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ق فـــي أعقـــاب ثـــورات الربیـــع العربـــي، شـــكلت ممارســـة المواطنـــة، التـــي تتـــضمن الحقـــو

ـــة، معـــضلة حقیقیـــة؛ بحیـــث تـــشمل الرجـــال  ـــات المتبادلـــة للمـــواطن المـــصري مـــع الدول والواجب

ًوبدال من سعي المرأة المصریة للحصول على مزیـد مـن المكتـسبات . والنساء كشركاء حقیقیین

فیما بعد الثورة، تزایدت الشكوك لدى العدید من النساء حول توجه النظام الـسیاسي تحـت حكـم 

وفیمــا یخــص فتــرة مــا قبــل . ى إلغــاء الكثیــر مــن الحقــوق التــى اكتــسبنها مــن قبــلفــ" اإلخــوان"

الثورة، وكرد فعل ألوضاع البطالة، وارتفـاع أسـعار الـسلع األساسـیة، وتـدني مـستویات األجـور 

ـــة عـــامي  بـــسبب التـــضخم، شـــاركت المـــرأة المـــصریة بـــشكل ملحـــوظ فـــي االحتجاجـــات العمالی

 مــن ٢٤.٠٠٠، عنــدما بــدأ ٢٠١١ والعــشرین مــن ینــایر وأثنــاء ثــورة الخــامس٢٠٠٨ و ٢٠٠٦

 فــــي مـــصنع الغــــزل ٢٠٠٦ دیـــسمبر ٧العمـــال وآالف مـــن النــــساء العـــامالت االحتجــــاج یـــوم 

أین هم الرجـال؟ المـرأة "والنسیج بالمحلة، حیث تركن أعمالهن إلى نظرائهن من الرجال یرددن 

ًكما شاركن أیضا جنبا إلى ج). ٣٨٧: ٢٠١١المهدي، (' !هنا نب مـع الرجـال فـي احتجاجـات ً

  . بمدینة المحلة الكبرى٢٠٠٨ أبریل ٦

 ینـــایر ٢٥واســـتأنفت المـــرأة المـــصریة كـــذلك نـــشاطها حتـــى وصـــلت إلـــى ذروتهـــا فـــي 

حیـــث أكـــدت المـــرأة المـــصریة علـــى رفـــضها للقوالـــب النمطیـــة الجامـــدة التـــي تتحیـــز ، ٢٠١١

 اقـصاء المـرأة وحـصرها داخـل ًلصالح الرجل، وهـي القوالـب التـي عملـت دائمـا علـى تهمـیش و

فقـــد . دائـــرة األعمـــال المنزلیـــة، دون أن یكـــون لهـــا أى دور حقیقـــى و فعـــال فـــى الحیـــاة العامـــة

اســـتطاعت المـــرأة المـــصریة أن تلفـــت أنظـــار العـــالم أجمـــع مـــن خـــالل موقفهـــا فـــى ثـــورة ینـــایر 

مـن خـالل ، حیث وقفت جنبا إلى جنب مـع الرجـل بدایـة مـن دعواتهـا لإلنـضمام للثـورة ٢٠١١
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ًمواقــع التواصــل االجتمــاعى مــرورا بمــشاركتها الفعلیــة مــن خــالل قیادتهــا للمجموعــات النــسائیة 

علي أرض الواقع في مواجهات خطیرة مع األمن في الحركات االحتجاجیة وفي میادین الثـورة 

 وفــي هــذه اآلونــة بــدت الثقافــة. ومــشاركتها فــى تــأمین اللجــان الــشعبیة والمستــشفیات المیدانیــة

المجتمعیـــة المتعلقـــة بالهیمنـــة الذكوریـــة وكأنهـــا تتالشـــي فـــي ظـــل المجـــال العـــام القـــائم آنـــذاك، 

لتحقیق أهداف مشتركة، تمثلت في القضاء علي الظلم واالسـتبداد، والمطالبـة بالحریـة والعدالـة 

   .االجتماعیة

وتعكـــس هـــذه اإلســـهامات إلـــى أي مـــدى تـــدرك المـــرأة المـــصریة التطـــورات االجتماعیـــة 

ٕالــسیاسیة التــى حــدثت فــي بالدهــا، والــى أي مــدى حققــن أهــدافهن إلجــراء تغییــرات اجتماعیــة و

ًواقتـــصادیة، وأنهـــن حریـــصات عمـــدا علـــى تحـــسین أوضـــاعهن، وتوســـیع مطـــالبهن، واســـتكمال 

ًحقوقهن على اعتبار كونهن فواعل محدثة للتغییر، كمـا أن لهـن واجبـات وحقوقـا متـساویة مـع 

ً المـــشاركة الالفتــة للمـــرأة فــي الثـــورة، والتــي كـــان لزامــا أن یـــستتبعها  وعلــى الـــرغم مــن.الرجــال

تعــدیل الدولــة لرؤیتهــا وسیاســاتها الصــالح أوضــاعها، إال أن ذلــك لــم یتــرجم إلــي واقــع عملــي 

 مــن خــالل حكــم اإلخــوان المــسلمین الــذي حــال برؤیتــه وممارســاته دون ویتــضح ذلــك. ملمــوس

 وهذه الرؤیـة والممارسـات مـن شـأنها أن تعیـق لـیس فقـط .تحقیق المساواة في النوع االجتماعي

خطوات المرأة نحو الحصول على المواطنة الكاملة، بل یمكن أن تمحو جمیـع المكاسـب التـي 

 مـن خـالل تـدني نــسبة تمثیـل النـساء فـي مجلـس الــشعب وتجلــى ذلـك. حـصلت علیهـا مـن قبـل

مـــن إجمـــالي عـــدد % ٢ مقعـــد بنـــسبة ١١، حیـــث حـــصلت المـــرأة علـــي ٢٠١٢فـــي انتخابـــات 

  .نمقاعد المجلس، منهم مقعدین بالتعیی

aspx.577/News/eg.org.ahram.democracy://http  

  :افتراضات البحث

  :ًوبناء على ذلك، یرتكز هذا البحث على افتراضین مفادهما

النظـــام الـــسیادى األبـــوي : ًن الـــضغوط الرئیـــسیة همـــا، أوالتتعـــرض المـــرأة المـــصریة لنـــوعین مـــ

اآلخـر الـذي ال " هـن"للرجل من السیاق االجتماعي والثقافي، أو التعامـل مـع المـرأة باعتبـارهن 

وهــذا النظــام الــسیادي األبــوي النــابع مــن الــسیاق . ٕبــد مــن تهمیــشه واقــصائه والحــد مــن قدراتــه
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ل المــؤامرة غیــر المرئیــة یتجلــى فــي توجهــات ورؤى ًاالجتمــاعي الثقــافي یمثــل شــكال مــن أشــكا

هــذا االتجــاه . ًمغــایرا" آخــر"المجتمــع الــذكوري حیــال األنــشطة واإلنجــازات النــسائیة باعتبارهــا 

ًغیر العادل والقائم على التمییز لصالح الرجال علـى حـساب النـساء لـیس متواجـدا بـین الرجـال 

  . د من الفئات من النساءًفیما بینهم فحسب، بل یتواجد أیضا بین العدی

ومناصـریهم مـن العلمـاء والمثقفـین " اإلخوان"و" مبارك"هیمنة النظام السیاسي تحت حكم : ًثانیا

ـــو النظـــام نفـــسه  ـــشعب، رجـــاال ونـــساء، أو كمـــا یـــرى أفـــراد وممثل ـــى أفـــراد ال ـــة عل ًورجـــال النخب ً

محـددة ومحــدودة فــي ، ویكـون اآلخــر غیـر مقبــول وتـأثیر آرائــه ووجهـات نظــره "نحــن "باعتبـاره 

مقابل توجه النظام وعقله الجمعي، وهو ما یعكس حتمیة االنحیاز غیر العـادل علـى المـستوى 

  .المجتمعي بشكل عام، وعلى مستوى كافة النقاشات والدوائر الخاصة بالمرأة

  :أدوات البحث

رجال من ال) ٥١٧(مفردة مقسمة إلى ) ٩٩٤(ً یطبق هذا البحث استبیانا على عینة قوامها 

من النساء لتحدید مجاالت مواطنة المرأة، وأهم حقوقها الرئیسیة، وردة فعل كل من ) ٤٧٧(و

الرجال والنساء عندما تكون النساء مؤهالت للحصول على منصب قضائى رفیع، خاصة في 

إضافة إلى ذلك، یتطرق االستبیان ألهم . األحوال التي یكون الرجل فیها أقل كفاءة من المرأة

ونوع المكاسب . ات التي تواجه الدولة في تجسید المساواة بین الرجال والنساءالصعوب

  . ینایر المصریة٢٥والخسائر التى حصلت علیها النساء بعد ثورة 

كذلك، اعتمدت الدراسة على إجراء المقابالت الشخصیة مع خمس من علماء    

تصادیة، واالجتماعیة، الفلسفة واالجتماع، وذلك بغرض للتعرف على مختلف العقبات االق

والسیاسیة التي تعیق النساء من الحصول على مواطنة غیر منقوصة، ووجهة نظرهم بشأن 

  .تخصیص حصة للمرأة في البرلمان، والرؤیة المستقبلیة بشأن مواطنة المرأة

  :المحاور التالیةفي ضوء ما سبق، ستناقش تلك الورقة البحثیة 



 األربعون العدد                                                                          األوسط الشرق بحوث مجلة

 - ٩٦ - 

  فاهیمیةمقاربة م: ًأوالـ مواطنة المرأة

  ًثانیاـ وضع المرأة بین المنظور المحافظ والحدیث

الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة (ًثالثاـ معوقات حصول المرأة على المواطنة الكاملة 

  )والسیاسیة

  ًرابعاـ النتائج والتوصیات الرئیسیة

  المحور األول

  مقاربة مفاهیمیة: مواطنة المرأة

واطنة والنوع االجتماعي والتمكین واالستبعاد االجتماعي؛ یربط هذا البحث بین مفاهیم الم

وعلیه، . فالمواطنة ال یمكن تحقیقها إال من خالل تبني مدخل النوع االجتماعي في التنمیة

إما االعتماد على : فإن إشكالیة مواطنة المرأة هي في واقع الحال أمام رهانین ال ثالث لهما

شأنها ترسیخ االستبعاد االجتماعي في جوانب الحیاة ٕآلیات تمكن المرأة، واما آلیات من 

كافة، وذلك على مستوى النخبة السیاسیة ومستوى التوجه األبوي الثقافي الدیني للمجتمع 

  .  بأسره

أعضاء كاملي العضویة في "ًووفقا لمارشال، تشیر المواطنة إلى أولئك الذین هم 

 التي تیسر الحصول على الحقوق والقوى حیث یحدد المواطنة بإعتبارها المكانة". المجتمع

: المرتبطة بها، وینبغي النظر في هذه العضویة من حیث تملك ثالثة أشكال من الحقوق

  .المدنیة والسیاسیة واالجتماعیة

 وهي حقوق عقدت من قبل أعضاء المجتمع المدني، وتتضمن حریة :ـ الحقوق المدنیة١

  .التعبیر والمساواه أمام القانون

 للداللة على ممارسة درجة من السیطرة على الدولة، وتشمل الحق في :قوق السیاسیةـ الح٢

  .التصویت،والحق في االنضمام لتنظیمات سیاسیة مشروعة

، لتحقیق الرفاهیة )١٢٧: ١٩٩٩فولكس، ( هي مطالبات من الدولة :ـ الحقوق االجتماعیة٣

  ).٢٠٠٣سعد الدین إبراهیم، (االقتصادیة واألمان االجتماعي 
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ًكما توصلت المواطنة إلى أن العالقة بین الدولة والمجتمع المدني لیست أبدا حالة ثابتة، وأن 

ما هو أمر حاسم لممارسة المواطنة هو السیاق الذي یتم فیه ممارسة هذه الحقوق وااللتزامات 

  ).١٤٢-١٤١: ١٩٩٩فولكس، (

ماعي دون التطرق للعدید وفي الحقیقة، ال یمكن تناول محددات المواطنة والنوع االجت

من اآللیات كالتمكین واالستبعاد االجتماعي؛ فالتمكین مفهوم یعترف بالمرأة كعنصر فاعل 

في التنمیة، ویسعى إلى القضاء على كل أشكال التمییز ضدها، من خالل تعزیز قدراتها، 

ن ثم، فإن وم. واالعتماد على ذاتها، ویتحقق بتوسیع نطاق فرص الخیارات والبدائل أمامها

ًهذا المفهوم یجعل التنمیة أكثر تشاركیة، متجاوزا مفاهیم الرعایة االجتماعیة للنساء إلى 

السعي لحصولهن على عناصر القوة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والمعرفیة، وتمكینهن 

ظمات التقریر السنوي الرابع للمن(من التأثیر في العملیة التنمویة وممارسة حق االختیار 

  ).٢٠٠٥ تمكین المرأة، ٢٠٠٤األهلیة العربیة 

. امتالك المعرفة للذات: أولها: ًووفقا ألدبیات التمكین، تتأتى القوة من ثالثة عوامل

ًأن یكون الفرد جزءا من جماعة، أو : ثالثها. امتالك الثقة الضروریة للعمل واإلنجاز: ثانیها

 .یر طاقاته كاملةًمجتمعا یشعر فیه بالمواطنة، ویمكنه من تحر

http://www.easd.org.za/empower.htm(2002oct11)  

بناء الوعي، وبناء القدرات، وبناء القاعدة المعرفیة، : وعن آلیات تمكین المرأة فتتحدد في

  .وبناء االتجاهات الواضحة المحددة

بأنه " محمد عبد المنعم شلبي" باالستبعاد االجتماعي فیعرفه الدكتور أما فیما یتعلق

ً سواء أكان كلیا أو جزئیا، عن أي من األنساق Shut outالعملیة الدینامیة لحالة اإلقصاء  ً

االجتماعیة أو االقتصادیة أو السیاسیة أو الثقافیة، والتي تحدد مدى التكامل االجتماعي 

ًاالستبعاد ینظر إلیه بوصفه إنكارا للحقوق السیاسیة والمدنیة وهذا . للشخص في المجتمع

ًوعلیه، فإن كل استبعاد اجتماعي یمثل خرقا لحقوق المواطنة التي . واالجتماعیة للمواطنة

. تقوم على قیم ومبادئ المساواة والعدالة والمشاركة المادیة والمعنویة بین أبناء الوطن الواحد

ًعلي تطور االستبعاد االجتماعي للمرأة نظریا " محمد محیي "ویؤكد أستاذ علم االجتماع

ًوتطبیقیا، على الرغم من االستیعاب الشكلي للمرأة في القرن العشرین في كافة المجتمعات، 
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وهذه األشكال االستبعادیة المستندة إلى النوع االجتماعي جزء ال یتجزأ للتمایز االجتماعي 

 ;Brewer 1993; Brah 1996).  والجنس واإلثنیةالقائم على الطبقة والعرق والعمر

Mohei 2009).  

كما أن االستبعاد االجتماعي یتناقض مع كل الممارسات الدیمقراطیة، ألن جوهر 

الدیمقراطیة هو المشاركة؛ أي مشاركة المواطنین في عملیات صنع القرار على كافة 

ي أو ثقافي هو ممارسة ال األصعدة، وعلیه فكل استبعاد اقتصادي أو اجتماعي أو سیاس

ًدیمقراطیة تولد االحتكار والهیمنة بدرجات تتباین كما ونوعا    ).٢٠٠٩شلبي (ً

، حاولت "الناشطات اإلسالمیات في مصر: شروط التمكین"وفي دراسة لها بعنوان 

، من خالل المسح المیداني لعینة من النساء المنخرطات في أنشطة )٢٠٠٣" (شیرین حافظ"

المنظمات التطوعیة الخاصة اإلسالمیة؛ منظمة الهالل ومنظمة الفتح، االجابة اثنتین من 

كیف تقیم المرأة المصریة التمكین فى التوجه اإلسالمي، ال سیما في : عن التساؤلین التالیین

ظل وجود توجهات سلبیة لدى اإلسالمیین بشأن تحرر المرأة في مصر؟ كیف یمكن 

  ًأة المسلمة في مصر حالیا؟ لألنشطة التطوعیة أن تمكن المر

ٕوعلى الرغم من أن إنجازات واسهامات المرأة فیما یتعلق باألنشطة الطوعیة هي 

، فإن )المنظمات الطوعیة الخاصة(ًأكثر قیمة وتعقیدا في المنظمات اإلسالمیة األخرى 

ساعدة الدراسة التطبیقیة على هاتین المنظمتین تشیر إلى أن األنشطة الرعائیة تقتصر على م

، وتوفیر الخدمات األساسیة في مجاالت "الفتح"النساء األرامل كما هو الحال في منظمه 

باإلضافة إلى ذلك، لم تقدم ". الهالل"التعلیم والرعایة الصحیة، وفرص العمل كما في منظمه 

تقدیم فاعلیات المرأة المسلمة نحو الحصول " الفتح"و" الهالل"الدراسة المطبقة على منظمتي 

على مكانة مهمة في معالجة قضایا التنمیة المستدامة النسقیة، سواء في المجتمع العربي 

  .بشكل عام، أو المجتمع المصرى بشكل خاص

ًعالقة سلبیة بین كون المرأة كیانا حرا مستقال قادرا ) حافظ(ًأیضا، أقامت دراسة  ًً ً

بین عالقاتها مع األسرة والزوج بل ال المنزل واألسرة وــارج مجــدراته خــه وقــعلى إثبات ذات

ًفأن تكون المرأة كیانا حرا ومستقال فهذا ال یعني بالضرورة أن أدوارها . مع اهللا جل شأنه ً ً
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بل على العكس، فإن تمكین النساء من شأنه أن . ومسئولیاتها ستتراجع أمام أسرتها وخالقها

  . قهنیجعلهن أكثر إیجابیة ومسئولیة تجاه أقاربهن وأسرهن وخال

تحلیل عبر قومي للالمساواة والتوجهات في : التبعیة واالستقالل"وفي دراسة بعنوان 

وجود عالقة إیجابیة بین اعتماد ) ١٩٩٥(، افترض كل من باكستر وكین "النوع االجتماعي

النساء على الرجال من ناحیة وبین الالمساواة في النوع االجتماعي من ناحیة أخرى، وقد 

ذه الحجة من خالل البیانات عبر القومیة من خمس دول صناعیة غربیة قاما بتوضیح ه

الوالیات المتحدة، وكندا، وأسترالیا، : ذات البنى االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة المختلفة

كما . والسوید، والنرویج من خالل تعاملها مع قضایا التوظیف، واألسرة، وسیاسات الدولة

الحالة االجتماعیة، وحجم األطفال، : یرات المستقلة المختلفة مثلاعتمدت الدراسة على المتغ

والفجوة في الدخل، والتعلیم، والعمر، واألجر المدفوع عن ساعة العمل، والطبقة االجتماعیة 

ومع ذلك، فإن هذه المتغیرات ال تشمل تأثیر المشاركة السیاسیة . بین كل من الزوج والزوجة

ً الغربیة، بإعتباره متغیرا جوهریا في التوجهات الخاصة بالنوع للمرأة في البلدان الصناعیة ً

  .االجتماعي

  : ومن حیث النتائج الرئیسیة، خلصت الدراسة إلى ما یلي

وجود توجهات تعكس المساواة في النوع االجتماعي بین الجنسین بشكل كبیر بالدول : ًأوال

لیا وكندا، والتي عكست مساواة اإلسكندنافیة، مقارنة بنتائج التقاریر في كل من أسترا

أما نتائج التقاریر األمریكیة، فقد دلت على أقل توجهات المساواة في النوع . متوسطة

كما كانت الفجوة بین الجنسین أكثر وضوحا في . االجتماعي على مستوى العینة ككل

  .أسترالیا، والسوید، والنرویج، وأقل في الوالیات المتحدة: دول

عدة عوامل من شأنها التنبؤ بالتوجهات الخاصة بقضیة النوع االجتماعي، فالبعض هناك : ً ثانیا

منهم یذهب إلى دعم مساواة المرأة، على سبیل المثال، تعلیم المرأة، وساعات العمل مدفوعة 

ًأیضا، وفي هذا الصدد، إنجاب األطفال، والهیمنة . وغیرها من العوامل تشكل عقبة.. األجر

  ).٢٠٦- ٢٠٤: ص ١٩٩٥ٕباكستر وامیلي دابلیو كیان، (ل داخل األسرة االقتصادیة للرجا
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ْوعلى الرغم من نجاح المؤلفین في إثبات فرضیتهما، فإنهما سیواجهان مشاكل 

حقیقیة تفضي إلى وجود عالقة إیجابیة بین اعتماد الرجال على النساء وعدم المساواة في 

ل هذا التفاوت والالمساواة، سواء للرجال النوع االجتماعي، في حین أنها سوف تستنتج أن مث

وهكذا، فإن حاالت االعتمادیة . ًأو للنساء، دائما ما یأتي على حساب المرأة ولصالح الرجال

سواء على الرجال أو على النساء من شأنها أن تحقق المزید من مصالح الرجال، والسیطرة 

  . على النساء على جمیع المستویات

أن عدم المساواة في تقسیم أعمال األسرة ) ٢٠٠٨" (براون "وفي هذا السیاق، یؤكد

ًمثل هذا التفاوت یؤدي إلى تصورات الظلم عندما تواجه النساء انخفاضا فى . هو الحاسم

، عندما یكون االعتماد على الموارد )أي أن تشارك بقوة في سوق العمل(توافر الوقت 

ر التقلیدیة المبنیة على النوع االجتماعي ًمنخفضا، وعندما تتمسك المرأة باألیدیولوجیة غی

في هذا اإلطار بخلق وظائف ) ٢٠٠١" (دویتش"وینادي ). ١١٥٤: ، ص٢٠٠٨براون (

وبعبارة أخرى، فإن . األسرة من خالل إجراء االختیارات المتوافقة مع األبوة واألمومة الحقیقیة

دیة، عبر تطبیق المساواة من اشتراك الوالدین بشكل متساو یجب أن یقاوم تلك الضغوط التقلی

خالل المفاوضات الیومیة والقرارات المستمرة حول األسرة والعمل، فاآلباء ال یعتقدون أن 

وبالتالي، . األمهات هن األكثر مسؤولیة عن األطفال أو أكثر مالءمة للعنایة بهم مقارنة بهم

دویتش، (كثر إنسانیة ینبغي أن تحول األدوار القائمة على النوع االجتماعي إلى أخرى أ

  ). ٢٧-٢٥: ، صفحة٢٠٠١

أن هناك عالقة : أبعد من ذلك، إلى افتراض مفاده" هیلین ریزو"وذهبت الدكتورة 

إیجابیة بین تحقیق الدیمقراطیة االنتقالیة وعدم المساواة في النوع االجتماعي في الدول 

الربیع "قاب ثورات العربیة، وهو ما یعكس، من وجهة نظر الدراسة، واقع الحال في أع

وهنا، تكمن المشكلة في أنه إذا اتخذت الدیمقراطیة إجراءات في المجتمعات ". العربي

العربیة، العملیة الدیمقراطیة، سوف تجلب اإلسالمیین والجماعات الدینیة العقائدیة األخرى، 

التي من وبالتالي، فإن سیادة القانون . التي تعارض حقوق المرأة وحمایة الحقوق الفردیة

شأنها ضمان المساواة في النوع االجتماعي، ستحتاج إلى إضفاء الطابع المؤسسي على 

  ).١١٦٦: ٢٠٠٧ریزو، (حقوق األقلیات 
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بأن الصدام األساسى ) ب٢٠٠٣أ، ٢٠٠٣" (نوریس"و" إنجلهارت"كما أشار كل من 

النوع االجتماعي بین العالم اإلسالمي والغرب مركز في القضایا المتعلقة بعدم المساواة في 

وأكدت النتائج، في هذا الجانب، أن هناك . والتحرر الجنسي مقارنة بالحكم الدیمقراطي

اختالفات حقیقیة فى العالم اإلسالمي تتعلق بالهویة الدینیة لألفراد وتوجهاتهم حیال السلطة 

ن، وال یعتقد الدینیة رغم أن المسلمین في البلدان العربیة وغیر العربیة یدركون أنهم متدینو

لیسا، (، )١١٦٦: ٢٠٠٧ریزو، (أحد منهم أن هویته الدینیة مقدمة على هویته الوطنیة 

٢٠: ١٩٩٢.(  

بعض محددات : التمكین االقتصادي للمرأة النیجیریة"وفي دراسة له بعنوان 

: إلثبات أن الوصول إلى الموارد الحیویة" فونمي سوتان"، سعى "الحصول على الموارد

ئتمان، والتدریب، والجرارات، والخدمات الممتدة، وأصناف البذور عالیة الغلة األرض واال

)HYVs( ،واألسمدة من قبل النساء النیجیریات یتم تحدیدها من خالل العدید من العوامل ،

العضویة في الجمعیات النسائیة، والتي ال تعزز الوضع االقتصادي للمرأة فقط، ولكن : أهمها

  . ًأیضا" فل إلى أعلىالتنمیة من أس"تسهل 

وخلصت الدراسة إلى أن الموارد ال یمكن الوصول إلیها للنساء في جمیع أنحاء 

الدولة، والحدود الدینیة والتعلیمیة أو المهنیة التي یمكن أن تحول دون حصولهم لیس فقط 

ة ًولكن أیضا على البیانات المفصلعلى البیانات المفصلة ذات الصلة بالنوع االجتماعي، 

إلى جانب ذلك، هناك حاجة . االجتماعیة واالقتصادیة عن دور المرأة على جمیع المستویات

ضروریة للحكومات والمنظمات غیر الحكومیة الستهداف مساعدات معینة مع الموارد 

المخصصة للمجموعات االجتماعیة واالقتصادیة المحددة للمرأة من أجل مراعاة هذه 

  .االختالفات

من محاولة علمیة للتحقیق في المحددات " سوتان"همیة دراسة ًعموما، تنبع أ

ًاالقتصادیة للحصول على الموارد، والتي تتأثر أساسا ببعض العوامل االجتماعیة 

واالقتصادیة، ولتوافر هذه المحددات یشترط وجود التحالف بین الحكومات والمنظمات غیر 

عوامل محفزة  للوعي "لتحویلها إلى الحكومیة، والذي أسهم في تمكین المرأة النیجیریة 

وبهذا المعنى، فإن هذه . وتحدید احتیاجاتها، وتنفیذ الخطط والبرامج، والسیاسات" االجتماعي
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الدراسة لها تأثیر إیجابي على وجهات النظر واآلثار التنمویة السیاسیة التي تشجع المنظمات 

عالوة على ذلك، . لمستویاتغیر الحكومیة على تحقیق التمكین االقتصادي على جمیع ا

لهذه الدراسة أثرها على النظام الحالي كونه یوسع أهمیة األصول االقتصادیة، وخاصة 

ًاألبعاد الزراعیة، التي تعد اقتصادا غیر رسمي باعتباره المقیاس الحقیقي لمشاركة المرأة في 

  .اإلنتاج االقتصادي

في دراستهما " ریت تین دامج"و" مونیك فولمان"ومن ناحیة أخرى، افترض كل من 

، أن التناقضات الموجودة فى الخطابات الحالیة حول النوع "متساوون، لكن مختلفین"المعنونة 

وسوف تتضح . االجتماعي تشكل المفتاح لتطویر استراتیجیات نسائیة أكثر فعالیة في التعلیم

موضوعین تم هذه الجدلیة من خالل تفسیر بیانات هذه الدراسة، والتى  ستركز على 

تاریخ المرأة، واإلعالم واإللمام : تقدیمهما في التعلیم الثانوي األلماني في هولندا، هما

ومن خالل الدراسات التجریبیة، تحدث كل من الفتیان والفتیات، وتم ). ICL(بالحاسوب 

تسجیل وجهات نظرهم بشأن المساواة وعدم المساواة في النوع االجتماعي، وأهمیتها في 

  . هم الشخصیةحیات

كیف تعامل : ومن هذا المنطلق، سعت الدراسة إلى اإلجابة عن سؤال رئیسي مفاده

عدم المساواة في حالة تطویر الهویة القائمة على النوع /الشباب مع قضیة المساواة

االجتماعي المرتكزة على توازن األدوار بین الجنسین؟ وفي محاولتها تفسیر ذلك استخدمت 

ً االستطرادي النسوي، بدال من النظریات السابقة على تطویر الهویة القائمة الدراسة المنهج

على النوع االجتماعي، فهذا المنهج یدرك هویة النوع لیس فقط كمنتج اجتماعي لعملیات 

  .التنشئة االجتماعیة، ولكن كمفهوم من المنظور االجتماعي

ًعموما، تعكس نتائج هذه الدراسة تفاؤال شدیدا ألنها  ً تظهر االدعاء بأن النساء ً

والرجال متساوون، وأن األفراد لدیهم حریة االختیار في أن یكونوا مختلفین، باعتباره یمثل 

ٍالخطاب السائد في الوقت الحاضر كمعان لكل من األنوثة والذكورة، ولذا فهي ال تبدو 

ین من وأوصت الدراسة باثن. متناقضة مثل ما كان یحدث في تسعینات القرن العشرین

تشكیل روایات بدیلة : المبادئ التوجیهیة العالمیة الستراتیجیات نسائیة أكثر فعالیة، األول

ستكون هناك نتائج عكسیة في حاله : ًعن النوع االجتماعي بدال من تلك التقلیدیة، الثاني
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إقناع الطالب بضرورة التحرر، وأنهم في موقف الضحیة مثل ما یعتبرونه بالفعل ألنفسهم 

  .  یتحررواكى

ًوتعكس نتائج الدراسة وعیا مالئما لدى طالب المرحلة الثانویة، سواء البنین أو  ً

البنات، في هولندا فیما یتعلق بقضایا الهویة والمساواة في النوع االجتماعي والمساواة في 

تطور المرأة "ولكن، أعتقد أن األمر یختلف في بلداننا العربیة كما ورد في تقریر . الحقوق

، إذ أشار إلى أن المرأة العربیة تعاني فجوات في النوع ٢٠٠٤الصادر عام " العربیة

االجتماعي في جمیع مجاالت الحیاة من خالل زیادة مشاركتها في مختلف المراكز 

ودعا التقریر إلى حاجة ملحة ! االجتماعیة ومحاولتها الحصول على نصیبها من الموارد

لوعي، وقواعد البیانات، والمواقف واألسالیب من أجل تحقیق ا: لتحسین كافة العناصر اآلتیة

  .التمكین للمرأة العربیة

وعلى مستوى المجتمع المصري، أكدت نتائج دراسة حول النوع االجتماعي 

والمواطنة ودور المنظمات غیر الحكومیة في دول عربیة مختارة من خالل دراسة حالة 

لكشف عن وضعیة المرأة المصریة من حیث جمهوریة مصر العربیة، والتي تهدف إلى ا

درجة تمتعها بالحقوق المختلفة للمواطنة واألسباب التي تسهم في تشكیل هذا الوضع، على 

تمتع المرأة المصریة بنوع من المواطنة المنقوصة، مما ینعكس على مستوى مشاركتها 

لى وجود التمییز في ویعود سبب المواطنة المنقوصة إ. االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة

نصوص بعض القوانین، أو وجود فجوة بین نصوص القانون وتطبیقاته نتیجة تقسیم األدوار 

وذهبت الدراسة إلى . على أساس الجنس، مما یؤدي إلى عدم المساواه النوعیة لصالح الرجل

أن المنظمات غیر الحكومیة، وخاصة المنظمات النسائیة الدفاعیة واألخرى التنمویة 

لتمكینیة، تهدف لدعم حصول المرأة على حقوقها في ظل مناخ یوفر لها الحصول على ا

المواطنة الكاملة، وذلك بالمقارنة بمنظمات أخرى ال یزال الطابع الرعائي الخدمي، ال 

  ).٧٩: ٢٠٠٦اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیا، (ًالتنموي، غالبا علیها 
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  المحور الثاني

  ین المنظور المحافظ والحدیثوضع المرأة ب

ًوفقا لسید قطب، ووفقا للفكر اإلسالمي الحدیث، فإن األسرة هي  ، "الحاضنة للمستقبل"ً

المؤسسة األكثر أهمیة في المجتمع العربي، حیث إنها تلبي االحتیاجات االجتماعیة 

راد الذكور والسیاسیة والعاطفیة ألعضائها، كما أنها توفر فرص العمل والثروة لكل من األف

نصیر " (الدعم"، جذر هذه الكلمة یعني "العائلة"وفي اللغة العربیة مفهوم األسرة هو . واإلناث

أهمیة أكثر على دور الزواج واألسرة أكبر مما فعله " سید قطب"وضع ). ٤:، ص١٩٩٣

ًتاریخ اإلسالم بالتأكید، كما ذكر أن الرجل والمرأة یدخالن طوعا كشریكین متساویین فى 

  ).١٠٢: ، ص١٩٩٤مقدم (القة الزواج ع

، فاألسرة "بارسونز"ًفي هذا السیاق، ومن خالل المنظور التقلیدي لألسرة ووفقا لـ

انخراط األطفال في النظام المعیاري لقیم المجتمع، وتوفیر بیئة : لدیها وظیفتان رئیسیتان

ي لالغتراب فى من التأثیر النفس) ذكر(عاطفیة مستقرة من شأنها أن تخفف من العامل 

  )١٠٠-٩٩، ص١٩٩٤مقدم، (العالم المهني 

ًوان كان تقسیم العمل داخل األسرة في األیام األولى مرضیا لكل األزواج والزوجات     ٕ

ٕ هوبكنز وابراهیم، ١٩٩٣بركات، (مع جمیع الحقوق والواجبات المتصلة بمثل هذه األدوار 

ة، بدأ الرجال یفضلون النساء التى إال أنه مع ارتفاع تكالیف المعیش) ٢٠٠٠ وأمین١٩٩٧

یمكن أن یشاركن في نفقات األسرة، وهذا یؤدي بدوره إلى إنجاب عدد أقل من األطفال، 

  ).٦: ، ص٢٠٠٣نصیر، (وخلق عالقة تتمیز بالمودة واالحترام المتبادل 

أما في المجتمعات اإلسالمیة، فقد دفع حدوث التحول من النظام األبوي السلطوي 

ام األبوي الجدید في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، العائلة المسلمة إلى النظ

إلى تبني التحدیات من المصلحین والمحدثین الذین سعوا لعمل تغییرات في القواعد التي 

تحكم الزواج، والطالق، وتعدد الزوجات، وحضانة األطفال، والمیراث، وذلك من أجل تحسین 

ًأوال، التوسع في التصنیع، والتحضر، : ذه التغییرات جاءت نتیجة لـوه. وضع المرأة

اإلبقاء على قانون األسرة المسلمة الذي یضفي : ًوالتوظیف، والتعلیم الذى ترعاه الدولة، ثانیا
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الشرعیة على صالحیات من شأنها تفضیل أعضاء األسرة من الذكور على أفراد األسرة من 

  ).١١١ :، ص١٩٩٤مقدم، (اإلناث 

ومن ناحیة أخرى، تلقي التنویعات المختلفة من نظریة التحدیث الضوء على دور 

 في إعادة النظر في الثقافة – إلى جانب التحصیل التعلیمي –التصنیع والتنمیة االقتصادیة 

إنجلهارت " (ما بعد المادیة"والمواقف ما یؤدي إلى تعزیز قیم حقوق اإلنسان وحقوق المرأة 

Inglehartیس  ونورNorris ،ویرى المنظرون اللیبرالیون أن الدیمقراطیة شرط  ). ٢٠٠٣

لكن، هیاكل الحكم في الشرق . أساسي لتحقق المشاركة السیاسیة للمرأة وتمتعها بحقوقها

سواء الدول العربیة التي تحررت من االستعمار أو التي لم - -األوسط وشمال أفریقیا 

سلطویة وهو ما أدى للحیلولة دون تفعیل مفاهیم حقوق   تتسم بال-تتعرض له كإیران وتركیا 

ًوسواء كان نظام الحكم جمهوریا أو ملكیا، تتمیز . المواطنة والمشاركة السیاسیة بشكل كبیر ً

دول المنطقة بالطابع اإلقصائي واالعتماد على مجموعة ضیقة من الروابط القائمة على 

مشاركة قطاعات عریضة من المواطنین في عالقات القرابة وأهل الثقة، وبالتالي تستبعد 

 Brumbergأنظرعلى سبیل المثال، برومبرج (المؤسسات العامة، وفي مقدمتها السیاسیة 

لهذه الدول قیودا إضافیة " األبویة الجدیدة"باإلضافة إلى ذلك، فرضت الطبیعة ). ٢٠٠٢

ویدل انخفاض ). ٢٠٠٣مقدم (على المرأة على النحو الذي أدى لتهمیشها في المجال العام 

معدالت مشاركة النساء وتمثیلهن في الهیاكل السیاسیة في الشرق األوسط، مقارنة بالمناطق 

یؤدي هذا . األخرى في العالم، على وجود مشاكل في الحوكمة والتحدیث ومواطنة المرأة

ولمة الوضع إلى تقویض عملیة التنمیة في المنطقة وعدم القدرة على التعاطي مع تحدیات الع

 Karshenas، وكارشیناز ٢٠٠١، CAWTARمركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث (

  ).٢٠٠٦ومقدم 

وفي منطقة الشرق األوسط، تواجه النساء، كأفراد، تحدیات معقدة بشأن اإلنجاب 

ومن خالل دراستها . والتكاثر بسبب الضغوطات بین األعراف االجتماعیة وسیاسات الدولة

الصلة اإلیجابیة بین وضعیة المرأة في المجتمع، ) ١٩٩٦" (هورنإن"في مصر، عرضت 

غیر "واإلنجاب واألمومة، والمرأة غیر القادرة على تحقیق مثل هذه الصلة یتم وصفها بأنها 

، كما أن تحقیق المرأة لهذا الرابط یقودها إلى األمان العائلي "طبیعیة أو حتى خطیرة
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 إلى ٢٠٠٤عام " تقدم المرأة العربیة"ته، أشار تقریر وفي اإلطار ذا. واالقتصادي حتى اآلن

وأن التحدیات ال تزال موجودة، .. وجود فجوات في النوع االجتماعي في كل أوجه الحیاة"

فحتى مع تزاید أعداد النساء في المجاالت العامة، وتمتع عدد أكبر منهن بنصیب عادل من 

ًا معقدا یقلص العدالة والمعاملة المتساویة ًالموارد، ال تزال قیم النوع االجتماعي تلعب دور

  ).٢٠٠٥الشبكة العربیة للمنظمات األهلیة، " (للنساء

ًلعبت المتغیرات العالمیة دورا ملحوظا في تآكل المجتمعات ذات السلطة األبویة  ً

ًالتي میزت الساحة العامة عن القطاع الخاص، والتحرك بها قدما نحو الدخول إلى مراحل 

، وذلك من خالل تبني سیاسات )٦: ، ص٢٠٠٣نصیر (أكثر حداثة ومرونة انتقالیة 

العولمة، وما فرضته من تحدیات عالمیة وتغیرات هیكلیة مختلفة، وزیادة عمالة المرأة، وهجرة 

إضافة إلى ذلك، برزت اتجاهات العمالة للتحرك . ًاألسرة بحثا عن فرص التعلیم والعمل

ألكثر عالمیة، وترسخ مفاهیم المواطنة العالمیة، ووضع خارج الحدود، وظهور التوجهات ا

  ). ١٠٦ :، ص١٩٩٤مقدم (سیاسات من شأنها دعم دولة الرفاهة في األسرة 

ونتیجة لهذه التحوالت في أدوار األسر، أدى العدید من العوامل المباشرة وغیر 

 قدم المساواة مع المباشرة للمرأة، وال سیما في البلدان النامیة، إلى أن تصبح شریكة على

. ًأوال، التحول الدیموجرافي السریع الذي أسرع من وتیرة النمو السكاني: الرجل داخل األسرة

ًثانیا، سیاسة الدولة بما في ذلك السكان أو سیاسات تنظیم األسرة، والتي أثرت على الخیارات 

ولوجیة البرجوازیة المتحررة ًثالثا، عملت السوق الرأسمالیة واألیدی. اإلنتاجیة واإلنجابیة للمرأة

ًرابعا، یعتبر انتشار فكرة . األنثى/العام، والذكر/الخاص: ًفي انسجام معا لكسر الثنائیات

الحصول على التعلیم ودخول المدارس لكل الفئات االجتماعیة من أقوى المحددات 

تطور أن " مایكل مان"وهنا، یالحظ . االقتصادیة االجتماعیة في منطقة الشرق األوسط

التعلیم یوفر للنساء وضعیة اقتصادیة أعلى في التصنیف االقتصادي، كما إنه یتیح دخولها 

طبیعة عمل الزوجة، خاصة إذا كانت تعمل في القطاع الحدیث : ًخامسا. إلى المجال العام

، تمثل )الحصول على المال النقدي الذي یعتمد على األعمال غیر الزراعیة(من االقتصاد 

ففي مصر وتونس، على سبیل . ًما للعالقه الزوجیة ونسبة الخصوبة للزوجینًعامال مه

نصیر،  (١٩٩٥في عام ) ٪١٥(المثال، كانت مشاركة المرأة في القوى العاملة حوالي 
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ًوبالتالي لم تشهد نسبة الخصوبة انخفاضا ملحوظا مما قد یؤثر على ) ٨: ، ص١٩٩٣ ً

ن الزواج، وهذه المسألة قللت من الفروق التقلیدیة ًسادسا، ارتفاع س. معدالت التنمیة بالسلب

ًوأخیرا، ممارسة المواطنة التي تعمل على صیاغة دورا أكبر لإلناث . في العمر بین الزوجین ً

، ١٩٩٤مقدم (في اتخاذ القرارات، خاصة القرارات التي تشعرها بالقلق إزاء صحتها اإلنجابیة 

  ).١٣٢-١٣٠ :ص

اء العلماء فیما یتعلق بتأثیر العولمة في الحد من یمكن التوصل إلى تعددیة آر

فالبعض یرى أن العولمة أدت إلى استفادة الشعوب من . العقبات أمام المرأة المصریة

أن انخراط " وهبه"ویذهب . العناصر اإلیجابیة المشتركة للهویات العالمیة، ولیس للفصل بینها

دخل األجنبي، إال أن مثل هذا االنخراط البشر في عملیات العولمة ال یعكس أي نوع من الت

ًعندما یكون متحضرا، تنصهر فیه مختلف الثقافات في نفس بوتقة التحضر المؤسسي 

ومثل هذه العالقة التشاركیة العالمیة لعملیات العولمة یمكن أن تحول التفكیر . النسقي

 تمكین النساء باختصار، لن یتم. ًاألحادي الدوجماطیقي إلى آخر أكثر تشاركیة وتحضرا

 ١٦وهبه، مقابلة شخصیة، (المصریات إذا لم ینخرط المجتمع المصري في عملیة العولمة 

ومن وجهة النظر تلك، تعتبر النظریة النسویة استجابة لتهمیش المرأة، ). ٢٠١١مایو 

واستبعادها من قوة العمل وعدم التقدیر المناسب لدورها في المنزل، وعدم إضفاء الطابع 

وقد كشفت النزعة النسویة عن الثقافة الذكوریة السائدة التي تدعو .  على المواطنةالنوعي

، وساعدت Non-Citizenللنظر إلى صورة المرأة باعتبارها غیر كاملة األهلیة كمواطنة 

النزعة النسویة في إلقاء الضوء على الكیفیة التي تم بها نفي المرأة من مجتمع المواطنین 

  ).١٣: ٢٠٠٩حیي، م(المحاید المجرد 

من ناحیة أخرى، فإن المجتمع المصري في مرحلة انتقالیة من التحدیث ال تؤهله 

ًللتعامل تماما مع العولمة كعنصر رئیسي في تحریر المرأة ألنها نجحت في تفكیك 

بین األغنیاء والفقراء، بین (وعلیه، فإن العولمة تخلق  الفجوات . التناقضات، ولیس في حلها

. من دون إذابة مثل هذه الفروق واالختالفات) الرجال، بین المادیة واالجتماعیةالنساء و

وهكذا، . ًفالنساء من أكثر الفئات المجتمعیة تعرضا للتهمیش واالضطهاد في ظل العولمة

ًفإن التغیرات العالمیة قامت بتوسیع مدى العقبات التى تعانى منها النساء بدال من وضع 
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ًة واالجتماعیة واالقتصادیة االجتماعیة والسیاسیة التي أصبحت جزءا ال حلول للمشاكل الثقافی

ًلذلك، ووفقا لوجهة النظر هذه، فإن النساء في العالم الثالث هن . یتجزأ من هویات المرأة

ضحایا الرؤیة الواحدة القائمة على سیطرة الرجل، والتمییز العالمي على أساس الجنس 

وعلى مستوى المجتمع ). ٢٠١١مایو ٢١قابلة شخصیة، مصطفى، م(والعولمة والتاریخ 

أن مشاركة الدولة المصریة في ) ٢٠٠٢" (علي عبد الرازق جلبي"المصري، اعتبر الدكتور 

االقتصاد العالمي من خالل التعاطي مع آلیات السوق وتنفیذ برامج الخصخصة قد أدت 

تبار أن ارتفاع معدل خفض نسبة مخصصات الدولة لدعم الخدمات االجتماعیة، اع: إلى

إنهورن (الموالید یشكل عقبة أمام التنمیة، ولتشجیع النساء على تبنیهم برامج تنظیم األسرة 

  ).٤٢٣: ٢٠١١، شاراد، ١٩٩٦

ًووفقا لما ذكر أعاله، فإن الصور التقلیدیة لألمومة واألبوة، والتفاعالت االجتماعیة، 

ائمة على النوع االجتماعي إلجبار األزواج والمساواة بین الجنسین، والضغوط الوظیفیة الق

التى تنص على أن األمهات " أیدیولوجیة األمومة المتدفقة"نحو الوالدیة غیر المتكافئة، و

یتحملن مسئولیة حصریة نحو أطفالهن، وأن غیرهن من مقدمي الرعایة بما في ذلك اآلباء ــ 

رفض االعتقاد في االختالفات ولذلك یجب على الرجال والنساء . هي ثاني أفضل البدائل

البیولوجیة بین قدرة األمهات واآلباء على الرعایة، وأنها تعمل خارج الرعایة المشتركة من 

ًأصغر األطفال الرضع؛ وتقاسم رعایة الرضع فى هذا الدور یعزز معتقداتهم أن كال من 

طفال مناصفة ال وعلى الرغم من ذلك فإن تربیة األ. الرجال والنساء قادرون على الرعایة

ًوبدال من ذلك، فإن كال من الوالدین یتسابق على  المهن التقلیدیة عن . یعني انعكاس الدور ً

وعندما یقوم األزواج والزوجات بإجراء . طریق السماح لاللتزامات العائلیة بالتدخل في العمل

ي فى تعدیالت متناظرة، فإنه یتم تجنب دوامة حصول الزوج فقط على وضع مهني حقیق

  .نهایة المطاف

لذلك، فإن هناك ـ بالنسبة للنساء ـ حاجة ملحة إلحداث تغییر، األمر الذي یتطلب 

اعتماد نهج یمكن أن یتعامل مع تنوع الخبرات والتفاعالت التي هي جزء من : ًأوال: ما یلي

جتماعي في الدعوة الواضحة بشأن قضایا المساواة القائمة على النوع اال: ًثانیا. الحیاة الیومیة

كل مستوى كأخالقیات المشاركة التنمویة والشئون الجندریة والتنمیة في ظل تطبیق المساواة 
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في النوع االجتماعي، والتى هى في نهایة المطاف تنم عن تحدي وتغییر عالقات القوة التي 

وق في ضرورة تطبیق االستراتیجیات والتكتیكات الستخدام تأثیرات الفر: ًثالثا. تخضع للنساء

). ١٣٣٨: ، ص٢٠٠٣كورنوال (القوة التي تمكن المرأة من التعرف على واستخدام هذه القوة 

أن استنباط بعد النوع االجتماعي في المواطنة : في هذا السیاق) ٢٠٠٩" (محمد محیي"وذكر

یعد ضرورة، كما یجب أن تغرس في مشروع " المواطنة القائمة على النوع االجتماعي"أو 

ٕواذا كانت المواطنة تهدف إلى أن تتضمن ). ١٥-١٤: ٢٠٠٩محیى، (لمتمایزة المواطنة ا

األقلیات، فمن الضروري أن تشمل جمیع أشكال االختالفات االجتماعیة داخل المجتمع 

لذلك، یجب أن تركز على قضایا المرأة، والمجموعات العرقیة، والفئات . بطریقة متوازنة

  .إلخ... المهمشة 

  المحور الثالث

  وقات حصول المرأة على المواطنة الكاملةمع

  )الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة(

: رغم أن هناك ثالثة عوامل تؤثر على وصول المرأة إلى كافة المجاالت المشروعة، وهي

الثقافة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة، إال أنها تتضافر وتترابط وتؤدي إما إلى إعاقة 

إن القیود الثقافیة االجتماعیة . ٕة للتقدم، واما إلى تمهیده للوصول إلى السلطةطرق المرأ

ًواالقتصادیة والسیاسیة المفروضة على النساء ال تتضمن أصواتا من الموضوعات التنمویة، 

إلى أي مدى سیتجاوز تطبیق : والسؤال هنا. وال سیما النساء الفقیرات من دول العالم الثالث

ٕمختلف العقبات التي تعترض المرأة، واعطاء صوت للمرأة المصریة التى ال مبدأ المواطنة 

  ).٤٣٠-٤٢٩: ، ص٢٠٠١وود، (صوت لها؟ 

ثمة عالقة إیجابیة بین المرأة والتحدیث تقوم على أساس التمییز بین التقلیدیة 

اثة ال أن حل معضلة التقلیدیة والحد" لیرنر"في نقده لنظریة " توماس فریدمان"والحداثة، ویرى 

الطموح / المدینة مقابل القریة(تأتي من خالل تبني العالم العربي للنموذج الغربي للحداثة 

، حیث یشیر إلى أهمیة وجود )النقود مقابل األرض/ القبیلة مقابل الدولة/ مقابل االستسالم

تون بشجرة الزی" فریدمان"ٕهویة لألفراد، والى ضرورة تمسك األفراد بهویتهم التي عبر عنها 
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رمز ارتباط اإلنسان في منطقة الشرق األوسط بالقبیلة أو باألمة أو بالدین أو بالدولة، وهو 

، ٢٠٠٠توماس فریدمان، (األمر الذي ال یعیق إمكانیة أخذه بكل أسباب التقدم والحداثة 

  ). ٣٢-٣١: ص

فما حدث في المجتمع المصري یمثل غیاب االتفاق العام على ما یمكن تطبیقه 

وعدم وجود مثل هذا االتفاق نتج عنه نزع فتیل . ئ للتحدیث داخل المجتمع المصريكمباد

ومن ناحیة أخرى، ). ٢٠٠٥إتش، . مصطفى" (األصالة والمعاصرة"الثنائیة الثقافیة بین 

وعلى ضوء تحلیل تطور المسارات البشریة في التاریخ، یمكن مالحظة أن مثل هذه 

 الثنائیة لخدمة األفكار التي تدعم الهیمنة الذكوریة، ًالمسارات تعكس شكال آخر من أشكال

وأن المجتمع الدولي یتجاهل المحرمات الثقافیة إذا ما أقرها الرجال، ویسلط الضوء على نفس 

 ١٥خلیفة، مقابلة شخصیة (المحرمات كمرجع رئیسى للثقافة إذا ما اتبعتها النساء 

  ) .٢٠١١مایو

  :ماعیةًأوالـ المعوقات الثقافیة ـ االجت

، ومقابل ذلك فإنه )التقلیدي السلطوي(في األسرة العربیة التقلیدیة، یمثل الوالد شكل السلطة 

وبهذه الصفة، تم تعیین األب فى دور . یتحمل أعباء ومسئولیات رئیسیة تجاه أفراد أسرته

م ومن ناحیة أخرى، ت. المعیل للعائلة، وهذا الدور یضعه على قمة البناء الهرمي لعائلته

تعیین األم في دور ربة المنزل، كما أنها أقرب إلى األطفال وتمارس السلطة علیهم، على 

ًأیضا، قد یفسر بعض العلماء . الرغم من أنها في بعض األحیان قد تستخدم األب لتهدیدهم

، ١٩٩٣نصیر، (ًأن نظام األمومة یقف جنبا إلى جنب مع النظام األبوي في األسرة العربیة 

م أن كل هذه التغییرات المتعلقة بأوضاع المرأة یمكن أن تدفع لتمكینها لتصبح ورغ). ٥:ص 

ًشریكا على قدم المساواة مع الرجل داخل األسرة، فإن هناك إجماعا من معظم العلماء على  ً

وهذه . ًأن النساء في الدول العربیة، بما فیها شمال أفریقیا، ال تزال تعاني أوضاعا متدنیة

  .ن األبعاد االقتصادیة واالجتماعیةاألوضاع تنبع م

 على سبیل المثال في مصر، عانت المرأة من عواقب ،وعلى المستوى االقتصادي

أكثر سلبیة نتیجة السیاسات المختلفة الرامیة إلى تنفیذ اإلصالحات الهیكلیة، والسیاسات 

أكثر في إلى جانب ذلك، تم دفع النساء العامالت . االقتصادیة األخرى لصالح العولمة
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القطاع غیر الرسمي، والتي ال تشملها برامج الضمان االجتماعي، والتأمین الصحي، والمزایا 

وبالتأكید، فإن االنضمام إلى القطاع غیر الرسمي یدلل على العودة إلى . اإلضافیة األخرى

ل في ظ. دور األسرة، وفي هذه الحالة یتوقع من المرأة أن تتحمل مسئولیات أكبر فى األسرة

هذه الظروف السیئة، یالحظ بوضوح، في الوقت الحاضر، ظهور الخطابات المحافظة التي 

ال تشجع المرأة على المساهمة في منظمات المجتمع المدني، ودفع دورها المحلي إلى األمام 

  ). ١٩٩٩المكاوى ، (

ًوفیما یتعلق بالجانب االجتماعي، فقد عانت المرأة المصریة نقصا في الثقة في 

كما تشیر بعض استطالعات الرأي إلى أن الرجال مؤهلون للقیام بمهمات العمل . راتهنقد

السیاسي ألنهم یستطیعون التعبیر عن أنفسهم بشكل أفضل، ولدیهم القدرة على التحرر من 

ویدعم هذه القناعة ارتفاع . القیود االجتماعیة، وبالتالي لدیهم حریة أفضل فى الحركة

لنساء، والسیما في المناطق الریفیة، وسیطرة العادات والتقالید التي معدالت األمیة بین ا

" الفضیحة"و " العار"عمدت إلى تضخیم دور الرجل وتقلیص دور المرأة على أساس مفهوم 

كذلك فإن المؤسسات التعلیمیة ال ترسخ قیم ). ٢٠١١ مایو ١٥أبو النجا، مقابلة شخصیة، (

ٕأساس المساواة بین الجنسین، وانما ترسخ فكرة أسبقیة المساواة بین الذكور واإلناث على 

وهكذا، فإن فكرة أن الرجال لدیهم القدرة على االضطالع بمهام . الرجل والهیمنة الذكوریة

مصطفى، (ًصعبة مقارنة بالنساء یرسخ لدى النساء أن لدیهم حدودا معینة ال ینبغي تجاوزها 

زیز النظرة السلبیة من الرجال تجاه النساء، ویؤدي انعدام مثل هذه الثقة إلى تع). ٢٠٠٥

والنساء تجاه أنفسهن وتجاه أدوارهن، خاصة في مجال المشاركة في الحیاة العامة وفي 

  .السیاسة

وفیما یتعلق بالعالم الثالث، فقد عانت النساء من االضطهاد الثقافي الذي منعهن 

تنمویة في العالم الثالث ال تسلط من تحقیق أنفسهن كبشر بطریقة مناسبة، وحتى الدراسات ال

الضوء على أهمیة االستجابة لخبرات مختلفة من النساء واالستماع إلى األصوات التى كانت 

أن اإلشكالیة الحقیقیة في المجتمع " مصطفى"وفي هذا الصدد، یؤكد . صامتة فیما قبل 

ه نوعین من الثقافات ًالمصري، باعتباره جزءا من الدول العربیة، تنبع من حقیقة أننا نواج

یستند النوع األول على روح المساواة والحریة والدیمقراطیة . یحرضان ضد بعضهما البعض
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والعقالنیة وحقوق المرأة، وینخرط في مجال التفاعل الحیوي مع المساندة العالمیة في مجال 

ة، حیث یتم والنوع اآلخر من الثقافة هو السلطة األبوی. حقوق اإلنسان، من بین حقوق أخرى

اتخاذ القرارات من أعلى من قبل الرجال الذین لدیهم الشرعیة فقط كما أورثتها التقالید، وأنها 

  ).٢٠٠٥مصطفى، (فى العموم ثقافة مقاومة ألي إصالح أو تحدیث بشكل عام 

المرأة هي نتاج الخبرات المكتسبة، ولیست نتاج "أن " سیمون دي بوفوار"وقد ذكر 

ر إلى العالقات بین الجنسین من منظور النوع االجتماعي، والعالقات ، حیث ینظ"الفطرة

ًاالجتماعیة؛ وهذا النوع ال یرتبط بالمرأة فقط، ولكن بالرجال أیضا، والعالقات االجتماعیة 

بینهما، فجمیع الخطط تكون موجهة لتغییر العالقات بین الجنسین المبنیة على النوع 

  . ًعلى تغییر الرجال أیضا، ولیس مجرد تغییر النساءاالجتماعي، فیجب علیها التركیز 

ًوتطبیقا على الحالة المصریة، فإن هناك العدید من العقبات الثقافیة التي تواجه المرأة 

  : كما یليالمصریة 

ـ عملیة التنشئة االجتماعیة التي تقوم على هیمنة الرجل على المرأة، والنظر للمرأة باعتبارها 

  . ولیست كائنات اجتماعیةمخلوقات بیولوجیة،

  . ـ التفسیر الخاطئ للدین اإلسالمي، والذى یثبت تفوق الرجل على المرأة

ـ النظام التعلیمي المصري الذي یفرق بین المرأة والرجل في المناهج الدراسیة، والفصل بین 

  .  البنین والبنات في بعض األحیان في المدارس التعلیمیة

ٕتركز على األبعاد الجسدیة البیولوجیة للمرأة، واغفال الجوانب ـ دور وسائل اإلعالم التي 

صفوت، (االجتماعیة والسیاسیة التي تدعم إلى حد كبیر التمییز بین الرجال والنساء 

 ).٢٠١١ مایو ١٩مقابلة شخصیة، 

ًوفي الغالب، طالما كانت العالقات بین الجنسین هي أساسا عالقات اجتماعیة، 

فهم یؤثروا ویتأثروا بأنواع . هذه العالقات بمرور الوقت في أي مجتمعفینبغي أن تتغیر مثل 

الطبقة، والعالقات العرقیة، والعالقات الثقافیة والدینیة، : أخرى من العالقات االجتماعیة، مثل

ویمكن . التحضر، والتصنیع، وكذلك تشكیل الدولة: والعملیات االجتماعیة، مثل.. وغیرها

 ینایر المصریة، یمكن أن یتغیر الخطاب القائم على النوع ٢٥ ثورة االستنتاج أنه في إطار
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ٕاالجتماعي في المجتمع وفقا لمحاوالت جادة إلنتاج واعادة تشكیل الدولة المصریة والتي  ً

یمكن من خاللها إعادة تصمیم العالقات االجتماعیة والثقافیة، واألوضاع بین الرجال والنساء 

  ).١١٣ هاردینج، ص(بطریقة إیجابیة 

أن معضلة تحریر النساء ترتبط " هاردنج"ًوتطبیقا على المجتمع المصري، ادعت 

ًارتباطا وثیقا بتحریر المجتمع كله، وخاصة الرجال المصریین، حیث إنهم مقهورون اقتصادیا  ً ً

وعندما یتعرض الرجال المصریون لمثل هذه الضغوط وهذا اإلهمال، فإنهم یفرغون . ًوسیاسیا

وبعبارة أخرى، نتیجة للضغوط . نساء، الكیان الهش للمجتمع من وجهة نظرهمذلك على ال

المجتمعیة المختلفة التي تمارس على الرجال، عانت النساء من الضغوط لیس فقط 

ًالمجتمعیة والثقافیة، ولكن أیضا الرجولیة منها نتیجة األعباء االقتصادیة الثقیلة على كاهلهن 

  ).٢٠١١ایو  م١٥خلیفة، مقابلة شخصیة، (

  :ًثانیا ـ المعوقات االقتصادیة

ًألقى المیراث الثقافي، الذي یعلي من الهیمنة الذكوریة قیاسا بالمرأة، بظالله سلبا على  ً

مجمل أوضاع النساء المصریات االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، خاصة في الریف، بین 

 أصبحت حقوق اإلنسان في مصر، نساء المناطق الفقیرة والعشوائیة في الحضر، وبالتالي

 : ٢٠٠٦عبید " (المواطنة المنقوصة"والتي تشكل نصف سكان المجتمع، تندرج تحت بند 

ولقد عانت المرأة المصریة من عواقب أكثر سلبیة نتیجة مختلف ). ٢٩-٢٧ص ص 

السیاسات الرامیة إلى تنفیذ اإلصالحات الهیكلیة والسیاسات االقتصادیة األخرى لصالح 

إلى جانب ذلك، تم دفع النساء العامالت في القطاع غیر الرسمي، والتي ال تشملها . ولمةالع

وبالتأكید فإن . برامج الضمان االجتماعي، والتأمین الصحي، والمزایا اإلضافیة األخرى

وفي هذه الحالة، یتوقع . االنضمام إلى القطاع غیر الرسمي یشیر إلى العودة إلى دور األسرة

  . أن تتحمل مسؤولیات أكبر داخل األسرةمن المرأة 

ومنذ قرن واحد، كانت المشاركة السیاسیة للمرأة المصریة تظهر بشكل واضح، من 

ومع ذلك . ، وكانت هناك مشاركة سیاسیة ملحوظة١٩٦٠ إلى منتصف ١٩٥٠منتصف

، والتى تضمنت تقویض بنیة المجتمع ١٩٧٠في عام " الباب المفتوح"ونتیجة سیاسة 
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ً والتركیز على الجانب المادي بدال من المهارات المكتسبة والمؤهالت، فإن نسبة المصري،

  .المشاركة السیاسیة للمرأة انخفضت إلى أدنى معدالتها

على سبیل المثال، من خالل تطبیق سیاسة الخصخصة فقد تقلص دور الدولة في 

یات وفي مختلف الوفاء باالحتیاجات األساسیة للمواطنین المصریین على جمیع المستو

وفي ظل االنخفاض في المستویات االقتصادیة والتعلیمیة والتوعویة، فقد . المجاالت

، فهناك عالقة أساسیة "فیندو فیرما"ًووفقا لـ. انخفضت معدالت انضمام النساء في قوة العمل

یة باإلضافة إلى ذلك، فإن المرأة المصر. بین المشاركة في القوة العاملة وبین وضع المرأة

فى المجال اإلنجابي، / تعاني من عدم المساواة ألنه من الصعب تحلیل دورها في األسرة

  ).٢٠٠٤فیرما، (ِّویمكن مثل هذا التحلیل من المساعدة على فهم وضع المرأة في االقتصاد 

ًأیضا، تعكس معظم الخطط واإلجراءات التنمویة المزید من التبعیة للنساء في ظل 

وي من خالل تركیزه على الجانب االقتصادي، دون النظر إلى عملیة قصور التعریف التنم

إعادة توزیع الموارد، وكذلك قصور التعریف الخاص بتقسیم العمل من خالل ربط المساواة 

بالوضعیة االجتماعیة للنساء، دون النظر إلى األبعاد ذات الصلة بالظلم الناتج عن النوع 

  ).٢٠٠٤فیرما (ة في المجتمع االجتماعي والوضعیة الثقافیة للمرأ

  :ًثالثـاـ العقبات السیاسیة

ثمة عالقة دینامیة بین المواطنة والمشاركة والمحاسبیة كعناصر أساسیة من شأنها 

تشكیل أساس عجلة الحكم والعمل على تكاملیة األداء، وهذه العالقة الدینامیة أساسیة لیس 

ي تحدید وضعیة المرأة داخل مجتمعها ًفقط لمؤسسات الدولة، ولكن أیضا عناصر فارقة ف

  ).٧- ٣ص ص : ٢٠٠٠؛ تاندون أر ٢٠٠٩الجلبي، (

بین مصطلحي التمكین والمشاركة، وخاصة األبعاد " كورنوول"ومن جانبه، یربط 

ً، والذي یرتبط ارتباطا وثیقا بتحدید وضع "التمكین"المكانیة الستخدام وتعریف مصطلح  ً

 ومن ثم، فإن التمكین یرتبط بتحقیق األهداف التنمویة من .مشاركة المرأة في مجال التنمیة

خالل التأكید على الذات، ومنح المزید من الفرص؛ بناء واكتشاف القدرات، والدعوة للمشاركة 

  .الفاعلة
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، ولصالح الرجال، یتسم القرار األخالقي باالنحیاز، حیث إن هناك "هاردینج"ًووفقا لـ

ً تستند باألساس إلى كونها أما ومقدمة رعایة، كما تتسع هذه قرارات معینة من قرارات المرأة

ٕالقرارات لتشمل الرجال من خالل صنع القرار باعتبارهم مدیرین، واداریین، وساسة، وهي 

استنباط العلوم االجتماعیة "وهكذا، فإن أهمیة . عملیة صنع القرار للمرأة التي تم استبعادها

ة تمفصل القضایا ذات الصلة بالرجال كفئات اجتماعیة جاءت نتیج" من القواعد االجتماعیة

ًمهیمنة تشكل محورا أساسیا فى األطر المفاهیمیة فى مشاریع العلماء  هاردینغ، ص (ً

:١١٦.(  

وال یقتصر التمثیل الضعیف للنساء في الحیاة السیاسیة لیس فقط على التشریع أو 

واجد الكامل للمرأة في الحیاة السیاسیة ٕالمشاركة في االنتخابات العامة، وانما شمل كذلك الت

بشكل عام، خاصة في األحزاب، ومع ذلك كانت مساهمة المرأة في أنشطة األحزاب 

السیاسیة محدودة للغایة، رغم أن البرامج السیاسیة لجمیع األحزاب تدعم الحاجة إلى وجود 

لك، ال تزال معظم ومع ذ. المناخ المالئم لمساعدة النساء على ممارسة حقوقهن وواجباتهن

األحزاب تعمل ـ في الواقع ـ  ضد هذه المقترحات، كونها ال تضمن النساء في المحتوى الوارد 

مصطفى ، هـ  (في برامجها عبارة من خالل عدم اإلشارة إلى دور المرأة في شعاراتها 

٢٠٠٥.(  

فقط من إجمالي عدد األعضاء من %) ٢(على سبیل المثال، شكل حزب الوفد 

ً، وفقا لبرنامج الحزب، )الحزب الوطني التقدمي الوحدوي(ء، وحزب التجمع الیساري النسا

خصص عشرة مقاعد في لجنته المركزیة للنساء، وفي الممارسة العملیة، ظهر أن هناك أربع 

وكان من الطبیعي أال یضم الحزب اإلسالمي السلفي مثل حزب العمل . نساء فقط في اللجنة

أكثر من امرأتین ممثلتین في )  ینایر٢٥ًه ویتم حالیا تجدیدها بعد ثورة الذي تم تجمید أنشطت(

وتقدم االنتخابات األخیرة لمجلس الشعب داللة واضحة على هذه . اللجنة العلیا للحزب

یضع ) الحاكم( من المرشحات من نساء الحزب الوطني الدیمقراطي ١٠٩المشكلة، فمن بین 

من ) ٪٢.٤٨(ً مرشحا، وهذا یمثل فقط ٤٤٤ یبلغ  من أصل رصید المجلس و الذى١١فقط 

  .المجموع
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وتذهب وجهات نظر أخرى أبعد من ذلك من خالل الزعم بأن الحكومة المصریة 

نحت إلى تفعیل مصالحها السیاسیة المستدامة من جهة، وأعاقت المرأة المصریة من تحقیق 

عن مدى شرعیة " بهوه"فعلى سبیل المثال، یتساءل . التمكین السیاسي من جهة أخرى

وللتمكین الحقیقي . اإلقرار بنظام الكوتة للنساء، والذي قام مجلس الشعب المصري بتمریره

فة الوسائل من أجل ترشیح للمرأة في الحیاة السیاسیة، فمن األفضل لهذا المجلس تأمین كا

لماذا یمیل مجلس الشعب : لذا، یبرز سؤال مفاده. النساء أنفسهن في البرلمان المصري

ًالمصري إلى التصدیق على نظام الكوتة النسائیة بدال من تمكین النساء أنفسهن؟ ویستكمل 

البرلمان أن مجلس الشعب یمكنه تطبیق نظام الكوتة وأن تخضع تعیینات المرأة في " وهبة"

آلراء الحكومة، ویمكن أن تولد القناعة بأنه من مصلحة الرجال منح النساء هذه االمتیازات 

كل هذه الضغوط یمكن أن تؤدي بالنساء ، إلى حد كبیر، إلى المزید من الخضوع . السیاسیة

ویمكن مالحظة أن هناك عالقة سلبیة لیس فقط بین النظام السیاسي السابق قبل . والسلبیة

ً ینایر والتنویر النسائي، ولكن أیضا بین تطبیق نظام الكوتة وتمكین المرأة الحقیقي ٢٥

وبخصوص النظام السیاسي في ظل اإلخوان، ). ٢٠١١ مایو ١٦وهبه، مقابلة شخصیة، (

ومؤیدیهم من التیارات الدینیة األخرى هو التركیز " اإلخوان المسلمین"فقد كان فكر جماعة 

أة، والعودة إلى أدوارهن التقلیدیة التى تقتصر فقط على رعایة األسرة على تهمیش دور المر

  .والزوج واألطفال

ًواجماال لما سبق، فإن معظم أفراد العینة الذین تمت مقابلتهم أكدوا وجود رغبة  ٕ

متعمدة من النظام السیاسي المصري في عزل جمیع المواطنین، سواء كانوا من الرجال أو 

ومن خالل تخصیص مقاعد محجوزة لعدد . ن المشاركة السیاسیةمن النساء، ومنعهم م

، هدف النظام السیاسي إلى محاولة زائفة إلقناع نفسه، وشعبه، ٢٠١٠سیدة في عام ) ٦٤(

. والمجتمع الدولي أنه یشجع المشاركة السیاسیة على جمیع المستویات وبجمیع الوسائل

یة حقیقیة، وتعني المواطنة الدیمقراطیة یمكن القول بأنه ال مواطنة حقیقیة بدون دیمقراط

 في جمیع مصادر القوة االجتماعیة من رأس مال وسلطة - دون تمییز–مشاركة الجمیع 

ومعارف، وعلیه فإن كل حدیث عن المشاركة دون تحدید ماهیاتها وموضوعاتها وآلیاتها لهو 

 .من قبیل اللهو الفارغ
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  المحور الرابع

  النتائج والتوصیات الرئیسیة

 :ًأوالـ  النتائج

 في معرض تحلیل العالقة بین الحقوق ومجاالت المواطنة، ركز المستجیبون على -١

الربط بین أهمیة تفعیل المساواة في ممارسة الحقوق االقتصادیة والسیاسیة من ناحیة، وبین 

. من العینة من ناحیة أخرى%) ٤٦.٦( بنسبة ٣٤٣التركیز على المجال السیاسي القانوني 

نما بلغ عدد المستجیبین الذین ربطوا بین أهمیة تفعیل المساواة في ممارسة الحقوق بی

 بنسبة ١٤٢االقتصادیة والسیاسیة من ناحیة وبین مجال توفیر الخدمات من ناحیة أخرى 

)١٩.٣ .(%  

ویالحظ أن أكثر المستجیبین المؤیدین لتفعیل المساواة في ممارسة الحقوق 

من %) ٤١.٨( بنسبة ٥٦وا بربطها بمجال التنمیة ووصلوا إلى االقتصادیة هم الذین قام

جملة المؤیدین لتفعیل المساواة في ممارسة الحقوق االقتصادیة في المجاالت الثالثة 

كما أن أكثر المستجیبین المؤیدین لتفعیل المساواة ).  السیاسیة القانونیة- التنمیة-الخدمات(

 ٤٦قاموا بربطها بمجال توفیر الخدمات ووصلوا إلى في ممارسة الحقوق السیاسیة هم الذین 

من جملة المؤیدین لتفعیل المساواة في ممارسة الحقوق السیاسیة في %) ٤٠.٤(بنسبة 

  ).١،٢جدول (المجاالت الثالثة سابقة الذكر

وتبدو هذه النتائج منطقیة حیث إن من ركز على الحق في تفعیل المساواة في 

 قام بربطها بأهمیة التركیز على مجال التنمیة، ال سیما في ظل ممارسة الحقوق االقتصادیة

تقلص دور القطاع العام كقطاع أساسي للنساء في التشغیل، مما أدى إلى تعرضهن للبطالة 

وااللتجاء إلى األعمال ذات اإلنتاجیة المنخفضة خارج القطاع الرسمي وخاصة في القطاع 

 National Council for Women and World Bank Gender(الزراعي 

Assessment, 2003) والذي ال تتقاضى علیه أجرا، وضعف إنتاجیة النساء إلى ،ً

 UN) انخفاض مستوى التعلیم ونقص المعلومات وعدم تملك أصول لضمان القروض

Millennium Project, 2005) . كما أن المستجیبین الذین ركزوا على الحق في تفعیل
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حقوق السیاسیة قام بربطها بأهمیة التركیز على مجال توفیر الخدمات المساواة في ممارسة ال

ٕوالقابلیة للتصویت والترشح في االنتخابات، واصدار بطاقات الهویة الشخصیة حتى یكون 

إال أن غالبیة النسبة التي أكدت . للنساء كیانات قانونیة تؤهلهن للتصویت في االنتخابات

ادیة والسیاسیة ربطتها بالمجال السیاسي القانوني، حیث تفعیل المساواة في الحقوق االقتص

ینبغي تعدیل التشریعات الخاصة بالمرأة، وأن تشارك المرأة مع الرجل في سن وصیاغة 

القوانین الخاصة بالمرأة وحقوق اإلنسان وحدود عالقة الدولة والفرد بمؤسسات المجتمع 

  .المدني

 مساعد النائب العام، یالحظ أن  عن مدى الرضا عن تعیین المرأة في منصب-٢

قد شعروا بالغضب تجاه % ٣٣.٤ً فردا بنسبة ٩٨٩ً فردا من أفراد العینة من مجمل ٣٣٣

لتعیین المرأة في % ٦٦.٦ً فردا بنسبة ٦٥٦تعیین المرأة في هذا المنصب، وذلك مقابل تأیید 

 في المنصب وعلى المستوى الفعلي، تجاوز عدد الرافضین لتعیین المرأة. هذا المنصب

 مفردة من العینة، أما المؤیدون لحصول المرأة ٥٣٥بواقع %) ٥٤.١(نصف العینة بنسبة 

  .  مفردة من إجمالي العینة٤٥٤بواقع %) ٤٥.٩(على هذه الوظیفة فبلغت نسبتهم 

ممن یشعرون بالرضا بشأن تعیین المرأة لمنصب %) ٤٢.١(الالفت لالنتباه أن 

 ٣٨٠بواقع %) ٥٧.٩(قوا على شغلها لهذا المنصب في مقابل مساعد النائب العام لم یواف

من أفراد العینة ممن %) ٢٢.٢(وتجدر اإلشارة إلى أن . مفردة أیدوا اعتالءها هذا المنصب

یشعرون بالغضب حیال وصول المرأة لهذا المنصب وافقوا على تعیینها كمساعد للنائب العام 

  ).٣،٤الجدول ( رفضوا شغلها هذا المنصب%) ٧٧.٨(في مقابل 

 على مستوى الدول العربیة، وفي معرض الحدیث عن مشروعیة تولي المرأة -٣

المناصب القیادیة، یالحظ أنه ال توجد إال امرأة واحدة تقلدت منصب نائب الرئیس، وهي 

الشبكة العربیة (وزیرة الثقافة السوریة السابقة بموجب مرسوم رئاسي " نجاح العطار"الدكتورة 

ومن المفترض أن تمثل الزیادة في عدد الوزیرات، من ). ٢٠٠٦ت حقوق اإلنسان، لمعلوما

ً وزیرا في ٤٩٩ من أصل ٤٣ إلى ٢٠٠٢ وزیر عربي في ینایر عام ٦٠٠ من أصل ١١

ً، أكبر دلیل على التوجه المقصود لمنح المرأة دورا أكبر في صنع القرار وفي ٢٠٠٥أكتوبر 

رتها وتحقیق التكافؤ بین الجنسین، ومحاولة تضییق الفجوة التخطیط للموارد واالشتراك في إدا
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بینهما، وتوسیع الفرص المتاحة لهن، والتغلب على المعوقات التي تعترض مساهمتهن مع 

وعلى مستوى المجتمع ). ٢٠٠٦مركز الخلیج للدراسات االستراتیجیة، (الرجل في التنمیة 

، ١٩٥٢عد عشر سنوات من ثورة یولیو ، أي ب١٩٦٢المصري، تم تعیین أول وزیرة لها عام 

  ).٢٠٠٦مركز الخلیج للدراسات االستراتیجیة، " (حكمت أبو زید. د: "وهي

وعلى المستوى المیداني، وفیما یتعلق بأسباب رفض تعیین النساء في منصب مساعد 

السبب في ذلك إلى %) ٥٢.٦(ًالمدعي العام، أرجع أكثر من نصف العینة، وتحدیدا نسبة 

نوعیة العمل للمرأة، حیث إن المرأة ال بد أن تنخرط في الوظائف التقلیدیة كي تكون صعوبة 

كذلك . أكثر مالءمة لطبیعتها البیولوجیة، وكي یتسنى لها القیام بأدوارها األخرى داخل المنزل

من أفراد العینة سبب رفضهم الضطالع المرأة بهذا الدور إلى مسئولیة %) ٢٦.٥(أرجع 

ًبشكل أكثر تفصیلیا، بلغت نسبة الغاضبین من اعتالء المرأة لهذا المنصب و. المرأة كأم

 مفردة، في مقابل ٢٥٣ مفردة من مجمل ١٢٦بواقع %) ٤٩.٨(بسبب صعوبة العمل للمرأة 

 مفردة ١٥٢من المؤیدین لعمل المرأة كمساعد النائب العام لنفس السبب بواقع %) ٥٥.١(

، بلغت نسبة الغاضبین من شغل المرأة لهذا ٕواضافة إلى ذلك.  مفردة٢٧٦من جملة 

 مفردة، في مقابل ٢٥٣ مفردة ٧٩بواقع %) ٣١.٢(المنصب بسبب مسئولیة المرأة كأم 

من المؤیدین لتعیین المرأة في منصب المساعد للنائب العام لنفس السبب بواقع %) ٢٢.١(

  ).٥،٦جدول ( مفردة ٢٧٦ مفردة من مجمل ٦١

اب الرسمي المصري یعبر عن اهتمام بالغ بوضعیة  على الرغم من أن الخط-٤

المرأة، ومشاركتها في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، ومراكز صنع القرار، یكشف 

وتؤكد النتائج . الواقع الفعلي عن صعوبات تواجهها المرأة من قبل الدولة والمجتمع

ة في عالقة المرأة بالتنمیة هي في أن المشكلة الحقیقی: حقیقة مفادها) ٧(اإلحصائیة لجدول 

ٕاألساس مشكلة األدوار التقلیدیة، المؤسس على مفاهیم خاطئة بأدوار وامكانات وصالحیات 

كل من الذكور واإلناث في المجتمع، حیث إن النظام االجتماعي هو الذي یمیز بین الرجل 

 محصلة للممارسات والمرأة لصالح األول، ویشیر إلى تباین األدوار النوعیة باعتبارها

ًالنوعیة، ولیست نتاجا لفوارق بیولوجیة، وهو ما یعكس أهمیة الثقافة التقلیدیة السائدة والقیم 

 تمكین ٢٠٠٤التقریر السنوي الرابع للمنظمات األهلیة العربیة (والممارسات االجتماعیة 
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 ال تعود فحسب وعلیه، فإن ضآلة العائد التنموي الفعلي للنوع االجتماعي). ٢٠٠٥المرأة، 

ٕإلى مشكالت معبرة عن قصور وخلل في قدرات وامكانات المرأة ذاتها، ولكن باألساس إلى 

  . االقتصادي والسیاسي الذي توجد فیه-طبیعة ومشكالت وقیود المحیط االجتماعي

تجدر اإلشارة إلى المبحوثین ركزوا على أن مكمن الصعوبة الحقیقیة التي تواجهها 

 تخفیض قیمة وضع المرأة بالمقارنة مع المرأة، إذ بلغت نسبة المبحوثین :المرأة یتمثل في

في الوقت الذي لم تتجاوز فیه . ً مبحوثا٩٨٠من مجمل %) ٣٨.٨( مفردة بنسبة ٣٨٠

فعلى مستوى .  مفردة٦٧بواقع %) ٦.٨(الصعوبة الخاصة باإلعدادات االقتصادیة السلبیة 

یر الخدمات، والوضعیة السیاسیة والقانونیة على كافة المجاالت المتعلقة بالتنمیة، وتوف

تخفیض قیمة وضع المرأة بالمقارنة مع : الترتیب، یالحظ أن أكثر الصعوبات تكمن في

 مفردة في مجال التنمیة، ونسبة ٣٤٨ مفردة من مجمل ١١٨بواقع %) ٣٣.٩(الرجل بنسبة 

دمات، ونسبة  مفردة في مجال تقدیم الخ٢٣٩ مفردات من مجمل ١١٠بواقع %) ٤٦(

وبلغت .  القانوني- مفردة في المجال السیاسي٣٩٣ مفردة من مجمل ١٥٢بواقع %) ٣٨.٧(

استجابات العینة أقل نسب في صعوبة اإلعدادات االقتصادیة السلبیة، حیث لم تتجاوز في 

 مفردة، بینما انخفضت النسبة في ٣٤٨ مفردة من مجمل ١٢بواقع %) ٣.٤(مجال التنمیة 

أما .  مفردة٣٩٣ مفردة من مجمل ٢٩بواقع %) ٧.٤(یاسي القانوني لتصل إلى المجال الس

المجال الخاص بتوفیر الخدمات، فتمثل أقل الصعوبات من وجهة نظر المبحوثین في سوء 

 مفردة، تاله صعوبة اإلعدادات ٢٣٩ مفردة من مجمل ١٥بواقع %) ٦.٣(فهم العقیدة بنسبة 

جدول ( مفردة ٢٣٩ مفردة من مجمل ٢٦بواقع %) ١٠.٩ (االقتصادیة السلبیة للمرأة بنسبة

٧،٨ .(  

 یالحظ االرتباط اإلیجابي بین مالمح عدم حصول المرأة على المكاسب وبین -٥

ففي عرض أهم مالمح . المجال السیاسي القانوني مقارنة بمجالي التنمیة وتوفیر الخدمات

مح تهمیشها في الحیاة عدم حصول المرأة على مكاسب، تركز عدد المبحوثین في مل

من إجمالي %) ٣٣.٥( بنسبة ٤٥٩ مفردة من مجمل ١٥٤السیاسیة واألنشطة العامة بواقع 

منهم على تهمیش المرأة في الحیاة السیاسیة واألنشطة %) ٣٤.٤(وركزت نسبة . العینة

  . مفردة٥٣العامة في مجال توفیر الخدمات بواقع 



   زكریا محمد أمیننیفین.                                  دمواطنة المرأة المصریة بین السلطة االجتماعیة والدینیة  

 - ١٢١ - 

 المرأة في عملیة صنع القرار، حیث بلغ وفي المرتبة الثانیة جاء ملمح ضعف دور

%). ١٩.٤( مفردة بنسبة ٤٥٩ من مجمل ٨٩عدد المبحوثین الذین اختاروا هذا الملمح 

على االرتباط بین ضعف دور المرأة في %) ٥٢.٨(وركز أكثر من نصف العینة بنسبة 

 فرض وجاء ملمح.  مفردة٤٧عملیة صنع القرار وبین المجال السیاسي القانوني بواقع 

 مفردة من ٨٢األفكار الدینیة المتطرفة التي تقلل من دور المرأة في المرتبة الثالثة بواقع 

من العینة على مجال التنمیة للحیلولة %) ٤٣.٩(وأكد %). ١٧.٩( بنسبة ٤٥٩إجمالي 

  .دون فرض أفكار دینیة متطرفة تحد من شأن المرأة

 مفردة ٦٠ لتعدیل الدستور بواقع أعقب ذلك ملمح استبعاد المرأة من لجنة الحكماء

من العینة على تدني وضعیة المرأة %) ٥٠(وركز %). ١٣( مفردة بنسبة ٤٥٩من إجمالي 

  . مفردة٣٠في مجال التنمیة والذي أدى إلى مثل هذا االستبعاد بواقع 

 بنسبة ٤٥٩ مفردة من إجمالي ٥٠وتال ذلك ملمح تجاهل المرأة في البرلمان بعدد 

من العینة على عدم توفیر الخدمات التي أدت إلى تجاهل المرأة %) ٣٦(ز ، ورك%)١٠.٩(

  .في البرلمان

 مفردة بنسبة ٤٥٩ مفردة من مجمل ٢٤ًوأخیرا، ملمح إلغاء كوتة المرأة بعدد 

من العینة على ارتباط كوتة المرأة بالمجال السیاسي القانوني %) ٥٤.٢(وركز %). ٥.٢(

أن أهم مزایا الربیع العربي " نائب رئیس حزب التجمع"قاش وترى أمینة الن). ١١،١٢جدول (

ٕهي عودة المواطنین للمشاركة السیاسیة واالنتخاب وابراز رأیهم في ضرورة اعتالء النساء 

 كما ذكرت أن وصول النساء للمناصب القیادیة من خالل االنتخاب نتیجة .ةللمناصب الهام

  . یونیو٣٠ایر، وما تالها من تظاهرات في  ین٢٥طبیعیة للدور الالتي قمن به في ثورة 

أن تعیین النساء في المناصب لتحقیق المساواة فیما یطلق علیه " دالیا زخاري"وتعتقد 

، أمر غیر مقبول ألنه تمثیل شكلي إلظهار تواجد )تحقیق التوازن النوع االجتماعي(الجندر 

مقبلة تعبر عن التطویر الذي وأكدت أن المرحلة ال  .النساء وال یعكس مشاركتهن الحقیقیة

حدث في نظرة المجتمع للنساء، وتحول األمر من مجرد تعیینهن في مجلسي الشعب 

  .والشورى إلى اختیارهن بإرادة المواطنین
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ًوأخیرا، باستعراض آراء المستجیبین حول مجاالت تحقیق المواطنة للمرأة، فإن  -٦

معظم أفراد العینة أكدوا على ضرورة تفعیل المساواة في ممارسة الحقوق االقتصادیة 

  .ًوالسیاسیة معا

ففي عرض أهم مجاالت تحقیق المواطنة للمرأة، ركز المبحوثون على مجال وصول 

من إجمالي %) ٣٤.٩( بنسبة ٥٢٤ مفردة من مجمل ١٨٣یة بواقع المرأة للمناصب السیاس

منهم على ربط وصول المرأة %) ٥٩.٦(وركز أكثر من نصف العینة بنسبة . العینة

  . مفردات١٠٩للمناصب القیادیة بالمجال السیاسي القانوني بواقع 

العملیة وفي المرتبة الثانیة جاء مجال السعي إلى المزید من المشاركة النسائیة في 

 مفردة ٥٢٤ من مجمل ١٥٢االنتخابیة، حیث بلغ عدد المبحوثین الذین اختاروا هذا الملمح 

على االرتباط بین المشاركة النسائیة الفاعلة في %) ٤٥.٤(وركزت نسبة %). ٢٩(بنسبة 

  . مفردة٦٩العملیة االنتخابیة وبین مجال التنمیة بواقع 

لترشح في االنتخابات في المرتبة الثالثة بواقع وجاء مجال أهلیة المرأة في التصویت وا

من العینة على مجال %) ٣٧.٣(، وأكد %)٢٨.٦( بنسبة ٥٢٤ مفردة من إجمالي ١٥٠

ومما ال .  مفردة٥٦توفیر الخدمات لدعم أحقیة تصویت وترشح المرأة في االنتخابات بواقع 

إلى اعتالئها العدید من  ینایر أدى ٢٥شك أن انتخاب المرأة ال تعیینها في أعقاب ثورة 

المناصب القیادیة، حیث فتح نظام االنتخاب الباب أمام النساء للوصول إلى المناصب 

   .ًالقیادیة بدال من التعیین، خاصة بعد نجاح سیدتین مؤخرا في اعتالء مواقع قیادیة هامة

 ١٠٨الفوز بمنصب رئیس حزب الدستور بعدد " هالة شكر اهللا"واستطاعت الدكتورة 

ً، خلفا للدكتور ٢٠٣أصوات من إجمالي أصوات الجمعیة العمومیة للحزب البالغ عددها 

كما وصلت  لتكون بهذا أول امرأة تتولى منصب رئیس حزب في مصر،" محمد البرادعي"

لمنصب أمین عام نقابة األطباء بعد معركة انتخابیة، كما استطاعت " منى مینا"الدكتورة 

ئیس نقابة العاملین بالضرائب على المبیعات متغلبة على تولي منصب ر" فاطمة فؤاد"

  .منافسها الوحید
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وفیما یخص الثالثة نقاط آنفة الذكر، یتضح ضعف ومحدودیة المشاركة السیاسیة 

نساء في كل مستویات ومجاالت المشاركة كعضویة األحزاب، أو التصویت في لل

وعانت النساء . االنتخابات، أو عضویة المجالس التمثیلیة، سواء المجالس المحلیة أو النیابیة

في مصر من تاریخ طویل من التهمیش السیاسي، ظهر بوضوح في عهد الرئیس المخلوع 

المناصب الالتي حصلن علیها بالتعیین، سواء في ، وكانت أغلب "محمد حسنى مبارك"

  .البرلمان أو الوزارات، ولم تتقلد المرأة منصب محافظ أو رئیس جامعة

ًفعلى سبیل المثال، شهدت انتخابات مجلس الشعب هبوطا وصعودا في نسبة شغل  ً

 بلغ ١٩٧٩المرأة للمقاعد، ویرجع ذلك بشكل أساسي إلى تخصیص مقاعد للمرأة في عام 

، ثم تم إلغاء نظام تخصیص مقاعد %٨.٢٥ بنسبة ١٩٨٤، وعام %٩ بنسبة ٣٥ددها ع

  %. ٢للمرأة لتنخفض النسبة إلى

، ١٩٧٩عام % ١٠.٠٥وفیما یتعلق بانتخابات المجالس المحلیة، كانت نسبة النساء 

في انتخابات % ١.٧٥ ثم ١٩٩٧، ١٩٩٢في انتخابات أعوام % ١.١٨وصلت إلى 

ًمجلس الشورى، فقد شهدت ارتفاعا في نسبة العضوات فیه إلى أما انتخابات . ٢٠٠٢

، ثم %)٣.٣ (١٩٨٠إجمالي األعضاء، حیث كانت النسبة في تشكیل أول مجلس عام 

في مجلس %) ٥.٧(، ثم ١٩٩٨في مجلس %) ٥.٦(، و١٩٩٢في مجلس %) ٤.٧(

 ).الحالة المصریة: ٢٠٠٥الشبكة العربیة للمنظمات األهلیة،  (٢٠٠٢

 مفردة من ٢٠ مجال تعدیل القوانین الخاصة بالتمییز ضد النساء بواقع وتال ذلك

من العینة على ضرورة تعدیل المجال %) ٧٠(، وركز %)٣.٨( مفردة بنسبة ٥٢٤إجمالي 

ًوأخیرا، مجال تمثیل .  مفردة١٤السیاسي القانوني، والذي سیؤدي إلى مثل هذا التعدیل بواقع 

، وركز %)٣.٦( بنسبة ٥٢٤ مفردة من مجمل ١٩د المرأة في الوالیة القضائیة بعد

من العینة على ارتباط تمثیل المرأة في الوالیة القضائیة بمجال توفیر الخدمات %) ٧٣.٣(

  ).٩،١٠جدول (
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ً رغم أن كال من السیاق الثقافي االجتماعي والنظام السیاسي السابق یعیق قدرات -٧

 مصر، فالنظام السیاسي الحالي لم یحبط فقط المرأة، إال أنها تمثل نصف القوة البشریة في

ًالكفاءات النسائیة في العدید من المجاالت، ولكن أفقد المرأة أیضا المكاسب التى حصلت 

، "اإلخوان المسلمین"علیها قبل الثورة التي ظهرت بوضوح في الدستور الجدید في حكم 

مادة المتعلقة بالمساواة بین على سبیل المثال، وضعت ال. والذى یتحقق منه المصریون اآلن

وهكذا، . ًالرجل والمرأة على أساس المواطنة فى هذا الدستور وفقا لمبادئ العقیدة اإلسالمیة

فإن الحقوق المدنیة اختلطت مع الصیغة الدینیة التي اختلفت في تفسیراتها، وفتحت الباب 

نازلهم لمجرد خدمة أمام تلك الصیغة المتطرفة التي تحد من دور المرأة داخل جدران م

هذه الرؤیة تتناقض مع مبادئ بسیطة من حقوق اإلنسان، سواء من . أزواجهن وأطفالهن

  .خالل التیار الدیني اإلسالمي الوسطي أو من خالل الوثائق الدولیة

، وظهور توجهات بعد "مبارك" على الرغم من عدم اإلقرار بنظام الكوتة في عهد -٨

جابیة بین إلغاء نظام الكوتة للنساء وتشكیل دستور جدید من شأنه الثورة تؤكد وجود عالقة إی

أن یكون أكثر موضوعیة وعدالة فى تطویر قدرات المرأة، وتشكیل جوانب جدیدة من نقاط 

ومع ذلك، فإن النظام . القوة، مما یجعلها أكثر قدرة على المشاركة في صنع واتخاذ قراراتها

 على نظام الكوتة، ولم یقم بتمكین المرأة ومنحها لم یصدق" اإلخوان"السیاسي في عهد 

ومن ناحیة . وضعیة جدیدة في الدستور الجدید كأعضاء فاعلین ومشاركین في المجتمع

أخرى، فإن بنود ومواد الدستور ال تفعل حقوق العمال والفالحین والمواطنة الحقیقیة للمرأة 

المكاسب التي حصلت علیها المرأة فالدستور الحالى ال یؤمن على . بوصفها كیانات كبیرة

 .       وعلى ذلك، أصبحت مواطنة المرأة وحقوقها المشروعة إشكالیة غیر قابلة للحل. قبل الثورة

  :ًثانیا ـ التوصیات

  : ال بد أن یتم تفعیل مجموعة من البنود والتي تم تضمینها في الدستور الجدید-١

 وتعدیل التشریعات القدیمة، والتي بإمكانها أـ البیئة التشریعیة، وتكوین تشریعات جدیدة

ٕالتحسین من مشاركة النساء، وانخراطهن في األحزاب السیاسیة، واصالح العملیات 

االنتخابیة، وهو نتاج توافق من كل شرائح المجتمع وكافة المؤسسات الرسمیة وغیر 
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افة الرسمیة حول مبادئه لكي یمثل كل األطراف، ویحقق الطموحات المبتغاة لك

  .الجهات

ب ـ  فكرة بناء القدرات والحاكمیة، فعلى األحزاب السیاسیة والمنظمات النسائیة االنخراط 

لتكوین استراتیجیات داعمة للتغییر وتكوین اتحادات إلعطاء نموذج للحكومات كي 

ولكي تحصل هذه الحكومات على المصداقیة ال بد أن . تتبعه وكي تسیر على أثره

راطیة وممثلة تسعى لبناء عملیات الثقة، وتكوین رأي عام قوي تتسم بكونها دیمق

  .كجهود تحالفیة ضاغطة تدعم المسیرة الدیمقراطیة

ٕج ـ البیئة االقتصادیة االجتماعیة الثقافیة، واصالح القطاعات االقتصادیة من أجل 

تمكین المزید من النساء لالنخراط في األنشطة اإلنتاجیة، وذلك إضافة إلى تعدیل 

لمناهج الدراسیة التي من شأنها أن تزید التوعیة بأدوار المرأة، والتعدیل الثقافي ا

  .ٕالتدریجي للمواطنة واتاحة الفرص، وحریة االختیار واالنتخاب

 الحد من صیاغة الرجال، دون النساء، القوانین التي تحدد العالقة بین المواطن والدولة، -٢

حتیاجات والصالحیات التي ینبغي وضعها للمرأة وهو ما یؤدي إلى إغفال العدید من اال

ًباعتبارها عضوا كامل األهلیة في المجتمع، وهو ما ال بد من أخذه في االعتبار عند 
  .صیاغة الدستور والقوانین

ًویضع هذا المحور في اعتباره اإلعالم ومصادر المعلومات، حیث یلعب اإلعالم دورا 

یجب أن یعكس اإلعالم الحر والمستقل أي خطة ًمحوریا في تشكیل عقول األفراد، إذ 

إصالحیة، حیث یقوم أصحاب المصالح بعرض رؤاهم وأفكارهم وعلى األفراد اختیار من 

  .یعكس قیمهم ومصالحهم

 تطبیق مبادئ العدالة االجتماعیة على نحو محدد في الدستور الحالي كضرورة حقیقیة -٣

عدالة والمساواة االجتماعیة على أساس في المجتمع المصري، فاالفتقار إلى مبدأ ال

والمساواة االجتماعیة . القانون سیؤدي إلى استبعاد المرأة من منظومة العمل االجتماعي

في المجتمع المصري هي ضرورة حقیقیة لدینا، فعدم وجود مثل هذه العدالة یمكن أن 

 ینایر ٢٥ة یؤدي إلى االستبعاد االجتماعي للمرأة، فالمجتمعات المصریة، تحت ثور
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ًوكعمل اجتماعي مشترك، سوف تنشىء دستورا جدیدا ینطوي على إعادة بناء جمیع  ً

وهذا التغییر في المؤسسات . المؤسسات المصریة، بما في ذلك المؤسسات السیاسیة

سینعكس على دور المرأة المصریة، والمواقف، والحاالت التى یتصارعون فیها من أجل 

 حقوقهن غیر القابلة للتحقیق، وهذا التقدم الذى یقوم على تفعیل أنفسهن والحصول على

 .المساواة ال یحتاج إلى تحدید قواعد خاصة للنساء

 إقرار المواثیق واالتفاقات الدولیة، والتي لم تبت فیها الحكومة بعد وتقر بحقوق المرأة -٤

ة العامة  والتي أقرت من قبل الجمعیCEDAWوالتعلیم واألطفال، ومنها اتفاقیة سیداو

 .، وتقضي على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة١٩٧٩ دیسمبر ١٨لألمم المتحدة في 

 إعادة النظر في القضایا النسائیة باعتبارها قوى مؤثرة في التحدیث والتطور والتنمیة، -٥

ًوهو ما یشكل واجبا لكل امرأة وناشطة مسئولة في كافة المؤسسات أن تستأنف المزید 

 . دیل بنود الدستور الجدید الذي ال بد أن یمثل كافة الشرائح والطبقاتمن الجهود لتع

 مشاركة النساء كجزء من مشاركة المجتمع المصري مرهونة بدور اإلعالم ووسائل -٦

االتصال، حیث یمكن لیس فقط أن یحد من تأثیر الموروثات والقیم االجتماعیة الثقافیة 

ًن شأنها تهمیش دور المرأة، ولكن أیضا یحث على التقلیدیة المتجذرة في المجتمع التي م

القیام بإصالحات حقیقیة من شأنها الدفع بجهود المرأة إلى األمام كقوة بشریة ال یمكن 

 .االستهانة بها

 توجیه خطاب دیني معتدل یوجه للمرأة، حیث تكون ثمة مرجعیة مقبولة واحدة لكل -٧

 دیني متشدد یفرض نفسه بالقول والفعل، ًالمسلمین، حتى ال تكون النساء نهبا لخطاب

ویقوض مسیرة المرأة ومسیرتها نحو التحرر واالندماج الفعلي في المجتمع كقوى مشاركة 

 .في التغییر، ومشاركة المرأة في الثورة المصریة خیر شاهد على االندماج المجتمعي

حسین دور المرأة،  ثالث سیاسات رئیسیة لت٢٠١٠-٢٠٠٧ اقترح تقریر التنمیة العالمیة -٨

توسیع مجاالت الفرص، فمصر ال بد وأن تستثمر في قدرات البشر من خالل : األولى

ٕتحسین مهاراتهم األساسیة، وازالة العقبات للبدء في العمل وتمكینهم من المشاركة في 

الثانیة، تحسین القدرات . الحیاة المدنیة، وتیسیر عملیة الحراك االجتماعي ألعلى
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 خالل تطویر المناهج، والوصول إلى تكنولوجیا المعلومات بهدف تمكینهن النسائیة من

إتاحة فرص جدیدة من خالل : الثالث. من أجل إدارة واختیار ما یریدونه وما یحتاجونه

اجتذاب النساء حدیثة السن لالنخراط في العدید من البرامج مثل برامج إعداد الخریجین 

وفي صیغة أخرى، فإن تقریر .  مبادئ المحاسبیةوبرامج إعادة التأهیل القائمة على

 اقترح ثالثة توسعات سیاسیة لتحسین كل إعدادات ٢٠٠٧التنمیة في العالم عام 

وبالتالي، ینبغي على صانعي ومتخذي السیاسات . الشباب، بما في ذلك النساء

رص فقد توسیع الف: االجتماعیة اعتماد هذه السیاسات المتعلقة بالمرأة، والتي تكمن في

استثمرت البلدان في قدرات المرأة من خالل تحسین مهاراتهن األساسیة، وتخفیف 

الحواجز بالنسبة لهن لبدء العمل وتسهیل حركتهن، ومساعدتهن للمشاركة في الحیاة 

 . المدنیة

ً تحریر المرأة المصریة یرتبط ارتباطا وثیقا بما یلي، أوال-٩ طبیعة الدستور الجدید الذى : ًً

 وضعه في ظل الحكومة االنتقالیة بعد حكم اإلخوان، ألنه یمثل الحیز الذي من سیتم

ًثانیا، أولویات النظام السیاسي ورؤیتهم . خالله سیتم تنظیم العالقات واألبعاد االجتماعیة

مدى رؤیة النساء ألنفسهن وااللتصاق بحقوقهن في : ًثالثا. للشرائح االجتماعیة المختلفة

 .حتى تكون المرأة  أكثر إیجابیة وتفاعلیة في المجتمعالمرحلة المقبلة 

 ینبغي إعادة النظر فى دور الخطط التنمویة في معالجة قضایا المرأة والذى یعتبر -١٠

التحدیث وقوة ال مفر منها من أجل التغییر، فالتنمیة الحقیقیة والتحدیث " وكالء"النساء 

طلب رفع مستوى مشاركتها وتمثیلها في والدیمقراطیة لن تتحقق دون مشاركتها، وهذا یت

عملیة التغییر على مختلف المستویات، مثل السلطتین التنفیذیة والقضائیة للحكومة، 

ًفضال عن األحزاب السیاسیة، وهذا یجب أن یؤثر أیضا على مؤسسات المجتمع  ً

ولهذا فإن بعض النساء شاركن في صنع السیاسات، وتوجیه وسائل التثقیف . المدني

لتعلیم المجتمعي وغیرها من المجاالت التي تساعد على رؤیة عملیة التحدیث حتى وا

ٕ، ال ینبغي تعریف التنمیة بوصفها زیادة في الصادرات، وانما "هاردینغ"ًالنهایة، ووفقا لـ

 .تشمل تحسین جمیع جوانب حیاة اإلنسان
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أو توصیلها لتكنولوجیا  تعزیز قدرات المرأة سواء عن طریق المناهج الدراسیة المتطورة، -١١

المعلومات لغرض تمكینها إلدارة وتحدید ما یریدون ویحتاجون، مثل هذا التقدم في 

 ".وكالء صنع القرار"قدرات المرأة یساعدهم على إدارة الموارد واتخاذ القرار 

 تقدیم فرصة ثانیة من خالل جذب الشابات للمشاركة في البرامج المختلفة، مما -١٢

ٕبرامج معادلة الدراسات العلیا، واعادة :  إعادة إدخال البرامج الرئیسیة مثلیساعدهن على

إذا ما اتخذت هذه السیاسات ). ٢٥-١٣، ٢٠٠٧، WB(تأهیل النساء مع المساءلة 

المنهجیة في جمیع أنحاء العالم، فكل إعدادات المرأة على جمیع المستویات ستكون 

رة كشركاء على قدم المساواة مع الرجل أفضل، خاصة فیما یتعلق بموقفهم داخل األس

 .بطریقة سلمیة وعقالنیة

 على الرغم من أن الصحافة الشعبیة تقدم مساحة واسعة من التعبیر، فالعدید من -١٣

ًالمجالت والصحف المنتشرة على نطاق واسع یمیل إلى أن تكون أكثر تحفظا، وال سیما 

ووسائل اإلعالم في . نیة والدولةفي وجهات نظرهم حول العالقة بین الممارسة الدی

ًمصر، على سبیل المثال، یتم التحكم فیها من قبل الحكومة، ووفقا لذلك ینعكس انتقاد 

الدولة من تزاید شعبیة  الدعاة وحلقاتهم الدینیة، ومع ذلك، أعتقد أنه رغم أن وسائل 

ًاإلعالم أصبحت أكثر استقالال وتنوعا في الوقت الحاضر، فإن الخطاب ا إلسالمي من ً

خالل البرامج المقدمة، خاصة في بعض القنوات الخاصة، سطحي وتقلیدي وال یعكس 

في هذا المعنى، فإن . المبادئ اإلسالمیة الحقیقیة والسلوكیات بطریقة معقولة وحضاریة

اإلشكالیة لیست في وسائل اإلعالم الحكومیة، أو  الخاصة، ولكن في طبیعة الخطاب 

أن یتم تعدیله ومراجعته  عبر اإلسالمیین المتخصصین اإلسالمي الذي یجب 

والمستنیرین وأساتذة األزهر، فمن خالل هذه المراجعات والتعدیالت، یمكن أن یعكس 

الخطاب اإلسالمي المبادئ اإلسالمیة الرئیسیة والسلوكیات من جهة، واإلنجازات 

وبهذا . وحقائق دقیقةًاألساسیة من الناشطات اإلسالمیات من جهة أخرى وفقا لدراسات 

المعنى، فبعض النفعیة اإلسالمیة ستستسلم للبحث عن مصالح مادیة، وجعل الدعایة 

لالتجاهات الدینیة التقلیدیة نحو تهمیش المرأة اإلسالمیة، والتي تؤدي إلى منع الحركة 

  .ًالنسائیة اإلسالمیة من المضي قدما واالستجابة الحتیاجات المرأة المسلمة وتطلعاتها
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 الهوامش

ٕالشباب واشكالیة المواطنة "ًتعد هذه الورقة البحثیة جزءا من مشروع بحثي تحت عنوان  -1

، والذي قام ٢٠١٢وهذا المشروع البحثي استمر منذ عام ". على خلفیة األمن القومي

كمال المنوفي، العمید / بتنظیمه جامعة القاهرة، تحت إشراف السید األستاذ الدكتور

 . قتصاد والعلوم السیاسیةالسابق لكلیة اال

شهد القرن العشرین بروز حركات حقوق المرأة في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك  -2

وقد حدث ذلك في سیاق عدد من . الشرق األوسط ومناطق أخرى من العالم اإلسالمي

  :التطورات االجتماعیة السكانیة والسیاسیة والثقافیة منها

علمات العامالت الالتي یمتلكن خبرة سیاسیة صعود كتلة حرجة من النساء المت -

 . وقدرة على التأثیر واالنتشار

مشاركة هؤالء النساء في األنشطة الخاصة بعقد األمم المتحدة للمرأة ومؤتمرات  -

األمم المتحدة التي عقدت في التسعینیات وخاصة المؤتمر العالمي للسكان والتنمیة 

ر الدولي الرابع للمرأة الذي عقد في بكین  والمؤتم١٩٩٤الذي عقد في القاهرة عام 

 .١٩٩٥عام 

صعود األصولیة اإلسالمیة وقیام الدول األبویة الجدیدة بإجراء مراجعات ذات طابع  -

 . محافظ لقوانین األسرة في ثمانینیات القرن العشرین

 .زیادة إتاحة تكنولوجیا المعلومات واستخدام اإلنترنت -

صر العولمة على ازدیاد تأثیر العوامل عبر القومیة، وقد ركزت نظریات المواطنة في ع

والضغوط التي تمارسها الدول األخرى أو شبكات الدفاع عن الحقوق العابرة للحدود 

 Keckكیك وسیكینك (القومیة بحیث تؤثر على الحركات والمطالب والحمالت المحلیة 

and Sikkink ٢٠٠٥، موجادام ١٩٩٨.(  

ح المكاني بتوسیع المجال من أجل الفعل، واالنتقال خارج ویتعلق التمكین بالمصطل -٣

المناطق المحددة والمجاالت المعزولة إلى أخرى أكثر إمكانیة لتحقیق التواجد الحقیقي 
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Wellbeing وتحقیق الذات ،Self-Actualization وهو ما یسمى بالمالءمة المكانیة ،

Appropriation of the spatial نسوي للتمكین الذي یسهم في  كنوع من التفسیر ال

ٕإجادة شغل المجاالت القائمة وایجاد مجاالت جدیدة، واعادة النظر في المجاالت التي  ٕ

وعلیه، فإن التمكین هو . لها مسمیات سلبیة بادعاء أن التهمیش یفوق معدالت الحرمان

  .المجال األكثر رحابة لمقاومة مثل هذا التهمیش
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  المـــــــــــــــراجع

تقریر التنمیة ). ٢٠٠٥. (رنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ومعهد التخطیط القومي، مصرـ الب

 .نحو عقد اجتماعي جدید: البشریة اختیار مستقبلنا

، واشنطن ٢٠٠٧التنمیة والجیل القادم في تقریر التنمیة في العالم ). ٢٠٠٧. (ـ البنك الدولي 

 .العاصمة

التقریر السنوي الرابع للمنظمات األهلیة ). ٢٠٠٥(. ـ الشبكة العربیة للمنظمات األهلیة

  . تمكین المرأة٢٠٠٤العربیة 

غیاب جزئي للمجتمع المدني في العالم ). ٢٠٠٣ یولیو ٢٥الجمعة . (سعد الدین، یمھإبرا ٠

  .٦٣٦العدد ، قضیة الملف ، الملف السیاسي ، البیان ، العربي 

السیاسات الثقافیة في الجنس والحیاة : العقم والنظام األبوي). ١٩٩٦. (م س.ـ إنهورن 

 .٢٦٩: بنسلفانیا الصحافة. جامعة: فیالدلفیا. األسریة في مصر

تحلیل عبر قومي : التبعیة واالستقالل). ١٩٩٥. (ٕـ باكستر، جانین وامیلي جورج كین

للالمساواة والتوجهات في النوع االجتماعي، منشورات سیج، المؤتمر الوطني العراقي، 

 .٢، العدد ٩ .المجلد

المساواة فى شعبة النوع االجتماعي في العمل المنزلي، ). ٢٠٠٨. (ـ براون، مایكل وغیرهم

 .٧٠مجلة الزواج واألسرة العدد 

ًـ تعیین نجاح العطار نائبا لرئیس الجمهوریة ینطوي على قیمة تحد رمزیة في مواجهة الفقه 

/ ٢٣لمعلومات حقوق اإلنسان، األصولي الذي یحرم والیة المرأة، الشبكة العربیة 

٢/٢٠٠٦.  

http://www.hrinfo.net/syria/nctjrs/2006/pr0323.shtml 

، أوراق القاهرة "أنشطة اإلسالمیات في مصر: شروط التمكین). " ٢٠٠٣. (ـ حافظ، شیرین

، والخامس، ص ٤، رقم ٢٤، المجلد ٩٧٧٤٢٤٨٠٣١ ISBN في العلوم االجتماعیة،

١١٤.  
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اإلسالم، والدولة، الوكالة، االستعراض : الجنس في الشرق األوسط). ٢٠١١. (ـ شراد، المنیرة

  .السنوي لعلم االجتماع

االتجاهات الحالیة "المساواة والمشاركة فى األبوة واألمومة في ). ٢٠٠١. (ـ دیتسش، فرانسین

 .١، العدد ١٠لنفسیة، دار نشر بالكویل، المجلد في العلوم ا

العالقة بین المساواة بین الجنسین ). ٢٠٠٧. (ـ ریزو، هیلین وعبد الحمید عبد اللطیف

مقارنة بین المجتمعات العربیة مقابل غیر العرب المسلمین في علم : والدیمقراطیة

 .١١٧٠-١١٥١): ٦ (٤١: االجتماع، المجلد

الحقوق السیاسیة للمرأة ودور منظمتي األمم المتحدة وجامعة ). ٢٠٠٩. (ـ سلیمان، سماء

 .الدول العربیة، مركز الخلیج للدراسات االستراتیجیة

بعض محددات الحصول : التمكین االقتصادي للمرأة النیجیریة). "١٩٩٩. (ـ سوتان ، فونمي

ص ، ٢٧، العدد ٢٢٥٨-ISSN٠١٤٥التاریخ االقتصادي األفریقي، " على الموارد

١٣٥-١١٧.  

دبلداي، ص : فهم العولمة، نیویورك: لكزس وشجرة الزیتون). ٢٠٠٠. (فریدمان، توماس. 

٣٣-٣١.  

، مطبعة جامعة أدنبرة، "علم االجتماع السیاسي مقدمة حرجة). "١٩٩٩. (ـ فولكس، كیث

 .بریطانیا العظمى

اقضات في التن: متساوون ولكن مختلفون ). ١٩٩٨. (ـ فولمان، مونیك و جیرت تن دام

، المجلة البریطانیة لعلم االجتماع التربیة والتعلیم، ١٩٩٠تنمیة الهویة والجنس في 

ISSN٥٤٥- ٥٢٩، ص ٤، العدد ١٩، المجلد ٥٦٩٢-٠١٤٢. 

حدود النظریات النسویة والعدالة االقتصادیة : التنمیة المجندرة). ٢٠٠٤.(ـ فیرما، ف

 .٤٩، رقم ٣٩. والسیاسیة أسبوعي، المجلد

. الجنس واإلسالم والسیاسة في البحوث االجتماعیة، المجلد). ٢٠٠٠. (مي، فرهادـ كاظ

 .٢، العدد ٦٧
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أصواتهم؟ اختیاراتهم؟ تأمالت حول النوع االجتماعي والتنمیة ). ٢٠٠٣. (ـ كورنوال، آندریا

إلسفیر : ، بریطانیا العظمى٨، عدد ٣١. ، المجلد"التنمیة في العالم"التشاركیة في 

 .المحدودة

: لندن. أبعاد الدیمقراطیة). محرر. (في موف، س" مسألة المواطنة). "١٩٩٢. (ج.ـ لیسا

 .فیرسو

في المسئولیة " تحلیل في نظریات حدیثة: االستبعاد من المواطنة). "٢٠٠٩. (ـ محیى، محمد

المؤتمر السنوي، رقم . االجتماعیة والمواطنة، المركز القومي للبحوث الجنائیة واالجتماعیة

)١١.( 

: في تحدیث المرأة" المرأة والسلطة االبویة واألسرة المتغیرة). "١٩٩٤.(م.ـ مقدم، فالنتین 

مطبعة الجامعة : القاهرة. المساواة بین الجنسین والتغییر االجتماعي في الشرق األوسط

  .٤األمریكیة بالقاهرة، الفصل 

ورقة األوسط وشمال أفریقیا، الحوكمة ومواطنة المرأة في الشرق ). ٢٠٠٧. (مقدم، فالنتین. 

معدة للقاء التشاوري الخاص بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا الذي یستضیفه مركز 

 ١٠ إلى ٩ مصر من –البحوث للتنمیة الدولیة حول حقوق المرأة والمواطنة في القاهرة 

 .٢٠٠٧دیسمبر 

قرن على االحتفال بیوم قبل مرور ).  ٢٠٠٦/ ٣/ ٨.( ـ مركز الخلیج للدراسات اإلسترتیجیة

ًالمرأة في مواقع، صنع القرار عربیا ودولیا، أخبار الخلیج،..المرأة العالمي ً. 

المشاركة السیاسیة : بناء الدیمقراطیة في مصر). ٢٠٠٥. (وعبد الغفار. ـ مصطفى، هـ

ة ٕواجراء انتخابات دیمقراطیة، المعهد الدولي للدیمقراطی. للمرأة، الحیاة السیاسیة الحزب

وشبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة ) IDEA(والمساعدة االنتخابیة 

)ANND(ستوكهولم، السوید ،. 

األسرة في األلفیة الجدیدة في شمال أفریقیا،  تقریر غیر منشور ). ٢٠٠٣. (ـ نصیر، نازك

  .مقدم لبرنامج األمم المتحدة لألسرة
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لنسویة، بعد االستعمار، الحداثة، مطبعة جامعة ا: العلوم التحتیة ). ٢٠٠٨(.ـ هاردینغ، س

 .لندن/ دیوك، دورهام 

المبلغین " سیدات العالم الثالث"سلطة النوع االجتماعي والتنمیة ). ٢٠٠١. (ـ وود، س أ

  .األصلیین والمحادثات القریبة، نیبنتاال، مطبعة جامعة دیوك

 : اقتــــــــــباسات أخــــــــــــــرى

.http://www.thedailynewsegypt.com/egypt/quota-system-will-

change-perception-of-women-in-society-say-female-

candidates.html 

.http://www.monstersandcritics.com/news/middleeast/features/article

_1601810.php/Egyptian-women-rely-on-quota-system-to-get-

into-parliament-Feature 

.http://www.alshorfa.com/cocoon/meii/xhtml/en_GB/features/meii/fea

tures/main/2010/11/08/feature-01 

.http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/oct/27/egypt-

women-parliamentary-quota 

 :مقــــــــابـــــــــــالت شخصیة

ستاذ الفلسفة والرئیس السابق للجمعیة الفلسفیة  إجراء مقابلة مع الدكتور مراد وهبة أ-

  .٢٠١١ مایو١٦األفروآسیویة، مقابلة شخصیة، 

 إجراء مقابلة مع الدكتورة فلایر حسن خلیفة، أستاذ الفلسفة الحدیثة بجامعة عین شمس، -

  .٢٠١١ مایو ١٥مقابلة شخصیة، 

یونانیة جامعة عین شمس،  إجراء مقابلة مع  الدكتورة وداد أبو النجا، أستاذ الفلسفة ال-

  .٢٠١١ مایو١٥مقابلة شخصیة، 
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إجراء مقابلة مع الدكتورة سهیر صفوت، مساعد أستاذ علم االجتماع بجامعة عین شمس،  -

  .٢٠١١ مایو ١٩مقابلة شخصیة، 

إجراء مقابلة مع الدكتور محمد مصطفى، أستاذ علم االجتماع بجامعة عین شمس، مقابلة  -

  .٢٠١١ مایو ٢١شخصیة، 

  )١: (الملحق

  المقــــــــــــابلة

  ً ما المالمح الرئیسیة للكوتة النسائیة المصریة، وفقا لوجهة نظرك؟- ١

 في رأیك، ما العوامل الحقیقیة التي تدفع الحكومة المصریة لتنفیذ الكوتة النسائیة - ٢

ات الضغوط الدولیة، رغبة الناشطین في المنظم: المصریة؟ ما هي الدوافع األساسیة

غیر الحكومیة المحلیة أدوار النساء السیاسیة لتحقیق المصالح السیاسیة غیر المباشرة؟ 

  ولماذا؟

التي تمنع المرأة من ) الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة( هل هناك أي عقبات - ٣

 الوصول إلى الساحات السیاسیة التشریعیة؟ إذا كانت اإلجابة  بنعم فما هي طبیعة هذه

  العقبات؟

 هل التغیرات العالمیة، بما في ذلك التحول من التقلیدیة  نحو المجتمع الحدیث، تقلل - ٤

  هذه العقبات المفروضة على المرأة المصریة؟

 هل تعتقد أن تطبیق الكوتة النسائیة في البرلمان المصري من شأنه تمكین، أو تقویض - ٥

   في الحیاة السیاسیة؟ وضح لوجهة نظرك؟دور المرأة المصریة فى تقدیم مساهمات كبیرة

   من وجهة نظرك، ما نقاط القوة والضعف في تطبیق الكوته النسائیة المصریة؟– ٦

ٕ صف رؤیتك المستقبلیة نحو موقف المرأة المصریة من صیاغة واعادة صیاغة -٧

  .مساهماتها في الحیاة السیاسیة
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  )٢(ملحق 

   الجداول المركبة

المجاالت التركیز علیها و یجب أن یكون الحقوق التي بین نوعیة االرتباط: جدول واحد

   للمرأة المواطنة لتحقیقالرئیسیة 

 المواطنة سبیل تحقیق التركیز علیها في التي یجب حول المجاالت المستجیبین آراء لتوزیع النسبة المئویة: ١الجدول 

  للمرأة

 .الرجال مع تصل الى قدم المساواة لالحصول علیهاي ، والتي ینبغللمرأة حقوق المواطنةرائهم حول وفقا آل 

 المجاالت

 االجمالى
 الخدمات التنمیة

السیاسیة و 

 القانونیة

 الحقوق

134 

(100%) 

56  

41.8% 

53  

39.6% 

25  

18.7% 

  في ممارسة المساواة تفعیل

 الحقوق االقتصادیة 

114 

(100%) 

40  

35.1% 

46  

40.4% 

28  

24.6% 

  ارسةفي مم المساواة تفعیل

 الحقوق السیاسیة 

736  

(100%) 

251  

34.1% 

142  

19.3% 

343  

46.6% 

  في ممارسة المساواة تفعیل

الحقوق االقتصادیة و  

 السیاسیة

984 

(% 100) 

347  

(% 35.3) 

241  

24.5% 

396  

40.2%  

 االجمالى
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عیین  ربط بین االستجابة للشعور بالغضب من أفراد العینة وأسباب عدم االتفاق على ت-ب 

  نساء في منصب مساعد  المدعي العام 

  النسبة المئویة لتوزیع آراء أفراد العینة على تعیین النساء كمساعد: ٢الجدول 

 . للمدعي العام وفقا لمشاعرهم أن ترأسهن نساء

  تعیین النساء وجهات النظر حول

 االجمالى العاممدعي لل كمساعد 

 غیر موافق موافق

 الشعور بالغضب

333 

(100%) 

74 

(22.2)% 

259  

(77.8%) 

 نعم

656  

(100%) 

380  

(57.9) 

176  

(42.1%) 

 ال

989 

(100%) 

454  

(45.9%) 

535  

(54.1%) 

 االجمالى

  

 بأنهاشعورهن وفقا ل المدعي العام كمساعد تعیین النساء رفضالتوزیع النسبي ألسباب : ٣الجدول 
 النساءبرئاسة 

 أسباب الرفض

صعوبة العمل  االجمالى
 للمرأة

الموروث 
 الثقافى

مسئولیة 
 المرأة كأم

 أخرى

الشعور 
 بالغضب

253 

(100%) 

126  

49.8% 

38  

15% 

79  

31.2% 

10  

4% 

 نعم

276 

(100%) 

152  

55.1% 

56  

20.3% 

61  

22.1% 

7  

2.5% 

 ال

529 

(%100) 

278  

52.6% 

94  

17.8% 

140  

26.5% 

17  

3.2% 

 إجمالى

  



 األربعون العدد                                                                          األوسط الشرق بحوث مجلة

 - ١٣٨ - 

  )٥٥-٥٠(والصعوبات التي تواجه الدولة والمجتمع  الصلة بین مجاالت المواطنة للمرأة -جـ

   والمجتمع من قبل الدولة المرأة التي واجهتها حول الصعوبات المبحوثین آلراء التوزیع النسبي: ٤الجدول 

 مجاالت هيوفقا لل المساواة بین الجنسین في تحقیق

 الصعوبات

 االجمالى
 تشویه

مستوى 

الوعي 

 العام

 تخفیض قیمة

 ضع المرأةو

بالمقارنة مع 

 الرجل

االعدادات 
االقتصادیة 

 السلبیة

الهویة 
 الثقافیة

سوء فهم 
 العقیدة

 المجاالت

348 

(%100) 

91  

26.1% 

118 

%33.9 

12  

%3.4 

88  

25.3% 

39  

11.2% 

 التنمیة

239 

(100%) 

44  

18.4% 

110 

46% 

26  

10.9% 

44 

18.4% 

15  

6.3% 

  الخدمات

 

393 

(%100) 

77  

19.6% 

152  

38.7% 

29  

7.4% 

91  

23.2% 

44  

%11.2 

السیاسى و 

 القانونى

980 

(%100) 

212  

21.6% 

380  

38.8% 

67  

6.8% 

223  

22.8% 

98  

10% 

 االجمالى
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 نوع مكاسب النساء بعد الثورة، وهذا النوع من الحقوق، والحقول األساسیة لتحقیق -د 

  المواطنة من النساء 

  االت التي یجب أن تؤدي إلى تحقیق المواطنة للمرأةالتوزیع النسبي آلراء المستجیبین حول المج: ٥جدول 

 ینایر ٢٥ وفقا لوجهة نظرهم  حول حقوق المواطنة للمرأة المكتسبة و التي یتمتع بها الرجل، خاصة بعد ثورة 

 المصریة

 المجاالت

 الحقوق نوع المكاسب
 الخدمات التنمیة

السیاسى و 

 القانونى

 االجمالى

ممارسة  في المساواة تفعیل

 االقتصادیة الحقوق

1  

)7.7(% 

9  

)69.2(% 

3  

)23.1(% 

13  

)100(% 

ممارسة  في المساواة تفعیل

 السیاسیة الحقوق

3 

)23.1(% 

3  

)23.1(% 

7  

)53.8(% 

13  

)100(% 

  ممارسة  في المساواة تفعیل

االقتصادیة و  الحقوق

 السیاسیة

46  

)29.3(% 

12  

)7.6(% 

99  

)63.1(% 

157  

)100(% 

وصول المرأة 

  للمناصب

 لسیاسیة ا

 االجمالى
50  

)27.3(% 

24  

)13.1(% 

109  

)59.6(% 

183  

)100(% 

ممارسة  في المساواة تفعیل

 االقتصادیة الحقوق

11  

)68.8(% 

3  

)18.8(% 

2  

)12.5(% 

16  

)100(% 

ممارسة  في المساواة تفعیل

 السیاسیة الحقوق

6  

)30(% 

8  

)40(% 

6  

)30(% 

20  

)100(% 

  ممارسة  في المساواة تفعیل

االقتصادیة و  الحقوق

 السیاسیة

52  

)44.8(% 

17  

)14.7(% 

47  

)40.5(% 

116  

)100(% 

المزید من 

  المشاركة

   النسائیة

 فى العملیة 

 االنتخابیة

 االجمالى
69  

)45.4(% 

28  

)18.4(% 

55  

)36.2(% 

152  

)100(% 

  المرأة أهلیة

  ،  في التصویت

سة ممار في المساواة تفعیل

 االقتصادیة الحقوق

9  

)52.9(% 

7  

)41.2(% 

1  

)5.9(% 

17  

)100(% 
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ممارسة  في المساواة تفعیل

 السیاسیة الحقوق

6  

)31.6(% 

9  

)47.4(% 

4 

)21.1(% 

19  

)100(% 

  ممارسة  في المساواة تفعیل

االقتصادیة و  الحقوق

 السیاسیة

32  

)28.1(% 

40  

)35.1(% 

42  

)36.8(% 

114  

)100(% 

والترشح 

 لالنتخابات

 االجمالى
47  

)31.3(% 

56  

)37.3(% 

47  

)31.3(% 

150  

)100(% 

ممارسة  في المساواة تفعیل

 االقتصادیة الحقوق

0  

)0(%  

3  

)60(% 

2  

)٤٠(% 

٥  

)100(% 

ممارسة  في المساواة تفعیل

 السیاسیة الحقوق

0  

)0(% 

1  

)100(% 

0  

)0(% 

1  

)100(% 

  ممارسة في المساواة تفعیل

االقتصادیة و  الحقوق 

 السیاسیة

2  

)15.4(% 

10  

)76.9(% 

1  

)7.7(% 

13  

)100(% 

  تمثیل المرأة

في الوالیة  

 القضائیة

  2 االجمالى

)10.5(% 

14  

)73.7(% 

3  

)15.8(% 

19  

)100(% 

ممارسة  في المساواة تفعیل

 االقتصادیة الحقوق

1  

)50(% 

1  

)50(% 

0  

)0(% 

2  

)100(% 

ارسة مم في المساواة تفعیل

 السیاسیة الحقوق

0  

)0(% 

0  

)0(% 

0  

)0(% 

0  

)0(% 

  ممارسة  في المساواة تفعیل

االقتصادیة و  الحقوق

 السیاسیة

4  

)22.2(% 

0  

)0(% 

14  

)77.8(% 

18  

)100(% 

جمیع  تعدیل

  القوانین

 تمییز من 

 النساء

  5 االجمالى

)25(% 

1  

)5(% 

14  

)70(% 

20  

)100(% 
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جاالت الرئیسیة  مظاهر عدم الحصول على هذه المكاسب، ونوعیة حقوق المرأة، والم-هـ

  لتحقیق المواطنة من النساء 

النسبة المئویة لتوزیع آراء المستجیبین حول المجاالت لتحقیق المواطنة للمرأة وفقا آلرائهم بشأن حقوق : ٦الجدول 

  ٢٥المواطنة للمرأة ، التي یجب أن تتساوى مع الرجل ومالمح النساء لعدم الحصول على مكاسب بعد ثورة ینایر 

 ةالمصری

Fields  مالمح عدم حصولهم  

 على مكاسب
 الحقوق

السیاسى و القانونى الخدمات التنمیة
 االجمالى

  ممارسة  في المساواة تفعیل

 االقتصادیة الحقوق

4  

)40(% 

2  

)20(% 

4  

)40(% 

10  

)100(% 

  ممارسة  في المساواة تفعیل

 السیاسیة الحقوق

3 

)37.5(% 

1  

)12.5(% 

4  

)50(% 

8  

)100(% 

  ممارسة  في المساواة تفعیل

 االقتصادیة و السیاسیة الحقوق

26  

)36.6(% 

6  

)8.5(% 

39  

)54.9(% 

71  

)100(% 

  ضعف دور المرأة 

 فى عملیة صنع القرار

 االجمالى

33  

)37.1(% 

9  

)10.1(% 

47  

)52.8(% 

89  

)100(% 

  ممارسة  في المساواة تفعیل

 االقتصادیة الحقوق

1  

)12.5(% 

2  

)25(% 

5  

)62.5(% 

8  

)100(% 

  ممارسة  في المساواة تفعیل

 السیاسیة الحقوق

6  

)85.7(% 

0  

)0(% 

1  

)14.3(% 

7  

)100(% 

  ممارسة  في المساواة تفعیل

 االقتصادیة و السیاسیة الحقوق

1  

)11.1(% 

1  

)11.1(% 

7 

)77.8(% 

9  

)100(% 

 الغاء كوتة المرأة

 االجمالى
8  

)33.3(% 

3  

)12.5(% 

13  

)54.2(% 

24  

)100(% 

  ممارسة  في المساواة تفعیل

 االقتصادیة الحقوق

13  

)68.4(% 

6  

)31.6(% 

0  

)0(% 

19  

)100(% 

   لجنة من استبعاد المرأة

 تعدیل الدستورل العقالء

  ممارسة  في المساواة تفعیل

 السیاسیة الحقوق

8  

)66.7(% 

1  

)8.3(% 

3  

)25(% 

12  

)100(% 
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  ممارسة  في المساواة تفعیل

 و السیاسیةاالقتصادیة  الحقوق

9  

31)(%  

9  

)31(% 

11  

)37.9(% 

29  

)100(% 

 االجمالى
30 

)50(% 

16  

)26.7(% 

14  

)23.3(% 

60  

)100(% 

  ممارسة في المساواة تفعیل

 االقتصادیة  الحقوق

8  

)33.3(% 

12  

)50(% 

4  

)16.7(% 

24  

)100(% 

  ممارسة في المساواة تفعیل

 السیاسیة  الحقوق

4  

)20(% 

16  

)80(% 

0  

)0(% 

20  

)100(% 

  ممارسة  في المساواة تفعیل

 االقتصادیة و السیاسیة الحقوق

39  

)35.5(% 

25  

)22.7(% 

46  

)41.8(% 

110  

)100(% 

  المرأة  تهمیش

  في الحیاة

  األنشطةالسیاسیة و 

  العامة

  51 االجمالى

)33.1(% 

53  

)34.4(% 

50  

)32.5(% 

154  

)100(% 

  ممارسة  في المساواة تفعیل

 االقتصادیة الحقوق

6  

)60(% 

0  

)0(% 

4  

)40(% 

10  

)100(% 

  ممارسة في المساواة تفعیل

 السیاسیة  الحقوق

0  

)0(% 

7  

)70(% 

3  

)30(% 

10  

)100(% 

  ممارسة  في المساواة تفعیل

 االقتصادیة و السیاسیة الحقوق

9  

)30(% 

11  

)36.7(% 

10  

)33.3(% 

30  

)100(% 

 تجاهل المرأة فى البرلمان

 

  15 االجمالى

)30(% 

18  

)36(% 

17  

)34(% 

50  

)100(% 

  ممارسة  في المساواة تفعیل

 االقتصادیة الحقوق

1  

)11.1(% 

8  

)88.9(% 

0  

)0(% 

9  

)100(% 

  ممارسة في المساواة تفعیل

 السیاسیة  الحقوق

4  

)100(% 

0  

)0(% 

0  

)0(% 

4  

)100(% 

  ممارسة  في المساواة تفعیل

 االقتصادیة و السیاسیة الحقوق

31  

)44.9(% 

11  

)15.9(% 

27  

)39.1(% 

69  

)100(% 

   األفكار الدینیة فرض

  التي تقلل  المتطرفة

 المرأة دور من

  39 االجمالى

)43.9(% 

19  

)23.2(% 

27  

)32.9(% 

82  

)100(% 
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  )ملخص الدراسة( 

   بین السلطة االجتماعیة والدینیةمواطنة المرأة المصریة

  رشرین من ینایفي أعقاب ثورة الخامس والع

  تحلیلیةدراسة 

مقاربة مفاهیمیة للموضوع تتعلق بمفهوم : ًأوال :النقاط التالیة الدراسة البحثیة تناقش

المواطنة واالستبعاد االجتماعي، ثم تتطرق الدراسة في المحور الثاني إلى وضعیة المرأة في 

 ظل المنظور التقلیدي مع اإلشارة إلى النظریة النسویة والمنظور الحدیث مع اإلشارة إلى

قضایا وأبعاد نظریة النوع االجتماعي، واالشارة إلى الدرسات ذات الصلة بالمواطنة والمرأة 

أما المحور الثالث، فیناقش مختلف . على المستویات العالمیة واإلفریقیة والعربیة والمصریة

 بها المعوقات الثقافیة االجتماعیة، واالقتصادیة، والسیاسیة للحیلولة دون تقدم المرأة و الدفع

ًوأخیرا، تعرض الدراسة مجموعة من النتائج . كي تكون ناقصة األهلیة، مقارنة بالرجل

 . والتوصیات المقترحة
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Citizenship of Egyptian Women between Social and Religious 
Patriarchy 

 after January 25 Egyptian Revolution 

 An Analytic Study 

This research argues that the Egyptian women are subjected to two 
main pressures: the first, the patriarchy of socio-cultural context, or the 
imagined "they" that formulates a kind of invisible conspiracy through 
Masculinities' descriptions of women's activities and accomplishments as 
others. Such unfair trend is incorporated not only among men but also 
among several categories of women. Second, the domination of the previous 
and current political regime and their opponents from scholars, specialists 

and elites, or the imagined "We١" that are embodied others, who are 

allowed to have a body, a finite point of view, and so an inevitably 
disqualifying and unfair bias in any discussion of consequence outside 
women's own little circles. This paper will discuss the following points: the 
Position of Women between Conservative and Modernized Perspective, 
hindering the women's progress: the Main Variables (socio-cultural, 
economic, and political ones) and eventually, the main findings and 
recommendations. 

 

 

  

                                                           
 The pronoun "We", according to Latour, represents the Bourgeois –Western society who 
construct philosophies of science and politics, and not the "Rest" of the world that should 
be considered as such modernization cannot be entrenched via one side, regardless of the 

other parts of the world!  

 

 


