدضًض وؿبت  ٪ 30لهالر اليؿاد في الٓ٣اةم الاهخسا ُت  ،مىذ الىٓام الجؼاةغ ر
املجخم٘ الضْلي أ٦بر مما مىذ املغأة الجؼاةغٍت التي جخُل٘ للُ٣ام ضْعَا الاظخماعي ْ ٤ٞمسخل ٠الؿُا٢اث الاظخماُٖت .
•

جغٍْج خؼاب الؿُاؾُت لسُا اث صاٖمت للمكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة صْنر اجساط ئظغاداث ٗٞلُت-ال ًمً٨
أن جإصي ئلى حٛحر ملمٓؽ في الٓاُٚ- ٘٢بهً ًٖ الُِا٧ل املؿحرة ْ ظِؼة الُ٣اصًت٦ ،ما ٢لو ْٟغًَ
ٟغم خُ٣ُ٣ت للىجاح في الاهخسا اث.

IVالخىضُاث:ئن آلالُاث الَٓىُت ال٣اةمت ْالخضا حر ال٣اهٓهُت املٗخمضة لخُٟٗل مكاع٦ت املغأة في مجا ٫الٗمل الٗام ْ الؿُاسخى جب٣ى
ها٢هت في مجملِا ْ ٚحر ٧اُٞت لظا:
•

ي في الخُاة الؿُاؾُت ٌ،كاع ٥في ئوكائها ْجُٟٗلِا ٧ل املٗىُحن
ًيبغي ئًجاص لُاث ملخابٗت ْجُُ٣م الضْ رع اليؿٓ ر
أهٟؿًِ.
ّر
ضٖم اليؿاد ،ما في طل ٪اليؿاد

•

حصجُ٘ ئظغاد صعاؾاث مُضاهُت مخٗم٣ت لخ٣ضًغ الدجم الخ٣ُ٣ي ملكاع٦ت املغأة في الخُاة الؿُاؾُت.
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•

صٖم َمٓح املغأة ؾُاؾُا دُض ال ً٣خهغ صٖمِا ٖىض خض جسهُو ٓ٧جا لليؿاد في البرملان  ,ل ًجب أن جٓ٩نر
مكاع٦تها قاملت ل٩اٞت مٓا ٘٢نى٘ ال٣غاع في الضْلت .
ًا
ًا
مٗٓ٣ال مً السبرة الؿُاؾُت ْاملؿخٓٔر الٗلمي ْئن جٓ٩نر ملمت الىٓام
ر
ًجب أن ًخٓٞغ لضٔ املغأة البرملاهُت ر
خضا
الؿُاسخي للضْلت ْمؿحرتها الضًم٣غاَُت ْالؿُاؾُت ْالدكغَٗاث طاث الٗال٢ت.

•

ْْي٘ عؤٍت ْزُت ٖمل ْاضخت ملكاع٦ت املغأة ٟٗالُت بٗض صزٓلِا البرملان .

•

Vاإلاطاصع و اإلاغاحو:الجغٍضة الغؾمُت:
•

الجمِٓعٍت الجؼاةغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت٢ (،اهٓنر ع٢م  08- 19مإعر في  17طي الٗ٣ضة ٖام  1429املٓا15 ٤ٞ
هٓٞمبر ؾىت ً 2008خًمً الخٗضًل الضؾخٓعي ).الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص ،: 9الهاصعة خاعٍش  16هٓٞمبر ؾىت
2008.

•

الجمِٓعٍت الجؼاةغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت مغ ع٢م  156 - 66املإعر في  8ظٓان  ، 1966املخًمً ٢اهٓنر
الٗٓ٣باث ،الجغٍضة الغؾمُت للجمِٓعٍت الجؼاةغٍت ع٢م ًٓ 11 ، 49هُٓ1966

•

الجمِٓعٍت الجؼاةغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت  ،مغ ع٢م  01 - 05املإعر في ٞ 27براًغ ٌٗ 2005ض٨ٍْ ٫مل مغ ع٢م
- 70 86املإعر في  15صٌؿمبر 1970املخًمً ٢اهٓنر الجيؿُت الجؼاةغٍت ،الجغٍضة الغؾمُت للجمِٓعٍت الجؼاةغٍت
ع٢م  ، 15خاعٍش ٞ 27براًغ. 2005

•

الجمِٓعٍت الجؼاةغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،ال٣اهٓ رن ع٢م  11 - 90املإعر في  21أ غٍل  ، 1990املخٗل ٤بٗال٢اث
الٗمل ،الجغٍضة الغؾمُت للجمِٓعٍت الجؼاةغٍت

•

الجمِٓعٍت الجؼاةغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،ال٣اهٓنر ع٢م  11 - 84املإعر في  9ظٓان  1984املخٗل٣ ٤اهٓنر
ؾغة ،الجغٍضة الغؾمُت للجمِٓعٍت الجؼاةغٍت ع٢م( ًٓ 12 ،(24هُٓ  ، 1984املٗض ٫مٓظب مغ  02 - 05في 27
ٞبراًغ2005 .

الىخب:
•

ئیمان یبرؽ ،اإلاشاعهت الؿیاؾیت للمغؤة في الىؾن الهغبي ،ظمٗیت جهٓى ْجىمیت املغأة( ،ب،ؽ) ٍ،م04.

•

ٖلى الهأْ ،صلُل اللُاصاث البرإلاانُت فى خماًت خلىقن اإلاغؤةَُ ،يت مم املخدضة للمغأةUNWOMEN 2011.

•

ماعجا ؾمبلُثي ْ زغْن ،بضالح ؾُاس ي "ؤم جلُُض بغافي للمجخمو وللمجاٌ الؿُاس ي في الجؼاثغ؟ جدلُل
نلضي ٓ٧بجهاظً الكب٨ت ْعْ-مخٓؾُُت لخ١ٓ٣ر الاوؿان الُبٗت ْلى  ،ئ غٍل2012.
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•

ؾٗاص ً ظاب هللا  ،مشاعهت اإلاغؤة الجؼاثغٍت في الخُاة الؿُاؾُت ،في ٦خاب خٓ٫ر اإلاشاعهت الؿُاؾُت للمغؤة
الهغبُت جدضًاث ؤمام الخىغَـ الفهلي للمىاؾنت صعاؾاث مُضاهُت في أخض ٖكغ لضا ٖغبُا  /املِٗض الٗغبي
لخ١ٓ٣ر الاوؿان ،جٓوـ2004.

ألاؾغوخاث:
•

ٞاَمت ٓصعَم  ،اإلاشاعهت الُاؾُت للمغؤة في الخجغبت الضًمىكغاؾُت الجؼاثغٍت ،أَغْخت م٣ضمت لىُل قِاصة
الض٦خٓعاٍ في الٗلٓم الؿُاؾُت جسهو جىُٓم ؾُاسخي ْ ئصاعي ،الجؼاةغ ،ظامٗت الجؼاةغ2010-2011.،

•

وُٗمت ؾمُىت  ،صوعن اإلاغؤة اإلاًاعبُت في الخنمُت الؿُاؾُت اإلادلُت ونالكتها بإنكمت الخىم( هماطط :
الجؼاةغ،جٓوـ،املٛغب )مظ٦غة م٣ضمت لىُل قِاصة املاظؿخحر في الٗلٓم الؿُاؾُت ْالٗال٢اث الضْلُت ،الجؼاةغ
،ظامٗت ٢انضي مغباح ْع٢لت2010-2011،

•

ًٓؾً ً ٠ؼة ،الخمىيو الؿُاس ي للمغؤة و ؤزغه في جدلُم الخنمُت الانؿانُت في الهالم الهغبي -صعاؾت في
غىء جلاعٍغ الخنمُت الانؿانُت الهاإلاُت  ، 2003-2008مظ٦غة م٣ضمت لىُل قِاصة املاظؿخحر في الٗلٓم
الؿُاؾُت جسهو :جىُٓماث ؾُاؾُت ْئصاعٍت ،الجؼاةغ ،ظامٗت اجىت2009-2010

•

ػ٦غٍاد خغٍؼير  ،اإلاشاعهت الؿُاؾُت للمغؤة الهغبُت و صوعها في مداولت جىغَـ الضًمىكغاؾُت الدشاعهُت–
الجؼاثغ نمىطحا،-مظ٦غة جسغط لىُل قِاصة املاظؿخحر،الجؼاةغ ،ظامٗت اجىت2010-2011،

•

ؾامُت اصي،اإلاغؤة و اإلاشاعهت الؿُاؾُت الخطىٍذ الهمل الخؼبي الهمل النُابي،مظ٦غة م٨ملت لىُل قِاصة
املاظؿخحر في ٖلم اظخمإ الخىمُت ،الجؼاةغ ،ظامٗت مىخٓعي ٢ؿىُُىت2005-2006،

اإلاجالث الهلمُت:
•

نا غ لٓ٫ر.الخمىيو الؿُاس ي للمغؤة الهغبُت بيو اللغاعاث والخىحهاث الضولُت والىاكو.مجلت حامهت صمشم
للهلىم الاكخطاصًت واللانىنُت.املجلض 25الٗضص الشاوي2009. ،

•

ًدُاْير َاصًت  ،املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة في الجؼاةغ ،مجلت اإلافىغ ،الٗضص الخاؾ٘.

•

ٖباؽ ٖماع،ههغ الضًً ً َُٟٓعر ،جىؾُو خكىف مشاعهت اإلاغؤة الجؼاثغٍت في اإلاجالـ اإلانخسبت ؤو جدلُم
اإلاؿاواة نن ؾغٍم الخمُيز الاًجابي ،مجلت ألاواصًمُت للضعاؾاث الاحخمانُت والانؿانُت،الجؼاةغ٢،ؿم
الٗلٓم ال٣خهاصًت ْ ال٣اهٓهُت  ،الٗضص، 10ظٓان2013

•

مىهٓعر لسًاعي ،افاق جفهُل اإلاشاعهت الؿُاؾُت للمغؤة في الجؼاثغ  ،الجؼاةغ ،اإلاجلت الجؼاثغٍت للضعاؾاث
الؿُاؾُت ،الٗضص ْ،٫ظٓان2014.

النضواث و الخلاعٍغ:
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•

ملُاد الكاٞعي  " ،النىم الاحخماعي و الخنمُت"ْ ( ،ع٢ت م٣ضمت في الىضْة الشالشت ْ الغابٗت للجىت املغأة ْ
الُٟٓلت خٓ٫ر املغأة املٛاعبُت ْ الخىمُت ْاملغأة املٛاعبُت ْ إلاٖالم ) ،جٓوـ ُٟٞ 15 ،غير ، 2007م. 102

•

ج٣غٍغاللجنت الاكخطاصًت والاحخمانُت لًغبي آؾُا) ؤلاؾىىا (ازىاد اظخمإ السبراد خٓ٫ر لُاث صٖم مكاع٦ت
املغأة في الخُاة الؿُاؾُت في لضان إلاؾٓ٩ا  ،حرْث  16-17حكغًٍ ْ٫ر/أ٦خٓبغ2012.

•

ج٣غٍغ خٓ٫ر :جدلُل الىغو الىؾجي الخلىقن ؤلانؿانُت للمغؤة واإلاؿاواة نلى ؤؾاؽ النىم الاحخماعي -الجؼاثغ
 ،غهامج حٗؼٍؼ املؿاْاة حن الغظل ْاملغأة في املىُ٣ت ْعْمخٓؾُُت ) (2011-2008غهامج ّ رَ ممٓ٫ر مً ٢بل
إلاجداص ْعْبي http://www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/arabic%20version_0.pdf

•

ٞ ١خُدت،الضعاؾت اإلاسخُت الخاضت بالخمىيو الؿُاس ي للمغؤة،الجؼاةغ ،الٓػاعة املىخض ت امل٩لٟت األؾغة
مٗخٓ ر
ْ ً٢اًا املغأة.

مىاكو الانترنذ:
•

و الًن وكغ ًٓم
ٖبض الغػا.١ب ،خىىمت ؾالٌ الجضًضة بؿبو وػٍغاث ألو نٌ مغة في جاعٍش الجؼاثغ ،الشغوق ؤو ن
2014/05/05 http://jawahir.echoroukonline.com/articles/410.html ،

•

نبض الىهاب بىهغوح،الجؼاةغ في املغجبت ٖ 25املُا في مجا ٫جمشُل اليؿاد البرملان ،الشغوق ؤوون الًن وكغ ًٓم
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/129211.html 13/05/2012

ن
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مشاعهت اإلاغؤة الجؼاثغٍت في حؿُير اإلاجالـ اإلادلُت اإلانخسبت :بيو الثًغاث
اللانىنُت والخضوص الخؿبُلُت
ق والهلىم الؿُاؾُت حامهت نبض الغخماو ميرة – بجاًت -الجؼاثغ
الباخثت فاًؼة ًىؾفي ولُت الخلى ن

ملخظ
ّ
جبجى املكغٕ الجؼاةغير مبضأ الخمُحز إلاًجابي لخم٨حن املغأة مً املكاع٦ت في حؿُحر املجالـ املدلُت املىخسبت
جُبُ٣ا للماصة 31م٨غعر مً الضؾخٓع؛ ْال٣اهٓنر الًٗٓير ع٢م 03/12الظي ًدضص ُُٟ٦ت جٓؾُ٘ خّٓٓ الخمشُل الؿُاسخي
أن الٓاّ ٘٢
للمغأة في املجالـ املىخسبت ،أًً ّ
الخُبُ٣ي
زهو لِا وؿبا ميٍٓت في ٓ٢اةم املترشخحن لئلهخسا اث املدلُت .ئال ّ ر
ّ
ج٣لو مً ٞغم ٓٞػر املغأة بِٗضة اهخسا ُّت مدلُت ّ
ّ
املؿحرة للجماٖاث
ْالخٓاظض يمً ظِؼة
٦ك ٠سٛغاث ٢اهٓهُت
ّ
ُ
إلا٢لُمُت ،اإلياٞت ئلى يٗ ٠جٍٓ٩جها ّ
الؿُاسخي ما ًُإزغ ؾلبا ٖلى ٗٞلُت الدؿُحر املدلي مً َغ ٝاملغأة.
Résumé:
Le législateur algérien admet la discrimination positive de la femme à fin de participer a la gestion des
conseils locaux élus par application des dispositions de l’article 31 bis de la constitution ; et la loi organique n°
12-03 qui détermine les modalités d’élargissement de la représentation politique de la femme aux conseils élus,
dont il a spécifié un quotta féminin a respecter lors de l’élaboration des listes des candidats aux élections
locales. Bien que la pratique montre des insuffisances qui limitent la participation effective de la femme a la vie
politique locale.

ن
ن
م ـلــضم ــت
٧اهذ املكاع٦ت الؿُاؾُت املدلُت للمغأة الجؼاةغٍت مدل ظضا ٫خاص ًبن مً ًهىِٟا زاعط إلاَاع الؿُاسخي
اٖخباعٍ مجاال خهغٍا للغظل ْبحن مً ٌؿعى ئلى جسلُهِا مً الٗاصاث ْالخ٣الُض التي جمىِٗا مً ا٢خدام مجا ٫املماعؾت
الؿُاؾُت ْجٓلي املىانب ٖلى مؿخٓٔر املجالـ املدلُت املىخسبت٢ْ ،ض ٧ان املجلـ الضؾخٓعي الجؼاةغير ضْعٍ خغٍها
ٖلى خماًت الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت للمغأة في ٖضة مىاؾباث زانت في ٢غعاٍ ْ٫ر ملا ٞغى املكغٕ الجيؿُت نلُت لؼْط
املترشر لئلهخسا اث الغةاؾُت ْالدكغَُٗت ٞغى املجلـ الضؾخٓعي زغ١ر مبضأ املؿاْاة ٖلى أؾاؽ الجيـ ُُٗ٢ا.1
 - 1رأي اجمللس الدستوري رقم  – 1ؽ .ؽ -ـ د ،املؤرخ يف  20أوت سنة  ،1989يتعلق برقابة دستورية قانوف اإلنتخابات لسنة  ،1989جريدة رمسية عدد 36

صادر يف  30أوت  ،1989ص1049 .؛ للتفصيل يف ادلسألة راجع مختاري عبد الكريم :توسيع حظوظ دتثيل ادلرأة يف اجملالس ادلنتخبة – طفرة أـ كبوة ، -أعماؿ
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لِظا؛ أصعط املإؾـ الضؾخٓعي الجؼاةغير مؿألت املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة يمً الى٣اٍ الخؿاؾت التي
ٖ 2008ىضما هو ٖلى جٓؾُ٘ خّٓٓ جمشُل املغأة في املجالـ املىخسبت مٓظب
ٖالجِا في ئَاع الخٗضًل الضؾخٓعي لؿىت
املاصة 31م٨غعر 1ؾُٗا مىّ ئلى ئصماط أخ٩ام ئجٟاُ٢ت مى٘ ظمُ٘ أق٩ا ٫الخمُحز يض املغأة في ئَاع املىٓٓمت ال٣اهٓهُت
الجؼاةغٍت بٗضما جم ع ٘ٞالخدٟٓاث التي أ ضتها الجؼاةغ ٖىضما اهٓمذ ئلحها٢ 2هض مؿاًغة املباصب التي جًمىتها اؾخ٨ماال
ّ
ّ
ملؿاع املكاع٦ت ّ
الؿُاؾُت للمغأة في الدؿُحر املدلي.
ّ
ؾعى ضْعٍ املكغٕ الًٗٓير ئلى مٓا٦بت َظٍ ّ
املصجٗت للمكاع٦ت ّ
الؿُاؾُت للمغأة في
الخُٓعاث ال٣اهٓهُت
ي حهض ٝلخجؿُض املباصب الضؾخٓعٍت ْجم٨حن املٓاَىحن مً ّ
الخمخ٘ الٟٗلي
املجالـ املىخسبت َاملا أن ال٣اهٓ رن الًٗٓ ر
4
ّ
ُُٟ٦اث جم٨حن املغأة مً
ؾاؾُت للضْلت ،3لِظا ّحن ال٣اهٓنر الًٗٓير ع٢م03-12
الخ١ٓ٣ر املٗتر ٝبها في الٓزُ٣ت
املكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت املدلُت ملا ٞغيِا ٖلى ٓ٢اةم املترشخحن لئلهخسا اث ْمىدِا مٗاملت جًُٟلُت ْػط بها في
الٗمل الؿُاسخي املدلي اٖخماص ٖلى هٓام الٓ٩جا.

هٓم املكغٕ الجؼاةغير مكاع٦ت املغأة في الدؿُحر املدلي ىهٓم ٢اهٓهُت حؿبب ع١؛ ٞخدٓلذ جغُ٢ت الخ١ٓ٣ر
الؿُاؾُت للمغأة ْمكاع٦تها في الدؿُحر املدلي ئلى ٖبد ٖلى املماعؾت الؿُاؾُت الىٓغ ئلى ٦ثرة الشٛغاث ال٣اهٓهُت
املخٗل٣ت بهظا املجا( ٫ؤوال) ،في خحن جٓاظّ مماعؾت الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت للمغأة في ئَاع املجالـ املدلُت ٖضة ٖٓاة٤
جُبُُ٣ت بؿبب ُٚاب ز٣اٞت املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة في املجخم٘ الجؼاةغير طاث الُاب٘ الغظٓلي ما ًإزغ ٖلى ٗٞلُت
حؿُحرَا للمجالـ املىخسبت (زانُا).
ي في يمان املكاع٦ت الٟٗلُت
ٖلى يٓد املُُٗاث ال٣اهٓهُت ْالٓاُٗ٢ت ااملخٓٞغة جشٓعر ئق٩الُت مضٔ جٓ ٤ُٞاملكغٕ الجؼاةغ ر
للمغأة في حؿُحر املجالـ املدلُت املىخسبت؟
ؤوال /ؾعي مخهب لخمىيو اإلاغؤة من اإلاشاعهت في حؿُير اإلاجالـ اإلادلُت اإلانخسبت
ادللتقى الوطٍت حوؿ قانوف اإلنتخابات اجلزائري واقع وآفاؽ ،كلية احلقوؽ والعلو ـ السياسية ،جامعة  08ماي  ،1945يومي  04-03مارس ( ،2013أعماؿ غَت
منشورة) ص 03 .وما يليها.
 - 1أنظر ادلادة  31مكرر من دستور  28نوفمرب 1996 ،ادلنشور ٔتوجب ادلرسوـ الرئاسي رقم  ،438-96ادلؤرخ يف  07ديسمرب  ،1996جريدة رمسية عدد
 ،76لسنة  ،1996ص 06 .؛ ادلعدؿ وادلتمم بالقانوف الدستوري  ،03-02ادلؤرخ يف  10أفريل  ،2002جريدة رمسية عدد  ،25صادر يف  14أفريل ،2002
ص13.؛ ادلعدؿ وادلتمم بالقانوف الدستوري  ،19-08ادلؤرخ يف  15نوفمرب  ،2008جريدة رمسية عدد  ،63صادر يف  16نوفمرب  ،2008ص.08.
 - 2إتفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة ،اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضماـ ٔتوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة رقم -34
 ،180ادلؤرخ يف  18ديسمرب  ،1978صادقت عليها اجلزائر ٔتوجب األمر رقم ،348-66ادلؤرخ يف  15ديسمرب  ،1966جريدة رمسية عدد  ،07لسنة 1967
ورفعت عليها التحفظات ٔتوجب ادلرسوـ الرئاسي رقم  ،426-08ادلؤرخ يف  28ديسمرب  ،2008جريدة رمسية عدد  ،05صادر يف  21جانفي  ،2009ص.04.
 - 3تطرؽ اجمللس الدستوري اجلزائري إىل وظيفة القانوف العضوي الذي اعتمده ادلؤسس الدستوري اجلزائري بداية من دستور  1996كآلية للتشريع با إلضافة إىل
القوانُت العادية ،أنظر يف ىذا الشأف رأي اجمللس الدستوري اجلزائري رقم  01ر .أ .ؽ ع ض  /ـ.د ادلؤرخ يف  06مارس  ،1997يتعلق ٔتراقبة األمر ادلتضمن القانوف
العضوي ادلتعلق باألحزاب السياسية للدستور ،جريدة رمسية عدد  ،12صادر يف  06مارس  ،1997ص.41 .
 - 4اؿقانوف العضوي رقم  ،03-12ادلؤرخ يف  12جانفي  ، 2012حيدد كيفيات توسيع حظوظ دتثيل ادلرأة يف اجملالس ادلنتخبة ،جريدة رمسية عدد  ،01صادر يف
 14جانفي  ،2012ص.46 .
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ّ
ًخجلى الخٗب الظي حؿببّ املكاع٦ت الؿُاؾُت املدلُت للمغأة الجؼاةغٍت في الشٛغاث ال٣اهٓهُت الىاججت ًٖ
 2008الظي هو ٖلى جغُ٢ت الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت
الخىُٓم ال٣انغ ْٚحر املضعْؽ ٖلى أؾاؽ أن الخٗضًل الضؾخٓعي لؿىت
ّ
اليؿٓير زانت بٗض ّ
الىًاالث التي ؾب٣خّ مً َغ ٝالجمُٗاث اليؿٍٓت
للمغأة في املاصة 31م٨غعر ظاد لِصج٘ الٗىهغ
مً مسخلّ ٠
الخجَٓاث.1
ي املغأة يمً ٓ٢اةم املترشخحن لئلهخسا اث املدلُت اٖخماصا ٖلى هٓام الٓ٩جا ما أٞغػر
ٞغى املكغٕ الجؼاةغ ر
مؿألت جغجِب املغأة يمً ال٣اةمت يماها لخهتها (ؤ) ،زم جغ ٥املكغٕ الًٗٓير سٛغة ٢اهٓهُت جخٗل ٤خٓػَ٘ امل٣اٖض ٖلى
الٓ٣اةم الٟاةؼة في إلاهخسا اث املدلُت ججؿُضا لٓ٩جا اليؿاد ما ْلض مأػ٢ا ٢اهٓهُا جمذ مٗالجخّ خٗلُمت ئصاعٍت (ب) ،لُخم
الدؿاؤ٫ر ًٖ الخٓاظض الٟٗلي يمً الاظِؼة املؿحرة للمجالـ املدلُت املىخسبت بٗض ٞغى ْظٓصَا عٚم ه٣و جٍٓ٩جها
الؿُاسخي (حـ).
ؤ /فغع اإلاغؤة نلى كىاثم اإلاترشخيو انخماصا نلى نكام الىىجا النؿاثُت
جبجى املكغٕ الجؼاةغير هٓام الٓ٩جا اليؿاةُت الظي ٌٗخبر جمُحزا ئًجا ُا 2للمغأة بهض ٝجغُ٢ت خِ٢ٓ٣ا الؿُاؾُت
ْجمُ٨جها مً املكاع٦ت ْجٓلي املىانب٢ْ ،ض ٖاملِا مٗاملت جًُٟلُت خدضًض خههِا في املجالـ املدلُت املىخسبت بٗض
اليؿب املخضهُت التي سجلتها املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة في ئَاع املجالـ املدلُت املىخسبت في املٓاُٖض إلاهخسا ُت املدلُت
أن املإؾـ الضؾخٓعي ٦غؽ مبضأ املؿاْاة املُل٣ت في الخ١ٓ٣ر ْالٓاظباث حن الغظل ْاملغأة ئال أن
الؿا ٣ت 3عٚم ّ ر
الٓغْ ٝالش٣اُٞت ْإلاظخماُٖت ْالؿُاؾُت خالذ صْنر ججؿُض ئقغا ٥املغأة في الٗمل الؿُاسخي هٓعة ٗٞلُت بؿبب
الُاب٘ الغظٓلي للمجخم٘ الجؼاةغير.
٧ان الخٓاظض الؿُاسخي للمغأة يمً ٓ٢اةم املترشخحن ٚحر ملؼم ٢بل نضْعر ال٣اهٓنر الًٗٓير ع٢مٚ ،03-12حر أن
ي ٞغى ٖلى ٓ٢اةم خؼاب الؿُاؾُت ْالٓ٣اةم الخغة إلالتزام اليؿب امليٍٓت املخسههت لليؿاد في
املكغٕ الًٗٓ ر

 -1مختاري عبد الكريم :توسيع حظوظ دتثيل ادلرأة يف اجملالس ادلنتخبة – طفرة أـ كبوة ،-ادلرجع السابق ،ص 09.وما يليها.
ٕ  -التمييز اإلجيايب مبدأ أمريكي يهدؼ إىل حتقيق ادلساواة ٓتلق دتييز بُت فئات اجملتمع عن طريق ادلعاملة التفضيلية للبعض ،أنظر
« 55-71; Discrimination et principe d'égalité en droit Français», in pouvoirs, n°111, 2004/4, pp LAVADE Anne:
notamment p.56.

 - 3عرفت ادلواعيد اإلنتخابية احمللية تطبيقا لنظاـ التعددية احلزبية مشاركة ادلرأة يف اإلنتخابات احمللية بصورة زلتشمة ،وقد زاد عدـ فرض نسب زلددة من ادلقاعد
كحصص زلجوزة للنساء من تدين معدالت فوز ادلرأة ٔتقاعد يف اجملالس احمللية ادلنتخ بة كما حيدده اجلدوؿ أدنا يف انتخابات  ،1997و ،2002اجلدوؿ متوفر عند :
مختاري عبد الكريم ،توسيع حظوظ دتثيل ادلرأة يف اجملالس ادلنتخبة طفرة أـ كبوة ،ادلرجع السابق ،ص.04 .
اجملالس ادلنتخبة

اإلنتخابات احمللية لسنة 1997

اإلنتخابات احمللية لسنة 2002

ادلًتشحات

الفائزات

ادلًتشحات

الفائزات

اجملالس الشعبية البلدية

1281

75

3669

147

اجملالس الشعبية الوالئية

905

62

2684

113

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

265

أعمال المؤتمر الدولي السابع :المرأة والسلم األىلي  /طرابلس  21 - 19مارس 2015

املجالـ املدلُت املىخسبت خؿب ٖضص امل٣اٖض التي ًخٓ٩نر مجها ٧ل مجلـ 1التي ًىضعط يمً جبجي هٓام الٓ٩جا  ٦لُت تهضٝ
ئلى جُٟٗل الضْعر الؿُاسخي للمغأة خسهُو وؿبت مً م٣اٖض املجالـ املدلُت املىخسبت لِا جاهب الغظل للمكاع٦ت في
نى٘ ال٣غاعاث املدلُت.2
جغٓ٢ ٌٞاةم املترشخحن لئلهخسا اث املدلُت في الجؼاةغ ئطا ٧اهذ ال حسجُب لليؿب امليٍٓت املسههت لليؿاد
ي ع٢مٚ ،03-12حر ّ ر
أن
اإلياٞت ئلى ئلؼامُت جبُان ظيـ ٧ل مترشر جُبُ٣ا ألخ٩ام املاصجحن 05ْ 04مً ال٣اهٓ رن الًٗٓ ر
ّ
ّ
ّ
 20000وؿمت
املسههت للمغأة في البلضًاث التي ً٣ل ٖضص ؾ٩اجها ًٖ
امليٍٓت
املكغٕ الجؼاةغير جٟاصٔ جدضًض اليؿب
ي ٖلى َظا الخ٨م قغٍ أن ج ٓ٩رن هُت املكغٕ
ْالٓاٗ٢ت زاعط م٣غاث البلضًاث ،لِظا جد ٟٔاملجلـ الضؾخٓعي الجؼاةغ ر
جٟاصي عٓ٢ ٌٞاةم املترشخحن ئطا لم جخًمً ٖضصا ٧اُٞا مً اليؿاد بؿبب الُٓ٣ص الش٣اُٞت ْإلاظخماُٖت التي ًم ً٨أن
جغص ٖلى املكاع٦ت الؿُاؾُت املدلُت للمغأة.3
ْاظِذ خؼاب الؿُاؾُت ْالٓ٣اةم ّ
الخغة ئق٩الُت اؾخ٨ما ٫اليؿب امليٍٓت املسهو لليؿاد في إلاهخسا اث
َْٓٗ ،2012ص ؾبب َظا إلاق٩ا ٫الخُبُ٣ي ئلى يٗ ٠الٓعي الؿُاسخي املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة
املدلُت لـ 29هٓٞمبر
في املجخم٘ ٖمٓما ْفي ئَاع خؼاب الؿُاؾُت زهٓنا ،الوٗضام حصجُ٘ الٗىهغ اليؿٓير في خؼاب بؿبب الخهضي
الظي جل٣اٍ مً ٢بل الاًٖاد الغظا ٫ما أزغ في ٖضص اليؿاد املىسغَاث في الٗمل الخؼبي اإلياٞت ئلى إلاوٛال ١الؿُاسخي
الظي حكِضٍ الؿاخت الؿُاؾُت في الجؼاةغ ما أصٔ ئلى اؾخٛال ٫اليؿاد لخلمُ٘ نٓعة الخؼب في الخملت إلاهخسا ُت ٞىخج
هٟٓعَا ْٖضم الغيا اؾخٛاللِا إلاقِاعير.4
اعجأٔ املجلـ الضؾخٓعي الجؼاةغير أن املكغٕ ؾُض في جدضًض اليؿب امليٍٓت املسههت لليؿادٚ ،حر أهّ أقاع
ئلى ازخهانّ الىٓغ في مضٔ مُا ٣ت خ٩ام الدكغَُٗت للضؾخٓعر في مٓيٕٓ الٓ٩جا اليؿاةُت التي ًيبغي أن تهض ٝئلى
جغُ٢ت الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت للمغأة ْحصجُ٘ مكاع٦تها ْلِـ ج٣لُهِا مؿاؾا مبضأ املؿاْاة ،في خحن أقاع ٦ظل ٪ئلى مؿألت

 - 1ادلادة  ،02من القانوف العضوي  ،03-12تنص على  »:جيب أال يقل عدد النساء يف كل قائمة ترشيحات حرة أو مقدمة من حزب أو عدة احزاب سياسية
عن النسب احملددة أدناه حسب عدد ادلقاعد ادلتنافس عليها  ...انتخاب اجملالس الشعبية البلدية  %30 :عندما يكوف عدد ادلقاعد  35،39،43،47مقعدا ؛
 %35عندما يكوف عدد ادلقاعد  51إىل  55مقعدا .انتخاب اجملالس الشعبية البلدية %30 :يف اجملالس الشعبية البلدية ادلوجودة ٔتقرات الدوائر والبلديات اليت يزيد
عدد سكاهنا عن  20000نسمة « .
ٕ  -عن نظاـ الكوتا يف اجملالس ادلنتخبة راجع  :مدحت أحمد محمد يوسف غنايم  ،تفعيل دور ادلرأة يف ادلشاركة السياسية (دراسة تأصيلية ) ،ادلركز القومي لإلصدارات الق انونية
القاىرة 104 ،2014 ،وما يليها.

 - 3أنظر يف ىذا الشأف رأي اجمللس الدستوري رقم /05ر.ـ.د ،11/املؤرخ يف  22ديسمرب  ،2012يتعلق ٔتراقبة مطابقة القانوف العضوي الذي حيدد كيفيات
توسيع التمثيل السياسي للمرأة يف اجملالس ادلنتخبة للدستور ،جريدة رمسية عدد  ،01صادر يف  14جانفي  ،2012ص.43 .

 -4بن عبد القادر زىرة و بعتاش ليلى  ،أثر التعديالت الدستورية على مشاركة ادلرأة يف احلياة السياسية يف اجلزائر ،أعماؿ ادللتقى الدويل حوؿ التعديالت الدستورية

يف الدوؿ العربية على ضوء ادلتغَتات الدولية الراىنة حالة اجلزائر ،كلية احلقوؽ العلوـ السياسية ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،يومي  18،19ديسمرب ( ،2012أعماؿ
غَت منشورة) ،ص ص.07،08 .
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جغجِب املترشخاث يمً الٓ٣اةم ما ًخماشخى م٘ الىمِ إلاهخسابي املٗخمض ) هٓام الخمشُل اليؿبي( ل٩ي ال ج٨خٟي املغأة
مجغص الدسجُل في ٓ٢اةم املترشخحن ل حكاع ٥في الٗمل الؿُاسخي املدلي ًٖ َغٍ ٤جغجُبها املالةم في ٓ٢اةم املترشخحن.1
ًمىذ ٖضم جىُٓم مؿألت جغجِب اليؿاد يمً ٓ٢اةم املترشخحن لئلهخسا اث املدلُت الؿلُت الخ٣ضًغٍت ملٗضحها
ل٩ي ًهىٟٓا املغأة في املغاجب التي ًغٍضْجها يمً ال٣اةمت ،ما ً٣لو مً خّٓٓ جٓاظضَا في املجالـ املدلُت َُْٗ ٤مؿاع
جغُ٢ت خِ٢ٓ٣ا الؿُاؾُت زانت أن ئجٟاُ٢ت مى٘ ظمُ٘ أق٩ا ٫الخمُحز يض املغأة أقاعث ئلى مكاع٦ت املغأة في قٛل
الْٓاة ٠الٗامت ٖلى ظمُ٘ املؿخٍٓاث الخٓ٩مُت.2
في خحنٌٗ ،خبر ٖضم جبُان ُُٟ٦اث جغجِب اليؿاد يمً ٢اةمت املترشخحن يمً أخ٩ام ال٣اهٓنر الًٗٓير03-12
اؾدبٗاصا مؿب٣ا مً الٟٓػر م٣اٖض في املجالـ املدلُت ٖلى أؾاؽ أن الجؼاةغ جبيذ هٓام الخمشُل اليؿبي الظي ًٓػٕ
امل٣اٖض خؿب ٖضص نٓاث التي جدهل ٖلحها ٧ل ٢اةمت ما ٌٗجي أن جٓاظض املغأة في طًل الترجِب ًبٗضَا مً الٟٓػر بِٗضة
مدلُت.
ٞغى املكغٕ الجؼاةغير اليؿاد ٖلى ٓ٢اةم املترشخحن لئلهخسا اث املدلُت بٗضما جبجى هٓام الخمُحز إلاًجابي ْخضص
اليؿب امليٍٓت املسههت لًِ ؾُٗا ئلى عُ٢ت خ ًِ٢ٓ٣الؿُاؾُت ْيمان مكاع٦تهً الٟٗلُت في الخُاة الؿُاؾُت
املدلُت ،ئال أهّ ٟٚل ًٖ مؿألت ظَٓغٍت جخمشل في ُُٟ٦ت جغجِب اليؿاد يمً ٓ٢اةم املترشخحن م٘ جُبُ ٤هٓام الخمشُل
اليؿبي خٟاْا ٖلى جٓاظضَا الٟٗلي في املجالـ املىخسبت ْلِـ مجغص جؼٍحن لٓ٣اةم املترشخحن لئلهخسا اث املدلُت
الٗىهغ اليؿٓير.
ب /بشيالُت جىػَو ملانض اإلاجالـ اإلادلُت اإلانخسبت غمانا لخطت اإلاغؤة :الىكىم في مإػقن كانىني!
جدك٩ل املجالـ املدلُت املىخسبت في الجؼاةغ مً مجمٕٓ الٓ٣اةم الٟاةؼة في إلاهخسا اث جُبُ٣ا ل٣اٖضة الخمشُل
اليؿبي التي جمىذ ٖضص امل٣اٖض خؿب ٖضص نٓاث التي جدهل ٖلحها ٧ل ٢اةمت ،3لِظا ٞان اخترام اليؿب امليٍٓت
املسههت للمغأة في ئَاع املجالـ املىخسبت ً٣ترنر ترجُبها في ٢اةمت املترشخحنْ ،هي املؿألت التي أقغها ئلى ئٟٚا ٫املكغٕ
الًٗٓير ًٖ جىُٓمِا في الٓ٢ذ الظي ألؼم  ُّٞأًًا جٓػَ٘ امل٣اٖض خؿب ٖضص نٓاث التي جدهل ٖلحها ٧ل ٢اةمت م٘
جسهُو اليؿب املدضصة لليؿاد ْظٓبا خؿب جغجِب أؾمائهً في الٓ٣اةم الٟاةؼة ،4م٘ ٖضم جىُٓم َظا الترجِب.
َظا الٓيُٗت ْلضث مأػ٢ا جُبُُ٣ا في ٖملُت جٓػَ٘ امل٣اٖض ٖلى الٓ٣اةم الٟاةؼة في إلاهخسا اث املدلُت ،خُض
ِْغ ٖملُا ٖضم اوسجام حن ال٣اهٓنر الًٗٓير املخٗل ٤اإلهخسا اث ْبحن ال٣اهٓنر الًٗٓير املدضص لُُٟ٨اث جٓؾُ٘
خّٓٓ الخمشُل الؿُاسخي للمغأة في املجالـ املىخسبتٞ ،األْ٫ر أقاع ئلى جٓػَ٘ امل٣اٖض ٖلى الٓ٣اةم الخاةؼة ٖلى أ٦ثر مً
 - 1أنظر رأي اجمللس الدستوي ادلتعلق برقابة دستورية القانوف العضوي ادلتعلق بكيفيات توسيع دتثيل ادلرأة يف اجملالس ادلنتخبة ،ص.44.
اتفاقي منع مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة.
 - 2ادلادة  ،2/7من ة
 -3ادلادة  ،65من القانوف العضوي رقم  ،01-12ادلؤرخ يف  12جانفي  ،2012يتعلق بنظاـ اإلنتخابات ،جريدة رمسية عدد  ،01صادر يف  14جانفي ،2012

ص ،09 .للتفصيل يف ادلوضوع راجع عمر زعباط ،نظاـ اإلقًتاع النسيب وأثره على اجملالس ادلنتخبة ،أعماؿ ملتقى وطٍت حوؿ قانوف اإلنتخابات اجلزائري واقع وآفاؽ،
كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية ،جامعة  08ماي  ،1945يومي  04،04مارس  ،2013ص ص.245-229.
 - 4ادلادة  ،03من القانوف العضوي رقم .03-12
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 % 07مً مجمٕٓ نٓاث املٗبر ٖجها خؿب جغجِب املترشخحن ٞحها مغاٖاة للمٗامل إلاهخسابي الظي ًم ً٨الٓ٣اةم مً
الٟٓػر امل٣اٖض خؿب ٖضص املغاث الظي ًدهل ٖلُّ ،1في خحن ٞغى الشاوي يمان خهو املغأة خؿب اليؿب امليٍٓت
املدضصة في املاصة 02مىّ.
أمام َظٍ الخىاً٢اث ال٣اهٓهُت التي ْلضث سٛغاث مً الىاخُت الخُبُُ٣ت ،جم إلاٖخماص ٖلى حٗلُمت مً ْػٍغ
الضازلُت ْالجماٖاث املدلُت لخبُان الُُٟ٨اث الخ٣ىُت لخم٨حن املغأة مً الخهٓ رٖ ٫لى خههِا مً امل٣اٖض في ئَاع
املجالـ املىخسبت 2ؾضا للشٛغاث ال٣اهٓهُت ْججؿُضا إلعاصة املكغٕ الظي اؾتهض ٝظغاد جبجي هٓام الٓ٩جا اليؿاةُت الً٣اد
ٖلى الخٓاظؼ التي جمى٘ املغأة مً املكاع٦ت الؿُاؾُت املدلُت ْمىدِا ٢بٓ ر ٫الخٓاظض الؿُاسخي في ئَاع املجالـ املىخسبت
ئلى ظاهب الغظل لئلقغاٖ ٝلى حؿُحر قإْن املٓاًَ جٟاصًا للتهمِل في مجخم٘ طٓ٧عي .3
ؾٗذ حٗلُمت ْػٍغ الضازلُت ْالجماٖاث املدلُت ئلى جبُان املٓانٟاث الخ٣ىُت لخم٨حن املغأة مً الٟٓػر م٣اٖض
في املجالـ املدلُت املىخسبت اٖخماصا ٖلى ٖملُاث خؿا ُت خؿب ٖضص امل٣اٖض التي جدهل ٖلحها ٧ل ٢اةمت ،صْنر مغاٖاة
الترجِب الٗام للمغأة في ٢اةمت املترشخحن ،4زهٓنا أن بٌٗ خؼاب الؿُاؾُت التي ال جخٓا ٤ٞم٘ اٖخماص هٓام الٓ٩جا
اليؿاةُت ٢ض جلجأ ئلى ئصعاط املغأة في زغ الترجِب لخ٣لُو ٞغم جٓاظضَا في املجالـ املىخسبت.
جهضث بهظا حٗلُمت ْػٍغ الضازلُت لجمُ٘ الخأٍْالث املًُٟت ئلى اؾدبٗاص املغأة مً الخٓاظض في ئَاع املجالـ
ي ع٢م ،03-12التي جىو ٖلى يغْعة جٓػَ٘ م٣اٖض املجالـ املدلُت
املدلُت املىخسبت جُبُ٣ا للماصة 02مً ال٣اهٓ رن الًٗٓ ر
ي ٢ض أٟٚل مٗالجت َظا
ٖلى الٓ٣اةم الٟاةؼة اختراما ليؿب اليؿاد خؿب جغجُبهً في ال٣اةمتٞ ،اطا ٧ان املكغٕ الًٗٓ ر
الترجِب ٞان الخٗلُمت الٓػاعٍت أقاعث ئلى الترجِب الٗام للمغأة في ال٣اةمت أي ج ٓ٩رن ٞاةؼة مِما ٧ان جغجُبها يمً ال٣اةمت.
اٖخجى املكغٕ الًٗٓير مؿألت جغشر املغأة ٖلى خؿاب مكاع٦تها الٟٗلُت في الدؿُحر املدلي ًٖ َغٍ ٤جدضًض
ُُٟ٦اث جٓػَ٘ امل٣اٖض ْجغجُبها في ال٣اةمت ،لِظا ٞان َظا ال٣اهٓنر ٌصج٘ مماعؾت خ ٤الترشر صْنر جٓلي املؿإْلُاث في
املإؾؿاث املدلُت املىخسبت ،5لٓال أن الخٗلُمت الٓػاعٍت ؾضث الشٛغة املٓظٓصة عٚم أن الخٗلُماث إلاصاعٍت تهض ٝئلى
جٟؿحر ُُٟ٦اث الؿحر الضازلي للمغا ٤ٞالٗمٓمُت ْلِـ جبُان ُُٟ٦اث جُبُ٢ ٤اهٓنر ًٖٓير الظي ًٓ٩نر ًٖ َغٍ٤
الخىُٓم الٟغعي مٓظب املاصة 2/125مً الضؾخٓعر.6
 - 1راجع يف ذلك ادلواد  ،69-66من القانوف العضوي ادلتعلق باإلنتخابات .
 - 2تعليمة وزير الداخلية احملددة ادلواصفات التقنية لكيفية توزيع ادلقاعد ضمانا حلصة ادلرأة يف اجملالس احمللية ادلنتخبة.

 - 3عصام بن شيخ  »،دتكُت ادلرأة ادلغاربية يف ظل النظم اإلنتخابية ادلعتمدة الفرص والقيود «  ،دفاتر السياسة والقانوف  ،عدد خاص أفريل  ،2011ص ص .

 ،288 -267خصوصا؛ ص ص.274،275.
 - 4أنظر تعليمة وزير الداخلية.
 5تبنىت ىذا ادلوقف األستاذة حفصة بن عشي ،حيث قالت أف ادلشرع اجلزائري نظم مسألة ترشح النساء دوف توزيع ادلقاعد وقد يقلل من الفرص ادلتاحة ذلن للفوز

بعهدات زللية ،راجع بن عشي حفصة  ،تعزيز تواجد ادلرأة باجملالس ادلنتخبة يف ظل القانوف العضوي  ،03-12أعماؿ ادللتقى الوطٍت حوؿ قانوف اإلنتخابات اجلزائري
واقع وآفاؽ ،كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية ،جامعة  08ماي  ،1945يومي  04 ،03مارس  ،2013ص ص،145-136.خصوصا ص.143.

- pour plus de détails sur l’application des lois par les textes réglementaires voir ; Arnaud haquet, la loi et le
règlement, L.D.G.D, paris, 2007, pp.107 et ss.
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ًٟؿغ لجٓد الؿلُت املغ٦ؼٍت ئلى الخٗلُمت إلاصاعٍت ض ٫هو جُبُ٣ي ناصع ًٖ الٓػٍغ ْ٫ر ئلى املغْهت التي
جمخاػ بها م٣اعهت م٘ املغؾٓم الخىُٟظي الظي ًيبغي ٖغيّ ٖلى مجلـ الٓػعاد ْالخهٓ٫ر ٖلى مٓا٣ٞخّ زم وكغٍ في
الجغٍضة الغؾمُت ،في خحن ٖغٞذ مؿألت جٓػَ٘ امل٣اٖض يماها لخهت املغأة ظمٓصا بؿبب َظا الٛمٓى مىاؾبت
 ،2012ما اؾخضعى إلاٖخماص ٖلى خل ٓٞعي ْؾغَ٘ ،لً ً٨ب٣ى صاةما جدضًض ُُٟ٦اث جُبُ٤
إلاهخسا اث املدلُت لـ 29هٓٞمبر
٢اهٓنر ًٖٓير خٗلُمت ئصاعٍت زغ٢ا ملبضأ جٓػَ٘ إلازخهاناث الضؾخٓعٍت حن الؿلُاث الظي َاملا صاٖ ٘ٞىّ املجلـ
الضؾخٓعي في ٖضة مىاؾباث.1
ْلض املكغٕ الجؼاةغير مأػ٢ا ٢اهٓهُا في مؿألت جٓػَ٘ امل٣اٖض في املجالـ املدلُت املىخسبت يماها لخهت املغأة في
الخمشُل الؿُاسخي بؿبب ٖضم جىُٓم جغجُبها الٗام في ٓ٢اةم املترشخحن ،ما اؾخضعى إلاٖخماص ٖلى حٗلُمت ئصاعٍت لؿض
الشٛغة ْجمُ ً٨املغأة مً الٟٓػر مٗ٣ض مِما ٧ان جغجُبها الٗام في ال٣اةمت التي عشختها ،ؾُٗا ئلى جغُ٢ت الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت
للمغأة.
حـ /نن جىاحض اإلاغؤة في ألاحهؼة اإلاؿيرة للمجالـ اإلادلُت اإلانخسبت :وحىص ؤو جىاحض؟
جخٓ٩ن املجالـ املدلُت املىخسبت مً ظِؼة الخىُٟظًت التي ٌكغٖ ٝلحها عةِـ املجلـ املىخسب ئلى ظاهب
ّر
اللجان الضاةمت التي جخٓلى مِمت الخضاْ٫ر مماعؾت للهالخُاث ال٣اهٓهُت املسٓلت للجماٖاث إلا٢لُمُتُٗٞ ،2خبر جم٨حن
املغأة مً ّ
الٟٗلُت في املماعؾت ّ
ّ
الؿُاؾُت املدلُت ْإلاقغاٖ ٝلى ّ
جدمل
الخٓاظض في َظٍ ظِؼة ججؿُضا ملكاع٦تها
ّ
ّ
الدؿُحر ئلى ظاهب ّ
الغظل.
مؿإْلُاث
ي مؿألت جٓاظض املغأة يمً ظِؼة املؿحرة للمجالـ املدلُت املىخسبت ىهٓم
لم ًىٓم املكغٕ الجؼاةغ ر
زانت ،ل أزًِٗا للٓ٣اٖض الٗامت املؿحرة للجماٖاث إلا٢لُمُتَ .ظا ما ًإ٦ض ٞخذ مجا ٫املىاٞؿت حن أًٖاد املجلـ
مً الجيؿحن للخهٓ رٖ ٫لى املىانب في الاظِؼة الخىُٟظًت ْأظِؼة املضاْلتٖ ،لما أن املغأة الجؼاةغٍت ٚالبا ال جدٓػر ٖلى
ج ًٍٓ٩ؾُاسخي لخإصي َظا الضْعر.
عٚم طلً ،٪م ً٨للمغأة أن جترشر لغةاؾت املجالـ املدلُت املىخسبت ،خُض ًيخسب املجلـ الكٗبي الٓالتي
عةِؿّ مً ال٣اةمت الخاةؼة ٖلى ٚلبُت املُل٣ت مً امل٣اٖضْ ،في خالت ٖضم خهٓ٫ر أًت ٢اةمت ٖلى ٚلبُت ًم ً٨للٓ٣اةم
الخاةؼة ٖلىٖ %35لى ٢ل ج٣ضًم مغشخحها ،الظي ًٟٓػر األٚلبُت املُل٣ت مً نٓاث ْفي خالت ٖضم خهٓلّ ٖلحها
ًجغٔر صْعر زان حن ْ٫ر ْالشاوي ًإزظ  ُّٞاألٚلبُت اليؿبُت ،3في خحن ٌٗحن عةِـ املجلـ املىخسب هٓا ّ لُ٣ضمِم
للمجلـ للمٓا٣ٞت ٖلحهم األٚلبُت املُل٣ت 4لظا حؿعى املغأة لٟغى ْظٓصَا في ظِؼة الخىُٟظًت املدلُت ًٖ َغٍ٤
مىاٞؿت الغظل ْالٓيُٗت هٟؿِا حسجل في املجالـ البلضًت.
 - 1رأي اجمللس الدستوري رقم  /02ر ؽ ع  /ـ د  ،04/املؤرخ يف  22أوت  ، 2004يتعلق ٔتراقبة مطابقة القانوف العضوي ادلتضمن القانوف األساسي للقضاء
للدستور ،جريدة رمسية رقم  ،57صادر يف  08سبتمرب  ،2004ص.05 .
ss et p.234 ss. 7ٕٙ - BERNARD Faure, Droit des collectivités territoriales, Dalloz, Paris, 2009, p.

 - 3أنظر ادلادة  ،59من القانوف رقم  ،07-12املؤرخ يف  21فيفري  ،2012يتعلق بالوالية ،جريدة رمسية عدد  ،12صادر يف  29فيفري  ،2012ص.05 .
 - 4ادلادة  ،62من القانوف نفسو.
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ً٣ترح عؤؾاد ظِؼة الخىُٟظًت املدلُت عؤؾاد اللجان الضاةمت ْاملإ٢خت للجِاػ الخضاْلي لخخم املٓا٣ٞت ٖلحهم
األٚلبُت املُل٣ت ألًٖاد املجلـ املىخسبٞ ،1اطا ٧ان املكغٕ الجؼاةغير ٞغى ْظٓص املغأة في املجلـ املدلي ا٢غاع الٓ٩جا
اليؿاةُتٞ ،اهّ لم ًىٓم مؿألت ْظٓصَا يمً لجان الُِيت الخضاْلُت ،عٚم ئقاعجّ ئلى يغْعة مغاٖاة الترُ٦بت الؿُاؾُت
للمجلـ أزىاد حكُ٨ل لجاهّ جُبُ٣ا للماصة 34مً ٢اهٓنر الٓالًت ،ما ًإ٦ض يغْعة ؾعي املغأة ئلى الخىاٞـ ْٞغى الٓظٓص
لغةاؾت ًٍْٖٓت لجان املجالـ املدلُت ،عٚم أهّ في ٚالب خُان املغأة ال جدٓػر ٖلى ج ًٍٓ٩ؾُاسخي ٧ي جخ ً٣الخىاٞـ
ْالخٓانل الؿُاسخي للخٓاظض الٟٗلي في حؿُحر املجلـ املىخسب.
ؾاٖض املكغٕ الجؼاةغير املغأة ٖلى الٓظٓص ًُٞمً أًٖاد املجلـ املدلي املىخسب خ٨غَـ هٓام الٓ٩جا الظي
ٞغيِا ٖلى ٓ٢اةم املترشخحن ٓ٣ة ال٣اهٓن ،لُب٣ى ٖلحها الخٓاظض في مىانب الجِاػ الخىُٟظي ْالخضاْلي للمجلـ ،ألن
الدؿُحر الٟٗلي للمغأة ْمؿاَمتها في اجساط ال٣غاعاث املخٗل٣ت الخىمُت املدلُت ال ًٓ٩نر مجغص الخٓاظض في املجلـ ،ل
ً٣ترنر ٣ضعاتها في الدؿُحر ْجم٨جها مً ئصاعة الكإْن الٗمٓمُت ،في خحن ٌُسجل ٖمٓمُت هٓام الترشر لئلهخسا اث املدلُت
2
في الجؼاةغ ٞاطا ٧ان م٨ؿبا صًم٣غاَُا خد ٤ُ٣مبضأ املؿاْاة في الترشر ٞاهّ مً ظِت أزغٔر ٌؿخُ٣ب وؿاد أمُاث
ٌكٛلً املىانب صْنر ال٣ضعة ٖلى اجساط ٢غاعاث ناةبت.
لِظاً ،خٗل ٤الخٓاظض الٟٗلي للمغأة في الدؿُحر املدلي مؿخٓاَا الٗلمي الظي ًم٨جها مً املباصعة ْٞغى الٓظٓص
ًٖ َغٍٓ٢ ٤ة أ٩ٞاعَا ْجد٨مِا في املىهب الظي حكٛلّ في إلاصاعة املدلُت ،في خحن حسجل املغأة ْظٓصَا الك٨لي في
ظِؼة املدلُت ختى جٓ٩نر ْاظِت لخبرًغ هجاح جغُ٢ت الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت للمغأة ئطا ٧ان اهخ٣ادَا ال ٌؿخجُب لكغٍ
الٟ٨ادة ْالخَ ،ًٍٓ٩املا أيخى ئقغا ٥املغأة في جض حر الكإْن الٗمٓمُت مً مخُلباث الضًم٣غاَُت الخضًشت.
ؾعى املكغٕ الجؼاةغير ئلى ج٨غَـ املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة في حؿُحر املجالـ املدلُت املىخسبت ٟغى املغأة
ٖلى ٓ٢اةم املترشخحن لئلهخسا اث املدلُت صْنر جبُان ُُٟ٦ت جغجُبها في ال٣اةمت ما ْلض مأػ٢ا ٢اهٓهُا في مؿألت جٓػَ٘ امل٣اٖض
يماها للٓ٩جا اليؿاةُت حؿض حٗلُمت ئصاعٍت إلاق٩اٟ ٫غى املغأة ٦غة أزغٔر في املجلـ صْنر مغاٖاة جغجُبها الٗام في ٢اةمتها،
ئال أن الٗٓامل املدُُت مكاع٦ت املغأة ججٗلِا مٓظٓصة في ظِؼة املؿحرة للمجالـ املىخسبت ْلِؿذ مخٓاظضة ،الىٓغ
ئلى الخضْص التي ج٨بذ حؿُحرَا الٟٗلي.
زانُا /خضوص اإلاشاعهت الفهلُت للمغؤة الجؼاثغٍت في حؿُير اإلاجالـ اإلادلُت اإلانخسبت
ال ًٟ٨ي الىو ٖلى جغُ٢ت الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت للمغأة ْالخأُ٦ض ٖلى جبجي هٓام الٓ٩جا اليؿاةُت لل٫ٓ٣ر أن املغأة
الجؼاةغٍت حؿحر ٞال املجالـ املدلُت املىخسبتِٞ ،ل مجغص ْظٓصَا في الُِياث الخىُٟظًت ْالخضاْلُت املدلُت ًجؼم أجها ٗٞال
حكغٖ ٝلى الدؿُحر في مىار اظخماعي ْز٣افي ًستز ر ٫صْ رع املغأة في جغبُت الاْالص ْجض حر أمٓ رع البِذِٞ ،ل َُأ املكغٕ
الجؼاةغير املغأة إل٢دام في ٖالم الؿُاؾت بٗضما ٧اهذ بُٗضة ٖىّ ْال حٗغ ٝمٗٓم السباًا املخٗل٣ت ّ؟

 - 1ادلادة  ،34من القانوف نفسو.
2

 -للتفصيل يف تأثَت نظاـ الًتشح لإلنتخابات احمللية على فعالية أداء ادلنتخب احمللي راجع فايزة يوسفي ،عن فعالية أداء ادلنتخب احملل ي على ضوء اإلصالحات السياسية اجلزائرية،

اجمللة األكادديية للبحث القانوين ،اجمللد  ،07العدد  ،2013 ،01ص ص ،237-217.خصوصا ص .219.
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ئن ٖغا ٝإلاظخماُٖت في الجؼاةغ ال جدبظ ْلٓط املغأة في ٖالم الؿُاؾُت الىٓغ ئلى الُاب٘ الغظٓلي للمجخم٘
الجؼاةغير (ؤ)  ٤ُُٗٞه٣و الخ ًٍٓ٩الؿُاسخي للمغأة الجؼاةغٍت مكاع٦تها الٟٗلُت في حؿُحر املجالـ املىخسبت عٚم أن
الىهٓم ال٣اهٓهُت ال جمىِٗا مً طل( ٪ب) ،في خحن ٌٗخبر جبجي هٓام الٓ٩جا اليؿاةُت جىاً٢ا م٘ مبضأ املؿاْاة املُل٣ت
امل٨غؽ في الضؾخٓ رع ما ًدض مً جٓؾُ٘ املكاع٦ت الٟٗلُت للمغأة في حؿُحر املجالـ املدلُت املىخسبت (حـ).
ؤ /يُاب زلافت اإلاشاعهت ّ
الؿُاؾُت للمغؤة في اإلاجخمو الجؼاثغين
ي في جض حر أمٓ رع البِذ ْجغبُت ْالص ٞمِما ازخلٟذ إلاصًٓلٓظُاث ٞاجها
ًىدؿغ صْ رع املغأة في املجخم٘ الجؼاةغ ر
أن املجلـ الضؾخٓعي الجؼاةغير لم ٌٟٛل ًٖ إلاقاعة ئلى الُٓ٣ص الش٣اُٞت ْإلاظخماُٖت التي
ّجخٖ ٤ٟلى َظٍ الىُ٣ت٦ ،ما ّ ر
جدٓ ر ٫صْ رن مكاع٦ت املغأة في الخُاة الؿُاؾُت ،1لِظا ًشٓ رع ئق٩ا ٫خٓ ر ٫مضٔ ٢ضعة الىهٓم ال٣اهٓهُت ٖلى حُٛحر الٓ٢ات٘
إلاظخماُٖت؟ ِىما حؿعى هٓمت الخضًشت ئلى ج٣ىحن ٖاصاتها إلاظخماُٖت.
ّ
ّ
ّ
ّ
السانت التي جخٓالَا املغأة هٟتها ّعبت ِذ
ًمحز املجخم٘ الجؼاةغير ٛ٦حرٍ مً املجخمٗاث إلاؾالمُت حن الكإْن
ّ
ّ
ْج٣لض الْٓاةّ ٠
الكإْن ّ
الؿُاؾُت في الضْلت التي ٌكغٖ ٝلحها ّ
الغظل صْنر مىاػٕ ،2لِظا ً٣لل مً الضْعر
الٗامت
ْبحن
الؿُاسخي للمغأة مً مىُل ٤الدك ٪ُ٨في ٢ضعاتها ٖلى أؾاؽ أن الغظل ٌؿخأزغ ْخضٍ بهظا املجا ٫صْنر ج٣اؾمّ م٘ املغأة،
لً ً٨ب٣ى اٖخ٣اصا عاسسا في طَىُاث الجؼاةغٍحن حؿعى املغأة املٗانغة للخسلو مجها مشلما ٌؿعى املكغٕ الجؼاةغير ئلى مىذ
املؼٍض مً الًماهاث ملماعؾت خِ٢ٓ٣ا الؿُاؾُت.
جخأزغ املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة ئطن الٗاصاث ْالخ٣الُض الغاسست في املجخم٘ٛٞ ،البا ما ًخداشخى َظا الازحر
الِٓٓعر الؿُاسخي للمغأة الىٓغ ئلى َبُٗت الٗال٢ت حن الغظل ْاملغأة ال٣اةمت ٖلى الٓالد الخام لِظا ٞان املكاع٦ت
الؿُاؾُت للمغأة جخٗل ٤مٓا٣ٞت الغظل ) مً الىاخُت زالُ٢ت( ًًا ٝئلى َظا الهٗٓباث التي ًل٣اَا الٗمل الخؼبي
للمغأة زانت أزىاد الخمالث إلاهخسا ُت أًً ج٣طخي أْ٢اجا مِمت زاعط ُتها ْبُٗضا ًٖ أؾغتهاَْ 3ظا مغ نٗب الخ٣بل
ي.
مً َغ ٝاملجخم٘ الجؼاةغ ر
ًغ ٌٞالخُاع إلاؾالمٓير في الجؼاةغ املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة ٍْدؿغ صْعَا في َاٖت ْلي أمغَا ْالُ٣ام
ٓاظباتها الاؾغٍتْٚ ،البا ما ٖاهذ املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة مً مداْالث الخُُ٣ض لٓال جهضي املجلـ الضؾخٓعي لظل٪
اؾدىاصا ئلى مبضأ املؿاْاة في ٞترة الدؿُٗىاث ملا ٧اهذ املغأة ٖلى ْق ٪ئَضاع خِ٣ا في الخهٍٓذ في مؿألت الٓ٧الت حن

 - 1أنظر رأي اجمللس الدستوري ادلتعلق برقابة مطابقة القانوف العضوي الذي حيدد كيفيات توسيع حظوظ التمثيل السياسي للمرأة يف اجملالس ادلنتخبة.
 - 2مختاري عبد الكريـ ،توسيع حظوظ التمثيل السياسي للمرأة طفرة أـ كبوة ،ادلرجع السابق ،ص.14.

 - 3يسود ىذا اإلعتقاد يف اجملتمعات العربية واإلسالمية اليت مل تعتد على التحرر التاـ للمرأة ما جيعلها مشلولة يف شلارسة العمل السياسي بسبب إلتزاماهتا األ سرية،

للتفصيل راجع :غازي ربابعة »،دور ادلرأة يف ادلشاركة السياسية «  ،رللة ادلفكر ،العدد  ،05ص ص ،194-166.خصوصا ص 186 .وما يليها.
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الؼْظحن ًٖ َغٍ ٤اؾخِٓاع الضٞتر الٗاةلي ،1عٚم أن إلاؾالم مىذ م٩اهت ممخاػة للمغأة ْلم ًىٟي ٖلحها قٛل املىانب
الؿُاؾُت في الضْلت ٦ما أُٖى لىا امشلت ًٖ وؿاد ُٖٓماث زلضًَ الخاعٍش.2
ي ال٣ضًم ْالخضًض سجل ضْعٍ وؿاد زالضاث
ي ئال أن الخاعٍش الجؼاةغ ر
عٚم الُاب٘ الغظٓلي للمجخم٘ الجؼاةغ ر
ٖغً ٠ُ٦ ًٞتر ً٦زاعًَ في الٗمل الؿُاسخي ْالبُٓلي أمشا ٫املل٨ت صحهُت التي ٧اهذ ُلت ْمداعبت جهضث للغْمان
صٞاٖا ًٖ أعى اظضاصَا ْاملل٨ت ال٩اَىت التي ْٟ٢ذ في ْظّ الٟخٓخاث إلاؾالمُت للجؼاةغ صٞاٖا ًٖ ؾُاصة لضَا ْلِـ
عًٞا لئلؾالم٦ ،ما سجل أًًا جاعٍش الشٓعة الجؼاةغٍت الخضًض وؿاد ُٖٓماث ْ ًٟ٢ئلى ظاهب الغظل في مُاصًً الٓدى
أمشاٞ ٫اَمت وؿٓمغ ظمُلت ٓخحرص خؿِبت ً ٖٓلي ًَْ ٦شحران ال ٌؿ٘ امل٣ام لظ٦غًَ.
حن ما زلضٍ الخاعٍش ْما ٌؿٓص مً اٖخ٣اصاث زاَيت في املجخم٘ الجؼاةغير اججاٍ املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة
بؿبب الخ٣ؿُم الخ٣لُضي لؤلصْاع حن الغظل ْاملغأةٞ ،األْ٫ر حهخم الٗمل زاعط البِذ ْجدمل مؿإْلُت الى٣ٟت ،أما
الشاهُت ٣ُٞخهغ صْعَا في جض حر أمٓعر البِذ مً َبش ْجىُْٓٚ ٠ؿُل ئلى ظاهب جغبُت ْالصْ ،حؿاَم وؿبت الامُت في
الجؼاةغ زانت في ْؾاٍ ال٣غٍْت في اؾخمغاعٍت َظا إلاٖخ٣اص الظي ً٣لو مً ٞغم جٓاظض املغأة في املجالـ املدلُت
املىخسبت
اٖتر ٝاملكغٕ الجؼاةغير ٖلى يٓد اخ٩ام املاصة 03/02مً ال٣اهٓنر الًٗٓير ع٢م 03-12بهظٍ الُٓ٣ص إلاظخماُٖت
 20000وؿمت،
يمىُا؛ خحن لم ًلؼم ٓ٢اةم املترشخحن اإلؾخجا ت لكغٍ الَٓ٩ا في البلضًاث التي ً٣ل ٖضص ؾ٩اجها ًٖ
مِٟٓم املسالٟت ٌؿخيخج أهّ ٌصج٘ اؾتراعٍت َظٍ الظَىُاث ٍْغاعي زهٓنُاث الخجمٗاث الؿ٩اهُت ال٣غٍْت التي جيبظ
املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأةِ ،ىما ًيبغي ٖلى مىٓماث املجخم٘ املضوي مً ظمُٗاث ْْؾاةل ئٖالم املؿاَمت في الً٣اد
ٖلى َظٍ إلاٖخ٣اصاث لبىاد صْلت املإؾؿاث مكاع٦ت الجؼاةغٍحن ْالجؼاةغٍاث ظىبا ئلى ظىب.
ال جدل اػمت املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة الجؼاةغير الىهٓم ال٣اهٓهُت ٞدؿب ٞهي أٖم ٤مً طلْ ٪جخجظع في
طَىُاث املجخم٘ الجؼاةغير الغا ٌٞلِا ْامل٣لل للضْعر الؿُاسخي الظي جإصًّ املغأة الىٓغ ئلى َابّٗ الظٓ٧عي ْاملُِمً،
٩ٞان مً ظضع ٖلى املكغٕ الجؼاةغير تهُيت الاعيُت املىاؾبت الً٣اد ٖلى َظٍ إلاٖخ٣اصاث زم ئ٢دام املغأة في الٗمل
الؿُاسخيٞ ،ضْعر الٓ٩جا اليؿاةُت ٢ض ًغ ٘ٞمً وؿبت ْظٓص الٗىهغ اليؿٓير في املجالـ املدلُت املىخسبت ْل ً٨ماطا ًٖ
ٗٞلُت جٓاظضَا؟
ّ
ّ
ّ
الخىىٍن ّ
الؿُاس ي للمغؤة ٌهُم مشاعهتها الفهلُت في الدؿُير اإلادلي
ب/نلظ

 - 1مت تعديل قانوف اإلنتخابات يف اجلزائر سنة  1991استجابة لذىنيات اإلسالمويوف عن طريق تكريس تصويت الزوجُت بالوكالة باستظهار الدفًت العائلي ،وىو
االمر الذي استهدؼ حق ادلرأة يف التصويت وىذا ما تفطن لو اجمللس الدستوري اجلزائري متصديا لو ْتزـ ،للتفصيل

راجع مختاري عبد الكريم  ،توسيع حظوظ

التمثيل السياسي للمرأة طفرة أـ كبوة ،ادلرجع السابق ،ص 07.وما يليها.

 - 2يرى األستاذ مختاري عبد الكريم يف ىذا الشأف أف اإلسالمويوف يفسروف بعض آيات القرآف الكرًن ٔتا خيدـ فكرىم الرافض للمشاركة السياسية للمرأة ،يف

حُت ذؾر لنا اإلسالـ عدة أمثلة عن نساء خلدىن التاريخ أمثاؿ بلقيس ملكة سبأ ادلذكورة يف سورة النمل ،آسيا امرأة فرعوف ومرًن بنت عمراف ا دلخلدة بصورة حتمل
امسها ( سورة مرًن) واسم عائلتها ( سورة آؿ عمراف) ،أنظر مختاري عبد الكريم ،ادلرجع نفسو ،ص.15.
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ال ًٓظض هو ٢اهٓوي ًمى٘ املغأة مً الىًا ٫في ئَاع خؼب ؾُاسخي أْ ختى جأؾِـ خؼب ىاد ٖلى مبضأ الؿاْاة
امل٨غؽ في املاصة 29مً الضؾخٓعر ْ ،التي جمى٘ الخمُحز ٖلى أي أؾاؽ ٧ان زانت ٖلى أؾاؽ الجيـ؛ ٦ما ألؼم املكغٕ
الًٗٓير مٓظب أخ٩ام ال٣اهٓنر الًٗٓير املخٗل ٤األخؼاب الؿُاؾُت ْظٓص ٖضص مً اليؿاد يمً ًٖاد املإؾؿحن
للخؼب الؿُاسخي ؾُٗا ئلى جغُ٢ت الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت للمغأة ،1ل ً٨امل٣ا ل سجل املجا ٫الٗملي هٟٓعَا مً الىًا٫
الخؼبي ما أهخج ه٣و جٍٓ٩جها الؿُاسخي.
ي املغأة ئلى ٖالم الؿُاؾت صْ رن مغاٖاة جٍٓ٩جها الؿُاسخي ًٖ َغٍٞ ٤غى ْظٓصَا في ٓ٢اةم
ػط املكغٕ الجؼاةغ ر
املترشخحن ْ٦ظا في ٖملُت جٓػَ٘ م٣اٖض املجالـ املدلُت املىخسبت ،الامغ الظي ص ٘ٞاألخؼاب الؿُاؾُت التي ال جمل٪
ال٣ضع ال٩افي مً املىايالث ئلى إلاؾدىجاص اليؿاد عٚم ٖضم صعاًتهً الٗمل الؿُاسخي ٢هض إلاؾخجا ت لكغٍ الٓ٩جا،2
َظا مً قأهّ الخأزحر ؾلبا ٖلى اصاد املغأة في ئَاع املجالـ املدلُت املىخسبت لٗضم جم٨جها مً مٓعر املخٗل٣ت الؿُاؾت
املدلُت.
جأزغ ه٣و الخ ًٍٓ٩الؿُاسخي للمغأة الخالت الٗامت التي ٌٗغِٞا املجا ٫الؿُاسخي في الجؼاةغ مً اوٛال-ْ ١
ٚٓٚاةُت -خؼبُت بؿبب ٖضم وكاٍ مٗٓم خؼاب ئال في املىاؾباث إلاهخسا ُت ْإلاٞخ٣اص ئلى َب٣ت ؾُاؾُت ٢اصعة ٖلى
ع ٘ٞالخدضًاث الىٓغ ئلى املكا٧ل ّ
الضازلُت التي حٗاوي مجها خؼاب مً اوك٣ا٢اث ْنغاٖاث خٓ٫ر الُ٣اصة٧ 3ل َظٍ
املُُٗاث ال ّ
حصج٘ املغأة ٖلى إلاهسغاٍ في خؼاب الؿُاؾُت لخل٣ي الخ ًٍٓ٩ما ظٗلِا جترشر صْنر أن حٗغ ٝالكحئ ال٨شحر
ّ
ّ
ًٖ الدؿُحر املدلي لِظا ٚالبا ال جٓ٩نر ٢اصعة ٖلى ٞغى ْظٓصَا ْاملؿاَمت ٗٞال في ٖملُت نى٘ ال٣غاعث املدلُت.
ًخهضٔ الٗىهغ الظٓ٧عي للمغأة صازل خؼاب الؿُاؾُت دغماجها مً جٓلي املىانب الُ٣اصًت في الخؼب َْظا
ما ٌٗخبر ٖاة٣ا أمام مكاع٦تها الٟٗلُت في الدؿُحر ْنى٘ الؿُاؾاث الٗمٓمُت املدلُت بؿبب يٗ ٠الٓعي الؿُاسخي
أَمُت ئقغا ٥املغأة في حؿُحر مإؾؿاث الضْلت٦ 4مِٓغ مً مٓاَغ املماعؾت الضًم٣غاَُت الخضًشت ،ما ًإزغ ٖلى
الخيكيت ْالخجىُض الؿُاسخي للمغأة في ئَاع خؼبها الؿُاسخي ،لِظا ًب٣ى صَْا ٢انغا في صاد الؿُاسخي ؾٓاد في ٞترة
الخمالث إلاهخسا ُت اْ بٗض الٗملُت إلاهخسا ُت ْالٟٓػر الِٗضة املدلُت لخبضأ مٗاهاتها م٘ ٞغى الٓظٓص ْالدؿُحر الٟٗلي
ئلى ظاهب عظا ٫مخمغؾحن ؾُاؾُا.
ئطا ٧اهذ اليؿاد املخٓاظضاث في خؼاب الؿُاؾُت ٌٗاهحن مً الخهضي الظٓ٧عي ٍْٓاظًِ الخالت الٗامت التي
حٗغِٞا املماعؾت الؿُاؾُت الجؼاةغٍتٞ ،ان ٚلبُت مً املىخسباث املدلُاث لؿً مىايالث في أخؼاب ؾُاؾُت ٢بل

 - 1أنظر ادلادة  ،17من القانوف العضوي رقم  ،04-12املؤرخ يف  12جانفي  ،2012يتعلق باألحزاب السياسية ،جريدة رمسية عدد  ،02صادر يف  15جانفي
 ،2012ص .05
 - 2بن عشي حفصة ،تعزيز تواجد ادلرأة باجملالس ادلنتخبة يف ظل القانوف العضوي  ،03-12ادلرجع السابق ،ص.144.

 - 3ناجي عبد النور  « :دور منظمات اجملتمع ادلدين يف حتقيق احلكم الراشد يف اجلزائر – حالة األحزاب السياسية » ،رللة ادلفكر  ،العدد  ،2009 ،03ص
ص ،118-106.ص. 117 .

 - 4بن عبد القادر زىرة و بعتاش ليلى ،أثر التعديالت الدستورية على مشاركة ادلرأة يف احلياة السياسية يف اجلزائر ،ادلرجع السابق ،ص.07.
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جغشخًِ لئلهخسا اث ،د٨م لجٓد خؼاب ئلى اؾخمالتهً الؾخ٨ما ٫الٓ٩جا املٟغْيت في ال٣اهٓنر الًٗٓير ع٢م،03-13
لِظا ٞان اوٗضام الخ ًٍٓ٩الؿُاسخي لضٔ َظٍ الٟيت ًجٗل املغأة مٓظٓصة ْلِؿذ مخٓاظضة في املجالـ املدلُت املىخسبت.
ٌٗخبر ه٣و الخ ًٍٓ٩الؿُاسخي للمغأة ٖاة٣ا أمام مكاع٦تها الٟٗلُت في حؿُحر املجالـ املدلُت املىخسبت ْ٢ض
جٓلضث َظٍ الخالت مً الٓيُٗت الٗامت للمماعؾت الؿُاؾُت الجؼاةغي ،اإلياٞت ئلى َُٛان الٗىهغ الظٓ٧عي في
خؼاب الؿُاؾُت ْالظي ًخهضٔ للضْعر الؿُاسخي للمغأة ما ً٣لو مً ٞغم جٍٓ٩جها الؿُاسخي ْمً زمخت ٖضم ٗٞالُت
أصادَا في ئَاع املجالـ املدلُت املىخسبت.
حـ /جناكؼ نكام الىىجا النؿاثُت مو مبضؤ اإلاؿاواة اإلاؿللت اإلاىغؽ في الضؾخىعن
ي هٓام الٓ٩جا اليؿاةُت الظي ًدضص أصوى وؿبت للمغأة في ٓ٢اةم املترشخحن للغ ٘ٞمً ٖضص
اٖخمض املكغٕ الجؼاةغ ر
اليؿاد املخٓاظضاث في املجالـ املدلُت املىخسبتَ ًٖ ،غٍ ٤جمُحز ئًجابي ٢اةم ٖلى أؾاؽ الجيـ لسل ٤جٓاػ رن حن
الجيؿحن في املجا ٫الؿُاسخيْ ،1طل٦ ٪دل للً٣اد ٖلى إلاٖخ٣اصاث إلاظخماُٖت ْالش٣اُٞت التي جدٓ ر ٫صْ رن مكاع٦ت املغأة
في حؿُحر املجالـ املدلُت املىخسبت ،لً ً٨خم الدؿاؤ٫ر ًٖ مضٔ جىا ٌ٢مبضأ الخمُحز إلاًجابي للمغأة م٘ مبضأ املؿاْاة
املُل٣ت حن الجؼاةغٍحن ْالجؼاةغٍاث ٦م٨ؿب صؾخٓعي.

جىو املاصة 29مً الضؾخٓعر ٖلى٧ »:ل املٓاَىحن ؾٓاؾُت أمام ال٣اهٓنرْ .ال ًم ً٨الخظعٕ أي جمُحز ٌٗٓص ؾببّ
ئلى املٓلض ،اْ الٗغ ،١أْ الجيـ ،أْ الغأي أْ أي قغٍ زغ أْ ْغ ٝأزغ شسصخي أْ ئظخماعي «  ،ؾٓٔر املإؾـ
الضؾخٓعي الجؼاةغير حن املٓاَىحن ْاملٓاَىاث اما ال٣اهٓنٞ ،ما خاظت املغأة الجؼاةغٍت ئلى هٓام الٓ٩جا ئطا ٧اهذ املاصة29
مً الضؾخٓعر جدمي خ٢ٓ٣اَا املؿاْاة م٘ الغظل؟
 2008اهتها ٥خ ٤املؿاْاة املُل٣ت؟ عٚم ان املإؾـ
ٖلى أي أؾاؽ ٢امذ الؿلُت الخأؾِؿُت الٟغُٖت ٖام
 ١إلاوؿان يمً الشٓاث الَٓىُت التي ال ًم ً٨ألي حٗضًل صؾخٓعي املؿاؽ بها جُبُ٣ا
الضؾخٓعي أصعط الخغٍاث ْخ ٓ٣ر
٢ 1996ض ْاَ ًٖ ٤ٞغٍ ٤إلاؾخٟخاد ٖلى مًمٓنر املاصة
ألخ٩ام املاصة 178مً الضؾخٓع ،في خحن ٧اهذ املإؾـ الانلي ٖام
 2008أزلُذ
 29الًامىت للمؿاْاة املُل٣ت حن الجيؿحن ،أم أن الٓغْ ٝالٗامت املدُُت الخٗضًل الضؾخٓعي لؿىت
ْعاٖ ١لى املإؾـ الٟغعي.2

- Commission européenne pour la démocratie par le droit, rapport sur l’impact des systèmes électoraux sur la
représentation des femmes en politique, sur la base d’une contribution de Michael KRENNERICH,
1

Strasbourg,16 juin 2009, in site venice.coe.int consulte le 13/02/2015 p.05.
 - 2أصال أجري التعديل الدستوري لسنة  2008اعتمادا على األسلوب القصَت لتعديل الدستور اجلزائري تطبيقا للمادة  176منو ،قصد فتح عدد العهدات
الرئاسية اليت كانت زلدودة يف عهدتُت ،وكانت ادلواضيع األ خرى اليت تضمنها ثانوية بالنسبة للمشرفُت على التعديل ،اعتربىا األستاذ سلتاري عبد الكرًن تزيينية ،من
بينها ترقية احلقوؽ السياسية للمرأة ،للتفصيل يف الظروؼ اليت أحاطت هبذا التعديل راجع

مختاري عبد الكريم  ،التعديالت الدتورية اجلزائرية وصفات عالجية

ألزمات سياسية  ،أعماؿ ادللتقى الدويل حوؿ التعديالت الدستورية يف الدوؿ العربية على الضوء ادلتغَتات الدولية الراىنة ،كلية احلقوؽ والعلوـ الس
حسيبة بن بوعلي ،يومي  18،19ديسمرب  ( ،2013أعماؿ غَت منشورة) ،ص06.
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يمً أًًا املإؾـ الضؾخٓعي الجؼاةغير خ ٤املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة في حؿُحر املجالـ املدلُت املىخسبت
جُبُ٣ا ألخ٩ام املاصة 31مً الضؾخٓعر التي أ٦ض ٞحها ٖلى مكاع٦ت الجمُ٘ الٟٗلُت في الخُاة الؿُاؾُت ،1ما ًُغح بكضة
الخاظت ئلى املاصة 31م٨غعر التي جىاْلذ جغُ٢ت الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت للمغأة ْجٓؾُ٘ خّٓٓ جمشُلِا في املجالـ املىخسبت،
َْاملا أ٦ض املجلـ الضؾخٓعي ٖلى مبضأ املؿاْاة الُل٣ت حن املٓاَىحن ْاملٓاَىا في ٖضة مىاؾباث جهضًا لئلهختها٧اث
الخانلت يضٍ.2
جد ٟٔأًًا املجلـ الضؾخٓعي ٖلى الخهو املمىٓخت للمغأة مٓظب أخ٩ام املاصة 02مً ال٣اهٓنر03-12
ْاعجأٔ أهّ ٌٗٓص ئلُّ» …الخأ٦ض مً أن َظٍ اليؿب ٖىض جىهُهِا أْ جُبُِ٣ا لِـ مً قأجها ج٣لُو خّٓٓ جمشُل
املغأة في املجالـ املىخسبت ْاجها ال حك٩ل ٖاة٣ا ٢ض ًدٓ٫ر صْنر مكاع٦تها الٟٗلُت في الخُاة الؿُاؾُت « ْ٢ض ْظض املجلـ
الضؾخٓعي الجؼاةغير نٗٓبت في جبرًغ َظٍ اليؿب املٗخمضة ْجىا ٌ٢في مٓا ّٟ٢ملا اؾدىض ئلى املٓاصْ 3129ختى 31م٨غعر
مً الضؾخٓعر متراظٗا ًٖ ئ ضاد مْٓ ٠٢اضر مً اليؿب املسههت لليؿاد ئلى ام٩اهُت ٓ٧جها ٖاة٣ا أمام املكاع٦ت
اليؿٍٓت ٓ٧جها جمـ مضأ املؿاْاة.
 ١الؿُاؾُت للمغأة
ي ٖبض ال٨غٍم أن املاصة 31م٨غعر مً الضؾخٓعر التي ٦غؾذ جٓؾُ٘ الخ ٓ٣ر
اٖخبر ؾخاط مسخاع ر
٦كٟذ ان املاصجحن 31ْ 29مً الضؾخٓعر ال جُٟ٨ان لًمان املؿاْاة املُل٣ت حن الجيؿحن ْ٢ض أَلٖ ٤لحهما الؼٍ٠
 ًٖ 1996خِ٣ا في املؿاْاة املُل٣ت زم ً٨ك ٠لِا
ْال٨ظب ٖلى املغأة التي أَْمِا املإؾـ الضؾخٓعي الانلي ؾىت
4
املإؾـ الٟغعي اجها داظت ئلى مباع٦ت املاصة 31م٨غعر ْاملاصة 02مً ال٣اهٓنر الًٗٓير ع٢م٧ 03-12ي حؿاَم في حؿُحر
املجالـ املدلُت املىخسبت.
بهظا ،حٗمض املإؾـ الضؾخٓعي الجؼاةغير الخىا ٌ٢م٘ مبضأ املؿاْاة املُل٣ت حن الغظل ْاملغأة في حؿُحر
املجالـ املدلُت املىخسبت مٓظب املاصة 31م٨غعر مً الضؾخٓعر ْال٣اهٓنر الًٗٓير املُب ٤لِا جهضًا للٗاصاث ْالخ٣الُض
الؿاةضة في املجخم٘ الجؼاةغير الغا ٌٞلٓلٓط املغأة في الٗمل الؿُاسخي ،ل ً٨صْنر جبرًغ اليؿب املإٍْت التي اٖخمضَا ْالتي
جد ٟٔبكأجها املجلـ الضؾخٓعي.
جٓاظّ مكاع٦ت املغأة الجؼاةغٍت في حؿُحر املجالـ املدلُت املىخسبت ٖضة خضْص اظخماُٖت ْز٣اُٞت أ٦ثر مجها
ي الغا ٌٞملكاع٦ت املغأة اخخ٣اعا لضْعَا الؿُاسخي ْاٖخ٣اصا اجها ال
٢اهٓهُتُُٞ ،غى الُب٘ الغظٓلي ٖلى املجخم٘ الجؼاةغ ر
ججُض ئال جض حر أمٓ رع البِذ ،ما أزغ في الخ ًٍٓ٩الؿُاسخي للمغأة بؿبب مٗاملتها بهظٍ الظَىُاث صازل الاخؼاب الؿُاؾُت
أْ ٖضم اهسغاَِا أنال في خؼاب ما ًجٗلِا حكغٖ ٝلى الدؿُحر املدلي مغٚمت ٓاؾُت هٓام الٓ٩جا عٚم أجها ال جدٓػر
 - 1ادلادة  ،31من الدستور ،تنص  »:تستهدؼ ادلؤسسات ضماف مساواة كل ادلواطنُت وادلواطنات يف احلقوؽ والواجبات بإزالة العقبات اليت تعوؽ تفتح شخصية
اإلنساف وحتوؿ دوف مشاركة اجلميع الفعلية يف احلياة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية « .
 - 2للتفصيل راجع بن مالك بشير » ،مسامهة اجمللس الدستوري يف محاية مبدأ ادلساواة أماـ القانوف يف اجلزائر «  ،إدارة ،ادلجلد ، 11العدد  ،2001 ،21ص ص.
.75-65
 - 3رأي اجمللس الدستوري ادلتعلق برقابة مطابقة القانوف العضوي ادلتعلق بتوسيع حظوظ دتثيل ادلرأة يف اجملالس ادلنتخبة مع الدستور.
 - 4أنظر مختاري عبد الكريم ،توسيع حظوظ متثيل ادلرأة يف اجملالس ادلنتخبة طفرة أـ كبوة ،ادلرجع السابق ،ص ص.12،13.
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ٖلى أي ج ،ًٍٓ٩ما ًإزغ ؾلبا ٖلى صْعَا ،خحن جبحن أن املغأة الجؼاةغٍت لِؿذ داظت ئلى مباع٦ت املاصة 31م٨غعر مً
الضؾخٓعر ْال ئلى ال٣اهٓنر الًٗٓير ع٢م ،03-21ل جخمخ٘ املؿاْاة املُل٣ت جُبُ٣ا للماصة 31ْ 29مً الضؾخٓع ،ما ًإ٦ض أن
املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة مك٩لت مجخم٘ ْال جدل الٓ٣اهحن.
ن
ز ــاج ـم ــت
ي مؿألت مكاع٦ت املغأة في حؿُحر املجالـ املدلُت املىخسبت ُغٍ٣ت مًيُت ،ؾُٗا ئلى ٞغى
ٖالج املكغٕ الجؼاةغ ر
ْظٓصَا الؿُاسخي ًٖ َغٍ ٤الخهضي للٗاصاث ْالخ٣الُض الجؼاةغٍت التي حؿخهجً جٓاظض املغأة في املىانب الؿُاؾُت عٚم
ْظٓصَا البُٗض ًٖ الٗمل الؿُاسخي ٢بال ،مى٨غا ٦ظل ٪مبضأ املؿاْاة املُل٣ت التي جًمً املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة
ْبغْػ الخاظت ئلى جبجي مبضأ الخمُحز إلاًجابي ٖلى أؾاؽ الجيـ لخم٨حن املغأة مً الدؿُحر املدلي.
ٞغى املكغٕ الجؼاةغير اليؿاد ٖلى خؼاب الؿُاؾُت ْالٓ٣اةم الخغة املكاع٦ت في إلاهخسا اث املدلُت ملا ألؼمِا
ّ
ي لى٣و املكاع٦ت
ًغْعة اؾخجا تها للخهو املسههت لليؿاد ،ما ظٗلِا ججض نٗٓباث في ئًجاص الٗىهغ اليؿٓ ر
ي في ئَاع الاخؼاب الؿُاؾُت ما ظٗلِا جلجأ ئلى وؿاد ال ٖال٢ت لًِ املجا ٫الؿُاسخي ٢هض
الؿُاؾُت للمغأة الجؼاةغ ر
ي ٖلى مىخسباث ال ٖال٢ت لًِ الدؿُحر ْبالؿُاؾت.
اؾخ٨ما ٫الٓ٩جا ْ ِ٣ٞما ظٗل املجالـ املدلُت جدخٓ ر
ْلض ال٣اهٓنر الًٗٓير ع٢م 03-13مأػ٢ا في مؿألت جٓػَ٘ امل٣اٖض في املجالـ املدلُت املىخسبت ألهّ ٖالج مؿألت
ْظٓص املغأة في ٓ٢اةم املترشخحن ْلم ًىٓم َغٍ٣ت جغجُبها ،مغ الظي ًدىا ٌ٢م٘ هٓام الخمشُل اليؿبي املُب ٤في
إلاهخسا اث املدلُت الظي ًٓػٕ امل٣اٖض خؿب ٖضص نٓاث التي جدهل ٖلحها ٧ل ٢اةمت مغاٖاة لترجِب مغشخحها ،لخدل
ّ
ّ
الٓاُٗ٢ت التي
أن الخضْص
إلاق٩الُت ًٖ َغٍ ٤حٗلُمت ْػاعٍت جٟغى اخترام وؿب اليؿاد مِما ٧ان جغجُبها في ال٣اةمتٚ ،حر ّ ر
جٓاظِِا املكاع٦ت ّ
الؿُاؾُت للمغأة جدض مً ٗٞلُت جٓاظضَا في ظِؼة املؿحرة للمجالـ املدلُت املىخسبت .
عٚم الخ٨غَـ ال٣اهٓوي للمكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة في حؿُحر املجالـ املدلُت املىخسبت ،ئال أن ٗٞلُت َظٍ
املكاع٦ت جهُضم بٗضة ٖٓاةْ ٤اُٗ٢تٓ٧ ،نر املجخم٘ الجؼاةغير ال ٌصج٘ املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة ٍْستز٫ر صْعَا في
جض حر أمٓعر البِذ ِىما ًٓ٧ل الغظل خٓلي املىانب الؿُاؾُت ألهّ ٢ضع ٖلحها خؿب اٖخ٣اص ٚالبُت املجخم٘ الجؼاةغي،
في خحن جدٓػر املغأة ٖلى إلام٩اهُاث ال٨ٟغٍت ْالٗلُمت ال٢خدم َظا املجاْ ٫ئزباث هجاخِا ٦ما أزبدخّ في املجاالث زغٔر.
ي صْ رن جم ً٨املغأة مً الخ ًٍٓ٩الؿُاسخي في ئَاع خؼاب مغ الظي
ًدٓ ر ٫الُاب٘ الغظٓلي للمجخم٘ الجؼاةغ ر
ًإزغ ؾلبا ٖلى مغصْصًتها في ئَاع املجالـ املدلُت املىخسبت ،بؿبب إلاَاع الٗام للمماعؾت الؿُاؾُت في الجؼاةغ الظي ال
ٌصج٘ املغأة ٖلى إلاهسغاٍ في الٗمل الخؼبي ،في خحن ٧ان املإؾـ الضؾخٓعي ؾبا٢ا ئلى يمان خ ٤املغأة في املكاع٦ت
الؿُاؾُت مٓظب أخ٩ام املاصجحن 31ْ 29مً الضؾخٓع ،لُدبحن ُٞما بٗض أجها داظت ئلى هٓام الٓ٩جا ل٨ؿغ الخٓاظؼ
إلاظخماُٖت.
خاْ٫ر املكغٕ الجؼاةغير ئصعاط املغأة في الؿُاؾت لدؿاَم في حؿُحر املجالـ املدلُت املىخسبت ْجد ٤ُ٣الخىمُت
املدلُتٚ ،حر الٓ٢ات٘ إلاظخماُٖت ٦كٟذ أن املؿألت أٖم ٤مً أن جدل ىهٓم ٢اهٓهُت مؿخٓخاة مً مباصب ال٣اهٓنر
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الضْلي لخ١ٓ٣ر إلاوؿان  ،ل ًيبغي الٗمل ٖلى ئػالت الٗ٣باث التي جدٓ٫ر صْنر جم٨جها مً املكاع٦ت الٟٗلُت اٖخماصا ٖلى
مىٓماث املجخم٘ املججي التي جخدمل مؿإْلُت ج ًٍٓ٩عأي ٖام هاضج ْجبجي مٓا ٠٢مخدًغة اججاٍ املكاع٦ت الؿُاؾُت
للمغأة في الدؿُحر املدلي.

ن
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ميانت اإلاغؤة الهغبُت في الخُاة الؿُاؾُت الجؼاثغ نمىطحا
ق و الهلىم الؿُاؾُت – اإلاغهؼ الجامعي جِباػة  -الجؼاثغ
البرفؿىعن مدمىصي مغاص مههض الخلى ن
ن
ن
ملضمت
املغأة الٗغبُت التي جمشل ههَ ٠ظا الكٗب ،حِٗل خالت مً الىطج الؿُاسخي ،ملا ج٣ضمّ لِا ،املجالـْ ،املغا٦ؼ،
املٗىُت بكيٓنر املغأة ،مً صْعاث جضعٍبُت م٨شٟتْ ،مإجمغاثْ ،هضْاث٦ْ ،خب٦ْ ،خِباثْ ،وكغاث ،تهض ٝئلى الجهٓى
املغأةْ ،جمُ٨جهاْ ،حٗؼٍؼ مكاع٦تها في الخُاة الٗامت.
ُ
ْعٚم َظٍ الخالت مً الىطج الؿُاسخي التي حِٗكِا املغأةٌٗ ،خ٣ض أن ًُ٢ت الجهٓى بها ،حٗض مً أٖ٣ضْ ،أنٗب،
الً٣اًا في مجخمٗاجىا الكغُ٢ت ،هٓغا لٓظٓص الٗضًض مً الٗىانغ الخا٦متْ ،املإزغةٖ ،لى مؿألت الاٖترا ٝمكاع٦ت
ًا ًا
ي.
صْعا اعػ را في املجخم٘ٗ٦ ،ضم ئًمان البٌٗ ضْ رع املغأة زاعط الىُا ١ؾغ ر
املغأةْ ،بأن ً ٓ٩رن لِا ر
ْلظل٦ ٪غؾذ املجالـْ ،املغا٦ؼ ،املخسههت في ً٢اًا املغأة٧ ،ل ْ٢تهاْ ،ظِضَا ،للجهٓى املغأةْٖ ،ضم جغِ٦ا ضخُت،
لٗاصاثْ ،مٓعْزاث زاَيت ،ال جمذ هلت ئلى خ٩امْ ،الخٗالُم الضًيُت ،ل٨جها جأزظ في خؿباتها  ِ٣ٞاٖخباعاث
الخٗهبْ ،الدكضص ،مً صْ رن جأؾِـ آلاعاد ،أْ خ٩ام ٖلى أؾـ قغُٖت ؾلُمت ،جخْ ٤ٟصخُذ الكغٕ ،ل٨جها جخ٤ٟ
 ِ٣ٞم٘ أَٓاد البٌْٗ ،مٗخ٣ضاتهمْ ،هٓغتهم للخُاة بك٩ل ٖام.
ْجٓ٩نر ًُ٢ت صْعر املغأة في الخُاة الؿُاؾُت قاملتْ ،ال ج٣خهغ ٖلى ملمذ مٗحن مً مالمذ َظٍ الخُاةٞ ،هي حكمل خِ٣ا
في الخهٍٓذ في الاهخسا اث ،ملً جغاٍ نالخا٢ْ ،اصعا ٖلى الُٗادْ ،خِ٣ا في الترقُذ لخمشُل الكٗب في املجالـ الىُا ُت،
1
ْالبلضًتْ ،خِ٣ا في جٓلي الخ٣اةب الٓػاعٍت.
أن املغأة الجؼاةغٍت في ال٣ضًم ْصْ رن ؾلسِا ًٖ َبُٗت أٚلبُت املجخمٗاث في
ْ سهٓم الجؼاةغ ٞالخاعٍش ٌكِض ّ ر
طل ٪الِٗض ٢ض اؾخُاٖذ دٍُٓتها ْ ٓ٢تها ْٟ٦ادتها أن حٗمٖ ٤لى الضْام مٓاَغ ْمٗاوي الاخترام ْالخ٣ضًغ لِا ْؾِ
جٓؾ٘ مكاع٦تها في الخُاة الُٓمُت الٗامت ٩ل مجاالتها في الخغب ّ
ؾغة ْاملجخمْ٘ ،أن ّ
ْالؿلم ،م٘ ْظٓصَا ٣٦اٖضة
أؾاؾُت لؤلؾغةْ ،ئطا ٧اهذ مغاخل مُٗىت مً َظا الخاعٍش ٢ض ّ
سجلذ جٓلي املغأة ملؿإْلُاث ُ٢اصًت ٧اهذ ٞحها ناخبت
مغ ْالىهي ْ ،ناخبت ال٩لمت زحرة في ظالةل مٓعر ْ٢ذ ّ
ٞان مغخلت الٟ٨اح املؿلر ٢ض أُٖذ للمغأة
الكضة ْالِؿغ ّ ،ر
ًا
مجاال أْؾ٘ ئلى ظاهب أزحها ّ
أن خغب الخدغٍغ ٢ض أُٖذ أَمُت ٦برٔر لخٓاظض املغأة في ن ٟٝٓاملجاَضًًْ ،
الغظل خُض ّ ر
ر

 -1شحاتة غريب ،رأي حول دور المرأة العربية في الحياة السياسية ،قناة  CNNبالعربية ،مقاؿ منشور يف االنًتنيت ،تاريخ ادلراجعة فيفري  ،2015على
ادلوقع االلكًتوينhttp://arabic.cnn.com/middleeast/2014/12/04/opinion-arab-woman-role-politic :
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لٗل أَم صلُل ٖلى طلْ ٪زُ٣ت مإجمغ الهٓمام ،لظل ٪ؾىٗالج في مضازلخىا َظٍ م٩اهت املغأة اٖ٫غبُت في الخُاة
الؿُاؾُت٦ ،ما ؾىدىاْ٫ر صعاؾت ًٖ َظٍ امل٩اهت في الجؼاةغ ْ ٤ٞالسُت الخالُت:
املدٓعر ْ٫ر :مكاع٦ت املغأة في الخُاة الؿُاؾُت ٖلى مؿخٓٔر الضْ٫ر الٗغبُت
املدٓعر الشاوي :مكاع٦ت املغأة في الخُاة الؿُاؾُت في الجؼاةغ
اإلادىعن ألاوٌن :مشاعهت اإلاغؤة في الخُاة الؿُاؾُت نلى مؿخىين الضوٌن الهغبُت
هدىاْ٫ر  ُّٞمكاع٦ت املغأة في الخُاة الؿُاؾُت مً الىاخُت الكغُٖت زم مٗٓ٢اث صزٓ٫ر املغأة مٗتر ٥الخُاة
الؿُاؾُت ٓٞا ٘٢املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة الٗغبُت.
ؤوال -مشاعهت اإلاغؤة في الخُاة الؿُاؾُت في ؤلاؾالم
ًا
ًا
عُٗٞت جلُ ٤بهاّ ،
ْخغعَا مً ُٓ٢ص الٓلم ْالِ٣غٞ ،لم حٗض
ر
ل٣ض ٦غم هللا ؾبداهّ ْحٗالى املغأة في إلاؾالمْ ،أهؼلِا مجز ر
لت
مِٓ٣عة مًُِضة ٦ما في الجاَلُت ْلىْ ،هي لِؿذ ؾلٗت عزُهت ْال مُُت جدؿلِ٢ٓٞ ٤ا ْباؾمِا أ٩ٞاع الضًم٣غاَُت
ٌّر ُ
الغأؾمالُت الٛغبُت الٟٗىت ْعْاصَاْ .لم ًَ ً٨ظا الخ٨غٍم ُٞما ّ
ْٖغى ًجب أن ًهان ٞدؿب،
ٌر ر
ْعبت ٍد ر
ِذ
أم ر
زهِا أجها ر
ُ ّ
الناؽ بنا
ن
ل ظٗل لِا أصْاعا في الخُاة مً زال ٫أخ٩ام قغُٖت زاَب بها املغأة ْالغظل ٖلى الؿٓادُ ٓ٣ً ،ر ٫حٗالى { َوًإ ُّؤيها
ْ َو َو َو ُ َو َو َو َو ْ ُ ْ ُ ُ ً َو
ْ ُ
َّن ْ ُ
َو َو ُ
ْ
ل ِل َوخ َو
ٌمن
نلُم
بو َون
هللا
هللا ؤجلاهمَّ ،ن ن
بو ؤه َوغ َومى ْنم ِنن َونض ِن
هاعفىا ،ن
ىبا َووك َوبا ِث َون
ن طه ٍرنغ وؤنثى وحهلناه نم شه ن
زللناهم ِم ن
َو
بير[}الدجغاث].13
ز ٌمن
ْمً خ٩ام الكغُٖت الٗامت التي زاَب بها هللا حٗالى املغأة ْالغظل ٖلى الؿٓادْْٖ ،ضَم ٖلى ئ٢امتها ظؼٍل الشٓابَٓ ،
ًا
ًا
ْجدمل طٔ في ؾبُلِا ْ ،مغ املٗغْْ ٝالىهي ًٖ
ِر
ِر
الضٖٓة
ُٖٓمت مشل ِ ر
خمل
ر
ر
أمٓعا
الٗمل الؿُاسخيٌ َْٓ ،كمل
ْالؾخئىا ٝالخُاة
ِر
املى٨غْ ،الٗمل في خؼب ؾُاسخي ٖلى أؾاؽ إلاؾالم :ملداؾبت السلُٟت ئن لم ًُدؿً جُبُ ٤إلاؾالم،
إلاؾالمُت ا٢امت صْلت السالٞت ئن لم ج٢ ً٨اةمت:
 -1ؤما خمل الضنىة وجدمل ألاطي٣ٞ ...ض ٧ان للمغأة مىظ ٞجغ إلاؾالم الىهِب الٓاٞغ في طل٣ٞ ،٪ض خملذ اليؿاد
ئجهً َّل
جدملً في ؾبُل خمل الضٖٓة
الضٖٓة ئلى إلاؾالم في م٨ت يمً ٦خلت الغؾٓ ر ٫نلى هللا ٖلُّ ْؾلم ْصخا ِخّ ،ل ّ ر
َو َو ُ
ػٍض أهّ ٢ا« :٫ل ْ نى َوعؤ ًْخ ِجي ُمى ِز ِلي ُن َومغ
ً ٍدر
ؾُٗض ِ ر
ٍدر
ي ًٖ
أقض أهٓإ الٗظاب ْالخىُ٨ل مً ٟ٦اع م٨تْ ،مً طل ٪ما عْاٍ البساع ر
َو َو
َو
َو َو َو ُ ْ ُ
َونلى ِؤلا ْؾال ِم ،ؤنا َووؤزخ ُهَ ،وو َوما ؤ ْؾل َونم٣ٞ ،»...ض ٧ان ٖمغ ٌٗظبهما ٢بل ئؾالمّْ .مٓا ٠٢أم املإمىحن زضًجت عضخي هللا ٖجها
املإاػعة للغؾٓ ر ٫نلى هللا ٖلُّ ْؾلم مً أْ ر ٫بٗشخّْ ،ؾمُت أْ ر ٫قُِضة في إلاؾالمْٚ ،حرَما مً الصخا ُاث الجلُالث،
ًا
ًا
ؾامُا في الخطخُت ْالهبر ٖلى طٔ ،زم ٧اهذ
ر
هي مٓا ٠٢مًِيت في جاعٍش إلاؾالم٨َْ .ظا يغبذ الصخا ُاث ر
مشال
الهجغة ئلى الخبكت زم الهجغة مً م٨ت ئلى املضًىتْ ،ما حٗغيذ لّ املغأة املؿلمت مً جغَْ ٥ان ْالٛغبت ْالخُاة
ٌر
مًِيت للمِاظغاث مشل
ٍدر
َور
ىماطط
ر
ملُيت
ال٣اؾُت ْاملٗاهاة الكضًضةْ ،صْعَا في ىاد الضْلت إلاؾالمُت في املضًىتْ ،الؿحرة
ْٚحرًَ عضخي هللا ٖجهً.
ّر
أؾماد يذ أبي ٨غ ْأم ؾلمت ْأم أًمً
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ُ ْ ُ َو
َو
ّ -2
وؤما ألامغ باإلاهغوف والنهي نن اإلانىغ ٣ٞض ظادث أصلخّ ٖامت ال جسخو الغظل صْ رن املغأة ،لٓ٣لّ حٗالى{ :هنخ ْنم ز ْي َورن
ُ
ٌر
َو
ُ ّ ُ ْ َو ْ َّن َو ُ َو َو
َو ْ َو ْ َوو َو ُ ْ َو َو ُ
ٖام ٌكمل الغظل ْ املغأة
لٌّ ٟٔرر
ْل" ٟٔؤمت" ر
ر
و ِباهللِ}،
امنى ن
وف وجنهى ن ن ِ ن
غوو ِباإلا ْه ُغ ِ ن
اؽ جإم ن
ذ ِللن ِ ن
ؤم ٍرنت ؤز ِغح ن
ن اإلانى ِنغ وج ِ
َو
َو
َو
َو
ُ َو ْ ُ ُ ْ ْ ُ َو ْ َو ُ َو َو
ُ
ُ
َو َو ْ َو ْ و َو ُ ْ
و
ن اإلانى ِنغ َوو ٍُلُمى ن
غوف وبنهى ن ن ِ ن
غوو ِباإلا ْه ِ ن
ؼ ًإم ن
ُاء به ٍر ن
ناث بهػه نم ؤو ِل ن
ام ن
امنى ن
و واإلا ِ
ٖلى الؿٓاد٢ْ ،ا ٫حٗالى{ :واإلا ِ
َو
َو
َو َو ُ َو ّ َو
و
ىُم }[الخٓبت٢ْ ،]71:ا ٫نلى هللا
ؼٍؼ َوخ ٌمن
هللا َون ٌمن
بو َون
هللا َّن ن
ً َوؾ َوي ْر َوخ ُم ُه ُنم ُن
هللا َووعؾىل ُنه ؤول ِئ َو ن
و َون
واة َوو ٍُؿُهى ن
الؼ ن
الطالة وٍاجى ن
ن
َو
َو
َو
ّ
َو َّن َو ْ َو ْ َو َو َو ْ ُ ْ َو َو ً
َو َو ْ َو ُ َّن َو ُ ْ َو
َو ُ ُ َّن َو
َو
ْ
َو
نْ
َو
ث نلُى نم ِنلاب نا ِم ن
ؤو ًبه ن
هللا ن
ن ن
لُىشى ن
و نن اإلانى ِنغ ؤو
هغوف ولخنهى ن
ِن
و ِباإلا
ٖلُّ ْؾلم« :والظي نفس ي ِبُ ِضه لخإمغ ن
ِ
ْ َو
ُ ُ
خجُب لىم» [عْاٍ أخمض ْالترمظي ْخؿىّ]ْْ ،اضر أن مغ في الخضًض ٖام للغظاْ ٫اليؿاد.
ن
ِنن ِض ِنه فال َوٌ ْؿ
الخلُفت  ِٓٞأًًا مً ٖما ٫الؿُاؾُت
ِن
خؼب ؾُاس ي كاثم نلى ؤؾاؽ ؤلاؾالم إلاداؾبت
 -3وؤما الهمل الؿُاس ي في ٍر ن
في ْل السالٞت التي ٌؿخٓير ٞحها الغظاْ ٫اليؿاد مً ظِت ٞغيُت الخ٨م الكغعي ،ألن أصلت مغ املٗغْْ ٝالىهي ًٖ
ًا
ًا
أًًا أصلت جُٟض
أًًا أمغ الخا٦م املٗغْ ْ ٝجهُّ ًٖ املى٨غْ ،هي ر
حكمل ر
ُر
هي أصلت ٖامت
املى٨غ التي ط٦غهاَا ؾا ٣ا َور
َو ُ ُ
و
ً أم ؾلمت ،أن عؾٓ٫ر هللا نلى هللا ٖلُّ ْؾلم ٢اَ « :٫وؾخىى ن
الٓظٓب .ئياٞت ئلى طل٫ٓ٣ً ،٪ر نلى هللا ٖلُّ ْؾلمَ :وٖ ْ ر
ُ َو َو ُ َو َو ْ ُ َو َو ُ ْ ُ َو َو َو ْ َو َو َو َو َو َو ْ َو ْ َو َو َو َو َو َو ْ َو ْ َو َو َو َو َو َو َو ُ َو َو ُ َو ُ ُ ْ َو َو َو
ا« :٫الَ ،وما
ن ع ِض ني وجاب نو» ٢الٓا :أٞال ه٣ا ِجلِم؟  ٢ر
نم ن
ن ؤنى نغ ؾ ِلم ،ول ِى ن
ف ب ِغت ،وم ن
ن ن ِغ ن
و وجن ِىغوو ،فم ن
اء فخه ِغفى ن
ؤمغ ن
َو َّن
ضل ْىا» عْاٍ مؿلمْ ،الخضًض ٖام أًًا في الغظاْ ٫اليؿاد.
ٞدحن جٓلى ٖمغ
َو ر
ْهغٔر أن اليؿاد في ػمً السالٞت الغاقضة ٢ض التزمً د٨م املداؾبت ْ ماعؾجها صْنر ئه٩اع مً الصخا ت،
نمغ بن الخؿاب ؤميرا
السالٞت اٖتريذ َغٍ ّ٣زٓلت يذ سٗلبت ْ٢الذ لّ هاصخت" :هنا نهغفً ُن َوى ٍْمغا زم ؤضبدذ َون
ّ
ُ ٪ؾضًت ٖلى ٖمغ جهُّ أن ًؼٍض
هللا ًا نمغ فُما ؤنذ مؿخسلف فُه"٦ ْ ،ظل ٪أه٨غث ؾمغاد يذ َوج ِه ٍد ر
م َون
للمامنيو ،فاج ِ ن
َو
بخ ُ
وآج ِْ ُخ ْنم ْ
ضاه َّن ن
ن
هللا ؾبدانه {
الىاؽ في املِٓعر ٖلى أعبٗماةت صعَم٣ٞ ،الذ لّ " :لِـ هظا لً ًا نمغ :ؤما ؾمهذ كى َونٌ ِن
ْ َو
َو ْ َو ٌم
ْ َو ً َو ُ
ؤة وؤزؿإ ُن َومغ".
امغ ن
اعا فال جإزظوا ِمن ُنه ش ِْئا} ٣ٞا" :٫ؤضاب ن
ذ
ِكنؿ ن
ًا
خ ٤للمغأة
ُْ٦ال ًٖ مت في املداؾبت ْالكٓعٔ ،ألن الكٓعٔ ٌر ر
اٖخباعٍ ر
٦ما أن للمغأة في إلاؾالم أن جترشر ملجلـ مت
ِ
ًا
ًا
جٓ٧ل ٚحرَا في الغأي٢ْ .ض
ُْ٦ال لٛحرَا أْ َور
قغٖا أن جٓ٩نر ر
ر
ْالغظل ٖلى الؿٓاد ْ ،املداؾبت ْاظبت ٖلى ٧لحهما ْ ،للمغأة
نلر الخضًبُت أن ًٓ٣مٓا
صْع املغأة املؿلمت في الكٓعٔ ملا أمغ الىبي نلى هللا ٖلُّ ْؾلم الصخا ت بٗض ٖ٣ض ِ ر
ججلى ُر
الىاؽ ْ
ِر
ل٣ي مً
ُٞىدغْا َضحهمٞ ...لما لم ً٣م مجهم أخض٢ ،ام نلى هللا ٖلُّ ْؾلم ٞضزل ٖلى أم ؾلمتٞ ،ظ٦غ لِا ما َور
َو
َو َو َو ْ ُ ُّ َو َو َو َو َو َو َّن َّن َو ُ ُّ َو َو ْ ُ ْ ُ َو ُ َو ّ
٢ض َّل
ج ز َّننم نال جي ِل ْنم ؤ َوخ ًضا ِم ْن ُه ْنم
ب ط ِلً ،ازغ ن
ذ ؤ نم ؾلم نتً :ا ن ِب ني الل ِه ،ؤج ِد ن
ْقٖ ٤لُّ نلى هللا ٖلُّ ْؾلم «فلال ن
أَم ُرّ طلَّ ٪ل ر
َو
َو
َو َو ً َو َّن َو ْ َو َو ُ ْ َو َو َو َو ْ ُ َو َو َو َو َو َو ْ َو َو َو َو َو َو َو َو ْ ُ َو ّ ْ َو ً ْ ُ ْ َو َّن َو َو َو َو َو َو
َو
ً ن َود َونغ ُب ْضن ُهَ ،وو َوص َونا َوخ ِالل ُنه
ل ط ِل ن
ج فل نم ًي ِل نم ؤخضا ِمنه نم ختى فه ن
ً فُد ِللً ،فسغ ن
و ِلمت ،ختى جند نغ بضنً ،وجضن نى خ ِالل ن
َو َو َو َو ُ َو َو َّن َو َو ْ َو َو َو
َو َو
ُ
ً
ُ
َو
َو
ْ
َو
َو
ل ب ْهػ ُه ْنم َوًدل ن ْ
َْظٍ إلاقاعة ْالغأي الؿضًض مً أم ؾلمت حٗخبر
ً ك ُامىا ،فن َود ُغوا َووحه َون
فدلله ،فلما عؤوا ط ِل ن
م بهػاِ ،»...
ِ
مً الكٓعٔ للخا٦م.
ْزبذ ًٖ ؾُضها ٖمغ أهّ ٧ان خحن حٗغى لّ هاػلت ًضٖٓ املؿلمحن ئلى املسجض٧ ْ ،ان ًضٖٓ اليؿاد ْ الغظاٍْ ٫أزظ
عأحهم ظمُٗا٢ ْ ،ض عظ٘ ًٖ عأًّ ٦ما عأًىا خحن عصجّ امغأة في أمغ جدضًض املِٓ رع.
 -4وؤما نمل الخؼب الؾخئناف الخُاة ؤلاؾالمُت بةكامت صولت الخالفت بو لم جىن مىحىصة هما هى الخاٌ الُىمٞ ،ان
َو
َو ْ َو ُ ْ ْ ُ ُ ٌم
َو
و بلى الخ ِن
ير
ن ِمنى ْنم ؤ ّم نت َوً ْضنى ن
خض ؾٓاد٫ٓ٣ً ،ر حٗالى{ :ولخى ن
الضلُل الكغعي ًٓظبّ ٖلى ال٣اصعًٍ مً الغظاْ ٫اليؿاد ٖلى ٍدر
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ُ ْ َو
َو
َو َو
ُْ
وؤولئً ُه ُنم اإلاف ِلخىون} [ ٖ ٫مغانَ ،]104ظٍ آلاًت زاَبذ املإمىحن ْاملإمىاث
َو ن
و َونن اإلانى ِنغ
هغوف َوو َوٍ ْن َوه ْى ن
ِن
ٍإمغوو ِباإلا
ن
َوو
ْأمغتهم اوكاد خؼب ًٓ٩نر ٖملّ الضٖٓة ئلى إلاؾالم )السحر( ْأمغ مت خدُ٨م قغٕ هللا ْجهحها ًٖ زظ األ٩ٞاع
ْ هٓمت الٛغبُتَْ ،ظا أٖٓم مٗغًْ ٝإمغ ّ ْأقض مى٨غ ًىهى ٖىّ٦ْ .ظل ٪خاصًض الكغٍٟت التي ٌؿخض ٫بها ٖلى
َو
َو ْ َو َو َو ُ ُ َو ْ َو ٌم َو َو ْ َو ً
حاهل ُّت» [عْاٍ الُبراوي في
لِـ في نن ِل ِنه بُه نت ن
ماث و ن
ن ن
ْظٓب ئ٢امت السالٞت ٓ٣٦لّ نلى هللا ٖلُّ ْؾلم« :م ن
ماث مُخ نت ِ
ال٨بحر]٩ٞ ،لمت "من" ٖامت حكمل الغظاْ ٫اليؿاد ْ ،مً املٗلٓم أن وؿِبت يذ ٗ٦ب – أم ٖماعة – مً جي ماػ رن ً
الىجاع ْ ،أؾماد يذ ٖمغْر – أم َومىُ٘ – مً جي ؾلمت اًٌٗ الغؾٓ ر ٫نلى هللا ٖلُّ ْؾلم في ُٗت الٗ٣بت الشاهُت ٢ْ ،ض
َو َو َو ُ
ّ
ُ
ن
امناث
ن اإلا
اٌ٘ الغؾٓ٫ر نلى هللا ٖلُّ ْؾلم اليؿاد اللٓاحي َاظغنر بٗض ئ٢امت الضْلت٢ ،ا ٫حٗالىَ { :وًأ ُّؤيها الن ِب ُّني بطا حاء ن
ْ
َو ً
ْ ْ
َو
ُْ
ْ َو َو َو
َو
َو
ْ
لن َو
ؤًضيه َّن ن
ن
هخاو َوًفترًن ُنه ن
إجيو ِب ُ ٍر ن
ن َووال َوً ن
ؤوالص ُه ّ ن
نيو َووال َوًلخ َو ن
ن َووال َوً ْؼ ن
ِئا َووال َوٌ ْؿ ِغك َو ن
ن ِباهللِ ش ن
ؤو ال ٌُش ِغه َو ن
ً نلى ن
ًُباٌهن َو ن
بيو ِ
ْ َو ُ ّ َو َّن َو َو
َو
َو
خُم} [املمخدىتٖ ْ ،]12لُّ ٞان املُخت
فىع َوع ٌمن
هللا ي ٌمن
بو ن
هللا ن
ن ن
ن واؾخً ِفغ له ن
فباٌ ْه ُه َّن ن
ٍر ن
ً في َوم
ن َووال َوٌ ْهطِن َو ن
َوو ْؤع ُح ِل ِه َّن ن
هغوف ِ
الجاَلُت حكمل اليؿاد أًًا ممً لم ً ً٨في أٖىاُٗ ًِ٢ت أْ لم ًخلبؿً الٗمل إلًجاص زلُٟت ٌؿخد ٤البُٗت.
َظٍ أخ٩ام قغٖىا الخىُ ٠املخٗل٣ت املغأة ْصْعَا الؿُاسخي في ْل السالٞتُٞ ،جب ٖلى وؿاةىا الُٓم أن ّ
ًخأؾحن بؿحرة
َإالد اليؿاد الُٗٓماثَْٗ ،ملً ٦ما ٖملً الؾخئىا ٝالخُاة إلاؾالمُت ْالجهٓى املؿلمحن ،ختى ًِٓغ هللا أمغٍ َْٗؼ
صًىّْ ،ئطا قِضها ُ٢ام زالٞت املؿلمحن الشاهُت ٖلى مجهاط الىبٓة ،ال ًتر ً٦الٗمل الؿُاسخي ،ل ٌؿخمغنر في ِ ر
هصر
املؿلمحن ْأمغَم املٗغْ ْ ٝجهحهم ًٖ املى٨غْ ،ال ًخٓاهحن اطن هللا ًٖ مداؾبت السلُٟت ْ أٖٓاهّ ْ الىصر لِم ،ختى
ًغضخى هللا ٖجهًً ْ ،دكغنر في ػمغة املؿلماث ْاةل.1
زانُا -مهىكاث صزى نٌ اإلاغؤة مهترن الخُاة الؿُاؾُت
َىاٖ ٥ضة اٖخباعاث أؾاؾُت حٗٓ١ر صزٓ٫ر املغأة ملٗتر ٥الخُاة الؿُاؾُت هلسهِا ُٞما ًلي:
 -1الانخباع الخهلُمي والثلافي
خُض ًجب الاَخمام ًُ٣ت حٗلُم املغأةْ ،جُٖٓتها ،أن جضعؽْ ،جخٗلم ،ختى جدهل ٖلى أٖلى الضعظاث الٗلمُت،
ْأال ج٨خ ٠ال٣غادةْ ،ال٨خا ت  ،ِ٣ٞأْ الا٦خٟاد ضعظت صهُا مً الخٗلُم ،زم ًبضأ الخأزحر ٖلحها ،مً زال ٫ئٚغاداث
ؾِخطر َْمِاْ ،ػٍِٟا٦ْ ،ظبهاُٞ ،ما بٗض ،إلزًاِٖا ل٨ٟغة ا٫ػْاط في ؾً مب٨غة ،عٚم زُٓعة َظا مغ ٖلى صختها
الٗامتْ ،ختى ٖلى صختها إلاهجا ُت ٓظّ زام.
ِٞىا ٥الٗضًض مً البىاث الالحي ال ٌٗغ ًٞاؾخ٨ما ٫مؿحرتهً الخٗلُمُت ،بؿبب الؼْاط املب٨غْ ،الضزٓ ر ٫في صاةغة
املك٨الث املجخمُٗت ْ ،ؾغٍت ،مما ًدٓ رُ ٫جهً ْبحن نٟاد الظًَْ ،ال٨ٟغ ،إلؾخ٨ما ٫املكٓاع الخٗلُمي.
ُ
ًُ٣ٞت حٗلُم املغأة حٗض مً الً٣اًا الغةِؿُت ،في ٖملُت الخىمُت ٓظّ ٖامْ ،لِـ في مجا ٫الخىمُت الؿُاؾُت
ْ ،ِ٣ٞلظل ٪خغنذ املٓازُ ٤الضْلُتْ ،اله ٥ٓ٩الخُ٢ٓ٣تْ ،الضؾاجحر الَٓىُتٖ ،لى جضُٖم الخ ٤في الخٗلُم،
ْجغؾُسّْ ،حٗؼٍؼٍ ،ألن الٗلم َٓ أؾاؽ ج٣ضم الكٗٓب.
 -1شريف زايد ،دور المرأة السياسي في اإلسالم  ،يف احلياة السياسية ،مقاؿ منشور يف االنًتنيت ،تاريخ ادلراجعة فيفري  ،2015على ادلوقع االلكًتوين للمكتب
اإلعالمي حلزب التحريرhttp://hizb.net/?p=4056 :
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ْلؤلؾ ،٠ما ػا ٫البٌٗ ًإمً أن مجز٫ر الؼْظُت َٓ امل٩ان الٓخُض املىاؾب للمغأةْ ،ال م٩ان لِا زاعط َظا املجز،٫
ْأن صْعَا في الخُاة الؿُاؾُت ،ما َٓ ئال َْمْ ،ج٣لُض للٛغبْ ،بما ًسال ٠خ٩ام الكغُٖتٖ ،لى خض حٗبحرَم!
٦ما ً ٓ٩رن ُ
البٗض الش٣افي مِما للٛاًتِٞ ،ىاٖ ٥ضة مٓعْزاث ز٣اُٞت زاَيتْٖ ،لى الغٚم مً حٗؼٍؼ الدكغَٗاث
ال٣اهٓهُت للمؿاةل التي حؿاَم في ىاد مجخم٘ ٓ٢يْ ،مخماؾْ ،٪أن َىا ٥زٍُٓ خمغاد ال جمـ ،ئال أن َىاَ ٥ومً
ججاْػر َظٍ السٍُٓ الخمغادْ ،ما ػاً ٫ىٓغ ئلى املغأة ٦مجغص ظؿض ال عْحْ ،أجها ٚحر مإَلت للمكاع٦ت في الخُاة
الش٣اُٞت ،أْ ٚحرَاْ ،ان ٧ل ٞىٓجها جىدهغ  ِ٣ٞفي املجز٫ر ْلٓاػمّ!
ْلظلً ٪خٗحن ٖلى املإؾؿاث الَٓىُتْ ،مىٓماث املجخم٘ املضوي ،أن جٓ٣م ضْعر ٗٞا ،٫في وكغ الٓعي أَمُت
مكاع٦ت املغأة في الخُاة الؿُاؾُتْ ،ئجاخت الٟغم املخ٩اٞيت في َغٍِ٣ا٧ ،ي ًخم جمُ٨جهاْ ،جضُٖمِاْ ،مؿاهضتها في
املكاع٦ت في الخُاة الٗامتْ ،نىاٖت ال٣غاعْ ،زانت في ْل ٢ضعتهاْ ،جمخِٗا ،الٗضًض مً إلام٩اهُاث ،في املؿاَمت في
ْي٘ السُِْ ،الاؾتراجُجُاث ،التي جٓٞغ خلٓال للمك٨الثْ ،ملٗٓم الً٣اًا املجخمُٗت.
 -2الانخباع الاحخماعي والاكخطاصي
خُض ما ػالذ املغأة الٗغبُت حٗاوي مً مك٨الث اظخماُٖتْ ،ا٢خهاصًت٢ ،ض حِٗٓ٢ا ًٖ املكاع٦ت ٟاٖلُت في الخُاة
الؿُاؾُتَْ ،ظا ًخُلب املؼٍض مً الجِٓص ملؿاهضتهاْ ،حصجُِٗا ٖلى املكاع٦تْ ،لً ً ٓ٩رن طل ِ٣ٞ ٪مً زال ٫السُب،
ْاملدايغاثْ ْ ،عا ١امل٣ضمت ئلى مإجمغاث ،أْ هضْاثْ ،ل ً٨مً زال ٫زُِ ٖملُتْْ ،اُٗ٢تْْ ،ي٘ لُاث لخىُٟظَا
ٖلى أعى الٓا.٘٢
٨ٞشحر مً اليؿاد ٌٗكً مك٨الث اظخماُٖتْ ،ا٢خهاصًت ضسمت ،بؿبب خاالث الُال ١املتزاًضةْ ،جىٕٓ ػماث
املاصًت ،التي ٢ض جهل ئلى خض ٖضم ْظٓص الٓظباث الٛظاةُت الُٓمُت ،مما ًًُغعن ئلى إلاوكٛا ٫خٓٞحر املؿخلؼماث
ؾاؾُتْٖ ،ضم الخ٨ٟحر في الكأن الؿُاسخي ،أْ املكاع٦ت ٨ًٟ ٠ُ٨ٞ ،ُّٞغ رن في الخُاة الؿُاؾُت ًَْ ،ال مأْٔ ،أْ ال
ٚظاد؟! ْ٨ًٟ ٠ُ٦غنر في الكأن الٗام ًَْ ،ضخُت ئَما ٫مجخمعي ،أصٔ بهً ئلى البدض املخٓانل ًٖ أصوى مخُلباث
الخُاة؟!
٨ٞم مً الً٣اًا املغٖٓٞت ٖلى املغأة في بٌٗ املدا٦م الٗغبُت ،بؿبب صًٓجها التي جغا٦مذ ٖلحها ،بؿبب ٖملُاث
الا٢تراى التي جٓ٣م بها ،عٚم ٓٞاةضَا املغجٟٗت ،الؾخٛال ٫خالت الٗٓػر ْالخاظت التي جمغ بها ،لخٓٞحر الخضْص الضهُا مً
املِٗكتْ ،التي ال ًمْ ً٨نِٟا الخُاة ال٨غٍمت.
 ٠ُ٨ٞحكاع ٥املغأة في الخُاة الؿُاؾُتْ ،هي ُمٗغيت للسجً في أي لخٓت ،جىُٟظا ملا ًهضع يضَا مً أخ٩ام
ٌؿ٘ ئلى ْي٘ الخلٓ٫ر
بؿبب الضًٓنر التي ٖلحها؟! ْ ٠ُ٦حكاع ٥املغأة في الخُاة الؿُاؾُتْ ،هي ضخُت مجخم٘ ،لم َور
املبخ٨غة ،لً٣اًا املغأة املالُتْ ،مؿاٖضتها في جظلُل الٗ٣باثْ ،الً٣اد ٖلى املساْ ٝالا٢خهاصًت؟!
ْلظلً ٪جب أن جدٓى ً٢اًا املغأة الخٗلُمُتْ ،الش٣اُٞتْ ،الاظخماُٖتْ ،الا٢خهاصًت ،أْلٍٓت في أظىضة الضْ،٫
ْالخٓ٩ماثْ ،في أظىضة مىٓماث ْمإؾؿاث املجخم٘ املضوي ،ختى ًم ً٨لِا املكاع٦ت ٟاٖلُت في الخُاة الؿُاؾُت.
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ْال ً٣خهغ صْعر املغأة في الخُاة الؿُاؾُت ٖلى مجغص مخابٗت الكأن الٗامْ ،مٗغٞت زغ املؿخجضاثْ ،الخُٓعاث،
التي خضزذ في املجخمْ٘ ،لً ً٨يبغي أن هخجاْػر َظا الخضْ ،أن هم ً٨املغأة مً الترشر للمجالـ الىُا ُتْ ،البلضًت،
ْج٣لض أع ٘ٞاملىانب في الخُاة الؿُاؾُت.1
 -3يُاب اللىانيو اإلانطفت للمغؤة ٖامل عةِسخي في يٗ ٠مكاع٦تها في الخُاة الؿُاؾُتٞ ،املكغٕ في الٗضًض مً الضْ ر٫
الٗغبُت ًىٓغ ئلى ًُ٢ت املكاع٦ت الؿُاؾُت هٓغة مبدؿغةٞ ،حر٦ؼ ٖلى مىدِا خِ٢ٓ٣ا الؿُاؾُت صْ رن أن ًمىدِا خِ٢ٓ٣ا
املضهُت ،في خحن أن اؾخ٣امت ْلى حٗخمض ٖلى اؾخ٣امت الشاهُتٞ ،املغأة التي حٗاوي مً ُٚاب
٢اهٓنر لؤلخٓا ٫الصسهُت ًىهِٟا َُْٗض لِا ٦غامتها ،ال حهمِا أن حكاع ٥في املجا ٫الؿُاسخي ألجها ميكٛلت بهمِا
الصسصخي.
 -4يُاب الىعي لضي اإلاغؤة نفؿهَْ :ظا ما ًِٓغ في ٦شحر مً الضْ ر ٫الٗغبُت ‟ ْبسانت صْ ر ٫السلُج الٗغبي -خُض ال حُٗي
املغأة نٓتها للمغشخاث الؿُضاثْ ،طل ٪لٗضم ْعي الؿُضاث أَمُت أن جمشلًِ مً جىٓب ٖجهً.2
زالثا -واكو اإلاشاعهت الؿُاؾُت للمغؤة الهغبُت
ًا
أؾاؾُا مً ٖملُت الخدٓ٫ر الضًم٣غاَي في
حٗض املكاع٦ت الٟٗالت للمغأة في الخُاة الؿُاؾُتْ ،الخُاة الٗامتً ،ار
ظؼد
ًا
يُٟٗا .
املجخم٘ ْ.عٚم جىامي صْعر املغأة في الخُاة الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖتٞ ،ان صْعَا في املجا ٫الؿُاسخي ال ًؼا٫
ٍْخمشل طل ٪في يْٗ ٠ظٓصَا في الؿاخت الؿُاؾُت الغؾمُتْ ،الؾُما مغا٦ؼ نى٘ ال٣غاع أي )الُ٣اصاث الٗلُا ْ
الخٓ٩ماث(ْ ،في املإؾؿاث الخمشُلُت )البرملان ْ البلضًاث(ْ ،بهٟت ٖامت جى٣ؿم الضْ٫ر الٗغبُت ئلى ٢ؿمحن:
 ١الؿُاؾُتْ ،زانت الخ ٤في الخهٍٓذْ ،الخ ٤في الترشر،
„ ال٣ؿم ْ رٌ :٫كمل الضْ ر ٫التي حٗتر ٝلليؿاد الخ ٓ٣ر
ْمجها ٖلى ؾبُل املشا ،٫جٓوـ ْاملٛغب ْالجؼاةغ ْمهغ ْلبىان ْ عصن ْؾٓعٍا ْالٗغاْ ١الُمً.
„ ال٣ؿم الشاويٌ :كمل الضْ٫ر التي ال حٗتر ٝلليؿاد الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت ْجدغمًِ مً الخمخ٘ بهاٍْ ،م ً٨أن هظ٦غ ٖلى
ؾبُل املشا ٫الؿٗٓصًت التي ما جؼا ٫حٗمل ٣اٖضة الخُٗحنْ ،جغ ٌٞالاؾخٗايت ٣اٖضة الاهخسابٖ ،لى ٧اٞت املؿخٍٓاث.
أما اليؿبت لخٓاظض املغأة في مغا٦ؼ نى٘ ال٣غاع ؾٓاد ٖلى املؿخٓٔر الخىُٟظي أْ الدكغَعيُٓٞ ،ضخِا الجضْ٫ر الخالي،
ْجسخل ٠اليؿب املٓضخت في ٧ل صْلت ازخال ٝالبُاهاث املخٓٞغة في َظٍ الضْ٫ر.
نؿب جىاحض اإلاغؤة في البرإلااناث الهغبُت
الضولت

جاعٍش الانخساباث

نضص اإلالانض

نضص ملانض اإلاغؤة

النؿبت اإلائىٍت

 -1شحاتة غريب ،رأي حوؿ دور ادلرأة العربية يف احلياة السياسية ،ادلرجع السابق.

 -2د .إدياف بيربس ،شيماء البنا ،معايل أمحد عصمت ،المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي ،مقاؿ مقدـ يف ندوة عقدهتا مجعية هنوض و تنمية ادلرأة،

بدوف سنة ،ص  ،05منشور على االنًتنيت ،تاريخ ادلراجعة فيفري  ،2015على ادلوقع االلكًتوين:
adew.org/ar/documentations/ResearchesPDF/6.pdf
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ؾىعٍا

2003

250

30

%12

جىنـ

1999

182

21

%11.5

اإلاًغب

2002

325

03

%10.8

الؿىصاو

2000

360

35

%9.8

الجؼاثغ

2002

389

24

%6.2

ألاعصو

2003

110

06

%5.5

مطغ

2005

454

09

%1.9

لبناو

2000

128

03

%2.3

الُمن

2003

301

01

%0.3

البدغٍن

2002

40

00

%00.00

الىىٍذ

2003

65

00

%00.00

الؿهىصًت

2001

120

00

%00.00

ؤلاماعاث

1997

40

00

%00.00

مىعٍخانُا

2001

81

03

%03.70

ْبظل ٪هغٔر جضوى وؿبت مكاع٦ت املغأة في البرملان ٖلى مؿخٓٔر الضْ٫ر الٗغبُت هٟت ٖامت ٖلى ازخال ٝهٓمِم الؿُاؾُت ،
ْأن ٧اهذ َظٍ اليؿب جبل ٜأ٢صخى اعجٟاِٖا في ؾٓعٍاَْ ،ظا ما ٌٗ٨ـ اعجٟإ وؿبت املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة الؿٓعٍت،
جماقُا م٘ السُٓاث التي جخسظ ًا
ًا
خالُا في ؾبُل مكاع٦ت أ٦بر للمغأة الؿٓعٍت في الخُاة الٗامت.1
اإلادىعن الثاني مشاعهت اإلاغؤة في الخُاة الؿُاؾُت في الجؼاثغ
 -1د .إدياف بيربس ،شيماء البنا ،معايل أمحد عصمت ،نفس ادلرجع ،ص .19
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خُض وٗالج في َظا املدٓعر مكاع٦ت املغأة في الخُاة الؿُاؾُت ٢بل الاؾخ٣ال ْ ٫بٗضٍ ْ ٦ظل ٪هخٗغى لخُُ٣م ظِٓص
الضْلت الجؼاةغٍت في َظا املًماع٦ ْ ،ظل٦ ٪ما ًلي:
ؤوال -مشاعهت اإلاغؤة في الخُاة الؿُاؾُت كبل الاؾخلالٌ
أن املغأة الجؼاةغٍت في ال٣ضًم ْصْنر ؾلسِا ًٖ َبُٗت أٚلبُت املجخمٗاث في طل ٪الِٗض٢ ،ض
ئن الخاعٍش ٌكِض ّ ر
اؾخُاٖذ دٍُٓتها ْ ٓ٢تها ْٟ٦ادتها أن حٗمٖ ٤لى الضْام مٓاَغ ْمٗاوي الاخترام ْالخ٣ضًغ لِا ْؾِ ؾغة ْاملجخم٘ ،
جٓؾ٘ مكاع٦تها في الخُاة الُٓمُت الٗامت ٩ل مجاالتها في الخغب ّ
ْأن ّ
ْالؿلم ،م٘ ْظٓصَا ٣٦اٖضة أؾاؾُت لؤلؾغة ْ ،ئطا
٧اهذ مغاخل مُٗىت مً َظا الخاعٍش ٢ض ّ
سجلذ جٓلي املغأة ملؿإْلُاث ُ٢اصًت ٧اهذ ٞحها ناخبت مغ ْالىهي ْ ،ناخبت
ًا
ال٩لمت زحرة في ظالةل مٓعر ْ٢ذ ّ
مجاال أْؾ٘ ئلى ظاهب
ر
ٞان مغخلت الٟ٨اح املؿلر ٢ض أُٖذ للمغأة
الكضة ْالِؿغ ّ ،ر
أزحها ّ
ٔ لخٓاظض املغأة في ن ٟٝٓاملجاَضًً ٢ْ ،ض ْعصث في ْزُ٣ت
أن خغب الخدغٍغ ٢ض أُٖذ أَمُت ٦بر ر
الغظل خُض ّ ر
مإجمغ الهٓمام إلاقاعة الخالُت:
"٧اهذ مؿاٖضة الُلبت ْالُالباث ٦بحرة ّ
ّ
الهخي " ّ
مما
الى ٟ٘ال ؾُما في املُضان الؿُاسخي ْاملُضان إلاصاعير ْاملُضان
ّ
أن املغأة ْالٟخاة املخٗلمت ْيٗذ مىظ البضاًت ٟ٦ادتها عًَ ئقاعة الشٓعة ّ .أما جدذ ٖىٓان "  :الخغ٦ت اليؿاةُت "
ًبحن ّ ر
ُ
ًخي اعجاب ْج٣ضًغ املغأة الجؼاةغٍت الصجاٖت " جٓظض في الخغ٦ت اليؿاةُت ئم٩اهُاث ْاؾٗت جؼصاص
ٞىجض مإجمغ الهٓمام ّر
ّ
ْج٨ثر اَغاص ْئها لىخي اعجاب ْج٣ضًغ طل ٪املشل الباَغ الظي جًغبّ في الصجاٖت الشٓعٍت للٟخُاث ْاليؿاد الؼْظاث
ْ مِاث  ...ظمُ٘ أزٓاجىا املجاَضاث الالتي ٌكاع ً٦يكاٍ ٦بحر ْبالؿالح أخُاها في الٟ٨اح امل٣ضؽ مً أظل جدغٍغ
الًَٓ " .
 الخنكُم النؿاجي
ّ
ل٣ض ّ
1947م اؾم )ظمُٗت اليؿاد
ْ 1945بغػث املىٓمت في ؾىت
جٓ٩هذ أْ٫ر ظْعر الخىُٓم اليؿاتي في الجؼاةغ ؾىت
املؿلماث الجؼاةغٍاث ( التي جالقذ بٗض اهُال ١زٓعة أْ٫ر هٓٞمبر خُض اهضمجذ ٩٦ل الٔٓ٣ر الَٓىُت صْنر جمُحز
ّ
ْاههِغث في ٓج٣ت الشٓعة ْ ئهىا هجض املغأة زال  ٫الشٓعة جمشل املغأة الجؼاةغٍت في امللخُ٣اث الضْلُت اليؿٍٓت ْحؿم٘
نٓث الشٓعة ٧ْ ،اهذ ج٣ا ل ٞحها  ،دماؽ مى ُ٘٣الىٓحر ْ ،ج٣ا ل الٗىاْ ١باملىاصاة دغٍت الجؼاةغ ْ ،حسجُل جأًُضَا
ْصٖمِا ْهضائها في ُاهاتها السخامُت ْلىأزظ مً طل ٪جمشُلِا للمغأة الجؼاةغٍت في املإجمغ الضْلي الغاب٘ لالجداص اليؿاتي
 1958خُض اهُل ٤نٓتها ً٫ٓ٣ر اؾم املغأة الجؼاةغٍت اَلب مً املإجمغ أن
الضًم٣غاَي الظي ٖ٣ض في مضًىت ُِٞىا ؾىت
ٔ الِٗل  ،ل
 ١الٗمل أْ جدؿحن مؿخٓ ر
ًغاعى في الالةدت السخامُت أن املغأة الجؼاةغٍت ال جُلب في الٓ٢ذ الخايغ خ ٓ٣ر
ئً٣اَ ٝظٍ الخغب ّ
ي الظي ًىايل مً أظل ًُ٢ت الخغٍت
الغَُبت التي ٞغيِا الاؾخٗماع الٟغوسخي ٖلى الكٗب الجؼاةغ ر
ْالاؾخ٣ال. ٫
ًٖ َظٍ الاهُال٢ت الٗمال٢ت التي أجاختها ظبهت الخدغٍغ الَٓجي  ،التي ّ
خملذ مكٗل الشٓعة للمغأة  ،دُض ؾاعث
بك٩ل جل٣اتي ٖلى يٓد جٓظحهاث ْٖمل َظٍ الجبهت في الُغٍ ٤الصخُذ لخغٍت املغأة ،في خحن أن املغأة الجؼاةغٍت ُْيٗذ
ٖلى املد ٪الخ٣ُ٣ي ْهجخذ خ١ٟٓر في امخدان ٖؿحر ل٣ضعتها ْ َْىُتها ْ َا٢تها ْاؾخٗضاصَا للخطخُت ختى جد٤ُ٣
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الىهغْ ،لظل ٪ظاد في مُشاَ ١غا لـ "  :ئن مكاع٦ت املغأة الجؼاةغٍت ّ
الٟٗالت في الخغب الخدغٍغٍت حُٗحها خ ٤املكاع٦ت
هٟت ٧لُت في اليكاٍ الٗام لخٍُٓغ البلض ْ ًجب ٖلى الخؼب مؿاهضة اليكاٍ اليؿاتي ْجدمُل املغأة املؿإْلُت ،خؿب
ٟ٦ادتها في ئَاع الٗمل مً أظل الًَٓ ْفي مُشا ١الجؼاةغ ً " :جب أن ًؼٍل الخؼب ظمُ٘ ٖغاُ٢ل عقي املغأة ْاػصَاعَا
أمغا ًا
ٍْإ٦ض وكاٍ املىٓماث اليؿاةُت " أن املؿاْاة حن الغظل ْاملغأة ًجب أن جٓ٩نر ًا
ْاٗ٢ا ٍْيبغي للمغأة الجؼاةغٍت أن
جٓ٩نر ٢اصعة ٖلى املكاع٦ت الٟٗلُت في اليكاٍ الؿُاسخي ْفي ىاد الاقتراُ٦ت الىًا ٫في ن ٟٝٓالخؼب ْاملىٓماث
الٓ٣مُت ْالجهٓى مؿإْلُاث ٞحها.1
زانُا -مشاعهت اإلاغؤة في الخُاة الؿُاؾُت بهض الاؾخلالٌ
هدىاْ رَ ٫ىا لُاث الخم٨حن الؿُاسخي للمغأة حن الدكغَٗاث ال٣اهٓهُت ُْٓ٢ص الٓا ٘٢زم ْا ٘٢الخم٨حن الؿُاسخي للمغأة
في الجؼاةغ.
 -1آلُاث الخمىيو الؿُاس ي للمغؤة بيو الدشغَهاث اللانىنُت وكُىص الىاكون
 ١ئلى لُاث الخم٨حن الؿُاسخي للمغأة في الجؼاةغ ٗ٦ىهغ أْْْ ،٫ا ٘٢الخم٨حن الؿُاسخي للمغأة في الجؼاةغ
ؾىداْ ر ٫الخُغ ر
زان.
ٗ٦ىهغ
ؤ-آلُاث الخمىيو الؿُاس ي للمغؤة في الجؼاثغ
ئن الؿلُت في الجؼاةغ ٖبرث ًٖ ئعاصتها الٟٗلُت في الجهٓى ٓيُٗت املغأةْ ،جدؿحن خِ٢ٓ٣ا ْجغُ٢ت مِٓٗ٢ا ٖلى ظمُ٘
نٗضة ،الؾُما مجها الؿُاسخيٍْ ،خجؿض طل ٪مً زال ٫مهاص٢تها ٖلى الٗضًض مً الاجٟاُ٢اث الضْلُت ْالِٗٓص،
ْالاجٟاُ٢ت املىاًَت لجمُ٘ أق٩ا ٫الخمُحز يض املغأة٦ْ ،ظا الاجٟاُ٢ت الضْلُت السانت الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت للمغأة٦ .ما
٦غؾذ ظِٓصَا الضازلُت الغامُت لالعج٣اد مؿخ٣بل املغأة انضاعَا لترؾاهت مً الدكغَٗاثْ ،لِظا ؾىٗالج لُاث
الخم٨حن ال٣اهٓهُت صْلُا ْصازلُا املهاصٖ ١لحها في الجؼاةغ.
آلالُاث اللانىنُت الضولُت (الدشغَهاث الضولُت)مهاص٢ت الجؼاةغ ٖلى أٚلبُت الاجٟاُ٢اث الضْلُت املخٗل٣ت مىٓٓمت خ١ٓ٣ر إلاوؿان الؾُما مجها خ١ٓ٣ر املغأة٦ْ ،ما َٓ
مٗغْ ٝصؾخٓعٍا أن الىٓام الضؾخٓعي الجؼاةغير حؿمٓ  ُّٞالاجٟاُ٢اث الضْلُت ٖلى الٓ٣اهحن املدلُتَْ ،ظا ما أ٦ضٍ
ْ،1989جخمشل َظٍ الاجٟاُ٢اث في:
املجلـ الضؾخٓعي في ٢غاعٍ الهاصع خاعٍش20أْث
ْٖ ،1989غيذ الجؼاةغ
 ،1966أًً ناص٢ذ الجؼاةغ ٖلُّ ؾىت
 الِٗض الضْلي للخ١ٓ٣ر املضهُت ْالؿُاؾُت الهاصع ؾىتٖ 1998لى لجىت مم املخدضة لخ١ٓ٣ر إلاوؿان.
ْ ،1991ج٣غٍغَا الشاوي ؾىت
ج٣غٍغَا ْ٫ر ؾىت
 -1دور المرأة الجزائرية في الميدان السياسي ،دراسة منشورة يف االنًتنيت ،تاريخ ادلراجعة فيفري  ،2015على ادلوقع االلكًتوين دلنتدى اللمة اجلزائرية:
http://www.4algeria.com/vb/4algeria.18668/
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.1989
ْ ،1966مهاص٢ت الجؼاةغ ٖلُّ في ماي
 املُشا ١الضْلي للخ١ٓ٣ر الاظخماُٖت ْالؿُاؾُت ْالش٣اُٞت ؾىت.2004
 مهاص٢ت الجؼاةغ ٖلى الاجٟاُ٢ت املخٗل٣ت الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت للمغأة في ماعؽ مهاص٢ت الجؼاةغ ٖلى الاجٟاُ٢ت الضْلُت املخٗل٣ت مؿاْاة الٗماْ ٫الٗامالث في ظغ لٗمل طي ُ٢مت مدؿاٍْت.1969
ؾىت
 مهاص٢ت الجؼاةغ ٖلى اجٟاُ٢ت الً٣اد ٖلى ٧ل أق٩ا ٫الخمُحز يض املغأةْٖ ،لى غْجٓٓ٧لِا الازخُاعي ،م٣ضمت في طل٪.2005
ْ ،1999الشاوي ؾىت
ج٣غٍغان ْ٫ر ؾىت
 آلالُاث اللانىنُت الىؾنُت (الدشغَهاث الىؾنُت):ٖىض الخضًض ًٖ آلالُاث ال٣اهٓهُت الضازلُت ْاملخٗل٣ت الخم٨حن الؿُاسخي للمغأةً ،م ً٨أن ه٣غ أجها جمحزث بٗضة
،1962
ؾماث اًجا ُت ؾٓاد زال ٫خ٣بت خاصًت الخؼبُت ْما جًمىخّ مً حكغَٗاث)املٓازُ ٤الَٓىُت؛ مُشاَ ١غا لـ
 ،(1986أْ في خ٣بت الخٗضصًت الخؼبُت ْالاهٟخاح الؿُاسخي ٖبر الٓ٣اهحن
ْ ،1976مُشا١
ْ ،1964مُشا١
ْمُشا ١الجؼاةغ
 ،1989ال٣اهٓنر ،91-17املخٗل ٤االهخساب ،ال٣اهٓنر ع٢م 02-05املخٗل ٤األؾغةْ ،ال٣اهٓنر ع٢م 05-01املخٗل٤
الهاصعة )صؾخٓعر
الجيؿُت٢ ،اهٓنر الٗمل ،ال٣اهٓنر ع٢م 12-03املخٗل ٤خٓؾُ٘ خهت املغأة في املجالـ املىخسبت(.
ٞمجمل َظٍ الدكغَٗاث حٗبر ٖما ًلي:
.1962
 مىذ الؿلُت في الجؼاةغ املغأة الخ ٤في الاهخساب ؾىت ٧ل املٓاَىحن ؾٓاؾُت أمام ال٣اهٓنْ ،ال ًم ً٨أن ًخظعٕ أي جمُحز ٌٗٓص ؾببّ ئلى املٓلض أْ الجيـ أْ الغأي أْأي قغٍ أْ ْغ ٝزغ شسصخي أْ اظخماعي.
 يمان مؿاْاة ٧ل املٓاَىحن ْاملٓاَىاث في الخ١ٓ٣ر ْالٓاظباث اػالت الٗ٣باث التي حٗٓ١ر جٟخذ شسهُت إلاوؿانْجدٓ٫ر صْنر مكاع٦ت ٗٞلُت للجمُ٘ في الخُاة الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت.
 مؿاْاة ظمُ٘ املٓاَىحن في ج٣لض املِام ْالْٓاة ٠في الضْلت صْنر أي قغٍْ أزغٔر ٚحر الكغٍْ التي ًدضصَاال٣اهٓ رن.
ْمً حن آلالُاث ال٣اهٓهُت ٦ثر ٗٞالُت لخم٨حن املغأة ؾُاؾُا في الجؼاةغ ،ال٣اهٓ رن ع٢م 12-03الهاصع
ْ 2012املخٗل ٤خٓؾُ٘ خهت جمشُل املغأة في املجالـ املىخسبت ْاٖخماص هٓام الٓ٩جا الظي ظاد  ُّٞما ًلي:
خاعٍش14ظاهٟي
اليؿبت للمجلـ الكٗبي الَٓجي ٖ % 20ىضما ًٓ٩نر ٖضص امل٣اٖض ٌؿاْير أعبٗت.
ٖ % 30ىضما ًٓ٩نر ٖضص امل٣اٖض ٌؿاْير أْ ً١ٟٓر زمؿت.
ٖ % 35ىضما ًٓ٩نر ٖضص امل٣اٖض ٌؿاْير أْ ً١ٟٓر أعبٗت ٖكغ.
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ٖ % 40ىضما ًٓ٩نر ٖضص امل٣اٖض ٌؿاْير أْ ً١ٟٓر ازىان ْزالزٓنر.
 % 50اليؿبت مل٣اٖض الجالُت الَٓىُت في الساعط.
ْ اليؿبت للمجلـ الكٗبي الٓالتي:
 ٖ % 30ىضما ًٓ٩نر ٖضص امل٣اٖض 47ْ 43ْ 39ْ35مٗ٣ضا. ٖ % 35ىضما ً ٓ٩رن ٖضص امل٣اٖض 51الى 55مٗ٣ضا اليؿبت للمجلـ الكٗبي البلضي. %30اليؿبت للبلضًاث التي ً١ٟٓر ٖضص ؾ٩اجها ٖكغْن أل ٠وؿمت.ي أن ًم ً٨املغأة الجؼاةغٍت ؾُاؾُا ،مً زالٖ ٫ملّ ٖلى ما ؾماٍ الخم٨حن للمغأةْ ،طل٪
ْ٢ض خاْ ر ٫املكغٕ الجؼاةغ ر
ْ ،2002اللجىت الَٓىُت لخٓؾُ٘ املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة
ٖبر ئوكاةّ مشال الٓػاعة امل٩لٟت األؾغة ًْ٢اًا املغأة ؾىت
ْ ،2009مىخضٔ اليؿاد ْاملكاع٦ت الؿُاؾُت ْ ،ئؾتراجُجُت م٣اْمت الٗى ٠املبجي ٖلى الىٕٓ الاظخماعي ْ ،املجلـ
ؾىت
الَٓجي الجؼاةغير لؤلؾغة ْاملغأة...الخ.
ب -واكو الخمىيو الؿُاس ي للمغؤة في الجؼاثغ
ؾىٗغى ْا ٘٢الخم٨حن الؿُاسخي للمغأة في الجؼاةغ ٖبر مإقغ املكاع٦ت الؿُاؾُتَ ،ظٍ زحرة جدمل ْظِحن ،أْال
الاهخساب ْالترشر ،خُض ٢غعث صزٓ٫ر املٗتر ٥الؿُاسخي ْالاهخسابيْ ،زاهُا أَلُت املغأة في ازخُاع مً ًمشلِا ٍْدبجى
اوكٛاالتها ٍْضا ًٖ ٘ٞخِ٢ٓ٣اْ ،التي ضْعَا جٓ٣م ٖلى مبضأ املؿاْاة في ظمُ٘ الخ١ٓ٣ر املضهُت ْالؿُاؾُتُْٞ ،ما ًلي
جُٓعر مإقغ املكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأة الجؼاةغٍت ٖبر مسخل ٠املإؾؿاث )املجالـ املىخسبتْ ،الخٓ٩مت(.
ي اإلاجالـ اإلانخسبت
 جىاحض اإلاغؤة نلى مؿخى نْ طلٖ ٪لى مؿخٓٔر ٧ل مً املإؾؿت الدكغَُٗت ْ املجالـ املدلُت.
* نلى مؿخىين اإلااؾؿت الدشغَهُت
ئن جُٓعر َُ٩ل املإؾؿت الدكغَُٗت في الجؼاةغ ْجدٓلِا مً مإؾؿت طاث ٚغٞت ْاخضة ئلى مإؾؿت طاث ٚغٞخحن٧ ،ان لّ
 1962ئلى ٚاًت 2012م٘ جُبُ٢ ٤اهٓنر 12-03املخٗل٤
أزغا اًجابي ٖلى جٓؾُ٘ خهت املغأة صازل البرملان ،ضاًت مً ؾىت
خٓؾُ٘ خهت املغأة صازل املجالـ املىخسبت.
ٞىجض أن املغأة الجؼاةغٍت اهسغَذ في الٗمل الؿُاسخي م٘ الاؾخ٣ال ٫مباقغة ،مغ الظي ٌٗض اؾخ٨ماال للمؿحرة
 1962ـ 10وؿاد مً حن
الىًالُت الشٓعٍت للمغأة الجؼاةغٍت ،خُض ٢ضع ٖضص اليؿاد املىخسباث في املجلـ الخأؾِسخي لؿىت
 % 05.07مً الٗضص إلاظمالي للىٓابَْ ،ظٍ وؿبت جبٗض ًٖ الاعجُاح ججاٍ ئعاصة الؿلُت ئػاد املغأة،
197أي ما ٌٗاص ٫وؿبت
ٖ (1991غٞذ جٓاظض املغأة ٖلى مؿخٓٔر املإؾؿت الدكغَُٗت جغاظٗا ْاهسٟايا مً10
-1977
أما زال ٫الٟترة املمخضة مً)
 % 2.40مً ٖضص الىٓاب إلاظمالي امل٣ضع ـ 295هاةب.
وؿاد ئلى 07وؿاد ما حٗاص ٫وؿبت
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ـ % 10مً ٖضص اظمالي
 (1994في املجلـ الَٓجي الاؾدكاعير يؿبت ج٣ضع
-1992
امل٣ا ل ٖغٞذ اعجٟاٖا مٗخبرا زال)٫
 % 3.15مً ٖضص الىٓاب إلاظمالي
 1994ئلى )2002أًً ْنلذ ئلى
ً٣ضع ـْ ،ًٖٓ 60أًًا جغاظٗذ زال ٫الٟترة املمخضة مً )
امل٣ضع ـ 380هاةب.
ٖ (2007غٞذ جدؿىا ملخْٓا وؿبت جٓاظض املغأة ٖلى املؿخٓٔر البرملاوي خُض اهخ٣ل ٖضص
-2002
أما الٟترة املمخضة مً )
. %.7.71ر
ْ 6.42
اليؿاد مً 12ئلىٖ 31ْ 24لى الخٓالي يؿبت حٗاص٫
ٍْب٣ى الصخيد الالٞذ للىٓغ ،ئهّ ْأزىاد جٓاظض املغأة ٖلى مؿخٓٔر البرملان خل ٪اليؿبت ئال أهّ ًب٣ى جٓاظضَا يُٟٗا ؾٓاد
في م٩اجب املجالـ البرملاهُت أْ م٩اجب اللجانٍْ .جب أن هىٍٓ الخُٓ رع خُض ْنل ٖضص اليؿاد اعجٟاٖا مدؿٓؾا للمغأة
صازل املجلـ الكٗبي الَٓجي أًً ْنل 145وؿبت حٗاص 31.38% ٫مغ الظي خؿً مً عجبت الجؼاةغ صْلُا خُض اهخ٣لذ
ئلى الغجبتٖ 25املُا في وؿبت جمشُل اليؿاد في البرملانْ ،بهظا أنبدذ الجؼاةغ جخهضع ٢اةمت الضْ٫ر الٗغبُت في جمشُل اليؿاد
في البرملانْ .طل ٪بٗض الخٗضًالث التي أ٢غتها الخٓ٩مت الجؼاةغٍت في إلانالخاث الؿُاؾُت زحرة التي جمىذ وؿبت مكاع٦ت
جتراْح حن 50ْ30امليت٧ْ .ان لِظٍ الخٗضًالث زغ الٓاضر في ػٍاصة وؿبت اهسغاٍ املغأة في الٗملُت الؿُاؾُت ْجُٓعر
وؿبت جغشخِا ٖلى مؿخٓٔر املجلـ الكٗبي الَٓجي مشال.
* نلى مؿخىين اإلاجالـ اإلادلُت
ئن جمشُل املغأة في املجالـ املدلُت ٖغْ ًّٟٗ ٝجضوي وؿبت جٓاظض املغأة صازل املجالـَْ ،ظا مىظ الاؾخ٣ال ٫ئلى ٚاًت
الُٓم ،أًً لٛذ وؿبت اليؿاد املىخسباث في املجالـ الكٗبُت البلضًت ؾىت 1967خٓالي 20امغأة٢ْ ،ض اعجٖ ٟ٘ضص اليؿاد
 1969خٓالي 45امغأة.
املىخسباث في املجالـ الكٗبُت الٓالةُت ؾىت
 ،1989قِض جمشُل املغأة في املجالـ املدلُت اعجٟاٖا م٣اعهت مغخلت الؿبُٗىاث التي لم ًً٨
أما بٗض ٢غاع الخٗضصًت ؾىت
 1281امغأة ٞاػث  75امغأة مً ُجهً،
 1997املدلُت جغشخذ للمجالـ البلضًت
ٞحها جٓاظض للمغأة ال ً٩اص ًظ٦غٞ ،اهخسا اث
ْجغشخذ للمجالـ الٓالةُتٞ 905اػث مجها 62امغأة .م٘ نٗٓص  6وؿاد جغأؾً املجالـ الكٗبُت البلضًتْ ،عةِؿخحن
للمجالـ الٓالةُتْ ،هي هخاةج مً قأجها جلمُ٘ نٓعة الجؼاةغ ٖلى الهُٗض الضْلي ْفي املىا غ ْعْبُت التي لضحها َظا
الخىٕٓ في الخٓاظض اليؿٓير.
ٔ املجالـ البلضًت ْ الٓالةُت ٖغ ٝجُٓعا ملخْٓا ٦مُا ،ل ً٨مً الجاهب الىٓعي
ْ املالخٔ أن ْظٓص املغأة ٖلى مؿخٓ ر
هلخٔ أن ئؾىاص صْاع ْالْٓاة ٠ئلى املغأة في البلضًاث ْالٓالًاث ً٣خهغ ٖ ِ٣ٞلى ْْاة ٠طاث َاب٘ اظخماعيَُْ ،ا٧ل
الصخت ْالُٟٓلت ْالخًامً.
ْبالىٓغ لخضازت الخجغبت السانت الخُبُ ٤السام ال٣اهٓنر الًٗٓير السام خٗؼٍؼ الخٓاظض اليؿٓير املجالـ
املىخسبتٞ ،اجها وؿبت مصجٗت ْبضاًت ظُضة ،م٣اعهت اليؿبت الِؼٍلت ظضا التي ٧اهذ جخدهل ٖلحها اليؿاد في املدلُاث
الؿا ٣ت ،خُض لم ًً ً٨دٓحن ختى ٟغنت جغقُدًِ ئَال٢ا عٚم ْظٓص الٟ٨اداث الٗضًضة في ن ٟٝٓخؼاب.
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 جىاحض اإلاغؤة في الجهاػ الخنفُظيٖىض جدب٘ جاعٍش املغأة الجؼاةغٍت مىظ الاؾخ٣الْ ٫مؿاَمتها في الجِاػ الخىُٟظي هجض أن املغأة ٚحر ممشلت في الخٓ٩مت مىظ
ْ 1984لم جخ٣لض أي مىهب ْػاعير.
 1962ئلى ٚاًت
ٖ 2002غ ٝجٓاظض املغأة ًتراْح حن امغأة
ْ 1987
ْب٣ي خًٓعر املغأة في الخٓ٩مت مًُغب ْٚحر مؿخ٣غٟٞ ،ي ؾىت
 2002أًً جم حُٗحن 05وؿاد في
ْامغأجحن ،أما املدُت املٟهلُت التي سجلذ ٞحها املغأة خًٓعَا بك٩ل ملٟذ ظٓان
 2007ئلى  3وؿاد
الخٓ٩مت ٖلى الغٚم مً ْظٓص أعبٗت وؿاد ٓ٧ػٍغاث مىخض اثٚ ،حر أن َظا الٗضص ٖغ ٝجغاظٗا ؾىت
%.3.7
ْوؿبت ج٣ضع ـ
 خطت النؿاء في خىىماث الجؼاثغ اإلاؿخللت
 00:1962-1983مىهب خٓ٩مي للمغأة.
ْ :1984-1987ػٍغة ْاخضة.
ْ :1987-2002ػٍغجحن في الخٓ٩مت.
ْ :2002 05ػٍغاث ْاخضة ْػٍغة ْأعبٗت ْػٍغاث مىخض اث.
 :2012زالر ْػٍغاث.1
زالثا -جلُُم حهىص الضولت الجؼاثغٍت نلى ضهُض الخمثُل الؿُاس ي للمغؤة
هَٓذ ظامٗت الضْ٫ر الٗغبُت ما خ٣٣خّ الجؼاةغ ٖلى نُٗض الخمشُل الؿُاسخي للمغأة ؾٓاد في الخٓ٩مت أْ في
املجالـ املىخسبت مما ًجٗلِا جدخل مغجبت عاةضة في املىُ٣ت ْالٗالم في مجا ٫مكاع٦ت املغأة في الخُاة الؿُاؾُت ْ.اٖخبرث
ظامٗت الضْ ر ٫الٗغبُت في ُان ناصع ًٖ "ُ٢إ الكإْن الاظخماُٖت ْئصاعة املغأة ْ ؾغة ْالُٟٓلت" حُٗحن ؾب٘ ْػٍغاث
يمً حكُ٨لت الخٓ٩مت الجؼاةغٍت الجضًضة "زُٓة ٚحر مؿبٓ٢ت هدٓ حٗؼٍؼ مكاع٦ت املغأة الٗغبُت في املجا ٫الؿُاسخي".
٦ما زمىذ الجامٗت "الاهجاػ الظي خ٣٣خّ الخٓ٩مت الجؼاةغٍت ٖلى نُٗض الخمشُل الؿُاسخي للمغأة الجؼاةغٍت ْبهٟت
زانت في املجالـ املىخسبت ْالظي ججاْػر وؿبت 31املاةت مما ٖؼػر صْعر املغأة هٟت ٗٞلُت في مىا غ ْي٘ الدكغَٗاث
ْالؿُاؾاث ٖلى ٧اٞت نٗضة الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْالش٣اُٞت"ْ .أياٞذ الجامٗت الٗغبُت أن طل٪
"م ً٨الجؼاةغ لخٓ٩نر في م٣ضمت صْ٫ر املىُ٣ت الٗغبُت ْٖضص مً صْ٫ر الٗالم املخ٣ضمت ْالىامُت خُض نىِٟا الاجداص
٧ا ٝاملجالـ املىخسبت"ْ .ط٦غث
البرملاوي الضْلي مً حن 30صْلت ْلى ٖلى املؿخٓٔر الٗالمي في مجا ٫جمشُل املغأة في ة
الجامٗت في ُاجها ان وؿبت الخمشُل الىُابي للمغأة الجؼاةغٍت "ؾاَم بك٩ل اًجابي" في عْ ٘ٞي٘ املىُ٣ت الٗغبُت مً
املؿخٓٔر صوى ئلى زاوي أصوى مؿخٓٔر صْلُا للمكاع٦ت الؿُاؾُت للمغأةْ .أ٦ض البُان أن الخمشُل ْاملكاع٦ت الؿُاؾُت
 -1موقع التمكين السياسي للمرأة من اإلصالحات السياسية  -قراءة في مؤشرات التطور ودالالت الممارسة  ،دراسة منشورة يف االنًتنيت بتاريخ  14مارس
 ، 2013على ادلوقع االلكًتوين دلؤسسة البحوث و الدراسات الحتاد ادلغرب العريب ،تاريخ

ادلراجعة فيفري

:2015

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=624384504243864&id=306990725983245
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للمغأة في الجؼاةغ ٌٗض "همٓطظا اًجا ُا ًدخظٔ ّ" في جىُٟظ الاجٟاُ٢اث ْاملٗاَضاث إلا٢لُمُت ْالضْلُت التي جىو ٖلى
يمان ئهٟاط الخ١ٓ٣ر الؿُاؾُت للمغأة.1
زاجمت
عٚم الخُٛحر ال٨بحر الظي َغأ ٖلى املجخمٗاث الٗغبُت ٓظّ ٖام ْاملجخم٘ الجؼاةغير زانت سهٓم ج٣بل مكاع٦ت
املغأة في الخُاة الؿُاؾُت بٗض أن ٧ان صْعر املغأة ًىدهغ  ِ٣ٞفي ؾغة ْ نضْعر مجمٖٓت مً الٓ٣اهحن ْ إلانالخاث
٧لِا جهب في مهلخت املغأة ئال أن مكاع٦تها ال جؼا ٫مدضْصة لٓ ٓ٢عهذ مكاع٦ت أزَٓا الغظل في َظا املًماع ْ ،ئن
هجاح مكاع٦ت املغأة الٗغبُت في الخُاة الؿُاؾُت ْلً ًٓ٩نر ئال مً زال ٫صعاؾت امل٣ترخاث آلاجُت:
 الجانب الدشغَعي :خُض ًجب ئٖضاص ْؾً الدكغَٗاث ،التي تهخم ً٣اًا الخمُحز الاًجابي للمغأةْ ،أن جًمً لِا َظًٍا
خضا أصوى مً الخمشُل في البرملانْ ،أال ج ٓ٩رن َظٍ الدكغَٗاث مإ٢خت ٟترة ػمىُت مُٗىت ،ذجت ئُٖاد
الدكغَٗاث ،ر
الٟغنت لخم٨حن املغأةْ ،مؿاٖضتها في الاهضماط في الخُاة الؿُاؾُت ،زم بٗض طلٓ٩ً ٪نر قأجها ٦كأن ٚحرَا ،صْنر يمان
خضْص صهُا لخمشُلِا في املجالـ الىُا ُتْ ،البلضًتَْ ،ظا َٓ ما ال أؤٍضٍ ،ألن املغأة جدخاط ئلى ْي٘ الًماهاث الدكغَُٗت
التي حؿاٖض ٖلى جمُ٨جهاْ ،جمشُلِا في الخُاة الؿُاؾُت ،هٟت صاةمت ،لِـ لٗضم ٢ضعتها ٖلى مىاٞؿت الغظلْ ،لً٨
لٓظٓص ٖاصاثْ ،ج٣الُضْ ،مٓعْزاث زاَيت ،ال أٖخ٣ض أجها ؾتزْ ٫مً املجخم٘ بؿِٓلت!
ُ
 الجانب الخنفُظي :خُض ًجب ٖلى الؿلُت الخىُٟظًت في أي صْلت مً صْلىا الٗغبُت ،أن جدُذ للمغأة ٞغم املكاع٦ت فيالخُاة الٗامت بك٩ل ٖامْ ،في الخُاة الؿُاؾُت بك٩ل زام ،ما ًد ٤٣حٗؼٍؼ صْعَا في املؿاَمت في الكأن الٗام ،مً
ًا
خضا أصوى لخمشُل املغأة في الخُاة
زال ٫املكغْٖاث ٓ٣اهحن التي ج٣ضمِا الخٓ٩ماث ئلى البرملانْ ،التي ًجب أن جًمً ر
الؿُاؾُتْ ،مً زال ٫ج٣لُضَا املىانب الٗامت الُ٣اصًت ،هٓغا ل٣ضعتها ٖلى الُٗاد ا٢خضاع لهالر الًَٓ.
ٍْيبغي أال ًٓ٩نر اَخمام الخٓ٩ماث املغأة خبِـ الضعاؾاث الىٓغٍت  ،ِ٣ٞل ًجب أن ًض ٫الٓا ٘٢صاللت ٢اَٗت ٖلى
ُ٢ام َظٍ الخٓ٩ماث ،خم٨حن املغأة الٟٗلْ ،ئُٖائها خِ٣ا ،في املكاع٦ت في نى٘ ال٣غاعْٖ ،ضم اؾدبٗاصَا مً املكِض
الٗام.
1

 الجامعة العربية تنوه باالنجاز الذي حققتو الجزائر على صعيد التمثيل السياسي للمرأة  ،مقاؿ منشور على ادلوقع االلكًتوين جلريدة النهار ،تاريخ ادلراجعةٕ٘ٔٓ
http://www.ennaharonline.com/ar/national/207331فيفري%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9.html
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 الجانب اإلاجخمعيَْ :ىا ًٖ ٘٣لُىاْ ،زانت الظٓ٧ع ،مؿيٓلُت مجخمُٗت مِمت لضعظت ٦بحرة ،خُض ًجب الاٖترا ٝضْعراملغأة الغاةض في الٗمل الخىمٓير هٟت ٖامتْ ،في الخُاة الؿُاؾُت هٟت زانتْ ،أن وٗمل ٖلى جغ ٥الٗاصاث،
ْاملٓعْزاث الساَيت ظاهبا ،بهض ٝجٓؾُ٘ صاةغة املكاع٦ت الؿُاؾُت حن ٧اٞت ٞياث املجخمْ٘ ،أن ًٓ٩نر للغظاْ ٫الؿُضاث
م٩اها مِما في َظٍ الضاةغة ،لخباص ٫الغؤٔ٩ٞ ْ ،اع ،التي جسضم ً٢اًا الخ١ٓ٣ر ْالخغٍاثْ ،املهلخت الٗامت للًَٓ.
ْأزو الظ٦غ في َظا إلاَاع مىٓماث املجخم٘ املضوي ،التي ًيبغي ٖلحها أن جلٗب صْعا خُ٣ُ٣اْ ،ملمٓؾا ،بُٗضا ًٖ
مجغص الخٓزُ ٤الهٓعْ ،املؿدىضاث ،إلعياد بٌٗ الُِياث الضْلُتْ ،الخهٓ٫ر ٖلى الضٖم املالي مجها ،لِؿخُٟض ّ ٢لت،
ب ٌٛالىٓغ ًٖ جد ٤ُ٣مهالر الكٗٓب.
ًا
ًا
ْلً ًٓ٩نر صْعر َظٍ املىٓماث ملمٓؾاْٖ ،ملُا ،ئال مً زال ٫خمالث الخُٖٓت املؿخمغةْ ،زانت للغظا ،٫أن ًإمىٓا ضْعر
املغأةْ ،أال ًخم خهغ صْعَا في الىُا ١ؾغيْ ،أن الخاعٍش ٌكِض جضاعة املغأةْ ،م٩اهتها٢ْ ،ضعتهاٖ ،لى الُ٣اصةْ ،الُٗاد
املؿخمغ.
ٍْب٣ى أن أْظّ ٖباعاحي للمغأة هٟؿِا ،أن ًخٓاٞغ الٟٗل لضحها إلاعاصة الؿُاؾُتْ ،أن ًٓ٩نر مبضأ ؾلُان إلاعاصة
الؿُاؾُت َٓ ،الخا٦م لخهغٞاتها َْٓ ،الظي ًضِٗٞا ئلى املكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُتْ ،أن جغٖ ٌٞضم اهسغاٍ بٌٗ
اليؿاد في الكأن الٗامْ ،أن ًخم حصجًُِٗ ٖلى الضزٓ٫ر في صاةغة الٗمل الؿُاسخي ،ؾٓاد الخهٍٓذ في الاهخسا اث ،أْ
ًا
ًا
ًا
ًا
مِما ٖلى
ْم٩اها ر
ر
صْعا ٗٞاال،
الترقُذ للمجالـ الىُا ُتْ ،البلضًت ،أْ الؿعي ئلى ج٣لض املىانب الٗامت ،لُٓ٩نر لًِ ر
زغٍُت الخُاة الؿُاؾُتْ ،في نىاٖت ال٣غاع ،مً أظل ىاد الًَٓ.1
كاثمت اإلاغاحو:
 -1ص .ئًمان ُبرؽ ،قُماد البىا ،مٗالي أخمض ٖهمذ ،اإلاشاعهت الؿُاؾُت للمغؤة في الىؾن الهغبي ،م٣ا ٫م٣ضم في
ي
ٖ ،2015لى
هضْة ٖ٣ضتها ظمُٗت جهٓى ْ جىمُت املغأة ،ضْ رن ؾىت ،م ،05ميكٓعر ٖلى الاهترهِذ ،جاعٍش املغاظٗت ُٟٞغ ر
املٓ ٘٢الال٨ترْويadew.org/ar/documentations/ResearchesPDF/6.pdf :
 - 2شخاجت ٚغٍب ،عؤي خىٌن صوعن اإلاغؤة الهغبُت في الخُاة الؿُاؾُت٢ ،ىاة  CNNالٗغبُت ،م٣ا ٫ميكٓعر في الاهترهِذ،
ٖ ،2015لى املٓ ٘٢الال٨ترْويhttp://arabic.cnn.com/middleeast/2014/12/04/opinion-arab-woman- :
جاعٍش املغاظٗت ُٟٞغير
role-politic
ي
 -3قغٍ ٠ػاًض ،صوعن اإلاغؤة الؿُاس ي في ؤلاؾالم ،في الخُاة الؿُاؾُت ،م٣ا ٫ميكٓعر في الاهترهِذ ،جاعٍش املغاظٗت ُٟٞغ ر
ٖ ،2015لى املٓ ٘٢الال٨ترْوي للم٨خب إلاٖالمي لخؼب الخدغٍغhttp://hizb.net/?p=4056 :
ٖ ،2015لى املٓ٘٢
 -1صوعن اإلاغؤة الجؼاثغٍت في اإلاُضاو الؿُاس ي ،صعاؾت ميكٓعة في الاهترهِذ ،جاعٍش املغاظٗت ُٟٞغير
الال٨ترْوي ملىخضٔ اللمت الجؼاةغٍتhttp://www.4algeria.com/vb/4algeria.18668/ :
 -1شحاتة غريب ،ادلرجع السابق.
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 -1مىكو الخمىيو الؿُاس ي للمغؤة من ؤلاضالخاث الؿُاؾُت  -كغاءة في ماشغاث الخؿىعن وصالالث اإلاماعؾت ،صعاؾت
ٖ ،2013لى املٓ ٘٢الال٨ترْوي ملإؾؿت البدٓر ْ الضعاؾاث الجداص املٛغب الٗغبي،
ميكٓعة في الاهترهِذ خاعٍش 14ماعؽ
:2015
ُٟٞغير
املغاظٗت
جاعٍش
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=624384504243864&id=306990725983245
 -1الجامهت الهغبُت جنىه باالنجاػ الظي خللخه الجؼاثغ نلى ضهُض الخمثُل الؿُاس ي للمغؤة ،م٣ا ٫ميكٓعر ٖلى
املٓ ٘٢الال٨ترْوي لجغٍضة الجهاع ،جاعٍش املغاظٗت ُٟٞغيرhttp://www.ennaharonline.com/ar/national/207331-2015
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9.html

ن

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

293

أعمال المؤتمر الدولي السابع :المرأة والسلم األىلي  /طرابلس  21 - 19مارس 2015

ن

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

294

2015  مارس21 - 19  طرابلس/  المرأة والسلم األىلي:أعمال المؤتمر الدولي السابع

ن:ضىعة اإلاغؤة في الخؿاب الفلؿفي وصوعها في اإلاجخمو الهغبي الاؾالمي
ً
ن
نمىطحا
ابن عشض
 لُبُا/  مداغغ بلؿم الفلؿفت بيلُت آلاصاب بالجامهت آلاؾمغٍت/ الضهخىعة ؤؾماء ؾالم نلي نغٍبي

اإلالخظ
اجّ الكِحرة ْالتيٟ ْزانت ْأن مإل٫ي َظا املجاٞ ٍاعٍ ْأعاد٩ٞ صعاؾت أ٫مً زال, ر املغأة٫ٓ ٖلى عؤٍت ا ً عقض خٝ البدض للخٗغٝحهض
ًّ مٟ٢ٓي مٞ املت ْ قاملت٧ حها عؤٍتٞ غصثٞض أ٢ خهاصًت ْالؿُاؾُت٢ت مجاالث الخُاة إلاظخماُٖت ْإلاٞا٩حٗخبر مٓؾٖٓت ٖلمُت قاملت ل
 ئلىٝما َض٦.ت ػمىّ دىاْلّ ملٓيٕٓ املغأة ْجدغٍغَا في املجخم٘ إلاؾالمي ْ هضلسخي زانتٟالؾٞ ًٖ ص جمحز٢  ْال ؾُما أن ا ً عقض، املغأة
ٓنر٧ ض ٖلى أن٦ ل أ٪ ا ً عقض ٖىض طل٠٣ً  ئلُّ مً أَمُت املغأة ْصْعَا في املجخم٘ ْلم٫ُما جْنٞ حؿلُِ الًٓد ٖلى عأي أ ً عقض
ر أن عؤٍت٫ْ٣ً ال٨ ًم٪ْبظل, ٓجها لم جسغط ًٖ ئَاع املغأة الساصمت٩غ في املضن ْاملجخمٗاث ل٣ٟاليؿاد ٖالت ٖلى املجخم٘ َٓ مً أؾباب ال
ان ًغٔر أجها ؾبب٧ ي ٖهغٍ ْالتيٞ خهاصًت ْإلاظخماُٖت ْالؿُاؾُت٢الث إلا٨ر للمك٫ْحها مً ئؾِاماث ْخلٞ ٘ر املغأة ما ْي٫ٓا ً عقض خ
ًا
اصةًٟ ؾخ٨ً َل ًم٨ْل.  الؼمان٪ا في طل٢ؾبا
ر
ٓنر٩ً ض٢ غٍضةْٞ ضمت٣لذ عؤٍت مخ٩ ق، ذ٢ٓ ال٪في جأزغ املضن إلاؾالمُت ًٖ أزغٔر في طل
ذ الخايغ٢ٓالث املغأة الٗغبُت إلاؾالمُت في ال٨لُضًت (( لخل مك٣ُٓص املجخم٘ )) الىٓغة الخ٢ ًغ ا ً عقض في مٓيٕٓ جدغٍغ املغأة م٨ٞ ًم
مً أَمُت البدض في٨ْج.ًل ػم٩اّ ٖلى السهٓنُت الخاعٍسُت لٟل ػماهىا م٘ الخ٧اعبت ملكا٣ت املغأة في ػماهّ م٣ل املخٗل٧اهذ املكا٧ ْان
ضم٣غب الٗغبي ْمضٔ جٛ ْامل١
ت املكغ رٟالؾٞ ت نٓعة املغأة حنٞ الٗغبي ملٗغ١
ت املكغ رٟالؾٞ اعهت حن عؤٍت ا ً عقض ْعؤٍت٣الؿعى ئلى ئٖضاص م
. ّغ ا ً عقض ٖلى ػماه٨ٞ
Abstract:
The research aims to identify the vision of Ibn Rushd on women through the study opinions in this area and pure
and famous writings, which is the Encyclopedia of scientific inclusive of all areas of social, economic and
political life of the complete and comprehensive view of the position of women has been singled out, especially
Ibn Rushd had been marked for philosophers of his time taking it to the theme of women and edited in the
Andalusian society.
It also aims to highlight the opinion of Ibn Rushd as reached by the importance and role of women in society
was Ibn Rushd stop at that, but stressed that the fact that women are a burden on society is one of the causes of
poverty in cities and communities because they did not come out for the maid women framework so that we can
say that the vision of Ibn Rushd on women including the status of contributions and solutions to economic,
social and political problems of his time, which was seen as the cause of the delay for other Islamic cities at that
time, formed the advanced and unique vision may be a race at that time
But you can take advantage of the thought of Ibn Rushd on the subject of women's liberation from the
constraints of society (the traditional view) to resolve the Arab-Islamic women's problems at the present time
and that the problems of women in his time approach to the problems of our time with the preservation of
historical Privacy timeless.
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The importance of research in the quest to counter a comparison between the vision and the vision of Ibn Rushd
philosophers Levant to see the image of women among the philosophers of the East and the Maghreb and the
progress of the thought of Ibn Rushd on his time.

بؿم هللا الغخمً الغخُم
ن
اإلالضمت-:
لٗل املغأة الُٓم ْزانت في مجخمٗىا الٗغبي لم جأزظ ههُبها في املجخم٘ ٞهي مً أ٦ثر الٟياث إلاظخماُٖت التي َُ ًِ ْمر
خِ٣ا ,لِـ د٨م جأزغَا ًٖ الخٗلُم ْال جأزغَا ًٖ ئخخال ٫مٓاِٗ٢ا يمً الؿلم الُْٟٓي ْإلاصاعير ْ ,ئهما ه٣هض
ظل ٪جل ٪الىٓغة ال٣انغة ْالخ٣لُضًت التي ًٟغيِا ٖلحها املجخم٘ ْٖ ,ىضما ه٫ٓ٣ر املجخم٘  ,ال ه٣هض الغظل  , ِ٣ٞل
ًا
أًًا ْ ,زانت جل ٪اليؿاد التي اعجًحن ٨ٞغة الٗمل يمً صاةغة البِذ ْ ْالص ْالٗال٢اث إلاظخماُٖت ,
ْاملغأة هٟؿِا ر
الغٚم مً أن َظٍ ٩ٞاع جبضْ زاعظت ًٖ مضع٧اث ْاٗ٢ىا الٗغبي الُٓم  ,ئال ئجها في نلب الىٓغة الخ٣ضمُت التي جغٍض مً
ًا
ًا
ٔ ًم ً٨أن حؿض هٓا٢و ٦شحرة
أًًا في املجخم٘ ملا لِا مً ٢ضعة َْا٢ت ٦بر ر
مٓٗ٢ا لِـ في ُتها ْ , ِ٣ٞئهما ر
ر
املغأة أن جدخل
ًا
أخُاها ال ٌؿخُُ٘ ؾضَا الغظل .
ر
ْبدشىا َظا َٓ مداْلت أْلى لخٓيُذ أَمُت املغأة ْجدضًض نٓعتها في السُاب الٟلؿٟي ْصْعَا في املجخم٘ الٗغبي
الاؾالمي مً زال٢ ٫غادة ْ عؤٍت جدٓى م٩اهت صازل املجخم٘ الٗغبي إلاؾالمي ْ ,هي نٓعة املغأة في زُاب ئ ً عقض الظي
عؾم نٓعة ْاضخت ْمخ٣ضمت للمغأة ٞدآٞذ َظٍ الهٓعة ٖلى زباتها ْئؾخمغاعٍتها عبما ختى ْ٢خىا الخايغ ْفي مٓيٕٓ
املغأة ْالظي ًضْعر  ُّٞدشىا بٗىٓان ) :نٓعة املغأة في السُاب الٟلؿٟي ْصْعَا في املجخم٘ الٗغبي الاؾالمي ا ً عقض
ًا
ًا
ًا
ًا
ْمسالٟا للٟالؾٟت
ر
مخ٣ضما ٖلى ٖهغٍ
ر
همٓطظا ( هغٔر أن ًُ٢ت خ١ٓ٣ر املغأة ْمؿاْاتها الغظل ٢ض ٢اٞ ٫حها ا ً عقض ر
ٓ٢ال
ر
الؿا ٣حن ٖلٍُّْٓ ,ضر أن خالت الترصي التي ٧اهذ حِٗكِا املغأة في املجخم٘ الٗغبي إلاؾالمي ْ هضلسخي زانت حٗٓص ئلى
ُ
أ٩ٞاع ْجهٓعاث مٓعْزت ْزاَيت ْعثها آلا اد مً ز٣اٞت ٢بلُت ج ْد ِغ ْرم املغأة مً ا٦دؿاب الًٟاةل ْاملِاعاث مً زال٫
الخجاعبْ ,ا ً عقض ًىٓغ ئلحها ىٓغة أ٦ثر ًا
ج٣ضما مً الٟالؾٟت الؿا ٣حن خُض ًغٔر أن ال عقي للمجخم٘ ئال ئطا جدغعث
املغأة مً الًَٓٛاث التي جُ٣ضَا ْجماعؽ ٖلحها .مما ًضٖ ٫لى ججاْػٍ الىٓغة الخ٣لُضًت للمغأة في جل ٪الٟترة مً ٖهغٍ,
ًا
ْا ً عقض َْٓ ٌٗغى لًُ٣ت املغأة ًخجّ ًا
مٗخمضا في طلٖ ٪لى ال٫ٓ٣ر الٟلؿٟي ل٩ي ًٓظّ مً
ٓٞعا ئلى الٓا ٘٢املٗاف
زاللّ ه٣ضٍ البىاد ئلى ْاٖ ٘٢هغٍٍْٓ ،اظّ الىٓغة املخضهُت للمغأة ىٓغة ٖ٣لُت ه٣ضًت ال ًتراظ٘ ٞحها ًٖ ئ٢غاع ئم٩اهُت
جٓلي املغأة صٞت الخ٨م في املضًىت.
مشيلت البدث-:
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حٗخبر املغأة املؿألت الخٍُٓت لضٔ ٧اٞت الٟالؾٟت ْ٦ظل ٪الكٗٓب ْال ؾُما إلاؾالمُت مجها ٟٞ ,ي الٓ٢ذ التي حٗاوي املغأة
الٗغبُت مً ًَم لخِ٢ٓ٣ا ْٖضم أزظَا ههُبها مً الؿلم الُْٟٓي في املجخم٘٧ ,ان ال ض مً البدض ًٖ ٩ٞاع
الجضًضة في حٛحر هٓغة املجخم٘ لِاٞ ,أزظث بٌٗ هٓمت ْالكٗٓب خ٣لُض هٓم ْقٗٓب الضْ٫ر املخ٣ضمت مخىاؾحن
زهٓنُت ٧ل مجخم٘ ْ٧ل ز٣اٞت ,لظا ظاد َظا البدض لخٗغٖ ٝلى عاد ْ ٩ٞاع نُلت في ز٣اٞخىا الٗغبُت ال٣ضًمت,
مداْلت ئؾخيباٍ أ٩ٞاع ظضًضة جىاؾب ٖهغها ْْا ٘٢مجخمٗىاْ ,في يإ طل ٪ظأث مك٩لت َظا البدض في ئؾخٗغاى
 ١الٗغبي.
أ٩ٞاع ا ً عقض خٓ ر ٫املغأة ْم٣اعهتها بٛحرٍ مً ٞالؾٟت الُٓهان ْاملكغ ر
ؤهضاف البدث-:
َضَ ٝظا البدض ئلى الخٗغٖ ٝلى أ٩ٞاع ا ً عقض خٓ٫ر املغأة ْئٖضاص م٣اعهت حن ٨ٞغ ا ً عقض مً املٛغب الٗغبي ْ٨ٞغ
ٞالؾٟت الُٓهان )أٞالَٓنر ْأعؾُٓ( ْ املكغ١ر الٗغبي )الٟاعابي ْا ً ؾِىا( ْاؾخٗغاى أَم الً٣اًا التي جهضٔ لِا ا ً
عقض خٓ٫ر ًُ٢ت املغأة٦,ما َضَ ٝظا البدض ئلى مداْلت جٓيُذ مضٔ ج٣ضم هٓغة ا ً عقض للمغأة في ٖهغٍ ْصْعَا الظي
عؾمّ لِا صازل املضًىت املجخم٘ الٗغبي الاؾالمي ْ الاهضلسخي زانت.
ؤؾئلت البدث-:
ٔ َ -ل ًجٓػر للمغأة أن حٗمل أْ ان جهبذ خا٦مت في زُاب ئ ً عقض ؟
ٕ َ -ل َىا ٥ظاهب ٣ٞهي ًدىاْ ر ٫م٩اهت املغأة ٖىض ا ً عقض ؟
ٖ َ -ل ًم ً٨الاؾخٟاصة مً أ٩ٞاع ا ً عقض في خل ً٢اًا ْمك٨الث املغأة الٗغبُت الُٓم ْان ٧اهذ ً٢اًا ْ مكا٧ل املغأة في
ػماهّ م٣اعبت ملكا٧ل املغأة في ػماهىا م٘ الخٟاّ ٖلى السهٓنُت الش٣اُٞت ْالخاعٍسُت ل٩ل ػمً ؟
خضوص البدث-:
ْخضْص البدض تهخم خدضًض صعاؾت الجاهب إلاظخماعي ٖىض ا ً عقض ْالظي ٌكمل مٓ ّٟ٢مً املغأة٦ ,ما ًدضص البدض
م٩اهت املغأة في ال ّ٣ٟإلاؾالمي ْصْعَا في املجخم٘ الٗغبي الاؾالمي ْ ,ل٣ض ٢امذ الباخشت خدضًض الٟترة الؼمىُت التي
ئَخمذ ضعاؾت املغأة في ٖهغ ا ً عقض ْهي في ال٣غنر الؿاب٘ الهجغير.
ؤهمُت البدث-:
ْللبدض أَمُت في ججضًض الىٓغة الخ٣ضمُت ض ٫الىٓغة املجخٟت التي حٗغيذ ْال ػالذ جخٗغى لِا املغأةْ .ال ً عقض
مؿاَمت في َظا الجاهب ملا لّ مً وكاٍ ٨ٞغير في حٛحر الىٓغة للمغأة .خُض ٧اهذ لّ مداْالث ظاصة في الجهٓى املغأة في
املجخم٘ الٗغبي الاؾالمي ْ هضلسخي زانت ْجدغٍغَا مً الىٓغة الخ٣لُضًت املٓعْزت ْالق ٪أن لىٓغة ا ً عقض ظضْاَا في
الخُاة الاظخماُٖت.
منهجُت البدث-:
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ٌٗخبر َظا البدض مً دار الىٓغٍت لظل ٪ئجبٗذ املىهج الخدلُلي ْامل٣اعنر في الضعاؾت ل٨ٟغ ا ً عقض خٓ٫ر املغأة مً
زال ٫الغظٕٓ ئلى املهاع ْاملغاظ٘ ْئهخ٣اد املٗلٓماث التي جسو مدٓعر البدض  ,خُض اجبٗذ املىهج الخدلُلي الٓنٟي في
جدلُل أ٩ٞاع ا ً عقض السانت املغأة ْْن ٠املغأة في املجخم٘ الكغقي ْالٛغبي أي حن ٞالؾٟت املكغ١ر ْاملٛغب ْالُٓهان
٦,ما اهخهجذ املىهج امل٣اعنر اي مٓ ٠٢الٟاعابي ْا ً ؾِىا ْا ً عقض مً املغأة ْأَم امل٣االث الٟلؿُٟت لِم ْم٣اعهتهاْ .في
ًا
ًا
مبِىا الٟغ١ر حن البِيت
أًًا ئؾخسضمذ املىهج الى٣ضي في ه٣ض ا ً عقض أعاد أٞالَٓنر ْأعؾُٓ في املغأة ر
ر
ئَاع طل٪
ًا
أًًا في َظٍ الضعاؾت ٖلى املهاصع نلُت ْ٦خب الثراث ختى ًٓ٩نر البدض
إلاؾالمُت ْالبِيت الُٓهاهُت٦ ,ما اٖخمضث ر
ًا
مٓز٣ا.
ر
ٍْى٣ؿم البدض ئلى م٣ضمت ْزالزت مباخض هي ما ًلي:
املبدض ْ٫ر :م٩اهت املغأة في ٨ٞغ ا ً عقض ْهماطط مً ٞالؾٟت املكغ١ر الٗغبي ))الٟاعبي ْا ً ؾِىا..صعاؾت م٣اعهت(( .
املبدض الشاوي :مٓ ٠٢ا ً عقض مً أٞالَٓنر ْأعؾُٓ لضعاؾت املغأة )صعاؾت م٣اعهت((.
املبدض الشالض :أَمُت صْ رع املغأة في املجخم٘ الٗغبي إلاؾالمي ..هضلسخي زانت .
ًا
ْأزحررا الساجمت ْٞحها أظملذ الىخاةج التي جٓنل ئلحها البذ ر ْ٢اةمت للمهاصع ْاملغاظ٘ .
⃰
عشض و نماطج من فالؾفت اإلاشغقن الهغبي..الفاعابي ⃰ وابن ؾِنا ⃰ (( صعاؾت
اإلابدث ألاوٌن :ميانت اإلاغؤة في فىغ ابن
ملاعنت))

( )Averroesك ٢كزغح اُؼوٞع اُٞؿطُُِٝ ،٠ض ك٢
(*) -اثٖ عكض  ٞٛ :أث ٞاُ٤ُٞض ٓذٔض ثٖ أدٔض ثٖ ٓذٔض ثٖ عكض ُِ٣وت أث ٞاُ٤ُٞض ٣ٝلزٜغ ثبؿْ
هغٍجخ ؿ٘خ (ٕٓ٘ٛـ)(ٕٔٔٙف) ٓ ٞٛٝب ارلن ػِ ٚ٤أُئعس ٕٞك ٢عٝا٣برٝ ْٜطًغر ٚاُؼض٣ض ٖٓ أُوبصع اُزبع٣ش٤خ  .أٗظغ اثٖ أث ٢أه٤جؼخ ،ػٕٞ٤
أٗجبء كٍ ٢جوبد األٍجبء ،ط ٖ ،م ًٕٕٔ ،ظُي اُظٛج ،٢ؿ٤غا ػالّ اُ٘جالء ،ثلبع ػٞاص ،ط ٕٔ ،م  .ٖٓ7أٗظغ أٌ٣ب ً  :اثٖ األثبع ،اُزٌِٔخ ٌُزبة
اُوِخ ،ػؼد اُذـ ،٢٘٤ط ٕ ،اُوبٛغحٔ9٘ٙ ،ف ،م ٖ٘٘ .ػبف أث ٞاُ٢ُٞص ك ٢ظَ أؿغح ًبٗذ ٖٓ أػغم األؿغ األٗضُـ٤خ اُزً ٢بٕ ُٜب كؤٕ ك٢
اُـ٤بؿخ ٝاالهزوبصع ٝاُلوٝ ٚاُوٌب ٢ٛٝ ،ٙأؿغح ػاسغح ثبُؼِْ ٝأُؼغكخ أًٌ٣بٝ ،عس اثٖ عكض اُلوٝ ٚاُذض٣ش ٝاُؼوبئض ٝأصاة اُِـخ اُؼغة ٣خ ٝاُطت،
٣ٝظًغ اثٖ أث ٢أه٤جؼخ ،إٔ اثٖ عكض ًبٕ ٓزًٔ ٤ؼا ك ٢ػِ ّٞاُطت ا ُظ ١أسظ ٙػٖ أث ٢جؼلغ ٛبع ،ٕٝأٓب ك ٢اُلو٣ ،ٚغ ١ٝاثٖ األثبع ًٝظُي اثٖ أث٢
أُه٤جؼخ ٝاُظٛج ،٢إٔ اثٖ عكض صعؽ اُلو ٚػِ٣ ٠ض اُذبكع أثٓ ٢ذٔض ثٖ عػمٝ ،أُق كً ٚ٤زبة ثضا٣خ أُجزٜض ٜٗٝب٣خ أُوزوض٣ٝ ،ظًغ ػ٘ ٚإٔ ً ٙبٕ
ػِٓ ٠ؼغكخ ٝاؿؼخ ك ٢ػِ ّٞاُذض٣شٝ ،ثؼض إٔ ارلن اثٖ عكض اُؼِ ّٞرٞج ٚاُ ٠صعاؿخ ػِْ اٌُالّ ٝاُلِـلخ٣ٝ ،ظًغ أٗ ٚأسظ اُلِـلخ ػٖ اثٖ ٓبجخ ك٢
د٣ ٖ٤غكي اُجؼي ا٥سغ ٛظا اُغأ ١رٔب ًٓب ٣ٝ .ذٌ ٢اُظٛج ٢أًٗ ٚبٕ ٌ٣غة ث ٚأُضَ ك ٢اُؼِ ّٞاُلِـل٤خ ٝػِْ اٌُالُّ٣ٝ ،غ ١ٝاُظٛج ٢أٗ ٚرٞك ٠ك٢
ً .بٗذ
هـغٝ ،هجَ ك ٢عث٤غ األ ٍٝص ٕٝإٔ ٣ذضص اُـ٘خ ٝم ص ٓبد اُـِطبٕ ثؼض ثلٜغٝ ،ثظُي ر٘ز ٢ٜد٤بح اثٖ عكض ،أٓب ػٖ ٌٗجخ هبً ٢هغً٤خ
األؿجبة ٓزؼضصح  ٌُٖٝأعجخ األهٞاٍ رظٛت اُ ٠اُو ٍٞإٔ ؿجت ٌٗجخ اثٖ عكض ٓ ٢ٛـئِخ ؿ٤بؿ٤خ ٝال ٣ـزجؼض طُي .
(*) -اُلبعاث ٞٛ :٢أثٗ ٞوغ ٓذٔض ثٖ ٓذٔض ثٖ أٝػُؾ ثٖ ٍغسبٕ ٓ ،ض٘٣ز ٚكبعاة ٓ ٢ٛٝ ،ض٘٣خ ٖٓ ثالص اُزغى ك ٢أعى سغاؿبٕ ًٝ ،بٕ أث ٙٞهبئض
ج٤ق ٞٛٝ ،كبعؿ ٢أُ٘زـت ً،بٕ ثجـضاص صْ اٗزوَ اُ ٠اُلبّ ٝأهبّ ثٜب اُ ٠دٝ ٖ٤كبرً ، ٚبٕ اثٗ ٞوغ اُلبعاث ٢كِ٤ـٞكب ً ًبٓالً ٝآبٓب ً كبًالً اروٖ اُؼِّٞ
اُذٌٔ٤خٝ ،ثغع ك ٢اُؼِ ّٞاُغ٣بً٤خ  ،ػً ٢اُ٘لؾ  ،ه ١ٞاُظًبء ٓ ،زج٘جب ً ػٖ اُضٗ٤ب ٣ ،ـ٤غ ؿ٤غ اُلالؿلخ أُزوضًٓٝ ، ٖ٤بٗذ ُ ٚهٞح ك ٢ه٘بػخ اُطت ،
ٝػِْ ثبألٓٞع اٌُِ٤خ ٜٓ٘ب ٣ ُْٝ ،جبكغ أػٔبُٜب ٝ ،ال دب ٍٝجؼئ٤بٜٗب  ٖٓ ،أٓ ْٛئُلبر ، ٚادوبء اُؼِ ، ّٞاُؼِْ اإلُٝ ، ٢ٜك ٢اُؼِْ أُضًٗ ُٚ ٢زبثبٕ ،
ادضأٛب أُؼغٝف ثبُـ٤بؿخ أُضٗ٤خ ٝ ،األسغ أُؼغٝف ثبُـ٤غح اُلبًِخ  ،أٗظغ ،اثٖ أث ٢أه٤جؼخ ،ػ ٕٞ٤األٗجبء كٍ ٢جوبد األٍجبء  ،مٖٓ.ٙ
ٖٓٛ7ـ اثٖ سٌِبٕٝ ،ك٤بد األػ٤بٕ
(*) -اثٖ ؿ٘٤ب  ٞٛ :أث ٞػِ ٢اُذـ ٖ٤ثٖ ػجض هللا ثٖ ػِ ٢ثٖ ؿ٘٤بُِ٣ ،وت ثبُل٤ز اُغئ٤ؾ ُٝض ٙك ٢أك٘لخ ؿ٘خ
مٓ ،ٔ9أٗظغ ًظُي  :اُولط ،٢أسجبع اُؼِٔبء ،م ٖٔٗ – . ٕٗٙثذـت عا٣ٝخ اثٖ سٌِبٕ٣ٝ ،غ ٟٝاثٖ أث ٢أه٤جؼخ ّ
إٔ ٝالصرً ٚبٗذ ك ٢ؿ٘خ
ٖ٘ٛ7ـٝ ،رٞك ٢ك ٢ؿ٘خ ٕٛٗ8ـ اثٖ اث ٢أه٤جؼخ ،ػ ٕٞ٤األٗجبء كٍ ٢جوبد األٍجبء ،م ٖٔ.
ٝ.أك٘ل ٢ٛ ٚهغ٣خ ٖٓ
٣ٝزلن اثٖ سٌِبٕ ٝاُولط ٢ك ٢ربع٣ز ٝالصح اُل٤ز اُغئ٤ؾ اثٖ ؿ٘٤ب ٝهض اسزِق ك ٢ربع٣ز ُٓٞض ٙثذـت اُغٝا٣بد اُزبع٣ش٤خ
ّ،
ثشبع ٟأ ًُٓ ٚبٗذ ٖٓ رِي اُوغ٣خ أٓب أث ٖٓ ٙٞثِز كٜبة اُض ٖ٣اُذ٘جِ ،٢كظعاد اُظٛت ك ٢أسجبع ٖٓ طٛتٓ ،وطل ٠ػجض اُوبصع ػطب ،صاع اُوَ
ث٤غٝد ،اُجؼء اُغاثغ ،م ًٕٖ٘ ،ظُي  :اُجٜ٤و ،٢ربع٣ز دٌٔبء اإلؿالّٓ ،ذٔض ػِ ،٢صاع اُؼِْ ،أُال ،ٖ٤٣اُطجؼخ اُضبُضخ ،ٔ98ٔ ،م٘ٓٝ 7ب ثؼضٛب.
ٝرظًغ ثؼي أُوبصع اُزبع٣ش٤خ اُز ٢جبء كٜ٤ب "إ أث ٠عجالً ٖٓ أ َٛثِز ،اٗزوَ كٜ٤ب اُ ٠ثشبع ٟك ٢أ٣بّ ٗٞح ثٖ ٓ٘وٞع ٝاؿزـَ ثبُزوٞف ٝر٠ُٞ
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ئَخم ا ً عقض ٛ٦حرٍ مً الٟالؾٟت الؿا ٣حنًُ٣ ،ت املغأة أزىاد مٗالجاجّ الٟلؿُٟت لً٣اًا ٖهغٍٗٞ .غى عأًّ
ًا
ٞحها قغخِا ُغٍ٣ت ٞلؿُٟت مشأزغرا ٞحها الكغُٖت إلاؾالمُت ْبما ظاد في ظمِٓعٍت أٞالَٓنرٟٞ .ي)) ضاًت املجتهض
ْجهاًتامل٣خهض((ً .خدضر ًٖ املغأة مً مسخل ٠الجٓاهب الُِ٣ٟت َْٗغى ٞحها ألعاد الِ٣ٟاد الؿا ٣حن ٖلُّ٦ .ما حٗغى
ًا
أًًا لًُ٣ت املغأة في ئخضٔ مإلٟاجّ َْٓ قغخّ ٦خاب )) الؿُاؾت ألٞالَٓنر ((.
اخخلذ املغأة م٩اهت مخمحزة في ٨ٞغ ا ً عقض ْجأحي َظٍ امل٩اهت لِا مً زال ٫الىهٓم التي أْعصَا ا ً عقض خٓ٫ر م٩اهت
املغأة في املجخم٘ إلاؾالميْ .التي جبرػ مضٔ ٖمْ ٤أنالت ٨ٞغٍٞ ،اطا ٧ان الٟالؾٟت الؿا ٣حن ٖلُّ ٢ض هٓغْا ئلى املغأة
هٓغة ٚحر ٖاصلت ُجها ْبحن الغظلٞ ،ان ا ً عقض لم ًترصص في ئههاِٞا مً مىُل ٤الٗ٣ل ْم٣انض الكغَٗت ْججاعب الخُاة
إلاوؿاهُت.
 ميانت اإلاغؤة بيو فالؾفت اإلاشغقن واإلاًغب الهغبي..ْئطا أعاصها أن هِٟم خ٣ُ٣ت م٩اهت املغأة في ٨ٞغ ا ً عقض ٖلُىا أن هٓضر هُ٣ت أؾاؾُت ْهي مٗغٞت ِْٞم نٓعة
املغأة في مإلٟاث الٟالؾٟت الٗغب الؿا ٣حن ٖلى ُٞلؿٓ٢ ٝغَبتَْ .ل ئج ٤ٟا ً عقض أم ئزخل ٠مِٗمْ .في طل ٪ال ض مً
إلاقاعة ئلى أهىا لً هجض لضٔ الٟالؾٟت الؿا ٣حن ٖلُّ ٧الٟاعابي ْا ً ؾِىا َْما مً ٞالؾٟت املكغ١ر الٗغبي ٢ض جىاْال
ًُ٢ت املغأة الٗم ٤الظي جىاْلِا ّ ا ً عقض.
 ميانت اإلاغؤة في فىغ الفاعابي-:الٟاعابي الظي ْي٘ املغأة في مغجبت حؿاْث ٞحها م٘ ُ
العجم ْالجِاٍْ )),٫ضٖٓ عةِـ املضًىت الٟايلت ئلى ٦خم ؾغاع ًٖ
املغأة ْأمشالًِ مً الهبُت ْالجِا.(1) (( ٫
 ميانت اإلاغؤة في فىغ ابن ؾِنا-:ْئطا ما أعصها الخضًض ًٖ نٓعة املغأة ْ م٩اهتها في ٨ٞغ الكُش الغةِـ ا ً ؾِىا  ,هجضٍ ًبدض ًٖ املغأة ْصْعَا في ىاد
املجخم٘ في مإل٦ )) ّٟخاب الؿُاؾت (( في ٞهل )) ؾُاؾت الغظل أَلّ(( خُض اٖخبرَا ع ً٦ظَٓغير مً أع٧ان املضًىت ْطاث
))
مغ ٧ان مٓظٓص ٖىض الُٟلؿٓ ٝالُٓهاوي أٞالَٓ رن  ْ.ا ً ؾِىا ًخدضر ٖجها ىٓغة بها ال٨شحر مً الُٟىت ْالخظع ً ٓ٣ر:٫
ئن الؼْظت الهالخت هي قغٍ٨ت الغظل في ُملُ٢ ،ّ٨مخّ في مالّْ ،زلُٟخّ في عخلّ (()ٞ ،(2هي في هٓغٍ مجزلت املضًغ لكيٓ رن
ّر
البِذ ،لظلْ ٪ظب خؿً مٗاملتهاْ ،ملا ٧ان مغ ٦ظل ،٪عأٔ ا ً ؾِىا أهّ ٧ان ال ض للمغأة أن جخدلى بٗضة نٟاث ط٦غَا
في ٦خا ّ ))الؿُاؾت(( ْالتي مً ُجها ٦ما ً ٓ٣رْ )) :٫زحر اليؿاد الٗا٢لت املخضًىت ّ
الخُُت ،الٟاَىت ،الٓصْص ،ال٣هحرة اللؿان،
املُاْٖت الٗىان ،مُىت الُٛب ،الىاصخت الخبِب ،جدؿً الخض حرْ ،ج٨ثر ٢لُلت خض حرَاْ ،ججلٓ أخؼان ػْظِا جمُل
اُؼَٔ أص٘بء أ٣بٓ ٚثوغ٣خ ٣وبٍ ُٜب سغٓض٤ً ٖٓ ،ٖ٤بع ثشبع ٖٓ ٢ٛٝ ،ٟأٜٓبد اُوغٝ ،ٟثوغثٜب هغ٣خ ٣وبٍ أك٘لخ ،رؼٝط أثٜ٘ٓ ٢ب ثٞاُضرٝ ،٢هطٖ ثٜب
ٕ٘ ،ٔ9م ً ،9ظُي  :اثٖ أث ٢أه٤جؼخ،
ٝؿٌٖ ُٝٝضد ثٜب " ٣ذ ٠٤أدٔض اٌُبكٌٗ ،٢ذ ك ٢أدٞاٍ اُل٤ز اثٖ ؿ٘٤ب ،أدٔض كئاص األٞٛاٗ ،٢اُوبٛغح،
ٍجوبد األٍجبء ،مٖ.
(ٔ ) -اُلبعاث ،٢عؿبُخ ك ٢اُـ٤بؿخٓ ،ذٔض ػِ ٢أؿجغ ،صاع اُزٌ ،ٖ٣ٞصٓلن ،ؿٞع٣ب( ،صٕٓٓٙ ،)ٍ.ف ،مٖ.
)ٕ( -اثٖ ؿ٘٤بً ،زبة اُـ٤بؿخ ،كوَ ؿ٤بؿخ اُغجَ أ ، ِٚٛروضًٝ ْ٣جَ ٝرؼِ٤ن  ،ص /ػِٓ ٢ذٔض اؿجغ ،م.79
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ّ
أزالِ٢اْ ،حؿلي َمٓمّ لُُ ٠مضاعاتها ،(1)((..بهظٍ الهٟاث ًدضص ا ً ؾِىا أًٞل اليؿادْ ،لم ٌٟٛل ُٞلؿٓٞىا ًٖ
ًا
ًا
ٞايال ختى ال جظَب َُبخّ ً٫ٓ٣رٞ )):الُِبت عأؽ ؾُاؾت الغظل،
ر
ر
قغٍٟا
ْاظباث الغظل هدٓ ػْظخّٞ ،اقترٍ أن ًٓ٩نر
ّ
ًا
٢اةضا إلصاعة الؿُاؾت املجزلُت٫ٓ٣ٍْ ،ر ا ً
ٌؿض ّ ٧ل زلت (()ْ ،(2الُِبت هي التي ججٗل مً الغظل ر
ْٖماصَاْ ،هي مغ الظي ّر
ؾِىاْ )):ظمإ ؾُاؾت الغظل أَلًّ ،دؿم ْؾِ زالزت أمٓعر ْهي :الُِبت الكضًضةْ ،ال٨غامت الخامتْ ،قٛل زاَغَا
املِم (() ،(3الُِبت ْ٢ض جدضزىا ٖجها ْأما ال٨غامت ٞهي مبضأ أزالقيْٖ ،لُّ أن ًداٖ ٔٞلى ٦غامخّْ ،أما قٛل الساَغ
املِم ِٓٞ ،أن ًخهل قٛل املغأة بؿُاؾت أْالصَاْ ،جض حر قيٓنر ُتهاَْ ،ظا ٌٗجي ٩ل ْيٓح أن ا ً ؾِىا ٧ان ًىٓغ
للمغأة في ػماهّ ْفي مجخمّٗ ىٓغة ج٣لُضًت بٌٗ الصخيد خُض اٖخبرَا مشا ت مضًغة املجز رْ ٫مغبُت َٟاٍْ ,٫دظع ا ً
ؾِىا مً املغأة الٗاَلت ْزالُت البآٍْ ،٫ضر أن ال َم لِا ؾٓٔر الخبرط ْالتزًً ْهي ظل ٪جٓ٩نر ٢لُلت الٗ٣ل ْالخ٨ٟحر
مؿخهٛغة ل٨غامتها ٍْ ٓ٣ر )) :٫ئن املغأة ئطا ٧اهذ ؾاُ٢ت الكٛل ،زالُت البا ،٫لم ً ً٨لِا َم ئال الخهضي للغظا ٫ؼٍىتها
ْالخبرط بهُأتها (() .(4ئن ا ً ؾِىا ًىٓغ ئلى املغأة هٓغة مسخلٟت ٖما هي ٖىض ا ً عقض ,خُض أ٢خهغث ُْْٟت املغأة في
ٞلؿٟخّ ٖلى إلاهجاب ْجأصًت الْٓاةْ ٠الٓاظباث املجزلُت اإلياٞت ئلى جغبُت َٟا .٫مما ٌؿخضعي ال٫ٓ٣ر أن الكُش
الغةِـ ظٗل املغأة مؿخٓٔر الساصمت .أما الٟاعابي ْالظي ٧ان ً٣خبـ مً ))ظمِٓعٍت أٞالَٓنر(( لم ًٓلي ًُ٢ت املغأة
ًا
ًا
اَخماما ٦بحررا في مضًيخّ الٟايلت .ل  ٌٚالىٓغ ًٖ املغأةِ .ىما ا ً عقض أَخم ا غاػ أَمُت املغأة في املجخم٘ ْخاْ٫ر
ر
الخٓ ٤ُٞحن ما ظاد في ظمِٓعٍت أٞالَٓنر ْما ظاد في الكغَٗت إلاؾالمُت ُٞما ًسو أَمُت املغأة في املجخم٘ ْصْعَا
ْمؿاْاتها الغظل ْئجبإ الكغٕ في الؼْاط.
 مىكف بزىاو الطفا( ⃰) من اإلاغؤة-:في خحن هجض ئزٓان الهٟا ًىٓغْن ئلى املغأة ىٓغة ج٣ترب ْجبخٗض مً هٓغة ا ً عقضْ ،ل ً٨ال جإمً املؿاْاة حن
الغظل ْاملغأة ْئن ٧اهذ جخمخ٘ مؼاًا ئًجا ُت ال ج٣ل ٖجها ٖىض الغظاْ ،٫ل٨جها جأحي بٗضٍ في املغجبتْ .حجتهم في طل َٓ ٪ما
ًهِب املغأة مً الى٣و في الخٗلُم ْالجِل التر ُت خُض ًٓ٣لٓنر ِٞ )) :ظٍ املغأة ًجب أن جيبظ ٍْجب أال جسالِ .ألجها
ؾِلت الاؾخٟاصةٞ ،خٟؿض الٗ٫ٓ٣ر (()َْ (5م في طلًًٓٗ ٪نر املغأة في مغجبت أصوى ال٩اةىاث ئن صر الخٗبحر.
 -اإلاؿاواة بيو اإلاغؤة والغحل من الجانب الهملي.

)ٔ(-اثٖ ؿ٘٤بً ،زبة اُـ٤بؿخ ، ،م.79
)ٕ( -أُوضعاُـبثن ،مٓ.8
)ٖ( -اثٖ ؿ٘٤بً ،زبة اُـ٤بؿخ ٓ،وضع ؿبثن ،م.79
)ٗ( -أُوضع اُـبثن ،مٔ.8
(* ) -اسٞإ اُولب ٣ ،ـٔ ٕٞاسٞإ اُولب ٝ ،سالٕ اُٞكب ٝ ،أ َٛاُؼضٍ ٝ ،أث٘بء اُذٔض ٓ ْٛٝ ،جٔٞػخ رؤُلذ ثبُؼلغح ٝاُوضاهخ ٝ ،اجزٔؼذ ػِ ٠اُوضؽ
ٝاُطٜبعح ٝاُ٘و٤ذخ ٝ ،طُي ثبُجوغ ك ٢اُوغٕ اُغاثغ اُٜجغًٝ ، ١ؼٞا ألٗلـٓ ْٜظٛجب ً ٝ ،ػػٔٞا إٔ اُلغ٣ؼخ صٗـذ ثبُجٜبالد ٝ ،اسزِطذ
ثبٌُالالد ،كؤعاصٝا رط٤ٜغٛب ثبُلِـلخ؛ ٓؼزوض ٖ٣أٗٓ ٚز ٠اٗزظٔذ اُلِـلخ اُٗٞ٤بٗ٤خ ٝاُلغ٣ؼخ اُؼغث٤خ  ،كوض دوَ أٌُبٍ؛ ُظُي أُلٞا عؿبئًِٝ ْٜزٔٞا
أؿٔبئٝ ،ْٜثضٞا كٜ٤ب ٖٓ ًَ كٖ ٓ ،ؼجٞا كٜ٤ب اُض ٖ٣ثبُلِـلخ ٓؼجب ً ؿ٤غ ؿبئؾ  ،كبأل٣بد ٝاألدبص٣ش رذل ٠ث ٖ٤اُؼجبعاد اُلِـل٤خ دلٞاً ٣ٝ ،ـزلٜض ثٜب
ٝ ،أٜٗب ُؼبٓخ أُضولُٜٝ ، ٖ٤ب كؤٜٗب اُلِـل٢
ك ٢ؿ٤غ ًٓٞؼٜب ،اال إ ُٜظ ٙاُغؿبئَ كؤٜٗب اُلِـل ٖٓ ٢د٤ش رؼج٤غٛب ػٖ اُؼوغ اُظً ١زجذ كٚ٤
ٝاُزبع٣شٝ ٢األصث، ٢اعجغ آُ ٠ب ًزت ػٖ اسٞإ اُولب ك ٢صائغح أُؼبعف اإلؿالٓ٤خ ًٝ ،ظُي ٓوضٓخ  ،ص ٍٚ /دـ ٖ٤ثي ٝ ،أُغد ّٞػً ٢ثبكب
ُغؿبئَ اس ٞإ اُولب ٍ ،جؼخ ٓوغ ٖٛٔٗ7 ،ـ ٗ ،ّٔ9ٕ8 -والً ػٖ ربع٣ز اُلِـلخ ك ٢اإلؿالّ ،أ /ص ١ثٞع ٗ ،وِ ٚاُ ٠اُؼغث٤خ  ،صٓ /ذٔض ػجضاُٜبص ١أثٞ
ع٣ضٓ،ٙطجؼخ ُج٘خ اُزؤُ٤ق ٝاُزغجٔخ  ،اُوبٛغح ،ّٔ9ٖ8،م٘.9
(٘) -عؿبئَ أسٞإ اُولب ٝسالٕ اُٞكبء  ،ث٤غٝد (ص( ، )ٍ.ص.د)  ،ط ٖ  ،م ٗ ، ٔ7طٗ  ،م . ٕ٘9
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ا ً عقض ًيخهغ للمغأة ٍْغٔر أجها مً الجاهب الٗملي حكاع ٥الغظل في الُ٣ام بٌٗ املِام ْال ج٣خهغ ُْْٟتها ٖلى
إلاهجاب ْاملِام الٓاظبت في خِ٣ا ٍْ٫ٓ٣ر ً )) :صر أن جٓ٣م اليؿاد في املضًىت أٖمالِا هي مً ظيـ ٖما ٫التي ًٓ٣م بها
الغظل أْ بُٗجها ٓ٩ُٞنر مً ُجهً مداعباث ُْٞلؿٓٞاث ْخا٦ماث ْٚحر َظا (()ْ (1ئن ٧اهذ اليؿاد أ٦ثر مِاعة مىّ في بٌٗ
املِام ٧املٓؾُ٣ى ْ لخان ْبٌٗ الهىاٖاث زغٔر ٧اليؿُج ْالسُاَتْ ,بما أن الغظل َٓ ٔٓ٢ر ًم ً٨أن ج٩ل ٠املغأة
أٖما ٫أ٢ل مك٣ت مً ٖما ٫التي ًٓ٣م بها الغظل٫ٓ٣ً ,ر )) :مً البضًهي) ⃰ (أن ً٣مً اليؿاد في املضًىت ىٟـ ٖما ٫التي
ًا
ظؿمُا]٣ٞ,ض ًيبغي أن ً٩ل ًٟمً ٖما ٫أ٢لِا مك٣ت (()َْ (2ظا ًٓضر
ر
ًٓ٣م بها الغظا ,٫ئال أهّ ما أجهً أيٗ ٠مجهم [أي
مضٔ جأزحر البِيت ٖلى الٟغصْ ,م٘ طلٞ ٪ان َظا ال ًمى٘ أن ً ٓ٩رن مً اليؿاد مً جمخل ٪الظ٧اد ْخؿً الاؾخٗضاص أن جهبذ
خا٦مت ْناخبت عةاؾت ,ئال أن بٌٗ الكغات٘ خغمذ أن ج ٓ٩رن اليؿاد خا٦ماثَْ ,ظا صلُل ٖلى ايُِاص املغأة ْْلمِا في
ًا
ًا
زُ٣ال ٖلى املضًىت
ٖبيا ر
جل ٪الٟترة الؿا ٣ت ٖلى ا ً عقض ْاملٗانغة لّ ,ل حٗضٔ مغ ئلى أبٗض مً طل ٪أن أنبدذ املغأة ر
ًا
ؾببا في زغاب املضن٫ٓ٣ٍْ ,رْ )) :أما اقترا ًِ٦في نىاٖت الخغب ٞظل ٪مً ؾا٦جي البراعير ْأَل الشٓٛعر(() (3ل
ْ٧ان ئَمالِا ر
أن ا ً عقض ًجض أن اليؿاد اعٖاث في أٖما ٫مُٗىت ٍْخ ً٢ٟٓفي أصائها ٖلى الغظا٫ٓ٣ٍْ ٫ر في طلْ )) :٪ئن ٧ان مغ ٖ٨ـ
ًا ))
أًًا:
َظا ٞان اليؿاد ئهما ً ً٨في املضًىت مُِياث مً أظل أٗٞا ٫ال ًتهُأ لِا الغظا ٫في الٛالب٦ ,تر ُت َٟا٫ٓ٣ٍْ (4)((٫ر ر
ًا
خظ٢ا مً الغظا ٫في بٌٗ الهىات٘ ٦ما في نىاٖت اليؿُج ْالسُاَت ْٚحرَما(()ٍْ (5ظَب ا ً
ر
ْئن ٧ان مٗٓم اليؿاد أقض
عقض ا ً عقض ئلى أن الغظاْ ٫اليؿاد هٕٓ ْاخض ٞالغظل ئوؿان ْاملغأة ئوؿان مشلّ ْئن ٧ان ل٩ل مً الغظل ْاملغأة ٢ضعاث
ًا
مُِيا ألصاد ٖما ٫الكا٢ت أ٦ثر مً املغأة ْفي هٟـ الٓ٢ذ ٞان املغأة ٢ض جٓ٩نر
زانت ّ ٞالغظل ٓ٣جّ الجؿضًت ًٓ٩نر ر
ًا
خظ٢ا في أٖما ٫أزغٔر مشل الْ ًٟاملٓؾُ٣ى ْاليؿُج ْالسُاَت ْٚحرَا٫ٓ٣ٍْ .ر في طل )):٪ئن اليؿاد مً ظِت أجهً
ر
أ٦ثر
ْالغظا ٫هٕٓ ْاخض في الٛاًت إلاوؿاهُتٞ ,اجهً الًغْعة ٌكترْ ً٦ئًاَم ٞحها[ أي في الٛاًت إلاوؿاهُت] ْئن ازخلٖ ًٟجهم
ًا
٦ضا في ٖما ٫إلاوؿاهُت مً اليؿاد ْئن لم ً ً٨مً ٚحر املمخى٘ أن جٓ٩نر اليؿاد
بٌٗ الازخال .ٝأٖجي أن الغظا ٫أ٦ثر ر
ًا
خض٢ا في بٌٗ ٖما٦ ٫ما ًًُٓ طل ٪في  ًٞاملٓؾُ٣ى الٗملُت ْلظا ً٣ا ٫ئن لخان جأزظ ٦مالِا ئطا أوكائها الغظل
ر
أ٦ثر
ًا
اعٖا في أٖما٫
ْٖملتها املغأة (()ْ (6ا ً ؾِىا في طلً ٪غٔر أن املغأة ْالغظل ًم ً٨أن ً٨مل بًِٗا البٌٗ ٞالغظل ًٓ٩نر ر
ْاملغأة جٓ٩نر اعٖت في أٖما ٫أزغٔر ْ٧ل مً الغظل ْاملغأة ً٨مل زغ ْال ًخ١ٟٓر ٖلُّ.
 -ابن عشض ومىكفه من اإلاناضب اللُاصًت بالنؿبت للمغؤة والغحل-:

(ٔ) -اثٖ عكض ،اٌُغٝع ١ك ٢اُـ٤بؿخ ٗ ،وِ ٚػٖ اُؼجغ٣خ اُ ٠اُؼغث٤خ  ،ص /أدٔض كذالٕٓ ،غًؼ صعاؿبد اُٞدضح اُؼغث٤خُ ،ج٘بٕ ،ث٤غٝد،ّٔ998 ،ٍٔ ،
مٕٗٔ٘ٛٝ ،ب ٣زلن اثٖ عكض ٝأكالٍ ٕٞك ٢اُجٜٔٞع٣خ  ،أٗظغ ،أكالٍ ،ٕٞاُجٜٔٞع٣خ ،كئاص ػًغ٣ب ،م٘٘ٗ.ٗ٘ٙ-
(*) -ثض :٢ٜ٣ثضاٛخٝ ،Evidence ،رؼً٘ٞٝ ٢ح األكٌبع ٝاُوٌب٣ب ثذ٤ش رلغى ٗلـٜب ػِ ٠اُظٝ ، ٖٛاُجضٝ ،Evident ،٢ٜ٣ثٞج ٚػبّ ٓب ٣جضُِ ٝظٖٛ
ألِٛٝ ٍٝخ ص ٕٝكي أ ٝرغصص  ٞٛٝ ،أٌ٣ب ً اُظ ١ال ٣زٞهق دو ُٚٞػِٗ ٠ظغ ًٝـت ( ،اُزؼغ٣لبد ُِجغجبٗٝ ،) ٢اُجض٤ٜ٣خ ، Exiom ،هٌ٤خ أٓ ٝجضاء
٣ـِْ ثٜٔب ألٜٗٔب ٝاًذبٕ ثظا رٜٔب ٝال ٣ذزبج ٕٞاُ ٠ثغٛبٕ ً ،بُٔجبصة اُؼوِ٤خ ٝاأل٤ُٝبد ٝاٌُغٝع٣بد  .أُؼجْ اُلِـل ، ٢اثغآ ْ٤ٛضًٞع ٓ ،جٔغ
اُِـخ اُؼغث٤خ ،اُ٤ٜئخ اُؼبٓخ ُلئ ٕٞأُطبثغ األٓ٤غ٣خ  ،ّٔ979 ،مٖٔ.
(ٕ) -اُْ هضع اُـبثنٗ ،لؾ اُولذخ.
(ٖ) -اثٖ عكض ،اٌُغٝع ١ك ٢اُـ٤بؿخ ّ ،هضع اُـبثن ،مٕٗٔ.ٕٔ٘-
(ٗ) -اُْ هضع اُـبثنٗ ،لؾ اُولذخ.
(٘) -اُْ هضع اُـبثنٗ ،لؾ اُولذخ.
(-)ٙأُوضع اُـبثن  ،مٕٗٔ.
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ٍْٓضر ا ً عقض في املؿاْاة حن املغأة ْالغظل أن الٛاًت إلاوؿاهُت جٟغى أن ًدؿأْر ٦الَما في ج٣لُض املىانب
في املضًىت ,مٗجى ًم ً٨للمغأة أن جدخل هٟـ املىهب الظي ًدخلّ الغظلَْ.ىا هجض ا ً ؾِىا ال ًخ ٤ٟم٘ أٞالَٓنر ل أن
ا ً عقض ًخدغعر مً الىو ٞالَٓوي مً امللسو ئلى الكاعحٍْ ,هغح أن ًجٓػر للمغأة أن جخ٣لض مِمت الُ٣اصة في الضْلت
َْٓ بهظا ٌٗترى ٖلى مى٘ بٌٗ الكغات٘ املغأة مً جٓلي َظٍ املِمت في خحن ًخِٟم الكغَٗت إلاؾالمُت ْل ً٨أعاص أن ٌٗغى
ًا
ًا
مهغخا أن املغأة جهلر لخٓلي عةاؾت املضًىتْ ,أن جٓ٩نر خا٦مت خُ٨مت ٞهي ال ًى٣هِا الٗ٣ل ْال الُٟىت ِٓٞ
ر
ر
ٞلؿُٟا
عأًّ
ً٫ٓ٣ر املؿاْاة حن املغأة ْالغظل ٍْإ٦ض ٖلى أجها ال جسخلٖ ٠ىّ مً خُض الُبُٗت ْمً خُض ئم٩اهُاتها ْ٢ضعتها ٖلى
ًا
أًًا جخ١ٟٓر ٖلُّ في أٖما٫
الٗملْ ,أجها جهلر لىٟـ ٖما ٫التي ًٓ٣م بها ْئن ٧ان ًخ١ٟٓر ٖلحها في بٌٗ ٖماٞ ٫هي ر
أزغٔرَْ ,ظا هدُجت لخٗٓصَم ٖلى مماعؾت َظٍ ٖما ٫أ٦ثر مً زغٔر ال لُبُٗت زانت في ٧ل مجهما .ئطا املغأة حكاع٥
الغظل في الهىاٖاث ؾٓاد ٧اهذ أيٗ ٠في بًِٗا أْ أًٞل في ٚحرَا.
 الجىهغ الخلُلي إلاؿالُت اإلاغؤة في اإلاجخمو ألانضلس ي..ًْٖ خا ٫اليؿاد ٞان ا ً عقض ٌٗترى ٖلى ْي٘ املغأة في املجخم٘ هضلسخي في ٖهغٍ َْكبّ خا ٫اليؿاد في املجخم٘
األٖكاب أْ الىباجاث التي جأزظ مجها الشمغة ٞ .ِ٣ٞاليؿاد ًلضن ىاد ٍُْغبهً َْظٍ في هٓغ املجخم٘ هضلسخي هي
الُْٟٓت الغةِؿُت للمغأة ْالتي ال جهلر ئال لِا .ئلى ظاهب زضمت ػْظِا ْعٖاًت مجزلِاَْ .ظٍ الىٓغة املخسلٟت ئلى املغأة
جدِ مً ٢ضع املغأة ْ٢ضعاتها ْججٗل مجها ٖالت ٖلى الغظا ٫الظًً ٌٗملٓنر إلقبإ خاظاتها ْجلبُت َلباتهاٍْ .ظَب ا ً
عقض ئلى أن َظٍ الىٓغة ئلى املغأة ْالتي ظٗلتها ٧الىباجاث جإصي في الجهاًت ئلى زغاب املضًىت ألن هه ٠الؿ٩ان ؾُهحر
ًا
مُٗالٞ .املغأة هه ٠املجخمْ٘ .ا ً عقض في طلً ٪ىٓغ ئلى املغأة ىٓغة ٖ٣لُت ْاُٖت ُٞ ِٓٞلؿٓ٣ٖ ٝالوي ْمؿلم ئلى
ر
ظاهب أهّ ْظض في الكغٕ ما ًىه ٠املغأة ٍْدض ٖلى ئخترامِا ْمٗاملتها مٗاملت مدترمت جلُ ٤بها ٦اوؿاهتٞ .املغأة ْالغظل
ٖىض هللا مدؿاٍْحن في الخ٩لُْ ٠في الجؼاد⃰ ْالشٓاب⃰ ْالٗ٣اب⃰.
⃰
و
وؤعؾؿى لضعاؾت اإلاغؤة (( صعاؾت ملاعنت
اإلابدث الثاني :مىكف ابن عشض من ؤفالؾى ⃰ن

))

( ⃰ ) -اُجؼاءٗ Sanction :ظبّ ٖٓ اُضٞاة ٝاُؼوبة  ٞٛٝ ،أٗٞاع  -ٔ ،جؼاء ٍج٤ؼ ٞٛٝ Sanction naturelle، ٢جِٔخ اُؼٞاهت أُزغرجخ ػِ ٠ػَٔ
ٓب -ٕ ،جؼاء هبٗ ٞٛٝ، ٢ٗٞط ِٓخ اُؼوٞثبد أ ٝأٌُبكآد أُ٘وٞم ػِٜ٤ب ك ٢اُوبٗ -ٖ. ٕٞجؼاء اُغأ ٞٛٝ ، ١اُـٔؼخ اُذـ٘خ أح اُـ٤ئخ  -ٗ .جؼاء
أٌُ٤غ ٞٛٝ ،عًب أٌُ٤غ أ ٝاُ٘ضّ  -٘ ،اُجؼاء األسغ ٞٛٝ ،١ٝاُضٞاة ٝاُؼوبة اُِظإ ٣وٌ ٢ثٜٔب اُؼضٍ اإلُ ٢ٜك ٢اُذ٤بح األسغح  .اثغآ ْ٤ٛضًٞع،
أُؼجْ اُلِـل ،٢مٓ.ٙ
( ⃰ ) -اُضٞاةٓ :ب٣ـزذن ث ٚاُغدٔخ ٝأُـلغح ٖٓ هللا رؼبُٝ ٠اُللبػخ ٖٓ اُغؿ ٍٞهِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤ؿِْ ٝ ،ه َ٤اُضٞاة  ٞٛاػطبء ٓب ٣الئْ اُطجغ ،
اُزؼغ٣لبد ُِجغجبٗ،٢دووٝ ٚػِن ػِٗ ،ٚ٤وغ اُض ٖ٣اُزٗٞـ (،٢ص ،)ٕ.اُوبٛغحٓ ،وغ ،ّٕٓٓ7 ،ٍٔ ،ثبة اُضبء ،مٕٗٔ.
( ⃰ ) -اُؼوبة Pain :اُؼوبة ٓب ِ٣ذن اإلٗـبٕ ثؼض اُظٗت ٖٓ أُذ٘خ ك ٢ا٥سغح  ،كبطا سغط أُئٖٓ ٖٓ اُضٗ٤ب ػٍِ ٠بػخ ٝرٞثخ أؿزذن اُضٞاة ٝ ،اطا
سغط ٖٓ ؿ٤غ رٞثخ ػٖ طٗت اعرٌج ٚاؿزذن اُؼوبة ،أُؼجْ اُلِـل ،٢ص /جٔ َ٤هِ٤ج٤ب  ،طٕ ،صاع اٌُزبة اُِج٘بٗ ،ّٔ97ٖ ،ٍٔ ، ٢مٔ.8
(*)٤ُ -ؾ ٘ٛبى ربع ٣ز ٓذضص ُُٔٞض أكالٍ ،ٕٞد٤ش ّ
إٔ ٘ٛبى سالف ًج٤غ دُٞٓ ٍٞض ٙك ٢اُلٜغ ٝاُـ٘خ ٞٛ َٛ ،ك ٢ؿ٘خ ٕٗ7م ّ.أ ٕٗ8 ٝمٝ ّ.
عثٔب هجَ ٛظ ٙاُـ٘ٞاد؟  ٌُٖٝأعجخ األهٞاٍ رظٛت اُ ٠أُٗٝ ٚض ٓب ث ٖ٤ؿ٘ز ٕٗ9( ٢م ٕٗ7 – ّ.م٣ٝ )ّ.ظٛت ثؼي أُئعس ٖ٤ثذـت عٝا٣خ اُولط٢
ٝاثٖ أث ٢أه٤جؼخ (أٗ ٚػبف ادضٝ ٟصٔبٗ ٖ٤ؿ٘خ )٣ٝ ،ظًغ اثٖ أث ٢أه٤جؼخ ّ
إٔ اؿذن ثٖ د٘ ٖ٤طًغ أٗ ٚػبف صٔبٗ ٖ٤ؿ٘خ ٝرٞك ٢أكالٍ ٕٞؿ٘خ ٖٗ7
م ٖٓ ٞٛٝ ،ّ.جؼ٣غح أرٌ٤ب ال رجؼض ًض٤غاً ػٖ ٓض٘٣خ أص٘٤ب ك ٢اُٗٞ٤بٕ ٝرـٔ ٠ثبُٗٞ٤بٗ٤خ (ً )Aegenبٕ أث ٖٓ ٙٞأكغاف اُٗٞ٤بُٗٝ ٖٓ ٖ٤٤ض اؿوِ٤جٞ٤ؽ،
آسغ ُُِٓٞى أَصِٗ٢ب ًٝبٗذ أْٓ ٚ
ٖٓ أُؿْغح دٌُبّ أص٘٤ب ٓٝلغػٜ٤ب ٢ٛٝ ،ر٘ذضع ٖٓ ٗـَ ه ُٕٞٞأُلغّع اُٗٞ٤بٗ٣ٝ ،٢وبٍ ُ ٚأكالٍ ٕٞػ٘ض اُؼغة ٝأكالٍٕٞ
ػ٘ض اُٗٞ٤بٕ ،االّ ّ
إٔ اؿٔ ٚك ٢األهَ أعؿط ٞهِ٤ؾ صْ ُوت ثؼض طُي ثؤكالٍٓٝ ،ٕٞؼ٘ ٠طُي ٝرلـ٤غ ،ٙػغ٣ي اُٞجٝ ٚاألًزبفٝ ،اُلٌغ ٝاألؿَ ٝةٗ.لؤ
أ كالٍٗ ٕٞلؤح أعؿزوغاٍ٤خ كً٘ ٢ق أؿغح ُٜب ٓجض ػغ٣ن ،ر٘ذضع ًٔب هِ٘ب ٖٓ أُلغع ه ،ُٕٞٞاُظ ١هبّ ثبهضاع هٞاُٗ ٖ٤ز٘ظٓ ْ٤جزٔغ أُض٘٣خ
ٝكغػٜب ٌَُ اُ٘بؽ ثبُؼضاُخ ٝأُـبٝاح ٖٓ ص ٕٝاُزٔ٤٤ؼ ث ٖ٤س٤غ أ ٝكغ٣غ ٣ ،و ٍٞهُ ( : ُٕٞٞوض كغػذ اُوٞاُٗ ٖ٤ألس٤بع ٝاألكغاع ً٘ٔٝذ ٌَُ
ٓ٘ٗ ْٜو٤جب ً ٖٓ اُؼضٍ ) ً ،بٕ ُجؼي أكغاص ػبئِز ٚأُوبّ األ ٍٝك ٢اُجالصٝ ،هض سطَ أكالٍ ٕٞإٔ  ٌٕٞ٣أدض عجبٍ اُـ٤بؿخ صاسَ اُضُٝخ ،ثَ ٍٔخ إٔ
ٓ١ب ً ك٢
 ٌٕٞ٣ػػٔ٤ب ً ُِٔض٘٣خ ثؤًِٜٔب ًٔب ًبٕ ؿِل ٚهٝ ُٕٞٞرضوق ًؤدـٖ ٓب ٣زضوق أث٘بء ٍجوز ،ٚهغأ كؼغ اُٗٞ٤بٕ ٝرؼِّْ ػِْ اُِـخ ،دز ٠هبع ػع
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ا ً عقض ًسالٍْ ٠خ ٤ٟم٘ الٟالؾٟت الظًً ؾب ٍٓ٣مً أمشا ٫أٞالَٓنر ْ أعؾُٓ ٖىض الُٓهان ْالظي ا٢خهغ
ُْْٟت املغأة هي إلاهجاب ْجغبُت َٟاْ ٫الُ٣ام الٓاظباث الُٓمُت التي ْ٧لتها لِا الُبُٗت وؿاهُتٍْ ,خ ٤ٟا ً عقض م٘
أٞالَٓنر في أَمُت الٗال٢ت الجيؿُت حن الغظل ْاملغأة ٞأٞالَٓنر في الجمِٓعٍت ًغٔر يغْعة التزاْط حن ٞغاص )اليؿاد
ًا
بًٗا في الؿماث ْالُب٘ ٍْ٫ٓ٣ر في طل )) :٪مً البحن أهىا ئطا أعصها هد ٟٔزلَ ٤إالد
ر
ْالغظا (٫الظًً ٌكبّ بًِٗم
الخٟٓت) (الٓالصة ,أٖجي أن ًلضْا أمشالِم ٖلى ٚلب ٞال ًيبغي ئطن أن ًى٨دٓا أي امغأة أج .٤ٟل ًيبغي أن ًى٨دٓا
قبحهاث بهم الُب٘ ممً وكأن ٖلى هٟـ تهظًبهمْ .ال ًلؼم ئجبإ َظا في الخٟٓت صْ رن ٚحرَم .ل ًيبغي أن ًُدب٘ م٘ ٧ل
))
ُر
السبِشاث
نى[٠أي ٧ل َب٣ت] مً أنىا ٝأَل املضًىت (() َْٓ (1في طلً ٪خ ٤ٟم٘ أٞالَٓنرَْ ,ىا ًدًغها ٓ٢لّ هللا حٗالى:
ُ
ُ
ْالُُبٓ َو رن
للُُباث (()ْ (2ئن ٧ان ما ًدضر في الٓا٢ ٘٢ض ًسخل٣ٞ ٠ض
ِر
للُُب َو ر
حن
ُر
ْالُُباث
ِر
للسبِشاث
للسبِشحن ْالسبِشٓنر
َو ر
ِ
ًتزْط عظل َُب مً امغأة زبِشت ْالٗ٨ـ ٚحر أجها جب٣ى ْنُت مً هللا حٗالى زم مً أٞالَٓنر ْا ً عقض ٖىض الازخُاع.
 -صوعن الشغَهت والهاصاث والخلالُض وألانغاف في عبـ الغحل باإلاغؤة-:

ًا
مىٓما خؿب الكغَٗت ْخؿب ٖغا ٝفي املضًىت ْأن
ر
ٍْغٔر ا ً عقض أن الاعجباٍ حن الغظاْ ٫اليؿاد ال ض أن ًٓ٩نر
ًد٨مٓا الٗ٣ل ْأن ًماعؾٓا الجيـ ما ًدىاؾب م٘ ئوؿاهُتهم ال أي َغٍ٣ت ال جخ ٤ٟم٘ الكغٕ ْالٗ٣ل ْؾاةغ ٖغاٝ
ٍْ٫ٓ٣ر في طلْ)) :٪مما ال عٍب  ُّٞأن جإصي بهم [أي أَل املضًىت] الًغْعة ئلى َلب الى٩اح.ل ً٨ال ًيبغي أن ٌؿمذ لِم
ًا
ئوؿاهُا[أي د٨م الٗ٣ل ْالكغٕ ْالٗغ ]ٝال أي
ر
ظل ٪متى ًغٍضْنر ْبمً ًغٍضْنر .ألهىا هغٍض أن ًٓ٩نر َظا الٟٗل ٞحهم
نٟت أج ٤ٟلِم بها طل ٪الى٩احٍْ .جب أن ًٓ٩نر جغجِب ئهجابهم ٖلى أًٞل خآ٩ً ٫نر ٖلحها زال ٫الخغاؾتْ ,ل ً٨في
،اثٖ أث ٢أه٤جؼخ  ،ػ ٕٞ٤األٗجبء ك٢
طُئً ،ب أهجَ ػِ ٠اُؼًِٝ ّٞبٕ كض٣ض أُ َ٤ػِ ٠اُغ٣بً٤بدٝ ،اؿزٔغ اُ ٠اُـلـطبئ ٖ٤٤هجَ إٔ ٣زجغ ؿوغاٍ
ٍجوبد األٍجبء  ،مٔ ،8أٗظغ ًظُي  ،اُولط ،٢اسجبع اُؼِٔبء ثؤسجبع اُذٌٔبء  ،مٖٔ ٖٓ .ٔ9-أٓ ْٛئُلبرٓ ٚذبٝعح اُجٜٔٞع٣خ ٓ ٢ٛٝذبٝعح رٌْ
أعائٝ ٚأكٌبع ٙك ٢اُـ٤بؿخ ٝاألسالم ً ،بٕ هض ًزجٜب أكالٍ ٕٞكٓ ٢غدِخ اُلجبة ٓٝذبٝعح اُـ٤بؿ ٢ٛٝ ٢ػجبعح ػٖ دِوخ اُٞهَ ثٓ ٖ٤ذبٝعح
اُجٜٔٞع٣خ ٓٝذبٝعح اُوٞاٗ ٖ٤اُز ٢ػضٍ كٜ٤ب أكالٍ ٕٞػٖ ثؼي أكٌبع ٙاُزٝ ٢عصٛب كٓ ٢ذبٝعح اُجٜٔٞع٣خ .
(*)ُٝ -ض أعؿطٍ ٞبُ٤ؾ ( ٖٗ8م ٖٓ ٞٛٝ )ّ.أ َٛأؿطبؿ٤غا ًٔب ٣ظًغ اُولطٝ ٢اثٖ أث ٢أه٤جؼخً ،بٕ ٗ٤وٓٞبسؾ ٝاُض أعؿطٍ ٞبُ٤ؾ ٍج٤ت أٓ٘زؾ
اُضبُش ِٓي ٓوض٤ٗٝب ٝهض٣و ،ٚأسظ أعؿط ٞػٖ ٝاُض ٙدجُِ ٚؼِ ّٞاُطج٤ؼ٤خ ُٜ ِٚ٤ٓٝب ،أٓب أٓ ٚأكـط٤ب ٣غجغ ك ٢اُ٘ـجخ اُ ٠اؿوِ٤جٞ٤ؽ٣ٝ ،ظ ٛت اُولط٢
ٝاثٖ أث ٢أه٤جؼخ أٗ٣ ٚوبٍ (إٔ اؿالّ أعؿطٍ ٞبُ٤ؾ اُ ٠أكالًٍ ٕٞبٕ ثٞد ٖٓ ٢هللا رؼبُ ٠ك ٌَ٤ٛ ٢ثٞص ،) ٕٞ٤اثٖ أث ٢أه٤جؼخ  ،مًٗٝ 8ظُي
جٔبٍ اُض ٖ٣اُولط ، ٢اسجبع اُؼِٔبء  ،مٌٕ٘ٓ ،ش أعؿط ٞك ٢اُزؼِ ْ٤ػِ٣ ٠ض أكالٍِ٤ٍ ٕٞخ ػلغ ٖ٣ػبٓب ً (ًٝبٕ أكالٍ٣ ٕٞئصغ ٙػِ ٠ؿبئغ اُزالٓ٤ظ
٣ٝـٔ ٚ٤ثبُؼوَ ) ،اُولط ، ٢مٕٕ ،اُزذن أعؿط ٞثؤًبص٤ٔ٣خ أكالٍ ٕٞك ٢ؿٖ اُضبٓ٘خ ػلغ سالٍ ٛظ ٙاُـ٘خٝ ،اؿزٔغ ك ٢اُضعاؿخ ثٜب ٍِ٤خ ػلغٕٝ
عى أعؿطٞ
ػبٓب ً ٝكٜض ُ ٚثبُزوضّ دز ٠صػب ٙأكالٍ ٕٞثؼوَ األًبص٤ٔ٣خًٔ ،ب أٍِن ػِ ٚ٤اؿْ اُوبعةٝ ،طُي ُذج ٚاُلض٣ض ُِوغاءح ٝرُٞؼ ٚثٜب٣ ُْٝ ،ذ
األًبص٤ٔ٣خ اال ثؼض ٝكبح أكالٍـ ٕٞكـ ٖٗ7( ٢مٜ٘ٓٝ )ّ.ب ثذـت عٝا٣خ اثٖ أث ٢أه٤جؼخ (:ؿبصع اُ ٠أعٓ٤بؽ اُشبصّ اُٞاًُ ٢بٕ ػِ ٠أصغٗٞؽُٔٝ ،ب
ٓبد ٛظا اُشبصّ عجغ أعؿط ٞاُ ٠أص٘٤ب  ٢ٛٝاُز ٢رؼغف ثٔض٘٣خ اُذٌٔبء ) ،اثٖ أث ٢أه٤جؼخ  ،ػ ٕٞ٤األٗجبء ،مٗٝ ،8٘-8ػ٘ضٛب ٍِت ٓ٘ ٚك٤ِ٤ت ِٓي
ٓوض٤ٗٝب إٔ ٣ؼِْ اإل ؿٌ٘ضع ٓ ٌٕٞ٣ٝغث٤ب ً ُُ ،ٚجّ ٠أعؿطٍ ٞبُ٤ؾ ٛظا األٓغ ٝأسظ٣ ٙغث٣ٝ ٢ؼِْ اإلؿٌ٘ضع ٣ٝـزٔغ ك ٢رغث٤زٓ ٚب ٣وبعة اُشٔؾ ؿ٘ٞاد،
رِو ٠ػِ ٠أصغٛب اإلؿٌ٘ضع أُوض ٢ٗٝصعٝؿب ً ك ٢اُؼِ ّٞاُطج٤خ ٝكغح ُ ٚاإلُ٤بطح ًٔب ُو٘ ٚصعٝؿب ً كٓ ٢جبصة األسالم ٝاُـ٤بؿخ ًٝظُي ٓجب صة اُذٌْ،
(ٖٖٗ مٝ )ّ.هض ٝجض
ٝثؼض ٓب اٗزٜذ اُذوجخ اُضعاؿ٤خ ُإلؿٌ٘ضع أُوض ٢ٗٝػِ٣ ٠ض أعؿطٝ ٞاٗزٜذ أٌ٣ب ً ٜٓٔخ أعؿط ٞكؼبص اُ ٠أص٘٤ب ٓغح صبٗ٤خ
كذ ثبؿْ
األًبص٤ٔ٣خ األكالٍ٤ٗٞخ ٓبػاُذ ٓؼصٛغحًٝ ،بٗذ اُلِـلخ اُـبئضح  ٢ٛاُلِـلخ األكالٍ٤ٗٞخ ك ٢أص٘٤ب ٖٓٝ ،صْ أٗلؤ أعؿطُ٘ ٞلـٓ ٚضعؿخ ػغ
أُلبئ٤خ ،طُي ألٕ ٖٓ ػبصح أعؿط ٞأُل ٢أص٘بء اُوبء أُذبًغاد ػِ ٠رالٓ٤ظٝ ،ٙأهبّ كُٞ ٢ه ٕٞ٤ػلغ ؿ٘ٝ ،ٖ٤اؿزٔغ أعؿط ٞك ٢أص٘٤ب ُٔضح صالس
ػلغ ؿ٘خ ًبٕ كٜ٤ب أعؿطٓ ٞلـٞالً ثبألػٔبٍ األصث٤خ ٣ٝ ،زلن اُولطٝ ٢اثٖ أث ٢أه٤جؼخ (ػِ ٠إٔ أعؿط ٞػبف صٔبٕ ٝؿز ٖ٤ؿ٘خ ) ،اثٖ أث ٢أه٢ثؼخ،
ػ ٕٞ٤األٗجبء كٍ ٢جوبد األٍجبء ،م ٘ ،8أٗظغ أٌ٣ب ً  :اُولط ،٢أسجبع اُذٌٔبء ،م ٝ(.ٕ9هض اسزِلذ اُغٝا٣بد اُزبع٣ش٤خ د ٍٞػٔغ ٙػ٘ض اُٞكبح،
ٝاُ ٠أعؿط ٞاٗزٜذ كِـلخ اُٗٞ٤بٗ ٞٛٝ ٖ٤٤سبرٔخ دٌٔبئٝ ْٜؿ٤ض ػِٔبئ ُٚٝ ،ْٜك ٢جٔ٤غ اُؼِ ّٞاُلِـل٤خ ًزت كغ٣لخ ًِ٤خ ٝجؼئ٤خٝ ،ؿ٤غٛب ٖٓ اُؼِ،ّٞ
ٜ٘ٓٝب ًزت ك ٢ػِ ّٞاُلِـلخ ٝثؼٌٜب ك ٢اُؼِ ّٞاُطج٤ؼ٤خ ٝثؼٌٜب ك ٢اُؼِ ّٞاإلُ٤ٜخٝ . ،هض ًبٕ ألعؿط ٞاُزؤص٤غ اٌُج٤غ ػِٓ ٠ؼظْ أكٌبع اُلالؿلخ
اثٖ ؿ٘٤ب ٝاثٖ عكض
ٓٝئُلبرٝ ْٜسبهخ أُضعؿخ اُغٝاه٤خ ٝاإلث٤وٞع٣خ ًٝظُي كالؿلخ اُؼوٞع اُٞؿط ٠أُـ٤ذ٤خ ٝاإلؿالٓ٤خ ٖٓ أٓضبٍ اُلبعاثٝ ٢
ٝأٌ٣ب ً ػِ ٠كالؿلخ اُؼوغ اُذض٣ش ٖٓ أٓضبٍ ،صٌ٣بعد٤ُ ،ج٘زؼًٝ ،بَٗ ٝؿ٤غً ٖٓ ْٛبٕ ُ ْٜاؿٜبّ ك ٢ربع٣ز اُلٌغ اُلِـل. ٢
( -)اُذلظ ْٛ ٚاُج٘ض ٝأُٞاظلٝ ٕٞاُغإؿبء .
(ٔ) -اثٖ عكض ،اٌُغٝع ١ك ٢اُـ٤بؿخٓ ،وضع ؿبثن ،مٖٕٔ.
(ٕ) -ؿٞعح اُ٘ٞع ،األ٣خ .ٕٙ

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

303

أعمال المؤتمر الدولي السابع :المرأة والسلم األىلي  /طرابلس  21 - 19مارس 2015

ًا
ْٞا٢ا م٘ ما في ؾاةغ ٖغاْ ٝالكغات٘ ْئن ٧اهذ جسخل ٠الٓ٣ة خؿب
ر
أْ٢اث مدضْصة ْم٘ عظاْ ٫نٟاث مٗلٓمت
قغَٗت قغَٗت (()ْ (1في َظا ازخل ٠ا ً عقض م٘ أٞالَٓنر ٞان أٞالَٓنر ًغٔر أن أَل املضًىت مً اليؿاد ْالغظا ٫جٓ٣م ُجهم
ًا
ًا
قُٗا٫ٓ٣ٍْ .ر أٞالَٓنر )) :أما الُُٟ٨ت
ر
ٖال٢اث ظيؿُت مكاٖتٞ .خٓ٩نر اليؿاد مكاٖت حن الغظآ٩ٍْ ٫نر أْالصَم ر
أًًا
التي ًيبغي أن ًٓ٩نر ٖلحها جؼاْط َإالد الخٟٓت ْٖلحها ًٓ٩نر ُْ ُلضَمٞ ,هي أن جٓ٩نر اليؿاد مكاٖت حن الغظاْ , ٫أن ال جُ٣م
ًا
ًا
مكاٖا (()َْ (2ظا الازخالٝ
ر
الٓاخضة مجهً م٘ ْاخض مجهم ٍْسخو بها ٦ما َٓ ٖلُّ مغ في َظٍ املضنٓ٩ٍْ ,نر ْلضَم ر
أًًا
في الغأي خٓ٫ر الٗال٢اث الجيؿُت في املضًىت حن الغظل ْاملغأة َٓ أمغ َبُعيٞ ,أٞالَٓنر ٧ان ال ًلؼم بكغَٗت أْ صًً
مدضص أما ا ً عقض ُٞ ِٓٞلؿٓ ٝمؿلم حهخم ٧ل الاَخمام أن جٓ٩نر الٗال٢اث الجيؿُت حن الغظل ْاملغأة في خضْص مخ٤ٟ
ٖلحها مً الكغات٘ ٧ل دؿب قغَٗخّ ْمً ٖغا ٝالاظخماُٖت املخبٗت في الؼْاطٍْ ,ظَب أٞالَٓنر ئلى أن الؿً املىاؾب
للؼْاط مً الٗكغًٍ ئلى الشالزحن اليؿبت لليؿاد ْمً الشالزحن ئلى السامؿت ْالسمؿحن للغظا٧ْ .٫لما صٖذ الخاظت ئلى
إلاهجاب أُ٢مذ ٞغاح ْالاخخٟاالث ٍْ٣ترٕ للغظاٖ ٫لى اليؿاد أي ج٣ام ٢غٖت للٓاخض مجهم ٖلى الٓاخضة مجن٦ْ .أجها
مدٌ نضٞت ْال٣هض الخ٣ُ٣ي مً ال٣غٖت َٓ الجم٘ حن قباٍ لخ ٓ٩رن الجُضة مً اليؿاد مً ههِب الجُض مً
الغظاْ ٫الؿحئ للؿحئ.
 مىكف ؤفالؾىون من اإلاغؤة-:ْٖلى طلٞ ٪ان مضًىت أٞالَٓنر ال جٓ٩نر ٞحها ٢غا تْ .ل ً٨مجزلت البىٓة مٗغْٞتْ ,مجزلت ٓة مٗغْٞت ٦ظل٦ْ ٪ظا
ًا
مدهٓعا حن زٓة ْ زٓاث ٍْدغم الؼْاط حن ىاد
ر
مجزلت ظضاص٧ْ .ان الؼْاط في مضًىت أٞالَٓنر حن ٢اعب
ْ مِاثْ ,بحن آلا اد ْالبىاثَْ .ظا الغأي ألٞالَٓنر ازخل ٠مّٗ ا ً عقض ْطل ٪أمغ َبُعي ألن ا ً عقض ًدضزىا ًٖ
الى٩اح في ٦خا ّ )) ضاًت املجتهض ْجهاًت امل٣خهض (( في ٦خاب الى٩اح) (3الظي ًدىاْ٫ر  ُّٞالؼْاط ْ ٤ٞالكغَٗت إلاؾالمُت
ْٖغى ألعاد الِ٣ٟاد في مؿاةل الى٩اح ٞبضاد م٣ضمت في الى٩اح في الباب ْ٫ر ,زم مٓظباث صخت الى٩اح في الباب الشاوي,
ْمٓظباث السُاع في الى٩اح في الباب الشالضْ .في خ١ٓ٣ر الؼْظُت في الباب الغاب٘ ْفي الباب السامـ جدضر ًٖ ه٨دت
ٔ ان الى٩اح
املىهي ٖجهاْٖ .غى أعاد الِ٣ٟاد م٘ املظاَب املسخلٟت.في ظمُ٘ املؿاةل السانت السُبت ْالؼْاط َْٓ ًغ ر
ْاظب ْأن املغأة البالً ٜجب أن حٗبر ًٖ عأحها في ٢بٓ ر ٫مً ًخ٣ضم للؼْاط مجها ْ٢اْٖ) :٫لى ال ٓ٣ر ٫أن الى٩اح ْاظب ًيبغي
أن ال ًخٓ ٠٢في طلْ .٪أما اليؿاد الالحي ٌٗخبر عياًَ في الى٩اح ٞاجٓ٣ٟا [أي الِ٣ٟاد] ٖلى اٖخباع عيا الشِب البالٜ
ُ
٣غب ًٖ هٟؿِا (() (4أي حٗبر ًٖ عأحها ُٞمً ؾختزْظّ ْال ض مً مٓا٣ٞتها ٖلُّ ْٓ٢لّ )) م((ْ )) :الب٨غ
ْٓ٢لّ))م(( )) ْالشِب ج ُ ر
ٌؿخأطجها أ َٓا (()ْ (5ملٗغٞت املؼٍض ًٖ عأي ا ً عقض في جٟانُل مؿاةل الى٩اح أْ الؼْاط ْؾغصٍ ألعاد الِ٣ٟاد في طلْ .٪هي
مؿاةل ٞلؿُٟت أ٦ثر مجها ٞلؿُٟتً .جب الغظٕٓ ئلى ٦خا ّ ضاًت املجتهض ْجهاًت امل٣خهض الجؼد الشاوي.
 ؤهمُت ألام في جغبُت ألاؾفاٌ-:(ٔ) -اثٖ عكض ،اٌُغٝع ١كبُـ٤بؿخٓ ،وضع ؿبثن ،مٝ.ٕٔٙأٗظغ أٌ٣بً اثٖ عكض :ثضا٣خ أُجزٜض ٜٗٝب٣خ أُوزوض:اُجبة اُشبٓؾ ك ٢األٌٗذخ،مٕ،مٓ.8
(ٕ) -اثٖ عكض ،اٌُغٝع ١ك ٢اُـ٤بؿخٓ،وضع ؿبثن ،م.ٕٔ7
(ٖ) -اثٖ عكض ،ثضا٣خ أُجزٜض ٜٗٝب٣خ أُوزوض،رذو٤ن ص /كغ٣ض ػجض اُؼؼ٣ؼ اُج٘ض،١طٕ،مٖٖ.

(ٗ) -عٝا ٙأث ٞصاٝص(ٖٝ )ٕٕ9/اُذبًْ(ٕٝ )ٔٙ7/اُجٜ٤وٝ .)ٕٔٔ/7(٢هذذ ٚاُذبًْ ٝٝاكو ٚاُظٛج ٞٛٝ .٢دض٣ش هذ٤خ.
(٘) -دض٣ش هذ٤خ عٝآ ٙـِْ(ٕٔٗٔ) ٝأث ٞصاٝص(ٝ )ٕٓ99اُجٜ٤و.)ٔٔ٘/7(٢
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ْال عٍب أن وكأة َٟا ٫في ٦ى ٠أم مٗغْٞت ْأب مدضْص زحر مً وكأجّ في مجخم٘  ُّٞقُُٖٓت ىاد ْجىٗضم
 ُّٞأْ ٖلى ٢ل جًٗ ُّٞ ٠الٗاَٟت حن آلا اد ْ مِاث ْبحن أ ىائهم ْ٦ظل ٪الخا ٫حن الٗال٢ت الٗاَُٟت حن الؼْط
ْالؼْظت التي خغم ٖلحها إلاؾالم ٞهي جخالشخى حن الغظاْ ٫اليؿاد في خالت قُٕٓ الؼْظاث٦ .ما جسخلِ وؿاب
ْجخ ٪٨ٟؾغ ٍْيخهي ىا مغ ئلى جالشخي الٗال٢اث الؼْظُت الغْخُت ْالب٣اد ٖ ِ٣ٞلى الٗال٢اث الجيؿُتْ .بالخالي
جىٗضم الٗاَٟت امل٣ضؾت حن ىاد ْآلا اد ْجًٗ ٠الٗال٢اث ؾغٍت  ًْٖ.مٓ ٠٢ا ً عقض مً هٓغة أعؾُٓ للمغأة
ٞاهّ ًسال ٠أعؾُٓ الظي ا٢خهغ ُْْٟت املغأة هي إلاهجاب ْجغبُت َٟاْ ٫الُ٣ام الٓاظباث الُٓمُت التي ْ٧لتها لِا
الُبُٗت وؿاهُت ٍْغٔر أن الغظل َٓ الظي ًأمغ صْنر املغأة ٞالغظآ٢ ٫امحن ٖلى اليؿاد.
اإلابدث الثالث :ؤهمُت اإلاغؤة و صوعها في اإلاجخمو الهغبي الاؾالمي ( ألانضلس ي )
ا ً عقض ٛ٦حرٍ مً الٟالؾٟت الؿا ٣حن ٖلُّ ،لم حهمل املغأة ْصعَْا في املضًىت ْزانت في املجخم٘ إلاؾالمي في الص
هضلـٖ ,غى ا ً عقض عادٍ في مؿألت املغأة ْقغخِا ُغٍ٣ت ٞلؿُٟتٌٓٗ ،ص ٞحها ئلى الكغَٗت إلاؾالمُت في أٚلب
مٓعٟٞ ،ي ضاًت املجتهض ْجهاًت امل٣خهض)ً (1خدضر ًٖ املغأة مً مسخل ٠الجٓاهب ُغٍ٣ت ُِ٣ٞت ًخٗغى ٞحها آلعاد
الِ٣ٟاد ْالٟالؾٟت الؿا ٣حن ٖلُّ ْاملٗانغًٍ لّ.
 انطاف اإلاغؤة في اإلاضًنت الفاغلت ننض ابن عشض..ْفي حكُِضٍ للمضًىت الٟايلتً ،غٔر ا ً عقض أن الخغاؽ الظًً ًخم جغبُتهم ْتهظًبهم ال ًيبغي لِم الؼْاط أي امغأةْ ،ئهما
ًخم ػْاظِم مً وؿاد ىٟـ مؿخٓاَم ختى ًم ً٨طل ٪مً ئهجاب أَٟا ٫أصخاد ًهلخٓ رن لخغاؾت املضًىت ْالخٟاّ
ٖلحهاٍْ ،ظَب ا ً عقض غأًّ ئلى أن َظا مغ ال ًىُبٖ ٤لى َظٍ الٟيت ْ ِ٣ٞئهما ٧ل َب٣اث أَل املضًىتْ ،ئطا ْظضث
وؿاد طاث َبُٗت مً هٟـ َبإ الخغاؽُٞ ،جٓػر لِا الُ٣ام أٖما ٫ممازلت للغظا٦ ٫أن جهبذ اليؿاد ُٞلؿٓٞاث
ًا
أًًا )) ًصر أن جٓ٣م
ْظىضًاث ْمداعباث ْخا٦ماث َْٓ ،ما أقاع ئلُّ أٞالَٓنر في الجمِٓعٍت٫ٓ٣ٍْ ،ر ا ً عقض في طل ٪ر
اليؿاد في املضًىت أٖما ٫هي مً ظيـ ٖما ٫التي ًٓ٣م بها الغظا ٫أْ بُٗجهآ٩ُٞ ،نر مً ُجهً مداعباث ُْٞلؿٓٞاث
ْخا٦ماث ْٚحرَا(( ) َْٓ .(2في طلً ٪ىٓغ ئلى املغأة ىٓغة ئًجا ُت مخ٣ضمت الغٚم مً هٓغة املجخم٘ لِا الىٓغة املخضهُت في
جل ٪الٟترة ْفي ٖهغٍ .ئال أن ا ً عقض ٧اهذ هٓغجّ ئًجا ُت مخ٣ضمت ٖلى ما َٓ مخضاْ ر ٫في ػماهٍّْ .م ً٨أن ٌؿخٟاص مً
َظٍ الىٓغة اليؿبت أل ىاد مت إلاؾالمُت ْالٗغبُت املٗانغة.
ْا ً عقض ًسال ٠الٟالؾٟت الظًً ؾب ٍٓ٣مً أمشا ٫أعؾُٓ ٖىض الُٓهان ْالظي ا٢خهغ ُْْٟت املغأة هي إلاهجاب ْجغبُت
َٟاْ ٫الُ٣ام الٓاظباث الُٓمُت التي ْ٧لتها لِا الُبُٗت وؿاهُت .
ًا
مىانغا للمغأة في ٖهغٍ الغٚم مً الىٓغة الؿِيت لِا ،ل ٍْجٗلِا مؿاٍْت للغظل جخٗلم مّٗ ْجدكاع٥
٧ان ا ً عقض
))
ٔ أن املغأة قغٍ٨ت الغظل في ملْ ،ّ٨زحر اليؿاد املغأة الٗا٢لت الٓصْص ٓ٣ٍْ.ر ٫ا ً ؾِىا:
جاهبّ الخغْب .أما ا ً ؾِىا ًغ ر
ٍْل للغظل الظي ٌؿلم ػمام أمغٍ ئلى امغأة ٗٞلُّ أن ٌكٛل امغأجّ املِم ٍْبٗضَا ًٖ ئياٖت الٓ٢ذ التزًً ْالخبرط،
ٌرر
) -(1اثٖ عكض ،ثضا٣خ أُجزٜض ٜٗٝب٣خ أُوزوض ،صاع اُلٌغ ،ث٤غٝدُ ،ج٘بٕ ،اُجؼء اُضبٗ ،ٕٓٓ٘ ،٢مٖ .
) -(2اثٖ عكض ،اٌُغٝع ١ك ٢اُـ٤بؿخـ ّ هضع ؿبثن ،مٕٗٔ .

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

305

أعمال المؤتمر الدولي السابع :المرأة والسلم األىلي  /طرابلس  21 - 19مارس 2015

لدكخٛل تر ُت ْالص ْالاَخمام البِذ ْالسضم(()ْ (1ا ً ؾِىا في طلً ٪سخل ٠في هٓغجّ للمغأة ٖلى ا ً عقض خُض ظٗل
ًا
ئٖخماصا ٖلى
ر
املغأة ٧الساصمت ْئن مِمتها ؾاؾُت هي التر ُت ْالاَخمام بكيٓنر املجز٫ر ْهي الىٓغة التي هٟاَا ا ً عقض
مىُ ٤الٗ٣ل ْم٣انض الكغَٗت ْججاعب الخُاة إلاوؿاهُت ْئطا ما ٖضها ئلى ْيُٗت املغأة في ػمً ا ً عقض ْفي مجخمّٗ
ْٖ ٠ُ٦اهذ مً َظٍ الىٓغة املضهُت هجضٍ ً٫ٓ٣رْ)) :ئهما ػالذ ٟ٦اًت اليؿاد في َظٍ املضن ]مضن هضلـ[ ألجهً اجسظن
ًا
مبُال ألٗٞالًِْ .ملا لم
ر
[ أي اليؿاد] لليؿل صْنر ٚحرٍ ْللُ٣ام أػْاظًِ٦ْ ،ظا لئلهجاب ْالغياٖت ْالتر ُت٩ٞ ،ان طل٪
ج ً٨اليؿاد في َظٍ املضن مُِياث ٖلى هدٓ مً الًٟاةل إلاوؿاهُت٧ ،ان الٛالب ٖلحهً ٞحها أن ٌكبهً ٖكابْ .لٓ٩جهً
ًا
ًا
(()(2
زُ٣ال ٖلى الغظا ٫نغنر ًا
ؾببا مً أؾباب ٣ٞغ َظٍ املضن
خمال ر
ر
 اإلاغؤة وصوعها في جلضم الهلىم ننض ابن عشض-:ُْٞما ًخٗل ٤التر ُت ْالخضعٍب ٖلى الٗلٓم ْالٟىٓنٞ ،ان ا ً عقض ًىٓغ ئلى املغأة هٓغة مخ٣ضمت ٖلى ؾا  ُّ٣مً
الٟالؾٟت ْٖلى ما َٓ ٧ان مخٗاعٖ ٝلُّ في ٖهغٍ .خُض ً٫ٓ٣رٞ )) :ان ٧ان مغ ٢ض ًصر أن جٓ٣م اليؿاد في املضًىت
أٖما ٫هي مً ظيـ ٖما ٫التي ٓ٢م بها الغظا ٫اْ بُٗجهآ٩ُٞ ،نر مً ُجهً مداعباث ُْٞلؿٓٞاث ْخا٦ماث (()ْ .(3ا ً
عقض في طلًٓ ٪صخي مٗالجت ْيُٗت املغأة ْم٩اهتها صازل املضًىت الٟايلت مٗالجت أزالُ٢ت ْجغبٍٓت ْئظخماُٖت ْأن
جخٗلم م٘ الغظل ؾٍٓت ْحكاع ٥مّٗ في الخغْب الن لِا هٟـ إلام٩اهاث التي ٖىض الغظل مشل الخ٨مت ْالصجاٖت ْال٣ضعة
ٖلى الضعاؾت ْإلاملام بكيٓ رن الضْلت ْالُ٣ام بها.
 اإلاغؤة والهمل في اإلاجخمو ألانضلس ي-:ًغٔر ا ً عقض أن املغأة مً الجاهب الٗملي حكاع ٥الغظل في الُ٣ام بٌٗ املِام ْال ج٣خهغ ُْْٟتها ٖ ِ٣ٞلى
إلاهجاب ْاملِام الٓاظبت في خِ٣اْ ،لً ً٨ب٣ى الغظل َٓ ٔٓ٢ر ْئن ٧اهذ اليؿاد أ٦ثر مِاعة مىّ في بٌٗ مً املِام
أن الغظل َٓ ٔٓ٢رُٞ .م ً٨أن ً٩ل ٠املغأة
٧املٓؾُ٣ى ْ لخان ْبٌٗ الهىاٖاث زغٔر ٧اليؿُج ْالسُاَتْ ،بما ّ ر
أٖما ٫أ٢ل مك٣ت مً جل ٪التي ًٓ٣م بها الغظا٫ٓ٣ٍْ ٫ر )):مً البضًهي أن ً٣مً اليؿاد في املضًىت ىٟـ ٖما ٫التي
ًٓ٣م بها الغظا ،٫ئال أهّ ما أجهً أيٗ ٠مجهم ٣ٞض ًيبغي أن ً٩ل ًٟمً ٖما ٫أ٢لِا مك٣ت (() ،(4أما الاقترا ٥في
الخغْب ٞان ا ً عقض ً٫ٓ٣ر ِٓٞ )) :خا ٫ؾا٦جي البراعير ْأَل الشٓٛعر (()َْ ،(5ظا ًٓضر مضٔ جأزحر البِيت ٖلى الٟغصْ ،م٘
طلٞ ٪ان َظا ال ًمى٘ أن ًٓ٩نر مً اليؿاد مً جمخل ٪الظ٧اد ْخؿً الاؾخٗضاص أن جهبذ خا٦مت ْناخبت عةاؾت ،ئال أن
بٌٗ الكغات٘ الضًيُت خغمذ أن جٓ٩نر اليؿاد خا٦ماثَْ ،ظا صلُل ٖلى ايُِاص املغأة ْْلمِا في جل ٪الٟترة املٗانغة
ًا
ًا
زُ٣ال ٖلى املضًىت ْؾبب زغابهاٞ ،أنبدذ ٧الساصمت
ٖبيا ر
ال ً عقض ،ل حٗضٔ مغ ئلى أبٗض مً طل ٪أن أنبدذ املغأة ر
ج٣خهغ ُْْٟتها ٖلى إلاهجاب ْالاَخمام الكإْن املجزلُت٫ٓ٣ً ،ر ا ً عقضْ )) :ملا لم ج ً٨اليؿاد في َظٍ املضن مُِياث ٖلى
ًا
ًا
ًا
زُ٣ال ٖلى الغظا ،٫أنبدً ر
ؾببا
خمال ر
هدٓ مً الًٟاةل إلاوؿاهُت٧ ،ان الٛالب ٖلحهً ٞحها أن ٌكبهً ٖكابْ ،لٓ٩جها ر
)ٔ) -ثٖ ؿ٘٤ب ًزبة اُـ٤بؿخ ٓ ،ذٔض اؿجغ  ،صاع ثضا٣بد  ،ؿٞع٣ب  ،ججِ ، ٕٓٓ7 ، )ٍٔ( ، ٚم ٓ8
(ٖ) -اثٖ عكض ،اٌُغٝع ١ك ٢اُـ٤بؿخٓ ،وضع ؿبثن ،مٓ.8
(ٖ) -اثٖ عكض ،اٌُغٝع ١ك ٢اُـ٤بؿخ ٓ ،وضع اُـبثن،مٕٗٔ.
) -(4أُوضع اُـبثنٗ ،لؾ اُولذخ.
) -(5آٍوضع اُـبثن ،مٕ٘ٔ .
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مً أؾباب ٣ٞغ َظٍ املضنْ .بالغٚم مً أجهً ٞحها يٖٗ ٠ضص الغظاٞ ،٫اجهً ال ً٣مً جالةل ٖما ٫الًغْعٍت ْئهما
ًيخض ً في الٛالب أل٢ل ٖما٦ ،٫ما في نىاٖت الٛؼ٫ر ْاليؿُجٖ ،ىضما جضٖٓ الخاظت ئلى مٓعر لؿبب إلاهٟاَْ ،١ظا ٧لّ
ّحن ىٟؿّ (()َْ (1ؿخُغص ا ً عقض في الخضًض ًٖ املؿاْاة حن املغأة ْالغظل في َظٍ املِام أن الٛاًت إلاوؿاهُت جٟغى
أن ًدؿأْر ٦الَما في ج٣لض املىانب في املضًىت ،مٗجى أهّ ًم ً٨للمغأة أن جدخل هٟـ املىهب الظي ًدخلّ الغظل ْلٓ
٧ان َظا مغ ممخى٘ ٖىض بٌٗ الكغات٘ ْالِ٣ٟاد٦ ،أن جهبذ ُٞلؿٓٞت أْ خا٦متَْ ،ظا أمغ ًمىّٗ الكغَْٕ ،ىا هجض
ا ً عقض ال ًخ ٤ٟم٘ أٞالَٓنر ل ئن ا ً عقض ًخدغعر مً الىو ٞالَٓوي مً الخلسُو ئلى الكغحٍْ ،هغح أن ًجٓػر
أن جخ٣لض املغأة مِمت ُ٢اصة الضْلت َْٓ .بهظا ٌٗترى ٖلى مى٘ بٌٗ الكغات٘ املغأة مً جٓلي َظٍ املِمت في خحن هجضٍ
ًا
ًا
مهغخا أن املغأة جهلر لخٓلي عةاؾت املضًىت ْأن جٓ٩نر
ر
ر
ٞلؿُٟا
ًخِٟم الكغَٗت إلاؾالمُت ْل ً٨أعاص أن ٌٗغى عأًّ
خا٦مت خُ٨مت ٞهي ال ًى٣هِا الٗ٣ل ْال الُٟىت.
⃰
شُىنُت النؿاء وألاوالص .
 -مىكف ابن عشض من

ُٞما ًسخو بكُُٖٓت الؼْظاث ْ ْالص ٞان ا ً عقض ٌٗغى عأي أٞالَٓنر أماهت في َظا الكأن ٚحر أن ا ً عقض
ُٟ٦لؿٓ ٝمؿلم ال ً٣بل َظٍ الكُُٖٓت حن اليؿاد ْالغظاْ ْ ٫الص  ِٓٞفي الٗال٢ت الؼْظُت ًلتزم ما أ٢غٍ الكغٕ في
أخ٩ام الؼْاط ْاملٗاقغة الؼْظُت ْالُالْ ١ئهجاب َٟاٞ .٫حرٔر أن ج ًٍٓ٩ؾغة مً ػْط ْػْظت ْأْالص دؿب الكغٕ
أمغ مِم في املضًىت الٟايلت٫ٓ٣ً ,ر ا ً عقضْ )) :مما ال عٍب  ُّٞأن جإصي بهم [ أي أَل املضًىت] الًغْعة ئلى َلب الى٩اح,
ًا
ئوؿاهُا [ أي د٨م
ر
ل ً٨ال ًيبغي أن ٌؿمذ لِم ظل ٪متى ًغٍضْنر ْبمً ًغٍضْنر ,ألهىا هغٍض أن ًٓ٩نر َظا الٟٗل ٞحهم
الكغٕ ْالٗ٣ل] ال أي نبٛت اج ٤ٟلِم بها طل ٪الى٩احٍْ ,جب أن ًٓ٩نر جغجِب ئهجابهم ٖلى أًٞل خآ٩ً ٫نر ٖلحها زال٫
ًا
ْ٣ٞا م٘ ؾاةغ ٖغاْ ٝالكغاتْ٘ ,ئن ٧اهذ جسخل ٠الٓ٣ة
الخغاؾت ,ل ً٨في أْ٢اث مدضْصة ,م٘ عظاْ ٫نٟاث مٗلٓمت ,ر
(()(2
خؿب قغَٗت قغَٗت
 -ابن عشض وجؿبُم الشغَهت ؤلاؾالمُت-:

ًا
ًا
ًا
ًا
ُٞلؿٓٞا مؿلمار
ر
٢اَٗا قُٕٓ اليؿٓة ْ ْالصْ ,حٗضٍ ػهاْ .ملا ٧ان ا ً عقض
ر
ر
جدغٍما
ْال ق ٪أن الكغَٗت إلاؾالمُت جدغم
ٞاهّ ً٫ٓ٣ر في ٦خا ّ )) ,ضاًت املجتهض ْجهاًت امل٣خهض ((ٞ )) :أما الؼها ٧ ِٓٞل ٍْد ْٖ ٘٢لى ٚحر ه٩اح [ أي ػْاط ] ْال قبّ
ه٩اح ْال ملً ٪محن َْظا مخٖ ٤ٟلُّ الجملت مً ٖلماد إلاؾالم (()ٍْ (3خدضر ا ً عقض في ٦خاب أخ٩ام الؼها ًٖ خض الؼها
ْأنىا ٝالؼها ْٖٓ٣باتهمْ ,ما جشبذ ّ َظٍ الٟاخكت َْٗغى لآلعاد الُِ٣ٟت املخٗضصة .مما المجا ٫لّ في َظا البدض.
ًا
أًًا في املغظ٘ املظٓ٧عر مٓظباث صخت الى٩اح ُٞخدضر ًٖ ٖ٣ض الى٩اح ُُْٟ٦ت َظا الٗ٣ض ْمٗغٞت
ٍْدىاْ٫ر ا ً عقض ر

) -(1اثٖ عكض ،اٌُغٝع ١ك ٢اُـ٤بؿخ ،مٕٔ٘،
(*) -كٞ٤ػ٤خٓ ،Communisme :بٌ٣بف ػبصح ألكالٍ ٖٓ ٕٞه ٍٞثبُلٞ٤ػ٤خ اٗٔب  ٞٛهبهغ ػٍِ ٠جوخ اُذغاؽ  ،اط ٓذٌٞع ػِٜ٤ب إٔ رِٔي آالد
اإلٗزبط ،أٗظغ أُؼجْ اُلِـل ، ٢صٓ /غاص ٛٝجخ  ،صاع اُضوبكخ  ،ّٔ979 ،ٍٖ ،مٝ ،ٕٖٙاُلٞ٤ػ٤خ ٓظٛت اهزوبص ١اجزٔبػ٣ ٢و ّٞك ٢أؿبؿ ٚػِ٠
اُوٌبء ػِ ٠أٌُِ٤خ اُلغص٣خ ٝ ،رضسَ اُضُٝخ اُلؼبٍ ك ٢د٤بح األكغاص ٝاسٌبػ ْٜإلكغاكٜب ٝرٞجٓ ْٜٜ٤بص٣ب ً ٝعٝد٤ب ً
ٝ ،روؼض اُ ٠أكالٍ ٕٞك٢
جٜٔٞع٣زٝ ،ٚر٘زٔ ٢اًُ ٠بعٍ ٓبعًؾ ٝأٗجِؼ ك ٢اُزبع٣ز أُؼبهغ ،أٗظغ ،أُؼجْ اُلِـل ،٢ص /اثغآ ْ٤ٛضًٞعٓ ،جٔغ اُِـخ اُؼغث٤خ ،مٗٓٔ.
2
( ) -اثٖ عكض ،اٍّ هضع اُـبثن ،م.ٕ9ٙ
()3
 اثٖ عكض  ،ثضا٣خ أُجزٜض ٜٗٝب٣خ أُوزوض ،طٕ ،رذو٤ن ،ص /كغ٣ض ػجض اُؼؼ٣ؼ اُج٘ض ، ١مٝ ،ٕٔٙأٗظغ أُجِض اُغاثغ  ،مٕٖ ،ك ٢اُجؼء اُضبٗ٢أٌ٣ب ً.
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مدلّ ْقغَّْ ْ٧لِا أمٓعر ُِ٣ٞت ًغظ٘ ٞحها ئلى عاد الِ٣ٟاد ْاملكغٖحن َْٗغى عائهم املسخلٟت ٍْظ٦غ ال٨شحر مً آلاًاث
ال٣غ هُت التي ٌؿدىضْنر ئلحها .
ٔ أن ىاد الظًً ًيكأْ رن في أؾغة مؿخ٣غة حن أ ٓحهم
هسلو مً َظا ئلى أن ا ً عقض ال ًُ َوج ّ ِٓ رػ قُٕٓ اليؿاد ْ ْالص ٍْغ ر
ًا ًا
َُباَْ ,ظا ما أزبدشّ الضعاؾاث الٗلمُت الخضًشت .
ٌكٗغْن األمان ْالؿالم ٍْإزغ طل ٪في هٟٓؾِم جأزحررا ر
 بمامت اإلاغؤة في فىغ ابن عشض-:ًْٖ ئمامت املغأة للهالة ٫ٓ٣ٍْ ,ر ا ً عقض في طلْ )) : ٪لظل ٪أظاػ بًِٗم ئمامتها اليؿاد ئط  ً٦مدؿاٍْان في املغجبت
في الهالة ,م٘ أهّ ه٣ل طل ًٖ ٪الهضع ْ٫ر ْمً أظاػ ئمامتها ٞاهما طَب ئلى ما عْاٍ أ ٓ صاْص مً خضًض أم ْع٢ت )) :أن
ًا
مإطها ًإطن لِا ْأعَا أن جإم أَل صاعَا ((). (1أي ان ٖلماد املؿلمحن ئزخلٟٓا
ر
عؾٓ٫ر هللا )م( ٧ان ًؼْعَا في ُتها ْظٗل لِا
في ئمامت املغأة للغظاْ ٫اليؿاد ْ ,أظاػ طل ٪الكاٞعي ْمى٘ طل ٪مالْ ٪قظا أ ٓ زٓعر ْالُبرير ٞأظؼاد ئمامتها ٖلى إلاَال, ١
ْئج ٤ٟالجمِٓعر ٖلى مىِٗا أن جإم الغظا ًْٖ ,٫عؤٍت ا ً عقض ٞ ,ان الُبُٗت الغْخُت للهالة ْالتي ال ض مً أن جبخٗض
ًا
ر
قغٖا
ًٖ أي ٖىهغ مً ٖىانغ إلازاعة التي جهغ ٝإلاوؿان ًٖ هللا جمى٘ املغأة مً ئمامت الغظلْ ,ل ً٨املغأة للمغأة ظاةؼ
ًا
أؾدىاصا ئلى خضًض للغؾٓ ر) ٫م( خُض ً ٓ٣ر ٫ا ً عقض ْمً أظاػ ئمامتها ٞاهما طَب ئلى ما عْاٍ أ ٓ صاْص مً خضًض أم
ر
ْع٢ت .
طل ٪ما ً٣غعٍ ا ً عقض خٓ٫ر ْيُٗت املغأة ْم٩اهتها في املجخم٘ هضلسخي ْ إلاؾالمي في ٖهغٍ ٠ًْٓ ,أٞالَٓنر َْكغح
أ٩ٞاعٍ َْؿدىض في طل ٪ئلى الكغَٗت ,مما ًضٖ ٫لى مٗالجخّ لِظٍ الًُ٣ت مٗالجت ْاُٗ٢ت مٓيُٖٓت ملجخمّٗ ْٖهغٍ
الظي ٧ان ٌِٗل .ُّٞ
الخاجمت
ًا
ًا
زهبا لل٨خا ت ٦,ما خُٓذ ْماػالذ جدٓى م٩اهت اعػة صازل الش٣اٞت
ر
ر
مجاال
ل٣ض ق٩لذ املغأة ْماػالذ حك٩ل
الٗغبُت مسخل ٠حٗبحراتهاْ .بالغٚم مً إلاَخمام ال٨بحر الظي خُٓذ ّ املغأة ُمىظ الٗهٓعر ال٣ضًمت ْختى ًٓمىا َظا  ,ئال
ًا
ًا
مٟخٓخا لل٨خا ت ْإلا ضإ لٓ٩جها جدخمل ٢غاداث ٖضة ْلِؿذ ٢غادة ْاخضةٞ ,هي مُضان عخب ملماعؾت
ر
أجها ؾخٓل ر
خ٣ال
ؾلُت ٖغاْ ٝالخ٣الُض ْالكغات٘ ْ ,مً َىا ٧اهذ نٓعة املغأة في السُاب الٟلؿٟي نٓعة مخىاً٢ت ْمؼصْظت ٞ ,هي
ئوؿان مغٓٚب ْٚحر مغٓٚب ْ ُّٞزانت صازل الؿلم الُْٟٓي.
ما جىضل بلُه البدث -:
ْ- 1عي ا ً عقض الٗلٓم ْمٗغٞخّ لٓا ٘٢مجخمّٗ ْئَخمامّ املغأة ْصْعَا في جٍُٓغ املجخمٗاث َْٓ ,ما جٟغص ّ ًٖ ٖلماد
ٖهغٍ.

(ٔ) -دض٣ش دـٖ عٝا ٙأث ٞصاٝص (ٔٝ )٘9اُجٜ٤وٝ )ٖٔٓ/ٖ(٢دـ٘ ٚاألُجبٗ ٢ك ٢هذ٤خ أث ٞصاٝص  ،أٗظغ ،ثضا٣خ أُجزٜض ٜٗٝب٣خ أُوزوض  ،الثٖ عكض ،
رذو٤ن ،ص /كغ٣ض ػجض اُؼؼ٣ؼ اُج٘ض ،١طٔ ،م٘٘ٔ.
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- 2ا ً عقض ًغٔر أن الٛاًت إلاوؿاهُت ججٗل املغأة مؿاٍْت للغظل ْممازلت لّ في الُب٘ٞ ،ال ًمخى٘ أن ً ٓ٩رن ُجهً خُ٨ماث أْ
ناخباث عٍاؾتٞ .املغأة ًم ً٨مً خُض الُٟغة أن حكخٛل الُٟغة ٞخٓ٩نر خُ٨متْ ،أن حكخٛل الؿُاؾت ٞخٓ٩نر عةِؿت
صْلتْ ,بهظا ًٓ٩نر ا ً عقض ججاْػر أٞالَٓنر ْالِ٣ٟاد
 ًْٖ- 3م٩اهت املغأة يمً مىُ ٤الكغٕ ْوٗجي ظل ٪الىو الكغعيٞ ،بٗض أن ً٫ٓ٣ر ا ً عقض أن اليؿاد ممً ظبلً ٖلى
ُ
ً أن ًٓ٩نر َظا الهى٠
الظ٧اد ْخؿً الاؾخٗضاص ًَُ مإَالث للخ٨مت ْالغٍاؾت مشلًِ مشل الغظا ٠ًًُ .٫أهّ )ملا ْ َّل ر
ًا
هاصعا في اليؿاد ،مىٗذ بٌٗ الكغات٘ أن ًجٗل ٞحهً إلامامتْ ،أٖجي إلامامت ال٨برْٔ ،إلم٩ان ْظٓص َظا ُجهً أبٗضث
طل ٪بٌٗ الكغات٘( ,ئن أْ٫ر ما ًلٟذ الاهدباٍ في َظٍ الٗباعة َٓ اؾخٗما ٫ا ً عقض ملِٟٓم الكغات٘ هُٛت الجم٘ ْلم
ًسو طل ٪قغَٗت مُٗىت مما ًضٖ ٫لى أن ال٫ٓ٣ر ال ًسو الكغَٗت إلاؾالمُت ْ ِ٣ٞئهما ٧ل الكغات٘ الضًيُت.
ُٞما ًخٗل ٤بكُُٖٓت اليؿاد ْ ْالصٞ .ان ا ً عقض ًُغح الىو ٞالَٓوي َْكغخّ ٦ما َٓ صْنر ه٣ض الغٚم مً ٓ٧هّ
ًا
ْاُٞا للىو ٞالَٓوي .م٘ حٗاعى عأي أٞالَٓنر م٘ الكغَٗت الاؾالمُت ئال أن ا ً عقض ٧ان
ُٞلؿٓ ٝمؿلم ْلًٓ ً٨ل ر
ًا
أمُىا في قغخّ لِظا الغأي صْنر جضزل ٞ ,املإ٦ض أن ا ً عقض لم ً ً٨لُدبجى ال٨ٟغة ْئن ٖغيِا مً اب ماهت الٗلمُت,
ر
ألجها ٚحر ميسجمت م٘ ُٖ٣ضجّ ْأزالُ٢اث مجخمّٗ إلاؾالميَْ ,ظا صلُل ٖلى أنالت ٨ٞغٍ ْاؾخ٣اللُت مٓا ّٟ٢مما ًخٗحن
ًا
ْٚضا ل٩ي هخجىب الهٓعة ٚحر املىهٟت للمغأة.
ٖلُىا الاؾخٟاصة مىّ الُٓم ر
ًا
ج٣ضما مً أعاد ٞالؾٟت إلاؾالم الؿا ٣حن ٖلُّ ْالظًً ٧اهٓا ًىٓغْن ئلى املغأة ىٓغة
ر
٧- 4اهذ هٓغة ا ً عقض ئلى املغأة أ٦ثر
مخضهُت ْظٗلَٓا في مغجبت بٗض الغظل ْال جهل ئلى املؿاْاة الغظل.
ًا
٧- 5ان ا ً عقض مىانغرا للمغأة في ػماهّ ْأ٢غ لِا د ٤الخٗلُم ٧الغظل.
 ١املغأة ْخغٍتها ْل٨ىّ ٧ان ملتزم ما ظاد في الكغٕ ْلم ًسغط
- 6جأزغ ا ً عقض غأي أٞالَٓ رن في بٌٗ مٓعر التي جسو خ ٓ٣ر
ٖلُّ.
- 7أن هٓغة ا ً عقض لم ج ً٨هٓغة ٞلؿُٟت ٞدؿب ل هي هٓغة مىبش٣ت مً عْح الكغَٗت إلاؾالمُتٞ ,ال٣غأن ال٨غٍم أقاع
في ال٨شحر مً الؿٓعر ئلى يغْعة حٛحر الىٓغة املٓعْزت ًٖ املغأة٢ْ ,ض ؾمُذ اؾمِا ْهي مً ئخضٔ أ٦بر الؿٓعر) اليؿاد(,
ْبالخالي ٞان هٓغة ا ً عقض لم ج ً٨مسالٟت للكغَٗت ْئهما هي مخماقُت م٘ ْا ٘٢البِيت إلاظخماُٖت التي ٧اهذ ؾاةضة في
ٖهغٍ.
الخىضُاث اإلالترخت -:
- 1ئُٖاد ا ً عقض خ٧ ّ٣اصًمي خضعَؿّ في أ٢ؿام الٟلؿٟت ْٖلم إلاظخمإ ْالتر ُت ْٖلم الىٟـ.
ًا
ًا
ًا
ْٖلمُا.
ر
ر
ْئظخماُٖا
ر
ؾُاؾُا
- 2ئٖضاص املؼٍض مً الضعاؾاث خٓ٫ر أ٩ٞاع ا ً عقض
- 3إلاؾخٟاصة مً أ٩ٞاع ا ً عقض ْزانت ُٞما ًخٗل ٤مٓيٕٓ املغأة ْجُبُ ٤ما ًهلر مجها في مجخمٗىا .
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كاثمت اإلاطاصع واإلاغاحو
 اللغؤو الىغٍم.
ً
ؤوال :هخب الصخاح.
ن
1979م.
ٔ  -صخُذ البساعير  ,ل ٠املسخاعة مً صخُذ البساعيرٖ :بض الؿالم مدمض َاعْن,ط ,2-1ال٣اَغة,
َ1356ـ .
ٕ  -قغح ال٨غماويَ ,ب٘ البهُت,
َ1301ـ .
ٖ ٞ -خذ الباعيرَ ,ب٘ محرًت,
َ1308ـ .
ٗ ٖ -مضة ال٣اعبر ,للُٗجيَ ,ب٘ آلاؾخاهت,
َ1305ـ .
٘  -ال٣ؿُاالويَ ,ب٘ محرًت,
ً
زانُا :اإلاطاصع.
ن
2004م.
َ1425ـ,
ٔ  -ا ً عقض ضاًت املجتهض ْجهاًت امل٣خهض,صاع الخضًض,ال٣اَغة ,
ٕ  -ا ً عقض ,الًغْعير في الؿُاؾت,مسخهغ ٦خاب الؿُاؾت ألٞالَٓنر,مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت ,ه٣لّ مً الٗبرًت
1998م.
ئلى الٗغبُت ص /أخمض شخالن ,حرْث ,لبىان,1ٍ,
2007م.
ٖ  -ا ً ؾِىا٦ ,خاب الؿُاؾت,ج٣ضًم ْيبِ ْحٗلُ ٤صٖ/لي مدمض ئؾبر,صاع ضاًاث,ؾٓعٍا,1ٍ ,
ٗ  -عؾاةل أزٓان الهٟا ْزالن الٓٞاد ,حرْث),ص),(ٍ.ص.ث( .
1985م.
٘  -أٞالَٓنر ,الجمِٓعٍت ,جغظمت صٞ /إاص ػ٦غٍا ,الُِيت املهغٍت الٗامت لل٨خاب ,ال٣اَغة,
2006م.
 - ٙالٟاعابي ,عؾالت في الؿُاؾت,ج٣ضًم ْيبِ ْحٗلُ ٤ص/مدمض ئؾبر ,صاع الخ,ًٍٓ٩صمك,٤
2008م.
 - 7أعؾُٓ َالِـ ،الؿُاؾت ،جغظمت ,اعجملي ،ه٣لّ ئلى الٗغبُت ,ص /أخمض لُٟي الؿُض ،الُِيت الٗامت لل٨خاب،
ً
زالثا :اإلاغاحو.
ن
.ٝ2001
ٔ  -ص /أخمض ٖبض الخلُم ُُٖت ،صعاؾاث أزالُ٢ت ،صاع ٢باد ،ال٣اَغة) ،ص،(ٍ.
.ٝ1993
ٕ  -ص /خىا الٟازٓعي ،زلُل الجغ ،جاعٍش الٟلؿٟت الٗغبُت ،صاع الجُل ،حرْث ،لبىان ،ط،3ٍ ،2
ٖ  -صٖ /بض ال٣اصع ٖغ ,ّٞاملضًىت ْالؿُاؾت ,صعاؾت في ) الًغْعير في الؿُاؾت( ال ً عقض ,ئجداص الجمُٗاث الٟلؿُٟت
2006م .
املٗانغة ,الٗضص ) ,(11مغ٦ؼ ال٨خاب لليكغ ,الُبٗت ْلى,
ٗ  -ص /مدمض ٖا ض الجا غي ،املشٟٓ٣نر في الخًاعة الٗغبُت ،مدىت ا ً خىبل ْه٨بت ا ً عقض ،مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة
.ٝ1995
الٗغبُت ،حرْث ،لبىان،1ٍ ،
.ٝ1992
٘  -ص /ماظض ٞسغي ،ا ً عقض ُٞلؿٓ٢ ٝغَبت  ،صاع املكغ ،١حرْث ،لبىان،3ٍ ،
ن
ً
عابها:هخب التراحم:
ن
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ٔ  -ا ً أبي أنِبٗتُٖٓ ،نر هباد في َب٣اث َباد ،صاع م٨خبت الخُاة ,حرْث ،لبىان،قغح ْجد ,٤ُ٣ص /هؼاع عيا) ,ص(ٍ.
) ,ص.ث(.
.ٝ1956
ٕ  -ا ً اع ،الخ٨ملت ل٨خاب الهلت ،جد ,٤ُ٣صٖ /ؼث الخؿُجي  ،ال٣اَغة،
1948م .
ٖ  -الظَبي ،ؾحر أٖالم الىبالد ،جد ,٤ُ٣ص /بكاع ٖٓاص  ،1ٍ ،حرْث ،لبىان،
ٗ  -ا ً الىضًم ،الِٟغؾذ ،م٨خبت زُاٍ) ،ص) ،(ٍ.ص.ث(.
1981م
٘  -البحه٣ي ،جاعٍش خ٨ماد إلاؾالم ،جد ,٤ُ٣ص /مدمض ٖلي ،صاع الٗلم للمالًحن،3ٍ ،
 - ٙالخىبلي ،قظعاث الظَب في أزباع مً طَب ،جد , ٤ُ٣ص /مهُٟى ٖبض ال٣اصع ،صاع ال٣لم ،حرْث ،لبىان. ،
1948م
 - 7الظَبي ،ؾحر أٖالم الىبالد ،جد ,٤ُ٣ص /بكاع ٖٓاص ،1ٍ ، ،حرْث ،لبىان،
 - 8الكِغؾخاوي ،امللل ْالىدل ،صاع املٗغٞت الجامُٗت ،حرْث ،لبىان .
1911م.
 - 9ناٖض هضلسخي ،الخٗغٍُ ٠ب٣اث مم ،
ٓٔ  -الُٟ٣ي،جاعٍش الخ٨ماد َْٓ مسخهغ الؼْػوي املؿمى:املىخجاث امللخُ٣اث مً ئزباع الٗلماد أزباع
َ1366ـ.
الخ٨ماد،جد,٤ُ٣أ -صًٓ /لُٓؽ لُبرث,مُبٗت الؿٗاصة،1ٍ ،
1952م.
ٔٔ  -ال٩اشخي ،ه٨ذ في أخٓا ٫الكُش الغةِـ ا ً ؾِىا ،جد ,٤ُ٣ص /أخمض ٞإاص َٓاوي ،ال٣اَغة) ،ص،(ٍ.
1949م.
ٕٔ  -املغا٦صخي ،املعجب في جلسُو أزباع املٛغب ،جد ,٤ُ٣ص /ؾُٗض الٗغٍان ،ال٣اَغة) ،ص،(ٍ.

ن
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واكو اإلاغؤة همؿاهم و ضخُت في ؤلانالم الهغبي
الضهخىعة ن هُفاء عشُضة جياعي ،حامهت نلي لىنِس ي البلُضة (2الجؼاثغ)نن–البلُضة
ن
ن
ملضمت
ل٣ض ن ْان للٗمل ٖلى حُٛحر همِ الخ٨ٟحر ججاٍ املغأة ٞان ٖضم مكاع٦تها في مجاالث الخُاة ًإزغ ؾلبا ٖلى
الخىمُت ٗٞلى إلاٖالم أن ًغ٦ؼ ٖلى الً٣اًا طاث الٗال٢ت املغأة ٦جغاةم الكغْ ٝتهُيت الغأي الٗام إلخضار الخُٛحر خُض
ًجب أن ٌكمل السُاب إلاٖالمي ظُل الكباب ْالغظل ْاملغأة ْاملجخم٘ بك٩ل ٖام ،ئن املغأة الٗغبُت ًجب أن ال ج ٓ٩رن
أؾحرة ٩ٞاع البالُت ْالتي عسستها إلاٖالهاث عٚم جُٓعَا ٗٞلحها أن حؿخسضم الٗلم في ئ٢ىإ املجخم٘ أَمُت صْعَا
الخُاحى في املجخم٘ ظىبا ئلى ظىب م٘ الغظل لِؿاَما مٗا في الخىمُت.
ئن الهٓعة التي ِْغث بها املغأة في إلاٖالم ْإلاٖالهاث الٗغبُت لم جد ٤٣الاًجا ُاث التي حٗبر ًٖ الٓي٘ الخ٣ُ٣ي
لِا في املجخم٘ ْلم حؿلِ الًٓد ٖلي جاعٍسِا الٍُٓل املجُض ٖبر الٗهٓعر ْلم جٓضر لىا ٢ضعاتها َْا٢اتها الُ٣اصًت
ْإلا ضاُٖت التي اؾخُاٖذ مً زال ٫مِٓٗ٢ا ئخضار حُٛحر اًجابي ْملمٓؽ ْل ً٨بُٗضا ًٖ إلاٖالم ْإلاٖالن الٗغبي.1
خُض ج٩اص ججم٘ الضعاؾاث املخ٩ازغة التي ِْغث في أٖ٣اب مإجمغ ٨حن ْاملٗىُت غنض نٓعة املغأة في ْؾاةل إلاٖالم
ًا
ظمُٗا ج٣ضم نٓعة ؾلبُت للمغأةْ ،طلٖ ٪لى ازخال ٝجٓظِاتهاْٖ ،لى ؾبُل املشاٞ ٫ان
امل٣غْدة ْاملؿمٖٓت ْاملغةُت أجها
الضعاؾاث املسخُت التي أظغٍذ ٖلى املجالث اليؿاةُت الٗغبُت أ٦ضث أجها جسهو خٓالي %75مً نٟداتها للجٓاهب
الجمالُت ْاملِٓغٍت للمغأة٧ :األػٍاد ْأصْاث الؼٍىت أْ املكا٧ل الٗاَُٟت لل٣اعةاث م٘ ئٟٚالِا بٗاص الىٟؿُت ْالضازلُت
للمغأة٨َْ ،ظا ًخم جهٍٓغ املغأة ْ٦أجها مِٓغ ْق٩ل ظمُل صْنر أي مًمٓنر صازليَْ ،ظا ًضٖ ٫لى أن ال٣اةمحن ٖلحها ٖلى
٢ىاٖت أن املغأة جٓلي الاَخماماث املِٓغٍت ْالك٩لُت ٖىاًت ٢هٓٔر ٖلى خؿاب ٢ضعاتها الظَىُت ْال٨ٟغٍت.2

 -1صورة المرأة العربية في اإلعالن ،منشور يف االنًتنيت ،تاريخ ادلراجعة فيفري  ،2015على ادلوقع االلكًتوين:
http://communication.akbarmontada.com/t1711-topic
 -2فاطمة حافظ ،صورة المرأة في وسائل اإلعالم ،منشورة يف االنًتنيت ،تاريخ ادلراجعة  21فيفري على ادلوقع االلكًتوين من فىت:
http://www.manfata.com/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%A7/
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مما ؾب ٤الخٗغى ئلُّ ٢غعها ازخُاع أن ًٓ٩نر ٖىٓان مضازلخىاْ :ا ٘٢املغأة ٦مؿاَم ْ ضخُت في إلاٖالم الٗغبي ْ ،الظي
ؾىدىاْلّ ْ ٤ٞالسُت الخالُت:
املدٓعر ْ٫ر :مٗجى إلاٖالم ْ إلاٖالن ْ هٓغة إلاٖالم الٗغبي للمغأة.
املدٓعر الشاوي :ئهجاػاث املغأة الٗغبُت ْ ْاِٗ٢ا.
اإلادىعن ألاوٌن :مهجى ؤلانالم و ؤلانالو و نكغة ؤلانالم الهغبي للمغؤة
هدىاْ٫ر َىا مٗجى مهُلخي إلاٖالم ْ إلاٖالن٦ ،ما هل٣ي هٓغة ٖلى هٓغة إلاٖالم الٗغبي للمغأة ٦ما ًلي:
ؤوال -مهجى مطؿلحي ؤلانالم و ؤلانالو
هخٗغَ ٝىا لمٖجى مهُلخي إلاٖالم زم مهُلر إلاٖالن ٧اآلحي:
 -1مهجى مطؿلح ؤلانالم
ضاًت أْص أن أخضص مٗجى ٧لمتي إلاٖالم ْإلاٖالنٞ .خدضًض املٗجى ْاملِٟٓم املُلٌ ٤ؿِل ٖلُىا الٓٛم في املٓيٕٓ في
الخ٣ُ٣تٖ ،ىضما ه٣غأ ما ً٨خب خٓ٫ر مِٟٓم إلاٖالمٌ ،ؿخٟاص مً طل ٪أن َظا املهُلر ٌٗجي هٟت ٖامت ،وكغ زباع
ْاملٗلٓماث ْإلاٖالهاث ٖلى الجماَحر ًٖ َغٍْ ٤ؾُلت ما مً ْؾاةل إلاٖالمٚ .حر أن َظا الخٗغٍ ٠املخضاْ٫ر ْٚحرٍ مً
الخٗغٍٟاث املسخلٟت ،التي ً٩اص ًدؿبها ال٨شحرْن ظامٗت ماوٗتَ ،ل مً قأجها أن جبحن خ٣ُ٣ت مهُلر إلاٖالم ض٢ت
ْْيٓح ،الؾُما في الٗهغ الخضًض خُض ناع إلاٖالم ًخسظ أبٗاصا ظضًضةً ،لخبـ ٞحها الش٣افي الؿُاسخيْ ،الٗلمي
األًضًٓلٓجيْ ،ما ئلى طل!٪
ئن الخدٓ٫ر الٗمُ ٤الظي قِضجّ خُاة إلاوؿان في الٗهغ الخضًض ،اٖترٔر مسخل ٠املؿخٍٓاث ْالجٓاهبٞ ،لم ًً٨
إلاٖالم مىأٔ أْ مىجى مً طل٣ ،٪ضع ما ٧ان الٗىهغ ٦ثر خٓا مً طل ٪الخدٓ ٠ُ٦ ،٫ال؟ ْ٢ض ٧ان هٟؿّ َغٞا
مكاع٧ا ْٗٞاال في جدٓ٫ر الٗالم ْجبضلّٞ ،لم ٌٗض الخضًض ًٖ إلاٖالم اٖخباعٍ مجغص لُت لخٓنُل السبرْ ،ئهما ٓنّٟ
ٓ٢ة الػْعصًت جإزغ بك٩ل سخغير في الجمِٓعْ ،مً زم حؿاَم في حكُ٨ل أِٞامِم ْجٓظحهِا٦ ،ما أهّ لم ٌٗض الخضًض ًٖ
الصخاٞت اٖخباعَا ؾلُت عابٗتْ ،ئهما ؾلُت أْلى!
ٖلى َظا ؾاؽٞ ،ان مِٟٓم إلاٖالم جٓؾ٘ أ٦ثرٞ ،ا٢خهغث حٗغٍٟاجّ اللٍٓٛت ْالانُالخُت الٗخُ٣ت ٖلى املٗاظم
ْالبدٓر ٧اصًمُت الخ٣لُضًت ،أما الضعاؾاث إلاٖالمُت الخضًشتٞ ،ال جلخٟذ ئلى جل ٪الخٗغٍٟاث املؿتهل٨ت٣ ،ضع ما جغبِ
مِٟٓم إلاٖالم الٓا ٘٢املٗانغْ ،ما ٌٗترًّ مً أخضار ْمؿخجضاث ؾُاؾُت ْا٢خهاصًت ْز٣اُٞت ْج٨ىٓلٓظُت ،مما
ؾًٓ ٝجٗل مِٟٓم إلاٖالم ًخسظ صالالث ظضًضة جدُل ٖلى الؿلُت ْالٓ٣ة ْالخأزحر ْالُِمىت ْالؿُُغة ْٚحر طل.٪
ٞهاخب ٦خاب )املخالٖبٓ رن الٗ ٓ٣رَ (٫غبغث أ .قُللغًٟ ،ؿغ في م٣ضمت ال٨خابً ٠ُ٦ ،خدٓ ر ٫إلاٖالم مً ظِت أْلى ،ئلى
ٖملُت جًلُلْ ،مً ظِت زاهُت ئلى أصاة ِ٢غ ْ٢م٘! ٗٞىضما "ٌٗمض مضًغْر أظِؼة إلاٖالم ئلى َغح أ٩ٞاع ْجٓظِاث ال جخُا ٤
م٘ خ٣اة ٤الٓظٓص الاظخماعيٞ ،اجهم ًخدٓلٓ رن ئلى ؾاتسخي ٖ ،٫ٓ٣طل ٪أن ٩ٞاع التي جىدٓ ًٖ ٖمض ئلى اؾخدضار مٗجى
ٔ أ٩ٞاع ممَٓت أْ مًللت!" .زم "ئن جًلُل ٖ ٓ٣ر ٫البكغ َٖٓ ،لى خض  ٓ٢ر ٫اْلٓ ٞغٍغ،
ػاة ...٠لِؿذ في الٓا ٘٢ؾٓ ر
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"أصاة للِ٣غ"ً ِٓٞ .مشل ئخضٔ صْاث التي حؿعى الىسبت مً زاللِا ئلى "جَُٓ٘ الجماَحر ألَضاِٞا السانت"٢ْ ".ض
جٓ ٠٢امل٨ٟغ مغٍ٩ي وٗٓم حكٓمؿ٩ي في ٦خا ّ )الؿُُغة ٖلى إلاٖالم( ،الظي ج٩لم ًٖ الضٖاًت املًللت لئلٖالم.1
 -2مهجى مطؿلح ؤلانالو
إلاٖالن أْ الضٖاًت أْ إلاقِاع َٓ أخض وكُت إلاٖالمُت التي ال ٚجى ٖجها لؤلوكُت الا٢خهاصًت مً نىاٖت ْججاعة
ْزضماث ْٚحرَا مً وكُت الا٢خهاصًت ْ٦ظل ٪اليؿبت للمإؾؿاث ْاملىٓماث السحرًت ْٚحر الغبدُت ْالتي ضْنر
إلاٖالن ًٖ مجِٓصاتها ٞلً جدهل ٖلى الضٖم املجخمعي ْالخمٍٓل املاصي الالػم الؾخمغاعَا في ٖملِا ْأصائها لغؾالتها.
ْ ٌٗخبر إلاٖالن ظؼد مً وكاٍ مخٗضص الٗىانغ َْٓ اليكاٍ الترٍْجي ْمً املٗغْ ٝأن إلاٖالن ًخ١ٟٓر في خاالث
ٔ ْٖلى زو ئطا حٗل ٤مغ املٓماث الهىاُٖت ْطل ٪ألن الُبُٗت
٦شحرة ألن لّ مؼاًا ًٖ ٖىانغ مؼٍج الترٍْجي زغ ر
ْ ١إلاٖالن ٖلى ٖ٨ـ البُ٘ الصسصخي خُض أهّ ًم ً٨جد ٤ُ٣اجهاٖ ٫لى هُاْ ١اؾ٘
السانت لئلٖالن جدَ ٤٣ظا الخ ٟٓر
ًا
ظضا في ْ٢ذ مدضْص للٛاًت ًدخل إلاٖالن م٩اهت مخمحزة يمً املؼٍج الترٍْجي ،ل أن أَمُخّ جهل في بٌٗ الخاالث ئلى
ر
ًا
ًا
ُ٢اؾا األوكُت الترٍْجُت زغٔر
ر
أهّ ًغاٍ البٌٗ ٓ٩هّ ال٩لمت املغاصٞت للترٍْج ،هٓغرا للٗم ٤الخاعٍذي لِظا اليكاٍ
يمً املؼٍج.
ًا ًا
طاجُا الخُٓعر الخ٣جي الظي ههل ئلُّٞ ،م٘ الخُٓعر ال٨بحر الظي أخضزخّ الخٓاؾِب في ٖاملىا
جُٓعا ر
ر
ْإلاٖالن ً ًٞخُٓعر
الُٓم ،اوٗ٨ـ طل ٪ضْعٍ ٖلى ٖالم الضناًت وؤلانالو ٞأنبذ جهمُم إلاٖالهاث ْئزغاظِا ّ مً الخُٓعر ْالجاط ُت
الصخيد ال٨شحر.
ْلِؿذ نىاٖت إلاٖالهاث مً الٟىٓنر املؿخدضزت ْئهما هي ٢ضًمت ٢ضم الخاعٍش٣ٞ ،ض ضأ إلاٖالن ٖلى أق٩ا ٫جُٓعث
مغْع ال٣غْن ختى أنبذ  ًٞإلاٖالن ٦ما وٗغ ّٞآلان ،خُض لِا ٖضة أهٓإ:


إلاٖالهاث املُبٖٓتْ ،هي ٢ضم ٖلى إلاَال ١حن ٞىٓ رن إلاٖالن ْهي ئٖالهاث الصخْ ٠املجالث ْالضْعٍاث
ًا
أًًا اإلٖالهاث ٚحر املباقغة ،ألهّ ال ًم ً٨جدضًض الٟغص
ر
ْامليكٓعاث ْاملله٣اثْ .هي ما ًم ً٨حؿمُخّ
املؿتهض ٝمجها ض٢ت.



إلاٖالن املباقغ ْمىّ ال٨خِباث ْاملٍُٓاث التي جغؾل البرًض ألشسام بُٗجهم.



إلاٖالهاث الساعظُت ،ئٖالهاث الكٓاعٕ ْاملٗاعى ْإلاٖالهاث ٖلى ظٓاهب الخاٞالث الٗامت.



إلاٖالهاث املؿمٖٓت ْهي إلاٖالهاث إلاطاُٖت التي جبض ٖلى مٓظاث زحر إلاطاعي.
ًا
إلاٖالهاث املؿمٖٓت  /املغةُت ْهي ئٖالهاث الخلٟاػ ْهي ٦ثر اهدكاعرا آلان ْ٦ظل ٪ئٖالهاث صْعر الؿِىما.



 -1تكاري ىيفاء رشيدة ،المسؤولية الجنائية عن جرائم اإلعالم  :دراسة في قانون اإلعالم الجزائري  ،مداخلة مقدمة يف إطار فعاليات ادللتقى الدويل الثالث :
القانوف و قضايا الساعة ،ادلتعلق بػ  :أخالقيات ادلمارسة اإلعالمية بُت ضوابط القانوف و واقع ادلهنة ،معهد العلوـ القانونية و اإلدارية ،ادلركز اجلامعي مخيس مليانة،
 ،2010اجلزائر.
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إلاٖالهاث ٖلى قب٨ت ئهترهذ) ،مؿمٕٓ /مغتي /جٟاٖلي( ْ٢ض ػاصث أَمُخّ اػصًاص أَمُت قب٨ت املٗلٓماث الٗاملُت
ٓ٧ؾُِ ئٖالمي َاةل ْجُٓعث ئٖالهاتها ختى ْنلذ ئلى املؿخٓٔر املخ٣ضم الظي هغاٍ الُٓم.

 إلاٖالهاث ٖلى قاقت الِاج ٠الجٓا ٫بٗض اػصًاص ٖضص مؿخسضمُّ خٓ٫ر الٗالم ٞأنبذ ْؾُلت ئٖالهُت َامت.
ًا
ًا
مُٗىا هدٓ هٓام أْ مظَب
ر
ر
ق٨ال
أما الضٖاًت هي ُُٟ٦ت الخأزحر ٖلى عاد ْمٗخ٣ضاث الجماَحر ل٩ي ججٗلِا جخسظ
هٓعة ئًجا ُت أْ نٓعة ؾلبُت ْطل ٪بهض ٝتهُيت هٟؿُاث ٞغاص ل٩ي ً٣بلٓا ْظِاث الىٓغ التي جضٖٓ لِا ْفي بٌٗ
1
خُان جلجأ ئلى حكٍّٓ الخ٣اةْ ٤جدغٍِٟا ْمً املالخٔ َىا مؿاخت ٖضم الالتزام الخ٣ُ٣ت ْاملٓيُٖٓت
زانُا -نكغة ؤلانالم الهغبي للمغؤة
مً زال ٫الىٓغ ئلى ْا ٘٢املغأة طاتها َْٓ ما ًخُلب ال٣غادة مً ػاٍْخحن:
– خاظت املغأة للٗمل في الًٟاةُاث ٧اوؿان ٌٗمل مً أظل صًمٓمت الخُاة زم مً أظل ٟ٦اخِا ْمؿاَمتها في مٗالجت
نٓعتها في إلاٖالم مً زال ٫مسخل ٠الٗىاًٍْ الٗلمُت ْالٟىُت ْالاظخماُٖت ْالؿُاؾُت التي جِٓغ بها ٖلى قاقت ْؾُلت
إلاٖالم.
ٔ أَمِا الترٍْج ْالضٖاًت
– مً زال ٫خاظت الًٟاةُاث للمغأة ٗ٦املت في مسخل٢ ٠ؿام ْخاظتها لخد ٤ُ٣م٣انض أزغ ر
ْإلاٖالن لبرامجِا املسخلٟت ْلبرامج ْزُِ شسام ؾٓاد مً املمٓلحن أْ صاٞعي ٓٞاجحر إلاٖالهاث الطسمت طاث املبالٜ
الٗالُت مً أظل اؾخسضام نٓعة املغأة ىمٓطظحن،ؾلبي ْئًجابي :
 -1الطىعة الؿلبُت
جخمشل َظٍ الهٓعة املغأة التي جُ٣ضَا الٗاصاث ْالخ٣الُض في مجخمٗاث الٗالم الشالض التي ٌؿٓصَا ال٣ٟغ ْالجِل
ْالجمٓص ْالاؾدؿالم ْالاؾخ٩اهتْ,التي ظٗلذ املغأة جىٓغ ئلى ٧ل عظل في مجخمِٗا ٖلى اهّ ؾُضَا ْظضث لسضمخّ ْجلبُت
عٚباجّ ْجخمشل َظٍ الهٓعة الهٓعة املكَٓت التي ٢ضم ٞحها إلاٖالم الٗغبي املغتي سانت "املغأة "في نٓعتها الىمُُت
ْجل ٪الهٓعة ال حٗجي ٚحر املغأة الخ٣لُضًت أْ م ْعبت املجز٫ر ْالؼْظت .
ْ ل ً٨إلاٖالم الٗغبي أًًا ٖلى الى ٌُ٣مً نٓعة املغأة املؿدؿلمت السىٕٓ جل٢ ٪ضم املغأة هٓعتها اللٗٓب املخمغصة
ٖلى الخ٣الُض ْ٦ال الىٖٓحن مٓظٓصًً املجخم٘ ْ ..ل ً٨ما حهم جدَ ّ٣ُ٣ىا  َٓ :لِـ ٧ل وؿاد الٗغب ئما أن جُبش أْ
ج٨يـ ْجمسر البالٍ ْجغبي َٟا ٫أْ امغأة مىٟلخت مً الًٓا ِ الاظخماُٖت ْما قا ّ طل, ٪ئن الخ٣ُ٣ت لِؿذ ٦ظل٪
ٞاملغأة لِا أصْاع ؾُاؾُت ْا٢خهاصًت ْز٣اُٞت ْٖلمُت ْجىٍٓغٍت ملمٓؾت ْمٗتر ٝبها مً ال٣اصخي ْالضاوي ظٗلِا قغٍ٪
أؾاؽ في نىاٖت الخُاة ،مغ الظي لم ًبرػٍ إلاٖالم الٗغبي جالد ,خُض املغأة الٗاملت ْالٗاملت ْاملؿيٓلت ْعبت املجز ر٫
املبخ٨غة ْٚحر الخ٣لُضًت ٞ,اإلٖالم الٗغبي زغ ج٨غَـ الهٓعة الكاتٗت في طَان ْ٢ضم إلاٖالم املغتي مىّ املغأة

 -1معنى اإلعالن ،منشور على ادلوقع االلكًتوين للموسوعة احلرة ويكيبيديا ،تاريخ ادلراجعة فيفري :2015
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
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في نٓعتها الىمُُت جل ٪الهٓعة التي ال حٗجي ٚحر املغأة الخ٣لُضًت ٦ْ .ما ال حٗجي أًًا ٚحران إلاٖالم الٗغبي طاجّ الظي لم
حهخم ٖلى ْ ٤ٞالغنض الظي ظاد في أْعا ١الىضْة للخٛحراث التي ضأ الٟغًٍ ٤ىا٢ل ٞحها أق٩ا ٫الخلٓ٫ر ْاملٗالجاث التي
جمسًذ ًٖ ٢غاعاث هضْة اليؿاد ال٣اهٓهُاث املٛغب " في خملت إلاٖضاص ألؾبٕٓ املؿاْاة التي ظغث في املٛغب في01
ْ 2008التي ٢ض اؾخسلهذ ٞغ١ر الٗمل مسخل ٠ال٣ىٓاث مً أ داثها التي ُٖ ِغيذ في الىضْة املٗىُت خٓ٫ر نٓعة
 /طاع/
املغأة في الُٟضًٓ ٧لُب هدُجت مٟاصَا أن املغأة في جل ٪الىخاظاث هي هثى ْ ِ٣ٞهي هثى التي ًخٛؼ٫ر ٞحها الظٓ٧عر .أما
اليؿبت لئلٖالهاث ٞهي صاةما ما جىمِ نٓعة املغأة ْججٗلِا ال جٓ٣م ئال األٖما ٫املجزلُت ْ ،في  ًٞال٩اعٍ٩اجحر لم جً٨
مٓعر مً خُض امل٣اعهت الخُُ٣م الؿا  ٤أًٞل ٖلى إلاَالٞ ١التر٦حز أًًا ٖلى هثى ْلِـ إلاوؿاهت ْ٦ظا ظٗل املغأة
زل ٠املك٨الث صاةما ْؾبُال مٟخٓخا للتر.٤ُ٢
 -2الطىعة الاًجابُت اإلانطفت للمغؤة
م٣ا ل الهٓعة الؿلبُت الؿا ٣ت التي اؾدىض الباخض ٖلحها في جٓيُدّ للبدٓر املٓيُٖٓت ْالٗلمُت التي جىاْلذ ًُ٢ت
املغأة في إلاٖالم ْنٓعتها الباتؿت املكَٓت جل٪؛ م٣ا ل جل ٪الهٓعة جٓظض نٓعة ئًجا ُت في بٌٗ الىخاظاث إلاٖالمُت
ْبٗامت هٓص ضدا أن ٌؿخُٟض الباخض مً بٌٗ ال٣غاداث ْالغؤٔ التي جم جىاْلِا في صعاؾاث ؾا ٣ت حكحر ئلى الهٓعة
٢ 2008اةلت" -ئن مشل
إلاًجا ُتٞ .ل٣ض أْضخذ مدامُت مً املٛغب في خملت إلاٖضاص ألؾبٕٓ املؿاْاة التي ظغث في / 1طاع/
َظٍ الجمُٗاث [أي الجمُٗاث التي جدىاْ٫ر ً٢اًا املغأة ْمك٨التها ؾغٍت] مٓظٓصة في الٛغب ْمً طل ٪في ٦ىضا،
ْأقاعث ئلى أهّ مً ًٞل مٗالجت ً٢اًا ؾغة اإلههاث ئلى الُغٞحن ْئجبإ ْنٟاث ٖالظُت هسخاعٍ َىا ً٨مً في
الىمٓطط إلاًجابي للؼْظحن مٗا ْ .بهضص ه٣ل الهٓعة إلاًجا ُت للمغأة ْملؿاَماتها بك٩ل أْضر ٌؿدكِض ٫ٓ٣ر ؾُضة
ٞاٖلت في املجخم٘ الٗغبي ) :ئن نٓعة املغأة في ْاظِت إلاٖالم ْأوكُخّ يغْعة ٖالُت في َظا الٓ٢ذ ألجها حؿاٖض ٖلى ئٞغاػ
ُ٢اصاث ظضًضة ْهي هٟؿِا حؿاٖض ٖلى جىامي ٞغم الخٗلُم ْالسبراث في مجا ٫ه٣ل ناص ١لهٓعة خُ٣ُ٣ت للمغأةْ ،مً
زال ٫الكب٨ت الٗغبُت هخجىب حكخِذ املٓاعص ْالُا٢اث ْجسغط ْظِاث هٓغ ناةبت ٍْٓ٢تْ ،مً املم ً٨بٗض َظا أن
ًخٗاْنر مىخجٓ الضعاما إلزغاط ً٢اًا املغأة الخُ٣ُ٣ت ْججؿُضَا في أٖمالِم مهضاُ٢ت ْمٓيُٖٓت.
ْفي ئَاع ازخُاع هماطط نٓ رع ئًجا ُت للمغأة ؾٓاد ٟٗلِا أْ ما ً٣ضمّ ظاهب مً إلاٖالم ال ض مً إلاقاعة ئلى ما أ٦ضجّ
ًا
جُٟٗال لخٓنُاث ٧ل مً مىخضٔ املغأة
ر
الؿُضة خُض جبيذ املىٓمت مكغْٕ [إلاؾتراجُجُت إلاٖالمُت للمغأة الٗغبُت ]
ْ 2002جٓنُاث املإجمغ ْ٫ر للمىٓمت الظي ٖ٣ض جدذ ٖىٓان "ؾذ ؾىٓاث بٗض
ْإلاٖالم الظي ٖ٣ض في أ ٓ ْبي ٖام
ال٣مت ْلى للمغأة الٗغبُتْ ..التي حكحر ئلى إلاهجاػاث ْالخٓنُاث ٍْإ٦ض َىا املالخٓت أٖالٍ ْبًغْعة جبجي املغأة طاتها
لً٣اًاَا ؾاؾُت ٍْإ٦ض ٖلى صْعَا في ئٖضاص مىهج ٖمل مخ٩امل لِا في ٧ل ًُ٢ت مً ً٢اًاَا ,مً أظل حُٛحر الهٓعة
الؿاةضة في إلاٖالم الٗغبي ْفي الًٟاةُاث املسخلٟت ؾٓاد مً ظِت الىمُُت أم مً ظِت الؿلبُت ْالدكٍّٓ ْبما ّ
ًذجم
ِ
الهٓعة املكَٓت للخاالث الكاطة السهٓم.1
 -1ناجي هنر النهر ،صورة المرأة في وسائل اإلعالم العربية دراسة تحليلية لتناول صورة المرأة في قناة الـ mbc1نموذجا ،رسالة ماجستَت يف اإلعالـ
واالتصاؿ ،كلية اآلداب والًتبية .األكادديية العربية ادلفتوحة يف الدمنارؾ وىي جزء من متطلبات درجة ادلاجستَت يف اإلعالـ واالتصاؿ ،بدوف سنة ،الدامنارؾ ،منشورة
على ادلوقع االلكًتوينwww.ao-academy.org/docs/naji_nahr_master_degree_study_2306008.doc :
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اإلادىعن الثاني :بنجاػاث اإلاغؤة الهغبُت و واكهها
وٗالج في َظا املدٓعر ئهجاػاث املغأة الٗغبُت زم هخُغ١ر لٓا ٘٢املغأة في املجخم٘ ْ إلاٖالهاث ْ ،طل٦ ٪ما ًلي:

ؤوال -بنجاػاث اإلاغؤة الهغبُت في ؤلانالم
مً زال ٫الجلؿت الشاهُت مللخ٣ى الٟجحرة إلاٖالمي السامـ ْالتي ظادث جدذ ٖىٓان "جدضًاث الٗمل إلاٖالمي
للمغأة" ظضال ْاؾٗا خٓ٫ر الُٓ٣ص التي جٓاظّ املغأة في مجا ٫إلاٖالم ،خُض جمذ إلاقاعة مً زال ٫أخض املخضزلحن ئلى ْظٓص
يْٗ ٠اضر في خًٓعر املغأة في الخ٣ل إلاٖالمي ْفي ه٣ا ت الصخُٟحن خُض ٌٗاص ٫ما ً٣اعبُٞ %20ما ًمشل خًٓعَا
في الؿٓ١ر الا٢خهاصي ما ً٣اعب  16%أي أن املغأة خ٣٣ذ ئهجاػاث في مجا ٫الصخاٞت أ٦بر مً الاهجاػاث في الُ٣اٖاث
زغٔر في الؿٓ١ر ْطلٖ ٪لى الغٚم مً ظٓص جىاٞـ ٓ٢ير حن الغظل ْاملغأة في املجا ،٫مبرعا طل ٪الُٓ٣ص الاظخماُٖت
أخُاها ْجًُٟل املغأة لبٌٗ املًِ زغٔر .ئياٞت ئلى يٗ ٠جٓاظضَا في الصخاٞت املُضاهُت٦ ،ما ها٢ل ػمت
الاظخماُٖت ْْظٓص جدٓالث اظخماُٖت ْؾُاؾُت ْا٢خهاصًت حِٗكِا املىُ٣ت الٗغبُت ْالك٩ل الخ٣لُضي لؤلؾغة الٗغبُت
ْجأزحرٍ في الخ ًٍٓ٩الُب٣ي في املجخم٘ ْما ًيخج ٖىّ مً اؾخٛال ٫لهٓعة املغأة ْهٓغة ال جلُ ٤بها خُض أنبدذ جٓاظِّ
اهخ٣اصاث في املجا ٫إلاٖالمي مإ٦ضا ٖلى يغْعة جُُ٣مِا مً ٢بل املجخم٘ ْئُٖائها م٩اها مغمٓ٢ا في املإؾؿاث إلاٖالمُت
ٔ أهّ ال جخاح ٞغنت لليؿاد
 ١الٗمل ،خُض ئن املغأة خ٣٣ذ ئهجاػاث ُٖٓمت في املجا ٫الصخٟي ئال أهىا هغ ر
ْصِٗٞا في ؾٓ ر
ئٖالمُا ٦ما هي مخاخت للغظاْ .٫أ٦ض أًًا ٖلى أهّ ال جٓظض ٖضالت مِىُت في ٖمل املغأة.
ْأقاع هٟـ املخضزل ئلى ٖضم الخمُحز حن إلاٖالمُاث ْخ٫ٓ٣ر إلاهخاط الٟجي زغْٔ ،أ٦ض ٖلى أن َىا ٥خغا ٥منهي
ْاضر ْحُٛحر في خًٓعر املغأة في املإؾؿاث الٗغبُت خُض أنبذ لِا خًٓعر ٦مي ٦بحر ْمٗ٫ٓ٣ر في املإؾؿاث الٗغبُت مىظ
مىخه ٠الدؿُٗيُاث ْختى آلان ْلِظا ال ًم ً٨أن جٓ٩نر املغأة في الجاهب الِل مً املإؾؿت"ْ .جُغ١ر ئلى الٓظٓص
إلاٖالمي للمغأة خُض ئن اليؿاد أ٦ثر في الكاقاث ْأ٢ل في الصخاٞت الخلٟؼٍٓهُت ؾٓاد الا٢خهاصًت أْ الؿُاؾُت ْٚحرَا،
٦ما أن اليؿاد أ٦ثر في الصخاٞت الٓعُ٢ت ْأ٢ل في صخاٞت املُضان.
ٔ مخضزل زغ في ْع٢خّ التي ظادث بٗىٓان "إلاٖالمُاث ْالخٛحراث الاظخماُٖت ْالؿُاؾُت" " أن ْي٘ املغأة
ِىما ًغ ر
في إلاٖالم جأزغ الىٓام الاظخماعي ْالؿُاسخي مما أخضر ال٨شحر مً الخٛحراث في َظا املجا ،٫ألن بٌٗ املجخمٗاث
ْ هٓمت الؿُاؾُت جٟغى ُٓ٢صا ٖلى ٖمل املغأة في إلاٖالمَْ ،ظا ٌٗجي أن أي حٛحر في َظٍ هٓمت ًإزغ امل٣ا ل ٖلى
ْي٘ املغأة في إلاٖالمْ .لٓ جدضزىا ًٖ املغأة الٗغبُت بك٩ل زام ًم٨ىىا ال٫ٓ٣ر أجها ٢اصعة ٖلى الٗمل ْإلاهجاػ في الخ٣ل
إلاٖالمي ئطا أجُدذ لِا الٟغنت ْالتي ال جخأحى ئال خُٛحر الىٓغة الاظخماُٖت للمغأةَْ ،ىا ًم٨ىىا ال٫ٓ٣ر أهّ ال ًم ً٨أن
وٗمم ٨ٞغة أن املغأة مخسلٟت ئٖالمُا بؿبب ازخال ٝهٓمت الاظخماُٖت مً صْلت ئلى أزغٔر.
ْْنٟذ مخضزلت أزغٔر في مجا ٫إلاٖالم ،املإؾؿت إلاٖالمُت الظٓ٧عٍت ْأن الغظل ٌٗخبر َٓ ْ٫ر في َظا املجا،٫
ٔ املنهي للمغأة ،ل٨جها ٢اصعة ٖلى أن جسُٓ زُٓاث ْاز٣ت ئطا أجُدذ لِا الٟغنت٦ ،ما ها٢كذ
مكحرة ئلى يٗ ٠املؿخٓ ر
www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

317

أعمال المؤتمر الدولي السابع :المرأة والسلم األىلي  /طرابلس  21 - 19مارس 2015

الخدضًاث التي جٓاظّ املغأة في ُ٢اع الٗغبُت ْجُٓعر خًٓعر املغأة في إلاٖالم ْالظي ٧ان لؿببحن عةِؿُحن َما الخُٓعر
الضْلي ًٖ َغٍ ٤حصجُ٘ املإجمغاث ْ مم املخدضة ٖلى ج٩اٞإ الٟغم حن الغظل ْاملغأةْ ،الخُٓعر الَٓجي الظي ًسخل٠
مً صْلت ألزغْٔ ،إلاٖالم الجضًض ْزلِ املٟاَُم في إلاٖالم الٗغبيْ ،جدضزذ ًٖ الخدضًاث التي جٓاظِِا املغأة الٗغبُت
ْإلاٖالمُت زانت في ُ٢اع الٗغبُت ،خُض جأحي مً أَم الخدضًاث الؿُا ١الضْلي ْالٗغبي خٓ رَٟ ٫غة مٟاَُمُت
انُالخُت جسو إلاٖالم في ٖمٓمّ خُض ئن الضْ ر ٫الٛغبُت املخ٣ضمت جُغح مؿألت املٓيُٖٓت ْالخ٣ُ٣ت ْالبدض ًٖ
الخ٣ُ٣ت في املجا ٫إلاٖالمي ُغٍ٣ت ملخت ْاملسخهٓنر مى٨بٓنر في َظٍ املؿألت خُض ًإزغ طل ٪في الصخاٞت ٖامت٦ ،ما
ها٢كذ ْي٘ الصخٟي ْما ًخٓظب ٖلُّ مً اظتراع الخ٣ُ٣ت أْ ىائها ،خُض ئن املٓيُٖٓت ًجب أن جٓ٩نر ُ٢مت زا خت
ٌؿدىض ٖلحها الصخٟي في ٖملّ ئال أجها أنبدذ ُ٢مت مخدٓلت ،خُض أن ل٩ل شسو هٓغة للخ٣ُ٣ت جسخل ًٖ ٠آلازغ
جيخج ًٖ ٖضم املٓيُٖٓت التي ًخُغ١ر ئلحها بٌٗ الصخُٟحن ْ ،جدضزذ أًًا ًٖ جُٓعر نٓعر املغأة ٦صخُٟت أْ
٦اٖالمُت ،مإ٦ضة ٖلى ْظٓص زلِ حن املِىت الصخُٟت ْإلاٖالمُت٢ْ ،الذ أن إلاٖالم الٗغبي جُٓعر في ق٩لّ ْلم ًخُٓعر
ٖمٓما في مًمٓهّ خُض ٣ي ٌكخ ٤هٟـ املٟاَُم ْهٟـ املهُلخاث ْل ً٨اٖخماص ج٨ىٓلٓظُاث خضًشت ئهما املٟاَُم
أنبدذ ج٣لُضًت ْاملشاٖ ٫لى طل ٪أن صخاٞت املٓاًَ في ٧ل البلضان التي جُٓعث ٞحها الصخاٞت ْالتي هداْ٫ر مدا٧اتها أْ
ٔ أن صخاٞت املٓاًَ جُٓعث ُغٍ٣ت ٦بحرة ْأنبذ املٓاًَ مهضعا مً
اؾخ٣اد بٌٗ املٗلٓماث مجها ْهخضعب بها هغ ر
مهاصع زباع املِمت ظضا في مإؾؿاجىا إلاٖالمُت ل٨ىىا وٗخ٣ض امل٣ا ل أن َظٍ الصخاٞت قبّ مُٛبت ْبالخالي ٞان
املٓاًَ لم ًهبذ ٌك٩ل مهضعا مِما لؤلزباع.
ٍْ٫ٓ٣ر مخسل زغ " ،أن املغأة الٗاملت الػالذ حٗاوي مً الىٓغة الضْهُت لِا زانت املغأة الٗاملت في مجا ٫إلاٖالم،
ٞغظا ٫الضًً املخُغٓٞنر ٖلى ؾبُل املشا٣ً ٫للٓنر مً قأن املغأة ْأَلُتها للُ٣ام بهظا الضْع ،ئلى ظاهب نغاٖاتها السانت
م٘ ؾغة التي حؿاَم بك٩ل ٦بحر في هجاخِا أْ ٞكلِا ٧االهخ٣اصاث ؾغٍت التي جٓاظِِا خٓ٫ر الِٓٓعر أمام قاقاث
الخلٟاػ ْجأزغَا زاعط املجز٫ر لؿاٖاث َٓا٦ ،٫ما جدضر ًٖ أظؼاد إلاٖالم مً صخاٞت ْجلٟؼٍٓنر ْئطاٖت ْئهترهذ ْأجها
جخُٓعر بك٩ل ٦بحرْ ،جدضر ًٖ هٓغة املجخم٘ للمغأة ٢ضًما ْخضًشا ْما جٓاظِّ مً جدضي ئزباث أن ال٨ٟغ َٓ ؾاؽ
في املجا ٫إلاٖالمي ْلِـ املِٓغْ ،اتهام الغظا ٫لئلٖالمُاث أجهً أ٢ل قأهاْ ،جدضي الخٗامل م٘ زُاد الصخُٟت خُض
ئن املغأة جدخاط ئلى جٍُٓغ ٢ضعاتها ْمِاعاتها إلاٖالمُت ُٞما ًخٗل ٤الهُاٚت ْمِاعة ال٨خا تْ ،السغْط مً ٗ٢ٓ٢ت الاؾم
املؿخٗاع َْظا ًخُلب املؼٍض مً الش٣ت٦ ،ما أ٦ض ٖلى أن ال٨شحر مً اليؿاد أنبدً ًخأزغنر بهظٍ الاهخ٣اصاث ُٞداْلً
الخُٛحر للخماشخي م٘ الىٓغة املجخمُٗت ٞىجض أن البٌٗ ًلجأن ئلى حُٛحر املِٓغ الساعجي ُٞما ًب٣ى ال٨ٟغ أؾحرا
للمٗخ٣ضاث ال٣ضًمت.1
بٗض أن ٖغٞىا ئهجاػاث املغأة الٗغبُت في إلاٖالم ههل إلل٣اد هٓغة ْا ٘٢املغأة الؿٗٓصًت في إلاٖالم زم ْي٘ املغأة
الٗغبُت في ال٣ىٓاث الًٟاةُت ٧اآلحي:
 -1نمىطج نن واكو اإلاغؤة الؿهىصًت في ؤلانالم
 -1تحديات العمل اإلعالمي للمرأة ،ملتقى الفجَتة اإلعالمي ،2014/09/23 ،منشور على االنًتنيت ،تاريخ ادلراجعة فيفري  ،2015بادلوقع االلكًتوين لويئة
الفجَتة للثقافة و اإلعالـhttp://fcma.gov.ae/ar/News.aspx?id=590&sid=2 :
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ْ ٢ض جدضزذ بٌٗ إلاٖالمُاث ًٖ ْا ٘٢املغأة في املجا ٫إلاٖالمي في الؿٗٓصًت ئخضٔ الضْ٫ر التي جُ٣ض خغٍت املغأة في
2000م  -بؿغص ججغبتها م٘
٦شحر مً املجاالث ،جدضزذ ئٖالمُت مً الؿٓصان  -مؿدكاعة ئٖالمُت ْصخاُٞت مىظ ٖام
إلاٖالم الؿٗٓصي ْ٢الذ ٖ:انغث ْاٚ ٘٢حر الظي ؾمٗذٞ ،املغأة الؿٗٓصًت عٚم يُ ٤إلام٩اهاث لِا اؾخُاٖذ أن جبرػ،
ْأن جسغط مً ٓج٣ت ال٣الب الاظخماعي لل٣الب الؿُاسخي ْالا٢خهاصي جاهب املدلي ْالٟجيْ ،هي خغنذ ٖلى البرْػر
ْجشبُذ السُٓة في قتى املجاالث ْال٨خا ت االؾم الهغٍذ بٗض أن ٧ان الاؾم املؿخٗاع ًُغى في املجا ٫بؿبب ٖٓاة٤
مجخمُٗت ،مغ الظي شج٘ الُ٣اصة الؿٗٓصًت ٖلى ج٣لُضَا ٖضص مً املىانب الُ٣اصًت ٦ىاةب ْػٍغ ُْْ٦ل ْػاعة ْمضًغ
ظامٗتْ ،هجخذ في جمشُل اململ٨ت زاعظُا ْصْلُا .
ْفي ؾإاٖ ًٖ ٫مغ الخٗلُم إلاٖالمي في الؿٓصانَْ ،ل املغأة الؿٓصاهُت ماعؾذ إلاٖالم بٗض صعاؾت أ٧اصًمُت؟
عصث هٟـ إلاٖالمُت :ئن الٗمل الصخٟي ْإلاٖالمي بك٩ل ٖام ضأ ٚحر مخسهوٞ ،مِىت الصخاٞت ؾب٣ذ الخٗلُم
إلاٖالمي بؿىٓاثْ ،ل ً٨مدا٧اة الضْ٫ر املخ٣ضمت ْالسبرة ْالخضعٍب أَل املغأة َىا ٥لسٓى املجا ،٫مغ املمازل للممل٨ت
الؿٗٓصًت في طل ،٪مكحرة ئلى أن ججغبتها في الٗمل إلاٖالمي الؿٗٓصي أ٦ض لِا ٢ضعاث املغأة الؿٗٓصًت ْٟ٦ادتها التي
ظٗلذ مجها مدِ ؾباْ ١جىاٞـ حن الجِاث الؾخُ٣ابها ىاد ٖلى زبرتها ْمماعؾتها إلاٖالمُت .
ْفي ؾإا ٫زغ ًٖ ئم٩اهُت الاؾخٟاصة مً الخ٣اعٍغ الصخُٟت اليؿاةُت في الصخ ٠الٗغبُت التي حٗض ٨ٟغ ْمجِٓص
أهشٓي؟
;أ٦ضث ئٖالمُت زاهُت اخضٔ الصخ – ٠أجها جمخل ٪أعقُٟا مخ٩امال للٗضًض مً الخ٣اعٍغ الصخُٟت الؿٗٓصًت ْال ؾُما
اليؿاةُت مجهاْ ،أن الٗضًض مً الصخ ٠الٗغبُت ْالسلُجُت ْالضْلُت اؾخٗاهذ خل ٪الخ٣اعٍغ في صخِٟم لالؾدكِاص
بٗضص مً املٓايُ٘ الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْاملدلُت ،مكحرة أن املغأة الؿٗٓصًت هٟت ٖامت لضحها ٢ا لُت َاةلت في
مٓا٦بت الٗهغ م٘ الاخخٟاّ الٍِٓت الضًيُت ْالاظخماُٖت ْالٗاصاث ْالخ٣الُض٢ْ ،ض أزبدذ طل ٪مً زال ٫مكاع٦تها في
املإجمغاث ْالضْعاث ْالاظخماٖاث املٟخٓخت .
ْفي ؾإا ًٖ ٫ئم٩اهُت ْظٓص جٓانل حن الصخُٟاث الؿٓصاهُاث ْالصخاُٞاث الٗغب في ملخُ٣اث مؿخمغة؟
٧ان الجٓاب أهّ ًٓظض ملخ٣ى ؾىٓير زا ذ للصخُٟاث الٗغبُاث ْالسلُجُاث جدذ مٓلت اجداص الصخُٟحن الؿٓصاهُحن،
ْأن الصخاُٞاث َىا ٥هضص جأؾِـ ظمُٗت ئٖالم للصخُٟاث في أمغٍ٩اْ ،أعظٗذ ؾباب الساَيت ًٖ املغأة
إلاٖالمُت ْزانت الؿٗٓصًت ئلى املغأة هٟؿِاْ ،لِـ ٖلى املإؾؿت ْالجِت التي جدبِٗا ،خُض ئن إلاٖالمُت ًجب أن جباصع
لخشبذ زُٓتها ْجل٣ي الًٓد ٖلى مىجؼاتها ،مُالبت ًغْعة جيكُِ صْعر إلاٖالمُاث الٗغبُاث في البلض الٓاخض مً زال٫
امللخُ٣اث الضْعٍت لخباص ٫السبراث َْغح الٗغاُ٢ل التي جٓاظًِِ٦ ،ما ا٢ترخذ ْظٓص مٓ ٘٢ال٨ترْوي مخسهو
لئلٖالمُاث الٗغبُاث في قتى الب٣إ زانت ْأهىا هٓا٦ب الؼمً الال٨ترْوي .
مً ظِتها ؾغصث مسغظت جلٟؼٍٓهُت ْصخاُٞت زغٍجت ٧لُت الصخاٞت ْٖلٓم الاجها ٫ججغبتها م٘ إلاٖالم الؿٗٓصي
زانت ْأجها ممً جغٖغٕ ٖلى أعى اململ٨ت٢ْ ،الذ :لم ً ً٨ال٨ٟغ إلاٖالمي مٓظٓصا في اململ٨ت في الؿا  ٤اليؿبت للمغأة،
ْ٧ان جسهها صزُال ٚحر مدبظ للمغأةْ ،عٚم ٧ل َظا الغْ ٌٞالض ًٞلئلٖالم زانت للمغأة ،اؾخُاٖذ املغأة أن جىجر
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ْجشبذ زُٓتها ْأن جى ٌٟالٛباع ًٖ ال٨شحر مً امللٟاث الؿازىت ًْ٢اًا الؿاٖت جغأة ْزباث مسخل ًٖ ٠الؿا ،٤
ْالسغْط ًٖ ال٣الب الاظخماعي املٗخاص .
ْ٢الذ :املغأة الؿٗٓصًت لضحها مسؼْن ٞجي ْئ ضاعي َاةل في قتى املجاالث إلا ضاُٖت مً ئٖالم ْْ ًٞعؾم ْزِ ،ج٢ٟٓذ
بها ٖلى ٧اٞت اليؿاد الٗغبُاث ْالسلُجُاث مً ْا ٘٢ججغبت ْج٣ضًم غَان ٖلى طل. ٪
ًْٖ ججغبت املغأة الؿٗٓصًت م٘ إلازغاط الخلٟؼٍٓوي أياٞذ أن شر املؿاعح الؿٗٓصًت ْالٟغنت للمغأة ٢لل مً ِْٓعَا،
ل ً٨مً ناعٖذ للِٓٓعر اؾخُاٖذ البرْػر ْالىجاح عٚم ٖضم ْظٓص مإؾؿاث أ٧اصًمُت ْٞىُت لِظا املجا. ٫
ٔ إلاٖالم ٞغى هٟؿّ ْاؾخُإ أن ًإزغ
ْخٓ ر ٫الخسهو الصخٟي ْالكمٓلُت في الخسههاث ٢الذ ئٖالمُت أزغ ر
في الٗضًض مً ال٣غاعاث ْاملجاالث ْأن ٌؿخُ٣ب الكباب ْالسبراث للسٓى في املجا ٫إلاٖالمي ،مغ الظي ًجٗلىا وُٗض
الىٓغ في ْظٓص مِٟٓم الصخٟي الكامل في قتى الخسههاث ،خُض قمٓلُت الخسهو اجذ حؿبب ط ظ ت في ظٓصة
املٓاص ْالٟ٨ادة الصخُٟت لضًىا ،مكحرة أن ل٩ل ػمً مخُلبْ ،الٗهغ آلان ًدخم ٖلُىا الخسهو ْالخهيُ. ٠
ْحؿادلذ املسغظت الخلٟؼٍٓهُت ْالصخاُٞت ًٖ ٖمل املغأة م٘ الغظل ْزغْظِا للمُضان ،زانت ْأن الٗاصاث
الاظخماُٖت جُ٣ض ِْٓعر املغأة الؿٗٓصًت؟
٩ٞان الغص أن الٗمل املكتر ٥حن املغأة ْالغظل مخاح ْ ٤ٞيٓا ِ الكغَٗت ْالخٟاّ ٖلى الٍِٓت الٗغُٞتٞ ،الؼمُلت
حكاع ٥الؼمُل في الٗمل املُضاوي ْامل٨خبي ْجخ٣اؾم مّٗ املداْعر لالهُال.١
مً ظاهبها أياٞذ ئخضٔ إلاٖالمُاث أن الؿلُاث الؿٗٓصًت حٗاْهذ ٦شحرا م٘ الضْ ر ٫الٗغبُت لى٣ل ز٣اٞتها للمجخم٘
الؿٗٓصي ْٖاملذ الجالُاث ٦أ ىاد الؿٗٓصًحن ،مكحرة ئلى ُٖاداث زاصم الخغمحن الكغٍٟحن امللٖ ٪بض هللا عخمّ هللا
ْصٖمّ للمغأة الؿٗٓصًت للبرْػر في ٧اٞت الاججاَاث.1
 -2وغو اإلاغؤة الهغبُت في اللنىاث الفػاثُت
ئن اهدكاع الًٟاةُاث الٗغبُت ًٟترى أن ًجٗلِا ٖامال مؿاٖضا في جدؿـ الً٣اًا املِمت ْاملباقغة للمجخمٗاث
الٗغبُتْ ..ل٣ض اؾخُاٖذ الًٟاةُاث الٗغبُت ج٣ضًم نٓعة ْاضخت للٓا ٘٢الٗغبي الباتـ ْلٖ ً٨لى الغٚم مً صْعَا
ال٨بحر َظا ْجُٓعر ئم٩اهُاتها ٞاجها ال ػالذ ٦ما أقغث ؾا ٣ا مدخٟٓت ىٟـ الهٓعة ال٣ضًمت للمغأة الٗغبُت ..بٌٛ
الىٓغ ًٖ ازخال ٝالضًً ْاملظَب ْالجيـ ..خُض اٞخ٣غث َظٍ الهٓعة ئلى مٗالجت الٓا ٘٢الخ٣ُ٣ي للمغأة في املجخم٘
ْ..لم حؿلِ يٓاد ئال ُٞما هضع ٖلى الاهجاػاث التي اؾخُاٖذ املغأة أن جدِ٣٣ا ٖلى املؿخٓٔر الضؾخٓعي ْال٣اهٓوي
ٞماػالذ املغأة جُالب دِ٣ا في الاهخساب ْالترقُذ ِ ..ىما هجض أن ٧ل البرامج املُغْخت ٖلى الؿاخت الًٟاةُت ْإلاٖالهُت
هي ٖلى ٚلب غامج ْئٖالهاث حؿخس ٠ضْعَا ْٖ٣لُتها ْهى غامج ٚحر مدٓعٍت ْلم حٗض ْؾاةل إلاٖالم جْٓ٠
املظٌٗاث ْال م٣ضماث البرامج ىاد ٖلى ٢ضعاتهم َْا٢اتهم الٗلمُت ْال٨ٟغٍت ْئهما أنبدذ جغ٦ؼ ٖلى ٢ضعاتهم الجمالُت
 -1أمسهاف الغامدي ،إعالميات يؤكدن استعانة صحفهن العربية بالتقارير الصحفية التي تعدىا النساء السعوديات ،مقاؿ يف القسم النسائي جلريدة الرياض،
منشور على االنًتنيت ،تاريخ ادلراجعة فيفري  ،2015ادلوقع االلكًتوينhttp://www.alriyadh.com/741559# :
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ْالجؿضًت.
ْطل٦ ٪ما أقاعث لّ اخشت في صعاؾت خٓ٫ر املظٌٗاث الٗغبُاث ْْنلذ ئلى هدُجت مٟاصَا أن:
 املغأة في هٓغ املٗلىحن ْإلاٖالمُحن ما هي ئال مسلٓ٢ت ؾُدُت ال َم لِا ئال املٓيت. أجها ٢ضْة ؾِيت للٟخُاث ج٣ضم املغأة في إلاٖالهاث ٦ىمٓطط للمغأة الٛغبُت. أجها حؿعى اؾخماجت ئلى الكِغة ٖلى خؿاب ؾمٗتها ْصًجها. أجها مصجٗت ٖلى الاؾتهال ٥الؿحئ.ْأِْغث بٌٗ الضعاؾاث اعجٟإ وؿبت إلاٖالهاث التي ٢ضمذ املغأة ٚحر مدضصة الضْعر ْ٢ض ِْغث املغأة الكا ت في
إلاٖالهاث املدللت ْ..م٘ جؼاًض الٓ٧االث إلاٖالهُت أنبذ إلاٖالن أخض ال٣ىٓاث ؾاؾُت للخٛلٛل الش٣افي الٛغبي في
املجخمٗاث.
زانُا -واكو اإلاغؤة في اإلاجخمو و ؤلانالناث
ؾيبضأ أْال ًٖ ْا ٘٢املغأة ٓظّ ٖام في املجخم٘ ْ إلاٖالهاث لىهل لهٓعة املغأة في إلاٖالهاث:
 -1واكو اإلاغؤة بىحه نام في اإلاجخمو
ؾإا ٫خحر ْعبُٓنر ٍَٓال…٣ٞض اظخمٗٓا في ٖام 586لبدض َظا مغَ :ل املغأة ئوؿان؟… ْاهتهٓا بٗض املىا٢كاث
ئلى أن املغأة ئوؿان زل ٤لسضمت الغظل…!!…ْلم ًمٌ ؾٓٔر 30ؾىت ٖلى طل ٪الاظخمإ ختى أحى الغؾٓ٫ر نلى هللا ٖلُّ
ْؾلم لُٗلً للٗالم أظم٘ أن )اليؿاد ق٣اة ٤الغظاْ (٫لُٗلً أن )مً ؾٗاصة ا ً صم املغأة الهالخت( ْلُٗلً }ع٣ٞا
الٓ٣اعٍغ{
مً ٢غاداجىا البؿُُت ا٦دكٟذ أن م٩اهت املغأة ْصْعر املغأة في املجخم٘ ٧ان أ٦بر ٨شحر أًام الغؾٓ٫ر نلى هللا ٖلُّ ْؾلم
ْأًام الصخا ت ٖما َٓ ٖلُّ الُٓم…٣ٞ .ض ٧اهذ املغأة أماْ ،ػْظت ْٖاملت ْمجاَضة ْجغْي خاصًض ْجٟتي في الضًً ل
ْجضزل في الؿُاؾت ْحؿاٖض الخا٦م ْحكحر ٖلُّ )٦ما أقاعث أم ؾلمت ٖلى الغؾٓ٫ر دل ٤عأؾّ ًٓم الخضًبُت ْٚحرَا مً
مشلت ٦شحر(… ٞلماطا َظٍ الاهخ٩اؾت في َظا الٗهغ؟…..ل٣ض َمل صْ رع املغأة الُٓم لضعظت أن بٌٗ الىاؽ أنبذ
ًخٗامل م٘ اؾم املغأة ْ٦أهّ ٖٓعة.
ً٣ا ٫ئن املغأة هه ٠املجخمْ٘ ..ل ً٨خُض ئن املغأة هي التي جغبي الىه ٠آلازغ ٞأها أ٫ٓ٢ر أن املغأة هي ٧ل املجخم٘
!!!…ْأها ٖلى ئًمان ٍْ٣حن أن ٖؼة مت إلاؾالمُت لً جأحي ئال ٖلى ًض أمِاث أزلهً في أمٓمتهً .
 -2واكو اإلاغؤة في ؤلانالناث
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ْ سهٓم إلاٖالهاث ٧اهذ املغأة في ناخبت خٔ ال مشُل لّ ٣ٞض ٧ان لِا في إلاٖالهاث ههِب ؾض ٦ما ه٫ٓ٣ر ٞهي
املكترًت التي جىٗل ؾٓاْ ١هى الجمُلت في إلاٖالهاث التي جمُل ْجْ ّ٣ِ٣حٛغٔر ٦ما هجض أن اٚلب إلاٖالهاث البرا٢ت
مٓظِت للمغأة صْنر الغظل ْ هغٔر أن أ٦ثر إلاٖالهاث عْاظا هي ئٖالهاث ق ِٟالضَٓنر ْالخسؿِـ ْئػالت ججاُٖض الٓظّ..
٦ما أهىا هغٔر أهّ أن هخ٩لم ًٖ املجمٖٓت الىاقُت التي حك٩لذ ملى٘ إلاٖالهاث ٚحر زالُ٢ت ْالتي تهض ٝملجغص الغبذ
صْنر زظ في الاٖخباع جأزحر َظٍ إلاٖالهاث الؿحئ ٖلى املخل٣حن َْظٍ املجمٖٓت هي مجمٖٓت ها٢ضة ْ٢ض هجخذ في مى٘
ْٖ 1991لى الغٚم مً طل٣ٞ ٪ض ْنلذ َظٍ إلاٖالهاث ٖبر الصخٓنر املبشٓزت
بٌٗ إلاٖالهاث املصجٗت ٖلى الخضزحن في
 2004في أْعْبا جم مى٘ ئٖالن ًٖ ٚظًت املٓظِت لؤلَٟا ْ ٫هٓص أن ه٫ٓ٣ر أن
مً أُ٢اع ٚاًتها الغبذ ئلى املالًحن ْفى ٖام
َىا ٥ال٨شحر مً املإؾؿاث ْالٓ٧االث املسخهت اإلٖالهاث في ظىٓب ئٞغٍُ٣ا ْ٦ىضا ْبٌٗ ُ٢اع ْعْبُت جلتزم
املهضاُ٢ت ْباملباصب ال٣اهٓهُت ْ الٓا ٘٢أن ال٣لُل مً إلاٖالهاث مً ًم ً٨اٖخباعٍ مُٟض صْنر َض ٝججاعٔر َْظا ما ًُل٤
ٖلُّ اؾم إلاٖالن ٚحر الخجاعير َْض ّٞالخشْ ٠ُ٣الخُٖٓت ْ..فى امل٣ا ل َىا ٥إلاٖالهاث الغبدُت ْإلاٖالهاث التي جشحر
الكْ ٪الٛغا تْ ،م٘ الخُٓعر الخ٨ىٓلٓجي جُٓعث إلاٖالهاث ْحٛحرث ْػاصث ٢ضعتها ٖلى إلا٢ىإ ْالخأزحر ْأنبذ َىا ٥ما
ٌؿمى شٓعة إلاٖالهاث ْأنبذ الخلٟؼٍٓ رن ٢اصعا ٖلى جدغٍ ٪قُاد ْجطسُمِا ْحُٛحر ق٩لِا ٦ما أن ال٨مبُٓجغ ٌؿخُُ٘
الخالٖب األقُاد ْأنبدذ البرامج م٣ىٗت ْؾاخغة ْاؾخُاٖذ ًٟل َظٍ ال٣ضعة الخدغٍُ٨ت الخد٨م اإلٖالن
ْالٓنٓ٫ر ّ ئلى أ٢صخى صعظاث السُاْ ٫إلا٢ىإ ُٞم ً٨أن هغٔر املغأة جُحر بٗض أن حكغب مكغْب َا٢ت أْ حسخب ؾُاعة
ٓاؾُت قٗغَا بٗض اؾخٗمالِا لىٕٓ مٗحن مً ػٍٓث الكٗغ .
َظا ْ جخمشل ْؾاةل إلاٖالن في الخالي :-الصخ – ٠املجالث – الخلٟؼٍٓنر – إلاطاٖاث – الاهترهذ – لٓخاث الكاعٕ
ْاملله٣اث – البُ٘ الصسصخي.
 -3ضىعة اإلاغؤة في ؤلانالناث
مً مىُل ٤أن إلاٖالن ٌٗ٨ـ ز٣اٞت املجخم٘ ..ه٫ٓ٣ر ان َظٍ املٓ٣لت ٢ض حٛحرث جماما ٢ْ..ض حٗالذ مإزغا أنٓاث
 2002أن % 60مً اليؿاد ٚحر
املٗتريحن خُض ط٦غث ئخضٔ الباخشاث في دثها امل٣ضم ئلى مىخضٔ املغأة ْإلاٖالم في
عايُاث ًٖ نٓعة املغأة ٦ؿلٗت لئلٚغاد ْالترٍْج صْنر التر٦حز ٖلى ظَٓغَا ْئوؿاهُتها مٗجى ًٖ الهٓعة املُِىت للمغأة
في إلاٖالهاث.
َظا ْ ٢ض ٢ام أخض الباخشحن اٖضاص صعاؾت خٓ٫ر غامج إلاٖالهاث في الخلٟؼٍٓن٦ ،ما ًغاَا املكاَض ْاملٗلىٓنر جٓنل ٞحها
ئلى ما ًلي:
*  % 98.6مً َٟاٌ ٫كاَضْ رن إلاٖالهاث هٟت مىخٓمتٍُْ ،م ن آلا اد لِظٍ الخٓظِاث لضٔ أ ىائهم،
* ٢ % 96الٓا :ئن َىا ٥ئٖالهاث ًدبٓجها؛ ْلظل ٪ججضَم ًدٟٓٓنر هه ٠الضٖاًت املٗلً ٖجها.
ْلِظا ً ٓ٣ر ٫الباخض:
 مً أزُغ البرامج امل٣ضمت مً زال ٫الكاقت الهٛحرة هي إلاٖالهاث الخجاعٍت؛ ألجها ٢هحرة ْمؿلُتْ ،جدمل عؾالتهابؿغٖت ئلى ْجاع الٗ٣لُت ٞخِٓٓ٢ا.
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 إلاٖالهاث زُغٍ ظضا ٖلى املجخم٘ إلاؾالمي ْلِا جأزحر َام ظضا ٖلى ً٢اًا املغأة املٗانغة. أجها حؿخسضم املغأة ٓ٧ؾُلت ليكغ الغطًلت ْئً٣اّ الكِٓاث.َظا ْ ٢ض هٓ٢كذ عؾالت ماظؿخحر في صْلت ٖغبُت مِمت بٗىٓان )نٓعة املغأة في ئٖالهاث الخلٟؼٍٓنر( اٖخمض الباخض ٞحها
ًا
ًا
 3409مغاث ،أي :حؿ٘ مغاث زالًٓ 90٫ما  .ِ٣ٞجٓنل
جلٟؼٍٓهُا ل ٜئظمالي ج٨غاعَا
ر
ر
ئٖالها
ٖلى جدلُل مًمٓنر356
الباخض ئلى ما ًلي:ر
مً زال ٫الاؾخبُان الظي جم مىاؾبت الغؾالت وؿخُُ٘ ظمُٗا أن هالخٔ أن %65مً املبدٓزحن ال ًإمىٓنر ضْعر املغأة في
إلاٖالهاث الخجاعٍت ْأنً %70غْن أن إلاٖالهاث ج٣ضم املغأة هٓعة ؾِيت.
 ٦ما أجهم ًخٟاْجٓنر حن مإٍض ْمٗاعى ْجخ٣اعب اليؿبت في مضٔ اًجا ُت ِْٓعر ْظّ املغأة في إلاٖالهاث ٍْخٓ٣ٟنر ٖلى أن صْعر املغأة ًىدهغ ٍْ٣خهغ ٖ ِ٣ٞلى ْْاة ٠مُٗىت ًغاَا الغظل مىاؾبت ْمدترمت اليؿبت ئلحها ْأنأًٞل م٩ان لِا َٓ مجزلِا ْأْالصَا
 ٍْخٓ٣ٟنر أًًا أجهم ً٣بلٓنر ٍْمُلٓنر ئلى إلاٖالهاث التي ج٣ضمِا امغأة ظمُلت ٞهي ٢اصعة جمالِا أن حؿخُ٣ب أ٦بر ٢ضعمم ً٨مً املكاَضًً ْفى امل٣ا ل { شخيد مدحر} ْٖلى الغٚم مً طلَ ٪م ًغْن أن َظٍ إلاٖالهاث ٚحر نالخت للمكاَضة
الٗاةلُت.
ٔ ٚلبُت أن ال٣ىٓاث الًٟاةُت هي ناخبت الضْعر الغةِسخي في حكٍّٓ نٓعة املغأة
 وؿبت ْ %80هي حٗض وؿبت ؾاخ٣ت ًغ رْج٣ضًمِا الك٩ل املكٍٓ .
 َىا ٥وؿبت مٗٓ٣لت مً املبدٓزحن ًغْن أن املغأة التي حٗمل اإلٖالهاث ال جيبظ مً املجخم٘ ْ٢ض ٧اهذ اليؿبت مخ٣اعبتحن مإٍض ْمٗاعى للىبظً %40غْن أجها ال جيبظً%30غْن أجها جيبظ ْٖ %30لى ٚلب.
 أما ًٖ الؿإاَ ٫م مً ْظِت هٓغها َٓ الؿإا ٫زحر خُض ًغٔر % 60أجهم ال ًٓآ٣ٞنر أن حٗمل ػْظاتهم ْ أزٓاتهمأْ أخض ٢غٍباتهم في أي ٖمل ئٖالوي.1
زاجمت
ئن أَمُت املغأة ْصْعَا الِام في ىاد املجخمٗاث ْالخىمُت الكاملت ٖلى مسخل ٠نٗضة ًٓنل ئلى أن حُٛحر نٓعة
املغأة في ْؾاةـل إلاٖالم ًخٓ ٠٢ضعظت ؾاؽ ٖلى ٟ٦اح املغأة الضؤْب مً أظل جغؾُش مباصب الخغٍت ْالضًم٣غاَُت
ْاملؿاْاة ْ٢ض خان الٓ٢ذ للباخشحن ْاملىٓغًٍ ْ٢اصة املجخم٘ ْْؾاةل إلاٖالم ْالاجها ٫املسخلٟت ٖلى ئ غاػ نٓعة املغأة
املؿاٍْت للغظل ْاملكاع٦ت الخُ٣ُ٣ت لّ في ا٦دكا٦ ٝىٓػر املٗغٞت الىٓغٍت ْالٗملُت مً أظل جٍُٓغ الخُاة ْخماًتها
ْجلبُت خاظاث الىاؽ ْئؾٗاصَم.
ٔ -صورة ادلرأة العربية يف اإلعالف ،ادلرجع السابق.
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ئن ع ٘ٞالٓعي الخًاعير الٗام للمجخمٗاث ٌؿاٖض ٖلى جىُٟظ ْناًا الباخشحن ْم٣غعاث املإجمغاث السانت املغأة
ْمؿاَماتها الِاصٞت ئلى حٛحر نٓعتها الؿلبُت ْفى الخهضي ملداْلت ٞغى الش٣اٞت الظٓ٧عٍت ْجشبُتها  ٦صًٓلٓظُت
اظخماُٖت م٣ضؾت ًهبذ مً الٟ٨غ مجغص الخ٨ٟحر ى٣ضَا أْ حٛحرَاْ .بالٟٗل ٣ٞض أٖا٢ذ الش٣اٞت املدكضصة صْعر املغأة
السالْ ١ئخالخّ ئلى صْعر زاهٓير اَذ ال ًخٗضٔ ئقبإ الخاظاث الٛغٍؼٍت ْاملدآٞت ٖلى الجيـ.
ئن همٓ أ ٤ٞالٗال٢ت املكتر٦ت املخباصلت ْاملٓؾٓمت الخأزحر الاًجابي حن املغأة ْالغظل ال ًم ً٨أن حؿمٓ ٢بل أن ٌؿمٓ
ْٖحهما هدٓ خالت أعقى ْأًٞل في ًٞاد مٟخٓح ْٖمل م٨ش ٠مخجاوـ في ال٨ٟغ ْاملماعؾت اججاٍ الخ٣ضمْ .مجها هإ٦ض مغة
أزغٔر ٖلى أن حُٛحر نٓعة املغأة مً الؿلب ئلى إلاًجاب ٌٗخمض األؾاؽ ٖلى ٓ٢ة ٟ٦اح املغأة طاتها ٍْدىاؾب مّٗ َغصًا
في ال٨ٟغ ْاملماعؾت.
 صْ٫ر الٗالم الىامي جخٗامل م٘ ْؾاةل ج٨ىٓلٓظُت ٚغٍبت ًٖ ِيتها الهىاُٖتْ ،جداْ٫ر ظاَضة أن جإ٢لم ْغِْٞا ْبِيتهاال٨ٟغٍت ختى جخالدم م٘ ج٣ىُاث جل ٪الٓؾاةلْ ،جىاْلذ الخلٟؼٍٓنر الضْلي اٖخباعٍ الٓظّ آلازغ لالزترا ١الش٣افي ْال٨ٟغي،
ٞبًٟل الخ٣ضم أنبذ ام٩ان املجخمٗاث الىامُت جل٣ي مًمٓنر ئٖالمي ْز٣افي ال ًمشل خ٣ُ٣ت املجخم٘ ٍْٓ٩نر أصاة
لخهضًغ الش٣اٞت الاؾتهالُ٦ت ْج٣ضًم نٓعر ؾلبُت ًٖ املغأةٍْ ،يبغي َغح ٨ٞغة ئ٢امت هٓام ٖغبي لئلٕ الم ْالاجها٦ ٫دل
للؿُُغة ال٨ٟغٍت ْالش٣اُٞت ْإلاٖالمُت ْيغْعة حصجُ٘ الش٣اٞت املٗبرة ًٖ َمٓح املغأة الٗغبُت في مٓاظِت الش٣اٞت
البضًلت.
ْ سهٓم مٓيٕٓ إلاٖالهاث
ًا ًا
خاصا حن مإٍض ملؿحرتها الخدغٍغٍت ْ ٤ٞاملٗاًحر الٗاملُت ْاملىٓماث
اٖا ر
ٟٞي ٧ل هضْة أْ وكاٍ ًسو املغأة وكِض نغ ر
ٔ أن خغٍتها ج٨مً في الالتزام الضًً ْ ٖغاْ ٝالخ٣الُضْ .في الىضْة التي هٓمتها
الضْلُت املٗىُت بهظا الكأن ْبحن مً ًغ ر
ًا
ظمُٗت وؿاةُت في ؾٓعٍا ٧ان مدٓعَا املغأة ْإلاٖالم صاعث خٓاعاث ْمضازالث َامت هٓغرا لخىٕٓ آلاعاد ْازخالْ ٝظِاث
الىٓغ .خُض عأٔ البٌٗ بك٩ل ٖام أن إلاٖالم ٌصج٘ ٖلى الٟؿْ ٤الا خظاَْٗ ٫مل ٖلى ئٞؿاص ظُا ٫الكا ت ما
حٗغيّ الًٟاةُاث ٓ٧ؾاةل ئٖالمُت مً نٓعر ٖاعٍت للمغأة ْبما جيكغٍ الصخْ ٠املجالث ٖلى أٚلٟتها .لَ ً٨ل َغح
الدؿاؤ ر ٫خٓ ر ٫الٓغْ ٝالتي صٗٞذ خل ٪الٟخُاث ئلى َظا الٓاَْ ٘٢ل ٧ان مغ اعاصتهً أم جم اؾخٛاللًِ مً ٢بل
ّ
املغْظحن ْاملىخجحن الؿاٖحن لججي مٓاْ .٫حٗالذ أنٓاث الٗضًض مً الغظا٢ ٫اةلحن ئن ٦غامت املغأة ُْ٢متها ج٨مً في
ًا
أًًا لم ًيخبهٓا ئلى
اعجضاد املالبـ املددكمت التي جهٓجها مً الٓ ٕٓ٢في املِالْ ٪ئٞؿاص املجخم٘ ْئزاعة الغظا ،٫ل٨جهم ر
ؾُدُت هٓغتهم ْأن الاخدكام ؾلٖٓ ٥ام لضٔ الصسهُت ْأن إلازاعة ْالٟخىت ال جغجبِ ؼير مدضص ْالك٩ل ال ًدضص
م٣ضاع مدآٞت املغأة ٖلى ظؿضَا أْ اهتها.ّ٦
ًا
ضا أجها جخٗاَى سٟت م٘ قإْن خُاتها ،ئن صاة إلاٖالمُت ًم ً٨أن جبخظ ٫الغظل
أن املغأة التي حٗخجي بك٩لِا ال ٌٗجي أ ر
ًا
ئطا املك٩لت لِؿذ في ِْٓعر املغأة بهظا الك٩ل أْ طاْ ٥ئهما
٦ما جبخظ ٫املغأة ٞالغظل في بٌٗ )ال٩لُباث( ًِٓغ ْ٦أهّ صمُت ر
جملت السُاعاث امل٣ضمت ئلحها ْفي ز٣اٞت املجخم٘.
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ْ٦ما أن املغأة الؿاٞغة جشحر الغظل ٦ظل ٪املغأة املذجبت جشحرٍ ْبالضعظت هٟؿِا ،ئن لم ه٣ل أ٦ثر ألن إلازاعة مغجبُت
ظًَ الصسو ْزُالّ ْاملك٩لت لِؿذ املكِض املغتي ْالضلُل أن ز٣اٞت الكٗٓب في الضْ٫ر املخ٣ضمت ْالتي ًخم الخٗامل
ٞحها م٘ املغأة بك٩ل قبّ مؿاْ للغظل ٍْمخلٞ ٪حها ٧ل مً الغظل ْاملغأة خغٍت الغأي ْالخٗبحر َظٍ الً٣اًا آلاهٟت الظ٦غ
لم حٗض جُغح ٞحها ٦مك٨الث .أما في مجخمٗىاْ ،في ُٚاب املجخم٘ َلي ْٖضم الخٓانل م٘ املجخم٘ في نىاٖت إلاٖالم
هغٔر أن َىاُُٗ٢ ٥ت حن املغأة ْنىاٖت إلاٖالمْ .أعظٗذ طل ٪ئلى ُٚاب الضًم٣غاَُت ْٖضم امخال ٥الخغٍاث مٗىاَا
الٓاؾ٘ َْظا اوٗ٨ـ ٖلى إلاٖالم.
ًا
ْأزحررا أ ٓ٢ر ٫ال ضًل ًٖ الخغٍتْ ..لىمخل ٪ال٣ضعة ٖلى الخٗاَي م٘ ظمُ٘ مك٨الجىا ٓيٓح ْظغأة.1

كاثمت اإلاغاحو
 -1أؾمِان الٛامضي ،بنالمُاث ًاهضو اؾخهانت صخفهن الهغبُت بالخلاعٍغ الصخفُت التي حهضها النؿاء
ي ،2015املٓ٘٢
الؿهىصًاث ،م٣ا ٫في ال٣ؿم اليؿاتي لجغٍضة الغٍاى ،ميكٓعر ٖلى الاهترهِذ ،جاعٍش املغاظٗت ُٟٞغ ر
الال٨ترْوي:
http://www.alriyadh.com/741559#
ي ،مضازلت م٣ضمت في
و ؤلانالم الجؼاثغ ن
ي َُٟاد عقُضة ،اإلاؿاولُت الجناثُت نن حغاثم ؤلانالم :صعاؾت في كانى ن
 -2ج٩اع ر
ئَاع ٗٞالُاث امللخ٣ى الضْلي الشالض :ال٣اهٓ رن ْ ً٢اًا الؿاٖت ،املخٗل ٤ـ :أزالُ٢اث املماعؾت إلاٖالمُت حن يٓا ِ
 ،2010الجؼاةغ.
ال٣اهٓنر ْ ْا ٘٢املِىت ،مِٗض الٗلٓم ال٣اهٓهُت ْ إلاصاعٍت ،املغ٦ؼ الجامعي زمِـ ملُاهت،
 -3ؾمغ مد ،ّٟٓضىعة اإلاغؤة في ؤلانالو وؤلانالم الهغبي في ؾُاق النزنت الاؾتهالهُت اإلافغؾت ،م٣ا٣ ٫ؿم املغأة ْ
 ،2014– 03- 08،2741ؾُضوي ،أؾترالُا ،ميكٓعر االهترهِذ ،جاعٍش املغاظٗت ُٟٞغير
الؿُاؾت ،مجلت املش ،٠٣الٗضص:
ٖ ،2015لى املٓ ٘٢الال٨ترْوي ملإؾؿت املش ٠٣الٗغبيhttp://almothaqaf.com/index.php/woman-day-3/85134.html :
ٞ - 4اَمت خا ،ٔٞضىعة اإلاغؤة في وؾاثل ؤلانالم ،ميكٓعة في الاهترهِذ ،جاعٍش املغاظٗتُٟٞ 21غير ٖلى املٓ ٘٢الال٨ترْوي
مً ٞتى:

 -1مسر زلفوظ  ،صورة المرأة في اإلعالن واإلعالم العربي في سياق النزعة االستهالكية المفرطة  ،مقاؿ بقسم ادلرأة و السياسة ،رللة ادلثقف ،العدد ،2741 :

 ،2014 – 03 - 08سيدين ،أسًتاليا ،منشور باالنًتنيت ،تاريخ ادلراجعة فيفري  ،2015على ادلوقع االلكًتوين دلؤسسة ادلثقف العريب:

http://almothaqaf.com/index.php/woman-day-3/85134.html
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http://www.manfata.com/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%A7/
 -5هاجي جهغ الجهغ ،ضىعة اإلاغؤة في وؾاثل ؤلانالم الهغبُت صعاؾت جدلُلُت لخناوٌن ضىعة اإلاغؤة في كناة الـ mbc1نمىطحا،
عؾالت ماظؿخحر في إلاٖالم ْالاجها٧ ،٫لُت آلاصاب ْالتر ُت٧ .اصًمُت الٗغبُت املٟخٓخت في الضهماعْ ٥هي ظؼد مً
مخُلباث صعظت املاظؿخحر في إلاٖالم ْالاجها ،٫ضْنر ؾىت ،الضاهماع ،٥ميكٓعة ٖلى املٓ ٘٢الال٨ترْوي:
www.ao-academy.org/docs/naji_nahr_master_degree_study_2306008.doc
ي
 ،2014ميكٓعر ٖلى الاهترهِذ ،جاعٍش املغاظٗت ُٟٞغ ر
 -6جدضًاث الهمل ؤلانالمي للمغؤة ،ملخ٣ى الٟجحرة إلاٖالمي/09/23،
 ،2015املٓ ٘٢الال٨ترْوي َُ٫يت الٟجحرة للش٣اٞت ْ إلاٖالم:
http://fcma.gov.ae/ar/News.aspx?id=590&sid=2
ي
ٖ ،2015لى املٓ ٘٢الال٨ترْوي:
 -7ضىعة اإلاغؤة الهغبُت في ؤلانالو ،ميكٓ رع في الاهترهِذ ،جاعٍش املغاظٗت ُٟٞغ ر
http://communication.akbarmontada.com/t1711-topic
:2015
 -8مهجى ؤلانالو ،ميكٓعر ٖلى املٓ ٘٢الال٨ترْوي للمٓؾٖٓت الخغة ٍُْ٨بُضًا ،جاعٍش املغاظٗت ُٟٞغير

ن
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ضىعة اإلاغاة الهغبُت و اإلاؿلمت في الؿِنما الًغبُت والهغبُت صعاؾت نلضًت
ؤ.زضًجت بغًٍ  /كؿم ؤلانالم والاجطاٌ  -حامهت الخاج لخػغ باجنت  /الجؼاثغ

ملضمت.
ال ق ٪٨أن ٖضص املىهٟحن مً أ ىاد الٛغب الظًً لضحهم نٓعة مٓيُٖٓت ًٖ إلاؾالم ْ املؿلمحن ْ ،مٓ٠٢
ًا
ًٓما بٗض ًٓم ؛ لْ ً٨عٚم أن إلاؾالم أيخى ًمشل الضًاهت
ئًجابي مىّ ل ْٖضص الظًً ٌٗذنٓ٢نر إلاؾالم مجهم ًدىامى ر
الشاهُت في ٦شحر مً الضْ٫ر الٛغبُت ٞ ،ان الهٓعة التي ًدملِا الؿٓاص ٖٓم مً الٛغبُحن ًٖ إلاؾالم ْاملؿلمحن  ،ال ػالذ
ًا
ًا
ْاؾخٟداال إلاٖالم
ر
ر
ج٨غَؿا
خض ٦بحر ؛ ْهي نٓعة ٚغؾتها في البضاًت مىااج الخٗلُم ٍْ ،ؼٍضَا
ؾلبُت ْمكَٓت ئلى ٍدر
خض ؾٓاد .
مسخل ٠أصْاجّ ٍْ ،إ٦ضَا ؾلٓ ٥بٌٗ املؿلمحن في الكغ١ر أْ الٛغب ٖلى ٍدر
َْٗلل ئصْاعص ؾُٗض الخملت الٛغبُت الدكٓحهُت ٖلى الٗالم إلاؾالمي ٧الخالي  « :ئن الٛغب الاؾخٗماعير املؿُخي
ًا
صاةما ٖلى حكٍّٓ نٓعة الٗغب ْاملؿلمحن ْالدك ٪ُ٨في
ر
٧ان َٓ الُغ ٝالباصب الهضام ْالاؾخٗماع ْ ،الخغٍو
الكٗٓب الٗغبُت ْإلاؾالمُت ْ ،مى٘ ْخضتها ْجهًتها ْ .ل٣ض احؿمذ الهجماث الٛغبُت الٗىْ ٠التر٦حز ٖلى الٗالم
إلاؾالمي ألهّ ٧ان الاؾخصىاد الظي ْاظّ الؿُُغة الٛغبُت الاؾخٗماعٍت ٖلى الكغ١ر »ْ ,1حٗخبر الؿِىما مً أ غػر ْازُغ
ْؾاةل إلاٖالم الٛغبُت التي ْْٟذ _ ىجاح_ ٧ل جغؾاهتها الخ٨ىٓلٓظُت ْزلُٟتها الاًضًٓلٓظُت في جَ ًٍٓ٩ظٍ الهٓعة
ال٣اجمت ْاملكَٓت ْزانت مجها الؿِىما الامغٍُ٨ت َ ,ظٍ الازحرة التي ٖملذ ٖلى نب ٜالٗغب ْاملؿلمحن اإلعَاب ْالجِل
َو
ظمُٗا اٖضاد الخ٣ضم
ر
ْالخسل٩ٞ ، ٠ان ظل ٪الٗغبي يمً ؾلت جًم الِىٓص الخمغْ ,الغْؽ ْالكُُٖٓحن اٖخباعَم
َو
غبغٍا حؿبب ظِلّ ْخ٣ضٍ في مٓجّ ،
ر
ْالخًاعة ْٖ٣ب ٚؿل َٓلُٓص للُض مغٍُ٨ت مً صماد الِىضٔ خمغ اٖخباعٍ
َو
مغْعرا الغْسخي الكُٓعي الظي ال ًإمً الخ٣ضم إلاوؿاوي ْالخغٍت ْامللُ٨ت السانت ما ًٟغى مجابهخّ ؾِىماةُا اٖالد
ُ٢م الخغٍت ْعٞاَُت الٛغب  ،جٟغٚذ َٓلُٓص للٗغبي املؿلم إلاعَابي زهٓنا بٗض أخضار الخاصي ٖكغ مً ؾبخمبر
لخباع ٥ظل ٪آلالت الٗؿ٨غٍت مغٍُ٨ت ْهى في َغٍِ٣ا لخدغٍغ قٗٓب مىُ٣ت الكغ١ر ْؾِ ٖلى خؿاب ظشثهم .
ْ٢ض ٦خب الىا٢ض الؿِىماتي أخمض عأٞذ هجذ ٓيٓح قضًض َظٍ الٗال٢ت حن الٛغب ْالٗغب فى ٦خا ّ " الصسهُت
الٗغبُت في الؿِىما الٗاملُت " ٣ٞا " : ٫ئن الٗغب فى هٓغ الٛغب ما َم ئال قٗٓب مخسلٟت لِـ لضحها ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر
ْالا خ٩اع ْ ،لِـ لِم ٖال٢ت الخُٓعر ْالخ٨ىٓلٓظُا ْلِـ لضحهم ال٣ضعة ٖلى خماًت أهٟؿِم ْالاؾخٟاصة مً زغْاتهم ،
َْم صاةما في خاظّ صاةمت للخماًت الٛغبُت مشل ما خضر م٘ الٍٓ٩ذ فى خغب السلُج ْلى ْٚ ،ؼْر الٗغاْ ١أٛٞاوؿخان ،
أما بٗض 11ؾبخمبر ٣ٞض جدٓلذ الىٓغة ْأزظث اججاَا زغ ْمالمذ أزغٔر ْالخضر هٟؿّ أنبذ لّ نضٔ لئلعَاب ..
ْأنبذ الٗالم الٛغبي ًخٗامل م٘ الٗغبي املؿلم ٖلى أهّ ٖ٣ل مض غ ْمسُِ مبخ٨غ ْطْ ج٨ٟحر مخ ً٣في ٖملُاث إلاعَاب
 _1ؾُٗض  ،ئصْاعص  “ :الاؾدكغا ”١جغظمت ٦ما ٫أ ٓ صًب  -مإؾؿت دار الٗغبُت– حرْث
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َو
أًًا للخأُ٦ض ٖلى أن إلاعَاب ً٨مً في الجماٖاث ْأن ٧ل مً لّ لخُت صازل الخغم الجامعي ٢ ِٓٞىبلت
ْبضأ الاججاٍ ر
مٓٓ٢جت ً .دضر ٧ل َظا في ْل اهدكاع ْجٓؾ٘ ْاَغة "إلاؾالمٓٓٞبُا "اي السٓ ٝمً الاؾالمَ ,ظا املهُلر الظي ِْغ
ًا
2001م٦ .خٗبحر ًٖ الخدحز ْالخمُحز يض
مىظ زماهُيُاث ال٣غنر املاضخيْ .اػصاص اؾخسضامّ ٦شحررا ئزغ اجماث 11اًلٓ٫ر
إلاؾالم ْاملؿلمحن .
٧ل َظا الٗضاد ْالخجىُض إلاٖالمي الٛغبي ٢ض ًبضْ ٖاصًا ْمبرعا ئط لُاملا ق٩ل إلاؾالم تهضًضا ٖؿ٨غٍا مباقغا ألْعْبا
ْأمغٍ٩ا ٖلى مضٔ مياث الؿىحن  ,ئال أن الٛحر ٖاصي َٓ اهخ٣اَ ٫ظٍ الٓاَغة ئلى الؿِىما الٗغبُت مٗ٣ل الضًً الاؾالمي ,
زهٓنا مجها الؿِىما املهغٍت التي ما ٞخأث مىظ حؿُٗىاث ال٣غ رن املاضخي ئلى خهغ نٓعة الاؾالمي ْاملخضًً في زاهت
الالئوؿاوي ْاللًُاوي ْ الا ً الًا ٫أْ الطخُت الىا٢مت التي ال حٗٓص الى عقضَا ,،أْ املغأة املخجِمت ْالٛحر ٖهغٍت ,
ناخبت الشُاب ال٣اجمت ْالٗباداث الؿٓصاد الباَخت .في خحن ًمشل ٧ل مً ًغجضي الؼير الؿلٟي ْ ،ناخب اللر ًت املُل٣ت ،
ْحٗا حر الٓظّ املخجِمت ْ ،الخدضر الٗغبُت الٟهخى٦ ،جؼد مً ٢ىإ ًلبؿّ ٧ل ئؾالمي مدكضص )ازٓاوي الًغْعة( ،
ؾغٖان ما ًسلٌ لُخدضر الٗامُت بٗض ً٢اد مهالخّ.
ئهُال٢ا مً َظا الُغح جأحي َظٍ الضعاؾت لدؿلِ الًٓد ٖلى مالمذ نٓعة إلاؾالم ْاملؿلمحن في الؿِىما الٗاملُت
املخمشلت في الؿِىما مغٍُ٨ت ْالؿِىما الٗغبُت )املهغٍت(  ,مٗغظحن ٖلى خًٓ رع املغأة املؿلمت في إلاٖالم الٛغبي ْجمِٓٗ٢ا
في أٞالم َٓلُٓص مً زالُٖ ٫ىت مً ٖما ٫الؿِىماةُت التي ال٢ذ عْاظا ْاهدكاعا.
ؤهضاف الضعاؾت:
ئن الِض ٝالغةِسخي الظي جُمذ َظٍ الضعاؾت الٓنٓ ر ٫ئلُّ ًخمشل أؾاؾا في اؾخسالم ْ٦ك ٠مٗالم الهٓعة للمؿلم
)ة( ٖبر الُٟلم الؿِىماتي الٛغبي ْالٗغبي َْظا مً زال:٫





الخُغ١ر لهٓعة إلاؾالم ْاملؿلمحن في الؿِىما مغٍُ٨ت.
جبُان مالمذ نٓعة املغأة املؿلمت في إلاٖالم الٛغبي.
حؿلُِ الًٓد ٖلى نٓعة املغأة املؿلمت في الؿِىما مغٍُ٨ت.
ْا ٘٢جىاْ ر ٫املؿلم )ة( في الؿِىما الٗغبُت.

اإلابدث ألاوٌن :الاؾالم اإلاؿلميو في الؿِنما ألامغٍىُت:
ًظ٦غ الجمُ٘ الغؾٓم املؿِيت للغؾٓ٫ر ال٨غٍم نلى هللا ٖلُّ ْؾلم التي ٢امذ الصخُٟت الضًىماعُ٦ت "ًٓالهضػ ٓؾتن
" يكغَا  ,في جل ٪الٟترة قِضث الكٗٓب الاؾالمُت اهخٟايت ٖاعمتْ ,سجلذ عصْص أٗٞا ٫حن الخٓاَغاث الؿلمُت
ْصٖٓاث امل٣اَٗت ْأٖماٖ ٫ى٥ ٠ئقٗا ٫الخغاة ٤فى ال٣ىهلُت أْ الؿٟاعة الضهمغُ٦ت ْالجرٍْجُت ٦ما خضر فى لبىان
ْؾٓعٍا ،الجضًغ الظ٦غ أن حكٍّٓ نٓعة الٗغب ْإلاؾالم فى الٛغب لِـ جضًض٣ٞ ،ض ؾٗذ أظِؼة إلاٖالم ْعْبُت
ْ مغٍُ٨ت مىظ أمض ٍَٓل ئلى ج٣ضًم الٗضًض ْالٗضًض مً ٞالم الؿِىماةُت ْالخلٟؼٍٓهُت التى حسخيد للٗغب ْاملؿلمحن
الظًً لم ًدغٓ٧ا ؾا٦ىا لخصخُذ َظٍ املٓاْ ٠٢حُٛحر الهٓعة الؿلبُت التى جغسسذ فى أطَان املٓاَىحن ْعْبُحن
ْ مغٍُ٨حن ْ.الجضًغ الظ٦غ أًًا أن ٖضصا ال ًخجاْ رػ أناب٘ الُض الٓاخضة مً ال٨خاب الٗغب ٢ض جهضْا لِظٍ ٞالم
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ْمجهم أخمض عأٞذ هجذ ْظا ٥قاَحن ْاصْاعص ؾُٗض ْٖا ضًً ظبرا ْ ،الٛغٍب أن مٗٓم ال٨خاب الظًً َبٓا للضٞإ ًٖ
نٓعة الٗغب ْاملؿلمحن فى الؿِىما مغٍُ٨ت ْ ْعْبُت ال ًيخمٓنر للضْ٫ر الٗغبُت ْ ،مجهم ٖلى ؾبُل املشا ٫ال الخهغ
أ٦بر أخمض ُْٞلُب صْص ْلٓعٔ ظٓصقخحن ْاعزغ ظٓهؼ ْصاهُا ٫ماهض.٫
ئن الخضًض ًٖ نٓعة الٗغب ْاملؿلمحن في الؿِىما الٗاملُت ًٓ٣صها الًغْعة ئلى الضعاؾت التي ٢ام بها املإل ٠محر٧ي
ي في ٦خا ّ "الهغب ألاشغاع في الؿِنما ..هُف
طي نٓ ر ٫اللبىاهُت ظا ٥قاَحنْ 1املخسهو في ماصة إلاٖالم الجماَحر ر
حشىه هىلُىوص ؤمت" ئط ًدىاْ٫ر ال٩اجب الُغٍ٣ت التي حؿخسضمِا نىاٖت الؿِىما محرُ٦ت في حكٍّٓ نٓعة الٗغب
ًا
ًا
مؿلما َْٗجي أن جٓ٩نر ئعَابي جل ٪هي
ر
ٖغبُا ٌٗجي أن جٓ٩نر
ر
ْاملؿلمحن َٓا ٫ال٣غنر املاضخي٫ٓ٣ٍْ .ر في ٦خا ّ "أن جٓ٩نر
الهٓعة الؿاةضة ًٖ إلاؾالم.
ْخؿب الضعاؾت التي أظغاَا ْيمجها في ٦خا ّ خٓ٫ر نٓعة الٗغب في الؿِىما الٗاملُت التي أهخجذ زال ٫ميت ٖامْ ،قملذ
 ،(2004جبحن لّ أن 95امليت مً َظٍ ٞالم ج٣ضم نٓعة ؾلبُت يض الٗغب ْاملؿلمحن ْتهاظمِم
1896
ٞالم حن ٖامي )
ًا
ًا
ًا
اجٓما ٖىُٟا ،في خحن 5امليت  ِ٣ٞمً َظٍ ٞالم ج٣ضم نٓعة مداًضة ٖجهم ٦ ،ما ْي٘ ٢اةمت مً ازجي ٖكغ ر
ُٞلما
ر
ًا
،1990
نٓعا ئًجا ُت للٗغبْ ،مً ُجها ُٞلم "عْبً َٓص ..أمحر اللهٓم" الظي أهخج ٖام
ر
ألًٞل ٞالم التي جخًمً
ٍْهٓعر الُٟلم شسهُت ٖغبُت اؾم «ُٖٓم» َْٓ عظل ٖغبي مؿلم ال ًى٣هّ البأؽ أْ الصجاٖت  ،ناخب أزال١
خمُضة ٍْ ،غا ٤ٞعْبً َٓص في مٛامغاجّ لىهغة الخ.٤
ؤؾاؾير ؤعع الهغب:

ْ _1لض في مضًىت ٧لحرجٓنْ ،الًت يؿلٟاهُا ،ألب ْأم لبىاهُحن .صعؽ الاٖالم ّ
ي ْق ٤لىٟؿّ م٩اها ممحزا في الى٣ض
ْصعؾّ في ظامٗت ظىٓبي ئًلُىٓ ر
الاٖالمي لُهبذ زبحرا ز٣ت في ه٣ض الاٖما ٫الاٖالمُتْ .الى ظاهب ّ
جألُ٦ ّٟخبا في الى٣ض ،اهخج اٞالما ْزاةُ٣ت ًٖ الخغب الىٍْٓت.
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لم جسلَٓ ٤لُْٓص جل ٪الهٓعر الىمُُت الؿلبُت ًٖ الٗغب ،
٣ٞض ٧اهذ اْال مً نى٘ الاؾدكغا ١الاْعْبي الظي صعؾّ ْخللّ
اصْاعص ؾُٗض في ٦خا ّ الكِحر )الاؾدكغا ...(١خحن ّ
نٓعر ال٨خاب
ْالغؾامٓنر الاْعْبُٓنر الص الٗغب في نٓعة الصخاعير ال٣اخلت
املمُخت ْ ،ال٣هٓعر الٟاؾضة املىدُت ْ ،الاؾٓا ١امل٨خٓت الٓسست
ْالٟٓيٍٓت ...اما الٓظٍٓ ٩ٞاهذ ْظٍٓ طل ٪الازغ ال٨ؿٓ٫ر امللخخي
الٓسخ ْالجِىميْ ...في ٦خب املؿدكغ٢حن نٓعة الٗغبي الخاظغ
املدخاْ ٫الٗاق٣اث الكب٣اث ْالجٓاعير في اؾٓا ١الىساؾتْ ...ناع ٧ل طل ٪ظؼدا مً الش٣اٞت الكٗبُت الاْعْبُت التي لم
حٗض جغٔر الٗغبي ئال ٓاؾُت هٓاعاث ال ٠لُلت ْلُلت )ا٦ثر ال٨خب جغظمت الى لٛاث الٗالم بٗض ال٨خاب امل٣ضؽ(ْ...في مُل٘
ال٣غنر الٗكغًٍ ه٣ل املهٓعْنر الاْعْبُٓنر َظٍ الهٓعة الى الؿِىما الهامخت ْزهٓنا الٟغوسخي ظٓعط مُلُاؽ )ُٞلم
٢هغ اللُالي الٗغبُت )1905في جهٍٓغٍ للصخغاد ْالخؿىاْاث الغا٢هاث في خغٍم الغظل الٗغبي البك٘ عا٦ب الجمل
ْخامل السىجغ ً٣خل ّ لِؿُٓ ٖلى ٢اٞلت
َْٛخهب امغأة ٚحرٍ ٚحر م٨خ ٠الخغٍم
ْالجٓاعير التي ٖىضٍ!!! ْمىظ طل ٪الُٓم لم
جخٛحر جل ٪الهٓعة ْئهما ايُ ٠الحها
الاؾلخت الخضًشت ْمسُُاث ال٣خل
الجِىمُت ْإلاعَاب ْزُْ ٠اخخجاػ
الغَاةً في َاةغاث اْ نٓاعٍش ٖا غة
لل٣اعاث...
أعى الٗغب هي زُا ٫اؾُٓعي
ا خضّٖ مسغظٓ َٓلُٓص ًدخٓير مخٛحرًً
َما  :الصخغاد ْاملٓؾُ٣ى املكيٓمت,أما
الصخغاد ٞهي امل٩ان السُغ الظي جٓظض ّ
ْاخت ْاعى هسُل ٢ْ ,هغا ًدخٓٔر ٖلى ٢بٓ
للخٗظًب خُض ًجلـ الباقا ٖلى ٦غؾُّ املتر ٝجدُِ ّ وؿاد الخغٍم ْ ,ال حعجبّ أي امغأة مجهً  ,لظا ٌٗمض َظا الازحر
لسُ ٠ق٣غاد مً الٛغب ْهي ال جغٚب في الخ٣غب مىّ ٖ.ىضما جؼْع أعى الٗغب)في ُٖٓنر َٓلُٓص( ًجب ان جخيبّ ئلى
مجمٖٓت "ٖلي ا ا" خُض ؾُاص الظًً ًخأملٓنر اليؿاد املغجضًاث للمالبـ الٟاضختْ ,الغا٢هاث الكغُ٢اثْ ,خاملي
ي في صعاؾخّ ًٖ زهاةو
الؿُٓ ٝالٍُٓلت ْالسخغة ْالشٗا حن ْ ,الُاةغًٍ ٖلى بؿاٍ الغٍذَْ .كحر أمحن نٓصخي ٖلٓ ر
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الهٓعة الىمُُت ًٖ إلاؾالم ْاملؿلمحن في الهىاٖت الؿِىماةُت اْعْبا 1ئلى ُٞلم الغؾٓم املخدغ٦ت "ٖالد الضًً"2الظي
 1992أي بٗض ضاًت خغب السلُج ْلى بؿىت ْيمىخّ ٧ل املبرعاث التي ججٗل مً الص
اهخجخّ قغ٦ت ْالذ صًؼوي في ؾىت
الٗغب الصا حؿخد ٤الخضمحر,ئهّ أ٦بر صلُل ٖلى الٗضاد الٓاضر ججاٍ الٗغب َظا الُٟلم الظي خ ٤٣اًغاصاث ضسمت ,
ْهجاخا مى ُ٘٣الىٓحر عٚم ٖىهغٍخّ الٓاضخت .ج ٓ٣ر ٫اٚىُت م٣ضمخّ ٖلى لؿان ٖالد الضًً ":حئذ من مياو ًلو في
ؤعع بهُضة  ,خُث جخجىٌن الجماٌ  ,وكض ًلؿهىون ؤطنً بطا لم ٌعج هم شيلً  ,بنه همجي...ولىنه وؾجي" ٠ُ٦
ٌؿخُُ٘ مىخج ًمخل ٪ال٣لُل مً الظ٧اد ْال٣لُل مً إلاخؿاؽ ان ج ٓ٩رن ضاًت ُٞلم ٧اعجٓوي مٓظّ لؤلَٟا ٫أٚىُت ِ٦ظٍ ؟
ْفي مكِض ازغ ًهٓ رع الٗمل أم لباؽ َْىضام ٖغبي مددكم ٣ٞحر جهاخب ا جها الهٛحر في ظٓلت اخضٔ الاؾٓا١
الخ٣لُضًت الكغُ٢ت ْ ،بضا ٘ٞاخؿاؽ الهٛحر الجٕٓ حٗمض دغ٦ت ال ئعاصًت هدٓ ٓٞا ّ٦مٗغْيت للبُ٘  ،خُض جمض ًضَا
هدٓ البًاٖت ملىذ نٛحرَا ٞاِ٦ت  ،صْنر ان جخٓ ٘٢عصة ٗٞل البات٘ الظي اؾدكاٍ ًٚبا ْاٖخبر الامغ ؾغ٢ت  ،لُٓ٣م بتر
ًض م املؿُ٨ىت مباقغة امام هٓغاث نٛحرَا ْلىا ان هخهٓعر جأزحر مشل َظٍ املكاَض ٖلى الجمِٓعر الٛغبي ْ ،الظي خخما
ؾحزصاص م٣خّ للٗغبي الِمجي ْلضًاهخّ التي ًمخشل لٓ٣اٖضَا  .ئطا ٧ان ُٞلم " ٖالد الضًً " اؾخمغاعٍت ليؿ ٤خًٓعر
الٗغبي في اٞالم َٓلُُٓص ٞ ،ان اٞالما ازغٔر قبحهت ٖلى مؿخٓٔر الىُٖٓت عبما ؾخظَب الى ج٨غَـ نٓعر أُٟ٦ ، ٘ٓٞلم "
ٖلي ا ا٧ :لب الصخغاد املٗخٍٓ"ْ ،الظي ً٣ضم نٓعة ًٖ الٗغبي ال جخجاْػر ق٩ل ٢اَ٘ الُغٍ ٤الظي ٢ض ال ًخٓعٕ ًٖ
الىباح ْ ،بُبُٗت الامغ ٧ان الٗىٓان ٧اُٞا في مشل َظا الىمٓطط الؾدكغاَ ٝبُٗت السُاب الؿازغ ْالٗىهغير الظي
ؾُدغ ٥مشل َظٍ الىُٖٓت مً أٞالم ال٩اعجٓنر.
 مالمذ الطىعة النمؿُت نلى الهغب واإلاؿلميو في الؿِنما الامغٍىُت:
مما ق ُّٞ ٪ان الؿِىما مً أ٦ثر الٓؾاةل إلاٖالمُت ْالضٖاةُت اهدكاعا بٗض الخلٟؼٍٓ رن  ..ل ٍْدخل ما ًيخجّ مؿاخت
٦بحرة مً ؾاٖاث إلاعؾا ٫الخلٟؼٍٓوي  ,ما ٌٗغى مً أٞالم ؾِىماةُت ْ ,لظا لم ًأ ٫الٛغب )أمغٍ٩ا( ظِضا في ؾبُل
اؾخسضام َظٍ الٓؾُلت الٟٗالت ْ الىاظٗت ْ ,طل ٪لخدٚ ٤ُ٣اًخحن:
ْلى:حكٍّٓ الهٓعة الٗغبُت ْاملؿلمت.
الشاهُت :الترٍْج لل٨ٟغ الِضام.3

 _1أمحن نٓصخي ٖلٓير :زهاةو الهٓعة الىمُُت ًٖ إلاؾالم ْاملؿلمحن في الهىاٖت الؿِىماةُت أْعبا ,أٞالم الغؾٓم املخدغ٦ت ٟغوؿا
.2011,1433م49:
همٓطظا ,ميكٓعاث املىٓمت إلاؾالمُت للتر ُت ْالٗلٓم ْالش٣اٞت ,اٌؿِؿ,ٓ٩
ٖ _2الد الضًً ُٞ َٓ: Aladdinلم عؾٓم أمغٍ٩ي مً ئهخاط اؾخٓصًَٓاث ْالذ صًؼوي ٖام ْ ،1992مً ئنضاع" أٞالم ْالذ صًؼوي  َْٓ".الُٟلم
ع٢م 31في ؾلؿلت ْالذ صًؼوي للغؾٓم املخدغ٦ت ال٨الؾُُ٨ت ،الُٟلم مبجي ٖلى الترار الٗغبي ل٣هت ٖالد الضًً ْاملهباح السخغير مً ال٠
 1940مً ُٞلم لو بٛضاص .الُٟلم ئزغاط مكتر ٥حن ٧ل
لُلت ْلُلت ٦.ما أن الٗضًض مً الصسهُاث ْٖىانغ املإامغة مبيُت ٖلى وسست ٖام
Ron Clements,ْ John Musker
 _3عيٓان لسحرير :نٓعة إلاؾالم ْاملؿلمحن في الؿِىما مغٍُ٨ت  ,الجؼاةغ  ,م٨خبت ٖغاؽ  ,2012,م95:
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ل لٗل الؿِىما هي أ٦ثر الٓؾاةل إلاٖالمُت
ج٨غَؿا لل٨ٟغ الِضام الظي مً قأن اهدكاعٍ
مسخ الصسهُت الٗغبُت ْ ,جد ٤ُ٣الهٓعة
التي ًغؾمِا لِا الٛغب اٞترادا ْ ,جدٍٓلِا ئلى
ْاٞ , ٘٢اإللخاح إلاٖالمي أؾلٓب املـ الؿغَ٘
ْاملخ٨غعر ألًت ٨ٞغة  َٓ ,مً أهجر ؾالُب
إلاٖالمُت ْأؾغِٖا جأزحراٞ.لم ج ٠٨الؿِىما
الٛغبُت ْ مغٍُ٨ت مجها هٟت زانت ًٖ
ْن ٠الٗغب ْ املؿلمحن أجهم مجمٖٓت مً الِمج ْالجِلت ل ْئعَا ُحن ,ؾٓاد هٓعة مباقغة أْ ٚحر مباقغة لخهل
أ٩ٞاعَم ئلى املكاَض الٛغبي ْأخُاها للمكاَض الٗغبي أًًا ْاملؿلم ْ ,طل ٪مً زال ٫اهخاظِا ؾىٍٓا ملياث ٞالم
املخًمىت الٗىْ ٠الخدغٌٍ ْ الاعَاب ْالدكٍّٓ إلاؾالمي.
 فُلم اإلانلظ : saviorاإلاؿلم ؤلاعهابي فؿغة
ٌٗخبر أخض َظٍ الاٞالم التي اهخجتها الٓالًاث املخدضة ٖام ,1998جضْعر اخضار الُٟلم خٓ٫ر شسهُت
البُل الامغٍ٩ي الظي ًضعى "ظٓقا" ْ الظي ٌٗمل في ضاًت الٟلم ٦مؿإْ ٫امً في الؿٟاعة الامغٍُ٨ت ٟغوؿاْٖ .ض
"ظٓقا" ػْظخّ ْا ىّ ان ًصخبهما الى الؿِىما مؿادا ْل ً٨ازباعٍت جغص الُّ ُ٣ام مجمٖٓت ئعَا ُت مؿلمت اخضٔ
ٔ ْفي َغٍ٣ت الى الؿٟاعة ًىٟجغ املُٗم مً
الٗملُاث الاهخداعٍت ًُُٞغ "ظٓقا" لتر ٥اؾغجّ ْ الخٓظّ لٗملّ مغة ازغ ر
٣ٍْٟ ُّٞض "ظٓقا "ػْظخّ ْ ا ىّ امام ُٖيُّ .
ًبحن بٗض طل ٪الُٟلم عٚبت "ظٓقا" في الاهخ٣ام  ,خُض طَب
مباقغة الى اخض املؿاظض ٢ْ,ام اٚخُاٖ ٫ضص ٦بحر مً املؿلمحن
ازىاد سجٓصَم٩ٞ .ان هدُجت ٗٞلخّ َظٍ الِغْب زاعط البالص
لُٗمل ٦مغجؼ١ر في الجِل الهغبي ازىاد خغبّ م٘ الجِل البٓؾجي
املؿلم َ ,ىا ًِٓغ املسغط قضة ال٨غاَُت للمؿلمحن مً زال٫
مماعؾاث اخض الجىٓص في الجِل الهغبي الظي ٧ان ع٣ُٞا
"لجٓقا" ْ٧ان الازىان مؿيٓلحن ًٖ اخضٔ الهغبُاث الالحي
اٚخهبهً املؿلمٓنر ْ٧ان َظا الجىضي مهغا ٖلى ٢خل ما في ُجها
لالهخ٣ام مجها ألهّ ٧ان ٌٗخ٣ض اجها ٗٞلذ ٗٞلتها َظٍ اعاصتها ْلً٨
"ظٓقا" حٗاَ ٠مِٗا ْ ٢خل طال ٪الجىضي ْ اه٣ظ الام ْ مافي ُجها ْبٗض الٓالصة ازظ "ظٓقا" الام ْ طَب بها الى اؾغتها
 ,1998ئزغاط  , Predrag Antonijevicئهخاط  ْ Joseph Bruggeman, :ؾِىضي ٓ٧ان ,وٗٓمي صًبرًّ,
ُٞ _1لم املى٣ظ  ,saviorأهخج ٖام
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التي اه٣لبذ ٖلحها بؿبب ْالصتها لُٟلت مً املؿلمحن الظًً اٚخهبَٓا ٓٞ.ظض "ظٓقا" هٟؿّ امام جل ٪املأؾاة ٟٞغيذ
ٖلُّ اوؿاهِخّ ٦أمغٍ٩ي ان ًى٣ظ جلم الام ْ ا ىتها ٞأعاص ان ًظَب بها بُٗضا زاعط جل ٪البالص
ْ٢ض أِْغ َظا الُٟلم الٗغبي املؿلم اٖخباعٍ مىخمُا الًغْعة للجماٖاث املؿلخت الٗاق٣ت للضم ْالٗى٦ ٠ما اٖخبرجّ
 ١لضًّ حن أَٟاْ ٫وؿاد مؿلخحن ْٚحر مؿلخحن.
أهّ قغؽ َْمجي ٞا٢ض لئلوؿاهُت في ٖملُاجّ إلاظغامُت ئط ال ٞغ ر
املؿلمٓ رن مٛخهبٓ رن ألٖغاى اليؿاد ْ زهٓنا الٛحر مؿلماث  ,ئط ٌٗخبرْجهم ٚىُمت خغب ْصًجهم ًدلل طل .٪ه٣ل ُٞلم
" املى٣ظ" عؾالت للمكاَض الٛغبي ْالٗغبي ٖلى خض ؾٓاد مٟاصَا أن امغٍ٩ا حُٗي الكٗٓب )املؿلمت( الؿالم في خحن
ً٣ا لٓجها الٗىْ ٠اؾتهضا ٝأعْاح ا ىائها )ػْظت املؿإْ ٫الامغٍ٩ي ْا ىّ ْ غٍاد في الاما ً٦الٗامت(.
ْفي ُٞلم اململ٨ت ،(The Kingdom): 1جضْ رع ا٢٫هت خٓ رٞ ٫غٍ ٤مً اً FBI ٫خم اعؾالّ للؿٗٓصًت مً اظل الخد ٤ُ٣في
 2003ل ً٨الٟغًٍ ٤خٗغى لهجٓم اعَابي ًٓ٣صٍ "أ ٓخمؼٍ" جضْ رع بٗضَا خغب قغؾت حن ظماٖت"
جٟجحراث الغٍاى ٖام
أ ٓخمؼٍ" إلاعَا ُت مً ظِّ ْٞغٍ ٤ا ْ FBI ٫مً الؿٗٓصي مً ظِّ أزغٔر .
ئن مًمٓنر ُٞلم " اململ٨ت" ًدمل عؾالت اًضًٓلٓظُت ًإ٦ض ٞحها جٓظض الؿِىما الامغٍُ٨ت في ٦غاَُتها للمؿلمحن خُض
ٖغى املسغط في الٗضًض مً املكاَض نٓعا مكَٓت للمؿلمحن ٦ما ٌٗ٨ـ َظا الُٟلم جٓظّ الٓالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت
ْالٗالم الٛغبي ٩٦ل هدٓ املؿلمحن. 2خُض جخُغ١ر ئلى ماًلي:
 الخيكيت إلاؾالمُت لؤلَٟا ٫خحن ٢ضم أَٟا٫
املؿلمحن َْم ًيكيٓ رن ٖلى الٗىْ ٠الخ٣ض
ْ٦غاَُت أمغٍ٩ا ْالكٗب الامغٍ٩ي ْأجهم ًى٣لٓنر
َظا إلاعر ئلى أ ىائهم  ٓ٩ٞ ,رن أن املؿلمحن
مخٓخكٓنر ْئعَا ُٓنر ْأن الٗى ٠ظؼد مً
جٍٓ٩جهم الىٟسخي ْال٨ٟغير ْالٗ٣اةضي ًضزل ٧ل
طل ٪في ؾُا ١ه٣ل ظل َظٍ الُ٣م ْجغؾُسِا في
هٟٓؽ أ ىائهم الظًً َم ئعَا ُٓنر في املؿخ٣بل ْ
ٌؿتهضٓٞنر مكاعَ٘ ْقٗب امغٍ٩ا.
 الُٟلم اظِل ما ًٓ٩نر الضًً إلاؾالمي ْحٗالُمّ
ْالش٣اٞت إلاؾالمُت ْ ,هضع ٥طل ٪مً زالٖ ٫ضة
مكاَض ٞمشال جهٍٓغ نالة املؿلمحن)الخغؽ( لم
ُٞ _1لم أمغٍ٩ي ئهخاط ،2007ازغاط ُتر حر ,ٙؾِىاعٍٓ :مازُٓ ماً٩ل ,م جهٍٓغ الجؼد ٦بر مً مكاَض الُٟلم في ْالًت أعٍؼْها مغٍُ٨ت ٦ ،ما جم جهٍٓغ
ظؼد مً مكاَضٍ في إلاماعاث الٗغبُت املخدضة ْلم ًخم جهٍٓغ أي مكاَض في اململ٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًتْ ،لم ٌؿخُ٘ ال٣اةمٓنر ٖلى الُٟلم مً زل ٤اظٓاد
مكابهّ ئلى خض ٦بحر للممل٨ت ؾٓاد مً هاخُت ما ً٦أْ الصسهُاث ١ْ.رص مى٘ ٖغى الُٟلم في ٖضص مً الضْ٫ر الٗغبُتٍْ .غٔر ٖضص مً ه٣اص الاٞالم ان
الُٟلم ٧ان مخدحزا يض ظِٓص الؿٗٓصًت في مداعبت إلاعَاب.
 _2عيٓان لسحرير :نٓعة الاؾالم ْاملؿلمحن في الؿِىما الامغٍُ٨ت ,مغظ٘ ؾا  ,٤م147:
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ج ً٨مخ٣ىت ْ٦ظل ٪إلاصٖاد في َظا الُٟلم أهّ ًدغم جمام ملـ ظشت املؿلم لٛحر املؿلم ختى ألٚغاى الُب
الكغعي ْ ,هي عؾالت ٖلى مضٔ جسلْ ٠عظُٗت املؿلمحن ْبضاةُتهم.
َ غح الُٟلم اًًا جهٓعا حؿعى َٓلُٓص في ٧ل مغة جغؾُسّ مً زال ٫اٖمالِا ٍْ ,خٗل ٤مغ ٌٗضم ٢ضعة الٗغب
ْاملؿلمحن ٖلى خل ً٢اًاَم ْمكا٧لِم ْ٧ل الهٗٓباث التي جٓاظِِم ْ ,لظلِٞ ٪م في خاظت ماؾت ئلى
مؿاٖضة الغظل الامغٍ٩ي الا ٌُ ناخب املِماث الهٗبت ْالهٟاث الىبُلت.
َْظا ما غػر بك٩ل ْاضر ْظلي في الٗضًض مً ٞالم الازغٔر ُٟ٦لم  ":أعمجُضْنر" : Armageddon 1خُض جبضأ ٢هت
الُٟلم خُىما حٗلم امحر٧ا ان َىال ٪هحز ٥ؾٓ ٝحهبِ ٖلى ؾُذ الاعى ْبضأث الٟٗل ال٨غاث الىاعٍت جدؿاٖ ِ٢لى
"مجهاجً" ,اٖلىذ امحر٧ا بٗضَا خالت الُٓاعبر ْبضأث في ْي٘ زُت ملداْلت الخسلو مً َظا الىحزْ ٥بالٟٗل اَخضْا الى
ْي٘ ٢ىبلت هٍْٓت صازلّ ٖلى ٖم ٤مدضص ْ ,أْ٧لذ ْ٧الت" هاػا" الامغ الى ُل الٟلم "َاعير" الظي ٌٗمل في مجا ٫الخٟغ
ٍْ,سُب الغةِـ الامغٍ٩ي للٗالم ْإلاوؿاهُت ظمٗاد زُا ا جضم٘ لّ الُٗٓنر ْ ًظ٦غ في زُا ّ ان َظا الُٓم َٓ الظي
ْعص ط٦غٍ في ال٨خاب امل٣ضؽ خُض جهاًت الٗالمَ .ىا ًِٓغ الُٟلم الٗغب مىخٓغًٍ الٗىاًت الامغٍُ٨ت التي ؾخسلهِم ْ
جسلو الٗالم مً زُغ َظا الىحزْ ٥بٗض ْنٓ٫ر الخٟاعْن الى ؾُدّ ًٓاظِٓنر ال٨شحر مً الهٗاب في َغٍِ٣م الُّ
ْهغٔر مكاَض مً جطخُت الامغٍ٩ي الظي اه ٌ٣الٗالم ْجخهاٖض ازحرا ٞغخت الٗغب ىجاح امغٍ٩ا في جسلُهِم ْ
جسلُو الٗالم .
 الهغبي اإلاطخً و الفاؾم الشهىاني
ٖلى الغٚم مً حٗضص املٓيٖٓاث التي حٗاملذ مِٗا الؿِىما محرُ٦ت ْ ْعْبُت خٓ٫ر الصسهُت الٗغبُت ْاملؿلمت ,
ئال أجها في مٗٓمِا خاْلذ جغؾُش ال٨ٟغة الؿاةضة ًٖ الٗغب ٖلى أجهم قٗٓب ٢بلُت  ،ظاَلت  ،مخٗهبت ْمخسلٟت  ،تهٓٔر
اليؿاد ْاملاْ ، ٫الِض ٝالخجاعير لم ًْ ً٨خضٍ الؿبب ْعاد َظا الدكٍّٓ  ،ئهما الضْاً ٘ٞضًٓلٓظُت ْالؿُاؾُت
ْمداْلت اؾخٛال ٫هجاح بٌٗ ٞالم لترؾُش املالمذ الكاتٗت ًٖ الٗغب ْ ،لٗل الك٩ل ْ٫ر ملا ِْغ ٖلُّ الٗغبي ٖلى
ًا
ًا
َٓال ْٖغياْ ،تهُم ّ الٟخُاث ْ٢ض غػث َظٍ
ي الظي ًىُلٖ ٤لى ِْغ ٞغؾّ في الصخغاد ر
الكاقت َٓ لٓ رن محر البضْ ر
الهٓعة الىمُُت في اٖما٦ ٫شحرة ْعثها املكاَض
الٛغبي ُٟ٦لم " "happy hooker coes to washington
اتٗت الِٓٔر الؿُٗضة جظَب ئلى ْاقىًُ" ٖام ,
َظا الُٟلم الظي عنض خُاة اتٗت حهٓٔر ٌ ,كحر
 ١الٗغبي في الجيـ
بك٩ل مؿحئ للٛاًت ٌٛ ٠ُ٦غ ر
بك٩ل ٚغٍب ًضَل الامغٍُ٨حن اهٟؿِم.

 _1أعمجُضْنر" ُٞ Armageddonلم زُاٖ ٫لمي أمغٍ٩ي اهخج ٖام . 1998مً ئزغاط ماً٩ل اي ْئهخاط ظحرير غِْ٦اًمغ.
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َْكحر ظا ٥قاَحن في صعاؾخّ ئلى املمشل مغٍ٩ي "ظُمي ٞاع" الظي ًبرٕ في ٧ل مغة في ججؿُض نٓعة الٗغبي )مً
ْظِت هٓغَم( خُض ٢ض م في ٖام ُٞ ...لم  ,cannonball run 2خُض ٧ل الهٓعر الىمُُت مٓظٓصة ْمخٓٞغة  ,ُّٞأزغٍاد ظضا
ل٨جهم ال ٌٗغٓٞنر ُ٢مت املاْ ,٫بُبُٗت الخا ِٓٞ ٫قِٓاوي ظضا ْٞاؾْ ٤مِْٓؽ اليؿاد مغٍُ٨اث.
ْفي ُٞلم "ظَٓغة الىُل"ً : jewel of the nile1سطر الكُش ٖمغ ,الك٣غاد "٧اجلُيخٓنر" ٧ي ً٣ىِٗا لترخل مّٗ ألعى الٗغب"
مهغ" زم ٌسججها َىاْ ,٥في ُٞلم "ظُمـ ٓهض" ال ج٣ل ال ا ضا ً "never say never"2د٩ي الٟلم ًٖ البُل "ظُمـ
ٓهض" الظي ًالقي عظل الاٖما ٫املهاب جىٓنر الٗٓمت  ْ,الظي خهل ٖلى ٖضة نٓاعٍش هٍْٓت إلزًإ الٗالم لّ ْ ,في
اخضار الُٟلم ًأزظ عظل الاٖماَ ٫ظا ئخضٔ ٖكُ٣اث "ظُمـ ٓهض" ْ ٌُٗحها ألخض الٗغب ْالظي ًبُِٗا َٓ آلازغ
لٗغب ازغًٍ ٦جاعٍت ْ ,في مكِض ٌكبّ البضاةُت ْٖهٓعر الٗبُض ً ٠٣الٗغب ل٩ي ٌكترَْا  ,في طاث الٓ٢ذ ًخمً٨
البُل مغٍ٩ي الا ٌُ الىُٓ" ٠ظُمـ ٓهض " مً الخسلو مً
ُٓ٢صٍ ٓ٣ُٞم اه٣ايِا بٗض أن ً٣طخي ٖلى ٧ل الٗغب
الظًً أؾغْا ٖكُ٣خّ ْ ً٣خلِم ظمُٗاٍْ ,ىهي الٗالم مً
قغْعَم ٧الٗاصة.

اإلابدث الثاني :ضىعة اإلاغؤة اإلاؿلمت في ؤلانالم الًغبي:
أضخذ املغأة املؿلمت ْاملٓيٖٓاث املشاعة خٓلِا ماصة
زهبت في صخاٞت إلاٖالم الٛغبي ْأضخذ املٓيٖٓاث
التي جشاع خٓلِا ٧لِا جهب في ٓج٣ت ْاخضة ْهي مداْلت ئزاعة ً٢اًا املغأة صْما إلُٖاد اهُبإ ٓلم للمغأة املؿلمت
ْمُالبت صاةمت غْ ٘ٞناًت الضًً ٖجها ْج٨غَـ الىمٓطط الٛغبي للمغأة ْظٗلّ ؾاؽ لُ٣اؽ املغأة املؿلمت ٖلحهمٍْ .أحي
الهجٓم ٖلى الهٓعة الٗامت للمغأة املؿلمت ٦جؼد ال ًخجؼأ مً الهجٓم ٖلى إلاؾالم ٧لّ جدذ مؿمُاث الٗٓملت ْالاهٟخاح
ْالخضازت ْٚحرَا ْبهظا حٗخبر املغأة املؿلمت الٓؾُلت َم في خغبهم يض ٧ل ما َٓ ئؾالمي.
ل٣ض ق٩لذ املضعؾت الاؾدكغاُ٢ت أَم مهاصع الخهٓعر الٛغبي ًٖ املغأة املؿلمت ْ ،بسانت املؿدكغ٢حن الغخالت
الظًً ػاعْا البالص الٗغبُت ْإلاؾالمُت ٣ٞ ،ض ْعص ًٖ بٌٗ ال٨خاب الٟغوؿُحن ً ،ه ٠عخلخّ ئلى جغُ٦ا املؿلمت ٢اةال«:
ٍْجظب الغخالت مً حن ٧ل َظٍ هداد التي ًخأل ٠مجها الباػاع ؾٓ١ر الىساؾت ْالٗبُض ُٞيخٓغ املكترير أعْ٢ت مغْؾت،
عظاال ْوؿادٍْ ،م٨ى ٪أن جغٔر  ُّٞئلى ظاهب الٗبُض الهٛاع خباف الىداْ ٝالىداسخي اللٓنْ ،وؿاد الخغٍم املبٗٓزاث

1985مُٓ .لت , Danny DeVitoْ Kathleen Turner ْ Michael Douglasئزغاط Lewis Teague
ُٞ _1لم أمغٍ٩ي مً هٕٓ الخغ٦ت ْاملٛامغة  ،أهخج ؾىت
,1983جمشُل ٧ل مً Sean :
ُٞ never say never _2لم امغٍ٩ي ئزغاط البرًُاوي  ,Irvin Kershnerئهخاط مكتر ٥حن قغ٦تي , Warner Bros ْ Taliafilms1ؾىت
1961
, Conneryا Kim Basinger, Klaus Maria Brandauerالُٟلم مأزٓط مً عْاًت"ٖ " Opération Tonnerreام
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ي جغا ٥مً اب إلاخؿان ٖبُضا مؿىحن مغياة هللِ ،ىما
َىا٣ٖ ٥ا ا لًِ مً ٢بل أؾُاصًَ ٖلى ٦برًائهًِٞ ،كتر ر
الكغ٦ؿُاث امل٨دؿُاث البُاى ٚحر مبالُاث ًداْعن ػهجُاث ياخ٩اث ْ ،ال ً٩ل ٠قغاؤًَ ٚالبا"1
ْمً زال ٫الترار الاؾدكغاقي ال٨بحر ًٖ املغأة املؿلمت  ،اؾخُإ إلاٖالم الٛغبي أن ٌؿخٛل خ٩اًاث )أل ٠لُلت ْلُلت(،
لدكٍّٓ نٓعة املغأة الكغُ٢ت  ،أجها ججؿض ُ٦ض اليؿاد ْمهاةض الغظاْ ، ٫خباةل الكِٓاث  ،مؿخُ٣ا طل ٪مً زال٫
شسهُت )قِغ ػاص( ُلت الخ٩اًت  ،خُض ْنِٟا املؿدكغ ٓ٢رن أجها ٧اهذ شسهُت ججم٘ ما حن الُُبت ْالجاط ُت
 ١اليؿاد املا٦غٍ في السضإ ْالٓٛاًت  ،مغ الظي
ٔ َغ ر
ْالؼ٧اد ْالٓعٕ ْ ،في امل٣ا ل أجها جه ٠للمل ٪في ٢هت بٗض أزغ ر
ًضٖٓ ئلى الظَٓ ر ٫مً زال ٫الخىا ٌ٢في الصسهُت.2
ُٞهُ ٜإلاٖالم الٛغبي َظٍ الخ٩اًاث ْال٣هو التي ًغْحها املؿدكغٓ٢نر في ٦خبهم ْ ،التي جه ٠ظؼدا مً ٖهغ
اهدُاٍ مت إلاؾالمُت  ،غؤٍت ظضًضة جدمل هٟـ املًامحن الؿا ٣ت ْ ،التي ًٟؿغَا ال٨ٟغ الٛغبي أجها الهٓعة
الٗامت للخُاة الاظخماُٖت في إلاؾالم ٍْ ،دا٦م الخاعٍش الٍُٓل املؿلمحن بهظٍ الٟتراث التي أنِبذ ٞحها مت إلاؾالمُت
الًْٗ ٠الًَٓ.
ْمما ًإزظ ٖلى إلاٖالم الٛغبي في جهٓعاجّ للخ٣اة ، ٤أهّ ال ٌؿخمض جٟؿحرٍ مً أَمُت للخٓت الخاعٍسُت  ،التي خضر
ؾببا ُّ
ٞحها الصخيد ْ ،لظا  ،هجضٍ ً ٘٣في ٦شحر مً املٛالُاث التي جٓ٩نر ًا
لترؾب ٨ٞغة زاَيت ًٖ املؿلمحن في الٗ٣ل الٛغبي ،
أن املغأة املؿلمت قِٓاهُت ْمُالت ئلى الجيـ َْ ،ظا
مً طل ٪جٟؿحرٍ ل٨ثرة إلاماد في املجخم٘ إلاؾالمي َْ ،ظا صاللت ٖلى َّل ر
ٚحر صخُذ  ،ألن م٘ احؿإ خغ٦ت الٟخٓخاث إلاؾالمُت  ،اهخ٣لذ املغأة املؿلمت ئلى َٓعر ظضًض ٣ٞ ،ض ظلبذ الٟخٓخاث
زغاد ماصًا  ،ظٗل ال٨شحرًً ًىٛمؿٓنر في اللظاث ْالتر ، ٝالظي نى٘ ضْعٍ ٞيت مً اليؿاد امتهً مِىت إلاٚغاد َْغاة٤
الٟتن  ،مما ظٗل َظا الٓاً ٘٢ىٗ٨ـ أخضازّ ْجأزغاجّ ٖلى صاب ْٞىٓنر مت َْ ،مـ مٗالم ٞلؿٟت إلاؾالم في جدغٍغ
,3
املغأة
ًْٖ مضٔ مهضاُ٢ت َظٍ الهٓعة الىمُُت ْجمشُلِا للٓا ٘٢حكحر الباخشت "أعػْ محرالي" عةِؿت َُيت دـار لخ١ٓ٣ر
املغأة املؿلمت في م٣ا ٫مُٓ٫ر ميكٓعر في صخُٟت  GUARDINخُض ج٫ٓ٣ر " :أنبدذ املغأة املؿلمت اليؿبت للصخاُٞاث
الٛغبُاث همٓطط الخسـلْ ٠همٓطط الايُِاص" ْاؾدكِضث بٌٗ ال٨ـاجباث الٛغبُاث ْاجٓمًِ امل٨شٖ ٠لى املغأة
املؿلمت ْ ،جإ٦ض أن َظٍ الهجمت جدؿم املبالٛت ْالُـغح املـدكضص الظي ًٟـخ٣ض املٓيُٖٓت خهٍٓغٍ جل ٪املـغأة ضخُت ملا
ّ
ٌؿمى اإلعَاب إلاؾالمي ْ ،حؿخُغص ٓ٣لِا" :ئن املغأة املؿلمت في هٓغ َإالد الصخـُٟحن ًجب أن جسلو مً َظا الـضًً
ْٖىضما جخسلو مىّ ٞؿٓ ٝجخسلو مً الدجاب الظي ٌُٛحها مً عأؾِا ئلى ٢ضمحها"ْ ،جسخخم الباخشت م٣الِا خ٣غٍغ أن
َظا الهجــٓم مً ٢بل الٛغب في إلاٖالم ٖلى املغأة املؿلمت ٚحر مبرعْ ،طل ٓ٧ ٪رن املغأة الٛغبُت حٗاوي ال٨شحر مً املك٨الث،
ًا
ضال مً جٓظُّ الى٣ض ْالهجٓم ئلى املغأة املؿلمت4؟
ْجدؿاد ٫ملاطا ال جٓظّ ٢الم الٛغبُت لخل مكا٧ل املغأة الٛغبُت ر
2000م
 _1الغخلت ئلى الكغ١ر عخلت ص اد الٟغوؿُحن في ال٣غنر الخاؾ٘ ٖكغ ،حرظٓعصا،جغٖ:بض ال٨غٍم ٖلي ضع،م ،41م٨خبت َالي،صمك،٤ؾٓعٍا،
1988م
 _2أؾاَحر أْعبا ًٖ الكغ١ر ٞغ١ر حؿض  ،عها ٢باوي،جغ :ص.نباح ٢باوي،م ،45صاع َالؽ ،صمك ،٤ؾٓعٍا،
َ _3اقم خؿً َاقم الؿٓصاوي  :نٓعة املغأة املؿلمت في إلاٖالم الٛغبي ,قب٨ت الكاَض.
Unlimited Guardin june21,2002. They hate women , don,they Arzu Merali _4
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ْمً زال ٫املُُٗاث الؿا ٣ت التي أْعصتها َظٍ الباخشت ،خُض ججؿض ٩ل ْيٓح ٖضم املهضاُ٢ت ْالىمُُتً ،مً٨
اؾخيخاط املٗاًحر التي ًىُل ٤مجها َظا إلاٖالم في جىاْلّ لً٣ـاًا املـغأة املؿلمتْ ،هي :
اإلاهُاع ألاوٌن :الضنىة بلى عفو وضاًت الضًن نن اإلاغؤةِْ :غ طلٓ٣ ٪ة بٗض أخضار الخاصي ٖكغ مً ؾبخمبر ٞجٗلٓا
الضًً إلاؾالمي َٓ حجغ الٗثرة أمام َغٍ ٤ج٣ضم املغأة زم ط٦غث ال٩اجبت قٓاَض ٦شحرة ظضا عنضتها ًٖ ْؾاةل إلاٖالم
الٛغبُت
 اإلاهُاع الثاني :نضم اإلاىغىنُت في نغع كػاًا اإلاغؤة اإلاؿلمت  :خ٣ُ٣ت صاةمت خٓ٫ر الخد٣ُ٣اث ْامل٣االث خٓ٫ر املغأةفي الٗالم الٛغبي ال جؼٍض ًٖ التر٦حز ٖلى الخبُٗت الش٣اُٞت ْمداعبت الُ٣م إلاؾالمُت  ,زم ط٦غث ال٩اجبت الكٓاَض ٖلى
َظا املُٗاع مً ال٣ىٓاث الخلُٟؼٍٓهُت ْامل٣االث ْالخُُٛاث إلازباعٍت
 اإلاهُاع الثالث :ؤؾلىب الاخخلاع والنكغة الضونُت ٞ :غنضث ال٩اجبت ٖضة مٓاَغ الخخ٣اع ٧ل ملتزمت ضًً هللا ْاخخ٣اعممازل للُ٣م إلاؾالمُت املدآٞت ٦اَال ١ل٣اب املؿِيت ٓ٧ن ٠صخُٟت هٍُٓٓع ٥جاًمؼ الضاةم اليؿاد
الؿٗٓصًاث األقباح الؿٓصاد هٓغا للبؿًِ الدجاب إلاؾالميْ ,حؿمُخّ صْما االمتهان ل٨غامت املغأةْ ,ئِْاع نٓعة
الٗغبي صْما اَال ١ألٟاّ ٧اصث أن جٓ٩نر هي املغاص ٝاللٓٛير ل٩لمت الٗغبي ْزانت في الٓ٣امِـ مشل ٢امٓؽ "
 " marriam- wabstarالظي ٌٗغ٧ ٝلمت ٖغبي أهّ "ئوؿان ٖاَل ال َض ٝلّ َْٓ مؿاْم ْههاب ْجاظغ ال ًمخل٪
يمحرا" ْٖىضما َالب الٗغب دظَ ٝظا الخٗغٍ ٠مً ال٣امٓؽ ٦ما خضر م٘ الحهٓص عًٞذ ئصاعة صاع اليكغ طل. ٪
 اإلاهُاع الغابو :جىغَـ النمىطج الًغبي للمغؤة وانه النمىطج الظي ًدخىم بلُه .َظا املُٗاع َٓ الىدُجت للمٗاًحر الشالزت الؿا ٣ت ئط اهّ ٌٗخبر اهّ ْ٣ٞا ملٗاًحرٍ الؿا ٣ت ٞال ض ْان ًٓ٩نر لضٔ املؿلماث
ئجهً ًخُلًٗ للىمٓطط الٛغبي َْٗخبرهّ الىمٓطط مل ْالُمٓح الظي ٌؿٗحن للٓنٓ٫ر لّ َْظا مىا ٝللخ٣ُ٣ت جماما عٚم
ْظٓص الٗكغاث ل املياث مً الل٣اداث م٘ املؿلماث الالحي ًسبرجهم ان َظا الىمٓطط الٛغبي مغٓٞى ٖىض املؿلمت ْأجهً
ؾُٗضاث اعجضاد الدجاب ْال ًغًٍ  ُّٞأصوى مِاهت ل ٌٗخبرهّ ج٨غٍما ,لَ ً٨إالد الٛغبُحن ًداْلٓنر صْما ئ غاػ
الخهغٍداث ْالل٣اداث م٘ مً ٞخيذ بهم ٍْ٣ضمٓجها ٖلى أجها هي ممشلت املؿلماث ختى لٓ ٧اهذ قاطة ًٖ املؿلماث في
أ٩ٞاعَا ْمباصئها ْجهغٞاتها.
 اإلاهُاع الخامـ :اإلاغحهُت اإلاؿخمضة من منهجُت وفىغ الخغهت النؿىٍت الًغبُت ٞ :بخدلُل مًمٓ رن ملا جبشّ ال٣ىٓاثمً أٞالم للمىخمُاث للخغ٦ت اليؿٍٓت ججضًَ ظمُٗا ٌكتر ً٦في ص ٘ٞظىضة اليؿٍٓت الٛغبُت للً٣اد ٖلى الدجاب
ْحُٛحر ٓ٢اهحن خٓا ٫الصسهُت إلاؾالمي ْعبِ مؿالت خهٓ٫ر املغأة ٖلى خِ٢ٓ٣ا ًغْعة الهغإ م٘ الغظل ْهي
طاث ظىضة التي حٗمل ٖلحها مىهجُت ْ٨ٞغ الخغ٦ت اليؿٍٓت الٛغبُت جماما.

 _1هٓعة زالض الؿٗض :نٓعة املغأة املؿلمت في إلاٖالم الٛغبي  ..عؤٍت جدلُلُت ,دض ميكٓعر في مجلت ظامٗت امللٖ ٪بض الٗؼٍؼ – آلاصاب ْالٗلٓم إلاوؿاهُت -
م.2ٕ 16
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 اإلاهُاع الؿاصؽ :اػصواحُت اإلاهاًير في الخهامل مو اللػُت الىاخضة  َٓ :ازُغ املٗاًحر ٖلى إلاَال ١في مٗاملت املغأةاملؿلمت زانت ْإلاؾالم ٖامت في إلاٖالم الٛغبيُٞ ,م ً٨في طاث الًُ٣ت الٓاخضة جغٔر ج٨غٍما ْاختراما ْج٣ضًغا ل
ْج٣ضٌؿا لهاخبت ٗٞل في خحن جغٔر اؾدى٩اعا ْئَاهت ْججغٍدا لهاخبت هٟـ الٟٗل ْالؿبب في ازخال ٝناخبت
الٟٗل ُْٖ٣ضتها أْ أًضلٓظُتهاُٞ ,م ً٨للغاَبت في الضًغ أن حُٛي ظؿضَا ٧لّ ٞخدٓى االخترام ْالخ٣ضًغ في خحن
تهاظم املؿلمت ْجد٣غ َْؿتهان بها ئطا اعجضث هٟـ الىمِ مً املالبـَْ ,ظا في ًُ٢ت الاَخمام األؾغة ْجغبُت
ْالص ْ٦ظلًُ٢ ٪ت ئَال ١اللخُت ْٚحر طل ٪مً الً٣اًا.1
 ضىعة اإلاغؤة في الؿِنما الًغبُت:
ئ ن الٓيُٗت التي لذ ئلحها نٓعة املغأة في الؿِىما الٛغبُت أصث الٗضًض مً الى٣اص ْزانت اليؿاد مجهم ئلى الاَخمام
ًٖ ٢غب ُطٍ الهٓعة َْظا مً زال ٫جدلُلِا ْئ غاػ أبٗاصَا الش٣اُٞت ْإلاًضًٓلٓظُت.
ْحٗض الضعاؾاث التي ٢امذ ُا ٧ل مً  :مىلي هاؾيل) ْ ( Molly Haskellحىاو مُلن )  (Joan Mellenماعحىعي عوػون (
)  Marjorie Rosenمً أ غ رػ الضعاؾاث التي ع٦ؼث ٖلى مٓيٕٓ املغأة مً زال ٫الؿِىما مغٍُ٨ت ْ ْعبُت ،2ل٣ض ٧اهذ
صعاؾت ٧ل مً هاؾيل ْ عوػون ٖباعة ًٖ جدلُل قامل ل٩ل الصسهُاث اليؿٍٓت التي مغث ٖبر جاعٍش الؿِىما ْزانت
ٞترة الٗكغٍىاث مً ال٣غ رن املاضخي  ،أما صعاؾت مُلن ٩ٞاهذ مغ٦ؼة خٓ ر ٫الؿِىما املٗانغة .أ٦ضث َظٍ ٖما ٫أ ن نٓعة
املغأة هٟت ٖامت ٖغٞذ جًاؤال مىظ عبُٗىاث ٨ٟٞ ،غة الخ٣ضًم الؿِىماتي لليؿاد لم حٗغ ٝج٣ضما َْظا ألن الؿِىما
أزاعث مك٩ل ْيُٗت املغأة هٟت ؾُدُت ال غْح جدلُلُت ٞ ،الؿِىما حٗاعى الٓ٣ة املخىامُت للمغأة صازل المججم٘
املخمشلت في احؿإ صاةغة مكاع٦تها في الخُاة إلاهخاظُت خُض هجض أ ن شسهُت املغأة املخُٓعة الٍٓ٣ت املؿخ٣لت ْ٦ظا
شسهُت املغأة الٗاملت ٧لِا ٚاةبت في ٞالم املٗانغة ٞ ،الضعاؾاث  -املظٓ٧عة ؾا ٣ا  -جإ٦ض أ ن السُغ الظي جٓاظِّ
خالُا َٓ أ ن أصْاعَا في ٞالم زظة في الالمٗجى ٞ ،املغأة أنبدذ مهىٟت يمً املٗاوي الٛغٍؼٍت ْالجيؿُت أما بٗاص
زغٔر لصسهُتها ٞهي قبّ مىٗضمت.
خُض ج٫ٓ٣ر هاؾيل في َظا الؿُا : ١ب و جػائٌن الطىعة النؿاثُت في الؿِنما ًخجلى من زالٌ جمجُض اللضعة
و للمغؤة فيها الضوعن
الغحالُت  ،فالؿِنما جلضم خغٍت اإلاغؤة من زالٌ بفؿاصها واندؿاؾها ختى في ألافالم التي جىى ن
الغثِس ي ًبلى الخب هى اإلاىغىم ألاؾاس ي لهظه ألافالم وبالخالي اؾخهملذ اإلاغؤة في الؿِنما ألامغٍىُت هؿهم لجلب
واؾخهاصة حمهىعن هظه الؿِنما الظي غُهخه بكهىعن الخلفؼٍىون الظي نمل نلى هؿب نضص هبير من مشاهضيها ،
فاإلاغؤة كضمذ هخؿلو مؿخلبلي ججاعين طهىعي( "

 _1هٓعة زالض الؿٗض :نٓعة املغأة املؿلمت في إلاٖالم الٛغبي  ..عؤٍت جدلُلُت ,مغظ٘ ؾا .٤

 _2ػعاعيرٖٓ ,اَ :٠نٓعة املغاة في الؿِىما الجؼاةغٍت جدلُل ؾُمُٓلٓجي لُٟلمي ال٣لٗت ْ "هٓبت وؿاد ظبل قىٓة",صعاؾت ماظِؿخاع ٚحر
44,45
ميكٓعة٧ ,لُت الٗلٓم الؿُاؾُت ْإلاٖالم ,م:
.44,45
 _3ػعاعيرٖٓ ,اَ :٠نٓعة املغاة في الؿِىما الجؼاةغٍت جدلُل ؾُمُٓلٓجي لُٟلمي ال٣لٗت ْ "هٓبت وؿاد ظبل قىٓة",مغظ٘ ؾا  ,٤م:
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ئن الؿِىما املٗانغة ج٣ضم املغأة ٧اوؿان مىٓ٣م بٗ٨ـ ٞترة عبُٗىاث التي جٓن ٠الٟترة ٦ثر عقي ْاػصَاع للمغأة ،
أي ٞترة الخغب ْ ػمت التي أظبرث اليؿاد ئلى البدض ًٖ أؾلٓب ظضًض للِٗل بُٗضا ًٖ الغظا ٫أْ ٖلى ٢ل املؿاْاة
مِٗم ٞ ،الؿِىما الٗهغٍت ال جبرػ ٖلى الكاقت وؿاد مؿخ٣الث ل املغأة م٣ضمت ٧اوؿان ٚحر مٓظٓص  ،مبٗثر ٩ٞاع ،
ٚحر عاى …الخ  .ئن الغؾالت التي أعاصث الؿِىما املٗانغة أن جى٣لِا هي أ ن الخغٍت الجيؿُت ٚحر مغجبُت الؼْاط ِٞ ،ظٍ
ًَ ٚحر
الؿِىما جتر ٥اليؿاد مظغصاث مً َظا الُ٣ض ًٖ َغٍٖ ٤غى وؿاد مخدغعاث ٖلى املؿخٓٔر الجيسخي ْل ّ ً٨ر
عايُاث  ،الخالي جداْ ر ٫اؾخسضام الٓعي زالقي الجضًض لليؿاد الٗهغٍاث ْفي الٓ٢ذ هٟؿّ جبرػ الُ٣م املغسست حن
املغأة ْٖاةلتها اٖخباع َظٍ زحرة هي املإؾؿت الاظخماُٖت ال٣اٖضًت َْظا ما ٧ان مُبٗٞ ٤ال في المججمٗاث الاقتراُ٦ت
ؾا ٣ا خُض هجض أن الؿِىما املغا٢بت مً َغ ٝالضْلت اؾخمغث في ئِْاع املغأة في خالت جبُٗت مً زال ٫الٓن٠
الايُِاصي لِاٞ ،ازغاط أٞالم خٓ٫ر وؿاد مخدغعاث ججلى أ٦ثر ٖىضما أِْغث َظٍ ٞالم مكاع٦ت املغأة في الٟ٨اح
الاظخماعي صْنر الخٟغٍ ٤حن الخغٍت الاظخماُٖت  ،الىٟؿُت ْ الصسهُت لِا .خؿب الضعاؾت التي ٢ضمتها حىاو مُلن
َىا ٥نٓعجان للمغأة جًُمىان في الؿِىما املٗانغة :املغأة في املتر ر ٫املدمُت مً ٧ل ما َٓ زاعجي ْاملغأة املخدغعة ظيؿُا ،
جإ٦ض الباخشت أ ن نٓعة مض غة املتر٫ر امليؿُت جىاػلذ ٖجها الؿِىما ْجسلذ ٖجها قِيا ٞكِيا م٣ا ل نٓعة املغأة ٦ثر
جدغعا خُض هجض ٖضة أٞالم أمغٍُ٨ت ْأْعبُت مؿخمغة في ج٣ضًم املغأة في نٓعة مٓ٣لبت ٧الطخُت الؿلبُت  ،ال٣ل٣ت ،
املٓيٖٓت في ٞش ز٣اٞت هاصعا ما ًيؿب ئلى مإؾؿاجُا الاظخماُٖت أهُا الؿبب في ايُغاب شسهُت املغأة ْجسلِٟاَ ،ظٍ
ٞالم التي لم ج٣ترب مً الصسهُت الخُ٣ُ٣ت للمغأة في الٓا ٘٢جٓحي أهّ ًخٗل ٤محزاث مالػمت لُبُٗت املغأة هٟؿِا.
اإلابدث الثالث :ضىعة اإلاغؤة اإلاؿلمت في الؿِنما ألامغٍىُت:
 املغاة املؿلمت :ئعَا ُت ْمدكبٗت الٗى:٠
ظاد في ٦خاب “ الاؾدكغا ١إلصْاعص ؾُٗض ”  « :في الٓالًاث املخدضة ًدخل الٗغبي املؿلم م٩اهت اعػة في إلاٖالم ٚ ،حر
أجها جدمل ُ٢مت ؾلبُت  ِٓٞ ،مسغب ً٣اْم ْظٓص ئؾغاةُل ْالٛغب في الكغ١ر ْؾِ  ،أْ ً٣ضم ٣ٗ٦بت أم ً٨ججاْػَا
ًا
ًا
خًاعٍا للٛغب ٍْ ،غجبِ الٗغبي في ٞالم ْالخلٟاػ ئما الٟؿ ٤أْ الٛضع
ر
ر
امخضاصا
1948م ْ ،التي حٗخبر
لسل ٤ئؾغاةُل
ًا
ًا
مىدال  ،طا َا٢ت ظيؿُت مٟغَت ٢ ،ضًغرا صْنر قٖ ٪لى املُ٨ضة الباعٖت املغاْٚت ل٨ىّ -
ر
ْالسضٌٗت املخُٗكت للضم ٍِْٓ .غ
ًا
ظَٓغٍا  -ؾاصي  ،زإْن  ،مىدِ  ،جاظغ ع ، ٤ُ٢عا٦ب ظما ، ٫نضاْٚ ، ٝض  ،مخٗضص الٓالَ. »1 ٫ظٍ الُ٣م ال جسخل٠
ر
٦شحرا ًٖ جل ٪التي جهٓعَا َٓلُٓص للمغاة املؿلمت ٗٞ ,لى الغٚم مً ان َظٍ زحرة هي آلان امغأة المٗت ْطُ٦ت ْجبرٕ في
مجاالث ٖضة .

287
ا ١مغظ٘ؾا  -٤م
 _1ؾُٗض ،ئصْاعص:إلاؾدكغ ,
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ئال ان َىا ٥ججاَل جام لظلٖ ٪لى الكاقت الًُٟت مغٍُ٨ت ٣ٞ ,ض عا ٤ٞالٛغب مىظ ضاًت جاعٍش َٓلُٓص نٓعة املغأة
الكغُ٢ت املشحرة الباعٖت في الغ٢و ْإلازاعة مؿخٓخحن ظل ٪مً امل٩ان الظي ًدُِ املغأة الٗغبُت طل ٪امل٩ان الٛغٍب
ْالٛامٌ ْاملليد الك , ٠ٛل ً٨في ٖٓام الخضًشت
حٛحرث َظٍ الهٓعة حٛحرا ٦بحرا ٞاملغأة الٗغبُت املؿلمت
جهٓعر ٖلى اجها ئمغاة ئعَا ُت ْشسهُت َمجُت قغٍغة
ْٖىُٟت جدب ؾ ٪ٟالضماد ْاؾتهضا ٝأعْاح غٍاد
زانت مغٍُ٨حن الظًً ج ً٨لِم ٖضادا ْ٦غَا قضًضا
ًا
مشال ,الهاصع
٦ما في ُٞلم " خض ؾٓص  "1 Black Sundayر
 1977الظي ٢ضم املغأة الٟلؿُُيُت ٦اعَا ُت مِمتها
ٖام ,
٢خل 80أل ٠مخٟغط في ملٗب عٍاضخي مُامي َْٓ ،جدٍٓغ
زُحر ظٗل الٟلؿُُيُحن ً٣ضمٓنر للغأي الٗام الامغٍ٩ي
ْ٦أجهم ٌؿتهضٓٞنر ْخضة اْ جماؾ ٪الكٗب الامغٍ٩ي
هٟؿّ ْ ،هي اًضًٓلٓظُا ٢ض هِٟم مجها مىُُ٣ا الخماهي
املُل ٤ما حن الامغٍ٩ي ْ الاؾغاةُليْ .هي هٟـ الهٓعة التي التي
٢ضمذ في ُٞلم  "death beafore dishonorاملٓث ٢بل الٗاع ٖام
 , 1978خُض جترأؽ امغأة ٞلؿُُيُت ظماٖت ئعَا ُت ئؾالمُت
ج٣خل الٗاةالث إلاؾغاةُلُت ْ٧ل مً ٌٗترى َغٍِ٣ا ضم اعص.
ئطا ٧اهذ َظٍ الاٞالم " اؾخمغاعٍت ليؿ ٤خًٓعر
املغأة في اٞالم َٓلُُٓص ٞ ،ان اٞالما ازغٔر قبحهت
ٖلى مؿخٓٔر الىُٖٓت عبما ؾخظَب الى ج٨غَـ
نٓعر أ ٘ٓٞللٗغبُت املؿلمت ُٟ٦لم٦:ال ضْنر
ئ ىتي "Not Without My Daughter"2الُٟلم جضْ رع
اخضازّ خٓ٫ر ػْظت أمغٍُ٨ت ؾاٞغث م٘ ػْظِا
الُبِب إلاًغاوى ْ ئ ىتها ئلى ئًغان لؼٍاعة ٖاةلخّ
مىخه ٠الشماهُيُاث
ْ ,جبضأ الٗ٣ضة خحن ه ٌ٣الؼْط ل٣ؿمّ ٖلى
1977م ،مً هٕٓ إلازاعة ٍْ ْ م٣خبـ مً ٦خاب خض ؾٓص ،ئزغاط , John Frankenheimer:
ُٞ _1لم خض ؾٓص)ُٞ ،:Black Sundayلم أمغٍ٩ي أهخج ٖام
ُٓلت : Robert Shaw, Bruce Dern, Marthe Keller

 1991مً ٢بل قغ٦ت مُترْ ٓٚلضًٍْ ماًغ ْ ،نٓعث في الٓالًاث املخدضة ْئؾغاةُل ْ ،قاع ٥املمشلحن
ُٞ _2لم أمغٍ٩ي مً هٕٓ صعاما  ،أهخج ؾىت
٧ل مً ؾالي ُٞلض  ْSally Fieldألٟغٍض مٓلُىا ْ املمشل البرًُاوي مً أنل َىضي "عْقً ؾِض" ْ ،املمشلت البرًُاهُت ؾاعة ُض.٫
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ال٣غ ن ال٨غٍم بأجهم لً ًم٨شٓا فى ئًغان ؾٓٔر أؾبٖٓحن لُٟاظيٓا ّ ٌٗلً لِم الب٣اد لؤل ض ْ ٖضم ٖٓصتهم زاهُت عٚم أهّ
ٖاف فى الٓالًاث املخدضة ٖكغًٍ ٖاما ْ أ٦دؿب الجيؿُّ مغٍُ٨ت  ْ.م٘ الش٣اٞت مغٍُ٨ت التى ٖاقذ بها الؼْظّ
َٓا ٫خُاتها ْ م٘ الازخال ٝالكاؾ٘ الظٔ ْظضجّ فى مًَٓ الؼْرط ٌٗمض الُٟلم للم٣اعهت حن الخغٍت ْ مان ْالخًاعة
التي جخمخ٘ بها أمغٍ٩ا ْبحن الخسل ْ ٠الغظُٗت الظي ًمحز ئًغان ٦ىمٓطط الضْ٫ر إلاؾالمُت  .خُض ُٗ٢ان السغٞان جؼاخم
املؿاٞغًٍ في املُاعْ ,الكٓاعٕ الكضًضة الاحؿار ْامللُيت ال٣مامت ْ ,الجٓ امللٓر  ,أما وؿائها  ًِٞجل ٪املدصخاث
الؿٓاص ٦شحراث الخظمغ  ,البضاةُاث البُٗضاث ًٖ اللبا٢ت ْالخًاعة ْ هٓزت  ,اما ال٨ٟغة املالػمت للمؿلمت هي ٖىِٟا
ْجغبُتها ٖلى اؾخسضام الؿالح ْ الٗى ٠في ابؿِ املٓاَْ , ٠٢ظا ما غػر ٦شحرا في الُٟلم ْخاْلذ َٓلُٓص اصعاظّ في أ٦ثر
مً مكِض أَمّ مكِض ْالضة الُبِب الاًغاوي ْهي ججز٫ر مً الؿُاعة بؿغٖت خاملت عقاف اججاٍ ػْظت ا جها مغٍُ٨ت
ملجغص اجها ٖلمذ أجها ال حُٛي قٗغ عأؾِا ال٩امل  ,ئن املغأة املؿلمت في جهٓعر الؿِىما الامغٍُ٨ت مً زالَ ٫ظا الٗمل
هي عصً ٠ل٩ل مٗاوي العجؼ  ،البالصة ْالٛباد ْ ،ال٨بذ الجيسخي ،الٗى , ٠الدؿلِ ْ ,الٛحرة مً املغأة الك٣غاد الٛغبُت.
اما في ُٞلم " محرة ْالبداع٣ٞ 1ض ٖمضث َٓلُٓص لئلؾادة للصسهُاث الٗغبُت اليؿاةُت مً زال ٫ؾغصَا ل٣هت أمحرة
قا ت مً ممل٨ت البدغًٍ جخٗغُ ٝغٍ٣ت ٖكٓاةُت مً زال ٫الِاجٖ ٠لى أخض الجىٓص مٗؿ٨غ للجِل مغٍ٩ي في
البدغًٍ ْ .بك٩ل ٖكٓاتي جُلب محرة الٛغٞت ع٢مٞ ..177حرص ٖلحها أخضَم ٞخسبرٍ ان اؾمِا مغٍم ْجغٍض ان جخدضر
مّْٖٗ ..لي ال ٟٓرع ًًغب لِا مٖٓض الل٣ادْٖ..لى الغٚم مً ئلتزام ٖاةلتها الخٗالُم إلاؾالمُت ًهٓ رع الُٟلم الامحرة مغٍم
ْهي ج٨ؿغ ٧ل املباصب الضًيُت لٗضم ظضْاَا ْلخًُِ٣ا ٖلحها خُض حؿعى ظاَضة لغبِ ٖال٢ت م٘ الجىضي الامغٍ٩ي
ْجتزْط مىّ ٖلى الغٚم مً اهّ مؿُخي  ,لُجم٘ الُٟلم أن املؿلمت امغأة ظغٍيت جُاعص الغظاْ ٫جًغب لِم املٓاُٖض..
ْج٣ا لِم في الكٓاعٕ ْاملىاَ ٤الىاةُت ْصْعر الؿِىما.
املغأة املؿلمت اًًا ٚحر م٣خىٗت ما ظاد في الضًً إلاؾالمي ٞهي مغٚمت ٖلُّ ْ ,جىا ٤ٞمدُُِا مً أَل ْٖكحرة
لًمان خغٍتها ْ ُ٢امِا ما ٌكٗغَا الخغٍت ْالؿٗاصة َْظا خحن نٓعر الامحرة مغٍم ْهي جلٗب ال٣ماع في "الؽ ُٞجاؽ"
في خحن ًغ ٌٞػْظِا املؿُخي َْٓ مً املٓعمً .ان ًلمـ لت ال٣ماع الن صًىّ ًمىّٗ مً َظا.
اإلابدث الغابو :اإلاؿلم اإلاخضًن في الؿِنما الهغبُت:
 ؤنذ مؿلم مخضًن بطا انذ بعهابي
ئن الاججاٍ الؿاةض فى االؿِىما الٗغبُت لؿىٓاث ٍَٓلت َٓ ج٣ضًم شسهُت املؿلم املخضًً أهّ طل ٪إلاعَابي املتزمذ
الظي ًدؿتر الضًً ل٩ى ًغج٨ب ظمُ٘ املٓب٣اث ْآلازامَ ,غبا مً ع٢ا ت املجخمْ٘ .هى نٓعة ج٨غعث فى ٖضص ٦بحر مً
الاٞالم اَمِا :

 ,2001ازغاط, Mike Robe:اهخاط  ,NBCجمشُل Marisol ْ Mark-Paul Gosselaar:
ُٞ _1لم الامحرة ْ البداع ُٞ :The Princess and the Marineلم امغٍ٩ي اهخج ٖام
Nichols
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ملخذ ًترٖ ٥ملّ زال ٫جأصًت الُْٟٓت ل٩ي ًهلي في
إلاعَاب ْال٨باب " :1أِْغ الُٟلم املؿلم املخضًً في نٓعة مْٓ ِ ٠ر
ًا
نباخاُٗٞ .ترى ٖلُّ املغاظ٘ أخمض
ر
صازل م٨خبّ  ,في ْ٢ذ لِـ  ُّٞنالة ٞغًٍت ٣ٞ ,ض ٧اهذ الؿاٖت الخاصًت ٖكغة
ًا
ٞحرص املْٓ ٠املخضًً ٖلُّ ً :ا
٢اةال لًّ :ا قُش ً٢ ،اد خاظاث املغاظٗحن أَم مً الهالة في َظا الٓ٢ذّ .ر
)ٖاص ٫ئمام( ر
٧اٞغ ًا ٖضْ هللا أججهاوي ًٖ الهالة ؟ ٍْدضر ُجهما شجاع ْج ٘٣املك٩لت التي جٓ٩نر ٖلى خؿاب املْٟٓحن ْاملغاظٗحن
ًا
ظاهبا ٍْأحي ئلى َظا
الظًً ْٓٗ٢ا عَاةً ٦ما َٓ مٗغْ ٝفي ٢هت الُٟلمْ .ال٩اجب ْخُض خامض ًً٘ املْٟٓحن ْاملغاظٗحن ر
املْٓ ٠املخضًً الظي ججاْػر السمؿحن مً الٗمغ ْبضا الكِب في قٗغٍ ٍْجٗلّ ً ٘٣في ٞخىت املغأة املٓمـ َىض)ٌؿغا(,
ًا
ٖلما أن املخضًً ـ ٖمٓما ًاَـ لضًّ عاصٕ صًجي ٚحر
ْ٦أن املخضًً َٓ إلاوؿان الٓخُض الظي ًًٗ ٠أمام ئٚغاداث اليؿاد  ,ر
مٓظٓص ٖىض ٦شحر مً الىاؽ.
ْ عجب مً طل ٪أن املخضًً ِْغ في أخض املكاَض َْٓ ّ
ًخدضر م٘ املٓمـ َُْؿمِٗا ٧لماث ٚغامُت
مشل)ًا خلٓة( ؼٖمّ أهّ ًضَٖٓا ئلى الخٓبت ْئلى الغظٕٓ ئلى هللاٞ .خ٫ٓ٣ر لّ املٓمـً َٓ " :لي ِىصر ِبو مشل
َظٍ البهت ؟ " ألن املخضًً خحن ٧ان ًضَٖٓا ئلى الخٓبت ٧ان ًىٓغ ئلحها
هٓغاث ال ٖٟت ٞحها.
َْٗخبر ُٞلم "إلاعَابي "2مً أ٦ثر ٖما ٫الؿِىماةُت الٗغبُت التي
ٖملذ ٖلى حكٍّٓ نٓعة املؿلم املخضًً مً زال ٫جٟانُل ٦شحرة جًمجها
الُٟلم أؾادث بك٩ل ٦بحر لئلؾالم ْاملؿلمحن ,طل ٪أن نٓعجّ في َظا الُٟلم
ًا
ًا
ًا
ْاخضا٦ .ما
ر
ر
ق٨ال
أق٩اال مخٗضصة ْلِـ
ر
أزظث
جم خب ٪مجغٍاث خضار ض٢ت مخىاَُت,
ئهُال٢ا مً إلام٩اهُاث الطسمت التي سسغث
لّ.
ضث مالمذ نٓعة املخضًً ْزال٫
إلاعَابي ٖلي )ٖاص ٫ئمام( ـ َْٓ ًضمغ ٧ل
املٓاَغ التي ٌٗخ٣ض أجها مهضع الٟؿاص في البلض
٦مدالث ُ٘ الُٟضًٓ ْ٢خل الؿاةدحن ظاهب.
ًا
ًا
مٓخضا ْ ,حِٗل في أماً٦
ر
ِْْغث املجمٖٓاث إلاعَا ُت التي ًيخمي ئلحها إلاعَابي "ٖلي" ٧الخت الٓظّ ,جلبـ ر
ػٍا
جسُم ٖلحها ال ٨ت ْعْح الكغ ْالٓالم ّ ،
مهجٓعة ّ
ْحؿحر َظٍ املجمٖٓاث مً ٢بل أمحر لِا ,لّ ٖلحهم خ ٤الُاٖت

,1992ئزغاط قغٍٖ ٠غٞت, ,ئهخاط ٖهام ئمامُٓ ,لت ٖ :اص ٫ئمامٌ ,ؿغا  ,اخمض عاجب ْ٦ما ٫الكىاْير.
 " _1إلاعَاب ْال٨باب" ُٞلم مهغير  .اهخج ٖام
 1994مً ُٓلت املمشل املهغير ٖاص ٫امام  ,جألُ ٠ال٩اجب لُىحن الغملي ْئزغاط ناصع ظال.٫
 _2إلاعَابي ُٞلم مهغير ؾُاسخي ,ئهخاط ؾىت
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ُ
الٗمُادِٞ .كٗغ املكاَض ٦أهّ أمام ٖها ت مً مِغبي املسضعاث ْ ,أهّ أمام أهاؽ مخُغٞحن في ٧ل هٓاحي الخُاة,
في أق٩الِم ْأ٩ٞاعَم ْبُٓتهم ْهٓام خُاتهم.
ْخغم ال٩اجب أن ًُُل٘ املكاَض ٖلى هٟؿُت املخضًً الظي أزظ في َظا الُٟلم ق٩ل إلاعَابيٞ ,أِْغٍ
ُْٖىّ قاعصة ْعاد اليؿاد ْ ،املغأة الجمُلت التي ًغاَا في الكاعٕ هجضٍ ًغاَا في مىامّ َْٓ ٌٗاقغَا في ٞغاقّ.
مٗجى أن املخضًً ٌِٗل خالت ٦بذ ظيسخي ّجٓلض ٖىضٍ ـ دؿب هٓغٍاث ٖلم الىٟـ ـ الٗىْ ٠الٗضْان ٖلى
آلازغًٍ.
ْئن أي ئٚغاد ظيسخي ًخٗغى لّ املخضًً ًًٗ ٠أمامّ َْؿخجُب لّ مباقغة صْ رن عاصٕ صًجي أْ أزالقي ,
َْٓ ما خضر لّ م٘ الٟخاة املخدغعة ٞاجً)خىان قٓقي( خحن ٧ان ًالٖبها لٗبت الٓعْ .١جؼصاص نٓعة املخضًً ٢خامت ,
ْطل ٪خحن ٌؿغ١ر إلاعَابي ٖلي أمٓا ٫الُبِب )نالح طْ ال٣ٟاع( ,ذجت أن الىاؽ ـ غأًّ ـ ٟ٦اع ال ِٖض لِم ْال طمت
ٞ ,أمٓالِم خالْ ٫وؿاؤَم ظٓاع ْؾباًا لضٔ إلاعَا حن ٦ما ٢ا ٫لّ أمحرٍ ر ؾُ)٠أخمض عاجب(.
أما ًٖ ْا ٘٢جىاْ٫ر املغأة في الؿِىما الٗغبُت ٣ٞض أظغٍذ ٖضة صعاؾاث مُضاهُت خٓ٫ر طل ، ٪مجها الضعاؾت
التي ٢ام ُا الباخض مدمض ؾهُض النابلس ي ْالتي زلهذ ئلى الىخاةج الخالُت :
-1ئن مٗٓم مًامحن الؿِىما الٗغبُت ّ
جهٓ رع املغأة ٖلى أهُا ٖاَُٟت قضًضة الخؿاؾُت ٚ ،حر ٢اصعة ٖلى الخ٨ٟحر الؿلُم
أْ اجساط ال٣غاعاث ٦ ،ما أن نٓعة الظاث ٖىضَا ؾلبُت جخمشل االؾدؿالم لهٓعة الغظل.
-2جٟخ٣غ َظٍ املًامحن ئلى مٗالجت خُ٣ُ٣ت ألْيإ املغأة الٗغبُت ًْ٢اًاَا َْمٓمِا الجَٓغٍت في المججم٘ ٞ ،التر٦حز
ًٓ٩نر ٖاصة ٖلى الً٣اًا طاث الُاب٘ الٗاَٟي ْالٗال٢اث م٘ الغظل ) الخبِب أْ الؼْط ( ْم٘ ْالص ْ الٓالضًً ْختى
َظٍ الً٣اًا جخم مٗالجتها ٖاصة بؿُدُت صْنر التر٦حز ٖلى أؾبا ُا الاظخماُٖت  ،الا٢خهاصًت ،الش٣اُٞت ْالضًيُت.
-3املغأة الٗغبُت الغٍُٟت  ،البضٍْت  ،ال٣ٟحرة  ،ال٩اصخت ْاملىايلت مِملت في مًامحن الؿِىما الٗغبُت ْ٦ظل ٪نٛحرة الؿً
ْاملؿىت ْ ،خحن جدىاْ٫ر الؿِىما نٓعة َظٍ الٟياث مً اليؿاد ٞهي جدىاْلِا بك٩ل مكٍٓ بُٗض ًٖ الٓا ٘٢ؾٓاد مً هاخُت
شسهُتها ْجهغٞاجُا أْ مً هاخُت الً٣اًا ْاملك٨الث ؾاؾُت التي جٓاظِِا.
-4جغج٨ؼ الؿِىما الٗغبُت في َغخِا ملٓيٕٓ املغأة ٖلى اليؿاد الىاضجاث الكا اث ْاليؿاد في املضن ْاملىخمُاث ئلى
الُب٣اث الٓؾُى ْالٗلُا ٦ ،ما جغج٨ؼ ٖلى قغٍدت مً اليؿاد جمشل أ٢لُت في المججم٘ ٧الٟىاهاث ْؾُضاث المججم٘
ْاملىدغٞاث.
- 5جِٓغ املغأة الٗغبُت في الؿِىما مؿتهل٨ت ٚ ،حر مىخجت ْٚحر مكاع٦ت في ٖملُت الخىمُت ْهي في مٗٓم خُان ٚاةبت ًٖ
مُاصًً إلاهخاط ْالسضماث ْاليكاٍ الا٢خهاصي ٞهي ٚحر ٢اصعة ٖلى إلا ضإ في أي مً َظٍ المجالاث ٦ما جِٓغ بُٗضة ًٖ
ً٢اًا الخُٛحر الاظخماعي ًْ٢اًا الدكغَ٘ الٗام زانت جل ٪املخٗل٣ت ٓيِٗا في المججم٘.
 _1ػعاعيرٖٓ ,اَ :٠نٓعة املغاة في الؿِىما الجؼاةغٍت جدلُل ؾُمُٓلٓجي لُٟلمي ال٣لٗت ْ "هٓبت وؿاد ظبل قىٓة",مغظ٘ ؾا  ,٤م63:
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2000جم الخٓنل ئلى أن نٓعة املغأة الٗغبُت
, ْ1990
ْفي صعاؾت أزغٔر أظغٍذ ٖلى 31قغٍُا ؾىماةُا ؛ أهخجٓا ما حن
زهٓنا مجها املهغٍت ,ظادث ؾلبُت ْال جى٣ل الٓا .٘٢ل هي مخأزغة الؿٓ١ر الؿِىماتي )الغبذ( ؛ الظي ٌٗخمض ٖلى ٖىانغ
إلازاعة ْ الجيـ ْ إلاٚغاد لجظب الجمِٓعر٩ٞ .اهذ الىدُجت أن املغأة ٢ضمذ ئما في نٓعة جاظغة مسضعاث  ،أْ ٞخاة لُل ،أْ
صاٖغة ،أْ مضمىت  ،أْ زاةىتْ .ئن ٧اهذ ٖهغٍت ٞهي ق٩لُت ؛ تهخم املِٓغ ْ ،ئن ٧اهذ ؾُاؾُت ٞهي ؾُدُت ْ ،ئن ٧اهذ
مشٟ٣ت ؛ ٞهي ٖهبُت ْمٗ٣ضة .أما ئن ٧اهذ ٧اصخت ؛ ٞهي ٞالخت ْ مغبُت لؤلْالص٢ْ .ض أؾِم في ج٨غَـ َظٍ الهٓعة
الىمُُت ٦،ظل ،٪الجمِٓع؛ الظي ًىجظب ْعاد َظٍ ٞالم)الاٚغاد(ْ ،املغأة هٟؿِا ؛ اوؿا٢ذ ْعاد الكِغة
ْالاؾخٟؼاػ)ؾخٛال ٫ظؿضَا(٦ْ .كٟذ الضعاؾت في زحر أن الؿِىما الٗغبُت ال جخُغ١ر ئلى مكا٧ل املغأة الخُ٣ُ٣ت  ،أْ
ئلى مؿخ٣بلِا٢ ْ .ض اوٗ٨ـ َظا ٖلى إلاٖالم ؛ الظي خهغ املغأة في املٓيت ْالخُاة الغُٚضة ْالُبش  .أما املغأة املخضًىت
٣ٞض أؾِمذ الؿِىما املهغٍت خهٍٓغَا ٖلى اجها جل ٪املخجِمت املخٗهبت املدصخت الؿٓاص ْ ,هي الهٓعة الٛحر بُٗضة
ًٖ جل ٪التي عْظذ لِا الؿِىما الٛغبُت  ,ل ال هبال ٜئن ٢لىا ئجها ئمخضاص لِا.
ازحرا هسلو ئلى أن حٗاَي الؿِىما الٗغبُت م٘ ًُ٢ت املغأة ؾاصٍ اججاَان مخًاصان :اججاٍ ج٣لُضي مدا ٔٞ؛أجخ ٠في
خ ٤املغأة ْ.اججاٍ ه٣ضي حُٛحرير نضامي مخُغ ٝ؛ ػا ٙالًُ٣ت ًٖ الُغٍ ٤الؿٓيرَْ .ىا ئق٩الُت البضًل املهحرًت جُغح
هٟؿِا ٖبر الؿإا ٫الخالي  :ألِـ مً ْاظب الؿِىما الٗغبُت أن جبدض ًٖ اججاٍ ئنالحي ْؾُي ٖاص ٫لًُ٣ت املغأة؟
جٓنُاث:
ئن أ غػر ما ًسخم ّ في َظٍ الٓع٢ت َٓ الاٖترا٣ ٝهٓعر في السُاب إلاٖالمي إلاؾالمي بك٩ل ٖام ْالؿِىماتي بك٩ل
زام ؾٓاد املٓظّ للٛغب لخصخُذ َظٍ الهٓعة الىمُُت خٓ٫ر إلاؾالم ْاملؿلمحن  ,أْ املٓظّ هدٓ الٗالم الٗغبي للخض
مً املٛالُاث التي جله ٤املخضًً ْامللتزم خٗالُم صًىّ  ,مما ًخُلب يغْعة اهٟخاح الٗالم إلاؾالمي ٖلى الٗالم الٗغبي
ْالٛغبي ْٖلى خ٣اة ٤الٗهغ م٘ الخٟاّ ٖلى زٓا ذ مت ْج٣الُضَا ْأن ٌُك٩ل املؿلمٓنر في الٛغب ٓ٢ة ياُٚت جغ٘ٞ
نٓتها مضاٗٞت ًٖ صًجها ْنٓعتها ٍَْٓتها.
ْآلان أنبذ ئوكاد ٢ىٓاث ئؾالمُت ًٞاةُت ْ ,قغ٧اث ئهخاط ؾِىماةُت جساَب الٛغب لٛخّ ْحُٗي نٓعة قاملت ًٖ
ًا
ًا
ملخا ال ًدخاط ئلى جأظُلٞ ،ىدً لضًىا ال٨شحر مً
الش٣اٞت إلاؾالمُت ْحؿِم في جصخُذ نٓعة الٗغب ْاملؿلمحن أمغرا ر
ال٣ىٓاث الًٟاةُت الٗغبُت ْإلاؾالمُت ْل٨جها ال جساَب الغأي الٗام الٗالمي لٛت ًِٟمِا ْ ،مً زم ٞال ض مً ئهخاط غامج
ْأٞالم ؾِىماةُت عْاةُت ْْزاةُ٣ت جساَب الٛغب اللٛاث ظىبُت ْ ،ال ض مً امخالْ ٥ؾاةل الٓ٣ة ْجٓٞغ إلاعاصة ْالٗمل
املخٓانل ْالاجٟاٖ ١لى زُت قاملت ئطا أعصها جصخُذ نٓعجىا لضٔ الٛغب.
ْال ًخدَ ٤٣ظا ئال مً زال ٫الخٗم ٤في الخٗغٖ ٝلى نٓعة إلاؾالم ْاملؿلمحن في ْؾاةل إلاٖالم الٛغبُت ْ ظىبُت
املسخلٟت مً صخاٞت م٨خٓبت ْجلٟؼٍٓنر ْؾِىما ْبغامج الٓزاةُ٣ت.
 جُٟٗل صْعر إلاٖالم إلاؾالمي في جدؿحن نٓعة إلاؾالم ْاملؿلمحن
َ غح عؤٍت مؿخ٣بلُت في مٓاظِت حكٍّٓ نٓعة إلاؾالم ْاملؿلمحن.
 جُٟٗل صْعر الاجها ٫املباقغ في مٓاظِت الهٓعة الؿلبُت ًٖ إلاؾالم ْاملؿلمحن.
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اإلاغاحو :
 .1أمحن نٓصخي ٖلٓير  :زهاةو الهٓعة الىمُُت ًٖ إلاؾالم ْاملؿلمحن في الهىاٖت الؿِىماةُت أْعبا ,
أٞالم الغؾٓم املخدغ٦ت ٟغوؿا همٓطظا ,ميكٓعاث املىٓمت إلاؾالمُت للتر ُت ْالٗلٓم ْالش٣اٞت  ,اٌؿِؿ,ٓ٩
.2011,1433
1988م
 .2أؾاَحر أْعبا ًٖ الكغ١ر ٞغ١ر حؿض  ،عها ٢باوي،جغ :ص.نباح ٢باوي،م ،45صاع َالؽ ،صمك ،٤ؾٓعٍا،
 .3الىا لسخي مدمض ؾُٗض ،نٓعة املغأة في ْؾاةل إلاٖالم ْٞىٓنر الخٗبحر،ؾلؿلت صعاؾاث ًٖ املغأة الٗغبُت في
الخىمُتٖ.ضص ,14مىٓمت مم املخدضة  :اللجىت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت لٛغبي ؾُا. 1985،
 .4الغخلت ئلى الكغ١ر عخلت ص اد الٟغوؿُحن في ال٣غنر الخاؾ٘ ٖكغ ،حرظٓعصا،جغٖ:بض ال٨غٍم ٖلي ضع،م،41
2000م
م٨خبت َالي،صمك،٤ؾٓعٍا،
 .5ؾُٗض  ،ئصْاعص  “ :الاؾدكغا ” ١جغظمت ٦ما ٫أ ٓ صًب  -مإؾؿت دار الٗغبُت  -حرْث
 .6عيٓان لسحرير :نٓعة إلاؾالم ْاملؿلمحن في الؿِىما مغٍُ٨ت  ,الجؼاةغ  ,م٨خبت ٖغاؽ .2012,
 .7ػعاعيرٖٓ ,اَ :٠نٓعة املغاة في الؿِىما الجؼاةغٍت جدلُل ؾُمُٓلٓجي لُٟلمي ال٣لٗت ْ "هٓبت وؿاد ظبل
قىٓة",صعاؾت ماظِؿخاع ٚحر ميكٓعة٧ ,لُت الٗلٓم الؿُاؾُت ْإلاٖالم.
َ .8اقم خؿً َاقم الؿٓصاوي  :نٓعة املغأة املؿلمت في إلاٖالم الٛغبي ,قب٨ت الكاَض.
 .9هٓعة زالض الؿٗض :نٓعة املغأة املؿلمت في إلاٖالم الٛغبي  ..عؤٍت جدلُلُت ,دض ميكٓعر في مجلت ظامٗت املل٪
ٖبض الٗؼٍؼ – آلاصاب ْالٗلٓم إلاوؿاهُت  -م.2ٕ 16
10. Unlimited Guardin june21,2002. They hate women , don,they Arzu Merali
11. From Reverence To Rape, the Treatment of Women in the Movies, par : Molly Haskell
12. Molly haskell, Image de la Femme dans le Cinéma, in Revue Image, Rôle et Condition Sociale de la Femme
dans les Médias , N°84. Paris: publié par l’Organisation des Nations Unies (UNESCO), 1979.
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نصعاؾت ملاعنت نلى خالت اإلاغؤة الصخفُت في: واكو اإلاغؤة الصخفُت
الؿىصاو
م2014
-2013
 الفترة من/  م2006
-2005
الفترة من
.  حامهت اإلالً فُطل، مؿانض ؤؾخاط بغوفؿىع/ الضهخىعة ناهض خمؼة مدمض ضالح

Abstract:
The reality of female journalist: Comparative study on the status of female journalistin Sudan: in the period of
2005 - 2006 and 2013 – 2014*.

This research is comparing between the reality of female journalistand her position fromdecision making sectors
, and the extent of development which reflects on her professionally, scientifically and administratively in the
period from2005 – 2006 and 2013-2014 by a questionnaire form for (26%) of Sudanese female journalists in
2005-2006 and a new questionnaire for min which the previous questionnaire was conducted again in January
2015 for (35%) of Sudanese female journalists who work in newspaper sin cluding the same sample of these
newspapersin both studies.

Significant results:The lifetime of female journalistexperienceis too short,she has little experience and suffers frompersecution.

Importantrecommendations:First perspective is studying the Journalistic work in Sudan and determining, on the one hand, the reasons that
makethe female journalistwork in various newspapers, and on the other hand, the reasons that make the female
journalistsabandon such professionto work instead inother kinds of professions.

Assistant Professor / Nahed Hamza Mohamed Saleh,King Faisal University.
* Nahid Hamza, Woman, Journalism and Communication, Sudan Currency printing W.L.L, Sudan, Khartoum,
2006, p3-32
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مؿخسلظ  :ر
ً٣اع رن َظا البدض ْا ٘٢املغأة الصخُٟت في الؿٓصان ْمِٓٗ٢ا مً مغا٦ؼ اجساط ال٣غاع ْمضي الخُٓعر الظي ًىٗ٨ـ ٖلحها
ًا
ًا
ًا
2014
-2013
ْ، 2006الٟترة مً
-2005
ْاصاعٍا في الٟترة ما حن
ر
ر
ْٖلمُا
ر
مِىُا
ْ 1 2006صخُٟت اؾخبُان خضًشت جم
-2005
مً زال ٫صخُٟت اؾخبُان لُٗىت ) (%26مً الصخُٟاث الؿٓصاهُاث في
 20015م ٖلي ُٖىت ) %(35مً الصخُٟاث الؿٓصاهُاث الٗامالث في الصخ، ٠
اٖاصة الاؾخبُان الؿا  ٤بها في جهاًت ًىاًغ
م٘ جشبُذ ُٖىت الصخ ٠في الضعاؾخحن
ؤهم النخاثج -:
ًا
ظضا ْؾىٓاث زبرتها ٢لُلت ْحٗاوي مً الخدحز يضَا
ٖمغ املغأة الصخُٟت مً هاخُت مِىُت في الؿٓصان ٢هحر ر
ؤهم الخىضُاث -:
صعاؾت ِيت الٗمل الصخٟي في الؿٓصان ْجدضًض أؾباب جى٣ل الصخُٟت للٗمل في أ٦ثر مً صخُٟت مً ظِت ْصعاؾت
أؾباب حؿا ِ٢الصخُٟاث ًٖ مٓانلت الٗمل في َظٍ ملِىت َْغْبهً ئلى مًِ أزغٔر مً ظِت أزغٔر
اإلابدث ألاوٌن
ً٣اعنر َظا البدض ْا ٘٢املغأة الصخُٟت في الؿٓصان ْمِٓٗ٢ا مً مغا٦ؼ اجساط ال٣غاع ْمضي الخُٓعر الظي ًىٗ٨ـ ٖلحها
ًا
ًا
ًا
.2014
-2013
ْ ، 2006الٟترة مً
-2005
ْاصاعٍا في الٟترة ما حن
ر
ر
ْٖلمُا
ر
مِىُا
 (162مٟغصٍ ْجمشل ) (%26مً ٖضص الصخُٟاث
مً زال ٫صخُٟت اؾخبُان لُٗىت مً الصخُٟاث الؿٓصاهُاث ٓ٢امِا )
املسجالث لضٔ املجلـ الٓ٣مي للصخاٞت ْاملُبٖٓاث في الؿٓصان ْ٢ض جم ازخُاع ٖضص مً الصخ ٠الؿٓصاهُت جخمشل في
الغأي الٗام  ,الصخاٞت ,ألٓان ,الخُاة ْالىاؽ الاظخماُٖت ,الخُاةالؿُاؾُت ,يٓاد زم هٓنر ْ مجلت أؾغحي٢ْ .ض جم اظغاد
1
.2006
-2005
الضعاؾت ْلي في
 2015م ٖلي هٟـ الُٗىت مً الصخْ ٠باؾخصخاب
ْصخُٟت اؾخبُان خضًشت جم اٖاصة الاؾخبُان الؿا  ٤في جهاًت ًىاًغ
مؿخجضاث الخُٓ رع الخضًض الظي ًجب أن ًهاخب الؿىٓاث الدؿ٘ ما حن الضعاؾخحن ٞ ،خم اظغاد الضعاؾت الخالُت
ٖلي ُٖىت مً الصخُٟاث الؿٓصاهُاث ٓ٢امِا ) (56مٟغصة ْجمشل%35مً ٖضص الصخُٟاث الٗامالث في الصخاٞت
 1093صخُٟت مسجلت لضي املجلـ الٓ٣مي للصخاٞت ْاملُبٖٓاث في
 (160مٟغصة مً ظملت
الؿٓصاهُت ْالبالٖ ٜضصًَ)
ًا 2
٢اهٓهُا .
ر
الؿٓصان ٍْد ٤لًِ مماعؽة الٗمل الصخٟي

ٔ ٗبٛض دٔؼح ،أُغأح ٝاُوذبكخ ٝاالروبٍ ،كغًخ ٓطبثغ اُؼِٔخ أُذضٝصح ،اُـٞصإ ،اُشغٍ ، ّٕٓٓٙ ، ّٞم . ٖٕ-ٕ:
ٕ ػبصٍ ٓذجٞة  ،عئؾ ُج٘خ اُغهض ثبُٔجِؾ اُوُِ ٢ٓٞوذبكخ  ،دٞاع اجغرٓ ٚؼ ٚاُجبدضخ كٌٓ ٢زج. ّٕٓٔٗ ٞ٤ٗٞ٣ ، ٚ
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2006زبذ أن ) (%65مً الصخُٟاث )املبدٓزاث( ًإ٦ضن
-2005
 -1في الضعاؾت ْلي التي اظغتها الباخشت في الٗام املُالصي
ْظٓص جمُحز يض املغأة بؿبب ٖىهغ الىٕٓ ،ئط أن ) (%82مجهً لِؿذ لضحهً ُْْٟت ئصاعٍت [عةاؾت ٢ؿام ،عةاؾت
ًا
ًا
الخدغٍغ ،ؾ٨غجاعٍت الخدغٍغ] ْ) (%72مجهً لِـ لضحهً ٖمٓصاصخُٟا ،الخالي ً ًِٞبٗضن ًٖ مٓا ٘٢اجساط ال٣غاع ْعؾم
الؿُاؾاث إلاٖالمُت ْالخدغٍغٍتْ .الصخُٟاث ًإ٦ضن أن َظا الخمُحز جٓ٣م ّ ئصاعاث بٌٗ الصخ ٠التي ال جش ٤في املغأة
ْجخجاْػَا خُض جغشر الغظل للؿٟغ الساعجيْ ،للمِام إلاصاعٍت(.
%33.93مً املبدٓزاث ًإ٦ضن ْظٓص جمُحز
2014زبذ أن
-2013
 -2/1في البدض الظي اظغجّ هٟـ الباخشت في الٗام املُالصي
%83,93لِـ لضحهً ُْْٟت ئصاعٍت [عةاؾت ٢ؿام،عةاؾت الخدغٍغ ،ؾ٨غجاعٍت الخدغٍغ]
يض املغأة بؿبب ٖىهغ الىٕٓ ،
(%23,21لِـ لضحهً ٖمٓصصخٟي.
ْ)
(2006
-2005
ً-3/1الخٔ ْظٓص جُٓعر في ْي٘ املغأة الصخُٟت خُض ًىسْ ٌٟظٓص الخمُحز يض املغأة مً ) %65في ٖام
 2006الي
-2005
ْ ،(2014حهبِ مإقغ الخُٓعر مً)(%82في ٖضم الخهٓ٫ر ٖلى ُْْٟت ئصاعٍت في ٖام
-2013
)%33,93في ٖام
الي
%%83.93لِـ لضحهً ُْْٟت ئصاعٍت [عةاؾت ٢ؿام،عةاؾت الخدغٍغ ،ؾ٨غجاعٍت الخدغٍغ
2006زبذ أهالصخُٟت في الؿٓصان ال جخمحز السبرة
-2005
2ـ في الضعاؾت ْلي التي اظغتها الباخشت في الٗام املُالصي
ًا
خالُا ًخمحز
الٍُٓلت املمخاػة ٞ,ال٨شحراث ًدؿا ًٖ ًُ٢مٓانلت الٗمل في َظٍ املِىت ْالجُل مً الصخُٟاث الظي ٌٗمل ر
سبرة مِىُت ٢هحرة ظضا ئط أن َىا (%87) ٥جتراْح زبرتهً ما حن )1ـ (10ؾىٓاث ْجمشل ٖماع املُالصًت ما حن )20ـ(40
ًا
ٖلما أن )(%71مً َظٍ الٟيت ٚحر متزْظاث.
ؾىت ) (%88ر
2014زبذ أن %70مً الصخُٟاث الٗامالث في الصخ٠
-2013
 -2/2في البدض الظي اظغجّ هٟـ الباخشت في الٗام املُالصي
الؿٓصاهُت جتراْح زبرتهً ما حن )1ـ (10ؾىٓاث ٦ما أن %50مجهً جمشل زبرتهً ما حن ) (2-1ؾىٓاجٓجمشل ٖماع املُالصًت
ما حن)20ـ (40ؾىتٖ ْ%98ماع ) (30-20ؾىت جمشلٖ%54لما أن )(%63مً َظٍ الٟيت ٚحر متزْظاث.
ً -3/2الخٔ أن الٗمغ الصخٟي ْالسبرة الصخُٟت جدىا٢و اػصًاص الؿىٓاث َْٓ أمغ ٚحر َبُعي أن جٓل زبرة املغأة
الصخُٟت التي ماعؾذ الٗمل الصخٟي ما حن ٖام ْزمؿت أٖٓام حٗاص %50٫مً الصخُٟاث الٗامالث َْٓ ما ًإ٦ض أن
ًا
ظضا هي التي جشبذ في َظٍ املِىت.
ِيت الٗمل الصخٟي َاعصة للمغأة ْوؿبت يئُلت ر
ن
2014م في فترة احغاء البدث
-2013
اإلابدث الثاني ؾبانت وجىػَو الصخف الؿىصانُت للهام
الصخف
ؤًام الؿبانت
الىمُت اإلاؿبىنت
الخىػَو الفهلي
الخىػَو الفهلي للهاضمت
نؿبت الخىػَو الهامت

الؿُاؾُت
365
82.768.962
36.233.618
24.783.230
%65

الغٍاغُت
365

الاحخمانُت
365

ؤلاحمالي
365

25.345.060
21.733.329
%68

144.347.640
99.973.538
%86

66.736.703
%69
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%66
%66
183.030
 6أٞغاص لليسست
28

نؿبت جىػَو الهاضمت
نؿبت جىػَو الهاضمت
مخىؾـ الخىػَو الُىمي
مهضٌ اللغاءة الُىمي
نضص الصخف

%66
%66
75.691
 3أٞغاص لليسست
8

%71
%71
120.696
 4أٞغاص لليسست
5

شيل عكم(ً )1ىضح ؾبانت وجىػَو الصخف الؿىصانُت

%67
%67
379.417
ٞ 13غص لليسست
41

1

 5.667.092وسست مً املُبٖٓاث زغٔر ْالتي لٖ ٜضصَا 97مُبٖٓت ٖباعة ًٖ وكغاث ْمُبٖٓاث َُياث
اإلياٞت لـ
ْمىٓماث ْأوكُت ْ٦ظل ٪الصخ ٠إلاٖالهُت
ًا
ْ٣ٞا آلزغ مٗض ٫حٗضاص ؾ٩اوي
 1000شسو مً ؾ٩ان الُ٣غْ .طل ٪ر
ٔ .مٗض٢ ٫غادة ًٓمُت 13وسست ل٩ل
2

اإلابدث الثالث:نكغاءة الىاكو اإلانهي للمغؤة الصخفُت في الؿىصاو

الك٩ل ع٢مً 2إ٦ض أن أ٦ثر مً %50مً الصخُٟاث الؿٓصاهُاث جتراْح أٖماعًَ في الٟيت الٗمغٍت مًٖ 30-20ام
53.57
44.64

60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00

1.79

0.00
أقل من  50وأكثر من  40أقل من  40وأكثر من  30أقل من  30وأكثر من 20
عام
عام
عام

شيل عكم2
الك٩ل ع٢مًٓ 3ضر أن أ٦ثر مً %50مً الصخُٟاث الؿٓصاهُاث جتراْح زبرتهً ما حن الٗام ْالسمؿت آٖام  ،أما الاتي
جتراْح زبرتهً ما حن الـٖ 20-15ام ٣ٞض لٛذ وؿبخًِٗ٣ٞ %5

ٔ روبع٣غ ٓجِؾ اُوذبكخ ٝأُطجٞػبد  ،اُـٞصإ . ٕٓٔ٘ ،
ٕ هذ٤لخ اؿزج٤بٕ أجغرٜب اُجبدضخ ك٘٣ ٢ب٣غ ٕ٘ٔٓ ّ .
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50.00

50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00

25.00

20.00

19.64

15.00
10.00
5.00

5.36

0.00
 15-10أعوام

 20-15أعوام

 5-1أعوام

 10-5أعوام

شيل عكم3
الك٩ل ع٢مًٓ 4ضر أن %52مً الصخُٟاث الؿٓصاهُاث ًدى٣لً )وٗم(مً صخُٟت ألزغير ُِىما) ِ٣ٞ %34ال( الاتي
زبتن في صخُٟت ْاخضة
60.00
52.31

50.00
40.00
30.00

33.85

20.00
10.00
0.00

ال

نعم

شيل عكم4
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الك٩ل ع٢مًٓ 5ضر أن %31مً املبدٓزاث ًيخ٣لً مً صخُٟت ألزغير بؿبب البدض ًٖ ػٍاصة الضزل ْ %20مً ًَ
ًيخ٣لً بؿبب ِيت الٗمل الؿِيت ِىما َىاً %20٥يخ٣لً مً صخُٟت ألزغير ألؾباب أزغير مخٗضصة
35.00
31.43

30.00

28.57

25.00
20.00

20.00

20.00

15.00
10.00
5.00
0.00
بيئة العمل

أخرى

اكتساب الخبرات

زيادة الدخل

شيل عكم5
 2005أي بٗض
الك٩ل ع٢مًٓ 6ضر أن %77مً الصخُٟاث الٗامالث في الصخ ٠الؿٓصاهُت جم حُٗجهً بٗض الٗام املُالصي
وكغ الضعاؾت الؿا ٣ت لٓا ٘٢املغأة الصخُٟت
50.00
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

17.86
10.71

10.71

8.93

1.79

لم أتعين بعد

2002-2000

2005-2003

2008-2006

2011-2009

2014-2012
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شيل عكم6

70.00

66.07

60.00
50.00
40.00
33.93

30.00
20.00
10.00
0.00

نعم

ال

شيل عكم7
الك٩ل ع٢مًٓ 8ضر أهّ جخٗضص أؾباب الاهُ٣إ ًٖ الٗمل ألؾباب جخٗل ٤الضعاؾت  %4أْ ٖضم الاؾخ٣غاع الُْٟٓي%12
أْ لخٓ ٠٢الصخُٟت %15أْ لٓغْ ٝاظخماُٖت زانت املغأة الصخُٟت يؿبت%35
40.00
34.62

35.00
30.00
25.00
15.38

20.00
15.00

11.54
7.69

10.00

3.85

5.00
0.00

دراسية

عدم
االستقرار في
الوظيفة

خاصة

اجتماعي
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شيل عكم8
الك٩ل ع٢مًٓ 9ضر أن %83مً الصخُٟاث لِؿذ لضحهً ُْْٟت ئصاعٍت
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شيل عكم10
الك٩ل ع٢مًٓ 11ضر أن %33مً الصخُٟاث ًإ٦ضن ْظٓص جدحز يض املغأة
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شيل عكم11
الك٩ل ع٢مًٓ 12ضر أن الخمُحز يض املغأة ًماعؾّ ٖلحها مضعاد الصخ ٠يؿبتْ ، %41املجخم٘ يؿبتْ ، %24الغظل
يؿبت%17
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هنان جمُيز غض اإلاغؤة الصخفُت -:
الك٩ل ع٢مًٓ 13ضر أهّ ًماعؽ الخدغٌٍ يض املغأة الصخُٟت دغماجها مً الخضعط الُْٟٓي يؿبتْ ، %13بؿبب ٢لت
الش٣ت في املغأة يؿبتْ ، %19للمهالر الصسهُت يؿبتْ %6ألؾباب أزغير مخٗضصة يؿبت%63
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شيل عكم13
الك٩ل ع٢مًٓ 14ضر أن املٓيٖٓاث املمحزة التي جٓ٣م الصخُٟت خجِحزَا ًم ً٨أن  :ججض م٩اجها الُبُعي في اليكغ
يؿبت ِ %73ىما ًم ً٨أن جخٗغى للخٗضًل ْئٖاصة الهُاٚت يؿبت ْ ، %14أن جخٗغى للدكٍّٓ يؿبتْ ، %5أن ججز٫ر
صْنر ئزباث خ ٪٣صبي يؿبتْ ، %3أن ال ججز٫ر ئال بٗض املالخ٣ت املؿخمغة لِا يؿبت. %3
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الك٩ل ع٢مًٓ 15ضر أن ٖمضة ْامل٣االث امل٨خٓبت أ٢الم وؿاةُت جغاَا الُٗىت املبدٓزت مداًضة يؿبتْ ، %2ممخاػة
يؿبتٍٓ٢ْ ، %21ت يؿبتْ ، %16ظغٍيت يؿبتْ ، %7اظخماُٖت يؿبتْ ، %5ظُضة يؿبتَ ْ ، %21اصٞت يؿبت%13
ْٖ ،اَُٟت يؿبت. %3
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شيل عكم16
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شيل عكم19
الك٩ل ع٢م 20جإ٦ض مٗٓم الصخُٟاث الؿٓصاهُاث ْوؿبتهً ٖ %55ضم ْظٓص صْ رع أؾاسخي للظٓ٧عة أْ هٓزت في
الخهٓ رٖ ٫لي ٖمٓص صخٟيِ ،ىما جإ٦ض %14مجهً ْظٓص صْعر لؤلهٓزت أْ الظٓ٧عة في طل، ٪جظ٦غ %30مجهً ْظٓص َظا
ًا
أخُاها.
ر
الضْعر

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

359

أعمال المؤتمر الدولي السابع :المرأة والسلم األىلي  /طرابلس  21 - 19مارس 2015

60.00
55.36

50.00
40.00
30.00

30.36

20.00
14.29

10.00
0.00

أحيانا ً

نعم

ال

شيل عكم20
الك٩ل ع٢مًٓ 21ضر أن الخهٓ٫ر ٖلى ٖمٓص صخٟي أْ ُْْٟت ئصاعٍت ًخٖٓ ٠٢لى السبرة الٍُٓلت املمخاػة
يؿبتْٖ،%41لي الكِاصاث الٗلمُت يؿبتْٖ، %14لي الصسهُت الجظا ت يؿبتْ ، %17ألؾباب أزغير يؿبت. %9
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النخاثج :
(2006
-2005
ً /1الخٔ ْظٓص جُٓعر في ْي٘ املغأة الصخُٟت خُض ًىسْ ٌٟظٓص الخمُحز يض املغأة مً ) %65في ٖام
 2006الي
-2005
ْ ،(2014حهبِ مإقغ الخُٓعر مً)(%82في ٖضم الخهٓ٫ر ٖلى ُْْٟت ئصاعٍت في ٖام
-2013
)%33,93في ٖام
الي
2014
-2013
 %83لِـ لضحهً ُْْٟت ئصاعٍت )عةاؾت ٢ؿام،عةاؾت الخدغٍغ ،ؾ٨غجاعٍت الخدغٍغ ) في ٖام
ًا
ظضا ْؾىٓاث زبرتها ٢لُلت ْحٗاوي مً الخدحز يضَا ،
ٖ /2مغ املغأة الصخُٟت مً هاخُت مِىُت في الؿٓصان ٢هحر ر
وٍالخل هغوب اإلاغؤة من الهمل في هظا اإلاجاٌ الي مجاالث ؤزغي ،بالغيم من صزىلها مجاٌ مهنت الصخافت في ػمن
ً
حضا وكض ؾبلذ النؿاء الهغبُاث وألافغٍلُاث في اعجُاص هظه اإلاهنت فترجب نلي طلً ضهىبت في خطىلها نلي
مبىغ ن
نمىص صخفي وهظلً خطىلها نلي وقُفت اصاعٍت
 2005أي بٗض وكغ
 (20015جم حُٗجهً بٗض الٗام املُالصي
 %77/3مً الصخُٟاث الٗامالث في الصخ ٠الؿٓصاهُت )في ٖام
الضعاؾت الؿا ٣ت لٓا ٘٢املغأة الصخُٟت  ،مما ًاهض كلت وحىص الخبراث الؿىٍلت اإلامخضة للياصع الصخفي النؿىين

الخىضُاث :
 /1جم٨حن املغأة مً مٓا ٘٢اجساط ال٣غاع ْاملكاع٦ت في عؾم الؿُاؾاث إلاٖالمُت ْالخدغٍغٍت م٘ الٗضالت ُٞخٓػَ٘ ٞغم
الؿٟغ الساعجي ،للٗمل الصخٟي ْ٦ظلٞ ٪غم الخضعٍب.
 /2جدضًض ْمٗالجت ؾباب التي ججٗل أٚلبُت الصخُٟاث ٚحر متزْظاث ) (%63في املغخلت الٗمغٍت ما حن )20ر-رـٖ ( 40ام
ْهي ٞترة السهٓبت ْإلاهجاب ْالاهخاط الصخٟي.
 /3ج ًٍٓ٩املىٓماث املِىُت املخسههت التي جغعى املغأة الصخُٟت ْجٓٞغ لِا الخضعٍب الخ٨ىٓلٓجي الخضًض صازلُا
ًا
ًاَْزاعظُاْ ،جضا ًٖ ٘ٞخِ٢ٓ٣ا.
 /4صعاؾت ِيت الٗمل الصخٟي في الؿٓصان ْجدضًض أؾباب جى٣ل الصخُٟت للٗمل في أ٦ثر مً صخُٟت مً ظِت ْصعاؾت
أؾباب حؿا ِ٢الصخُٟاث ًٖ مٓانلت الٗمل في َظٍ املِىت َْغْبهً ئلى مًِ أزغٔر مً ظِت أزغٔر
ن
اإلاغاحو واإلاطاصع
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2006م ،
 .1ناهض خمؼة  ،اإلاغؤة والصخافت والاجطاٌ  ،شغهت مؿابو الهملت اإلادضوصة  ،الؿىصاو  ،الخغؾىم ،
ص . 32-2:
 .2ناصٌ محجىب  ،عجـ لجنت الغضض باإلاجلـ اللىمي للصخافت  ،خىاع احغجه مهه الباخثت في مىخبه ً ،ىنُى
2014م .
. 2015
 .3جلاعٍغ مجلـ الصخافت واإلاؿبىناث  ،الؿىصاو ،
 2015م .
 .4صخُفت بؾخبُاو ؤحغتها الباخثت في ًناًغ

ن
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اإلاهالجت ؤلانالمُت لكاهغة الهنف غض اإلاغؤة :بيو التهىٍل والخللُل
ألاؾخاطة نىاٌ وؾاع  ،حامهت الهغبي بن مهُضي –ؤم البىاقي( -الجؼاثغ)
زؿت البدث:
 -1ئق٩الُت الضعاؾت ْحؿاؤالتها
 -2أَمُت الضعاؾت
 -3أَضا ٝالضعاؾت
 -4أؾباب ازخُاع املٓيٕٓ
 -5جدضًض مهُلخاث الضعاؾت
 -6مىهج الضعاؾت
 -7أصْاث ظم٘ البُاهاث
ؤلاؾاع النكغين والضعاؾاث الؿابلت
 -1أؾباب الٗى ٠يض املغأة
 -2أق٩ا ٫الٗى ٠يض املغأة
 -3أع٢ام ْخ٣اة ٤خٓ٫ر الٗى ٠يض املغأة في الٗالم الٗغبي ) الجؼاةغ ٦أهمٓطط(
 -4الضعاؾاث الؿا ٣ت
 -5لُاث مٓاظِت الٗى ٠يض املغأة مً زالْ ٫ؾاةل إلاٖالم الٗغبُت
زاجمت

 -1بشيالُت الضعاؾت وحؿائالتها:
ئن ًُ٢ت الٗى ٠يض املغأة ًُ٢ت مجخمُٗت أزالُ٢ت مٗ٣ضة جغظ٘ أؾاؾا ئلى جغاظ٘ الُ٣م الاظخماُٖت في املجخمَ٘ ،ظٍ
الٓاَغة التي لٛذ مٗضالث زُحرة في ٖٓام زحرة مخجاْػة ٧ل السٍُٓ الخمغاد التي ْيِٗا املجخم٘ ٦همام ألمىّ
ْاؾخ٣غاعٍ ْ جخُلب ملٓاظِتها مكاع٦ت ظمُ٘ مإؾؿاث الخيكيت الاظخماُٖت ٧األؾغة،املسجض املضعؾتْ ،خذٔ ْؾاةل
إلاٖالم ٩ل أق٩الِا امل٣غْدة ْ الؿمُٗت ْ البهغٍت هٓغا ملا جمخلَ ّ٨ظٍ زحرة مً زهاةو ْ ئم٩اهُاث ج٨ىٓلٓظُت
مخىٖٓت حؿاٖضَا في الخأزحر ٖلى املجا ٫املٗغفي ْ الٓظضاوي ْ الؿلٓ٧ي للٟغصْ ،عٚم الضْعر الظي جلٗبّ ْؾاةل إلاٖالم في
مٗالجت مشل َظٍ الٓٓاَغ ئال أن حٗامل الخ٣ل إلاٖالمي م٘ َظٍ الًُ٣ت ٧ان ْماػا ٫مٓي٘ ازخال ْ ٝجًاعب في آلاعاد
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ْالاججاَاث ْاملٓا ٠٢حن الٗضًض مً الضاعؾحن ْ إلاٖالمُحن خٓ٫ر جأزحر ْصْعر ْؾاةل إلاٖالم حن َغً ٝغٔر أهّ أؾِم في
ٔ أهّ ؾاٖض في جٟكحها ْبحن َظا ْطا ٥جأحي َظٍ املضازلت لدؿلِ الًٓد خٓ ر٫
وكغ الخُٖٓت خُالِاَْ ،غ ٝزغ ًغ ر
الٗال٢ت حن ْؾاةل إلاٖالم ْْاَغة الٗى ٠يض املغأة مً َغح الدؿاؤ ر ٫الخاليَ :ل أؾِم إلاٖالم الٗغبي خضًشا في وكغ
الخُٖٓت سهٓم الٗى ٠يض املغأة؟ َْل جلتزم ْؾاةل إلاٖالم الٗغبُت مؿإْلُتها الاظخماُٖت في يٓد ٓ٢اٖض ْيٓا ِ
املماعؾت إلاٖالمُت؟
ٔ:
ْلخٓيُذ مًمٓ رن ئق٩الُت دشىا نٛىا ٖضة حؿاؤالث أزغ ر
 -1ما هي أهٓإ الٗى ٠الظي جخٗغى لّ املغأة ؟.
 -2ما هي الضْا ٘ٞالتي جْ ٠٣عاد مماعؾت الٗى ٠يض املغأة ؟.
 -2ؤهمُت الضعاؾت:
جخمشل أَ ــمُت الــضعاؾت ُٞما ًلي :
 ًم ً٨أن جُٟضها َظٍ الضعاؾت في مٗغٞت الضْعر الظي جلٗبّ ْؾاةل إلاٖالم في ٖملُت حكُ٨ل الٓعي الاظخماعي مً زال ٫ماج٣ضمّ لىا مً مٗلٓماث ْ جٟؿحراث ْجدلُالث لِظا املٓيٕٓ ْالتي حؿاَم ٣ضع ٦بحر في ئصعا ٥الٓا ٘٢الاظخماعي.
 حؿاٖضها َظٍ الضعاؾت في الٖٓ ٝٓ٢لى ٞاٖلُت ْؾاةل إلاٖالم في مٓاظِت الٓاَغة مً زال٦ ٫كَ ٠بُٗت الٗال٢ت حنْؾاةل إلاٖالم ْالٗى ٠يض املغأة التر٦حز ٖلى الصخاٞت امل٨خٓبت السانت ٓ٧ؾُلت ئٖالمُت ْ الٗى ٠يض املغأة ٦مجا٫
مً املجاالث التي جدٓي اَخمام مسخلْ ٠ؾاةل إلاٖالم.
 مداْلت ٦ك ٠الٛمٓى في الٗال٢ت حن وكغ أزباع ْمٓيٖٓاث الٗى ٠يض املغأة في الٓاْ ٘٢الخهٍٓغ إلاٖالمي لِا مًزال ٫ج٣ضًم خلٓ٫ر م٣ترخت.
 -3ؤهضاف الضعاؾت:
تهض ٝالضعاؾت ئلى ما ًلي:
 جٓٞحر ماصة ٖلمُت حكخ ٤مً الٓا ٘٢الٟٗلي جْٓ ٠مً أظل الً٣اد ٖلى املماعؾاث الٗىُٟت التي جٓظّ يض املغأة ٩اٞتأق٩الِا الجؿمُت ْالىٟؿُت ْاملٗىٍٓت.
 ال٨ك ًٖ ٠صعظت ُُٟ٦ت مٗالجت ْؾاةل إلاٖالم لٓاَغة الٗى ٠يض املغأة الخٗغٖ ٝلى مٓاًَ ال٣هٓ رع التي جٓاظِِا ْؾاةل إلاٖالم في مٗالجت ًُ٢ت الٗى ٠يض املغأة زال.٫ مٗغٞت أؾباب خضْر الٗى ٠يض املغأة ْصْا ٘ٞاهدكاعَا في املجخم٘ الجؼاةغير مً زالْ ٫ؾاةل الاٖالمْ ،مٗغٞت هٕٓالٗى ٠الظي جخٗغى لّ املغأة.
 -4ؤؾباب ازخُاع اإلاىغىم:
ْأصٔ ىا ئلى ازخُاع َظا املٓيٕٓ ظملت مً ؾباب الظاجُت ْ املٓيُٖٓت ،هي ٧اآلحي:
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 -ه٣و

دار ْ الضعاؾاث املغجبُت الٗى ٠يض املغأةْ ،ال ؾُما الضعاؾاث الٗلمُت املخسههت ْالتي جغبِ حن

مٓيٕٓ الٗى ٠يض املغأة ْْؾاةل إلاٖالم.
 اؾخٟداَ ٫ظٍ الٓاَغة في مجخمٗىا ٦ما ُْٟ٦ا َْٓ ما ًإ٦ض خاظت املجخم٘ لِـ  ِ٣ٞلترؾاهت مً الدكغَٗاثال٣اهٓهُتْ ،ئهما ئلى اؾخٛالْ ٫ؾاةل إلاٖالم ْباٖخباعها ظؼد مً َظا املجخم٘ ٌؿخلؼم ٖلُىا الٖٓ ٝٓ٢لى أؾبابها ْ زاعَا.
 الاَخمام الٓاؾ٘ الظي أنبدذ جدٓى ّ ًُ٢ت الٗى ٠يض املغأة في املجخمٗاث زهٓنا بٗض غْػ جدضًاث ظضًضةللمغأة في املجخم٘.
 -5مطؿلخاث الضعاؾت :
 الصخـاٞـت:َىا ٥مً ٌٗغِٞا ٖلى أجها مُبٕٓ صْعي ًيكغ زباع في مسخل ٠املجاالث َْكغخِا َْٗلٖ ٤لحها ٓ٩ٍْ ،رن طلَ ًٖ ٪غٍ٤
مؿاخاث مً الٓع ١املُبٕٓ أٖضاص ٦بحرة بٛغى الخٓػَ٘.1
َْٗغِٞا ؾخاط "ٖبض الٗؼٍؼ مُغ" في صعاؾت جدذ ٖىٓان "الصخاٞت في املعجم الجضًض" ئط ً٫ٓ٣ر" :الكات٘ آلان اؾخسضام
٧لمت الصخاٞت للضاللت ٖلى مٗىُحن مٗجى م٣ا ل ل٩لمت  Journalismeأي املِىت الصخُٟت ْمٗجى م٣ا ل ٧لمت  Presseأي
2

مجمٖٓت ما ًيكغ في الصخ"٠

 الهـدـاٞت الســانت:ٌُٗغِٞا "ٞغاوؿِـ آ٣ "٫لّ":هي هٕٓ مً الصخ ٠التي جمخل ٪زهاةو ممحزة جسخل ًٖ ٠بًِٗا البٌٗ في
املًمٓنر ْالاججاٍ الؿُاسخيْ ،جٓ٩نر ملُ٨تها شسهُت ؾٓاد في ًض شسو ْاخض أْ ظماٖت ما خؿب ٢اهٓنر ٧ل لض٦3ما
أن َظا الىٕٓ مً الصخٌ ٠ؿخٗغى ٢ ُّٞغاؤٍ مٗلٓماث مخىٖٓت أ٦ثر مً ٢غادة صخ ٠الخٗبيت ْصخ ٠الٓالدْ ،جغجبِ
الصخاٞت السانت خؿب ٞغوؿِـ ا ٫مبضأ صخاٞت الخٗضص ْبدغٍت الصخاٞت ْال ًم ً٨إلخضاًَ أن جٓ٣م ضْ رن
4

ٔ
زغ ر

 الٗى ٠يض املغأة :ْْ ،1993ا٣ٞذ ٖلُّ ظمُ٘
ٖغ ّٞإلاٖالن الٗالمي للً٣اد ٖلى الٗى ٠يض املغأة ْالظي جبيخّ الجمُٗت الٗامت في صٌؿمبر
الضْ٫ر في مم املخدضة ٖلى أهّ " :أي ٗٞل ٖىُ٢ ٠اةم ٖلى أؾاؽ الجيـ ًىجم ٖىّ أْ ًدخمل أن ًىجم ٖىّ أطٔ أْ

ٔفوضيل دليو ،االتصال ،مفاىيمو :نظرياتو و وسائلو ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاىرة ،2003 ،ص .82
ٕإبراىيم عبد اهلل ادلسلمي ،مدخل إلى الصحافة ،العريب للنشر والتوزيع ،القاىرة  ،د.س .ف  ،ص .17

3زلمد عبد احلميدْ ،توث الصحافة ،عامل الكتب ،القاىرة ،1992 ،ص .127

Balle Francis, miracle et réalité de la liberté de la presse , encyclopédie universelle, volume18 ،

4

Paris, 1990, p 205
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مٗاهاة ظؿمُت أْ ظيؿُت أْ هٟؿُت للمغأة ،ما في طل ٪التهضًض ا٢ترا ٝمشل َظا الٟٗل أْ إلا٦غاٍ أْ الخغمان الخٗؿٟي
مً الخغٍت ؾٓاد أْ ٘٢طل ٪في الخُاة الٗامت أْ السانت"

1

َظا الخهيُ ٠للٗى ٠ئلى ظيسخي ْظؿمي ْهٟسخي اث َٓ الخهيُ ٠الخا٦م في ٧اٞت ص ُاث التي جدىاْ٫ر الًُ٣ت.
ِٞكمل الٗى ٠الجؿضي أي ئؾادة مٓظِت لجؿض املغأة مً ل٨م ْنْ ٟ٘ع٧ل ْ عمي األظؿاص الهلبت ْاؾخسضام لبٌٗ
آلاالث الخاصة ما في طل ٪الخلٍٓذ بها للتهضًض اؾخسضامِا.
أما الٗى ٠الجيسخيٞ ،ال ً٣خهغ ٖلى الاٚخهاب  ِ٣ٞل ًدؿ٘ لِكمل أي ٗٞل أْ ٫ٓ٢ر ًمـ ٦غامت املغأة ٍْسضف
زهٓنُت ظؿضَا ،مً حٗلُ٣اث ظيؿُت ؾٓاد في الكاعٕ أْ ٖبر الِاج ٠أْ مً زال ٫مداْلت ملـ أي ًٖٓ مً أًٖاد
ظؿضَا صْنر عٚبت مجها ظلًٞ. ٪ال ًٖ السخان ْإلاظباع ٖلى مماعؾت الجيـ.
أما الٗى ٠الىٟسخي ْالٗاَٟيِٞ ،كحر ئلى الخ٣لُل مً أَمُت املغأة مً زال ٫ئَال ١بٌٗ ل٣اب ٖلحها ْوٗتها هٟاث
ال جلُ٩ ٤اةً بكغ يٞ ،الؿب ْالكخم ْالتهمِل ْالهجغ ْإلاَما٧ ،٫لِا حٗخبر أق٩ا ٫للٗى ٠املٓظّ يض املغأة ْ ،أًًا
ٌٗغ ٝالٗى ٠الىٟسخي ٖلى أهّ أي ؾلٌٓٗ ٥مل ٖلى مى٘ املغأة مً مماعؾت أٖما ٫جغٚب الُ٣ام بها مشل اؾخ٨ما ٫الخٗلُم
أْ السغْط للٗمل أْ الؼْاطْ .جٓضر املاصة ) (02أن الٗى ٠يض املغأة ٌكمل ٖلى ؾبُل املشا ٫ال الخهغ الٗى ٠البضوي
ْالجيسخي ْالىٟسخي الظي ًدضر في ئَاع ؾغةْ ،الظي ًدضر في ئَاع المججم٘ الٗامْ ،الظي جغج٨بّ الضْلت أْ
جخٛاضخى ٖىّ أًىما ْْ .٘٢جغ٦ؼ َظٍ املاصة في ؾاؽ ٖلى هٖٓحن مً الٗى ٠يض اليؿاد:
 (1صازل ؾغة ما في طل ٪الٗى ٠الظي ًماعؾّ الؼْط ْالجغاةم التي جغج٨ب يض اليؿاد اؾم "الكغْ "ٝأق٩ا ٫أزغٔر
مً الٗى ٠ؾغير.
 (2في املجخم٘ ما في طل ٪الٗى ٠الظي ًماعؾّ أٞغاص مً زاعط ؾغة ْالخدغف ْالٗى ٠في الكاعٕ ْفي أما ً٦الٗمل
ٔ زاعط ؾغة.
ْاملإؾؿاث الخٗلُمُت ْفي مٓا ٘٢أزغ ر
ٖغٞخّ مىٓمت الصخت الٗاملُت "2002الاؾخٗما ٫املخٗمض للٓ٣ة الٟحزًاةُت )املاصًت ( أْ ال٣ضعة ؾٓاد التهضًض أْ
الاؾخٗما ٫املاصي الخ٣ُ٣ي يض ألظاث أْ يض شسو أزغ أْ يض مجمٖٓت أْ مجخم٘ ،دُض ًإصي ئلى خضْر أنا ّ
أْ مٓث أْ ئنا ت هٟؿُت أْ ؾٓد الىماد أْ الخغمان.2

ًا
ٞغصا أْ ظماٖت أْ
أما ٖبض املجُض مىهٓعر ٗٞغ َٓ " ّٞؾلٓ ٥أْ ٗٞل ًدؿم الٗضْاهُتً ،هضع ًٖ َغ٢ ٝض ًٓ٩نر ر

َب٣ت اظخماُٖت أْ صْلت ،بهض ٝاؾخٛال ٫أْ ئزًإ َغ ٝزغ في أَاع ٖال٢ت ٓ٢ة ٚحر مخ٩اٞيت ،مما ًدؿبب في
ئخضار ئيغاع ماصًت أْ مٗىٍٓت أْ هٟؿُت للمغأة أْ ظماٖت أْ َب٣ت اظخماُٖت .1
ladjali Malika, Violence contre les femmes, »rompu »,selon l’observation des droits de

ٔ

l’homme :acte des colloques internationale sure forme contemporaine des violence et culture de la vie,
édition pilulaire de larmes ,Alger,1997,p111.

ٕمنظمة الصحة العادلية ،التقرير العالمي حول العنف والصحة ،المكتب اإلقليمي للشرق األوسط ،القاىرة ،مجهورية مصر العربية ،2002 ،ص.4
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ْ حٗغ ّٞالباخشت َبت مدمض ٖلي خؿً في صعاؾتها الىٟؿُت الاظخماُٖت خٓ٫ر إلاؾادة ئلى املغأة أهّ " :أي ؾلٓ٣ًُ ٥هض
ّ ئً٣إ طٔ أْ الًغعر الىٟسخي أْ الجؿمي أْ الجيسخي املغأة ٍْتراْح َظا الؿلٓ ٥مً إلاؾادة الىٟؿُت )إلاَاهت،
ججاَل الخضًض مِٗا ،الخهجم في ْظِِا ،الؿب ألٟاّ ظًيت ،التهضًض...الخ(ئلى إلاؾادة الجؿمُت) يغب الؼْظت ،صِٗٞا
بٗى ،٠مداْلت خغِ٢ا...الخ(ٞ ،اإلؾادة الجيؿُت )٦خٗىُ ٠الؼْظت ظيؿُا ْئظباعَا ٖلى طل ٪الٓ٣ة ْ2 ...مً الخٗاعٍ٠
الؿا ٣ت هسلو ئلى أن الٗى ٠املٓظّ يض املغأة َٓ اهتها ٥للمٗاًحر ْال٣اٖض إلاوؿاهُتْ ،السغْط ًٖ مدضصاتها
ْيٓا ُِا ،دُض ًترجب ًٖ طل ٪الاهتها ٥ؾلُٓ٦اث ،اٖخضاداث ظؿضًت ْمٗىٍٓت ٖلى املغأة.
 -6منهج الضعاؾت:
جىضعط صعاؾدىا يمً البدٓر الٓنُٟت الخدلُلُت التي تهض ٝئلى جهٍٓغ ْجدلُل ْج٣ضًم زهاةو ْاَغة أْ
مجمٖٓت مً الٓٓاَغَْٗ ،غِٞا "ٍَٓىتي" أجها "جل٪

دار التي جخًمً صعاؾت الخ٣اة ٤الغاَىت املخٗل٣ت ُبُٗت
(3

ْاَغة أْ مٓ ٠٢أْ مجمٖٓت مً الىاؽ أْ مجمٖٓت مً خضار أْ ْيإ .

٦ما جدؿم ؾلٓب الٓنٟي أهّ ً٣غب الباخض مً الٓا ٘٢خُض ًضعؽ الٓاَغة ٦ما هي ٖلى أعى الٓاٍْ ٘٢هِٟا بك٩ل
ص ،٤ُ٢ئما خٗبحر ٦مي خٓ ر ٫زهاةو ْؾماث الٓاٗ٢ت أْ أؾلٓب ُٟ٦ي ْ٢ض اعجبِ َظا ؾلٓب الٓٓاَغ إلاوؿاهُت
ْ4لخؿب َبُٗت الضعاؾت ْمخُلباتها ٞاهّ ٌؿخٓظب ٖلُىا اؾخسضام ٧ل مً املىهج املؿخي ْاملىهج الٓنٟي الخدلُلي
ْاملىهج امل٣اع رن.
وٗخمض املىهج املؿخي ئط ٌٗخبر مىهج املسر ْاخضا مً املىااج الٗلمُت مالةمت للضعاؾاث الٓنُٟت طل ٪ألهّ ٌؿتهضٝ
حسجُل ْجدلُل ْجٟؿحر الٓاَغة في ْيِٗا الغاًَ بٗض ظم٘ البُاهاث الالػمت ْال٩اُٞت ٖجهاْ ًْٖ ،يِٗا مً زال٫
مجمٖٓت مً إلاظغاداث املىٓمت التي جدضص هٕٓ البُاهاث ْمهضعَاَْ،غ١ر الخهٓ٫ر ٖلحها

5

َْٗغ" ّٞمدمض ػٍان " أهّ الُغٍ٣ت التي جم ً٨الباخض مً الخٗغٖ ٝلى الٓاَغة املغاص صعاؾتها في ْيِٗا الُبُعي صْنر أي
جضزل مً ٢بل الباخشحن أي صعاؾت الٓاَغة جدذ ْغَْ ٝبُُٗت ٚحر انُىاُٖت.6
ٔ اؾخصىاد
٦ما ؾىٗخمض املىهج الٓنٟي الخدلُلي الظي ٌٗخبرٍ الباخشحن أهّ املىهج الظي ٌكمل ٧اٞت املىااج زغ ر
املىهجحن الخاعٍذي ْالخجغٍبيٓ٣ٍْ ،م املىهج الٓنٟي الخدلُلي ٖلى جٟؿحر الٓي٘ ال٣اةم ْجدضًض الٓغْْ ٝالٗال٢اث

ٔمنصور عبد اجمليد والشربيٍت ،زكريا ،األسرة على مشارف القرن

 ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،2000،ص .21

ٕىبة زلمد علي حسن ،اإلساءة إلى المرأة ،د.ط ،مكتبة األصللو مصرية ،القاىرة ،دوف سنة نشر ،ص.22

ٖزلمد منَت حجاب ،أساسيات البحوث العلمية واالجتماعية ،ط ،3دار الفجر ،القاىرة ،2002 ،ص .86

ٗأمحد حسُت الرفاعي،مناىج البحث العلمي:تطبيقات اقتصادية و ادارةي ،دار وائل للنشر ،عماف ،1998،ص.123

5زلمد عبد احلميد ،دراسات الجمهور في بحوث اإلعالم ،عامل الكتب ،القاىرة ،1993 ،ص.183

6أمحد بن مرسلي ،مناىج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1998 ،ص.286
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املٓظٓصة حن املخٛحراث٦ ،ما ًخٗضٔ املىهج الٓنٟي مجغص ظم٘ ُاهاث ْنُٟت خٓ٫ر الٓاَغة ئلى الخدلُل ْالغبِ
ْالخٟؿحر لِظٍ البُاهاث ْجهيُِٟا ُْ٢اؾِا
ئن املىهج املؿخي ْ الٓنٟي الخدلُلي لم ًخم اؾخسضامّ في صعاؾدىا في خضْص ْن ٠مًمٓنر مٓيٖٓاث الضعاؾت الٓعصة
في صخُٟتي الضعاؾت ،ل هٓ٣م خدلُل ْجٟؿحر املٗلٓماث التي خملتها الصخُٟخحن املٗخمضجحن في الضعاؾت الؾخسالم
الضالالث مجها ْ ئنضاع ا٢تراخاث ْجٟؿحراث هضص الٓاَغة املضعْؾت.
 -7ؤصواث حمو البُاناث:
اٖخماصها في َظا البدض ٖلى ظملت أصْاث عأًىاَا يغْعٍت لخد ٤ُ٣أٚغاى الضعاؾت ْاملخمشلت في املالخٓت ْ أؾلٓب جدلُل
املدخٓٔر ٦أصاة مىهجُت أؾاؾُت للخدلُل خُض هٓ٣م ٓن٦ ٠مي أْال ملُُٗاث اؾخماعة جدلُل املًمٓن ،زم هداْ٫ر
الغبِ حن مسخل ٠املخٛحراث ْئًجاص جٟؿحراث مىُُ٣ت ْٖلمُت.
ؤلاؾاع النكغين والضعاؾاث الؿابلت:
 -1ؤؾباب الهنف غض اإلاغؤة:

ًا
ًا
ْْاظباَْ ..ظا ما
ر
-1الىٓغة الُ٣مُت الساَيت ْالتي ال جغٔر أَلُت خُ٣ُ٣ت ْ٧املت للمغأة ٞاوؿاهت ٧املت إلاوؿاهُت ر
خ٣ا
ًإؾـ لخُاة جٓ٣م ٖلى التهمِل ْالاخخ٣اع للمغأة.
 -2الخسل ٠الش٣افي الٗام ْما ًٟغػٍ مً ظِل مٓ٩هاث الخًاعة ْالخُٓعر البكغير الٓاظب ألن ًجهٌ ٖلى أ٦خا ٝاملغأة
ْالغظل ٖلى خض ؾٓاد يمً مٗاصلت الخ٩امل ُجهما لهى٘ الخُاة الِاصٞت ْاملخ٣ضمت.
 -3الخُْٓ ٠الؿحئ للؿلُت ؾٓاد ٧ان طال ٪صازل ؾغة أْ الُب٣ت الاظخماُٖت أْ الضْلت ،ئط ًٓ٣م ٖلى الخٗالي ْالسخ٤
لخ١ٓ٣ر يٗ ٠صازل َظٍ َغ املجخمُٗت.
ُ٢ -4مٓمت الخ٣الُض ْالٗاصاث الاظخماُٖت الساَيت التي جدٓ ر ٫صْ رن جىامي صْعر املغأة ْئ ضاِٖا إلجدا ٝالخُاة مٓ٣ماث
الجهًت.
 -5يٗ ٠املغأة هٟؿِا في املُالبت دِ٢ٓ٣ا إلاوؿاهُت ْالَٓىُت ْالٗمل لخُٟٗل ْجىامي صْعَا الاظخماعي ْالؿُاسخي
ْالا٢خهاصي.

 -2ؤشياٌ الهنف اإلاىحه غض اإلاغؤة:
" الٗى ٠يض املغأة ؾالح صماع قامل" َظا ما جٓ٣لّ ٧اعْلحن نلُبي املؿإْلت الش٣اُٞت في " ّ
الخجم٘ اليؿاتي الضًم٣غاَي
ًا
مٗخبرة أن زاع الٗىّ ٠
زالزُت َضا ،ٝئط جهِب املغأة ْ ؾغة ْاملجخم٘ ٖلى خض ؾٓادْ .جخجاْػر َظٍ آلازاع
ر
اللبىاوي"
ّ
الخٗغى لجغٖاث ئياُٞت مً الٗى٠
خضْص الًغ رع الجؿضي املباقغ الظي ًلخ ٤الطخُتٞ .األطٔ الىٟسخي ْزُغ
ّ
ّ
ً٣لالن مً اخترام املغأة لىٟؿِا َْكالن ٢ضعتها ٖلى الضٞإ ًٖ هٟؿِا يض مً ٌٗخضي ٖلحها.
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ًا
ًا
ضال مً أن ّجخجّ ئلى
ٚالبا مكاٖغ مً الٗضاةُت جخٓٚل ئلى صازلِا ر
ْما ًسخلج في ُ٦اجها مً ئخباٍ ًْٚب ْٖىً ٠خدٓ٫ر ر
ًا
ٖٓيا ًٖ جضمحر آلازغًٍ ْ .جمشل ق٩ا ٫الشالر ق٩ل الٗى٠
ر
الساعط ،مما ًإصي في أٚلب خُان ،الى جضمحر الظاث
الظي جخٗغى لّ املغأة  ،ئال أهّ ًىضعط جدتها ٖضص ٦بحر مً ٗٞاْ ٫التي ٢ض جبضأ ٟٗل بؿُِ لخيخهي الً٣اد ٖلى خُاة
املغأة.1

ي:
 -1الهنف ألاؾغ ن
ئن املهضع ٦بر الظي ًتهضص اليؿاد ،ال اؾخصىادَ ،م الغظا ٫الظًً ٌٗغٞجهمْ ،لِـ الٛغبادْٚ ،البا ما ًٓ٩نر َإالد أٞغاص
الٗاةلت أْ ػْاط ْ...ما ًشحر الضَكت َٓ صعظت الكبّ التي جدُِ بهظٍ املك٩لت في مسخل ٠أهداد الٗالم .خُض ٌٗخبر
البِذ اليؿبت ملالًحن اليؿاد ،لِـ املأْٔر الظي ًجضن املأمً ْ ،ُّٞئهما م٩ان ٌؿٓصٍ الغٖب خُض ًمشل الٗى ٠ؾغير
أ٦ثر أق٩ا٫
الٗى ٠يض املغأة اهدكاعا ْأ٦ثرَا ٢بٓال مً املجخم٘ ْجخٗغى لّ وؿاد ًيخمحن ئلى ٧ل الُب٣اث الاظخماُٖت ْ ظىاؽ
ْالضًاهاث ْالٟياث الٗمغٍت ٖلى أًضي عظاٌ ٫كاعٓ٧جهً خُاتهً .
ٍْم ً٨ال٫ٓ٣ر أن الٗى ٠ؾغير َٓ املٗاملت الؿِيت التي جخل٣اَا هثى ؾٓاد في مجز٫ر أ حها مً ٢بل َظا زحر أْ مً
٢بل أزٓتها أْ في مجز ر ٫ػْظِا الظًً ٌٗخ٣ضْ رن أن لِم ٖلحها خ ٤الخأصًبَْٗ .خبر الٗى ٠املجزلي اهتها ٥لخ ٤املغأة في
الؿالمت الجؿضًت ْالىٟؿُت ْمً ٚحر املؿدبٗض أن ٌؿخمغ لؿىحن ٖضًضة ٍْخٟا٢م م٘ الٓاضر أن أزاعٍ الجؿضًت
ْالىٟؿُت طاث َبُٗت جغا٦مُت ًدخمل أن جضْم ختى بٗض أن ًخٓ ٠٢الٗى ٠هٟؿّْ .الٗى ٠املجزلي ًسل ٤الغَبت ْالكٗٓعر
اإلَاهت ْاملظلت ًضمغ اخترام إلاوؿان لظاجّ ٍْخسظ أق٩اال ٖضًضة ؾيخدضر ٖجها في ال٣ٟغة الخالُت.
 -2الهنف اإلاهنىين النفس ي:
َْٗخبر مً أزُغ أهٓإ الٗىٚ ِٓٞ ٠حر مدؿٓؽ ْٚحر ملمٓؽ ْال ازغ ْاضر لّ للُٗان َْٓ قات٘ في ظمُ٘ املجخمٗاث
ٚىُت أْ ٣ٞحرة مخ٣ضمت أْ هامُت ْلّ أزاع مضمغة ٖلى الصخت الىٟؿُت للمغأة ْج٨مً زُٓعجّ أن ال٣اهٓنر ٢ض ال ٌٗترّ ٝ
٦ما ٍْهٗب ئزباجّ .خُض حٗاوي املغأة صازل ؾغة ػْظت ٧اهذ) أم ،ا ىت أْ أزذ ( مً الٗى ٠الىٟسخي الظي ًغج٨بّ
دِ٣ا عظا ٫الٗاةلت ْ ُّٞإلاَاهاث ْإلاَماْ ٫الاخخ٣اع ْالكخم ْال٨الم البظب ْالخد٣حر ْالخغمان مً الخغٍت ْالاٖخضاد
ٖلى خِ٣ا في ازخُاع الكغٍْ ٪الخضزل بكإْجها السانت مشل الضزٓ٫ر أْ السغْط في أْ٢اث مُٗىت ْاعجضاد مالبـ مُٗىت
ًا
مشال ٖلى ئهجاب ٖضص أ٦بر مً ْالصْ ،ئظباعَا ٖلى ج٣ضًم
ْالخضزل أنض٢ائها ْمغا٢بت جهغٞاتها ٧لِا ْئظباعَا ر
السضماث ل٩اٞت أٞغاص الٗاةلت ْيُِٓٞم ٧لِا أٗٞا ٫جإصي ألن ج٨غٍ املغأة خُاتها ْهٟؿِا ْأهٓزتها مما ًإزغ ٖلى مٗىٍٓاتها
1برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي" ،تقرير القيمة البشرية لعام  ،" 995دار العامل العريب للطباعة القاىرة1995 ،
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ْز٣تها ىٟؿِاْ .جدذ الٗى ٠املٗىٓير ًىضعط ما ٌؿمى الٗى ٠الغمؼير الظي ال ًدؿم الُ٣ام أي ٗٞل جىُٟظي ل ً٣خهغ
ٖلى الاؾتهخاع ْالاػصعاد ْاؾخسضام ْؾاةل ًغاص بها َمـ شسهُت الطخُت أْ ئيٗا٢ ٝضعتها الجؿضًت أْ الٗ٣لُت مما
ًدضر جأزحرا ؾلبُا ٖلى اؾخمغاعَا في الخُاة الِاهيت ُْ٢امِا يكاَاتها الُبُُٗت.1

ًا
اظخماُٖا ْظٗلِا
ر
ئن الٗى ٠املٗىٓير مىدكغ ْبك٩ل ٦بحر بؿبب الُ٣م الش٣اُٞت ْالخ٣لُضًت التي ج٨غؽ جيكيت املغأة

زايٗت مىظ َٟٓلتها املب٨غة خُض حؿُُغ ٖغا ٝالش٣اُٞت لؿلٓ ٥الظٓ٧عر امل٣بٓ٫ر ٞللغظل خ ٤الؿُُغة ٖلى املغأة،
ْالغظآ٢ ٫امٓ رن ٖلى اليؿادْ ،اعجباٍ ٨ٞغة الٗى ٠الغظٓلت ْالظٓ٧عةٞ ،خٗامل املغأة صازل ؾغة ٖلى أؾاؽ أجها
يُٟٗت ْٖلحها الخ يٕٓ لغظا ٫الٗاةلت ٞالكخم ْإلاَاهت ْج٣ضًم السضمت ْالخغمان مً الخ١ٓ٣ر الصسهُت أمغ ال ججب
مىا٢كخّ أْ الاٖتراى ٖلُّ.
 -3الهنف الجؿضي والجنس ي :
ٞالٗى ٠الجؿضي ًٓ٩نر ْاضخا ٍْتر ٥زاعا اصًت للُٗان ْحؿخسضم ْ ُّٞؾاةل مسخلٟت ْٚ .البا ما جٓ٩نر َظٍ صْاث
الُضي ْالغظلحن دُض جخٓظّ الل٨ماث للطخُت ٖلى الٓظّ ْالغأؽ ْؾاةغ مىاَ ٤الجؿم ئياٞت ئلى قض الكٗغ ْ٢ض ًخم
اللجٓد ئلى ْؾاةل أزغٔر ٧الٗها ْالؿ٨حن ...أْ ج٨ؿحر أصْاث املجز٫ر ْ٢ظِٞا ٖلى الطخُت .
خضاد مً الغ٧ل – اله – ٟ٘قض الكٗغ –
ٍْم٨ىىا أن وٗغ ٝالٗى ٠الجؿضي ْالجيسخي أهّ إلاًظاد البضوي ْالجيسخي ا ًار
ًا
ْالًغب ْالخدغف الجيسخي ْؾٟاح ال٣غبى – َْخ ٪الٗغى ْالسُْ ٠الٟدكاد ْالضٖاعة مغْعرا املماعؾاث الجيؿُت
الكاطة ْالاٚخهاب ًٍْا ٝئلُّ الاٚخهاب أًًا في ئَاع الؼْظُت) الٓ٣اهحن الٗغبُت ال حٗتر ٝاالٚخهاب في ئَاع
ْاهتهاد ال٣خل.
ًار
الٗال٢اث الؼْظُت ْمجها ٢اهٓنر الٗٓ٣باث الؿٓعي ( ْ٢خل الكغْ ٝئخضار الٗاَاث الضاةمت ْالخغ١ر
ٞالًغب ْج٨ؿحر ْحكٍّٓ ًٖاد ْٚحرَا مً أهٓإ إلاًظاد الجؿضي مٓظٓصة حكحر ئلحها الضعاؾاث ْسجالث املدا٦م
الكغُٖت ْالجؼاةُت ْالصخ ٠التي ج٣غأ ٞحها ظغاةم ٦شحرة مً َظا الىٕٓ ْختى ٢خل الؼْظت أْ الا ىت أْ زذ أْ الٗمت
ألؾباب مخٗضصة ْ٢ض ً ٓ٩رن مجها ضا ٘ٞالكغ.ٝ
َْٗخبر الٗى ٠الجيسخي مً أزُغ أهٓإ الٗى ٠الظي جخٗغى لّ املغأة صازل ؾغة ،ئال أهّ ًب٣ى في َي ال٨خمان ،خُض
الخدغف الجيسخي ْالسُْ ٠الاٚخهاب ْؾٟاح ال٣غبى َْخ ٪الٗغى ْالضٖاعة ْاملجامٗت أق٩ا ٫قاطة جخٗغى لِا املغأة
)ػْظت ،ا ىت ،أزذ ،أم …( مً عظا ٫الٗاةلت.
-4الهنف اللانىني :
ًا
هٓغرا العجباٍ الٗى ٠املٗىٓير الظي ًماعؽ يض املغأة ْالظي ًإصي ئلى ئزًاِٖا ِْ٢غَا خُبُ ٤الٓ٣اهحن الخمُحزًت يضَا
ْالتي جإصي الىدُجت ئلى الٗى ٠الجؿضي ْالجيسخي أعصث ئًغاص َظا الك٩ل مً أق٩ا ٫الٗىْ ٠الظي لم ًغص ط٦غٍ في
إلاٖالن الٗالمي ْل٨ىّ ٌٗخبر مً أَم أهٓإ الٗى ٠الظي ًماعؽ يض املغأة ،خُض جسً٘ اليؿاد في الصها للٗى ٠بؿبب
1برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي" ،تقرير التنمية البشرية لعام  ،" 000ادلطبعة ادلشرقية ،حقوؽ اإلنساف والتنمية البشرية ،البحرين.2000 ،
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ًا
ْاهتهاد ٣اهٓنر خٓا ٫الصسهُت خُض ًٓ٣هً َظا زحر
ًار
خضاد ٣اهٓنر الجيؿُت ْمغْعرا ٣اهٓنر الٗٓ٣باث
الٓ٣اهحن ا ًار
أ ٘ٓٞأق٩ا ٫الخمُحز يض املغأة ْطل ٪في مٓايُ٘ الؼْاط ْالُالْ ١الخًاهت ْإلاعادة ْالٓالًت ْإلاعرْٖ ،لى َظا ؾاؽ
ٞان مٓاَغ الخمُحز حن الغظل ْاملغأة املٓلضة للٗى ٠صازل ؾغة حؿخ٣ي أنٓلِا مً ٓ٢اهحن خٓا ٫الصسهُت ْ٢اهٓنر
الٗٓ٣باث ْالجيؿُت ْب٘ى الٓ٣اهحن الخمُحزًت زغٔر التي ج٨غؽ مبضأ الخمُحز يض املغأة ْاؾخٗباصَا ْجخٗامل مِٗا
ًا
ظيؿا أصوى ًدب٘ الغظل ٍْجٓػر أن ًخٗغى ل٩ل أق٩ا ٫الٗى.1 ٠
ر
اٖخباعَا

 -3ؤعكام وخلاثم خى نٌ الهنف غض اإلاغؤة في الهالم الهغبي ( الجؼاثغ هإنمىطج):
حٗض الجؼاةغ أخض املجخمٗاث الٗغبُت التي حكِض حٛحراث اظخماُٖت ْا٢خهاصًت ْؾُاؾُت مدؿاعٖت ،عبما د٨م مّٓٗ٢
املخٓؾِ في مىُ٣ت مًُغبت جدٓى اَخمام ٖالمي متزاًضْ ،هؼْٕ الُ٣اصة الؿُاؾُت  ُّٞئلى حٗؼٍؼ ٞا ١اهٟخاخّ ٖلى
الٗالم مغ الظي ًجٗلّ ٖغيت ملٗاٌكت ي ٍٓٛمخٗضصة بٗاصْ ،ازخباع جضازالث ُ٢مُت مخًاعبت ججم٘ حن الخضازت
ًا
ًا
ْاوسجاما م٘ صْعاهّ يمً ٞل ٪ز٣افي ْمجخمعي ًدخٓير ٖلى ال٨شحر مً الُ٣م ْالٓغْٝ
جأؾِؿا ٖلى طل٪
ْالخ٣لُض .
املٗؼػة اليُِاص املغأة ْالاهخ٣ام مً قأجها م٣اٌؿت الغظل٣ٞ ،ض ٖغٞذ الجؼاةغ ْاَغة الٗى ٠يض املغأة ْٚضث ُّٞ
ئخضٔ الٓٓاَغ السُحرة الالٞخت ،التي حؿخضعي جًاٞغ ظمُ٘ الجِٓص املم٨ىت ملجابهتها.
ئن املجخم٘ الجؼاةغي ٖلى ٚغاع املجخمٗاث الٗغبُت ال جؼا ٫جسً٘  ُّٞاملغأة بك٩ل مؿخمغ للؿُُغة الظٓ٧عٍت ،ؾٓاد
ب ،ر أم الؼْط ،ئلى ظاهب ؾلُت ٖغاْ ٝالخ٣الُض التي حؿاَم في ئطال ٫املغأةْ .بالغٚم مً ج٣لضَا مىانب ٖلُا في
مسخل ٠املجاالث ْا٢خدامِا ملجاالث ٧اهذ خ٨غا ٖلى الغظل ،ئال أجها جٓل في هٓغ املجخم٘ مجغص ٢انغ ٖضًمت َلُت،
ٚحر ٢اصعة ٖلى ج٣غٍغ مهحر خُاتهاْ ،أجها زل٣ذ  ِ٣ٞللؼْاط ْ ئهجاب َٟا ْ ٫زضمت ؾغة ال ٚحر.
ْئطا ما جأملىا في ْيُٗت املغأة الجؼاةغٍت ْخ٣ُ٣ت الٗى ٠املماعؽ يضَا زال ٫الؿىٓاث الٗكغة زحرةٞ ،اهىا هجض
أن الٓاَغة في جؼاًض مؿخمغ مً ؾىت ألزغٔر خؿب إلاخهاةُاث ْ ع٢ام التي جيكغَا مسخل ٠الجِاث ْالُِياث الغؾمُت
 5179حٗغيً
 7419امغأة مجهً
 ،2005خٓالي
في البالصٞ ،اؾدىاصا ئلى ج٣اعٍغ مهالر مً زال ٫الؿضاسخي ْ ر ٫مً ٖام
 176للخدغف الجيسخير .
 1753لؿٓد املٗاملت ْ
لٗى ٠ظؿضي ْ 34لل٣خل الٗمضي ُٞما حٗغيذ
ئلى ظاهب جٓعٍ ما ًؼٍض ًٖ 3ال ٝشسو في جل ٪الً٣اًا زال ٫طاث الٟترة ٖلى عأؾِم ػْاط ْآلا اد ْإلازٓة ،أما في
ٞ 2009أِْغث صعاؾت خضًشت ٢امذ بها الٓػاعة امل٩لٟت بكإْن ؾغة ًْ٢اًا املغأة ،أن ٧ل امغأجحن مً مجمٕٓ10
ؾىت
وؿاد ًخٗغيً للٗى ٠صازل ؾغةْ ،أن 10املاةت مً اليؿاد ًخٗغيً ئلى ٖى ٠ظؿضي املماعؽ في أٚلب خُان مً
ٔبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي" ،تقرير التنمية البشرية لعام  ،" 000مرجع سبق ذكره.

ٕنواؿ.ف ،العنف ضد ادلرأة يف اجلزائر..اىل أين؟ جريدة األيام ،يوـ  ،28.11.2009ص.7
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٢بل ػْاط ْحٗخبر اليؿاد املُل٣اث ْ عامل مً حن اليؿاد ٦ثر ٖغيت للٗى ٠في ؾغة خُض أن 20املاةت مجهً
ًخٗغيً ئلى إلاَاهت ْ 5املاةت ًخٗغيً ئلى ٖى ٠ماصي .أما سهٓم ٖضص اليؿاد ضخاًا الٗىْ ٠الالحي جم اؾخ٣بالًِ
مً ٢بل مهالر الكغَت ٖلى املؿخٓٔر الَٓجي ٣ُٞضع ب 9ال ٝضخُت ٖى ٠مسخل ٠أق٩الّ زال ٫الؿىت الٟاعَت،
 31.3املاةت  ،في
ُْٞما ًخٗل ٤أهٓإ الٗى ٠الؼْجي زال 12٫قِغا زحرة  ،خل الً ِٛالىٟسخي في املغجبت ْلى يؿبت
 10.9املاةت،
 19.1املاةت في املغجبت الشاهُت أما الٗى ٠الجيسخي اخخل املغجبت الشالشت يؿبت
خحن ظاد الٗى ٠اللٟٓي يؿبت
 17.4املاةت ٦ما ًدخل الٗى ٠اللٟٓي وؿبت
ُْٞما ًخٗل ٤املإقغ الٗام ألٖما ٫الٗى ٠في ؾغة ْأؾغة الؼْط ٣ُٞضع ب
 4.7املاةتْ .لٓ أجها أع٢ام جبٗض ٖلى الخٟاؤ٫ر ئال أجها ال جؼا ٫ئخضٔ
 10.8في الًٟاداث الٗمٓمُت ٍْلُّ الٗى ٠الجؿضي ب
الً٣اًا الكاة٨ت في املجخم٘ .
 7422اٖخضاد ٖلى
مً ظِت أزغٔر ٦كٟذ ٖمُضة الكغَت "زحرة مؿٗٓصان"مً زال ٫مضازلتها ًٖ ئخهاد ما ًؼٍض ًٖ
 5517اٖخضادُٞ ،ما جم
 ،2012مًُٟت أن الٗى ٠الجؿضي ٚلب ٖلحها ْطل ٪ـ
املغأة زال ٫الٗكغة أقِغ ْلى مً ؾىت
ٖ 247ى ٠ظؿمي ْحؿ٘ خاالث ٢خل ٖمضي٦ ،ما جم حسجُل 325ضخُت ػها املداعم،
 1605خالت ؾٓد مٗاملت ْ
حسجُل
 644اٖخضاد
 1278اٖخضاد جلتها َْغان ـ
٦ما ٖغظذ طاث املخدضزت ئلى أن الجؼاةغ الٗانمت جهضعث ال٣اةمت ْطل ٪دسجُلِا
ْ٢املت ـ 258اٖخضادْ ،أن أٚلب أق٩ا ٫الٗى ٠ج ٘٣يمً هُا ١الٗاةلت الٓاخضة . 2
ْلم ٌك ٟ٘مبضأ مؿاْاة املغأة م٘ الغظل الظي ً٨غؾّ الضؾخٓعر لٟياث الجيـ اللُُ ٠أمام ٖى ٠الٗىهغ الغظالي
ْحؿلُّ ،خُض أ٦ضث ع٢ام التي ٢ضمتها زحرة مؿٗٓصان ٖمُضة الكغَت عةِؿت امل٨خب الَٓجي لخماًت الُٟٓلت ْاملغأة
مضًغٍت الكغَت الً٣اةُت ،أن املغأة الجؼاةغٍت ال جؼاٖ ٫غيت للٗى ٠مسخل ٠أق٩الّ ،خُض أ٦ضث ئخهاداث الدؿٗت
 7000امغأة حٗغيذ ملسخل ٠أق٩ا ٫الٗى ٠زالَ ٫ظٍ الٟترة ٖلى املؿخٓٔر الَٓجي،
 2013أن أ٦ثر مً
أقِغ ْلى لؿىت
 5.034حٗغيً للٗى ٠الجؿضي٦ ،ما جم حسجُل
 7.010امغأة قٔٓ٩ر بؿبب حٗغيًِ للٗى ٠مً ُجهً
خُض أْصٖذ
 1673امغأة ضخُت ؾٓد املٗاملت ْ 27امغأة ضخُت لل٣خل الٗمضي).3(29
خؿب مؿٗٓصان
1953
 3.872امغأة متزْظت ْ
ْ ًخٗل ٤مغ يؿاد جتراْح أٖماعًَ حن أ٦ثر مً 18ؾىت ئلى أ٦ثر مً 75ؾىت مً ُجهً
 4713خالت
 439أعملت .أما اليؿبت للٓيُٗت الاظخماُٖت ْاملِىُت لليؿاد املٗىٟاث ٣ٞض جم حسجُل
 688مُل٣ت ْ
ٖؼباد ْ
 374ظامُٗت ْ 67مخ٣اٖضة ْ 87خاالث أزغٔر لم ًخم جدضًض ْيُٗتهً املِىُت.
 103ئَاع ؾام ْ
 1330مْٟٓت ْ
صْنر مِىت ْ
 7224مخٓعٍ مً ُجهم أػْاط
ُْٞما ًسو نلت ٢غا ت املخٓعَحن م٘ ضخاًا الٗى ٠أقاعث املؿإْلت طاتها ئلى حسجُل
 3316شسو )ظحران ْػمالد ْمجِٓلٓنر(ٍْ .أحي ػْاط
ْئزٓة ْأ ىاد ْ اد ئلى ظاهب أظاهب ًٖ الطخُت ً٣ضع ٖضصَم ـ
ٔسهاـ حواس ،استفحاؿ ظاىرة العنف ضد النساء واألطفاؿ يف اجلزائر ،جريدة الحوار ،يوـ ،2009/10/28ص.8
ٕلينة .ي ،ادلرصد اجلزائري للمرأة يدؽ ناقوس اخلطر ،جريدة المشوار السياسي ،يوـ 2013/11/25

3أزيد من  5000امرأة ضحية العنف خالؿ العشرة أشهر االوىل ،يوـ /www.aldjadidonline.com/permalink .2013/11/25
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 418خالتْ .مً حن صْا ٘ٞالاٖخضاد -جٓضر مؿٗٓصان-
 538خالت زم إلازٓة ـ
 1.608خالت مخبٖٓحن األ ىاد ـ
في املغجبت ْلى ـ
 255خالت ،مكحرة ئلى أن ْاَغة الٗى ٠جىدكغ ٨ثرة
 2.509خالت ْالضْا ٘ٞالجيؿُت ـ
أن أٚلبُتها جخٗل ٤املكا٧ل الٗاةلُت ـ
في املضن ال٨برٔر زانت الجؼاةغ الٗانمت َْْغان ْٖىا ت٢ْ ،ض حٗغيذ أ٦ثر مً 266امغأة لالٚخهاب ْالخدغف الجيسخي
.2013
ْػها املداعم ٖلى املؿخٓٔر الَٓجي زال ٫قِغ الدؿٗت ْلى مً ؾىت
٦ما ٦كٟذ ٖمُض الكغَت "عاػم ٦جزة" لضٔ مضًغٍت الكغَت الً٣اةُت ًٖ حسجُل 6.985خالت ٖى ٠يض اليؿاد ٖبر
. 2014
مسخلْ ٠الًاث الًَٓ ،زال ٫الدؿٗت أقِغ ْلى مً ؾىت
ْاخخلذ ْالًت الجؼاةغ م٣ضمت الٓالًاث التي سجل بها أ٦بر ٖضص مً ً٢اًا الٗى ٠يض املغأة اػٍض مً ًُ٢1.100ت،
مخبٖٓت ٓالًت َْغان التي سجل بها أػٍض مًًُ٢ 500ت ممازلت جلحها ْالًت ٢ؿىُُىت التي سجل بها أػٍض مًًُ٢ 300ت،
 5.163امغأة مً حن ئظمالي ضخاًا َظٍ الٓاَغة ئلى ٖى ٠ظؿضي يؿبت جؼٍض ًٖ 73املاةت م٣ا ل حٗغى
خُض حٗغيذ
 1.508مجهً ئلى ؾٓد املٗاملت ،ئلى ظاهب حٗغى 205أزغٍاث ئلى اٖخضاداث ظيؿُت ْحٗغى 27مجهً لل٣خل الٗمضي .
791
 1875خالت ْ
 3.847ؾُضة مخبٖٓت ٟيت الٗاػباث ـ
ْجب٣ى الؿُضاث املتزْظاث ٦ثر ٖغيت لخاالث الٗى ٠خٗضاص
اليؿبت للمُل٣اث م٣ا ل 440لؤلعامل .
ْجب٣ى َظٍ ع٢ام ٚحر جهاةُت ْال حٗبر ًٖ الٓا ٘٢الظي حِٗكّ املغأة الجؼاةغٍت الىٓغ ئلى ٖضم ج٣ضم ال٨شحر مً
ٔ يض
املٗىٟاث للخبلُ ًٖ ٜإلاؾاداث التي ًخٗغيً لِا د٨م الٗاصاث ْالخ٣الُض ،مكحرة ئلى جغاظًِٗ ًٖ ج٣ضًم ق٩اْ ر
أٞغاص الٗاةلت.
 -4الضعاؾاث الؿابلت:
أما ًٖ الضعاؾاث الؿا ٣ت أَمُت ٦بحرة في جدضًض ْجٓظُّ مؿاعاث البدض خُض حٗخبر مغظُٗت هٓغٍت لّ ْلظل ٪حٗض
أ دازا ٨ٞغٍت َامت في جٓظُّ أي صعاؾت ْجضُٖمِا املٗاع ٝالٗلمُت املكتر٦ت ْبالخالي هجاخِا طل ٪أجها حٗخبر مشا ت املغقض
ْاملٓظّ للبدض٦ ،ما حٗخبر في بٌٗ الجٓاهب املىُل ٤ال٨ٟغير ْاملغظ٘ املٗغفي للضعاؾت مً الضعاؾاث التي جىاْلذ َظا
الجاهب هجض:
الضعاؾت ْلى :للباخشت هجمت ػعاعير بٗىٓان "الُغح الُٟلمي لًُ٣ت الٗى ٠يض املغأة في الؿِىما الجؼاةغٍت املٗانغة
جدلُل الىو الؿمُٓلٓجي للُٟلمحن"ْعاد املغ ة" ْ"ٖاتكاث"
 2011جامٗت الجؼاةغ .3مٓيٕٓ َظٍ
ْهي عؾالت لىُل قِاصة املاظؿخحر في ٖلٓم إلاٖالم ْالاجها٢ ،٫ضمتها الباخشت ٖام
الضعاؾت َٓ ال٨ك ًٖ ٠مؿاخت ًُ٢ت الٗى ٠يض املغأة في الؿِىما الجؼاةغٍت املٗانغة ْ٦ظا ٖغى الضْعر الظي لٗبخّ

رسال لنيل شهادة
ٔصلمة زراري" ،الطرح الفيلمي لقضية العنف ضد ادلرأة يف السينما اجلزائرية ادلعاصرة حتليل النص السميولوجي للفيلمُت"وراء ادلرآة" و"عائشات" ،ة

الماجستير في علوم اإلعالم واالتصال ،قدمتها الباحثة عاـ ّ 2011تامعة اجلزائر.3
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الؿِىما الجؼاةغٍت في ج٣ضًم نٓعة املغأة ْمدا٧اة الٗى ٠املٓظّ ئلحها مً زالَ ٫غح الدؿاؤ٫ر الغةِسخي الخاليُٞ :ما جخمشل
َبُٗت الُغح إلاٖالمي لًُ٣ت الٗى ٠يض املغأة في الؿِىما الجؼاةغٍت املٗانغة؟
 حؿاؤالث الضعاؾتَْ :غخذ الباخشت الٗضًض مً الدؿاؤالث في َظٍ الضعاؾت هظ٦غ مجها: -1ما هي ؾباب الضاٗٞت ْعاد الالخجاد ملماعؾت الٗى ٠يض املغأة ْ ما هي أَم مهاصعٍ؟
 -2ما َٓ الخحز الظي جدخلّ املغأة في صاةغة الٗى٠؟ ْما هي أق٩ا ٫حٗىُِٟا؟
 -3ما َٓ املٓ ٘٢الظي جأزظٍ املغأة مٓيٖٓا ،جمشُال ْئزغاظا في الؿِىما الجؼاةغٍت ٖبر مسخل ٠جُٓعاتها؟ ْما هي ٞالم
املٗانغة التي جىاْلذ الٗى ٠املٓظّ ئلحها؟
ُ
 -4ما هي َبُٗت الهٓعة إلاٖالمُت التي ِ ٢ضمذ بها املغأة في ُٖىت ٞالم مدل الضعاؾت؟ َْل هي جى٣ل الٓا ٘٢أم حٗضلّ؟
 ٠ُ٦ -5جم جٓيُذ – مً زال ٫الُٟلمحن الجؼاةغٍحن -الخٗىُ ٠الظي جخٗغى لّ املغأة الجؼاةغٍت؟ ْما َٓ السِ إلاٖالمي
املىخهج في طل٪؟
ر
 أَضا ٝالضعاؾت:ؾٗذ الباخشت مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت ئلى حؿلُِ الًٓد ٖلى ْاَغة الٗى ٠املخٟكُت في الٗالم ْالتي أضخذ ظمُ٘
ٞياث املجخم٘ ضخُت لِا ٖلى ازخال ٝالجيـ ْالؿً؟ ٦ما حؿعى ئلى الِٟم الٗمُ ٤للضْعر الظي جلٗبّ ْؾاةل إلاٖالم في
ج ًٍٓ٩نٓعة مُٗىت خٓ٫ر الً٣اًا الاظخماُٖت.
 مىهج البدض ْ أصْاجّ:ْْٟذ الباخشت مىهج الخدلُل الىصخي الؿمُٓلٓجي ٓ٧هّ وؿب لخدلُل مدخٓٔر البدض الؿِىماةُت التي حٗجي خدلُل
ٞالم ٖلى اٖخباعَا ههاْ ،الظي ًٓ٣م أؾاؾا ٖلى جدلُل ٞالم في ق٩ل وؿً ٤دمل ٖال٢ت السُاب اللٓٛير الؿُا١
الاظخماعي ْ إلاخاَت دُصُاث اليؿُج الىصخي املغ٦ب أؾاؾا مً ْْاة ٠الٓنٓ٫ر ئلى املٗجى الٗام .أما أصاة ظم٘ البُاهاث
٣ٞض جم اؾخسضام أصاة جدلُل املًمٓنر ْل ً٨مً الجاهب الؿُمُٓلٓجي الضاللي" ٧ل صعاؾت ه٣ضًت ًجب أن حؿدىض ئلى
صعاؾت مٓيُٖٓت ،لخدلُل ههٓم ْؾاةل إلاٖالم ْالش٣اٞت املغةُت املؿمٖٓت ْزانت الىهٓم الضعامُت للؿِىما
ْالخلٟؼٍٓنر".
 ُٖىت الضعاؾت:الُٗىت التي أظغٍذ ٖلحها َظٍ الضعاؾت هي الُٗىت ال٣هضًت مً زال ٫ازخُاع ٞالم الؿِىماةُت ْالتي ٧ان مٓيِٖٓا
.ِ٣ٞ2007
الٗى ٠املؿلِ يض املغأة التي أهخجذ ؾىت
 -هخاةج الضعاؾت :أَم الىخاةج التي جٓنلذ ئلحها الباخشت هي:
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 -1مً أَم ؾباب الضاٗٞت ْعاد الالخجاد ئلى الٗى :٠ي ٍٓٛالخُاة الُٓمُت ،الٓيُٗت الاظخماُٖت املؼعٍت ،اوٗضام أْ
٢لت الضزل املاصي ْحٗؿ ٠الؿلُت.
 -2ل٣ض ٢ضمذ ٖضة نٓعر مسخلٟت للمغأة الجؼاةغٍت في ُٖىت ٞالم خل الضعاؾت )الكا ت ،م ،العجٓػ ،عبت ِذ ْالٗاملت
ْاملِٓ٣عة( ْ مً املم ً٨ال٫ٓ٣ر أجهما ٢ض ْ٣ٞا ئلى خض ٦بحر في ه٣ل الٓا.٘٢
 -3للؿِىما ٖال٢ت ْزُ٣ت أْال املغظ٘ الاظخماعي للبِيت الجؼاةغٍت ٩ل ظٓاهبها :ال٨ٟغٍت ْالش٣اُٞت ْالضًيُتْ ،مىٓٓمت
الُ٣م ْاملٗاعْ ٝالٗاصاث ْالخ٣الُض ْالخٓظِاث.
 -4جغاْخذ الضالالث التي اؾخسضمِا ٦ال الُٟلمحن لخبُان مكاَض الٗى ٠الجؿضي ْالىٟسخي يض املغأة في املجخم٘ ما حن
الغمؼٍت ْ الخهغٍذ ،زظًً بٗحن الاٖخباع َبُٗت املجخم٘ الجؼاةغي٩ٞ ،ل ما مً قأهّ زل ٤عٖ ٌٞىضٍ جم ٖؼلّ أْ
جغمحزٍ ،املِم أن جهل الغؾالت.
٦ -5كٟذ الضعاؾت ًٖ مؿخٍٓاث ظضًضة مً الٗى ،٠التر٦حز ٖلى هُ٣ت لُاملا أٟٚلذ ْهي ٖى ٠الٟغص يض طاجّ.
الضعاؾت الشاهُت :للباخشت ماٌؿت الؿُض بٗىٓان "نٓعة الٗى ٠في الٗال٢ت حن الغظل ْاملغأة ٦ما ج٣ضمِا الضعاما الٗغبُت
في الخلُٟؼٍٓنر املهغير" ْهي عؾالت م٣ضمت لىُل قِاصة املاظؿخحر ٣ؿم إلاطاٖت ْالخلُٟؼٍٓن٧ ،لُت إلاٖالم٢ ،ضمتها
 2003جامٗت ال٣اَغة.
الباخشت ٖام
 -1مىهج البدض ْالُٗىت:
أظغٔر الباخض صعاؾت جدلُلُت للضعاما الٗغبُت في الخلُٟؼٍٓنر مؿخسضما مىهج املسر ْمىهج جدلُل املًمٓنر ٖلى ُٖىت مً
 1998ئلى
زالزحن ُٞلم ٖغبي ْٖكغة جمشُلُاث ؾِغة ْزالزت مؿلؿالث ٖغبُت زال ٫صْعة جلُٟؼٍٓهُت ْاخضة مً /9/1
.1998
/11/30
 (400مٟغصة مً البالٛحن مدآٞت ال٣اَغة ،للخٗغٖ ٝلى حجم ْمٗض٫
ْصعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت َب٣ت ٖكٓاةُت )
خضْر الٗى ٠في الٗال٢ت حن الغظل ْاملغأة ْ ؾباب املإصًت ٖلى خضْر َظا الٗىْ ،٠أِْغث الىخاةج حٗضص ْحكٗب
ًا
أق٩ا ٫الٗى ٠في الٗال٢ت حن الغظل ْاملغأة ٦ْ ،ظل ٪الىخاةج املترجبت ٖلى َظا الٗىْ ،٠الظي ٌٗض مإقغرا ٚاًت في
السُٓعة ملا ًدضزّ مً جضمحر للٟغص ْاملجخم٘ ٖلى ٧اٞت املؿخٍٓاث.
 هخاةج الضعاؾت: -1لٖ ٜضص مكاَض الٗى ٠في الٗال٢ت حن الغظل ْاملغأة الضعاما الٗغبُت 511مكِض مخٓؾِ أعبٗت مكاَض ٖى٠
في الؿاٖت ج٣غٍبا.

ٔمايسة السيد" ،صورة العنف يف العالقة بُت الرجل وادلرأة كما تقدمها الدراما العربية يف التليفزيوف ادلصري" ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اإلعالم،
قسم اإلذاعة والتليفزيوف ،كلية اإلعالـ جامعة القاىرة ،2003 ،ص .361
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 -2اخخل ق٩ل الٗى ٠اللٟٓي في الٗال٢ت حن الغظل ْاملغأة في الضعاما الٗغبُت املغجبت ْلى مً اظمالى أق٩ا٫
الٗى ٠يؿبتً %59.88لُّ الٗى ٠املاصي يؿبت.%21.24
 -3لم تهخم الضعاما الٗغبُت اًًاح مٗا٢بت مغج٨بي الٗى ٠يؿبت %68.49في خحن ظاد الٗ٣اب مً هاخُت
الطخُت يؿبت %13.89أ في املغجبت الشاهُت.
ً .4غج٨ب الظ ٓ٧رع الٗى ٠يض املغأة يؿبتِ %57.87ىما ًغج٨ب إلاهار الٗى ٠يض الظ ٓ٧رع يؿبت13
.%42.
 -5اخخل املتزْظٓنر املغجبت ْلى مً اظمالى مغج٨بي الٗى ٠يؿبت.%44.44
 -6نٓعث الضعاما الٗغبُت مغج٨بي الٗى ٠حن الغظل ْاملغأة ٖلى أَم شسهُاث ؾٍٓت هٟؿُا يؿبت.%91.69
الضعاؾت الشالشت :للباخشت ئخؿان ؾُٗض ٖبض املجُض بٗىٓان "الٗىْ ٠الٗى ٠املًاص لضٔ املغأة في الؿِىما املهغٍت
جدلُل مًمٓنر لُٗىت مً ٞالم في مغاخل ػمىُت مسخلٟت"ْ ،هي عؾالت م٣ضمت لىُل قِاصة ص٦خٓعاٍ في ٖلم الاظخمإ،
 2007جامٗت ٖحن قمـ ،مهغ.
٢ضمتها الباخشت ٖام
 حؿاؤالث الضعاؾت: ما هي أهماٍ ْ أق٩ا ٫الٗىْ ٠الٗى ٠املًاص للمغأة مً زال ٫م٣ضمت ٞالم الؿِىماةُت.ًا
ي أم املإؾسخي أم املجخمعي.
جىاْال في ٞالم الؿِىماةُت الٗى ٠ؾغ ر
 ما َٓ همِ الٗى٦ ٠ثر ر مً َم هُٖٓت إلاهار املؿتهضٞاث للٗى٦ ٠ما ْعص في الضعاما الؿِىماةُت )الُٟلت – املغاَ٣ت – الؼْظت(.ًا
قُٖٓا لضٔ املغأة في ٞالم ؾٓاد املٗىٍٓت أْ الىٟؿُت أْ الجؿمُت.
ر
 -ما هي مكاَض الٗىْ ٠الٗى ٠املًاص ٦ثر

ٔإحساف سعيد عبد اجمليد " ،العنف والعنف ادلضاد لدى ادلرأة يف السينما ادلصرية حتليل مضموف لعينة من األفالـ يف مراحل زمنية سلتلفة" ،رسالة مقدمة لنيل شهادة

دكتوراه في علم االجتماع ،قدمتها الباحثة عاـ ّ 2007تامعة عُت مشس ،مصر ،ص . 213
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 أَضا ٝالضعاؾت:َ -1ضٞذ الضعاؾت ئلى جدلُل املاصة الضعامُت امل٣ضمت في ٞالم الؿِىماةُت مً مكاَض الٗىْ ٠الٗى ٠املًاص لضٔ املغأة
ي.
ْٖال٢خّ اهدكاع الٓاَغة ْحٛلٛلِا في املجخم٘ املهغ ر
 -2الٖٓ ٝٓ٢لى نٓعة الضعاما في ٞالم الؿِىماةُت التي جدىاْ٫ر ْاَغة الٗى ٠يض املغأة ْٖى ٠املغأة اٖخباع أجها أخض
الغْاٞض التي حؿاَم في حٗمُ ٤ز٣اٞت الٗى ٠في املجخم٘.
 -3جغمي الضعاؾت في أَضاِٞا البُٗضة ئلى جٓٞحر ماصة ٖلمُت حكخ ٤مً الٓا ٘٢الٟٗلي جْٓ ٠مً أظل الً٣اد ٖلى
املماعؾاث الٗىُٟت التي جٓظّ يض املغأة ٩اٞت أق٩الِا الجؿمُت ْالىٟؿُت ْاملٗىٍٓت.
 -4جُٟٗل صْعر ٞالم الؿِىماةُت ملٓاظِت الٓاَغة.
 مىهج البدض ْأصْاجّ:جم الاؾخٗاهت أؾلٓب جدلُل املًمٓ رن بك ُّ٣ال٨مي ْالُٟ٨ي لخدلُل املاصة الضعامُت امل٣ضمت في ٞالم مٓيٕٓ الُٗىت.
٦ما جم الاؾخٗاهت خدلُل الهٓعة الؿِىماةُت لخدلُل مكاَض الٗى ٠الٓاعصة في ٞالم مٓيٕٓ الُٗىت

أما أصْاث

ظم٘ البُاهاث جم الاؾخٗاهت صخُٟت جدلُل املًمٓنر ْلئلظا ت ٖلى أَضاْ ٝحؿاؤالث الضعاؾت.
 ُٖىت الضعاؾت:جم ازخُاعُٞ 60لم ٦ىمٓطط للضعاما التي ج٣ضم الٗىْ ٠الٗى ٠املًاص زال ٫املغاخل الخاعٍسُت املسخلٟت.
 هخاةج الضعاؾت :في يٓد أَضا ٝالضعاؾت ْحؿاؤالتها جم اؾخسالم ٖضة هخاةج:ي أْ
 ئن الضعاما الؿِىماةُت ٦غؾذ للٗى ٠يض املغأة ٩اٞت أهماٍ ْأق٩الّ ْأهٓاّٖ ؾٓاد أ٧ان ماصي أْ مٗىٓي ،اؾغ رمإؾسخي أْ مجخمعي يض املغأة أْ يض الٟخاة.
 ٦ما أِْغث ٖى ٠املغأة ٦غص ٗٞل للٗىْ ٠الِ٣غ الٓاٖ ٘٢لحها ْمً زال ٫الضعاما امل٣ضمت زال ٫الٟتراث الخاعٍسُتاملسخلٟت أِْغث ظمُ٘ أق٩ا ٫الٗىْ ٠مً أَمِا الًغب ،السسغٍت ْ إلاَاهتْ ،الؿبْ ،إلا٦غاٍْ ،التهضًضْ ،الخدغف
الجيسخيْ ،الخٗظًبْ ،ال٣خل أْ مداْالث ال٣خل.
ًا
مخمشال في مماعؾت البٛادْ ،ال٣خلْ ،الُ٨ض.
ر
 ٦ما ِْغ ٖى ٠املغأةالضعاؾت الؿاصؾت :للباخشت ؾاعة الٗخُبي بٗىٓان " املٗالجت الصخُٟت لً٣اًا الٗى ٠ؾغير في الصخاٞت الال٨ترْهُت
 2009جامٗت الكغ١ر
صعاؾت جدلُلُت ٖلى صخُٟت ئًالْ ،"ٝهي عؾالت م٣ضمت لىُل قِاصة ماظؿخحر في إلاٖالم ٖام
ْؾِ للضعاؾاث الٗلُا.
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ؾٗذ الباخشت مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت ئلى جدضًض صْعر الصخاٞت الال٨ترْهُت في الخض مً ْاَغة الٗى ٠ؾغير أزىاد
حُُٛتها .
ْمٗالجتها لً٣اًا الٗى ٠ؾغير زال ٫مماعؾتها لُْٟٓتهاْ ،الخٗغٖ ٝلى مضٔ ٢ضعتها ٖلى الخُٖٓت سُٓعة الٗى ٠ؾغي،
َْل أؾِم أؾلٓب ج٣ضًمِا ْحُُٛتها لؤلزباع في الخض مً الٓاَغة ملا ًخمخ٘ ّ َظا الىٕٓ مً الصخاٞت مً ممحزاث خضًشت.
 حؿاؤالث الضعاؾت: -1ما أَم املًامحن التي َغختها ئًال ٝللخُٖٓت أيغاع الٗى ٠ؾغي؟.
 -2ما هماٍ الخدغٍغٍت التي اؾخسضمتها ئًال ٝفي مٗالجت ً٢اًا الٗى ٠ؾغي؟.
 -3ما مضٔ ُ٢ام صخُٟت ئًالُْٟٓ ٝت الخُٖٓت ملٓاظِت الٗى ٠ؾغي؟.
 -4ما هُٖٓت املهاصع التي اٖخمضث ٖلحها صخُٟت ئًال ٝفي الخهٓ٫ر ٖلى املٗلٓماث الالػمت لًُ٣ت الٗى ٠ؾغي؟.
 -5ما مضٔ مؿاَمت صخُٟت ئًال ٝفي الخض مً ْاَغة الٗى ٠ؾغي؟.
 أَضا ٝالضعاؾت: الخٗغٖ ٝلى ق٩ا ٫التي جمذ بها املٗالجت الصخُٟت لً٣اًا الٗى ٠ؾغير في الصخاٞت الال٨ترْهُت.ي.
 الخٗغٖ ٝلى مهاصع ْمًامحن ئًال ٝالتي جم مً زاللِا مٗالجت ً٢اًا الٗى ٠ؾغ رالخٗغٖ ٝلى مضٔ هجاح حُُٛتها الصخاُٞت للخض مً ْاَغة الٗى ٠ؾغير ْالخُٖٓت أيغاعَا.
 الخٗغٖ ٝلى مٓاًَ ال٣هٓعر التي جٓاظِِا الصخاٞت الال٨ترْهُت في مٗالجت ًُ٢ت الٗى ٠ؾغير زال ٫حُُٛتهاالصخاُٞت.
ي.
 الخٗغٖ ٝلى مضٔ مؿاَمت صخُٟت ئًال ٝالال٨ترْهُت في الخض مً الٗى ٠ؾغ ر مىهج الضعاؾت ْالُٗىت:اٖخمضث الباخشت املىهج الٓنٟي الخدلُلي مً زال ٫اؾخسضام أصاة جدلُل املًمٓنر جًمىذ ٖضص مً ٞياث جدلُل املًمٓنر
لٖ ٜضصَاٞ122يتْ ،جأل ٠مجخم٘ الضعاؾت مً ٧ل ٖضاص الهاصعة مً صخُٟت ئًال ٝالال٨ترْهُت ملضة ٖام ْاخض مً جاعٍش
ْ 2007طل ٪اؾخسضام خهغ قامل خٓ٫ر َظا املٓيٕٓ خُض جم اؾخسغاط ظمُ٘ املٗالجاث
2007الى جاعٍش/12/31
/01/01
 2007خٓ٫ر ً٢اًا الٗى ٠ؾغي ،وكغث في
الصخاُٞت التي ٢ضمتها صخُٟت ئًال ٝالال٨ترْهُت ْبلٛذ 86مٗالجت في ٖام
٧اٞت أ ٓاب صخُٟت ئًال ٝالال٨ترْهُت الُٓمُت.
 هخاةج الضعاؾت: جٓ٣م صخُٟت ئًال ٝالال٨ترْهُت ُْٟٓت الخُٖٓت ملٓاظِت الٗى ٠ؾغي ،ئال أجها حؿاَم بك٩ل يُٗ ٠في الخض مً َظٍالٓاَغة.
ٔسارة العتييب ،ادلعاجلة الصحفية لقضايا العنف األسري يف الصحافة االلكًتونية دراسة حتليلية على صحيفة إيالؼ"،رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في اإلعالم،
ّ ،2009تامعة الشرؽ األوسط للدراسات العليا.
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 خهلذ مًامحن زخان إلاهار ْالًغب ْال٣خل ٖلى أٖلى مٗضالث حُُٛت في صخُٟت ئًال.ٝ ظادث الجِاث مىُت في م٣ضمت مهاصع التزٍْض للصخُٟت. ٚالبُت ق٩ا ٫الخدغٍغٍت التي اؾخسضمتها صخُٟت ئًال ٝهي السبر ،الخ٣غٍغ ،الخد ،٤ُ٣امل٣اُٞ ،٫ما ٧اهذ الٟىٓ رنالصخُٟت خغٔر هاصعة الٓظٓص ْالخىٕٓ في املٗالجاث قبّ ٚاةبَْ ،ظا ما ًضٖ ٫لى ٢هٓعر ْاضر في الؿُاؾاث الخدغٍغٍت
للصخُٟت.
 أِْغث هخاةج الضعاؾت ْظٓص جىٕٓ ْازخال ٝفي الجمِٓعر املؿتهض ٝفي صخُٟت ئًال ٝجبٗا أل ٓاب الصخُٟت في ٖضاص التيجم ئظغاد جدلُل مًمٓ رن لِا.
 أِْغث الىخاةج املخٗل٣ت مضٔ مؿاَمت صخُٟت ئًال ٝفي الخض مً الٗى ٠ؾغير جضوي وؿبت املؿاَمت خُض أن وؿبتْ% 59,6هي حٗض وؿبت يُٟٗت خؿب ج٣ؿُم وؿب املًامحن.
الخ٨م ٖلى مضٔ مؿاَمتها ٧اهذ
 جٓنلذ الضعاؾت ئلى ُٚاب ال٨شحر مً السضماث الال٨ترْهُت التي جمحز الصخاٞت الال٨ترْهُت ٧الخٟاٖلُت ْالٓنالثالدكٗبُت ْالٓؾاةِ املخٗضصة ْ عقُ ٠الال٨ترْويْ ،بالخالي ٖضم التزام صخُٟت ئًال ٝخُبُ ٤مِٟٓم الصخُٟت
الال٨ترْهُت.
 -5آلُاث مىاحهت الهنف غض اإلاغؤة من زالٌ وؾاثل ؤلانالم الهغبُت:
ٍْم ً٨لٓؾاةل إلاٖالم مماعؾت صْعر ٗٞاْ ٫مإزغ في مىاًَت الٗى ٠يض املغأة مً زال ٫الٗضًض مً إلاظغاداث ْالجِٓص،
:

أ غػَا
املجا. ٫
ر
ٔ َْجي ْٓ٢مي في َظا
أة ْالٗمل ٖلى مؿخٓ ر
 ١املغ ر
ر 1ر -زل ٤جٓانل مؿخمغ حن إلاٖالم ْاملىٓماث التي حٗجي د ٓ٣ر
اليؿادر.
ر
-2ر جأؾِـ لجىت ئٖالمُت ٖغبُت مٓخضة ملىاًَت الٗى ٠يض
أةر.
-3ر الخٓظّ هدٓ الضعاما ٓ٧ؾُلت ئًجا ُت لسضمت ً٢اًا املغ ر
املٗىٟتر.
ر
-4ر حكُ٨ل أ٢ؿام ْاةخالٞاث صْلُت ْٖغبُت ملؿاهضة خملت ٢اهٓنر خماًت املغأة

ًا
ْأًًا َغ١ر مٗالجخّ .
ر
-5ر ئًجاص جمٍٓل قٗبي للخمالث إلاٖالمُت لبض عؾاةل مدضصة للخٗغٍ ٠الٗىْ ٠أق٩الّ
 -6حٗاْنر إلاٖالمُحن م٘ هاقُي املجخم٘ املضوي ،بهض ٝحُٛحر ْي٘ املغأة في الخُاة الٗامت ْالسانت ،مً زال ٫حُٛحر ْا٘٢
اعْ ،حصجُ٘ اليؿاد ٖلى الخبلُٖ ٜىض مٓاظِت الٗى. ٠
الخ٨خم ْالؿغٍتْ ،ئِْاع الخ٣اة ٤للىاؽ ْنىإ ال٣غ ر
-7الٗمل ٖلى ْي٘ ئَاع ئٖالمي ملىانغة ً٢اًا املغأةررْ .ئٖاصة الىٓغ ُٞما جبشّ ْؾاةل إلاٖالمْ ،خثها ٖلى حُٛحر الهٓعة
الىمُُت ًٖ املغأة.
 -8حٗؼٍؼ صْعر املإؾؿاث الضًيُتْ ،حصجُ٘ ْجبجي السُاب الضًجي املخىٓعْ ،الاؾخٟاصة مً ٖلماد الضًً ْالٓآٖحن ْاملغقضًً
ًا
ًا
ْم٣هضا.
ر
الضًيُحن في ئصاهت الٓاَغة التي ال جخ ٤ٟم٘ الكغٕ ْالضًً ر
هها
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 -9جٍُٓغ ْجدؿحن صْعر إلاٖالم ْزانت إلاطاٖاث املدلُت املؿمٖٓت ْاملغةُت في ٖغى ْج٣ضًم أق٩اْ ٫مٓاَغ الٗى ٠يض
اليؿاد ؾٓاد ٧ان الٗى ٠املجزلي أْ الٗى ٠املجخمعي ،أْ الجؿمي أْ الىٟسخي،أْ املاصي أْ املٗىٓي ْ ،زاعٍ الؿلبُت ٖلى همٓ
الٟغص ْج٣ضم املجخم٘ .
 -10ئصماط مٟاَُم خ١ٓ٣ر إلاوؿان ْاملؿاْاة حن الجيؿحن في املىااج الضعاؾُت ْاؾتهضاَ ٝالب الجامٗاث البرامج
الخٍٖٓٓت ْإلاعقاصًت ًٖ زاع ْمساَغ الٗىْ .٠ئ٢غاع م٣غعاث صعاؾُت حٗلُمُت ْجغبٍٓت حٗجى ش٣اٞت خ١ٓ٣ر املغأة ْم٩اٞدت
ْاَغة الٗى ٠يضَا.
 -11جضعٍب اليلد ْالكباب ٖلى ٢بٓ ر ٫آلازغًٍ ْاخترام الغأي ْأؾالُب الخٓاع ْالخٟاْى ْالاجها.٫
 -12يغْعة ئػالت الالخباؽ خٓ٫ر املٟاَُم الىٓغٍت املخٗل٣ت مسخل ٠الجٓاهب السانت ٓاَغة الٗى ٠يض املغأة .
-13ـ ٖ٣ض املؼٍض مً ل٣اداث الخُٖٓت ْالىضْاث خٓ٫ر مٓيٕٓ الٗى ٠يض املغأة.
 -14الُ٣ام ضعاؾاث اؾخُالٕ جدلُلُت ًٖ صْعر إلاٖالم في ئقاٖت ز٣اٞت جمُحزًت يض اليؿاد.
زاجمت:
ًا
ًا
مدضْصا في مىاًَت الٗى ٠يض املغأة ،ئطا لم ًخُغ١ر ٓ٣ة ْٖم ٤ئلى ؾباب ْالٗٓامل
ر
ْزخاما ه٫ٓ٣ر ئن صْعر إلاٖالم ؾِب٣ى
ر
التي جإصي ئلى طل ٪الٗى ،٠مً زال ٫حؿلُِ يٓاد ٖلى املٗخ٣ضاث املخجظعة في املجخم٘ الٗغبي ْمٗالجت الً٣اًا الجَٓغٍت
في َظا املجا .٫خُض ال ًم ً٨الخدضر ًٖ الٗى ٠يض املغأة مً صْ رن الخدضر ّ
ٖمً ًماعؽ َظا الٗىْ ،٠البِيت التي ٌِٗل
ٞحهاْ ،صعاؾت ْجدلُل ؾباب ْالٗٓامل التي جإصي ئلُّ .
هىامش الضعاؾت:
 ،2003م.82
ٓٞ -1يُل صلُٓ ،الاجطاٌ ،مفاهُمه :نكغٍاجه و وؾاثله ،صاع الٟجغ لليكغ ْالخٓػَ٘ ،ال٣اَغة،
 -2ئ غاَُم ٖبض هللا املؿلمي ،مضزل بلى الصخافت ،الٗغبي لليكغ ْالخٓػَ٘ ،ال٣اَغة  ،ص.ؽ .ن  ،م.17
 ،1992م.127
-3مدمض ٖبض الخمُض ،دٓر الصخاٞتٖ ،الم ال٨خب ،ال٣اَغة،
Paris, 1990, p 205 , Balle Francis, miracle et réalité de la liberté de la presse , encyclopédie universelle, volume18 -4
-5

ladjali Malika, Violence contre les femmes, »rompu »,selon l’observation des droits de l’homme :acte des colloques

.internationale sure forme contemporaine des violence et culture de la vie, édition pilulaire de larmes ,Alger,1997,p111
 -6مىٓمت الصخت الٗاملُت ،الخلغٍغ الهاإلاي خىٌن الهنف والصخت ،اإلاىخب ؤلاكلُمي للشغقن ألاوؾـ ،ال٣اَغة ،ظمِٓعٍت
 ،2002م.4
مهغ الٗغبُت،
 ،2000م.21
و ،21صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اَغة،
 -7مىهٓ رع ٖبض املجُض ْالكغبُجي ،ػ٦غٍا ،ألاؾغة نلى مشاعف اللغ ن
َ -8بت مدمض ٖلي خؿً ،ؤلاؾاءة بلى اإلاغؤة ،ص ،ٍ.م٨خبت هجلٓ مهغٍت ،ال٣اَغة ،صْنر ؾىت وكغ ،م.22
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 ،2002م.86
 -9مدمض مىحر حجاب ،ؤؾاؾُاث البدىر الهلمُت والاحخمانُت ،3ٍ ،صاع الٟجغ ،ال٣اَغة،
.123
 ،1998م
ي  ،صاع ْاةل لليكغٖ ،مان،
 -10أخمض خؿحن الغٞاعي،منااج البدث الهلمي:جؿبُلاث اكخطاصًت و اصاع ة
.183
 ،1993م
 -11مدمض ٖبض الخمُض ،صعاؾاث الجمهىعن في بدىر ؤلانالمٖ ،الم ال٨خب ،ال٣اَغة،
،1998
 -12أخمض ً مغؾلي ،منااج البدث الهلمي في نلىم ؤلانالم والاجطاٌ ،صًٓان املُبٖٓاث الجامُٗت ،الجؼاةغ،
.286
م
1995
 ،"1995صاع الٗالم الٗغبي للُباٖت ال٣اَغة،
 -13غهامج مم املخدضة إلاهماتي" ،جلغٍغ اللُمت البشغٍت لهام
 ،"2000املُبٗت املكغُ٢ت ،خ١ٓ٣ر إلاوؿان ْالخىمُت
 -14غهامج مم املخدضة إلاهماتي" ،جلغٍغ الخنمُت البشغٍت لهام
.2000
البكغٍت ،البدغًٍ،
 ،28.11.2009م.7
-15هٓا.٫ن ،الٗى ٠يض املغأة في الجؼاةغ..الى أًً؟ حغٍضة ألاًامًٓ ،م
 ،2009م.8
-16ؾِام خٓاؽ ،اؾخٟداْ ٫اَغة الٗى ٠يض اليؿاد ْ َٟا ٫في الجؼاةغ ،حغٍضة الخىاعًٓ ،م/10/28
2013
-17لُىت .ي ،املغنض الجؼاةغير للمغأة ًض ١هآ٢ؽ السُغ ،حغٍضة اإلاشىاع الؿُاس يًٓ ،م/11/25
/www.aldjadidonline.com/permalink .2013
 5000امغأة ضخُت الٗى ٠زال ٫الٗكغة أقِغ الاْلىًٓ ،م/11/25
 -18أػٍض مً

ن
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ي
الطىعة النمؿُت وؤلاؾخًالٌ الجؿضي للمغؤة في ؤلانالو الخجاع ن
 الجؼاثغ-  كؿنؿُنت،الضهخىعن نماعة فىػي حامهت ؤلازىة منخىعي

:ملخظ اإلاضازلت
ل عَُب ْؾاةل٩ؼث إلاٖالهاث بكٛٞ ،ُّ أنبدذ أؾلخت الٗهغٞ اع ْحٗبيت الغأي الٗام ْالخأزحر٩ٞ لؤل٤ٍٓبن الدؿ
.٘ هترهذ٢اٖلُت ٖبر مٓاٟغْدة أْ املؿمٖٓت أْ املغةُت أْ الخ٣إلاٖالم ؾٓاد مجها امل
تُٛب ْاملبالٚ املىخٓط الخجاعير دُض ٌٗخمض ٖلى التر٤ًٍٓلِا لدؿٞثر ْؾُلت ْأ٦ْإلاقِاع )إلاٖالن( الخجاعير أنبذ أ
اث إلاٖالن ٖلى ئ غاػ٧البا ما حٗمض قغٛٞ ،(ثر ئزاعة في َظا إلاقِاع )إلاٖالهاث٦ ل الٗىهغ٩ ْاملالخٔ أن املغأة حك،ْإلازاعة
.ٓؾُلت للترٍْج ملىخجاتها٧ ظؿضَا ْإلاًداداث الجيؿُت
. ْؾاةل إلاٖالم- املغأة – إلاٖالن – الخجاعير – إلاقِاع – الجؿض – إلازاعة:اليلماث اإلافخاخُت

Résumé :
L'image des femmes dans les publicités Commerciales sont un moyen pour la
commercialisation des produits commerciaux, et s’appuient sur la persuasion et l'excitation. Il est
à noter que les femmes constituent l'élément le plus excitant dans ces annonces en se concentrant
sur son corps. Où souvent délibérément la publicité pour mettre en évidence les implications de
ce corps et la sexualité comme un moyen de promouvoir leurs produits entreprises.
Quelle est la taille de cette utilisation du corps féminin ؟Quels sont les stéréotypes qui sont
perpétuées par ces annonces ؟Ce que la compatibilité entre l'image des femmes dans la publicité
affichée avec son image dans la communauté mentale ؟Où les médias de responsabilité sociale
de cette utilisation vulgaire du corps de la femme ؟Comment l'image des femmes dans moderne
et peut magnifiquement mis loin de la vulgarité؟
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ملضمت:
الضٖاًت أْ إلاقِاع أْ إلاٖالن مهُلخاث حهض ٝمجها الخٗبحر ًٖ وكاٍ للترٍْج الا٢خهاصي أْ الهىاعي أْ الخجاعير أْ
السضماحي  ،وإلاٖالن لِـ ْاَغة ٖهغٍت ،ل اهّ ٢ضًم مىظ ْظض "املىاصْنر" الباٖت في ؾٓا ١في الِٗض الُٓهاوي،
ْ)الُبالٓنر( امل٩لٟٓنر دبلُٛاث الضْلت في عْما ال٣ضًمت ْالبالٚاث الخغبُت ٖلى الجضعان أْ ئٖالهاث الؿل٘ في الِىض ْ٢ض
٧ان لٟغوؿا في الٗهٓعر الٓؾُى مىاصَْا الظًً أؾؿٓا ه٣ا ت زانت بهم.
ل ً٨ما حٛحر َٓ أن الدؿٍٓ ٤لؤل٩ٞاع ْحٗبيت الغأي الٗام ْالخأزحر  ُّٞأنبدذ أؾلخت الٗهغٛٞ ،ؼث إلاٖالهاث بك٩ل
عَُب ْؾاةل إلاٖالم ؾٓاد مجها امل٣غْدة أْ املؿمٖٓت أْ املغةُت أْ الخٟاٖلُت ٖبر مٓا ٘٢هترهذ.
ْإلاقِاع )إلاٖالن( الخجاعير أنبذ أ٦ثر ْؾُلت ْأًٞلِا لدؿٍٓ ٤املىخٓط الخجاعير دُض ٌٗخمض ٖلى الترُٚب ْاملبالٛت
ْإلازاعةْ ،املالخٔ أن الجؿض البكغير أنبذ ٖىهغا ٞاٖال ْمدٓعٍا ،ئطا جم التر٦حز ٖلُّ ْاؾخٛاللّ ،بك٩ل ٦بحر لخد٤ُ٣
أٚغاى ججاعٍت مدًت في مجخم٘ املاٖ ْ ٫ماٞ ٫ال هجاح لؤلٖما ٫الخالُت :ئقِاع ،أٞالم ؾِىماةُت ،أٚاوي ،مجالث،
صخ ،٠أػٍاد ،ضْنر ظؿض ًلُ ٤الٗغى.
ي جُْٟٓا ؾلبُا ْاملِحن إلوؿاهُت إلاوؿانَٓ ،
ْما ٌكض إلاهدباٍ لٓاَغة إلاٖالهاث إلاقِاعٍت التي جْٓ ٠الجؿض البكغ ر
 ١إلاوؿان ،اُٖاد
ئؾخسضام الجؿض اليؿاتي ٓ٧ؾُلت للجظب بك٩ل أ٦بر في إلاٖالهاث ،مما ًًغب أَم خ ٤مً خ ٓ٣ر
ي ْاملغأة ٖمٓما.
نٓعة ؾلبُت للجؿض هشٓ ر
ٞدحن ه٣غنر املغأة اإلقِاع ٞاإلزاعة حك٩ل الٗىهغ غػ ،ألن قغ٧اث إلاٖالن ٚالبا ما حٗمض ئلى ئ غاػ ظؿضَا
ْإلاًداداث الجيؿُت ٓ٧ؾُلت للترٍْج ملىخٓظاتها دُض ه٣ترب مجها ظؿضًاُٞ ،خم التر٦حز ،بك٩ل مٟغٍٖ ،لى الجؿض
اٖخباعٍ أصاة للمخٗت ْاللظة صْنر ئٟٚا ٫بٌٗ الجٓاهب الخ٨مُلُت مشل الضالْ ٫إلآٚاد الهٓحي ْالالخُاد...
ْْٞٓ٢ا ٖىض َظٍ الٓاَغة ٞان إلاق٩الُت الجَٓغٍت التي جُغح ،ما هي الهٓعة الىمُُت التي جغسسِا َظٍ إلاٖالهاث
إلاقِاعٍت؟ ْهي إلاق٩الُت التي ججغها لُغح ٖضة ئق٩الُاث ٞغُٖت مجها :ملاطا لم ًخم الىٓغ ئلى الجيؿحن في إلاقِاع بٗحن
ْاخضة؟ ملاطا اعجبُذ نٓعة املغأة في إلاقِاع الجؿض ْلِـ الٗ٣ل ْال٨ٟغ؟ ما حجم ئؾخسضام ظؿض املغأة في إلاقِاع؟
ْما أًٞل همِ ْْؾُلت لخ٣ضًم نٓعة املغأة بك٩ل ًلُ ٤بها ٦اوؿان بُٗضا ًٖ إلا خظا٫؟
اإلابدث ألاو نٌ :بؾخًالٌ اإلاغؤة في ؤلانالناث الخجاعٍت:
ال ًسخل ٠ئزىان أن َض ٝإلاقِاع َٓ ئ٢ىإ املؿتهل ٪خُٛحر همِ ؾلٓ ّ٦إلاؾتهال٧ي ْئجبإ همِ اؾتهال٧ي ظضًض
ًدىاؾب م٘ َضا ٝالدؿٍُٓ٣ت لل٣اةم اإلقِاعٞ .لِـ َض ٝإلاقِاع َٓ مجغص ئزباع املؿتهل٨حن ًٖ الؿلٗت ًْٖ
ِْٓعَا في ؾٓا ١ل الِض ٝالجهاتي َٓ ئ٢ىإ ْخض املؿتهل ٪لكغاد ْاؾخسضام جل ٪الؿلٗت٩ٞ ،ل ئٖالن لّ َض ٝعبخي
ُٟ٦ما ٧ان ما ً٣ضمّْ .لظل ٪ال جخٓاوى بٌٗ الكغ٧اث في اؾخٗما ٫خمالث ئٖالهُت جغٍْجُت حؿخٛل ٞحها شسام
ْ ٩ٞاع للٓنٓ٫ر للِض ٝامليكٓص ،ختى لٓ ٧ان طل ٪املخاظغة الجؿض البكغير.
 1العالؽ وربابعة ،بشَت وعلي ،الًتويج واإلعالف التجاري،الطبعة االوىل ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،عماف/األردف 2002 ،ص .15
 2مسَت عبد الرزاؽ العبديل /قحطاف بدر العبديل" :الًتويج واإلعالف" ،دار زىراف للنشر ،األردف ،2006 ،ص18
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ْلٗل املغأة هي أ٦ثر مً اؾخٛلذ في الترٍْج إلاٖالمي ْئٖالهاث الدؿٍٓٞ ،٤مً ئٖالهاث ملؿاخُ ٤الٛؿُل ،ئلى ئٖالهاث
ًا
ْيٓخا ْاؾخٛالال ٧لما أنبدذ املجخمٗاث اؾتهالُ٦ت
ملٓاص الخجمُل ْئٖالهاث املالبـ ْاليؿُجَْ ،ظٍ الهٓعة جؼصاص
أ٦ثر ْ .مً زالَ ٫ظا املبدض ؾىدىاْ ،٫مغاخل ئؾخٛال ٫نٓعة املغأة في الضٖاًاث إلاقِاعٍت في مُلب أْْ ،٫ظؿض املغأة
٦اؾتراجُجُت للدؿٍٓ ٤في مُلب الشاوي ،زم ؾلٗىت الجؿض هشٓير في مُلب زالض.
اإلاؿلب ألاو نٌ :مغاخل بؾخًالٌ ضىعة اإلاغؤة في الضناًاث ؤلاشهاعٍت:
ئؾخٛال ٫املغأة في الٓنالث إلاٖالهُت ْحؿلُِٗا لِـ ًا
أمغا ْلُض الُٓمٞ ،مىظ ال٣غنر الخاؾ٘ ٖكغ ضأث نٓعة املغأة
ًا
مؿخهجىا ،زانت خُىما ٢امذ ئخضٔ الكغ٧اث
جِٓغ بك٩ل أْؾ٘ في ئٖالهاث مهٓعة ألْ٫ر مغة٧ْ ،ان خُجها مغ ًبضْ
ًا
اِْاع ئٖالن إلمغأة جغْط للسمغً ،ا
ْأًًا ٖغيِا ملىخجاث ال٨ترْهُت مجزلُتْ ،بضأ أًًا ِْٓعر املغأة ٖلى أٚلٟت املجالث،
ْل ً٨لباؽ الةْٚ ٤حر مشحر.
ضأث املغأة جهبذ أ٦ثر ًا
ِْٓعا في إلاٖالهاث في ٞترة الخغب الٗاملُت ْلى ْالشاهُت٧ْ ،اهذ الهٓعة التي اٖخبرث همُُت
هظاْ ٥ئلى ْ٢ذ بُٗض في أْعْبا هي نٓعة املغأة عبت البِذ امخُاػٞ ،جل إلاٖالهاث التي حؿخٛل نٓعة املغأة ٧اهذ
ملؿاخُ ٤الٛؿُل ْالُبش ْاؾخٗما ٫أْلى ظِؼة الِ٨غباةُت.
جُٓعث بٗضَا نٓعة املغأة حن ؾىٓاث الؿبُٗيُاث ْالدؿُٗيُاثٞ ،أنبدذ جِٓغ هٓعة املغأة الٗملُت التي ججز ر٫
للٗمل بصسهُتها الٍٓ٣ت ْمالبؿِا هُ٣تٞ ،اؾخٛلذ نٓعتها للترٍْج أل٦بر املاع٧اث ،ؾٓاد للمالبـ أْ الُٗٓعً ،ا
ْأًًا
الؿُاعاث الٟازغةْٚ ،حرَا.
نٓعة املغأة التي تهخم بُتها ْٖاةلتهاْ ،في الٓ٢ذ هٟؿّ جل ٪هُ٣ت التي حٗمل زاعط البِذ ْجبدض ًٖ جٓٞحر ْ٢تها،
اهدكغث في جهاًت الدؿُٗيُاث ئلى ًٓمىا َظا ؾٓاد في أْعْبا مِض إلاقِاع اليؿاتي ،أْ في أمغٍ٩ا أْ ختى في لضاهىا الٗغبُت.
في الؿىٓاث الٗكغ زحرة ًا
أًًا ا٢خدمذ ُٓجىا مً زال ٫ال٣ىٓاث ،نٓعة همُُت للمغأة ؾٓاد في إلاقِاع أْ في

)الُٟضًٓ ٧لُباث(ْ ،هي جل ٪الهٓعة للمغأة الكا ت الجمُلت هُ٣ت طاث الجؿم الغقُ ٤دُض ًخم التر٦حز ًا
ٚالبا ٖلى
ق٩لِا ْٖلى لٓ رن ُٖىحها ْقٗغَا صْ رن الاَخمام -ئال ًا
أخُاها -جَٓغَا.
املُلب الشاوي :حؿض اإلاغؤة هةؾتراجُجُت للدؿىٍم:
ئن اؾخٛال ٫املغأة في الٓنالث إلاٖالهُت ْحؿلُِٗا خل ٪الُغٍ٣ت املُِىت ًجٗل مً املغأة ظؿضا ضْ رن عْحٞ ،أي ُ٢مت
َظٍ التي جب٣ى للمغأة خحن حٗغى ٦ؿلٗت مؿاٖضة لترٍْج املىخٓظاث املٗغْيت ْٓ٢ ٤ٞاٖض الٗغى ْالُلب .
ئن الضعاؾاث جإ٦ض أن البآًلٓظُا ٢ض جُ٣ض ؾلٓ ٥الجيـ )في مغخلت خًاعٍت ما( ْل٨جها ال جدضصٍْ ،أن الازخالٞاث
حن البكغ مً ط ٓ٧رع ْئهار حٗ٨ـ جٟاٖالث حن جغُ٦بىا الجؿضي ْهماطط خُاجىا الاظخماُٖت ،ل٣ض جم جٟهُل )الصسهُت
هشٍٓت( ٖلى م٣اؽ صْعر املغأة املجزلي في املجخم٘ ٓيْ ،ئن البآًلٓظُا اليؿبت لئلوؿان ال جهبذ َامت ئال ٖىضما
ًا
ًا
مشال أن الغظل بك٩ل ٖام أٔٓ٢ر
َب٣ا ملٗاًحر ْجٓٗ٢اث الش٣اٞت الؿاةضةٞ ،1البُٓلٓظُٓنر ًم ً٨أن ًسبرْها ر
ًخم جٟؿحرَا ر
 1رللة "عامل الفكر" ،ضريبة "السعادة" االشهارية وتوثيق اجلسد ،رللد  .37ع.4 .الكويت.
 2شيللر ،ىربرت أ .ادلتالعبوف بالعقوؿ،ترمجة:رضواف عبد السالـ ،عامل ادلعرفة ،الكويت/اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واالداب 1999 ،ص11 :
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ًا
مٓيٗا للخ٣ضًغ مً ٢بل الىاؽ
ر
مً املغأةْ ،ل٨جهم ٌعجؼْن ًٖ ئزباعها ًٖ الؿبب الظي ًجٗل مً ٓ٢ة الغظل ْوكاَاجّ
ًا
ًا
قأها في ٧ل ز٣اٞت مٗغْٞت ْ٢بل أن جٓ٩نر املغأة أهثى هي
الٞخا أن املغأة مٗخبرة ،ئلى صعظت ما ،أ٢ل ر
في ظمُ٘ الش٣اٞاث .ألِـ ر
ًا
ًا
أًًا زاعظِما ُٓلٓظُا ،املغأة أهثى ْل٨جها
ئوؿان َْظا ال٩اةً إلاوؿان ال ً ٘٣زاعط الخاعٍش ْال زاعط املجخم٘ ْال ًدك٩ل ر
٢بل طلْ ٪مّٗ هي ئوؿان مدٓ٩م بكغَّ الاظخماعي ْالخاعٍذي مغ الظي ًىٟي أْ ًً٘ مٓي٘ حؿاؤ رٖ ٫لى ٢ل مٓ٣لت
ًا
ًا
ظضا ْبالخالي أِ٣ٞا مٟخٓح للدصسُو ْالِٟم ْالاؾدُٗابْ ،السلل الظي جغسخ في
ظضا ْمؿخ٣لت ر
أن ًُ٢ت املغأة زانت ر
ًا
عؾٓزا في خ٣اب
ر
املجخم٘ لهالر املغأة في ٖهغ ) مٓمت( جبض ٫لُهبذ لهالر الغظل في ٖهغ )الٗاةلت ٍٓت( لحزصاص
الؼمىُت الخالُتَْ ،ظا ما ًإ٦ض أن َظا السلل ال ٌٗٓص ئلى الىهٓم املخٗل٣ت املغأة في ال٨خب الؿماٍْتْ ،أن عخلت ِ٢غ
املغأة حٗٓص جظْعَا ئلى أٖما ١الخاعٍش السخُ٣ت ختى في جاعٍش خًاعاث مىُ٣خىا ال٣ضًمت ًم ً٨الاؾخضٖاد ئلى الظا٦غة
مٓ ٠٢خمٓعابي املخمشل في حكغَٗاجّ يض املغأة.2
ئن املخأمل في إلاٖالهاث إلاقِاعٍت ْفي اؾتراجُجُاث الخٓانل إلاقِاعير ال جسُئ ُٖىّ مؿألت "ظيؿىت الاقِاع" مً
خُض الاٖخماص املًٟٓح ٖلى الجؿض هشٓير الظي أيخى ماصة أْلُت ل٩ل خب٨ت ئقِاعٍت ؾٓاد أ٧ان مٓيٕٓ إلاٖالن
ًخٗل ٤املغأة أْ الغظلٞ ،أيخى الجيـ ْؾُُا ملإؾؿاث الضٖاًت ْالاقِاع.
ل٣ض أنبذ مِىضؾٓ إلاقِاع،أْ األخغٔر ْ٦الد إلاقِاع املًللًْٟٓٓ ،نر الجؿض هشٓير ٩ل الُغ١ر ْ ؾالُب
املخاخت بُٛت ئزاعة املخل٣ي ْاؾخٛاللِم الىاجر ْالظ٧ي لُّٖٓ الالقٗٓعي ٢هض ئجهاْ ّ٦جىٍٓمّ.ل٣ض جدٓ٫ر َظا الجؿض ئلى
َٗم ظيسخي لترنُ٘ ظمُ٘ إلاقِاعاثٞ..ال ئقِاع مً صْ رن ئمغاةٞ ،اإلقِاع ئمغأة ا ٫مىاػٕ.
اإلاؿلب الثالث :ؾلهنت الجؿض ألانثىين:
ل٣ض أنبدىا وكِض اؾخٗماال مغها ْمخدغعا للجؿض ال٩اق ٠ختى ًٖ أًٖاد الجؿض طاث الخغمت ٓٞظض مِىضؾٓ
إلاٖالهاث إلاقِاعٍت املغأة ٦أصاة مىاؾبت ٌؿدىضْنر ٖلحها لترٍْج مىخٓظاتهم ْؾلِٗم ْج٨غَـ أهماٍ ز٣اُٞت مدضصة في
مجخم٘ طٓ٧عي اؾتهال٧ي ال ًدلل ْال ًىا٢ل إلاٖالهاث أ٦ثر مما ٌؿتهلٍْ ٪لتهم ألهّ ال ًخٗامل م٘ إلاقِاع"٦يؿ٤
ؾُمُٓلٓجي ْل٦ ً٨يؿ ٤اؾخ٣غاتي.
ئن إلاقِاع سٗلب ما٦غ ٌٗغ ٝمً زاللّ ال٣اةم ٖلى أمغٍ الِكاقت الؿُٓ٩لٓظُت التي ٌٗاهحها إلاوؿان ججاٍ هثى
زهٓنا هثى إلاقِاعٍت التي جٓ٩نر مخ٩املت ٖىانغ الجما ،٫جل ٪التي ججٗل ٪حؿدؿلم ملٓ٣لت "هٓغة ْاخضة ٧اُٞت
لخهضْ "١حؿتهل.3٪
ي ًخٗامل م٘ املكاَض األخاؾِـ ْاملكاٖغ املىضٗٞت ٢هض امخالْ ّ٦مهاصعجّ ْجُُ٣ض خغٍت
ئن السُاب إلاقِاع ر
الازخُاع لضًّ لخَُّٓٗ ْجضظُىّ في زضمت الؿلُت ْالؿل٘ مستزال الٓظٓص البكغير في بٗض ْاخض َٓ الاؾتهالٞ ،٥الغؾالت
إلاقِاعٍت أؾاؾا مجغص مٗلٓمت خؿُت اهُباُٖت حٛلب ٖلى مًامُجها َٓاد ْالاهٟٗاالث َْضِٞا ئُٖاد اللظة م٘ ٢خل

David Victoroff : « Psychologie de la publicité », presses universitaires de France, Paris, 1970, P 9.

1

 2حامد عبد السالـ زىراف" :علم النفس االجتماعي" ،عامل الكتب ،القاىرة ،1984 ،ص .369
 3مٌت احلديدي :اإلعالف ،الدار ادلصرية اللبنانية ،القاىرة ،1999 ،ص .17
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الٗ٣ل الخٟؿحرير ٖىض املكاَض.1
ئن إلاقِاع الخجاعير ال ًبض ؾٓٔر أزالُ٢اث لظًت ججٗل املخل٣ي ٌكٗغ أهّ لً ًد ٤٣طاجّ ئال االؾتهالْ ٥الكغاد،
ٞل٩ي ًخهالر املخل٣ي م٘ هٟؿّ ما ٖلُّ ؾٓٔر ئقباِٖا بكغاد الؿل٘ التي جغْط لؤلها٢ت ْالخضازت ْالٟدٓلت .ئن إلاقِاع
ًخٗامل م٘ إلاوؿان اٖخباعٍ مجغص خُٓان جُبٖ ٤لُّ ٧ل أؾالُب الترٌٍْ ْالخد٨م ْ ِٓٞؾُلت لٛؿل الضما ،ٙاهّ
ًخٗامل م٘ إلاوؿان ٦ما لٓ أهّ مً أقض الخُٓاهاث الصة.
ل٣ض ٦غؽ إلاقِاع في الْعي املخل٣ي ان امخال ٥مشل طل ٪الجؿض الىمٓطجي ًمغ ٖبر اؾتهال ٥جل ٪الؿلٗتْ ،بظل٪
ًٓ٣م املؿتهل ٪بٗملُت مدا٧اة ٚحر ْاُٖت حن الغٚبت في الؿلٗت ْالغٚبت في الجؿضُٞ ،ظَب للكغاد َْٓ ؾُٗض ألهّ خ٤٣
عٚبخّ امل٨بٓجت ْاملخمشلت في الٓنٓ ر ٫الى طل ٪الجؿض.2
ل٣ض أنبذ اؾخسضام الجؿض يغْعة ال ض مجها في ٧ل الغؾاةل إلاقِاعٍت التي جمؤل ْؾاةل إلاٖالم أهٓاِٖا املسخلٟت
ْطل ٪بٗضما ٦غؾذ الٗضًض مً الٓ٧االث إلاٖالهُت مجِٓصاث دشُت للخٗغٖ ٝلى أٖما ١الىٟـ البكغٍت ًٖ الُغ١ر التي
جٓ٣ص الى ازتراِ٢ا.3
ٔ مً أل٧ ٠لمت ٦ما ً ٓ٣ر ٫املشل الهُجي في ػمً ٌٗغ ٝؼمً" ئمبرآَعٍت
ْل٣ض أصعٖ ٥لماد إلاقِاع أن الهٓعة أ ٓ٢ر
الهٓعة "٦ ،ما أصعٓ٧ا أن خًٓعر الجؿض هشٓير األزو في الٓنالث إلاقِاعٍت أ٦ثر هجاٖت في الدؿلُ٘ ْالخأزحر ٖلى
املخل٣ي.
ئن ْخكُت الغبذ ظٗلذ الخجاع ًظَبٓنر بُٗضا في الاؾدشماع الا٢خهاصي للجؿض ْحؿلُّٗ مً زال ٫اؾخٗباصٍ ْئطاللّ
ْاؾخٛاللّ ْججغٍضٍ مً ئوؿاهِخّ ْجدٍٓلّ ئلى أصاة ال ُ٢مت لِا ئال مضٔ جدِ٣ُ٣ا للمىٟٗت ْالغبذ ْإلاهخاطٞ ،الجؿض لِـ
لّ مً الُ٣مت ئال متى ٧ان مىخجا ْمؿخٗبضا في آلان طاجّ ،دُض ازتزلٓا ُ٢مت الجؿض في بٗض ْاخض َْٓ حؿٍٓ ٤إلاهخاط.
ان الاٖخماص ٖلى الجؿض هشٓير في الهٓعة إلاقِاعٍت ْؾُلت مٗخبرة لترؾُش ز٣اٞت الاؾتهالْ ٥جٍٓ٣تها ْلٓ ٧ان طلٖ ٪لى
خؿاب زالْ ١الُ٣م ْاملشل زهٓنا في مجخمٗاث حٗاوي الِكاقت الؿُٓ٩لٓظُتْ ،ال حٗتر ٝئال االؾتهالْ ٥إلاهخاط
ْالغبذ ْالدؿٍْٖٓ ،٤لُّ ًم ً٨ال٫ٓ٣ر أن ؾلٗىت الجؿض هشٓير ٖىٟا ال ً٣ل ٖىٟا ْزُٓعة ٖلى اقي أهٓإ الٗى ٠التي
جماعؽ في خ ٤املغأة٧ ،الًغب ْالخدغف ْإلاَاهت ْالخمُحز.
اإلابدث الثاني :جنمُـ ضىعة اإلاغؤة في ؤلانالناث الخجاعٍت:
ل٣ض ظادث الهٓعة إلاقِاعٍت لخل٣ي ذجغَا الشُ٣ل في غ٦ت الؿل٘ آلاؾىتٞ ،خبٓأث م٩اهت مغمٓ٢ت ْاؾخُاٖذ
اٖخباعَا امخضاصا َبُُٗا ملسلٟاث الخضازت ،أن جدُم ٧ل الخٓاظؼ لدؿاَم في زل" ٤مجخم٘ اؾتهال٧ي امخُاػ" ال َض ٝلّ
في الٓظٓص ٚحر ٧ل ْالترٍْذ ًٖ الىٟـ .4طل ،٪أن الهٓعة إلاقِاعٍت جغ٦ؼ في ٧ل مًامُجها ٖلى"الجيـ" ْ"الجما"٫
ْ"الُٗل" ،مإ٦ضة ظلٖ ٪لى "الُ٣م املاصًت الٟاهُت" ْملُٛت ل٩ل "الُ٣م الغْخُت السالضة" َْٓ ،ما ً٨دك ٠مغاعة
 1مٌت احلديدي :ادلرجع السابق ،ص .23
 2بورديو ،بيَت ، 1994 .العنف الرمزي ،ترمجة نظَت جاىل ،الطبعة االوىل ،ادلركز الثقايف العريب ،بَتوت/احلمراء ،ص.55 :
Armand Dayan : « La publicité », presses universitaire de France, 4emeedition, Paris, 1990, P7

3

 4مٌت احلديدي /عديل سيد رضا" :اإلعالف اإلذاعي والتلفزيوين" ،مركز جامعة القاىرة للتعليم ادلفتوح ،2002 ،ص.14 :
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الؿُاؾت املضعْؾت لئلقِاع؛ ئط ججاْػر ٨ٞغة الترٍْج للؿل٘ ْؾعى سُى خشِشت هدٓ ازترا ١الىٓم املٗغُٞت ْالُ٣مُت
ْالخًاعٍت لؤلمم.
ٞاؾخٗما ٫جُمت الجيـ ٦أصاة في إلاقِاع جؼصاص ٓ٢ة ْخًٓعا في ٧ل ْؾاةل إلاٖالم ْفي اٚلب ْ٢اث جُغى ٖلى
امل٣االث أْ املٓاص إلازباعٍتْ ،زهٓنا ٖىض ممشلي الخٓظِاث إلا اخُت ْصٖاة الخضازت الخٛغٍبُت الٛحر املخسل٣ت في َظا الؼمً
الُاٞذ املاصًاثَْٗ .خمضْنر في طلٖ ٪لى مٓ٣لت " " Sex Sellsأي الجيـ ًبُ٘ٚ ،حر مِخمحن ملٓانٟاث إلاوؿان الخغ ْاملٗتز
بهٍٓخّ ْمغظُٗخّْ .ؾىداْ٫ر مً زالَ ٫ظا املبدض الخٗغى لطىعة اإلاغؤة في الضناًاث ؤلاشهاعٍت في مؿلب ؤوٌ،
وحصسُو الٓاَغة ْئؾدباخت الجؿض في مُلب زان زم زُغ الهٓعة الىمُُت ْالجيؿُت املشحرة للمغأة في إلاٖالهاث في
مُلب زالض.
اإلاؿلب ألاوٌن :ضىعة اإلاغؤة في الضناًاث ؤلاشهاعٍت:
في الٗكغٍت زحرة ا٢خدمذ ُٓجىا مً زال ٫ال٣ىٓاث ،نٓعة همُُت للمغأة في إلاقِاعْ ،هي جل ٪الهٓعة للمغأة الكا ت
الجمُلت هُ٣ت مالبـ أ٢ل ْببكغة غْهؼٍت ْظؿم عقُ ٤دُض ًخم التر٦حز ًا
ٚالبا ٖلى ق٩لِا ْٖلى لٓنر ُٖىحها ْقٗغَا
ًا
أخُاها -جَٓغَاْ ،بظل ٪أنبدذ نٓعة همُُت جغؾم في مسُلت املخل٣ي  -أي املؿتهل -٪نٓعة مؼٍٟت
صْنر الاَخمام  -ئال
حٗخمض الترٍْج ملىخج ما ًٖ َغٍ ٤إلاٚغاد ْإلازاعة ،ختى ْئن لم ج ً٨زمت ٖال٢ت حن ما ٌٗغى لالؾتهال ٥الٟٗلي ْما ٌٗغى
لالؾتهال ٥املغتي.
ًا
مؿخيسسا للمغأة الجظا ت ْٚحر الخُ٣ُ٣ت ،جمشل ًا
خُٟا ليؿاد
َظٍ الهٓعة املٓصًل ئن صر الخٗبحر انبدذ حك٩ل
ًا
الٓاْ ٘٢اؾخسٟاٞا بٗ٣ل املغأةْ ،لظلٞ ٪ان الٗضًض مً املىٓماث الٗاملُت ٧اهذ جداعب َظا الاؾخٛال ٫املجخ ٠لهٓعة
ْ ،1973أقِغَا
املغأة في إلاٖالنْ ،مً عْاصَا ْاةل املىٓمت إلاهجلحزًت  Women for Political Actionالتي جأؾؿذ ؾىت
خالُا في الٗالم مجمٖٓت  Médi Actionاملخٓاظضة في الٗضًض مً الضْ رْ ٫عْبُتً ،ا
ًا
ْأًًا في مٓهترًا ٫في ٦ىضاْ ،التي اٖخمضث
في ضاًتها ظٓالث في املضاعؽ لخىبُّ الُالباث سُٓعة اؾخٗما ٫الهٓعة الىمُُت ْالجيؿُت املشحرة للمغأة في إلاٖالهاث ل٩ي
ال جهبذ املغأة مجغص ظؿض صْنر ٨ٞغ ْطل ٪الىٓغ إلم٩اهُاتها ال٨ٟغٍت الِاةلت التي ٢ض ج١ٟٓر ئم٩اهُاث الغظل في الٗضًض مً
املجاالثْ ،ال جدهغ اَخماماتها في مؿاخُ ٤جىُٓ ٠أْ مؿخدًغاث ججمُل أْ مالبـ ملاع٧اث ٖاملُت أْ جغْط ألٚاوي ٖبر
مياث ال٣ىٓاث الخلٟؼٍٓهُت الٗغبُت ٦ـ)مٓصًل( مٗاًحر زانت .
اإلاؿلب الثاني :الدصخُظ وبؾدباخت الجؿض:
ؤوال :الدصخُظ:
لغؾم نٓعة ص٣ُ٢ت للمغأة في إلاقِاع ٌؿخضعي مغ اؾخدًاع الؿُا ١الخىاٞسخي للمجخم٘ الاؾتهال٧ي ٢هض ئؾ٣اٍ
ْع٢ت الخٓث ًٖ ٖٓعة إلاقِاع .ئقِاع ال ً٣ضم زضمت مجاهُت ْمداًضة ٣ضع ما ًغْم جىمُِ الظْ١ر الٗام ْبُ٘ الَٓم مً
2
زال ٫الخ٨غاع ْإلاًداد ْجدٍٓل الٟغص ئلى مجغص لت عاٚبت ْمىٟظة صْنر ْظٓص الخاظت الٟٗلُت للصخيد.
ؾُا ١مجخمعي ْا٢خهاصي ٖام ظٗل مً املغأة عمؼا للٓٛاًت ْمٓيٖٓا ظيؿُا نغٞا مً زال ٫ججؼيد ظؿضَا ئلى ُ٘٢
 1صفوت العامل" :عملية االتصاؿ اإلعالين" ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،2007 ،ص 18
 2مسَت عبد الرزاؽ العبديل /قحطاف بدر العبديل" :الًتويج واإلعالف" ،ادلرجع السابق ،ص.27:
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ُٚاع ما ًهلر مىّ للخلظط ٌؿلِ ٖلُّ الًٓد ْما صْ رن طلً ٪تر ٥ظاهبا ،خُض جىهغ٧ ٝامحرا إلاقِاع ئلى الهضع الىاٞغ
 ْ ١عصا ٝاملىدٓجت ْما قا ّ طل ٪م٘ حُِٛب ٞاصح لُ٣مت الظ٧اد ْالٗ٣ل أْ الٗمل املىخجْ ،بهظا ج ٠٨املغأة
ْالٓ٣ام املمكٓ ر
ًٖ ج٣ضًم هٟؿِا ٦ظاث ألجها جمسخي مجغص ْؾُِ للبُ٘ ئن لم ه٣ل ئجها هي هٟؿِا جهبذ ؾلٗت.
ئن ما ًدٟؼ في الٗمٖ ٤لى الخبً٘ َٓ لٗبت الخ٣ا ل ْالخٓاػير حن ظما ٫الؿلٗت ْظما ٫املغأةٟٗٞ ،ل الخبً٘ ٌؿٗ ٠ال
قٗٓعٍا ٖلى امخال ٥املاصة املٗلىت ْالٓؾُِ/الُٗم صٗٞت ْاخضةٖ ،لما أن ازتزا ٫ظؿض املغأة في ٧اةً ظمُل ْظمُل ِ٣ٞ
1
ٌُٗل اقي مل٩اتها املٓاػٍتُٞ ،هحر ظمالِا ْباال ٖلحها َُْٗل اقي املل٩اث.
ٔ ظيؿُا لِـ ئالْ ،مً املالخٔ أن ما ً٦املُِمىت
ازتزاً ٫بسـ الجؿض ٍْجٗل مىّ ُٗ٢ت ػٍىت ْأصاة ظظب ْمدخٓ ر
ٖلى ئقِاع املغأة هي البِذ ،خُض ج٣ضم ئما ٦ؼْظت أْ زاصمت ،مٗجى أن ُ٦ىٓهتها مغتهىت الغظلْ ،مً زم ٞهي ٧اةً لٛحرٍ ال
 ١الٛؿُل أْ مُٗغ الجٓ أْ
لظاجّْ .ختى ٖىضما ج٣ضم املغأة زاعط البِذ ٞهي ئما للخبً٘ أْ لكغاد لٓاػمّ مً ٢بُل مسخٓ ر
ختى خٟاْاث َٟا ٫الانُىاُٖت ْما قا ّ٦ْ ،أوي بها حِٗل ٖ٣ضة احؿار مخجظعة ْباَىُت.
ئن ا٢تران املغأة بٗ٣ضة الاحؿار ًجض مبرعٍ في جيكيت اظخماُٖت مخجظعة في الخاعٍش السخُ ،٤خُض حك٩ل ْٖحها الظاث
مً زال ٫الىو الضًجي جدضًضا ،الظي ٌٗخبر صم الخٌُ ،مشال ،هجاؾت ٖلى املغأة الخسلو مىّ في أ٢غب ٞغنت لخمدٓ
ُٖال ٞاصخا ًدغم ٖلحها صزٓ٫ر املسجض أْ الدج ٍْمىِٗا مً ئ٢امت قٗاةغَا الضًيُت ئلى خحنْ ،بالخالي ٌُٗل ْنالِا م٘ هللا
لخٓت الخٗبض التي ج٣خطخي الُِاعةَْ .ظا الًبِ ما ًٟؿغ قِٓ٢ا الخاع١ر ْالالقٗٓعي للُِغ مٗىاٍ الغمؼير ْاملاصي،
ْبمٓاػاة َظا املكِض ج٣ضم املغأة ٩٦اةً مِْٓؽ ٓؾاةل الؼٍىت ،ما في طل ٪الُٗٓعر ْ أخمغ الكٟاٍٖ ،لما أن ٖىاًتها
الٟاة٣ت الجؿض في الٛالب ،مً زال ٫جلمُّٗ ْججمُلّ لِـ َضٞا لظاجّ ْل ً٨المخال ٥عظل اٞتراضخيٞ .مشل َظا إلاٖالن
ًٟ٣ؼ ٖلى البٗض الىٟعي ْالخٓانلي للجؿض لحر٦ؼ ٖلى إعة قِٓة اؾخصىاةُت.
ئن إلاقِاع في الٓا ٘٢ال ًبُ٘ الؿلٗت مٗؼْلت ٣ضع ما ًبُ٘ َ٣ؿا عْماوؿُا ْخالت خلمُت ،أظٓاد صالت ٖلى ؾٗاصة
َْمُتٞ 2.املغأة املٛمًت الُٗىحن ظغاد خُاػتها الؿلٗت املٗلىت ٦ىاًت ٖلى ئًداد زاصٕ دهٓ ر ٫وكٓة الاؾخمخإ .ئقِاع
ً٣ضم املغأة ٚالبا ؾُٗضة مسخٓ١ر ٚؿُل ٟ٦غح َٟل ٣ٞض أمّ ْل٣حها بٗض َٓ٫ر ُٚابَْ .ظا الاهخ٣ام مً ٢ضعَا ًهل خض
ج٣ضًمِا ُ٣٦ت ْصٌٗت في خاظت ئلى عٖاًتٓ٣ٍْ ،تها ٚحر مُلٓبت ئال لخٓت عٖاًتها لؤلَٟا.٫
ئن إلاٖالن خُْٓ ّٟظؿض املغأة في بٗضٍ الكِٓير ال الىٟعي ًبجي ئؾتراجُجُخّ ٖلى الغٚبت املخجضصة ،التي ال خضْص لِا ما
صام املجخم٘ جي في نل ٖلى الخغمان ال إلاقبإٖ ،لما أن الؿٗاصة في أطَان الىاؽ مغجبُت اقبإ عٚبتهمْ ،الٓا ٘٢أن
إلاقبإ مدٓ٩م الىٟي املخخالي ْالخجضص املؿخمغ 3.لً ً٨جب الخمُحز َىا حن الغٚبت الُٟغٍت ْالغٚبت الش٣اُٞتٞ ،الشاهُت
جخمحز ًٖ ْلى ٓ٩جها مهىٖٓت نىٗا ْمسخل٣ت أهخجتها ْؾاةل إلاٖالم ْالضٖاًت ال الخاظت الٟٗلُت للصخيد ٦ما َٓ قأن
الغٚبت الُٟغٍت .
ًب٣ى أن وكحر ئلى أن نٓعة املغأة في إلاقِاع ًخدمل الغظل ههِبا ٦بحرا في عؾمِا ِٓٞ ،الظي عباَا ٖلى أن ٧ل امغأة ال
 1السحَتي بن حتَتة ،صوفية ، 2008.اجلسد واجملتمع ،دار زلمد علي للنشر ،بَتوت ،ص.74 :
 2رللة "عامل الفكر" ،ضريبة "السعادة" االشهارية ادلرجع السابق.
 3بيدوع مسية ،فلسفة اجلسد ،دار التنوير ،بَتوت ،2009 ،ص.31 :
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حٛغير حِٗل اهمداد ْظٓصًا ْمٓجا عمؼٍا مضٔ الخُاةْ .مً زم صِٗٞا ئلى ْؾاةِ الؼٍىت ْئلٛاد الٗ٣ل ْالخٓؾل الجؿض
لخد ٤ُ٣عٚباتها.
جترٖغٕ املغأة في الخُاة٦ ،ما في إلاقِاعٖ ،لى أجها املؿاخُ ٤جإظل جبسِـ طاتها ْجإجج عٚبت الغظل ،جأزظ اخخُاَا مً
نٓعتها نل ،حٛحر ْظِِا اؾخمغاع لخعجبّ أْالْ .زاهُا ألجها جغ ٌٞالًبِ ْالخدضًض ظغاد ٓ٧جها ٧اةىا مخٗضصا في عٚباجّ
ْججلُاجّْ .بدؿٍٓ ٤املغأة للمؿاخُْ ٤ظؿضَا املجمل ج٨غؽ همِ ٍَٓت بكغٍت مإؾؿت ٖلى ئعجاب آلازغَْ .ظا هٕٓ مً
املاػْقُت املبُىت ًمدٓ ها لهالر هذ.
ْبهظا ًهحر خلم املغأة ٦بر َٓ ظٗل ظؿضَا ماصة مغٓٚبت مضٔ الخُاةْ 1.الغظل د٨م ُٖكّ الخاعٍذي للجيـ
ًخٓاَأ م٘ املغأة ٖلى َظٍ ال٨ظ ت٦ْ ،الَما ٌٗلم أجهما ٌِٗكان ٖلى َامل الخ٣ُ٣ت .ئن املغأة دضؾِا جضع ٥خؿاؾُت
الغظل خُا ٫هٓاٞظ ظؿضَا ،مغ الظي ًبرع ٖىاًتها الٟاة٣ت بُٗىحها ْٞمِا ٦كغٞخحن طْاحي اؾخٗما ٫مؼصْطٞ :مً ظِت،
الكٟاٍ الخمغ جهغح ٓمأ ظيسخي اٞتراضخي ْهاٞظة للبٓح ْلالؾخ٣باْ .٫مً ظِت زاهُت ،حٗخبر الُٗٓنر الخٓعر ظؿغا الَالِٖا
ٖلى الساعط ْ٢ىاة ل٣غادة الغظل ٖٓالم أخكائها الضازلُت.
زانُا :بؾدباخت الجؿض:
ئن زُٓعة حؿٍٓ ٤ظؿض املغأة ْحؿلُّٗ ً٨مً في ٓ٧نر زُاب إلاقِاع ًَٓم املخل٣ي أهّ ٌُٗي في الٓ٢ذ الظي ًأزظ،
ٞاإلقبإ الٟٗلي ًٓل مإظال ،ل ً٨الهٓعة إلاقِاعٍت حٗٓى طل ٪الى٣و الٓا٢عي اقبإ َْمي.
ئن اههغا ٝالسُاب إلاقِاعير هدٓ البٗض إلاًغْسخي مً ظؿض املغأة ْجغ٦حزٍ ٖلى بٗضٍ إلاٚغاتي الٛاًت مىّ ئ٢ىإ املخل٣ي
الجغٍذ ظغاد ْ ّٖٓ٢جدذ ز٣ل ٢غْن مً ال٨بذْ ،ؾُلخّ في طلَْ ٪م الهٓعة التي جمل ٪ال٣ضعة ٖلى ئعْاد ْميّ مً زال٫
ٖضم خمل إلاقِاع لخٓ ُ٘٢ناخبّ .زُاب ً٣ضم هٟؿّ في ٚجى ًٖ حؿمُت مىخجّ ،مَٓما الجمِٓعر أهّ ًلهج لؿان ٧ل
2
الىاؽٓ٢ْ ،جّ إلا٢ىاُٖت جخ٨غؽ ٟٗل ج٨غاعٍ ٢هض جغسسّ في الْعي املؿتهل.٪
ْبهظا ًخٓ ٤ٞالسُاب إلاقِاعير في نى٘ الْ ُُ٘٣تهمِل املسخلْ ٠هبظ الساعط ًٖ إلاظمإٖ ،لما أن َا٢ت ْهٟـ
امل٣اْمت ٖىض املخل٣حن ٢هحرجان٢ْ 3،هغَما مغصٍ ٢غْن ال٨بذ ْالخغمان الٍُٓلت ،مغ الظي ًجٗل مىاٖت املخل٣ي َكت،
ِٞؿ ِ٣بؿغٖت في مهُضة الاؾتهال ،٥مخَٓما أهّ دُاػة املىخٓط امل٣ضم مً لضن املغأة ؾُد ٤٣خُاة ؾُٗضة ،ل ً٨لِؿذ
أي امغأةٞ ،ال٣هض َىا املغأة الغقُ٣ت ،الجمُلت ْالٟاجىت ،امغأة ْ ٤ٞالُلب ْٖلى امل٣اؽٖ ،لما أن الاهدؿاب ئلى هٓزت في
الٓا ٘٢لِـ مُٗى َبُُٗا ًخد ٤٣بك٩ل جهاتي ْجل٣اتيْ ،لً ً٨لؼمّ ؾىض ز٣افي ًٓظّ أٗٞالّ ْخغ٧اجّ ْ ٤ٞهماطط مىجؼة في
زالْ ١إلاجُُ٨ذ مً ٢بُل ْ٢ذ الهمذ ْال٨الم َْغٍ٣ت املصخي ْالجلٓؽ ْق٩ل الخغ٦ت ْالؿٓ٩ث.
هسلو ئلى أن إلاقِاع ال ً٨خٟي دٟؼ املخل٣ي ٖلى الخبًْ٘ ،ل ً٨مىخهى أملّ َٓ ُ٢اصة ظمِٓعر املخل٣حن للِٗل ْ ٤ٞهمِ
ِٖل مجخمعي ً٣ضم ٖلى أهّ الىمٓطط املٓنل للؿٗاصة الَٓمُتْ ،بهظا ًستز ر ٫إلاقِاع الخُاة في الاؾتهالْ ،٥ما صْ رن طل٪
َباد ْٖضم.
 1بيدوع مسية ،ادلرجع السابق ،ص.51 :
 2ا.د.فاريب ،فن االعالف ،ترمجة عبد احلكم اخلزامي ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاىرة ،2004 ،ص.63:
Edgar Morin : « L’esprit du temps », Grosset, Paris, 1962, P60.
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ئن ئخضٔ مٟاع٢اث السُاب الضٖاتي ،زالٞا للش٣اٞت الؿاةضة التي ٢ؿمذ الظاث لجؿض ْعْح م٘ إلاٖالد مً ُ٢مت
الشاوي َٓ ،ئٖالؤٍ مً ُ٢مت الجؿض لِـ بٛاًت ئٖاصة الاٖخباع ئلُّْ ،ل ً٨اؾدشماعا لُْٟٓخّ إلاٚغاةُت ٢هض اؾخٛاللّ
ٔ.
ا٢خهاصًا ْحؿُِض مهالر ٞيت َبُ٣ت صْ رن أزغ ر
ْٖلُّ ًم ً٨ال٫ٓ٣ر أن الهٓعة إلاقِاعٍت ٖمٓما لِؿذ مجغص ْن ٠ملىخٓط مُٗىْ ،ل٨جها في الٗم ٤جدضًض لٗال٢اث
ْأهماٍ ؾلْٓ ٥هي حٗبحر مدؿام ًٖ خاظاث مُٗلت ْْؾُلت لغنض حجم الجغح ْٞضاخت الدكٍٓ ،الظي مـ ٞغاص ٦ما
الجماٖاثٟ٨ً.ي أن هخمشل جدٓ٫ر ٖٓالم الغظا ٫ئلى ُٖٓنر مخلههتْ ،أظؿاص اليؿاد ئلى ٞغظت لِاد.1
اإلاؿلب الثالث :زؿغ الطىعة النمؿُت والجنؿُت اإلاثيرة للمغؤة في ؤلانالناث:
 1995جم ٖغى زغٍُت ٖمل جخٗل ٤خُٛحر الهٓعة الىمُُت
في عاب٘ هضْة صْلُت خٓ٫ر اليؿاد في الٗانمت الهِىُت ٨حن
لليؿاد في إلاٖالم ْأٖلً ًٖ يغْعة اجساط جضا حر ٖاظلت لخُٛحر الهٓعة الىمُُت املبيُت ٖلى ظيـ املغأة ْاؾخٛاللِا
ئٖالمُا ،ل ْ٧ان مً حن الخٓنُاث ًا
ًا
أًًا سخب الهٓعر التي حسخيد للمغأة ختى في املىااج الضعاؾُتْ ،الاهدباٍ أزىاد
اؾخٛال ٫نٓعة املغأة في الؿُاؾاث الصخُت ْصعاؾت جأزحرَا ٖلى إلاقِاعْ ،زغظذ الىضْة أن الهٓعر الىمُُت لليؿاد،
2
ْالتي ًغْظِا إلاٖالم هي مؿِيت ْمُِىت للمغأة ٦اوؿان ٧امل ٌك٩ل هه ٠املجخم٘.
ئٖالمُا ًا
ًا
ًا
ًا
ْجمُحزا يضَا ْج٣لُال
ْظٓعا
خُٟا
ٞاطا ٧اهذ َظٍ الؿُاؾاث الٗاملُت التي ضأث جغٔر في اؾخٛال ٫نٓعة املغأة
مً قأجها ٦اوؿان ٌك٩ل هه ٠املجخم٘.
أن مِٟٓم الظاث ٖىض املغأة ٌٛلب ٖلُّ الجاهب الؿلبي الظي ًدك٩ل ضْعٍ يمً نٓعر ٚالبت زالر:
أْلِا نٓعة املغأة التي جٟخ٣غ ئلى الٗ٣لُت الٗلمُت  -مً زم ال٣ضعة ٖلى الخسُُِ ئياٞت -ئلى يُْ ٤ٞ ٤الترصص خُض
ًٓ٣م الغظل مً ظاهب زغ ضْعر الخ٨م أْ الًمحر.
ئن اؾخسضام املغأة ٖلى َظا الىدٓ في إلاٖالهاث ً٣لل مً هٓغة الاخترام ئلحها في هٟـ الغظل ْفي هٟؿِا هي ،خُض ًغسخ
إلاٖالن ُ٢مت املغأة لِـ ما جملْ ٪بما جيخج ل ما حؿتهلْٚ ٪ضث الؿلٗت التي حؿتهلِ٨ا هي مهضع الخب ْالىجاح
ًا
ْىا مجها أجها بكغائها الؿلٗت حكترير الاخترام الاظخماعي ْالصخت ْالجماْ ٫جخمًٟ ً٨لِا مً جصخُذ زُاد
ْالخُٓع ،ر
ْالىٓا٢و في شسهِا ،ألن املٗلىحن اٖخماصَم ؾالُب الىٟؿُت ٧اٞت هجخٓا في جدٍٓل ال٨ٟغ الى٣ضي للمؿتهل ٪هدٓ
طاجّ ْلِـ هدٓ الؿلٗت.
أما البٗض الشاوي لهٓعة الظاث الؿلبُت ُٞخمشل في اٞخ٣اع املغأة ئلى ٍَٓت مؿخ٣لت ْبمٗجى زغ حؿخمض طاتها مً طاث
الغظل٦ ،ظل ٪ال ًم ً٨عؤٍت نٓعة املغأة ٦ما حٗغيِا ْؾاةل إلاٖالم مٗؼ٫ر ًٖ الخُاعاث الُ٢ٟٓت ْالخدخُت التي جإزغ في
يُت املجخم٘ ْالى الخجضًضَْ ،ىا ٥عأي ً٫ٓ٣ر أهّ ٢ض ن لٓؾاةِ إلاٖالم أن جهغ ٝالىٓغ ًٖ البرامج املسههت للمغأة
3
ْ٦أجها ٞيت زانت مً ٞياث املجخم٘.
ئن مك٩لت ً٢اًا املغأة جبرػ ْجخجؿض في مجالحن أؾاؾحن:
 1امساعيل زلمد ،الصورة واجلسد،مركز دراسات الوحدة العربية ،بَتوت/لبناف ،2008 ،ص.67:
 2بنكراد سعيد ،السيميائيات،دار احلوار للنشر والتوزيع  ،2005ص.54 :
 3امساعيل زلمد ،الصورة واجلسد ،ادلرجع السابق ،ص.73:
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ْ٫ر في ج٣ضًمِا ٓؾاةل إلاٖالم املسخلٟت ئًجا ُا ْآلازغ في اؾخٛال ٫نٓعتها ؾلبُ !!
خُض ٧ان ل٨ال الهٓعجحن جضاُٖاث ؾلبُت ْئًجا ُت ...ظؿضث الهٓعة إلاًجا ُت جمِٓغ عقي مم ْج٣ضمِا ٖلى
الهُٗضًً الخًاعير ْالاظخماعي ْإلاوؿاوي ُٞما ظؿضث الؿلبُت مجها مٓاَغ الخسلْ ٠ال٣ٟغ ْايُِاص املغأة ْئعَابها
ْالاهخ٣ام مً م٩اهتها ْئم٩اهاتها ْٖضَا في أخُان ٖضًضة ؾلٗت للتر ُّٞأْ ٖبضا مجزلُا َْٓ ما ٌٗ٨ـ خاالث الٟغى ٖلى
املغأة ٢ؿغا ْئ٦غاَِا ٓاظب الخٗاٌل م٘ أهماٍ خُاجُت حؿلُُت حؿخلب ئعاصتها ْجيب٘ مً مداْالث جشبُذ الىٓم ال٣اةمت
ْٞلؿٟاتها ْزلُٟاتها ال٣مُٗت الاؾخٛاللُت التي ٖاصة ما جخجؿض في مٓاَغ الؼٍْ ٠الاصٖاداث ْالكٗاعاث ال٩اط ت التي لم
جً مجها ٚحر البإؽ ْالسغاب ْالخسل .٠دُض ئن اَخمام إلاٖالم ً٣اًا املغأة ْحُُٛتها اعجبِ املىاؾباث ْالاخخٟاالث
ًُ َو ر
ًا
ْ٦شحررا ما اجسظ ق٩ل حُُٛاث ئزباعٍت لؤلوكُت ْالبرامج ،صْنر اؾدشماع َظٍ املىاؾباث في َغح مٗالجاث ظاصة ْه٣اقاث
ًا
ًا
مٓؾمُا ًبضأ م٘ املىاؾبت ٍْيخهي بها.
ر
خٍُٓت خٓ٫ر َظٍ الً٣اًا٢ْ ،ض اجسظ َظا الاَخمام ر
ق٨ال
الخاجمت:
ًىضعط ٖالم إلاٖالن الُٓم ،في ؾُا ١الجزٖت الاؾتهالُ٦ت املٟغَت خُض هض ٘ٞئلى الكغاد صاةما أ٦ثر ضال مً قغاد ما
هدخاظّ خ٣اَْ .ك٩ل الٗىهغ اليؿٓير ػباةً اؾتهالُ٦ت عةِؿُت ْحؿاَم َظٍ إلاٖالهاث التي جِٓغ الؿماث هشٍٓت في
ظٗل املغأة شخيد ،مٗجى أجها ج٣لُو ُ٢متها ئلى أصاة :شخيد ظيسخي لخلبُت عٚباث الغظاْ .٫لِظا الؿبب جٓنَ ٠ظٍ إلاٖالهاث
" املخدحزة ظيؿُا" .خُض جدىاْ٫ر َظٍ إلاٖالهاث املخدحزة ظيؿُا اليؿاد ْالغظاُ ٫غٍ٣ت مسخلٟت هاَُ ًٖ ٪الهٓعة
الجيؿاهُت املٟغَت للمغأة التي جٓحي خٓاٞغ ظيسخي مؿختر ْحؿاَم َظٍ الهٓعر الىمُُت في حٗؼٍؼ أْظّ ٖضم املؿاْاة حن
الغظل ْاملغأةْ ،جى٣ل ال٨ٟغة الخالُت :ال ْظٓص للمغأة ئال مً زالُٖ ٫جي الغظل ،هي مٓظٓصة ٦صخيد لخلبُت عٚبخّ.
ْجٓحي َظٍ إلاٖالهاث هٟؿِا أًًا ئلى أن ظمُ٘ اليؿاد جغٚبن في ئٓٚاد الغظاْ ٫أن َإالد ظمُٗا مىجظ ٓنر هدٓ املغأة.
َْظا ما ٌؿمى الٗال٢ت الخٛاًغٍت الجيؿُت ،أي الًَٓٛاث مً أظل الخُا  ٤م٘ مُٗاع الخٛاًغٍت الجيؿُت م٘ هٟى ْظٓص
مُٓ٫ر ظيسخي زغ.
ْ٢ض خان الٓ٢ذ للباخشحن ْاملىٓغًٍ ْ٢اصة املجخم٘ ْْؾاةل إلاٖالم ْالاجها ٫املسخلٟت ٖلى أ غاػ نٓعة املغأة املؿاٍْت
للغظل ْاملكاع٦ت الخُ٣ُ٣ت لّ في ا٦دكا٦ ٝىٓػر املٗغٞت الىٓغٍت ْالٗملُت مً أظل جٍُٓغ الخُاة ْخماًتها ْجلبُت خاظاث
الىاؽ ْئؾٗاصَم.
ي الٗام للمجخمٗاث ٌؿاٖض ٖلى جىُٟظ ْناًا الباخشحن ْم٣غعاث املإجمغاث السانت املغأة
ئن ع ٘ٞالٓعي الخًاع ر
ْمؿاَماتها الِاصٞت ئلى حٛحر نٓعتها الؿلبُت ْفى الخهضي ملداْلت ٞغى الش٣اٞت الظٓ٧عٍت ْجشبُتها ٦اصًٓلٓظُت اظخماُٖت
م٣ضؾت ًهبذ مً الٟ٨غ مجغص الخ٨ٟحر ى٣ضَا أْ حٛحرَا.
هإ٦ض ٖلى ان حُٛحر نٓعة املغأة مً الؿلب ئلى إلاًجاب ٌٗخمض األؾاؽ ٖلى ٓ٢ة ٟ٦اح املغأة طاتها ٍْدىاؾب مّٗ َغصًا
في ال٨ٟغ ْاملماعؾت.
ٞبًٟل الخ٣ضم أنبذ ام٩ان املجخمٗاث الىامُت جل٣ي مًمٓ رن ئٖالمي ْز٣افي ال ًمشل خ٣ُ٣ت املجخم٘ ٍْ ٓ٩رن أصاة
لخهضًغ الش٣اٞت الاؾتهالُ٦ت ْج٣ضًم نٓعر ؾلبُت ًٖ املغأة.
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كاثمت اإلاغاحو:
- 1الٗالْ ١عبابٗت ،بكحر ْٖلي ،الترٍْج ْإلاٖالن الخجاعي،الُبٗت الاْلى ،صاع الُاػْعير الٗلمُت لليكغ
.2002
ْالخٓػَٖ٘،مان /عصن،
2006
- 2ؾمحر ٖبض الغػا ١الٗبضلي٢ /دُان ضع الٗبضلي" :الترٍْج ْإلاٖالن" ،صاع ػَغان لليكغ ،عصن،
- 3مجلت "ٖالم ال٨ٟغ" ،يغٍبت "الؿٗاصة" الاقِاعٍت ْجٓزُ ٤الجؿض ،مجلض.4.ٕ .37الٍٓ٩ذ
- 4قُللغَ ،غبغث أ .املخالٖبٓ رن الٗ،٫ٓ٣جغظمت:عيٓان ٖبض الؿالمٖ ،الم املٗغٞت ،الٍٓ٩ذ/املجلـ الَٓجي للش٣اٞت
.1999
ْالٟىٓنر ْالاصاب،
.1984
- 5خامض ٖبض الؿالم ػَغانٖ" :لم الىٟـ الاظخماعي"ٖ ،الم ال٨خب ،ال٣اَغة،
.1999
- 6مجى الخضًضي :إلاٖالن ،الضاع املهغٍت اللبىاهُت ،ال٣اَغة،
.1994
ٓ - 7عصًٓ ُحر ،الٗى ٠الغمؼي ،جغظمت هٓحر ظاَل ،الُبٗت الاْلى ،املغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،حرْث/الخمغاد،
.2002
- 8مجى الخضًضيٖ /ضلي ؾُض عيا" :إلاٖالن إلاطاعي ْالخلٟؼٍٓوي" ،مغ٦ؼ ظامٗت ال٣اَغة للخٗلُم املٟخٓح،
.2007
- 9نٟٓث الٗالمٖ" :ملُت الاجها ٫إلاٖالوي" ،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة،
.2008
ي ً خخحرة نُٓٞت ،الجؿض ْاملجخم٘ ،صاع مدمض ٖلي لليكغ ،حرْث،
-10السخحر ر
.2009
ُ -11ضْٕ ؾمُت ٞ ،لؿٟت الجؿض ،صاع الخىٍٓغ ،حرْث،
.2008
-12اؾماُٖل مدمض ،الهٓعة ْالجؿض ،مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت ،حرْث/لبىان،
.2004
-13ا.صٞ.اعبي ًٞ ،الاٖالن ،جغظمت ٖبض الخ٨م السؼامي ،صاع الٟجغ لليكغ ْالخٓػَ٘ ،ال٣اَغة،
.2005
 -14ى٨غاص ؾُٗض ،الؿُمُاةُاث،صاع الخٓاع لليكغ ْالخٓػَ٘
15- David Victoroff : « Psychologie de la publicité », presses universitaires de France, Paris, 1970.
16- Armand Dayan : « La publicité », presses universitaire de France, 4em, édition, Paris, 1990.
17- Edgar Morin : « L’esprit du temps », Grosset, Paris, 1962.
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البُاو الخخامي للماجمغ الضولي الؿابو إلاغهؼ حُل البدث الهلمي خى نٌ" :اإلاغؤة والؿلم ألاهلي"
ؾغابلـ | لبناو  21 -19ماعؽ 2015

غٖاًت صْلت الغةِـ هجُب مُ٣احي ،هٓم إلاجداص الٗالمي للمإؾؿاث الٗلمُت  UNSCINمضًىت َغا لـ ،لبىان أًام
ي
 21 -19ماعؽ  ،2015مإجمغ مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي الؿاب٘رخٓ ر ٫اإلاغؤة والؿلم ألاهلي ،الخٗاْ رن م٘ مجم٘ البُان التر ٓ ر
ُْ٢إ املغأة في ظمُٗت الٗؼم ْالؿٗاصة الاظخماُٖت ْصاع الٗلم ْالٗلماد.
ْل٣ض خًغ املإجمغ الظي جؼامً م٘ الُٓم الٗالمي للمغأة ُْٖض م في الًَٓ الٗغبي ،ؾُضاث أٖماْ ٫عةِؿاث ظمُٗاث
ًا
ًا
ًا
صْلت ْهي ٧ل مً:
ٖلمُت مٓػٖت ٖلى  11ر
ر
ر
مإؾؿت
ْهاقُاث مً صازل ْزاعط لبىان ،مكاع٦ت أؾاجظة ْباخشحن مً 40
ٞلؿُحن ،الجؼاةغ ،لبىان ،املٛغب ،لُبُا،الؿٓصان ،مهغ ،الٗغا ،١الُمً ،اململ٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًتْ ،الٓالًاث املخدضة
مغٍُ٨ت.
ْ ل٣ض جٓػٖذ أْعا ١أ دار املإجمغ ٖلى زماوي ظلؿاث ٖلمُت أ٧اصًمُت ُ٢مذ صْ رع ْم٩اهت املغأة إلعؾاد مً ْالؿلم َلي،
ْ صاعث خٓ٫ر ؾخت مداْعر هي:







املدٓعر ْ٫ر :م٩اهت املغأة في الكغات٘ الؿماٍْت.
املدٓعر الشاوي :مؿخجضاث جُٓعر خ١ٓ٣ر املغأة ٖلى املؿخٓٔر الدكغَعي الضازلي ْالضْلي.
املدٓعر الشالض :املغأة ْالخىمُت املجخمُٗت الكاملت.
املدٓ رع الغاب٘ :املغأة ْاملماعؾت الؿُاؾُت في الًَٓ الٗغبي.
املدٓعر السامـ :املغأة في إلا ضإ صبيْ ،ال٨ٟغ الٟلؿٟي الٗغبي ْالٗالمي املٗانغ.
املدٓعر الؿاصؽ :املغأة ْإلاٖالم الٗغبي :حن الٟٗل إلاٖالميْ ،الاؾخٛال ٫إلاٖالوي.

َظا ْ٢ض جم الخدًحر لخٓنُاث املإجمغ مىظ أ٦ثر مً قِغ خسهُو نٟدت ٖلى مٓ ٘٢مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي
مٟخٓخت ل٩ل الباخشحن مً مسخل ٠الضْ٫ر الٗغبُت إلًها ٫ا٢تراخاتهم ئلى اللجىت الٗلمُت للمغ٦ؼ.
ْٖلى َامل املإجمغ اظخمٗذ لجىت نُاٚت الخٓنُاث ،جدذ عةاؾت الض٦خٓعة ؾغْع َالبي املل ْبًٍٗٓت ٧ل مً
ؾاجظة:
أ.ص .أمل املسؼْمي)الٓالًاث املخدضة مغٍُ٨ت(
أ.ص .هٓعر الِضٔ خماص )لُبُا (
صٖ .ا٢لي ًُٞلت )الجؼاةغ(
ص .أؾماد ؾالم ٖلي ٖغٍبي )لُبُا(
م.ص .مدمض يُاد الضًً زلُل ئ غاَُم )الٗغا(١
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ص .لُلى مدمض الٗاع) ٝلُبُا(
ص .مدمض زكمٓنر )الجؼاةغ(
ص.عبى الكٗغاوي ّ
خمٓصة ) لبىان(
ص .هاَض خمؼة مدمض نالر )الؿٓصان /الؿٗٓصًت(
ص .ئ٦غام غ٧ان )الجؼاةغ(
أ .زضًجت غٍ) ٪الجؼاةغ(
أ .أمُمت الؼًٍ )لبىان(
أٖ .ماعة ٓٞػي )الجؼاةغ(
وكض زلطذ هظه اللجنت بلى مجمىنت من النخاثج هي:






أن إلاؾالم َٓ
املٓاػهت حن ْي٘ املغأة في املجخمٗاث ٚحر إلاؾالمُت ال٣ضًمت ْاملٗانغة ْاملجخمٗاث إلاؾالمُت ،جبحن َّل ر
ًا
٧املت ٚحر مىٓ٣نتْ ،بما ًدىاؾب م٘ ُٞغتها الُبُُٗت صْنر
الٓخُض الظي أ٦غم املغأة ْٖؼػر م٩اهتها ْمىدِا خِ٢ٓ٣ا ر
أن جُالب بها.
ئن املغأة الٗغبُت ٢ض حٗبذ ْ أحٗبذ هٟؿِا في جدب٘ الٛغب ْ البدض ًٖ املؿاْاة م٘ الغظل  ،م٘ أن الكغٕ ٢ض يمً
لِا ما َٓ أعقى مً املؿاْاة  ،أال ْ َٓ الٗضٞ ، ٫املؿاْاة م٘ الغظل املسخل ٠في زهاةهّ ٖجها َٓ ئجخا ٝفي خِ٣ا
زهّ هللا سهاةو ّ
٣ٞ ،ض ّ
ٔ ٖلحها أْ ال جلُ ٤بها ٦ ْ ،ظل ٪مغ اليؿبت ئلُّ  ،لظا ال
جسٓلّ الُ٣ام أٖما ٫الج ٓ٣ر
ض للمغأة أن جغاظ٘ خؿا اتها ْ جُالب الٗض ْ ٫جُالب دِ٣ا بِٗل ٦غٍم ًدىاؾب م٘ زهاةهِا هشٍٓت
الغ٣ُ٢ت ،لُخ٩امل ٖمل ٧ل مً املغأة ْ الغظل لحرقى بهما املجخم٘ .
ًا
ًا ًا
َْاما ظضا ،لظا ال ض مً اؾديها ٫إلاؾادة ئلحها مً صازل ؾغة
ر
صْعا ٦بحررا
ئن صْ رع املغ ة في ؾغة ْاملجخم٘ ٌٗض ر
ُْ٢ام ِيت صاٖمت حؿخُُ٘ ٞحها املغأة أن ج ٓ٩رن قغٍ٩ا ٧امال في الخىمُت.

واؾدناصا بلى هظه النخاثج،جىضلذ اللجنت الهلمُت للماجمغ بلى ضُايت حملت من الخىضُاث ،نىعصها فُما ًلي:
جىضُاث ماجمغ " اإلاغؤة والؿلم ألاهلي" :
جىضُاث نامت:




ٖلى املغأة أن جضا ًٖ ٘ٞهٟؿِا لخىا ٫خِ٢ٓ٣ا الخٗاْنر م٘ الغظل ال الهغإ مّٗ.
ًيبغي ٖلى املغأة أن جخٗلم مِاعة أْ أ٦ثر مً املِاعاث لخُٗجها ٖلى الخُاة ْجسلهِا مً إلاج٩الُت ٖلى الغظل ْجخٗاْنر
مّٗ في ص ٘ٞعجلت املجخم٘ ئلى الخ٣ضم .
صٖٓة املإؾؿاث الٗلمُت ْالباخشحن ْأَل ال٨ٟغ ئلى وكغ ز٣اٞت الؿلم ْالخٗاٌل ْالدؿامذْ ،اخترام خ١ٓ٣ر
ًا
ًا
زانت.
ر
ٖامت ْاملغأة
إلاوؿان ر
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ًجب الخُٖٓت سُٓعة ػْاط ال٣انغاث ملا لِا مً زاع زُحرة ٖلى الٟخُاث؛ م٘ زل ٤هٕٓ مً الخٗاْ رن ْالخ٩امل حن
ًا
زانت الجمُٗاث َلُت مً أظل وكغ الٓعي مساَغ َظا الؼْاطْ ،الً٣اد
ر
املإؾؿاث الخٓ٩مُت ْٚحر الخٓ٩مُت
ٖلى مشل َظٍ الٓاَغة.
يغْعة الاَخمام صخت املغأة ٢بل الخمل ْأزىاةّ ْبٗضٍ.

في مجاٌ ألاخىاٌ الصخطُت:
ٖ ضم الؿعي ملُا ٣ت ٓ٢اهحن خٓا ٫الصسهُت م٘ مٓاص اجٟاُ٢اث خ١ٓ٣ر إلاوؿان التي ٖالجذ الخ١ٓ٣ر ْالٓاظباث
ؾغٍت ،لسُٓعة ما ظاد بهظٍ املٓاص ْآلازاع الؿلبُت التي ًم ً٨أن جِٓٗ٢ا ٖلى ؾغة ْاملجخم٘؛ ل ٖلى الضْ٫ر
الٗغبُت الخمؿ ٪سهٓنُتها الضًيُت التي أٖترٞذ لِا بها ال٣اهٓنر الضْلي.
ً جب الخسلي ًٖ املماعؾاث الخ٣لُضًت التي ال ججض مهضعَا الكغات٘ الؿماٍْت ْجًغ اؾخ٣غاع ؾغة ْاؾخمغاعَا
ْطل ٪مً زال ٫جٓخُض ْجٍُٓغ الىٓغة لً٣اًا املغأة صازل ؾغة ْفي املجخم٘ لخهبذ أ٦ثر جالةما م٘ مخُلباث
الٗهغ ْعَاهاث الٓا ٘٢املخٛحر.
 الخٟاث الغظاْ ٫اليؿاد ئلى َبُٗت ٧ل مجهما ْما ًٞل هللا ّ بًِٗم ٖلى بٌٗ ٞاطا ؾاص َظا الٓعي في املجخم٘ ،
٧ان لّ ئًداد في ٦شحر مً ظٓاهبّ ْ٧ان ظضًغا أن ًدل ٦شحر مً املك٨الث املٗ٣ضة  ْ ،أن ًهلر ٦شحر مً ْيإ
الٟاؾضة ْ ،ان ًد ٟٔللمجخم٘ البكغٔر َبُٗخّ ُْٞغجّ.
 يغْعة التر٦حز ٖلى الضْعر ؾاسخي الظي جلٗبّ الىسب ْاملإؾؿاث الخٗلُمُت ْمىٓماث املجخم٘ املضوي ،في وكغ ُ٢م
الؿالم الدؿامذ ْاخترام الٛحرْ ،ج٣ضٌـ ؾغة ْاٖخباعَا أَم ع٦حزة للمجخم٘ ْيغْعة ىائها ٖلى أؾـ ؾلُمت
جًمً ٣ائها ْاؾخمغاعَا.
في مجاٌ الخنمُت اإلاجخمهُت الشاملت:
ْ ي٘ مىااج جغبٍٓت للمضاعؽ جمُ٘ مغاخلِا ْللجامٗاث جضٖم اخترام املغأة ْالاٖترا ٝأَمُت صْعَا ٦مغبُت
َو
َْ ٦ومضعؾت إلٖضاص ظُل ْاعي ٌٗمل ٖلى ىاد ْاػصَاع الًَٓ.
ًا
ؾببا في نالح املجخم٘ ْجغبُت أٞغاصٍ لخخطر خ٣ُ٣ت ج٩املِا
ً جب أن ًُىٓغ للمغأة بٗحن إلاوؿان الؿامي الظي ًٓ٩نر ر
ْخِ٢ٓ٣ا ْخغٍتها.
ً جب أن تهُأ املغأة ألصاد عؾالتها الاظخماُٖت ْالُ٣ام اإلنالح الاظخماعي ْ زالقي ْئٖضاصَا ٦أم ْهه ٠املجخم٘
لدؿاَم ما ًدىاؾب ْئًاَا في جىمُت ْالضٞإ ًٖ املجخم٘ .
 ال ض مً جٓٞحر ٞغم الٗمل املىخج ملؿاَمت املغأة في ظمُ٘ املُاصًً ْمؿاٖضتها ٖلى أن ًٓ٩نر ٖملِا ؾاةغ في اججاٍ
ظمُ٘ الخٛحراثْٖ ،لى أؾاؽ الخىمُت الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت أزظة في الاٖخباع جٓٞحر املخُلباث التي ج ٠٣خاظؼ
أمام املغأة .
 جٍُٓغ هٓمت ْإلاظغاداث التي جدض مً مكاع٦ت املغأة في الخىمُت ْبظ ٫ظمُ٘ الجِاث املٗىُت ٢هاعٔر ظِضَا
لخٓٞحر البِيت املدٟـؼة لٗمـل املغأة .
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في اإلاجاٌ الؿُاس ي:
 حصجُ٘ ئظغاد صعاؾاث مُضاهُت مخٗم٣ت لخ٣ضًغ الدجم الخ٣ُ٣ي ملكاع٦ت املغأة في الخُاة الؿُاؾُت.
 صٖم َمٓح املغأة ؾُاؾُا دُض ال ً٣خهغ صٖمِا ٖىض خض جسهُو ٓ٧جا لليؿاد في البرملان ،ل ًجب أن جٓ٩نر
مكاع٦تها قاملت ل٩اٞت مٓا ٘٢نى٘ ال٣غاع في الضْلت .
ًا
ًا
مٗٓ٣ال مً السبرة الؿُاؾُت ْاملؿخٓٔر الٗلمي ْئن جٓ٩نر ملمت الىٓام
ر
ً جب أن ًخٓٞغ لضٔ املغأة البرملاهُت ر
خضا
الؿُاسخي للضْلت ْمؿحرتها الضًم٣غاَُت ْالؿُاؾُت ْالدكغَٗاث طاث الٗال٢ت ْْ.ي٘ عؤٍت ْزُت ٖمل ْاضخت
ملكاع٦ت املغأة ٟٗالُت بٗض صزٓلِا البرملان .
 يغْعة ئًجاص لُاث ملخابٗت ْجُُ٣م الضْعر اليؿٓير في الخُاة الؿُاؾُت ٌ،كاع ٥في ئوكائها ْجُٟٗلِا ٧ل املٗىُحن
أهٟؿًِ.
ّر
ضٖم اليؿاد ،ما في طل ٪اليؿاد
في اإلاجاٌ ؤلانالمي:





جم٨حن املغأة مً مٓا ٘٢اجساط ال٣غاع ْاملكاع٦ت في عؾم الؿُاؾاث إلاٖالمُت ْالخدغٍغٍت م٘ الٗضالت في جٓػَ٘ ٞغم
الؿٟغ الساعجي ،للٗمل الصخٟي ْ٦ظلٞ ٪غم الخضعٍب.
جدضًض ْمٗالجت ؾباب التي ججٗل أٚلبُت الصخُٟاث ٚحر متزْظاث ) (%63في املغخلت الٗمغٍت ما حن ) ( 40-20
ٖام ْهي ٞترة السهٓبت ْإلاهجاب ْإلاهخاط الصخٟي.
ج ًٍٓ٩املىٓماث املِىُت املخسههت التي جغعى املغأة الصخُٟت ْجٓٞغ لِا الخضعٍب الخ٨ىٓلٓجي الخضًض صازلُا
ًا
ًاَْزاعظُاْ ،جضا ًٖ ٘ٞخِ٢ٓ٣ا.
ٖلى املغأة أن جيبظ اؾخٛال ٫ظؿمِا في إلاٖالهاث ْجغٍْج الكغ٧اث لبًاٖتهم بها.

وفي ألازير ؤهضث لجنت ضُايت الخىضُاث نلى ما ًلي:







الٗمل الجاص ْالِاصٖ ٝلى يمان مٗغٞت اليؿاد ٧اٞت لخْ ًِ٢ٓ٣جمُ٨جهً مً املُالبت خٓٞحرَا ْحٗؼٍؼَا
ْمماعؾتهً لِا.
الٗمل ٖلى وكغ ز٣اٞت الؿلم ْالٗمل ٖلى جم٨حن املغأة مً خِ٢ٓ٣ا ْجُٟٗل ٢ضعاتها بك٩ل أ٦ثر اًجا ُت ْئهخاظُت،
ًا
ْمؿاَمت مً مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي في وكغ ز٣اٞت الؿلم ْاخترام املغأة٢ ،غعر ًا
ىادا ٖلى جٓنُت لجىت الهُاٚت
ر
املإجمغ ،وكغ أٖماَ ٫ظا املإجمغ يمً ؾلؿلت أٖما ٫املإجمغاث الهاصعة ٖىّ.
٦ما ًٓصخي ٧ل ؾاجظة املكاع٦حن في ٗٞالُاث َظا املإجمغ ًغْعة ٖ٣ض مإجمغاث مخسههت ْصْعاث جضعٍبُت في
مىاَ ٤مخٗضصة مً الًَٓ الٗغبي.
ع ٘ٞجٓنُاث َظا املإجمغ ئلى الجِاث املٗىُت ْوكغَا ٖلى هُاْ ١اؾ٘ مً زال ٫الصخاٞت ْإلاٖالمْ ،مسخل٠
مٓا ٘٢الخٓانل الاظخماعي.
ْفي زحر ًضٖٓ مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي ظمُ٘ املكاع٦حن في َظا املإجمغ ْأًٖاةّ ْمخدبُّٗ ،للمؿاَمت في جغُ٢ت
خ١ٓ٣ر املغأة مً زال ٫وكغ الخُٖٓت حن ْؾاٍ املٗىُتْ ،مٓانلت البدض ْوكغ امل٣االث ْالضعاؾاث املخسههت،
خضاد مً مُل٘ ؾبٕٓ امل٣بل ،جدذ عٖاًت ْصٖم
َْٓ ضْعٍ ًخٟ٨ل دىُٓم صوعاث حهلُمُت مجانُت ألًٖاةّ ا ًار
الاجداص الٗالمي للمإؾؿاث الٗلمُت "."UNSCIN
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