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 يةافتتاح
 

 فى وقتنا الحالى     ية األهم يدلموضوع شد » ةيبط«عرض هذا العدد من     يت
و موضوع  ساء والقوم«وه ةالن ع أهم»ي ة، وتنب راء ي ن ث ذا الموضوع م  ه

ة وتجل  ول العولم شات ح ى تأث ياالمناق ة ف ا المختلف ى تغيرته ا عل  أو –ر ييه
ى    ةالقوم« مفهومى  –حتى القضاء عل ة الوطن«و » ي ا هى الحال،  . »ي وآم

دما           ينعت حول موضوع م   ياتظهر اإلشكال  ر صورها حدة عن ق  يت فى أآث عل
ارة حـول       يحومن هنا،   . األمر بالنساء  اول هذا العدد اإلجابة عن األسئلة المث
ـى  ةالقوم«مفهومـــ ة«و » ي ات تغ  » المواطن ة وانعكاس ل العولم ى ظ رف  ي

دول والمجتمعات    ين المفهوم ينهذ  على أحوال وأدوار النساء فى عدد من ال
الم، ولكن     فى مناطق مختلفة من ال     واده،           ين ع دد فى معظم م ام الع صب اهتم

سو  ساء والن ى الن الطبع، عل ا بالقوميةب ى عالقتهم ة ف ة والوطني الم ي ى الع  ف
  .العربى وفى مصر، بصفة خاصة

س ذا ال ى ه اق ياوف اب ي ة واالختالف«تى عرض آت ساء والمواطن » الن
ه  ذى حررت رن«ال ال دي زا ىوف رينبن«و » يفي ه » ا وربل ة نول«وتعرض ل

شدرو و »ي ة جغرافيح، وه دان متنوع ددة من بل ى دراسات متع وى عل ات  ي
ساء      يرر مفهوم المواطنة فى ظل العولمة فى تأث       يي لتغ ياوثقاف ه على أحوال الن

اطق       يناًبا، أو االثن  يجإما سلًبا وإما إ    دعم دراسات      .  مًعا فى بعض المن ا ت آم
ى الطب   اب البحث ف ذا الكت ى ه ة ف ة لتغيعالحال اهيية المختلف ى يمر المف  عل

  .النساء بصفة خاصة

وان   » ة زهور يفشر« لـ  يزأما البحث الموسع والمتم    ساء  «: تحت عن الن
ة القوم   اعى والنزع وع االجتم ةوالن د الجدي ا لتجليقف» ةي ادم استعراًض ت ي

شرق          ية والنزعة النسو  ية النزعة القوم  ينالعالقة ب  دان ال  فى مجموعة من بل
ن ب ا إيناألوسط وم ره اآان وتري ع الترآي ان، م ز ومصر ولبن ة ي ى دول  عل
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ى وجه      ين فى هذه الدولة ب    يق، واالرتباط الوث  ينفلسط ومى، عل سائى والق  الن
ة تحاول ف      » ة زهور يفشر« ورقة   يميز، وأهم ما    يدالتحد ات   يه هو مقدم ا إثب

ذور الثقاف ةالج ة المحلي سوي زعم   ية للن ى ال ط، ونف شرق األوس دان ال ى بل  ف
  .ادها من الغربيرباست

س ى ال سه، ياوف اق نف اب ي دران«تى عرض آت ارجو ب دات « ، »م رائ
ضح من العرض     يت ، و »وسام آمال «لـ  »  واإلسالم والوطن  يةالحرآة النسو 

سو ة الن شوء الحرآ اط ن دى ارتب ضايةم ى مصر بالق ة الوطنيا ف ة والقومي  ي
ا مدى اإلحباط الذى    يضهر الكتاب بوضوح أ   يظومناهضة االستعمار، ولكن    

ى المطالب الوطن         ياائدات النسو أصاب الر  د التوصل إل ة ت عن  التى طالبن     ي
ا              ادة م ت بها جنًبا إلى جنب مع الرجال؛ فع ل م التأج ي ة فى تحق     ي  يق  والمماطل

إنه اإلحباط نفسه الذي تعبر عنه      . ية المطالب القوم  يقمطالب النساء بعد تحق   
ا حول    يرينش  ا فى مقاله و النج سو« أب ر، فكث»ةيل المستح يةالن ا تطغى ا م ي

سو ية على الهو– حسب رأى أبى النجا  – ية القوم يةالهو ا   ية الن ، وتجعل منه
  .يًالمطلًبا مستح

تجاهل » يةحارسات الهو «فى ورقته بعنوان    » رى مصطفى يس«آد  يؤو
س         ل االتجاهات ال ى الهو         يةسياالنساء من قب اظ عل دعوى الحف ة ب ة  المختلف ، ي

ا  شابيظآم دة والمت ات المعق ر مصطفى العالق ات ينكة به ساء واالتجاه  الن
ةالفكر سي ة، الوطنيةسيا وال ة المختلف ة والقومي ة والعروبي المي  ية واإلس

لص مصطفى إلى أن هذه االتجاهات المتضاربة قد اجتمعت        يخو. يةوالعلمان
، ية مع النساء آحارسات للهو    يعتص بالنساء، فقد تعامل الجم    يخحول آل ما    

الى  صوبالت ى تثبعب المس بأوضاعهن، أدى ي الطبع إل ذا ب ته  األوضاع ي
  .ر تحت ظل االتجاهات آافةيي المجحفة بالنساء، دون تغية واإلنسانيةالحقوق

ة عصر     « حول    يزى متم يخوفى بحث تار   د أم أم : يةمول زواج فى     يمت  ال
ة لمؤسسة     يم تأم يةلبدا» حنان خلوصى «تقدم  » مصر فى العهد الملكى     الدول
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 يةس ياانى، ألسباب س يط الستعمار البرالزواج فى المعهد الملكى، وفى ظل ا     
. زياسى بامت يابحتة ال تنظر إلــى بناء األسرة آعمل اجتماعى، وإنما عمل س          

 ومن  يخية من المصادر والوثائق التاريرومن خالل قراءة متمحصة لعدد آب 
ع العرب ةالمراج ة واألجنبي ائج عد ي ى نت صل إل د ت ول تقن ي صلة ح  ينة ومف

  .ةيثرة فى مصر الحدعادات الزواج وبناء األس

ا إ ا وثائق  ينأم دم عرًض شافعى، فتق ااس ال راءة عرب ي و ق ة ه ؤتمر ي  لم
ؤتمرهن األول   يا تعرض الشافعى لمواقف النساء العرب     يثنسوى، ح  ت فى م

سط  ية من القض  ١٩٤٤عام   د  وهو عرض      ينية الفل م         ي ساء ل أن الن ول ب عم الق
س             ينخليت ات عن أدوارهن ال ة م والقو يةسيا فى وقت من األوق وعى  ي  وأن ال

  .سىيافصل عن الوعى القومى والسينالنسوى للنساء ال 

س     «تى آتاب   ياا  يروأخ صاد ال وع واالقت ة سى للتنم ياالن ـ   » ي .  م يرينش «ل
ه , »راى رض ل ذى تع ال«وال ة آم ساء يلل» هال وع الن ب موض م بجوان

ة   «بطه بموضوع   ير، وهو موضوع هذا العدد، و     يةوالقوم ساء والعولم ، »الن
ساء         . »ةيبط«ع العدد القادم من     وهو موضو  اب عرض لمشاآل الن ففى الكت

ا        ييتريهن من تم  يع، وما   يةفى الدولة القوم   ا، آم رض فى   يع ز سلبى فى ظله
ة وتأث سه لمشكالت العولم ساء، ولكن تحذر يرالوقت نف ى الن سلبى عل ا ال ه

ى زمن      ينالكاتبة من اإلسراف فى الحن     ة القوم« إل ذى آث   »ي ر ، ال ا    ي اه  يتا م بن
ساء     – ين هذا الحن   يهتريعواطنو دول العالم الثالث، وتطالب من       م  خاصة الن
ى المز          – د  بتذآر أحوالهن فى ظل هذه الدول، وتدعو إل ساء     ي  من إشراك الن

س ى وضع ال ةسات ياف نهن من التغلب الحكومي ى تمك ة، الت ى ظل العولم  ف
ة القوم        ينز ضدهن، وهو ما عان    ييعلى التم  ة  منه فى ظل الدول  ظل    أو فى   ي
  .العولمة

ة العرب   يم نرجو، فى الختام، أن تشكل مواد هذا العدد إضافة ق          ة ة للمكتب  ي
ات     دعو الباحث ة، ون ساء والقومي وع الن ى موض ن/ف االت علم ي ى مج ة ف  ي
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ادم                  يميةوأآاد دد الق ة فى الع ز بحثى للكتاب ة ومحف  مختلفة إلى قراءته آمقدم
  .»النساء والعولمة«حول 
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  :حارسات الهوية 

  القومية والنساء

 
 

  يسري مصطفى

ضية   ة عن ق ديم  صورة عام ال تق ذا المق ى ه اول ف  ،نح
. قلما تم التعرض لها وهى موقع النساء فى الفكر القومى         

راءة              ويسعى المقال إلى تناول هذا الموضوع من خالل ق
ه          ر وتحوالت تحليلية للعناصر الرئيسة المؤسسة لهذا الفك

ة  . ى توجهاتهــات والعوامل المؤثرة ف   والسياق ولعل العالق
د      ى يعتم داخل الت م الم ن أه ة م سلطة والهوي اهيم ال بمف
ر          ى الفك ساء ف ع الن م موق ن فه ال يمك ال، ف ا المق عليه

سلطة         من  القومى   دون التطرق لدور هذا الفكر فى بناء ال
  .والهوية

  مدخل
ومى   "فى آتابه    ف، د     "موسوعة الفكر الق ول المؤل ل راغب،      .، يق ن إ نبي

وعة   ذه الموس ى      ".. ه ومى عل ر الق ة للفك ات الممثل ل االتجاه ع آ تجم
ة      ة والثقافي ة والفكري صادية واالجتماعي سياسية واالقت ستويات ال الم

ذه الموس    .  )١(.."والروحية رين، ولكن         ٨٦عة  ووتضم ه  شخصية من المفك
وى     الال ؤالء س ين ه يس ب ه ل ر أن ت للنظ ا اف رأتين وهم ازك الم:م ة  ن الئك

المحتوى      .  من العراق ،ونجالء عز الذين   ل ب دد فقط ب ق بالع والمسألة ال تتعل
ارئ إال                       أيًض شكل آامل وال يجد الق ا ب ساء ربم د غاب الحديث عن الن ا، فق
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ا        ة حسب م فقرة عن نازك المالئكة يستعرض فيها الكاتب مفهومها للتجزيئي
وان          ا بعن اب له ة فى المجتمع العر    "جاء فى آت ا    "بى التجزيئي صفها بأنه ، فت

ة،  "....  اة العربي ى والحي ر العرب ى الفك سيطر عل ة ت ة عام اهرة إجتماعي ظ
ى          ذلك ف ة ل ع نتيج صل فيق ا ال ينف صل م ة يف صفة عام رد ب د الف ث نج حي
ا ال                تناقضات واضحة ومشكالت ما آان ليصاب بها لوال هذه التجزئة فى م

زأ  ى ان يتج ثالً . ينبغ اك م رة  فهن ى فك ة ف اس   التجزيئي ك أن الن ة، ذل الحري
ا المر     يحسبون أن من الممكن أن يكون الرجل حرً        ة أسيرة  أا آل الحرية بينم

القيود ال تملك حرية إبداء الرأى وال حق الحياة الكريمة، والواقع أن عبودية             
فمن المستحيل أن يكون . اا واضًحالمرأة البد أن تؤثر فى حرية الرجل تأثيرً   

ة مع مجموعة        ا وهو ممنوع من   الرجل حرً  ة آريم  إنشاء صالت أخوية ودي
  .)٢("من النساء المتصفات بالحرية المشروعة

ة                على ما يبدو أن غياب قضايا النساء عن الفكر القومى يشكل سمة عام
ال         ى الباحث        . وال يتعلق بهذه الموسوعة فقط، فهى مجرد مث سهل عل فمن ال

ضايا    عندما يراجع عناوين المنتج الفكرى القومى أن يالحظ    اب، فق ذا الغي  ه
ى اإل     صراع العرب ة وال تعمار والهوي ة واالس اوين   الدول ى العن رائيلى ه س

ضايا  . الرئيسية التى تشغل الحيز األآبر من اهتمامات المفكر القومى       وهى ق
ضايا      ذات أهمية بالشك، ولكن آثيً      أخرى را ما تم توظيفها من أجل تغييب ق

  . تتعلق بالحريات وحقوق اإلنسان

د ي ق وق ة تتعل ور ذات دالل ى أم ساء إل ضايا الن شية ق اب أو هام شير غي
ل                ومى ب ببنية الفكر العربى الحديث بشكل عام وليس فقط الفكر الدينى أو الق

سيان    . ما سمى بالفكر الليبرالى آذلك     ق بن األمر ال يتعل  -  أو حتى تجاهل  - ف
ة                     ابهن عالم ا غي ا آم ساء فيه شكل حضور الن ة ي ة فكري ق ببني ى   بل يتعل  عل
ساء وق الن ساندة لحق ا األصوات الم ا تحدثت عنه ة طالم ة أبوي ا .  هيمن وآم

ساء                يمكن أن نتحدث عن الغياب ففى مقدورنا آذلك الحديث عن حضور للن
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دينى وهو حضور من أجل التغييب والتهميش                  ا  . وخاصة فى الفكر ال وآلن
ة  يعلم أن النساء حاضرات وبقوة فى الخطاب الدينى ولكن آموضوع لله            يمن

ا إلى مفهوم القوامة، والذى بموجبه يكون       والسيطرة وبالتالى التغييب ارتكازً   
ا فى الفكر   وهذا المبدأ الذى يظهر صريحً    . الرجل فى مرتبة أعلى من المرأة     

ه             إن . الدينى قد انعكس آذلك على أيديولوجيات أخرى حتى وإن لم تصرح ب
د يكون مؤ           دأ       شرً تجاهل قضايا النساء فى الفكر القومى ق ى استبطان مب ا عل

  . القوامة

رتبط                 رأة ي ضايا الم ر تهميش ق ولعل المبرر الصريح أو الضمنى لتبري
ا ال حقً           يبمسألتين رئيسيت  ا سنتحدث عنه ة، آم ى هى قضية الهوي ا، ن، األول

ث  ب أو إحي ى التغري رأة تعن ة الم تعمارى أو  ن حري صار الخطاب االس انت
داخل ى ال صار الخارج عل ا الم. انت األولى أم سألة األخرى وهى مرتبطة ب

ستحق اال   رى ت ضايا آب ين ق سمة ب ى الق ل ف ة  فتتمث ضايا األم ى ق ام وه هتم
ا                ضايا صغرى يمكن تأجيله ة، وق ى الهوي ومناهضة االستعمار والحفاظ عل
ات          ساء واألقلي أو حتى نسيانها ومنها قضايا الحريات وفى مقدمتها حقوق الن

  . ا ما تم النظر إليها على أنها صغيرةى غالًبوغيرها من الفئات والكيانات الت

صار  ه أن ذى يتوهم ين ال و اليق ين، وه ن اليق ع م ل ينب ا أن التجاه آم
الص  رى للخ شاريع آب حاب م م أص ن أنه رى م ديولوجيات الكب . األي

ا   وغالًب. )٣(والخالص قد يكون بالمعنى الطبقى أو القومى أو حتى العرقى          ا م
الص ب    ن الخ نمط م ذا ال بط ه ضايا    ارت اداة ق ى مع تبعاد او حت صاء واس إق
ى           . نوعية وفى مقدمتها حقوق النساء     دينى عل المعنى ال رة الخالص، ب إن فك

األقل، تقتضى الحفاظ على تقاليد الجماعة فيما يعتبر أن الحريات بشكل عام             
دً           شكل تهدي شكل خاص ت ساء ب ان األمر    . ا لتماسك الجماعة    وحريات الن وآ

ب دائًم  ود حرآ يتطل وم     ا وج ياغة مفه ادة ص ة إلع سائية قوي ات ن
رى للخالص  ديولوجيات الكب هدت   . األي ة ش ات العربي ك أن المجتمع وال ش
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ى حرآات              أصواًت ا مطالبة بالحقوق والحريات ولكن مع األسف لم تتحول إل
دورها            م يكن فى مق أثير اجتماعية ذات ثقل، وبالتالى ل شكل جذرى فى    الت  ب

سبات            وبالتال. األيديولوجيات الكبرى  ن مكت ساء حقق ى فعلى الرغم من أن الن
  .  اا ال تعكس وضعهن اجتماعًيإن مكانة النساء ثقافًيفعلى مستوى الواقع، 

ع،                رات الواق ستجب لمتغي ومع ذلك ال يمكن القول بأن الفكر القومى لم ي
وق                  بعض الحق ساء ب د حظيت الن رات، فق فالشك أن ثمة استجابة لهذه المتغي

ى ظل ال ية ف ل األساس يم والعم ل حق التعل ن . ناصرية مث ذا ال يمك ن ه ولك
تجابة     ى اس ل إل ومى، ب ر الق ى الفك ة ف ى إرادة آامن ساطة إل ه بب إرجاع
ديث  ضيات التح ع ومقت ة الواق ة لحرآ ات القومي سلطات ذات التوجه ال

ة           . والتصنيع التى ال يمكن تجاهلها     ر األصوات المنادي ال أث آما ال يمكن إغف
ر من            فمكا. بحقوق النساء  ة أآث ساء آانت ومازالت ضرورة تاريخي سب الن

  . آونها إرادة فكرية

  

  السياق والمؤثرات
ياقً   ان س ة آ ة القومي ه الهوي شأت في ذى ن سياق ال سم بإن ال ضطراب اا يت

ذى             وعدم استقرار فكرى، فهو تاريخ التحول نحو الدولة الوطنية الحديثة وال
ا باالنتقال من    ارتبطت تاريخيً  فالعروبة. تزامن مع الصدام باآلخر المستعمر    

ة    ة الحديث دول القطري و ال ة نح ات العثماني ة التنظيم ال . دول ذا االنتق وه
افى   ول ثق صاحبه تح م ي ى ل سياسى التنظيم سقأال ديولوجى مت ت . ي د آان فق

ة                 زة أساسية لهوي ة آرآي ديولوجيا الديني د األي ة تعتم دولة التنظيمات العثماني
ة تعكس               ، ولكن ا   "اإلسالمية"األمة   ا أن تتبنى ثقاف ان عليه ة آ ة الوطني لدول

سياسية      بنية الواقع المتغير انطالقً    ة وال ا من طبيعة مؤسساتها الجديدة التربوي
شون           انطالًقو ،والقضائية ا من العالقة الجديدة التى تربط بين الدولة ومن يعي

ة                ضمن نطاق سيادتها والذى آان من المفترض أن يتحولوا من زمن الرعي
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ى ةإل ة .  زمن المواطن د حدثت تحوالت وإن آانت جزئي ى أى حال فق وعل
ى  وغير متسقة، آما أن األيديولوجيا الكبرى لألمة شهدت تحوالت أيضً         ا عل

الم ة واإلس ين العروب ة ب ستوى العالق ا .  م ى تجلياته ة ف ت العروب وبزغ
شكل                     ة أخذت فى الت ة قطري ات نوعي داخلها هوي تظم ب ة تن الحديثة آهوية أم

دة من               على اط جدي ة، وأنم  المستويات القطرية بفعل مؤسسات التعليم الحديث
  . نتماء للدولة الوطنيةاال

انى            دينى والعلم ذى  (إن التفاعل والصراع األيديولوجى الحديث بين ال ال
ساء ثقافيً           ) فرضته تحوالت التحديث   ى وضع الن ا ومن   آان له بالغ األثر عل

م اجتماعًي  ًيث إلى أى هوي . اا وسياس ى     ف ساء ف ع الن و وض ا ه ى؟ وم ة ننتم
  .؟استراتيجيات بناء الهوية فى مجتمعات تدخل عصر التحديث وتقاومه

ة   رة القومي اء الفك إن بن دين، ف ى ال ز عل ة يرتك رة األم اء فك ان بن وإذا آ
ق    ةالحديث ستجيب لمنط رى ت ة أخ ى أيديولوجي ى عل ب أن ينبن ان يج  آ

ديث ضيات التح ار . ومقت ل الت ان التفاع ا آ ة واإلوهن ين العروب الم يخى ب س
ة ول د. والعلماني سياق يق ذا ال ى ه صارى، . وف ابر األن ت إج ة آان ن العروب

ة  ة الثقافي رن العشرين شهدت البني ة الق ع بداي ه م ادة اإلسالم، إال أن ا م دائم
ة واإل             دأ الجدل حول القومي ة   السائدة تحوالت عاصفة  حيث ب سالم والوطني

وتحت وطأة التحوالت    . ضايا المرأة هنا وهناك   والعلمانية والدين، وأثيرت ق   
ة  ار المختلف ين األفك ق ب ذات جاءت محاوالت التوفي ى تماسك ال ة ف والرغب

ويشير األنصارى إلى تحول     . ومنها العلمانية والدين والعروبة واإلسالم إلخ     
د                    ة، فق الفكرة القومي ق ب ا يتعل ذاك فيم د حدث آن ر    "جوهرى آان ق دأ التفكي ب

س  ومى يكت رة مفهومً الق اطع   ا علمانًيب ألول م سلم س ر الم د المفك ى ي ا عل
صرى  دين    ). ١٩٦٨ – ١٩٨٠(الح ة وال ين العروب صل ب دث ف ث ح حي

دار اإلسالم               ر مرتبطة ب ة غي ة عربي م    . وأصبح باإلمكان تأسيس أم ذا ت وهك
ة ة العروب دأت  . علمن ى ب ة الت ورة الفكري ى أن الث شير إل صارى ي ولكن األن
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ا عادت وهيمنت      سرعان ما تراجعت وت    دهورت فى الثالثينيات وسرعان م
ات الحا  ى ثنائي د عل ى تعتم ة الت صيغة التوفيقي ذات ضال ى وال ر والماض

  . )٤(واآلخر والتراث والمعاصرة إلخ

د من              هذه الصيغة التوفيقية هى الموضوع الرئيسى الذى أشار إليه العدي
ى    : ةا آان ومازال يعكس هموم الهويالمفكرين، فالتوفيق فكريً   من نحن؟ وإل

ازال قائمً       ذى م افى وال اريخى الثق ق الت دأ القل اذا ننتمى؟ وب ل فى  م ا والمتمث
د أن أصبح الخارج                 الرغبة فى اإلنفالت من الخارج والتبعية له وخاصة بع

سألة  .  بفعل المؤسسات الحديثة واالرتباط بالمجتمع الدولى   داخًال ولم تكن الم
ة ا   ة الوطني رى فالدول دل نظ رد ج ت من  مج ا عان ة ذاته ن  ذلحديث شأتها م  ن

دور                      م يكن فى مق داخل ل ى مستوى ال اء، فعل ة واالنتم شأن الهوي مفارقتين ب
ى       ز عل رى ترتك ية آب ة سياس راد ضمن هوي ل األف ج آ ة دم ة الحديث الدول

افى التنوع الثق تفظ ب ة وتح افى قائًم. المواطن وع الثق د ظل التن ى فق ن ف ا ولك
األحرى        صيغة مضطربة وغير متوازنة، و     بدت وآأن الماضى حاضر أو ب

م       أوآ ذى ت ك الماضى ال ى، ذل اوز الماض ى تج ادر عل ر ق ر غي ن الحاض
ر متجانس          اتوظيفه ليكون جزءً     ة حاضر غي اء        .  من بني م اإلبق د ت ذا فق وهك

ا    د له ت أو أري ة عرقل ة وعرقي ة وقبلي ة عائلي ات نوعي ى هوي ل أعل ن تعرق
ة مشدودة         وفى الوقت ذا  . مبادئ الحداثة والمواطنة   ديولوجيا الدول ته ظلت أي

ة ر وطني ية عب ات سياس الم آهوي ة أو اإلس ى العروب ة . إل شكلت عالق وت
ة ثالث ة   يأيديولوجي ر وطني ة عب ديولوجيا قومي ين أي اد ب المية أو (ة األبع اس

  . وأيديولوجية دولة وطنية وثقافات محلية متناثرة) عروبية

ذى   ه، ال رف ب ر المعت افى غي وع الثق ه  إن التن ا وتوظيف أطيره قمعي م ت ت
وفى . ا أخرى ا ومنفلتة الزمام أحيانً   ا، بدا دائما آقوة مدمرة آامنة أحيانً      سياسًي

ة، تمامً    صغرى النوعي ات ال عت الثقاف ذا الوضع، س ل ه ات  ظ ل الهوي ا مث
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ساء آن دائمً                    إن الن الطبع ف ع ورسم حدود الجماعة، وب ا الكبرى، إلى التقوق
  . حاضرات آحارسات للهوية

ا و د أنه ى أعتق ة والت رة المواطن ى فك ر عل الغ األث ذه الوضعية ب ان له آ
د                  ة، فق ة الحديث رأة فى المجتمعات العربي ع الم آانت حاسمة فى صياغة واق

ى      آانت المرأة هى النقطة التى تجمعت عندها آل اآل         ة عل ثار السلبية المترتب
ات ضحية األلعاب                  ا ذى ب ا وال ة فى مجتمعاتن دأ المواطن سلطوية  لتباس مب ال

جل بناء هوية أممية متماسكة ولكنها متخيلة، فهى ليست على          أالتاريخية من   
ل                       ة ب ات المحلي د من الثقاف ام مع العدي ة وال هى فى وئ ة الوطني مقاس الدول

ساء     توربما آان . وفى صراع مع التحوالت االجتماعية      التضحية بحقوق الن
ولة الوطنية إلى تحقيقه     رآيزة التواصل والتماسك السلبى الذى سعت الد       ىه

ة    ديولوجيات القائم سياسى لألي ف ال ر التوظي د تم . عب ذه  تفق ضحية به  الت
ا تم            ة آم ة أو العائل صالح القبلي ا من أجل التماسك           تالحقوق ل  التضحية به

  . األيديولوجى الهوياتى ألمة مستعصية على التماسك

ومى، تلعب    وآما آانت الصيغة التوفيقية، وفى مقدمتها توفيقية الفكر          الق
ذلك  دوًر ع آ ستجيب لتحوالت الواق ت ت ا آان ع إال أنه ى ضبط الواق د. ا ف  فق

ل    االت العم ى مج ساء ف ا الن ى حققته الطبع بعض المكاسب الت توعبت ب اس
يم خ ..والتعل ا-  إل بق أن ذآرن ا س سقة أو .  آم ست مت ة لي ذه التوفيقي ن ه ولك

الواقع  ة، ف ة النظ "... حيادي ى أن تحديثي دلنا عل ى  ي صر عل ة تقت رة التوفيقي
ومى أو      يا فعل اا أثرً نيات أصحابها، وتبقى دومً    وفيقى، الق  فى بنية الخطاب الت

ى ى  . )٥("الليبرال ة وف ات التوفيقي ن الخطاب ر م ى الكثي ورة ف ل الخط ولع
ة للخطاب اإلسالمى واال                ا ظلت مرتهن ومى أنه ان  مقدمتها الخطاب الق رته

ى نزعت عن المواقف اإلسالمية والت ى ب ى الليبرال ومى أو حت  الخطاب الق
ات األخرى             تاريخيته، آما أن الخطاب اإلسالمى دخل فى تضاعيف الخطاب
ى     ة إل ة القومي ة العروبي ن المرجعي التحول م سمح ب ذى ي ر ال و األم وه
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ة اإل هولةالمرجعي ل س ساء . سالمية بك ن الن ه أن الموقف م ا ال شك في ومم
ين الم    رك ب ابر التح د مع ازال أح كل وم صيغة   ش ضمها ال ى ت ات الت رجعي

يس غريبً   . التوفيقية سائل          ول ساء وم ات الشخصية للن ضايا الحري ا أن تظل ق
  . )٦(األحوال الشخصية من المحرمات التى ال يمكن االقتراب منها بسهولة

إن عدم الحياد هنا، وخاصة فى توفيقية الفكر القومى، ليس سببه جوهر             
ة        ما آامن فى هذا الفكر، ولكن ألنه مش        سياسية القائم ات ال روط دائما بالعملي

  . وآليات بناء السلطة، وهو ما سنحاول التطرق إليه فى السطور التالية

  األيديولوجيا القومية وبنية السلطة األبوية

بالنسبة لأليديولوجيا القومية فهناك شروط موضوعية صاغت اتجاهاتها        
ة       ا ما استخدمتها أ   وجعلت منها أداة أيديولوجية آثيرً     ستبدة فى المنطق نظمة م

اداة             لقد  . العربية اريخى موضوعى وهو مع شرط ت ارتبط الصعود القومى ب
تعمار ب دوًر. االس شرط لع ذا ال ك أن ه ًسوال ش ة ا رئي ياغة بني ى ص ا ف

وقد ارتبط التحرر من االستعمار بتوجهات سياسية            . ومالمح الفكر القومى  
ائم الدول   اء دع و إرس ه نح ة، أى التوج ات واجتماعي ة ذات التوجه ة الوطني

عبية    ات ش صالح طبق ة ل راء إصالحات اجتماعي ة، وإج د  .القومي ذا فق  وهك
ة   ى شكلت بني ة والت ة من العناصر المتالزم ومى مجموع ر الق ضمن الفك ت
د الجابرى،                    د عاب دمها المفكر المغربى محم ا يق ومى وهى، آم الخطاب الق

تراآية  دة، واالش دم"الوح سطي"أو التق ر فل ل  . ن، وتحري ب العام د لع وق
ارجى دوًر ابرى  الخ ول الج ات، يق ذه المتالزم م ه ى نظ ل : "ا ف إن العام

ارة أوضح   .. الخارجى د األجنبى   : وبعب ربط، فى           -التهدي ط، وي ذى رب  هو ال
سه               دم، وهو نف ين الوحدة والتق ى اآلن ب ة إل ه الحديث الوعى العربى منذ يقظت

ا، وم      ق تحقيقهم م طري ضمونها ويرس ا م ذى يعطيه ة   ال ك البطان ا تل ن هن
ى            " الوحدة"الوجدانية التى تلف فكرة      ا، وعل وعى العربى لتجعل منه فى ال

دم،           ساحته، المضمون المشخص للنهضة والثورة، والرديف المالزم لكل تق
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ستقبلهم، والمحور            والعنصر الموجه لقراءة العرب لماضيهم وحاضرهم وم
كاليتهم الفكر ر إش ه عناص تظم حول ذى تن ى ال وحهم األساس ل وطم ة، ب ي

  .)٧("الحضارى

د  ا بنوع من التعبئة األيديولوجية السياسية    وقد ارتبط هذا الوضع دائمً     ، لق
دة    رة الوح ف فك م توظي ة (ت دة الجماع دم،   ) وح رة التق ساب فك ى ح عل

ساط ول ـوبب ن الق أة يمك ة  ب رة أيديولوجي ن فرضها آفك دة يمك رة الوح ن فك
دم    رة التق ة، ولكن فك و آانت وهمي سهولةحتى ل نفس ال . ال يمكن فرضها ب

إضفاء مشروعية على    الموظفة من أجل     تعبويةالثقافة  وتأصلت مشروعية ال  
سياس   ى    ىالنظام ال اظ عل ائم والحف داخلى  " الق تنادً " التماسك ال رة   اس ى فك ا إل

ه من الخارج             وحدة الجماعة،  اظ علي دعوى الحف داخل ب أطير ال .  من خالل ت
 اًسومؤِس،  على ا متأسسً ا القومى بوصفه فكرً   ومن هنا ينبغى النظر إلى الفكر     

ة              . بين الداخل والخارج   للتناقض ازال أداة هيمن ان وم ذى آ اقض ال  وهو التن
از   ذا، تم     .سياسية بامتي ات     ت ومن أجل تحقيق ه  صياغة أطر سياسية وآلي

الكثير                   ة صلبة أطاحت ب ة قانوني ة، تخدمها بني ة احتكاري إعالمية ذات طبيع
  . ت العامة والشخصيةمن الحقوق والحريا

والً    وإذا آان  سائدة            هذا الوضع مقب ة ال ه وفى الظروف التاريخي  فى حين
سيرة         .آنذاك وطنى   " بمعنى التعبئة ضد االستعمار ودعم م ، فمن   "التحرر ال

ذلك       ولكن عمليً . ستمر هكذا إلى األبد   يا، أن   غير المقبول، نظريً   د ظلت آ ا فق
ايرة ة مغ روف تاريخي ى ظ ذا مف صبح ه ذه فهوًم، وي ى ه ا إل ا إذا نظرن

 الحكومات   ا أن تصر   فليس غريبً  .االستمرارية من منظور الوظيفة السياسية    
ا على االحتفاظ ببعض جوانب الفكر القومى على الرغم من أنها تخلت عمليً            

سمى          ا ي ة أو م دة العربي ق بالوح ا يتعل واء فيم ر س ذا الفك ات ه ن مقوم ع
  . الية واالستعمار أو غيرهامبريبالمبادئ االشتراآية ومعادة اإل

ام،           شكل ع سياسية ب ديولوجيا ال أنها شأن األي إن األيديولوجيا القومية، ش
ة ة معين ية واجتماعي ياقات سياس ى س ة للتوظيف ف يالت . قابل د التحل ى أح فف
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ا آانت                   د م ى تجدي ا تعمل عل رى أنه القيمة لأليديولوجيا السياسية الحديثة، ن
ديول  اطير واألي ه األس وم ب راد  تق ة األف ات هوي شأن اثب ة ب . وجيات الديني

دعو   دما ت سياسية عن ديولوجيا ال ة خاصة "فاألي ًةحزًب(جماع ًةا، طبق ) ، أم
د    ائل تمجي ق وس ا خل ذه الجماعة ويتوجب عليه ين حدود ه لعمل خاص تع

اء            . الجماعة المعينة  ة فى اإلبق وسيتوجب، ليكون العمل ممكنا، أن تسهم اللغ
 تجاه الجماعة وتحافظ لتحقيق ذلك، على قاعدة توحيد         على الوالءات الفردية  

ام إذن أن                . األنا مع الجماعة     ذا المق ديولوجيا فى ه دور األي وسيكون فى مق
ديانات          إتعيد   ة من عنف بعض ال ل جذري النظر  : قامة عنف رمزى ليس أق ب

ل                ة أق دان إدان إلى أن العدو المعارض لمصالح وقيم الجماعة المشروعة ال ي
ويرى الكاتب أن األيديولوجيا السياسية قد تكون أآثر        . )٨("أنه آافر من إدانة   

  . قسوة من األيديولوجيات الدينية

سياق العربى ليست               ة فى ال ة والديني ديولوجيا القومي ين األي إن العالقة ب
ة تواصل             أعالقة خارجية، بمعنى     ل هى عالق ن األولى تلعب دور الثانية، ب
تبطان تدعاء واس ل الن. واس ى ولع رة إل ة آبي ه بقناع ذى يمكن أن نوجه د ال ق

ة           دود الجماعي م ح ه رس لمة أن يغته المتأس ى ص ة ف ومى وخاص ر الق الفك
ة  ة أبوي ة        . بطريق ز العظم اب عزي ى آت ا ورد ف ساء، آم ر للن م النظ د ت لق

ة     "بوصفهن   " العلمانية من منظور مختلف   " ة الجماعي م  " حارسات الهوي وت
ساء فكرًي ى  اًيا واجتماعمحاصرة الن ة عل رأة عالم ة الم ن دوني ت م   وجعل

ورغم األصوات التى ارتفعت    . )٩(السيادة القومية وتكامل الشخصية الوطنية    
ع التى                         ا من سند إال تحوالت الواق م يكن له ساء والتى ل من أجل تحرير الن
رأة                    ل، إال أن قضية الم ات وخروجهن للعم يم الفتي ى تعل ع عل أجبرت الجمي

ة  ضية هوي ت ق ت ومازال ك   آان ى تماس اظ عل ق بالحف ا يتعل ط فيم يس فق ، ل
ة   ات الفرعي ستوى الهوي ى م ن عل ة ولك ة أو الوطني رى القومي ات الكب الهوي

  . القبلية والعائلية والتى تلتقى مع الهويات الكبرى فى الموقف من النساء
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د                 ب وهكذا يمكن القول     د الجابرى ق ا عاب رة الوحدة التى أشار إليه أن فك
وم  ى مفه زت عل ةارتك ة  ؛الهوي ى عناصر ذآوري دوره عل ز ب ذى ارتك  وال

أطير المجتمع ومحاصرته ضد أ                  د ت تبدادية تري سلطات اس ة ل  ىآانت الزم
  .  جاء توظيف النساء آقضية هوية ثمومن. أفكار تحررية

  اإلرث القومى

ة                 ان ملكي دما آ سبعينيات بع ذ ال لقد بدأت عملية توزيع اإلرث القومى من
ة الناصرية،  صة للدول يس   خال ر ل ذا الفك ن ه ر م ت الحصة األآب د ذهب  وق

ة،          اسالميين ب  للقوميين أنفسهم، بل لإل    رة األم شرعى لفك ارهم الوريث ال عتب
ر      بعض عناصر الفك سة ب ا الملتب ى خطاباته ة ف اظ الدول تمرار احتف ع اس م

ارات الصراع          . القومى على األقل فى المناسبات     ام خي ون أم وأصبح القومي
ة        من أجل البقاء أو الت     ة اإلسالمية أو الليبرالي د آانت    . حول نحو المرجعي وق

ادل        شرى وع ارق الب ل ط روفين مث رين مع د مفك ة عن ول جلي وادر التح ب
  . ا بالسلطة السياسيةحسين، أو سياسيين ممن التحقوا أيًض

ـسالمية قوإذا آانت االتجاهات اإل ر من اإلرث أد ـ خذت الجانب األآب
ف ع  ه يختل ا ل إن توظيفه ومى ف اتالق ف الحكوم ات . ن توظي ذه االتجاه فه

ة من أجل           سياسية الديني ا ال دويرها ضمن آلته تمتص الفكرة القومية وتعيد ت
ة     صيغ التوفيقي ا ال ى خلفته شكالت الت اوز الم اول   . تج ات  فتح ا الحكوم أم

ًد صيبها وتحدي اظ بن ة  االحتف د النزع ى تأبي سهم ف ى ت ر الت ك العناص ا تل
م وإدارة ا      ة، وتثبيت            المرآزية فى الحك ة القطري ى مستوى الدول لمجتمع عل

ه               عالقة متوترة دائمً   ى أن ا بين الداخل والخارج، بمعنى تصوير الخارج عل
ا أن تبقى مستنفرة أمنيً    وبالتالى فإن مهمة السلطة المرآزية       .مصدر شر دائم  

زعموقانونًي ه  ا ب صون ب ن يترب داخل مم ة ال ى حماي سهر عل ل تماًم.  ال ا مث
انى الوطن ال  األغ ة عن أجي بات باتت غريب ى مناس ذاع ف ت ت ى مازال ة الت ي

  .مطحونة، ومغيبة ومهمشة، لم يبق لها من حلم سوى الهجرة
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كله     ى ش ى ف ومى حت اإلرث الق اظ ب و االحتف ة نح اك حرآي ا أن هن وآم
ضً   اك أي دينى، فهن دً  ال زوح بعي ة للن و     ا حرآي ول نح ك التح ن ذل ه وم ا عن

ذلك          المجتمع المدنى منذ منتصف الثمان     ينيات وحتى اآلن وهو أمر ينطبق آ
فعلى الرغم من أن الخطاب القومى آان هو األآثر         . على اتجاهات مارآسية  

ق                     ك التى تتعل ضايا وخاصة تل ره من ق ا يثي عداء لفكرة المجتمع المدنى وم
ساء،  وق الن إنبحق ل  ف ن جي ة م ر وخاص ذا الفك صار ه ن أن بعض م  ال

رط وبق  ات انخ سبعينيات والثمانيني دنى ال ع الم سات المجتم ى مؤس . وة ف
دنى              والقضية هنا أن المرجعيات الدولية التى يستند إليها خطاب المجتمع الم

سالًخ ت ان د تطلب ى صراع   ق دخول ف ل وال ة ب رة القومي ات الفك ا عن توجه
شكل علمى          تولكن حتى اآلن لم     . معها ذا التحول ب ولكن  . تم دراسة طبيعة ه

د       ن الكثيرين من    إ :ما يمكن قوله   ا المارآسى ق ومى ولحد م أنصار الفكر الق
ة             وفى   ،تجنبوا الخوض وربما مازالوا فى القضايا التى تثير حساسيات ثقافي

ساء    وق الن صية وحق ات الشخ وق والحري ضايا الحق دمتها ق تعاد  . مق د اس لق
شكل ضمنى                 سائد وإن ب وفيقى ال الخطاب الحقوفى فى جزء منه الخطاب الت

ضايا سكوت عن ق ن خالل ال ام ن .  بعينه دد م ى ع نهم وف بعض م ل إن ال ب
  . المناسبات تبنى فكرة خصوصية األمة وخطاب الهوية

  

  

  ختام
ول  صعب الق أمن ال ى ألن اإلرث ال ب ات أو اختف د م ومى ق ر الق ن الفك

  ..ا آان شكله  ا خلف خطاب الهوية أيً    ا هنا وهناك، وستجده قابعً    يزال موجودً 
اخ يصبح        . يا أو حتى ليبرال   يا أو مارآس  يادين ذا المن ستمرار توظيف    اوفى ه

ة    ات للهوي ساء آحارس دىالن وق    إح ت حق ى واجه رى الت شكالت الكب  الم
د أصبحت  ة، وق ة القائم ة والثقافي سياسية واالجتماعي سياقات ال ساء فى ال الن
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ة اإلسالمية         دينى فحلت األم األمور أآثر صعوبة بعد أن تضخم الخطاب ال
ا يعني ة بم ة العروبي ل األم ة مح اب الهوي اطر خط ادة مخ ن زي ك م ه ذل

ذآورى وزع . ال رة وت ة والهج ى ظل العولم ينوف ة المنتم ة العربي ى األم  إل
ذى يجعل                 ا وثقافيً جغرافًي ا محددة وهو األمر ال ا، فقد باتت األمة بال جغرافي

ة     ة والهوي اهر الثقاف ر بمظ سكون أآث ا يتم ول   . أفراده د تح ثال فق ذا م وهك
ال عن                  الحجاب إلى مسألة هوية    ا يق رغم من آل م ى ال  جماعية سياسية عل

د     م يع ة ل ى جماع اء إل ة االنتم ه عالم خ، إن ارة إل األخالق والطه ه ب ارتباط
اريخ وهى        بأمامها فرصة لتعريف ذاتها إال       الزى وشرف أمة تخرج من الت

ن فكرة الهوية آانت رآيزة     بأا يمكن القول    وأخيًر. تحافظ على شرف نسائها   
ديول ية لألي ة آانت أأساس رى ديني ان حضور ووجيات الكب ا آ ة، وآلم  قومي
  . اء النساء ليكن حارسات لهاع تم استد،اخطاب الهوية قوًي
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  :الهوامش 
اب،          : نبيل راغب . د )١( ة للكت موسوعة الفكر القومى الهيئة المصرية العم

١٩٨٨  
  ٢٤٤المصدر السابق، الجزء الثانى، ص  )٢(
اك          )٣( د م ة        : آرون راجع فى هذا الصدد ديفي ة، ترجم اع القومي م اجتم عل

 ٥٠سامى خشبة، المرآز القومى للترجمة، القاهرة ص 
صارى. د )٤( ابر األن د ج شرق : محم ى الم سياسة ف ر وال والت الفك تح

 ١٨، الكويت ص ١٩٨٠العربى، سلسلة عالم المعرفة، نوفمبر 
  ٢١١المصدر السابق ص : عزيز العظمة )٥(
  المصدر السابق )٦(
ا    )٧( د الج د عاب دآتور محم اب العر: برىال ىالخط ة  ب ر، دراس  المعاص

روت              ة بي ة الرابع ة، الطبع تحليلية نقدية، مرآز دراسات الوحدة العربي
 .١١١-١٠٧، ص ١٩٩٢

ار )٨( ر ان سان  : بيي ة إح سلطة، ترجم ات وال ديولوجيات، والمنازع األي
ومى، دمشق              اد الق ة واإلرش شورات وزارة الثقاف . ١٩٨٤الحصنى، من

 ٤٥ص 
ف، مرآز دراسات الوحدة        العلمان: عزيز العظمة  )٩( ة من منظور مختل ي

 ٢٠٣-٢٠٢ ص ١٩٩٢العربية، بيروت 
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  النسوية المستحيلة

 

  شيرين أبو النجا
ستغرب ن الم ه لم األحرى-إن ستهجن ب فة - أو الم رن ص  أن تقت

ستحيلة" شرين   " الم ادى والع رن الح ى الق سوى ف الفكر الن وان  . ب دو العن يب
ولة ئا فى أسوأها، خاصة عندما تكون المس  ل ومنفًرا فى أحسن األحوا   صادًم

ا الشخصية                ل وأقامت معظم اختياراته عنه امرأة عرفت بتوجهها النسوى ب
ذى     ادح ال ثمن الف ن ال الرغم م اس ب ذا األس ى ه ى  يعل ه ف ا دفع وجب عليه

ساؤل عن مدى               وهو العنوان أيضً  . المجال الخاص  ى طرح ت دفع إل ذى ي ا ال
سوى            مصداقية الرؤية، إذا آ    د تمسكت بالتوجه الن ة ق ذى اتخذ    (انت الكاتب ال

كاًال زمن  أش دار ال ى م دة عل ا   )  ع كلت مرجعيته ديولوجيا ش فه أي بوص
وان     ستحيلة    -األنطولوجية والمعرفية فإن العن سوية الم د وأن يصنف      - الن  الب

ًض اره تناق ضً ا جوهرًيباعتب ه، أو نق تم تبني ا ي ع م دو  ا م بق، فيب ا س ل م ا لك
ه  وان وآأن ر    العن ة تبري يم أو محاول ادة تقي ى أو إع ة للماض ال أن إ.  مراجع
  .ا من ذلكا وتشابًكاألمر أآثر تعقيًد

 طالما طرح منذ أوائل القرن      ، سأعيد طرح سؤالٍ   ،من أجل توضيح ذلك   
ل ضمنيً           (العشرين   د طرح من قب زال يطرح حتى اآلن       ) اوإن آان ق : وال ي

ا من   انة مستقلة تشكل جزءً    لماذا لم يحصل الفكر النسوى حتى اآلن على مك        
ومى    سلوك الي رى لل سيج الفك صادية والن ة واالقت ات االجتماعي سيج العالق ن

رن العشرين فى         يبمختلف خطاباته؟ فكل شرارة نسو     ل الق ة انطلقت فى أوائ
ر االستعمار     -دول العالم الثالث   رزح تحت ني  انطلقت  - التى آانت ال تزال ت

ار ا ة أو التي ة الوطني ل الحرآ ى ظ حت ف د أوض تقالل، وق ب باالس لمطال
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ا  " شهير          "آومارى جيوردين ا ال ك فى آتابه الم        " ذل ة فى الع سوية والقومي الن
ى    غربيً  أثبتت جيوردينا فى آتابها أن النسوية لم تكن دخيالً          . )١("الثالث ا عل

ث الم الثال ات الع زًء،مجتمع ت ج ل آان يًال ب الق ،ا أص و انط دليل ه  وال
ك خروج         الحرآات النسوية مع انطال    ق المطالبة باالستقالل، وقد نتج عن ذل

  . النساء من العزلة المفروضة عليهن

ة،             حسًن ا، جرت مياه آثيرة فى النهر وتحول االستقالل من حلم إلى حقيق
رةً  واء فك كاله س ل أش سوي، بك ر الن اك، ا أو مطلًباال أن الفك  أو شجب انته

وبالرغم من تغير هذه القومية     . ا بالقومية السائدة  وبكل خطاباته ال يزال ملحقً    
سوية  فإن   ،سالميةإمن وطنية إلى عربية إلى       ة الن ر مكان ا ، فهى دائمً   ال تتغي

سائد    ع خطى الخطاب ال ذى يتب د ال ع الولي ى موق ا ". األساسي"ف م م فمعظ
ا الموج                    وق التى طالبت به ل فى الحق سوى يتمث شاط ن ان يجرى اآلن من ن  ت

سياسية   ون األسرة،    قان: األولى والثانية من النسوية    وق ال ، حق الصحة     الحق
  . والتعليم

ه          باإل ذى طرح المعنى ال ام ب ال الع ى المج د ف م يع ذلك، ل افة ل ض
اس" ات أو"هابرم وى الجمعي ى     س ة الت ة والدفاعي سوية البحثي ز الن المراآ

سويً  تتبنى خطابً   ة المؤسسات التى              ا ن ا بقي ى التأسيس الفكري، أم سعى إل ا ي
رض أن ت   ن المفت ان م ة  آ ذه المهم ق به ات  -لتح زاب والنقاب د -)٢( األح  فق

ه     إ بل لم تتوان عن توجيه       ،تنصلت منذ زمن من هذا الخطاب      ام ل صبع االته
رة   . مبريالية يعمل على تمهيد الطريق لإل    ،اا مستوردً بوصفه خطابً  وهى الفك

ى                     ساء إل ل الن ى تحوي وطن، وعل رأة وال ين الم وازاة ب ى الم التى ساعدت عل
  . وعلى تحميلهن عبء الحفاظ على التقاليدرمز للشرف، 

صر       اريخ م دار ت ى م ا عل ة مطلق ا األولوي سوية له دة الن ن األجن م تك ل
ذاك                  د آانت آن ة، وق ات بالقضية الوطني الحديث، فقد بدأ ظهور النساء متلحف

دة      . الحتالل البريطاني لمناهضة    أو  "هدى شعراوي   "ولم تكن مطالب الرائ
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اد ا   ب اتح ى أدق مطال ام    بمعن صرى ع ساء الم ة  إ١٩٢٣لن ورة واقعي ال بل
ام   ين ع م أم ة قاس ة ألطروح ب١٨٩٩عملي ضمنت المطال د ت ع :، فق  رف

ع سن              ضيلة، رف المستوى الفكرى واألدبى للنساء، محاربة الرذيلة ونشر الف
ة  صحة العام ى ال اظ عل زواج، والحف سياسية  . ال الحقوق ال ق ب ا يتعل ا فيم أم

اب  ق االنتخ ب اال -وح د مطال اد أح ول -تح عراوي " فتق دى ش ى ""ه  ف
  : مذآراتها

سائى                اد الن دأ األساسى لالتح م المب لقد أخطأ الكثيرون فى فه
د    رأة، فق سياسية للم وق ال ى الحق ساواة ف ة بالم شأن المطالب ب
ساواتها   ا وم ى حريته ن الحصول عل وا أن غرضها م توهم
ة         سفور ومزاحم ى ال ول إل و الوص وق ه ى الحق ل ف بالرج

ذمر بعض          ئدالرجل فى مبا    السياسة والعمل، مما أدى إلى ت
يس        سياسى ل ا ال رأة بحقه ة الم ة أن مطالب ال، والحقيق الرج
ل    ة المحضة، ب سياسية والحزبي ور ال ى األم دخل ف اه الت معن
ا      ى يمكنه ذ حت شريع والتنفي ى الت ا ف ى حقه صول عل للح
صادية   ة واالقت وال االجتماعي الج األح ى ع ساهمة ف الم

ة  سياسية، وبخاص صالً   وال ا مت ان منه ا آ رأة   م شئون الم  ب
  . )٣(... والطفل

، والحقيقة  "الرجال" تظهر المحاوالت المضنية فى هذا االقتباس لتهدئة        
سطور وفى         ين ال امن ب اقض الك رة تكشف عن التن ة للفق راءة المتأني إن الق ف

ساء بفعل               . ثنايا اللغة  سمح للن سياسية ي وق ال ى الحق دخل "فالحصول عل " الت
ة، و      ) قنا على المصطلح  إذا واف ( سياسية والحزبي ك     إفى األمور ال ال تصبح تل

ا       ة فى نفوس               . الحقوق مفرغة من معناه ى بث الطمأنين ة إذن عل تعمل اللغ
ا فى األمر أن          رار، آل م اذ الق ى اتخ سة عل ة أو مناف ه ال مزاحم الرجال أن

سياسية    وق ال ا   (الحق ساء عليه ة حصول الن سهل  ) فى حال ساهمة "ت فى " الم
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والع" ة "الج األح ل "، بخاص رأة والطف ئون الم ت  ". ش واء آان دى "س ه
ام                "شعراوي ى أرضية فى المجال الع  تراوغ اللغة لتتمكن من الحصول عل

ه ال يمس جوهر اإل             ا آتبت ذا         . شكالية أو أنها تعنى م من المدهش أن يبقى ه
ستمد          الخطاب آائنً  ذى ي سائد ال ذا، وهو الخطاب المجتمعى ال ا حتى يومنا ه

رأة         قو ة الم دأت قم دما ب ة عن سي، خاص اب مؤس ن خط صداقيته م ه وم ت
اد    ى االنعق ة ف اء    (العربي ات الرؤس ضم زوج ى ت ة الت ضا  !)القم و أي ، وه

  .الخطاب الذى يظهر فى الصحف ووسائل االعالم

ام      ذ ع سائد من اب ال د أن الخط دقيق نج ق  ١٩٢٣بالت ى اآلن والمتعل حت
األصل، وهو ما يفسر سبب تلحف      بالنساء هو الخطاب المتعلق بالرجال فى       

كله ومضمونه   ان ش ا آ وطنى أي ار ال ل التي ة أو لنق سوية بالحرآ ة الن الحرآ
ه ذآرات  . وتوجه ة م عراوي "وبمراجع دى ش ار "ه ظ الق شاط ئ يلح  أن الن

 بالحرآة الوطنية،   المحموم الذى بذلته النساء فى ذلك الوقت آان آله متصالً         
ر بيانات فى آل مناسبة متعلقة باالنتداب       فقد آانت لجنة السيدات بالوفد تصد     

صدر بياًن  م ت ة ل و أن اللجن ه ه ى إلي ا أرم اني، م ثًالالبريط ق ا، م ، يتعل
بالمطالب النسوية، آل ما فى األمر أن البيان آان يصدر عن اللجنة النسائية             

ا آانت      " نسوية"شكالية، فالمسألة لم تعد     وهو جوهر اإل   سائية "بقدر م . )٤("ن
رأة فى           شكآانت اإل  ق بوجود الم ام   "الية إذن تتعل ، بهدف آسر     "المجال الع

ى  شارآة ف ا الفرصة للم ا، وبهدف منحه ى آانت مفروضة عليه ة الت العزل
اد           . المجال العام ولو بشكل ضئيل     دمها االتح أما فيما يتعلق بالمطالب التى ق

ا من                   زمن فهى مطالب واجب تحققه والتى تمت االستجابة لها على مدار ال
ل شودة    أج ة المن كل الحداث ى ش المجتمع إل سبية  ( الوصول ب سألة ن ى م وه
  ). بالطبع

ة     ورة الجزائري ن الث ا م ى تعلمناه ى الت ن دروس الماض الرغم م وب
ورة اإل ضال  والث ى الن ال ف ع الرج شارآة م ساء بالم ث قامت الن ة، حي يراني
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ي                  ا هو و ل س وتغيير األوضاع ثم آان انقالب الثورة عليهن، يبقى الحال آم
ديم                  ة تق أين أهمي واتى ارت ة الل سطين المحتل ساء فل ك من ن ى ذل هناك أدل عل

ة       . مناهضة االحتالل وهو ما يلغى وجود أى قضية أخرى         ال جدال فى أهمي
رك       ن أن تت ة، لك ة المقاوم ى تغذي ل عل رورة العم تالل وض ضة االح مناه

سة األخرى جانبً       ساعدة االحتال            القضايا الرئي ى م ارق عل . لا هو مؤشر مف
ل غالبً  ز     فالمحت ديث، وبترآي ة والتح سيرة التنمي ل م ى تعطي دف إل ا يه ا م

شكل مختلف         إهصاحب القضية على هدف أوحد مع        مال آل العوامل التى ت
  ).١شكل (الخطابات يتم تسهيل تدمير النسيج الحقيقى للمجتمع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١شكل 

ام  ى ع شرين-٢٠٠٩اآلن وف رن الحادى والع د النظر ف- الق ى آل  أعي
دة ألجد أن الفعل والخطاب                   ة الجدي ة نظر التاريخاني ذلك الماضى من وجه

ام     رح ع ذى ط روف      ١٩٢٣ال ة أو الظ ل المجتمعي أثير العوام ن بت م يك  ل
السياسية، بل آان هو نفسه أحد العوامل الرئيسة التى تحولت اآلن إلى جزء        

داث ن األح ة  . م ن نتيج م يك اب ل ك الخط ى أن ذل زءً ،بمعن ان ج ل آ ن  ب ا م
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ودنى     .  فى حد ذاته   ا نصً إلَّا التاريخ ليس     إنَّ صناعة التاريخ، حيث   ا يق وهو م
ار      : شكاليتهاإإلى السؤال الذى تبنى عليه الورقة        هل آان تلحف النسوية بالتي

شودة؟ هل آان           مصادفة القومى الوطنى آنذاك     ة من ة أم رغب اك   ت تاريخي  هن
رن العش            ل الق دات أوائ ا؟       اختيارات أخرى فضلت رائ رين عدم اللجوء إليه

ة   ن أجل حماي وطنى م ساتر ال اء بال ن االحتم ن األفضل له ه م ن أن هل رأي
ى                ى الحصول عل ة إل ذه الورق ة إذ    إالوجوه المكشوفة؟ ال تسعى ه ة آامل جاب

  . جابةا ما يكون أهم من اإلن طرح السؤال أحياًنإ

ذه   بعض عن جابة رشادية لإلإيجاد مفاتيح   إا، ومن باب محاولة     عموًم  ه
دو منفصلة تمامً             ة تب ذآير بواقع ذى       التساؤالت سأعيد الت ا عن الموضوع ال

ام        . نحن بصدده  ة ع م األفريقي ى آأس األم  ٢٠٠٥منذ أن حصلت مصر عل
د             بدأت ظاهرة ذهاب المشجعات لحضور مباريات آرة القدم فى االستاد، وق

رً     شكل            علقت الصحف آثي ا ت ذه الظاهرة باعتباره ى ه تث  وجوًدا ا عل ا نائًي اس
وًد ن معه م يك ال ل ى مج ساء ف هللن دهن في ًر. ا تواج اهرة آثي شرت الظ ا وانت

ة حيث آ        ى الجامع اراة مصر             انت ووصلت إل سابق لمب وم ال ات فى الي  الفتي
اراة       ى المب ا ف صر، أم م م وان عل ل أل ة رأس تحم دين أغطي ر يرت والجزائ

ات    ت فقد ذهب  ،نفسها ات ( الفتي ات      ) المحجب ؤازرة  ورفعن األعالم أو الفت .  م
نجليزية تمثل  إا  وبناء على ذلك فإنهن يظهرن فى الصورة وهن يحملن أحرفً         

ساءً               ونهن ن  ،اسم مصر مما يجعل المشاهد لهن أو الناظر للصورة يتناسى آ
شحن اإل     م  ). ٢شكل  (وفينى سعالمى ال  طالما أنهن انخرطن فى منظومة ال ت

ى أساس أنهن           ات عل ساهمن "قبول هؤالء الفتي ذى   فى الفعل  " ي  األصلى ال
سائيً     سويً  يقوم به الرجال، وهو ما يجعل األمر ن يس ن ستدعى المشهد  . اا ول  ي

ا آخر وقع فى مكان مختلف من العالم، بالتحديد فى فرنسا، وذلك             مشهدً نفسه
دارس   ى الم اب ف داء الحج ع ارت م من دما ت ك  . عن ى ذل رة ف ة آبي دثت جلب ح

اال       امتالوقت، وق  سلمات ب سيات الم رار        الفتيات الفرن ك الق ى ذل عتراض عل
ام   ا حدث ع تخدام معكوس لم ده سوى اس شكل ال أج دين ١٩٢٣ب د ارت ، فق
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سية        ،أغطية رأس تحمل ألوان علم فرنسا      ورة الفرن  وقمن بكتابة شعارات الث
  ).  ٣شكل (على هذه األغطية 

  

  

  

  

  

           

  

        

  ٢شكل 

  

  

  

  

  
  
  

  ٣شكل 

 تناضل  "هدى شعراوي "نت  ات القرن الماضى حين آا    يلنعد إلى عشرين  
ائل إل شتى الوس سعى ب اٍنوت اد مك رأة المصريةيج ًد.  للم ا عن أتحدث تحدي
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رة     ١٩١٩فى عام   . ١٩٢٨ و ١٩١٩الفترة الواقعة ما بين       انطلقت شرارة فك
ان       ) ٤شكل   " (نهضة مصر   "تمثال   ة الفن ار   "فى مخيل ود مخت ان   "محم  وآ

لتمثال وعرض فى     تمكن من صنع نموذج مصغر ل     . آنذاك يدرس فى فرنسا   
ع،     إباريس وحاز على     ذى       وتصادف وجود   عجاب الجمي د المصرى ال  الوف

شاهد التمثال وتعرف على مختار، وقد آتب الزعيم وآان فى زيارة لباريس     
ول " عد زغل الفكرة     "س ا ب اد فيه ار وأش ة لمخت ة رقيق الة تهنئ اد . )٥( رس ع

ان               رة فى البرلم صا واصف الفك ى     مختار لمصر وطرح النائب وي ا إل  ودع
ستار عن العمل             إاآتتاب عام ليتمكن الفنان من       ح ال ه، وبالفعل أزي نهاء عمل

  . )٦(١٩٢٨النهائى عام  

مثابة عمل فنى رفيع المستوى، بل آل أعمال   بال شك أن هذا التمثال هو       
ال أن هذا التمثال   إ. مختار تعتبر بمثابة مؤشر النهضة الحقيقية فى فن النحت        

امًخ ذى يقف ش اهرة يلخص ا حال ة الق ة جامع ة قب ى مواجه ذا ف ا ه ى يومن ت
ا        ال فالحة مصرية        . جوهر الفكرة التى نحاول إعادة النظر فيه يصور التمث

ى رأس أب  ة عل و وثق و وحن دها بزه ضع ي ولىت ول .  اله و اله ل أب يمث
ز         ا ترم صمود، فيم ة وال ة الحكم ل رمزي ة بك ة القديم ضارة الفرعوني الح

ا     (ن، أى األصل، أى األم      الفالحة إلى مصر، أى الوط     الفكرة التى تقوم عليه
اف راض   " مصر هى أمي    "أغنية   ى رمز            ). ىلعف رأة إل ا تتحول الم من هن

ابقً   رت س ا ذآ و آم وطن وه ة واألصل   لل رة الهوي ساوية لفك ا م ا يجعله ا م
  . ا يحملها عبء الحفاظ على تلك الهويةوالجذور، بل وأيًض

ه           الذى اآتت  " نهضة مصر "إذا آان تمثال     ع عن شعب وداف ه ال ب من أجل
ا حتى اليوم، فإن الفكرة األصلية ال تزال أيضا         البرلمان آنذاك ال يزال شامخً    

وطن                    ل ال ل هى تمث ة ب ى أى فردي صامدة، فتلك الفالحة الشامخة ال ترمز إل
ق          ى األف ا إل ر نظرته تالل، تعب ر االح ن ني رر م ى التح ع إل ه وتتطل بأآمل
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ستقبل االستقال      م              المترامى عن م سها ل سوية نف الرغم من أن القضية الن ل، ب
  . تحصل على االستقالل حتى اليوم

فها     رأة بوص ى رسخت الم شكيلية الت ون الت ى الفن ر عل صر األم م يقت ل
ع   ا وطنيً رمًز سان الجمي ى ل ذ  . ا، بل آان هناك أيضا الشعر الذى جرى عل من

شهيرة     "أحمد فؤاد نجم  "أن آتب الشاعر     ة " قصيدته ال ام   " بهي  فى   ١٩٦٩ع
شيخ       سى   إ"معتقل القناطر ولحنها ال ام عي  وحتى اللحظة الحاضرة وهى         "م

صيدة ا    /ق سويات تطرف د الن ك أش ى ذل ا ف ع بم ا الجمي ى به ة يتغن رة . أغني م
ن   ات واللح ال الكلم ن جم ن أن نتغاضى ع رى، ال يمك صيدة إ ،أخ ال أن الق

ة حك د بمقدم شاعر يمه ل إن ال ة، ب ل فى بهي وطن المتمث رة ال ة ترسخ فك ائي
ز ا: "لترسيخ الرم سامعين معن ا يطوف ع ال سبق سالمنا آالمن عصفور / ي

ه معنى          ره / عن أرض سمرا    / محندق يزقزق آالم موزون ول وضفة  / وقم
سيرة عسيرة    / ونهر ومراآب  ون   / وصورة حشد ومواآب     / ورفاق م ف عي

، ثم  تتحول بهية بوضوح وبشكل مباشر      "عليها الكلمة والمعنى  / صبية بهيه 
ز  ى رم عوره      إل ى ش شاعر عل د ال ذى يؤآ ز ال و الرم ا، وه صر بأآمله  لم

  : بالنوستالجيا تجاهه

  

  

  

  

  

  

  

  ٤شكل 
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  مصر يا مه يا بهيه
  يام طرحه وجالبيه

  الزمن شاب 
  وانتى شابه
  هو رايح

  وانتى جيه
  جيه فوق الصعب ماشيه
  فات عليكى ليل وميه

  واحتمالك هو هو
  وابتسامتك هى هى

  تضحكى للصبح يصبح
  له ومغربيهبعد لي

  تطلع الشمس تالقيكي
  معجبانية وصبيه

  .)٧(يا بهيه  
بهية وهى متحملة لكل الصعاب على مدار الزمن، تتحمل ما    /تبدو مصر 

سمة  ية مبت امدة راض ى ص وال وه ن أه ا م ر به ل . يم صدد تحلي سنا ب ل
القصيدة، ما يهمنا هنا هو تحول القصيدة إلى مؤشر ثقافى يؤآد التوجه الذى             

د               يجد الكثي  ى رمز ومرآب جام رأة إل . ر من المنطق والراحة فى تحويل الم
والً فالقصيدة آعمل فنى القت رواجً      ين      واسعً ا وقب ة ب ة الوثيق ا يرسخ العالق

سوى                    ول أى فكر ن ا يصعب من قب المرأة والوطن فى الالوعى الجمعى مم
ستقل   ى               . بشكل م ساد إل ياقات االحتالل والنضال والف سوية فى س تتحول الن

ة ةً    مهم سوية مكان ب الن ل المطال ستحيلة، وتحت ًة م ًة ثانوي ضايا  مقارن  بالق
رى" الوطن  " الكب ة ب كل (المتعلق ة    ). ٥ش ى آف شديد ف ار ال ع االنهي وم
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سوى        إا ال يمكن    المجاالت الحادث مؤخرً   ال إيجاد أى مساحة لطرح الفكر الن
  . فى شكل تواجد نسائي

  

   

  

  

  

  

  

  

  
  

  ٥شكل 
ذا التو  صورة ه ك ال د تل ى  تؤآ انين ف ساء يع ن أن الن الرغم م ه، ب ج

ال                   ذآر األعم ى ت دنا إل األزمات االقتصادية أآثر من الرجال، خاصة إذا ع
ل،     ان العم ى مك دث ف ى تح ات الت ور والتحرش عف األج شية وض الهام

  . ضافة إلى وجود نساء معيالت ألسر فى هذه األعمالباإل
أنتق            ة س زمن     وفى سياق الحديث عن الشعر وخاصة شعر العامي ل فى ال

وان          ٢٠٠٧ إلى   ١٩٦٩من   ك حين صدر دي ديك دا طور    " وذل شاعرة  " ال لل
ة حوالى اثنى عشر              . ايمان بكري  سيرتها األدبي صدر للشاعرة على مدار م

ة والفصحى  اديوانً  ين العامي ا ب شاعرات   .  م ل معظم ال شعراء  (ومث ل ال ولنق
ين             ) اتجاوًز ى المهتم شعر  ظلت معروفة فى نطاق أدبى ضيق يقتصر عل بال

احثين     وان     إ. آجنس أدبى والب ديك دا طور    "ال أن دي ار ضجة وجرى      " ال أث
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ة وجاءت بعض                    ضايا سياسية بحت سان إذ تناولت ق اسم الشاعرة على آل ل
" الديك دا طور  "القصائد فى شكل سخرية الذعة تصل إلى حد الهجاء، مثل           

د توظيف قصة        ( اري   "والتى تعي سلطان الع ستيان   " ال انز آري يدة ، وقص  )له
اق        "، وقصيدة   "دستور يا أسيادنا  " ا اتجنن وف " رسالة من عبده مشتاق بعد م

  : التى جاء فيها
  الوالية الرابعة ليك
  هوالوالية الخامسة لي

  خمسة وخميسة ف عنيكم
  يلى حتنؤم عليه
  بطلوا لؤم وخباثة

  حد جاب سيرة الرياسه
  مالى أنا ومال السياسة
  دى العبارة ف الدبارة

  ر ظغنننفسى أبقى وزي
  والقى آرسى ف الوزارة

  هو ده مش حق ليه
  وال يعنى آتير عليه
  حبه ليكم حب ليه

  يوم عليكم يوم عليه
  وال يعنى تكنشى فاآر

  .)٨(إنها ورث وتكيه 
شارع                 سائد فى ال دها للخطاب ال آان السبب فى شهرة الشاعرة هو تردي

ث،                  ارك مع رفض التوري دة لمب ة جدي االً إمن ناحية رفض والي عادت   أ جم
رؤة   ارض فأصبحت مق شارع المع ردده ال ا ي شاعرة صياغة م تلخص . ال ت

شعر  وع من ال ذا الن سها فى إشكالية ه م تطرح نف ه صادر عن شاعرة ل أن
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وع ذ  ن الموض م يك سوية ول ا ن سبة لهىباعتباره ال بالن ك ا، ب  اال أن ذل
ا جعل اسمها            -"الديك دا طور   "-الديوان تثنائي مم  جعلها تحظى بانتشار اس

ة  ي ي الطرح والرؤي سويات ف ن ن م يك ى وإن ل شاعرات، حت ة ال ضم لقائم . ن
سوي                      ذي ال يعترف بالن ه ال ا من المتلقي ذات ع اإلشكالية هن بمعنى آخر، تنب
ا يجعل تواجد                   سائد، وهو م ولكنه يقبل النسائي طالما أعاد انتاج الخطاب ال

 قة المفرغة   الحل فــىزلنا ندور   ما .الرؤى النسوية صعبا إن لم يكن مرفوضا      
سها ن    نف ة، م ن مرجعي ند، م ن س د م ستقل، الب شكل م ستحيلة ب سوية م ، الن

  . مبرر، من جدار للحماية
اب     واء للكت ة س وطن مغري رأة وال ين الم وازاة ب رة الم دو أن فك ويب

سواء  ى ال اد عل انين أو للنق سيرات   . والفن ن التف ر م ال، آثي بيل المث ى س فعل
ة  ت رواي ى تناول ة الت اق "األدبي دقزق ام   " الم وظ ع ب محف ا نجي ى آتبه الت

و بخمس       – ١٩٤٧ وان عن تلقى شخصية            - أعوام  ة أى قبل ثورة يولي م تت   ل
زً  فها رم دة بوص دوع حمي وب المخ ك المنه وطن المنته د . ا لل ل، وبع وبالمث

ه               امرور حوالى ستين عامً    ة ل ديل فى أحدث رواي  لم يتوان محمد المنسى قن
ر الغربي        " ائم فى الب ال نهضة         ب يحاء   ن اإل  ع  )٩("يوم غ أن الفالحة فى تمث

ار وتفرقت                   ال مخت مصر هى عائشة بطلة الرواية التي وقعت في حب المث
سبل ا ال ز، حيث نزعت . بهم ى رم شة إل ي تحول عائ ة واضحة ف والرمزي

امال ا آ ل وطن ا لتمث ى .. فرديته سعى إل سوية ت راءة ن ة ق ذه الرواي ستحق ه ت
اريخ         إعادة تفسير التاريخ على غرار ما ط       وود فى أن الت رحته مارجريت أت

ة        اطر الرواي د مخ و أح ائدة، وه ارات س رى أو تي صص آب رد ق يس مج ل
رى   يالبد من التعرف على التفاصيل التى شيدت هذه الت        . التاريخية ارات الكب

ومن هنا  . )١٠(المهمةال سنقع فى الخطأ الجسيم الذى يجعلنا نغفل القصص          إو
لت وتشكل الوعى عبر العديد من األحداث،       التى شك " التجربة"تظهر أهمية   

ستمرة          شكل تراآمى            processفالتجربة عملية م وعى ب ذات وال شكل ال   ت
يدات    . )١١( ت س ساء وجعل ا الن رت به ى م ارب الت ى التج ر ف ن النظ د م الب

شرين   ى ع د ف ى حزب الوف يدات ف ة س دأن بلجن ة يب ة الراقي رن يالطبق ات الق
ر اآلن  سائيةالبالماضى لينتهى األم ان الن سهالج ى األحزاب نف سياسية  ف  ال
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ار االستقالل في عشرين                  . آافة سوية مع تي ة الن تج عن انطالق الحرآ ات ين
االت البحث    ل مج سعينيات عن آ ي الت ة ف سر العزل ى آ رن الماضي إل الق

ا ة أآاديمي زال معزول ي ال ت سوي، الت الم الثالث-الن ارق، - في الع شكل مف  ب
 محاوالت تسعى للتقريب بين الدراسات األآاديميةحتى نتج عن تلك العزلة 

academia   والعمل الميداني activism .   ر م تغي أى أن الحرآة النسوية ل
.  نفسها نتاج المفردات إخطابها على مدار حوالى قرن من الزمان، فهى تعيد          

ح          إعادة  إهل تعبر    نتاج الخطاب عن استحالة المهمة النسوية وعن احتياج مل
  لقوميات المختلفة؟للتلحف با

  
  
  

  :هوامش
(1) Jayawardena, Kumari (1986). Feminism and 

Nationalism in the Third World.  London: Zed Books.  
ذه اللجان        " نسائية"هناك لجنة   ) ٢( بكل حزب ونقابة، اال أن آل توجهات ه

ا رار م ى تك ىتنصب ف ان  ف ال إذا آ بيل المث ى س سة، فعل دة الرئي  األجن
رأة              ا سائية بمناصرة الم ة الن وم اللجن لحزب يناصر القضية الفلسطينية تق

ور  ن المنظ سطينية م سه،الفل سوي   نف ور ن ن منظ يس م ة  .  ول ى حال وف
د من              سعى لجمع مزي ا ال سائية إم ام اللجان الن ات تكون مه وجود انتخاب
اب                   ات مع غي ساء لالنتخاب ا أو تترشح  الن األصوات لمناصرة مرشح م

  . الب نسويةآامل ألى مط
عراوي،  ) ٣( دى ش ذآراته سعيد . م ة ال ديم أمين اهرة. تق الل، : الق دار اله

١٩٨١ .  
ابى ) ٤( ى آت ل ف ن قب ت م سائي؟عمل سوى أم ن ين ن ة ب ى التفرق  عل

ذى      " نسوي"من وجهة نظرى تشير     . المصطلحين إلى التوجه الفكرى ال
ا مخ       تج خطاب ذى ين ر ال و الفك رأة، وه ل أو ام اه رج ن أن يتبن ا يمك تلف

وع الجنس           " نسائي"أما  . بالضرورة ى ن شير إل رجل أم   (فهو مصطلح ي
تم                  )امرأة دون أن ي ام ب ساء فى المجال الع ، وبالتالى فإن مجرد تواجد الن

  . مختلف ال يشار إليه سوى أنه فعل نسائي طرح خطاب
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ذه     ) ٥( ن ه صورة م سخة م ى ن ازى عل و غ اد أب دآتور عم ن ال حصلت م
  . بنسخها من دار الكتبالرسالة، وآان قد قام 

ازي، ) ٦( و غ دين أب در ال ارب ه: مخت ه وفن اهرة. حيات ى : الق المجلس األعل
  . ٢٠٠٩للثقافة، 

  .  ١٩٨٦طالس للنشر، : دمشق. ١ج . األعمال الكاملةأحمد فؤاد نجم، ) ٧(
  . ٢٠٠٧دار قباء، : القاهرة. الديك دا طوريمان بكري، إ) ٨(
اهرة . ئم فى البر الغربي    يوم غا محمد المنسى قنديل،    ) ٩( شروق،  : الق دار ال

٢٠٠٨   .  
(10) Atwood, Margaret (2005). Curious Pursuits: 

Occasional Writings. London: Virago.  
(11) de Lauretis, Teresa. (1984). Alice Doesn’t: 

Feminism, Semiotics, Cinema. Bloomington: Indiana 
U P. 
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  قراءة عربية لمؤتمر نسوى

 
 

  إيناس الشافعي

ام  ة ع دول العربي ة ال ة ١٩٤٥افتتحت جامع اح الجامع بق افتت د س  ، وق
سمبر    ى دي اهرة ف ى بالق سائى عرب ؤتمر ن د م د عق ام واح و ، ١٩٤٤بع وه

  .تحاد النسائى العربى  برئاسة هدى شعرواىعام تأسيس اال

وطنى      وقد اتسمت الحرآة النسائية منذ بدايات ا       لقرن العشرين بالوعى ال
م طرح  ا ت ة ، آم ساء عن المطالب الوطني م تنفصل مطالب الن ومى فل والق

دما طرح          وقضية المرأة فى آل المناسبات          ة، فعن ة والعربي ل الوطني المحاف
ام        سيدات ع ة لل د المرآزي  اتيبً  ُآ١٩٢٤االتحاد النسائى المصرى ولجنة الوف

اة      وشامالً  ا عامً ا تصورً تيُبُكلمطالب المرأة المصرية، ضم  ال       لتطوير الحي
  .العامة المصرية فى األمور السياسية والنسوية واالجتماعية

ة              وقد اهتمت الحرآة النسوية بالشأن العربى ، فقد تفاعلت رموز الحرآ
سطين   ضية فل ع ق سوية م ى    وُع الن ات ف ساء العربي ضم الن ؤتمر ي د أول م ق

سائى        ١٩٣٨بريل  أ اد الن دار االتح ؤتمر             ب ى الم ق عل د أطل " المصرى ، وق
شرق ساء ال ؤتمر ن ارك ،"م ث ش ى  حي ساء ف ى الن افة إل ؤتمر باإلض الم

العربيات نساء من إيران والهند تعبيرًا عن التضامن مع النساء الفلسطينيات           
اهرة للنظر فى                  ، وقد عقد مؤتمر نساء الشرق بالتزامن مع مؤتمر آخر بالق

ؤتمر    . البرلمانيين المصريين القضية الفلسطينية بدعوة من      وسجلت أعمال م
وان     دار بعن ى إص شرق ف ساء ال سطين  "ن ضية فل ة وق رأة العربي  زود "الم

ه ، وخصص                ة للمشارآات ب بأوراق المؤتمر وتوصياته  صور فوتوجرافي
  .صافى إيراد الكتاب لصالح منكوبى فلسطين ونسائها وأبنائها  وأراملها
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د ب          ذى عق ؤتمر ال انى           ونعود إلى  الم ؤتمر العربى الث اهرة ، وهو الم الق
سمبر   بالد    ١٩٤٤دي ف ال ة وموق بالد العربي ى ال رأة ف ضية الم ة ق  لدراس

سائية من       فيهالعربية من النساء إلى جانب قضية فلسطين فقد شارك           ود ن  وف
ة هي راق ،  : ست دول عربي وريا ، والع سطين ، وس ان ، وفل مصر ، ولبن

ن د م ل وف د رأس آ رق األردن، وق وز وش دى رم شارآة إح ود الم  الوف
 عن   "هدى شعراوي "وقد عبرت السيدة    . الحرآة النسائية بالبلدان المشارآة   

رً  ااصًرصًر ن   ن     المؤتمر باعتباره  رً   آبي سائى ودعمً       اا آبي سائى ودعمً     للتضامن الن ان الوحدة     االلتضامن الن ان الوحدة      ألرآ  ألرآ
  . وذلك خالل آلمتها الفتتاح المؤتمر" " العربيةالعربية

""

م اا

ا            شارآة ب سائية الم ود الن وم     وقد ألقيت آلمات تمثل الوف لمؤتمر خالل الي
سوى     ه الن ؤتمر بجانبي داف الم شارآات أه ه الم دت في اده أآ ن انعق األول م
ة وضع         سطين ، واشتملت الكلمات االفتتاحي والتضامن العربى مع قضية فل

شارآة        ة الم ة    فى  النساء بالدول العربي ؤتمر ففى آلم و الهدى   "الم ولى أب  "ل
رأة األر          ة   رئيسة وفد  شرق األردن تصف وضع الم ة     " دني رأة البدوي ة     إن الم رأة البدوي إن الم

د    ى التقالي ًا عل ك جري يش ، وذل ن متاعب الع ا  مم يخفف  ساعد زوجه د   ت ى التقالي ًا عل ك جري يش ، وذل ن متاعب الع ا  مم يخفف م ساعد زوجه ت
أنه ال يزال يعوزها التعليم إلنقاذها من ظلمات الجهالة         أنه ال يزال يعوزها التعليم إلنقاذها من ظلمات الجهالة         ووالعربية الصحيحة ،    العربية الصحيحة ،    

صف   "" ين ت ى ح ورى " ف الء الكف رأة    "نج انى دور الم د اللبن ضوة الوف  ع
ة            اا" " اللبنانية فى الكفاح ضد االستعمار       ار من أجل حري د والن تقبلت الحدي ة            س ار من أجل حري د والن تقبلت الحدي س

  ..لبنان األمر الذى تجاوب صداه أنحاء الدنيا لبنان األمر الذى تجاوب صداه أنحاء الدنيا 
ى  ١٢ من   ة أيام عقد المؤتمر على مدار خمس     سمبر  فى صورة    ١٦إل  دي

ؤتمر سائية للترحيب بأعضاء وعضوات الم سات صباحية وحفالت م  ،جل
ضايا                ى الق م تقتصر عل ا ل وباستعراض قرارات وتوصيات المؤتمر نجد أنه

نهج         ،النسائية العربية فحسب   ة لتحقيق التكامل وم ة عملي  وإنما طرحت رؤي
  .للعمل المشترك بين البلدان العربية

سوية حول  ؤتمر المطالب الن رارات الم رأة طرحت ق ضايا الم فحول ق
ساواة     ،الحقوق السياسية للمرأة العربية   ة بالم  حيث طالبت الحكومات العربي
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ساء والر   " التدريجية"  ة ومرشحة           بين الن سياسية آناخب وق ال  ،جال فى الحق
ساواة ق الم إجراء مؤقت لتحقي شيوخ آ ين بمجلس ال ضية التعي  ،وطرحت ق

  . قضية المساواة فى مواقع صنع القرارتآما طرح
د طرح شرعية فق ة وال وق المدني ى الحق ا ف ضايا تأم ة بق  مطالب متعلق

د حق الطالق          ا تقيي ذلك طالب بتعو      ،األحوال الشخصية منه رأة    وآ يض للم
ذلك   ،عما يصيبها من ضرر بسبب  إساءة الرجل الستخدام حق الطالق               وآ

د سن       تقييد تعدد الزوجات إال بإذن من القضاء والحد من سلطة الولى وتحدي
ساواة      ،االزواج بجميع الدول العربية لستة عشر عامً        آما طالب المؤتمر بالم
  .بين الرجل والمرأة فى أحكام قانون العقوبات

صادية       وح ؤتمر    وجَّ  ،ول حقوق النساء العربيات االجتماعية واالقت ه الم
ل   يم والعم ى التعل ة ف ات العربي ى الحكوم رارات إل االت  -توصيات وق  مج

  . العمل– حماية األمومة والطفولة – الصحة –التعليم 

ع       ارى لجمي يم اإلجب رورة التعل ؤتمر ض ب الم يم  طال ال التعل ى مج فف
ة و األمي واطنين لمح وير  الم ضية تط ة ، وطرح ق دان العربي ع البل ى جمي  ف

ه ثمرات الحضارة     ت حيث طالب بطبع التعليم بطابع عربى      ،المناهج لتقى في
الد        ر ب رى لتظف ضارات األخ ر الح ن عناص ا م ب معه ا يتناس ة بم العربي

  .العروبة غيرها من هذه الحضارات

سمً              ؤتمر ق ة خصص الم ة والطفول  ا خاصً  اوفى حماية الصحة واألموم
أن يخضع                     زوجين ب زم آال ال شريع يل لحماية األمومة ومما طالب به  سن ت
انون      ن ق لى ، وس ل مرض تناس ن آ ه  م ت براءت مى يثب ى رس شف طب لك

  .لحماية المرأة العاملة أثناء الحمل وبعد الوضع

شعوب                   م وال ى األم ه إل م توجيه ة وت ومن أهم ما طالب به لحماية الطفول
د ع     :العربية سمى حزب         أن يقوم آل بل وى ي اعى ق شاء حزب اجتم ربى بإن

  .ا عن آل التشكيالت السياسيةويكون بعيًد" الطفولة 
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ؤتمر  صر الم م يقت ى ل ات عل ا للحكوم ى وجهه سوية الت ب الن المطال
 من البلدان العربية    ىالعربية بغض النظر عما وصلت إليه أوضاع النساء بأ        

دول العربي  ين ال صادى ب اون اإلقت ا تطرق للتع سهيل ، إنم ب بت ة حيث طال
م    شجيع األم ب بت ة ، وطال م العربي ين األم ارى والمواصالت ب ادل التج التب
ع         ى جمي ا ف ة لترويجه صنوعاتها المختلف ارض لم ة مع ى إقام ة عل العربي

ه             أمامتح  ف وبأن ي  ،األسواق د طرق  ، المرأة العربية باب آل عمل شريف تري
اءات    عمال مادامت ومساواة أجرها بأجر الرجل عن آل األ       المؤهالت والكف

  . متساوية

وفى مجال التضامن السياسى طالب المؤتمر بتضافر األمم العربية على      
ا  ل منه تقالل آ وين   ،صيانة اس شروع تك ده لم ن تأيي ؤتمر ع ن الم ا أعل  آم

  .جامعة للدول العربية

ة  شعوب العربي ؤتمر ال د طالب الم سطينية فق ضية الفل ى مجال الق ا ف أم
ى وقف الهجرة فى               بتأييد قضية فلسطي   ن ، آما طالب الحكومات بالعمل عل

وق                     دفاع عن حق ة لل بالد العربي ع ال دعوة فى جمي فلسطين وقفًا تامًا ونشر ال
يس                ات المتحدة ورئ رئيس الوالي العرب بها ، وإرسال برقية باسم المؤتمر ل

ين    إحكومة   ه ب دلوان ب نجلترا تتضمن اإلعراب عن تألم سيدات العرب مما ي
ر رب   آن وآخ ق الع ساب ح ى ح صهيونية عل اهر ال صريحات تظ ن ت  م

  .ال يتأثرا بنفوذ اليهود أالصريح والمطالبة باسم السالم ب

ة                ؤتمر بالمطالب م يكتف الم ة ل وعلى عكس العديد من المؤتمرات العربي
ا دع            ذلك إنم وك العرب     ابحقوق الشعب الفلسطينى دون تدابير واضحة ب  مل

را ات  ءوأم اء الجمهوري ى     هم ورؤس ة إل م العربي اء األم ن أبن ادرين م والق
ة         دابير الزم اذ ت ا اتخ رض منه ساهمة الغ رآة م يس ش ى تأس ساهمة ف الم

رب ا الع سطين لمالكيه ى فل ة ف اظ باألراضى الزراعي أليف ،لالحتف م ت ل ت  ب
لجنة لحفظ المبالغ التى ترد إلى الشرآة على أن توضع فى أحد المصارف         
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مودعين أسهمًا فى الشرآة بمقدار ما دفع     على ذمة تأسيس الشرآة ويعطى ال     
  .منهن/ آل منهم 

وطن         ضايا ال ات لق ساء العربي م الن ه وفه ق توج ؤتمر عم س الم ويعك
ة               العربى ولقضايا النساء آجزء ال يتجزء من القضايا العربية ، وطرح رؤي
سياسية    سائل ال ى الم ة ف ار العربي ين األقط ل ب ق التكام ة لتحقي سويه عربي ن

  . وطرح منهاج للعمل على القضية الفلسطينية فى ذاك الوقتواالقتصادية

 وقد تم   ،تحاد النسائى العربي  والجدير بالذآر أن المؤتمر شهد تأسيس اال      
دوبات                 سائى العربى من المن اد الن ة اإلتح انتخاب أعضاء المكتب الدائم لهيئ
ة   سة عام عراوى رئي دى ش رت ه المؤتمر ، واختي شارآات ب ة الم العربي

ة  كرتيرة وأمين سعيد س ساء     ،ال ين ن اون ب د التع ب توطي ن المكت دف م  واله
  .   العرب وبين المرأة والرجل وتحقيق المثل العليا وإنشاء جيل قوى 

  

  المراجع
اب   .الحرآة النسائية الحديثة  :إجالل خليفة . د • اهرة  -الهيئة العامة للكت الق

٢٠٠٨.  
راهيم  . د • ة إب ت عطي اد   : جورجي زمن والري عراوى ال دى ش ار د .ةه

  .١٩٩٨ لبنان -عطية للنشر
الم.د • د س ة محم اعى : لطيف ر االجتم رأة المصرية والتغيي -١٩١٩الم

  .٢٠٠٨القاهرة -الهيئة العامة للكتاب. ١٩٤٥
عراوى  • دى ش ة      :ه رأة العربي دة الم عراوى رائ دى ش ذآرات ه م

ة المصرية      ١٢٦العدد  . ١٩٨١القاهرة  –دار الهالل   .الحديثة  من مجل
.  
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  ع االجتماعىالنساء والنو

  (*)والنزعة القومية الجديدة

 
 

  شريفة زهور: تأليف
  شهرت العالم: ترجمة

لقد تفاعلت النزعة القومية مع قضايا النوع االجتماعي، والتصورات 
. المتعلقة بدور المرأة، من خالل أنماط تثير االنتباه وغالًبا متناقضة

لوطنى إلى دور وتتراوح هذه األنماط من مشارآة المرأة فى النضال ا
. األسرة فى سياسات الحماية، فى ظل اعتبار النساء منِتجات ومستهِلكات

لكن الدراسات العلمية حول النساء والنوع االجتماعى فى الشرق األوسط 
وأفريقيا وآسيا قد وفرت بعًضا من الرؤى الجديدة والمثيرة لالهتمام داخل 

 التى تدور حول الشرق ومع األسف، نجد أن الدراسات. النزعة القومية
األوسط تجرى قراءتها وآتابتها فى األساس من جانب نساء أخريات، ولم 

حول التاريخ السياسي، والعالقات " االتجاه السائد"ُتدمج داخل نصوص 
آما لم يندرج هذا الموضوع فى المواد . الدولية، أو العلوم السياسية

التى توجه التعليم " قافيةالتعددية الث"الدراسية، على الرغم من سياسات 
العام فى الواليات المتحدة وأوروبا، والتى تميل إلى الترآيز على القضايا 

أما فى الشرق األوسط، فإن االهتمام بقضايا النوع ". الدينية"أو " الثقافية"
االجتماعي، والمجال األضيق المتعلق بالنوع االجتماعى والنزعة القومية، 

 من المجتمع، وفى الهيئات - وأساًسا نسائية -رة فنجده داخل قطاعات صغي
الدولية المعنية بالتنمية، ولدى القائمين على إعداد اإلحصائيات، وبين 

  .الشباب المتعلم
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اب   (*)   The Middle East: Politics, History, and National. Institute of Middle: من آت

Eastern, Islamic, and Diasporic Studies, ٢٠٠٣. 

وتوضح برامج النزعة القومية الجديدة دور الُبنى البطريرآية فى 

وهناك البعض منها الذى يضم عناصر . مجتمعات المنطقة، وتدعمها
 االجتماعي، ويهدف إلى تحسين قدرات المرأة وأهدافها، بينما اإلصالح

  .يكفل والءها إلى األسرة والمجتمع واألمة

ويندر وجود أى اهتمام، على المستوى الوطني، لإلصالح فى مجال 
ومع ذلك، تقر المنظمات غير الحكومية . قضايا النوع االجتماعى للرجال

 مثل البرامج التى تتناول مشكالت –بأن البرامج الموجهة نحو إيجاد حلول 
 أو التهديدات العالمية مثل فيروس نقص المناعة -العنف ضد المرأة 

  . يجب توجيهها إلى الجنسين-) اإليدز(البشرية 
إن أحدث مجموعة من التفاعالت بين القومية الجديدة فى الشرق 
 األوسط والحرآات النسائية تقع تحت مظلة قضايا حقوق اإلنسان، وقد
جذبت االهتمام العالمي، وآذا مجمل صناعة المنظمات الصغيرة غير 

وهناك مجال فرعي، وإن آان مهًما، وهو دراسات النوع . الحكومية
، وتتناول أساًسا )وأغلبها يضم النساء وليس الرجال(االجتماعى والمواطنة 

نة افتقاد النساء لحقوقهن الكاملة آمواطنات، أو فى عالقتهن بالدولة، مقار
وعلى سبيل المثال، يقدم قمع طالبان للنساء فى أفغانستان مثاًال . بالرجال

للصدام بين مفهوم عالمى لحقوق المرأة والقيود التى تفرضها النزعة 
وبمجرد استيالء . اإلسالمية الجديدة على أجساد النساء وحرآتهن وعملهن

تى آشفن التحالف الشمالى على آابول، بحث المراسلون عن النساء الال
مؤخًرا عن وجوههن رمًزا للتحول من تفسير قومى جديد لقوانين النوع 

لكن . االجتماعى إلى مجموعة من الممارسات أآثر تسامًحا إلى حد ما
لم يتوقعوا االهتمام الخارجى بترشيح المرأة وخوضها " الجدد"األفغان 
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سيما "وسرعان ما تطورت فضيحة حول . انتخابات المناصب العامة
، وزيرة النساء، والتى اتهموها بالتجديف على اهللا وأطلقوا عليها "سامار

وحتى فى ظل غياب طالبان، هناك تحامل ضد . سلمان رشدى أفغانستان
وبالتالي، ينخفض بدرجة آبيرة فى أفغانستان . أدوار المرأة فى الحياة العامة

ت، الذى وفى المجلس العراقى المؤق. تمثيل المرأة السياسي" المحررة"
، تم اختيار امرأتين فحسب، على الرغم من "تمثيلية"ُأعلن عنه آهيئة 

  .٢٠٠٥خوض النساء األخريات النتخابات المنصب فى عام 

فى فترة مبكرة من القرن العشرين، آانت الدول األوروبية مهتمة 
وقد اندمجت . أساًسا بالحفاظ على الهيمنة السياسية فى الشرق األوسط

اإلستراتيجية والنزعة األبوية الغربية مع المصالح التجارية من االعتبارات 
أجل اإلبقاء على الشرق األوسط مصدًرا للمواد الخام وسوًقا للسلع 

وقدمت الحرآات القومية فى الشرق األوسط انتقادات لجوانب . الُمصنعة
لكن بعض القوميين دافعوا . من نظامها األصلى ذاته حول النوع االجتماعي

تلك المالمح نفسها ألنهم آانوا يأملون فى الحفاظ على جوهر شرعى عن 
. ثقافى للمجتمع، ال يغرس فى الذهن تلقائيا األنماط واألعراف الغريبة

ويدرس الباحثون نوعى رد الفعل فى الشرق األوسط، وخاصة على ضوء 
النقاش العام الدائر حول فصل النساء وارتداء الحجاب، فضًال عن نشأة 

كتابات النسائية فى ميدان العمل العام مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية ال
  .)١(القرن العشرين

يطرح البعض، مثل المؤرخة ليلى أحمد، وجود تواطؤ بين 
آما آتب قاسم أمين، أحد . اإلصالحيين من البلد والمصالح االستعمارية

لمسلمين للنساء تالمذة الُمصلح محمد عبده، هجوًما ضد معاملة المصريين ا
لقد فجر هذا الكتاب . ١٨٩٩، الذى ُنشر عام "تحرير المرأة" فى آتاب –

وآتبت . فيًضا من النقاشات، واالتهامات، والخالفات حول وضع المرأة
ليلى أحمد تقول إن قاسم أمين آان متأثًرا بالجهود البريطانية المبذولة لوصم 
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 بأنهم أدنى اجتماعيا المصريين، بوجه خاص، والمسلمين، بوجه عام،
لقد آان الموقف البريطانى زائًفا ألن . )٢(وسياسيا بسبب معاملتهم للنساء

آثيًرا من الرجال والمسئولين البريطانيين، بمن فيهم لورد آرومر 
(Evelyn Baring) آانوا يعارضون توسيع حق االقتراع ليشمل المرأة ،

  .البريطانية

نت لديه أى نية الستخدامه على هذا إننى أشك فى أن قاسم أمين آا
بل آان مقتنًعا باألحرى أن خوف النساء من الطالق وتعدد . النحو

الزوجات، فضًال عن عزلتهن وعدم تعليمهن، قد خلق عالقة فاسدة وغير 
فالخلفية الطبقية . متساوية بين الرجال والنساء يمكن ويجب معالجتها

 Juan)، آما أشــارت جــــوان آول الخاصة لقاسم أمين ترتبط بنشأة أفكاره
Cole)بمقارنة قاسم أمين بطلعت حرب، رجل األعمال القومى المصري  .

إن طلعت حرب، الذى ينحدر من مرتبة أدنى قليًال بالمجتمع، قد جادل مع 
قاسم أمين حول قضايا النوع االجتماعي، حيث آان طلعت حرب يتبنى 

إلى أن الطبقات الوسطى آانت وقد أشارت آول . منظوًرا أآثر محافظة
لكن الفصل بين الجنسين . تطمح إلى الفصل بين الجنسين آما تفعل النخب

لم يكن مسألة عملية بالنسبة للطبقات األدنى، حيث آانت نساء آثيرات 
 جزًءا من خطاب -مضطرات إلى العمل، وآان موضوع الحجاب رمزيا 

لى التعليم والتعرض للعالم آان  لكن افتقار النساء إ- )٣(االحتشام والشرف
يضر بالجنسين، وبالتالى يضر بنظام األسرة، ويحول دون التقدم بشكل 
مناسب نحو الحداثة التى آان قاسم أمين وغيره من اإلصالحيين 

  .يتصورونها
وقدم آخرون توثيًقا لنشأة أنصار النسوية من الذآور واإلناث، 

جتماعى بوصفها تجلًيا للوعى النسائى واالنتقادات الداخلية لنماذج النوع اال
المتنامي، واستهالًال لمشارآة المرأة فى الحرآات القومية فى ترآيا ومصر 

ومن لم يقرأ تلك األدبيات . )٤(وإيران، عالوة على بلدان جنوب وشرق آسيا
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يخطيء أحياًنا ويعتبر الغرب مصدر أو محرك اإلصالح فى مجال النوع 
إن هذه المعلومات حول مشارآة النساء المبكرة . االجتماعى بالعالم أجمع

فى الحياة العامة فى هذه البلدان الشرق أوسطية أو األسيوية توضح، فى 
  .المقابل، الجذور األصلية لإلصالح فى مجال النوع االجتماعي

لقد أدت ردود األفعال المختلطة للنقاش الدائر حول دور النساء فى 
مج مختلفة لدى الحرآات القومية فى ما يتعلق الحياة العامة إلى وجود برا

وآان النموذج األآثر انتشاًرا . بقضايا المرأة ودور األسرة فى المنطقة
يتعلق بالتعامل مع النساء المرتبطات بالحزب الرئيسى باعتبارهن يقدمن 

ويمكن أن تطرح مثل تلك المجموعة أهداًفا نسوية . مجرد مساعدة إضافية
لكن . مر باعتبار تلك األهداف مكوًنا من مكونات الحداثةبقدر ما يتعلق األ

النساء قدمن هذه المساعدة اإلضافية بحماس ألحزاب أخرى أيًضا، وعلى 
سبيل المثال حزب الرفاه فى ترآيا، حيث ال يجرى ترشيح النساء للمناصب 
العامة، لكنهن يقمن بدور حيوى فى حشد األصوات وتجنيدها لصالح موقف 

  .)٥(الحزب
وفى التسعينيات، شهدت بعض قضايا النوع االجتماعى إعادة تقييم 

إن أسلوب النظر إلى نظام النوع . بسبب االهتمام العالمى بحقوق اإلنسان
االجتماعي، فضًال عن التمييز بين الجنسين فى الشرق األوسط، آان ُمقدًما 
 إلى الغرب آدليل على المفارقات التاريخية فى الشرق األوسط، أو

فى مصر، والسودان، والقرن (ختان اإلناث :  مثل-فهناك قضايا . البربرية
، )األفريقي، وغيرها من المناطق األفريقية المسلمة مثل أجزاء من نيجيريا

والقتل دفاًعا عن الشرف، وارتداء الحجاب، والفصل بين الجنسين، 
عمالة اإلناث والتمييز مــن خالل قانــــون األسرة التقليدي، وانخفاض نسبة 

 تم تقديمها جميًعا، باإلضافة إلى مشكالت –) فى مقابل عمالة الذآور(
التمييز فى مكان العمل، والسقف الزجاجي، : خاصة أقل إقليمية مثل

آما ُأخذت هذه القضايا فى الحسبان أيًضا . واستبعاد المرأة من صنع القرار
أصبح يبدو للعالم و. من منظور التنمية الدولية، والخصخصة، والعولمة
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الخارجــى عدم مواجهة األشكال التقليدية للتمييز بين الجنسين، أو تعزيزها 
ولم يكن المنطق القومى حول وجود فجوات بين . بسبب الضغوط الدينية

  .الجنسين مفهوًما دائًما بشكل جيد
لقد تعرضت النسويات الغربيات لإلهانة عندما قام طالبان فى أفغانستان 

، حتى بعد االستيالء على الحكم فى عام )٦(النساء من حقوق اإلنسانبتجريد 
ومع ذلك، سعت العناصر البراجماتية فى حكومة الواليات المتحدة . ١٩٩٧

. إلى التفاوض مع طالبان آقوة يمكن أن تحقق االستقرار فى أفغانستان
. ستانوربما آان الدافع األولى يتمثل فى إمرار خط أنابيب للنفط خالل أفغان

لقد آتب الصحفيون عن طرد الفتيات والنساء من المدارس المختلطة، 
وطرد الموظفات من المستشفيات والمكاتب، وضرب النساء الالتى خرقن 

ومع ذلك، أصبح واضًحا عدم وجود . قواعد بعينها حول الغطاء فى ملبسهن
ل، آانت وبالفع. وسيلة سهلة للتأثير على المناطق التى يسيطر عليها طالبان

سياسات النوع االجتماعى لطالبان تحتل موقًعا مرآزيا فى أجندته السياسية 
  .، ولجنوده فى القوات المحاربة)٧(والوطنية

ومن هنا، يجب تغيير األسئلة التى نطرحها فى ما يتعلق بالنوع 
  :آانت هذه األسئلة تضم سابًقا ما يلي. االجتماعى والقومية

همهن للنوع االجتماعى عندما يساعدن فى هل يتغير وعى النساء وف
  النضال الوطني؟

هل النضال الوطنى يحل حتًما محل اإلصالح فى قضايا النوع 
  االجتماعي؟

  :أما األسئلة المعاصرة فتضم
  آيف يمكن أن تتغلب النساء على انتهاك حقوقهن اإلنسانية؟

ه ما الدور الذى يجب أن يضطلع به التدخل أو الضغط الدولى فى هذ
  العملية؟
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فى الشرق األوسط " األمة"آيف ساعدتنا بحوثنا حول النساء والنوع و
على تحديد األنظمة المختلفة للنزعة األبوية والتمييز بينها، وإن آانت 

 فى األسرة، وفى مكان العمل، وفى المؤسسات السياسية، وفى –متوازية 
  )٨ (المؤسسات الثقافية، وفى أمور الحياة الجنسية؟

 تأثرت، بدورها، آل هذه المجاالت بوجه خاص بتاريخ القومية وآيف
  الجديدة والسياسات التى نناقشها هنا؟

هناك العديد من الدراسات المنشورة حول المرحلة األولى من القومية 
وهناك أيًضا . )٩(وعالقتها بالحرآات النسائية وقضايا النوع االجتماعي

الحرآات القومية المعاصرة، وفى أبحاث أآاديمية تصف أدوار النساء فى 
ويتمثل أحد األسئلة فى ما إذا آانت الجهود النسائية قد . )١٠(ُبنى الدولة

للعمل على أساس النوع " العادي"استهدفت بالفعل تغيير التقسيم 
االجتماعي، أو غيره من األنماط االجتماعية، أم أنها سعت فحسب إلى 

الوصف بالنسبة للمجموعات ذات  آما جاء –تحسين سوء معاملة المرأة 
 وهو مصطلح استخدمته –" المرأوية"إن سيمانطيقا ". المرأوي"اإلطار 

 – )١١("النسوية" وغيرها فى مواجهة آلمة (Alice Walker)أليس ووآر 
تظل قضية مطروحة للنقاش، ألن النزعة النسوية ترتبط اآلن بالغرب 

النزعات النسوية بصورة أعمق من ذى قبل، على الرغم من تاريخ 
إن الزميالت فى الشرق األوسط، والمنخرطات فى بحوث حول . األصلية

بل ترفض نساء ". النسوية"نساء الشرق األوسط، يشرن بفكاهة إلى آلمة 
  ".نسويات"آثيرات أن يتم تحديدهن باعتبارهن 

من النزعة النسوية " الموجة األولى"لقد قامت الكتابات النظرية بتحليل 
 االعتدال –ا فى أنحاء العالم بجانب أهداف اجتماعية أخرى وظهوره

وإلغاء الرق فى الواليات المتحدة، واالستقالل من الحكم الكولونيالى فى 
إن إدخال النظرية يتيح لهذه الدراسات تصنيف أو تقدير . )١٢(العالم الثالث
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لتى تلك الحرآات على أساس درجة استقاللها الذاتى عن الحرآات القومية ا
يديرها رجال، ومدى نجاحها فى تحدى أو تغيير وضع المرأة، وزيادة فترة 

وهناك العديد من الكتب التى تضم مقتطفات أدبية مختارة تغطى . حياتها
النوع االجتماعى ودوره فى الدول القومية بالمنطقة، لكنها فى الواقع ليست 

فى بلدان دراسات مقارنة، بل عبارة عن تجميع لدراسات حالة توجد 
وغالًبا ُتعد مقدمات هذه الكتب بمثابة التحليل المقارن الوحيد . مختلفة

وبالتالي، تعانى البحوث حول المرأة والنوع . المطروح، وحتى بشكل عام
االجتماعى من نقص فى التحليل المقارن بين منطقة وأخرى، وأيًضا بين 

: ى النحو التاليوهناك أسباب لهذه الفجوة، يمكن تحديدها عل. بلد وآخر
تفضيل الناشرين للموضوعات التى تلقى اهتماًما أوسع، وتخصص الباحثين 
الذى يحد معرفتهم بالحاالت األخرى، عالوة على وجود ميول أيديولوجية 

وعلى سبيل المثال، هاجم بقسوة بعض الباحثين فى مجال دراسات . بعينها
اسموها ) أ: (منطقةالشرق األوسط البحوث المقارنة حول النساء فى ال

) أو العالم الثالث(بحوًثا استشراقية أو جوهرية إلدماج نساء الشرق األوسط 
المقارنات ) ب(، )١٣(داخل فئة أو فئات مماثلة من المشكالت والصور

الخاطئة التى عقدتها الباحثات النسويات فى العالم الثالث بين النساء والنوع 
والنامية، ألن الظروف المادية تختلف االجتماعى فى المجتمعات المتقدمة 

على أن المقارنات مفيدة وضرورية، وبالتالى يشير آثير من . بدرجة آبيرة
الباحثين اليوم إلى تعددية النزعات النسوية، والتى تشكلت عبر سياقاتها 

  .)١٤(الخاصة

  قصص القادة ونسوية الدولة

اء التربويات، إن التسلسل الزمنى ألفعال القوميات النسويات، والنس
. والكاتبات، يخلق تاريًخا نسوًيا موازًيا لتاريخ القادة فى قصة تشكيل األمة

وتوضح قصصهن أنماًطا بعينها للترآيب الذى يضم قضايا النوع 
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لقد . االجتماعى مع النزعات القومية فى فترة مبكرة من القرن العشرين
روحة أمام النساء واجهت هؤالء النساء وناقشن بعض القضايا نفسها المط

التقاليد التى تمنع المرأة من الحديث العام، واحتياج النساء إلى : فى الغرب
الحقوق السياسية، وتحقيق تعليم أفضل للبنات والنساء، وفتح الفرص 

آما درست هؤالء النساء أيًضا قضايا تعدد الزوجات، . المهنية أمامهن
  .يةوارتداء الحجاب، وغير ذلك من القضايا المحل

  األنشطة المبكرة فى مصر

، التى آانت تكتب تحت اسم )١٩١٨ – ١٨٨٦( ملك حفنى ناصف 
. ، اآتشفت بعد زواجها أن زوجها لديه زوجة أخرى"باحثة البادية"مستعار 

، فقد )١٥(ونظًرا ألن تعدد الزوجات آان حًقا للرجال ورد فى القرآن الكريم
ا األمم اإلسالمية الوحيدة التى ظل موجوًدا فى القانون المصرى الحديث، أم

واجهت ملك حفنى ناصف هذا الوضع دون أى . لم ُتِبحه فهى ترآيا وتونس
وألنها أآثر محافظة من النساء األخريات المناديات . بدائل قانونية

باإلصالح، لم تكن تعتقد أن المجتمع مستعد لقيام نساء النخبة بخلع الحجاب، 
وبالمثل، لم يكن أمام . والوقت  قد يحدثان التغييرلكنها آانت تأمل أن التعليم 

نساء تلك الفترة سوى التسليم بعدم ظهورهن فى أماآن عامة مختلطة، 
وبالتالى قامت بتفويض رجل بقراءة قائمة مطالبها فى اجتماع المؤتمر 

حق : وقد تضمنت هذه المطالب ما يلي. ١٩١٠الوطنى المصرى عام 
 وإجراء تغييرات فى قوانين األحوال الشخصية المرأة فى الصالة بالمسجد،

، وزيادة )فى مجاالت الزواج، والطالق، والميراث، وحضانة األطفال(
وآما أشرنا أعاله، . )١٦(تعليم النساء، وإتاحة الفرص المهنية لالستفادة منها

وافقت ملك حفنى ناصف على استمرار زواجها فى ظل وجود زوجة ثانية، 
ة جافة إلى العالقة بين هيمنة الذآور والكولونيالية، لكنها أشارت بطريق
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عندما قالت إن الزوج المتزوج من زوجتين أو أآثر يجب تعيينه وزيًرا 
  .)١٧(للمستعمرات

، فقد طرحت المرأة فى التعليم عن طريق تقديم "نبوية موسى"أما 
، )١٨(التماس حول حق البنت فى التعليم حتى حصولها على شهادة البكالوريا

وأصبحت أول امرأة مصرية تعمل ناظرة مدرسة ومفتشة فى مدارس 
لقد أدرآت نبوية موسى، وهى قومية متحمسة، أن المدرسات . البنات

وهو . المصريات بمقدورهن منافسة مدرسات الغرب الالتى أتين إلى مصر
) الذآورية(ما أوجد هنا، باإلضافة إلى الهيمنة الذآورية والكولونيالية 

وال يزال نظام التعاقد األجنبى . )١٩(نسائية" آولونيالية ثانية"نية، البريطا
  .هذا مستمًرا فى مدارس اللغات األجنبية رفيعة المقام حتى يومنا هذا

 أيًضا قضايا تعدد الزوجات، وعزل النساء، "هدى شعراوي"واجهت 
وأساليب سيطرة الذآور على النساء بما يؤدى إلى تقليص قدراتهن فى 

لكن الناس عادة ما تتذآر هدى شعراوى بموقفها . )٢٠(ن الشخصيةحياته
لقد آانت . ١٩٢٣الرائع فى خلع حجاب الوجه ومعها سيزا نبراوى فى عام 

فقد اشترآت . هدى شعراوى قائدة فى الحرآة القومية ضد البريطانيين
النساء المصريات من جميع الطبقات االجتماعية فى المظاهرات ضد، أو 

، لكن الرجال آانوا الممثلين ١٩١٩ت مع، البريطانيين فى عام المواجها
وآان زوجها على شعراوى نائًبا . والمندوبين الوحيدين والساسة الرسميين

 إلى قيادتها للجنة - عالوة على جهودها -لرئيس حزب الوفد، وساعد 
والتى أصبحت فيما بعد ) ١٩٢٠تشكلت عام (المرآزية للنساء الوفديات 

  . النسائى المصرياالتحاد

أرسل االتحاد النسائى المصرى وفًدا إلى المؤتمر الدولى لرابطة حق 
المرأة فى االقتراع، الذى انعقد فى روما، وشارك فى األنشطة السياسية 

وآانت معرفة القراءة والكتابة قضية . واألعمال الخيرية، آما أصدر مجلة
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اء آن متعلمات فى عام فقط من النس% ٢مهمة بالنسبة للمجتمع، فحوالى 
لقد نجح االتحاد النسائى المصرى فى الضغط على الحكومة لفتح . ١٩٢٧

، سمح أحمد لطفى السيد ١٩٢٩وفى عام . ١٩٢٥مدرسة ثانوية للبنات عام 
 لمجموعة من النساء أن يبدأن فى الدراسة – عميد جامعة القاهرة –

  .)٢١(الجامعية

 مجال تقديم الخدمات إن جهود االتحاد النسائى المصرى فى
االجتماعية، على نحو مستقل، إلى الفقراء آان نشاًطا تمارسه بالفعل نساء 
أخريات من الطبقات العليا، والالتى قمن بتأسيس مبرة محمد علي، وعديد 
من العيادات األخرى، والمستوصفات، والمشروعات، ونجحن فى إقناع 

ًرا، سارت الحكومة فى هذا وأخي. النخب بتوفير التمويل الالزم لجهودهن
آما بدأ االتحاد النسائى المصرى أيًضا فى بذل جهود إلصالح . )٢٢(النهج

  .)٢٣(قانون األحوال الشخصية، ومهاجمة الدعارة المقننة

  ترآيا

إن قضايا النشاط القومي، ودور النساء فى مجال العمل العام، والجهود 
أثرت فى قصة النساء المبذولة إلصالح قانون األحوال الشخصية قد 

ففى ترآيا، آما فى مصر وإيران، جادل . والقومية فى بلدان أخرى أيًضا
الرجال من أجل إصالح قضايا النساء والنوع االجتماعى فى القرن التاسع 

، )١٩٦٤ – ١٨٨٤(وهناك هاليد إديب أديفار . عشر بمن فيهم نامق آمال
تزامنت طفولتها تاريخيا  والتى ،"هدى شعراوي"لـ وهى النظيرة الترآية 

مع بيئة الحريم، وأدرجت أوصاف ميراثها اإلسالمى فى آتاباتها 
لقد آانت وطنية ونسوية، ألقت الخطب فى مظاهرات . )٢٤(اإلبداعية

جماهيرية ضخمة أثناء احتالل الحلفاء السطنبول خالل الحرب العالمية 
 أليف هانم، والتى وهناك نسوية أخرى فى فترة مبكرة، وهى فاطمة. األولى
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وأصدرت صحيفة للنساء آجزء من مجموعة " النساء فى اإلسالم"نشرت 
  .متنامية من المطبوعات للنساء القارئات فى المنطقة

واألآثر داللة بالنسبة للنساء فى ترآيا هى التغيرات القانونية التى 
فقد آانت الطريق ممهدة لمثل تلك اإلصالحات، نظًرا . ١٩٢٣شهدها عام 

لوجود حرآة نسوية مبكرة فى العهد العثماني، أو نسوية لجنة االتحاد 
 قائلة إن جهود (Deniz Kandiyoti)وقد آتبت دينيز آاندايوتى . والتقدم

  :لجنة االتحاد والتقدم التى سبقت إصالحات أتاتورك للنساء قد نبعت من

. طبقة وسطى أصلية من رجال األعمال األتراك المسلمين
ا أن التوسع فى عمل المرأة وفرصها فى وآان واضًح

الحصول على تعليم عاٍل جزٌء من هذه العملية ونتيجة 
للحاجة إلى آوادر جديدة وليس نتيجة لرؤية حديثة حول 

ويجب التأآيد أيًضا . مشارآة المرأة علــى قــدم المساواة
علــى أن آثار االضطراب والخسائر البشرية من جراء 

ب العالمية األولى هى التى دفعت حروب البلقان والحر
النساء العثمانيات إلى العمل وتأدية الخدمات التى آانت 

  .)٢٥(سابًقا مجاالت مقصورة على الرجال

لقد آان أتاتورك قادًرا على تغيير النظام القائم، نظًرا لمكانته آبطل 
. قومى تمكن من هزيمة جيوش غربية عديدة آانت تهدد االستقالل الترآي

قام بإصالحاته بفكرة خلق دولة جديدة تمتلك قاعدة قوة مختلفة تماًما وقد 
، وآانت أقوى "الُعلما"فقد قضى على سلطة . عما آان موجوًدا من قبل

آما حظر أتاتورك . سلطة فى مجاالت التعليم وقوانين األحوال الشخصية
 – مثل تعدد الزوجات –بعض الممارسات التى آانت قائمة حينذاك 

القومية، : السهام الستة للكمالية( فلسفته ذات النقاط الست وأدمجت
فكرة ) والجمهورية، والدوالنية، والشعبوية، والعلمانية، واإلصالحية
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اإلصالح بالنسبة للنســاء وإدخالهــن إلـــى الدولــة القومية بوصفهن 
آما أوضح أفكاره من خالل معاملته التقدمية . مواطنات آامالت وإنتاجيات

بناته، وتشجيع دخول المرأة إلى العمل المهني، وإدخال إصالحات فى ل
الملبس والرياضة البدنية للبنات، ومهاجمة مشكلة األمية من خالل 

  .إصالحات آاسحة فى مجال اللغة، عالوة على برنامج لتعليم الكبار

وقد يبدو أن نساء الطبقة الوسطى بالحضر، بوجه خاص، استفدن من 
وفى المجمل، ازدادت العمالة النسائية فى ترآيا، وهو بلد . سياسات الدولة

اقتصاده ليبرالى ولكن ليس بالقدر المتوقع خارج صناعات النسيج 
ويصعب قياس العمالة النسائية غير الرسمية، سواء من خالل . والمالبس

إذ ال يعترف (العمل بالقطعة أو فى مجال توفير العمالة الزراعية فى الريف 
. )٢٦ () األسرة المعيشية الذآور، وبالتالى ال يظهر فى اإلحصاءاتبه قادة

على أن هناك جوانب بعينها فى المواقف البطريرآية للدولة تبدو تحت 
 وعلى سبيل المثال تلك –النقاش، فضًال عن محاولة إصالح القانون المدنى 

ومنح الجوانب التى تتعلق بنفقة الزوجة المطلقة، أو دعم الطفل ماليا، 
لكن مشكالت العنف األسري، . المواطنة نتيجة الزواج/ المواطن 

والمشكالت المتعلقة بالقتل دفاًعا عن الشرف، استمرت على الرغم من 
اتخاذ خطوات عديدة فى عملية إصالح القانون الجنائى من أجل تناول تلك 

الالتى (ويطرح الخبراء المحليون أن بعض النساء المسئوالت . القضايا
يدعمن المواقف ) انجذبن إلى بنية الدولة خالل عملية التعليم واإلصالح

، ولكن هناك نساء أخريات قمن بالتعاون بنشاط )٢٧(البطريرآية القصوى
  .مع المجموعات النسوية المحلية

  تونس
وقد نال . آان الحبيب بورقيبة قائًدا قوميا ورئيًسا لتونس لفترة طويلة

فه محرر النساء التونسيات، وواضع التحوالت االحتفاء فى جنازته بوص
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وآما هى الحال . االجتماعية والقانونية المماثلة لتلك التى قام بها أتاتورك
فى ترآيا، توجد فى تونس نساء قاضيات، آما توجد قوانين أآثر ليبرالية 

لقد آانت توجد حرآة نسوية صغيرة قبل . تحكم الطالق بالنسبة للنساء
وهو " (اتحاد المرأة المسلمة التونسي"ت مجموعات مثل االستقالل، وضم

المقترن بالحزب " اتحاد المرأة التونسي"، و)فرع من مجموعة زيتونة
 –" االتحاد الوطنى للمرأة فى تونس"وبعد االستقالل، تشكل . الشيوعي

وفى أواخر السبعينيات ظهرت ". نسوية الدولة"وهو بمثابة منظمة لـ 
، والمعروفة أيًضا باسم "جمعية طاهر حداد"ر مثل مجموعات مستقلة أصغ

، "لجنة دراسة ظروف المرأة العاملة"، أو "جمعية دراسة ظروف المرأة"
وآان العدد . باإلضافة إلى أربع أو خمس مجموعات أخرى على األقل

، "حزب الدستور الجديد"األآبر من النساء نشطاء فى حزب األغلبية، أى 
ال فى مصر ولبنان، لم ُيترجم إلى زيادة النظرة إلى لكن ذلك، آما آانت الح

الرابطة "أما اليوم، فهناك مجموعات مثل . النساء آقائدات سياسيات
، "رابطة المرأة التونسية لبحوث التنمية"و" التونسية للنساء الديمقراطيات

فضًال عن مجموعات عديدة أصغر، تسعى جميعها إلى تنفيذ إصالحات 
  .)٢٨(تقييم تأثير التغيرات االقتصاديةقانونية إضافية و

وال يبدو واضًحا فى تونس ما إذا آانت زيادة عمالة النساء قد أثرت 
هناك تحوالت واضحة بجالء، حيث يشير . بشكل مباشر على أوضاعهن

المراقبون منذ فترة طويلة إلى أن االختالط بين الجنسين يحدث بالفعل فى 
 فاألوالد يسيرون وأيديهم – قبل ذلك شوارع المدينة التى آانت مفصولة

فــــى أيدى الفتيات، ويجلسون مًعا فى المقاهى الموجودة على 
أما انخفاض األرقام الُمعطاة حول أنشطة النساء فى الزراعة . )٢٩(األرصفة

حيث تعمل النساء ولكن دون إدراجهن بالضرورة فى اإلحصاءات، آما (
، فربما يتعلق )نساء المزارعاتأنهن لسن هدًفا لمشروعات بعينها لل

وفى قطاع السياحة، . )٣٠(بالمواقف البطريرآية لمالك األرض فى الريف
يرتبط انخفاض العمالة النسائية بالمحظورات النمطية حول االتصال 

  
 



54

 

بالرجال الذين ال  تربطهن عالقة بهم، آما فى الفنادق أو المطاعم، لكن ذلك 
  . فى لبنانيمكن أن يتغير تدريجيا آما حدث

، بدأت فى تونس جهود قانونية لمكافحة ٢٠٠٢وفى أواخر عام 
التحرش بالنساء فى مكان العمل، وقد واجهت المشتكية ومحاميتها تهديدات 

لكن القانون الجنائى التونسى ال . فجة وذات طابع جنسى من جانب الشرطة
ين أرآان يزال مستمًرا فى التمييز ضد المرأة بمختلف الطرق؛ فهو يدمج ب

من القانون الفرنسى ومبادئ الشريعة، بما يمثل إشكالية فى حاالت القتل 
الزوجة، واالغتصاب، واإلساءة إلى /دفاًعا عن الشرف، وقتل الزوج

آما أن القوانين المدنية . األطفال جنسيا، وفى حاالت األمهات العزباوات
 أيًضا محل التى تتناول البغاء والتعايش المشترك من دون زواج هى

  .)٣١(دراسة

  إيران
لقد بذل رضا شاه . آانت إيران حالة أخرى جيدة التعريف لنسوية الدولة

، وتوسيع )الحجاب التقليدي" (الشادور"جهوًدا مهمة لعدم تشجيع ارتداء 
 شاه محمد –لكن نسوية الدولة برزت فى ظل حكم ابنه . فرص تعليم النساء

آان الشاه . نساء المشارآات والمتأثرات مع وجود أعداد آبيرة من ال–رضا 
على أن . يعتقد فى ضرورة زيادة أعداد النساء المتعلمات والمنِتجات

 آما أدلى بها إلى الصحفية أوريانا –وجهات النظر الخاصة حول النساء 
  : آانت آارهة للنساء على نحو صادم- (Oriana Fallacci)فاالتشى 

خ، بل لم تنتجن أبًدا حتى إنكن لم تنتجن مايكل أنجلو أو با
وإذا تحدثتن معى حول الفرصة، فكل ما . رئيس طهاة عظيم

هل هذه نكتة؟ هل فاتتكن أبًدا فرصة إعطاء : يمكننى قوله
التاريخ رئيس طهاة عظيم؟ إنكن لم تنتجن أى شيء عظيم، 

هل . إنكن بال قلب عندما تمتلكن السلطة! ... أى شيء
فرنسا، وآاترين الروسية، تتذآرن آاترين دى ميديشى فى 
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ناهيك عن لوآريزيا بورجيا . وإليزابيث األولى فى انجلترا
. إنكن مدبرات للمكائد، إنكن شريرات. وسمومها ومكائدها

  .)٣٢(آلكن
ومع ذلك، آان الشاه يرى أيًضا تقدم المرأة باعتباره حجر زاوية 

رانية آبيرة إن شقيقته أشرف بهلوى آانت رئيسة منظمة نسائية إي. للحداثة
وقد ساعدت هذه المنظمة فى . جًدا تضم الكثير من المنظمات الصغيرة

ممارسة الضغط على الحكومة إلصدار قانون حماية األسرة فى عام 
وآان هذا . ١٩٧٥، ثم إصدار صيغة أقوى من القانون نفسه فى عام ١٩٦٧

 اإلصالح القانونى يتناول الطالق، ووضع حدود على تعدد الزوجات من
وقد عارض . )٣٣(خالل استخدام شروط تحددها المرأة فى عقد زواجها

بقوة إصدار هذا القانون، آما تم تخفيف القوانين التى تحظر " الُعلما"بعض 
وبعد الثورة اإلسالمية فى . اإلجهاض بحيث تبيحه فى ظل ظروف معينة

هجوم ، ُألغيت إصالحات قانون األسرة والقانون الجنائي، وبدأ ال١٩٧٩عام 
وعالوة على ذلك، تبنت الدولة تطبيق عقوبات . على نسوية الدولة السابقة

الحدود بصرامة فى حاالت الزنى، أى على خط جهود الدولة نفسه ألسلمة 
إن لم (على أن مفهوم النساء آمواطنات يتمتعن بوضع مكافيء . القوانين

اء آعامالت، قد ولهن احتياجات محددة، والنس) يكن على قدم المساواة تماًما
وفى ظل الصراع الحالى بين الحكومة . ترسخ بحزم فى ذلك الوقت

لقد تم إغالق . اإليرانية وحرآة اإلصالح، لم يعد مصير النساء واضًحا
العديد من اإلصدارات، وأصبحت حرية التعبير محاصرة بالطبع، مما 
ية يعوق النقاش المنهجى حول ضرورة إجراء إصالحات قانونية واجتماع

  .لصالح النساء
*  *  *  

ما الذى يمكن قوله حول النساء والنوع االجتماعى فى المنطقة؟ إن 
تفاعل القومية الجديدة والنوع االجتماعى قد تم تأطيره من خالل التوقعات 
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النسوية التى تطرح أن التغيرات فى سلطة النساء يمكن أن تحدث نتيجة 
التعليم، : بعة مجاالت أساسيةالمكاسب التى تتحقق عند حدوث تغيير فى أر

والنمو االقتصادي، واإلصالح القانوني، ونتيجة األزمات واألنشطة 
آما أدرآت نساء المنطقة أيًضا أهمية التأريخ الزمنى لمشارآة . االقتصادية

  .المرأة فى التاريخ والحياة الثقافية وتعزيز هذه المشارآة، وقد فعلن ذلك

دوار الجنسين تحديات نقدية أثناء فترة ولم تلق األفكار األساسية أل
االشتراآية العربية، والفترة المكافئة فى ترآيا وإيران، لكن مثال خدمة 

  .النساء للدولة قد تغير

  نضوج النزعة النسوية فى مصر
تزعم إحدى األطروحات أن نسوية الدولة تتحرك ببطء نظًرا للتقسيمات 

ال فى ترآيا، تراآمت فوائد وآما هى الح. الطبقية فى المجتمع المصري
لكن الوضع أآثر إشكالية . عديدة لصالح نساء الطبقتين الوسطى والعليا

بالنسبة لنساء الطبقة الدنيا الالتى ُيعتبرن أآثر تأثًرا بممارسات مثل ختان 
اإلناث والعنف األسري، آما ال يجدن ميزات عظيمة فى دخولهن إلى قوة 

  .نخفاض األجورالعمل بسبب ازدواجية اليوم وا
لقد شهــــدت العقــود الوسطى مــــن القرن العشريــــن، أى سنوات 

ففى تلك الفترة . )٣٤(األربعينيات والخمسينيات، نضوج الحرآة النسوية
 مجالتها، ومارست أفعاًال راديكالية مثل مسيرات "درية شفيق"أصدرت 

ا أسفر عن حق المرأة االحتجاج على افتقاد المرأة لحقوقها السياسية، وهو م
آما حاولت أيًضا، دون أن تحقق نجاًحا، أن . فى ممارسة حق االنتخاب

ومن المالمح المثيرة لالهتمام . )٣٥(تضغط على الدولة فى قضايا أخرى
بالنسبة للحرآة النسائية عدم شعور البعض بالراحة من جراء إلقاء الضوء 

علمية من جامعة على دور درية شفيق، نظًرا لحصولها على درجة 
السوربون، فضًال عن آتاباتها باللغة الفرنسية، ووضعها باعتبارها من 
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وهو األمر الذى يتيح لنا معرفة المزيد حول الحرآة النسائية . نساء النخبة
فالحرآة تسعى لبناء . المعاصرة أآثر مما يتيح لنا معرفة درية شفيق
  .تاريخها الخاص فى سياق يموج بالخالف والنزاع

لقد استمر نشاط آل من النسوية الخاضعة للدولة والنسوية المستقلة فى 
" المجلس القومى للمرأة"وتوجد اليوم منظمة بمثابة مظلة، وهى . مصر

التابع للحكومة المصرية وترأسه رسميا السيدة األولى سوزان مبارك 
وتنخرط هذه المنظمة فى أنشطة نسوية، ومع ذلك . ومعها فرخندة حسن

افع أيًضا عن موقف الحكومة فى التقرير المقدم إلى لجنة اتفاقية القضاء تد
إن مصر، بوصفها وقعت على هذه . على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

االتفاقية، عليها أن تقدم تفسيًرا ألشكال التمييز المؤسسى بما فى ذلك 
 وعلى حين .القوانين، ومطلوب منها أيًضا أن تتخذ موقًفا فى أوضاع المرأة

تتولــــى هذه المنظمة الرسمية تمثيل مصر فى آثير من االجتماعات 
الدولية، هناك منظمات نسوية أصغر تنشط فى مصر أيًضا، وينتقد بعضها 
بقوة موقف المجلس القومى للمرأة وموقف الحكومة المخفف تجاه لجنة 

  .اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

م من توفر بعض المعلومات حول تاريخ نشاط المرأة العام، وعلى الرغ
فإن جهود المجموعات النسوية المستقلة آانت مهمة إلى حد آبير بالنسبة 

فهذه المجموعات أآثر قدرة من نخب الدولة على . لمكاسب المرأة فى البلد
االستبطان الداخلى والنقد الذاتي، آما تحمل أفكاًرا عميقة حول مشكالت 

وقد آتبت نادية العلى ). ومشكالت آل منهما مختلفة(رآة والدولة الح
دراسة مهمة عن النسويات فى مصر، وطرحت بوجه خاص تعليقات على 

  .)٣٦(التزام النسويات بالعلمانية، وهى قيمة ال تعتنقها الدولة دائًما
*  *  *  
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ة  قومية الدولة، القومي–لقد راجعت األشكال المختلفة للقومية الجديدة 
ويمكننا أن نتوقع . التحررية، القومية الجديدة الدينية، والسياسات الحمائية

تفسيًرا مختلًفا لقضايا النوع االجتماعى فى آل شكل من تلك األشكال، وقد 
على أن . فى أزمنة مختلفة وألسباب مختلفة" أولية"تتفوق عليها قضايا 

امح على مستوى الدولة، إذا  ال يمكن أن يتأثر التس–هناك شيًئا واحًدا مؤآًدا 
آانت القوانين والسياسات واألعراف االجتماعية تضر بالمرأة إلى الدرجة 

  .التى نراها اليوم
  النوع االجتماعي، والتحرر، والعسكرية، والقومية الجديدة

لقد ظفرت شعوب الشرق األوسط باستقاللها من الحكم الكولونيالى فى 
لكن . ات إلى ستينيات القرن العشرينأنحاء المنطقة آافة من ثالثيني

، والصحراويين )فى ترآيا( مثل الفلسطينيين، واألآراد –مجموعات بعينها 
 لم تحقق استقاللها أو تحصل على الحكم الذاتى بعد، ويمكن أن يضيف –

ولهذا، فإن العالقة .  العراقيين إلى هذه القائمة- اآلن –آثير مــن العرب 
 أو الكيان النسائى تختلف من حالة إلى أخرى بين القومية والنسوية

 فاليسار يشير –باختالف أهمية قضايا النوع االجتماعى أو مشارآة المرأة 
عادة إلى إدراج قضايا النوع االجتماعى للنضال التحررى بالعالم الثالث، 

ونجد، فى واقع األمر، أن الملصقات والكتيبات الثورية، . مع آمال وتوقعات
 المواد المرئية، تصور النساء عادة يحملن أطفاًال رضع بين وغيرها من

  .ويقاتلن من أجل الحرية حامالت للسالح) أو على ظهورهن(ذراعيهن 

فشل "، إلى (Sondra Hale)وفى واقع األمر، أشارت سوندرا هال 
الرجال والنساء، مع قليل من االستثناءات، فى هذا النضال فى إنهاء 

من الهيمنة، وإعادة إدماج العام والخاص من أجل األشكال البطريرآية 
 لقد )٣٧ (."إنتاج الذات خالل الجنسانية وتسييس شبكات الحياة اليومية

انخرطت النساء السودانيات فى بعض جهود نسوية الدولة، وأيًضا فى 
) الشيوعيين(المشارآة السياسية من خالل الحرآات المعارضة لليسار 
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 فى تعليقها العام، فإنه "سوندرا هال"وآما تشير ). اإلسالميين(واليمين 
على الرغم من مشارآتهن فى الحرآة الشيوعية األآبر فى المنطقة، فقدت 
النساء السودانيات قدًرا آبيًرا من األرضية من زاوية العمالة والحقوق 

 وذلك مع حلول قوانين الشريعة، وتحالف النظام مع الجبهة –القانونية 
إن تأثير األسلمة يعنى أن أى تحليل . ١٩٨٩مية فى عام الوطنية اإلسال

يرتكز على أيديولوجية النسوية والتحرر قد ال يناسب السودان مع مرور 
  .الوقت

لقد آانت المحاوالت القومية لتحقيق انسحاب القوات األجنبية، وتحمل 
 الهجمات العسكرية، أو اإلطاحة بالنظم الوطنية المتعاونة مع العدو، تحتل

موقع األولوية فى القضايا اإلقليمية والسياسية يسبق موقع القضايا 
وقد ساهمت النساء فى الخدمات المعاونة، وفى االستخبارات، . االجتماعية

آما انخرطن فى . فضًال عن مساهمتهن فى توفير العون الطبى والتمويل
 مناقشات حول قضايا النوع االجتماعى مع بعضهن البعض، إن لم يكن مع

وأضفت . أعلى المستويات القيادية فى آثير من البيئات القومية المعاصرة
على بعض " الرجال المكرمين"القيادة التى يهيمن عليها الذآور وضع 

النساء حتى يمكنهن االنخراط بشكل مستمر فى النضال الوطنى عندما 
ُيسجن الرجال، أو يشارآون فى جبهة القتال، أو عندما يتطلب األمر 

 )٣٨(وقد حدث ذلك فى أثناء الحرب األهلية اللبنانية. اءهم، أو عند قتلهمإخف
ألن ظروف الطوارئ أتاحت حدوث نوع من التمزق فى النظام المعتاد 
للنوع االجتماعي، لكن السنوات التى تلت اتفاقيات الطائف شهدت إنبعاث 

  .البنى السياسية ذات الهيمنة الذآورية

وعلى . قى للمرأة فى الحرآات القومية مبهًماوبالمثل، آان الوضع الحقي
 وهى رمز للمناضلة المبكرة فى –سبيل المثال، آانت الفلسطينية ليلى خالد 

؛ أى المرأة التى يمكنها أن تفعل ما "رجل" توصف بأنها امرأة –عهد ولى 
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قامت به، أى اختطاف طائرة، من خالل اتقاد حماسها للحرآة، وبنبذ 
لقد آانت تحاآى مثال والدها، وتفتخر لنبذها لدور . )٣٩(نماذجها األنثوية

لكنها آانت رمًزا النقالب النوع االجتماعى بصورة . المرأة المقبول إقليميا
 وهو األمر الذى رفضه بعض الفلسطينيين فيما -إشكالية ورمًزا للعنف 

هل آان يهم على اإلطالق آونها امرأة؟ هل ما زالت النساء فى حاجة . بعد
  إلى اعتبارهن رجاًال آى يضطلعن بأدوار الذآور؟

يؤدى تمايز فترات النضال الوطنى إلى توليد تحوالت فى العالقة بين 
فطبيعة السيطرة على فلسطين وسوريا ولبنان، وردود . النسوية والقومية

األفعال المحلية هناك، قد دفعت النساء إلى دور المعاونة والتمويل 
ولم تثر تساؤالت حول طرق .  القتال النشطوالتمريض، معزوالت عن

معاملة رجالهن المنفردين لهن، ذلك أن المجتمع المحلى ونضاله آان يجب 
وربما لهذا حصلت النساء على بعض المساحة فى المجال العام، . أن يستمر

إن تجاهل سلوآهن الجنسى أو . لكنهن تحملن سوء معاملة الزوج أو األسرة
 أن يمثل خطًرا، وبالتالى آانت النساء تقلص من حتى االجتماعي، يمكن

  .نشاطهن العام إذا ما عارضت أسرهن

وفى الفترة التالية على ذلك، آانت أولويات الدول المستقلة تختلف عن 
التى لم تحقق ) على سبيل المثال الفلسطينيين(أولويات تلك الكيانات 

 وحلفاؤها بقيادة جهود وقامت النخب التقليدية، وإن آانت قومية،. االستقالل
 آما قام بذلك الفاعلون المماثلون فى –بناء مؤسسات فى سوريا ولبنان 

وآان العمل هناك، بعد الحرب العالمية الثانية، . ١٩٥٨العراق قبل عام 
. يعكس الخبرة المصرية المبكرة بطريقة ما، بينما ابتعد عنها بطرق أخرى

 نمط أتاح دخول النساء إلى )حتى الحرب األهلية(ففى لبنان، استمر 
المدارس والجامعات بأعداد آبيرة، مما أثر على العمالة، لكن ضغوط 

إن . األسر واإلجحاف ضد المرأة فى مكان العمل والحياة السياسية ظل باقًيا
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استمرار تلك المواقف لدى النساء وأيًضا الرجال يبدو واضًحا من خالل 
. )٤٠(فى بيروت" فى العالم العربيمعهد دراسات المرأة "دراسة أآملها 

 إلى ارتفاع تقدير النساء لعمالتهن، لكن عمل الرجال ال "منى خلف"وتشير 
، آما تصطدم النساء بسقف )٤١("من أجل آسب العيش"يزال يعتبر عمًال 

  .زجاجـي، ويحصلن علــى رواتب أقل، وتنال إنجازاتهن احتراًما أقل

بر أآثر المجتمعات العربية تسامًحا أو وعلى الرغم من أن لبنان آان ُيعت
، فلم تحقق )من زاوية اإلنتاج الثقافى وليس المواقف االجتماعية(ليبرالية 

النساء أى نجاح آخر هناك فى ما يتعلق بدخول عالم السياسة أآثر مما أمكن 
لقد آانت النساء ممثالت داخل األحزاب . تحقيقه فى البلدان األآثر محافظة

.  استقطابها، ولكن ليس آفاعالت من أجل النوع االجتماعيالتى يتزايد
وعندما اندلعت الحرب األهلية، حارب الرجال واألبطال والوطنيون مع 

  .مشارآة نشطة من أعداد صغيرة من النساء

 )٤٢(آما ظهر وصف وحشية الحرب فى صور شديدة التقليدية والقومية
لقد قطعت . ، واألمة، والشرف قوة الذآور والتزامهم فى الدفاع عن النساء–

الحرب التحول االجتماعي، وألغت مؤقًتا المقاييس العرفية للسلوك والتى 
لقد هاجم الرجال نساء العدو؛ فالمرأة . آان من المفترض أنها تحمى المرأة

آما تم اختطاف النساء واغتصابهن وتحويلهن . هى مرآز الشرف والسمعة
. ور أخرى من اإلبادة الجماعيةإلى ضحايا، آما آان حالهن فى عص

وواجهت النساء الهجر عندما آان الرجال يحاربون مع جماعات الميليشيا، 
ربما ُيقتلون أو (، )فى أعداد آبيرة(ويهربون عبر البحار أو يختفون 

ولجأت بعض النساء المسلمات إلى ارتداء الحجاب، ). يخطفون ثم ُيقتلون
وقد بدا تقدم المرأة فى .  للنوع االجتماعيبما يتسق واأليديولوجية اإلسالمية

. مجاالت التعليم، أو فى أوضاع عمل النخبة، بال معنى فى وجه الدمار
. )٤٣(وآانت الناجيات يتساءلن حول معانى النوع اإلجتماعى فى النزاع
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مثل (وآان لبنان يوصف على المستوى المحلى بأنه ضعيف وجميل 
  .قسامات التحالفات اإلقليمية، ذلك أنه انهار نتيجة ان)المرأة

وفى فلسطين، تبددت فى نهاية المطاف قاعدة القوة للنخب التقليدية 
، فضًال عن تجربة االستالب ١٩٦٧ وعام ١٩٤٨نتيجة آارثتى عام 

وفى ظل التوترات والظروف الخاصة لحياة الفلسطينيين . المتعلقة بالشتات
صادر جديدة غير تقليدية تحت االحتالل أو آالجئين أو مهاجرين، ظهرت م

فقد بدأت القيادة الفلسطينية فى مناقشة وتبنى عناصر أآثر ليبرالية . للقيادة
وفى فترات بعينها، وإن . بمقاربات مختلفة نحو السلطة والتفاعل االجتماعي

آانت بطيئة، أدى النشاط السياسى إلى إضفاء شرعية على المقاربات 
  .والقضايا االجتماعيةالجديدة نحو التفاعل االجتماعى 

أما فى لبنان وفى هضبة األردن، فقد اشترآت النساء الفلسطينيات فى 
ودافعت . البرامج التدريبية الالزمة إلعدادهن للنشاط العسكرى النشط

المقاومة أو اللجان عن الهدف القومى مع آباء النساء الشابات، الذين آانوا 
تى حصلن على هذا التدريب لكن أعداد النساء الال. يخشون على شرفهم

آانت منخفضة إلى حد آبير، وفاقها عدد النساء الالتى بقين فى المخيمات 
وشعرت المقاومة بأن النساء يجب أن يضطلعن . يقدمن خدمات الدعم

بأدوار عديدة، وأن أشكال الدعم التقليدية آانت ضرورية بسبب أنماط النوع 
 على أن المقاومة لم تسع إلى تغيير .االجتماعى السائدة فى المجتمع المحلي

الوعى بالنوع االجتماعى لدى النساء المتزوجات أو الكبيرات فى السن، 
 لم يكن بإمكانهن إال القيام - نظًرا لمسئولياتهن األسرية –والالتى 

وقامت المقاومة بتعريف ومديح مساهمات . بمساهمات محدودة أو متقطعة
طات اإلذاعية، والبيانات، وبطرق النساء فى الحرآة من خالل المح

وفى مرحلة تالية، فى ظل السلطة الفلسطينية، عانت الحرآة . )٤٤(أخرى
فلم يتم تعيين سوى عدد قليل من النساء فى مواقع . النسائية من نكسات

قيادية، آما برزت نزاعات بين منظمة التحرير الفلسطينية والحرآة 
  . حول أهداف المرأة"حماس"اإلسالمية 
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لقد أدت العسكرية جزئيا إلى إعادة تعريف أدوار النساء فى إسرائيل 
وعلى الرغم من أنهن .  شهًرا فى الجيش١٨فالنساء الشابات يخدمن . أيًضا

غير مكلفات بالقتال النشط، فإن وجودهن مرتديات الزى العسكرى فى آل 
عامة،  وهن يوقفن السيارات لرآوبها، ويرآبن الحافالت ال-أنحاء البلد 

 آل ذلك ينقل شعوًرا بقيمتهن للكيان، ودرجة الثقة –ويتخذن مناصب عديدة 
مادام آل (فى إنجاز المهام الدقيقة، بما يرفع من شأن الجيش لدى السكان 

ويبدو أن النساء الشابات يحصلن عادة ). األبناء والبنات يخدمون فى الجيش
ت السفر وأمن على بعض الوظائف أآثر من الرجال، مثل فحص جوازا

ومع ذلك، ال تزال النساء تواجه جداول عمل غير مناسبة فــــى . المطار
. أماآن العمل، وبمدارس أطفالهن، آما يواجهن التمييز، والسقف الزجاجي

ويجرى أيًضا توظيف نساء المجتمع األآاديمى فى درجات أدنى أساًسا، 
 ذلك، تؤثر رمزية ومع. ويشعرن بالكبت من الثقافة الذآورية بالمؤسسات

  .الخدمة العسكرية تأثيًرا جيًدا على صورتهن
وفى الجزائر، لم يكن الجدال حول وضع المرأة عنصًرا مهًما فى فترة 
ما قبل الثورة، لكن الفرنسيين انتقدوا معاملة المسلمين للنساء فى ُبنى 

وفى نهاية المطاف، أصبحت فكرة تحسين وضع النساء . الشرق الكولونيالي
 آما آان - الحزب الثورى الجزائرى –رنامًجا لجبهة التحرير الوطنية ب

وقد قامت النساء بدور جوهرى . الوضع بالنسبة للهوية العربية اإلسالمية
لوآاس -تقول مارى هيلي. وواسع فى مقاومة الفرنسيين الطويلة والدموية

(Marie Hélie-Lucas) إن النساء لم يحصلن أبًدا على تسمية 
وعندما . ، وإن مهامهن العسكرية آانت توصف آأنشطة مدنية"التمقات"

حل السالم، حرمت النساء من ماضيهن الثوري، آما ُحرمن من الحصول 
وشعرت النساء غير . على المزايا التى يحصل عليها المحاربون القدامي

المتدينات باالشمئزاز من انتقاد تلك المشكالت، أو من التشوش التدريجى 
مارسات القومية واإلسالمية ألنهن آن يعتقدن بقوة فى أن االستقالل بين الم
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إن االشتراآية، حسبما آان يجرى . من شأنه أن يفيد المرأة مع الرجل
تعريفها وتطبيقها فى الجزائر، آانت أيًضا تمييزية من حيث فشلها فى 

 وبعد إدراك متأخر،. مواجهة المميزات التقليدية التى تتمحور حول الرجل
لوآاس بالخالف فى الرأى بدًال من التضامن والوالء، –أوصت هيلي

  .)٤٥(وبالتداخل القومى بدًال من القومية

ولنبحث اآلن فى أمثلة أخرى حول النساء والقومية الجديدة فى 
  .الحرآات الوطنية غير المرتبطة بالدول

  النساء والحرآة الصحراوية

يو، وهى منظمة تناضل من تقترن الحرآة الصحراوية بجبهة البوليزار
أجل تحقيق السيطرة السياسية على األراضى اإلسبانية السابقة فى 

وينشط الصحراويون فى ظل مرحلة من مراحل النزعة . الصحراء الغربية
القومية الجديدة فى التاريخ، حيث ال يقاتلون اآلن ضد الكيانات الكولونيالية 

، لكنهم يواجهون سلطة محلية، )٤٦(فى المغرب) إسبانيا، وفرنسا(السابقة 
أى المغرب التى حققت استقاللها عن فرنسا، آما يواجهون أيًضا القوات 

وفى هذا النضال . الموريتانية، ويحصلون على دعم من الجزائر وليبيا
أيًضا، هناك ضغوط االقتصاد العالمى ما دامت المعادن الثمينة مدفونة 

لقومية الجديدة المغربية تتجاوز هذا على أن ا. تحت رمال الصحراء الغربية
التفسير؛ فالمغرب قاتل على الجبهات الدبلوماسية والعسكرية الستعادة 

  .)٤٧(سيطرته على المنطقة

، عندما أبعدت إسبانيا ١٩٧٥أصبح الصحراويون الجئين منذ عام 
باقى  (”Rio de Oro“نفسها رسميا عن مستعمرتها السابقة ريو دى أورو 

. ، وحققت المغرب سيطرتها على المنطقة)ن محمية فرنسيةالمغرب آا
ويزعم الصحراويون أنهم اتبعوا سياسات تقدمية فى مجالى النوع 
. االجتماعى والعنصر، وحاولوا التنصل من المسئولية القبلية أيًضا
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والجزائر، حليفهم الذى يضم قاعدة مارآسية، ليس مسئوًال عن هذا النهج، 
 األبوية والبطريرآية لسلطة إسبانيا السابقة مسئولة عنه آما لم تكن الثقافة

وعلى الرغم من وجود بعض األدبيات حول السلطات التقليدية للنساء . أيًضا
فى المجتمع البربري، فإن ذلك ال يفسر موقف الصحراويين حول النوع 
االجتماعي؛ ذلك أنهم بوضوح شديد خليط من مجموعات البربر، والماقيل 

وتحصل النساء الصحراويات على تدريب . مجموعات السودالعرب، و
لقد استفدن من . )٤٨(عسكرى أساسي، لكنهن ال يحاربن على الجبهة

  .السياسات التعليمية، ووصلت بعضهن إلى مواقع التدريس ومواقع قيادية

ومع ذلك، من المتوقع وجود التقسيم التقليدى للعمل فى ما يتعلق بتأآيد 
وعلى الرغم من مقاييس الصحراويين عن . )٤٩(ابيدور المرأة اإلنج

التغيرات التقدمية التى شهدتها حياة النساء، فال تزال البنى البطريرآية 
 مثلهم مثل الحرآات –ومع ذلك، يحافظ الصحراويون . تصوغ حياتهن

 على تفسيرات أآثر مرونة نسبيا لألدوار الجنسية خالل –القومية األخرى 
  .)٥٠(النضال الوطني

. إن معرفتنا بالنضال الصحراوى أقل من معرفتنا بالنضال الفلسطيني
وعلى الرغم من النغمة التقدمية لحرآة النساء الصحراويات، تبدو هؤالء 
النسوة محرومات مقارنة بنساء المغرب الالتى استفادت آثيرات منهن من 

زيد من سياسات الدولة واإلصالحات القانونية، والالتى يمكنهن الظفر بم
السلطة عبر اإلصالحات السياسية األخيرة التى سنشير إليها فى نهاية هذا 

  .المقال

  النساء اإلسالميات

هل تنخرط النساء اإلسالميات فى النزعة القومية الجديدة؟ يشكل 
اإلسالميون ُبعًدا مهًما من أبعاد نزعة القومية الجديدة، ويسعون إلى 

 فهم يعترفون باألمة –وجيتهم عبر قومية السيطرة على الدولة، لكن أيديول
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السورية، (اإلسالمية، لكنهم عادة ما يرفضون شرعية الهوية الوطنية 
وبالتالي، يقعون بشكل ما فى موقع بين فاعلى ). الخ... المصرية، الليبية،

آما أن الظروف . الدول وفاعلى التحرر الذين نتناولهم فى هذا المقال
لتى تؤثر فى المجموعات اإلسالمـية ترتبــــط بصلة السياسية واالقتصادية ا

فالتجمعات اإلسالمية فى . وثيقة بصياغاتــهم لقضايــــا النوع اإلجتماعي
لكنها ال (مصر تجمعات سياسية وشبه سياسية، وبالكاد ما تكون متعلمة 

وهم يعبرون عن أفكار متمايزة حول السلوك ). تخلو من محتوى معارض
وتقع النساء فى مرآز األسرة . ، وأهدافها، ومظهرهاالمناسب للمرأة
ويجب أن يضعن أهداًفا تتمثل فى وحدة األسرة والتضامن . المسلمة المؤمنة

. المجتمعى قبل أى طموحات أخــرى تتعلق بالوظيفة أو السفر أو االستقالل
  ".المحافظين"وهذه المثل يتقاسمها آثير من المسلمين التقليديين أو 

سالميون، الذآور واإلناث، دخول المرأة إلى مكان العمل يعتبر اإل
فهم يدرآون، من ناحية، أن إنتاجية المرأة من . نتيجة مريبة للحداثة

لكن اإلصالح . المفترض أنها تسهم فى تحسين ظروف المجتمع برمته
المصاحب لذلك فى قوانين األحوال الشخصية، ارتكاًزا على الشريعة، 

رة ذاتية المرآز ذات الطابع الغربى للمرأة العاملة فضًال عن مظهر الصو
 آما يقولون –التى تتمتع بالحرية الشخصية واالختالط مع الرجال، قد أدى 

آما أن التضخم وبروز نخب جديدة، عالوة على عدد .  إلى آارثة أخالقية–
الخريجين الكبير الذين يجب على الدولة توظيفهم، قد تزامن مع نقص 

. ى أدى بدوره إلى تأخير آمال الزواج لدى آثير من الشبابالمساآن الذ
ويرى اإلسالميون أن المجتمع المسلم سوف يكرر إخفاقات الحضارة 
الغربية، ما لم تتحول األسرة واألمة إلى آيانات أآثر تماسًكا ووعًيا 

وتتمثل إحدى الطرق لتحقيق ذلك فى تنشيط السيطرة على الحياة . اجتماعيا
للمرأة عن طريق القضاء على الظروف التى تقود إلى وجود الجنسية 

 



 

   

67 

عالقات خارج الزواج، باإلضافة إلى العمل على تقييم دور النساء اإلنجابى 
  .وليس قدراتهن اإلنتاجية

إن الفلسفة اإلسالمية للنوع االجتماعى تتعارض بطرق معينة مع 
الدول ذات نزعة أيديولوجية الحرآات التحررية تجاه النوع االجتماعي، أو 

آما أنها تذهب أيًضا إلى ضرورة تثقيف النساء ألنفسهن، . القومية الجديدة
على أن اإلسالميين يتشككون . واالضطالع بدور قوى فى الحياة السياسية

فى سلطة النساء، وحق المرأة فى تفسير المذهب الديني، وحقها فى الحكم 
ع المرأة غير متساٍو فى ما أو إصدار األحكام القضائية، آما يعتبرون وض

ويقول . يتعلق بالشهادة فى المحكمة، وفى الميراث، وفى الطالق
اإلسالميون إن هذه القيود ال تنكر المساواة األساسية بين النساء والرجال، 

  . لكن بعض النساء فى حرآات القومية الجديدة ال يوافقن على ذلك

ة مصاحبة لفلسفة أآثر وتسير إيديولوجية النوع االجتماعى اإلسالمي
. )٥١(عمومية تطرح العودة إلى أسلوب الحياة اإلسالمى فى ظل دولة دينية

وترى النساء اإلسالميات أن عليهن تجنب االتصال، بقدر اإلمكان، مع 
آما يقلن إن بإمكانهن إحباط المقاربات . الرجال الذين ال تربطهن بهم صلة

 –ساء تحويل أنفسهن إلى سلعة الذآورية غير المرغوبة، وذلك برفض الن
مع المالبس المغرية، واستخدام مستحضرات التجميل، وتسريحات الشعر 

وقد بدأت النساء، منذ السبعينيات، فى تبنى الرداء اإلسالمي، . الحديثة
المعروف أيًضا باسم الزى الشرعى أو الحجاب، والذى أصبح شائًعا اآلن 

على أن نمط الزى قد ال يشير إلى آراء . فى المدن الكبرى والمراآز الريفية
وفى الشكل المتطرف من الزى اإلسالمي، . إسالمية، أو حتى وعى سياسي

. ترتدى بعض النساء النقاب لتغطية وجوههن، آما يرتدين أيًضا القفازات
وهذا الرداء بعينه تبنته أيًضا النساء المتدينات بوجه خاص، الالتى يعتنقن 

  .ن لسن بالضرورة أعضاء فى منظمات غير قانونيةالمثل اإلسالمية لكنه
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وعلى الرغم من أن المؤرخين الذآور لم يعيروا اهتماًما آبيًرا للزي، 
فإن هذه الظاهرة، والمعارك القانونية التالية لها فى ترآيا وفرنسا ومصر 
وتونس، فضًال عن المعارك المبكرة حول حجاب الوجه العثماني، تؤآد أن 

وقد آتبت فيكتوريا دى . مة على الوضع واإليديولوجيةالرداء هو عال
" أمرآة" حول معارك الفاشيست ضد (Victoria de Grazia)جرازيا 

مفاهيم جمال الرداء النسائي، وآيف أن زيهن الجديد استلزم إيديولوجية 
لقد آانت النساء تميل إلى قبول وعودهم بالحداثة والنظام والوطنية . جديدة

وقد أشرت سابًقا إلى ارتداء شباب الرجال فى مصر القمصان . )٥٢(اإليطالية
الخضراء إلظهار والئهم لحرآة مصر الفتاة فى ثالثينيات القرن العشرين، 

؛ بينما ارتدى )٥٣(أو القمصان الزرقاء لإلشارة إلى الوالء أللوية شباب الوفد
. هبندرالشباب السورى القمصان الرمادية لإلشارة إلى تدعيمهم للدآتور ش

وخالل القرن العشرين، آان يمكن تحديد النساء من خالل زيهن المدرسي، 
وفى . أو زى التدريب العسكري، وألوية شباب حزب البعث فى سوريا

لبنان، والضفة الغربية ومصر، آانت األزياء العادية والشعر القصير تميز 
  .ا أو اإلسالمياتالشابات عن أقرانهن األآثر تديًن" التقدميات"أحياًنا النساء 

لقد انصب اهتمام اإلسالميين فى مجال النوع االجتماعى على الزى 
وأنماط السلوك فى مقابل وضع النساء الغربيات، وأيًضا فى مقابل وضع 

وفى هذه المقارنات، ارتبطت . النساء المسلمات غير اإلسالميات
. لنساءالمجموعات النسوية مع األسف بالصور التى تبثها الدولة عن ا

تثير " التقدمي"و" المتحرر"و" الطابع الغربي"وأصبحت مصطلحات مثل 
واعتبر . الشك، لكنها ال تحل محل وضع االندماج أو الكومبرادور

اإلسالميون أن لديهم والًء ثقافًيا، وإن آانوا جزًءا من روح اإلصالح، 
  .)٥٤(ولهذا فهم قوميون بعمق

 معنى –عن التزامهن بالحجاب آما عّبرت النساء اإلسالميات أيًضا 
وقد . للهدف اإلسالمي، أو معارضة إلسرائيل فى حالتى لبنان وفلسطين
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أو المجاهدات من أجل الحرية فى أثناء " الالتى استشهدن"ظهرت النساء 
الحرب اللبنانية األهلية، ومرة أخرى فى السنوات العديدة األخيرة من 

 Miriam) درست ميريام آوك لقد. العنف فى إسرائيل والضفة الغربية
Cooke)  تقاليد النساء والنضال اإلسالمي، وأشارت إلى وجود تقاليد

طويلة فى التاريخ اإلسالمي، واختالفات فى تفسير مسئوليات المجاهدات، 
بل ووجود خطر فى موازاة الجوانب العسكرية فى السلوك والتفكير بين 

  .)٥٥(الرجال والنساء

التساق بين القومية الجديدة والبرامج المؤيدة هناك اختالف فى مدى ا
هل المعارضة للحالة الحالية أو المهيمنة ال تنتج سوى صــــورة . للمرأة

منعكسة إليديولوجية النوع اإلجتماعي؟ هل النساء الصحراويات تحررن 
نسبيا لمجرد تقديم صورة مقابلة حتى للنساء المغربيات األآثر تحرًرا؟ هل 

 اإلسالميات من أفقهن ألن صورة النساء السائدة، والتى بثتها تحد النساء
الدولة، قد ألقت بخصائصها مفتوحة على نطاق واسع؟ ولنختبر إحدى 

  .الحاالت بتفصيل أآبر

النساء فى الحرآة : دراسة حالة حول النوع االجتماعى والنزعة القومية
  الوطنية الفلسطينية

ة الوطنية الفلسطينية توازى أدوار إن أدوار النساء وخبراتهن فى الحرآ
مصر، ترآيا، (القومية األخرى /النساء وخبراتهن فى الحرآات النسوية

وهناك أيًضا ). جنوب أفريقيا، فيتنام، الهند، نيكاراجوا، إريتريا، الجزائر
فالحرآة الوطنية الفلسطينية امتدت طوال . مالمح متفردة لمساهمات النساء

، آانت النساء جزًءا من الحرآة الوطنية قبل االحتالل، ثانًيا. القرن العشرين
ثالًثا، آانت أدوار النساء فى الحرآة الوطنية . وخارج هوامشها فى الشتات

معقدة على الدوام نتيجة التفاعل بين الكيانات الفلسطينية، والدول العربية، 
أو ورابًعا، وعلى خالف نساء جنوب أفريقيا . وإسرائيل، والدول الغربية
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نساء إريتريا، ظلت النساء الفلسطينيات ممنوعات من الدخول لعصر ما بعد 
وعندما يفعلن ذلك، سيكون على نسبة ضئيلة من األراضى . الكولونيالية

التى آانت فى يوم ما تابعة لألجيال السايقة؛ وبالفعل، وفى ظل الترتيبات 
  . الراهنة، سيظل أربعة ماليين فلسطينى فى الشتات

تأريخ للنساء الفلسطينيات والقومية يجب أن يلمس وجود إن أى 
خصائص للتاريخ السياسى من حيث التسلسل الزمنى للمنظمات والروابط 

وهناك خالفات حول الليبرالية النسبية أو القيم . الصغيرة والنشاط النسائي
وهناك تغطية أآبر نسبيا حول . األسرية المحافظة بالمجتمع الفلسطيني

القائدات، بينما يقل حجم الكتابات حول أدوار النساء بين الجماهير النساء 
هناك باألحرى تأطير رومانسى لخبرة . آعامالت وفالحات، والجئات

النساء يدور حول فرضية تطرح أن األنشطة الثورية أو الجماهيرية من 
إن مثل هذا . شأنها أن تقود بحكم طبيعتها إلى تحرير النوع االجتماعي

خ يثير تعليقات على االتجاهات الجديدة فى تقييم التمثيل الذاتي، التأري
والتحوالت فى النمط التاريخى التى تبدو واضحة بجالء فى التقييمات 

 منذ منتصف الثمانينيات –المدرسية والحزبية، من حيث ترآيزها النسوى 
  . على حكى النساء الذاتى واستخدام المقابالت والتواريخ الشفاهية-

تزال الفجــوات موجــودة، وخاصــة فــى تاريـخ النساء قبل وأثنــاء وال
والفلسطينيون فى إسرائيل غائبين نسبيا فى األدبيات، وخاصة . االنتـداب

ويصدق هذا أآثر على النساء . التى تدور حول بناء الدولة اإلسرائيلية
". لسطينياتالف"البدويات داخل إسرائيل، والالتى يتم تمييزهن عن النساء 

وفى المجمل، وحتى مؤخًرا، يجرى تقديم دور النساء فى الحرآة الوطنية 
 من خالل أدبياتهن، -على أن تاريخ النساء الفلسطينيات . فى أشكال متشظية

.  يظهر أحياًنا فى شكل مطبوع-وفنهن المرئي، والتطريز، واألغانى 
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ية واالجتماعية وبطبيعة الحال، تستدعى التواريخ الثقافية واالقتصاد
  .للفلسطينيين االنتباه بشكل عام

هناك نهج نسوى غربى نحو النساء فى الحرآة الوطنية يحث الهجوم 
الموجه للجنسانية، وتعمل البطريرآية على إخراج ظروف النساء من 

على . )٥٦(السياق، لكنه نال االنتقاد جانب الباحثين المهتمين بدراسة الحرآة
ة للنزعة القومية، بوصفها نموذًجا تاريخيا يرآز على أن التحليالت النسوي

 (Elise Young) آما فى آتابات إليس يونج -الذآور، ال تزال مستمرة 
إن يونج . )٥٧(عندما تقارن النساء اإلسرائيليات بالنساء الفلسطينيات

، بتعبير )٥٨("شرك االتساق"تقع فى ) وآخرون يكتبون فى هذا االتجاه(
، حيث تحجب النقطة النهائية فى التحليل (Sherna Gluck)شرنا جلك 

 فى هذه الحالة، بين – )٥٩(النسوى عدم المساواة فى السلطة بين النساء
ومن ناحية أخرى، فإن من يسعون إلى استبعاد . اإلسرائيليات والفلسطينيات

أى تطبيق للنظرية والمنهج النسوى على دراسة النساء الفلسطينيات يمكنهم 
  .فل عن أهمية الروابط القائمة بين الوعى القومى والوعى النسويالتغا

عن ) مثل النساء اإلسالميات(وقد عّبرت النساء فى الحرآة الفلسطينية 
نظرية للمجتمع المؤسسي، المبنى على تكامل الجنسين، تقوم على النوع 

لم تطرح النساء تدمير نظام األسرة، فهو ضرورى للبقاء . االجتماعي
ى فى ظل االحتالل، وإنما طرحن بيئة تخفف اآلثار السلبية للبنى النفس

القانونية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية التى تؤثر على النساء، نظًرا 
وهناك شهادة بسيطة على . لظروف الحرآة الوطنية واحتياجاتها الخاصة

ء أن الخبرة التاريخية، والعمل السياسي، واالنخراط مع حيوات النسا
  .األخريات قد أشعلت فتيل الوعى النسوى للمرأة

 أن النساء فى (Judith Tucker)آما أوضحت المؤرخة جوديت تاآر 
نابلس آن مقيدات بالنظام البطريرآى فى الفترة ما قبل الحديثة، لكن 
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التمايزات الطبقية لم تمنعهن من السعى من أجل حقوقهن القانونية، وأن 
آن ) عادة فى فترة طفولتهن( مشاهدة وفيات مبكرة النساء الالتى عانين من

. )٦٠(قادرات على اتخاذ قرار الطالق، وإعادة الزواج، وممارسة امتيازاتهن
  .وبعبارة أخرى، فاوضت النساء النظام البطريرآى ولففن حوله

، بمعنى فقدان الحقوق السياسية والسيادة، مع "االحتالل"لقد بدأ 
وبداية، رآزت الحرآة الوطنية وتطور . االنتداباالستيالء البريطانى على 

 على بنية االنتداب - عند نهاية الحرب العالمية األولى -الوعى الوطنى 
المصطنعة وموقع فلسطين التاريخى فى سياق السنجق العثمانى السابق 

وقد اشتبكت القومية العربية، وليس القومية الفلسطينية المرتكزة . لسوريا
وآان يرتكز على تاريخ األفراد واألفكار، وانتقالها . هذا الجدالإقليميا، فى 

بين المدن العربية واألقاليم العربية ومقاسمتها لغتهم وثقافتهم وأملهم فــــى 
ومع غياب اليقين العربى بعد هزيمة فيصل، . دولة عربية يرأسها فيصل

 وخاصة عند تعيين مسئوليين –ظهر إحباط تجاه سلطات االنتداب 
 Sir Herbert)متعاطفين مع الصهاينة، مثل سير هربرت صامويل 

Samuel)المفوض السامى لفلسطين .  

ففى . وُيعد تفسير وضع المرأة فى هذه الفترة المبكرة مهمة عسيرة
أغلب النصوص التاريخية والسياسية القياسية، بما فى ذلك األعمال الثمينة 

ات النوع االجتماعى فئة مرئية فى مجال المراجعة، ال نجد النساء واهتمام
وعند إدراج أنشطة النساء، نجدها ال تشكل سوى . )٦١(من فئات التحليل

إن . طبقة واحدة من طبقات الظروف االجتماعية فــى المجتمع الفلسطيني
 مثل آتاب هلما جرانكفيست –االنطولوجيات القليلة فى الثالثينيات 

(Helma Granqvist)ت الفلسطينيات، وآتاب توفيا  حول النساء القرويا
 تضم مالحظات عديدة – )٦٢( حول البدو(Tovia Ashkenazi)أشكينازى 

مثيرة لالهتمام؛ فقد أعدت جرانكفيست آتالوًجا ألغانى النساء وممارساتهن 
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لكن هذه الكتابات آانت ترتبط بدرجة آبيرة بالمشروع . االجتماعية
سطين آمجتمع بدائى متخلف االستشراقي، واألسطورة الصهيونية حول فل

، "عرب"وبالتالي، آانت هذه المجموعات مجرد . يفتقر إلى الهوية الوطنية
وعلى إسرائيل أن تساعدهم آى تضطلع بدور النموذج الوطنى وقوة 

  .التحديث

نسوية فى هذه –قامت النساء الفلسطينيات أيًضا بإنشاء منظمات قومية
ة للحالة المصرية، من زاوية تقديم وهناك توازيات مباشر. الفترة المبكرة

النساء لخدمات خيرية واجتماعية إلى السكان فى غياب الخدمات التى 
  .)٦٣(ترعاها الدولة

ظهرت المنظمات النسائية بداية على أساس ديني، ثم بعد ذلك 
 فى عكا، وفى عام ١٩٠٤فى عام ) مسيحيين/مسلمين(آمجموعات مختلفة 

فى ظل مدام افتايم أزار ( فى يافا ١٩١١ ، وفى عام)٦٤( فى القدس١٩٠٦
(Madam Ephtime Azar)( وفى حيفا ،) الجمعية الخيرية المسيحية

 آمجموعة مختلطة برزت فى ١٩١٩، ثم فى عام )٦٥ ()العامة للسيدات
وآانت هذه المنظمات المبكرة منظمات خيرية من حيث وظيفتها، . القدس

وعلى سبيل المثال، سافرت مدام . لكنها مثلت أيًضا مواقف النساء القومية
ولم تكن . )٦٦( إلى دمشق آمندوبة لتهنئة فيصل١٩١٩فايز بيه حداد فى عام 

فى : الجمعيات مقصورة على مدينة أو مدينتين، بل انتشرت فى أنحاء البلد
بيت لحم، وجنين، وعكا، ورام اهللا، والقدس، ونابلس، وطولكرم، وصفد، 

  .وحيفا، ويافا

، ومع وحشية إخماد المظاهرات والهبات ١٩٢٩طس ومع حلول أغس
الشعبية ضد الهجرة اليهودية، بما أسفر عن وفاة تسع نساء قرويات فى 

حضرت . واقعة البراق، لجأت النساء إلى تحديد شكل لموقفهن القومي
وعندئذ قدمت . مائتا امرأة مندوبة مؤتمر المرأة العربية فى فلسطين
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 السامي، وخرجن فى مظاهرات عامة فى بعضهن قراراتهن إلى المفوض
  .)٦٧(السيارات وسيًرا على األقدام

وبقيامهن بذلك، حطمن التقاليد االجتماعية، آما فعلت نظيراتهن 
المصريات بمقابلتهن مع المسئولين الذآور األجانب، والظهور والتحدث 

مية عالنية، والكتابة بأسمائهن، وإقامة اتحاد وطنى للمرأة آانت أهدافه قو
  .)٦٨(وخيرية وملتزمة بتعليم المرأة وبالتنمية

وقد اتسع نطاق تعليم النساء فى تلك الفترة وعزز انخراطهن فى النشاط 
وحتى قبل زوال العثمانيين، آانت النساء تحضر بالفعل المدارس . القومي

وعلى الرغم من أن . العامة للغة الترآية، عالوة على المدارس التبشيرية
وهنا نرى توازًيا (تداب فعلت القليل لرعاية تنمية تعليم النساء سلطات االن

، فقد اآتسبت المدارس طالًبا فى ذلك )آخر مع فترة آرومر فى مصر
 عام "بير زيت"العصر، وتم إنشاء مدارس أخرى، بما فى ذلك مدرسة 

  ."بير زيت" التى تطورت وأصبحت جامعة ١٩٢٤

واقف النساء القومية، بينما تؤآد وتؤآد بعض المواد التاريخية أولوية م
آانت النساء فى الدول العربية األخرى . مواد أخرى أجندة تسوية مصاحبة

يجادلن من أجل اإلصالح لوضع نهاية لزواج األطفال، وقد حظرت 
 Matiel)وتشير ماتيل موجانام . اإلصالحات الترآية تعدد الزوجات

Mogannam)لم تكن تضع فى  إلى أن سلطات االنتداب فى فلسطين 
وقال البريطانيون إن وضعهم آسلطة أجنبية، . اعتبارها مثل تلك المبادرات

وليس آحكومة وطنية، جعل تدخلهم فى مثل تلك األمور محفوًفا بالمخاطر، 
وآانت نساء االتحاد على اتصال مع . )٦٩(فقد آانوا يخشون رد الفعل الديني

سورية واللبنانية، وقمن بمقارنة المجموعات النسوية والقومية المصرية وال
  .)٧٠("العقوبات التشريعية"اإلصالحات القانونية الكمالية بافتقارهن إلى 
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 ألف يهودى إلى فلسطين؛ ٣٠ وحده، هاجر أآثر من ١٩٣٢وفى عام 
. وزاد العدد بسبب العوامل السياسية فــــى آل من شرق أوروبا وغربها

. طانية آانت تنقض قواعد الهجرةوأدرك الفلسطينيون أن السلطات البري
 لالحتفال "لورد ألنبي"وفى ذلك العام، احتجت النساء العربيات على زيارة 

لقد بدأن بمقاطعة، ثم بعد مسيرة إلى جامع . ببناء اليمكا الفنى فى القدس
وقد أعلن عن . )٧١(عمر ألقت امرأة مسيحية خطاًبا من على منبر الوعظ

 أآتوبر ١٣، مع مظاهرة فى القدس فى ١٩٣٣إضراب عام فى أآتوبر 
واندلعت المظاهرات فى أماآن أخرى فى يافا . ضمت النساء والرجال أيًضا

وقام اتحاد المرأة . وحيفا ونابلس، وأسفرت عن عدد آبير من الجرحى
العربية فى فلسطين بإعداد احتجاج رسمى ثان ضد المفوض السامي، 

  .)٧٢(طة فى تلك المظاهراتيشجب سوء التمثيل الرسمى لوحشية الشر

، ١٩٣٩ – ١٩٣٦وشارآت النساء فى اإلضرابات العامة خالل الفترة 
ونقلن السالح والطعام إلى الرجال فى الجبال، وعانين من االعتقال فى 
حيفا، وقمن بتنمية الموارد المالية للمقاتلين بما فى ذلك بيع مجوهراتهن، 

 فى الحرآة –سبيل المثال  على –لكنهن قمن أيًضا بدورهن آناشطات 
  .)٧٣(السرية التى بدأها الشيخ عز الدين القسام

، آما الحظت المؤرخة إلين فليشمان ١٩٤٨–١٩٤٧وحتى عام 
(Ellen Fleischman) آان الناس قادرين على العيش والعمل برغم ،

ومع ذلك، آانت المجموعات النسائية . فترات االضطراب العنيفة القصيرة
ة عن حق بالمسألة الوطنية، مقارنة بنظرائهن فى أماآن مسيسة ومنشغل

آما أن تلك المجموعات لم تكن بعيدة عن االنقسامات، حيث آان . أخرى
االنشقاق بين المنظمات النسائية فى القدس يعكس التنافس بين أسرتين 

  . )٧٤(تتمتعان بالمكانة والشهرة، وهما أسرة النشاشيبى وأسرة الحسيني
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 إلى ١٩٧٤ألعمال العدائية، انضمت بعض النساء فى عام ومع اشتداد ا
، آما ُطرد حوالى )٧٥(مجموعات عسكرية مساعدة عرفت باسم األقحوان

إن هزيمة .  ألف فلسطينى من منازلهم حتى قبل إعالن دولة إسرائيل٣٠٠
 ترآت الفلسطينيين مقتلعين من جذورهم ١٩٤٨الجيوش العربية عام 

  .لتوريث ومشتتينومحرومين من الوراثة وا

 بالضفة –، سواء فى فلسطين ١٩٤٨إن العمل الجماعى النسائى بعد 
 أو فى الدول العربية وعبر البحار، آان يرآز فى األساس –الغربية وغزة 

على مجاالت خدمات اإلغاثة والعمل الخيرى وزيادة الموارد المالية التى 
عم للفقراء، وجمع فقد قمن بإعداد مطا. تقوم بها نساء الطبقة الوسطى

المالبس وتوزيعها، وتشغيل محطات اإلسعاف، وتنظيم تدريب 
وآالة األمم المتحدة إلغاثة الممرضات، ومد يد المساعدة قبل وبعد دخول 

وفى تلك . )األونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين فى الشرق األدنى 
 األردني؛ الفترة، آانت النساء فى الضفة الغربية يخضعن لحكم القانون

  .وآانت النساء فى غزة يخضعن للسلطة المصرية

وتتذآر السيدة هاجر من جمعية بيت لحم للنساء العربيات، التى تأسست 
 شخص يوميا، ٥٠٠، جهود النساء لتقديم وجبات لحوالى ١٩٤٧عام 

باإلضافة إلى مناشدات للمهاجرين من بيت لحم ويعيشون فى أمريكا 
وقامت مجموعات مماثلة . )٧٦(ة الموارد الماليةالالتينية من أجل تنمي

آما . إلخ... بتأسيس عيادات، وبيوت للمسنين ومالجئ، وبرامج للقروض، 
ظلت بعض فروع اتحاد النساء العرب فى فلسطين نشطة أيًضا فى تلك 

  .السنوات

 ألف شخص إلى بلدان ٢٦٠ مليون فلسطيني، فر حوالى ١٫٣ومن بين 
 ١٧٠أو ربما حتى  ()٧٨( ألًفا١٥٠ ألًفا أو ١٣٣، وظل )٧٧(عربية أخرى

لقد آانت فترة من . فلسطينى فى فلسطين وُأعلن أنهم عرب إسرائيل) ألف
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الحرمان والصعاب، وعززت دون شك من الميل نحو تمجيد الجوانب 
التقليدية من الثقافة، بما فى ذلك أدوار النوع االجتماعي، آوسيلة لتمييز 

  . أى تمييز الشعب المحتل عن محتليه–عِمرين المستعَمرين عن المست

ونظًرا الستمرار الحاجة إلى الخدمات االجتماعية، ظلت وظيفة 
 Rita)وقــد آتبت ريتا جياآامــان . المنظمات النسائية آما هى لعدة عقود

Giacaman)انحصرن داخل صيغة خالية " أن النساء "ودةــمنى ع " و
 الداخلية المستقلة عن الكولونيالية أو من مفهوم التناقضات االجتماعية

وهو ما آان يعنى عدم إمكانية إعادة هيكلة المواقف القائمة . )٧٩("االحتالل
على النوع االجتماعى والطبقة إلى أن يتحقق تجذير ألجزاء من المجتمع 

  .الفلسطينى عبر خبرات عسيرة ويبدأ التطور التنظيمي

لوصف االحتالل، حيث إنها " البوتقة" آلمة "إصالح جاد"وتستخدم 
لقد أجبرت بعض الفلسطينيين . )٨٠(خبرة صهرت وشكلت األفراد وأقدارهم

غير الراغبين فى الهجرة على النفي، وأجبرت البعض اآلخر على نمط 
 وهو ما –للحياة فى مواجهة المؤسسات اإلسرائيلية التى تهيمن على حياتهم 

ية واستخدامها، وبالتالى استخدام آان يتطلب بالضرورة معرفة اللغة العبر
وقد أوضحت األدبيات التى توثق خبرات . مصطلحات الغزاة ومفاهيمهم

النساء من خالل المقابالت أن علينا أن نستكشف آل الطرق المؤلمة التى 
 المجتمع الفلسطينى وأيًضا توحيده )٨١(استخدمها االحتالل وأدت إلى تقسيم

  .أو من خالل الخبرةفى المقاومة، سواء جغرافيا 
 افتقاًدا مماثًال للفصل بين األنشطة "سميرة خوري"وتوضح تجربة 

وهى تصف آيف أقنع . القومية واألنشطة النسوية للنساء داخل إسرائيل
الحزب الشيوعى سكان الناصرة باالستمرار فى الصمود عند حصارها عام 

فلسطينيات آما يوضح انتماؤها السياسى للحزب الشيوعى أن لل. ١٩٤٨
 فقد عملت بداية مع –داخل إسرائيل تفاعالت أآبر مع النساء اإلسرائيليات 
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جمعية النهضة، ثم مع اتحاد النساء الديمقراطيات والذى ضم فلسطينيات 
  .)٨٢(وإسرائيليات، ونشطت أيًضا مع مجموعات فلسطينية خيرية

لقد ساد مذهب الصمود، أى الوفاء واإلخالص لألرض وللهدف 
 ١٩٤٨طني، بوصفه استعارة من مواقف الفترة الواقعة بين عامى الو
والصمود . فقدت النساء األقارب الذآور، آما فقدن األرض. ١٩٦٨و

إن الحفاظ على . يتطلب قوة وجدانية آبيرة وآبرياء فى وقت المحنة
الممتلكات وحقوق األرض داخل دولة إسرائيل الجديدة آان يقتضى 

وآانت مقاومة . الية الثقافية وأيًضا السياسيةالصمود فى وجه اإلمبري
االعتقال والتحقيق، والتعذيب، واألحكام بالسجن تستدعى الصمود، آما 
آانت الطاقة الضرورية لخلق منظمات جديدة للوفاء باالحتياجات المتغيرة 

وآان الحمل وتربية األطفال فى ظل تلك الظروف غير اليقينية . للسكان
كال الصمود، وأآدت الحرآة القومية ومجدت إسهام شكًال أيًضا من أش

 وما بعده، آما فعلت منظمة التحرير ١٩٤٨النساء اإلنجابى منذ عام 
  ).واألحزاب اإلسالمية(الفلسطينية 

، فى الضفة الغربية، بتأسيس جمعيات "سميحة سالمة خليل"وقامت 
 من خالل عديدة فى الخمسينيات، ملقية الضوء على فكرة المساعدة الذاتية

جمعية االتحاد : "وهذه الجمعيات هي. األنشطة المدرة للدخل للنساء
فى البيرة، ثم مجموعة " اتحاد المرأة العربية"، و١٩٥٢فى عام " النسائي

إنعاش "وآانت مجموعة ". إنعاش األسرة" باسم ١٩٦٥أآبر فى عام 
يز ، بوجه خاص، تسعى إلى تدريب النساء على أنشطة مثل التطر"األسرة

 وذلك -وبعض الحرف، واألعمال التى يمكن إآمالها فى البيت ثم بيعها 
وقد . بفكرة الفائدة الكبيرة الحترام الذات المرتبط حتى بالدخل المحدود

تعرضت سميحة خليل للسجن ست مرات، ووضعت تحت الحبس داخل 
البلدة، حيث آانت السلطات اإلسرائيلية تعارض إلى حد آبير جهودها 

  .)٨٣( آثار االحتالللتخفيف
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–١٩٥٨(وشهد الفلسطينيون تشكيل وانهيار الوحدة بين مصر وسوريا 
آما ظهرت عقبات أخرى أمام االشتراآية العربية فى التواريخ ). ١٩٦١

وفى تلك السنوات تشكلت منظمة التحرير . السياسية للعراق وسوريا
رار الفلسطينى الفلسطينية، بمثابة الرابطة المظلة، وآانت ترمز إلى اإلص

ومنذ تلك الفترة، وإن آان حتى . الستعادة األرض والسلطة السياسية
، أصبحت أدوار النساء فى النضال القومى ١٩٦٧بصورة أآبر بعد هزيمة 

والعالقات مع الحرآة أدواًرا راديكالية، وبالتالى تغيرت العالقات مع 
 النساء فى األردن فقد بدأ عدد صغير، لكنه مهم، من. مختلف الدول العربية

وشارآت بعض . ولبنان فى االضطالع بأدوار قتالية، آما أشرنا أعاله
 من الجبهة الشعبية لتحرير "ليلى خالد" مثل -النساء فى أعمال راديكالية 

  .)٨٤( باختطاف طائرة١٩٧٠ و١٩٦٩فلسطين، والتى قامت فى عامى 

روت بعد ومع خروج منظمة التحرير الفلسطينية من األردن إلى بي
، تصاعدت الجهود التنظيمية فى المخيمات )١٩٧٠عام (أيلول األسود 

 الحزب –واللجان التقدمية الثالث لمنظمة التحرير الفلسطينية . هناك
الشيوعي، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير 

من فتح،  اعترفت بقمع النوع االجتماعى على نحو أآثر صراحة –فلسطين 
وآانت توجد بعض . وربما يرجع ذلك إلى تعاليمهم التاريخية المارآسية

فالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين آانت ذات : االختالفات بين هذه األحزاب
نبرة أآثر نضالية، بينما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والحزب 

. طابع الفكريالشيوعى آانا يتناوالن بعض القضايا بأسلوب يغلب عليه ال
على أن المقاومة آانت تتطلب إعطاء االمتياز لألهداف القومية، واإلقرار 

. )٨٥( وليس لغايات التغيير–ببنية النوع االجتماعى ألغراض الحشد أساًسا 
لكن إدخــال النساء فــى قيادة هــذه األحــزاب لم يكــن بأعداد تعكس 

  .انخراطهـن فــى هـذه المجموعات
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االتحاد العام للمرأة الفلسطينية أآبر منظمة للنساء الفلسطينيات لقد آان 
وآان على آثير من المجموعات فى الضفة الغربية فى . فى الشتات

من اسمها لغرض التسجيل، لكنها " فلسطيني"الخمسينيات أن ُتسِقط آلمة 
وفى مكاتبها فى . آانت توجد آجزء من االتحاد، جمعية المرأة العربية

، اتفقت المندوبات على بنيه تتيح تمثيل النساء ١٩٦٥ام القدس ع
وقد نص قانون االتحاد على ضرورة . الفلسطينيات فى أنحاء العالم آافة

وجود مقره فى البلد نفسه الذى يستضيف المكتب الرئيسى لمنظمة التحرير 
  .الفلسطينية

 أن الحكومة األردنية سعت (Laurie Brand)وتوضح لورى براند 
ضع االتحاد العام للمرأة الفلسطينية تحت إشراف االتحاد العام للمرأة إلى و

األردنية، وهو ما سمح بالحشد خالل األزمات، لكنه لم يتح أفعاًال أخرى 
وعندما قام النظام األردنى بإغالق مكتب . )٨٦(تتحدد على نحو مستقل

اد مقره إلى ، نقل االتح١٩٦٦االتحاد العام للمرأة الفلسطينية فى القدس عام 
حتى عام ) بالرغم من فتح مكتب رئيسى ثان فى لبنان(القاهرة، حيث بقى 

وتضمنت األنشطة دعم . ، متفاعًال مع المنظمات النسوية المصرية١٩٤٧
الطالب واألسر الفقيرة الفلسطينية، إعداد فصول لمحو األمية والتطريز 
ع والتمريض ومهارات أعمال السكرتارية، ورعاية تشكيل فر

، )٨٨( تم إنشاء فرع لالتحاد فى الكويت١٩٧٠وفى عام . )٨٧(اإلسكندرية
. وفى العراق وسوريا، وآانت توجد فروع نشطة أيًضا فى الواليات المتحدة

لقد لعب االتحاد العام للمرأة الفلسطينية دوًرا مهًما فى لبنان، من خالل رفع 
مجمل، آان يبدو أن وفــــى ال. الوعى السياسى وحشد الدعم فى المخيمات

عرقلة أعماله ناتجة عــن االنقسامات الحزبية، واالنقسامات بين الكوادر 
لقد آان الوضع الفلسطينى فى لبنان يعانى بالتأآيد من . )٨٩(والمتطوعين

مثل االنقسام داخل منظمة (قيود أخرى آثيرة تناولناها فى موضع آخر 
لمسيحي، وبعد ذلك مع األسد التحرير الفلسطيني، والتوترات مع اليمين ا
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وانشقاقات أخرى، وتلى ذلك الغزو اإلسرائيلى وطرد منظمة التحرير 
  ).الفلسطينية من لبنان برمتها

لقد جسد فئات تقليدية ألدوار . واستمر االتحاد العام للمرأة الفلسطينية
، شرعت ١٩٩١ومع حلول عام . النساء فى الحياة العامة وفى األسرة

رامج تهدف إلى مناقشة صورة المرأة العربية، ومعنى المنظمة فى ب
وآان مشروع . النسوية فى الحرآة على المستويين الثقافى والسياسي

آما آانت هناك . )٩٠(الوثيقة الخاصة بمبادئ حقوق المرأة نسويا صراحة
تغيرات أخرى ناتجة عن نقل المكتب الرئيسى لالتحاد من تونس إلى مدينة 

  .غزة

ضى المحتلة، بعد حصول النساء على حق االقتراع عام وفى األرا
 ونتيجة تأثير التعليم العالي، تجاوز الجيل التالى من النساء ١٩٧٧

، وقام بتأسيس أول لجنة نسائية عام "إنعاش األسرة"الناشطات إطار 
وتكمن الداللة .  وهى لجنة عمل المرأة– من بين أربع لجان – ١٩٧٨

فى أن تشكيلها اعترف باستبعاد المرأة من المواقع التاريخية لهذه اللجان 
األساسية لصنع القرار وافتقارها إلى المساواة داخل هياآل منظمة التحرير 

ثانًيا، تتحدث أهداف اللجان فى حشد النساء عبر االنقسامات . الفلسطينية
ثالًثا، . الطبقية عن وعى ناضج ألدوار القيادة والمشارآة داخل حرآة قومية

طت اللجان فى تناول الشروط الخاصة التى مرت النساء بخبرتها فى نش
مقارنة بأجندة االتحاد العام للمرأة (ظل االحتالل فى األراضى المحتلة 

  ).الفلسطينية

لجنة عمل : وآانت آل لجنة تناظر حزًبا من األحزاب األربعة الرئيسية
ة اتحاد النساء المرأة مناظرة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ولجن

تابعة للحزب الشيوعي، ولجنة المرأة ) ١٩٨٠(الفلسطينيات العامالت 
تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولجنة المرأة ) ١٩٨١(الفلسطينية 
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ويشهد تطور اللجان األربع على بلورة . مع فتح) ١٩٨٢(للعمل االجتماعى 
يديولوجية للجان، لكنها لقد اختلفت المواقف األ. االنقسامات داخل الحرآة

. )٩١( من تنسيق بعض األنشطة بصورة غير رسمية١٩٨٤تمكنت بعد عام 
وقد تتشابه فلسفة اللجان فى ما يتعلق بتمكين المجتمع المحلي، وشن حمالت 
للعمل النسوى حول قضايا المجتمع المحلى فى الواليات المتحدة والمكسيك 

 يمكن فصل دراسة المشكالت وال. ومناطق أخرى فى أمريكا الالتينية
، أو قضايا النوع االجتماعي، عن احتياجات "االجتماعي"النابعة من 

إن جهود اللجان فى مجاالت الرعاية . السكان الذين يأملون فى التعبئة
 وغير ذلك من المشروعات المدرة للدخل، والخدمات -اليومية والتطريز 

الت الخدمات األنثوية  تندرج فى مجا–الصحية، وبرامج محو األمية 
، وإن )٩٢(التقليدية التى آانت تقدمها المجموعات الخيرية فى فترة مبكرة

  .يكن بحساسية سياسية عالية  تجاه قضايا الطبقة وتوسيع جذب النساء

 ٧٠٠(آما ظفرت لجان عمل اتحاد النساء الفلسطينيات بأعضاء أيًضا 
سرائيلى أآثر قسوة فى غزة، حيث آان القمع اإل) ١٩٨٦مع حلول عام 

ويمكن أن ُتعزى إنجازات اللجان فى حشد . )٩٣(حتى من الضفة الغربية
النساء إلى التغيرات التى حدثت داخل السكان أنفسهم، وأيًضا إلى التقاليد 

فقد قام االحتالل بتحويل . النسوى المنظم/التاريخية الطويلة للنشاط القومي
 ومرة أخرى بعد ١٩٤٨ عام قطاع ضخم من السكان الفلسطينيين بعد

وحدث ذلك داخل ( فى األراضى المحتلة إلى صفوف البروليتاريا ١٩٦٧
وعالوة على ذلك، أدى النهوض الذى تلى ذلك لحزب ). إسرائيل أيًضا

الليكود إلى زيادة قمع الفلسطينيين، وهو ما أسفر عن زيادة اإلحباط 
 العوامل فى تخفيف وقد أسهمت آل هذه. والنشاط وليس االغتراب السلبي

القيود على حرآة المرأة، حيث حضرت النساء االجتماعات أو تولين تنظيم 
 .نساء أخريات
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وفى الواقع، أدى االحتالل أيًضا إلى مراجعة بعض الفلسطينيين 
لمواقفهم تجاه شرف المرأة، فى ظل معرفة استخدام اإلسرائيليين لإلهانات 

 وهو تحول آان مستحيًال -ستجواب الجنسية أو االغتصاب فى عمليات اال
 وبالتالى تغير شعار -إن لم تقرر الضحايا بوعى وشجاعة وصف خبراتهن 

وقد وصفت آتيبات ". األرض قبل العرض"إلى " العرض قبل األرض"
فقد . )٩٤(منظمة العفو الدولية خصوصيات اإلساءة إلى النساء فى السجن

تعريفات اإلسرائيلية لإلرهاب، أدى عدم رؤية السجناء، والقبول الغربى لل
 بما فى ذلك -وآانت تدخالت المحامين . إلى إخفاء هذه الفظائع عن العالم

المحامون اإلسرائيليون، والمراقبون والصحفيون الغربيون، والباحثون 
 مفيدة فى نقل المعلومات للخارج فى ما يتعلق بقضيتى انتصار -المعنيون 

  .)٩٥ ((Terry Boullata)الحق وتيرى بوالتا 

 وغيرها من مصادر اإلعالم (CNN)إن .إن.وعندما آانت محطة سي
المحلية تذيع وقائع االنتفاضة، بدا آما لو أن قطاعات من العالم الخارجى 

لقد غيرت االنتفاضة التصورات . تدرك فجأة وحشية االحتالل للمرة األولى
اعة النساء حول أدوار النساء ونشاطهن، ونسجت أساطير شعبية حول شج

الالتى حاربن، وقمن برعاية األسر، وإخفاء شباب الرجال، وعرقلة اعتقال 
وفى أى فترة بعينها، آان جزء آبير من . )٩٦(اإلسرائيليين لألوالد والرجال

السكان الذآور محتجًزا أو مسجوًنا، وآانت اللجان النسائية فعَّالة بوجه 
آما . ل مختلف األزماتخاص فى تقديم المساعدة لهم وحشد الناس خال

آمعلمات بدًال من : أوضحت ظروف االنتفاضة براعة النساء وفاعليتهن
المدارس المغلقة، وآعامالت، وآمعيالت لألسرة فى غياب أو سجن 

  .الرجل، وآنساء وصلن إلى مواقع القيادة فى األحزاب السياسية

ندات وقد تضمنت اآلثار السلبية لالنتفاضة خضوع قضايا المرأة ألج
لقد تنامى الفقر، وخاصة فى أعقاب حرب الخليج، آما . األحزاب السياسية
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وفى . )٩٧(وانخفض متوسط سن زواج النساء. زاد االعتماد على بنية األسرة
وجرت مصادمات بين . غضون ذلك، اآتسبت المنظمات اإلسالمية قوة

طالب الجامعات اإلسالميين والطالب الموالين لمنظمة التحرير 
وأعلن مؤيدو . )٩٨(لسطينية، آما انتشرت المجموعات الدراسية اإلسالميةالف

اإلسالم هو "حماس أن الحرآة القومية إذا لم تتمكن من االستمرار، فإن 
وأعربت الشابات الفلسطينيات اإلسالميات عن ازدرائهن تجاه ". الحل

هذا ول. على سلوك النساء أو ملبسهن" إضفاء طابع إسرائيلي"أو " تغريب"
ووصف قادة حماس . ارتدين الحجاب، حتى إذا ما اعترض أزواجهن

بكلمات براقة، لكنهم لم يعترفوا بمشارآة النساء " االنتفاضة المجيدة"
وقد زادت التوترات بعد حرب الخليج، . )٩٩("النشطة فى جوانبها المختلفة

: عندما أعلنت الصحف عن وجود شعارات على جدران غزة تطرح ما يلي
آما ظهر . )١٠٠("اس تعتبر غير المحجبات متعاونات بشكل ما مع العدوحم"

استهداف للنساء الالتى يرتدين الجينز أو الرداء الغربي، وال يغطين 
شعورهن، حيث ألقى عليهن الشباب البيض والطماطم، وفى واقعة واحدة 

ا وجاء رد القيادة الموحدة لالنتفاضة دفاًع. )١٠١(على األقل ألقوا الحامض
عن النساء غير المحجبات، لكنه جاء متأخًرا إلى حد ما، وآان رد فعل 

  .النساء أنفسهن مختلًطا

وفى مرحلة ما بعد أوسلو، واجهت النساء فى العملية الوطنية آثاًرا 
مستمرة لهذه المعارك حول الحجاب بفضل الهدنة غير اليسيرة بين منظمة 

آما . وة حماس فى غزةالتحرير الفلسطينية وحماس، حيث استمرت ق
ضعفت اللجان التقدمية عن طريق عرفات، ولهذا جاءت سيطرة فتح على 

  .األحداث السياسية، وضعفت قوة وآفاءة اللجان النسائية

ومن الناحية األخرى، قاد االهتمام الخارجى بوضع الفلسطينيين إلى 
مية، تقديم الهيئات المانحة للدعم إلى المنظمات الفلسطينية غير الحكو
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الحصول على " إلى أن التمويل الخارجى أتاح للنشطاء "آمال آوار"وتشير 
بعيًدا عن اإلشراف الحزبي، آما تناول قضايا " درجة من االستقالل الذاتي

وقد أدى إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية لهياآل . )١٠٢(تمكين المرأة
رغم من وجود وزارية إلى توفير طريق جديد للمشارآة النسوية، على ال

 من ٥(عدد صغير فحسب من النساء فى المجلس التشريعى الفلسطينى 
أصبحت أم جهاد وزيرة للشئون االجتماعية، وأصبحت فاطمة ). ٨٨

أما حنان عشراوي، . برناوى رئيسة القوات النسائية بالشرطة الفلسطينية
وهى نسوية بالتأآيد، فقد اختارت عدم المشارآة فى السلطة الوطنية 

  .الفلسطينية، لكنها ترأست اللجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن

وهناك واقعة أخرى تتمثل فى إنشاء برنامج دراسات المرأة بجامعة بير 
مرآز نابلس لشئون المرأة : ، وإنشاء مراآز نسائية جديدة بما فيها)١٠٣(زيت

رأة ، ومرآز الم)١٩٨٩(، ومرآز القدس لدراسات المرأة )١٩٨٨عام (
، ولجنة دراسات المرأة فى رام )١٩٩١(لالستشارات القانونية واالجتماعية 

تم (، واللجنة التقنية لشئون المرأة )١٩٩٠(اهللا بمرآز بيان للبحث والتطوير 
وعلى الرغم من أن تحقيق نبرة . )١٠٤ ()١٩٩٢تنظيمها فى تونس عام 

سلو، آانت هناك خاصة بالتغير تجاه النوع االجتماعى فى فترة ما بعد أو
مجموعة متنوعة من البنى الجديدة التى تتمتع بإمكانات لتشجيع تمكين 

  .اإلناث

 آان يعنى زيادة ٢٠٠٠إن تفجر انتفاضة األقصى فى خريف عام 
وجاء . األعمال العدائية بين الجماهير الفلسطينية وقوات األمن اإلسرائيلية

 وتاله أفعال للعنف من ،"األمن قبل السلم"انتخاب إريل شارون، وشعار 
. الجانبين أثرت بشكل سلبى على عملية مأسسة السلطة الوطنية الفلسطينية

آما تراجعت قضايا المرأة من حيث أهميتها، وظلت فى المؤخرة طوال عام 
٢٠٠٣.  
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آان التحول من االنتفاضة األولى إلى فترة ما بعد أوسلو يعنى نقل 
 على القواعد الشعبية، ومن القيادة السلطة من اللجان النسائية المرتكزة

ومنذ ذلك الحين، ". تشبه هياآل الدول"الموحدة لالنتفاضة، إلى هياآل 
بين النقد والرؤية "ظهر أن مستقبل النساء فى الحرآة الوطنية يقع 

وسوف  – (Eileen Kuttab) آما تطرح إلين آوتاب – )١٠٥("الجديدة
وأقسم اإلسالميون . األولوياتيرتكز على مدى نجاح النشطاء فى تحديد 

وآانت النزعات الداخلية تتسم . على عرقلة إنشاء نظام قانونى مدني
بالداللة، آما هى الحال فى مشكلة الهيمنة الذآورية على القيادة، لكنها 

وسوف يستمر . تضعف مقارنة بالمشكالت التى تولدها الحكومة اإلسرائيلية
األراضى المحتلة واعتمادها الدائم على الشعور بعدم األمان االقتصادى فى 

وهناك شعور متعاظم أيًضا بعدم األمن . فرص العمل داخل إسرائيل
السيكولوجي، عالوة على التحرشات التى تعانى منها النساء والفتيات عند 

  .محاولتهن عبور الجدار والحواجز األمنية
 النسويــــة تطرح هذه النظرة العامــــة لحالة النزعة القومية والنزعــــة

صمود النساء الفلسطينيات فى مواجهة تدمير مجتمعهن وإعادة تشكيله، 
.  قرب خصومهن وقوتهم– أو ربما بسبب –وإثبات آفاءة على الرغم من 

وقد أثار التسييس المبكر للمجموعات الخيرية خالفات بين الفلسطينيين 
تكن من البنود المتقدمة حول فاعلية النساء، لكن قضايا النوع االجتماعى لم 

فى األجندة، وتبذل فقط المجموعات النسوية المستقلة فى الفترة المعاصرة 
 وهى اليوم السلطة الوطنية –" الدولة"جهوًدا عمدية ومستمرة لتذآير 

  . بأن نضاالت المرأة مهمة أيًضا–الفلسطينية 

  :خاتمة
اعي، والقومية هناك ثروة من المواد المتعلقة بالنساء، والنوع االجتم

 ولم يكن ممكًنا ببساطة إدراجها فى هذا المقال نتيجة لصغر -الجديدة 
وإن لم يكن بسبب هذه القيود، لكنت أدرجت هنا استعراًضا . المساحة
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لمختلف الجهود التى بذلتها الدول لتمكين النساء سياسيا واقتصادًيا ومن 
 وجهة نظر الدول فى مثل فمن المهم التفرقة بين. زاوية التعليم والتدريب

هذه الجهود الرامية إلى تمكين النساء، ووجهة نظر النساء أو القواعد 
ومع ذلك يمكن تحديد بعض . الشعبية أو منظور المنظمات غير الحكومية

أوًال وقبل آل شيء، تشهد دول عديدة توترات . النقاط القليلة بشكل سريع
القدرات والفرص أمام النساء، " تطوير"تتولد، نتيجة جهودها الرامية إلى 

مع وجود سياسات متزامنة للسيطرة على المعارضة اإلسالمية أو الدينية 
ثانًيا، يمكن اإلطاحة بكثير من . المحافظة لمثل هذه اإلصالحات

، وبالتالى فإن التحوالت فى وضع المرأة ليست أحادية "اإلنجازات"
  .االتجاه
  
  
  
  
  
  
  

  )١٠٦(النجاحات
، يتيح الطالق ٢٠٠١ جديد فى مصر، فى يناير إصدار قانون •

والذى بمقتضاه ترفع المرأة (بصورة أبسط على أساس الخلع 
قضية، حيث تعيد الزوجة مهرها إلى الزوج لتحرر نفسها 

وبموجب القانون الجديد، فإنها تعطيه أيًضا هدايا . بالطالق
 ).الزواج، لكنها ال تحتاج إلى توفير أسس قضائية للطالق
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 فى برلمان -% ٣٠ تبلغ –جاز حصة من المقاعد للنساء احت •
% ١٠المغرب، وما يليه من انتخاب النساء الالتى يمثلن اآلن 

 ).أآبر نسبة مئوية فى العالم العربي(من ذلك البرلمان 
منحت قطر والبحرين حق المرأة فى االقتراع والترشيح  •

 .للمناصب العامة
قانون األسرة نص على حصلت النساء اإليرانيات على إصالح ل •

وهو ما لم يكن مسموًحا به فى (إعطاء نفقة للزوجة المطلقة 
 ).التفسيرات الكالسيكية للشريعة

أوضحت اإلحصاءات زيادة التحاق اإلناث بالتعليم االبتدائى  •
 .والثانوى وبمؤسسات التعليم المتوسط فى أنحاء المنطقة آافة

مناطق انخفاض ملحوظ فى خصوبة النساء فى بعض ال •
، على الرغم من )مثل تونس(الحضرية فى العالم العربى 

استمرار وجود معدالت خصوبة شديدة االرتفاع فى بعض 
 ).مثل قطاع غزة والجزائر(المناطق األخرى 

من المنظمات غير الحكومية فى العالم ) آالف(ترتكز عديد  •
العربى على تطوير تنمية مستدامة ومشروعات إلدرار الدخل 

 .، أو على اإلصالح القانونيللمرأة
زيادة األدلة على معارضة، أو على األقل تساؤل، بعض السكان  •

واإلصالحات القانونية لقوانين العقوبات التى . للعنف ضد المرأة
تتيح تخفيف األحكام على القتل بدعوى الشرف قد دخلت حيز 

 .النفاذ فى لبنان، وفى طريقها إلى ذلك فى ترآيا
  
  عوامل ملتبسة
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تشريع الزواج العرفى فى مصر فى إطار قانون الخلع نفسه  •
المشار إليه أعاله؛ وتشريع رجال الدين السعوديين لزواج 

ويبدو ). المؤقت(المسيار؛ ودعم الحكومة اإليرانية لزواج المتعة 
أن هذه األشكال البديلة أو المؤقتة للزواج تفيد الرجال أآثر مما 

 .تفيد النساء
زواج فى مناطق الحضر عبر أنحاء المنطقة، ارتفاع تكلفة ال •

وإعداد البرامج الوطنية إلدرار الدخل للنساء بحيث يستخدمنه 
 .للمساعدة فى تلبية هذه التكاليف

فى مناطق ) مهر العروس(انخفاض تكلفة نفقات بعينها للزواج  •
 .قليلة مثل النجف، حيث توجد زيادة مصاحبة فى تعدد الزوجات

ء المعيالت فى المناطق الريفية بسبب هجرة زيادة أعداد النسا •
 .الذآور

زيادة أعداد النساء المهاجرات للعمل، وعلى سبيل المثال إلى  •
 .)١٠٧(إيطاليا وفرنسا أو إسبانيا، أو الالتى هاجرن للزواج

  اإلخفاقات
فى " مظاهرة قيادة سيارات" امرأة فى ٤٧إلقاء القبض على  •

ا صدور فتوى ضد قيادة ، وبعده١٩٩٠العربية السعودية عام 
ولم يصدر " غير قانونية"قيادة السيارات آانت (المرأة للسيارة 

 ).أى حكم رسمى ضدهن حتى ذلك الوقت
 .عجز النساء القطريات عن النجاح فى أول انتخابات خضنها •
وجود إحصاءات توضح أن ممارسة ختان اإلناث تضم عدًدا  •

 من الفتيات ضخًما من النساء فى مصر وحدها، ووفاة عديد
 عاًما ١١ مثل منى عبد الحفيظ التى تبلغ من العمر -الصغيرات 
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 نتيجة لمضاعفات الختان، على الرغم من إصدار الدولة لحكم -
 . يؤآد عدم قانونية إجراء العملية فى المكاتب الطبية١٩٩٦عام 

ضرب النساء فى الطريق العام وإصدار حكم ضد النساء الالتى  •
ن بسبب مخالفات تخص قانون الملبس، بينما تظاهرن فى السودا
 .آن يعارضن الدولة

إطالق النار فى الشارع على النساء الالتى ال يرتدين الحجاب  •
 .فى الجزائر

شن حملة معارضة مــن أجل إصدار قانون مدنــى لألحوال  •
 .)١٠٨(الشخصية فــــى لبنان

وجود قوانين فى الدول العربية تمنح المواطنة على أساس  •
 . وليس األم–جنسية األب 

: هجوم اإلسالميين على النسويات البارزات، وعلى سبيل المثال •
 .توجان الفيصل فى األردن، ونوال السعداوى فى مصر

هزيمة االقتراع النسائى المقترح فى الكويت بعد حملة شنها  •
 .األمير

هزيمة اإلصالح المقترح لقانون العقوبات األردني، والذى  •
ام المخففة ضد من يقترفون جرائم القتل بدعوى يتناول األحك

 .الشرف
االغتصابات، وعمليات االختطاف، والدعارة اإلجبارية للنساء  •

  .والفتيات بعد الحرب فى العراق

لقد أدرجت هذه القائمة السابقة لتأآيد الدور الذى يمكن أن تلعبه الدولة 
 أعاله قد حدثت فكثير من التغيرات المشار إليها. فى تغيير وضع المرأة

 مثل –وهناك نجاحات أخرى . خالل تحالفات بين الدول القومية والنسويات
 وهو ال يمكن أن ُيعزى إلى الحكومات، آما ال –تعاظم آيان تاريخ المرأة 
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وهناك جوانب . يمكن أن ُيعزى إلى مبادرات المنظمات غير الحكومية
لدولة الحديثة تلعب أخرى عديدة لهذا الموضوع لم نتناولها هنا، لكن ا

بالتأآيد دوًرا مهًما فى تغيير حياة النساء، وهذا الدور ال يشكل دائًما قوة 
  .التحديث والتقدم التى يمكن أن نتوقعها

*    *    *  
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  :مولد أمة عصرية 

  (*)تأميم الزواج فى مصر فى العهد الملكى

 
 

  حنان خلوصى: تأليف 
  سامح سمير: ترجمة 

ة سألة النزع ى م احثون ف ه الب ذهب  إلي ا  ي رغم مم ى ال ى  عل ة ف الوطني
ه       ن أن دها م ا بع ة وم صر الملكي ة       دائًم"م ى األم ر ف تم التفكي ان ي ا آ ا م
إ  )٢("ألسرة،باستخدام صور مستعارة من مجال ا      نهم  استمروا فى تجاهل         ف

رويج             الدور الذى لعبته الدولة فى إنتاج نموذج األسرة النووية العصرية والت
ه ياق  .  )٣(ل ى س رأة  ف سألة  الم ى  م وا إل ذين تطرق احثين ال ؤالء الب ى ه حت

اد يكون حصريً       - تناولهم  للقضية الوطنية، آانوا يرآزون       - ا على نحو  يك
ساء مقي ى الن ذلك تعارًضعل ين ب ًدا ثنائًيم صرية ا جام سوية الم ين الن ا ب
ارون  "على سبيل المثال، فى حين تجادل    . )٤(والنزعة الوطنية  ه   " بيث ب بأن

ا يتعين علينا أن  نرى فى المشارآة السياسية للمرأة من العشرينيات فصاعدً            
تمراًر ود  اس الل العق سائية خ صحافة الن ى ال زت ف ى أنج وات الت ا  للخط

ة      السا بقة، فإنها تزعم، رغم  ذلك، أن الصحافة الذآورية ذات النزعة الوطني
قد رآزت اهتمامها على الموضوعات السياسية واعتبرتها شاغلها األساسى          

المنزل        ق ب وعات تتعل ى موض سائية عل صحف الن زت ال ين رآ ى ح .  )٥(ف
ى اإل  اه إل احثون االنتب ؤالء الب ت ه ا لف هامات وبينم صلة"س ات للكاتب" المنف

ائية جامدة ننهم فعلوا ذلك فى الفراغ مقيمين بذلك، دون قصد منهم، قسمة ث   إف

اب   (*)   .Edited by Arthur Goldschmidt et al ,١٩٥٢-١٩١٩ ,Re-Envisioning Egypt: من آت

New York: American University in Cairo Press, ٥٠-٣١٧ :٢٠٠٥. 
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ام "إلى حد ما بين المجال       ة            " الع ذآور من أنصار النزعة الوطني ة وال للدول
   .الثقافية للمرأة واألسرة من جهة أخرى" الخاصة"من جهة والدائرة 

ين تلك القسمة   وإذ يتبنى الدارسون لتاريخ مصر فى  أوائل القرن العشر         
اتيريى   "الثنائية بين العام والخاص فإنهم  يرددون أصداء أطروحة           ا آ " بارث

حول المجالين الداخلى والخارجى للنزعة الوطنية فى السياقات االستعمارية         
اق      ل نط انى  داخ ى روح ال داخل ى مج ساء ف از الن سعى الحتج ى ت الت

سمى       اًم ت تفترض  تلك القسمة الثنائية فصالً     .  )٦("المنزل ا ي المجال  "ا بين م
داخلى اص " ال وطنى الخ ال ال ة والمج ن جه رة م المرأة واألس اص ب الخ

   .خرىأبسياسات الدولة من جهة 
ذى  دور الجوهرى ال ى  الكشف عن ال ذه  ف اول ه ة التن نجح  طريق ال ت
اء               ة بن ه األسرة  فى عملي ة أن تلعب أراد الوطنيون المصريون ورجال الدول

احثون، مثلت األسرة واحدة                خالفً  . الدولة الحديثة  ا الب ار التى يتبناه ا لألفك
من أهم العقائد فى أجندة آل من الوطنيين والدولة وليس فى أجندة النسويات             

رة                 .  فحسب ة لفك اموا  مؤخرا بمراجع ذين ق ل ال احثين القالئ حتى هؤالء الب
سياسى       ام "االنقسام بين المجال ال د         " الع ة، وال ائرة الخاص بالرجال من جه

ين            " الخاصة" الثقافية الخاصة بالنساء واألسرة من جهة أخرى لم يأخذوا بع
أهليهم                    ا وت ة رعاياه ة لتربي ا الدول االعتبار الحمالت القانونية التى قامت به

ون أساسً   ة عصرية  تك ر  نووي وين أس ة تك ة لالضطالع بمهم اء األم ا لبن
  .)٧(الناهضة

ى      "إيتينى باليبار   "تشير   ذآاء، إل ضايا        ، ب ة أن واحدة من الق  التى   المهم
درس هى                  ا  بال ة واألسرة أن يتناولوه يتعين على الباحثين فى مجال الوطني

ات األسرية  ة فى العالق دخل الدول أميم األسرة "–ت د أن . )٨("ت ار"بي " باليب
الروابط األساسية  التى  تتحكم فى بناء وهدم  األسرة، أى،              : ا أهم   تغفل أمرً 

ر          .  ج والطالق مؤسستا  الزوا   ة غي فى حالة مصر الحديثة ترآز تدخل الدول
زواج والطالق                   وانين ال ى ق ر عل شكل آبي ال  .  المسبوق فى شئون األسرة  ب
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وا                    ل أن يقوم ة قب ة أو األم يستطيع الباحثون أن يبدأوا فى الحديث عن العائل
 بدراسة مؤسستى الزواج والطالق حيث آان العديد من المصريين فى              أوًال
زو     ال ة             اعهد الملكى يعتبرون مؤسسة ال اء األم ة حجر األساس فى بن ج بمثاب

ى                 .  الناهضة ذا العصر إل ة التى ظهرت فى ه وقد أفضت المناظرات العام
زواج والطالق خالل                   وانين التى نظمت ال وانين والق شاريع الق سلسلة من م

ة ة التالي ود الثالث ة .  العق ى صدرت فى مصر الملكي وانين الت هى آانت الق
م                انون رق ا حتى صدور ق سنة    ٤٤آخر تشريعات من نوعه ذى    ١٩٧٩ ل   ال

ودً           منح  المرأة  مزيدً     دد     ا من الحقوق فى شئون الطالق وفرض قي ى تع ا عل
  .)٩(الزوجات

دًد ن أن ع رغم م ى ال زواج  وعل وانين ال اموا بوصف ق احثين ق ن الب ا م
منهم، هم  والطالق فى مصر الحديثة فإن  قليلين فقط، على فرض وجود أى             

تقبلتها                      وانين وآيف اس ذه الق اذا صدرت ه سروا آيف ولم من حاولوا أن يف
.  ؟الجماهير العريضة وآيف يمكن فهمها فى سياق النزعة الوطنية المصرية     

على . )١٠(ومالوا باألحرى للترآيز على تأثير تلك القوانين على مكانة المرأة         
ن    ل م د آ ال يؤآ بيل المث يمس"س ون"و " ونأندررس.  د. ن. ج . ل. ج

يتو سلمات    "، أن "اسبوس ات الم ا الزوج ت عليه ى آان ة الت ة المزري " الحال
ب،     ا، بالترتي صرى هم ع الم ى المجتم سين   أوضاعهن ف ى تح ة ف والرغب

دة  شريعات الجدي سان  وراء صدور الت دافعان الرئي ر . ال ب اآلخ ى الجان عل
رى  نبل"ت رة األزهرى س د دعمت ن"  أمي شريعات ق ك الت ا ا أبوًيظاًمأن تل
ًد ع     جدي ن قم ساء اآلن م ه الن ا تعاني سبب فيم و ال ذهب   )١٢(ا ه ين ت ى ح ، ف

شريعية               "  مارجو بدران " ة الت ى البني د حافظت عل شريعات ق إلى أن تلك الت
اتم  "أما . )١٣(للثقافة األبوية العتيقة   ان  "و " ميرفت ح يلما بوتم ان،  " س فتزعم

ة         اا لذلك، أن تلك القوانين قد مثلت حدً       خالًف  أدنى من التدخل من جانب الدول
ة رة األبوي ئون األس ى ش ضرورة تحسين . )١٤(ف شرعون بال ستهدف الم م ي ل
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نهج الحد           ا فضال عن تبنى م د، لقمعه أحوال المرأة  آما لم يسعوا، عن عم
   .األدنى من التدخل

ا آنفً  خالًف شار إليه ات الم ة    ا للدراس أن الحكوم صل ب ذا الف ادل ه ا  يج
عًيالمصرية سعت  ل زواج س ة لل وانين المنظم دد من الق ا للحصول تمريرع

ى دور فعَّ ة و  عل ة وطني رة  نووي ق أس ة خل ى عملي ة ". عصرية"ال  ف بلغ
أميم "يمكننا القول أن المشرعين المصريين  استهدفوا   " باليبار" زواج  ت ، "ال

ر      وين أس ة تك ضطلعون بمهم ة ي اة الزوجي ؤهلين للحي ق أشخاص م أى خل
ستدامة    زواج األحادى، والتى ستعمل                  رشيدة  وم ى ال ن، عل ة، إن أمك   قائم

ة                 ة من األمراض االجتماعي ة  عصرية خالي اء أم د  .  بدورها آأساس لبن وق
زواج والطالق             ئقام المس  وانين ال ولون بالدولة  بمحاوالت إللغاء أو تحجيم ق

ة                    ة ألم ر مالءم ة غي ا الدول شريعة اإلسالمية والتى اعتبرته المستمدة من ال
   .يةعصر

ة، التى           ة األهمي رة بالغ ك الفت يحاول هذا الفصل أن يبين آيف أنه فى تل
دين  "قام   ة              " جيمس وي ار المتعلق سابق، تحولت األفك ا فى الفصل ال بتغطيته

ين                     ديولوجى الملتهب ب ى ساحة للصراع األي ة  إل بالزواج فى مصر الملكي
زواج     األطروحات المتصارعة التى تتبناها الفصائل المختلفة حول م        عنى  ال

صاعدة      صرية ال ة الم سبة  لألم ا  بالن رة وغايتهم ن   . واألس رغم م ى ال عل
رى      ة،الفكرة القائلة  بغلبة  وسيادة نموذج الزواج الذى تبنته  الدول            ذى  ي  وال

الغين    أن ين شخصين  ب م   ، الزواج آعالقة مستدامة  ب ى   أ من المه شير إل ن ن
ه     ذى تبنت وذج ال ة وال النم ه ال الدول ل    ًيخطأن تبعدت آ ة اس ة مطلق ا بهيمن

   .النماذج األخرى

ة   از الدول ى جه ة ف ا األطراف المختلف ى تقترحه شريعات الت ن الت م تك ل
متعددة  ومتضاربة فى أغلب األحيان فحسب بل إن عجز تلك األطراف عن   
تمرير عدد من التشريعات الرامية إلى الحد من زواج القاصرات وتقليص                
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ق زو   ى تطلي ال عل درة الرج دد    ق ى تع ود عل رض القي سر وف اتهم بي ج
ذا النموذج            ا انطباعً الزوجات، أعطى أيضً   ا ه ة التى يلقاه ة الهائل  ،ا بالمقاوم

ازة دينيً    ررة ومج ات مب ك الممارس ل تل ه مث ت في ع آان ى مجتم .  اخاصة ف
ة اإلسالمية مؤسسة             " مسلم. ف. ب"وآما يشير  ى الطريق زواج عل د ال ال يع

ة    دأ الزوج ذ بمب ستدامة تأخ دةم دد      و ، الواح يح تع ه يب ى أن ك  إل ع ذل يرج
ضً  ات وأي ه    الزوج ق زوجت زوج أن يطل ا  لل ن به ى يمك سهولة الت ى ال   ،ا إل

زواج، نظريً          إحيث   ك الحق فى أن ينهى ال ه يمل شاء  أا، فى  ن . )١٥(ى وقت ي
س اول الم ك ح ع ذل و  ئوم ى نح ة، عل ة الملكي ولون المصريون، خالل الحقب

ن وانين م سنوا ق د، أن ي وًدمتزاي ضع قي أنها أن ت ى زواج القاصرات  ش ا عل
ات دد الزوج الق وتع سة  .  والط صياغات المتناف م ال دأ نفه ستطيع أن نب ن

ا          للقومية المصرية فقط من خالل دراسة تلك الحمالت التشريعية التى رعته
ين             الدولة وردود الفعل التى أثارتها تلك االقتراحات داخل الدولة والقصر وب

ك   إن تحليًال .ينالنسويات والصحفي   للمناظرات التشريعية والصحفية فى تل
الحقبة من شأنه أن يساعدنا على استجالء ليس فقط  التحديات المتنوعة التى       

ل أيضً  ،واجهتها  نماذج األسرة ذات الطبيعة السلطوية التى تبنتها الدولة          ا   ب
ددً  ف أن ع زواج لبن      آي سألة ال تخدموا م د اس صريين ق اب الم ن الكت اء ا م

ة      د    ونظرً .  صريينم ألزواج والزوجات ال   اتصورات شتى لماهي ا ألن العدي
ة الشخص آزوج أو زوجة آعنصر                     ى هوي انوا ينظرون إل من الوطنيين آ

يس فقط      ذا الفصل ل درس ه  جوهري  من عناصر الهوية الوطنية، سوف ي
س اول الم ف ح ون ئآي دينيون والمؤلف شرعون ال ة والم ى الدول ولون ف

ساء المصريين              الوطنيون والك  اتبات النسويات أن يصنعوا  من الرجال والن
ًضأزواًج ل أي ا ا وزوجات  ب ل منهم صنع من آ ة أن ت ا آيف حاولت الدول

ين  ا وطني بيه      .  رعاي زواج  ش ضية ال ع ق اطى م لوب  التع ان أس ذا، آ وهك
امل "،  "الفالحين "باألسلوب المتبع فى التعامل  مع        ين    "  الطين    يح ذين تب ال
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امية خ" ىس ة      " لوص ة األدبي صوى للمخيل تهم الق ر أهمي صل العاش ى الف ف
  .  المصرية فى الفترة الممتدة من العشرينيات وحتى األربعينيات

  الحد من زواج القاصرات

شريعة                  ضائية لل سلطة الق م تقليص ال مع مطلع القرن العشرين  آان قد ت
ط، فى األ                 ا بحيث أصبحت تختص فق غلب  اإلسالمية والمحاآم التى تطبقه

ًد صية وتحدي وال الشخ ضايا األح م، بق الق و األع زواج و الط ضايا ال ا ق
ة   اف الديني راث و األوق ال و المي ضانة األطف ت وزارة  .)١٦(ح د حاول وق

امى    ى ع دل، ف ال    ١٩١٦ و ١٩١٥الع دف إدخ انون  به سودة ق دم بم ، التق
صية     وال الشخ وانين األح ى ق الحات عل ن اإلص د م ك  ،مزي د أن تل   بي

ة                   التوصيات وانين القائم ى الق دة إل ود جدي سفر عن إضافة أى بن م ت و . )١٧( ل
ن         رى م زاء أخ ى أج ت ف ى تم ة الت ن اإلصالحات القانوني رغم م ى ال عل

ل  ة، مث ة العثماني رة"اإلمبراطوري وق األس انى لحق انون العثم سنة " الق ل
شريعة                فإنه   )١٨ (،١٩١٧ ة والخاص بال ه الدول ذى تبنت شريع ال لم  يصدر الت
ال ام اإلس ى   )١٩ (.١٩٢٠مية إال ع ة إل اوالت الرامي ل المح ت آ د قوبل  لق

انوا  رين  آ ديدة ألن آثي ة ش صية بمعارض وال الشخ انون األح الح ق إص
شريعة اإلسالمية  رون ال ان"يعتب ان ومك ديم " صالحة لكل زم ال يجوز  تق

ا       دة له اد ا(تأويالت جدي ام            . )٢٠ ()جته ة المصرية ع ك قامت الحكوم ومع ذل
زواج        ، و ١٩٢٣ سن ال انونى ل ة    . ألول مرة، بوضع حد أدنى ق ه دالل ا ل ومم

ى                م مضطرون إل ة أنه شعر رجال الدول ين    اخاصة أن ي اذ إجراءات لتقن تخ
دو،                  ا يب ى م زواج، عل زواج القاصرات فى ذلك الوقت ألن  هذا النوع من ال

 .)٢١(ضمحالل مع بدايات القرن العشرينآان فى طريقه إلى اال

عض المصريين أرادوا من الحكومة أن تشترع وسيلة        يدل هذا على أن ب    
ى          دم عل ضمن أال يق ى ت اهير آ دى الجم زواج ل ادات ال ة ع دة لمراقب جدي
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ا إذا                 الغون فقط بغض النظر عم الزواج وإنجاب األطفال إال المصريون الب
  . آانت تلك النوعية من الزواج سائدة أم ال

انون   ذا الق دار ه ى إص ى أدت إل اظرات الت زواج إن المن اص  ب  الخ
اء              إالقاصرات جديرة باالهتمام حيث      ة إللغ ه جرت فى وقت سابق محاول ن

ة  ذه الممارس شل وه اءت بالف ا ب ام  .  لكنه ارس ع ى م دم عضو ١٩١٤ف  تق
ان  ق"البرلم ك ني ا ب انون" زآري شروع ق شريعى بم س الت اص  للمجل خ
الزواج ضمن اقتراحً )٢٢(ب ا    ا، يت زواج الق سن ال ى ل د األدن د الح نونى  بتحدي

شر عاًم    ستة ع ات ب دالً     .  اللفتي ذا ج انون ه شروع الق ار م د أث ًعولق ا  واس
ونقاشات عامة فى الصحافة استمرت عدة  شهور حيث انخرط المراسلون               
ل زواج                 ضايا المتنوعة مث والقراء على حد سواء فى جدل حول عدد من الق

ه، ووجوب            زوج   أالقاصرات وعزوف الشباب عن الزواج ونفورهم من ن يت
ه    ار موضوع    . )٢٣(الموظفون العاملون بالدولة ومعنى الزواج وغايات د أث ولق

دً  زواج تحدي ن ال ب    س سن المناس راء ال اقش الق ث  ن ة حي ل حامي ا ردود فع
رر     ى المح ائل إل ى ورس صفحات األول ى ال شرت ف االت ن ى مق زواج،  ف لل
ة        اتهم القانوني صية واقتراح رهم الشخ ات نظ ا وجه ن خالله وا م طرح

ر فى                .  الخاصة ذآور أسهموا بالنصيب األآب اب ال وعلى الرغم من أن الكت
زواج آانت            ، فإ ١٩١٤إطالق مناظرات    سن المناسب لل ن النقاشات حول ال

ه               شائعة بين الكاتبات فى األعوام التى قادت إلى مشروع القانون الذى تقدم ب
  ".نميق"

ات ال أن الفتي ات ب ن الكاتب د م ت  العدي ال جادل بيل المث ى س ى عل الئ
غي ن ص ى س زوجن ف ل رةيت اء الحم وت أثن ب وللم ة للمتاع ن عرض  يك

ستيريا   ل الهي راض مث والدة وألم ان  . )٢٤(وال ل آ ق"وبالمث د  أن " نمي يعتق
زواج فى سن مبكر                    ى ال دمن عل دما يق د   ةاإلناث يخاطرن  بصحتهن عن  وق

ول  "ةاستشار العديد من األطباء ليتمكن من تحديد سن السادسة عشر           " المعق
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سن المقترح           عل درك أن ال ان ي ر من    ت س ةى الرغم من أنه آ تياء آبي قابل باس
بالد اإل        " بارون "توآما أشار .  المسلمين سلطات فى ال سالمية  لم تستطع ال

شريعة اإلسالمية مرجًع ى أن تجد فى ال ر وضع حد أدن ه  لتبري ستند إلي ا ت
ل أن              ،لسن الزواج  ه  قب   تصل  ألن النبى محمد آان قد تزوج بأصغر زوجات

  .)٢٦( سن البلوغإلى

وبالفعل حاول العديد من األطباء المسلمين أن يدحضوا االآتشافات التى           
رً   ل خط ر يمث زواج المبك أن ال ع ب اتتقط ى الفتي ن  .  ا عل د م ام العدي د ق وق

ا       " نميق"الوطنيين ممن أيدوا     ادلون من خالله بكتابة رسائل إلى المحرر يج
ى سن النضوج يضمن أن زواج ف أن ال اءة ب ع األم بكف ة إ تتمت ة مرتفع نجابي

ستقبل من أج             واطنى الم شئة م ى تن ـ وتكون قادرة عل اء     ـ ة  أل بن ة "م و " قوي
د االستعمار         " عفية" ا بع ا آتب محررو األهرام         .  فى عصر م د  " وآم الب

ى     در عل ة ال يق شئة ومتعلم دد حسنة التن رة الع ة آبي ة من ذري ة قوي اء أم لبن
ى أمهات ناضجات ال      .  ضجات إعدادها سوى األمهات النا      ة بحاجة إل األم

  )٢٨(. "إلى فتيات

ة المصرية فى                    ه الدول رون أن تلعب ذى أراد الكثي دور ال إن ال وبالفعل، ف
ب سن المناس د ال زواج وفرضهةتحدي ى ا لل ك إل ى ذل ستندة ف انون، م وة الق  بق

ه          ا ذهب إلي د م شيل فوآو  "االآتشافات الطبية التى قام بها األطباء، يؤآ  "مي
ة    د، نتيج د بعي ى ح ان، إل ة آ رة الحديث وين األس ن أن تك ىام دخل الطب -لت

سيطرة        ة  وال اج األسرة النووي ى إدم ى سعت إل ة الت ل الدول انونى من قب الق
اج     از إلنت ا آجه ا وتوظيفه ة،     أ" عليه صحة واللياق ع بال ة تتمت ساد نظيف ج

ة     د التهوي ف وجي ى ونظي ى نق ضاء منزل شروع .  )٢٩("وف رض م د تع  ولق
اء ورجل             " نميق"القانون الذى تقدم به      اء واألطب سوة من الفقه لنقد شديد الق

سحبه        ى أن ي د أن التراجع عن    .)٣٠(الشارع العادى إلى حد أنه اضطر إل   بي
انون  شروع ق ق"م ب  " نمي سن المناس ول ال دائر ح دل ال ى الج م يقض عل  ةل
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لقد .  ١٩٢٣ لسنة   ٥٦لزواج الفتيات آما برهن على ذلك صدور قانون رقم          
ا                  ستة عشر عام اث ب زواج لإلن حدد هذا القانون الحد األدنى القانونى لسن ال

شر عاًم    ة ع ذآور بثماني زواج     .  اولل ود ال سجل عق انون أن  ت ب الق وأوج
ن          ان س ضائية إذا آ دعاوى الق ى ال ر ف ض النظ ضاة رف ى الق ب عل وأوج

ن   ل م ة أق ن    عاًم١٦الزوج ل م زوج أق ا أش . )٣١(ا عاًم١٨ا وال ارت وآم
فى معرض حديثها عن  الهند فى ظل االستعمار، آانت            " مرينالينى سينها "

ا بمشروع               ين زواج القاصرات مدفوعة بالتزامه المحاوالت الرامية إلى تقن
ة والصحية             الحداثة الوطنية  أآثر من اهتمامها بتحسين األوضاع االجتماعي

ن ا    شرعية ع زع ال ين ن ة ب ول جوهري ة تح د نقط ا يع ات مم تعمار للفتي الس
جديد للحداثة  الوطنية من     " هندى"آوسيط للحداثة من جهة، وبزوغ نموذج       

ة أخرى انون  .)٣٢(جه شروع ق ول م ى دارت ح اظرات الت نم المن  ١٩١٤  ت
انون  ائى لق رار النه ة   ١٩٢٣واإلق شأن الحداث ة ب وترات مماثل ود ت ن وج  ع

سياق المصرى            ة لالستعمار فى ال ان   .  الوطنية  المعادي ول   "آ " رابينوف ب
ة، وأن األجدى        يجادل بأنه من غير المجدى أن نسعى إل        يجاد تعريف للحداث

سهم   صبوا أنف ذين  ن ؤالء، ال تخدم ه ف  اس ستجلى  آي و أن ن ك ه ن ذل م
ا       ة وآيف فهموه ذه الكلم ذا     . )٣٣(أوصياء عليها، ه ستخدم ه من الممكن أن ي

ة    صرية بالحداث ات الم ة المطالب ى دراس نهج ف دنا المن.  الم ول  تم شات ح اق
ر               دى الكثي سياسية ل ة وال زواج القاصرات بدالئل مقنعة عن المخاوف الثقافي

تعمار  ة لالس ة المعادي اه الحداث صريين  تج ن الم ًر.  م ل، آثي ا وبالفع ا م
ى               اعتبرت فئات متباينة  من  المصريين من داخل جهاز الدولة وخارجه عل

ادة   حد سواء  مؤسسة الزواج ساحة صراع يقومون من خالله             اج وإع ا بإنت
ة  بوصفها شرطً            ة الوطني وير  "اإنتاج مفاهيم  الحداث دم "و  " للتن ة  " التق لألم
  . المصرية الصاعدة ورعاياها على حد سواء

ا  آيف استغل آتاب     يتبين من المناظرات الصحفية التى أشرنا إليها سابقً       
ة     ة نقدي رح  رؤي ة موضوع زواج القاصرات لط ات متباين ون التجاه ينتم
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ات     لل ة األزواج  والزوج ن ماهي صورات ع ديم ت صرى وتق ع الم مجتم
د             ".  العصريين "والرعايا الوطنيين    ة فى تحدي ه الدول ذى حققت إن النجاح ال

راد  زواج إال األف ى ال دم عل ضمن أال يق ى ت زواج آ سن ال ى ل د األدن الح
ر من المصريين            واألصحاء والمنتج  ن لم يمر دون معارضة من جانب آثي

شير  . )٣٤(من أنه حظى بدعم أعضاء االتحاد النسائى المصرى        على الرغم    ت
ا،    نوعً  ا، سهالً  ا مبدئيً انتصاًر" آان بمثابة    ١٩٢٣إلى أن قانون    " بدران" ا م

ا            " للنسويات ذلك ألن تحديد الحد األدنى لسن الزواج للفتيات بستة عشر عام
ًد ان واح صآ سائى الم اد الن ا االتح دم به ى تق ب الت م المطال ن أه رى  ا م

ام    و ع ى يوني صرية ف ة الم سائى   )٣٥ (.١٩٢٣للحكوم اد الن ل االتح د جع  لق
ده األساسية               المصرى من إصالح قانون األحوال الشخصية واحدة من عقائ
األحرى            ان يصر  ب ل آ ة ب رغم أنه لم يكن يدعو قط إلى تبنى قوانين علماني

ى  "آان  . )٣٦(على إصالحها داخل إطار الشريعة اإلسالمية       إصالح   يسعى إل
قوانين الزواج القائمة ومواءمتها على نحو تام مع روح الشريعة فى األمور             

ة                 روابط الزوجي ين األسر وتنظيم ال ة ب ة العدال ق بإقام شير   .)٣٧("التى تتعل ت
ا يقرب     أنه  إلىحقيقة قد تم اقتراح قانون مماثل قبل صدور هذا القانون  بم

دة  التى آانت        أن االتحاد النسائى المصري  إلَّامن عقد    ة الوحي م يكن الجه ل
  .تناضل من أجل تحديد سن الزواج

اداته  سائى انتق اد الن د واصل أعضاء االتح ى نلق ودة ف رات الموج  للثغ
انون  ها    )٣٨(. ١٩٢٣ق ى ترأس وزارة الت ازت ال ول "أج عد زغل ى "س ، والت

ام   م ع ت الحك ن األوراق   ١٩٢٤تول ديل ع روس آب ى الع هادة ول ول ش ، قب
ة ل  نها   المطلوب ل  . )٣٩(لتحقق من س ة للموظف الحكومى     أوبالمث جازت الدول

س زواج   ئالم ة ال دار وثيق ن إص أذون(ول ع ن    ) الم د س د تحدي ل، عن أن يقب
يالد          القاصر،  الشهادة الشفهية ال     شهادة الم ديل ل شهود آب د  . )٤٠(ثنين من ال لق

ى ضرورة              أ ثارت تلك الثغرات استياء االتحاد النسائى المصرى وأصر عل
ديم اة تق سن الفت ات ل يالد آإثب هادة الم هادة  . )٤١( ش تخراج ش ذر اس ا إذا تع أم
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يالد ق     ف  ،م ن طري زواج ع ى ال ة عل اة المقبل ن الفت دير  س تم تق يجب  أن ي
ة          ر أن     . )٤٢(فحص طبى يقوم به اثنان من األطباء العاملين بالحكوم من المثي

ل فى            ة،   نالحظ آيف نظر النسويات المصريات، إلى الدولة، على األق  البداي
ا            د لجأن إليه ونهن ق اعى وآ ر االجتم باعتبارها أداة لترسيخ وفرض  التغيي

ه    وأهبن بها  معناه أنهن آمن بهذا فعالً        ا آن   .   أو على األقل آن يأملن في بينم
ر            رأة عب ر الم ى إصدار      إيصورن أنفسهن آمناصرات لتحري صرارهن عل

ة األم     ى حقيق ن ف زواج إال أنه ن ال د س شريعات لتحدي ى  ت ن عل ن يعمل ر آ
  . القانونى للدولة وفرض سيطرتها-تشجيع التدخل الطبى

انون                    ك فى ق ى ذل ا تجل ضايا آم ك الق ولقد عالجت الحكومة المصرية تل
م  سنة ٧٨رق ود     ١٩٣١  ل زز البن ذى ع وام وال ة أع د ثماني در بع ذى ص  ال

ول               ١٩٢٣الموجودة فى دستور     دم قب ا تضمنه من توجيهات للمحاآم بع  بم
زواج مثبتً           النظر ف  ة رسمية    ى قضايا النزاعات الزوجية ما لم يكن ال .  ا بوثيق

ضائية التى               آما صدرت أيضا تعليمات  للمحاآم بعدم النظر فى الدعاوى الق
رغم من     . )٤٣(و الزوجة،  السن القانونية    ألم يبلغ أحد طرفيها، الزوج       على ال

ديالت         ذه التع اء   إنهن شكون من أ     ف ترحيب النسويات المصريات به ن األطب
لذا فقد طالبن الدولة بتجريم     .   ا ما آانوا يقومون بتزييف أعمار الفتيات      آثيًر

ه   وم ب ذى يق أذون ال ة الم رات ومحاآم تطاعة . )٤٤(زواج القاص ان باس آ
أن           ك ب العروسين القاصرين االلتفاف حول القوانين التى أقرتها الحكومة وذل

صدي           زواج الت د ال سن المزيف      يطلبا من الطبيب أو شهود عق ى ال ا،  ةق عل  لهم
ة              سجالت الحكومي د فى ال سجيل العق انون      .  وذلك آى يضمنا ت د سعى الق لق

م  سنة ٤٤رق ضاع    ١٩٣٣ ل ك بإخ اوالت وذل ك المح ل تل ن مث د م ى الح  إل
م               ة إذا ثبت أنه األطباء والشهود والمأذون المتورطين  فيها للمساءلة القانوني

ة        " ك عن سوء ني ى ال   )٤٥(. "فعلوا ذل م تقض      عل وانين ل ك الق رغم من أن تل
ك     . )٤٦( ساعدت على الحد منه    لكنهاا  على زواج القاصرات نهائيً    لقد آانت تل

ر مباشرة للحد من زواج القاصرات بصورة                   ة محاوالت غي القوانين بمثاب
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ك  آبيرة  برفضها  توثيق هذا النوع  من الزواج أو االعتراف به قانونيً         ا وذل
ا    ن آ م م ط ه ين فق ى     ألن قليل ة الت ن الحماي تغناء ع تعداد لالس ى اس نوا عل

، "تكر . ا. جوديث "وآما توضح    . )٤٧(يوفرها القانون لزواجهم فى المستقبل    
زواج       "  اق ال ل اتف ى تحوي ق ف ذا التوثي ا ه ل مزاي ة   إتتمث ة مكتوب ى وثيق ل

ة  ا           .  ودائم ذلك  زواجك وم ة فإنك تضع ب دما توثق زواجك فى المحكم عن
ضائية للمحاآم اإلسالمية      يستتبعه من حقوق والت    سلطة الق زامات بين يدى ال

تمكن من أن تلعب دورً         ستقبل          أا فى    آى ت شأ فى الم د تن    )٤٨ (."ى نزاعات ق
أن أى   ن ش ان م الن إآ ر   ع رعية زواج القاصرات أن يعتب دم ش ر بع مباش

ل         ال التأوي اد (بمثابة عمل من أعم ا يجعل من          )  اجته شريعة مم ومخالف لل
  .)٤٩(تمرير مثل هذه القوانينا المستحيل فعلًي

وبالفعل، حتى بعد صدور عدد من القوانين المختلفة الخاصة بتقنين سن            
ا  اهرة  بمعارضتهم له ى المج د من المصريين ف تمر العدي زواج اس د .  ال لق

شيخ   اجم ال ت "ه د بخي ابقً  " محم صرية س ديار الم ى ال انون مفت  ١٩٢٣ا، ق
لطة ال  د س وز تقيي ه ال يج ة أن ضراوة بحج شرعية إال إذا اقتضت ب اآم ال مح

ى نحو واضح ومحدد            ك عل دينيون        . )٥٠(المصلحة العامة ذل ادة ال م يكن الق ل
دم                ال تق ان  اوحدهم  هم من جاهر بمعارضة تلك القوانين، فعلى سبيل المث ثن

من أعضاء مجلس النواب باقتراح  إللغاء القانون الخاص بالحد األدنى لسن            
ود   "و  " عثمان  بك صاوى     "ثينيات تقدم   ففى الثال .  االزواج  تمامً   عبده محم

وهكذا، وجد،   . )٥١( على حدة، باقتراحات إللغاء تلك القوانين      ، آلٌ "البرتقالى
ا متباينة عن السياسة التى يتوجب     داخل جهاز الدولة نفسه، من يتبنون أفكارً      

بت تشير تلك االقتراحات التى طال    .  على الدولة انتهاجها فيما يتعلق بالزواج     
ة           بإلغاء القوانين التى تحظر زواج القاصرات باإلضافة إلى الثغرات القانوني

انون    شروع ق ى م ضً   ١٩١٤ف ى أن بع ره، إل ى تمري اق ف ن  واإلخف ا م
م    ا ل رويج له رة  وسعت للت ة بخصوص األس ا الدول ى تبنته صورات الت الت
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م يم   " العصرية "تتمتع بالهيمنة المطلقة وأن نموذج األسرة الرشيدة           ر بال   ل
  .عوائق أو تحديات

ذى        صية ال وال الشخ انون األح ول ق دائر ح دل ال ى للج ه ال ينبغ د أن بي
ر المسبوق من جانب                        دخل غي تقص من الت ة  أن ين ك الحقب استمر طوال تل

ال   سمى بالمج ا ي ة فيم اص"الدول رة" الخ شرعون  .  لألس تمكن الم م ي ل
ام       ١٩٣١ و   ١٩٢٣المصريون فى عامى     اد    من  ١٩٣١ ومرة أخرى ع  إيج

وسيلة لاللتفاف حول القانون اإلسالمى الذى يجيز زواج القاصرات فحسب           
ام  .  ا أن يوثق الزواج فى النظام القانونى بل أوجبوا أيضً   م  ١٩٢٣وحتى ع  ل

زواج إجباريً  ود ال ق عق ن توثي صريك ى م ن  .  )٥٢(ا ف ن الممك ان م ا آ فبينم
ة اإلسالمية أن تحرر فى أى م              ى الطريق زواج عل د جرت    لعقود ال ان، وق ك

، أن تحرر فى منازل المسلمين، بدأت الحكومة من اآلن          ١٩٢٣العادة، حتى   
صاعًد أنً  ف ه ش ن المصريين يعتبرون ر م ان الكثي ال آ ى مج سها ف م نف ا ا تقح
ة          . خاصا انونى للحكوم سق الق لقد جعل مشرعو الدولة من الزواج خارج الن
ًر إع  ا محفوًفأم ك ب د  وذل و متزاي ى نح اطر عل ن ا بالمخ اآم ل الن  أن المح

زواج موثًق           ن ال م يك ا ل ة  م ات الزوجي ضايا النزاع ى ق ر ف شهادة تنظ ا ب
آما حاولوا بالمثل فرض  مزيد من القيود        .   صادرة عن الحكومة  " رسمية"

ا أآثر صعوبة على المصريين من الرجال والنساء        على الطالق  وجعله أمرً    
  . على حد سواء

  الحد من  الطالق

صاعدة، قامت      " لتحديث"ها المستمرة   فى سياق جهود   األمة المصرية ال
ة تضم شيوخً          ١٩٢٩ و   ١٩٢٠وزارة العدل فى عامى      ا ، تحت إشراف لجن

تهدفا                 دين لألحوال الشخصية اس انونين جدي ديم ق ة، بتق ل الدول معينين من قب
شريع ورأوا            .  وضع قيود على الطالق    ذا الت ى ه احثين عل لقد أثنى بعض الب

ًع ه توس ى في ر    ا ف بعض اآلخ ده  ال ين انتق ى ح رأة ف ة للم وق الممنوح  الحق
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ر أن استقصاء                 ورأوا فيه تقليصً    ى الطالق، غي ا لفرصها  فى الحصول عل
دقيًق ر ت ساء  أآث ال أو الن نح الرج م تم ونين ل ذه الق ر أن ه أنه أن يظه ن ش ا م

ة فى         .   ا من الحقوق مقارنة بما سبق     مزيًد دخل الدول وباألحرى لقد أفضى ت
ة الرجال مجال  ى حري دات عل ود والتعقي د من القي ى فرض مزي زواج إل ال

ى الطالق             دافع وراء        .والنساء، على حد سواء، فى الحصول عل ان ال د آ  لق
دعيم مؤسسة األسرة                 هذا التدخل غير المسبوق من الدولة  هو الرغبة فى  ت
زواج  مع         ى مؤسسة ال تقرار واالستمرارية عل د من االس ر إضفاء مزي عب

ولون بالدولة أن يخفضوا ما     ئلقد حاول المس  .    على طبيعتها التراتبية    الحفاظ
اع                  الغ االرتف دل طالق ب ى حد سواء مع .  اعتبره  الغربيون والمصريون عل

ان    الحصائيات الطالق فى أوائل القرن العشرين أن معدل         إأظهرت   طالق آ
ين   راوح ب ى . )٥٣(%٩٠و % ٣٠يت ذه اإلحصائيات مشكوك ف م أن ه ورغ

إنها جديرة باالهتمام ألنها تعكس ف ، عن أن بعضها غير موثق    تها فضالً صح
ان يرصده         ك،      . )٥٤(إدراك المراقب للواقع االجتماعى الذى آ ى ذل عالوة عل

شير  ث"ي و. م. آيني تناًد"آون ن   ، اس صف األول م ة بالن ات خاص ى بيان ا إل
دول       ل ال ين آ ى ب و األعل صر ه ى م الق ف دل الط شرين، أن مع رن الع الق

م          . )٥٥("المستقلة" انون رق دموا بمشروع ق سنة  ٢٥وبحسب هؤالء الذين تق  ل
ا لروح اإلسالم، يستخدمون حقهم فى       ، فإن الرجال المصريين، خالفً    ١٩٢٩

دالً                 تهتار والتهور ب ر من االس  من استخدامه   الطالق من جانب واحد  بكثي
ك األمراض    "آما يوضحون ضرورة  محاصرة و   .  آملجأ أخير  معالجة تل
ه، حفاظً                 " االجتماعية د  فى تطليق زوجت ر المقي ى    مثل حق الرجل غي ا عل

  .)٥٦(مصلحة األسرة والمجتمع آكل واستقرارهما

ا من أهم   ، والذى يعد واحدً   "قاسم أمين "، أثار     "تحرير المرأة "فى آتابه   
رن               ل الق المفكرين القانونيين والوطنيين فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائ

  .   ددا من القضايا المشابهةالعشرين،  ع
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ام  د صدر ع اب ق م  أن الكت ى ، ف١٨٩٨ورغ شريعات الطالق الت إن  ت
ة                 ه  من اقتراحات  متعلق ا  جاء ب ى  م صدرت فى مصر الملكية استندت إل

ومع ذلك علينا أن نتذآر أن قاسم أمين لم يكن أول           .  بإصالح قوانين الطالق  
دم باقتراحات إلصالح ممارسات  وانين الطالقمصرى يتق م  . )٥٧(وق ورغ

زواج                     دل الطالق وطالب بجعل مؤسسة ال اع مع تياءه من ارتف أنه أبدى اس
تقراًر ر اس ليم"ا  ودواًماأآث ع س ن أجل مجتم ة  لك" م ضرورة إباح ر ب ه أق ن

الق ين نموذجً  . )٥٨(الط دم أم ذا ق ادر    وهك ه أن تب ن خالل ة م ن للزوج ا يمك
ى الطالق  ب الحصول عل ب با.  بطل د طال ة  فق ة الفقهي ع  المدرس ة م لقطيع

ة                  ى الطالق فقط فى حال الحنفية والتى تعطى المرأة الحق فى  الحصول عل
داده عن اإلسالم أو إذا أدعت زوجة قاصر،                     زوج أو ارت سى لل العجز الجن
ا                   ام بتزويجه دها أو جدها، ق عند بلوغها سن الرشد، أن ولى أمرها، عدا وال

ا دًال. )٥٩(دون موافقته رح، ب ام    واقت رأى اإلم ة ب ذ الحكوم ك، أن تأخ ن ذل م
رأة الحق فى أن تطالب قانونيً             شأن فيكون للم الطالق فى   مالك فى هذا ال ا ب

ة  ن  " حال كل م أى ش زوج ب ب ال ن جان رر م ا ض ع عليه ا إذا وق م
رً       . )٦٠("األشكال ا يوصف ب      على الرغم من أن أمين  آثي األب الروحى   "ـا م

سوى المؤسس          وجرت العادة على    " للنسوية العربية  ه النص الن اعتبار  آتاب
ساء                    ة بإصالح أحول الن ه من مطالب ا جاء في سبب م ، إال أن   )٦١(فى مصر ب

ه                 ى أن اه إل ين االنتب العديد من الباحثين انتقدوا التقدير المبالغ فيه ألفكاره الفت
سين        ا نسويً لم يكن آاتبً   ين الجن ة ب ين      .  ا يؤمن بالمساواة التام ار أم د أن أفك بي

ول ا الق واألس ح زواج والط دً )٦٣(رةل ة والبحث تحدي ديرة بالدراس ا ألن  ج
 عقدين من  علىالوطنيين والنسويات ومشرعى الدولة قد تبنوها بعد ما يزيد    

ان ن   .  الزم م يك ه ل ب الطالق أن ى طل رأة ف ا آراؤه حول حق الم تكشف لن
صدد                 ذا ال ساوية للرجل فى ه .  يؤمن بحق المرأة فى التمتع بحقوق قانونية م

ه ألى سبب من األسباب                   ففى حين آان يؤمن بحق الرجل فى تطليق زوجت
ة    ت متزوج ط إذا آان الطالق فق ب ب ا أن تطال ن حقه رأة م رى أن الم ان ي آ
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ه            " اة مع ستحيل الحي افر ت ا ضرر    "، أو  "بمجرم، أو فاسد او آ ع عليه إذا وق
ى أى نحو من األنحاء               زوج  عل ا       . )٦٤("من جانب ال ك، بينم ى ذل  عالوة عل

رطً   ا ش د زواجه ى عق ة ف ضع الزوج رح أن ت ب  اقت ى طل ق ف ا الح ا يعطيه
ه          ذى تعتنق ة ال ى حنيف ام أب ذهب اإلم زه م ذى يجي ر ال و األم الق، وه الط

ة ة، أوالً   )٦٥(األغلبي أ الزوج رح أن تلج ه اقت اضٍ ، إال أن ى ق ب  ، إل ى طل  ف
دى قاض من             " الطالق وذلك ألن     وضع أمر الفصل فى طلب الطالق بين ي

أنه  ة         ش ى تقوي ساعد عل ى وي د األدن ى الح الق إل دالت الط ض مع أن يخف
ار          .  )٦٦("مؤسسة الزواج    ين من أفك وهكذا لم يكن الدافع وراء ما طرحه أم

ى مؤسسة                      اظ عل ل الحف ى الطالق ب رأة فى الحصول عل هو تعزيز حق الم
لقد تبنى المشرعون المصريون فى العشرينيات االقتراحات التى              . الزواج

ك،              طرحها أم  دال من ذل اد، ب ين بخصوص القطيعة مع الفقه الحنفى واالعتم
ب        ى طل رأة ف ق الم ز ح ل تعزي ن أج شافعى م الكى وال ه الم ى الفق عل

الق ذهب        . )٦٧(الط ن الم ة ع صر الملكي ى م الق ف وانين الط دت ق د ابتع لق
ى                    ثالث األخرى عل ة ال دارس الفقهي ستمدة من الم ا عناصر م الحنفى بتبنيه

ة       ) خيرالت(نحو انتقائى  دارس المختلف  )التوفيق (ومزج عناصر متباينة من الم
 ثالث حاالت يحق   ١٩٢٠ لسنة ٢٥على سبيل المثال، حدد قانون رقم      . )٦٨(

الطالق             م قضائى ب ى حك ا الحصول عل زوج عن      ) ١: (للمرأة فيه اعس ال تق
ا    ة الزوجة مالي ادة  (إعال سبب       )٢(;  )٤م ا ب ا مالي زوج عن إعالته اعس ال تق

إصابة الزوج بمرض مزمن أو ال  ) ٣(;   )٧ و٥ن االمادت( هئتفاغيابه أو اخ
دما                 ه عن ون شريطة أال تكون الزوجة علمت ب البرص أو الجن ه  آ شفاء من

  .)٦٩ ()٩مادة (تزوجته أو أن يكون قد أصيب به  بعد توقيع عقد الزواج

الم     ذى فرضه اإلس روف ال زام المع ى اإلل ان إل شرطان األولي ستند ال ي
 ،اا جديًدا فى حين أدخل الشرط الثالث عنصرً     بإعالة زوجته ماليً  على الزوج   

رض  و الم صحة       .  أال وه ق بال ا يتعل دة، فيم ة الوحي ت الحال ل، آان وبالفع
ى الطالق              والمرض، التى يسمح فيها المذهب الحنفى للزوجة بالحصول عل
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ه يحق        .  هو العجز الجنسى للزوج    أما اآلن فيرى المشرعون المصريون  أن
ا مريضً      للزو ان زوجه ى الطالق إذا آ ا هو الحال    .  اجة أن تحصل عل وآم

سقيمة              فى النقاشات التى دارت حول زواج القاصرات، اعتبرت األجسام ال
ذا الخطاب جزءً         .  والمعتلة غير صالحة  لبناء األمة الناهضة        م يكن ه ا ال  ل

سين         الح وتح اة اإلص اظرات دع ع  لمن ة األوس ة الدولي ن الحرآ زأ م يتج
ة                 الس ارة األوروبي دائرة فى الق اللة البشرية والتى انخرطت فى النقاشات ال

ى         )٧٠(حول األجساد فى البالد المستعمرة فحسب      ضا إل ،  بل ترجع جذوره أي
رن التاسع عشر       ة             .  أوائل الق م إطالق عدد من حمالت الصحة العام د ت لق

ى  د عل م محم ت حك د  )  ١٨٤٨-١٨٠٥(تح ة وتزوي اء الدول دف بن به
شا ل   الم وة التحم ة وق ع باللياق ة تتمت ساد قوي ن أج ا م سكرية بحاجته ريع الع

د الحاجة،  لتكون ذخرً           ة          يمكن تعبئتها، عن ا من العمال سد حاجته ة وت ا للدول
لقد تزايدت، فى مصر الملكية، النقاشات حول       . )٧١(التى تعمل بنظام السخرة   

  .)٧٢(حاجة الدولة لألجساد السليمة والقوية

ال  بيل المث ى س ام  عل ى ع سائية   ١٩٢٣ ف دوريات الن دى ال صحت إح  ن
دام   د اإلق ار عن ين االعتب شريك بع صحية لل ة ال ذ الحال ضرورة أخ شباب ب ال

ى صحة      "على الزواج وجادلت بأن اعتالل الصحة      سلب عل ؤثر بال سوف ي
ى حد                ة عل األطفال فيتحول الزواج إلى جريمة فى حق النفس والذرية واألم

   .)٧٣ (."سواء

د آ ا ناش ق آم ن أن ح د م ا للتأآ ب دورا محوري ة أن تلع رون الدول خ
نح إال  للمصريين األصحاء            ن يم ذى          .  الزواج  ل اب، ال رح أحد الكت د اقت فق

ا   ا وبناته زويج أبنائه وم بت ى تق ائالت الت ك الع شدة تل د ب ين"انتق ، ان "المعتل
ة قانوًن   صدر الدول هادة      ت ديم ش زواج  بتق ى ال ين عل زوجين المقبل زم ال ا يل

ا من األمراض              صح ذلك    "ية من طبيب معتمد لدى الدولة تثبت خلوهم ا ل لم
وطنيين         )٧٤(. "من أهمية قصوى بالنسبة لصحة األبناء      د من ال لقد أراد العدي
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زواج واإل   ق ال صر ح روا أن      أن يق م اعتب ط ألنه حاء فق ى األص اب عل نج
ة               اء األم ة فى بن ة هى حجر الزاوي رتبط الخطاب حول        .  األسرة القوي م ي ل

صادية أيضً               سالمة االقت ل بال .  ااألسرة السليمة بالمرض واإلنجاب فحسب ب
زوج أو              ا،  أيضً   يحق للزوجة، قانونً     ة عجز ال الطالق فى حال  ا أن تطالب ب

ا ماليً       ة المحاآم  بضرورة             .  اامتناعه عن إعالته ك أوصت الحكوم ومع ذل
صدر ح       ل أن ت زوج قب ة لل وال المالي صاء األح د استق ة عن وخى الدق ا كًمت

رً         . )٧٥(بالطالق سيغ آثي م يكن يست ام          فى مجتمع ل رأة بزم رة أن تأخذ الم ا فك
ق                   تم عن طري ذى ي ر المشرعون الطالق ال المبادرة فى طلب الطالق، اعتب
صلحة       ى الم اظ عل و الحف ه ه رض من ان الغ ط إذا آ ا فق ضاء مالئم الق

رةاال صادية لألس ائالً .  قت ذا الوضع ق اب بتلخيص ه د الكت ام أح د ق أن وق  ب
يش    ى أن تع ا المطاف إل ى به ا ينته ا أن يطلقه رفض زوجه ى ي ة الت الزوج
ه                آالجئة ال تملك أى وسيلة قانونية للمطالبة بنفقة أو للزواج مرة أخرى وأن
سات بالحصول                   ساء التعي سمح  لهؤالء الن ة المصرية أن ت من مصلحة األم

  .)٧٦(على الطالق والزواج مرة أخرى

رعين استجابوا بشكل آبير  لدعوات اإلصالح  وعلى الرغم من أن المش    
نتظار لعقد آامل قبل أن يتم اإلقرار بعامل آخر آسبب            إنه قد تعين اال   ف ،تلك

بينما .   يعطى للزوجة الحق فى طلب الطالق أال وهو إساءة معاملة الزوجة          
 ما اقترحه أمين بخصوص حق الزوجة فى طلب           ١٩٢٠تجاهل قانون سنة    

أى شكل من األشكال     إذا وقع ع" الطالق  زوج ب ، " ليها ضرر من جانب ال
انون       . )٧٧( هذا االقتراح١٩٢٩تبنى قانون    سادسة من الق ادة ال د نصت الم فق

م  سنة ٢٥رق صدر حكمً    ١٩٢٩ ل شرعى أن ي ن للقاضى ال ه يمك ى أن ا  عل
وع ضرر                  اطع وق دليل الق بالطالق البائن إذا استطاعت الزوجة أن تثبت بال

تم تعريف          . )٧٨( واستحال الصلح بينهما   عليها من جانب الزوج    م ي ه ل ر أن غي
ه يفضى        ومفهوم الضرر على نحو صريح ومباشر        تمت اإلشارة فقط إلى أن

ن           ة م ة خالي ة هادئ ة زوجي ام عالق ستحيل قي ن الم ل م شقاق ويجع ى ال إل
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دير                  ،المنغصات ى التق ه إل وع ضرر من عدم  وهكذا فقد ترك أمر تقرير وق
ه من الصعب أن نعرف،      . )٧٩( )الذآر(الشخصى  للقاضى   ى   فى حين أن عل

ه                      دة إال أن وانين الجدي ك الق ى حدة، تل ضاة، آل عل نحو مؤآد، آيف فسر الق
ة،                 ضاة فى مصر العثماني ه الق ع ب من المرجح أن االستقالل الكبير الذى تمت

د موجودً              م يع د    حيث آان بوسعهم االنتقاء من المدارس الفقهية األربع، ل ا بع
عالوة على  . )٨٠(د قوانين األحوال الشخصية على مستوى البالد      تقنين وتوحي 

شعرون             ذلك، من المرجح أنه خالل القرن العشرين آان القضاة فى مصر ي
دة          وانين الجدي ك الق ذ تل ى موظفين             ،بضغوط  لتنفي وا إل د تحول انوا ق  حيث آ

د،              حكوميين وباتت آل شئونهم من أجور وترقيات ونقل وتقاعد، إلى حد بعي
  .)٨١(يد دولة علمانيةفى 

ه             انونى يلعب دأ النظام الق ذى ب دخلى  ال دور الت ار ال إذا أخذنا بعين االعتب
زواج والطالق             ) ورجاالً (فى حياة المصريين نساء    تحكم فى أمور ال ر ال عب

شكالية  لدعاوى الطالق التى تتم بمبادرة من المرأة، يصبح من            والطبيعة اإل 
ساء    الصعب علينا أن نزعم أن هذه ال   رة  للن ى  .  قوانين مثلت مكاسب آبي عل

يح الطالق،             سبيل المثال وفيما يتعلق بالمجموعة الثانية من األسباب التى تب
تنادً             دم بطلب للطالق  اس ه، أن تتق ا بوسع المرأة، عند غياب زوجها أو فقدان

ه      أ، )النفقة( افقط إلى عدم تمكنه من إعالتها ماليً     ات أن ا إثب ين عليه ه يتع ى أن
ا               يرسل لها نقودً   ال ة أوده ا يكفى إلقام ا م رك له تمكن      . )٨٢(ا و لم يت م ي إذا ل ف

دده  ذى يح ائى ال د النه ى الموع سه  ف ا بنف ود أو دفعه زوج من إرسال النق ال
ة أن يصدر حكمً            الطالق  القاضى يمكن للقاضى فى هذه الحال ك    .  ا ب ومع ذل

اؤه              ه  يمكن إلغ زوج   فحكم الطالق فى هذه الحالة رجعى بمعنى أن اد ال  إذا ع
ه وأبدى استعدادً  ودً    . )٨٤(ا إلعالة زوجت زوج مفق ان ال ا إذا آ ا وال توجد أى  أم

اريخ                    ع سنوات من ت ى الزوجة أن تنتظر أرب معلومات عن مكانه يتعين عل
ى الزوجة أن         (تقدمها بطلب الطالق  ثم  تبدأ فترة العدة         ين عل الفترة التى يتع

ة  ) ة أخرىتنتظرها قبل أن يسمح لها بالزواج مر      والتى حددها القانون بأربع
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دها، نظرًي   ى بع ن للقاض ام يمك شرة أي هر وع صدر حكًمأش ا ا، أن ي
 آخر لكن     بعد انقضاء فترة العدة يحق للزوجة أن تتزوج رجالً        . )٨٥(بالطالق

الرجوع         ة ب ون ملزم ا تك زواج فإنه ام ال ل إتم ا قب ور زوجه ة ظه ى حال ف
  .)٨٦(إليه

دل        يلة          لقد استخدمت وزارة الع ق وس شريعات األحوال الشخصية لخل ت
اتهم       ى حي دخل ف ذآور والت ن ال ا م ة  رعاياه طتها مراقب ستطيع بواس ت

صادران فى عامى           .  الزوجية ان ال اة   ١٩٢٩ و ١٩٢٠فقد تناول القانون  معان
ا اقترحه           ة م ين "زوجات السجناء على خلفي نح الطالق        " أم من ضرورة م

ذى            وبالفعل، آتب العد   .  لزوجات المجرمين  م ال د من المصريين عن الظل ي
ه             ذى من خالل انونى ال ا فى       " ينطوى عليه النظام الق رأة حقه ى الم ننكر عل

ا                 د، مم سجن المؤب ه بال م علي و حك الحصول على الطالق من زوجها  حتى ل
 فى حين نصت )٨٧ (."يهدد بتدمير حياتها وتلطيخ شرفها بعار ذنب لم تقترفه  

انون سنة         زوج       ١٩٢٠الفقرة الخامسة من ق ان ال ان مك ه حتى إذا آ ى أن  عل
سجون معروًف ا    الم الق  طالم راءات الط ى إج دأ ف ه  أن تب ق لزوجت ا ال يح
ه    ١٩٢٩ من قانون سنة     ١٤، نصت المادة رقم     )٨٨(استمر فى إعالتها    على أن

ل عن ثالث  سنوات                   ليحق   ا ال يق سجن م لزوجة التى يحكم على زوجها بال
ى ال  ب للحصول عل دم بطل ى   أن تتق ل عل ى األق ام عل رور ع د م طالق  بع

ادة سخط بعض المصريين            . )٨٩(انفصالهما ك الم ارت تل ى سبيل    .  لقد أث عل
شهير    وطنى ال صرى ال امى الم شر المح ال، ن ل "المث سين هيك د ح ، " محم

رة   ى فت واب ف س الن يس مجل يم ورئ ر التعل صب وزي غل من ذى ش ال
ه        يهاجم في " األهرام"األربعينيات، مقالة فى جريدة      ى أساس أن ها القانون عل

ان األسرة                 يمثل خطرً " دمير آي ة، وبت يم واألخالق من ناحي ا يهدد بإفساد الق
نعن القاضى بإصدار                "من ناحية أخرى،     ر الزوجات، آى يق ه يجب ك ألن ذل

ن       ة إذا ظلل ن الفتن شيتهن م راف  بخ ى االعت صالحهن، عل الق ل ام  ط أحك
ذى      آان. )٩٠(مرتبطات بأزواج غائبين فى السجن      هيكل يرى، وهوالمثقف ال
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ه   ان يوصف بأن ى    "آ صرى عل ع الم شامل للمجتم ديث ال صار التح ن أن م
ى            )٩١(فى فترة العشرينيات  " النمط الغربى  رأة عل ؤتمن الم ، أنه ال يجب أن ت

ة            الحق فى المبادرة  بتطليق زوجها لما قد يمثله هذا من تهديد للفضائل العام
ذى            الج. )٩٢(ولألسرة آنواة للمجتمع   دير بالذآر أن هيكل لم ير فى الطالق ال

  . ا لدعائمهاا بفضائل األمة أو  تهديًديتم بمبادرة من الزوج مساًس

، رئيس تحرير صحيفة السفير، بالرد على "عبد الحميد حمدى"ولقد قام   
سرية          "  بأنه   مالحظات هيكل مجادالً   ة ق ال يجب أن يتحول الزواج إلى عالق

سخها   يكون للزوج وحده فقط ال     سعى      " حق فى ف ى ال دل عل وحث وزارة الع
ا  "و" بالسخف"لتحديث قوانين األحوال الشخصية والتى  تتسم    عدم مالءمته

قوانين الشريعة اإلسالمية التى    " حمدى" وفى حين انتقد     )٩٣ (."لطبيعة زمننا 
ا آافية فيما يتعلق بالطالق، حرص فى الوقت        اعتبرها ال تعطى المرأة حقوقً    

ه بوسع       .  اا مباشرًً ا ينتقد اإلسالم انتقادً   لَّنفسه على أ   وباألحرى، آان يؤمن أن
ة إصالح    ز عملي ى عناصر لتعزي ى اإلسالم عل ور  ف ة العث شرعى الدول م
القوانين المنظمة للحياة الزوجية من أجل استعادة المعنى الحقيقى واألصيل     

ه              ذى يجعل من راهن ال اه ال دً "للزواج وليس معن زوج      عق ك ال ضاه  ا يمتل بمقت
ى فى              )٩٤ (."زوجته ا تجل ن  لحمدى آم د الموقف المعل ه من         يؤآ ادى ب ا ن م

ه            ا ذهبت إلي ة اإلسالمية، م د الخطابي تم داخل إطار التقالي ة  "إصالح ي أمني
اآرى ه " ش ى"من أن نمط الغرب ى ال اة اإلصالح عل ى دع اموا . . . . .  حت ق

د   الم ونق ن اإلس دفاع ع شاريعهم آ رح م د"بط صوير ولق". للتقلي م ت د ت
ى أن   ة عل اوالت للبرهن ا مح ى أنه م، عل ب األع ى األغل شروعاتهم، ف م

  )٩٥(."ا مع روح الحداثةيتوافق تماًم" اإلسالم الحقيقى"

ا       ى طرحه ع اآلراء الت ر م ب آخ ق آات د اتف دى"وق أن  " حم ادل ب وج
وادث اال  ع لح دل المرتف ا    المع ى ترتكبه ل األزواج الت رائم قت ار وج نتح

ا الصحف الزوجات التعي ضًال–سات وتمأل أخباره نتحار ا عن حوادث  ف
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ت    ا بين ة آم صفة عام ساء ب وبيز "الن ون ل شر   " ش ث ع صل الثال ى الف  –ف
ة       اة زوجي اء  حي ة إلنه سيواصل االرتفاع  ما لم يتم منح النساء وسيلة قانوني

ل ن الكُ .  ال تحتم د م م أن العدي ة    ورغ ى المطالب رأة ف ق الم اندوا ح اب س ت
يس  الطالق ل ز      ب يلة لتعزي األحرى آوس ل ب سين ب ين الجن ساواة ب م الم  باس

ه          فالمصلحة االجتماعية لألمة،     إن بعضهم آان أآثر حدة وصالبة فى منادات
ال طالب أحد       .  بإصالح مؤسسة الزواج  من البعض اآلخر       ى سبيل المث عل

انون    "عبد الحميد البرقوقى"تاب، ويدعى   الُك ، الحكومة المصرية بإصدار ق
د يم  اط حقوًق  موح سلمين واألقب ال والم ساء والرج ى  نح الن ساوية ف ا مت

ى الطالق ى   .  الحصول عل الحق ف زواج  ب رن ال م يقت ا ل ه م ادل بأن د ج وق
ة        الحصول على الطالق فإنه يصبح مرادفً        ة واالسترقاق، وأن األم ا للعبودي

سجن             د  . )٩٧(التى تحرم الطالق تجعل شبابها يخافون الزواج خوفهم من ال بي
  . ثل تلك األفكار آانت نادرة الوجود حتى بين النسوياتأن م

نة      انون س ه ق فر عن ا أس رغم مم ى ال اة   ١٩٢٠وعل ى حي دخل ف ن ت  م
ودين والمسجونين والمرضى،          "الخاصة "الذآور   ، وبخاصة األزواج المفق

انون                      ف ذآر إال مع صدور ق ادرة من ال تم بمب إنه لم  يتم تقنين الطالق الذى ي
م   سنة ٢٥رق ام   .١٩٢٩ ل انون ع ة مع ق ة  قطيع انون بمثاب ذا الق ان ه د آ   لق

ل                    ١٩٢٠ ى الطالق ب رأة فى الحصول عل  ليس فقط ألنه زاد من فرص الم
د  . ، حق الرجل فى الطالق من جانب واحد        ن يقيد، قليالً  أأيضا ألنه حاول     لق
 إلى وضع ضوابط ليمين الطالق بالوسائل ١٩٢٩ لسنة ٢٥سعى قانون رقم   

اطالً         يعتبر: التالية   ار ب   اليمين الذى يتم النطق به تحت تأثير الخمر أو اإلجب
د الزوجة أو                  ;  )الفقرة األولى ( ه بهدف تهدي تم النطق ب ذى ي ين ال يعتبر اليم

ين  ل مع ى فع اره عل ث وإجب ة( اغًي الطرف ثال رة الثاني ين ;  )الفق ر يم يعتب
ة مرات فى   ا عن نية طالق واحدة فقط حتى لو تم التلفظ به  عد            الطالق معبرً 

يتوجب التلفظ بثالثة أيمان فى ثالث مناسبات منفصلة حتى         (الجلسة الواحدة   
اريً  الق س ر الط ة ( )ايعتب رة الثالث ضمنية أو   ;  )الفق رات ال ل التعبي ر آ تعتب
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ة   (المجازية الغية إال إذا توافرت بالفعل نية الطالق          رة الرابع د   . )٩٨ ()الفق تع
شرعون ل    ا الم ام به ى ق صياغة الت ة    ال ة قطيع ة بمثاب ة والثالث ادتين الثاني لم

ًر ة نظ ا    جذري ع آم سنية األرب دارس ال ى  الم اس ف ى أى أس ا إل ا الفتقارهم
ى   ة العظم ا الغالبي دًال)٩٩ (.تفهمه ن     وب ة م شهاد بمجموع م االست ك ت ن ذل  م

ين الطالق ملزمً                ر يم ذى يعتب ا فى   الفقهاء خالفت آراؤهم المذهب الحنفى ال
سبب         م التلفظ به تلفظً   آل األحوال حتى لو ت     ا غير مباشر أو تحت اإلآره أو ب

  . اإلهمال أو على سبيل المزاح أو تحت تأثير السكر

ى    ة الت القيود القانوني ة، ب ى مصر الملكي ات، ف ن الكاتب د م ت العدي رحب
ه الرجال                     ع ب ذى يتمت ى حق الطالق من طرف واحد ال ة عل فرضتها اللجن

لفنا الحديث عنهم، قامت            ُكوآما هو الحال مع ال     .  دون النساء  ذين أس اب ال ت
تحاد النسائى المصرى بتسليط الضوء، عبر صفحات الصحف          عضوات اال 

عبرت بعض   .  الخاصة بهم، على تعسف  الرجال فى استخدام حق الطالق      
ين           ئالكاتبات األخريات عن استيا    رارة، من يم هن، بنبرة ملؤها الحسرة والم

سرعون ال يت ل الرج ذى يجع صرالطالق ال دون تب اتهم ب ق زوج ى تطلي .   ف
ًد ات بعي د مضت إحدى الكاتب ة وق ة الثالثي ريم الطلق ة بتح د المطالب ى ح ا إل

لو أدرك الزوج المتهور أن باب الطالق مغلق فى وجهه وأنه ليس       : " ا  تماًم
ى اال   من السهل عليه التخلص من شريكة حياته فسيجد نفسه مجبرً          زام  ا عل لت

انون ا إذا . . . بالق اب الطالق مفتوًحأم رك ب ل رجل ت ى مصراعيه لك ا عل
شر         . . . غير عاقل ومتهور   ات وستنت د عدد المطلق  ستكون النتيجة  هى تزاي

ة               ذه الحال ن يجدوا فى ه ذين ل ال ال الفوضى بين األسر وتسوء أحوال األطف
  )١٠١(."من يقوم على  تربيتهم  فينشأون مشردين جهالء

ة         لقد ابتعد المشرعون الوطنيون عن       دارس الفقهي ه الم ذى تبنت التفسير ال
ا  إذا تم التلفظ به ثالث مرات منفصلة خالل              والذى  آان يعتبر الطالق بائنً     

ار رة االنتظ ى  .  فت ين عل ه يتع ال، أن بيل المث ى س ى، عل ة تعن ة البائن والطلق
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ستطيع أن           دة آى ي ة جدي الزوج أن يعقد على زوجته من جديد ويدفع لها بائن
زوج     .  لزوجية معها يستأنف حياته ا   اه أن يحتفظ ال أما الطالق الرجعى فمعن

ار رغمً  رة االنتظ ه خالل فت ى رد زوجت الحق ف ى ب ة إل ا ودون الحاج ا عنه
دة  ة جدي ع بائن د أو دف د زواج جدي ر عق ك . )١٠٢(تحري ن أن تل رغم م ى ال عل

رأة             ى فى صالح الم ة األول دو للوهل ائن تب إن ف  ،المحاوالت لتقييد الطالق الب
ر دقيقً نظ ر ت شرعين     ة أآث ة للم ة الحقيقي ا أن الغاي شف لن أنها أن تك ن ش ا م

ه،                   سرع ل ين طالق مت ة الزوجات من يم الوطنيين لم تكن بالضرورة حماي
ة   ائج دائم ك، نت م ذل أن     .  رغ رء ب ادل الم ن أن يج ن الممك ة م ى الحقيق وف

ائن         زواج  من الطالق الب  . الطالق الرجعى أآثر قدرة على حماية مؤسسة ال
ام          وا  ١٩٢٩وهكذا فقد حاول هؤالء الذين صاغوا مشروع قانون ع  أن يجعل

رة الخامسة التى          من الزواج مؤسسة أآثر استدامة واستقرارً      ا من خالل الفق
ا تنص على  اعتبار الطالق رجع       رة                ي دا الطالق للم ا ع   فى آل األحوال م

  .)١٠٣( مالالثالثة، أوالطالق الذى يحدث  قبل إتمام الزواج أو الطالق على
انون سنة                  دموا بمشروع ق ذين تق م   ١٩٢٩ومن المثير أن نالحظ أن ال  ل

ادرة    تم بمب ذى ي الطالق ال ق ب ا يتعل ين  فيم ه أم ذى اقترح ام ال ذوا بالنظ يأخ
ام                     ه فى الطالق أم زوج أن يصرح بنيت ى ال ين عل الزوج والذى بموجبه يتع

اٍض ين محك     ق دوره بتعي وم ب تص  يق ومى مخ ف حك رعى أو موظ ين  ش م
الق   ب الط ى طل ر ف ق     .  للنظ ين، إذا أخف ه أم ذى اقترح ام ال ل النظ ى ظ ف

 ا إلى قاضٍ  المحكمون فى الصلح بين الزوجين يتعين عليهم أن يرفعوا تقريرً         
سمح ط- أو موظف حكومى آى ي ذ فق ه-  عندئ ق زوجت زوج بتطلي ى .   لل ف

اضٍ        ام ق م أم ط إذا ت ا فق الق قانوني ر الط ام يعتب ذا النظ ل ه ف  أو موظ ظ
ة           ة رسمية موقع ر وثيق شهود وتحري . )١٠٤(حكومى وفى حضور اثنين من ال

ه               من الواضح أن أمين لم يكن يعتبر أن النظام الذى اقترحه يسلب الرجل حق
م يكن ملزمً           ه فى الطالق        فى الطالق ألن الزوج  ل ررات لرغبت ديم مب .  ا بتق

صريات       ساء الم رة والن ى األس ه يحم األحرى، أن نظام رى، ب ان ي ن آ  م
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ى تطليق زوجاتهن فى سورة غضب دون أن                   األزواج الذين قد يقدمون عل
  .تكون لديهم الرغبة الحقيقية فى ذلك

وحقيقة أن مشرعى الدولة لم يضعوا هذا النموذج موضع التنفيذ، والذى           
ى                       دل عل آان من شأنه أن  يقيد حق الرجل فى الطالق من طرف واحد، ي

دً      أنهم آانوا غير مستعدين لتقييد ح      ل،  .  اا تامً  ق الذآر فى الطالق تقيي وبالفع
ام  ى ع ام  ١٩٤٣ف ى ع رى ف رة أخ شئون ١٩٤٥، وم دمت وزارة ال ، تق

ذآر فى الطالق من طرف واحد                     شرط حق ال رار ي اإلجتماعية بمشروع ق
وم قاضٍ                   د أن يق ة  وفقط بع ى  إذن من المحكم  بتقصى سبب     بالحصول عل

ين الطرفين    الطالق وبعد أن تستنفد آل المحاوالت للص         ذا      .  لح ب فى ظل ه
ة         ن المحكم ه دون إذن م ق زوجت وم بتطلي ذى بق زوج ال ب ال انون يعاق الق

سجن أو اال      ين معً   بالغرامة أو ال م           ،اثن ر للجدل ل ذا المشروع  المثي د أن ه  بي
ا          يتحول قط إلى قانون نظرً      ل به شديدة التى قوب يكشف  . )١٠٥(ا للمعارضة ال

ك المحاوالت       الفشل الذى باءت به محاوالت إ   ل تل انون أن مث ذا الق صدار ه
ر استقرارً            زواج أآث ق     ا ودوامً  الجريئة التى استهدفت جعل مؤسسة ال م تل ا ل

  . من آثيرينقبوًال

د نجحوا فى مسعاهم  للحد من الطالق                   ئويبدو أن المس    ة  ق ولين بالدول
ة  ائل قانوني دخل بوس ق الت ن طري احثين انخفض  . ع ن الب د م فبحسب العدي

رن العشرين  م           معدل ال  داد الق  ١٩٣٥سنة   %  ١٦ن  طالق بانتظام على امت
ى  نة % ٩٫٢٦إل د )١٠٦ (.١٩٩١س الق ق دل الط ن أن مع رغم م ى ال  وعل

ى    % ٢٥٫٢٢انخفض من    ات   % ٢٫٢٦فى الثالثينيات إل إن ف  ،فى األربعيني
اع          ن ارتف سوه م ا لم شكون مم ارق، ي و مف ى نح تمروا، عل صريين اس الم

رة      متزايد فى معدالت الط       ك الفت ام     . )١٠٧(الق خالل تل ى   ١٩٣٣ففى ع ، عل
ارز           اعى الب دى     "سبيل المثال، انتقد المصلح اإلجتم د جني د فري دل  " محم مع

ى     ال ف سف الرج ى تع ه إل ذى أرجع ع وال الق المرتف ق االط تخدام ح س
م المشاآل التى          " وآان يرى أن مشكلة الطالق       . )١٠٨(الطالق واحدة من أه
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ر السبب الرئيس لفساد األخالق خاصة أخالق        تقض مضاجع المجتمع وتعتب   
نشء ام  )١٠٩ (."ال ى ع ل، ف صرية  ١٩٤٩ وبالمث سوية الم ت الن ة " جادل دري
إن : "بأن مصر تعانى من واحد من أعلى معدالت الطالق فى العالم          " شفيق

شا         تم إن ه              ؤثلث عدد البيوت التى ي د نهايت دميرها عن تم ت ام ي ة الع . ها فى بداي
ا أحمق أو سكير أو               وهكذا، فإن حياتن   وه به د يتف ا مهددة على الدوام  بكلمة ق

ة  ة والديني ضائل اإلجتماعي ل بالف ن أن  )١١٠ (."شخص جاه رغم م ى ال  وعل
ع         " شفيق" ا دافعت عن      ف ،قد شكت مر الشكوى من معدل الطالق المرتف إنه

ى الطالق              .  حق المرأة فى الطالق    دة للحصول عل ة فري دما سعت الملك فعن
ا   ك ف ن المل م (روقم ادت ) ١٩٥٢-١٩٣٦حك فيق"أش ى  "  ش الخطوة الت ب

ة التى        أقدمت عليها هذه الملكة التى عانت آثيرً       ا من عالقات زوجها العاطفي
دة   .  " آانت تتم على مرأى ومسمع من الجميع   فى مقابل حريتها، تخلت فري

ة  .  عن العرش فى واحدة من اللفتات الرائعة فى تاريخ المرأة المصرية            ملك
بط س ى   ته د وحت شرف والمج ا ال ة وراءه ا تارآ ل إرادته صر بكام اللم الق

ى                  وبناتها الثالث    الم عل ا، أجمل عروش الع ذهب لتجد، تحت سقف أبويه ت
رأة         " شفيق"لم تدع    )١١١(. "عرش الحرية : اإلطالق إلى التوسع فى حق الم

ة وهى                   دد الزوجات  آلي اء تع فى طلب الطالق فحسب بل طالبت أيضا بإلغ
دها    ئ التى سوف يحاول بعض  المس    الممارسة ة المصرية  تقيي ولين فى الدول
  . والحد منها

  تعميم الزواج األحادى

ـف ـى عـ ـ ق١٩٢٦ام ـ ها آل من ـ ة ترأس شكيل لجن وزراء بت ام مجلس ال
، وآلفها  "محمد مصطفى المراغى  "والشيخ  " زآى أبو السعود  "وزير العدل   

وال الشخصية   دل لألح انون مع شروع ق صياغة م م  .ب تهدفت معظ د اس   وق
ا فى     )١١٢ (المقترحات التى قدمتها اللجنة الحد من ظاهرة تعدد الزوجات،         بم

ا فى         ذلك حق العروس فى ان تضع فى عقد زواجها شرطً          ى حقه ا ينص عل

  
 



136

 

ة و                  سه زوجة ثاني ا أن يتخذ لنف أو ان  /الحصول على الطالق إذا أراد زوجه
رن ب               د اقت ا بتطليق أى زوجة يكون ق ا       يقوم زوجه ل زواجه منه ا قب . )١١٣(ه

د                وا عق ى الموظفين أن يوثق ة أن يحظر عل ك، اقترحت اللجن عالوة على ذل
ين                  ذى يتع ى وال زواج ثان لرجل متزوج بالفعل دون إذن من القاضى المحل

ادرً        ان الرجل ق ا إذا آ زوجتين     عليه بدوره أن يقرر م ين ال دل ب ى أن يع ا عل
ك المقترحات التى         وعلى ا . )١١٤(وعلى أن يعيل زوجة ثانية     لرغم من أن  تل

وانين     ى ق ول إل م تتح ات ل دد الزوج ن تع د م تهدفت الح شريعات فاس إن الت
دل اال ة والج ة    المقترح ت أول محاول ا مثل ذى دار حوله ع ال اعى الواس جتم

دد الزوجات ولفتت اال                اه  تقوم بها الدولة فى التاريخ المصرى لتحريم تع نتب
زواج           إلى الخطابات الوطنية الصاعدة      يم ال ى تعم فى الصحافة التى سعت إل

  .األحادى من أجل بناء أمة عصرية

دد الزوجات  د من تع تهدفت الح ى اس شريعية الت سب المحاوالت الت تكت
م             دد الزوجات ل ة أن ظاهرة تع ار حقيق ين االعتب ذنا بع دة إذا أخ أهمية متزاي

ر الق     ى أواخ سار ف ى االنح ذة ف دو، آخ ا يب ى م ت، عل ائعة وآان ن ش رن تك
ام              .  التاسع عشر وأوائل القرن العشرين      م فى ع ذى ت سكان ال داد ال ا لتع وفق

ام           % ٦ بلغ معدل تعدد الزوجات      ١٩٠٧ ان، ع د من الزم ، ١٩١٧وبعد عق
ؤآد آل من   ي.)١١٦(من الرجال المصريين لديهم أآثر من زوجة % ٤٫٨آان  

تنادً  " آونو"و  " تكر" ائق ا           ، اس شرعية ووث ى أرشيف المحاآم ال داد،  ا إل لتع
ائعً    ن ش م يك ات ل دد الزوج شر ب   أن تع ع ع رن التاس ى الق ن  أا ف ال م ى ح

رح .  األحوال ر"تقت ون " تك د يك ين الفالحين ق نخفض ب دل الم ذا المع أن ه
ى  راجًع درة عل وارد  دون الق درة الم ث تحول ن ة حي ى الظروف المادي ا إل

وجات لم يكن    بالمثل إلى أن تعدد الز    " آونو"شير  يو. )١١٧(إعالة زوجة ثانية  
ائًع ف  ش ى الري ان ف ة األعي ى لطبق ى ال تنتم ائالت الت ين الع رن . )١١٨(ا ب تقت

ان من مالك األراضى ،                 روة األعي ظاهرة تعدد الزوجات، أينما وجدت، بث
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وة العمل                 "ذلك ألن الرجل الميسور      ادة ق ه من زي ا يمكن لديه من الوسائل م
   )١١٩ (."ث ذآرالخاصة بأسرته وتعزيز فرصته فى أن يكون له وري

دد الزوجات شهد انخفاضً                   دل تع ى أن مع ين إل ا أشار عدد من األوروبي
ًد شرين   متزاي رن الع ة الق ى بداي انى   .  ا ف ظ البريط د الح د"فق . س. وينفري
ان ة " بالآم ا االجتماعي ى االنثروبولوجي ل   المتخصص ف ام بعم ذى ق ،  وال

شرينيات، أن      ط الع ى أواس صر ف عيد م ى ص ة ف ات ميداني زواج  "دراس ال
أآثر          األ زواج ب ى ال دأ ينظر إل ه ب حادى فى تزايد مستمر بين المصريين وأن

ة     ة همجي ه   ممارس ى أن ين،  عل ين الفالح ى ب دة، حت ن واح ا  )١٢٠ (."م آم
ة      أ ة األمريكي وبر   "آدت الرحال اعى األعظم،      "أن  " اليزابيث آ شر االجتم ال

ه           ى التالشى   بالمقاييس الغربية، أال وهو تعدد الزوجات، فى طريق   )١٢١ (."إل
ام، أن   "بوتشر. ل. إ"و  " بالآمان"آما ألمح آل من      ر لالهتم ، على نحو مثي

رة       وا م ل أن يتزوج ن أج اتهم م ق زوج ضلون تطلي صريين يف ال الم الرج
دالً  رى ب دة   أخ ن واح أآثر م وا ب ن أن يتزوج ة   )١٢٢ (." م م الطبيع ورغ

سر   ف )١٢٣(اإلشكالية لتلك المالحظات آمصادر    ا تف بعض         إنه ع ال اذا داف ا لم  لن
ق   ن تطلي ال  ع ى الرج أنها أن تثن ن ش ة م ات آممارس دد الزوج ن تع ع

رى  رة أخ وا م ى يتزوج اتهم آ ى  .  زوج صرى ف اديمى م ار أآ ل أش وبالفع
زوج             إلى الثالثينيات راء      "  أن  الطالق الذى يتم بمبادرة من ال ين الفق يحل ب

   )١٢٤ (."محل تعدد الزوجات

دد الزوجات            وعلى الرغم من أن بعض       وا عن تع ن لك  المصريين دافع
زواج األ  ون لل دأوا يروج وطنيين ب ن ال د م ى العدي ى أعل ل وطن ادى آمث .  ح

شير  والرد"ت ى ب سا ل زواج األ" آالري ى أن ال م شعار إل د صار أه ادى ق ح
أن    .  رفعته  الحداثة المصرية بداية من  أواخر القرن التاسع عشر           وتجادل ب

ط، جلب للمجال               )٩٢-١٨٨٣(  توفيق الخديِو اذه زوجة واحدة فق ر اتخ ، عب
ق،        ،ا للعالقات العائلية الملكية    جديدً شكًال" العام"  آما تم الربط على نحو وثي
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ين                  زواج األحادى، ب ى ال ة عل عبر الصورة الجماهيرية ألسرة توفيق القائم
ا ل  .  الدولة من جهة اخرى    -شكل بيته وممارساته من جهة وبناء األمة       ـ ووفق

والرد" ى صورة     ، "ب ة إل ى حاج ام ف ال الع شئون الخاصة بالمج ت ال  آان
زواج األ  ات ال سد عالق ة تج ادىجماهيري ب  . )١٢٥(ح ل أن يكت ل، وقب وبالمث

اة المصريين،        " المدمر"اللورد آرومر عن التأثير      ى حي  لتعدد الزوجات عل

شجبونه علنً       )١٢٦( شابه         بدأ اإلصالحيون المصريون ي ذلك عن الت ا آاشفين ب
ام    .  ستعمارى والخطاب الوطنى المناهض لإلستعمار    الخطاب اال بين   فى ع

 إلى  ١٨٩٩، الذى شغل منصب المفتى األآبر من        "محمد عبده " دعا   ١٨٩٨
ا ١٩٠٥ ا دع ين"، آم م أم ام " قاس ى ع دد  ١٨٩٩ف ة تع د ممارس ى تقيي   إل

زواج األ    ى ال ا عل ات وأثني زواج     الزوج ل  لل شكل األمث اره ال ادى باعتب ح
ك                اإلسالمى   دد الزوجات تفعل ذل يح تع مجادلين بأن اآليات القرآنية التى تب

  . )١٢٧(فقط فى الحاالت القصوى وتحذر الرجال، فى الوقت نفسه، من مغبته

انونيين       غير أن التنديد بتعدد الزوجات لم يكن حكرً        ى المصلحين الق ا عل
ارزين  ستعرض   .  الب اتم  "ت ة     " ميرفت ح ذآرى الوطني ع ال فى الفصل الراب

ام    ".  ملك حفنى ناصف  "ـل سيدة، التى اشتهرت           ١٩١١فى ع ذه ال دمت ه  تق
االً               ة وتكتب مق ل العام رأة وآانت تتحدث فى المحاف وق الم  بدفاعها عن حق

بوعًي دة"ا فى أس ة من "الجري شريعى المصرى بقائم دمت  للمجلس الت ،  تق
ود صارمة         ا بوضع قي المطالب، عن طريق عضو داخله، تطالب من خالله

ى  ات عل دد الزوج دالً  .  تع ار ج ب  أث ذا المطل ر أن ه ة أن  حامًيغي ا لدرج
ع  ة تعرضت للقم ام . )١٢٨(الحرآ ى ع دل  ١٩١٧ف ت وزارة الع دما آان ، عن

إلى وضع  " أحمد صفوت "تفكر فى إصالح قانون األحوال الشخصية،  دعا         
دعيمً         دد الزوجات ت ى تع شكل             قيود عل زواج األحادى حتى يصبح هو ال ا لل

سائد لل ام . )١٢٩(زواجال ى ع ب "صفوت"ا خطوات  ، مقتفًي١٩٢٢وف ، طال
تاذً   "عبد الفتاح السيد  " سً     ، الذى آان يعمل أس د رئي ا بع انون وأصبح فيم ا ا للق

ل  ب    سمح للرج أال ي تئناف، ب ة االس ت   المحكم ة إال إذا آان ة ثاني اذ زوج تخ
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ى مريضة أو عجوزً        ادرً           زوجته األول زوج  ق ى   ا وشريطة أن يكون  ال ا عل
ك المحاوالت        . )١٣٠(الة زوجة  ثانية   إع ا تل ة التى قوبلت به قد تكون المقاوم

دد                 ادة للحد من تع هى السبب فى عزوف المشرعين عن القيام بمحاوالت ج
ام         ة التى    ومجددً .  ١٩٢٦الزوجات على نحو مباشر حتى ع أثرت اللجن ا، ت

ا               ار التى طرحه دد الزوجات، باألفك  آل   شكلتها الحكومة بهدف الحد من تع
ين "و  " عبده"من   رح آل من                ".  أم دد الزوجات، اقت سألة تع ق بم ا يتعل فيم

ع                " أمين"و  " عبده" م تقتن ا ل أخرى م زوج ب زوج أن يت أال يسمح للرجل المت
دول بينهم         ى الع اء ب   االمحكمة  بقدرته عل ع  والوف ة    جمي ه المالي د  .   التزامات لق

ده "سعت اللجنة، آما فعل       ين "  عب ى الحد من ت       "وأم دد الزوجات من    ، إل ع
سيرية     .  أجل مصلحة النشء، أى مواطنى المستقبل      ولقد جادلت المذآرة التف

ه يجب               المرفقة بمشروع القانون الذى استهدف الحد من تعدد الزوجات، بأن
ث     ات حي دد الزوج ة تع د ممارس ال   إتقيي ن األطف ى م ة العظم ن الغالبي

م يكن           ،المشردين فى مصر جاءوا    دام رجال، ل دورهم حتى أن      نتيجة إق بمق
دة   ن واح أآثر م زواج ب ى ال دة، عل رة واح وا أس دًد. )١٣٢(يعيل سع ومج م ي ا ل

لقد سعوا، باألحرى، تحت     .  المشرعون الوطنيون إلى تحسين أحوال المرأة     
روف       سين ظ صرى وتح ع الم اعى للمجتم سيج االجتم اوى إصالح الن دع

انونى         دخل الق ل        التنشئة لمواطنى المستقبل، لخلق وسائل للت نهم من تمثي  تمك
  . ا لالتجاهات الوطنية الجديدةالجماهير والسيطرة عليها وإعادة تشكيلها وفًق

الفهن    اه أس ذى أرس د ال ات المصريات التقلي سويات والكاتب واصلت الن
ى أحوال                    دد الزوجات عل سلبية لتع ار ال ى اآلث عن طريق تسليط الضوء عل

ا        . )١٣٣(النساء دم به سائى المصرى عدة         من بين المطالب التى تق اد الن  االتح
دد                  ى تع ة عل ود قانوني مرات للحكومة المصرية آان هناك مطلب بفرض قي
ة فقط إذا آانت                  سه زوجة ثاني الزوجات يسمح بمقتضاها للزوج أن يتخذ لنف

اقرً  ى ع ه األول ه أا زوجت فاء من صابة بمرض ال ش ى . )١٣٤(و م الل حقبت خ
ات    ت الكاتب ات قام شرينيات والثالثيني ى    الع شطة ف حفية ن الت ص  بحم
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ل   بنت اتحاد" الصحف التابعة لالتحاد النسائى المصرى، مثل صحيفة         "  الني
دد           ن تع د م ا بالح ن خالله البن م سائية، يط صحف الن ن ال ا م وغيره

ات شير  . )١٣٥(الزوج ا ت دران"وآم دد    "ب ى تع ات ف ؤالء الكاتب ، رأت ه
ساء        ن،     . )١٣٦(الزوجات أداة  أبوية إلخضاع الن د أنه ن فى      بي وهواألهم، رأي

رً     وطنيين،  خط شرعين ال رار الم ى غ ات، عل دد الزوج رة  تع دد األس ا يته
ربما آانت الرغبة فى آسب دعم آل           .  المصرية، وبالنتيجة، األمة بأسرها   

ه             من الحكومة والجماهير العريضة هى السبب فيما اعتادت الكاتبات القيام ب
  .  اشرةمن ربط  بين الزواج واألمة على نحو أآثر مب

صاعدً ذمن شرينيات ف دد     الع ادتهن لتع عن انتق طات يموض دأت الناش ا ب
ة              ة والوطني ين  .  الزوجات، على نحو أآثر صراحة، داخل خطاب الحداث تب

طين        وطنيين والناش اب ال ن الكت د م صحفية أن العدي اظرات ال ك المن ا تل لن
ة    السياسيين بدأوا ينظرون للزواج األحادى ، على نحو متزايد،  آسب           يل لألم

ال، صرحت        .  شبه المستقلة  نحو الحداثة      "هدى شعراوى   "على سبيل المث
ة   " األهرام"لجريدة   ق             : " قائل ة فى طري دد الزوجات عقب شكل تع ق "ي " خل

ادرعلى  سجم ق ت من ه إبي شكيل وتوجي ة لت ة الالزم ة األخالقي اج الطاق نت
صالح  واطن ال ذتها    )١٣٧ (."الم رحت تلمي ا ص راوى "آم يزا نب ه إذا ب" س أن

م اإلسالمية               آانت مصر تعتبر نفسها أمة تقدمية فعليها أن تتبع خطوات األم
ه           األخرى األآثر تقدمً   ا التى قامت بحظر تعدد الزوجات آلية أو فرضت علي

آم تدهشنى المقاومة التى تلقاها التيارات      :" آتبت تقول    )١٣٨ (.ا صارمة قيوًد
  )١٣٩ (."لحرآات التقدميةالحديثة فى أمة تفاخر بأنها على رأس آل ا

زواج       ين موضوعى ال ربط ب ى ال ضا إل اه أي احثون االنتب ت الب د لف ولق
ال،     .  والحداثة فى المناقشات التى تدور حول تعدد الزوجات        على سبيل المث

دأ          " بارون"أشارت   رن العشرين ب ع الق سطح    يإلى أنه فى مطل ى ال ظهر عل
شكل    خمفهوم جديد للزواج المنسجم القائم على اال      ل ال تيار والعاطفة فى مقاب
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دأ              " التقليدى" ذى ب للزواج الذى يتم عن طريق أهل العروسين، فى الوقت ال
ام                 يتان أم ان األساس ا العقبت ى أنهم ينظر فيه إلى تعدد الزوجات والتسرى عل

وذج الجدي ق النم ـتحقي زواجـ س. )١٤٠(د لل ارون"ب ــبح ـدع" ب اء ـ م  إلغ
ام        -دة البريطانية ــهى المعا ــالتسرى والرق بمقتض   المصرية التى أبرمت ع

شكل   ١٨٧٧ يم ال و تعم ى ضرورية  نح وة أول ل خط زواج  ومث سة ال  مؤس
زواج األحادى         زواج        . )١٤١(األمثل للزواج أال وهو ال وانين ال أن ق وجادلت ب

ة       صر الحديث ى م درت ف ى ص الق الت كال    "والط ى أش ضاء عل عت للق س
ورغم  )١٤٢ (." الصاعد للزواج المنسجم   االقتران  التى ال تتوافق مع النموذج      

دً    سجم واح زواج المن ون ال ن أن يك ن الممك ه م ة  أن ررات  المطالب ن مب ا م
ا استهدفته                   ة فيم ن للجن بتعميم الزواج األحادى فإنه لم يكن هو  الهدف المعل

ا، أوضح المشرعون    وآما أشرنا سابقً  .  من فرض قيود على تعدد الزوجات     
اء   المصريون أن الهدف من      الحد من تعدد الزوجات هو حماية مصلحة األبن

سيرات         .  واألمة اب تف ون والكت سويات والوطني وفى حين استخدم آل من الن
سخير        و ت دد أال وه دف مح ة ه ان للجن ات، آ دد الزوج د بتع ة للتندي متباين

ة واإل  درات الزيجي الزواج    الق اص ب ضاء الخ ل الف ا داخ ة لرعاياه نجابي
  .ية المؤلفة من شخصين راشديناألحادى واألسرة النوو

ل، رددت  وث "وبالمث ارلين ب ه   " م بق أن قالت ا س ارون"م ن  أن " ب م
ساًن ى استح دأ يلق سجم  ب زواج المن وم ال سير مفه سائية وال صحافة الن ى ال ا ف

ة          ذا    " بوث "بحسب   .  الذاتية للنساء على حد سواء فى مصر الحديث ساعد ه
وينى    المفهوم للزواج على ظهور فكرة أن األسرة    النووية هى العنصر التك

ا وتجادل بأن هذا النموذج للزواج واألسرة آان جزءً    .  الرئيس فى بناء األمة   
شرائح        ة ال ى مواجه ا ف د هويته طى لتأآي ة الوس ة الطبق عى نخب ن س م

ة     اال ة المنوط فها الجماع لطتها بوص د س يلة لتأآي رى  وآوس ة األخ جتماعي
ديوتى   "تقترح، استنادا إلى    و. )١٤٣(بقيادة األمة إلى االستقالل    ز آان ، أن  "ديني

ة فى                    ه الغلب ذى آانت ل ون وال اه الوطني ذى تبن برنامج التنظيم االجتماعى ال
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ة                  ة األولي ا الوحدة اإلنتاجي ى أنه ة عل ذلك الوقت، هو تصوير األسرة النووي
اء  ى بن ةاف زة .  ألم ات األخرى المرتك امج الهوي ذا البرن ل ه م يضعف مث ل

ل أسبغت أيضً        على صالت القر   ى إدارة        ا نوعً  ابة فحسب ب ة عل ا من المثالي
ساء         ة للن سير الذاتي ى ال صويرها ف رى ت ث ج ة  حي رة النووي ساء لألس الن
ه               ادة توجي ى إع ادرة عل ة وق وة الوطني والصحافة النسائية على أنها معقل للق

ة  اق األم ى نط ة ف ات المختلف احثين . )١٤٤(والءات الجماع ض الب دم  بع ق
رويج  وا من األسباب للتحوالت التى حدثت فى الممارسات           دًداآلخرين ع  ت

ى نموذج               ستقلة عل ة الم الخطابات والتى عكست تغلب نموذج األسرة النووي
ائدً  ان س ذى آ دة ال رة الممت ذه   األس ن ضمن ه شر، م ع ع رن التاس ى الق ا ف

وما تزامن مع ذلك  " الغربى"األسباب زوال نظام الحريم واستخدام المعمار       
ن تط  مالية    م ل الرأس ى ظ اعى ف اج الجم وير   ،ور اإلنت ى تط افة إل  باإلض

اة الحضرى   ط الحي ى نم ول إل ة الخاصة والتح سة الملكي د أن . )١٤٥(مؤس بي
اس،      ئا لم يحاول أن يشرح آيف سعى المس       حًدأ ة وحم ولون المصريون، بهم

تثناء    سرأحد، باس م يف ا ل ستقلة آم رة الم وذج األس دعم نم وث"ل باب "ب ، أس
  .  طاب المتعلق باألسرة النووية الحديثة فى هذا الوقتظهور الخ

زواج         ع ل دل المرتف سائدة حول المع وآما هى الحال بشأن االنطباعات ال
دل                ر من المع ى بكثي القاصرات، اعتقد آثيرون أن معدل تعدد الزوجات أعل

سبب وراء             .  الذى آشفت عنه  اإلحصائيات      ساؤل عن ال ى الت ذا إل ا ه يقودن
دد الزوجات فى                ئالمسمحاولة بعض    ة والصحفيين الحد من  تع ولين بالدول

ى    .  حين أنها لم تكن ممارسة شائعة   ة عل ة الملكي يبدو أن الدولة، خالل الحقب
شجيع                  ة لت دد الزوجات آانت مدفوعة برغب األقل، فى محاولتها للحد من تع
دً                   شكل تهدي دورها أن ت ن يكون بمق ستقلة التى ل ة الم ا وتعزيز األسرة النووي

صادية  ة واالقت سياسية  واالجتماعي ة ال وة الدول اب .  لق تهدف الكت د اس لق
س  ون والم رويج      ئالوطني ر الت ر، عب وغير مباش ى نح ة، عل ى الدول ولون ف

رادف     ادى م زواج األح رة أن ال ى فك ائم عل ة الق رة النووي وذج األس لنم
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شجع ع                    د ت ة الواسعة والتى ق ات العائلي ى  للحداثة، النيل من شبكات العالق ل
ة   لطة الدول ويض س أنها تق ن ش ال م ام بأعم ع  .  القي ال م ى الح ا ه وآم

ا للح     اموا به ى ق اوالت الت ائل    د المح الق بوس رات والط ن زواج القاص م
وطنيين     ئقانونية، سعى عدد من المس     ولين فى الدولة ،فضال عن العديد من ال

ى عادات                  سيطرة عل يلة أخرى لل دد الزوجات آوس والنسويات، للحد من تع
ة           ا ة القومي نظم للدول د  . لزواج الشائعة وترسيمها وإخضاعها لإلشراف الم لق

ر تصوير             اهير عب ى الجم ة     سعت الدولة لتدعيم سيطرتها عل األسرة النووي
  . آأخصب  الوحدات اإلجتماعية وأآثرها إنتاجية بالنسبة لألمة الناشئة

شريعيين ا من اإلصالحيين الت   ا أن نتذآر أنه رغم أن عددً       من المهم أيضً  
ة المصرية                ى الحداث سبيل إل زواج األحادى آ الترويج لل اموا ب والصحفيين ق

د المطروح  وذج الوحي و النم ن ه م يك ه ل وطنى  إال أن تقالل ال ى .  واالس عل
ام  ام ع ان ق ال، رغم أن البرلم بيل المث ى مقترحات ١٩٢٧س  بالتصديق عل

ام  ات إال أن الم ١٩٢٦ع دد الزوج ن تع د م تهدفت الح ى اس ؤاد  الت ك ف ل
انون             ) ١٩٣٦-١٩١٧( ى ق م تتحول  قط إل رى  .  رفض التصديق عليها ول ي
ون                 " أندرسون" انوا ال يزال رين آ ى رفضها ألن آثي د أضطر إل ك ق أن المل

ة وآمؤسسة              وى العامل ينظرون إلى تعدد الزوجات آمصدر إلعادة إنتاج الق
ذا ا    . )١٤٦(اقتصادية فعالة بالنسبة للفالحين المعدمين     اقض    بيد أن ه سير يتن لتف

ك الوقت   ى ذل ى مصر ف دور ف ى آانت ت ة الت شات العام ل من المناق ع آ م
ا آل من               ة التى توصل له و "و  " تكر "والنتائج التاريخي والتى آانت    " آون

راء      ى   . )١٤٧(تؤآد أن تعدد الزوجات آان شائعا بين األثرياء ال الفق عالوة عل
ا   ك، وآم دأ اال   أذل ين، ب ن الدارس د م ار العدي دد  رتفش ى ع سارع ف اع المت

ور      ى ظه سبب ف ا ت ت مم ك الوق ى ذل ام ف رأى الع ام ال ذب اهتم سكان يج ال
صاعد   د المت دل الموالي يص مع وات لتقل ى  . )١٤٨(دع ور عل ن العث ن الممك م

ذى                  ؤاد، ال ك ف ة أن المل تفسير أفضل لرفض الملك لهذه المقترحات فى حقيق
سه ألن           ا محبوبً لم يمكن ملكً   سلمين،      ا ويطمح  فى الوقت نف ة للم يصبح خليف
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ود                     دوره فرض  قي م يكن بمق ه ول آان  يضع التأييد الجماهيرى  نصب عيني
ا اح ديني ذآورى المب از ال ذا االمتي ى  ه د المعارضون ذوو . )١٤٩(عل د انتق لق

دة استهدفت                    شريعات جدي ة من ت ا استحدثته الدول الميول اإلسالمية بحدة م
ة فى            دخل الحكوم ام اهللا فقط  وال           تحريم ما أحله اهللا وت ة أم د ملزم أمور تع

وقد تقدمت وزارة الشئون اإلجتماعية باقتراحات       . )١٥٠(سلطة للمحاآم عليها  
امى      ى ع ات ف دد الزوج ن تع د م ة للح ال  ١٩٤٥ و ١٩٤٣مماثل ن ب  لك

دوى اص       . )١٥١(ج الكى الخ دأ الم شير أن المب ا أن ن ين علين ك، يتع ع ذل وم
م      بإساءة معاملة الزوجة والذى استندت      ٢٥ إليه المادة السادسة من قانون رق

سنة  شناه آنًف١٩٢٩ل ذى ناق سيره   ال ى  تف عون ف ضاة يتوس ان بعض الق ا، آ
صدرون أحكاًم أخرى   في ا ب زوج زوجه ى يت ة  الت صالح الزوج الطالق ل ا ب

ا      . )١٥٢(اا وعاطفيً  ن تثبت أنه ال يعدل بينهما ماليً       أوتستطيع   رغم مم ى ال وعل
وم        ة         يبدو من أن إضافة مفه ان بمثاب ة، الغامض والمطاط، آ اءة المعامل  إس

دد      ن تع د م ة  للح ب الحكوم ن جان ة م ة قانوني رة  وحيل ر مباش ة غي محاول
ة          ادة القانوني الزوجات إال أنه لم يأت ذآر صريح  لتعدد الزوجات ال فى الم

  .)١٥٣(وال فى المذآرة اإليضاحية المرفقة بالقانون

ددً  ع ع م يمن ذا ل د أن ه ن النبي ى ا م ضغط عل ن ال سويات المصريات م
ذ موقًف ة  آى تأخ دد الزوجاتا قانونًيالحكوم ر صرامة ضد  تع د .  ا أآث لق

بقنها  فى اال              "درية شفيق "نادت   اد  ، ربما على نحو أآثر مباشرة ممن س تح
دد الزوجات تحريمً          ان     ،اا تامً  النسائى المصرى، بتحريم تع  وناشدت البرلم

مة لذلك مما عرضها لهجمات شرسة من       المصرى آى يتخذ الخطوات الالز    
سلمين    وان الم ة األخ ى جماع ضاء ف ر وأع شايخ األزه سببت  . )١٥٤(م د ت لق
د من اإل                  ى مزي دد الزوجات إل ا ضد تع ة    الحملة التى قادته جراءات الدفاعي

د                   ا تكون ق ا لالضمحالل وربم والحمائية  لمؤسسة  آانت بالفعل فى طريقه
ا ب دمت به ة تق ى وقت الحقأعاقت مطالب مماثل سويات ف ى .  عض الن حت

ام           " المراغى" ة األصلية ع رأس اللجن ذى ت  التى استهدفت فرض     ١٩٢٦ال
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د، حين أصبح شيخا            ا بع قيود على  تعدد الزوجات، آتب فى الصحف فيم
دافًع ر، م اتلألزه دد الزوج م . )١٥٥(ا عن تع ذا ل ة توهك ة آراء متباين ن ثم ك

د تبنى         حول قضايا األحوال الشخصية  داخل جهاز        الدولة ذاته فحسب بل لق
ًض سأي ضةئا بعض الم ة آراء متناق ى الدول ة .  ولين ف ه الحج ى خلف د تبن ولق

سوسيو ين -ال د للفالح دد الزوجات مفي ا أن تع ى مفاده ة الت صادية المألوف اقت
ال                 ديهم من زوجات وأطف ا ل ة بم وتهم اإلنتاجي سون ق ؤد    . )١٥٦(الذين يقي م ت ل

ى   ة عل ل الملتهب ى    ردود الفع ات إل دد الزوج ن تع د م ة للح اوالت الدول مح
ك الممارسة فحسب                ة تل المزيد من اإلجراءات الدفاعية التى استهدفت حماي

ضً  دت أي ل أآ ة     ب صر الملكي ى م الزواج ف ة ب ة المتعلق ار المختلف ا أن األفك
  . شكلت ساحة للصراع األيديولوجى الملتهب

  خاتمة

صر الملك  ى م ة ف ا أصدرته الدول ر  إذا وضعنا م شريعات غي ن  ت ة م ي
الء أن   ا بج ين لن ع يتب ياق أوس ى س الق ف الزواج والط ق  ب سبوقة تتعل م
أميم              مشرعى الدولة قد سعوا إلى تدعيم سيطرتهم على الجماهير من خالل ت

صاعدة      ة ال صين لألم ل الح ى المعق رة ف تدماج األس زواج واس سة ال .  مؤس
شريعا  ن ت ة م ا أصدرته الحكوم ا، م ك ربم ن ذل م م ادات  تواأله ين ع لتقن

ل          ع بالفع اق واس ى نط ارس عل دو تم ا يب ى م ت عل الزواج آان ة ب .  خاص
ان زواج                سكانى آ داد ال ربيين وسجالت التع راقبين الغ وبحسب عدد من الم
اول      ل أن يح محالل قب ا لالض ى طريقهم ات ف دد الزوج رات وتع القاص

تانب          .  ولون فى الدولة تقييدهما   ئالمس صدد، اس ذا ال ول فى   تشبه مصر، فى ه
زواج                أخر سن ال نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من حيث ت
سار         ة وانح رة النووي ط األس يادة  نم واء وس د س ى ح ساء عل ال والن للرج

رافية التى آانت تشير إلى جفى ضوء الدالئل الديمو .  ظاهرة تعدد الزوجات  
شكل    سيادة نمط األسرة النووية فى استانبول الذى آان ينظر إلي  ه ال ى أن ه عل
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ن  ل م دت آ رة، أب وذجى لألس ن"النم ار" آالن دوب يم به ن " وس شتهما م ده
ات وزواج    دد الزوج ة بخصوص تع ول الحداثي صحف ذات المي اج ال انزع

م                      م إال آقصور فى فه ذى ال يمكن أن يفه دة وال ائالت الممت القاصرات والع
سائدة   شير      . )١٥٧(الممارسات ال ا ت ن، وآم ديوتى "لك ذا    لكى " آان ل ه م مث  نفه

االنزعاج علينا أن نبحث عن تفسير له فى الرغبة فى بلورة منظومة أخالق           
ة بغة وطني دة ذات ص صحفيين  .  جدي ى أن ال سبب ف ن ال ساءلت ع د ت لق

شكل      ذا ال سياسى به تقالل ال ة واالس اتهم بالحداث وا مطالب اإلصالحيين رهن
  .)١٥٨(لألسرة"  الجديد"

ة العد صرية ثم ة الم ى الحال سير   ف ة لتف باب المتباين ن األس د م ي
المحاوالت التى قام بها المشرعون التابعون للدولة من أصحاب االتجاهات              
م الخاصة  دفاع عن رؤاه اب لل سويات والكت ة والن ة المختلف ة والديني الوطني

الغين و  ين شخصين ب ربط ب ذى ي ادى ال الزواج األح ة ب ستدام /المتعلق أو الم
اء    اس لبن صاع اآأس ة ال س   .  دةألم ة والم ن أن الرحال رغم م ى ال ولين ئعل

رً    صر آثي ذين زاروا م ربيين ال ع    الغ الق المرتف دل الط ددوا بمع ا ن ا م
م                ه من المه دد الزوجات إال أن والممارسات المتخلفة آزواج القاصرات وتع
ساطة                 م تكن بب زواج ل وانين ال أن نتذآر أن االقتراحات المصرية إلصالح ق

ى أو نتيجة مب ةرد فعل عل ادات الغربي ك االنتق دعوات .  اشرة لتل زت ال تمي
-المصرية إلصالح الممارسات الزيجية، التى استخدمت رطانة دينية وضد         
ا دور محور                ان له ة التى آ   ىاستعمارية أصيلة، بالتأآيد على الهوية الوطني

تعمارى   شروع االس ة الم ى مواجه ة ف اء األم شروع بن ى م ت .  ف ى الوق وف
اوال   ت مح سه انبثق وطنيين     نف الحيين ال دين واإلص ال ال ة ورج ت الدول

ن        دد م ن ع ة، ع ات الزيجي الح الممارس صحفيين إلص سويات وال والن
ة  ستان القانوني هدته المؤس ذى ش و ال ى النم ذرة ف دة المتج ات المعق العملي

ديث         ى التح دعوة إل ضرية وال اة الح ط الحي ى نم ول إل ة والتح .  والطبي
ى زواج           ات  ينظر إل د ب ه           باختصار، لق دم علي ذى يق  القاصرات والطالق ال
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د،  آممارسات  ى نحو متزاي دد الزوجات، عل د وتع الرجل من طرف واح
ة "غير مالئمة لألمة المصرية القوية و      ر        ".  الحديث ة، عب د استهدفت الدول لق

ر صحة                زواج أآث محاوالتها للحد من تلك الممارسات، أن تجعل  مؤسسة ال
ا  ا صلبً  ا لتكون أساسً    ودواًم ة من األمراض             ا لبن ستقلة خالي ة مصرية م ء أم
  .  جتماعيةاال

دأت تلعب دورً   ة ب ن أن الدول رغم م ى ال سمى  عل ا ي سبوق فيم ر م ا غي
ك بحماس           " الخاص"بالمجال   فإن الكثير من المصريين قد شجعوها على ذل

ولين بالدولة، فضال عن مجموعة متنوعة        ئولقد اعتبر العديد من المس    .  بالغ
صلحين اإل  ن الم و      م ى نح سويات، عل وطنيين والن ين ال اعيين والمعلق جتم

و   الغين ه ين شخصين ب ربط ب ذى ي دائم ال ادى، ال زواج  األح واضح، أن ال
زواج      .  السبيل الرئيس نحو بناء أمة مصرية حديثة مستقلة        ومع ذلك، ظل ال

تم       ث  ي ة  حي ة القومي ره الهوي شكل عب احة صراع تت ة س صر الملكي ى م ف
ادة تع ا وإع سبوق تعريفه ر م ى نحو غي اعلين عل ؤالء الف ا بواسطة ه .  ريفه

ك الوقت                  ة والصحفية التى دارت فى ذل اظرات القانوني وبالمثل تزودنا المن
ة   ة عن المخاوف الثقافي دالئل مقنع زواج ب ات ال ى وغاي داف ومعن حول أه
ضة        ة المناه ارب الوطني ان، التج ب األحي ى أغل سود، ف ى ت سياسية الت وال

  . لالستعمار

ا، ب               لقد ة، من خالله وم الدول وترة تق اج  إ شكل الزواج ساحة صراع مت نت
ادة  ن  إوإع ون ع ر المواطن ث يعب ة، وحي ة بالوطني اهيم المتعلق اج المف نت

ة                 ة حول دور الدول م المختلف انتقاداتهم للمجتمع المصرى ويطرحون  رؤاه
صاعدة       ة ال اني         .  والزواج والعائلة فى األم وطنيين العلم ام بعض ال ا ق ين بينم

ذى    ستدام، ال ادى، الم زواج األح وذج ال الترويج لنم ات ب سويات الوطني والن
يربط بين شخصين بالغين آسبيل نحو االستقالل الوطنى، إال أنه لم يكن ثمة           

ة،   إجماع على هذه الرؤية حيث تبنت الجماعات المختلفة، وخصوصً          ا الديني
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صارعة   ر مت ات نظ سوسيو  .  وجه ات ال ا االفتراض شف لن ى  ثقاف-تك ة الت ي
وم     ة لمفه صياغات المتباين ن ال زواج ال ع ول ال داالت ح ك الج ستبطنها تل ت
ة    ة الراقي ب الطبق صحافة ونخ ة وال ا الدول ى تبنته صرية الت ة الم الوطني

ًض ل أي ة فحسب ب زواجالمتعلم سبوق لل ر م أميم غي ة .  ا عن الت نحن بحاج
ة غ         سبوقة   إلجراء مزيد من األبحاث آى نفهم أبعاد التشريعات الوطني ر الم ي

د        .  التى سنتها الدولة وتأثيرها على المجتمع المصرى        ال، ق ى سبيل المث عل
سجالت المح        ة آيف      اآيظهر لنا  مسح موسع ل شرعية فى مصر الملكي م ال

اتهم       ة فى نزاع دخل الدول أدرك الرجال والنساء، الذين لجأوا إلى المحاآم، ت
ى حدة، وطبق                 ضاة، آل عل سر الق ذا آيف ف دة     الزوجية وآ وانين الجدي وا الق

ة        .  الخاصة بالزواج والطالق   سجالت بدق ك ال درس  تل نحن بحاجة إلى أن ن
ا                لنعرف هل أثرت القوانين التى سنتها الدولة أم ال على الطريقة التى فهم به

ة     ا مصريً  ا وزوجة ومواطنً    المصريون معنى أن يكون المرء زوجً         ا فى أم
  . قالل الكاملنصف مستعمرة مازالت تكافح لنيل االست
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  ا أيًضى/نظرا".  ميشيل فوآو"تأليف 
“The History of Sexuality: An Introduction ،vol.  I ،
trans. Robert Hurley(New York: Pantheon Books ،
1978 [1976]) . 

 . ٥, )١٩١٤ مارس ١٨ (٣٩األهرام , "مشروع تزويج البنات" )٣٠(
(٣١)  “Shari’a Law III ،” 113-15.    

ام            ".  أندرسون"تأليف   ه فى ع ى أن  صدر   ١٨٩٧آما تجدر اإلشارة إل
ب للطالق و    دم بطل د التق وب عن د زواج  مكت ديم عق ترط تق انون اش ق

و يتمثل وجه الخالف بين قانون عام       .  بعض األمور المتعلقة بالميراث   
ام  ١٨٩٧ انون ع ر أوج  ١٩٢٣ و ق ى أن األخي اآم   ف ى المح ب عل

ان العريس و العروس       صراحة االمتناع عن توثيق عقود الزواج إذا آ
  :انظرى.  لم يبلغا سن الرشد بعد

“Law Reform ،” 225   
  . تأليف أندرسون

(٣٢)  “The Lineage of the ‘Indian’ Modern: 
Rhetoric ،Agency ،and the Sarda Act in Late 
Colonial India ،”  

 in   "ينا سينهامرينال"تأليف 
“Gender ،Sexuality ،and Colonial Modernity” (New 

York: Routledge ،1999) ،207   
  ". انطوانيت بورتون"تحرير 
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(٣٣) “French Modern: Norms and Forms of the Social 

Environment(Cambridge: Massachusetts Institute of 
Technology Press ،1989) ،9   

  ". ل رينبوبو"تأليف 
.  ١٩٢٣فى عام   " االتحاد النسائى المصرى  "هدى شعراوي   "أنشأت   )٣٤(

    :ى/انظر ، "لالتحاد النسائى المصرى"طالع على دراسة مفصلة لال
“Feminists ،” 128  

  ". بدران"تأليف 
(٣٥)  “Feminists”   

  ". بدران"تأليف 
  . ١٢٦المصدر السابق،  )٣٦(
صرى  " )٣٧( سائى الم اد الن ة االتح ش , "جمعي اة ال ر  (٤, ٢٤رق فت فبراي

٢٤٧, )١٩٣٠.  
(٣٨) “Feminists ،” 128  

  . تأليف بدران
(٣٩) “The Enduring Alliance،”27   

أليف  اتم"ت ن "ح بس م ة "، مقت ة الحديث رأة العربي دة الم ذآرات رائ " م
  ".هدى شعراوى"  تأليف ٢٥٣, )١٩٨١, دار الهالل: القاهرة(

(٤٠) “Feminists ،” 128  
  . تأليف بدران

  . ١٢٨المصدر السابق،  )٤١(
   على سبيل المثالانظرى )٤٢(

“Une victoire feministe” (A Feminist Victory) ،
LEgyptienne(The Egyptian Woman)(Decembre 
1928): 37 ; “Une loi n’a de valeur que par son 
application”(A Law That Only Has Value in Its 
Application) ،L’Egyptienne(January 1931): 5-8   

  ". سيزا نبراوى"أليف ت
(٤٣) “Shari’a Law III ،” 115    
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 ;" أندرسون"تأليف 
“Lawyers ،” 123   

  ". ةزياد"تأليف 
ال،      ى/انظر )٤٤(  ١٥" (المصرية ", "زواج القاصرات  "، على سبيل المث

وبر  رات. "٢٩-٢٨, )١٩٣٩أآت الرقيق اإل, زواج القاص ار ب تج
   .٢٢-٢١, )١٩٣٨ أغسطس ١" (المصرية", "األبيض

(٤٥)  “Shari’a Law III ،” 115   
  ". أندرسون"تأليف 

  ١١٥-١١٣المصدر السابق،  )٤٦(
“The Making ،” 282   

    ;"بارون"تأليف 
 “Women ،” 50  

    ;"اسبوسيتو"تأليف 
اث      تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من  زواج لإلن  أن متوسط سن ال

ات و الت         ٢١٫٩ إلى   ١٨٫٧قد ارتفع من   سعينيات   فى الفترة بين الثالثيني
اف             ف إن ظاهرة زواج القاصرات استمرت فى مصر، خاصة فى األري

ين   راوح ب رات يت دل زواج القاص ديث أن مع ر ح ر تقري ث أظه حي
  :ى/انظر.  فى صعيد مصر% ٣٠ و% ٢٠

“Terminating Marriage ،” in “The New Arab 
Family” ed.  Nicholas S.  Hopkins(Cairo: The 
American University in Cairo Press ،2003) ،263  
  

  ". فيليب فروجيه"تأليف 
(٤٧)  “Shari’a Law III ،” 114-16   

  ; " أندرسون"تأليف 
“Women ،” 50   

 ;" اسبوسيتو"تأليف 
“Lawyers ،” 124   

  ". ةزياد"تأليف 
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(٤٨) ٤٨-  “In The House of Law: Gender and Islamic 
Law in Ottoman Syria and Palestine(Berkeley: 
University of California Press ،1998) ،72   

  ". آرات. جوديث أ"تأليف 
(٤٩) “Sahri’a Law III ،” 114-16   

 ;" أندرسون"تأليف 
“Women ،” 50   

  ". اسبوسيتو"تأليف 
(٥٠) “Tahdid sinn al-zawaj”(Limiting The Age of 

Marriage) ،al-Muhamah (Lawyers) 4 ،4 (January 
1924): 399-411    

  ". محمد بخيت"تأليف الشيخ 
(٥١) “Barlamaniyat” (Parliament) ،al-Misriya (12 

February 1937) ،29 . 
راغبين                )٥٢( ذآر و األنثى  ال وفًقا للشريعة اإلسالمية آل ما يتعين على ال

أن يفعاله هو أن يعلنا موافقتهما، فى حضور        ا  ا شرعيً فى الزواج زواجً  
اهدين  اهدتين (ش اهد و ش ى )أو ش وب،  عل فاهى أو مكت د زواج، ش عق

ذى      صداق ال ة ال سبهما و قيم روس و ن ريس و الع ما الع ه اس ذآر في ي
 :ى/انظر.  يدفعه العريس للعروس

 “In The House ،” 38   
  ". تاآر"تأليف 

ة  )٥٣( ة األمريكي رن، آتبت الرحال ل الق ى أوائ وبر"ف ول " اليزابيث آ تق
ول   " بعض يق ة وال ع للغاي الق مرتف دل الط ه يبإمع غ  ن %.  " ٩٠ل

 :ى/انظر
“Women ،” 214-219    

 ;" آوبر"تأليف 
وطنى        زعيم ال سلم و ال ى الم تقاها القاض ى اس صائيات الت ا لإلح و فق

ساء               "  قاسم أمين " ع ن ين آل أرب شرعية، من ب من سجالت المحكمة ال
ين                ا ب رة م  و ١٨٨٠فى القاهرة ثمة ثالث نساء مطلقات و ذلك فى الفت

الطالق                فى حين أن زواجً      ١٨٩٨ ع زيجات ينتهى ب ين آل أرب ا من ب
  :ى/انظر.  على مستوى مصر
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 “The Liberation of Women and the New Woman: 
Two Documents in the History of  Egyptian 
Feminism” (Cairo: The American University in 
Cairo Press ،2000[1899 ،1900]) ،98 

أليف  ين "ت م أم ه و"قاس ة   ، ترجمت ه المقدم ت ل يدهم  " آتب ميحة س س
ون الق      ".  بيتيرس زواج و الط جالت ال شفت س سه آ ت نف ى الوق و ف

غ        " اللورد آرومر  "بالمحاآم الشرعية التى ذآرها      دل طالق بل عن مع
ارت      ا أش ام، آم ذه األرق د أن ه ة، بي ين بالمائ ارون "ثالث ت ب ، ال "بي

  . ج المحاآمدخل فى حسابها حاالت الزواج و الطالق التى تتم خارت
  :ى/انظر

  “The Making ،”286 ،fn.  54 . 
تم                 ذى ي وبالفعل، آان النمط  السائد فى حاالت االنفصال هو الطالق ال

  :ى/انظر.  بمبادرة من الزوج خارج جدران المحاآم
“Women ،”53-55   

سى     ". تاآر"تأليف   ه   "ويجادل الباحث الفرن أن حاالت    " فيليب فراجي ب
د مثلت خم       ل        الطالق ق زواج فى أوائ ا من حاالت ال ة تقريب سين بالمائ

   :ى/انظر.  القرن العشرين
 “Terminating ،” 258  

  ". فراجيه"تأليف 
م               إلى تجدر اإلشارة  ع فى مصر ل  أن الشكوى من معدل الطالق المرتف

ًر ن أم ًدتك ع عشر .  اا جدي رن التاس ات الق ى ثالثيني ار ،فف ادوارد " أش
ذى يلعب      " لين دور ال ر من المصريين،              إلى ال ين آثي ه الطالق فى  تمك

ى                   رجاًال زواج و الطالق عدة مرات عل  و نساء على حد سواء، من ال
  :ى/انظر.  مدى حياتهم

 “An Account ،” 183  
  ". لين"تأليف

اقش   ل، ن ر "وبالمث ورد آروم ى    "الل انى ف سامى البريط دوب ال ، المن
ا     السهولة الكبير " ، ١٩٠٧ إلى   ١٨٨١مصر فى الفترة من      ة التى يتم به

روابط األسرية               ى إضعاف ال ؤدى بالضرورة إل فى  " الطالق و التى ت
ما إن يشبع الرجل المسلم  شهوته  من زوجته حتى يلقى        "مصر حيث   

  :ى/انظر" بها آفردة قفاز قديمة
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  “ Modern Egypt ،” 2 vols.  (London: Macillan and Co  . ،
1908) ،2: 159 ،157  

  ". ينج آرومرايفلين بير"تأليف 
شير  )٥٤( ا ي و"آم ث آون ا  "آيني ى ذآره ام الت ين"، األرق ست " أم لي

شمل حاالت الطالق                 ين أسباب أخرى، ت بالضرورة دقيقة ألنها، من ب
ا  قانون الرجعى و التى يمكن اعتبارها انفصاالً       ا تنتهى فى أغلب         ي  ألنه

  .  األحوال بالصلح بين الزوجين
  :ى/انظر

  “Divorce and The Fate of the Family in Modern Egypt ،
“   

  فى مؤتمر" آونو. م. آينيث"وهى ورقة بحثية قدمها 
“Institutions ،Ideologies ،and Agency: Family 
Change in the Arab Middle East and Diaspora ،” the 
University of North Carolina at Chapel Hill ،April 
11 ،2003 ،4-5   . 

ا يتعل ى وف شير  م ربيين، ي ات الغ و"ق بمالحظ د  " آون ى أن  التقالي إل
ى الغرب  سائدة ف ى الطالق –ال صعب الحصول عل ان من ال  حيث آ

ار المستخدم     –بالوسائل القانونية حتى القرن العشرين        آانت هى المعي
  . فى تقييم مدى ارتفاع أو انخفاض معدل الطالق

  :ى/انظر
“Divorce ،” 14-15  

  ". آونو"تأليف 
(٥٥) “Divorce ،” 5 ،15   

 :ا أيًضى /انظرو". آونو"تأليف 
“Family” ،103   

  ". شاهام"تأليف 
(٥٦)  “Marsum ،“ 208-11 . 

ام   )٥٧( ى ع رح القاضى  ١٨٩٢ف اآر " اقت د ش د محم نح  " أحم تم م أن ي
دد                  الحبس لم ى أزواجهن ب م عل شابات الالئى يحك الطالق للزوجات ال

ة ا للشعور بالوحدة و الوقوع فى الر      طويلة تجنبً  ام      .  ذيل  ١٨٩٩و فى ع
  "محمد عبده"تقدم بمذآرة لمفتى الديار المصرية الشيخ األآبر 
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رأة       ى   المذهب المالكى ف   ئيدعو فيها إلى األخذ بمباد     ق بحق الم ما يتعل
  . القانونى فى طلب الطالق غير أنها قوبلت بالرفض من شيخ األزهر

رى صر  ":انظ ى م الق ف ام الط ة , "نظ ة الثاني اهر(الطبع دار : ةالق
ة ة القومي ة١٣٨٩, الطباع أليف , ١١-٩, ))١٩٧٠-١٩٦٩( هجري ت

د    ". أحمد محمد شاآر  " ده "و بخصوص تأيي رأة فى طلب     " عب حق الم
  :ى/انظرالطالق، 

ده           " د عب ام محم اهرة " (االسالم و المرأة فى رأى االم , دار الهالل  : الق
  ".محمد عمارة" تأليف ٩٥-٨٧, ٣١-٢٥, )١٩٧٩

(٥٨) “The Liberation ،” 87   
  ". أمين"تأليف 

ى    )٥٩( ع، ه سنية األرب ة ال دارس الفقهي ن الم دة م ة، واح ة الحنفي المدرس
مبراطورية العثمانية وآانت، بالنتيجة،   المدرسة الرسمية التى تبنتها اإل    

ة فى مصر              ة و التجاري .  المدرسة الرسمية التى اعتنقتها النخبة اإلداري
ى أن المحاآم      " أميرة سنبل  "و مع ذلك تشير      شرعية فى صعيد و       إل ال

  . دلتا مصر آانت تفضل  المدرستين المالكية و الشافعية، على الترتيب
  :ى/انظر

 “Adults ،” 238   
  ". سنبل"من تأليف 

(٦٠)  “The Liberation” ،99   
  "أندرسون" تأليف   :  أيًضا ى/وانظر".  أمين"تأليف 

 “The Problem of Divorce ،” 169-70 
اهرة " (األحوال الشخصية األحكام الشرعية فى    " ة   : الق ة الهندي , المطبع
  ".محمد قدرى باشا"  تأليف ٥١-٥٠,) )١٨٧٥(١٩١٧(

“Adults ،” 239-46  
  ". سنبل"تأليف 

   على سبيل المثالى/انظر )٦١(
 “The Egyptian Women in Changing Society ،1899-
1987(London: Lynne Rienner Publishers ،1987) ،8   

  ;"د القادرسهى عب"تأليف 
“Feminism ،” 401   

  ;" آولى"تأليف 
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“Islam ،Women and Revolution in Twentieth-
Century Arab Thought ،” “The Muslim World 
74(1984) ،160   

  ;" حداد. ى.  ايفون"تأليف 
“Modernization and the British Rule in Egypt ،1882-
1914(Princeton: Princeton University Press ،1966) ،
341   

  ". روبرت تينجور"تأليف 
  ، على سبيل المثال،ى/انظر )٦٢(

 “The Marriage of Feminism and Islamism in Egypt: 
Selective Repudiation as a Dynamic Postcolonial 
Culture Politics ،“ in idem ،“Remaking Women” ،
255-69  

  ;" ليلى أبو لوحود"تأليف 
“Women ، ” 162-163   

  ;" أحمد"تأليف 
“Feminists ،” 18-19   

  "بدران"تأليف 
 ; “The Women’s Awakening ،” 4-6   

  ;" بارون"تأليف 
“Colonizing Egypt ،” 111-113  

  ". ميتشيل"تأليف 
لم ينتبه أى من الدارسين إلى      " آونو" لـ  " الطالق،  "باستثناء  آتاب     )٦٣(

هم ألفك ة حماس سائل نتيج ك الم ى تل رأة ف دافع عن حق الم ى  ت اره الت
  . التعليم  و إلغاء الحجاب و إنهاء العزلة المفروضة على النساء

(٦٤)  “The Liberation ،” 99   
  ". أمين"تأليف 

د يحق لكال الطرفين أن                  نظًر )٦٥( ارة عن عق ا ألن الزواج اإلسالمى عب
ضمناه شروًط زواجي الف جوهر ال ة شريطة أال تخ دده ،ا معين ا ح  آم

على سبيل المثال من الممكن أن تمنح المرأة الحق فى تطليق     .  ءالفقها
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د                  ه يع ه فى تطليق زوجت زوجها بيد أن العقد الذى يحرم الزوج من حق
  :ى/انظر.  باطًال

 “Marriage on Trial: A Study of Islamic  Family Law 
(London: I. B.  Tauris ،1991) ،32  

  ". زيبا ميرحسينى" تأليف 
  

(٦٦) “The Liberation ،” 100   
  ". أمين"تأليف 

(٦٧) “Shari’a Law V ،” 278-88   
  ;" أندرسون"تأليف 

“The Making ،” 285   
  ;" بارون"تأليف 

  “Women ،” 51  
  ". اسبوسيتو"تأليف 

(٦٨) “Family ،” 14   
  ". شاهام"تأليف 

(٦٩) “Qanun ،” 37-38 . 
(٧٠) “Colonising Egypt” ،chapter 4-5   

  ;" ميشيل"تأليف 
“The Great Social Laboratory: Reformers and 
Utopians in Twentieth Century Egypt” (Ph. D. 
diss  . ، Princeton University ،2002) ،part 1   

 ". الشاآرى. س. أمنية"تأليف 
(٧١)  “Planning the Family in Egypt: New Bodies ،New 

Selves(Austin: University of Texas Press ،2003) ،25   
  ;" آامران أصدر على"تأليف 

“From Bierth Control to Family Planning: 
Population ،Gender and the Politics of Reproduction 
in Egypt ،“    

  فى مؤتمر" لورا بيير"ورقة بحثية قدمتها 
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“Institutions ،Ideologies ،and Agency: Family 
Change in the Arab Middle East and Diaspora ،” the 
University of North Carolina at Chapel Hill ،April 
11 ،2003 ،4 ،fn. 2 . 

م     لال ضباطية  تحت حك ائل االن ن الوس صلة ع ة مف ى دراس الع عل ط
 :ى/انظر، "محمد على"

 “All the Pasha’s Men: Mohamed Ali ،His Army and 
the Making of Modern Egypt (Cambridge: 
Cambridge University Press ،1997)   

 ". خالد فهمى"تأليف 
ة      )٧٢( صرية المتعلق ات الم ن االهتمام ة  ع ة مطول ى دراس الع عل لإلط

  :ى/انظربصحة ونظافة وحيوية الشعب فى عهد الملكية، 
“The Great Social Laboratory ،” part 3   

  ". شاآرى"تأليف 
زل " )٧٣( دبير المن زواج: ت شرق ", "ال اة ال وبر ١٥ (١, ١٨" فت  أآت

٢٣, )١٩٢٣.   
ه         " )٧٤(  مارس   ٣١ (٣٩األهرام   , "زواج المعتلين و هل من الممكن منع

  ".إلياس الغضبان" تأليف ٢, )١٩١٤
زوج     .  ٣٧" القانون،  " المادة الرابعة  من        انظرى )٧٥( بالمثل، إذا آان ال

ين               مفقوًد ه و التى يتع ا يتوجب على القاضى أن يبلغ وزارة العدل بغياب
ع سنوات        عليها، بدوره  ى أرب د تصل إل دة ق .  ا، أن تقوم بالبحث عنه لم

د          .  ٣٧"القانون" المادة السابعة فى     انظرى ه من الصعب تحدي رغم أن
سهل                       م يكن من ال ا، ل ه، نظري ما إذا آان هذا قد حدث بالفعل أم ال، فإن
ة حيث           ة الحديث ساهرة للدول ين ال  على الزوج المفقود أن يهرب من الع

  . ا للبحث عنه فريًقنها عادة ما تشكلإ
صية  " )٧٦( وال الشخ انون األح رام , "ق و ٢٩ (٤٦األه  ٢, )١٩٢٠ يوني

  ".جالل حسين"تأليف 
(٧٧) “The Liberation ،” 99   

  ". أمين"تأليف 
(٧٨) “Marsum ،” 204 . 
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  السابق )٧٩(
“The Enduring Alliance ،” 27 ،29  

  ". حاتم"تأليف 
 الرسمى  على الرغم من أن المذهب الحنفى آان هو المذهب الفقهى          )٨٠(

ارت    ا أش ة، آم صر العثماني نبل "لم رة س ق   ف، "أمي تم تطبي ان ي ه آ إن
ضً  رى أي ذاهب أخ ل   : "ام رم آ ان يحت اآم آ ام الح ة أن النظ دل واقع ت

ن       ر م ة أآب ة و اجتماعي ة قانوني ود مرون ى وج ة عل ذاهب المختلف الم
ك                   ذت فى ذل ة التى نف الفترات التالية التى أعقبت اإلصالحات القانوني

ت ام ب(الوق ى  ) ١٨٩٧دأت ع ه الحنف ريس الفق م تك ضاها ت ى بمقت و الت
س صدر رئي الميةىآم شريعة اإلس ًض.   لل دل أي ا ت ضاة آم ى أن ق ا عل

تقاللية فى        المحاآم ، فى الفترة التى سبقت اإل       ر اس صالحات، آانوا أآث
  :ى/انظر.  إصدار األحكام

 “Adults ،” 238    
  ". سنبل"تأليف 

(٨١) “Reforming ،” 97   
  ". سنبل"ف تألي

م يكن هجر    ١٩٢٩ لسنة ٢٥ من قانون ١٢حتى إضافة المادة رقم      )٨٢(  ل
  .الزوج لزوجته يعتبر، بذاته ولذاته، سببا آافيا للطالق

دما نصت                الكى عن ة نظر المذهب الم ى وجه ادة إل لقد استندت هذه الم
اف،     بب آ ر دون س ام أو أآث دة ع زوج لم اب ال ال غي ى ح ه ف ى أن عل

ى الطالق          آالدراسة أو العمل،     يحق لزوجته التقدم بطلب  للحصول عل
ر                    ه غي ا من جراء غياب ع عليه البائن مستندة فى ذلك إلى الضرر الواق

ام            . المبرر انون ع ادة عن ق ا منحت       ١٩٢٠لقد اختلفت تلك الم  فى أنه
اب        سبب غي الق ب ى الط صول عل ب للح دم بطل ى التق ق ف رأة الح الم

دخل  الزوج حتى لو آانت لديه ممتلكات يمكن    للزوجة أن تعيش على ال
دره ذى ت ى القاضى أن   . ال ين عل زوج  يتع ى ال ن الوصول إل إذا أمك ف

ودة            . يبلغه بالدعوى المرفوعة ضده      زوج عن الع اعس ال وفى حال تق
ه، يصدر القاضى                لزوجته أو اتخاذ الترتيبات الالزمة لتحضر هى إلي

زوج أو       .  حكما بالطالق لصالحها    االتصال   أما إذا استحال الوصول لل
ى         ة عل صالح الزوج الطالق ل م ب صدر حك ة ي ذه الحال ى ه ه، ف ب

  :ى/انظر).  ١٣المادة رقم (الفور
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“Marsum ،” 204-205 . 
    .  ١٩٢٠ لسنة ٢٥المادتان الخامسة و السابعة من القانون رقم  )٨٣(

  :ى/انظر
 “Qanun ،” 37 . 

  :ى /نظرا  .  ١٩٢٩ لسنة ٢٥المادة السادسة من القانون رقم  )٨٤(
  “Qanun ،” 37  .  

ى أى               .  مصدر سابق  )٨٥( تم التوصل إل م ي يصدر حكم بالطالق فقط إذا ل
وام  ة أع ى غضون أربع زوج الغائب ف ان ال ات حول مك ا .  معلوم آم

وم،                  ود آي تق زوج المفق دل عن ال يتعين على القاضى إبالغ وزارة الع
  . بدورها، بالبحث عنه

  . مصدر سابق )٨٦(
الق" )٨٧( صرية", "الط رأة الم ة الم و (, ٦" مجل  ١٩٣, )١٩٢٠يوني

  ".عبد الحميد البرقوقى"تأليف 
  . مصدر سابق )٨٨(

(٨٩)  “Marsum ،” 205  . 
ه    : قانون الطالق الجديد  " )٩٠( و   ٢٤ (٤٦األهرام   , "ووجه الخطر في  يوني

  ".محمد حسين هيكل" تأليف ٢, )١٩٢٠
(٩١)  “Redifining ،” 41   

  ". جيرشونى و جانكوفسكى"تأليف 
  . ٢هيكل،  )٩٢(
صي  " )٩٣( وال الشخ انون األح رام , "ةق و ٢٩ (٤٦األه  ٢, )١٩٢٠ يوني

  ".عبد الحميد حمدى"تأليف 
  . مصدر سابق )٩٤(

(٩٥) “Schooled Mothers ،” 148  
  ". شاآرى"تاليف 

(٩٦) “Qanun ،” 2   
  ". حسين"تأليف 

  ".البرقوقى" تأليف ٩٥-١٩٢" ,الطالق" )٩٧(
(٩٨) “Marsum ،” 203 . 
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 . ١٠-٢٠٨مصدر سابق،  )٩٩(
(١٠٠)  “Feminists ،” 127  

  ". بدران"تأليف 
 .٨٤-١٨٣, )١٩٢٠مايو  (٥" مجلة المرأة المصرية" ",قالفرا" )١٠١(

(١٠٢)  “The Liberation ،” 92   
  ". أمين"تأليف 

(١٠٣)  “Marsum ،” 203 . 
(١٠٤)  “The Liberation ،” 97   

  ". أمين"تأليف 
(١٠٥)  “Shari’a Law V ،” 287-88   

  ;" أندرسون"تأليف 
“Lawyers ،” 126 ،fn.  52   

  ". ةزياد"تأليف 
(١٠٦) “Terminating ،” 271-273   

  :ا أيًضى/انظر".  فارجيه"تأليف 
“Growning up in an Egyptian Village ،” 2nd ed.  
(London: Routledge & Kegan Paul Ltd  . ، 1966 
[1954]) ،199-200   

  ;" حامد عمار"تأليف 
“Divorce ،” 1 ،18-19   

  ;" آونو"تأليف 
“Kafr El-Elow: An Egyptian Village in Transition 
(New York: Holt ،Rinehart and Winston ،Inc  . ،
1972) ،72-73   

  ;" هانى فخورى"تأليف 
“Mahkama! Studies in the Egyptian Legal System” 
(London: Ithaca Press ،1979) ،86   

  ;" اينيد هيل"تأليف 
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“Family in Contemporary Egypt”(Syracuse: 
Syracuse University Press ،1984) ،177   

 ;" روغ. ب. أندريه"تأليف 
“Family ،” 101   

  ". شاهام"تأليف 
(١٠٧) “Divorce ،” 18   

  ;" آونو"تأليف 
 “Terminating ،” 271   

 ". فراجيه"تأليف 
(١٠٨) “Azmat al-zawaj fi Misr”(“The Marriage Crisis in 

Egypt”)(Cairo: Hijazi ،1933) ،56   
  ". محمد فريد جنيدى"تحرير 

  . بقمصدر سا )١٠٩(
(١١٠) “Let Our Enemies Listen ،” Bint al-Nil(Daughter of 

the Nile)(June 1949)   
  وردت فى" درية شفيق"تأليف 

 “Doria shafik ،Egyptian Feminist: A Woman Apart 
(Giainesville: University Press of Florida ،1996) ،
153   

  ". سينثيا نيلسون"تأليف 
(١١١)  “Doria shafik ،” 143-14   

  ". نيلسون"تأليف 
يستند حق الرجل المسلم فى الزواج بأربعة نساء إلى آيتين  )١١٢(

   ).١٢٩: ٤ و ٣: ٤(قرآنيتين
رة أن  )١١٣( ا الحق فى     فك ا شرطا يعطيه د زواجه تضع الزوجة  فى عق

دة استحدثها                   رة جدي م تكن فك أخرى ل ا ب طلب الطالق إذا تزوج زوجه
، فى المسح    " عبد الرحيم  عبد الرحيم "فقد اآتشف   .  أعضاء هذه اللجنة  

ود                الشامل الذى قام به لعقود الزواج فى مصر العثمانية، عددا من العق
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أخرى أو اتخذ     تنص على حق الزوجة فى الطالق إذا تزوج زوجها ب
  :ى/انظر.  لنفسه خليلة

“The Family and Gender Laws in Egypt During the 
Ottman Period”      

  ورد فى
“Women ،” 98-110   

  ". سنبل"تأليف 
ود           أنه نظرً    إلى ومع ذلك، تجدر اإلشارة    ة العظمى من عق ا ألن الغالبي

اك               الزواج فى مصر فى فترة االحتالل، لم تكن موثقة، حيث لم يكن هن
ل                قانون يلزم بهذا، فمن الصعب أن نقرر ما إذا آانت هذه الحاالت تمث

ا لم أجد أ  . القاعدة السائدة فى ذلك الوقت     شروط فى المسح         من    ي ذه ال ه
ة م  ه لمائ ت ب ذى قم ى ال ـالعين زواجـ ود ال ـرى.  ن عق وائم  "انظـ ق

م   , "سجالت الزواج لمحكمة االسكندرية الشرعية     م   , ٢٢رق سل رق مسل
١٠٠-١  

(2/2/1297-19/2/1321 H ،14/01/1880-17/05/1903 AD)   
 .موجود بدار الوثائق القومية المصرية

(١١٤) “Shari’a Law III ،” 124   
  "أندرسون"تأليف 

 ; “Feminists ،” 129-30   
  "بدران"تأليف 

;  “Women ،” 57   
  ". اسبوسيتو"تأليف 

(١١٥) “Terminating ،”  253   
أليف  ه"ت شير آ".  فراجي ـي ـل مـ ام"ن ـ وود. ج. ويلي ث "و " ج بي
د ال يكون دقيق         إلــى  " بارون ى عدد         ـًأن هذا اإلحصاء ق تند إل ه اس ا ألن

سيدات المتزوج  ال    ال دد الرج ل ع ى مقاب داد، ف ى التع ذى ورد ف ات ال
  :ى/انظر.  المتزوجين

“The Women’s Awakening ،” 156  
  ;" بارون"تأليف 

“The World Revolution and Family Patterns (New York: 
The Free Press ،1963) ،104   
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  ". جوود. ج.  ويليام"تأليف 
     

(١١٦)  “Joint Family Households and Rural Notables ،” 
“International Journal of middle East studies” 27 ،4 
(1995) ،499 ،fn.  9   

  ". آونو. آينيث م"تأليف 
  

(١١٧)  “Women ،” 53   
  ". تاآر"تأليف 

(١١٨) “The Census Registers of Nineteenth-Century 
Egypt: A New Source for Social Historians ،” 
“British Journal of Middle Eastern Studies” 24 ،2 
(1997) ،208   

  ". رايمر. ج. ميشيل"و " آونو. م. آينيث"تأليف 
(١١٩) Idem ،“A Tale of Two Villages: Family ،Property ،

and Economic Activity in Rural Egypt in the 1840s ،
” in “Agriculture in Egypt From Pharaonic to 
Modern Times ،”(Oxford: Oxford University Press ،
1999) ،321   

  ". يوجين روجان"و " بومان. ك. آالن"تحرير 
(١٢٠)  “The Fellahin of Upper Egypt: Their Religious ،

Social and Industrial Life with Special Reference to 
Survivals from Ancient Times (London: Frank Cass 
& Co.  Ltd  . ، 1968[1927]) ،38  

  ". بالآمان. س. وينفريد"تأليف 
(١٢١)  “The Women ،” 220 ،221  

  ". آوبر"تأليف 
(١٢٢)  “Things Seen ،” 37-38   

  ". بوتشر"تأليف 

  
 



174

 

راز                 )١٢٣( ة مصادر إشكالية يمكن استخدامها  إلب بينما تعد آتابات الرحال
الطرق المختلفة التى استخدمها الغربيون فى تصوير األخر و تمثله إال           

يضا على  تفاصيل وصفية بالغة الثراء يمكن استخالصها         أنها تحتوى أ  
  .  من النبرة المتعالية المثقلة بالنزعة األخالقية للكاتب

ة              ات الرحال ة باستخدام آتاب لالطالع على بعض وجهات النظر المتعلق
  :ى/نظراآمصادر تاريخية، 

 “Orientalism”(New York: Pantheon Books ،1978)   
  ;" يدادوارد سع"تأليف 

“Women’s Orients: English Women in the Middle 
East ،” 1718-1918: Sexuality ،Religion and Work 
(Ann Arbor: University of Michigan Press ،1992)   

  ". بيلى ميلمان"تأليف 
(١٢٤) “Terminating ،” 256   

  ". فارجيه"تأليف 
(١٢٥) “Nurturing ،” 127-128   

  ". بوالرد"تأليف 
(١٢٦) “Modern Egypt ،” 2:158   

  ". آرومر"تأليف 
دد الزوجات     " )١٢٧( شريعة فى تع دد الزوجات  ". "حكم ال وى فى   ", "تع فت

ات دد الزوج ى " تع ده "ف د عب ة  لمحم ال الكامل ات : األعم الكتاب
ة ة , "االجتماعي ة الثالث روت(,الطبع ات  : بي ة للدراس وعة العربي الموس
شرو  ى ٩٥-٩٠, ٨٩-٨٤, ٨٣-٧٨, ))١٩٧٤(١٩٨٠والن والى   عل الت

  ;  "محمد عمارة"تحرير 
 “The Liberation ،” 82-87   

  ". أمين"تأليف 
(١٢٨) “The Women’s Awakening ،” 183-184  

  ". بارون"تأليف 
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صية" )١٢٩( وال الشخ انون األح الح ق دة إص ى قاع ث ف ورة : بح ص
فوت      دى ص د أفن ا أحم ى ألقاه رة الت كندرية" (المحاض ة : االس مطبع

  ".أحمد صفوت "تأليف, )١٩١٧, جورجى غرزوزى
سب  دران"بح ارجوت ب ات"و " م اد. ج. فرح اب " ةزي ار  آت أث

  . معارضة قوية" صفوت"
  :انظرى

 “Feminists ،” 129  
  "بدران"تأليف 

 “Lawyers ،” 118-22   
  ". ةزياد"تأليف 

(١٣٠)  “Lawyers ،” 122-23   
  ". ةزياد"تأليف 

(١٣١)  “Shari’a Law III ،” 124   
  ;" أندرسون"تأليف 

“Women ،” 57   
  ". اسبوسيتو"تأليف 

(١٣٢) “Shari’a Law III ،” 125  
  ;" أندرسون"تأليف 

“Women ،” 57-58   
  ". اسبوسيتو"تأليف 

دن    )١٣٣( رن العشرين، ينتق ين من الق دين األول ات، خالل العق دأت الكاتب ب
سائية   ى صفحات الصحف الن ا عل ادا هين دد الزوجات انتق .  مؤسسة تع

ة بإلغا اة ه، حاولئعوضا عن المطالب صوير معان ات ت ت هؤالء الكاتب
   على سبيل المثال:انظرى.  النساء من ضحايا هذه الممارسة

ات " دد الزوج الق و تع أليف " الط در "ت جرة ال يس ", "ش يس الجل  "أن
دور . "٢٠٦-٢٠٣): ١٨٩٨ (٧،١ ا وراء الخ أليف " م ة "ت زآي

ة اف", "الكفراوي ارس ١٧ (١٩, ١" العف دد . "٢): ١٩١٩ م تع
  ".ملك حفنى ناصف" تأليف ٧٩-٧٦, "النسائيات"فى " الزوجات

اقش   ا تن ارون "  آم ث ب دد     " بي اب  لتع ا الكت ى وجهه ادات الت االنتق
  :انظرى.  الزوجات فى العقد األول من القرن العشرين
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“The Women’s Awakening ،” 113   
  ". بارون"تأليف 

(١٣٤)  “Feminists ،” 127   
  ". بدران"تأليف 

  ال،، على سبيل المثى/انظر )١٣٥(
  “Hors-texte” (Beyond the Text) ،L’Egyptienne 
(October 1931): 2; “La Nouvelle loi sur le statut 
personnel musulman” (The New Law of the Muslim 
Personal Status) ،L’Egyptienne (March 1929): 22-
37;  

ر " تاذ األآب رة ثا  : رأى األس لة مني سيدة الفاض ات ال ترد مقترح , ب
اير ١" (المصرية" ضيلة ", ٩-٧): ١٩٤٠ ين دد الزوجات و رأى ف تع
  .٧-٥):١٩٤٠ا مارس " (المصرية", "نسة منيرة ثابتاأل

“Examen du nouveau projet du statut personnel 
musulman” (An Examination of the New Project on 
the Muslim Personal Status) ،L’Egyptienne(April 
1927): 2-7   

  ;" سيزا نبروى"تأليف 
  idem ،“La polygamie trouve encore des defenseurs 
en Egypt!” (Polygamy Still Find Defenders in 
Egypt!) ،L’Egyptienne (November 1935): 9-14; 
idem ،“La situation juridique de la femme 
egyptienne: Conference de Mademoiselle Ceza 
Nabaraouy ،” (The Legal Situation of the Egyptian 
Woman: Ms.  Saiza Nabarawi’s 
Lecture)L’Egyptienne(February 1931) ،6;  “Hizb 
Bint al-Nil ،” (The Daughter of the Nile Party) Bint 
al-Nil(February 1949)   

  ، ورد فى "درية شفيق"تأليف 
 “Doria Shafiq ،” 145 ،fn. 22   

   ".   نيلسون"تأليف 
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(١٣٦) “Feminists ،” 130  
  ". بدران"تأليف 

(١٣٧) “Une interview de Madame Hoda Charaoui” (An 
Interview with Madame Huda Sha’3rawi) ،
L’Egyptienne (April 1927) ،11-14  ، 

  ورد فى
“Feminists ،” 128   

أليف  دران"ت لي    و لال".  ب ة األص ص المقابل ى ن الع عل رىة، ط  انظ
د" زواج و الطالق الجدي سيدة هدى شعراوى فى مشروع ال " ,رأى ال

  .١,)١٩٢٧ أبريل ٩ (٥٣األهرام 
ام      )١٣٨( ى ع ات ف دد الزوج ع تع ا بمن ت ترآي ت ١٩٢٦قام ران إ و قام ي

ام    ى ع ده ف ام   .  ١٩٣٢بتقيي د ع ستان، بع ى أفغان ان ١٩٢٨وف ، آ
  . الموظف الذى يتخد لنفسه زوجة ثانية يفصل من وظيفته

(١٣٩) “La Polygamie ،” 10   
  ". نبراوى"تأليف 

(١٤٠)  “The Making ،” 282 
  ". بارون"تأليف 

  . ٢٨٣، . مصدر سابق )١٤١(
  . ٢٨٥، . مصدر سابق )١٤٢(

(١٤٣)  “May Her Likes ،” 207  
  ". بوث"تأليف 

ديوتى  "، تشير   "مارلين بوث "و آما تشير    .  مصدر سابق  )١٤٤( " دينيز آان
ا، ذات ال     " لجنة االتحاد و التقدم   "إلى أن    د      فى ترآي ول اإلصالحية ق مي

ا            األسرة  "عرفت األسرة النووية القائمة على الزواج اآلحادى على أنه
  :ى/انظر".  الوطنية

“Introduction ،” in idem ،“Women ،Islam ،and the 
State(Philadelphia: Temple University Press ،1991) ،
11   

  ". دينيز آانديوتى"تأليف 
(١٤٥)  “The Making ،” 287   
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  "بارون"ليف تأ
;  “Joint Family ،” 486   

  " آونو"تأليف 
 ; “Schooled Mothers ،” 137 ،164 ،fn.  59   

  ". شاآرى"تأليف 
(١٤٦) “Shari’a Law III ،” 126   

  ". أندرسون"تأليف 
وا أن              )١٤٧( ذلك، زعم ا ل من الجدير بالذآر أن المراقبين األوروبيين، خالف

د،   ا وج ارس،  حينم ان يم دد الزوجات آ ى تع رة ف ات الفقي ين الطبق ب
  :ى/انظر".  القرن التاسع و أوائل القرن العشرين

  “The Women ،” 220 ،221 "  
  "آوبر"تأليف 

 “Modern Egypt ،” 2: 158   
  "آرومر"تأليف 

“An Account ،” 184 ،138 ،180   
  ". لين"تأليف 

(١٤٨)  “Planning ،” 24-28   
  "على"تأليف 

 “Feminists ،” 129  
  ; "بدران"تأليف 

 “From Birth Control ،”2-7   
  ;"بيار"تأليف 

“Egypt in Search of Political 
Community”(Cambridge: Harvard University Press ،
1961) ،196   

  ". نداف سافران"تأليف 
ك    )١٤٩( وح المل صوص طم ؤاد"بخ سلمين،   "  ف ة للم صبح خليف ألن ي

   :ى/انظر
 “Egypt and Caliphate ،1915-52 ، in “The Chatham 
House Version and Other Middle Eastern 
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Studies(London: Weidenfeld and Nicolson ،1970) ،
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  (*)النساء والمواطنة واالختالف

 

 
نيرا يوفال ديفيز وبنينا : تحرير

  وربلر
  نولة درويش: عرض 

صفحة من القطع المتوسط، وهو يتضمن    " ٢٧١"يتكون هذا الكتاب من     
ذا               مقدمة، وأربعة أجزاء باإلضافة إلى ملحق؛ هذا، وقد شارك فى إصدار ه

 آاتبة، منهن عدد من األآاديميات البارزات، إلى جانب عدد من          ١٦الكتاب  
شمال والجنوب                    ددة من ال دان متع ى بل ين إل سويات، وهن ينتم الناشطات الن

الدانمارك، وبريطانيا، والواليات المتحدة، وأيرلندا، وبيرو،      : ضمت آًال من  
  .وأستراليا، وجنوب أفريقيا، وألمانيا

كتاب أنه خالل السنوات السابقة إلصداره احتل تخبرنا مقدمة ال
موضوع االستمتاع بحقوق المواطنة بصفة عامة، ومواطنة النساء بصفة 
خاصة، مكانة محورية فى الفكر النسوي؛ وبهذا الصدد، جاء الكتاب آأحد 

الذى نظمته " النساء والمواطنة واالختالف"مخرجات المؤتمر الدولى حول 
 مشارًآا ومشارآة من ١٢٠ وشارك فيه ؛١٩٩٦جامعة بلندن فى صيف 

مجموعة متنوعة من الخلفيات الجغرافية والمهنية جمع فيما بينهم اإلقرار 
بأهمية العالقة المتبادلة بين االلتزام السياسى وااللتزام التحليلي، والتداخل 
المقطعى فيما بين القضايا المتعلقة بالنوع، والعرق، واالنتماء الطبقي، 

.  على الحصول على الموارد والتقسيمات االجتماعية األخرىوالقدرة
(*) Pnina Werbler and Nira Yuval Davis (eds.). Women, Citizenship and Difference. New 

York: Red Books, 1997. 
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وتذهب المقدمة إلى أنه على الرغم من الطابع الذآورى للتاريخ، فإنه من 
الممكن إعادة بلورة المواطنة من منظور نسوى تعددى باعتبار أن مسألة 
المواطنة قد تمثل أداة سياسية مهمة، حيث إن الخطاب الخاص بالمواطنة 

للنساء سالًحا قيًما فى النضال من أجل الحقوق اإلنسانية والمدنية يوفر 
آما أن المقدمة تضيف إلى ما سبق .  واالجتماعية والحق فى الديمقراطية

أهمية االنتباه إلى الطبيعة المزدوجة للمواطنة التى ال تمنح التحرر فحسب 
ابات ثقافية وإنما تحمل بالتوازى إمكانات اإلقصاء، وآثيًرا ما ترتبط بخط

وتشير المقدمة إلى أنه فى ظل أجواء العولمة التى .  لها تأثير جوهري
تتآآل فيها باطراد السلطات السياسية والعسكرية للدول، هناك احتياج إلى 
إعادة صياغة المواطنة من منظور نسوى تقدمي، خاصة أن اإلضعاف 

نهم النساء الذى أصاب الدول قد نتج عنه الهجوم على أضعف أفرادها وم
بطبيعة الحال؛ فمن المهم التفكير فى آيفية تطوير المساءلة السياسية 
للكيانات فوق القومية، آاالتحاد األوروبى على سبيل المثال، والتى ينبغى 
تقييمها من حيث المكتسبات والخسائر التى حظيت بها النساء واألقليات 

، ال يمكن للحرآات المهمشة؛ وفى الوقت نفسه، ونظًرا لطبيعة العولمة
النسائية أن تكون محصورة داخل حدود بلدانها، وإنما يتمثل التحدى فى 
  .خلق حرآات اجتماعية لها طابع دولى أصيل على مستوى القواعد الشعبية

، "أنماط المواطنة الحوارية" من الكتاب عنوان "الجزء األول"مل يح
إعادة النظر فى "المقال األول حول .  وهو يتكون من ثالثة مقاالت

ويتناول مفاهيم المواطنة من وجهة نظر الفكر الليبرالى وانتقاده " المواطنة
من قبل أصحاب فكر الوالء االجتماعي، حيث يرى الفكر الليبرالى أن 
األفراد أساًسا منعزلون، ومستقلون، ولديهم حقوق مثل الحق فى الحياة، 

أما النزعة إلى الوالء .  ة فى الملكي- ولدى بعض الليبراليين -والحرية 
للمجتمع فهى ترى أننا آائنات اجتماعية، وأن فهمنا ألنفسنا ينبع من المحيط 

يخلص المقال .  االجتماعي، وبالتالى ال يمكننا االنفصال عن غاياتنا وقيمنا

 



 

   

183 

إلى أنه مع أهمية االنتماء لمجتمع ولمجموعة من القيم، فإن القيم ذات الوزن 
 بعض المجموعات من أشكال محددة من القمع، وأن هى تلك التى تحرر

  .السماح بتعدد اآلراء من شأنه فتح المجال أمام بروز الحقيقة والصواب

أما المقال الثاني، فهو يتعلق بالجناح اليمينى للنسوية ويتناوله باعتباره 
عائًقا أمام آون النسوية حرآة تحريرية، وهو الجناح الذى يرتبط بالفكر 

ى وينزع إلى اعتبار الليبرالية مرادًفا للمساواة، وهو ما تضحده الليبرال
أما المقال الثالث، فهو يحدثنا عن االنتماء والمشارآة االجتماعية . الورقة

فى صفوف النساء المعاقات الالتى يعانين من الوصمة االجتماعية وبالتالى 
لسليمة هى يتم انتقاص جزء من مواطنتهن؛ وينتهى المقال بأن المواطنة ا

تلك التى تحقق المشارآة االجتماعية سواء على المستوى الرسمى أو فى 
الواقع، أى ما يتعلق باإلجراءات والتدابير من ناحية، وبكيفية تطبيقها من 
ناحية أخرى؛ وبناء عليه، تتمثل المواطنة  فى نوعية المشارآة وتمثل فى 

  .مستوى الرسميالوقت نفسه الوضع الذى يتمتع به اإلنسان على ال

، وهو "أنماط المواطنة اإلقصائية" من الكتاب "الجزء الثاني"يتناول 
: يتكون من أربعة مقاالت جميعها يعرض لنا حاالت من بلدان محددة هي

المقال األول .  أفغانستان، وجنوب أفريقيا، والواليات المتحدة، وأيرلندا
أفغانستان وحقهن فى ينظر إلى العالقة المضطربة بين تعليم اإلناث فى 

المواطنة؛ ويشير إلى أن الوضع المعقد الخاص بتعليم اإلناث هناك ينبع من 
ارتباطه الوثيق بالصراعات السياسية، والعرقية، والدينية، والطبقية فى 
. البالد، إلى جانب عمليات االحتالل المختلفة التى شهدها الشعب األفغاني

ل النساء أألفغانيات هى التى تعكس وهكذا أصبحت الخطابات المختلفة حو
تعريف المواطنة من قبل التيارات الفكرية المتباينة، وهى أيًضا ساحة 

أما أحوال النساء فى . الحرب التى ما زال القادة الذآور يتقاتلون حولها
المرحلة االنتقالية بجنوب أفريقيا، فهى موضوع المقال الثانى فى هذا 
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 تسعينيات القرن العشرين انتقاال إلى الجزء، حيث شهدت البالد فى
الديمقراطية بعد حقب طويلة من العنف، والظلم االجتماعي، وغياب 
للحقوق، ووجود فجوات عميقة مبنية على أساس العرق، والجنس، والطبقة 

  .االجتماعية

تتناول آاتبة هذا المقال العالقة بين المواطنة، واالختالف، والتعليم؛ فقد 
مثل (قراءتها للوثائق المنظمة لتعليم اإلناث، وللمواطنة وجدت من خالل 

أن تلك الوثائق تؤدى إلى ثالث صياغات لهذه ) قانون التعليم، والدستور
أوال، التعليم من أجل المواطنة، أى الدور الذى يقوم به التعليم فى : العالقة

بلورة المواطن المعاصر، وفى النهوض بثقافة متجانسة وتوليد أشكال 
تصالية تؤدى إلى خلق دول صناعية متقدمة تمنح بدورها حقوًقا محددة ا

لمواطنيها، مع بث الروح األساسية النضباط العقل والجسد فى الحياة 
  .المعاصرة

إال أن الكاتبة ترى أنه من الممكن فى ظل هذه النظرة تناسى 
ة أما النتيج.  االختالفات الفردية لصالح الوصول إلى التجانس الجماعي

الثانية التى توصلت إليها، فهى اعتبار أن التعليم هو المواطنة والمواطنة 
 االعتراف بالقوة المادية – من وجهة نظرها –هى التعليم، وهو ما يتطلب 

والمنطقية لالختالف حيث تلعب االختالفات فى النوع والعرق دوًرا مهًما 
وأخيًرا، فإن أآثر النتائج . فى تشكيل العالقة المتبادلة بين التعليم والمواطنة

 فهى فى السعى إلى اآتشاف - من وجهة نظرها –إفادة؛ التى توصلت إليها 
آيف تسمح المواطنة بالتعليم وتشكل فى الوقت نفسه مجاله المؤسسى 
المحدد، حيث تشكل وتتشكل التغيرات فى هذا المجال وفًقا ألشكال 

المتحدة، تحدثنا الباحثة عن فى حالة الواليات .  االختالف المذآورة أعاله
السياسات السكانية المعاصرة وتداعياتها على األعراق والطبقات 
االجتماعية المختلفة حيث تؤثر بطرق مختلفة على النساء وفًقا لوضعهن فى 
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فيتم تقديم الواليات المتحدة باعتبارها . سلم المواطنة على الصعيد الفعلي
ة التقليدية المثالية، مع استعمال معايير أسرة وطنية عرقية، تحمل قيم األسر

معينة لتقييم مساهمات أفراد هذه األسرة تكون مصبوغة باللون األبيض، 
. وتتحرك فى إطار رجل وامرأة على عالقة زوجية رسمية، ولديهم أطفال

وهكذا تشجع النساء البيض من الطبقة الوسطى على اإلنجاب؛ ومع ذلك 
جاب فقط فى حالة تحملهن تكلفة تربية تشجع من يعمل منهن على اإلن

األطفال؛ أما النساء السود الالتى يعملن، خاصة الفقيرات منهن، فيتم عدم 
تشسجيعهن إطالًقا على اإلنجاب؛ وأخيًرا، تظل النساء القابالت للعمل ممن 
ينتمين إلى أمريكا الالتينية غير مرئيات بالمرة؛ وهو ما يشير إجماًال إلى 

علق األمر بتشكيل أمهات األمة، تلعب األوضاع المتعلقة أنه حينما يت
أما فيما يتعلق بالمقال . بالنوع، والعرق والطبقة االجتماعية دوًرا فاصًال

الرابع لهذا الجزء، فهو يحدثنا عن أيرلندا، ويشير إلى آم التمييز الذى 
هن  بالنساء الرحل، فينتعانى منه فئة محددة من النساء هناك، وهن ما يسم

يتعرضن للتمييز العنصرى باعتبارهن من األقليات الفقيرة، ويكون هذا 
مرة من قبل المجتمع الواسع لكونهن من األقليات، ومرة : التمييز مزدوًجا

وينتهى المقال إلى أن النزعة . أخرى من قبل مجتمع الرحل لكونهن نساء
ى يؤآدها القومية األيرلندية تصل إلى مصاف العنصرية، وهى الفكرة الت

أحد المراجع التى تستند إليها الكاتبة والتى تذهب إلى أنه حينما تخلط معانى 
  .األمة بمعانى الدولة، تتحول القومية إلى عنصرية

 الكتاب يدور حول المواطنين ذوى الهوية من" الجزء الثالث"
يرى المقال األول لهذا الجزء أن . المزدوجة، أى الالجئين والمهاجرين

هويات العابرة للثقافات وصعود الحرآات االجتماعية الجديدة آان بروز ال
لهما أهمية خاصة، حيث يجدان صدى فى صفوف الشباب والنساء 

وترى الباحثة أن . وباألخص فى المواقع الحضرية التى تضم أعراًقا متعددًة
الطبيعة المتنوعة للهويات المعاصرة تخلق الشروط المواتية لخرق الحدود 
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 أشكال جديدة من التضامن السياسى واالجتماعي؛ وهى تسمح وتطوير
للمواطنين بتبادل المعلومات والخبرات والذآريات؛ ومع ذلك فإن اإلخفاق 
فى اإلقرار بأن األعراق والهويات متباينة ومستجيبة لمظاهر عدم المساواة 
البنيوية سيظل يساهم فى تشكيل نظام اجتماعى يضفى الشرعية على 

يتناول المقال الثانى الجدل الدائر . قليات العرقية، ال سيما النساءإقصاء األ
حول النساء المسلمات من جنوبى آسيا الالتى يقمن فى بريطانيا ومدى 
مناسبة تطبيق قوانين األحوال الشخصية السارية عليهن فى بلدانهن هناك، 

بدأ احترام  يتبنى النظام القانونى اإلنجليزى م– حتى اآلن –ويشير إلى أنه 
الحقوق الثقافية لألقليات؛ إال أن تطبيق قوانين األحوال الشخصية فى حالة 
نساء جنوبى آسيا قد يمثل إشكالية، نظًرا لتعدد االنتماءات العرقية لهؤالء 
من ناحية، وألن السير فى هذا االتجاه قد يؤدى إلى تعميق االنعزال 

 الثالث، تبرز الكاتبة التناقض فى المقال.  واالنغالق داخل مجتمع األقليات
الذى يواجه تطبيقات منح حق اللجوء المستندة إلى مناهضة القيم الثقافية 
واالجتماعية والقانونية القمعية من قبل مفاهيم حقوق اإلنسان وسيادة الدولة 
من حيث اختيارها لمعايير مناسبة لحقوق اإلنسان قابلة للتطبيق على من ال 

يحدثنا آخر مقال فى هذا الجزء عن النساء الالجئات فى . يتمتعون بالمواطنة
صربيا، وخبراتهن مع الحرب، والقومية، وبناء الدولة، وهو يسعى إلى 
المقارنة بين األدوار واألوضاع التى تفرضها الدولة على هؤالء النساء مع 
الخبرات الحياتية التى يمارسنها وتعقد المشاآل التى يواجهنها فى هذه 

فهناك انقسامات فيما بين النساء الالجئات وفقا لالنتماءات . ة الناشئةالدول
العرقية والوطنية، وهناك اختالفات أيًضا فيما بين النساء الالتى ينتمين إلى 
العرق نفسه أو الوطن؛ وهناك أيًضا ضبابية حول االنتماءات العرقية 

تعقيد فى وقت والوطنية فى صفوف النساء؛ وبالتالي، فإن واقعهن شديد ال
انتقلت فيه صربيا إلى توحيد جذرى للحدود العرقية والوطنية دعمته جميع 
أجهزة الدولة وسياساتها إلى جانب اإلعالم والتعليم؛ وهو ما ذهب فى اتجاه 
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تشجيع مفهوم ذآورى لألمة أصبح يحتل فيه السعى إلى السيطرة على 
  .النساء موقع األولوية

أنماط المواطنة النسوية فى "لكتاب عنوان  امن" الجزء الرابع"يحمل 
، ويبدأ بمقال يدعو إلى إعادة التفكير فى المواطنة آأداة "إطار العولمة

ويشير إلى أن آلمة . ممكنة لصالح النساء فى ظل اإلطار العالمى الجديد
عولمة عبارة عن اختصار لتغيرات متعددة ومتناقضة أحيانا فى عالقات 

ية؛ وهو ينبه إلى أهمية التفريق بين العولمة آمسار القوة، والثروة والهو
آما تؤدى العولمة إلى تغير فى الدول التى تبدو . والعولمة آعقيدة فكرية

وآأنها فقدت جوانب جوهرية من سيادتها، وهو ما ينعكس فى إعادة 
صياغة العالقة بين الدولة والمجتمع، واالنتقال فى لغة الخطاب من الحقوق 

إلى المنافسة واإلنتاجية والكفاءة، والتحول من الكالم عن العام االجتماعية 
إلى الخاص، ومن المسئولية االجتماعية إلى المسئولية األسرية أو الفردية؛ 
هو ما يقلص بطريقة آبيرة المجال لممارسة حقوق المواطنة والحقوق 

صة االجتماعية، بما فى ذلك حقوق النساء؛ ذلك أن النساء يتأثرن بصفة خا
حينما تنسحب الدولة عن توفير الدعم والخدمات؛ آما يتأثرن سلبًيا بتغير 
أنماط العمل؛ وهو ما يبرر عودة االهتمام فى صفوف النسويات بموضوع 
المواطنة آوسيلة لمقاومة انتقاص الحقوق، آما أنه رد فعل ضد سياسات 

 بعنوان تقدم لنا إحدى محررات هذا الكتاب مقاًال.  المواطنة اإلقصائية
الناشطية النسائية وتغيير المجال : األمومة السياسية وتأنيث المواطنة"

يتعلق بالدعوات " األمومة السياسية"، وهى تشير فيه إلى أن تعبير "العام
التى تعلى من شأن محاسن األمومة، والرحمة، وتحمل مسئولية الضعيف 

ب إلى أن هذا االتجاه وتذه. باعتبارها جزًءا متأصًال فى القيم الديمقراطية
آان يتناقض مع مفاهيم الشرعية المدنية، ويسعى إلى تأنيث المواطنة، أى 
إلى إعادة صياغة المواطنة على أنها الصفات المرتبطة بأدوار النساء 

ومع ذلك، .  آموفرات للغذاء والرعاية والحماية لسالمة األسرة وأفرادها
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ى تتبنى هذا التوجه قد تؤتى فهى ترى أن جهود المنظمات والحرآات الت
بثمار على مستوى المكاسب التى قد تحققها النساء حتى وإن آانت مكاسب 

وينتهى الكتاب بتجربة الحرآة النسوية فى بيرو لتطوير . صغيرة ومجزئة
جدول أعمال خاص بالنساء؛ وهو المسار الذى جعلهن يدرآن أنه من أجل 

ياسى ال يمكن إغفال السياسات الوصول إلى االستقالل على المستوى الس
الثقافية، مع اإلقرار -المتعلقة بالجوانب الجسدية واالقتصادية واالجتماعية

بصعوبة تحقيق بعض األهداف فى بلد مثل بيرو حيث تسود النزعات 
فى النهاية، تؤآد الكاتبة أن جدول األعمال الذى . العنصرية والذآورية

ند إلى أهمية تنوع األصوات، طورته الحرآات النسوية فى بيرو يست
والوجوه، وإلى توافر القواعد األخالقية التى تناهض إقصاء النساء فى 
مواجهة النظام االستبدادي؛ وهو ما يعد نقطة محورية تدمج ما بين تلك 
التعبيرات المتنوعة للمنظور النسوى وتدعمها بنقاط القوة التى يوفرها 

 وهو ما يجعل الكاتبة تذهب إلى أهمية .مجتمع مدنى مستقل أمام هذا النظام
عقد الشراآات واالئتالفات مع القوى الديمقراطية األخرى ومقاومة أى 

  .       محاوالت للفصل فيما بين قضايا النوع والديمقراطية

تأتى أهمية هذا الكتاب فى أنه يربط ما بين الخطابات والممارسات التى 
 آما -ياتها على أوضاع النساء؛ وهى تحدث باسم الحفاظ على القومية، وتجل

 لها تداعيات سلبية على مستوى العالم، وفى بلدان متنوعة من –رأينا 
الشمال والجنوب، ال فرق فى ذلك بين دول متقدمة، ودول أقل تقدًما؛ فباسم 
هذه الدعوة يتم إقصاء النساء وتهميشهن، وربما يكون من الصواب التفكير 

ادة صياغة وبلورة معاٍن مثل المواطنة، فى أن النساء بوسعهن إع
  .والديمقراطية، وإضفاء طابع أآثر إنسانية عليها
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  (*)النوع االجتماعى واالقتصاد السياسى للتنمية

  راي. شيرين م

 
 

  هالة آمال: عرض 

 االجتماعى واالقتصاد السياسى للتنمية النوع" شيرين راي"آتاب يأتى 
متناوًال االقتصاد السياسى للتنمية ) ٢٠٠٢الصادر فى إنجلترا عام (

بمنهجية نسوية تسعى إلى الكشف عن أدوار النساء فى المجالين السياسى 
واالقتصادى وذلك مع الترآيز على السياق العام بما فيه من قيود تترك 

ويأتى . أثرها على تشكيل وصياغة فاعلية النساء فى االقتصاد السياسي
طع المتوسط، وينقسم إلى ستة فصول تسبقها  صفحة من الق٢٦٤الكتاب فى 

أما عناوين فصول الكتاب فهى . مقدمة وتليها قائمة بالمراجع وفهرس
خطابات : النوع االجتماعى والقومية وبناء الدولة القومية) ١: آاآلتي

) ٣رؤى نظرية فى سياقاتها، : النوع االجتماعى والتنمية) ٢التنمية، 
إعادة الهيكلة عالمًيا وإعادة ) ٤ع والتنمية؟، أجندات جديدة للنو: العولمة

النوع ) ٥سياسات التكييف الهيكلي، : هيكلة عالقات النوع االجتماعي
السياسة الممكنة والقادرة على إحداث : والحوآمة متعددة المستويات

  . من القومية إلى العولمة: تفاعالت نقدية) ٦تحول؟، 

دد فيها الفرضيات التى تقوم  بمقدمة تحآتابها" شيرين راي"تستهل 
فتبدأ أوًال بفرضية تنطلق من تبنيها منظوًرا نسوًيا قائًما . عليها دراستها

على القناعة بأن مجال االقتصاد السياسى هو مجال خاضع لعالقات القوى 
الرجال والنساء يحتلون "، وهو ما تفسره باعتبار أن )الجندر(بين الجنسين 

  

 

(*) Shirin M. Rai, Gender and the Political Economy of Development: From 
Nationalism to Globalization, Cambridge: Polity Press, 2002. 
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اوت الموارد المتاحة لكال الجنسين، بما يتيح لهم مواقع مختلفة فيه، مع تف
التعبير عن مصالحهم المشترآة بل والمتنوعة والتعبئة حولها بطرق مختلفة 

ثانًيا، تحرص الدراسة على تناول مظاهر االختالف ). ١ص" (فيما بينهما
بين النساء والرجال من ناحية ومظاهر االختالف فيما بين النساء، وذلك 

عين االعتبار وجود أشكال من التفاوت بين نساء العالم على باألخذ فى 
أساس االنتماء القومى والطبقى وغيرها من العناصر األخرى المؤثرة فى 

باعتبارهن آتلة واحدة " النساء"تجارب النساء والمؤدية إلى خلخلة مفهوم 
ثالثا، تسعى الدراسة إلى تناول العالقة بين البنية والفاعلية . موحدة

)agency( بمعنى تتبع دور بنى القوى االقتصادية والسياسية فى تحديد ،
مواقع آل من الجنسين فى المجتمعات وما لذلك من تبعات على قيام النساء 

  .والرجال بأشكال من الفعل السياسي

وتشير المؤلفة فى مقدمتها للكتاب إلى مجموعة من المفاهيم الخاصة 
 أثر فى تشكيل الخلفية النظرية للمؤلفة بالنظرية النسوية، والتى آان لها
ومن أهم تلك المفاهيم مسألة الحيز العام . وبالتالى فى توجيه مسار البحث

والحيز الخاص فى السياق السياسي، نظًرا لتأآيد النظرية النسوية على أن 
النساء عن الحيز السياسى العام إنما يشكل فى حد ذاته حضوًرا " غياب"

سوية إلى البحث عن أسباب وعوامل هذا الغياب أو من منطلق سعى الن
. التغييب بما يحققه من مصالح المجتمع األبوى وفرض سلطته الذآورية

آذلك تشير إلى مفهوم آخر أساسى فى التحليل النسوى وهو المتمثل فى 
ووضعها " السياسة"الشخصية بما يوسع من مجال مفهوم " التجربة"أهمية 

. االعتبار التجارب الشخصية فى التحليل السياسيفى سياق أوسع يأخذ فى 
آما تؤآد المؤلفة أن النظرية ما بعد الكولونيالية ساهمت فى إثارة الوعى 
بجوانب من حرآات التحرر القومى فى عالقتها بالحداثة وذلك فى سياق 

  . االستعمار
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 مقدمتها للكتاب جزًءا تضمن" شيرين راي"ومن الجدير بالذآر أن 
ه عن حياتها وخلفيتها الفكرية، وهى السمة التى نجدها فى آثير تتحدث في

التجربة "من الكتابات األآاديمية النسوية اعتراًفا من المؤلفة بوعيها بأن 
، وبأن التجربة الشخصية بال شك تترك "الشخصية هى مسألة سياسية

 بصمتها على العمل البحثى إن لم يكن على المنهج المتبع فى الدراسة، وهو
ما تعترف به فى نهاية هذا الجزء من المقدمة، حيث تشير إلى إدراآها 
بتحيزها إلى المنظور اآلسيوى نظًرا لنشأتها فى أسرة هندية آانت أميل إلى 

، فى زمن ارتبطت فيه الحرآة القومية بمناهضة "الحداثة"مظاهر 
أتها ومن هنا ترى المؤلفة أن نش. االستعمار من منطلق الفلسفة المارآسية

ربما تكون قد وجهتها لبدء دراستها بتتبع عالقة القومية بالخطابات 
بما " التحوالت النسوية"أما الجزء الثانى من المقدمة فيتناول . التنموية

شهده تاريخ البشرية فى القرن العشرين من طفرة فى انخراط النساء فى 
للمؤثرات سوق العمل، مع ما صاحبه من تزايد الهوة بين النساء تبًعا 

الطبقية والعرقية والسياسية وغيرها بما ينعكس على المؤشرات الرسمية 
الخاصة بأوضاع النساء الصحية والتعليمية والعملية على مستوى العالم 
على ما فيها من تفاوت، مما ساهم بدوره آما ترى المؤلفة فى نشأة وتطور 

  .الحرآات النسوية على مستوى النظرية والعمل العام

النوع  "، وعنوانه"شيرين راي"من آتاب " الفصل األول"تى يأ
، مؤآدا العالقة بين العمل التنموى "والقومية وبناء الدولة القومية

آيف "والمشروع القومي، حيث ترآز المؤلفة فى هذا الفصل علــــى 
عملت القومية وجهود النضال القومى علــــى صياغة خطابات 

، حيث تؤآد أن الفكر القومى قام )١٢-١١ص" (واستراتيجيات التنمية
وإذا آان . بصياغة األجندات التنموية للنخب فى سياق ما بعد االستعمار

المشروع القومى أتاح مساحات جديدة تقوم فيها النساء بالتعبئة لتحقيق 
مصالحهن، بل وأحياًنا من منطلق مفهوم المواطنة ذاته، إال إنه آثيًرا ما تم 
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ا أو إقصاؤهن عمًدا من البرامج القومية لتحقيق أغراض إدماج النساء قصًد
ومن هنا تتبع المؤلفة تجليات النوع وعالقات القوى بين الجنسين . سياسية

فى خطابات التنمية باألخذ فى االعتبار عمليات تشكيل الدول القومية ما بعد 
فى االستعمار، والعوامل االقتصادية واالجتماعية الكامنة فى فكر النخبة 

إطار الفكر القومي، جنًبا إلى جنب دور الحرآات النسائية فى أوجه 
ويلقى هذا . صراعها وأشكال تواطئها مع األيديولوجيا القومية والتنمية

الفصل الضوء على أثر االستعمار والحرآات القومية ومراحل التحرر 
الوطنى على صياغة خطابات النوع والتنمية وما ترتب عليها من تحديد 

وتخلص . واقع الرجال والنساء داخل المجتمعات واالقتصادات القوميةم
المؤلفة فى هذا الفصل إلى أنه فى الوقت الذى قامت فيه القومية على تبنى 
لغة المساواة بين أفراد المجتمع على قاعدة من المواطنة، إال أن تطبيقات 

 على ذلك وقد ترتب. المواطنة ظلت تتسم بوجود تفاوت فيما بين الجنسين
حدوث قناعة لدى آثير من النساء والنسويات بوجود تناقض آامن بين 

ولكن مع ذلك فإن نشأة الحرآة . المشروع القومى والمشروع النسوي
القومية أسهمت فى سعى النساء إلى خلق حيز خاص بهن داخل الحيز 

  .العام، مما آان له دور فى تطور الحرآة النسوية ذاتها

نا أن الدول القومية نشأت فى العالم الثالث آرد فعل وتبين المؤلفة ه
لتجربة االستعمار واإلمبريالية، إذ أصبح الفكر القومى هو أساس بناء 

ومن ناحية أخرى فإن الحرآة النسوية فى العالم الثالث . الدول المستقلة
تستمد جذورها من مشارآة النساء فى الحرآة القومية، ولكن آان من 

ط فى حرآة التحرر الوطنى توحيد الجهود بما يتطلبه ذلك دواعى االنخرا
وفى الوقت الذى آان يتم فيه تأآيد . من تضحيات وتأجيل للمصالح الفئوية

أدرآت النساء وجود فجوة " الدولة الجديدة"فى " المرأة الجديدة"صورة 
، وهو ما تسوق عليه )٣٦ص(بين الخطاب السياسى والواقع االجتماعى 

تجربتين الهندية والترآية واللتين تراهما مثاًال لما جرى فى أمثلة من ال
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وفى الوقت الذى تمت فيه صياغة مفاهيم . العديد من دول العالم الثالث
المساواة فى الدول المتحررة من االستعمار فى إطار المواطنة، نجد أن 
مفهوم المواطنة فى حد ذاته ظل يحمل اختالفات بين الرجال والنساء 

  !عدم االنسياق تماًما وراء النموذج الغربيبدعوى 

 الدولية ، السياقات"النوع والتنمية"، وعنوانه "الفصل الثاني"ويتناول 
التى تطورت فى إطارها حرآات التحرر من االستعمار، وما صاحبها من 
تطور لنماذج وخطابات التنمية، وال يقتصر البحث هنا على مفهوم التنمية، 

وتتبنى الدراسة هنا . إلى موقف الحرآات النسوية منهابل يتجاوزه للتطرق 
منهًجا تاريخًيا مقارًنا لفهم مظاهر التشابه واالختالف التى واجهتها النساء 

 تتبع إلى" شيرين راي"تسعى ثم . والنسويات ضمن اإلطار التنموي
األسباب التى دعت الحرآات النسائية فى معظم البالد الساعية إلى التحرر 

ستعمار ودفعتها إلى االلتزام بنماذج التنمية القومية على الرغم من من اال
فى البرامج التنموية التى وضعتها " مسألة المرأة"الصياغة القاصرة لـ

ثم تنتقل المؤلفة إلى أهم القضايا النظرية التى تم طرحها فى . النخب القومية
 النسويات مع إطار التحرر الوطنى والنقد النسوى لها، حيث ترى أن تفاعل

البرامج المطروحة أتاح قيام مساحة نقدية نسوية داخل برامج التنمية 
القومية، وهى المساحة التى أثرتها آتابات النسويات الغربيات جنًبا إلى 

وتختتم المؤلفة هذا الفصل بالتأآيد على الطابع . جنب نسويات العالم الثالث
ومية والمشاريع التنموية على الليبرالى للعمل النسوى فى إطار الدول الق

المستوى العالمي، وهو الطابع الذى تراه مهدًدا اآلن مع تراجع المؤسسات 
  .االقتصادية واالجتماعية للدولة القومية أمام تيار العولمة

وتبين المؤلفة هنا ارتباط التنمية بالرأسمالية الغربية من حيث آون 
 الغربي، وذلك من منطلق التحليل التنمية شكال من تطبيقات الفكر الليبرالى

ومن . اللغوى للمفردات المستخدمة فى الخطابين المارآسى والرأسمالي
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المالحظات الالفتة لالنتباه ما تورده المؤلفة، فى سياق اهتمام األمم المتحدة 
بقضايا النساء والذى تمثل فى إعالن السبعينيات من القرن العشرين عقًدا 

هتمام بنساء العالم الثالث على تطبيق برامج الحد من للتنمية، إذ اقتصر اال
تحديد النسل، باإلضافة إلى قدر من االهتمام /الزيادة السكانية أى تنظيم

ثم تنتقل فى جزء مهم من هذا الفصل فتتبع تطور التحليل . بتعليم النساء
نوع ال"انتهاء بمفهوم " النساء فى التنمية"النسوى للتنمية انطالًقا من مفهوم 

وإشكاليات آل منهما، والتى تتمثل منهجًيا فى ترآيز ) ٧١ص" (والتنمية
على مظاهر غياب وتغييب النساء عن الخطط " النساء فى التنمية"منهج 

على تتبع أوجه " النوع والتنمية"والسياسات التنموية، بينما يقوم منهج 
 التفصيل ما آما تتناول المؤلفة بقدر من. الالمساواة بين الرجال والنساء

الفكر النقدى "شهدته الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين من تطور 
سياسات ما بعد " فى نقد التنمية فيما عرف بـ"التفكيكى ما بعد الحداثي

اعتماًدا على مفهوم ) post-development politics" (التنمية
 جانب، وآذلك بالنسبة للرجال من" اآلخر"االختالف، باعتبار النساء هن 

  .   االختالفات القائمة بين النساء أنفسهن من ناحية أخرى

، فيأتى مرآًزا "العولمة" يتضح من عنوانه ، آما"الفصل الثالث"أما 
على العولمة باعتبارها قوة مهددة لنظام الدولة القومية بما لها من تأثير على 

لمي، وبما لذلك االقتصاد وتحويله من اقتصاد الدولة إلى االقتصاد العا
ويأتى منظور النوع . بدوره من أثر على السياقات االجتماعية والثقافية

فيرآز على وضع النساء والرجال داخل هذا العالم المتغير، إذ ترى المؤلفة 
أهمية تناول ظاهرة العولمة من حيث ربطها بتحليل عالقات القوى بين 

ويتناول هذا . ج فى ظل العولمةالجنسين عند تتبع العالقات االجتماعية لإلنتا
الفصل بقدر من التفصيل عالقات اإلنتاج فى إطار الرأسمالية وتبعاتها على 
عالقات القوى بين الجنسين، وذلك من خالل ثالثة سياقات مختلفة، وهى 

، وهى السياقات التى )governance(السوق والدولة القومية والحوآمة 
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ن جانب وما يصاحبها من تحول وتنظيم تراها محورية فى فهمنا للعولمة م
 نجاح الحرآات النسائية إلى" شيرين راي"وتخلص . لعالقات اإلنتاج

باعتبارها حرآات اجتماعية فى تسييس قضية النوع على مستوى الدول 
وعلى مستوى النظام الدولى ممثًال على سبيل المثال فى وعى مؤسسة 

آما أن النهوض . ة النساءعالمية آالبنك الدولى بأنها خاضعة لمراقب
بأوضاع النساء والجهود الرامية إلى تحقيق أآبر قدر من المساواة بين 

ومع . الجنسين أصبحت من المؤشرات المهمة عند تقييم النشاط التنموي
ذلك، وفى إطار االقتصاد الليبرالى الساعى إلى إعادة توزيع الموارد على 

" إعادة توزيع"ا قوًيا فى مسألة المستوى العالمي، تواجه النسويات تحدًي
آما نجد أن القضايا النسوية التى تفجرت منذ . عالقات القوى بين الجنسين

السبعينيات، مثل االختالف والنخبوية والتفاوض ومعارضة أنظمة الدول، 
  .قد اآتسبت درجة أآبر من التعقيد فى إطار العولمة

عليه أن زيادة التحاق وتذآر المؤلفة فى هذا الصدد أنه من المتعارف 
وإذا نظرنا . النساء بسوق العمل بأجر يؤدى بالتبعية إلى تحسين أوضاعهن

إلى سياق العالم الثالث، لوجدنا أن عملية عولمة األسواق أدت إلى ارتفاع 
ملحوظ فى نسب التحاق النساء بالعمل، إال أن المالحظ أيًضا أن عمل 

خرى، آما أن ارتفاع نسب عمالة النساء يرتكز فى مجاالت بعينها دون األ
فى ) ١١٧ص" (تأنيث الفقر والعنف"النساء صاحبه ارتفاع فى معدالت 

 تفاعل النساء ضرورة" شيرين راي"هنا ترى ومن . ظل تراجع دور الدولة
المشارآة فى صياغة : مع مسألة الحوآمة على عدة مستويات، وهي

وى العام، ومستوى البرامج واألجندات الرسمية، ومستوى العمل النس
المشارآة المؤسسية ودمج سياسات النوع والبرامج التنموية فى العمل العام 

وفى هذا السياق تؤآــــد أن . دون أن يكون ذلك على حساب مصالح النساء
العمل النسوى ال يقتصر على االعتراف بوجود مظاهر تمييز بين الجنسين، 

ؤدى إلى إلغاء هذا التمييز، بل السعى إلى إعادة توزيع الموارد بما ي
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وبالتالى يتعين على الناشطات النسويات العمل مًعا من أجل تحقيق تغيير 
. فى بنية المجتمع ممثلة فى السلطة األبوية والقوى االجتماعية واالقتصادية

    

إعادة الهيكلة عالمًيا وإعادة هيكلة "، وعنوانه "الفصل الرابع"ويأتى 
 نشأة سياسات التكييف الهيكلى فيه" شيرين راي"فتتناول ، "عالقات النوع

وأثرها على ) SAPs: Structural Adjustment Policies(العالمية 
حيث تستهل الفصل بتتبع وتقييم سياسات التكيف . حيوات النساء والرجال

الهيكلى وتبعاتها على الجنسين، ثم تنتقل إلى عرض لمواقف النسويات 
-neo( فى مواجهة االقتصاد النيوليبرالى المتخصصات فى علم االقتصاد

liberal economics (فى تحليلهن لسياسات التكييف الهيكلى العالمية .
وتستخلص المؤلفة من تحليلها هذا درجات تأثر النساء بسياسات إعادة 

 هن الفئة األآثر - مقارنة بالرجال -الهيكلة العالمية، حيث ترى أن النساء 
. عولمة من تفكك العقد االجتماعى بين المواطن والدولةمعاناة مما نجم عن ال

آما تشير إلى أن سياسات إعادة الهيكلة فى ظل العولمة أتاحت فرص عمل 
وأخيًرا تؤآد . جديدة للنساء ولكن فى ظروف عمل أآثر سوًءا وأقل ضماًنا

المؤلفة أن هذه السياسات الجديدة أدت إلى اتساع الهوة بين النساء على 
  .الطبقات وعلى مستوى بلدان الشمال والجنوبمستوى 

" التكييف الهيكلي"سياسات وتبين لنا المؤلفة فى هذا الفصل آيف أدت 
 إلى زيادة تقسيم العمل على مستوى العالم، فلم يعد األمر يقتصر العالمية

على اتساع الفجوة بين العالم الثالث والعالم األول من حيث اإلنتاج 
أدت زيادة معدالت التحاق النساء بالعمل إلى زيادة واالستهالك، وإنما 

التراتبية بين الرجال والنساء فى العمل وإلى اتساع الفجوة بين نساء العالم 
آمستهلكات، وذلك ) الشمال(آمنتجات ونساء العالم األول ) الجنوب(الثالث 

 فى إطار العولمة حيث تقع مراآز اإلنتاج فى الجنوب بينما تتمرآز األموال
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والسلطة والهيمنة فى الشرآات العالمية الكبرى ال فى الدول التى يتم 
  . اإلنتاج على أرضها

النوع " الخامس، وعنوانــــــه ى الفصلــــف" شيرين راي"وتنتقل 
، حيث تقدم تحليًال متعدد المستويات "والحوآمة متعددة المستويات

المي، ومستوى لالستراتيجيات السياسية المستخدمة على المستوى الع
الدول، والمستوى المحلي، وهو التحليل الذى تسعى من خالله إلى تأمل 
مسألة مدى إمكانية إعادة توزيع الموارد والعالقات المطروحة فى الفصل 
السابق، وأثر العولمة على عمليات اإلنتاج وما يترتب عليها من أشكال 

كال االختالف المتنامية آما تلقى ضوًءا على أش. تنظيمية للمواجهة والتعبئة
ولعل من . بين النساء نتيجة تلك التعبئة وصور التضامن القائمة فيما بينهن

" التمكين"اإلضافات المهمة فى هذا الفصل هو توقف المؤلفة أمام خطاب 
)empowerment ( مشيرة إلى أن فاعلية مفهوم التمكين فى الممارسة

 على النساء؛ فتمنعهن من النسوية مرهونة بالوعى بالقيود المفروضة
وتخلص من ذلك . الفاعلية عموًما وتشكل إطاًرا لالختالفات فى ما بينهن

إلى أن دعم مفهوم التمكين يعتمد على معرفة بمصالح النساء واالختالفات 
القائمة فى ما بينهن جنًبا إلى جنب الحاجة إلى إعادة توزيع الموارد 

 الفصل عرًضا ألدوار الحرآات ويتضمن هذا. االقتصادية واالجتماعية
والمنظمات النسائية فى التعبير عن مصالح النساء، آما تؤآد المؤلفة فيه أن 
المواطنة الحقيقة الفاعلة ووجود قدر معتبر من المساواة والسياسات الهادفة 
يمكنها أن تكون قواعد راسخة فى جهود تمكين النساء، مع األخذ فى 

اسية للنساء والمنظمات النسائية ال تؤدى االعتبار أن المشارآة السي
بالضرورة وتلقائيا إلى تمكين النساء ما دامت قضايا النساء غائبة عنها، أو 
حين تستخدم مسألة تمكين النساء لزيادة اإلنتاج داخل النظام القائم بدًال من 

  .تغيير الُبنى المؤسسية والممارسات القائمة بالفعل
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 Women’s( تجربة برنامج تنمية النساء ويتطرق هذا الفصل إلــــى
Development Programme ( الذى تم تطبيقه فى ست مقاطعات من

 بمساعدة من مؤسسة ١٩٨٤إقليم راجستان فى الهند بدًءا من عام 
وبناء على هذه التجربة وغيرها من جهود ).  وما يليها١٨٣ص(اليونيسيف 

 العالم الثالث، ترى المؤلفة الحرآات النسائية والمنظمات غير الحكومية فى
)  فى إقليم راجستانSathin" الصديقة"مثل مبادرة (أن معظم المبادرات 

تخضع لإلدماج داخل مؤسسات السلطة وبالتالى يقتصر دورها على تنفيذ 
آما تشير تلك التجارب إلى أن البنى الثقافية . البرامج بدال من وضع الخطط

ات السياسية الرسمية تمثل عائقا أمام واالقتصادية واالجتماعية للمؤسس
الناشطات النسويات، ليس من منطلق ما تضعه من قيود أمام جهود التغيير 
فحسب وإنما لما تثيره من إشكالية محاولة ضم المجموعات النسائية 

  .والناشطات النسويات ضمن مؤسسات السلطة ودوائر التأثير الرسمية

ذه المبادرات فى إلقاء المزيد آما توضح المؤلفة آيف ساهمت مثل ه
بين نساء الجنوب : من الضوء على مدى االختالف القائم فيما بين النساء

أى النساء : femocrats" (الفيموقراط"والشمال، بين الناشاطات و
، بين النساء الالتى يعملن )العامالت ضمن منظومة مؤسسات الدولة

ملن بتمويل من المؤسسات بالجهود الذاتية أو بتمويل محدود والالتى يع
آما تؤآد التجربة عدم وجود أى تحول . الدولية، وغيرهن من النساء

ملحوظ فى المنظومات االقتصادية أو السياسات وذلك على مستوى 
أو ) البنك الدولي(المؤسسات الرسمية المهيمنة، سواء المؤسسة الدولية 
وهو ما يطرح . مؤسسات الدولة الرسمية أو حتى على المستوى المحلي

بدوره تساؤالت حول المصداقية بشأن جهود إدماج عنصر النوع فى التنمية 
  .  وبشأن مسألة تمثيل النساء فى المنتديات العالمية
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 آتابها بالفصل السادس الذى تتناول فيه "شيرين راي"وتختتم 
، حيث تشير إلى ما تحمله العولمة من تحديات للنساء فى "تفاعالت نقدية"

ومع ذلك . اجع أهمية الدولة القومية فى ظل النظام العالمى الجديدظل تر
تؤآد أن تراجع دور الدولة القومية ال يعنى غيابها، بل المالحظ هو ما طرأ 
عليها من تحوالت فى ظل التوسع الكبير فى األسواق العالمية على حساب 

حنين فى أو ال" النوستالجيا"آما تحذر مما تطلق عليه . األسواق المحلية
دراسات نقد العولمة، وهو ما يتمثل فى الحنين إلى الدولة القومية 

، وخاصة لما آانت )١٩٩ص(العولمة " ضحية"وتصويرها باعتبارها 
تحمله الدولة القومية فى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية من وعود 

ك فيها وهى ظاهرة تشتر. وآمال لتحقيق التنمية من خالل المشاريع القومية
آل دول العالم الثالث مع ما بينها من اختالفات وتباين فى التفاصيل 

وعلى الرغم من عجز . التاريخية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية
الدول عن تحقيق وعودها باالستقرار السياسى والنمو االقتصادي، فإنها 

 أصبحت صورة ومن هنا. ظلت تلعب دوًرا آبيًرا فى التنمية نظريًة وتطبيًقا
الدولة العاجزة أمام تحديات األسواق العالمية الجديدة هى صورة أقرب إلى 
ضحية العولمة، رغم مسئوليتها عن قراراتها السياسية واالقتصادية أمام 
التغيرات العالمية، وهو ما يتمثل على سبيل المثال فى استجابة النخب 

سات االقتصادية العالمية الحاآمة لسياسات إعادة الهيكلة بما يخدم المؤس
وفى الوقت نفسه تلفت المؤلفة االنتباه إلى التأآيد القائم فى . الكبرى

المشروعات التنموية المعاصرة على البيئة المحلية، مع إشارتها إلى أن 
البيئة المحلية ليست آيانا واحدا بل تتنوع فيما بينها، ما بين الريف والحضر 

يئة منها خصوصيتها االقتصادية واالجتماعية على سبيل المثال، حيث لكل ب
 بالتأآيد مرة آتابها" شيرين راي"وتختتم . وانعكاساتها على حياة النساء

أخرى على أن المرحلة التالية فى آفاح النساء يجب أن ترتكز على إعادة 
توزيع الموارد من أجل إعادة صياغة عالقات القوى فى المجتمع، داعيًة 
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 بين القوى االجتماعية والمجموعات النسائية وإلى إلى قيام تحالفات
التضامن بين الحرآات االجتماعية التحررية فى سبيل تدعيم العمل النسوى 

  .وسياسات التغيير

جامعتى  فــــى درست" ن رايــــشيري"أن وأخيرا تجدر اإلشارة إلــى 
" كواري"جامعة بريطانيا، وانضمت إلى فى " آيمبردج"بالهند و " دلهي"

 حيث تعمل أستاذة للسياسة والدراسات الدولية، ١٩٨٩بريطانيا عام فى 
وهى مهتمة بقضايا النوع فى مجال الدراسات السياسية واالقتصادية عامة 
والتنمية والعولمة خاصة، ومن آخر إصداراتها آتاب سياسات النوع فى 

مؤلفة وتجمع ال). ٢٠٠٧(رؤى نسوية : والحوآمة العالمية) ٢٠٠٨(التنمية 
بين المعرفة بتجربة الدول القومية ممثلة فى الهند مسقط رأسها وموطن 
نشأتها، والعلم بالنظرية السياسية واالقتصادية ممثلة فى قضايا التنمية 
والحوآمة، وذلك من منظور يأخذ فى االعتبار عنصر النوع وعالقات 

رة البحث ومن هنا يتسم الكتاب منهجًيا باتساع دائ. القوى بين الجنسين
متتبًعا مختلف الخطابات والسياسات على مدى تاريخى واسع ينطلق من 
عصر االستعمار إلى العولمة المعاصرة، آما تتطرق الدراسة إلى مناطق 
جغرافية متنوعة، ما بين الدول القومية التى نشأت فى ظل الحرآات 

بدول القومية للتحرر من االستعمار منذ منتصف القرن العشرين، مروًرا 
فى قارتى أفريقيا وأمريكا الجنوبية، وانتهاًء بالدول القومية الناشئة فى 
أوروبا الشرقية فى نهايات القرن العشرين، والقوى االقتصادية الصاعدة 

آما يكشف الكتاب عن معرفة أآاديمية بالدراسات . فى الشرق األقصى
ل من أهم ولع. الدولية والحرآات النسائية وخطابى التنمية والعولمة

اإلضافات التى يقدمها هذا الكتاب فى سياقه األآاديمى هو تبنيه منظوًرا 
يأخذ فى االعتبار عالقات القوى بين الجنسين، خاصة مع ما يطرحه من 
رؤية للعمل النسوى فى إطار العولمة، مع تزايد سلطة المؤسسات 

ا يحمل آم. االقتصادية الدولية وبرامجها على حساب المشروعات القومية
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دعوة للتحالف والتضامن النسوى والمجتمعى لتحقيق التغيير بما يضمن 
  . أآبر قدر من العدالة والمساواة
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  (*)رائدات الحرآة النسوية المصرية واإلسالم والوطن

 
 

  وسام آمال: عرض 
ابع للمجلس األع            ى  صدر هذا الكتاب عن المشروع القومى للترجمة الت ل

ة  ام –للثقاف صر ع أليف د ٢٠٠٠ م ن ت و م ة  . ، وه دران، وترجم ارجو ب م
دران  .د اب من       . على ب دأ           ٦١٤يتكون الكت  صفحة من القطع المتوسط، ويب

م                 ة، ث ة العربي م تصدير اللغ بخاطرة للمترجم، ثم تصدير اللغة االنجليزية، ث
ى    صول، وينته دة ف ن ع زء م ل ج ون آ زاء يتك ة أج ا ثالث ة، يليه مقدم

ذ    . هوامش والمالحظات بال ويعرض هذا الكتاب الحرآة النسوية المصرية من
ى  ا ف شر أوالدته ع ع رن التاس ر الق شرين، ىلإواخ رن الع صف الق  منت

يم، الصحة،           ة، التعل ة الوطني سياسة، الحرآ ل ال ائم مث وعالقتها بكل ما هو ق
تقالل، اإل  ورة واالس المالث ع     ....... س رن التاس والت الق ل تح ى ظ ك ف وذل

روب ع ذاكآشر، والح اب . ن ة الكت ى مقدم حتوف صيلًيأوض ة تف ا  الكاتب
ة    الثقافات المتغيرة التى سادت مدن مصر أثناء القرن التاسع عشر، مثل ثقاف

  .، وحجاب الوجهاإلسالميةالحريم وبعض الممارسات 

زء األول" وان   "الج ل عن اب يحم ن الكت سوي " م وعى الن اق ال  "إنبث
 "ى عالم متغير  ــحياتان ف " األوليتناول الفصل    فصول،   ةأربعويتكون من   

ـح ن ـــ ل م عراوي"ياة آ ة موسى"  و"هدى ش رأت"نبوي ا ام ن ي، باعتبارهم
دً            سوية فى مصر، معتم ة الن ا،      شكلتا تاريخ الحرآ ذآرات آل منهم ى م ا عل

ر تمعنً  دم للفك صل يق ذا الف ف وه ى آي ة أصبحتا ف دات للحرآ ساء رائ  الن
ة عن     ". المرأة"دات المالزمة لمفهوم    النسوية، وما هى التعقي    وتتحدث الكاتب

دران(*)  ارجو ب وطن : م الم وال سوية واإلس ة الن دات الحرآ ة . رائ اهرة : ترجم دران، الق ى ب : عل
  .٢٠٠٠المجلس األعلى للثقافة، 
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سوية فى         إذاوعن النقاش الدائر حول ما      " النسوية"مفهوم   ة الن  آانت الحرآ
ة         بلدان مصر، وفى آثير من    سوية غربي ة ن ك    .  العالم الثالث، حرآ ق ذل وتعل

  . عدم مناسبتها للمجتمعأوبأمور مثل خيانة الثقافة الوطنية، ومناسبتها 

ة سريعً          :"عراويهدى ش " روى الكاتب وان ت اة     تحت هذا العن ا قصة حي
ا      . ١٨٧٩هدى شعراوي، منذ والدتها فى المنيا عام         ا توفى سلطان باش  أبوه

 عليها وعلى ا على شعراوى ابن عمتها وصًيوأصبح خمس سنوات  هاوعمر
ة عشر رتبت           أخيها ا ، وعندما بلغت هدى الثاني ا         أمه ن عمته ا من اب  خطبته

م                      والوصى عليه  م ت ام ث دة ع ذى استمر لم زواج، ال م ال الى ت ام الت ا، وفى الع
ادت    م ع نوات ث بع س دة س صال لم هاالنف رة إلي رى م ن  أخ  تحت ضغط م

ا     عت عالمه ها ووس دى دروس اودت ه تقاللها ع رة اس ى فت ة، وف . العائل
شاء وساعدت هدى شعراوى فى       ة، وفى تنظيم محاضرات           إن ة خيري  جمعي
ام         للنساء، وآانت نشطة فى الح     ة باالستقالل ع ، ١٩١٩رآة الوطنية المطالب

  . حرآة نسوية منظمة فى مصرأولآما قادت 

ى    عراوى الت دى ش ذآرات ه ة م صف الكاتب اوت كرتيرها أملته ى س  عل
ا الخاص عبد الحميد فهمى مرسي،         ين، صوت         بأنه ّصتها بصوتين مختلف  ق

رة   ستعيد الفت دما ت شاعرها عن ستبطن م ريء ي ىب ا قباألول ن حياته  أنل  م
ستعيد       حداثلألتصبح شخصية عامة، وصوت مؤرخ        حسب ترتيبها وهى ت

ة تصويرً     .  للحرآة النسوية المنظمة   االفترة الثانية وتقص شرحً    دم الكاتب  اوتق
ستعين ا هى م ا روته اة هدى شعرواى آم أجزاء ةلحي ى ب ذآرات الت  من الم

دت فارقً   ا وج شاعرها حينم ا م سرد فيه ين  ات ا وب ة بينه ى المعامل ا ف ، أخيه
ا وحينما تزوجت دون     ر          إرادته دما طلبت من مدرس الق ريم    آ، وعن  أنن الك

ه        ) المربي(غا  يعلمها قواعد النحو ولكن األ     ال ل خذ  "رفض ذلك بازدراء وق
شيخ،         يدنا ال صغيرة ليست فى حاجة            إنآتابك معك يا س سيدة ال ى  ال م   إل  تعل

ا      استطاعت  إنها، وآيف   " لن تصبح محامية   ألنهاقواعد اللغة،     توسيع حياته

  
 



204

 

ساعدة          ا وعالمها اثناء فترة انفصالها عن زوجها بم تعلم   أن، وحاولت    أخيه  ت
ق                   سية عن طري ة الفرن اللغة العربية ولكن فشلت فى ذلك، وتعلمت فقط اللغ

  .....صديقة لها، ومواقف مماثلة متعددة

ا أ: "نبوية موسى  " ة            م ول الكاتب ة موسى فتق ا إ عن نبوي ام     نه دت ع  ول
ا فى الجيش برتبة يوزباشي،   ضابًطأبوهانة الزقازيق، وآان  فى مدي  ١٨٨٦

ة، وانتقلت        أنوتوفى قبل    د نبوي ا        أم تول ا وابنته ة بابنه ى  نبوي اهرة آى     إل  الق
امين  ا بع ان يكبره ذى آ ة ال قيق نبوي ا ش يم ابنه ن تعل ى م ادئ . ترّق تلقت مب

مدرسة  ، ثم التحقت بقسم البنات فى   أخيهاالتعليم فى البيت وهى تطلب عون       
ا بتدائية رغما عن رفض       عباس اإل  ا  أمه م سجلت         وأخيه ة، ث ، وآانت متفوق

دمت طلبً      م ق سنية، ث ة ال ى المدرس ات ف دريب المعلم امج ت ى برن سها ف ا نف
نذاك، ودعيت  آلاللتحاق بامتحانات البكالوريا التى آانت قاصرة على البنين         

شرت محاضراتها فى الصحف،            ة المصرية، ون  وهى  للتدريس فى الجامع
راول أ ة      أم دة مفوه ت ناق ات، وآان ة بن اظرة لمدرس ل ن صرية تعم ة م

ه   ق علي ا يطل ددة م يم، مع ال التعل سلوك رج يم، ول سياسات التعل وصريحة ل
ى  أدى التحرش الجنسي، مما     اآلن ارف، فكرست          إل صلها من وزارة المع  ف

ى آما نشرت نبوية موس    .  المدرستين الخاصتين اللتين أنشأتهما    إلدارةنفسها  
  ".مجلة الفتاة"مذآراتها مسلسلة فى 

صة   ك ق د ذل ة بع سرد الكاتب ى"ت ة موس ى  "نبوي ى ف ا ه ا روته  آم
ضالها ومح  ارحة ن ذآراتها، ش ان   ام ذى آ ا ال ى تعليمه صول عل ا للح والته

دما اهتمت        إا، و ا ورسميً ا اجتماعيً مرفوًض ا حساسها بالمرآز الثانوى عن  أمه
ا هي، وآيف        وترقيته وتغاضيها عن تع      أخيهابتعليم   ا ليمه شفت    أنه ا  اآت  أنه

دما وجدت          ساء عن اقى الن ة عنهن،    أنمختلفة عن ب ا مختلف  وأنهن  اهتماماته
نه ما أ هوا فهى تعتبرهن شواذ وتعريفها للشذوذ يًضأيعتبرنها شاذة والعكس    

وابً    ان ص واء أآ ة س ادة المتبع الف الع ف  ا أم خًطيخ ى آي ا تحك اأ، آم  أنه
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ذآور فى         ا بينها وبين  وجدت تفريقً  ن إ حيث    الراتب  قرنائها من المدرسين ال
م ضعف   اله ا س راتبه سبب جا أ، ولم ن ال ا ب ءلت ع لأه ى ونهم حاص ن عل

ا   ارحة م ك، ش ل ذل يدة تفع أول س ا آ ان البكالوري دمت المتح ا، فتق البكالوري
موقفها من الزواج ورفضها      و واجهت من صعوبات وتصميمها على موقفها     

  .مزدوجله ووصفها له على أنه عبء 

وتختتم الكاتبة الفصل بمقارنة سريعة لحياة هاتين السيدتين واستخالص          
  .آل من المتشابه والمختلف فيهما

، وفى   "تحقيق مجال فى الحياة العامة    "لى الفصل الثانى    إتنتقل الكاتبة   
ول أبدايته تتحدث عن فترة النشاط النسوى المشوب بالتحفظ والتى تمتد من             

ذلك آانت   إوتقول . وائل العقد الثانى منه  أ ىلإالقرن العشرين    نه فى السابق ل
ساء  إالطبقة االجتماعية هى التى يرجع   ليها تحديد الممارسات االجتماعية للن

دين والعرق                    ام ال رن التاسع عشر ق ة الق والفصل بين الجنسين، وحول نهاي
ين الع               ساء الطبقت اعى لن سلوك االجتم د ال ا  مقام الطبقة االجتماعية فى تحدي لي

ليهما على  إبقاء النساء فى بيوتهن ينظر      إوالوسطى، فقد آان حجاب الوجه و     
ا أ ران أنهم الميانإم م    . س اب قاس ه لكت خط موج اك س ان هن ذا آ ين أوله م
رأة" ر الم ه أوضح ، أل"تحري ن أن م تك ى البيت ل اء ف ه والبق ن حجاب الوج

ات  ةإسالمية إمتطلب ى اعت. لزامي وطنى ليطغى عل وعى ال م جاء ال ارات ث ب
ة  ة االجتماعي در والطبق ى . الجن ساء  أفف تحدثت الن شرين اس رن الع ل الق وائ

ا وطنًي ا أا خطاب رعية، آم اراتهن ش ى ابتك فى عل ىدى أض ذإل دم ه  ه تق
رة وممارسة     لوجيشت النساء الوطنيات المصريات      . االبتكارات رأة  "فك الم
  . فى دفاعيا من التعلق بالعادات آسالح ثقاضد المستعمرين، بدًل" الجديدة

رة،        إلىتنتقل الكاتبة بعد ذلك      ك الفت ساء فى تل ا الن  المجاالت التى دخلته
ة  األ"فتبدأ بـ   ة االجتماعي ذى نجحت     "عمال الخيرية والخدم ذا المجال ال  ه

م      ى رس ساء ف ه الن ن خالل د     أم ى تقالي ة عل ن قائم دة له سانية إدوار جدي ن
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ة    ات ديني ى دعام سة عل ى   . ومؤس ن الالت ساء ه ة  خأوالن ود الخدم ذن بمق
دما    آاالجتماعية من يد المنش    ش أت الدينية فى مصر، عن ات  ىول أن أن  الجمعي

ام     ى ع ة، فف ة المدني ساء     أ ١٩٠٩الخيري ا ن عراوي، ومعه دى ش ست ه س
ي   "خريات  أ ساء واأل            " مبرة محمد عل ة للن ادة خارجي ا عي ان له ال  التى آ طف

ر   ى ذآ ة ف ستمر الكاتب راء، وت ات وأالفق ال لجمعي اأمث ساء أل عم شاتها الن ن
ة واأل  ة العام ل  للخدم ة، مث ال الخيري ابالت،   إعم دريب الق ة لت شاء مدرس ن

ة لإل دريب الممرضات وجمعي ز لت ة ومرآ زو اإلأغاث اء الغ ا، ثن الى لليبي يط
وترى الكاتبة  . لحق بها مشغل للفتيات الفقيرات    أة الجديدة التى    أوجمعية المر 

ة ال أ دمتها الجمعي ى ق ارات الت ةن االبتك ة الحديث ة المدني اخيري ضامين  له  م
ثالً         مهمة ة، فم ات االجتماعي در والطبق  انخفض مستوى الفصل        تتعلق بالجن

ين األ سائد ب د  ال راء بع اء والفق ذهبون صبح األأن أغني اء ي ىغني راء إل  الفق
ي،      أ جانب   إلىا العون االجتماعى    يًضأ. ويرون حياتهم القاسية   ه واجب دين ن

ة مد  أ سئولية وطني بح م ةص ساء ذات     . ني ت الن سوى آان ب الن ى الجان وعل
درآات لت    سوى م وعى الن ن     أال رر له افع المح رى الن ن الخي ثير عمله

ام،       أعطائهن القدرة على    إب ات    يضً أن يلجن ساحة العمل الع ن يكون   أا متمني
دهن  أخذ ب فى جهدهن مساعدة النساء الفقيرات، ما يجعلهن قادرات على األ       ي

    .وفى لهن آنساءأق لكسب حقوق قدامهن على الطريأليضعن 

ة    ا الكاتب رض له ى تتع االت الت انى المج ة "وث ات الفكري الجمعي
ا ش" وبرامجه ى ان ساعدة أالت ساء لم ى  أتها الن واتهن ف ت خط سهن وواآب نف

ر    ة، غي ساعدة االجتماعي ذآر  أالم ة ت ذه   أن الكاتب سات ه ض مؤس ن بع
ا أن  أالجمعيات آن يتمتعن بالوعى النسوى، فى حين         القلق    أت  خري حسسن ب

دن  ا آن يعتق دة، واالنحراف عم اليم أنحو االتجاهات الجدي ه تع سالمية، إن
ذلك   وتذآر مثاالً . ان نشاطهن آان جريئً   أال  إن تفكيرهن آان محافظا     أومع    ل

ر" ة الم ة ترقي ى " ةأجمعي د، وأالت ة راش شاتها فاطم ل أن ة تحم صدرت مجل
ة ردٍ      ة فى    أ، ومجدت الجمعية مكان المر     نفسه االسم ا وآانت بمثاب ى   بيته  عل
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اب  ر"آت ر الم م " ةأتحري ساء  ألقاس د ن ا نج ين، بينم ات أم دى أخري ال ه مث
ا جديدة  دواًرأ نسالمية، ليجد آثر ليبرالية للتعاليم اإل   أا  شعراوى يقدمن تفسيرً  

ع ى المجتم اعدت . ف د س عرواي"فق دى ش ن "ه د م يم العدي ى تنظ  ف
النساء، وذلك خارج مقار الجمعيات     جل  ألقتها النساء من    أالمحاضرات التى   

يم المدرسى        أوبد. النسائية ت بعد ذلك النساء المصريات المنتفعات من التعل
ذى  مقر الجريدة الليبرالية، وقسم النساء ال       اتلقاء المحاضرات مستخدم  إفى  
اني أ ا الث ى عامه ة ف شاته الجامع ن   . ن ل م ال آ ر ح ى ذآ ة ف وتمضى الكاتب

د        إمر ب نتهى األ حاضرت فى الجامعة، حتى ا     ة، بع ساء بالجامع غالق قسم الن
ا         أ داء نحو م ان الرجل         أن تزايد الع ساء مك ولكن استمرت    . سموه بغزو الن

ات األ   وين الجمعي ى تك ساء ف تمرار   الن ستهدفات اس ة م ة والفكري دبي
 فى تنظيم     "هدى شعراوي   "المحاضرات المخصصة للنساء، آما استمرت      

ساء ًضأو. المحاضرات الخاصة بالن دي ادة"ت أا ب ة - "مى زي ة اللبناني الكاتب
سيدات   حدى عضوات جمعية الرقى األ    إالمشهورة و  ام      -دبى لل  ١٩١٤ فى ع

ذلك                 تاًبتستقبل آُ  ة ب اهرة، مكون ا بالق ساء فى بيته ا ومفكرين من الرجال والن
  .دبى مختلطأول صالون أ

ذه               آ مجال   ىلإتنتقل الكاتبة    ساء فى ه ا الن  خر من المجاالت التى دخلته
شاط نسوي     "الفترة وهو مجال     دريس آن سابقيه،        " الت يس آ ذا المجال ل وه

دما  د أفعن ة ق ة وثقافي ات خيري ساء جمعي شأسست الن ا أن سن فيه ن ساحات ل
على عكس التدريس الذى آان مقصورا على الرجال     . متنافسات مع الرجال  

صري اني يالم ساء البريط ال والن ة  . نين او الرج رق الكاتب ذا تتط ى ه  ىلإوف
ا  ى واجهته صعوبات الت ى وال ة موس رات نبوي ة  أخب ا آمدرس اء حياته ثن

  .نذاكآوآناظرة، لفهم الوضع 

د      "نبوية موسى "فالصعوبات التى واجهت     دة، فبع ى   أ عدي ن حصلت عل
ا  هادة البكالوري دً أش ل تهدي بحت تمث ساء  ص صريين والن ال الم ا للرج
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تعمارية    سلطات االس ت ال ات، فمنع راى أالبريطاني رأة أم ول  ىخ ن دخ  م
ا ات البكالوري د . امتحان ة أوبع ت آمدرس ا عمل ى البكالوري صلت عل ن ح

سها وجهً              اك وجدت نف ا لوجه   عامين ثم ناظرة لمدرسة ابتدائية بالفيوم، وهن
ال اإلأ لطة رج ام س ى اإلم يمدارة ف ستمرة. قل سلطة الم ا لل سبب مقاومته  ،وب

دارس بالمحافظات  ين الم ال ب رة االنتق سبب . آانت آثي ضرورة اختالط وب
ى                    م المسيطرون عل ذآور ه ه المدرسون ال ان في ذى آ الجنسين فى الوقت ال

الً   دريس عم ر الت م يعتب ات، ل دارس البن صريات،  محترًمم ساء الم ا للن
رددت و ى   ت ائالت ف م الع م  إمعظ ى العل اتهن لتلق ال بن ت . رس ة "وآان نبوي

ذا   ملتزمة بمبادئ االحتشام، وساعد     "موسى ات       ه ذاب فتي  لاللتحاق    فى اجت
ذآرات       أوتستعين الكاتبة ب  . بالمدارس ة موسى   "جزاء آثيرة من م  فى   "نبوي

  .، شارحة معاناتها ونجاحاتها خالل حياتها العمليةالفصلهذا 

در  " من الكتاب يحمل عنوان      "الفصل الثالث " وتعرض  " تمحيص الجن
ود األ      ونفيه الكاتبة حال النساء الالتى غز       ة، ففى العق الم الكتاب رة  ع  من  خي

شرين،      رن الع ة الق شر وبداي ع ع رن التاس ن   أالق د م ساء العدي درت الن ص
سائية، وتوضح  دوريات الن سيين، أال اهين رئي ساء اتج ؤالء الن ات ه ن لكتاب

  .يديولوجية نسويةاول يعبر عن قدسية الحياة المنزلية، والثانى يشكل األ

ة " اة المنزلي ية الحي ة قدس ز : " آتاب ذا الج ى ه ة ف ذآر الكاتب ة أء ت مثل
ا للحياة المنزلية وقدسيتها،    ا وترسيخً عديدة للكتابات التى آتبتها النساء تمجيدً     

ن         أومما لفت نظرها     ن رائدات تلك الصحافة تجاوزن حياتهن المنزلية وتعلق
دة، أب ال جدي تخدمن أال إعم ن اس د األأنه ى تمجي ن ف ة قالمه دوار المنزلي

ساء ُتخدم الخطاب اإل. للن افواس م سالمى المح اب قاس ى آت رد عل ين أظ آ م
ا رأوا    إ ةل الكاتب اءوتتس". ةأتحرير المر " د   أذا آان الرجال حاربوا م ه تهدي ن
متيازاتهم، فما الدافع وراء تبنى النساء تلك الروح المحافظة؟، ربما وقعن            ال

. سالمية و هذه هى رؤيتهن الخاصة للهوية اإلأزواج محافظين، أثير  أتحت ت 
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س ًضأل اءتت بب ي ن س ساء األا ع د ن ة تمجي ات الديني ك أقلي ة لتل و العرقي
ذا األ ان ه ا آ ًرأدوار؟، ربم ساء األمًنآا م ات ا لن رأقلي دم الم روجن لتق ة أن ي
ذه األ   إلىن برنامج الدعوة    إوتقول الكاتبة   . دوارها المتقبلة أسين  حبت دوار،  ه

شئة األ   ى تن ساء ف ارات الن حذ مه تهدف ش ال، واس زل، إطف دارة المن
ة، و         نتاجيواإل ى النظاف ادئ المحافظة عل سرعة        اة، ومب ات ب يم البن ستغل تعل

د   شات بع زت المناق ة، وترآ اة المنزلي ديس الحي صالح تق دد أل د ع ن تزاي
ب     ا يج ى م دارس عل ى الم ات ف واد   من يتعلأالفتي تالف م وب اخ ه، ووج ن

  .الدراسة فى مدارس البنات عن مدارس البنين

سوية " ر بوضوح عن الن ى الن" التعبي ة األعل راحي ة ىخ ذآر الكاتب  ت
ة، ب           اة المنزلي ساء  قالمأالمعارضة التى تشكلت ضد قدسية الحي ل     ن   : عدة مث

ر        ساء فى         أنزينب فواز، عائشة التيمورية ووردة اليازجي، تب  من قصر الن
وتهن سويات  أو. بي دات الن ت الرائ ك    أنتج ى تل را ف سويين ظه ابين ن م آت ه
رة،  سائيات"الفت ة  " الن ة البادي ام لباحث ث ١٩٠٩ع ى "، وبح ة موس  "نبوي

ر" لأالم ام " ة والعم ول . ١٩٢٠ع البن   إوتق ن يط سويات آ دات الن ن الرائ
ل، وفى     أدوار جديدة للنساء بعيدة عن المنزل، ويطالبن بتعليم المر         أب ة والعم

واجهتهن لأل ول م ى تق رإصوات الت ة الم زل، أن طبيع دن أة للمن دوار أن أآ
ة     ا وليست   الجندر مبنية اجتماعيً   م الطبيع رأن اإل . لهي إمر أو ب  أبحك سالم  وب

دين عموًم شكيل وال ساءأا من ت صلة للن ذا . دوار منف ى ه ة ف ستعين الكاتب وت
االت أب ن مق داتأجزاء م ؤالء الرائ وتتعرض باستفاضة . و محاضرات ه

شكلت               إلى ادات التى ت اره من الع  موقف النسويات من حجاب الوجه، واعتب
روق ال     رة الف ار المر      مبنية على فك ى اعتب سين، وعل ين الجن سية ب  اة آائنً أجن

سًي ًراجن رغم من ا مثي ى ال ز، عل زع حجاب الوجه أ للغرائ م ين ن بعضهن ل
  . ونزعه بالفعلأجرأوالبعض آان 
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دم       "مبرياليةالنسوية الوطنية تواجه النسوية اإل    " وان تق  تحت هذا العن
صرية بالحرآ   سوية الم ة الن صال الحرآ ن ات ة ع ة خلفي سوية الكاتب ة الن

ول  ة، فتق ام  إالعالمي ى ع ه ف البهن  ١٩١١ن صريات مط ساء الم  وضعت الن
ت ء جا  نفسه عمال المؤتمر الوطنى المصري، وفى العام     أالنسوية فى جدول    

ى دإل ا قائ اآوبز، وهم ا ج ات وإليت ارى آ الف تان مصر آل من آ ى التح  ف
ذا      فى توسيع    نرغبات تاالدولى للنساء المطالب بحق االقتراع، وآان       قاعدة ه

داًن ضم بل الف لي رأ االتح ة . آث رى الكاتب ا ت ن أوهن ات آ سويات الغربي ن الن
ى موضعين، األ اذجات ف ى  س سوى ف وعى الن زوغ ال ل بب ى جه ن عل ول آ

يهن    أمصر، وظنن    انى هو             إن عل ساعدتهن، الموضع الث ساء وم اظ الن ن أيق
خذ  أستعمار و نه تجنب تحدى اال   أ المساواة، غير    أ التحالف يقوم على مبد    هذا

ضم  ه دوًالإي ادئ    لي رب مب دم ويخ ذى يه تعمار ال ك االس ستعمرة، ذل  م
ان       إا تقول الكاتبة    يًضأ. نسانية والمساواة اإل رتين، آ ن االهتمام المباشر للزائ

نشاء جمعية للمطالبة بالحق فى االقتراع آى ترتبط        إمساعدة المصريات فى    
دتا         ه أهذه الجمعية بالتحالف الدولي، لكن وج ول        ن ر المعق شن   أ من غي ن يناق

راع             ى حق االقت ه عل . موضوع تصويت النساء فى بلد لم يحصل الرجال في
ع  ن م اتم  ألك ة بخ ة مدموغ سوية الدولي ة والن صرية وطني سوية الم ن الن

اتين        إ هناك   تنه آان إمبريالية، ف اإل ارة ه ادتين  مكانية لنشاط متبادل، فبزي القي
سائيتين دالن ا وأ، ب صال بينهم ى    االت د عل رور عق د م صريات، وبع ين الم ب

صبح االتحاد أاستقالل مصر الناقص، وبانطالق الحرآة النسوية المصرية،        
ا حاولت     أوتوضح الكاتبة   . ا فى هذا التحالف   النسائى المصرى عضوً   نه بينم

د،  ب الجدي ساء المصريات تجري ة أال إالن ويتهن الثقافي ى ه افظن عل ن ح نه
  . والوطنية والدينية

ه  " مصر لمن من المصريين"بعنوان فهو  "لفصل الرابعا"ما  أ وتقدم في
وطنى              سياسى والنضال ال الكاتبة عالقة رائدات الحرآة النسوية، بالوضع ال

رة ك الفت ى تل ورة   . ف ات خالل ث ساء الوطني ف الن وتوضح باستفاضة مواق
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 شوارع القاهرة شاجبات العنف والقمع       إلى نن النساء خرج  أفتذآر  . ١٩١٩
ى               اللذين واطنين المصريين، ومحتجات عل  يمارسهما البريطانيون ضد الم

ة مسار المظاهرات المتكررة           . نياعتقال الزعماء الوطني   شرح الكاتب وهنا ت
ا      ساء             أوآيف   . والالفتات التى استخدمت فيه ه الن وم ب ذى تق اد ال ذا الجه ن ه

رات، مام قائد الشرطة البريطاني، فلديه تعليمات بوقف المظاه       أا  وضع تحديً 
. أذا استخدمها بالفعل ضد نساء سيقع فى الخط          إوهذا يعنى استخدام القوة، و    

ا        ن اشترآ أيًضان طالبات المدارس    أوتذآر الكاتبة    ك المظاهرات، مم  فى تل
ة        . ثار ذعر مدرساتهن البريطانيات   أ ولكن جدير بالذآر شرحها لموقف نبوي

ى  أبين النساء هو  ن نشر التعليم أن، فهى ترى أيها فى هذا الشأموسى ور  عل
ذا   . ثيرأبعدها مدى فى الت     أدرب من دروب النضال الوطني، و      ضربت  أوبه

ا               ة ناظرته دا المدرسة التى آانت نبوي واستمر نضال    . آل المدارس فيما ع
ام        ساء    أ ضد االستعمار حتى        ١٩١٩المصريين والمصريات فى ع علنت ن

ة            أمصر   سلطات البريطاني دم لل وب ُق ة     ول احتجاج مباشر مكت  شاجبات لجن
املتهن        اء المظاهرات   أملنر، ومحتجات على سوء مع ام     . ثن ، ١٩٢٠وفى ع

ام             اجتمعت النساء وآونت لجنة الوفد المرآزية للسيدات، والتى آانت لها مه
سجن     أنه عندما   أحيوية، منها    اء الحزب فى ال بالد،    أودع زعم وا من ال و نف

ت دورً     أ ا لعب ضال، آم ود الن د بمق يدات الوف سكت س اا م عة  مهًم ى توس  ف
صال          بكات ات الل ش ن خ ا م ان عمله د، وآ ساندة للوف شعبية الم دة ال القاع

اهرة واأل      اليم   بالجمعيات النسائية فى الق ذاك،   آق فى  خذت عضواتها     أا  يضً أن
ين       وتتعرض الكاتبة لأل  . قاليمنشاء اتحادات نسائية فى األ    إ زمة التى حدثت ب

قالل ته مسودة مشروع لالس     ؤمال وز "سعد زغلول "الوفد واللجنة، فقد آتب     
م يرسل        أبداء ر  جماعات مختلفة إل   إلىرسله من لندن    أ ه ل ى يهم، لكن ة   إل  لجن

 بالسيدات واستطعن الحصول "ىهدى شعراو"الوفد للسيدات، وقد اجتمعت    
دهن للمشروع فى الصحف، وآتبت                   شرن نق على نسخة من المشروع، ون

شجب            إلى "ىهدى شعراو " دن ت ول فى لن ة،       سعد زغل شارته للجن عدم است
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دم   أى مجتمع   نه ال يمكن أل   إ : قائالً ا اعتذارً "سعد زغلول "ليها  إرسل  أو ن يتق
ن  سائهم شارآة ن د  . دون م د بع صرى الجدي تور الم دور الدس د ص وعن

ذآور وحدهم حق ممارسة             االستقالل، آانت الصدمة، حيث منح الدستور ال
ساء،    ساءلت الن ا ت سياسية، وهن وق ال صر لم"الحق صريين؟م ن الم ، "ن م

ى   اهرات الت ى المظ عارهم ف ذا ش ان ه ك أوآ ى ذل اج عل ا لالحتج . قمنه
د،         إلىا  وتتعرض الكاتبة تفصيليً    العالقة بين لجنة الوفد للسيدات وحزب الوف

ى          أوما شابها من خالفات عدة،        د عل سيدات مع رجال الوف ا اختالف ال همه
ا  أدان عن مصر، ال ينفصل السو  أ على   مصمماتوضع السودان، فهن آن      م

د   ال الوف اوض  فرج تعداد للتف ى اس انوا عل ى  . ك ات الت ك الخالف ى أتل دت ف
تقالة    ىإل النهاية   تقالة        "ىهدى شعراو   " اس ة، واس ول   " من اللجن  "سعد زغل

ام       إا، فى النهاية تقول الكاتبة      يًضأ ذ ع ه من ة المصرية   أ عبرت المر    ١٩٢٤ن
  .عن وجودها ونشاطها فى قلب الحياة العامة

انيال" وان  "جزء الث اب يحمل عن سوية" من الكت ة الن د " الحرآ ويمت
هذا الجزء من الفصل الخامس وحتى الحادى عشر، الفصل الخامس بعنوان           

دأت         " بيت المرأة " ويتناول إنشاء االتحاد النسائى المصري، الذى بإنشائه ب
دث   ة، وح ة ومعلن سوية منتظم ة ن ور، األولتحرآ ة أم دات :  ثالث زع رائ ن

اني   الحرآ وههن، الث ن وج اب ع سوية الحج سائية   : ة الن فة الن تخدام ص اس
ة     : بطريقة واضحة، الثالث   د . وجود آيان وأنشطة مستقلة للحرآ ة   أوتب  الكاتب

الفصل بشرح آيف تناقص حجاب الوجه فى مصر فى العشرينيات وحتى                
ة نظهرن                ,ربعينياتاأل ان من وجه ذى آ ه، وال  وآيف تخلصت الرائدات من
ة ل أ ر عقب دً     آب ن مقي م يك و ل ة، فه اة العام ى الحي ساء ف شارآة الن رم  ةأا للم

ساء             ا رمزً يًضأ، بل آان    فحسب ذى شمل قصر الن ا لنظام الحياة فى المدن ال
ى اآل اد الكامل عل ة االعتم وت، وعالم ى البي ل الكا. خرينف م تنتق ة تث ىب  إل

ذة عن                   ذآر نب ذا الجزء ت ه، وفى ه  تكوين االتحاد النسائى المصرى ومطالب
ى حدى عشرة فى البداية    إآل عضوة من عضوات االتحاد والالتى آن         ن أ إل
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بحن أ ام ٢٥٠ص ى ع رض . ١٩٢٩ ف ىوتتع ى إل الت الت درها أ المج ص
اد  ت -االتح ى دل ماأوالت ى    ؤس ا عل ة مع در والوطني ين الجن ط ب ى رب ها عل

و الجنس اللطيف والالتى دلت      أخرى مثل مجلة الفتاة     أسماء مجالت   أعكس  
  : وهما-لى الجندر فقطها عؤسماأ

ام     إ أبد: مجلة المصرية الصادرة باللغة الفرنسية     • ، ١٩٢٥صدارها ع
  .وآانت تخاطب الطبقة العليا والوسطى

ة         • ة العربي صادرة باللغ اد      أوالتى   : مجلة المصرية ال ا االتح ن أراد به
د      أ قطاع   إلىيصل    صدورها   أآبر من المصريين والدول العربية، وب
١٩٣٧.  

ة  أ ت الكاتب التعرض  نه صل ب ذا الف ىه سائى  إل اد الن ضمام االتح  ان
صرى  ىالم ة    إل راع والمواطن ق االقت ة بح ساء للمطالب دولى للن الف ال  التح
ساوية ضويته دوالً  . المت ملت ع ى ش ستعمروالت عة  أ وة م رى خاض خ

عة    دول الخاض ن ال ساء م صالح الن صادمت م الطبع ت تعمار، وب لالس
  .شكال خطيرةأ بلالستعمار مع الحرآة النسوية الدولية

ة و   أ"الفصل السادس    ة       "خوات الريف   أخوات المدين ه الكاتب  تناولت في
د    األ د ب صري، فق سائى الم اد الن ا االتح ام به ى ق شطة الت نواته األأن ى  س ول

ة      أوضحت   أبالخدمات االجتماعية، لكن      ة االجتماعي اد للخدم ن مدخل االتح
ان مختلًف دت  آ د اعتق ة، فق ات الخيري اقى الجمعي ن ب سويات ا ع ع أ الن ن رف

وة األ     ى الخط رات ه ساء الفقي ل الن ن آام اة ع روف   المعان ق الظ ى لخل ول
ساء          المناسبة إل  ة آن وقهن الكامل ى حق ذه    . مكانية حصول الفقيرات عل ومن ه

لحقت  أطفال والنساء فى منطقة البغال، والتى       نشطة افتتاح عيادة طبية لأل    األ
مى    ات س دريب الفتي شغل لت ت اإل"بم اونيصالح البي ضانة "تع ، ودار لح

صيل     أ ة بالتف ت الكاتب زء تناول ذا الج ى ه ن، وف ى يعمل سيدات الالت ال ال طف
. نشطة الرائدات النسويات فى مجال الصحة والتدريب والخدمة االجتماعية        أ
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اعلهن  ذا تف ام أوآ ا ع زال ترآي ان وزل اء حروب البلق ، حيث قمن ١٩٣٩ثن
ساء للعم   يس الن ضحايا، وتحم ات لل ع تبرع ى اإلبجم عافات األل ف ة، س ولي

دات    يًضأتناولت . حمروتكونت لجنة  سيدات الهالل األ      ام الرائ ة اهتم ا الكاتب
ر   أ و النسويات باحتياجات المناطق الريفية، فقد ناشد االتحاد طويالً         ار ال ى أث

االت             إلىالعام للنظر     حال الريف، ونشرت مجلة المصرية سالسل من المق
راضى والحكومة تقديم يد العون      ناشد مالك األ  التى توضح حال الفالحين وت    

ف،    لهم، آما قام االتحاد بخطوات عملية فأنشأ لجنة تحسين األ          حوال فى الري
ة أل ا تعرضت الكاتب اد آم شطة االتح شار األأن اء انت ى ثن ة ف راض الوبائي م

ام   ا ع شار المالري ل انت ام  ١٩٤٤مصر، مث وليرا ع ا، والك ى مصر العلي  ف
  . فى الدلتا١٩٤٧

 إلى فيه   ةتتعرض الكاتب " عادة تنظيم العائلة  إ" بعنوان   "الفصل السابع "
سيطرة األ   إفتقول  . سرة فى تلك الفترة، وعالقات القوة فيها      شكل األ  ة  ن ال بوي

ساء، و            أسرة ب  ألالمستبدة راسخة داخل ا      تحكم فى الن ددة من ال ن إشكال متع
ر وفًق   ت تتغي ة  آان روف الطبقي ة والظ ة االجتماعي ة  و. ا للطبق ت الدول ترآ

سيرات   حوال الشخصية، وطبقً    السلطات الدينية مسيطرة على قانون األ      ا للتف
شريع   ة لل ة التقليدي ت     اإلتينالديني ات تح ت الزوج سيحية، آان المية والم س

لطة  نأس ة صعبة . زواجه اك مهم ذا آانت هن سويات أوله دات الن ام الرائ م
ال  تخدام الرج وء اس اح س بح جم تهدفن آ ك، فاس ر ذل ازاتهم، لتغيي  المتي

فتعرض الكاتبة باستفاضة حملتهن    . سالميين المعاصرين باستخدام منطق اإل  
انون األإل ب   صالح ق ن المطال دد م ه بع البن في ذى ط وال الشخصية، وال ح

 تنظيم حق الطالق  – تقييد تعدد الزوجات –تحديد سن الزواج للفتيات    : منها
رة     –لغاء بيت الطاعة    إ –المطلق للرجل    ول  ........). الحضانة    تمديد فت وتق

اد               ن هذه الحملة آانت مخيبة لآل     أ ا االتح اد فيه رة التى ق مال، ففى خالل الفت
ش أالنسائى المصرى تلك الحملة حدثت التغييرات الكبيرة والوحيدة التى     ها أن

انون األ ام ق وال الشخصية ع اد أو. ١٩٢٩ح سة االتح انون أعلنت رئي ن الق
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دنى أال لتقنين سن    إفهو لم يستجب    . صالحاإلا من روح    المعدل جاء محرومً  
درة           للزواج، والتوسع فى الحضانة لأل     ق بق دم توضيحات محدودة تتعل م، وق

ى   ساء عل ابح      أالن ر آ ة غي ر الكاتب ة نظ ن وجه ذا م الق، وه بن الط ن يطل
  .بوية وامتيازاتها بدرجة آبيرةللسلطة األ

ى ا فى هذا الفصل     يًضأتتطرق الكاتبة    شكيل   إ إل ادة ت ساء فى     أ ع دوار الن
ان  . اتي واخر الثالثين أليه الرائدات النسويات فى      إالعائلة، والذى اتجهت     وآ

د وأ ة أح م الطرق المؤدي ىه ى  إل ع ف ساء والتوس لطة الن ادة س ن أ زي دواره
رة حضانة األ              داخل األ  ادة فت د الخاص بزي ذلك    م أل سرة، هو البن ا، وب طفاله

وغ   مشارف س    إلىطفال  أم على   امتدت سلطة األ   ة     . ن البل ه  أوذآرت الكاتب ن
د       يفى الثالثين  رن العشرين، ب ة تظهر فى المجتمع عرفت       أت  أات من الق زم

م  زواجأ"باس ة ال ن "زم ى م دم  أ، والت صادية، وع ة االقت ساد الحال بابها آ س
شباب          اه ال ة اتج ة، وبداي زوج والزوج ى لل ستوى التعليم ى الم ساوى ف الت

زواج          جنبيات، وبدء تفكير الفتي   أللزواج من    دول عن ال ات المتعلمات فى الع
دورين          ين ال دمج ب ا     .....لعدم الرغبة فى ال ى دى  أوهو م دات     إل ة الرائ  مطالب

دور األ       أباالهتمام بتعليم المر   وم ب ع،           ة آى تق دم المجتم ى وجه يحقق تق م عل
االتهن      ى مق تمرار ف ع االس ور، م ة المه ن قيم يض م ة للتخف نن حمل ا ش آم

دعوى  اظراتهن بال ىومن ه يجب أ إل رأال يتوقف تأن ة عن أثير الم ة المتعلم
  .مة والمجتمع األإلىسرة فقط، بل يتسع حدود األ

 ويتحدث عن تعليم النساء على آل        "مةتعليم األ "الفصل الثامن بعنوان    
دفً   ان ه ذى آ ادين، وال ل المي ى آ ستويات وف سوية ا محورًيالم ة الن ا للحرآ

صرية ص   . الم سائى الم اد الن ب االتح د طال ام  فلق ى ع شاء إ ب١٩٢٣رى ف ن
ام   ات ع ة للبن برا الثانوي ة ش ل افتتحت مدرس ات، وبالفع ة للبن دارس ثانوي م

واستمر االتحاد فى ضغوطه    . نا له  االتحاد ذلك نصرً    نساء ، واعتبر ١٩٢٥
وال       أنشاء مدارس ثانوية    إل ات، وبالفعل ت دارس سواء      ى إ خرى للبن شاء الم ن
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والى ضغوطه   وبينما آان ا. قاليمو األ أفى القاهرة    التحاد النسائى المصرى ي
ى  ة،  إف دارس الثانوي شاء الم ذت أن ى "خ ة موس ة  آ ا اتجاًه"نبوي ر، معبئ خ

نشاء مدرسة ابتدائية للبنات، ورغم      سكندرية إل ثرياء فى اإل  طاقات النساء األ  
ارف،              ار موظفى وزارة المع ا افتتحت    فإالصعوبات التى واجهتها من آب نه

 حى محرم بك المتميز، وبعد سنوات قليلة افتتحت           فى "ترقية الفتاة "مدرسة  
اهرة      أمدرسة ثانوية    ات فى الق سوية     أو. خرى للبن ة الن دات الحرآ سست رائ

ر    ات الق ى توجيه ات عل يم الفتي وتهن لتعل اريخ اإل آدع ى الت المي، ن وعل س
رات       االت والمحاض الل المق ن خ ك م صري، وذل ونى الم اريخ الفرع والت

وطني، فطالبن          آما آن و  . والخطب العامة  شعور ال اعيات لدور التعليم فى ال
ة جزءً   ن يكون تراث األ   أب يً أ ام اهج الدراسة      اساس ا طالبن     .  من من ا يضً أآم
اهج      إب ة باأل    . دخال التربية الرياضية ضمن المن ام والنسب    وتوضح الكاتب رق

ان      نن الفتيات تفوق  أآيف   يم    أ.  فى التعليم على نظرائهن من الفتي ا عن التعل م
ة المصرية األ    ُأ،  ١٩٢٥نه فى عام    إى فتقول   الجامع ة،  عيد تشكيل الجامع هلي

ة آ   حلُأبعد االستقالل، و   ة      ُأحدى مؤسساتها، و    إقت بالدول سميتها بجامع د ت عي
بواب ُاغلقت ن األأنها مفتوحة لكل المصريين، غير أعالن  إول، وتم   فؤاد األ 

ر     . مام النساء أ م يكن ال ساندً    أول ام م ساء      اى الع يم الن ذا    . الجامعي  لتعل ومع ه
تعدادها   أ ة اس دت الحكوم ارج، و  لب ى الخ صريات ف يم الم لت أدعم تعل رس

ل  ة بالفع ـىمجموع راإ إل البتهن . نجلت سويات مط دات الن لت الرائ وواص
ة               إلىبدخول النساء    ة، واتخذ خطوة عملي يس الجامع اندهم رئ ة، وس  الجامع

ساندته، ب نلت ذ م محأفي دوء،ن س ن الن ، به ة صغيرة م اق  لجماع ساء لاللتح
ام   ة ع تهن، و   ١٩٢٩بالجامع ى دراس زن ف د تمي سائى  أ، وق اد الن ذاع االتح

وقهن صرى تف ة    . الم دارس مختلط س الم ى عك ة عل ت الجامع ن آان لك
ذا         الجنسين، واستمرت الفضيلة تلقى االهتمام األ      ان ه ائالت، وآ دى الع ول ل

بًب ى س ا ف ا إا لتردده ال بناته ىرس ةإل ك .  الجامع ى ذل اء عل ذت وبن اتخ
سين  إ ين الجن صل ب ة للف ى الجامع راءات ف ك  . ج د ذل ة بع ل الكاتب ىوتنتق  إل
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ساء لاللتحاق باأل        دة        المعارك التى خاضتها الن ات الجدي ة والكلي سام المختلف ق
رة على الرجال   وقصموالتى آانت   ... ا مثل الهندسة والزراعة والتجارة    يًضأ

سا    . نها تفوقت عليهم فيها   أوآيف   ا       ثم تذآر نماذج لن ء استكملن الدراسة العلي
ة المصرية  ة سواء من خالل الجامع درجات العلمي ن ال و من خالل أوحقق

ى ا الكاتبة يًضأتتطرق  . و فى الخارج  أجنبية فى مصر    المعاهد الخاصة األ    إل
االت      رأة مج دخول الم سويات ب دات الن ة الرائ ن   أمطالب ل الف رى مث خ

ة الفصل        ش أو... والرياضات المختلفة والرسم والتصوير      ى ارت فى نهاي  إل
ى   سين، والت ضية اختالط الجن ساء، وهى ق يم الن ى صاحبت تعل ضية الت الق
ة، وانقضت                    سياسية المختلف ات ال اء مع التقلب ين الظهور واالختف ا ب آانت م

  .زمة مع قيام الثورة وراية االشتراآيةهذه األ

ع  صل التاس ى الف ن دائًم"ف ساء آ امالتالن ة"ا ع ة حمل شرح الكاتب   ت
ذى وصفته         الرائدات النسويات المطالبة بحق النساء فى العمل، ذلك الحق ال

آثر من التعليم، فمن خالل العمل يمكن      أبوية  ا للثقافة األ  نه آان يشكل تهديدً   أ
ى األ   ادى عل اد الم يض االعتم ت وتخف ى البي صر ف اوز الق ساء تج م للن ب ث

سويات   ا الخطوات التى آانت ال      وعرضت الكاتبة تفصيليً  . الزوج ا  نخطوين ه
ويين، ومن    لتحقيق مطلبهن، والردود التى آن يواجهنها من المحافظين األ           ب

ة                    ا واجهن من هجوم باسم عف ا، وم رد عليه الليبراليين التقدميين، وآيفية ال
ر ك أالم ع ذل املن م تالط، وآيف تع ع االخ تزول م ى س د. ة الت ساء أوب ت الن

د            ة، وق رد أالدخول فى مجاالت العمل المختلف رً ااب جزءً ت  الكف شرح  ا آبي  ل
انون تنظيم                   ة، حتى صدر ق امالت فى المصانع والمحال التجاري وضع الع

ام   ساء ع ل الن ه  ١٩٣٣عم ن علي ه وعلق سويات مع ت الن ت . ، وتفاعل تطرق
ًضأ ة ي ىا الكاتب دات إل سويات جاه ذى عملت الن التعليم وال ساء ب تغال الن  اش

تغل         ساء اش اذج لن اذج لنجاح المعلمات      بالنعلى تحقيقه، وجاء بنم ل، ونم فع
ساء عموًم اظرات والن ذا مجال الصحة ومجال والن يم، وآ ا فى مجال التعل

ة             يًضأ والصحافة، و  ةالمحاما از الدول ساء بوظائف عدة فى جه . ا اشتغال الن
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ه التى آانت          أو ة الترفي التعرض لمهن ذا الفصل ب ة ه ر   تنهت الكاتب ر غي عتب
شهرة    اح وال م النج ساء رغ ة للن ل   محترم دة مث اذج ع ى بنم وم أ، وات م آلث

  .سمهان وبديعة مصابنيأو

وان     ل عن ر يحم صل العاش ساء "الف اجرة بالن ة  "المت اول معرآ  ويتن
ة     ه الدول ت تقنن ذى آان اء، وال د البغ صرى ض سائى الم اد الن ول . االتح وتق

 البغاء تحت المجهر للفحص آصورة    نن الرائدات النسويات وضع   إالكاتبة  
تغالل   ور االس ن ص ة       م ى الطبق در وف ى الجن روق ف ى الف ى عل  المبن

ذ       أوتشرح وضع و  . االجتماعية شكال البغاء فى مصر، وتتعرض لتاريخه من
ة      . ١٩٠٥وائل القرن التاسع عشر، حتى تقنينه فى        أ ثم تتناول بالتفصيل حمل

ة        سلطة الديني دعم ال ا ب تعن فيه ى اس اء، والت د البغ سويات ض دات الن الرائ
ة ب   زهر   المتمثلة فى األ   شريف، وآانت المطالب اء   إال اء البغ ة،  يضً ألغ ا عالمي

ام              دولى ع سائى ال ه التحالف الن ام         ١٩٢٣حيث طالب ب ة فى ع ، وفى النهاي
اء م    أغلقت منازل البغاء بقرار عسكري، ثم       أ ١٩٤٩ ا  قانونً  ارمً جصبح البغ

ة    أو. ١٩٥٢بعد ثورة    دات المصريات ربط      أوضحت الكاتب اء   نن الرائ  البغ
ة فى مصر، وحاولن توسيع            األ باالمتيازات دراك عضوات التحالف     إجنبي

ذلك المى ب سائى الع صريات الت . الن سويات الم ستطع الن م ت ن ل ى ألك ثير عل
ة ب      ازات األ    إنساء التحالف الدولى للمطالب اء االمتي ا        لغ ة فى مصر حينم جنبي

ق          ازات بح ت االمتي دما ربط ك عن تطاعت ذل ا اس اء، ولكنه ا بالبغ ربطته
سيتها      أحيث آانت المرأة حينما تتزوج من       . زوجةالجنسية لل  سقط جن جنبى ت

دً       .وتعطى جنسية زوجها   اء تحدي ة الموضوع       وفى قضية البغ ا تناولت الكاتب
  . بالقوانين العالمية واالستعمار والرقهوسع الرتباطأبشكل 

ادى عشر وان - الفصل الح اني، بعن ة الجزء الث ه الكاتب تم ب ذى تخت  وال
راع وال" ق االقت ةح ق    - "مواطن ساء بح ة الن ة مطالب ه الكاتب اول في تتن

وق     أمل  أالتصويت والممارسة السياسية، فهن آن على        ن يتمتعن بكامل الحق
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ذا األ            ا زاد من ه ن جاء دستور     أمل   السياسية والمواطنة بعد االستقالل، وم
 ٧٤ـ  ، ومادته الثالثة التى تقضى بمساواة جميع المصريين، ومادته ال         ١٩٢٣

انون            ، ال ٨٢و لتان منحتا جميع المصريين حق االقتراع، ولكن عند صدور ق
ذا الحق للرجال فقط         أاالنتخابات، منع النساء من حق التصويت و        . عطى ه

ن،      ى حقه ساء للحصول عل اح الن ضال وآف دء ن ة ب شرح الكاتب ا ت ن هن وم
ول  سياسية،      إوتق الحقوق ال ة ب ق للمطالب سياسى آطري ل ال دأن بالعم ن ب نه

د  واشتبكن فى  ى حدثت فى البل ات الت دة آ آل التقلب ذاك، واتخذن طرق ع ن
صويت، و ق الت ة بح وع أللمطالب رن الموض ًضأث الف ي ؤتمر التح ى م ا ف

دولي  سائى ال د،       أو. الن فحات الجرائ ى ص ع عل دل واس وع بج ر الموض ثي
ًرأو ام  خي ى ع ى     ١٩٥٦ا ف ق ف ساء الح صر الن ى م ورى ف ام الث نح النظ  م

اب صويت واالنتخ ى ا. الت دً وف صل تحدي ذا الف ة ه ة  لحقيق ه الكاتب ر في ا ُتظه
نم             رادهن، وي النضال المستميت للنساء والسبل العديدة التى سلكنها لتحقيق م

ر و  ن تفكي حة  إع ة واض ام أيديولوجي ذى    أم سياسى ال يهن ال نهن، ووع عي
ساندهن أل  ن ي ل وم ه بالفع ساندهن القتناع ن ي رفن م ن يع ه جعله غراض

  .السياسية الشخصية المؤقتة

وان           الجزء الثالث واأل    اب يحمل عن ر من الكت دائرة المتوسعة   "خي " ال
ه    شر وعنوان انى ع صل الث و الف د ه صل واح ن ف ون م سوية "ويتك الن

ة يم     "العربي ى التنظ صرى ف سائى الم اد الن ة دور االتح اول باستفاض  ويتن
 الكاتبة بعرض    أوتبد. المؤسسى للحرآة النسوية الممتدة عبر البلدان العربية      

ر ى  س سطينيات ف ساء الفل شارآة الن سطين وم ى فل سوية ف ة الن يع للحرآ
صهيونية           ة ال ل     . النضال ضد االستعمار البريطانى وضد الحرآ م تنتق ى ث  إل

صرى فى دعمهن والتضامن معهن ووضع القضية      مدور االتحاد النسائى ال   
سط دوليأنية يالفل ع ال ام المجتم ع  . م صرى م سائى الم اد الن ضامن االتح وت
ة باستفاضة              نساء ا  شرح الكاتب سطين، وت لعرب لدعم القضية والدفاع عن فل

راضى المقدسة، واالحتجاجات التى     السبل التى سلكتها النساء للدفاع عن األ      
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ين   ى دع ؤتمرات الت دمنها والم ا إق وان . ليه ت عن سوية "وتح دود الن ح
د             " الدولية سائى ال ؤتمر التحالف الن ولى تناولت الكاتبة الجدل الذى ثار فى م
ام  سائى       ١٩٣٩ع د الن صريات، والوف سويات الم ه الن ارآت في ذى ش ، وال

ات،                سويات العربي اب الن سطين، وشاءت الظروف غي اليهودى القادم من فل
حيث تعامل التحالف النسائى الدولى بغير عدل مع القضية الفلسطينية بحجة   

ا ر     أ دول، وهن سياسية لل شئون ال ى ال دخل ف الف ال يت سويأن التح ات ت الن
سالم و        إلىن التحالف ينظر    أالمصريات   دد ال ة    إ المسائل التى ته دار العدال ه

ق األ  دما يتعل ا عن شكل م شكل  ب سطين، وب ر بفل ق األ آم دما يتعل ر عن ر خ م
ا      دفعمما  . وروباأب ر   ل هدى شعراوى وزميالته سائى      فى إ  لتفكي اد ن شاء اتح ن

و ل دع ي، وبالفع ة، وعق نعرب دان العربي ل البل ن آ سويات م ؤتمر  الن د الم
اهرة         ة،           ١٩٤٤النسائى العربى فى الق ان موضوعه هو الوحدة العربي ، وآ

ات  . ووحدة النساء العربيات، ووحدة النساء والرجال   وعرضت الكاتبة فاعلي
ة شرحً         . المؤتمر ومطالبه ونتائجه   دمت الكاتب حوال   لأل اوفى نهاية الفصل ق

ى األ  سائى المصرى ف اد الن ا االتح ى تعرض له ات ربعينالت ىي ن وقف أ إل
 جمعية هدى شعراوي، التى ُآرست    إلى، وتم تغيير اسمه ١٩٥٦عمله عام  

  .عمال الخيريةلأل

اب مؤرًخ ذا الكت ر ه ة يعتب ى النهاي ًداف ى مصر ا جي سوية ف ة الن  للحرآ
اعلهن          وتفاعل النسويات المصريات مع النسويات العربيات والعالميات، وتف

بة فكر   تى الوجود فيها، آما توضح الكا     صرارهن عل إمع القضايا السياسية و   
ين            ر سواء داعم تفهم لمواقف الغي واعى الم ر  أالنسويات المصريات ال و غي

ضاياهن   الح ق ى ص ن ف ف م ساء بمواق تعانة الن شرح اس ا ت ين، آم داعم
تنادهن   ولهن واس ىوقب دين اإلإل اب     ال ى الكت البهن، وينف دعم مط المى ل س

سوية ي       أشكالية  إ سوية وفكر الن ة            أن الن شهد الكاتب ا من الغرب، حيث تست تين
ذآراتهن، والتى هى قصص              ع م بقصص بسيطة فى حياة النسويات من واق

اب ت           ثير أتحدث لمعظمنا لكوننا ولدنا نساء، وتعرض الكاتبة بين سطور الكت
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ا             أدب، وت الحرآة النسوية على األ    ات التى تتخلله اذج عدة من الرواي تى بنم
ش  ارة ب ضايا المث ة للق البهنن أرؤي ساء ومط ا . الن صقلآم ا بت جزاء أ آتابه

نم           أآثيرة من المقاالت     ضالهن، وت و االحتجاجات التى قدمتها النساء خالل ن
ذآرات          دة ومتنوعة، وم راءات عدي اب عن ق ا الكت المصادر التى ينتهى به

دة باإل صيات عدي افة لشخ ىض ع إل ابالت م سويات، ومق ذآرات الن  م
ذا ا     راءة ه ارئ   شخصيات معاصرة، وبق اب يعرف الق دات  بلكت اريخ الرائ ت

دة              لالنسويات المشرف والالتى     ه من مكاسب عدي ا نحن في نضالهن ندين بم
  . النساءحصلت عليها

  :المشارآات والمشارآون 
 .المديرة التنفيذية لملتقى من أجل نساء فى التنمية: إيناس الشافعي •
  مترجم: سامح سمير •
  .مترجمة : شهرت العالم •
و الن  • يرين أب اش ة   : ج ة اإلنجليزي سم اللغ تاذة بق اهرة  , أس ة الق جامع

  .وناقدة أدبية نسوية
  .ةعضوة مؤسسة بمؤسسة المرأة الجديد : نـولة درويــش •
ة     مدرسة : هالة آمال  • ة اإلنجليزي اهرة، عضوة        بقسم اللغ ة الق ، جامع

  .ربمؤسسة المرأة والذاآرة، وباحثة مهتمة بدراسات الجند
رأة      مساعدة منسق  :  آمال وسام • شابات بمؤسسة الم ة برنامج منتدى ال

  .الجديدة
صطفى • سرى م اون   : ي ة التع رأة بوآال وق الم م حق امج دع دير برن م

  مانى، وباحث فى مجال حقوق الإنساالفنى األل
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 دعوة للكتابة
 الرابع عشر العدد - طيبة

 والعوملةالنساء 
ات فى ع            طيبةيهدف هذا العدد من      م الخطاب ا   إلى البحث فى أحد أه المن

ة    . اليوم وهو خطاب العولمة فى تناوله ألمور الجندر والنساء         فقد ارتأت هيئ
حتى وإن آان   , التحرير أن تكريس عدد آامل لهذا الموضوع أمر ضرورى        

  .قد تم تناول هذا الموضوع بصفة جزئية فى مواد األعداد السابقة
  :ومن المحاور المقترحة لهذا العدد 

  .خاصة بالنساء   المؤتمرات الدولية ال-
  .   العولمة وحقوق اإلنسان الخاصة بالنساء-
  .   المنظمات النسائية فى ظل العولمة-
  .   عمالة النساء في ظل العولمة-
  .   العولمة والعنف ضد النساء-

دد والتى         طيبةوترحب هيئة تحرير      بالمشارآات الخاصة بموضوع الع
ذآور        شملها المحاور الم را      ونرجو أن تق    . ةقد ال ت ى أق  صدم اإلسهامات عل

دود   ى ح ة ف ات،  ٥٠٠٠ -٣٠٠٠مرن ة للدراس ة  ٣٠٠٠ -٢٠٠٠آلم آلم
صاه      د أق ى موع واد ف ال الم تم إرس ى أن ي ب، عل روض الكت ل٣٠لع   أبري

 :، وذلك بأى من الوسائل التالية٢٠١٠
دى  وان بري يد،      ١٤: عن ن ش الرش رع م ند، متف نعم س د الم ارع عب ش

 المهندسين
  org.nwrcegypt@nwrc  :   بريد إلكترونى
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. على ما يبدو أن غياب قضايا النساء عن الفكر القومى يشكل سمة عامة           
ومى أن   تج الفكرى الق اوين المن دما يراجع عن ى الباحث عن سهل عل فمن ال

ة والصراع ا                ة واالستعمار والهوي ضايا الدول اب، فق ذا الغي لعربى  يالحظ ه
ر من اهتمامات                   اإل ز األآب شغل الحي سية التى ت اوين الرئي سرائيلى هى العن

ا    وهى قضايا ذات أهمية بالشك، ولكن آثيً   . المفكر القومى  م توظيفه ا ت را م
  .  تتعلق بالحريات وحقوق اإلنسانأخرىمن أجل تغييب قضايا 

  يسرى مصطفى

ام      ذ ع سائد من اب ال د أن الخط دقيق نج ى اآل١٩٢٣بالت ق حت ن والمتعل
بالنساء هو الخطاب المتعلق بالرجال فى األصل، وهو ما يفسر سبب تلحف            
كله ومضمونه   ان ش ا آ وطنى أي ار ال ل التي ة أو لنق سوية بالحرآ ة الن الحرآ

ه ذآرات  . وتوجه ة م عراوي "وبمراجع دى ش ار "ه ظ الق شاط ئ يلح  أن الن
الحرآة الوطنية،   ب المحموم الذى بذلته النساء فى ذلك الوقت آان آله متصالً         

فقد آانت لجنة السيدات بالوفد تصدر بيانات فى آل مناسبة متعلقة باالنتداب            
   .البريطاني

  شيرين أبو النجا

وطنى             وقد اتسمت الحرآة النسائية منذ بدايات القرن العشرين بالوعى ال
م طرح  ا ت ة ، آم ساء عن المطالب الوطني م تنفصل مطالب الن ومى فل والق

دما طرح          وفى آل المناسبات       قضية المرأة    ة، فعن ة والعربي ل الوطني المحاف
ام        سيدات ع ة لل د المرآزي  اتيبً  ُآ١٩٢٤االتحاد النسائى المصرى ولجنة الوف

اة      وشامالً  ا عامً ا تصورً تيُبلمطالب المرأة المصرية، ضم  الكُ       لتطوير الحي
  .العامة المصرية فى األمور السياسية والنسوية واالجتماعية

   الشافعىإيناس
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