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جىظئت؛
جلعب اإلاشأة دوسا سابذا في العير العادر للمجخمع ،فهي سهيزة ألاظشة التي بذونها ال جلىم كابمت ،وهي
اإلاشبيت ألاولى ألفشادىا ،واإلاىحهت لعلىههم ،والخشيصت على ظالمتهم من آلافاث التي كذ يخعشرىو لها،
وهي التي جنسج ريل العالكاث التي جشبغ ألاظشة باإلاجخمع.
هما حعاىم اإلاشأة باإلرافت إلى رلً في بناء اكخصاد ألاظشة عن ظشيم العمل خاسج البيذ ،أو منظمت
لهزا الاكخصاد ،وحشيصت عليه وعاملت على اظخفادة ألاظشة من الخذماث الاحخماعيت اإلاخخلفت والخعليم
والصخت والعىن ،والدشغيل … وول ما يمىن أو يؤدر إلى سفع معخىي ألاظشة على حميع اإلاعخىياث
حتى جضداد انذماحا في اإلاجخمع ويعهل انذماج أفشادىا فيه.
يهذف ىزا النشاط إلى حعليغ الضىء على ميانت اإلاشأة في اإلاجخمع همىاظنت أو صوحت أو أم أو عاملت
أو صاحبت كشاس ،من أحل جفعيل انذماحها باإلاجخمع ولخصبح رشييا ال يغض العشف عنه يعاىم في بناء
حيل العالم والعيش اإلاشترن.
هما يهذف ىزا اإلالخلى الزر انعلذ بعذ أظبىع من مؤجمشنا الذولي العابع حىٌ اإلاشأة والعلم ألاىلي
إلى فخح اإلاجاٌ ألعضابنا من الجضابش الزين لم حعمح لهم الظشوف للخضىس إلى لبناو للمعاىمت بعشح
أفياسىم وملترحاتهم.

اإلاششفت العامت على اإلالخلى  /د .ظشوس ظالبي
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مٙاهت اإلاغؤة في الشغيهت ؤلاؾالميت واوهٙاؽ طل ٚنلى نملها في اإلاجخمو االؼاثغري
الذهخىسة وؿيؿت َاؾمت الؼَغاء  /ظامهت االياللي بىوهامت زميـ ملياهت

اإلالخص:
ًا ًا
ًا
ضيضا مً قلمها
ي
بالًا في عنايت خٓىْها  ,وجدظيغ
وخشا ي
مً يخإمل الىطىص ؤلاؾالميت يجض نىايت نكيمت بشإن اإلاغؤة  ,ي
والخهضر نلحها َٓ ,ض ؤمغ ؤلاؾالم بالخهامل مو اإلاغؤة في خضوص ؤلاخؿان ؤَ خضوص نكيمت وغىابـ ْىيمت  ,وخظع مً قلمها
ّ وواظباث ظهلها جضزل ميضان الهمل لخخمحز في
ؤو حهضر خضوص هللا في الخهامل مهها ،وٗل ما ؤنؿاٍ لها ؤلاؾالم مً خٓى ي
ظميو اإلاؿخىياث  " :بط جاٖض مهكم ألاؾغ التي حهمل َحها الؼوظاث نضم وظىص ؤر صليل نلى ؤن نمل الؼوظت وألام يٙىني له
ؤزغ سخيء نلى ألاؾُا ٛؤو نلى الهالْت بحن ألام وؤوالصَا  ،خيض ؤن الؼوظاث الهامالث يللإن بلى ؾغئ مخهضصة لغنايت
ؤؾُالهً ؤزىاء ييابهً في الهمل مشل الاؾخهاهت بإم الؼوظت ؤو خماتها ؤو زاصمت ؤميىت ،ؤو باخاّ الؿُل بةخضي صوعي ااخػاهت
ختى يطل بلى الؿً التي جم٘ىه مً الالخداّ باإلاضعؾت  ،وَظا يىؿبٔ نلى ألاؾغ في الُئاث الُٓحرة والغيُيت َان الضاَو ألاوٛي
اللخداْهً بالهمل َى قغوَهً الاْخطاصيت اإلاىسُػت وااخاظت اإلالخت بلى اإلاؿانضة في بنالت ؤؾغًَ.
َاإلاغؤة باٖدؿابها خٔ الهمل والخهلم اؾخؿانذ بُػل ُٖاءتها وْضعتها ؤن حؿخٓل اْخطاصيا  ،الظر م٘جها مً اإلاؿاَمت
في بنالت ألاؾغة ماصيا بلى ظاهب جدملها مؿاوليت جغبيت ألاوالص وجيشئتهمَ ،اإلاغؤة هي التي جخدمل مؿاوليت حؿيحر اون بيتها
والهىايت بإوالصَا بغاَت بلى ما جٓىم به مً وقاثِ زاعط اإلاجزٛي .
لهظا َةهىا "ال وؿخؿيو ؤن هى٘غ ؤن الهالْاث ألاؾغيت في ألاؾغة التي حهمل َحها الؼوظت ْض جإزغ في الطغام بحن الؼوظحن
ي ويه٘ـ َظا الزخالٍ
نلى الؿياصة ،واإلاحزاهيت والاصزاع ومهاملت ألاؾُا ٛوان ٗاهذ هخاثج طل ٚجسخلِ مً َئت زغ ي
اإلاؿخىياث الاْخطاصيت والشٓاَيت واإلايى ي ٛالصخطيت"ٖ .ما مىدذ اإلاغؤة َغص نضيضة للهمل لخمً٘ اإلاغؤة اإلاهاضغة مً بزباث
وظىصَا وجىَغ ألاصواث الخ٘ىىلىظيت ااخضيشت .وفي ألازحر هؿغح الدؿائٛي الخاليَ :ل للمٙاهت التي مىدتها الشغيهت ؤلاؾالميت
للمغؤة نالْت باعجٓائها في اإلاجخمو االؼاثغر؟
ر.
اليلماث اإلافخاحيت :اإلاغؤة ،الشغيهت ؤلاؾالميت ،الهمل ،اإلاجخمو االؼاثغ ي
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اإلالذمت:
جىاظه ألاؾغ اإلاؿلمت اليىم مجمىنت مً بَغاػاث الخًحراث الاظخمانيت وما خملخه مً مخًحراث ومخىاْػاث لألؾغة اإلاؿلمت
بُػل وؾاثل ؤلانالم والاجطا ٛالتي ٗان لها صوعي ٖبحر في حًيحر الىمـ الٓيمي والؿلىٗي للُغص اإلاؿلم الظر ؤضبذ يهيش
خالت ضغام صازلي بحن جيشئخه ألاؾغيت التي انخمضث نلى ْيم الضيً ؤخياها ،ومىعوزاتها وجغاٖماتها الشٓاَيت ؤخياها ؤزغي،
وبحن ما وَض بلحها مً الًغب مً ؤهماؽ ؾلىٖيت ،مهيشيت واؾتهالٖيت اؾخٓؿبذ َئت ٖبحرة مً الشباب اإلاؿلم والتي ٗان لها
ؤزغ ٖبحر في حًيحر الاججاٍ الُ٘غري والؿلىٗي لهم .
لظا وظب نلى ألاؾغة االؼاثغيت اإلاؿلمت ٗىجها لم حؿدشجي مً َظٍ الخًحراث التي مؿذ ؾلمها الٓيمي ؤن جدبجى همىطظا
ؾلىٖيا جغبىيا يؿخمض ْيمه مً الضيً بهيضا نً ظى الخٓاليض وألانغاٍ التي خلذ مدل الضيً صازل بهؼ ألاؾغ َىخج نجها
ؤَغاص يحر مخمازلحن بحن ؤَٙاعَم وؾلىٗاتهم.
واإلاغؤة في قل حهاليم ؤلاؾالم الٓىيمت وجىظحهاجه ااخ٘يمت حهيش خياة ٖغيمت في مجخمهها اإلاؿلم خياة ملاَا ااخُاوة
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
ي
ؤظىنيت
ػوظت ؤو ختى
ي
زالت ؤو
نمت ؤو ي
ؤزخا ؤو ي
ؤما ؤو ي
بيخا ؤو ي
والخ٘غيم مً ؤوٛي يىم جٓضم َيه في َظٍ ااخياة وفي ٗل خا ٛخياتها ي
ًا
ًا
ٖبحرة ،لٓض ؤنؿيذ اإلاغؤة في ؤلاؾالم ااخغيت الاْخطاصيت التي للغظل ؾىاء بؿىاء وجُؿغ َظٍ ااخغيت بإجها ْضعة
ضًحرة ؤو ي
ي
ًا
ًا
مالٙا وؤن جطان َظٍ اإلال٘يت مً الانخضاء نلحها وَى خٔ بوؿاوي مهترٍ به في ٗاَت الضؾاجحرع.
ْاهىها نلى ؤن يطبذ ي
ي
الصخظ
ؤنؿى ؤلاؾالم اليؿاء ضبًت اإلاؿاوليت الاظخمانيت ٗالغظل َٓض ؤزظ الىبي نليه الطالة والؿالم البيهت مً اليؿاء ؤهُؿهً،
ًا
بنؼاػيا إلاٙاهتهً في ؤلاؾالم وطل ٚما غ ال يسؿئ صا ٛنلى مؿاوليتهً اإلابا غة في ؤهُؿهً مؿئىليت مؿخٓلت نً مؿئىليت
َ َ ُّ َ َّن ُّ َ َ َ ُمْل ُت ُمْل َ ُت ُت َ ُمْل َ َ َ َ َ َّن ُت ُمْل ُمْل َ َّن َ ُمْل ًا َ َ َ ُمْل ُمْل َ َ َ َ ُمْل َ َ
حن َو يال
ً و يال يؼِبه ي
ً ِببالل ِبيه يئا و يال يؿ ِبغْ ي
 ٚنلى ؤن يال يش ِبغٖ ي
اث يب ِبايهى ي
اءٕ اإلاا ِبمى ي
الغظل في مؼاولت ؤمىعًَ " يا ؤحها الى ِبب يي ِببطا ظ ي
َ
َ َ ُمْل ُت َّن َ ُمْل َ ُمْل ُمْل َ ُت َّن َّن
َ ُمْل ُت ُمْل َ َ ُمْل َ َ ُت َّن َ َ َ ُمْل َ ُت ُمْل َ َ ُمْل َ َ ُت َ ُمْل َ َ ُمْل َّن َ ُمْل ُت َّن َ
َّن َ
ىع
ً الل َيه ِبب َّن ين الل َيه ي ُتُ ٌري
ً واؾخً ِبُ يغ له ي
وٍ َب ِبايهه ي
ِ ٚبفي َم ُمْله ُتغ ٍن ي
ً َو يال َي ُمْله ِبط َيى َ ي
ً وؤعظ ِبل ِبه ي
ان يُت ِبريى يه بح ين ؤي ِبض ِبحه ي
حن ِبب هخ ٍن ي
ً و يال يإ ِبج ي
ً ؤوالصَ ي
يٓخل ي
ًا
اظخمانيا وؤنلى ْضعَا خيىما ؤنؿاَا خٔ
ي
يم "( ،)1ؤلاؾالم مً زال ٛحشغيهاجه الغاجهت ااخاضت باإلاغؤة عَو مٙاهت اإلاغؤة
َّنع ِبخ ٌري
ازخياع الؼوط ْا ٛنليه الطالة والؿالم  ":ال جى٘ذ ألايم ختى حؿخإمغ  ،وال الب٘غ ختى حؿخإطن في هُؿها وبطجها ضماتها .

()2

"

أوال :جحذيذ اإلافاىيم
 /1العمل  :االهض الظر يبظ ٛؤلاوؿان ؾىاء ٗان نٓليا ؤو نػليا  ،بمهجى اؾخسضام الُغص لٓىاٍ اإلاسخلُت مً اظل جدٓئ
مىُهت (.)3
 /2اإلاشأة العاملت  :وهي الؼوظت اإلاىجبت التي جاصر نمال مىكما ومشغونا زاعط اإلاجزٛي وجخٓاضخى نليه اظغ ،وجغجبـ مىانيض
نمل مدضصة ،وجاصر ؤصواعَا الؼوظيت والامىميت(.)4
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ثانيا :اإلاشأة في ؤلاظالم وحلها في العمل
ؤلاؾالم خض نلى الهمل وعيب َيه وظهل له مجزلت نكمى ومٙاهت ٖكريي وفي الٓغآن ما يٓغب مً زالزماثت وؾخحن آيت
َ
ُت ُت
َّن
َ َ َ َ ُت ُت ُمْل َ ُمْل َ َ ُت ًا َ ُت
ُمْل
ىال َ ُمْلامشىا ِبفي َم َى ِباٖ ِب َها َوٗلىا ِبمً ِّر ِبعػ ِبْ ِبيه َوِببل ُمْلي ِبيه
ع طل ي
جخدضر نً الهمل وجدض نليه بٓىله حهالى ُ  :تَ َ يى ال ِبظر ظه يل ل٘ يم ألاع ي
َ ُمْل ُمْل
َ ُمْل ٌر َ
ُّ ُت
اؽ ( ،)6وفي الؿىت الىضايا ال٘شحرة التي جخجه بلى
ؽ ِبضي ٌريض َو َم َىا ِبَ ُتيو ِبل َّنلى ِب ي
يه بإ ي
يض ِبَ ِبي
ىع"( ،)5ويٓىٛي ؾبداههَ :وؤ َهؼل َىا اا َخ ِبض َي
اليش ُتي
ااخؼ نلى الهمل وجبحن مجزلخه وَػل الهامل الظر ي٘ض في ؾلب عػْه ونماعة ألاعع ْا ٛنليه الطالة والؿالم " :ما ؤٗل
ًا ًا
ؾهاما زحريا له مً ؤن يإٗل مً نمل يضٍ وبن هبي هللا صاوص نليه الؿالم ٗان يإٗل مً نمل يضٍ(.)7
ي
ؤخض
ومً ألاضىٛي التي خض نلحها ؤلاؾالم الاؾخُاصة مً ٗل ما سخغٍ هللا للىاؽ في ألاعع ،والترييب في بخؿان الهمل وبجٓاهه بٙل
ُت ُمْل ُت ُمْل َ ُت َ َ
ِّر
َ ُت
َ ُت ُمْل َ ُت ُمْل َ
ُمْل َ
ىا َ َؿ َح َريي الل ُتيه َن َمل٘ ُمْليم َو َع ُتؾىل ُتيه َواإلاا ِبم ُتىى ين َو َؾت َر ُّصو ين ِببلى َن ِبال ِب يم الً ُمْلي ِب ي
ب
الىظىٍ التي جدٓٔ لبجي ؤلاوؿان ْا ٛحهالى   :وْ ِب يل انمل ي
ُت
َ ُت
َ ُت َ
ًا
َّن
نمال ؤن
َوالش َه َاص ِبية َ ُتي َى ِبِّرن ُتئ٘م ِبب َما ٖ ُتىخ ُمْليم ح ُمْله َملى ين)( ،)8والىبي نليه الطالة والؿالمم يٓىٛي  " :بن هللا يدب بطا نمل ؤخضٖم ي
يخٓىه(.)9
واإلاغؤة نىطغ مً نىاضغ اإلاجخمو التي جخىظه بلحها جل ٚالىضاءاث والخىظحهاث َاإلؾالم ال يإبى نملها في مديـ ما جؼٗىا به
الىُىؽ وجٓىم به ألازالّ وجدُل به اإلاغؤة ٖغامتها وخياءَا ونُتها ويطان به الضيً والبضن والهغع والٓلب والهٓل ,
الهمل الظر يطل ألامت بلى يايتها مً الؿياصة واإلاجض  ,وطل ٚمً زال ٛما يىاؾب َؿغتها وعؾالتها وؾبيهتها ومىاَ ها
وميىلها وْضعاتها .ولً٘ ؤلاؾالم مو طل ٚيىكغ بلى يايت الهمل ومٓاضضٍ َ ,حريي ؤن ْيام اإلاغؤة نلى اون بيتها وجضبحر ؤمىعي
ًا
مجزلها وجغبيت ؤبىائها وعنايتهم مً ؤَم ألانما ٛوؤظلها وؤهُهها لألمت ظمهاء هه يبجى به ٖياهه وَى خُل مجخمو ألاؾغة نامغيا
بٙل زحر وضالح  ،واإلاغؤة في الهمل ؤَ جل ٚألاؾغ زابذ بإصلت مجها :
( ؤ) ْ -طت بىتي هيب مو مىسخى نليه الؿالم اإلاظٗىعة في ؾىعة الٓطظ(.)10
( ب )  -ؤن الىبي نليه الطالة والؿالم ؤطن لليؿاء في مغآَخه في بهؼ يؼواجه مجهً ؤم ؾلمت في يؼوة زيكر وَخذ م٘ت(,)11
وناجشت وؤم ؾلمت في يؼوة بجي اإلاطؿلٔ  ,وٗاهذ َاؾمت مهه في يؼوة ؤخض حًؿل نىه الضم إلاا شج وظهه ونلي يؿ٘ب
نليه اإلااء( ,)12ونً ؤم نؿيت عضخي هللا نجها ؤجها ْالذ  :يؼوث مو عؾىٛي هللا ؾبو يؼواث ؤزلُهم في عخالهم َإضىو لهم
الؿهام وؤصاوري االغحى وؤْىم نلى اإلاغضخى( ,)13وٖظلُ ٚتعَيضة عضخي هللا نجها ٗاهذ لها زيمت مخؿىنت بمضاواة االغحى في يؼوة
ألاخؼاب جددؿب بىُؿها نلى زضمت مً ٗاهذ به غيهت مً اإلاؿلمحن  ،وٗان عؾى ي ٛهللا ضلى هللا نليه وؾلم ْض ْا ٛلٓىمه :
خحن ؤضيب ؾهض بً مهاط في ااخىضّ اظهلىٍ في زيمت عَيضة ختى ؤنىصٍ مً ْغيب( .)14وزنذ في الصخيذ ؤن ػييب بيذ
جخش عضخي هللا نجها ٗاهذ حهمل بيضَا وجخطضّ( ،)15وٗاهذ جضبٌ االلىص وجسغػي وجخطضّ به في ؾنيل هللا(َ .)16اإلؾالم ال
يمىو اإلاغؤة مً الهمل مً خيض َى ول٘ىه يمىهها مً الهمل اإلاىافي للضيً ؤو ااخلٔ الٓىيم َيشترؽ في نملها ؤن جٙىني
مددشمت وْىعة بهيضة نً مكان الُخىت يحر مسخلؿت بالغظا ٛوال مخهغغت لؿُىعي ؤو جكرط .
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ثالثا :رشوط عمل اإلاشأة اإلاعلمت
ًا
ًا
ؤؾاؾيا
نىطغا
بن ؤلاؾالم الظر ٖغم اإلاغؤة ؤخؿً ج٘غيم ،وؾمذ لها بالهمل الىنيل غمً ؤؾغتها ومجخمهها ،ختى جٙىني
ًا
مىها ًا
وَهاال في بىاء ألاؾغة اإلاؿلمت واإلاجخمو اإلاؿلم ،والضو ي ٛاإلاؿلمتَ ،اإلؾالم ال يمىو اإلاغؤة اإلاؿلمت ًا
باجا ،بل خضص لها هىنيت
ي
ًا
الهمل ،مو ما يدىاؾب وؾبيهتها التي َؿغَا هللا نلحها ،ووغو لهملها غوؾا جدُل لها ٖغامتها:
 -1ؤال جسخلـ اإلاغؤة بالغظا ٛفي نملهاَ ،هظا الازخالؽ يػغ اإلاغؤة والغظا.ٛ
 -2ؤن يٙىني الهمل بمىآَت الؼوط ؤو ألاب ،ؤو ألار ،ؤو َمً َى مؿئىٛي نجها.
 -3ؤن يدىاؾب الهمل مو ؾبيهتها ًا
بهيضا نً ؤلاعَاّ والخهب الشضيض الشاّ.
 -4يجب نلى اإلاغؤة ؤن حهمل في اإلاجاالث التي حهىص نلى اإلاجخمو بالىُو والُاثضة:
ًا
بضال مً حهليم الغظا ٛلهً.
(ؤ) في مجا ٛالتربيت والخهليم :لدؿخؿيو ؤن حهلم البىاث ي
ًا
بضال مً ألاؾباء.
(ب) في مجا ٛالؿب ،والخمغيؼ اليؿاجي ختى جضاوري اليؿاء ي
(ط) ااخياؾت اليؿاثيت :لٙي جسيـ لبىاث ظيؿها َال يظَكن بلى ااخياؾحن مً الغظا.ٛ
(ص) ؤال يإزظ نملها ُتظل وْتها ،وؤن حهؿي ًايئا مً وْتها صاء واظباتها اإلاجزليت ،وجلبيت عيباث ػوظها ،وااخغص نلى جغبيت
ؤوالصَا.
(َ ) ؤال جتزيً نىض زغوظها ،وال جػو اإلاؿاخئ نلى وظهها ،وال جخهؿغ ،بل جلنـ االلباب ألاؾىص الؿىيل الهغيؼ،
وحًؿي الىظه نىض مالْاة الغظا.ٛ
ٖما بن اإلاجخمو الظر ِّر
خغعي اإلاغؤة َى هُؿه الظر ْظٍ بها بلى صازل اإلاطاوو ؤو ؤلاصاعاث في بيئت مليئت با زؿاع نلى هُؿيتها
وؤزالْها َ ،ظا ما ؤْترَا وؤبهضَا وهي مسؼني الهىاؾِ ؤلاوؿاهيت ،الشهىعي بالهاؾُت اإلا٘خملت هدى ألاؾغة َ ،إضبدذ بما
ؤلٓي نلحها مً مخانب الهمل زاعط اإلاجز ي ٛضىعة ْغيبت للغظل مجها للمغؤة "(َ ،)18الهمل وال٘ؿب ظهل اإلاغؤة ؤٖثر جدغعا
َشهغث بٓيمتها الاظخمانيت والاْخطاصيت َ ،ما ناصث جخدمل الٓيىص ألاؾغيت وال ؤن جٓىم بضوعي ااخاغىت واإلاغبيت واإلالبيت
اخاظاث الؿُل واإلاخابهت لؿلىٖه وجيشئخه ،بل ؤضبذ اخخٙاٖها بإؾُالها مدضوصا بؿنب ْلت الىْذ ونىصتها للمجزٛي مدملت
ي ٗاالؾخهاهت باإلاغبيت صازل اإلاجز ي ٛؤو بيٙاٛ
بٙل ؤنباء الهمل مما َغ ع نلحها ؤن حؿخهحن في جغبيت ؤؾُالها نلى ظهاث ؤزغ ي
اإلاهمت بلى صوعي ااخػاهت في ؾً مب٘غة بضء مً ؤعبو ؾىىاث ،بغاَت بلى يياب ٖباع ألاؾغة ٗاالض واالضة ،الظيً ٗان لهما صوعي
َام في جىظيه التربيت للؿُل ،وطل ٚبؿنب الخًحراث التي ؾغؤث نلى ألاؾغة الهغبيت واهخٓالها مً ألاؾغة اإلامخضة ،التي حشمل
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االضيً وألانمام ،ألاْاعب بلى ألاؾغة الىىاة التي جخمحز باالؾخٓال ٛالخام نً ألاؾغة اإلاغظهيتٗ ،ل َظا وِْ خاظؼا ؤمام
ألاؾغة إلاخابهتها نلى بنؿاء همـ ْيمي وهمىطظيت جغبىيت ؾليمت ؾُالها.
سابعا :جىشيم اإلاشأة في ؤلاظالم
 -1لم يهخكر ؤلاؾالم اإلاغؤة م٘غوَت ،ؤو مهاهتٖ ،ما ٗاهذ في االاَليت ،ول٘ىه ْغعي خٓيٓت جؼيل َظا الهىان نجها :وهي ؤن
اإلاغؤة ْؿيمت الغظل لها ما له مً ااخٓىّ ،ونلحها ًا
ؤيػا مً الىاظباث ما يالءم جٙىيجها وَؿغتها ،ونلى الغظل بما ازخظ به
مً الغظىلت ،وْىة االلض ،وبؿؿت اليض ،واحؿام ااخيلت ،والطكر نلى الخهب واإلاٙاعٍ ،ؤن يلي عياؾتهاَ ،هى بظل ٚولحها
يدىؾها ،ويظوص نجها بضمه ،ويىُٔ نلحها مً ٖؿب يضٍ.
 -2ومً مكاَغ ج٘غيم اإلاغؤة في ؤلاؾالم ؤن ؾىاَا بالغظل في ؤَليت الىظىب وألاصاء ،وؤزنذ لها خٓها في الخطغٍ،
ومبا غة ظميو ااخٓىّي ٖدٔ البيو ،وخٔ الشغاء ،وخٔ الضاثً ،وخٔ الخمل ،ٚويحرَا.
 -3وْض ٖغم ؤلاؾالم اإلاغؤة ،وطل ٚخيىما ؤزكر هللا حهالى في الٓغآن بإن هللا زلٓىا مً طٖغ وؤهثى ،وظهل محزان الخُاغل
َ ُس
َ َ ُّ َ َّن ُس َّن َ َ ْق َ ُس ْق ْق َ َ َ ُس ْق َ َ َ َ ْق َ ُس ْق ُس ُس ً َ
ىبا َوك َبا ِب َل ِلخ َع َاسفىا
ي َٓا ٛنؼ مً ْاثل{ :يا أيها الناط ِإنا خللناهم ِمن ره ٍرش وأنثى وحعلناهم رع
الهمل الطاار والخٓى ي
َّن
ُس
َّن َ ْق َ َ ُس ْق ْق َ َّن َ ْق َ ْق َّن َ َ ٌم َ
يم خ ِب ٌمير} [الدجشاث.]13:
ِإو أهشمىم ِعنذ الل ِه أجلاهم ِإو الله ع ِل
 -4ومً مكاَغ ج٘غيم اإلاغؤة في ؤلاؾالم الاَخمام بخهليمها :نً ؤبي ؾهيض ااخضعريْ :الذ اليؿاء للىبي نليه الطالة
يىما مً هُؿَ ،ٚىنضًَ ًا
والؿالم« :يلبىا نلي ٚالغظاَ ،ٛاظهل لىا ًا
يىما لٓحهً َيهَ ،ىنكهً ،وؤمغًََٙ ،ان مما ْاٛ
ُس
حجابا من الناسَٓ ،الذ امغؤة :وازىحن؟ َٓا :ٛوازىحن»([ )17مهجى ُتج ِّر
ً
ٓضم:
لهً :ما منىن امشأة جلذم ثالثت من ولذىا إال واو لها
جددؿب وجغضخى بمىث ؤوالصَا].
َّن ْق ُس ْق َ َ ْق ُس ْق َ َ ْق ُس ْق َ َ ْق ُس ْق َ
اث
اث واإلاؤ ِم ِنيو واإلاؤ ِمن ِ
 -5ومً مكاَغ ج٘غيم هللا للمغؤة ؤن طٖغَا بجاهب الغظل ْا ٛهللا حهالىِ { :إو اإلاع ِل ِميو واإلاع ِلم ِ
َ َ ْق َ َ َ ْق ُس َ َ ِّد َ َ ْق ُس َ َ ِّد َ
َ َ َّن َ َ َّن َ َ َّن َ َ ْق َ
َو ْقال َلانخ َيو َو ْقال َلان َخ َ َّن
اث
اث واإلاخص ِذ ِكيو واإلاخص ِذك ِ
ارع ِ
اث والص ِاب ِشين والص ِابش ِ
اث والص ِاد ِكيو والص ِادك ِ
ِ ِ
ِِ
ار ِعيو والخ ِ
اث والخ ِ
َ
َ
َ
َ
ُس
ْق
ْق
َّن
َّن
َ
ْق
َّن
َّن
ً
َ
َ
َ
ُس
َّن
َ
َ
َ
َ
َ
ْق
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّن
َ َّن
َ
اث أعذ الله ل ُسه ْقم مغ ِف َشة وأح ًشا
اث والز ِاه ِشين الله ه ِث ًيرا والز ِاه َش ِ
اث والخا ِف ِظيو ف ُسشوح ُسه ْقم والخا ِفظ ِ
والصا ِب ِميو والصا ِب َم ِ
َع ِظ ً
يما} [ألاحضاب.]35:
خامعا :مشهض وعمل الضوحت في ألاظشة
لضزىٛي اإلاغؤة ميضان الهمل  ،ظهلها مخمحزة في ظميو اإلاؿخىياث "،بط جاٖض مهكم ألاؾغ التي حهمل َحها الؼوظاث نضم وظىص
ؤر صليل نلى ؤن نمل الؼوظت وألام يٙىني له ؤزغ سخيء نلى ألاؾُا ٛؤو نلى الهالْت بحن ألام و ؤوالصَا ،خيض ؤن الؼوظاث
الهامالث يللإن بلى ؾغئ مخهضصة لغنايت ؤؾُالهً ؤزىاء ييابهً في الهمل مشل الاؾخهاهت بإم الؼوظت ؤو خماتها ؤو زاصمت
ؤميىت ،ؤو باخاّ الؿُل بةخضي صوعي ااخػاهت ختى يطل بلى الؿً التي جم٘ىه مً الالخداّ باإلاضعؾت ،وَظا يىؿبٔ نلى ألاؾغ
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في الُئاث الُٓحرة و الغيُيت َان الضاَو ألاو ي ٛاللخداْهً بالهمل َى قغوَهً الاْخطاصيت اإلاىسُػت و ااخاظت اإلالخت بلى
مؿانضة في بنالت ؤؾغًَ "(َ ،)19اإلاغؤة باٖدؿابها خٔ الهمل والخهلم اؾخؿانذ بُػل ُٖاءتها وْضعتها ؤن حؿخٓل اْخطاصيا
الظر م٘جها مً اإلاؿاَمت في بنالت ألاؾغة ماصيا بلى ظاهب جدملها مؿاوليت جغبيت ألاوالص وجيشئتهمَ ،اإلاغؤة هي التي جخدمل
مؿاوليت حؿيحر اون بيتها و الهىايت بإوالصَا بغاَت بلى ما جٓىم به مً وقاثِ زاعط اإلاجزٛي ،لهظا َةهىا "ال وؿخؿيو ؤن هى٘غ
ؤن الهالْاث ألاؾغيت في ألاؾغة التي حهمل َحها الؼوظت ْض جإزغ في الطغام بحن الؼوظحن نلى الؿياصة  ،واإلاحزاهيت و الاصزاع
ومهاملت ألاؾُا ٛوان ٗاهذ هخاثج طل ٚجسخلِ مً َئت زغيي ويه٘ـ َظا لالزخالٍ اإلاؿخىياث الاْخطاصيت والشٓاَيت و
اإلايىٛي الصخطيت "(ٖ .)20ما مىدذ اإلاغؤة َغص نضيضة للهمل لخمً٘ اإلاغؤة اإلاهاضغة مً بزباث وظىصَا لخىَغ ألاصواث
الخ٘ىىلىظيت ااخضيشت.
ظادظا :دوس العمل في جحذيذ ميانت اإلاشأة
بن جدٓئ الظاث وبزباث الىظىص ،و هىعي الُغص بخٓضيغ واخترم آلازغيً لهَ ،ى الظر يضَو اإلاغؤة التي حشهغ بمٙاهتها اإلاخضهيت
صازل ألاؾغة ،بلى الهمل زاعط البيذ والخُاوي َيه مما يجهلها حشهغ باالعجياح واٖدؿاب اإلاٙاهت ،وْض جبحن مً صعاؾت ْام بها
الباخض " "YARROWؤن ( )48%مً ألامهاث الهامالث مً الؿبٓت اإلاخىؾؿت يهملً مً ؤظل جٓضيم زضمت للمجخمو وبعغاء
خاظت البٓاء بصخبت آلازغيًٖ ،ما ؤن الهمل يهؿحهً الُغضت لخدٓئ طواتهً… وؤن الخداّ اإلاغؤة بالهمل َى لؿنب نضم
الشهىعي بالخهؿيل الىقيُي الظر ْض يُطلها نً اإلاجخمو(َ ،)21همل اإلاغؤة مً إهه الخإزحر نلى صوعَا ومغٖؼَا الاظخماعي إلاا
يمىده لها مً اؾخٓالليت طاجيت و خغيت لم جً٘ جخمخو بها في اإلااضخي ،ؤر ؤن الؼوظت الهاملت هي ألاْغب مً نمليت اإلاؿاواة بحن
الؼوظحن صازل ألاؾغة ،خيض يترٕ الؼوط الٓغاعاث ألازحرة ؤخياها للؼوظت ؤو يشاوعَا مبا غة ؤخياها ؤزغي ،وَظا ما جاٖضٍ
صعاؾت ؤْيمذ بمضيىت نمان الهغبيت خى ي ٛنالْت الؼوظت الهاملت بؼوظها (ؾلؿت الؼوط) ،و في هُـ ؤلاؾاع جىضل الباخض
االؼاثغري "َاعوّ بً نؿيت" في صعاؾخه خىٛي "نمل اإلاغؤة في االؼاثغ" بلى ؤن جؿىعي مٙاهت اإلاغؤة و بالخالي الؼوظت يٙىني مغَىني
بسغوظها للهمل و خطىلها نلى صزل زاص يجهلها جمل ٚو ج٘دؿب ونيا بظاتها(.)22
ظابعا :جعىس عمل اإلاشأة
يٙاص يجمو ؤيلب الباخشحن نلى صوعي الهمل في الخهبحر نً مٙاهت اإلاغؤة في اإلاجخموَ ،اإلاغؤة الهاملت خؿ هم هي ؤٖثر ؤَميت و
ؤٖثر امخياػاث مً اإلاغؤة اإلااٖشت بالبيذَ ،همل اإلاغؤة و مؿاَمتها في اليشاؽ الاْخطاصر و ااخياة الهامت ؤضبذ ؤٖثر مً
غغوعة ،بل خخميت ال بض مجها .
وبطا ٗاهذ وؿبت نمل اإلاغؤة االؼاثغيت و مشاعٖتها في ااخياة الهامت غئيلت يضاة الاؾخٓالَ ٛةن واْهها اإلانهي نغٍ حًحرا
ملمىؾا في اإلاجخمو االؼاثغري ااخضيض ،و لى ؤن َظا ِّر
الخًحر ٗان بؿيئا هىنا ما بُهل نىامل زٓاَيت جخهلٔ بخٓاليض اإلاجخمو ،بال
ؤهه يهخكر ما غا بيجابيا نلى جدؿً وغو اإلاغؤة ،و مٙاهتها في اإلاجخمو ،و في َظا ؤلاؾاع حشحر ؤلاخطاثياث بلى ؤن وؿبت نمل
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 ،)23( 2006باإلآابل اؾخؿانذ
 )13,90ؾىت 2001و ( )18%ؾىت
 1977لخطل بلى (%
 )1,68ؾىت
اإلاغؤة في اإلاجخمو اهخٓلذ مً (%
 )%7.7مً َيئت الكرإلاان و ؤٖثر مً ()%33
اإلاغؤة ؤن ج٘دسر مسخلِ مجاالث الهمل ،و حشًل مسخلِ اإلاىاضب ،خيض حشٙل (
في الٓػاء و ؤٖثر مً ( )%48مً ْؿام التربيت و جخجاو يػ َظٍ اليؿبت ( )%20مً ْؿام الصخت و ؤٖثر مً ( )%12مً ْؿام
الضازليت و االماناث اإلادليت.
بن ؤَم ما يمحز نمل اإلاغؤة في اإلاجخمو االؼاثغري َى اهدطاعٍ في ْؿاناث مهيىت نلى خؿاب ؤزغي ،خيض يدخىري ٗل مً
ْؿاناث الخهليم والصخت والهضالت نلى اليؿبت ألاٖكر مً اليؿاء الهامالث لظل ٚمً الىاظب غغوعة بناصة الىكغ في جىَحر
َغص الهمل اإلاىخج ٖشغؽ إلاؿاَمت اإلاغؤة َيه ،ن زغوط اإلاغؤة للهم ل و مماعؾتها ؤر وشاؽ ليـ ٗاَيا للٓىٛي ؤن اإلاغؤة في
خالت نمل ،بانخباع ؤن الهمل َى ٗل وشاؽ مىخج لظل ٚباث مً الػغوعري جىَحر بهؼ البضاثل الىقيُيت صاء اإلاغؤة
للىقاثِ التي ٖغؾها لها الخاعيش الاظخماعي الؿىيل مشل جىَحر صوعي ااخػاهت ،و عياع ألاؾُا ،ٛو مسخلِ ألاظهؼة
ال٘هغومجزليت التي حؿانضَا نلى الهمل اإلاجزلي.

خالصت:
يهض زغوط اإلاغؤة بلى الهمل مدطلت الخًحراث التي مؿذ ٖيان ألاؾغة بييىيا ووقيُيا ،خيض ْض صَهتها الهضيض مً
الكغوٍ وااخخمياث بلى ؾىّي الهمل  ،مجها ما يخهلٔ بة بام ااخاظاث اإلااصيت ألاؾغيت اإلاتزايضة  ،مجها ما يخهلٔ بالىخضة
والهؼلت التي حهيشها في مديؿها اإلاجزلي  ،بغاَت بلى الغيبت في جىٖيض الظاث واٖدؿاب الاؾخٓاللي اإلااصر واإلاهىىري ويحرَا مً
الضواَو التي ظهلذ اإلاغؤة جٓطخي يىميا ؾاناث ؾىيلت ياثبت نً اإلاجزٛي  .ؤن لهظا الىغو الهضيض مً الاوهٙاؾاث وآلازاع
زاضت ما اعجبـ باػصواظيت ألاصواع التي جاصحها اإلاغؤة الهاملت خيض ْض جٓطغ ؤو جسُٔ في الٓيام بإخض ألاصواع اإلاخىْهت مجها ،
مما يجهلها في البهؼ مً ااخاالث حهاوي ضغاناث ومش٘الث جىآَيت مجها ؤو ؤؾغيت ؤو مهىيت .بالغيم مً طل ٚجبٓى في ؾعي
صاثم هدى جدٓئ الاؾخٓغاع والاوسلام صازل ؤؾغتها .
لظل ٚاإلاغؤة االؼاثغيت ؤضبدذ ؤٖثر مؿاَمت في الهمل زاعط البيذ وفي الخىميت الاظخمانيت والاْخطاصيت ؤٖثر مً طر ْبل،
وَى ما غ نلى جدؿً وغهها في اإلاجخمو.
ًا
ّ اإلاغؤةَ ،غبما ؤؾاء الخطغٍ ظهال ،ؤو
ٖما ؤؾاء ٖشحر مً اإلاؿلمحن َهم مٓاضض الشغيهت ؤلاؾالميت في خُل خٓى ي
بضاَو الهىيي والؿموَ ،ال ُتييؿب ااخلل في جؿبئ الشغيهت بلى اهخٓاص الشغيهت ،ووضمها بالخسلِ والغظهيتَ ،ظل ٚبهخان
نكيم.
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والخكىا ٖيِ حهامل الٓغآن مهها نلى ازخالٍ ؤخىالها ،ووقاثُها ،وٖيِ ؤهه الٓغآن ال٘غيم َب َّنح َ ين خٓىْها ،وضاجها ،ووضر
واظباتها ،وخثها نلى الٓيام به نلى ؤٖمل وظه ،وعَو نجها ؤضاع االاَليت ،واؾخهباصَا للمغؤة ،وخغماجها مً خٓىْها ،وجىعيثها
ًا
ؤما وخؿً نشغتها ػوظت،
للىاعرَ ،إضبدذ جمل ٚبهض ؤن ٗاهذ مملىٖت ،وؤضبدذ جغر بهض ؤن ٗاهذ جىعر ،بل ؤمغ بكرَا ي
ًا
ًا
بيخا.
وبٖغامها ؤزخا ،وؤلاخؿان بلحها ي

الهىامش:
 /1ؾىعة اإلامخدىت  ( :آيت. ) 12
5) 4843
 /2ؤزغظه البساعري مً خضيض ؤبي َغيغة في ٖخاب الىٙاح  ،باب ال يى٘ذ ألاب ويحرٍ الب٘غ والشيب بال بغغاَا عْم (
 ، 2556ومؿلم في ٖخاب الىٙاح  ،باب اؾدئظان الشيب في الىٙاح
/ 6) 6569
 ، 1974وفي ٖخاب ااخيل  ،باب في الىٙاح عْم (
/
، 231/ 2 ) 2092
 ، 1036وؤب ى صاوص في ٖخاب الىٙاح  ،باب في الاؾدئماع عْم (
/ 2 ) 1419
بالىؿ ٔ والب٘غ بالؿٙىث عْ م (
، 281/ 3 ) 5377
 ، 86/ 6) 3267وفي اليؿاجي ال٘كريي عْم (
واليؿاجي في الؿ جن الط ً غيي في ٖ خاب الىٙاح  ،بطن الب٘ غ عْم (
 ، 434/ 2) 9603وابً
 ، 415/ 3) 1107وؤخمض عْم (
والترمظر في ٖخاب الىٙاح  ،باب ما ظاء في اؾدئماع الب٘غ والشيب عْم (
 ، 74/ 3) 4243وعْم ( ، 72/ 3) 4238والبحهٓي في الؿجن ال٘كريي
 ، 177وؤبى نىاهت عْم (
االاعوص في اإلاىخٓى عْم ( ) 707ص
 ، 122/ 7) 13477وابً نبض الكر في الخمهيض. 102/ 19
عْم (
 /3ؾامي مدمض الهؼاوري  ،وَاء ْيـ ٖغيم  :الخُانل الاظخماعي لضي ؤؾُا ٛالغياع مً ؤبىاء ألامهاث الهامالث و يحر
 ،2012ص7
الهامالث  ،مجلت الُخذ  ،الهضص ،50آب
 /4اإلاغظو الؿابٔ :ص.7
 /5ؾىعة اإلال ( :ٚآيت .) 15
 /6ؾىعة ااخضيض ( :مً آلايت) 25
ر في صخيده مً خضيض اإلآضام بً مهضر ٖغب في ٖخاب البيىم  ،باب ٖؿب الغظل ونمله بيضٍ عْم (
 /7ؤزغظه البساع ي
 ، 429/ 7) 1882والؿكراوي في ال٘بحر عْم ( ، 267/ 20) 631وفي مؿىض الشاميحن عْم (
 ، 730/ 2)1966وفي الخاعيش ال٘بحر عْم (
، 84/ 2) 1224
 ، 487/ 3) 3042والبحه ٓي في هب ؤلايمان عْ م (
 ،168/ 2) 1121وااخميضر في االمو بحن الصخيدحن عْ م (
 ،102وابً نؿاٖغ في جاعيش مضيىت صمشٔ ، 68/ 14وؤزغظه
 ، 64/ 5 ) 5791وفي ألاعبهحن الطًغيي عْم ( ) 54ص
وعْم (
ًا
ًا
ؤيػا مً خضيض ؤبي َغيغة مسخطغيا بلُل " ؤن صاوص نليه الؿالم ٗان ال يإٗل بال مً نمل يضٍ " في ٖخاب البيىم ،
البساعري ي
/ 2) 1183
 ،119والؿكراوي في ألاوؾـ عْم (
/14) 6227
 ، 730/ 2) 1967وابً خبان عْم (
باب ٖؿب الغظل ونمله بيضٍ عْ م (
.42
 /8ؾىعة الخىبت ( :آيت ) 105
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 ، 349/ 7) 4386والبحهٓي في هب
 /9ؤزغظه الؿكراوي في ألاوؾـ مً خضيض ناجشت عْم ( ، 275/ 1) 897وؤبى يهلى عْم (
 ، 335– 334/ 4) 5314وطٖغٍ الضيلمي في مؿىض الُغصوؽ عْم ( ، 157/ 1) 575والهيشمي في مجمو الؼواثض
– 5312
ؤلايمان عْم (
ًا
 ، 98/ 4وؤزغظه ابً بت في ؤزباع اإلاضيىت نً نؿاء مغؾال ي عْم ( ، 67/ 1) 307وصدخه ألالباوي في الؿلؿلت الصخيدت
. 383/ 1) 1880
 ، 106/ 3) 1113وفي صخيذ االامو عْم (
عْم (
 ، 2969وجُؿحر ابً ظغيغ
– 2968
/ 9) 16859
-16853
 /10ؾىعة الٓطظ  ( :آياث ، ) 28-23واهكغ  :جُؿحر ابً ؤبي خاجم عْم (
الؿكرري ، 65/ 20وجُؿحر البًىري ، 415/ 1وجُؿحر ابً ٖشحر ، 151/ 3وؤغىاء البيان للشيش مدمض ألامحن الشىٓيؿي.381/ 1
 /11ؾبٔ جسغيجه .
 /12ؤزغظه البساعري مً خضيض ؾهل بً ؾهض الؿانضر بلُل " ؤهه ؾئل نً ظغح الىبي  يىم ؤخض َٓا : ٛظغح وظه الىبي
 وٖؿغث عبانيخه وَشمذ البيػت نلى عؤؾه َٙاهذ َاؾمت نلحها الؿالم حًؿل الضم ونلي يمؿَ ٚلما عؤث ؤن الضم ال
ًا
ًا
اصا زم ؤلؼْخ ه َاؾخمؿ ٚال ضم " في ٖخاب االهاص والؿحر ،باب لنـ البيػت
يؼيض بال ٖثرة ؤزظث خطحريا َإخغْخه ختى ضاع عم ي
 ، 1066وفي باب صواء االغح بةخغاّ ااخطحر ويؿل اإلاغؤة نً ؤبحها الضم نً وظهه وخمل اإلااء في الترؽ عْم
/ 3) 2754
عْم (
 ،1104وفي ٖخاب الىغىء  ،باب يؿل اإلاغؤة ؤباَا الضم نً وظهه عْم ( ، 96/ 1) 240ومؿل م في ٖخاب االهاص
/ 3 ) 2872
(
 ، 411/ 4) 2085وابً
 ، 1416والترم ظر في ٖخاب الؿب  ،باب الخضاوري بالغماص عْم (
/ 3) 1790
والؿحر  ،باب يؼوة ؤخ ض عْم (
 ، 330/ 5) 22851وابً ؤبي يبت عْم (
 ، 1147وؤخمض عْم (
/ 2) 3465
– 3464
ماظه في ٖخاب الؿب  ،باب صواء االغاخت عْم (
328/ 4) 6864
 ، 539/ 14) 6578ونبض بً خميض عْم ( ، 167/ 1) 453وؤبى نىاهت مؿىضٍ عْم (
 ، 90/ 1) 103وابً خبان عْم (
،402/ 2) 3888
ي عْم (
 ، 144/ 6) 5789والبحهٓي في الؿجن ال٘كر ي
 ، 530/ 13) 7536والؿكراوي في ال٘بحر عْم (
 ،وؤبى يهلى عْم (
وفي صالثل الىبىة. 261/ 3
 /13ؤزغظه مؿلم في ٖخاب االهاص والؿحر  ،باب اليؿاء الًاػياث يغضخ لهً وال يؿهم والىهي نً ْخل ضنيان ؤَل ااخغب
 ، 952/ 2) 2856وؤخمض
 ،1447وابً ماظه في ٖخاب االهاص  ،باب الهبيض واليؿاء يشهضوني مو اإلاؿلمحن عْم (
/3) 1812
عْم (
 ، 537/ 6) 33650والؿكراوي في
 ، 211/ 5) 2346وابً ؤبي يبت عْم (
 ،84/ 5) 20811وبسخاّ بً عاَىيه في مؿىضٍ عْم (
عْم (
ال٘بحر عْم (. 55/ 25) 122– 121
 /14اهكغ  :الؿحرة الىبىيت لهبض اإلال ٚاإلاهاَغري ،199/ 4وؤلاٖخُاء بما جػمىه مً مًاػري عؾىٛي هللا  بي الغبيو ال٘العي
ر ، 523/ 3
ر ،101/ 2وجُؿحر الشهل بي  ، 27/ 8وجُؿحر البً ى ي
ر ، 152/ 21وجاعيش الؿكر ي
ألاهضلسخي  ،135/ 2وجُؿحر الؿكر ي
ر ،412/ 7والؿحرة ااخلبيت
ر غح صخيذ البساع ي
 ،646/ 7) 11175وَخذ الباع ي
وؤلاضاب ت في جميحز الصخاب ت البً حلغ عْم (
للخلبي ، 665/ 2وعوح اإلاهاوي لأللىسخي.177/ 21
 /15ؤزغظه مؿلم مً خضيض ناجشت في ٖخاب َػاثل الصخابت  ،باب مً َػاثل ػييب ؤم اإلاامىحن عضخي هللا نجها عْم (
 ، 50/ 15) 6665وابً ؾهض في الؿبٓاث ال٘كريي ،108/ 8وااخاٖم في
 ،108/ 8) 3314وعْم (
 ، 1907وابً خبان عْم (
/ 4)2452
/ 7) 11221
 ، 1851وابً حلغ ؤلاضابت في جميحز الصخابت عْم (
 ، 26/ 4) 6776وابً نبض الكر في الاؾديهاب/ 4
اإلاؿخضعٕ عْم (
 ، 669– 667والؿداوري في غح مشٙل آلازاع ، 202/ 1وطٖغٍ ابً ظمانت في اإلاسخطغ ال٘بحر في ؾحرة الغؾىٛي  ص، 98
والىىور في تهظيب ألاؾماء  ، 611/ 2والظَبي في ؾحر ؤنالم الىبالء ، 217/ 2وااخاَل ابً حلغ في َخذ الباعري ، 287/ 3
والهيجي في نمضة الٓاعتي. 283/ 8
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 26/ 4) 6776وصدخه ،
 /16ؤزغظ ه ابً ؾه ض مً خ ضيض ناجش ت في الؿبٓاث ال٘كريي ،108/ 8وااخاٖ م في اإلاؿخضعٕ عْم (
 ، 669– 667/ 7) 11221والؿداوري في
 ، 1851وابً حلغ ؤلاضاب ت في جميحز الصخاب ت عْ م (
واب ً نب ض الكر في الاؾديهاب/ 4
غح مشٙل آلازاع ، 202/ 1وطٖغٍ ابً ظمانت في اإلاسخطغ ال٘بحر في ؾحرة الغؾىٛي  ص ، 98والىىور في تهظيب ألاؾماء/ 2
 ، 611والظَبي في ؾحر ؤنالم الىبالء ، 217/ 2وااخاَل ابً حلغ في َخذ الباعري ، 287/ 3والهيجي في نمضة الٓاعتي. 283/ 8
 )101باب َل يجهل لليؿاء يىم نلى خضة في الهلم.
 /17ؤزغظه البساعري (
.119
 ،1979ص
 /18مال ٚبً هبي ،غوؽ الجهػت  ،جغ :نبض الطبى يع ونمغ ٗامل مؿٓاور ،صاع الُ٘غ ،صمشٔ،
،1993
ر زليل االميلي ،الاججاَاث اإلاهاضغة في صعاؾت ألاؾغة والؿُىلت ،اإلا٘خب االامعي ااخضيض ،ؤلاؾ٘ىضعيت،
 /19زحر ي
ص.60
 /20زحرري زليل االميلي ،مغظو ؾابٔ ،ص.60
.374– 375
 /21نباؽ مدمىص نىع ،نلم الىُـ الاظخماعي ،مطغ ،صاع اإلاهغَت االامهيت ،صث ،ص ص .
22/ Farouk BENATIA, le travail féminin en Algérie, Alger , SNED, SD, PP 41-50
23/ Office Nationale des Statistiques, 2007
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الخلىق العياظيت للمشأة في الفله ؤلاظالمي
أ .ناديت عمشاني ،وليت الخلىق والعلىم العياظيت البليذة2
ملذمت
بن اضؿالح "ااخٔ الؿياسخي" لم يً٘ مهغوَا في نطىعي ؤلاؾالم ألاولى ،ولهظا هجض ؤن مً ؤباخه للمغؤة بهما ؤصزله غمً
الهٓل ؤو االهاص ؤو الىاليت ااخاضت في الٓػاء ؤو وقيُت ألامغ باإلاهغوٍ والىهي نً اإلاى٘غ وَظٍ الىقيُت الهامت ال يمً٘ ؤن
جٓام للمجخمو ْاثمت ؤو جشنذ له صناثمه بال بةْامت َغيػت ألامغ باإلاهغوٍ والىهي نً اإلاى٘غ التي هي ليؿذ خٓا للغظل واإلاغؤة
َدؿب بل هي واظب غعي .
ْا ٛحهالى":واإلاامىىني واإلاامىاث بهػهم ؤوليأء بهؼ يإمغون باإلاهغوٍ ويجهىني نً اإلاى٘غ ويٓيمىني الطالة وياجىني الؼٗاة
ويؿيهىني هللا وعؾىله ؤولئ ٚؾحرخمهم هللا بن هللا نؼيؼ خ٘يم"(الخىبت)2
وْض اؾدىض الهلماء بلى َظٍ الىطىص ويحرَا مً الىطىص في الٓغآن والؿىت ،التي جٓغعي اإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة في
ااخٓىّي والىاظباث واؾخضلىا بظل ٚنلى ظىاػ ؤن جبا غ اإلاغؤة اإلاؿلمت ظميو ااخٓىّي الؿياؾيت َيما نضا ؤلامامت
ال٘كريي(ااخالَت) َلها خٔ الاهخساب وخٔ التر يذ وخٔ الهػىيت في مجالـ الشىعي(الكرإلاان) وخٔ جىلي الىقاثِ الهامت
وااخاضت.
ؾىداوٛي مً زالَ ٛظٍ اإلاضازلت الخؿغّي للخٓىّي اإلاغؤة الؿياؾيت في ؤلاؾالم بضايت بخدضيض مُهىم ااخٔ الؿياسخي زم
هغصَه بمشاعٖت اإلاغؤة للهمل الؿياسخي في ؤلاؾالم وؤزحرا ااخٓىّي الؿياؾيت للمغؤة في ؤلاؾالم .وطل ٚفي اإلاداوعي الخاليت جبها.
اإلاحىس ألاوٌ :حعشيف الخم العياس ي:
يهغٍ ااخٔ الؿياسخي بإهه خٔ اإلاىاؾً في ؤن يشترٕ في بصاعة اون الضولت ويٙىني طل ٚبؿغئ مبا غ ٖما َى ااخاٛ
باليؿبت لغثيـ الضولت ومىطب الىػيغ ،وْض يٙىني بؿغئ يحر مبا غ ؤر ؤن يشترٕ اإلاىاؾً في بصاعة اون البلض نً ؾغئ
ممشلحن ؤو ممشالث نجهم ؤنػاء اإلاجالـ اإلاسخلُت ٖمجلـ الكرإلاان ؤو مجلـ الشيىر ؤو ؾاثغ اإلاجالـ البلضيت اإلادليت.
ويمً٘ الٓىٛي ؤن ااخٓىّي الؿياؾيت هي جل ٚااخٓىّي التي جسىٛي للمىاؾىحن خٔ الا ترإ في اون ااخ٘م بؿغئ مبا غ
ويحر مبا غ وهي حشمل خٔ الاهخساب ،خٔ التر يذ إلاسخلِ اإلاجالـ ،خٔ جىلي الىقاثِ الهامت.
وججضع ؤلا اعة ؤن الضؾاجحر نلى ازخالَها ججهل َظٍ ااخٓىّي مٓطىعة نلى اإلاىاؾىحن وخضَم ؤر الظيً يدملىني االيؿيت
ي التي يمً٘ ؤن يخمخو بها اإلاىاؾىى ين
ّ ؤو ااخغياث الهاملت ألازغ ي
ااخاضت بخل ٚالضولت صو ين ألاظاهب ٖإضل نام بسالٍ ااخٓى ي
وألاظاهب نلى خض ؾىاء ٗلها ؤو بهػها1.
اإلاحىس الثاني :مشاسهت اإلاشأة للعمل العياس ي في ؤلاظالم
َى مخهاعٍ ؤهىا هٓطغ الهمل الؿياسخي نلى التر يذ والترشر في البلضياث ،وفي مجالـ ألامت ،وجىلي الىػاعاث ،وهدى طل،ٚ
ب٘شحر ،وعبما اؾدى٘غ البهؼ ؤن يٙى ين الهمل
مل وؤوؾو وؤنمٔ مً َظا
في خحن ؤن الغئيت ؤلاؾالميت للهمل الؿياسخي ؤ ُتي
ٍن
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َّن
ًا
مجاال جطلر له اإلاغؤة َويطلر لها ،ولً وؿخؿيو ؤن َّن
هخٓضم في ااخضيض خى يَ ٛظا اإلاجا ،ٛبال بطا جٙلمىا نً جاعيش
ي
الؿياسخي
مشاعٖت اإلاغؤة في الهمل الؿياسخي بمُهىمه الىاؾو نلى نهض الىبي  -ضلى هللا نليه وؾلم2.
َ َ ُّ َ َّن ُّ َّن َ ُمْل َ ُمْل َ َ َ َ ُمْل َ َ َ َّن
ََ
َ
ذ ُتؤ ُتظ َ
ً َو َما َمل٘ ُمْل ي
ذ
ىع ُتَ َّن ي
 ٚالال ِبحي آج ُمْلي َ ي
 ٚؤػواظ ي
َها هي اليؿاء تهاظغ بلى اإلاضيىت بىظ الٓغآن ال٘غيم ﴿ :يا ؤحها الى ِبب يي ِببها ؤخللىا ل ي
َ ُت َ َّن َ َ َ َّن ُت َ َ ُمْل َ َ َ َ َ ِّر َ َ َ َ َ َّن َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َّن
َ َ َ
اظ ُمْلغ ين َم َه َ[ ﴾ٚألاخؼاب.]50:
 ٚالال ِبحي َ
اث زاال ِبج َ ي
 ٚوبى ِب ي
اث ز ِبال ي
 ٚوبى ِب ي
اث نما ِبج ي
 ٚوبى ِب ي
اث ن ِبم ي
 ٚوبى ِب ي
اء الل يه نلي ي
ِ ٚبمما ؤَ ي
ي ِبميى ي
ؾمو مغوان وا ِبإلا ُمْلؿ َىعي بً َمسغمت  -عضخي هللا نجهما -
وعويي البساعري بؿىضٍ نً ابً هاب ْا :ٛؤزكروي نغوة بً الؼبحر ؤهه ِب
َ َّن َ
يىمئظٗ ،ان َيما ا ترؽ ؾهيل بً
ُتيسكران نً ؤصخاب عؾىٛي هللا  -ضلى هللا نليه وؾلم ْ -ا :ٛإلاا ٗاجب ؾهيل بً نمغوي
ٍن
َ
َّن
َ
نمغوي نلى الىبي  -ضلى هللا نليه وؾلم  :-ؤهه ال يإجيَّ ٚن
مىا ؤخض وبن ٗان نلى صيى ،ٚبال َعصصجه بليىا ،وزليذ بييىا وبيىهِ َ٘ ،بغٍ
َ
اإلاامىىني طل ،ٚوامخهػىا مىهَ ،
يىمئظ ؤبا ظىض ٛنلى
ٍني
وؤبى ؾهيل بال طلَٙ ،ٚاجبه الىبي  -ضلى هللا نليه وؾلم  -نلى طلَّ ،ٚني
َغص
ًا
مؿلما ،وظاء اإلاامىاث مهاظغاث ،وٗاهذ ؤم
ؤبيه ؾهيل بً نمغو ،ولم يإجه ؤخض مً الغظا ٛبال َّنعصٍ في َظٍ اإلاضة ،وبن ٗان

يىمئظ وهي ناجَٔ ،جاء ؤَلها يؿإلىني الىبي -
ٍني
ٗلشىم بيذ نٓبت بً ؤبي ُتمهيـ ممً زغط بلى عؾىٛي هللا  -ضلى هللا نليه وؾلم -
َ
َ
ُت ُمْل ُت ُمْل
اث ََ ُمْلام َخد ُتى ُت
ُت
ُت
ىَ َّن ي
ً
اث ُتم َه ِباظ َغ ٍن ي
َحهًِ ﴿ :ببطا َظ َاءٖ ُتيم اإلاا ِبم َى ُت ي
غظ ُمْلهها بلحهم؛ ِبإلاا ؤهؼٛي هللا َّن ي
ِب
ضلى هللا نليه وؾلم  -ؤن يغظهها بلحهمَ ،لم ي ِب
ُّ َ َ
َ َ
َّن ُت َ ُمْل َ ُت َ َّن َ ُمْل َ ُمْل ُت ُت ُت َّن ُت ُمْل َ َ َ َ ُمْل ُت ُت َّن َ ُمْل ُت َّن َ
ً ﴾ [اإلامخدىت]10:
ً ِبخ ٌّليل ل ُته ُمْليم َو يال ُتَ ُمْليم َي ِبدلى ين ل ُته َّن ي
اع يال ُتَ َّن ي
ً ِببلى الُ٘ ِبي
ال جغ ِبظهىَ ي
اث َ ي
ً ما ِبمى ٍن ي
ً َ ِبة ين ن ِبلمخمىَ ي
الل يه ؤنل يم ِبب ِبةيم ِباج ِبه ي
وَا هي اإلاغؤة ُتجبايو الىبي  -ضلى هللا نليه وؾلم  -وَى بمام ألامت ،وْض طٖغ الٓغآن ال٘غيم َظٍ البيهت  -والبيهت في ُت
ضلب
َ َ ُّ َ َّن ُّ َ َ َ َ ُمْل ُت ُمْل َ ُت ُت َ ُمْل َ َ َ َ َ ُمْل َ ُت ُمْل ُمْل َ َّن َ ُمْل ًا َ َ َ ُمْل ُمْل َ َ َ َ ُمْل َ َ
ُمْل
حن َو يال َي ُمْلٓ ُتخل َ ي
ً
ً و يال يؼِبه ي
ً ِببالل ِبيه يئا و يال يؿ ِبغْ ي
 ٚنلى ؤ ين يال يش ِبغٖ ي
اث يب ِبايهى ي
ٕ اإلاا ِبمى ي
الؿياؾت َٓ -ا ﴿ :ٛيا ؤحها الى ِبب يي ِببطا ظاء ي
َ
َ
َ ُمْل َ َ ُت َّن َ ُمْل
َ
َ
َّن
َّن
َ
َ
َ
ُمْل
ُت
َ
َ
َ
َ
َ
َّن
َ
ً َو ُمْل
ىع َع ِبخ ٌري
يم
ً الل يه ِبب ين الل يه يُ ٌري
اؾخً ِبُ ُمْليغ ل ُته َّن ي
وٍ َ َب ِباي ُمْله ُته َّن ي
ِ ٚبفي َم ُمْله ُتغ ٍن ي
ً َو يال ي ُمْله ِبطيى ي
ً َوؤ ُمْلع ُتظ ِبل ِبه َّن ي
ان َي ُمْلُت ِبر َيى ُتيه َب ُمْلح َ ين ؤ ُمْلي ِبض ِبحه َّن ي
حن ِبب ُت ُمْله َخ ٍن ي
ً َو يال َيإ ِبج َ ي
ؤوالصَ ي
﴾ [اإلامخدىت.]12:
ونمغ ونشمان  -عضخي
َي
ضث الُؿغ مو الىبي  -ضلى هللا نليه وؾلم  -وؤبي ب٘غ
ونً ابً نباؽ  -عضخي هللا نجهما ْ -اِ " :ٛبه ُت ي
ِّر
ُّ
ُت
ااخؿبت ،زم ُتيسؿب ُت
بهضَ ،
ـ بيضٍ ،زم
زغط الىبي  -ضلى هللا نليه وؾلم ٖ -إوي ؤهكغ بليه خحن ُتي َج ِبل ُت ي
هللا نجهم  -يطلىجها ْبل
ُت
َ َ ُّ َ َّن ُّ َ َ َ َ ُمْل ُت ُمْل
ؤْبل َي ُّ
 ، ﴾ ٚزم ْا ٛخحن َ
َغى مجها (( :آهت َّن ين
اث ُتي َب ِباي ُمْله َى َ ي
ٕ اإلاا ِبم َى ُت ي
اليؿاء مهه بالَٓ ،ٛا ﴿ :ٛيا ؤحها الى ِبب يي ِببطا ظاء ي
َي
شٓهم ختى ظاء
َّن ُمْل
ً))َ ،
مجهً لم ُتي ُمْل
َنؿـ بال ٛزىبه ،زم ْا:ٛ
َخطضْ َ ي
خؿً َمً هيْ ،ا(( :ٛ
ٌر ي
جبه يحرَا :وهم ،ال يضعري
نلى طلٚ؟))ْ ،الذ امغؤة َّن ي
ُت ُت
َيلٓحن َ
َضاء ؤبي وؤميُ ،ت
الُ َخ َيذ وااخىاجيم في زىب بال3ٛ
ً ٌري
ََل َّنيم ل٘ َّن ي

َٓض ؤمغ هللا ؾبداهه بٓبىٛي بيهت اليؿاء ؤؾىة بالغظا ٛنلى الؿمو والؿانت والٓيام بدضوص الشغيهت وؤخٙامها وَظٍ آلايت
صليل نلى صخت البيهت مً اإلاغؤة وظىاػ ا خًالها با نما ٛالؿياؾيت.
ومً خٓىّي اإلاغؤة الؿياؾيت في ؤلاؾالم ؤجها بطا ؤظاعث ؤو ِّرؤمىذ ؤخضا مً ألانضاء اإلاداعبحن هُظ طلَٓ ،ٚض ْالذ ؤم َاوئ
للىبي ضلى هللا نليه وؾلم يىم َخذ م٘ت :بهجي ؤظغث عظلحن مً ؤخماجيَٓ .ا ٛضلى هللا نليه وؾلمْ " :ض ؤظغها مً ؤظغث يا
ؤم َاوئ" .وَظا ااخضيض صخيذ مخُٔ نليه .وفي بهؼ الغواياث ؤجها ؤظاعث عظال َإعاص ؤزىَا نلي ٖغم هللا وظهه ْخله
َش٘خه بلى الىبي َإ ٙاَا وؤظاػ ظىاعَا4.
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وفي ااخضيض (ؤن اإلاغؤة لخإزظ للٓىم)  ،ومهىاٍ :ؤن اإلاغؤة ججحر نلى اإلاؿلمحن ،وَظا ألامغ َى مً ؤنكم ألامىعي وؤزؿغَا في
خياة ألامم والشهىب ونىضما يهؿاٍ للمغؤة مشل الغظل مهجى ط ٕٛؤن ؤلاؾالم عَهها بلى هُـ الظعوة الؿامٓت التي عَو بلحها
ُت
الغظل (وَى جىٖيض لشٓت ؤلاؾالم اإلاؿلٓت في ُٖايت ااخطاثظ الهاليت التي ؤَلذ بها ،وبنالن ل٘غامت مٙاجها في ااخياة)
ويهض ْبىٛي عؾىٛي هللا ضلى هللا نليه وؾلم إلظاعة (ؤمان) اإلاغؤة ؤخض ألاصلت نلى ؤَليتها الؿياؾيت ،ولى ٗاهذ اإلاغؤة هاْطت
ِّري
ألاَليت إلاا وزٔ في جٓضيغَا وإلاا ؤظحزث جطغَاث لها مخهلٓت بمطلخت ألامت.
َمً زالَ ٛظٍ الؿاثُت مً ألاخاصيض اؾخض ٛالهلماء نلى ظىاػ ؤمان اإلاغؤة َٓض هٓل ابً اإلاىظع  :ؤن اإلاؿلمحن ؤظمهىا نلى
صخت بظاػة اإلاغؤة وؤماجها.
اإلاحىس الثالث :الخلىق العياظيت للمشأة في الفله ؤلاظالمي
لٓض ؤْغث الشغيهت ؤلاؾالميت اإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة في ااخٓىّي والىاظباث وؤظاػث ؤن جبا غ اإلاغؤة اإلاؿلمت ظميو
ااخٓىّي الؿياؾيت َيما نضا ؤلامامت ال٘كريي(ااخالَت)َ ،لها خٔ الاهخساب وخٔ التر يذ وخٔ الهػىيت في مجالـ
الشىعي(الكرإلاان)وخٔ جىلي الىقاثِ الهامت وااخاضت.
هخؿغّي بلى ٗل خٔ نلى خضة َيمايلي
أوال/البيعت العامت (الانخخاباث):
ُت
الشغنيت نلى هكام ُت
َّن
َّن
ااخ٘م ،جها ميشاّ
ؤلاؾالميت ،وهي التي جػُي
مدىع الهمليت الؿياؾيت في الغئيت
َي
جمشل البيهت الهامت
ُت
الىالء للىكام الؿياسخي ،والالتزام بجمانت اإلاؿلمحن ،والؿانت لإلمام (ااخ٘م) ،ؾاإلاا يلتزم باإلاىهج ؤلاؾالمي ،وال جيخهي
جبهت خُل ِّر
مؿاوليت ألامت َ
به ُمْلٓض البيهت ،وبهما حؿخمغ في ُّ
الضيً ،وجؿبئ الشغيهت مً زال ٛآليت الشىعي ،والغْابت
ِب
جدمل ِبي ِب
ُت
نلى ؤلامام ،الظر بةمٙاجها نؼله وبػاخخه بطا لؼم ألامغ.
ُت
ضاخبت الؿلؿت للخاٖم الظر يلتزم بالشغيهت والشىعي والهض،ٛ
ِبي
ام الؿياسخي مً ظاهب ِبي
ألامت
البيهت الالتز َي
ي
ولظل ٚحهجي
ُت
ِّر
ٗل مؿلم ومؿلمت ،وجخمشل في
هىنحن مً البيهت ،ؤولهما :بيهت نيييت واظبت نلى ِب ِّري
ِب ي
اءة الؿحرة الىبىيت ؤن َىإ
وجىضر ْغ ي
ِب
ُمْل
ُت
َ
َّن
جسخل ي
ِ
الب ِبي
يهت نلى الهٓيضة والشغيهت ؤلاؾالميت ،وْض ؤزظَا الغؾى ي ٛضلى هللا نليه وؾلم ْبل وبهض جإؾيـ الضولت ،ولم ِب
ِّر
ًا
اضؿالخا بنيهت ال ِّريؿاء ،لىعوص ِّر
هطها في ؾىعة اإلامخدىت في ؾياّ ااخضيض نً مبايهت ال ِبيؿاء لغؾىٛي
ضيًتها ،وبن ؾميذ
ِب
ِب
هللا ،وزاهحهما :بيهت ُٖاثيت ،واظبت نلى البهؼ صوني بٓيت اإلاؿلمحن ،وهي اإلاغجبؿت با مىعي الُ٘اثيتٗ ،البيهت نلى االهاص ،بيهت
الغغىان.
ِّر
ويه٘ـ َظا الخٓؿيم الشىاجي ؤن بيهت ال ِبيؿاء حشمل البيهت نلى الهٓيضة (الالتزام الؿياسخي)َٓ ،ض بايهذ وؿاء ألاهطاع
ٌر
ضلر ااخضينيتٖ ،ما َ
واإلاهاظغيً عؾى َي ٛهللا بهض ُت
واظبت نلى ٗل مؿلم ومؿلمت
ي
وؿاء ْغيش بهض َخذ م٘ت ،وَظٍ البيهت
باي ُمْله َىه ُتي
ازخالٍ في الطيًت ،ؤو جميحز في اإلاؿاوليت.
ٍن ي
صوني
ًا
ُت
وؿيبت بيذ ٖهب عؾى َي ٛهللا نلى
ي
َمشال بايهذ
ي
جبايو البيهت الُ٘اثيت وهي نلى ؤَلها َغوع نحن،
ٖما يمً٘ للمغؤة ؤن َي
االهاص في بيهت الهٓبت الشاهيتَٓ ،اجلذ في يؼوة ُتؤ ُتخ ٍنيض ويؼوة زيكر ويىم اليمامتٖ ،ما ؤجها بايهذ َي ِّر
الغغىان التي بايو َحها
بيهت ِب
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ُت
وظىب التزام اإلاغؤة بالبيهت ًّؤيا
َي
الصخابت عؾى ي ٛهللا نلى اإلاىث ،وَى ما يض ٛنلى التزامها بالبيهت عيم ؤجها ُٖاثيت ،وَظا يهجي
ي
مجا ٛللدؿامذ َحها5
ٗان هىنها ،ونضم وظىص ٍن ي
وفي َظا ؤلاؾاع يمً٘ ْياؽ الاهخساب في نطغها الغاًَ نلى البيهت عيم ُّ
جمحز ألازحرة بىظىص ُتبهض اإلاؿاوليت الهٓاثضيت،
ُت
والتزام االمانت الؿانت ُّ
ظمهىع
ُتي
شخظ اإلابايوَٓ ،ض اظمو
ِب ي
والىصر والشغيهت ،بلى ظاهب جىاَغ غوؽ ال ِبهلم والاظتهاص في
ىاء نلى ألاؾـ الخاليت:
خٔ الاهخساب للمغؤة ِبب ًاي
َٓهاء اإلاؿلمحن نلى ِب ِّر ي
ًا
َّن
نمىما في ظميو الىىاحي وألاوامغ بال ما
ؤلاؾالميت التي جىظه بلحها زؿاب الشغم الخٙليُي
َغص مً ؤَغاص ألامت
 -1ؤن اإلاغؤة ٌري
ظاء ًّ
زاضا بىظ ضغيذ ؤو بظمام يٓخطخي الاؾخصىاء ،ومؿإلت اإلاشاعٖت في الازخياع جسلى مً الىظ والاؾخصىاء.
َجغ الضنىة في ظميو جٙاليُهاَ ،بايهذ الغؾى َي ٛنلى ظملت ؤخٙام ؤلاؾالم،
الغظل في ؤلاؾالم مىظ ِبي
َي
 -2ؤن اإلاغؤة اعٖذ
َّن
مشلذ َ
َّن
ِب ي
اإلاهاعٕ
ؤلاؾالميتٖ ،ما اعٖذ في
الهٓض الؿياسخي الظر ؤصي بلى وشىء الضولت
و اعٖذ في بيهت الهٓبت الشاهيت التي
بهضٍ.
والًؼواث مو عؾىٛي هللا وزلُاثه مً ِب
ِّر
ُ -3تعور ؤن َ
زضوعًَ في مؿإلت زالَت نشمان.
نبضالغخمً بً نىٍ اوعي ال ِبيؿاء في
ِب
ِّر
ازخياع ألامت لىٖالئها وجمشيلها في ؤمىعي الدشغيو ومغاْبت الؿلؿت؛ ولظل ٚيمً٘ ج٘ييِ
َي
 -4ؤن الاهخساب يم ِبشل في ظىَغٍ
ِّر
ًا
ىب في الضَام نً خٓى ِبْها ،والخهبحر
جىٗ َيل نجها مً ُتيى ُت ي
ي
نمليت الاهخساب نلى ؤجها نمليت جىٖيل ،واإلاغؤة ليؿذ
ممىىنت مً ؤن ِب
نً آعائها َيما ُّ
ؤمىع مسخلُت.
يسطها مً ٍني
ٌر
ًا
بطالخيت اإلاغشر َّن
ليدبىؤ َظا اإلاغٖؼ ،ويجىػي ؤن
ِبي
اَضا
نباعة نً هاصة ،والىازب نىضما ُتيضلي بطىجه يٙىني
الاهخساب ي
َي
 -5ؤن
ًا
اَضة.
ي
جٙىني اإلاغؤة
ِّر
يشُ ٙتيل ًا
هىنا مً ؤهىام الاظتهاص والُخىي ،وال جمىو اإلاغؤة مً مماعؾت الاظتهاص والُخىيي6
 -6ؤن الاهخساب ِب
ثانيا/حم الترشح لعضىيت اإلاجالغ النيابيت ومجالغ البرإلااو
ليـ في هطىص ؤلاؾالم ما يؿلب اإلاغؤة ؤَليتها للهمل الىيابي ؤو اإلاجالـ اإلادليت اإلاىخسبت .وال يدىٛي ؤلاؾالم صوني جىظيه
اإلاغؤة اَخماماتها بلى بضالح ؤصاة ااخ٘م بالىٓض والخىضيت واإلاغاْبت واإلاجالـ الىيابيت مهمتها الدشغيو للٓىاهحن ومغاْبت نمل
ااخٙىمت والؿلؿت الخىُيظيت في جطغَاتها وبغامجها  ،وَظٍ ألانما ٛجضزل في وقيُت ألامغ باإلاهغوٍ والىهي نً اإلاى٘غ7.
وْض ؤزبدذ اإلاغؤة في صوٛي ٖشحرة هجاخها في نػىيت اإلاجالـ الىيابيت وزاضت بشاون الؿُىلت واإلاغؤة والشاون الاظخمانيت
ومً الىطىص التي جض ٛنلى ؤن اإلاغؤة يجىػي لها غنا ؤن جٙىني نػىا في مجلـ الشىعي ما وعص في الؿىت ْىله ضلى هللا
نليه وؾلم":لً يُلر ْىم ولىا ؤمغَم امغؤة"َ ،8.ةهه ال نالْت له بمجلـ الشىعي ن ااخضيض واعص في ااخ٘م َال يٙىني صليال
نلى طل.ٚ
في الؿىت13للبهشت ؤر الؿىت التي َاظغ َحها الغؾىٛي ضلى هللا نليه وؾلم ْضم نليه زمؿت وؾبهىني مؿلما مً اإلاضيىت
مجهم زالزت وؾبهىني عظال وامغؤجان وبايهىٍ ظميها بيهت الهٓبت الشاهيت وهي بيهت خغب وْخا ٛوبيهت ؾياؾيت ،وبهض ؤن َغيىا
مً بيهخه ْا ٛلهم:ؤزغظىا بلي مى٘م ازجي نشغ هٓيبا يٙىهىني نلى ْىمهم بما َحهم ُٖالء9.
وَظا ؤمغ مىه جىظه لللميو بإن ييخسبىا ولم يسطظ الغظا ٛولم يؿخثن اليؿاء ال َيمً ييخسب وال َيمً ييخسب.
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ثالثا :اإلاشأة ومنصب الىصاسة
جإحي الىػاعة بهض ااخالَت مً خيض ألاَميت الؿياؾيت وؤلاصاعيت في الضولت ،وجىٓؿم الىػاعة في الُٓه ؤلاؾالمي بلى ْؿمحن:
وػاعة الخُىيؼ(وَى ؤن يههض ااخليُت بالىػاعة بلى عظل يُىع بليه الىكغ في ؤمىعي الضولت والخطغٍ في اوجها صو ين الغظىم
بليه) ووػاعة الخىُيظ(يٓىم َحها الىػيغ بدىُيظ ؤوامغ ااخليُت ونضم الخطغٍ في اون الضولت مً جلٓاء هُؿه بل يخلٓى
ألاوامغ مً ااخليُت)
وبالغظىم للىطىص الشغنيت ال هجض هطا غنيا ْاؾها يمىو اإلاغؤة مً ؤن جخىلى الىػاعة وبهما ظاء الخدغيم لخٓلض اإلاغؤة
مىطب الغثاؾت الهكمى للخضيض اإلاشهىعي "لً يُلر ْىم ولىا ؤمغَم امغؤة"10.
ويٓىٛي ؤلامام الًؼالي في ٖخابه(َػاثذ الباؾىيت)َ":ال جىهٓض ؤلامامت المغؤة ،وان اجطُذ بجميو زطا ٛال٘ما ٛوضُاث
الاؾخٓالَ٘ ،ٛيِ جغشر إلاىطب الؼنامت وليـ لها مىطب الٓػاء والشهاصة"11
سابعا :اإلاشأة ومنصب الخليفت
اجُٓذ آعاء الُٓهاء نلى نضم ظىاػ جىلي اإلاغؤة مىطب ااخالَتَ ،ال يجىػي ؤن يٙىني ااخليُت ؤهثى إلاا هٓل نً ؤبي ب٘غ عضخي
هللا نىه ْا :ٛإلاا بلٌ الىبي ضلى هللا نليه وؾلم ؤن َاعؾا ملٙىا ابىت ٖؿغيي ْا":ٛلً يُلر ْىم ولىا ؤمغَم امغؤة".
ي ن الخهبحر "لً" يُيض الخإييض ،وَى
َهظا ااخضيض يض ٛنلى ؤن الشغم ْض ههى جهيا ظاػما نً جىليت اإلاغؤة الغثاؾت ال٘كر ي
مبالًت في هُي الُالح نمً يىلحها وَى ْغيىت نلى الىهي االاػم َيٙى ين الىهي ْض ظاء مٓغوها بٓغيىت جض ٛنلى ؾلب الترٕ ؾلبا
ظاػما َٙاهذ جىليت اإلاغؤة خغاما12.
وْض هٓل نً اإلااوعصر ؤن اإلاغؤة ال يم٘جها الٓيام بإنما ٛااخالَت َال حؿخؿيو الكهىعي في اإلاجالـ الهامت وال يم٘جها مسالؿت
الغظا ٛومُاوغتهم.
َاإلمامت الهكمى وهي الىاليت الهامت الهليا ،ممىىنت نلى اإلاغؤة باإلظمام لىعوص الىظ الشغعي":لً يُلر ْىم ولىا ؤمغَم
امغؤة" ،وَظا َى الٓىٛي الغاجر في اإلاؿإلت13.
وهيخهي بلى ؤن مؿالت ااخٓىّي الؿياؾيت للمغؤة ؤمغ مٓغعي في ؤلاؾالم وبطا ٗاهذ مؿالت بمامت اإلاغؤة ؤو عثاؾتها للضولت
ؤلاؾالميت ،مىغو زالٍ ؾىيل َان بٓيت ااخٓىّي الؿياؾيت ٖدٔ الاهخساب وخٔ الاؾخُخاء وخٔ التر يذ لهػىيت مجلـ
الشىعي ؤمغ ظاثؼ.
بل َى يضزل في باب الىاظب الُ٘اجي ،هه مً ألامغ باإلاهغوٍ والىهي نً اإلاى٘غ .
الخاجمت:
مً زالَ ٛظٍ اإلاضازلت يخطر لىا ظليا ؤن للمغؤة خٓىّي ؾياؾيت ال يمً٘ بيُالها وال َضمها َلها خٔ الاهخساب وخٔ
الترشر وخٔ جىلي الىقاثِ الهامتٖ.........ما ؤن َىإ غىابـ وْيىص غنيت يجب ؤن جغاعى نىض ْيام اإلاغؤة بخل ٚالىقاثِ
الؿياؾيت ومً جل ٚالٓيىص التزام الشغم ونضم الازخالؽ واعجضاء الؼري الشغعي ويحرَا....
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ر الٓاثم اليىم في الهالم والخدضر الطاعر للهالم ؤلاؾالمي يُغع نليىا جٙازِ االهىص ،وا ترإ
بن الطغام ااخػاع ي
اليؿاء مو الغظا ٛفي ٗل الٓػايا اإلاطحريت لألمت.
وال يمً٘ ؤن جٓىم للمجخمو ْاثمت وَى حهمش نىطغا ؤؾاؾيا وعٖحزة مً عٗاثؼٍ بهيضا نً مهترٕ ااخياة وضغام
ااخػاعاث.
الهىامش:
 ،2012ص. .19
 )1اؾمهان ْطىع ،اإلاغؤة وخٓىْها الؿياؾيت في الُٓه ؤلاؾالمي ،ظؿىعي لليشغ والخىػيو ،ؾبهت ؤولى
 )2وضُي نا ىعي ؤبى ػيض ،مشاعٖت اإلاغؤة في الهمل الهام
 )3ؤزغظه البساعرٖ ،خاب الهيضيً.
 )4عواٍ الترمظر في الؿجن ٖخاب الؿحر ،ما ظاء في ؤمان الهبض واإلاغؤة
21)5
 ،1985ص ،54ؾيِ الضيً
 )6مدمىص ااخالضر ،البيهت في الُ٘غ الؿياسخي ؤلاؾالمي ،نمان ،م٘خبت الغؾالت ااخضيشت،
بؾمانيل الىكغيت الؿياؾيت مً مىكىعي خػاعري بؾالمي :مىهليت الخجضيض الؿياسخي وزكرة الىاْو الهغبي اإلاهاضغ،
 .2002ص52
نمان :اإلاغٖؼ الهلمي للضعاؾاث الؿياؾيت،
 )7هُـ اإلاغظو
.155
 )8الؿباعي ،اإلاغؤة بحن اإلاغؤة والٓاهىن ،ص
.166
 )9عواٍ البساعرَ ،خذ الباعرٖ ،خاب الُخذ/16،
 )10اؾمهان ْطىع ،مغظو ؾابٔ ،ص.97
 )11عواٍ البساعري.
.188
 )12ؤلامام الًؼاليَ ،ػاثذ الباؾىيت ،الضاع الٓىميت لليشغ ،ص
103
 )13اؾمهان ْطىع ،مغظو ؾابٔ ،ص
104
 )14هُـ اإلاغظو ،ص
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ميانت اإلاشأة العشبيت في الخياة العياظيت الجضابش نمىرحا
البرفعىس محمىدر مشاد معهذ الخلىق و العلىم العياظيت – اإلاشهض الجامعي جيباصة  -الجضابش

ملذمت
اإلاغؤة الهغبيت التي جمشل هطِ َظا الشهب ،حهيش خالت مً الىطج الؿياسخي ،إلاا جٓضمه لها ،اإلاجالـ ،واإلاغاٖؼ،
اإلاهىيت بشئىني اإلاغؤة ،مً صوعاث جضعينيت م٘شُت ،وماجمغاث ،وهضواث ،وٖخب ،وٖخيباث ،ووشغاث ،تهضٍ بلى الجهىع باإلاغؤة،
وجم٘يجها ،وحهؼيؼ مشاعٖتها في ااخياة الهامت.
ُت
وعيم َظٍ ااخالت مً الىطج الؿياسخي التي حهيشها اإلاغؤة ،يهخٓض ؤن ْػيت الجهىع بها ،حهض مً ؤنٓض ،وؤضهب ،الٓػايا في
مجخمهاجىا الشغْيت ،هكغا لىظىص الهضيض مً الهىاضغ ااخاٖمت ،واإلاازغة ،نلى مؿإلت الانتراٍ بمشاعٖت اإلاغؤة ،وبإن يٙىني
ًا ًا
صوعا باعػ يا في اإلاجخموٖ ،هضم بيمان البهؼ بضوعي اإلاغؤة زاعط الىؿاّ ألاؾغري .
لها ي
ولظلٖ ٚغؾذ اإلاجالـ ،واإلاغاٖؼ ،اإلاخسططت في ْػايا اإلاغؤةٗ ،ل وْتها ،وظهضَا ،للجهىع باإلاغؤة ،ونضم جغٖها ضخيت،
لهاصاث ،ومىعوزاث زاؾئت ،ال جمذ بطلت بلى ألاخٙام ،والخهاليم الضيييت ،ل٘جها جإزظ في خؿباتها َٓـ انخباعاث الخهطب،
والدشضص ،مً صوني جإؾيـ آلاعاء ،ؤو ألاخٙام نلى ؤؾـ غنيت ؾليمت ،جخُٔ وصخيذ الشغم ،ل٘جها جخُٔ َٓـ مو ؤَىاء
البهؼ ،ومهخٓضاتهم ،وهكغتهم للخياة بشٙل نام.
وجٙىني ْػيت صوعي اإلاغؤة في ااخياة الؿياؾيت املت ،وال جٓخطغ نلى ملمذ مهحن مً مالمذ َظٍ ااخياةَ ،هي حشمل خٓها في
الخطىيذ في الاهخساباث ،إلاً جغاٍ ضااخا ،وْاصعا نلى الهؿاء ،وخٓها في التر يذ لخمشيل الشهب في اإلاجالـ الىيابيت،
1
والبلضيت ،وخٓها في جىلي ااخٓاثب الىػاعيت.
ؤن اإلاغؤة االؼاثغيت في الٓضيم وصوني ؾلخها نً ؾبيهت ؤيلبيت اإلاجخمهاث في طلٚ
و بسطىص االؼاثغ َالخاعيش يشهض ِّر ي
الههض ْض اؾخؿانذ بديىيتها و ْىتها وُٖاءتها ؤن حهمٔ نلى الضوام مكاَغ ومهاوي الاخترام والخٓضيغ لها وؾـ ألاؾغة
جىؾو مشاعٖتها في ااخياة اليىميت الهامت بٙل مجاالتها في ااخغب ِّر
واإلاجخمو ،وؤن ِّر
والؿلم ،مو وظىصَا ٖٓانضة ؤؾاؾيت
لألؾغة ،وبطا ٗاهذ مغاخل مهيىت مً َظا الخاعيش ْض ِّر
سللذ جىلي اإلاغؤة إلاؿاولياث ْياصيت ٗاهذ َحها ضاخبت ألامغ والىهي ،و
ًا
ِّر
مجاال ؤوؾو بلى
ي
َةن مغخلت الُ٘اح اإلاؿلر ْض ؤنؿذ للمغؤة
الشضة واليؿغِّ ،ر ي
ضاخبت الٙلمت ألازحرة في ظالثل ألامىعي وْذ
ظاهب ؤزحها ِّر
ي لخىاظض اإلاغؤة في ضُىٍ اإلاجاَضيً ،و لهل ؤَم صليل نلى
ؤن خغب الخدغيغ ْض ؤنؿذ ؤَميت ٖكر ي
الغظل خيض ِّر ي
طل ٚوزيٓت ماجمغ الطىمام ،لظل ٚؾىهااج في مضازلخىا َظٍ مٙاهت اإلاغؤة اٛنغبيت في ااخياة الؿياؾيتٖ ،ما ؾىدىاو ي ٛصعاؾت
نً َظٍ اإلاٙاهت في االؼاثغ ؤَ ااخؿت الخاليت:

 شحاتة غريب ،رأي حول دور المرأة العربية في الحياة السياسية ،قناة  CNNبالعربية ،مقال منشور يف االنرتنيت ،تاريخ املراجعة فيفري  ،20 5على املوقعااللكرتوينhttp://arabic.cnn.com/middleeast/2014/12/04/opinion-arab-woman-role-politic :
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اإلادىعي ألاوٛي :مشاعٖت اإلاغؤة في ااخياة الؿياؾيت نلى مؿخىيي الضوٛي الهغبيت
اإلادىعي الشاوي :مشاعٖت اإلاغؤة في ااخياة الؿياؾيت في االؼاثغ
اإلاحىس ألاوٌ :مشاسهت اإلاشأة في الخياة العياظيت على معخىي الذوٌ العشبيت
هدىاو يَ ٛيه مشاعٖت اإلاغؤة في ااخياة الؿياؾيت مً الىاخيت الشغنيت زم مهىْاث صزى ي ٛاإلاغؤة مهترٕ ااخياة الؿياؾيت
َىاْو اإلاشاعٖت الؿياؾيت للمغؤة الهغبيت.
أوال -مشاسهت اإلاشأة في الخياة العياظيت في ؤلاظالم
ًا
ًا
عَيهت جلئ بهاِّ ،ر
وخغعَا مً ْيىص الكلم والٓهغَ ،لم حهض مٓهىعة
ي
لٓض ٖغم هللا ؾبداهه وحهالى اإلاغؤة في ؤلاؾالم ،وؤهؼلها مجز ي
لت
مػؿهضة ٖما في االاَليت ألاولى ،وهي ليؿذ ؾلهت عزيطت وال مؿيت جدؿلٔ َىْها وباؾمها ؤَٙاع الضيمٓغاؾيت الغؤؾماليت
ٌّل ُت
الًغبيت الهُىت وعواصَا .ولم يً٘ َظا الخ٘غيم َيما ِّر
ونغع يجب ؤن يطان َدؿب ،بل ظهل لها
ٌر ي
وعبت ٍن ي
بيذ
ؤم ي
زطها بإجها ي
ُس ِّد َ َ ُس
الناط إنا خللناهم ِم ْقن
ؤصواعا في ااخياة مً زال ٛؤخٙام غنيت زاؾب بها اإلاغؤة والغظل نلى الؿىاء ،يٓى ُتي ٛحهالى { َيؤ ُّأيها
َ َ َ ُس َ َ َ َ ْق ُس ْق ُس ُس ً
ْق ُس
َّن ْق ُس ْق
لاهمَّ ،ن
إو َ ٌم
ىبا َو َك َبا ِب َل ِل َخ َ
عليم َخ ٌم
بير[}اادلغاث].13
إو أه َش َمى ْقم ِعن َذ ِ أج
عاسفىا،
ره ٍرش وأنثى وحعلناهم رع
ومً ألاخٙام الشغنيت الهامت التي زاؾب بها هللا حهالى اإلاغؤة والغظل نلى الؿىاء ،وونضَم نلى بْامتها ظؼيل الشىابَ ،ى
ًا
ًا
وجدمل ألاطي في ؾنيلها ،وألامغ باإلاهغوٍ والىهي نً اإلاى٘غ،
ِب ي
ِبي
الضنىة
نكيمت مشل ِب ي
خمل
ي
ي
ؤمىعا
الهمل الؿياسخي ،وَى يشمل
والؾخئىاٍ ااخياة ؤلاؾالميت
ِب ي
والهمل في خؼب ؾياسخي نلى ؤؾاؽ ؤلاؾالم :إلاداؾبت ااخليُت بن لم ُتيدؿً جؿبئ ؤلاؾالم،
بةْامت صولت ااخالَت بن لم جً٘ ْاثمت:
 -1أما حمل الذعىة وجحمل ألاريَٓ ...ض ٗان للمغؤة مىظ َجغ ؤلاؾالم الىطيب الىاَغ في طلَٓ ،ٚض خملذ اليؿاء الضنىة
بجهً َّن
جدملً في ؾنيل خمل الضنىة ؤ ض ؤهىام
بلى ؤلاؾالم في م٘ت غمً ٖخلت الغؾىٛي ضلى هللا نليه وؾلم وصخاب ِبخه ،بل ِّر ي
َ
َ
َ َ ُس
ػيض ؤهه ْا« :ٛل ْقى َسأ ْقيخ ِجي ُسمى ِث ِلي ُسع َمش َعلى ِؤلا ْقظال ِم،
بً ٍني
ؾهيض ِب ي
ٍني
الهظاب والخى٘يل مً ُٖاع م٘ت ،ومً طل ٚما عواٍ البساعري نً
َ َ
َ َ ُس ْق ُس
أنا َوأخخ ُسهَ ،و َما أ ْقظل َمَٓ ،»...ض ٗان نمغ يهظبهما ْبل بؾالمه .ومىاِْ ؤم اإلاامىحن زضيجت عضخي هللا نجها اإلاااػعة للغؾىٛي
ضلى هللا نليه وؾلم مً ؤوٛي بهشخه ،وؾميت ؤوٛي هيضة في ؤلاؾالم ،ويحرَما مً الصخابياث االليالث ،هي مىاِْ مػيئت
ًا
ًا
ؾاميا في الخطخيت والطكر نلى ألاطي ،زم ٗاهذ الهلغة بلى ااخنشت زم
ي
في جاعيش ؤلاؾالم .وَ٘ظا غغبذ الصخابياث ي
مشال
الهلغة مً م٘ت بلى اإلاضيىت ،وما حهغغذ له اإلاغؤة اإلاؿلمت مً جغٕ ألاوؾان والًغبت وااخياة الٓاؾيت واإلاهاهاة الشضيضة،
ٌر
مػيئت للمهاظغاث مشل ؤؾماء بيذ ؤبي ب٘غ وؤم ؾلمت وؤم
ٍني
َي
بىماطط
ي
مليئت
وصوعَا في بىاء الضولت ؤلاؾالميت في اإلاضيىت ،والؿحرة
ويحرًَ عضخي هللا نجهً.
ِّر ي
ؤيمً
ُس ْق ُس َ ُس
َ
ِّ -2د
وأما ألامش باإلاعشوف والنهي عن اإلانىش َٓض ظاءث ؤصلخه نامت ال جسخظ بالغظل صو ين اإلاغؤة ،لٓىله حهالى{ :هنخ ْقم خ ْقي َر أ ِّدم ٍرت
ُت
ٌر
َ
َ ْق َ ْق َ َ ُس ْق َ َ ُس
ُسأ ْقخش َح ْقذ ل َّنلن َ ُس َ َ ْق
نام يشمل الغظل و اإلاغؤة نلى
لُل ٌّلي
ولُل "أمت" ي
ي
ؤمنىو ِباهللِ}،
اط جؤمشوو ِباإلاع ُسش ِ
وف وج هىو ع ِن اإلانى ِش وج ِ
ِ ِ
ِ
َ َ ْق َ ْق َ َ ُس ْق َ
َ
َ
َ
ُس َ ْق ُس ُس ْق ْق ُس َ ْق َ ُس َ َ
ُس
ُس
ْق
ُس
َ
شوف وب هىو ع ِن اإلانى ِش ويليمىو الصالة
ض يؤمشوو ِباإلاع ِ
ؤمنىو واإلا ِ
الؿىاء ،وْا ٛحهالى{ :واإلا ِ
ؤمناث بعضهم أو ِلياء بع ٍر
َ
َ ُس َ ِّد َ
َ
َّن
ُس
َ
ٌم
َ
َ
َ
َ
َ
ُس
َ
َ
واة َو ُسيعيعى َو وسظىله أول ِئً ظي ْقرح ُسم ُسه ُسم إو عضيض ح ٌم
ىيم }[الخىبت ،]71:وْا ٛضلى هللا نليه وؾلم:
ويؤجىو الض
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
ُس
َ
ُس
َّن
َ
َ
َ
ِّد َ ْق
ْق
ْق
َّن
ْق
َ
ْق
َ
ْق
َ
َ
َ
َّن
َ
َ
َ
ُس
خجيب
ليىرىن أو ي ْقبعث عل ْقيى ْقم ِعلابا ِمن ِعن ِذ ِو فال ي ْقع
عشوف َولخ َه ُسىو عن اإلانى ِش أو
«والزر نفس ي ِب َي ِذو لخ ُسؤم ُسشو ِباإلا
ِ
ِ
ُس
لىم» [عواٍ ؤخمض والترمظر وخؿىه] ،وواضر ؤن ألامغ في ااخضيض نام للغظا ٛواليؿاء.
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الخليفت َهى ؤيػا مً ألانما ٛالؿياؾيت في
حضب ظياس ي كابم على أظاط ؤلاظالم إلاحاظبت
ِ
 -3وأما العمل العياس ي في ٍر
قل ااخالَت التي يؿخىري َحها الغظا ٛواليؿاء مً ظهت َغغيت ااخ٘م الشغعي ،ن ؤصلت ألامغ باإلاهغوٍ والىهي نً اإلاى٘غ
ًا
ًا
ؤيػا ؤصلت جُيض الىظىب .بغاَت
ؤيػا ؤمغ ااخاٖم باإلاهغوٍ و جهيه نً اإلاى٘غ ،وهي ي
حشمل ي
ُتي
هي ؤصلت نامت
التي طٖغهاَا ؾابٓا َي
ُس ُس ُس
َ ُس َ
ً ؤم ؾلمت ،ؤن عؾىٛي هللا ضلى هللا نليه وؾلم ْاَ « :ٛظ َخىىو أ َم َش ُساء ف َخ ْقع ِشفىو
بلى طل ،ٚيٓىٛي ضلى هللا نليه وؾلمَ :ن ُمْل ي
َ ُس ْق ُس َ َ َ ْق َ َ َ َ َ َ ْق َ ْق َ َ َ َ َ َ ْق َ ْق َ َ َ َ َ َ َ ُت َ َ ُت َ ُت ُت ُمْل َ َ َ َ َ َّن
صل ْقىا» عواٍ مؿلم،
ا« :ٛال ،ما
وجن ِىشوو ،فمن ع ِشف ب ِشا ،ومن أنىش ظ ِلم ،ول ِىن من س ِ ي وجابع» ْالىا :ؤَال هٓا ِبجلهم؟ ْ ي
وااخضيض نام ؤيػا في الغظا ٛواليؿاء.
َدحن جىلى نمغ
َي
ي ؤن اليؿاء في ػمً ااخالَت الغا ضة ْض التزمً بد٘م اإلاداؾبت و ماعؾجها صو ين بهٙاع مً الصخابت،
وهغ ي
ُس
ْق
َ
َ
ااخالَت انترغذ ؾغيٓه زىلت بيذ سهلبت وْالذ له هاصخت " :هنا نعشفً عىيمشا ثم أصبحذ عمش بن الخعاب أميرا
ِّد
ي ٚألاؾضيت نلى نمغ جهيه ؤن يؼيض
للمؤمنيو ،فاج ِم َ يا عمش فيما أنذ معخخلف فيه" ،و ٖظل ٚؤه٘غث ؾمغاء بيذ َج ِبه ٍن ي
َ
إح ُس
ووج ْقي ُسخ ْقم ْق
ذاى َّنن
الىاؽ في اإلاهىعي نلى ؤعبهماثت صعَمَٓ ،الذ له " :ليغ ىزا لً يا عمش :أما ظمعذ كى ٌَ ِ ظبحانه {
ْق َ
َ ْق َ ٌم
ْق َ ً َ ُس
امشأة وأخعؤ ُسع َمش".
ِكنعاسا فال جؤخزوا ِمن ُسه ر ْقيئا} َٓا" :ٛأصابذ
ًا
خٔ للمغؤة
وٖيال نً ألامت في اإلاداؾبت والشىعي ،ن الشىعي ٌر ي
ي
بانخباعٍ
ٖما ؤن للمغؤة في ؤلاؾالم ؤن جترشر إلاجلـ ألامت
ِب
ًا
ًا
جىٗل يحرَا في الغؤر .وْض ججلى
وٖيال لًحرَا ؤو َي
غنا ؤن جٙى ين ي
ي
والغظل نلى الؿىاء ،و اإلاداؾبت واظبت نلى ٗلحهما ،و للمغؤة
ضلر ااخضينيت ؤن يٓىمىا َيىدغوا
صوع اإلاغؤة اإلاؿلمت في الشىعي إلاا ؤمغ الىبي ضلى هللا نليه وؾلم الصخابت بهض نٓض ِب ي
ُتي
الىاؽ و ْض َّن
ؤَم ُتيه طلٚ
ِب ي
لٓي مً
َضحهمَ ...لما لم يٓم مجهم ؤخضْ ،ام ضلى هللا نليه وؾلم َضزل نلى ؤم ؾلمتَ ،ظٖغ لها ما َي
ْق ُس َ ُس َ ِّد َ
َ
َ ً
َ َ َ ْق ُس َ َ َ
َّن َ ُس
َ ْق
ٔ نليه ضلى هللا نليه وؾلم «فلالذ أ ُّم َظل َمتَ :يا ن ِب َّني الل ِه ،أج ِح ُّب ر ِل ًَ ،اخ ُسش ْقج ث َّنم ال جي ِل ْقم أ َح ًذا ِم ْق ُسه ْقم و ِل َمتَ ،ح َّنتى جن َح َش
و َّن ي
َ َ ََ ََ َ
َ َ َ َ َ ِّد َ
َ
َ َ َ
َ
َ
َ َ َ
ُسب ْقذن ًََ ،وج ْقذ ُسع َى َح ِالل ًَ ف َي ْقح ِلل ًَ ،فخ َش َج فل ْقم ُسيي ِل ْقم أ َح ًذا ِم ْق ُسه ْقم َح َّنتى ف َع َل ر ِل ًَ ن َح َش ُسب ْقذن ُسهَ ،و َد َعا َح ِالل ُسه ف َحلل ُسه ،فل َّنما َسأ ْقوا
َ َ َ ُس َ َ َ َ َ َ َ ْق ُس ْق َ ْق ُس َ ْق ً
وَظٍ ؤلا اعة والغؤر الؿضيض مً ؤم ؾلمت حهخكر مً الشىعي للخاٖم.
ر ِلً كامىا ،فنح ُسشوا وحع َل بعض ُسهم يح ِلم بعضاِ ،»...ب
وزنذ نً ؾيضها نمغ ؤهه ٗان خحن حهغع له هاػلت يضنى اإلاؿلمحن بلى اإلاسلض ،و ٗان يضنى اليؿاء و الغظا ٛويإزظ عؤحهم
ظميها ،و ْض عظو نً عؤيه ٖما عؤيىا خحن عصجه امغؤة في ؤمغ جدضيض اإلاهىعي.
 -4وأما عمل الخضب الظخئناف الخياة ؤلاظالميت بئكامت دولت الخالفت إو لم جىن مىحىدة هما ىى الخاٌ اليىمَ ،ةن
َ
ْق َ ُس ْق ُس ُس ٌم
َ
خض ؾىاء ،يٓىٛي حهالىَ { :ولخى ْقن ِمنى ْقم أ ِّدمت َي ْقذعىو إلى الخ ِير
الضليل الشغعي يىظبه نلى الٓاصعيً مً الغظا ٛواليؿاء نلى ٍني
ُس ْق َ
َ
َ َ
ُس ْق
َ
وأولئً ُسى ُسم اإلاف ِلخىو} [آ ٛنمغانَ ،]104ظٍ آلايت زاؾبذ اإلاامىحن واإلاامىاث
عشوف َو َي ْق َه ْقىو َعن اإلانى ِش
َويؤمشوو ِباإلا
ِ
وؤمغتهم بةوشاء خؼب يٙىني نمله الضنىة بلى ؤلاؾالم (ااخحر) وؤمغ ألامت بخد٘يم غم هللا وجهحها نً ألازظ با َٙاع وألاهكمت
الًغبيت ،وَظا ؤنكم مهغوٍ يامغ به وؤ ض مى٘غ يىهى نىه .وٖظل ٚألاخاصيض الشغيُت التي يؿخض ٛبها نلى وظىب بْامت
َ
ُس ُس َ ْق َ ٌم َ َ ْق َ ً
َ ْق َ َ َ
حاىل ِّديت» [عواٍ الؿكراوي في ال٘بحر]َٙ ،لمت
ااخالَت ٖٓىله ضلى هللا نليه وؾلم« :من ماث وليغ في عن ِل ِه بيعت ماث ميخت ِ
"من" نامت حشمل الغظا ٛواليؿاء ،و مً اإلاهلىم ؤن وؿيبت بيذ ٖهب – ؤم نماعة – مً بجي ماػني بً الىجاع ،و ؤؾماء بيذ
نمغوي – ؤم َمىيو – مً بجي ؾلمت بايهً الغؾىٛي ضلى هللا نليه وؾلم في بيهت الهٓبت الشاهيت  ،وْض بايو الغؾىٛي ضلى هللا نليه
ْق ْق
ُس
َ
ِّد
ُس
ْق
وؾلم اليؿاء اللىاحي َاظغ ين بهض بْامت الضولتْ ،ا ٛحهالىَ { :يآ ُّأيها الن ِب ُّي إرا َح َاء َن اإلاؤمناث ُسيبايعن ًَ على أو ال ُسيش ِشه َن
َ
َ ْق َ َ ُس َ
َ ً َ َ ْق ْق َ َ َ ْق َ َ َ ْق ُس َ
َ ُس ِّد َ َ َ ُس
عشوف
أيذيه َّنن َو ْقأس ُسح ِل ِه َّنن َوال َي ْقعصين ًَ في َم
ٍر
ِباهللِ ريئا وال يع ِشكن وال يضنيو وال يلخلن أوالدىن وال يؤجيو ِب ٍر
هخاو يفترينه بيو ِ
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ْق
َ
واظخغفش َل ُسه ِّدن َ َّن
إو َ َ ٌم
فىس َس ٌم
حيم} [اإلامخدىت ،]12و نليه َةن اإلايخت االاَليت حشمل اليؿاء ؤيػا ممً لم
فباي ْقع ُسه َّنن
ِ
ِ
يً٘ في ؤنىاْهً بيهت ؤو لم يخلنؿً بالهمل إليجاص زليُت يؿخدٔ البيهت.
َظٍ ؤخٙام غنىا ااخىيِ اإلاخهلٓت باإلاغؤة وصوعَا الؿياسخي في قل ااخالَتَ ،يجب نلى وؿاثىا اليىم ؤن ِّر
يخإؾحن بؿحرة
َاالء اليؿاء الهكيماث ،ويهملً ٖما نملً الؾخئىاٍ ااخياة ؤلاؾالميت والجهىع باإلاؿلمحن ،ختى يكهغ هللا ؤمغٍ ويهؼ صيىه،
هصر اإلاؿلمحن وؤمغَم
وبطا هضها ْيام زالَت اإلاؿلمحن الشاهيت نلى مجهاط الىبىة ،ال يترًٖ الهمل الؿياسخي ،بل يؿخمغني في ِب ي
باإلاهغوٍ و جهحهم نً اإلاى٘غ ،وال يخىاهحن بةطن هللا نً مداؾبت ااخليُت و ؤنىاهه و الىصر لهم ،ختى يغضخى هللا نجهً ،و
يدشغني في ػمغة اإلاؿلماث ألاواثل.2
ثانيا -معىكاث دخىٌ اإلاشأة معترن الخياة العياظيت
َىإ نضة انخباعاث ؤؾاؾيت حهىّي صزىٛي اإلاغؤة إلاهترٕ ااخياة الؿياؾيت هلخطها َيما يلي:
 -1الاعخباس الخعليمي والثلافي
خيض يجب الاَخمام بٓػيت حهليم اإلاغؤة ،وجىنيتها ،بإن جضعؽ ،وجخهلم ،ختى جدطل نلى ؤنلى الضعظاث الهلميت ،وؤال
ج٘خِ بالٓغاءة ،وال٘خابت َٓـ ،ؤو الاٖخُاء بضعظت صهيا مً الخهليم ،زم يبضؤ الخإزحر نلحها ،مً زال ٛبيغاءاث ؾيخطر
وَمها ،وػيُها ،وٖظبهاَ ،يما بهض ،إلزػانها لُ٘غة الؼواط في ؾً مب٘غة ،عيم زؿىعة َظا ألامغ نلى صختها الهامت ،وختى
نلى صختها ؤلاهجابيت بىظه زاص.
َهىإ الهضيض مً البىاث الالحي ال يهغًَ اؾخ٘ما ٛمؿحرتهً الخهليميت ،بؿنب الؼواط اإلاب٘غ ،والضزى ي ٛفي صاثغة
اإلاش٘الث اإلاجخمهيت ،وألاؾغيت ،مما يدىٛي بيجهً وبحن ضُاء الظًَ ،والُ٘غ ،إلؾخ٘ما ٛاإلاشىاع الخهليمي.
ُت
َٓػيت حهليم اإلاغؤة حهض مً الٓػايا الغثيؿيت ،في نمليت الخىميت بىظه نام ،وليـ في مجا ٛالخىميت الؿياؾيت َٓـ،
ولظل ٚخغضذ اإلاىازئ الضوليت ،والطٙىٕ ااخٓىْيت ،والضؾاجحر الىؾىيت ،نلى جضنيم ااخٔ في الخهليم ،وجغؾيسه،
وحهؼيؼٍ ،ن الهلم َى ؤؾاؽ جٓضم الشهىب.
ولألؾِ ،ما ػا ٛالبهؼ يامً بإن مجزٛي الؼوظيت َى اإلاٙان الىخيض اإلاىاؾب للمغؤة ،وال مٙان لها زاعط َظا اإلاجز ،ٛوؤن
صوعَا في ااخياة الؿياؾيت ،ما َى بال وَم ،وجٓليض للًغب ،وبما يسالِ ألاخٙام الشغنيت ،نلى خض حهبحرَم!
ٖما يٙىني ُت
البهض الشٓافي مهما للًايتَ ،هىإ نضة مىعوزاث زٓاَيت زاؾئت ،ونلى الغيم مً حهؼيؼ الدشغيهاث الٓاهىهيت
للمؿاثل التي حؿاَم في بىاء مجخمو ْىر ،ومخماؾ ،ٚوؤن َىإ زؿىؽ خمغاء ال جمـ ،بال ؤن َىإ َمً ججاوػي َظٍ
ااخؿىؽ ااخمغاء ،وما ػا ٛيىكغ بلى اإلاغؤة ٖمجغص ظؿض بال عوح ،وؤجها يحر ماَلت للمشاعٖت في ااخياة الشٓاَيت ،ؤو يحرَا،
وان ٗل َىىجها جىدطغ َٓـ في اإلاجزٛي ولىاػمه!
ولظل ٚيخهحن نلى اإلااؾؿاث الىؾىيت ،ومىكماث اإلاجخمو اإلاضوي ،ؤن جٓىم بضوعي َها ،ٛفي وشغ الىعي بإَميت مشاعٖت
اإلاغؤة في ااخياة الؿياؾيت ،وبجاخت الُغص اإلاخٙاَئت في ؾغيٓهاٗ ،ي يخم جم٘يجها ،وجضنيمها ،ومؿاهضتها في اإلاشاعٖت في ااخياة
 -2شريف زايد ،دور المرأة السياسي في اإلسالم  ،يف احلياة السياسية ،مقال منشور يف االنرتنيت ،تاريخ املراجعة فيفري

 ،20 5على املوقع االلكرتوين للمكتب

اإلعالمي حلزب التحريرhttp://hizb.net/?p=4056 :
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الهامت ،وضىانت الٓغاع ،وزاضت في قل ْضعتها ،وجمخهها ،بالهضيض مً ؤلامٙاهياث ،في اإلاؿاَمت في وغو ااخؿـ،
والاؾتراجيجياث ،التي جىَغ خلىال للمش٘الث ،وإلاهكم الٓػايا اإلاجخمهيت.
 -2الاعخباس الاحخماعي والاكخصادر
خيض ما ػالذ اإلاغؤة الهغبيت حهاوي مً مش٘الث اظخمانيت ،واْخطاصيتْ ،ض حهىْها نً اإلاشاعٖت بُانليت في ااخياة
الؿياؾيت ،وَظا يخؿلب اإلاؼيض مً االهىص إلاؿاهضتها ،وحصليهها نلى اإلاشاعٖت ،ولً يٙى ين طلَٓ ٚـ مً زال ٛااخؿب،
واإلاداغغاث ،وألاوعاّ اإلآضمت بلى ماجمغاث ،ؤو هضواث ،ولً٘ مً زال ٛزؿـ نمليت ،وواْهيت ،ووغو آلياث لخىُيظَا نلى
ؤعع الىاْو.
َ٘شحر مً اليؿاء يهشً مش٘الث اظخمانيت ،واْخطاصيت ضخمت ،بؿنب خاالث الؿالّ اإلاتزايضة ،وجىىم ألاػماث
اإلااصيت ،التي ْض جطل بلى خض نضم وظىص الىظباث الًظاثيت اليىميت ،مما يػؿغعن بلى ؤلاوشًا ٛبخىَحر اإلاؿخلؼماث
ألاؾاؾيت ،ونضم الخُ٘حر في الشإن الؿياسخي ،ؤو اإلاشاعٖت َيهَ٘ ،يِ يُ٘غني في ااخياة الؿياؾيت ،وًَ بال مإوي ،ؤو بال
يظاء؟! وٖيِ يُ٘غني في الشإن الهام ،وًَ ضخيت بَما ٛمجخمعي ،ؤصي بهً بلى البدض اإلاخىاضل نً ؤصوى مخؿلباث
ااخياة؟!
َ٘م مً الٓػايا اإلاغَىنت نلى اإلاغؤة في بهؼ اإلاداٖم الهغبيت ،بؿنب صيىجها التي جغاٖمذ نلحها ،بؿنب نملياث
الاْتراع التي جٓىم بها ،عيم َىاثضَا اإلاغجُهت ،الؾخًال ٛخالت الهىػي وااخاظت التي جمغ بها ،لخىَحر ااخضوص الضهيا مً
اإلاهيشت ،والتي ال يمً٘ وضُها بااخياة ال٘غيمت.
َ٘يِ حشاعٕ اإلاغؤة في ااخياة الؿياؾيت ،وهي ُتمهغغت للسلً في ؤر اخكت ،جىُيظا إلاا يطضع غضَا مً ؤخٙام بؿنب
يؿو بلى وغو ااخلىٛي اإلابخ٘غة ،لٓػايا
الضيىني التي نلحها؟! وٖيِ حشاعٕ اإلاغؤة في ااخياة الؿياؾيت ،وهي ضخيت مجخمو ،لم َي
اإلاغؤة اإلااليت ،ومؿانضتها في جظليل الهٓباث ،والٓػاء نلى اإلاساوٍ الاْخطاصيت؟!
ولظل ٚيجب ؤن جدكى ْػايا اإلاغؤة الخهليميت ،والشٓاَيت ،والاظخمانيت ،والاْخطاصيت ،بإولىيت في ؤظىضة الضو،ٛ
وااخٙىماث ،وفي ؤظىضة مىكماث وماؾؿاث اإلاجخمو اإلاضوي ،ختى يمً٘ لها اإلاشاعٖت بُانليت في ااخياة الؿياؾيت.
وال يٓخطغ صوعي اإلاغؤة في ااخياة الؿياؾيت نلى مجغص مخابهت الشإن الهام ،ومهغَت آزغ اإلاؿخجضاث ،والخؿىعاث ،التي
خضزذ في اإلاجخمو ،ولً٘ ييبغي ؤن هخجاوػي َظا ااخض ،وؤن همً٘ اإلاغؤة مً الترشر للمجالـ الىيابيت ،والبلضيت ،وجٓلض ؤعَو
اإلاىاضب في ااخياة الؿياؾيت.3
 -3ياب اللىانيو اإلانصفت للمشأة نامل عثيسخي في غهِ مشاعٖتها في ااخياة الؿياؾيتَ ،اإلاشغم في الهضيض مً الضوٛي
الهغبيت يىكغ بلى ْػيت اإلاشاعٖت الؿياؾيت هكغة مبدؿغةَ ،حرٖؼ نلى مىدها خٓىْها الؿياؾيت صوني ؤن يمىدها خٓىْها
اإلاضهيت ،في خحن ؤن اؾخٓامت ألاولى حهخمض نلى اؾخٓامت الشاهيتَ ،اإلاغؤة التي حهاوي مً يياب
ْاهىني لألخىا ٛالصخطيت يىطُها ويهيض لها ٖغامتها ،ال حهمها ؤن حشاعٕ في اإلاجا ٛالؿياسخي جها ميشًلت بهمها الصخصخي.

 -شحاتة غريب ،رأي حول دور املرأة العربية يف احلياة السياسية ،املرجع السابق.
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 -4ياب الىعي لذي اإلاشأة نفعه :وَظا ما يكهغ في ٖشحر مً الضوٛي الهغبيت – وبساضت صوٛي ااخليج الهغبي -خيض ال حهؿي
اإلاغؤة ضىتها للمغشخاث الؿيضاث ،وطل ٚلهضم وعي الؿيضاث بإَميت ؤن جمشلهً مً جىىب نجهً.4
ثالثا -واكع اإلاشاسهت العياظيت للمشأة العشبيت
ًا
ؤؾاؾيا مً نمليت الخدىٛي الضيمٓغاؾي في اإلاجخمو .
حهض اإلاشاعٖت الُهالت للمغؤة في ااخياة الؿياؾيت ،وااخياة الهامتً ،اي
ظؼء
ًا
غهيُا .ويخمشل طل ٚفي
وعيم جىامي صوعي اإلاغؤة في ااخياة الاْخطاصيت والاظخمانيتَ ،ةن صوعَا في اإلاجا ٛالؿياسخي ال يؼاٛ
غهِ وظىصَا في الؿاخت الؿياؾيت الغؾميت ،والؾيما مغاٖؼ ضىو الٓغاع ؤر (الٓياصاث الهليا و ااخٙىماث) ،وفي
اإلااؾؿاث الخمشيليت (الكرإلاان و البلضياث) ،وبطُت نامت جىٓؿم الضو ي ٛالهغبيت بلى ْؿمحن:
• الٓؿم ألاوٛي :يشمل الضوٛي التي حهترٍ لليؿاء بااخٓىّي الؿياؾيت ،وزاضت ااخٔ في الخطىيذ ،وااخٔ في الترشر ،ومجها
نلى ؾنيل اإلاشا ،ٛجىوـ واإلاًغب واالؼاثغ ومطغ ولبىان وألاعصن وؾىعيا والهغاّ واليمً.
• الٓؿم الشاوي :يشمل الضوٛي التي ال حهترٍ لليؿاء بااخٓىّي الؿياؾيت وجدغمهً مً الخمخو بها ،ويمً٘ ؤن هظٖغ نلى ؾنيل
اإلاشا ٛالؿهىصيت التي ما جؼا ٛحهمل بٓانضة الخهيحن ،وجغَؼ الاؾخهاغت بٓانضة الاهخساب ،نلى ٗاَت اإلاؿخىياث.
ؤما باليؿبت لخىاظض اإلاغؤة في مغاٖؼ ضىو الٓغاع ؾىاء نلى اإلاؿخىيي الخىُيظر ؤو الدشغيعيَ ،يىضخها االضوٛي الخالي،
وجسخلِ اليؿب اإلاىضخت في ٗل صولت بازخالٍ البياهاث اإلاخىَغة في َظٍ الضوٛي.
نعب جىاحذ اإلاشأة في البرإلااناث العشبيت
عذد ملاعذ اإلاشأة

النعبت اإلائىيت

الذولت

جاسيخ الانخخاباث

عذد اإلالاعذ

ظىسيا

2003

250

30

%12

جىنغ

1999

182

21

%11.5

اإلاغشب

2002

325

03

%10.8

العىداو

2000

360

35

%9.8

الجضابش

2002

389

24

%6.2

ألاسدو

2003

110

06

%5.5

 د .إميان بيربس ،شيماء البنا ،معايل أمحد عصمت ،المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي ،مقال مقدم يف ندوة عقدهتا مجعية هنوض و تنمية املرأة ،بدونسنة ،ص  ،05منشور على االنرتنيت ،تاريخ املراجعة فيفري  ،20 5على املوقع االلكرتوين:
adew.org/ar/documentations/ResearchesPDF/6.pdf
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مصش

2005

454

09

%1.9

لبناو

2000

128

03

%2.3

اليمن

2003

301

01

%0.3

البحشين

2002

40

00

%00.00

الىىيذ

2003

65

00

%00.00

الععىديت

2001

120

00

%00.00

ؤلاماساث

1997

40

00

%00.00

مىسيخانيا

2001

81

03

%03.70

وبظل ٚهغيي جضوى وؿبت مشاعٖت اإلاغؤة في الكرإلاان نلى مؿخىيي الضوٛي الهغبيت بطُت نامت نلى ازخالٍ هكمهم الؿياؾيت ،
وؤن ٗاهذ َظٍ اليؿب جبلٌ ؤْصخى اعجُانها في ؾىعيا ،وَظا ما يه٘ـ اعجُام وؿبت اإلاشاعٖت الؿياؾيت للمغؤة الؿىعيت،
جما ًايا مو ااخؿىاث التي جخسظ ًا
خاليا في ؾنيل مشاعٖت ؤٖكر للمغؤة الؿىعيت في ااخياة الهامت.5
اإلاحىس الثاني مشاسهت اإلاشأة في الخياة العياظيت في الجضابش
خيض وهااج في َظا اإلادىعي مشاعٖت اإلاغؤة في ااخياة الؿياؾيت ْبل الاؾخٓال ٛو بهضٍ و ٖظل ٚهخهغع لخٓييم ظهىص
الضولت االؼاثغيت في َظا اإلاػماع ،و ٖظلٖ ٚما يلي:
أوال -مشاسهت اإلاشأة في الخياة العياظيت كبل الاظخلالٌ
ؤن اإلاغؤة االؼاثغيت في الٓضيم وصو ين ؾلخها نً ؾبيهت ؤيلبيت اإلاجخمهاث في طل ٚالههضْ ،ض اؾخؿانذ
بن الخاعيش يشهض ِّر ي
بديىيتها و ْىتها وُٖاءتها ؤن حهمٔ نلى الضوام مكاَغ ومهاوي الاخترام والخٓضيغ لها وؾـ ألاؾغة واإلاجخمو  ،وؤن ِّر
جىؾو
مشاعٖتها في ااخياة اليىميت الهامت بٙل مجاالتها في ااخغب ِّر
والؿلم ،مو وظىصَا ٖٓانضة ؤؾاؾيت لألؾغة  ،وبطا ٗاهذ مغاخل
مهيىت مً َظا الخاعيش ْض ِّر
سللذ جىلي اإلاغؤة إلاؿاولياث ْياصيت ٗاهذ َحها ضاخبت ألامغ والىهي ،و ضاخبت الٙلمت ألازحرة في
ًا
ظالثل ألامىعي وْذ ِّر
مجاال ؤوؾو بلى ظاهب ؤزحها ِّر
الغظل خيض ِّر ي
ؤن
ي
َةن مغخلت الُ٘اح اإلاؿلر ْض ؤنؿذ للمغؤة
الشضة واليؿغِّ ،ر ي
خغب الخدغيغ ْض ؤنؿذ ؤَميت ٖكريي لخىاظض اإلاغؤة في ضُىٍ اإلاجاَضيً  ،وْض وعصث في وزيٓت ماجمغ الطىمام ؤلا اعة
الخاليت:

 -5د .إميان بيربس ،شيماء البنا ،معايل أمحد عصمت ،نفس املرجع ،ص . 9
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"ٗاهذ مؿانضة الؿلبت والؿالباث ٖبحرة ِّر
ِّر
الطخي " ِّر
مما
الىُو ال ؾيما في اإلايضان الؿياسخي واإلايضان ؤلاصاعري واإلايضان
ِّر
ؤن اإلاغؤة والُخاة اإلاخهلمت وغهذ مىظ البضايت ُٖاءتها عًَ ب اعة الشىعة ِّ .رؤما جدذ نىىان "  :ااخغٖت اليؿاثيت " َىجض
يبحن ِّر ي
ُت
يخي بةعلاب وجٓضيغ اإلاغؤة االؼاثغيت الصلانت " جىظض في ااخغٖت اليؿاثيت بمٙاهياث واؾهت جؼصاص وج٘ثر
ماجمغ الطىمام ِّري
ِّر
باؾغاص وبها لىخي بةعلاب وجٓضيغ طل ٚاإلاشل الباَغ الظر جػغبه في الصلانت الشىعيت للُخياث واليؿاء الؼوظاث وألامهاث ...
ظميو ؤزىاجىا اإلاجاَضاث الالجي يشاعًٖ بيشاؽ ٖبحر وبالؿالح ؤخياها في الُ٘اح اإلآضؽ مً ؤظل جدغيغ الىؾً " .
 الخنظيم النعاةي
ِّر
لٓض ِّر
1947م باؾم (ظمهيت اليؿاء
 1945وبغػث اإلاىكمت في ؾىت
جٙىهذ ؤو ي ٛبظوعي الخىكيم اليؿاجي في االؼاثغ ؾىت
اإلاؿلماث االؼاثغياث ) التي جال ذ بهض اهؿالّ زىعة ؤوٛي هىَمكر خيض اهضمجذ ٖٙل الٓىيي الىؾىيت صوني جميحز واهطهغث في
ِّر
بىجٓت الشىعة و بهىا هجض اإلاغؤة زال  ٛالشىعة جمشل اإلاغؤة االؼاثغيت في اإلالخٓياث الضوليت اليؿىيت وحؿمو ضىث الشىعة  ،وٗاهذ
جٓابل َحها  ،بدماؽ مىٓؿو الىكحر  ،وجٓابل بالهىاّ وباإلاىاصاة بدغيت االؼاثغ  ،وحسليل جإييضَا وصنمها وهضائها في بياهاتها
ااخخاميت ولىإزظ مً طل ٚجمشيلها للمغؤة االؼاثغيت في اإلااجمغ الضولي الغابو لالجداص اليؿاجي الضيمٓغاؾي الظر نٓض في مضيىت
 1958خيض اهؿلٔ ضىتها يٓىٛي باؾم اإلاغؤة االؼاثغيت اؾلب مً اإلااجمغ ؤن يغاعى في الالثدت ااخخاميت بإن اإلاغؤة
َييىا ؾىت
االؼاثغيت ال جؿلب في الىْذ ااخاغغ خٓىّي الهمل ؤو جدؿحن مؿخىيي الهيش  ،بل بيٓاٍ َظٍ ااخغب ِّر
الغَيبت التي َغغها
الاؾخهماع الُغوسخي نلى الشهب االؼاثغري الظر يىاغل مً ؤظل ْػيت ااخغيت والاؾخٓال. ٛ
نً َظٍ الاهؿالْت الهمالْت التي ؤجاختها ظ هت الخدغيغ الىؾجي  ،التي ِّر
خملذ مشهل الشىعة للمغؤة  ،بديض ؾاعث بشٙل
جلٓاجي نلى غىء جىظحهاث ونمل َظٍ اال هت في الؿغئ الصخيذ اخغيت اإلاغؤة ،في خحن ؤن اإلاغؤة االؼاثغيت ُتوغهذ نلى اإلادٚ
ّ في امخدان نؿحر لٓضعتها و وؾىيتها و ؾاْتها واؾخهضاصَا للخطخيت ختى جدٓئ الىطغ ،ولظلٚ
ااخٓيٓي وهجخذ بخُى ي
ِّر
ظاء في ميشاّ ؾغابلـ "  :بن مشاعٖت اإلاغؤة االؼاثغيت الُهالت في ااخغب الخدغيغيت حهؿحها خٔ اإلاشاعٖت بطُت ٗليت في
اليشاؽ الهام لخؿىيغ البلض و يجب نلى ااخؼب مؿاهضة اليشاؽ اليؿاجي وجدميل اإلاغؤة اإلاؿاوليت ،خؿب ُٖاءتها في بؾاع
الهمل مً ؤظل الىؾً وفي ميشاّ االؼاثغ  " :يجب ؤن يؼيل ااخؼب ظميو نغاْيل عقي اإلاغؤة واػصَاعَا وياٖض وشاؽ اإلاىكماث
ؤمغا ًا
اليؿاثيت " بإن اإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة يجب ؤن جٙىني ًا
واْها وييبغي للمغؤة االؼاثغيت ؤن جٙىني ْاصعة نلى اإلاشاعٖت
الُهليت في اليشاؽ الؿياسخي وفي بىاء الا تراٖيت بالىػا ٛفي ضُىٍ ااخؼب واإلاىكماث الٓىميت والجهىع بمؿاولياث َحها.6
ثانيا -مشاسهت اإلاشأة في الخياة العياظيت بعذ الاظخلالٌ
هدىاوٛي َىا آلياث الخم٘حن الؿياسخي للمغؤة بحن الدشغيهاث الٓاهىهيت وْيىص الىاْو زم واْو الخم٘حن الؿياسخي للمغؤة في
االؼاثغ.

 دور المرأة الجزائرية في الميدان السياسي ،دراسة منشورة يف االنرتنيت ،تاريخ املراجعة فيفري  ،20 5على املوقع االلكرتوين ملنتدى اللمة اجلزائرية:http://www.4algeria.com/vb/4algeria.18668/
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 -1ولياث الخمىيو العياس ي للمشأة بيو الدششيعاث اللانىنيت وكيىد الىاكع
ؾىداوٛي الخؿغّي بلى آلياث الخم٘حن الؿياسخي للمغؤة في االؼاثغ ٖهىطغ ؤو ،ٛوواْو الخم٘حن الؿياسخي للمغؤة في االؼاثغ
زان.
ٖهىطغ
أ-ولياث الخمىيو العياس ي للمشأة في الجضابش
بن الؿلؿت في االؼاثغ نكرث نً بعاصتها الُهليت في الجهىع بىغهيت اإلاغؤة ،وجدؿحن خٓىْها وجغْيت مىْهها نلى ظميو
ألاضهضة ،الؾيما مجها الؿياسخي ،ويخجؿض طل ٚمً زال ٛمطاصْتها نلى الهضيض مً الاجُاْياث الضوليت والههىص ،والاجُاْيت
اإلاىاَػت الميو ؤ ٙا ٛالخميحز غض اإلاغؤة ،وٖظا الاجُاْيت الضوليت ااخاضت بااخٓىّي الؿياؾيت للمغؤةٖ .ما ٖغؾذ ظهىصَا
الضازليت الغاميت لالعجٓاء بمؿخٓبل اإلاغؤة بةضضاعَا لترؾاهت مً الدشغيهاث ،ولهظا ؾىهااج آلياث الخم٘حن الٓاهىهيت صوليا
وصازليا اإلاطاصّ نلحها في االؼاثغ.
آلالياث اللانىنيت الذوليت (الدششيعاث الذوليت)مطاصْت االؼاثغ نلى ؤيلبيت الاجُاْياث الضوليت اإلاخهلٓت بمىكىمت خٓىّي ؤلاوؿان الؾيما مجها خٓىّي اإلاغؤة ،وٖما َى
مهغوٍ صؾخىعيا ؤن الىكام الضؾخىعر االؼاثغري حؿمى َيه الاجُاْياث الضوليت نلى الٓىاهحن اإلادليت ،وَظا ما ؤٖضٍ اإلاجلـ
،1989وجخمشل َظٍ الاجُاْياث في:
الضؾخىعر في ْغاعٍ الطاصع بخاعيش20ؤوث
 ،1989ونغغذ االؼاثغ
 ،1966ؤيً ضاصْذ االؼاثغ نليه ؾىت
ّ اإلاضهيت والؿياؾيت الطاصع ؾىت
 الههض الضولي للخٓى يّ ؤلاوؿان.
 1998نلى الىت ألامم اإلاخدضة اخٓى ي
 ،1991وجٓغيغَا الشاوي ؾىت
جٓغيغَا ألاو ي ٛؾىت
.1989
 ،1966ومطاصْت االؼاثغ نليه في مار
 اإلايشاّ الضولي للخٓىّي الاظخمانيت والؿياؾيت والشٓاَيت ؾىت.2004
 مطاصْت االؼاثغ نلى الاجُاْيت اإلاخهلٓت بااخٓىّي الؿياؾيت للمغؤة في ماعؽ.1969
 مطاصْت االؼاثغ نلى الاجُاْيت الضوليت اإلاخهلٓت بمؿاواة الهما ٛوالهامالث في ألاظغ لهمل طر ْيمت مدؿاويت ؾىت مطاصْت االؼاثغ نلى اجُاْيت الٓػاء نلى ٗل ؤ ٙا ٛالخميحز غض اإلاغؤة ،ونلى بغوجىٗىلها الازخياعر ،مٓضمت في طلٚ.2005
 ،1999والشاوي ؾىت
جٓغيغان ألاو ي ٛؾىت
 آلالياث اللانىنيت الىظنيت (الدششيعاث الىظنيت):نىض ااخضيض نً آلالياث الٓاهىهيت الضازليت واإلاخهلٓت بالخم٘حن الؿياسخي للمغؤة ،يمً٘ ؤن هٓغ بإجها جمحزث بهضة
،1962
ؾماث ايجابيت ؾىاء زال ٛخٓبت ألاخاصيت ااخؼبيت وما جػمىخه مً حشغيهاث(اإلاىازئ الىؾىيت؛ ميشاّ ؾغابلـ
 ،)1986ؤو في خٓبت الخهضصيت ااخؼبيت والاهُخاح الؿياسخي نكر الٓىاهحن الطاصعة
 ،1976وميشاّ
 ،1964وميشاّ
وميشاّ االؼاثغ
 ،1989الٓاهى ين ،91-17اإلاخهلٔ باالهخساب ،الٓاهى ين عْم 02-05اإلاخهلٔ با ؾغة ،والٓاهى ين عْم 05-01اإلاخهلٔ بااليؿيت،
(صؾخىعي
ْاهىني الهمل ،الٓاهىني عْم 12-03اإلاخهلٔ بخىؾيو خطت اإلاغؤة في اإلاجالـ اإلاىخسبت).
َمجمل َظٍ الدشغيهاث حهكر نما يلي:
.1962
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 ٗل اإلاىاؾىحن ؾىاؾيت ؤمام الٓاهىن ،وال يمً٘ ؤن يخظعم بإر جميحز يهىص ؾنبه بلى اإلاىلض ؤو االيـ ؤو الغؤر ؤو ؤرغؽ ؤو قغٍ آزغ شخصخي ؤو اظخماعي.
ّ جُخذ شخطيت ؤلاوؿان
ّ والىاظباث بةػالت الهٓباث التي حهى ي
 غمان مؿاواة ٗل اإلاىاؾىحن واإلاىاؾىاث في ااخٓى يوجدى ي ٛصو ين مشاعٖت َهليت لللميو في ااخياة الؿياؾيت والاْخطاصيت والاظخمانيت.
 مؿاواة ظميو اإلاىاؾىحن في جٓلض اإلاهام والىقاثِ في الضولت صوني ؤر غوؽ ؤزغيي يحر الشغوؽ التي يدضصَا الٓاهى ين.ومً بحن آلالياث الٓاهىهيت ألاٖثر َهاليت لخم٘حن اإلاغؤة ؾياؾيا في االؼاثغ ،الٓاهى ين عْم 12-03الطاصع
 2012واإلاخهلٔ بخىؾيو خطت جمشيل اإلاغؤة في اإلاجالـ اإلاىخسبت وانخماص هكام الٙىجا الظر ظاء َيه ما يلي:
بخاعيش14ظاهُي
باليؿبت للمجلـ الشهبي الىؾجي  % 20نىضما يٙىني نضص اإلآانض يؿاوري ؤعبهت.
 % 30نىضما يٙىني نضص اإلآانض يؿاوري ؤو يُىّي زمؿت.
ّ ؤعبهت نشغ.
ر ؤو يُى ي
 % 35نىضما يٙى ين نضص اإلآانض يؿاو ي
 % 40نىضما يٙىني نضص اإلآانض يؿاوري ؤو يُىّي ازىان وزالزىني.
 % 50باليؿبت إلآانض االاليت الىؾىيت في ااخاعط.
و باليؿبت للمجلـ الشهبي الىالجي:
  % 30نىضما يٙىني نضص اإلآانض35و 39و 43و 47مٓهضا.  % 35نىضما يٙى ين نضص اإلآانض 51الى 55مٓهضا باليؿبت للمجلـ الشهبي البلضر. %30باليؿبت للبلضياث التي يُىّي نضص ؾٙاجها نشغون ؤلِ وؿمت.ر ؤن يمً٘ اإلاغؤة االؼاثغيت ؾياؾيا ،مً زال ٛنمله نلى ما ؾماٍ الخم٘حن للمغؤة ،وطل ٚنكر
وْض خاو ي ٛاإلاشغم االؼاثغ ي
،2009
 ،2002والللىت الىؾىيت لخىؾيو اإلاشاعٖت الؿياؾيت للمغؤة ؾىت
بوشاثه مشال الىػاعة اإلاٙلُت با ؾغة وْػايا اإلاغؤة ؾىت
ر
ومىخضي اليؿاء واإلاشاعٖت الؿياؾيت ،و بؾتراجيجيت مٓاومت الهىِ اإلابجي نلى الىىم الاظخماعي  ،واإلاجلـ الىؾجي االؼاثغ ي
لألؾغة واإلاغؤة...ااخ.
ب -واكع الخمىيو العياس ي للمشأة في الجضابش
ؾىهغع واْو الخم٘حن الؿياسخي للمغؤة في االؼاثغ نكر ما غ اإلاشاعٖت الؿياؾيتَ ،ظٍ ألازحرة جدمل وظهحن ،ؤوال الاهخساب
والترشر ،خيض ْغعث صزى ي ٛاإلاهترٕ الؿياسخي والاهخسابي ،وزاهيا ؤَليت اإلاغؤة في ازخياع مً يمشلها ويدبجى اوشًاالتها ويضاَو
نً خٓىْها ،والتي بضوعَا جٓىم نلى مبضؤ اإلاؿاواة في ظميو ااخٓىّي اإلاضهيت والؿياؾيت ،وَيما يلي جؿىعي ما غ اإلاشاعٖت
الؿياؾيت للمغؤة االؼاثغيت نكر مسخلِ اإلااؾؿاث (اإلاجالـ اإلاىخسبت ،وااخٙىمت).
 جىاحذ اإلاشأة على معخىي اإلاجالغ اإلانخخبتو طل ٚنلى مؿخىيي ٗل مً اإلااؾؿت الدشغيهيت و اإلاجالـ اإلادليت.
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* على معخىي اإلاؤظعت الدششيعيت
بن جؿىعي َيٙل اإلااؾؿت الدشغيهيت في االؼاثغ وجدىلها مً ماؾؿت طاث يغَت واخضة بلى ماؾؿت طاث يغَخحنٗ ،ان له ؤزغا
 1962بلى يايت 2012مو جؿبئ ْاهىني 12-03اإلاخهلٔ بخىؾيو
ايجابي نلى جىؾيو خطت اإلاغؤة صازل الكرإلاان ،بضايت مً ؾىت
خطت اإلاغؤة صازل اإلاجالـ اإلاىخسبت.
َىجض ؤن اإلاغؤة االؼاثغيت اهسغؾذ في الهمل الؿياسخي مو الاؾخٓال ٛمبا غة ،ألامغ الظر يهض اؾخ٘ماال للمؿحرة الىػاليت
 1962ب 10وؿاء مً بحن 197ؤر ما
الشىعيت للمغؤة االؼاثغيت ،خيض ْضع نضص اليؿاء اإلاىخسباث في اإلاجلـ الخإؾيسخي لؿىت
 % 05.07مً الهضص ؤلاظمالي للىىاب ،وَظٍ وؿبت جبهض نً الاعجياح ججاٍ بعاصة الؿلؿت بػاء اإلاغؤة ،ؤما زالٛ
يهاص ٛوؿبت
 )1991نغَذ جىاظض اإلاغؤة نلى مؿخىيي اإلااؾؿت الدشغيهيت جغاظها واهسُاغا مً 10وؿاء بلى07
-1977
الُترة اإلامخضة مً(
 % 2.40مً نضص الىىاب ؤلاظمالي اإلآضع ب 295هاثب.
وؿاء ما حهاص ٛوؿبت
 )1994في اإلاجلـ الىؾجي الاؾدشاعري بيؿبت جٓضع ب % 10مً نضص اظمالي يٓضع ب
-1992
باإلآابل نغَذ اعجُانا مهخكرا زال(ٛ
 % 3.15مً نضص الىىاب ؤلاظمالي اإلآضع ب
 1994بلى )2002ؤيً وضلذ بلى
 60نػى ،وؤيػا جغاظهذ زال ٛالُترة اإلامخضة مً (
 380هاثب.
ي الكرإلااوي خيض اهخٓل نضص اليؿاء
 )2007نغَذ جدؿىا ملخىقا وؿبت جىاظض اإلاغؤة نلى اإلاؿخى ي
-2002
ؤما الُترة اإلامخضة مً (
. %.7.71ي
 6.42و
مً 12بلى 24و 31نلى الخىالي بيؿبت حهاصٛ
ويبٓى الصخيء الالَذ للىكغ ،بهه وؤزىاء جىاظض اإلاغؤة نلى مؿخىيي الكرإلاان بخل ٚاليؿبت بال ؤهه يبٓى جىاظضَا غهيُا ؾىاء في
مٙاجب اإلاجالـ الكرإلااهيت ؤو مٙاجب الللان .ويجب ؤن هىىٍ الخؿىعي خيض وضل نضص اليؿاء اعجُانا مدؿىؾا للمغؤة صازل
اإلاجلـ الشهبي الىؾجي ؤيً وضل 145وؿبت حهاص31.38% ٛألامغ الظر خؿً مً عجبت االؼاثغ صوليا خيض اهخٓلذ بلى
الغجبت 25ناإلايا في وؿبت جمشيل اليؿاء في الكرإلاان ،وبهظا ؤضبدذ االؼاثغ جخطضع ْاثمت الضوٛي الهغبيت في جمشيل اليؿاء في
الكرإلاان .وطل ٚبهض الخهضيالث التي ؤْغتها ااخٙىمت االؼاثغيت في ؤلاضالخاث الؿياؾيت ألازحرة التي جمىذ وؿبت مشاعٖت جتراوح
بحن30و 50باإلائت .وٗان لهظٍ الخهضيالث ألازغ الىاضر في ػياصة وؿبت اهسغاؽ اإلاغؤة في الهمليت الؿياؾيت وجؿى يع وؿبت جغشخها
ي اإلاجلـ الشهبي الىؾجي مشال.
نلى مؿخى ي
* على معخىي اإلاجالغ اإلاحليت
بن جمشيل اإلاغؤة في اإلاجالـ اإلادليت نغٍ بػهُه وجضوي وؿبت جىاظض اإلاغؤة صازل اإلاجالـ ،وَظا مىظ الاؾخٓال ٛبلى يايت
اليىم ،ؤيً بلًذ وؿبت اليؿاء اإلاىخسباث في اإلاجالـ الشهبيت البلضيت ؾىت 1967خىالي 20امغؤة ،وْض اعجُو نضص اليؿاء
 1969خىالي 45امغؤة.
اإلاىخسباث في اإلاجالـ الشهبيت الىالثيت ؾىت
 ،1989هض جمشيل اإلاغؤة في اإلاجالـ اإلادليت اعجُانا مٓاعهت بمغخلت الؿبهيىاث التي لم يً٘ َحها
ؤما بهض ْغاع الخهضصيت ؾىت
 1997اإلادليت جغشخذ للمجالـ البلضيت 1281امغؤة َاػث  75امغؤة مً بيجهً،
جىاظض للمغؤة ال يٙاص يظٖغَ ،اهخساباث
وجغشخذ للمجالـ الىالثيتَ 905اػث مجها 62امغؤة .مو ضهىص  6وؿاء جغؤؾً اإلاجالـ الشهبيت البلضيت ،وعثيؿخحن
للمجالـ الىالثيت ،وهي هخاثج مً إجها جلميو ضىعة االؼاثغ نلى الطهيض الضولي وفي اإلاىابغ ألاوعوبيت التي لضحها َظا الخىىم
ر.
في الخىاظض اليؿى ي
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ي اإلاجالـ البلضيت و الىالثيت نغٍ جؿىعا ملخىقا ٖميا ،لً٘ مً االاهب الىىعي هلخل
و اإلاالخل ؤن وظىص اإلاغؤة نلى مؿخى ي
ؤن بؾىاص ألاصواع والىقاثِ بلى اإلاغؤة في البلضياث والىالياث يٓخطغ َٓـ نلى وقاثِ طاث ؾابو اظخماعي ،وَياٗل الصخت
والؿُىلت والخػامً.
وبالىكغ اخضازت الخجغبت ااخاضت بالخؿبئ ااخاص بالٓاهىني الهػىري ااخاص بخهؼيؼ الخىاظض اليؿىري باإلاجالـ اإلاىخسبت،
َةجها وؿبت مصلهت وبضايت ظيضة ،مٓاعهت باليؿبت الهؼيلت ظضا التي ٗاهذ جخدطل نلحها اليؿاء في اإلادلياث الؿابٓت ،خيض
لم يً٘ يدكحن ختى بُغضت جغ يدهً بؾالْا عيم وظىص الُ٘اءاث الهضيضة في ضُىٍ ألاخؼاب.
 جىاحذ اإلاشأة في الجهاص الخنفيزرنىض جدبو جاعيش اإلاغؤة االؼاثغيت مىظ الاؾخٓال ٛومؿاَمتها في االهاػ الخىُيظر هجض ؤن اإلاغؤة يحر ممشلت في ااخٙىمت مىظ
 1984ولم جخٓلض ؤر مىطب وػاعري.
 1962بلى يايت
 2002نغٍ جىاظض اإلاغؤة يتراوح بحن امغؤة وامغؤجحن،
 1987و
وبٓي خػىعي اإلاغؤة في ااخٙىمت مػؿغب ويحر مؿخٓغَُ ،ي ؾىت
 2002ؤيً جم حهيحن 05وؿاء في ااخٙىمت نلى الغيم
ؤما اإلادؿت اإلاُطليت التي سللذ َحها اإلاغؤة خػىعَا بشٙل ملُذ ظىان
 2007بلى 3وؿاء ووؿبت جٓضع ب%.3.7
مً وظىص ؤعبهت وؿاء ٗىػيغاث مىخضباث ،يحر ؤن َظا الهضص نغٍ جغاظها ؾىت
 حصت النعاء في حىىماث الجضابش اإلاعخللت
 00:1962-1983مىطب خٙىمي للمغؤة.
 :1984-1987وػيغة واخضة.
 :1987-2002وػيغجحن في ااخٙىمت.
 :2002 05وػيغاث واخضة وػيغة وؤعبهت وػيغاث مىخضباث.
 :2012زالر وػيغاث.7
ثالثا -جلييم حهىد الذولت الجضابشيت على صعيذ الخمثيل العياس ي للمشأة
هىَذ ظامهت الضوٛي الهغبيت بما خٓٓخه االؼاثغ نلى ضهيض الخمشيل الؿياسخي للمغؤة ؾىاء في ااخٙىمت ؤو في اإلاجالـ
اإلاىخسبت مما يجهلها جدخل مغجبت عاثضة في اإلاىؿٓت والهالم في مجا ٛمشاعٖت اإلاغؤة في ااخياة الؿياؾيت .وانخكرث ظامهت الضوٛي
الهغبيت في بيان ضاصع نً "ْؿام الشاون الاظخمانيت وبصاعة اإلاغؤة وألاؾغة والؿُىلت" حهيحن ؾبو وػيغاث غمً حش٘يلت
ااخٙىمت االؼاثغيت االضيضة "زؿىة يحر مؿبىْت هدى حهؼيؼ مشاعٖت اإلاغؤة الهغبيت في اإلاجا ٛالؿياسخي"ٖ .ما زمىذ االامهت
"الاهجاػ الظر خٓٓخه ااخٙىمت االؼاثغيت نلى ضهيض الخمشيل الؿياسخي للمغؤة االؼاثغيت وبطُت زاضت في اإلاجالـ اإلاىخسبت
والظر ججاوػي وؿبت 31باإلااثت مما نؼػي صوعي اإلاغؤة بطُت َهليت في مىابغ وغو الدشغيهاث والؿياؾاث نلى ٗاَت ألاضهضة
الؿياؾيت والاْخطاصيت والاظخمانيت والشٓاَيت" .وؤغاَذ االامهت الهغبيت ؤن طل" ٚمً٘ االؼاثغ لخٙىني في مٓضمت صوٛي
 موقع التمكين السياسي للمرأة من اإلصالحات السياسية  -قراءة في مؤشرات التطور ودالالت الممارسة  ،دراسة منشورة يف االنرتنيت بتاريخ:20 5
 ، 20على املوقع االلكرتوين ملؤسسة البحوث و الدراسات الحتاد املغرب العريب ،تاريخ املراجعة فيفري

مارس

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=624384504243864&id=306990725983245
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اإلاىؿٓت الهغبيت ونضص مً صوٛي الهالم اإلاخٓضمت والىاميت خيض ضىُها الاجداص الكرإلااوي الضولي مً بحن 30صولت ألاولى نلى
اإلاؿخىيي الهالمي في مجا ٛجمشيل اإلاغؤة في ٗاَت اإلاجالـ اإلاىخسبت" .وطٖغث االامهت في بياجها بان وؿبت الخمشيل الىيابي للمغؤة
االؼاثغيت "ؾاَم بشٙل ايجابي" في عَو وغو اإلاىؿٓت الهغبيت مً اإلاؿخىيي ألاصوى بلى زاوي ؤصوى مؿخىيي صوليا للمشاعٖت
الؿياؾيت للمغؤة .وؤٖض البيان ؤن الخمشيل واإلاشاعٖت الؿياؾيت للمغؤة في االؼاثغ يهض "همىطظا ايجابيا يدخظي به" في جىُيظ
الاجُاْياث واإلاهاَضاث ؤلاْليميت والضوليت التي جىظ نلى غمان بهُاط ااخٓىّي الؿياؾيت للمغؤة.8
خاجمت
عيم الخًيحر ال٘بحر الظر ؾغؤ نلى اإلاجخمهاث الهغبيت بىظه نام واإلاجخمو االؼاثغري زاضت بسطىص جٓبل مشاعٖت
اإلاغؤة في ااخياة الؿياؾيت بهض ؤن ٗان صوعي اإلاغؤة يىدطغ َٓـ في ألاؾغة و ضضوعي مجمىنت مً الٓىاهحن و ؤلاضالخاث ٗلها
جطب في مطلخت اإلاغؤة بال ؤن مشاعٖتها ال جؼا ٛمدضوصة لى ْىعهذ بمشاعٖت ؤزىَا الغظل في َظا اإلاػماع ،و بن هجاح
مشاعٖت اإلاغؤة الهغبيت في ااخياة الؿياؾيت ولً يٙىني بال مً زال ٛصعاؾت اإلآترخاث آلاجيت:
 الجانب الدششيعي :خيض يجب بنضاص وؾً الدشغيهاث ،التي تهخم بٓػايا الخميحز الايجابي للمغؤة ،وؤن جػمً لها َظًٍا
خضا ؤصوى مً الخمشيل في الكرإلاان ،وؤال جٙىني َظٍ الدشغيهاث ماْخت بُترة ػمىيت مهيىت ،بذلت بنؿاء الُغضت
الدشغيهاث ،ي
لخم٘حن اإلاغؤة ،ومؿانضتها في الاهضماط في ااخياة الؿياؾيت ،زم بهض طل ٚيٙىني إجها ٖشإن يحرَا ،صوني غمان خضوص صهيا
لخمشيلها في اإلاجالـ الىيابيت ،والبلضيت ،وَظا َى ما ال ؤئيضٍ ،ن اإلاغؤة جدخاط بلى وغو الػماهاث الدشغيهيت التي حؿانض نلى
جم٘يجها ،وجمشيلها في ااخياة الؿياؾيت ،بطُت صاثمت ،ليـ لهضم ْضعتها نلى مىاَؿت الغظل ،ولً٘ لىظىص ناصاث ،وجٓاليض،
ومىعوزاث زاؾئت ،ال ؤنخٓض ؤجها ؾتزو ٛمً اإلاجخمو بؿهىلت!
ُت
 الجانب الخنفيزر :خيض يجب نلى الؿلؿت الخىُيظيت في ؤر صولت مً صولىا الهغبيت ،ؤن جديذ للمغؤة َغص اإلاشاعٖت فيااخياة الهامت بشٙل نام ،وفي ااخياة الؿياؾيت بشٙل زاص ،بما يدٓٔ حهؼيؼ صوعَا في اإلاؿاَمت في الشإن الهام ،مً
ًا
خضا ؤصوى لخمشيل اإلاغؤة في ااخياة
زال ٛاإلاشغوناث بٓىاهحن التي جٓضمها ااخٙىماث بلى الكرإلاان ،والتي يجب ؤن جػمً ي
الؿياؾيت ،ومً زال ٛجٓليضَا اإلاىاضب الهامت الٓياصيت ،هكغا لٓضعتها نلى الهؿاء باْخضاع لطاار الىؾً.
وييبغي ؤال يٙىني اَخمام ااخٙىماث باإلاغؤة خبيـ الضعاؾاث الىكغيت َٓـ ،بل يجب ؤن يض ٛالىاْو صاللت ْاؾهت نلى ْيام
َظٍ ااخٙىماث ،بخم٘حن اإلاغؤة بالُهل ،وبنؿائها خٓها ،في اإلاشاعٖت في ضىو الٓغاع ،ونضم اؾدبهاصَا مً اإلاشهض الهام.
 -الجامعة العربية تنوه باالنجاز الذي حققتو الجزائر على صعيد التمثيل السياسي للمرأة  ،مقال منشور على املوقع االلكرتوين جلريدة النهار ،تاريخ املراجعة فيفري

8

2015http://www.ennaharonline.com/ar/national/207331%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 اإلاجخمعي :وَىا يٓو نليىا ،وزاضت الظٗىع ،مؿئىليت مجخمهيت مهمت لضعظت ٖبحرة ،خيض يجب الانتراٍ بضوعياإلاغؤة الغاثض في الهمل الخىمىري بطُت نامت ،وفي ااخياة الؿياؾيت بطُت زاضت ،وؤن وهمل نلى جغٕ الهاصاث ،واإلاىعوزاث
ااخاؾئت ظاهبا ،بهضٍ جىؾيو صاثغة اإلاشاعٖت الؿياؾيت بحن ٗاَت َئاث اإلاجخمو ،وؤن يٙىني للغظا ٛوالؿيضاث مٙاها مهما في
َظٍ الضاثغة ،لخباص ٛالغئي ،وألاَٙاع ،التي جسضم ْػايا ااخٓىّي وااخغياث ،واإلاطلخت الهامت للىؾً.
وؤزظ بالظٖغ في َظا ؤلاؾاع مىكماث اإلاجخمو اإلاضوي ،التي ييبغي نلحها ؤن جلهب صوعا خٓيٓيا ،وملمىؾا ،بهيضا نً مجغص
الخىزئ بالطىع ،واإلاؿدىضاث ،إلعغاء بهؼ الهيئاث الضوليت ،وااخطىٛي نلى الضنم اإلاالي مجها ،ليؿخُيض به ْلت ،بًؼ
الىكغ نً جدٓئ مطاار الشهىب.
ًا
ًا
ولً يٙى ين صو يع َظٍ اإلاىكماث ملمىؾا ،ونمليا ،بال مً زال ٛخمالث الخىنيت اإلاؿخمغة ،وزاضت للغظا ،ٛبإن يامىىا بضو يع
اإلاغؤة ،وؤال يخم خطغ صوعَا في الىؿاّ ألاؾغر ،وؤن الخاعيش يشهض بجضاعة اإلاغؤة ،ومٙاهتها ،وْضعتها ،نلى الٓياصة ،والهؿاء
اإلاؿخمغ.
ويبٓى ؤن ؤوظه نباعاحي للمغؤة هُؿها ،بإن يخىاَغ بالُهل لضحها ؤلاعاصة الؿياؾيت ،وؤن يٙىني مبضؤ ؾلؿان ؤلاعاصة الؿياؾيت،
َى ااخاٖم لخطغَاتها ،وَى الظر يضَهها بلى اإلاشاعٖت في ااخياة الؿياؾيت ،وؤن جغَؼ نضم اهسغاؽ بهؼ اليؿاء في الشإن
الهام ،وؤن يخم حصليههً نلى الضزىٛي في صاثغة الهمل الؿياسخي ،ؾىاء بالخطىيذ في الاهخساباث ،ؤو بالتر يذ للمجالـ
ًا ًا
ًا
ًا
مهما نلى زغيؿت ااخياة الؿياؾيت،
ومٙاها ي
ي
صوعا َهاال،
الىيابيت ،والبلضيت ،ؤو الؿعي بلى جٓلض اإلاىاضب الهامت ،ليٙى ين لهً ي
وفي ضىانت الٓغاع ،مً ؤظل بىاء الىؾً.9
كابمت اإلاشاحع:
 -1ص .بيمان بيكرؽ ،يماء البىا ،مهالي ؤخمض نطمذ ،اإلاشاسهت العياظيت للمشأة في الىظن العشبي ،مٓا ٛمٓضم في هضوة
 ،2015نلى اإلاىْو
نٓضتها ظمهيت جهىع و جىميت اإلاغؤة ،بضوني ؾىت ،ص ،05ميشىعي نلى الاهترهيذ ،جاعيش اإلاغاظهت َيُغري
الال٘تروويadew.org/ar/documentations/ResearchesPDF/6.pdf :
 - 2شخاجت يغيب ،سأر حىٌ دوس اإلاشأة العشبيت في الخياة العياظيتْ ،ىاة  CNNبالهغبيت ،مٓا ٛميشىعي في الاهترهيذ ،جاعيش
 ،2015نلى اإلاىْو الال٘تروويhttp://arabic.cnn.com/middleeast/2014/12/04/opinion-arab-woman-role-politic :
اإلاغاظهت َيُغري
،2015
 -3غيِ ػايض ،دوس اإلاشأة العياس ي في ؤلاظالم ،في ااخياة الؿياؾيت ،مٓا ٛميشىعي في الاهترهيذ ،جاعيش اإلاغاظهت َيُغري
نلى اإلاىْو الال٘ترووي للم٘خب ؤلانالمي اخؼب الخدغيغhttp://hizb.net/?p=4056 :
 -1دوس اإلاشأة الجضابشيت في اإلايذاو العياس ي ،صعاؾت ميشىعة في الاهترهيذ ،جاعيش اإلاغاظهت َيُغري ،2015نلى اإلاىْو
الال٘ترووي إلاىخضي اللمت االؼاثغيتhttp://www.4algeria.com/vb/4algeria.18668/ :
 -1مىكع الخمىيو العياس ي للمشأة من ؤلاصالحاث العياظيت  -كشاءة في مؤرشاث الخعىس ودالالث اإلاماسظت ،صعاؾت
 ،2013نلى اإلاىْو الال٘ترووي إلااؾؿت البدىر و الضعاؾاث الجداص اإلاًغب الهغبي ،جاعيش
ميشىعة في الاهترهيذ بخاعيش 14ماعؽ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=624384504243864&id=306990725983245 :2015
اإلاغاظهت َيُغري
 -9شحاتة غريب ،املرجع السابق.
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 ميشىعي نلى اإلاىْوٛ مٓا، الجامعت العشبيت جنىو باالنجاص الزر حللخه الجضابش على صعيذ الخمثيل العياس ي للمشأة-1
http://www.ennaharonline.com/ar/national/207331-2015  جاعيش اإلاغاظهت َيُغري،الال٘ترووي الغيضة الجهاع
%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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اإلاشاسهت العياظيت للمشأة في الىظن العشبي
-03- باخشت صٖخىعاٍ في الهلىم الؿياؾيت حامعت الجضابش/ مغشابي نعيمت.أ
:اإلالخص
ًا
مىغىنا يخطل
جلٓى ْػيت اإلاشاعٖت الؿياؾيت للمغؤة الهغبيت مخابهت واَخمام بالًحن مً ْبل اإلاسخطحن بانخباعَا
 َٓض هضث بضاياث الٓغني. نلى يغاع جم٘جها مً ازتراّ خىاظؼ الخهؿيل والتهميش، يٛباإلاشهض الؿياسخي وآَاّ الخدى
 باْخدامها فيٚ وطل، ي الهغبيت نلى جدؿحن ؤوغام اإلاغؤة في َياٗل الؿلؿت وألاخؼاب الؿياؾيتٛاإلااضخي خغص يالبيت الضو
.ٚ بلى يحر طل.... الكرإلاان ومىدها خٓاثب وػاعيت
:اليلماث اإلافخاحيت
.اإلاشاعٖت الؿياؾيت – اإلاغؤة – الىؾً الهغبي

Abstract :
Specialists are following with high interest the contribution of the Arab woman in the political
life .It is because of the close link of this issue to the political seene and the possible future
changes asfaras her success to leap the borders of marginalization and unefficiency.The early of
last century saw a real will of most Arab countries to improve the position of women in the
different structures of the state and the political parties.All this appears in designating women at
the head of ministeries and their presence in force inside parliaments and parties…etc.
Key words :
Political participation – Woman – Arab world.
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ملذمت:
باث مىغىم اإلاشاعٖت الؿياؾيت للمغؤة يدخل مغجبت مخٓضمت غمً ؾلم اَخماماث الضواثغ الؿياؾيت واججاَاث الغؤر
الهام اإلاسخلُت  ،بل ضاع َظا اإلاىغىم ما ًاغا نلى مضي جٓضم ااخياة الضيمٓغاؾيت في اإلاجخمهاث  ،ال ؾيما مو قهىعي الهىإلات
واػصياص ػزم ااخغٗاث والاججاَاث الضيمٓغاؾيت وٖظل ٚخٓىّي ؤلاوؿان في الهالم  ،ونلى طل ٚحؿعى مسخلِ صوٛي الهالم نلى
يغاع الضوٛي الهغبيت بلى بْغاع زؿىاث َهليت ونميٓت في ؾنيل جم٘حن اإلاغؤة الهغبيت مً مماعؾت خٓىْها الؿياؾيت .مً َىا
يمً٘ ؾغح ؤلا ٙاليت الخاليت :إلى أر مذي جخمخع اإلاشأة بمماسظت حلىكها العياظيت في الدششيعاث العشبيت  ،وهيف
انعىغ رلً على الىاكع اإلاماسظاحي؟
ولإلظابت نلى َظٍ ؤلا ٙاليت  ،ؾىدىاو ي ٛفي مضازلخىا َظٍ اإلاداو يع الخاليت:
اإلاحىس ألاوٌ :ؤلاؾاع اإلاُاَيمي للمشاعٖت الؿياؾيت
اإلاحىس الثاني :اإلاشاعٖت الؿياؾيت للمغؤة الهغبيت في ااخؿاب الغؾمي
اإلاحىس الثالث :واْو اإلاشاعٖت الؿياؾيت للمغؤة الهغبيت

اإلاحىس ألاوٌ :ؤلاظاس اإلافاىيمي للمشاسهت العياظيت
 -1مفهىم اإلاشاسهت العياظيت:
ًا
ًا
اضؿالخا َهي حهجي " ؤر نمل جؿىعي ال حهضٍ الى الغبذ واإلاطلخت مً ؾغٍ اإلاىاؾً ،
لًت حهجي اإلاؿاَمت  ،ؤما
اإلاشاعٖت ي
للخإزحر نلى ازخياع الؿياؾاث الهامت وبصاعة الشاون الهامت ؤو ازخياع الٓاصة الؿياؾيحن نلى ؤر مؿخىيي خٙىمي ٗان ؤو
10
مدلي ؤو ْىمي.
" اإلاشاعٖت الؿياؾيت نلى ؤجها" :طل ٚاليشاؽ) (J-Nelssonو "ظى ين هيلؿى ين ) ( S-Hantegtonوْض نغٍ " ضمىثيل َىخًخى ين
الظر يٓىم به اإلاىاؾىىني الهاصيىني بٓطض الخإزحر في نمليت ضىو ْغاع ااخٙىمت  ،ؾىاء ٗان َظا اليشاؽ ًا
ًا
ظمانيا ،
َغصيا ؤو
ًا
ًا
ؾلميا ؤم ًا
ًا
مىكما ؤو ًا
ًا
ًا
ًا
َهاال ؤم يحر َها.11"ٛ
غنيا ؤو يحر غعي  ،ي
نىيُا ،
مىٓؿها ،
مخىاضال ؤو
ي
نُىيا ،
ٖما نغَها " نبض اإلاىهم اإلاشاؽ" نلى ؤجهاٙ " :ل مً اإلاماعؾت الؿياؾيت يخهلٔ ببييت الىكام الؿياسخي وآلياث نمله
اإلاسخلُت  ،بط ي٘مً مىْهها صازل الىكام الؿياسخي وآلياث نمله اإلاسخلُت  ،بط ي٘مً مىْهها صازل الىكام الؿياسخي في
اإلاضزالث ؾىاء ٗاهذ الخإييض واإلاؿاهضة ؤو اإلاهاعغت  ،ول٘جها حؿتهضٍ حًيحر مسغظاث الىكام الؿياسخي بالطىعة التي جالثم
12
مؿالب ألاَغاص واالماناث الظيً يٓضمى ين نليه .

0

سريست بين ،مفهوم املشاركة السياسية يف الدول احلديثة  ،عن موقع:

<http ;kurdistan portal.com/cms/index.ph paid 24.

علي الدين هالل وآخرون ،الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب  ،مركز دراسات الوحدة العريب ،بريوت  ، 999ص .25
عبد املنعم املشاط ،التنمية السياسية يف العامل الثالث "نظريات وقضايا"  ،مؤسسة العني للنشر والتوزيع  ،اإلمارات العربية  ، 988ص .
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ّ الؿياؾيت اإلاخمشلت في خٔ الاهخساب  ،خٔ الترشر  ،وخٔ جىلي
ويمً٘ حهغيِ اإلاشاعٖت الؿياؾيت نلى ؤجها مماعؾت ااخٓى ي
الىقاثِ الهامت.
 -2معخىياث اإلاشاسهت العياظيت:
جسخلِ مؿخىياث اإلاشاعٖت الؿياؾيت في ااخياة الهامت مً صولت زغيي ومً َترة زغيي في الضوٛي هُؿها  ،ويخىِْ طلٚ
نلى مضي جىَغ الكغوٍ التي جديذ اإلاشاعٖت ؤو جىُيظَا  ،ونلى مضي بْبا ٛاإلاىاؾىحن نلى ؤلاؾهام في الهمل الهام َ ،هىإ
ؤعبهت مؿخىياث للمشاعٖت الؿياؾيت:
اإلاعخىي ألاعلى همعخىي أوٌ :وَم الظيً يماعؾىني اليشاؽ الؿياسخي ويجب ؤن جخىَغ َحهم الشغوؽ الخاليت ؤو البهؼ
مجها:
 نػىيت مىكمت ؾياؾيت الخكرم إلاىكمت ؤو إلاغشر في الاهخساباث الهامت خػىعي اظخماناث ؾياؾيت بشٙل صوعر اإلاشاعٖت في ااخمالث الاهخسابيت جىظيه عؾاثل بشإن ْػايا ؾياؾيت للمجلـ الىيابي ولظر اإلاىاضب الؿياؾيت ؤو للصخاَت ااخضيض في الؿياؾت مو ؤشخاص زاعط هؿاّ الضاثغة الػيٓت اإلاديؿت بالُغص.اإلاعخىي الثاني :ويشمل َظا اإلاؿخىيي اإلاهخمىني باليشاؽ الؿياسخي الظيً يٓىمىني بهمليت الخطىيذ في الاهخساباث ٖ ،ما
13
يٓىمىني باإلاخابهت والاَخمام بشٙل نام بما يضوعي في الؿاخت الؿياؾيت.
ي الهامشيى ين الظيً ال يهحرون ؤصوى اَخمام با مى يع الؿياؾيت وال يسططى ين ؤر وْذ
اإلاعخىي الثالث :ويشمل َظا اإلاؿخى ي
ؤو مىاعص له  ،وان ٗان بهػهم يشاعٕ بضعظت غئيلت وال يٙىني َظا بال في وْذ ألاػماث ؤو نىضما تهضص مطااخهم اإلابا غة ،
وبالخالي جٙىني خياتهم ااخاضت في خالت زؿغ وجضَىعي.
ًا
ًا
وؤيػا
ؾياؾيا الظيً يهملىني زاعط ألاؾغ الشغنيت ويؿخهملىني ؤؾاليب الهىِ ،
اإلاؿخىيي الغابو :وَم ؤولئ ٚاإلاخؿغَىني
ألاَغاص الظيً يشهغون بهضاء اججاٍ اإلاجخمو بطُت نامت ؤو اججاٍ الىكام الؿياسخي بطُت زاضت  ،وَاالء بما ييؿبىا بلى
ضُىٍ الالمبالحن وبما ؤن يخجهىا هدى اؾخسضام ضىعي اإلاشاعٖت التي جدؿم بالهىِ وااخضة .
 -3أرياٌ اإلاشاسهت العياظيت:
للمشاعٖت الؿياؾيت ؤ ٙا ٛمخىىنت ومسخلُت  ،يمً٘ جٓؿيمها ٖما يلي:

حورية بقدوري ،املشاركة السياسية للطالبات يف اجلزائر -دراسة ميدانية حول املشاركة السياسية لطالبات كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية باجلزائر ،جامعة اجلزائر
 ،200 -200ص . 9
عبد العزيز إبراهيم عيسى وحممد عبد اهلل عمارة ،السياسة بني النمذجة واحملاكاة  ،املكتب اجلامعي احلديث  ،اإلسكندرية  ،200ص .8
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ًا
أ -اإلاشاسهت اإلاؤظعاجيت أو الشظميت :ويٓىم بها ؤصخاب اإلاىاضب الغؾميىني اهؿالْا مً واْو ااخُاف نلى مطااخهم مً
زال ٛجدٓئ الضوام والاؾخمغاع والاؾخٓغاع اإلايؿٔ الظر حهيمىىني نليه  ،ويىاظهىني مً زالَ ٛظٍ الهمليت مطانب ؤو
ضغاناث مو آلازغيً طوري اإلاطاار مً ؤنػاء اإلاجخمو  ،وَاالء اإلاشاعٗىني الغؾميىني َم ؤصخاب اإلاىاضب الؿياؾيت الهليا
15
والبحروْغاؾيىني ال٘باع ٖىىاب الىػعاء.
ب -اإلاشاسهت اإلانظمت ( ير سظميت)  :وجٙىني في بؾاع ماؾؿاث ؤو جىكيماث ْاثمت حشٙل خلٓت وضل بحن اإلاىاؾً والىكام
الؿياسخي ٗ ،ا خؼاب الؿياؾيت  ،الىٓاباث  ،ظماناث الػًـ  ،16وْض جم حؿميتهم بًحر الغؾميحن نلى الغيم مً ؤَميت
الضوعي الظر يلهبىهه في ااخياة الؿياؾيت وطل ٚلٙىجهم ال يشاعٗىني بطُت عؾميت  ،ؤر ؤجهم ال يخمخهىني بؿلؿت ْاهىهيت
ًا
يىنا في اإلاجخمهاث الضيمٓغاؾيت
حهؿحهم ااخٔ في ضىو ْغاعاث ملؼمت  ،ويهخكر َظا الشٙل مً اإلاشاعٖت الؿياؾيت ألاٖثر
والتي جغج٘ؼ بييتها الؿياؾيت نلى مإؾؿت اإلاجخمو وجُهيل صوعي اإلاجخمو اإلاضوي.18
ح ـ  -اإلاشاسهت اإلاعخللت :وهي مشاعٖت اإلاىاؾً بطُت َغصيت بديض يخمخو َىا بدغيت مؿلٓت في جدضيض هىم اإلاشاعٖت وصعظتها ،
مسحرا في ؤن يشاعٕ ؤو ال يشاعٕ ٗ ،الخطىيذ في الاهخساب والاؾخُخاء .ويػم ًا
ًا
يالبا َظا الىىم مً اإلاشاعٖت يحر
ويٙىني
19
ًا
ؾياؾيا مً االمهى يع.
الىا ؿحن واإلااؾغيً
 -4كنىاث اإلاشاسهت العياظيت:
يؿعى الُغص للمشاعٖت الؿياؾيت مً زالْ ٛىىاث مسخلُت جخمشل َيما يلي:
أ -اإلاشاسهت عن ظشيم عمليت الخصىيذ في الانخخاباث :خيض جٓىم بةغُاء الشغنيت نلى الىكام الؿياسخي  ،وطل ٚمً زالٛ
ازخياع اإلاىاؾىحن إلامشلحهم بٙامل خغيتهم وبمدؼ بعاصتهم.
ب -اإلاشاسهت عن ظشيم مؤظعاث اإلاجخمع اإلاذنيٗ :الىٓاباث اإلاهىيت  ،ااخغٗاث الاظخمانيت  ،االمهياث ألاَليت  ،االمهياث
الخهاوهيت  ،الاجداصاث الؿالبيت...التي حهخكر مً بحن الٓىىاث اإلاهمت للمشاعٖت الؿياؾيت  ،خيض حهمل نلى بلىعة الغؤر الهام
الػايـ نلى ااخٙىمت وجؼيض ْىتها ومشاعٖتها زال ٛمغخلت الاهخساباث إلاا لها مً صوعي في الخإزحر نلى ااخياعاث الؿياؾيت
للمىاؾىحنٖ،20ما ؤجها جٓىم بغنايت مطاار اإلاجخمو وااخض مً ْهغ الضولت وحؿلؿها نلى جل ٚاإلاطاار  ،نلى يغاع مؿانضة
الضولت في نمليت الخىميت والخؿىيغ وؤلاضالح
اإلاؿخمغ.21

ماجست يف العلوم السياسية ،جامعة اجلزائر  ،2008ص .25
ير
 5عامر صبع ،دور املشاركة السياسية يف ترقية احلكم الصاحل يف اجلزائر ما بني  ،200 - 999مذكرة
حورية بقدوري ،مرجع سابق ،ص .52
عامر صبع ،مرجع سابق ،ص .2
8
حورية بقدوري ،مرجع سابق ،ص .52
9
ماجست يف علم االجتماع ،جامعة بسكرة  ، 2005-200ص . 9
ير
صوينة العيدي ،املشاركة السياسية والتحول الدميقراطي يف اجلزائر ،مذكرة
20
حورية بقدوري  ،مرجع سابق  ،ص .5
2
صاحل زياين ،موقع مؤسسات اجملتمع املدين يف إدارة التنمية احمللية يف اجلزائر ،جملة العلوم االجتماعية و اإلنسانية (  ، )200ص .25
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ح ـ -اإلاشاسهت العياظيت عن ظشيم ألاحضاب العياظيت :خيض حهمل ألاخؼاب الؿياؾيت نلى جىؾيو اليشاؽ الؿياسخي
22
واإلاشاعٖت االماَحريت مً زال ٛجىميت نالْاتها بالىازبحن ٖ ،ما حهض خلٓت وضل بحن ااخاٖمحن واإلادٙىمحن.
ص -اإلاشاعٖت الؿياؾيت نً ؾغئ االماناث الػايؿت :جازغ االماناث الػايؿت نلى ؾحروعة اجساط الٓغاع في الضولت
باؾخسضام مسخلِ الاؾتراجيجياث مً ؤظل جدٓئ ؤَضاَها ،23وْض وضُذ بجماناث الػًـ جها بنؿاؾت حؿخسضم
الػًـ ٗىؾيلت اخمل ااخٙىماث نلى جلبيت مؿال ها.
ه -اإلاشاسهت العياظيت عن ظشيم اإلابادساث الفشديت وأظاليب الاحخجاج :وجمشل ؾلىٗاث ؾىنيت  ،جخهضص ؤهماؾها في ما َى
ؾلمي ومشغوم  ،وبحن ما َى نىيِ ومدكىعي  ،وطلً ٚا
وَٓا لؿبيهت الٓػيت مدل االض ٛبهض ؤن َشلذ ظميو ؤوظه
اإلاشاعٖت الشغنيت التي جُي بالًاياث  ،بديض يخم في البضايت اؾخسضام وؾاثل الاجطا ٛاإلاخاخت  ،بلى الاخخجاط نً الؿهام ،
ًا
ًا
وضىال بلى الللىء بلى ؤؾاليب الهىِ الؿياسخي والىؾاثل يحر
ي
ْاهىهيا ،
بلى ؤلاغغاب الهام  ،ونٓض اإلااجمغاث بن ؾمذ بظلٚ
اإلاشغونت.

اإلاحىس الثاني :اإلاشاسهت العياظيت للمشأة العشبيت في الخعاب الشظمي
جسخلِ الضوٛي الهغبيت في جٓىيجها للمشاعٖت الؿياؾيت للمغؤة  ،ويمً٘ جطييُها بلى زالر مجمىناث ٖكريي وهي ٗالخالي:
 ْؿم ليـ به صؾاجحر ؤو ْىاهحن جىكم اإلاشاعٖت الؿياؾيت للمىاؾىحن مشل ( الؿهىصيت). ْؿم لضيه صؾاجحر ولً٘ ال جىظ ْىاهيىه بىغىح نلى مىذ اإلاغؤة خٔ اإلاشاعٖت الؿياؾيت مشل ( الٙىيذ). ْؿم زالض لضيه صؾاجحر وْىاهحن جىظ بشٙل ضغيذ نلى خٔ اإلاغؤة في اإلاشاعٖت الؿياؾيت مشل( االؼاثغ  ،ؾىعيا  ،ألاعصن ،25
اليمً  ،مطغ ،جىوـ  ،اإلاًغب  ،لبىان َ ،لؿؿحن).
 1971نلى ؤن الضولت جُ٘ل الخىَئ في واظباث اإلاغؤة هدى ألاؾغة ونملها
َٓض هطذ اإلااصة ( )11مً صؾخىعي مصش الطاصع في
في اإلاجخمو ومؿاواتها بالغظل في مياصيً ااخياة الؿياؾيت والاْخطاصيت والاظخمانيت والشٓاَيت صو ين ؤلازال ٛبإخٙام الشغيهت
،27 )1956
ؤلاؾالميت .26وْض خطلذ اإلاغؤة اإلاطغيت نلى خٓها في الخطىيذ والترشر في ؤوٛي صؾخىعي يطضع بهض الشىعة (صؾخىعي

22

عامر صبع  ،مرجع سابق  ،ص .2
ماجست يف العلوم السياسية ،جامعة اجلزائر  ،200ص .
ير
نعيمة ولد عامر ،املشاركة السياسية يف اجلزائر  ،مذكرة
2
صوينة العيدي  ،مرجع سابق  ،ص . 8
 25نزيهة زروق ،تقرير إقليمي حول موقف الدولة العربية من تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى املرأة والسياسة  ،منظمة املرأة  ،القاهرة  ، 2008ص . 9
2

 2خالد مصطفى فهمي ،حقوق املرأة بني االتفاقيات الدولية و الشريعة اإلسالمية و التشريع الوصفي (دراسة مقارنة)  ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر  ،اإلسكندرية 200
 ،ص. 2
2
فاديا كيوان ،تقرير إقليمي عن الدراسات املسحية للمشروعات املوجهة للمرأة العربية يف جمال السياسة  ،منظمة املرأة العربية ،القاهرة  ،200ص .0
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 1971ضغاخت بإن " الىقاثِ الهامت
ؤما بشإن خٔ جٓلض الىقاثِ الهامت َٓض هطذ اإلااصة( )14مً الضؾخىعي اإلاطغري لهام
28
خٔ للمىاؾىحن."...
ّ الؿياؾيت .لٙل
 1996في اإلااصة ( )09نلى ؤن " :الغظل واإلاغؤة مدؿاويان في ااخٓى ي
وْض ؤْغ الضؾخى يع اإلاغشبي اإلاهض ٛؾىت
ًا
ًا
طٖغا ؤم ؤهثى  ،ااخٔ في ؤن يٙى ين ًا
مىاؾً ً ،ا
ومخمخها بدٓىْه اإلاضهيت والؿياؾيت .بال ؤن خطى يٛ
هازبا بطا ٗان بالًا ؾً الغ ض
 1958خٔ اإلاغؤة
 ، 1963وْض غمً ْاهىني الىقيُت الهمىميت الطاصع ؾىت
اإلاغؤة اإلاًغبيت نلى خٔ الخطىيذ والترشر ٗان نام
 1958في َطلٌ ألاوٛي نلى
 1.58.008اإلااعر فيَ 24يُغري
اإلاًغبيت في جٓلض الىقاثِ الهامت ٖ ،ما هظ الكهحر الشغيِ عْم
اإلاؿاواة بحن االيؿحن َيما يخهلٔ بالىضىٛي بلى الىقاثِ الهامت.29
َ 1973لم يمحز بحن اإلاغؤة والغظل في ؤر مً مىاصٍ  ،وال ؾيما في مىغىم اإلاشاعٖت
ؤما الضؾخىعي العىسر الطاصع نام
الؿياؾيت  ،بل زطها باإلااصة ( )45والتي ظاء َحها ما يلي " :جُ٘ل الضولت للمغؤة ظميو الُغص التي جديذ لها اإلاؿاَمت الُهالت
والٙاملت في ااخياة الؿياؾيت والاظخمانيت والشٓاَيت والاْخطاصيت وحهمل نلى بػالت الٓيىص التي جمىو جؿىعَا ومشاعٖتها في
.1953
بىاء اإلاجخمو الهغبي الا تراٗيَ .30ظا و ٗاهذ اإلاغؤة الؿىعيت ْض جدطلذ نلى خٔ الخطىيذ والترشر نام
َٓ ، 1959ض هظ في الُطل الؿاصؽ مىه نلى ؤن ٗ " :ل اإلاىاؾىحن مدؿاوون في
وباليؿبت للضؾخىعي الخىنس ي الطاصع في
ااخٓىّي والىاظباث وَم ؾىاء ؤمام الٓاهىني"ٖ .31ما خطلذ اإلاغؤة الخىوؿيت نلى خٔ الخطىيذ والترشر في هُـ الهام.
 1952في اإلااصة الؿاصؾت مً َطله الشاوي نلى ؤن " :ألاعصهيحن ؤمام الٓاهىني ؾىاء ،
ٖما هظ الضؾخىعي ألاسدني الطاصع ؾىت
ال جميحز بيجهم في ااخٓىّي والىاظباث وان ازخلُىا في الهغّي ؤو اللًت ؤو الضيً .32ولم جدطل اإلاغؤة ألاعصهيت نلى خٓها في
.1974
الخطىيذ والترشر وجٓلض الىقاثِ الهامت بال نام
 1973خٔ الترشر للمغؤة  ،بال ؤن جُهيله ججؿض في صؾخى يع
 2002بهض جىلي الشيش "
وْض مىذ صؾخى يع مملىت البحشين لهام
خمض بً نيسخى" مٓاليض ااخ٘م  ،والظر ظاء في الٓؿم الشاوي مً اإلااصة ( )04مىه نلى ؤن الضولت جُ٘ل الخىَئ بحن واظباث
اإلاغؤة هدى ألاؾغة ونملها في اإلاجخمو ومؿاواتها بالغظل في مياصيً ااخياة الؿياؾيت والاظخمانيت والشٓاَيت والاْخطاصيت صو ين
33
بزال ٛبإخٙام الشغيهت ؤلاؾالميت.
 1990بهض الىخضة اليمىيت َٓ ،ض هطذ اإلااصة ( )24مىه نلى ؤن " :جُ٘ل الضولت جٙاَا
ؤما الضؾخىعي اليمجي الطاصع ؾىت
ًا
ًا
ًا
وزٓاَيا  ،وجطضع الٓىاهحن مً ؤظل جشنيذ َظا ااخٔ .34وْض ٗان الانتراٍ
واْخطاصيا
ؾياؾيا
الُغص الميو اإلاىاؾىحن
الُهلي اخٔ اإلاغؤة اليمىيت في الترشر وجٓلض الىقاثِ الهامت في هُـ الؿىت.

28

اإلسكندري ، 2008ص .2 8
ة
إبراهيم أمحد وآخرون،حقوق اإلنسان-أنواعها ،طرق محايتها يف القوانني احمللية والدولية ،-املكتب العريب احلديث،
29
الطيب بكوش وآخرون ،مرجع سابق ،ص . 28
0
قائد حممد طربوش ،السلطة التشريعية واملرأة يف الدول العربية-حتليل قانون مقارن ، -املكتب اجلامعي احلديث  ،اإلسكندرية ، 2008ص .209
املشركة السياسية للمرأة العربية-حتديات أمام التكريس الفعلي للموا طنة  ،املعهد العريب حلقوق اإلنسان ،تونس  ،200ص . 0
الطيب بكوش و آخرون ،ا
2
.
أمحد جابر وآخرون ،املرأة العربية يف املواجهة النضالية و املشاركة العامة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت  ،200ص - 5
قائد حممد طربوش ،مرجع سابق ،ص .209
أمحد جابر وآخرون ،مرجع سابق ،ص .85
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 2003بحن اإلاغؤة والغظل في مسخلِ
بيىما ؾاوث اإلااصة ( )26مً الٓاهىني ألاؾاسخي الفلععيجي اإلاهض ٛالطاصع في-03-18
ااخٓىّ ،وزاضت ااخٓىّي الؿياؾيت ٖدٔ اإلاغؤة في اإلاشاعٖت في الاهخساباث الدشغيهيت والبلضيت  ،وحش٘يل ألاخؼاب .35..وْض
ٗاهذ اإلاغؤة الُلؿؿيييت ْض جدطلذ نلى خٔ الخطىيذ نام ، 1996ونلى خٔ الترشر مىظ بوشاء الؿلؿت الىؾىيت
.1994
الُلؿؿيييت في ألاعاضخي اإلادخلت نام
 1926في ماصجه الؿابهت نلى ؤنٗ " :ل اللبىاهيحن ؾىاء لضي الٓاهىني وَم يخمخهىني
ٖما يىظ الضؾخىعي اللبناني الطاصع ؾىت
36
بالؿىاء في ااخٓىّي اإلاضهيت والؿياؾيت  ،ويخدملىني الُغاثؼ والىاظباث الهامت صوني ما َغّي بيجهم  .في خحن خطلذ اإلاغؤة
.1952
اللبىاهيت نلى خٔ الخطىيذ والترشر وجٓلض الىقاثِ الهامت ختى نام
وَيما يخهلٔ ب الجضابش  ،هجض ؤن صؾخىعَا ال يسغط نً َظا الخىظه  ،بط يىظ نلى اإلاؿاواة بحن اإلاىاؾىحن  ،وَى ما ؤْغجه
اإلااصة ( )29مىه " :اإلاىاؾىىني ؾىاؾيت ؤمام الٓاهىني  ،وال يىظض ؤر جميحز في اإلاهاملت بيجهم بؿنب اإلاىلض ؤو الهغّي ؤو الىىم ؤو
.1962
الغؤر ؤو ؤر قغٍ شخصخي آزغ" .37وْض خطلذ اإلاغؤة االؼاثغيت نلى خٓها في الخطىيذ نام
 1998بمىظب اإلاغؾىم عْم ( )17الظر ؤضضعٍ ؤمحرَا ،38بيىما
ولم جدطل اإلاغؤة اللعشيت نلى خٓها في الخطىيذ ختى ؾىت
 2005بهضما وأَ مجلـ ألامت نلى طل ، ٚفي خحن هجض ؤن
مىدذ اإلاغؤة الىىيديت خٓها في الخطىيذ والترشر ختى ؾىت
صؾخىعي الٙىيذ ْض ُٖل للمغؤة الٙىيديت الُ٘الت وااخطاهت إلاشاعٖتها في جٓلض الىقاثِ الهامت.39
ّ الؿياؾيت للمغؤة َ ،اإلاغؤة الؿهىصيت ال جخمخو بمشل َظٍ
وحهخكر الععىديت واخضة مً ؤؾىء السلالث ااخاضت بااخٓى ي
ْ 2011ض هض ؤبغػي ااخؿىاث التي ؤنلىذ نجها ااخٙىمت الؿهىصيت َيما يخهلٔ بة غإ اإلاغؤة في ااخياة
ّ  ،بال ؤن نام
ااخٓى ي
الؿياؾيت وَى الٓغاع الظر ؤضضعٍ اإلال" ٚنبض هللا بً نبض الهؼيؼ"  ،والظر مىذ بمٓخػاٍ اإلاغؤة الؿهىصيت خٔ الترشر
والاهخساب في الاهخساباث البلضيت.40

اإلاحىس الثالث :واكع اإلاشاسهت العياظيت للمشأة العشبيت
ًا
مدضوصا ال يهكر نً ْضعاتها وُٖاءاتها  ،ولهل طل ٚعاظو لكاَغة ألاميت التي
قل خػىعي اإلاغؤة في ااخياة الؿياؾيت والهامت
حهخكر مً ؤَم مهىْاث الضو يع الؿياسخي للمغؤة  ،بال ؤن اإلالُذ للىكغ في آلاوهت ألازحرة َى بْبا ٛاإلاغؤة الهغبيت نلى الخهليم
وزغوظها بلى الهمل وخطىلها نلى صعظت نلميت ناليت مما ؤصي بلى حًيحر في اإلاؿخىيي الُغصر والظاحي لها  ،ولً٘ َظا الخًيحر
لم جصخبه حًيحراث صازل مىكىمت الٓيم

5

القانون األساسي الفلسطيين املعدل ،شبكة ومنتدى اجلامعة الفلسطينية ،عن موقع:

<www.jame3a.com/vb/showthread.php?t=41322

زينة زعرتي ،تقرير عن لبنان ،عن موقع:
http:// freedomhouse.org/uploads/arabicuromensurvey/Lebanon.pdf

.

مولود ديدان ،دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية -حسب آخر تعديل له يف نوفمرب  ، -2008دار بلقيس ،اجلزائر ،2008ص
حريزي زكريا  ،انًشازكت انعياظيت نهًسأة انعسبيت ودوزها في يحاونت تكسيط انديًمساطيت انتشازكيت -انجصائس ًَىذجا ، -يركسة ياجعتيس في انعهىو

38

انعياظيت ،جايعت باتُت  ،2011-2010ص .64
أحًد جابس وآخسوٌ  ،يسجع ظابك  ،ص.164
40
أظًاء انعيد  ،يشازكت انًسأة انععىديت في انحياة انعياظيت  ،شبكت انًعسفت اندونيت نهُعاء انُاشطاث في انعياظت  ،عى يىلع :
iknowpolitics.org/ ar/knowledge-library/opinion-pieces/
39
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والهالْاث الؿلؿىيت صازل ألاؾغة واإلاجخمو بالٓضع اإلاالثم واإلاؿلىب41خيض جض ٛاإلاا غاث نلى ؤن اإلاهض ٛالهام اخػىعي
اإلاغؤة الهغبيت في
 1995لم يخجاوػي وؿبت4,3
 2006بلى %8,2الكرإلااهاث لؿىت
 % 9,7لحرجُو ؾىت
ٗ 2008اهذ
 ،42لخطل نام %وفي ؾىت
مسللت بظل ٚؤٖكر اعجُام لها في الؿلؿت الدشغيهيت% .43بلى201316
وخؿب جٓغيغ ضىضوّي ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي للمغؤة َاهه في قل مهض ٛالؼياصة ااخالي للمغؤة في الكرإلااهاث َ ،ان البلضان
اإلاخٓضمت ؾخدخاط بلى ما يٓاعب 20نام للىضىٛي بلى مىؿٓت الخهاص ٛللمغؤة في الكرإلاان  ،ؤما الضوٛي الهغبيت خؿب الخٓغيغ َةجها
جدخاط بلى خىالي 40نام لٙي
 %44.ثضل بلى مىؿٓت الخهاص ٛالتي جتراوح مً 40بلى60
عيم ٗل اإلاجهىصاث التي جبظلها الضوٛي الهغبيت جبٓى مشاعٖت اإلاغؤة الهغبيت في اإلاجا ٛالؿياسخي مدضوصة  ،بط ال يخجاوػي اإلاهضٛ
الهام اخػى يع اإلاغؤة الهغبيت في الكرإلاان 5,7باإلااثت وهي ؤْل وؿبت لخمشيل اإلاغؤة في الكرإلااهاث في الهالم  ،خيض بلٌ اإلاهض ٛالهام
 .452002وجسخلِ وؿبت الضو ي ٛالهغبيت مً بلض بلى آزغ َ ،هىإ
للخمشيل اليؿاجي صازل الكرإلااهاث خىالي 15باإلااثت في صيؿمكر
صوٛي نغبيت يُىّي خػىعي اإلاغؤة  ،الهغاّ ، %مىعيخاهيا ، %25الؿىصان ، %24جىوـ% 28مشل االؼاثغ التي بلًذ وؿبت جمشيل
اإلاغؤة في بغإلااجهاٍ%32ربغإلااهاتها20
 ،ظؼعي ، %في خحن جىظض صوٛي جىهضم َحها وؿبت جمشيل اإلاغؤة في بغإلااهاتها ؤو جٙاص جىهضم مشل الٙىيذ ، % 5وظىىب الؿىصان
%2527
 ،وَظا ما ؾىىضخه مً زال ٛاالضوٛي الخاليْ ، %:46ؿغ واليمً ، %0نمان%1الٓمغ ولبىان3

البلذ

نعبت حضىس اإلاشأة في البرإلااو

االؼاثغ

32%

جىوـ

28%

اإلاًغب

17%

41

َصيهت شزوق  ،يسجع ظابك  ،ص .24
يبادزة انتًُيت انبسنًاَيت في انًُطمت انعسبيت  ،انًسأة في انبسنًاَاث انعسبيت  :تمدو زكىد أو تساجع؟ َ ،شسة انبسنًاَاث انعسبيت  ،يازض  ، 2009ص
42
.06
43
َwww.assawtalakhar.com/ ?p=1497عبت انُعاء في بسنًاَاث انعانى تعجم زلًا لياظيا  ،عٍ يىلع :
44
آٌ يازي جىتيط  ،تمدو َعاء انعانى  ، 2009/2008تمسيس صُدوق األيى انًتحدة نهًسأة  ،ص .22
45
Union interparlementaire ,les femmes dans les parlements :moyennes mondiales et régionales au 23 décembre
2002.
46
َ data.albank aldawli.org/indicator/SG.GEN.parl.ZSعبت انًماعد انتي تشغهها انُعاء في انبسنًاَاث انىطُيت  ،عٍ يىلع :

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

48

أعمال ملتقى المرأة والسالم البليدة  26مارس 2015

ؾىعيا

12%

الؿىصان

24%

لبىان

3%

ألاعصن

12%

اليمً

0%

ظيبىحي

13%

الٙىيذ

5%

ظؼعي الٓمغ

3%

نمان

1%

لينيا

17%

مىعيخاهيا

25%

الاماعاث

18%

البدغيً

10%

الهغاّ

25%

الؿهىصيت

20%

ْؿغ

0%

وَيما يسظ الؿلؿت الخىُيظيت َ ،ان بؾهام اإلاغؤة الهغبيت في بصاعة اون الضولت وجدمل اإلاؿاولياث ااخٙىميت الهليا ال
ًا
ًا
غهيُا في بهؼ الضو يٛ
ومهضوما في البهؼ آلازغ عيم الخٓضم الايجابي اإلاسلل زال ٛالؿىىاث ألازحرة  ،وَى
يؼا ٛفي نمىمه
ما جاٖضٍ البياهاث الىاعصة في جٓاعيغ الخىميت النشغيت الهاإلايت َُ ،ي مجا ٛعثاؾت الضو ي ٛوااخٙىماث يابذ اليؿاء في ظميو
 2005بلى %وهي ألاصوى في الهالم عيم ؤن نضص الىػيغاث في الهالم اػصاص
الضو ي ٛالهغبيت نً َظٍ اإلاىاضب  ،ؤما نً وؿبت نام
 % 7 14,2الىػيغاث في الهالم الهغبي َٓض بلًذ
مً
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 2010وطل ٚخؿب جٓغيغ ؾابٔ ضضع نً َيئت ألامم اإلاخدضة للمغؤة والاجداص الكرإلااوي الضولي7،16% .
نام
جسخلِ وؿبت خػىعي اإلاغؤة في الؿلؿت الخىُيظيت مً صولت نغبيت بلى ؤزغيي َ ،ال جمشيل وؿاجي وػاعري في ٗل مً لبىان
والؿهىصيت  ،ووػيغة واخضة في ٗل مً لينيا والهغاّ وْؿغ والٙىيذ  ،ووػيغجحن في ٗل مً نمان والطىما ٛوظؼعي الٓمغ ،
وزالر وػيغاث في ٗل مً اليمً وؾىعيا ومطغ وألاعصن وجىوـ  ،وؤعبو وػيغاث في البدغيً وؤلاماعاث الهغبيت اإلاخدضة  ،وزمـ
وػيغاث في الؿىصان وؾذ وػيغاث في
ي الىؾجي ولً٘ نلى اإلاؿخىيحن الهغبي  %اإلاًغب ،47وؾبو وػيغاث في االؼاثغ لخبلٌ
وحشٙل ؾابٓت ليـ َٓـ نلى اإلاؿخى ي
بظل ٚوؿبت20
والضولي.
بال ؤن االضيغ بالظٖغ ؤن اإلاغؤة الهغبيت ال جخٓلض وػاعاث ؾياصيت طاث جإزحر ٖبحر في اإلاحزان الؿياسخي ٗىػاعة الضازليت  ،اإلااليت
 ،ااخاعظيت  ،بديض يٓخطغ جٓلضَا للخٓاثب الىػاعيت نلى الىػاعاث طاث الطبًت الاظخمانيت في ٖشحر مً ألاخيان باؾخصىاء
بهؼ الضوٛي التي ؤنؿذ اإلاغؤة الُغضت في جٓلض وػاعاث َامت ،ولهل ؤبغػي جل ٚالضوٛي االمهىعيت ؤلاؾالميت اإلاىعيخاهيت التي
ْلضث " الىاَت بيذ خمضر ولض م٘ىاؽ" ٗىػيغة للخاعظيت لخطبذ بظل ٚؤو ي ٛوػيغة زاعظيت في الهالم الهغبي .48ألامغ الظر
يض ٛنلى التهميش ااخاضل لليؿاء  ،ونلى نضم ظضيت ألاهكمت الهغبيت في الخهامل مو اإلاغؤة ٖمىاؾً له ْضعاث وُٖاءاث
ناليت حؿخدٔ وغو الشٓت الٙاملت َحها ٖ ،ما يض ٛنلى ؤن ألاهكمت الهغبيت ج٘غؽ الخُغْت وليـ اإلاؿاواة اإلابييت نلى مبضؤر
االضاعة والاؾخدٓاّ.
ًا
ْ 1959ض بلًذ
مشال في اإلاًغب التي حهىص ججغبتها بلى ؾىت
ؤما مشاعٖت اإلاغؤة الهغبيت نلى ضهيض الؿلؿت الٓػاثيت َ ،ىجض ي
 1968وبلًذ اليؿبت
 1968وبلًذ اليؿبت  ،%22 ,5وجىوـ بلى ؾىت
وؿبت اليؿاء  ،والؿىصان بلى  ،%16ولبىان بلى ؾىت
%50الٓاغياث َحها
 1970وجطل اليؿبت
 1974ووؿبتها%1816ؾىت
 1975ووؿبتها ، %11واليمً بلى ؾىت
 ،وألاعصن بلى ، %وؾىعيا بلى ؾىت
 1996ووؿبتها
 %449.ؾىت
 %وَيما يخهلٔ بمشاعٖت اإلاغؤة الهغبيت صازل ألاخؼاب الؿياؾيت َ ،ان وؿبت اإلاغؤة في ألاخؼاب الؿياؾيت ألاعصهيت ال
جخسؿى خاظؼ10
 4116نػى ماؾـ  ،ؤر ما
ي الٓياصة َيىهضم وظىص اإلاغؤة في مىْو %9ليبلٌ بظل ٚنضصَا 372نػى مً بحن
 .ؤما نلى مؿخى ي
50
ًا
ًا
وؿنخه ألامحن الهام للخؼب في 34خؼبا مً ؤضل 35خؼبا مغزظ له .

 %42 47يٍ انعايهيٍ في انًؤظعاث انحكىييت َعاء أغهبهٍ في انتسبيت وانصحت  ،عٍ يىلع www .alrai.com/article/674328.html :
48
 www.alarab.co.ukوشيساث عسبياث  ....انًعتمبم ال يضعه انسجال وحدهى  ،صحيفت انعسب  ،عٍ يىلع :
49
 www.awapp.org/wmview.php?artطانباث انماَىٌ يطانبٍ بتىني يُصت انمضاء انمطسي  ،عٍ يىلع :

مركز القدس للدراسات السياسية ،دراسة استطالعية مسحية حول واقع املرأة يف األحزاب السياسية األردنية  ،جويلية  ،200ص .08
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 12975نػى اخمؿت مً ألاخؼاب
ؤما في اليمً َٓض بلٌ نضص اليؿاء اإلاىسغؾاث في ألاخؼاب الؿياؾيت 259امغؤة مً ؤضل
وؿاء مً بحن 86نػىٖ%9ما ؤن وؿبتهً في الهيئاث الٓياصيت الهليا لألخؼاب الؿياؾيت جٓضع ب %الغثيؿت  ،ؤر ما يهاصٛ
وؿبت2
في الهيئت الٓياصيت.51
وَى ما يُؿغ نضم عيبتها في الاهػمام بلى %2وفي لبىان حهخكر مشاعٖت اإلاغؤة اللبىاهيت في ألاخؼاب الؿياؾيت غئيلت َ ،هي
جبلٌ وؿبت
.52"2000
ألاخؼاب خؿب صعاؾت ؤظغتها الضٖخىعة " مغيغيذ ااخلى" نً " اإلاغؤة واهخساباث
ؤما في البدغيً َٓض وشإث خىالي 280ظمهيت مً بيجها خىالي 15ظمهيت طاث ؾابو ؾياسخي  ،جغاوخذ مشاعٖت اإلاغؤة َحها بحن
%3. -8
وباليؿبت لللؼاثغ َال يهغٍ بالخدضيض نضص اليؿاء اإلاىاغالث في ضُىٍ ألاخؼاب الؿياؾيت ٖما ال حهغٍ اإلاؿاوليت التي
ًا
مازغا
يخدملجها  ،بال ؤهه مو ؤلاضالخاث الؿياؾيت ألازحرة التي نغَتها االؼاثغ ؾهذ مسخلِ ألاخؼاب بلى اؾخٓؿاب اليؿاء
لالهػمام بلحها وطل ٚبؿنب مً اليؿاء غمً ٗل ْاثمت نلى يغاع ما هطذ نليه اإلااصة %30الٓاهىني الهػىري عْم03-12
الظر يُغع وظىص وؿبت ال جٓل نً ( )41مً الٓاهىني الهػىري عْم 04-12اإلاخهلٔ با خؼاب الؿياؾيت بإن يػم ؤر خؼب
ؾياسخي وؿبت مً اليؿاء غمً َيئاجه الٓياصيت.53
وبطا ؤعصها ااخضيض نً مشاعٖت اإلاغؤة الهغبيت في ااخغٖت االمهىيت َٓض ؤضبذ لها جىاظض مخىام في مىكماث اإلاجخمو اإلاضوي
هديجت الخؿىعاث الؿياؾيت والاْخطاصيت والاظخمانيت التي ؤَسخذ لها اإلاجا ٛللخطىٛي نلى َغص متزايضة.
مً اإلاىقُحن َُ %55ي صولت اليمً حهض مشاعٖت اإلاغؤة في االمهياث هي ألاوؾو وألاْضم وألاٖثر ًا
جىىنا وَهاليت َهي جمشل
خىالي الٓياصيحن في االمهياث ومىكماث اإلاجخمو اإلاضوي.54
وفي مطغ بلٌ نضص االمهياث اليؿاثيت خىالي 200ظمهيت  ،وْض جغٖؼث ؤنلى وؿبت مً َظٍ االمهياث ااخاضت باإلاغؤة في
الٓاَغة ( 29ظمهيت) والتي حؿعى ٗلها بلى جم٘حن اإلاغؤة.
وباليؿبت لخىوـ َٓض بلٌ نضص االمهياث اليؿاثيت الىا ؿت في اإلاياصيً الؿياؾيت والاْخطاصيت والاظخمانيت والشٓاَيت
8500
والهلميت ما يُىّي 25ظمهيت ٖ ،ما يمشل وظىص اإلاغؤة الخىوؿيت زلض مجمىم اإلاىسغؾحن في االمهياث التي يخجاوػي نضصَا
ظمهيت.55

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات "ايديا" بالتعاون مع شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية ،التطور الدميقراطي يف اليمن ،تقرير حول
تعزيز مشاركة املرأة يف السياسة وتنمية األحزاب السياسية وتطوير العمليات االنتخابية  ،200 ،ص . 5
52
زكريا حريزي  ،مرجع سابق  ،ص .88

5

َعيًت يغسابي  ،انحمىق انعياظيت نهًسأة في ظم اإلصالحاث انعياظيت في انجصائس ،يركسة ياظتس في انعهىو انعياظيت  ،جايعت خًيط يهياَت -2012
 ،2013ص .108
54
حسيصي شكسيا  ،يسجع ظابك  ،ص.90
55
انًسجع َفعه  ،ص .91
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 2005ؤقهغث ؤن االؼاثغ جػم ؤٖثر مً 70ؤلِ ظمهيت وؾىيت وظهىيت ها ؿت
وفي االؼاثغ  ،وخؿب بخطاثيت ؤظغيذ ؾىت
في ظميو اإلاجاالث  ،بال ؤن نضص االمهياث اليؿاثيت لم يخجاوػي 23ظمهيت.56
ًا
غوؾا ضهبت ًا
ظضا ومهيٓت
وفي ؾلؿىت نمان  ،ونلى الغيم مً ؤن الٓاهىني يُ٘ل لللميو بوشاء االمهياث يحر ؤن َىإ
نىض بوشائها ٖ ،ما ؤن اإلاغاخل التي جمغ بها اإلاىآَت هي في ؤيل ها ؤمىيت اؾخسباعاجيت  ،ونلى طل ٚهجض ؤن نضص ظمهياث اإلاغؤة
الهماهيت يبلٌ خىالي 38ظمهيت ٗلها جدذ ؤلا غاٍ اإلابا غ لىػاعة الخىميت الاظخمانيتٖ .ما ؤهه ال جىظض ظمهياث حهجى
بالخم٘حن الؿياسخي للمغؤة وطل ٚليـ لهضم وظىص مً يغيب في جإؾيؿها وبهما طل ٚعاظو لهضم اإلاىآَت نلى مشل َظٍ
االمهياث .57وَظا ألامغ ال يٓخطغ نلى صولت نمان َٓـ بل يمً٘ حهميم َظا ألامغ نلى مهكم الضوٛي الهغبيت ًا
هكغا إلاا جماعؾه
ؤهكمتها مً غًىؾاث نلى جىكيماث اإلاجخمو اإلاضوي َظا بن ٗاهذ جىكيماجه جماعؽ وقاثُها ٖما ييبغي ؤن جٙىني َيما يخهلٔ
بالغْابت وليـ الىالء للىكام الؿياسخي الٓاثم ٖ-ما حشهضٍ يالبيت جىكيماث اإلاجخمو اإلاضوي
في الضوٛي الهغبيت -الظر يغظو ؾنبه الغثيسخي بلى مشٙل الخمىيل.
وبطُت نامتَ ،ان الخىكيماث التي حؿخٓؿب اليؿاء الهغبياث هي الخىكيماث اإلاهخمت با نما ٛااخحريت والاظخمانيت
وٖظل ٚالخىكيماث التي يٓخطغ وشاؾها نلى مؿانضة الُئاث الػهيُت والٓيام بكرامج الخىنيت والخهليم والتربيت  ،بيىما
حًيب اليؿاء في اإلاىكماث التي حهمل نلى بعؾاء الهمل الضيمٓغاؾي اإلاؿخٓل ؤو نلى اخترام خٓىّي ؤلاوؿان والضَام نجها
والتي مً بيجها ااخٓىّي الؿياؾيت للمغؤة.

خاجمت:
مً زال ٛما ؾبٔ طٖغٍ  ،يمً٘ الٓىٛي ؤن اإلاغؤة ْض جدطلذ زال ٛالٓغني الهشغيً نلى خٓىْها الؿياؾيت في مهكم الضوٛي
الهغبيت  ،بال ؤن طل ٚبٓي نلى مؿخىيي الدشغيهاث َٓـ ولم يىه٘ـ نلى الىاْو الُهلي الظر ما جؼاَ ٛيه اإلاشاعٖت
الؿياؾيت للمغؤة الهغبيت غهيُت وال جغقى بلى اإلاؿخىيي اإلاغيىب.

َعيًت يغسابي  ،يسجع ظابك  ،ص .109
حسيصي شكسيا  ،يسجع ظابك  ،ص .92

56

57
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واكع اإلاشأة همعاىم و ضخيت في ؤلاعالم العشبي
الذهخىسة ىيفاء سريذة جياسر ،حامعت البليذة

ملذمت
لٓض آن ألاوان للهمل نلى حًيحر همـ الخُ٘حر ججاٍ اإلاغؤة َةن نضم مشاعٖتها في مجاالث ااخياة يازغ ؾلبا نلى الخىميت
َهلى ؤلانالم ؤن يغٖؼ نلى الٓػايا طاث الهالْت باإلاغؤة ٖجغاثم الشغٍ وتهيئت الغؤر الهام إلخضار الخًيحر خيض يجب ؤن
يشمل ااخؿاب ؤلانالمي ظيل الشباب والغظل واإلاغؤة واإلاجخمو بشٙل نام ،بن اإلاغؤة الهغبيت يجب ؤن ال جٙىني ؤؾحرة ألاَٙاع
الباليت والتي عسختها ؤلانالهاث عيم جؿىعَا َهلحها ؤن حؿخسضم الهلم في بْىام اإلاجخمو بإَميت صوعَا ااخياحى في اإلاجخمو
ظىبا بلى ظىب مو الغظل ليؿاَما مها في الخىميت.
بن الطىعة التي قهغث بها اإلاغؤة في ؤلانالم وؤلانالهاث الهغبيت لم جدٓٔ الايجابياث التي حهكر نً الىغو ااخٓيٓي لها في
اإلاجخمو ولم حؿلـ الػىء نلي جاعيسها الؿىيل اإلاجيض نكر الهطىعي ولم جىضر لىا ْضعاتها وؾاْاتها الٓياصيت وؤلابضانيت التي
اؾخؿانذ مً زال ٛمىْهها بخضار حًيحر ايجابي وملمىؽ ولً٘ بهيضا نً ؤلانالم وؤلانالن الهغبي.58
خيض جٙاص ججمو الضعاؾاث اإلاخٙازغة التي قهغث في ؤنٓاب ماجمغ ب٘حن واإلاهىيت بغضض ضىعة اإلاغؤة في وؾاثل ؤلانالم
ًا
ظميها جٓضم ضىعة ؾلبيت للمغؤة ،وطل ٚنلى ازخالٍ جىظهاتها ،ونلى ؾنيل اإلاشاَ ٛةن
اإلآغوءة واإلاؿمىنت واإلاغثيت ؤجها
الضعاؾاث اإلاسخيت التي ؤظغيذ نلى اإلاجالث اليؿاثيت الهغبيت ؤٖضث ؤجها جسطظ خىالي %75مً ضُداتها لللىاهب
االماليت واإلاكهغيت للمغؤةٗ :ا ػياء وؤصواث الؼيىت ؤو اإلاشاٗل الهاؾُيت للٓاعثاث مو بيُالها ألابهاص الىُؿيت والضازليت
للمغؤة ،وَ٘ظا يخم جطىيغ اإلاغؤة وٖإجها مكهغ و ٙل ظميل صوني ؤر مػمىني صازلي ،وَظا يض ٛنلى ؤن الٓاثمحن نلحها نلى
ْىانت بإن اإلاغؤة جىلي الاَخماماث اإلاكهغيت والشٙليت نىايت ْطىيي نلى خؿاب ْضعاتها الظَىيت والُ٘غيت.59
مما ؾبٔ الخهغع بليه ْغعها ازخياع ؤن يٙىني نىىان مضازلخىا :واْو اإلاغؤة ٖمؿاَم و ضخيت في ؤلانالم الهغبي ،و الظر
ؾىدىاوله ؤَ ااخؿت الخاليت:
 -58صورة المرأة العربية في اإلعالن ،منشور يف االنرتنيت ،تاريخ املراجعة فيفري  ،20 5على املوقع االلكرتوين:
http://communication.akbarmontada.com/t1711-topic
 -59فاطمة حافظ ،صورة المرأة في وسائل اإلعالم ،منشورة يف االنرتنيت ،تاريخ املراجعة  2فيفري على املوقع االلكرتوين 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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اإلادىعي ألاوٛي :مهجى ؤلانالم و ؤلانالن و هكغة ؤلانالم الهغبي للمغؤة.
اإلادىعي الشاوي :بهجاػاث اإلاغؤة الهغبيت و واْهها.

اإلاحىس ألاوٌ :معجى ؤلاعالم و ؤلاعالو و نظشة ؤلاعالم العشبي للمشأة
هدىاوٛي َىا مهجى مطؿلخي ؤلانالم و ؤلانالنٖ ،ما هلٓي هكغة نلى هكغة ؤلانالم الهغبي للمغؤة ٖما يلي:
أوال -معجى مصعلحي ؤلاعالم و ؤلاعالو
هخهغٍ َىا لمنجى مطؿلخي ؤلانالم زم مطؿلر ؤلانالن ٗاآلحي:
 -1معجى مصعلح ؤلاعالم
بضايت ؤوص ؤن ؤخضص مهجى ٗلمتي ؤلانالم وؤلانالنَ .خدضيض اإلاهجى واإلاُهىم باإلاؿلٔ يؿهل نليىا الًىص في اإلاىغىم في
ااخٓيٓت ،نىضما هٓغؤ ما ي٘خب خى ي ٛمُهىم ؤلانالم ،يؿخُاص مً طل ٚؤن َظا اإلاطؿلر يهجي بطُت نامت ،وشغ ألازباع
واإلاهلىماث وؤلانالهاث نلى االماَحر نً ؾغئ وؾيلت ما مً وؾاثل ؤلانالم .يحر ؤن َظا الخهغيِ اإلاخضاوٛي ويحرٍ مً
الخهغيُاث اإلاسخلُت ،التي يٙاص يدؿ ها ال٘شحرون ظامهت ماوهتَ ،ل مً إجها ؤن جبحن خٓيٓت مطؿلر ؤلانالم بضْت ووغىح،
الؾيما في الهطغ ااخضيض خيض ضاع ؤلانالم يخسظ ؤبهاصا ظضيضة ،يلخنـ َحها الشٓافي بالؿياسخي ،والهلمي با يضيىلىجي ،وما
بلى طل!ٚ
بن الخدىٛي الهمئ الظر هضجه خياة ؤلاوؿان في الهطغ ااخضيض ،انتريي مسخلِ اإلاؿخىياث واالىاهبَ ،لم يً٘ ؤلانالم
بمىإي ؤو مىجى مً طل ،ٚبٓضع ما ٗان الهىطغ ألاٖثر خكا مً طل ٚالخدىٖ ،ٛيِ ال؟ وْض ٗان هُؿه ؾغَا مشاعٗا وَهاال
في جدىٛي الهالم وجبضلهَ ،لم يهض ااخضيض نً ؤلانالم بانخباعٍ مجغص آليت لخىضيل ااخكر ،وبهما بىضُه ْىة الػوعصيت جازغ
ر في االمهىع ،ومً زم حؿاَم في حش٘يل ؤَهامهم وجىظحههاٖ ،ما ؤهه لم يهض ااخضيض نً الصخاَت بانخباعَا
بشٙل سخغ ي
ؾلؿت عابهت ،وبهما ؾلؿت ؤولى!
نلى َظا ألاؾاؽَ ،ةن مُهىم ؤلانالم جىؾو ؤٖثرَ ،اْخطغث حهغيُاجه اللًىيت والاضؿالخيت الهخيٓت نلى اإلاهاظم
والبدىر ألاٗاصيميت الخٓليضيت ،ؤما الضعاؾاث ؤلانالميت ااخضيشتَ ،ال جلخُذ بلى جل ٚالخهغيُاث اإلاؿتهل٘ت ،بٓضع ما جغبـ
مُهىم ؤلانالم بالىاْو اإلاهاضغ ،وما يهتريه مً ؤخضار ومؿخجضاث ؾياؾيت واْخطاصيت وزٓاَيت وج٘ىىلىظيت ،مما ؾىٍ
يجهل مُهىم ؤلانالم يخسظ صالالث ظضيضة جديل نلى الؿلؿت والٓىة والخإزحر والهيمىت والؿيؿغة ويحر طلَ .ٚطاخب ٖخاب
(اإلاخالنبىني بالهٓىٛي) َغبغث ؤ .يللغ ،يُؿغ في مٓضمت ال٘خابٖ ،يِ يخدىٛي ؤلانالم مً ظهت ؤولى ،بلى نمليت جػليل ،ومً
ظهت زاهيت بلى ؤصاة ْهغ وْمو! َهىضما "يهمض مضيغوي ؤظهؼة ؤلانالم بلى ؾغح ؤَٙاع وجىظهاث ال جخؿابٔ مو خٓاثٔ الىظىص
الاظخماعيَ ،ةجهم يخدىلىني بلى ؾاجسخي نٓى ،ٛطل ٚؤن ألاَٙاع التي جىدى نً نمض بلى اؾخدضار مهجى ػاثِ ...ليؿذ في
الىاْو ؾىيي ؤَٙاع ممىَت ؤو مػللت!" .زم "بن جػليل نٓىٛي النشغ َى ،نلى خض ْىٛي باولى َغيغ" ،ؤصاة للٓهغ"َ .هى يمشل

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

54

أعمال ملتقى المرأة والسالم البليدة  26مارس 2015

بخضي ألاصواث التي حؿعى الىسبت مً زاللها بلى "جؿىيو االماَحر َضاَها ااخاضت" ".وْض جىِْ اإلاُ٘غ ألامغيٙي وهىم
حشىمؿٙي في ٖخابه (الؿيؿغة نلى ؤلانالم) ،الظر جٙلم نً الضنايت اإلاػللت لإلنالم.60
 -2معجى مصعلح ؤلاعالو
ؤلانالن ؤو الضنايت ؤو ؤلا هاع َى ؤخض ألاوشؿت ؤلانالميت التي ال يجى نجها لألوشؿت الاْخطاصيت مً ضىانت وججاعة
وزضماث ويحرَا مً ألاوشؿت الاْخطاصيت وٖظل ٚباليؿبت للماؾؿاث واإلاىكماث ااخحريت ويحر الغبديت والتي بضوني ؤلانالن
نً مجهىصاتها َلً جدطل نلى الضنم اإلاجخمعي والخمىيل اإلااصر الالػم الؾخمغاعَا في نملها وؤصائها لغؾالتها.
ّ في خاالث ٖشحرة
و يهخكر ؤلانالن ظؼء مً وشاؽ مخهضص الهىاضغ وَى اليشاؽ الترويجي ومً اإلاهغوٍ ؤن ؤلانالن يخُى ي
ي ونلى ألازظ بطا حهلٔ ألامغ باإلاكماث الطىانيت وطل ٚن الؿبيهت ااخاضت
ن له مؼايا نً نىاضغ مؼيج الترويجي ألازغ ي
ًا
ظضا في وْذ
لإلنالن جدٓٔ َظا الخُىّي وؤلانالن نلى ن٘ـ البيو الصخصخي خيض ؤهه يمً٘ جدٓئ اجطا ٛنلى هؿاّ واؾو ي
مدضوص للًايت يدخل ؤلانالن مٙاهت مخمحزة غمً اإلاؼيج الترويجي ،بل ؤن ؤَميخه جطل في بهؼ ااخاالث بلى ؤهه يغاٍ البهؼ
ًا
ًا
ْياؾا با وشؿت الترويجيت ألازغيي غمً اإلاؼيج.
ي
بٙىهه الٙلمت اإلاغاصَت للترويج ،هكغيا للهمٔ الخاعيخي لهظا اليشاؽ
ًا
ًا
طاجيا بالخؿىعي الخٓجي الظر هطل بليهَ ،مو الخؿىعي ال٘بحر الظر ؤخضزخه ااخىاؾيب في ناإلاىا
جؿىعا ي
ي
وؤلانالن ًَ يخؿىعي
اليىم ،اوه٘ـ طل ٚبضوعٍ نلى نالم الذعايت وؤلاعالو َإضبذ جطميم ؤلانالهاث وبزغاظها به مً الخؿىعي واالاطبيت الصخيء
ال٘شحر.
وليؿذ ضىانت ؤلانالهاث مً الُىىني اإلاؿخدضزت وبهما هي ْضيمت ْضم الخاعيشَٓ ،ض بضؤ ؤلانالن نلى ؤ ٙا ٛجؿىعث بمغوع
الٓغون ختى ؤضبذ ًَ ؤلانالن ٖما وهغَه آلان ،خيض لها نضة ؤهىام:


ؤلانالهاث اإلاؿبىنت ،وهي ألاْضم نلى ؤلاؾالّ بحن َىى ين ؤلانالن وهي بنالهاث الصخِ واإلاجالث والضوعياث
ًا
ؤيػا باإلنالهاث يحر اإلابا غة ،هه ال يمً٘ جدضيض الُغص اإلاؿتهضٍ
واإلايشىعاث واإلالطٓاث .وهي ما يمً٘ حؿميخه ي
مجها بضْت.



ؤلانالن اإلابا غ ومىه ال٘خيباث واإلاؿىياث التي جغؾل بالكريض شخاص بهيجهم.



ؤلانالهاث ااخاعظيت ،بنالهاث الشىاعم واإلاهاعع وؤلانالهاث نلى ظىاهب ااخاَالث الهامت.



ؤلانالهاث اإلاؿمىنت وهي ؤلانالهاث ؤلاطانيت التي جنض نلى مىظاث ألازحر ؤلاطاعي.
ًا
ؤلانالهاث اإلاؿمىنت  /اإلاغثيت وهي بنالهاث الخلُاػ وهي ألاٖثر اهدشاعيا آلان وٖظل ٚبنالهاث صوعي الؿيىما.



 - 0تكاري هيفاء رشيدة ،المسؤولية الجنائية عن جرائم اإلعالم  :دراسة في قانون اإلعالم الجزائري  ،مداخلة مقدمة يف إطار فعاليات امللتقى الدويل الثالث :
القانون و قضايا الساعة ،املتعلق بـ :أخالقيات املمارسة اإلعالمية بني ضوابط القانون و واقع املهنة ،معهد العلوم القانونية و اإلدارية ،املركز اجلامعي مخيس مليانة،20 0 ،
اجلزائر.
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ؤلانالهاث نلى ب٘ت بهترهذ( ،مؿمىم /مغجي /جُانلي) وْض ػاصث ؤَميخه باػصياص ؤَميت ب٘ت اإلاهلىماث الهاإلايت
ٗىؾيـ بنالمي َاثل وجؿىعث بنالهاتها ختى وضلذ بلى اإلاؿخىيي اإلاخٓضم الظر هغاٍ اليىم.

 ؤلانالهاث نلى ا ت الهاجِ االىا ٛبهض اػصياص نضص مؿخسضميه خى ي ٛالهالم َإضبذ وؾيلت بنالهيت َامت.
ًا
ًا
مهيىا هدى هكام ؤو مظَب بطىعة
ي
ي
٘ال
ؤما الضنايت هي ٖيُيت الخإزحر نلى آعاء ومهخٓضاث االماَحر لٙي ججهلها جخسظ
بيجابيت ؤو ضىعة ؾلبيت وطل ٚبهضٍ تهيئت هُؿياث ألاَغاص لٙي يٓبلىا وظهاث الىكغ التي جضنى لها وفي بهؼ ألاخيان جللإ
61
بلى حشىيه ااخٓاثٔ وجدغيُها ومً اإلاالخل َىا مؿاخت نضم الالتزام بااخٓيٓت واإلاىغىنيت
ثانيا -نظشة ؤلاعالم العشبي للمشأة مً زال ٛالىكغ بلى واْو اإلاغؤة طاتها وَى ما يخؿلب الٓغاءة مً ػاويخحن:
– خاظت اإلاغؤة للهمل في الُػاثياث ٗاوؿان يهمل مً ؤظل صيمىمت ااخياة زم مً ؤظل ُٖاخها ومؿاَمتها في مهاالت ضىعتها
في ؤلانالم مً زال ٛمسخلِ الهىاويً الهلميت والُىيت والاظخمانيت والؿياؾيت التي جكهغ بها نلى ا ت وؾيلت ؤلانالم.
– مً زال ٛخاظت الُػاثياث للمغؤة ٖهاملت في مسخلِ ألاْؿام وخاظتها لخدٓئ مٓاضض ؤزغيي ؤَمها الترويج والضنايت
وؤلانالن لكرامجها اإلاسخلُت ولكرامج وزؿـ ألاشخاص ؾىاء مً اإلامىلحن ؤو صاَعي َىاجحر ؤلانالهاث الطخمت طاث اإلابالٌ
الهاليت مً ؤظل اؾخسضام ضىعة اإلاغؤة بىمىطظحن،ؾلبي وبيجابي :
 -1الصىسة العلبيت
جخمشل َظٍ الطىعة باإلاغؤة التي جٓيضَا الهاصاث والخٓاليض في مجخمهاث الهالم الشالض التي يؿىصَا الُٓغ واالهل واالمىص
والاؾدؿالم والاؾخٙاهت,والتي ظهلذ اإلاغؤة جىكغ بلى ٗل عظل في مجخمهها نلى اهه ؾيضَا وظضث اخضمخه وجلبيت عيباجه
وجخمشل َظٍ الطىعة بالطىعة اإلاشىَت التي ْضم َحها ؤلانالم الهغبي اإلاغجي بساضت "اإلاغؤة "في ضىعتها الىمؿيت وجل ٚالطىعة
ال حهجي يحر اإلاغؤة الخٓليضيت ؤو ألام وعبت اإلاجزٛي والؼوظت .
و لً٘ ؤلانالم الهغبي ؤيػا نلى الىٓيؼ مً ضىعة اإلاغؤة اإلاؿدؿلمت ااخىىم جلْ ٚضم اإلاغؤة بطىعتها اللهىب اإلاخمغصة نلى
الخٓاليض وٖال الىىنحن مىظىصيً باإلاجخمو  ..ولً٘ ما حهم جدٓيٓه َىا َ :ى ليـ ٗل وؿاء الهغب بما ؤن جؿبش ؤو ج٘يـ
وجمسر البالؽ وجغبي ألاؾُا ٛؤو امغؤة مىُلخت مً الػىابـ الاظخمانيت وما ابه طل, ٚبن ااخٓيٓت ليؿذ ٖظلَ ٚاإلاغؤة لها
ؤصواع ؾياؾيت واْخطاصيت وزٓاَيت ونلميت وجىىيغيت ملمىؾت ومهترٍ بها مً الٓاصخي والضاوي ظهلها غي ٚؤؾاؽ في ضىانت
ااخياة ،ألامغ الظر لم يكرػٍ ؤلانالم الهغبي بجالء ,خيض اإلاغؤة الهاإلات والهاملت واإلاؿئىلت وعبت اإلاجز ي ٛاإلابخ٘غة ويحر الخٓليضيت
َ,اإلنالم الهغبي آزغ ج٘غيـ الطىعة الشاجهت في ألاطَان وْضم ؤلانالم اإلاغجي مىه اإلاغؤة
في ضىعتها الىمؿيت جل ٚالطىعة التي ال حهجي يحر اإلاغؤة الخٓليضيت  .وٖما ال حهجي ؤيػا يحران ؤلانالم الهغبي طاجه الظر لم
حهخم نلى ؤَ الغضض الظر ظاء في ؤوعاّ الىضوة للخًحراث التي بضؤ الُغئ يىاْش َحها ؤ ٙا ٛااخلىٛي واإلاهاالاث التي
جمسػذ نً ْغاعاث هضوة اليؿاء الٓاهىهياث باإلاًغب " في خملت ؤلانضاص ؾبىم اإلاؿاواة التي ظغث في اإلاًغب في01
 2008والتي ْض اؾخسلطذ َغّي الهمل بمسخلِ الٓىىاث مً ؤبداثها التي ُتن ِبغغذ في الىضوة اإلاهىيت خىٛي ضىعة اإلاغؤة في
/آطاع/
 معنى اإلعالن ،منشور على املوقع االلكرتوين للموسوعة احلرة ويكيبيديا ،تاريخ املراجعة فيفري :20 5http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
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الُيضيى ٗليب هديجت مُاصَا ؤن اإلاغؤة في جل ٚالىخاظاث هي ألاهثى َٓـ وهي ألاهثى التي يخًؼٛي َحها الظٗىعي .ؤما باليؿبت
لإلنالهاث َهي صاثما ما جىمـ ضىعة اإلاغؤة وججهلها ال جٓىم بال با نما ٛاإلاجزليت  ،وفي ًَ الٙاعيٙاجحر لم جً٘ ألامىعي مً خيض
اإلآاعهت بالخٓييم الؿابٔ بإَػل نلى ؤلاؾالّ َالترٖحز ؤيػا نلى ألاهثى وليـ ؤلاوؿاهت وٖظا ظهل اإلاغؤة زلِ اإلاش٘الث صاثما
وؾنيال مُخىخا للترْئ.
 -2الصىسة الايجابيت اإلانصفت للمشأة
بمٓابل الطىعة الؿلبيت الؿابٓت التي اؾدىض الباخض نلحها في جىغيده للبدىر اإلاىغىنيت والهلميت التي جىاولذ ْػيت
اإلاغؤة في ؤلانالم وضىعتها الباجؿت اإلاشىَت جلٚ؛ بمٓابل جل ٚالطىعة جىظض ضىعة بيجابيت في بهؼ الىخاظاث ؤلانالميت
وبهامت هىص بضءا ؤن يؿخُيض الباخض مً بهؼ الٓغاءاث والغئي التي جم جىاولها في صعاؾاث ؾابٓت حشحر بلى الطىعة
ْ 2008اثلت" -بن مشل َظٍ
ؤلايجابيتَ .لٓض ؤوضخذ مداميت مً اإلاًغب في خملت ؤلانضاص ؾبىم اإلاؿاواة التي ظغث في/ 1آطاع/
االمهياث [ؤر االمهياث التي جدىاوٛي ْػايا اإلاغؤة ومش٘التها ألاؾغيت] مىظىصة في الًغب ومً طل ٚفي ٖىضا ،وؤ اعث بلى ؤهه
مً ألاَػل مهاالت ْػايا ألاؾغة باإلهطاث بلى الؿغَحن وبجبام وضُاث نالظيت هسخاعٍ َىا ي٘مً في الىمىطط ؤلايجابي
للؼوظحن مها  .وبطضص هٓل الطىعة ؤلايجابيت للمغؤة وإلاؿاَماتها بشٙل ؤوضر يؿدشهض بٓىٛي ؾيضة َانلت في اإلاجخمو
الهغبي ( :بن ضىعة اإلاغؤة في واظهت ؤلانالم وؤوشؿخه غغوعة ناليت في َظا الىْذ جها حؿانض نلى بَغاػ ْياصاث ظضيضة وهي
هُؿها حؿانض نلى جىامي َغص الخهليم وااخكراث في مجا ٛهٓل ضاصّ لطىعة خٓيٓيت للمغؤة ،ومً زال ٛالشب٘ت الهغبيت
هخجىب حشخيذ اإلاىاعص والؿاْاث وجسغط وظهاث هكغ ضاثبت وْىيت ،ومً اإلامً٘ بهض َظا ؤن يخهاو ين مىخجى الضعاما إلزغاط
ْػايا اإلاغؤة ااخٓيٓيت وججؿيضَا في ؤنمالهم بمطضاْيت ومىغىنيت.
وفي بؾاع ازخياع هماطط ضىعي بيجابيت للمغؤة ؾىاء بُهلها ؤو بما يٓضمه ظاهب مً ؤلانالم ال بض مً ؤلا اعة بلى ما ؤٖضجه
ًا
جُهيال لخىضياث ٗل مً مىخضي اإلاغؤة وؤلانالم
ي
الؿيضة خيض جبيذ اإلاىكمت مشغوم [ؤلاؾتراجيجيت ؤلانالميت للمغؤة الهغبيت ]
 2002وجىضياث اإلااجمغ ألاوٛي للمىكمت الظر نٓض جدذ نىىان "ؾذ ؾىىاث بهض الٓمت ألاولى
الظر نٓض في ؤبى قبي نام
للمغؤة الهغبيت ..والتي حشحر بلى ؤلاهجاػاث والخىضياث وياٖض َىا اإلاالخكت ؤنالٍ وبػغوعة جبجي اإلاغؤة طاتها لٓػاياَا ألاؾاؾيت
وياٖض نلى صوعَا في بنضاص مىهج نمل مخٙامل لها في ٗل ْػيت مً ْػاياَا ,مً ؤظل حًيحر الطىعة الؿاثضة في ؤلانالم
الهغبي وفي الُػاثياث اإلاسخلُت ؾىاء مً ظهت الىمؿيت ؤم مً ظهت الؿلبيت والدشىيه وبما ِّر
يذلم الطىعة اإلاشىَت للخاالث
ِب
الشاطة بااخطىص.62
اإلاحىس الثاني :إنجاصاث اإلاشأة العشبيت و واكعها
ّ لىاْو اإلاغؤة في اإلاجخمو و ؤلانالهاث ،و طلٖ ٚما يلي:
وهااج في َظا اإلادى يع بهجاػاث اإلاغؤة الهغبيت زم هخؿغ ي

 - 2ناجي هنر النهر ،صورة المرأة في وسائل اإلعالم العربية دراسة تحليلية لتناول صورة المرأة في قناة الـ mbc1نموذجا ،رسالة ماجستري يف اإلعالم
واالتصال ،كلية اآلداب والرتبية .األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك وهي جزء من متطلبات درجة املاجستري يف اإلعالم واالتصال ،بدون سنة ،الدامنارك ،منشورة على
املوقع االلكرتوينwww.ao-academy.org/docs/naji_nahr_master_degree_study_2306008.doc :
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أوال -إنجاصاث اإلاشأة العشبيت في ؤلاعالم
مً زال ٛااللؿت الشاهيت إلالخٓى الُجحرة ؤلانالمي ااخامـ والتي ظاءث جدذ نىىان "جدضياث الهمل ؤلانالمي للمغؤة"
ظضال واؾها خىٛي الٓيىص التي جىاظه اإلاغؤة في مجا ٛؤلانالم ،خيض جمذ ؤلا اعة مً زال ٛؤخض اإلاخضزلحن بلى وظىص غهِ
ّ
واضر في خػى يع اإلاغؤة في ااخٓل ؤلانالمي وفي هٓابت الصخُيحن خيض يهاص ٛما يٓاعبَ %20يما يمشل خػىعَا في الؿى ي
ي في
الاْخطاصر ما يٓاعب  16%ؤر ؤن اإلاغؤة خٓٓذ بهجاػاث في مجا ٛالصخاَت ؤٖكر مً الاهجاػاث في الٓؿاناث ألازغ ي
الؿىّي وطل ٚنلى الغيم مً ظىص جىاَـ ْىري بحن الغظل واإلاغؤة في اإلاجا ،ٛمكرعا طل ٚبالٓيىص الاظخمانيت ؤخياها وجُػيل
ي .بغاَت بلى غهِ جىاظضَا في الصخاَت اإلايضاهيتٖ ،ما هاْش ألاػمت الاظخمانيت ووظىص جدىالث
اإلاغؤة لبهؼ اإلاهً ألازغ ي
اظخمانيت وؾياؾيت واْخطاصيت حهيشها اإلاىؿٓت الهغبيت والشٙل الخٓليضر لألؾغة الهغبيت وجإزحرٍ في الخٙىيً الؿبٓي في
اإلاجخمو وما ييخج نىه مً اؾخًال ٛلطىعة اإلاغؤة وهكغة ال جلئ بها خيض ؤضبدذ جىاظهه اهخٓاصاث في اإلاجا ٛؤلانالمي ماٖضا
نلى غغوعة جٓييمها مً ْبل اإلاجخمو وبنؿائها مٙاها مغمىْا في اإلااؾؿاث ؤلانالميت وصَهها في ؾىّي الهمل ،خيض بن اإلاغؤة
خٓٓذ بهجاػاث نكيمت في اإلاجا ٛالصخُي بال ؤهىا هغيي ؤهه ال جخاح َغضت لليؿاء بنالميا ٖما هي مخاخت للغظا .ٛوؤٖض ؤيػا
نلى ؤهه ال جىظض نضالت مهىيت في نمل اإلاغؤة.
وؤ اع هُـ اإلاخضزل بلى نضم الخميحز بحن ؤلانالمياث وخٓىٛي ؤلاهخاط الُجي ألازغي ،وؤٖض نلى ؤن َىإ خغإ منهي
واضر وحًيحر في خػىعي اإلاغؤة في اإلااؾؿاث الهغبيت خيض ؤضبذ لها خػىعي ٖمي ٖبحر ومهٓى ي ٛفي اإلااؾؿاث الهغبيت مىظ
مىخطِ الدؿهييياث وختى آلان ولهظا ال يمً٘ ؤن جٙىني اإلاغؤة في االاهب الهش مً اإلااؾؿت" .وجؿغّي بلى الىظىص ؤلانالمي
للمغؤة خيض بن اليؿاء ؤٖثر في الشا اث وؤْل في الصخاَت الخلُؼيىهيت ؾىاء الاْخطاصيت ؤو الؿياؾيت ويحرَاٖ ،ما ؤن
اليؿاء ؤٖثر في الصخاَت الىعْيت وؤْل في صخاَت اإلايضان.
بيىما يغيي مخضزل آزغ في وعْخه التي ظاءث بهىىان "ؤلانالمياث والخًحراث الاظخمانيت والؿياؾيت" " بإن وغو اإلاغؤة في
ؤلانالم جإزغ بالىكام الاظخماعي والؿياسخي مما ؤخضر ال٘شحر مً الخًحراث في َظا اإلاجا ،ٛن بهؼ اإلاجخمهاث وألاهكمت
الؿياؾيت جُغع ْيىصا نلى نمل اإلاغؤة في ؤلانالم ،وَظا يهجي ؤن ؤر حًحر في َظٍ ألاهكمت يازغ باإلآابل نلى وغو اإلاغؤة في
ؤلانالم .ولى جدضزىا نً اإلاغؤة الهغبيت بشٙل زاص يم٘ىىا الٓىٛي بإجها ْاصعة نلى الهمل وؤلاهجاػ في ااخٓل ؤلانالمي بطا
ؤجيدذ لها الُغضت والتي ال جخإحى بال بخًيحر الىكغة الاظخمانيت للمغؤة ،وَىا يم٘ىىا الٓىٛي بإهه ال يمً٘ ؤن وهمم َ٘غة ؤن
اإلاغؤة مخسلُت بنالميا بؿنب ازخالٍ ألاهكمت الاظخمانيت مً صولت بلى ؤزغيي.
ي في مجا ٛؤلانالم ،اإلااؾؿت ؤلانالميت بالظٗىعيت وؤن الغظل يهخكر َى ألاو ي ٛفي َظا اإلاجا،ٛ
ووضُذ مخضزلت ؤزغ ي
مشحرة بلى غهِ اإلاؿخىيي اإلانهي للمغؤة ،ل٘جها ْاصعة نلى ؤن جسؿى زؿىاث وازٓت بطا ؤجيدذ لها الُغضتٖ ،ما هاْشذ
الخدضياث التي جىاظه اإلاغؤة في ألاْؿاع الهغبيت وجؿىعي خػىعي اإلاغؤة في ؤلانالم والظر ٗان لؿنبحن عثيؿيحن َما الخؿىعي الضولي
نً ؾغئ حصليو اإلااجمغاث وألامم اإلاخدضة نلى جٙاَا الُغص بحن الغظل واإلاغؤة ،والخؿىعي الىؾجي الظر يسخلِ مً صولت
زغي ،وؤلانالم االضيض وزلـ اإلاُاَيم في ؤلانالم الهغبي ،وجدضزذ نً الخدضياث التي جىاظهها اإلاغؤة الهغبيت وؤلانالميت
زاضت في ألاْؿاع الهغبيت ،خيض جإحي مً ؤَم الخدضياث الؿياّ الضولي والهغبي خىٛي ؾُغة مُاَيميت اضؿالخيت جسظ
ؤلانالم في نمىمه خيض بن الضوٛي الًغبيت اإلاخٓضمت جؿغح مؿإلت اإلاىغىنيت وااخٓيٓت والبدض نً ااخٓيٓت في اإلاجاٛ
ؤلانالمي بؿغيٓت ملخت واإلاسخطىني مى٘بىني في َظٍ اإلاؿإلت خيض يازغ طل ٚفي الصخاَت نامتٖ ،ما هاْشذ وغو الصخُي
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وما يخىظب نليه مً اظتراع ااخٓيٓت ؤو بىائها ،خيض بن اإلاىغىنيت يجب ؤن جٙى ين ْيمت زابخت يؿدىض نلحها الصخُي في نمله
ّ
بال ؤجها ؤضبدذ ْيمت مخدىلت ،خيض ؤن لٙل شخظ هكغة للخٓيٓت جسخلِ نً آلازغ جيخج نً نضم اإلاىغىنيت التي يخؿغ ي
بلحها بهؼ الصخُيحن ،و جدضزذ ؤيػا نً جؿىعي ضىعي اإلاغؤة ٖصخُيت ؤو ٖةنالميت ،ماٖضة نلى وظىص زلـ بحن اإلاهىت
الصخُيت وؤلانالميت ،وْالذ بإن ؤلانالم الهغبي جؿىعي في ٙله ولم يخؿىعي نمىما في مػمىهه خيض بٓي يشخٔ هُـ
اإلاُاَيم وهُـ اإلاطؿلخاث ولً٘ بانخماص ج٘ىىلىظياث خضيشت بهما اإلاُاَيم ؤضبدذ جٓليضيت واإلاشا ٛنلى طل ٚؤن صخاَت
اإلاىاؾً في ٗل البلضان التي جؿىعث َحها الصخاَت والتي هداوٛي مداٗاتها ؤو اؾخٓاء بهؼ اإلاهلىماث مجها وهخضعب بها هغيي ؤن
صخاَت اإلاىاؾً جؿىعث بؿغيٓت ٖبحرة وؤضبذ اإلاىاؾً مطضعا مً مطاصع ألازباع اإلاهمت ظضا في ماؾؿاجىا ؤلانالميت ل٘ىىا
وهخٓض باإلآابل ؤن َظٍ الصخاَت به مًيبت وبالخالي َةن اإلاىاؾً لم يطبذ يشٙل مطضعا مهما لألزباع.
ويٓىٛي مخسل آزغ" ،بإن اإلاغؤة الهاملت الػالذ حهاوي مً الىكغة الضوهيت لها زاضت اإلاغؤة الهاملت في مجا ٛؤلانالمَ ،غظاٛ
الضيً اإلاخؿغَىني نلى ؾنيل اإلاشا ٛيٓللىني مً إن اإلاغؤة وؤَليتها للٓيام بهظا الضوع ،بلى ظاهب ضغاناتها ااخاضت مو ألاؾغة
التي حؿاَم بشٙل ٖبحر في هجاخها ؤو َشلها ٗاالهخٓاصاث ألاؾغيت التي جىاظهها خىٛي الكهىعي ؤمام ا اث الخلُاػ وجإزغَا
زاعط اإلاجزٛي لؿاناث ؾىاٖ ،ٛما جدضر نً ؤظؼاء ؤلانالم مً صخاَت وجلُؼيىني وبطانت وبهترهذ وؤجها جخؿىعي بشٙل ٖبحر،
وجدضر نً هكغة اإلاجخمو للمغؤة ْضيما وخضيشا وما جىاظهه مً جدضر بزباث بإن الُ٘غ َى ألاؾاؽ في اإلاجا ٛؤلانالمي وليـ
اإلاكهغ ،واتهام الغظا ٛلإلنالمياث بإجهً ؤْل إها ،وجدضر الخهامل مو ألازؿاء الصخُيت خيض بن اإلاغؤة جدخاط بلى جؿىيغ
ْضعاتها ومهاعاتها ؤلانالميت َيما يخهلٔ بالطيايت ومهاعة ال٘خابت ،وااخغوط مً ْىْهت الاؾم اإلاؿخهاع وَظا يخؿلب اإلاؼيض مً
الشٓتٖ ،ما ؤٖض نلى ؤن ال٘شحر مً اليؿاء ؤضبدً يخإزغني بهظٍ الاهخٓاصاث َيداولً الخًيحر للخماشخي مو الىكغة اإلاجخمهيت
َىجض ؤن البهؼ يللإن بلى حًيحر اإلاكهغ ااخاعجي َيما يبٓى الُ٘غ ؤؾحرا للمهخٓضاث الٓضيمت.63
بهض ؤن نغَىا بهجاػاث اإلاغؤة الهغبيت في ؤلانالم هطل إللٓاء هكغة واْو اإلاغؤة الؿهىصيت في ؤلانالم زم وغو اإلاغؤة الهغبيت
في الٓىىاث الُػاثيت ٗاآلحي:
 -1نمىرج عن واكع اإلاشأة الععىديت في ؤلاعالم
و ْض جدضزذ بهؼ ؤلانالمياث نً واْو اإلاغؤة في اإلاجا ٛؤلانالمي في الؿهىصيت بخضي الضوٛي التي جٓيض خغيت اإلاغؤة في
2000م  -بؿغص ججغبتها مو ؤلانالم
ٖشحر مً اإلاجاالث ،جدضزذ بنالميت مً الؿىصان  -مؿدشاعة بنالميت وصخاَيت مىظ نام
الؿهىصر وْالذ :ناضغث واْو يحر الظر ؾمهذَ ،اإلاغؤة الؿهىصيت عيم غئ ؤلامٙاهاث لها اؾخؿانذ ؤن جكرػ ،وؤن جسغط
مً بىجٓت الٓالب الاظخماعي للٓالب الؿياسخي والاْخطاصر بجاهب اإلادلي والُجي ،وهي خغضذ نلى الكروػي وجشنيذ ااخؿىة في
تى اإلاجاالث وال٘خابت باالؾم الطغيذ بهض ؤن ٗان الاؾم اإلاؿخهاع يؿغى في اإلاجا ٛبؿنب نىاثٔ مجخمهيت ،ألامغ الظر
شلو الٓياصة الؿهىصيت نلى جٓليضَا نضص مً اإلاىاضب الٓياصيت ٖىاثب وػيغ ووٖيل وػاعة ومضيغ ظامهت ،وهجخذ في جمشيل
اإلامل٘ت زاعظيا وصوليا .
وفي ؾاا ٛنً نمغ الخهليم ؤلانالمي في الؿىصان ،وَل اإلاغؤة الؿىصاهيت ماعؾذ ؤلانالم بهض صعاؾت ؤٗاصيميت؟

 تحديات العمل اإلعالمي للمرأة ،ملتقى الفجرية اإلعالمي ،20 /09/2 ،منشور على االنرتنيت ،تاريخ املراجعة فيفري  ،20 5باملوقع االلكرتوين لهيئةالفجرية للثقافة و اإلعالمhttp://fcma.gov.ae/ar/News.aspx?id=590&sid=2 :
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عصث هُـ ؤلانالميت :بن الهمل الصخُي وؤلانالمي بشٙل نام بضؤ يحر مخسطظَ ،مهىت الصخاَت ؾبٓذ الخهليم ؤلانالمي
بؿىىاث ،ولً٘ مداٗاة الضوٛي اإلاخٓضمت وااخكرة والخضعيب ؤَل اإلاغؤة َىإ اخىع اإلاجا ،ٛألامغ اإلامازل للممل٘ت الؿهىصيت
في طل ،ٚمشحرة بلى ؤن ججغبتها في الهمل ؤلانالمي الؿهىصر ؤٖض لها ْضعاث اإلاغؤة الؿهىصيت وُٖاءتها التي ظهلذ مجها مدـ
ؾباّ وجىاَـ بحن االهاث الؾخٓؿابها بىاء نلى زكرتها ومماعؾتها ؤلانالميت .
وفي ؾاا ٛآزغ نً بمٙاهيت الاؾخُاصة مً الخٓاعيغ الصخُيت اليؿاثيت في الصخِ الهغبيت التي حهض بُ٘غ ومجهىص
ؤهشىر؟
;ؤٖضث بنالميت زاهيت بةخضي الصخِ – ؤجها جمخل ٚؤع يُا مخٙامال للهضيض مً الخٓاعيغ الصخُيت الؿهىصيت وال ؾيما
اليؿاثيت مجها ،وؤن الهضيض مً الصخِ الهغبيت وااخليجيت والضوليت اؾخهاهذ بخل ٚالخٓاعيغ في صخُهم لالؾدشهاص بهضص
مً اإلاىاغيو الؿياؾيت والاْخطاصيت واإلادليت ،مشحرة ؤن اإلاغؤة الؿهىصيت بطُت نامت لضحها ْابليت َاثلت في مىاٖبت الهطغ
مو الاخخُاف بالهىيت الضيييت والاظخمانيت والهاصاث والخٓاليض ،وْض ؤزبدذ طل ٚمً زال ٛمشاعٖتها في اإلااجمغاث والضوعاث
والاظخماناث اإلاُخىخت .
وفي ؾاا ٛنً بمٙاهيت وظىص جىاضل بحن الصخُياث الؿىصاهياث والصخاَياث الهغب في ملخٓياث مؿخمغة؟
ٗان االىاب ؤهه يىظض ملخٓى ؾىىري زابذ للصخُياث الهغبياث وااخليجياث جدذ مكلت اجداص الصخُيحن الؿىصاهيحن ،وؤن
الصخاَياث َىإ بطضص جإؾيـ ظمهيت بنالم للصخُياث في ؤمغيٙا ،وؤعظهذ ألاؾباب ااخاؾئت نً اإلاغؤة ؤلانالميت
وزاضت الؿهىصيت بلى اإلاغؤة هُؿها ،وليـ نلى اإلااؾؿت واالهت التي جدبهها ،خيض بن ؤلانالميت يجب ؤن جباصع لخشنذ زؿىتها
وجلٓي الػىء نلى مىجؼاتها ،مؿالبت بػغوعة جيشيـ صوعي ؤلانالمياث الهغبياث في البلض الىاخض مً زال ٛاإلالخٓياث الضوعيت
لخباص ٛااخكراث وؾغح الهغاْيل التي جىاظههًٖ ،ما اْترخذ وظىص مىْو ال٘ترووي مخسطظ لإلنالمياث الهغبياث في تى
البٓام زاضت وؤهىا هىاٖب الؼمً الال٘ترووي .
مً ظهتها ؾغصث مسغظت جلُؼيىهيت وصخاَيت زغيجت ٗليت الصخاَت ونلىم الاجطا ٛججغبتها مو ؤلانالم الؿهىصر
زاضت وؤجها ممً جغنغم نلى ؤعع اإلامل٘ت ،وْالذ :لم يً٘ الُ٘غ ؤلانالمي مىظىصا في اإلامل٘ت في الؿابٔ باليؿبت للمغؤة،
وٗان جسططا صزيال يحر مدبظ للمغؤة ،وعيم ٗل َظا الغَؼ والضًَ لإلنالم زاضت للمغؤة ،اؾخؿانذ اإلاغؤة ؤن جىجر
وجشنذ زؿىتها وؤن جىُؼ الًباع نً ال٘شحر مً اإلالُاث الؿازىت وْػايا الؿانت بجغؤة وزباث مسخلِ نً الؿابٔ،
وااخغوط نً الٓالب الاظخماعي اإلاهخاص .
وْالذ :اإلاغؤة الؿهىصيت لضحها مسؼون َجي وببضاعي َاثل في تى اإلاجاالث ؤلابضانيت مً بنالم وًَ وعؾم وزـ ،جُىْذ بها
نلى ٗاَت اليؿاء الهغبياث وااخليجياث مً واْو ججغبت وجٓضيم بغَان نلى طل. ٚ
ونً ججغبت اإلاغؤة الؿهىصيت مو ؤلازغاط الخلُؼيىوي ؤغاَذ ؤن شر اإلاؿاعح الؿهىصيت والُغضت للمغؤة ْلل مً قهىعَا ،لً٘
مً ضاعنذ للكهىعي اؾخؿانذ الكروػي والىجاح عيم نضم وظىص ماؾؿاث ؤٗاصيميت وَىيت لهظا اإلاجا. ٛ
ي ؤلانالم َغع هُؿه واؾخؿام ؤن يازغ في
وخى ي ٛالخسطظ الصخُي والشمىليت في الخسططاث ْالذ بنالميت ؤزغ ي
الهضيض مً الٓغاعاث واإلاجاالث وؤن يؿخٓؿب الشباب وااخكراث للخىع في اإلاجا ٛؤلانالمي ،ألامغ الظر يجهلىا وهيض الىكغ
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في وظىص مُهىم الصخُي الشامل في تى الخسططاث ،خيض مىليت الخسطظ باجذ حؿنب طبظبت في ظىصة اإلاىاص
والُ٘اءة الصخُيت لضيىا ،مشحرة ؤن لٙل ػمً مخؿلب ،والهطغ آلان يدخم نليىا الخسطظ والخطييِ .
وحؿاءلذ اإلاسغظت الخلُؼيىهيت والصخاَيت نً نمل اإلاغؤة مو الغظل وزغوظها للميضان ،زاضت وؤن الهاصاث
الاظخمانيت جٓيض قهىعي اإلاغؤة الؿهىصيت؟
َٙان الغص ؤن الهمل اإلاشترٕ بحن اإلاغؤة والغظل مخاح ؤَ غىابـ الشغيهت وااخُاف نلى الهىيت الهغَيتَ ،الؼميلت حشاعٕ
الؼميل في الهمل اإلايضاوي واإلا٘خبي وجخٓاؾم مهه اإلاداو يع لالهؿالّ.
مً ظاه ها ؤغاَذ بخضي ؤلانالمياث ؤن الؿلؿاث الؿهىصيت حهاوهذ ٖشحرا مو الضوٛي الهغبيت لىٓل زٓاَتها للمجخمو
الؿهىصر وناملذ االالياث ٖإبىاء الؿهىصيحن ،مشحرة بلى نؿاءاث زاصم ااخغمحن الشغيُحن اإلال ٚنبض هللا عخمه هللا
وصنمه للمغؤة الؿهىصيت للكروػي في ٗاَت الاججاَاث.64
 -2ورع اإلاشأة العشبيت في اللنىاث الفضابيت
بن اهدشاع الُػاثياث الهغبيت يُترع ؤن يجهلها نامال مؿانضا في جدؿـ الٓػايا اإلاهمت واإلابا غة للمجخمهاث
الهغبيت ..ولٓض اؾخؿانذ الُػاثياث الهغبيت جٓضيم ضىعة واضخت للىاْو الهغبي الباجـ ولً٘ نلى الغيم مً صوعَا ال٘بحر
َظا وجؿىعي بمٙاهياتها َةجها ال ػالذ ٖما ؤ غث ؾابٓا مدخُكت بىُـ الطىعة الٓضيمت للمغؤة الهغبيت ..بًؼ الىكغ نً
ازخالٍ الضيً واإلاظَب وااليـ ..خيض اَخٓغث َظٍ الطىعة بلى مهاالت الىاْو ااخٓيٓي للمغؤة في اإلاجخمو ..ولم حؿلـ
ألاغىاء بال َيما هضع نلى الاهجاػاث التي اؾخؿانذ اإلاغؤة ؤن جدٓٓها نلى اإلاؿخىيي الضؾخىعر والٓاهىوي َماػالذ اإلاغؤة
جؿالب بدٓها في الاهخساب والتر يذ ..بيىما هجض ؤن ٗل الكرامج اإلاؿغوخت نلى الؿاخت الُػاثيت وؤلانالهيت هي نلى ألايلب
بغامج وبنالهاث حؿخسِ بضوعَا ونٓليتها وهى بغامج يحر مدىعيت ولم حهض وؾاثل ؤلانالم جىقِ اإلاظيهاث وال مٓضماث
الكرامج بىاء نلى ْضعاتهم وؾاْاتهم الهلميت والُ٘غيت وبهما ؤضبدذ جغٖؼ نلى ْضعاتهم االماليت واالؿضيت.
وطلٖ ٚما ؤ اعث له باخشت في صعاؾت خىٛي اإلاظيهاث الهغبياث ووضلذ بلى هديجت مُاصَا ؤن:
 اإلاغؤة في هكغ اإلاهلىحن وؤلانالميحن ما هي بال مسلىْت ؾؿديت ال َم لها بال اإلاىغت. ؤجها ْضوة ؾيئت للُخياث جٓضم اإلاغؤة في ؤلانالهاث ٖىمىطط للمغؤة الًغبيت. ؤجها حؿعى باؾخماجت بلى الشهغة نلى خؿاب ؾمهتها وصيجها. ؤجها مصلهت نلى الاؾتهالٕ الؿحئ.وؤقهغث بهؼ الضعاؾاث اعجُام وؿبت ؤلانالهاث التي ْضمذ اإلاغؤة يحر مدضصة الضو يع وْض قهغث اإلاغؤة الشابت في
ؤلانالهاث اإلادللت ..ومو جؼايض الىٗاالث ؤلانالهيت ؤضبذ ؤلانالن ؤخض الٓىىاث ألاؾاؾيت للخًلًل الشٓافي الًغبي في اإلاجخمهاث.

 أمسهان الغامدي ،إعالميات يؤكدن استعانة صحفهن العربية بالتقارير الصحفية التي تعدىا النساء السعوديات ،مقال يف القسم النسائي جلريدة الرياض ،منشورعلى االنرتنيت ،تاريخ املراجعة فيفري  ،20 5املوقع االلكرتوينhttp://www.alriyadh.com/741559# :
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ثانيا -واكع اإلاشأة في اإلاجخمع و ؤلاعالناث
ؾيبضؤ ؤوال نً واْو اإلاغؤة بىظه نام في اإلاجخمو و ؤلانالهاث لىطل لطىعة اإلاغؤة في ؤلانالهاث:
 -1واكع اإلاشأة بىحه عام في اإلاجخمع
ؾاا ٛخحر ألاوعبيىني ؾىيال…َٓض اظخمهىا في نام 586لبدض َظا ألامغَ :ل اإلاغؤة بوؿان؟… واهتهىا بهض اإلاىاْشاث بلى
ؤن اإلاغؤة بوؿان زلٔ اخضمت الغظل…!!…ولم يمؼ ؾىيي 30ؾىت نلى طل ٚالاظخمام ختى ؤحى الغؾىٛي ضلى هللا نليه وؾلم
ليهلً للهالم ؤظمو ؤن (اليؿاء ٓاثٔ الغظا )ٛوليهلً ؤن (مً ؾهاصة ابً آصم اإلاغؤة الطااخت) وليهلً }عَٓا بالٓىاعيغ{
مً ْغاءاجىا النؿيؿت اٖدشُذ ؤن مٙاهت اإلاغؤة وصو يع اإلاغؤة في اإلاجخمو ٗان ؤٖكر ب٘شحر ؤيام الغؾى ي ٛضلى هللا نليه وؾلم وؤيام
الصخابت نما َى نليه اليىم…َٓ .ض ٗاهذ اإلاغؤة ؤما ،وػوظت وناملت ومجاَضة وجغور ألاخاصيض وجُتي في الضيً بل وجضزل في
الؿياؾت وحؿانض ااخاٖم وحشحر نليه (ٖما ؤ اعث ؤم ؾلمت نلى الغؾىٛي بدلٔ عؤؾه يىم ااخضينيت ويحرَا مً ألامشلت
ٖشحر)… َلماطا َظٍ الاهخٙاؾت في َظا الهطغ؟…..لٓض َمش صوعي اإلاغؤة اليىم لضعظت ؤن بهؼ الىاؽ ؤضبذ يخهامل مو اؾم
اإلاغؤة وٖإهه نىعة.
يٓا ٛبن اإلاغؤة هطِ اإلاجخمو ..ولً٘ خيض بن اإلاغؤة هي التي جغبي الىطِ آلازغ َإها ؤْى ي ٛؤن اإلاغؤة هي ٗل اإلاجخمو
!!!…وؤها نلى بيمان ويٓحن بإن نؼة ألامت ؤلاؾالميت لً جإحي بال نلى يض ؤمهاث ؤزلطً في ؤمىمتهً .
 -2واكع اإلاشأة في ؤلاعالناث
و بسطىص ؤلانالهاث ٗاهذ اإلاغؤة في ضاخبت خل ال مشيل له َٓض ٗان لها في ؤلانالهاث هطيب ألاؾض ٖما هٓى يَ ٛهي
ي ٖما هجض ؤن ايلب ؤلانالهاث الكراْت مىظهت
اإلاشتريت التي جىهش ألاؾىاّ وهى االميلت في ؤلانالهاث التي جميل وجٓهٓه وحًغ ي
ي ؤن ؤٖثر ؤلانالهاث عواظا هي بنالهاث ُـ الضَى ين والخسؿيـ وبػالت ججانيض الىظه..
للمغؤة صو ين الغظل و هغ ي
ي ؤهه ؤن هخٙلم نً اإلاجمىنت الىا ؿت التي حشٙلذ إلاىو ؤلانالهاث يحر ألازالْيت والتي تهضٍ إلاجغص الغبذ صو ين
ٖما ؤهىا هغ ي
ألازظ في الانخباع جإزحر َظٍ ؤلانالهاث الؿحئ نلى اإلاخلٓحن وَظٍ اإلاجمىنت هي مجمىنت هاْضة وْض هجخذ في مىو بهؼ
 1991ونلى الغيم مً طلَٓ ٚض وضلذ َظٍ ؤلانالهاث نكر الصخى ين اإلابشىزت مً ؤْؿاع
ؤلانالهاث اإلاصلهت نلى الخضزحن في
 2004في ؤوعوبا جم مىو بنالن نً ألايظيت اإلاىظهت لألؾُا ٛو هىص ؤن هٓى ي ٛبإن َىإ ال٘شحر
يايتها الغبذ بلى اإلااليحن وفى نام
مً اإلااؾؿاث والىٗاالث اإلاسخطت باإلنالهاث في ظىىب بَغيٓيا وٖىضا وبهؼ ألاْؿاع ألاوعوبيت جلتزم باإلاطضاْيت وباإلاباصت
الٓاهىهيت
و الىاْو ؤن الٓليل مً ؤلانالهاث مً يمً٘ انخباعٍ مُيض صوني َضٍ ججاعيي وَظا ما يؿلٔ نليه اؾم ؤلانالن يحر
الخجاعري وَضَه الخشٓيِ والخىنيت ..وفى اإلآابل َىإ ؤلانالهاث الغبديت وؤلانالهاث التي جشحر الش ٚوالًغابت ،ومو الخؿىعي
الخ٘ىىلىجي جؿىعث ؤلانالهاث وحًحرث وػاصث ْضعتها نلى ؤلاْىام والخإزحر وؤضبذ َىإ ما يؿمى بشىعة ؤلانالهاث وؤضبذ
الخلُؼيىني ْاصعا نلى جدغي ٚألا ياء وجطخيمها وحًيحر ٙلها ٖما ؤن ال٘مبيىجغ يؿخؿيو الخالنب با ياء وؤضبدذ الكرامج
مٓىهت وؾاخغة واؾخؿانذ بُػل َظٍ الٓضعة الخدغي٘يت الخد٘م باإلنالن والىضىٛي به بلى ؤْصخى صعظاث ااخيا ٛوؤلاْىام
َيمً٘ ؤن هغيي اإلاغؤة جؿحر بهض ؤن حشغب مشغوب ؾاْت ؤو حسخب ؾياعة بىاؾؿت هغَا بهض اؾخهمالها لىىم مهحن مً
ػيىث الشهغ .
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َظا و جخمشل وؾاثل ؤلانالن في الخالي :-الصخِ – اإلاجالث – الخلُؼيىني – ؤلاطاناث – الاهترهذ – لىخاث الشاعم
واإلالطٓاث – البيو الصخصخي.
 -3صىسة اإلاشأة في ؤلاعالناث
مً مىؿلٔ ؤن ؤلانالن يه٘ـ زٓاَت اإلاجخمو ..هٓىٛي بان َظٍ اإلآىلت ْض حًحرث جماما ..وْض حهالذ مازغا ؤضىاث اإلاهترغحن
 2002ؤن % 60مً اليؿاء يحر عاغياث نً ضىعة
خيض طٖغث بخضي الباخشاث في بدثها اإلآضم بلى مىخضي اإلاغؤة وؤلانالم في
اإلاغؤة ٖؿلهت لإليغاء والترويج صوني الترٖحز نلى ظىَغَا وبوؿاهيتها بمهجى نً الطىعة اإلاهيىت للمغؤة في ؤلانالهاث.
َظا و ْض ْام ؤخض الباخشحن بةنضاص صعاؾت خىٛي بغامج ؤلانالهاث في الخلُؼيىنٖ ،ما يغاَا اإلاشاَض واإلاهلىىني جىضل َحها بلى ما
يلي:
*  % 98.6مً ألاؾُا ٛيشاَضوني ؤلانالهاث بطُت مىخكمت ،ويؿمئن آلاباء لهظٍ الخىظهاث لضي ؤبىائهم،
* ْ % 96الىا :بن َىإ بنالهاث يدبىجها؛ ولظل ٚججضَم يدُكى ين هطِ الضنايت اإلاهلً نجها.
ولهظا يٓىٛي الباخض:
 مً ؤزؿغ الكرامج اإلآضمت مً زال ٛالشا ت الطًحرة هي ؤلانالهاث الخجاعيت؛ جها ْطحرة ومؿليت ،وجدمل عؾالتها بؿغنتبلى ألاوجاع الهٓليت َخىْكها.
 ؤلانالهاث زؿغٍ ظضا نلى اإلاجخمو ؤلاؾالمي ولها جإزحر َام ظضا نلى ْػايا اإلاغؤة اإلاهاضغة. ؤجها حؿخسضم اإلاغؤة ٗىؾيلت ليشغ الغطيلت وبيٓاف الشهىاث.َظا و ْض هىْشذ عؾالت ماظؿخحر في صولت نغبيت مهمت بهىىان (ضىعة اإلاغؤة في بنالهاث الخلُؼيى ين) انخمض الباخض َحها نلى
ًا
ًا
 3409مغاث ،ؤر :حؿو مغاث زال 90ٛيىما َٓـ .جىضل الباخض بلى ما
جلُؼيىهيا بلٌ بظمالي ج٘غاعَا
ي
ي
بنالها
جدليل مػمى ين356
يلي:
مً زال ٛالاؾخنيان الظر جم بمىاؾبت الغؾالت وؿخؿيو ظميها ؤن هالخل ؤن %65مً اإلابدىزحن ال يامىىني بضوعي اإلاغؤة في
ؤلانالهاث الخجاعيت وؤن %70يغون ؤن ؤلانالهاث جٓضم اإلاغؤة بطىعة ؾيئت.
 ٖما ؤجهم يخُاوجى ين بحن مايض ومهاعع وجخٓاعب اليؿبت في مضي ايجابيت قهى يع وظه اإلاغؤة في ؤلانالهاث ويخُٓى ين نلى ؤن صوعي اإلاغؤة يىدطغ ويٓخطغ َٓـ نلى وقاثِ مهيىت يغاَا الغظل مىاؾبت ومدترمت باليؿبت بلحها وؤنؤَػل مٙان لها َى مجزلها وؤوالصَا
 ويخُٓىني ؤيػا ؤجهم يٓبلىني ويميلىني بلى ؤلانالهاث التي جٓضمها امغؤة ظميلت َهي ْاصعة بجمالها ؤن حؿخٓؿب ؤٖكر ْضعممً٘ مً اإلاشاَضيً وفى اإلآابل { شخيء مدحر} ونلى الغيم مً طلَ ٚم يغون ؤن َظٍ ؤلانالهاث يحر ضااخت للمشاَضة
الهاثليت.
 وؿبت %80و هي حهض وؿبت ؾاخٓت يغيي ألايلبيت ؤن الٓىىاث الُػاثيت هي ضاخبت الضوعي الغثيسخي في حشىيه ضىعة اإلاغؤةوجٓضيمها بالشٙل اإلاشىٍ .
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 َىإ وؿبت مهٓىلت مً اإلابدىزحن يغون ؤن اإلاغؤة التي حهمل باإلنالهاث ال جيبظ مً اإلاجخمو وْض ٗاهذ اليؿبت مخٓاعبت بحنمايض ومهاعع للىبظ  %40يغون ؤجها ال جيبظ %30يغون ؤجها جيبظ و %30نلى ألايلب.
 ؤما نً الؿاا ٛألاَم مً وظهت هكغها َى الؿاا ٛألازحر خيض يغيي % 60ؤجهم ال يىآَىني ؤن حهمل ػوظاتهم آو ؤزىاتهم ؤوؤخض ْغيباتهم في ؤر نمل بنالوي.65

خاجمت
بن ؤَميت اإلاغؤة وصوعَا الهام في بىاء اإلاجخمهاث والخىميت الشاملت نلى مسخلِ ألاضهضة يىضل بلى ؤن حًيحر ضىعة اإلاغؤة
في وؾاث ل ؤلانالم يخىِْ بضعظت ألاؾاؽ نلى ُٖاح اإلاغؤة الضئوب مً ؤظل جغؾيش مباصت ااخغيت والضيمٓغاؾيت واإلاؿاواة
وْض خان الىْذ للباخشحن واإلاىكغيً وْاصة اإلاجخمو ووؾاثل ؤلانالم والاجطا ٛاإلاسخلُت نلى ببغاػ ضىعة اإلاغؤة اإلاؿاويت
للغظل واإلاشاعٖت ااخٓيٓيت له في اٖدشاٍ ٖىىػي اإلاهغَت الىكغيت والهمليت مً ؤظل جؿىيغ ااخياة وخمايتها وجلبيت خاظاث
الىاؽ وبؾهاصَم.
ر الهام للمجخمهاث يؿانض نلى جىُيظ وضايا الباخشحن ومٓغعاث اإلااجمغاث ااخاضت باإلاغؤة
بن عَو الىعي ااخػاع ي
ومؿاَماتها الهاصَت بلى حًحر ضىعتها الؿلبيت وفى الخطضر إلاداولت َغع الشٓاَت الظٗىعيت وجشنيتها ٖأصيىلىظيت اظخمانيت
مٓضؾت يطبذ مً الُ٘غ مجغص الخُ٘حر بىٓضَا ؤو حًحرَا .وبالُهل َٓض ؤناْذ الشٓاَت اإلادشضصة صو يع اإلاغؤة ااخالّ وبخالخه
ر باَذ ال يخهضي ب بام ااخاظاث الًغيؼيت واإلاداَكت نلى االيـ.
بلى صوعي زاهى ي
بن همى ؤَٔ الهالْت اإلاشترٖت اإلاخباصلت واإلاىؾىمت بالخإزحر الايجابي بحن اإلاغؤة والغظل ال يمً٘ ؤن حؿمى ْبل ؤن يؿمى ونحهما
هدى خالت ؤعقى وؤَػل في َػاء مُخىح ونمل م٘شِ مخجاوـ في الُ٘غ واإلاماعؾت باججاٍ الخٓضم .ومجها هاٖض مغة ؤزغيي نلى
ؤن حًيحر ضىعة اإلاغؤة مً الؿلب بلى ؤلايجاب يهخمض با ؾاؽ نلى ْىة ُٖاح اإلاغؤة طاتها ويدىاؾب مهه ؾغصيا في الُ٘غ
واإلاماعؾت.
 صوٛي الهالم الىامي جخهامل مو وؾاثل ج٘ىىلىظيت يغيبت نً بيئتها الطىانيت ،وجداوٛي ظاَضة ؤن جاْلم قغوَها وبيئتهاالُ٘غيت ختى جخالءم مو جٓىياث جل ٚالىؾاثل ،وجىاولذ الخلُؼيى ين الضولي بانخباعٍ الىظه آلازغ لالزتراّ الشٓافي والُ٘غر،
َبُػل الخٓضم ؤضبذ بةمٙان اإلاجخمهاث الىاميت جلٓي مػمى ين بنالمي وزٓافي ال يمشل خٓيٓت اإلاجخمو ويٙى ين ؤصاة لخطضيغ
الشٓاَت الاؾتهالٖيت وجٓضيم ضىعي ؾلبيت نً اإلاغؤة ،وييبغي ؾغح َ٘غة بْامت هكام نغبي لإلنالم والاجطاٖ ٛدل للؿيؿغة
الُ٘غيت والشٓاَيت وؤلانالميت وغغوعة حصليو الشٓاَت اإلاهكرة نً ؾمىح اإلاغؤة الهغبيت في مىاظهت الشٓاَت البضيلت.
و بسطىص مىغىم ؤلانالهاث
ًا
ًا
خاصا بحن مايض إلاؿحرتها الخدغيغيت ؤَ اإلاهايحر الهاإلايت واإلاىكماث
انا ي
َُي ٗل هضوة ؤو وشاؽ يسظ اإلاغؤة وشهض ضغ ي
الضوليت اإلاهىيت بهظا الشإن وبحن مً يغيي ؤن خغيتها ج٘مً في الالتزام بالضيً وألانغاٍ والخٓاليض .وفي الىضوة التي هكمتها
 -65صورة املرأة العربية يف اإلعالن ،املرجع السابق.
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ًا
ظمهيت وؿاثيت في ؾىعيا ٗان مدىعَا اإلاغؤة وؤلانالم صاعث خىاعاث ومضازالث َامت هكغيا لخىىم آلاعاء وازخالٍ وظهاث
الىكغ .خيض عؤي البهؼ بشٙل نام ؤن ؤلانالم يصلو نلى الُؿٔ والابخظا ٛويهمل نلى بَؿاص ألاظيا ٛالشابت بما حهغغه
الُػاثياث ٗىؾاثل بنالميت مً ضىعي ناعيت للمغؤة وبما جيشغٍ الصخِ واإلاجالث نلى ؤيلُتها .لً٘ َل ؾغح الدؿائٛي خىٛي
الكغوٍ التي صَهذ بخل ٚالُخياث بلى َظا الىاْو وَل ٗان ألامغ بةعاصتهً ؤم جم اؾخًاللهً مً ْبل ِّر
اإلاغوظحن واإلاىخجحن
الؿانحن الجي ألامىا .ٛوحهالذ ؤضىاث الهضيض مً الغظاْ ٛاثلحن بن ٖغامت اإلاغؤة وْيمتها ج٘مً في اعجضاء اإلاالبـ اإلاددشمت
ًا
ؤيػا لم ييخ هىا بلى ؾؿديت هكغتهم وؤن الاخدشام
التي جطىجها مً الىْىم في اإلاهال ٚوبَؿاص اإلاجخمو وبزاعة الغظا ،ٛل٘جهم ي
ر مدضص والشٙل ال يدضص مٓضاع مداَكت اإلاغؤة نلى ظؿضَا ؤو
ؾلىٕ نام لضي الصخطيت وؤن ؤلازاعة والُخىت ال جغجبـ بؼ ي
اهتهاٖه.
ًا
ؤبضا ؤجها جخهاؾى بسُت مو اون خياتها ،بن ألاصاة ؤلانالميت يمً٘ ؤن جنخظ ٛالغظل ٖما
ؤن اإلاغؤة التي حهخجي بشٙلها ال يهجي ي
ًا
بطا اإلاشٙلت ليؿذ في قهىعي اإلاغؤة بهظا الشٙل ؤو طإ وبهما بجملت
جنخظ ٛاإلاغؤة َالغظل في بهؼ (الٙليباث) يكهغ وٖإهه صميت ي
ااخياعاث اإلآضمت بلحها وفي زٓاَت اإلاجخمو.
وٖما ؤن اإلاغؤة الؿاَغة جشحر الغظل ٖظل ٚاإلاغؤة اإلاذلبت جشحرٍ وبالضعظت هُؿها ،بن لم هٓل ؤٖثر ن ؤلازاعة مغجبؿت بظًَ
الصخظ وزياله واإلاشٙلت ليؿذ باإلاشهض اإلاغجي والضليل ؤن زٓاَت الشهىب في الضو ي ٛاإلاخٓضمت والتي يخم الخهامل َحها مو
اإلاغؤة بشٙل به مؿاو للغظل ويمخلَ ٚحها ٗل مً الغظل واإلاغؤة خغيت الغؤر والخهبحر َظٍ الٓػايا آلاهُت الظٖغ لم حهض
ي ؤن َىإ
جؿغح َحها ٖمش٘الث .ؤما في مجخمهىا ،وفي يياب اإلاجخمو ألاَلي ونضم الخىاضل مو اإلاجخمو في ضىانت ؤلانالم هغ ي
ْؿيهت بحن اإلاغؤة وضىانت ؤلانالم .وؤعظهذ طل ٚبلى يياب الضيمٓغاؾيت ونضم امخالٕ ااخغياث بمهىاَا الىاؾو وَظا اوه٘ـ
نلى ؤلانالم.
ًا
وؤزحريا ؤْىٛي ال بضيل نً ااخغيت ..ولىمخل ٚالٓضعة نلى الخهاؾي مو ظميو مش٘الجىا بىغىح وظغؤة.66
كابمت اإلاشاحع
 -1ؤؾمهان الًامضر ،إعالمياث يؤهذو اظخعانت صخفهن العشبيت بالخلاسيش الصخفيت التي حعذىا النعاء الععىدياث،
ر
 ،2015اإلاىْو الال٘ترووي:
مٓا ٛفي الٓؿم اليؿاجي الغيضة الغياع ،ميشى يع نلى الاهترهيذ ،جاعيش اإلاغاظهت َيُغ ي
http://www.alriyadh.com/741559#
 -2جٙاعري َيُاء ع يضة ،اإلاعؤوليت الجنابيت عن حشابم ؤلاعالم :دساظت في كانىو ؤلاعالم الجضابشر ،مضازلت مٓضمت في بؾاع
َهالياث اإلالخٓى الضولي الشالض :الٓاهى ين و ْػايا الؿانت ،اإلاخهلٔ ب  :ؤزالْياث اإلاماعؾت ؤلانالميت بحن غىابـ الٓاهى ين و
 ،2010االؼاثغ.
واْو اإلاهىت ،مههض الهلىم الٓاهىهيت و ؤلاصاعيت ،اإلاغٖؼ االامعي زميـ ملياهت،
 -66مسر حمفوظ ،صورة المرأة في اإلعالن واإلعالم العربي في سياق النزعة االستهالكية المفرطة  ،مقال بقسم املرأة و السياسة ،جملة املثقف ،العدد :

–0 -

08 ،2

 ،20سيدين ،أسرتاليا ،منشور باالنرتنيت ،تاريخ املراجعة فيفري  ،20 5على املوقع االلكرتوين ملؤسسة املثقف العريب:

http://almothaqaf.com/index.php/woman-day-3/85134.html
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 -3ؾمغ مدُىف ،صىسة اإلاشأة في ؤلاعالو وؤلاعالم العشبي في ظياق النزعت الاظتهالهيت اإلافشظت ،مٓا ٛبٓؿم اإلاغؤة و
،2015
 ،2014ؾيضوي ،ؤؾتراليا ،ميشىعي باالهترهيذ ،جاعيش اإلاغاظهت َيُغري
– 03- 08،2741
الؿياؾت ،مجلت اإلاشِٓ ،الهضص:
نلى اإلاىْو الال٘ترووي إلااؾؿت اإلاشِٓ الهغبيhttp://almothaqaf.com/index.php/woman-day-3/85134.html :
ر نلى اإلاىْو الال٘ترووي مً
َ - 4اؾمت خاَل ،صىسة اإلاشأة في وظابل ؤلاعالم ،ميشىعة في الاهترهيذ ،جاعيش اإلاغاظهتَ 21يُغ ي
َتى:
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 ،صىسة اإلاشأة في وظابل ؤلاعالم العشبيت دساظت جحليليت لخناوٌ صىسة اإلاشأة في كناة الـ mbc1نمىرحا،
عؾالت ماظؿخحر في ؤلانالم والاجطاٗ ،ٛليت آلاصاب والتربيت .ألاٗاصيميت الهغبيت اإلاُخىخت في الضهماعٕ وهي ظؼء مً مخؿلباث
صعظت اإلااظؿخحر في ؤلانالم والاجطا ،ٛبضوني ؾىت ،الضاهماعٕ ،ميشىعة نلى اإلاىْو الال٘ترووي:
www.ao-academy.org/docs/naji_nahr_master_degree_study_2306008.doc
 ،2014ميشىعي نلى الاهترهيذ ،جاعيش اإلاغاظهت َيُغري
 -6جحذياث العمل ؤلاعالمي للمشأة ،ملخٓى الُجحرة ؤلانالمي/09/23،
 ،2015باإلاىْو الال٘ترووي َٛيئت الُجحرة للشٓاَت و ؤلانالم:
http://fcma.gov.ae/ar/News.aspx?id=590&sid=2
ر
 ،2015نلى اإلاىْو الال٘ترووي:
 -7صىسة اإلاشأة العشبيت في ؤلاعالو ،ميشىعي في الاهترهيذ ،جاعيش اإلاغاظهت َيُغ ي
http://communication.akbarmontada.com/t1711-topic
:2015
 -8معجى ؤلاعالو ،ميشىعي نلى اإلاىْو الال٘ترووي للمىؾىنت ااخغة وي٘ينيضيا ،جاعيش اإلاغاظهت َيُغري
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