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 : صملخّ ال

النسوّ�ة الّس   ارتبطت  تار�خيّ ��  بظروف  العر�ي  و ياق  ال�ّ �ة  والتّ سياق   �ضة 
ّ
املتع� ومسارهما  ،  �حديث 

املرتقبة. ا�حقيقّية  والّ��ضة  املأمول  الّتغي��  فواعل  من  فاعل  بمثابة  إ�� و  وأمست  مدخل  املقال  هذا   ��

 النسوّ�ة العر�ية والّتعر�ف بأهم مراحل تطورها واتجاها��ا ورهانا��ا الك��ى من منظور تار��� �عر�ف 

 �سو�ة عر�ية، فاعل اجتما��، ال��ضة، اإلصالح، التحديث، حقوق النساء، املساواة : ال�لمات املفاتيح 

 

 

Abstract : 

Feminism in the Arab context has been linked to historical circumstances and the 

context of renaissance and modernization and their faltering path, and has become an 

actor of the agents of the hoped-for change and the anticipated real renaissance. In 

this article, there is an introduction to the definition of Arab feminism and the most 

important stages of its development, trends and major stakes from a historical 

perspective. 

Keywords: Arab feminism, social actor, renaissance, reform, modernization, 

women's rights, equality 
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 ،  وضوحا  اليوم  العر�ي   سياقالنسوّ�ة �� التزداد معالم  
ّ
 جوهرها �غي�� واقعو�ن بدت مشت

ُ
تة ف�ي فكرة

 
ّ
، �� السياق العر�ي  ال فقط ب�ن الرجال والنساء، بل إن جوهر النسو�ة  ،ساء وتحقيق املز�د من املساواةالن

ات ال�ي �عا�ي  �جميع الفئ  ا املرأة رمز ، وتحقيق املواطنة باعتبار  ةتحقيق املساواة االجتماعيّ منذ انبثقت، هو  

فخصوصية النسو�ة العر�ية �امنة �� أّ��ا عامل من عوامل تجديد البنية االجتماعية ��دمها    من التمي��.

 و�عادة بنا��ا، من بنية القبلّية وقيمها إ�� بنية املواطنة ع�� مسار ال��ضة املتواصل رغم العقبات. 

  
ّ
 سو�ّ وهذه الن

ّ
لها أسماء المعة وأخرى    ،عل االجتما�� والفكري ل عنصرا بارزا من عناصر الفة ال�ي تمث

 
ّ
�� قلب الصراع،  مات وجمعيّ �عمل �� صمت، ولها منظ ا�حر�ات وا�جمعّيات  و ات وجدت نفسها  �ّن لهذه 

حادات واألصوات النسائّية املفردة تار�خا، ولهذا الّتار�خ ماض قد ترك بصماتھ
ّ
سيان    ،واالت

ّ
وآخر أخفاها الن

ب ا�حفر ف��ا و 
ّ
رت بالنسوّ�ة الغر�ّيةو الّنبش ع��ا،  وتتطل

ّ
فرضّية هذا املقال، أن النسو�ة �� العالم العر�ي تأث

،�ا لم تبدأ ع�� أياد��م وحدهمولك�ّ  ،جال من املص�ح�نرت بإسهامات الرّ لكّ��ا ليست تقليدا أع�ى لها وتطوّ 

 
ّ
 و�ن

ّ
 هات هذه النسو�ة ال�ي تجّد �� املطالات أمّ ساء املنسيّ ما �انت الن

ّ
ساء وكرام��ن بحسب ما  بة بحقوق الن

ساء ولكّ��ا أيضا تأمل �غي��   ار�خ وأحوالھ وصروفھ.�سمح بھ ظروف التّ 
ّ
و�� �عب�� عن رغبة �� �غي�� واقع الن

واقع التمي�� نحو بنية اجتماعّية أك�� عدالة.  

   ـ�ع�ي ب  سنالو 
ّ
سو�ة العر�ية" شكال واحدا من أش�ال التعب�� الن

ّ
سقة  وال �  ،سوي "الن

ّ
ع�ي أيضا حركة مت

حركة النسوّ�ة  يجعل  العر�ية  البلدان  ب�امل  �سوي  و��  بوجود  نقّر  وال  العر�يات،  ساء 
ّ
الن ب�ن  ومت�املة 

تزال ال  العر�ية"  "النسوّ�ة  إن  بل  وللّتحديات  وللّرهانات  للّصعو�ات  تار���  ،مدركة  منظور  بداية  ،من   ��

  �� اجتمعت  وقد  والتطور.  ل 
ّ
��  2009التش� األمر�كية  ا�جامعة   �� عقد  مؤتمر  ضمن  و�سوّ�ات  باحثات 

وتّم فيھ اإلقرار بوجود حركة �سوّ�ة  . �حاولة تقييمها نظر�ا وعمليا وتمحور حول النسوّ�ة العر�ّية   .ب��وت

ينكرن أن 2. ومن جهة أخرى نجد باحثات1عر�ّية أصيلة، و�ن من دون وجود ش�ل �سوّي عر�ي وحيد شامل

ويعت��ن أنھ ال يمكن أن �عت�� النسو�ة العر�ية حركة    ،ي�ون التيار النسوي العر�ي كتلة من�جمة ومتآلفة

لل�لمة العل�ي  كذ�ورّ�ةتو   .باملفهوم  وداخلھ  النسوي  التّيار  خارج  من  �عوائق  ذلك  الباحثات  هؤالء  فّسر 

الّناشط�ن   وار��ان  و�رجواز���مإ ا�جتمع  حرّ���م  من  تحّد  تمو�الت  تحالفهم  ،��  شب�ات  توسيع  عدم  و��� 

وعالقا��م.  

فنحن �� هذا املقال �ستخدم �سوّ�ة �ش�ل عام لنعّ�� عن  ،و�جدر التنبيھ إ�� الفرق ب�ن �سوّ�ة و�سائّية

ى أن النسوّ�ة �� منظورنابمع� ، من مرحلة ما قبل النسوّ�ة إ�� املرحلة النسوّ�ة  مراحل تطّور الفكر النسوّي 

ساء ليتنظمن ضمن اس��اتيجية
ّ
 ،لنيل حقوقهّن   محّددة  �ش��ط الو�� ��ا و�ا�خلفّيات النظرّ�ة ال�ي تحّرك الن

 .  12، ص2012تجمع الباحثات اللبنانيات، بيروت،  -، مركز دراسات الوحدة العربيةالنسوية العربية رؤية نقدية -1

صفاء صابر خليفة، المشاركة المدنية للشباب والبيئة العربية: ست سنوات على تحليل الخطاب وتقييم الفترة الماضية، نموذج  - 2
ة في الحياة السياسية العربية، في:

ٔ
من والعمليات االنتقالية في امشاركة النساء في ال  مساهمة المرا

ٔ
عالم العربي، لسالم، اال

 .357-354، صص 2017نوفمبر  17-16بيروت،  مساواة،إيبرت / ، مؤتمر فريديريشمساهمة باحثات وباحثين
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الو��  �عّ�� بالضرورة عن حدوث هذا  تتّم �ش�ل واع أو غ�� واع ال  ال�ي  اليومّية  ساء 
ّ
الن فيما أن نضاالت 

و�ا�حاجة    إ��  با�خلفيات 
ّ
��التنظ ع��    م  مباشر  تأث��  أجل  من  النسائّية  ل�جهود  موّحدة  جامعة  حركة 

  �� استعمالھ  بدأ  "�سو�ة"  مصط�ح  أن  مقاال��ا  أحد   �� عبود  حسن  ذكرت  لقد  وحيوا��ّن.  حقوقهّن 

 
ّ
لهام املرزو�� ارتباط  إوقد فّسرت  .  1سعينات فيما �انت ال�اتبات �ستعملن قبل ذلك مصط�ح "�سائيات"الت

العر�ية و  سو�ة العر�ية بظروف التحديث املنقوص �� البلدان 
ّ
ب�ى لم �ستوعب �عد املعاي�� العقالنية  �الن

 
ّ
إ�� غياب إم�انّية �عر�ف لهذه النسوّ�ة العر�ّية ال�ي   ،حسب رأ��ا  ،ى ف التنمية أدّ والتطور املطلو��ن. فتخل

. ونحن نرى  2بط بالهيمنة و��ى االستغاللوجدت أمامها منذ �شأ��ا عقبات مضّعفة اقتصادية وعاملية ترت

 
ّ

فتساعدها التقنيات ا�حديثة ع�� التعب�� �ش�ل م��ايد عن    ،ار���ياق التّ م ف��ا الّس اليوم قوى �سائية يتحك

 ذلك التّ  ، و�ن ظّل توقها لتحقيق وجودها
ّ
 ا أمامها. ل عائقا حقيقيّ حديث املنقوص يمث

 اسا ع�� مفهوم فاعليّ ترتكز أس  3والنسوّ�ة �� املنظور العل�ي
ّ
الظلم    ف�ي الو�� بأّن   ،ساء وحرك��ّن ة الن

ساء ليسا مجّرد صدفة تار�خّية وال مش�لة ثقافّية أو جغرافّية أو قضية مرتبطة  
ّ
والتفرقة الواقع�ن ع�� الن

 بل أيضا توجد عوامل معّ   ،بالفقر وا�جهل
ّ
ساء وحدهن ويعا�ي م��ا  قدة مباشرة وغ�� مباشرة تقع ع�� الن

و�� ب�املھ.  عدم    مجتمع  إ��  �ش��  وسياسّية  اجتماعّية  العاّم حركة  ا�جال�ن  ب�ن  التاّم  الفصل  �ّحة 

   فا�حياة ا�خاّصة �� أيضا أمر سيا��يّ   ،وا�خاّص 
ّ
ساء بالزواج والطالق واالنجاب تؤث

ّ
ر  ذلك أن قرارات الن

 
ّ
الن الو��  و�تمثل  الدولة.   �سياسات 

ّ
الش  ��  سوي 

ّ
الن الواقع ع��  التمي��  بمش�لة  واإلدراك  نتيجة  عور  ساء 

 �ساء باألساس واال  ل�و��ّن 
ّ
ساء من هذا املنطلق. و�� حسب آمال قرامي "حركة سياسية  ل��ام بقضايا الن

ذات أهداف اجتماعية تحولت إ�� حركة اجتماعية ��دف إ�� استقاللية املرأة و�براز أهمية دورها �� ا�حياة  

 .4والدفاع عن حقوقها"

لفائدة النساء بتمكي��ن من  إن النسو�ة إذن �� األصل حركة سياسية غاي��ا إحداث �غي��ات اجتماعية  

،  سياق ال��ضة والتحديث ومسارهما املتع��� ولك��ا �� السياق العر�ي ارتبطت بظروف تار�خية و   ،حقوقهن

ولذلك يمكن عموما تقسيم    وأمست بمثابة فاعل من فواعل التغي�� املأمول وال��ضة ا�حقيقية املرتقبة.

وث �حظة الو�� النسوي أي تلك ال�حظة ال�ي أمسكت  هذه التيارات حسب مراحل التطور إ�� ما قبل حد

ف��ا املرأة العر�ية قلمها تنظ��ا ونقدا و�بداعا لتساهم بنفسها �� التعب�� عن احتجاجها وتوقها لتحطيم ب�ى  

دت السبيل النبثاق الو�� بضرورة إعادة النظر �� التار�خ  ة مهّ ت النسو�ة بمراحل مهّم وقبل ذلك مرّ   .التمي��

جهود النساء �� األقطار العر�ية    واإلسالمي من منظور �سوي لتمك�ن النساء من حقوقهن. ومع أّن العر�ي  
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ٓ
 .  2010ترجمة ا

 انظر التعريف في: دليل للدراسات النسوية النسالئية الشابة، نظرة للدراسات النسوية، -3
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مال قرامي، مقال  -4
ٓ
م استراتيجية لنيل الحقوق؟، فا

ٔ
ص   ،نقديةالنسوية العربية رؤية  ي النسوية اإلسالمية، حركة نسوية جديدة ا
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   ،�انت متفاوتة حسب طبيعة البيئة والظروف
ّ
   إال

ّ
مراحل  ثالث  نا سنحاول إجماال ت�خيص تلك ا�جهود ��  أن

 إ�� يومنا هذا:   19بارزة امتدت من أواخر القرن 

 �� النسوي املرحلة األو��: إرهاصات الو  -

 املرحلة الثانية: �حظة التسعينات: انبثاق الو�� النسوي   -

 ة ة والثورات العر�يّ ما �عد الثورة التو�سيّ  ثالثة:املرحلة ال -

 المرحلة األولی: إرهاصات الوعي الّنسوي العربي:   -2

 : مرحلة المطالبة بالتّعلیم -2-1
 
ّ
بانبثاقها ضمن سياق فكر الّ��ضة واإلصالح وخطا��ما  سوي العر�ي  تمّ��ت املرحلة األو�� لت�ّون الو�� الن

املرأة وحر�ة  الوطنية  الوحدة  ب�ن  ير�ط  األو�� ،  الذي  األساسية  املطالب  ع��  ز 
ّ

م  ،  و�رك
ّ
التعل  �� ا�حق  أي 

واحتّد  والّسفور  ا�حجاب  قضايا  املرحلة  هذه   �� وطرحت  أساسا.  املعاصرة    والعمل  دعاة  ب�ن  النقاش 

و  ناز��(توالّتجديد واألصالة  األم��ة  إ�� دور  باإلشارة  املرحلة  لهذه  التأر�خ   �� ننطلق  أن    .ا�جمود، و�مكننا 

��ا ذلك من سعة االطالع    .�� العر�ية وال��كية والفر�سية واإلنجل��ية  ،لغاتأر�ع  ) ال�ي �انت تتقن  1914
ّ

ومك

ن��ا من   .ع�� آداب الشعوب األخرى، و�ان لوالدها مكتبة �خمة
ّ

أن ت�ون رائدة بإ�شاء أّول  و�شأت �شأة مك

روا بما �ان يجري فيھ من نقاشات
ّ
من بي��م قاسم أم�ن ومحمد عبده واالفغا�ي    ،صالون ارتاده كث��ون تأث

�� بوادرها األو��  الذين ساهمت ناز�� �� تحسيسهم  )  1908. فكتب قاسم أم�ن (تو��  1بالقضية النسائية 

ودعا ف��ما إ�� �عليم املرأة وحقها �� العمل وخاض �� قضية    جديدةتحر�ر املرأة واملرأة ا�:  كتابيھ الشه��ين

املرشد    وكتابھ)  1873(ت.  و�رزت �� هذه املرحلة كتابات أو�� مهمة لرائدين �الطهطاوي   ،ا�حجاب والسفور 

باحثات    فكما تقّر   وحاجة األّمة إ�� ذلك.  ،دعا فيھ إ�� الّتعليم ا�ختلط و�عليم البنات  2األم�ن للبنات والبن�ن

ساء مجّرد منفعالت بمبادرات املص�ح�ن   ،3�سوّ�ات
ّ
الن ال�ي تجعل  إ�� السردّيات األبوّ�ة  بنا االنتباه  يجدر 

 
ّ
ھ بإم�اننا العثور ع�� أدل

ّ
 األوائل �� ح�ن أن

ّ
   د أّن ة تؤك

ّ
�ن �عليما �� طفول��ن هة تلّق �ساء عديدات من طبقة مرف

   ،�� بيو��ن
ّ
رن �ش�ل مباشر �� تطور الفكر اإلصال�� واهتمامھ بأحوال النساء، كما حدث  واستطعن أن يؤث

 مع تأثر قاسم أم�ن با�حوارات ال�ي �انت تدور بينھ و��ن االم��ة ناز�� �� صالو��ا. 

(ت تيمور  كعائشة  �سائية  أقالم  النساء  قضايا  طرح  إ��  سبقتھ  فواز  1902.  وقد  ز�نب  واللبنانية   (

فوضعت األو�� كتابا �� القوامة وشروطها ومعناها، وكتبت الثانية تدعو �حر�ة املرأة وتدافع    ،)9141.(ت

الز�نبية" "الرسائل  عنوان  تحمل  الرسائل  من  مجموعة   �� حقوقها  كما  ،  عن  ا�حداد    تأثرأو  الطاهر 
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ماعية الصعبة �� د�ان  با�حوارات ال�ي �انت تدور بينھ و��ن النساء اللوا�ي يأت�ن �شتك�ن أوضاعهن االجت

و�ان قادرا حينئذ ع�� مراقبة معانا��ن عن كثب. وقد وصف صدى    .أحد املشايخ الذين �ان يجلس حذوهم

 .1وا�جتمع امرأتنا �� الشريعةتلك ا�حاورات واملعاناة �� قسم من كتابھ 

ص أهّم سمات هذه املرحلة األو�� إ�� التار�خ ال  ،إنھ ينب�� أن ننبھ
ّ

،  ذي لم يكتب و�قي منسياونحن ن�خ

عتمةع��   و��  صمت   �� �عملن  كن  بأسما��ن  ،�ساء  التار�خ  لنا  يحتفظ  ��جاع��ن  آولك��ن    ،ولم  ثرن 

وكّن أحيانا �� مواجهة تلك الب�ى   .وضاعها الباليةأو�عملهن الدائم �� تطو�ر األسئلة حول املرأة العر�ية و 

ب�ّل  ال�خصي   التقليدية  التجر�ة  لعبت  لقد  ومحاول��ن  جرأة.  بمن�ل��ن  النساء  و��  تطو�ر   �� مهما  دورا  ة 

وضعهن عراوي   ،تحس�ن 
ّ

الش هدى  طفول��ا  -فخّصصت   �� التمي��  عاشت  ��   ،ال�ي  التعلم  من  وحرمت 

باكرا  ،املدارس النساء    ،وزّوجت  بحقوق  للتحسيس  النساء    1908��    -حيا��ا  لتعليم  ا�جامعة   �� قاعة 

النسائي املصري � ��    .1923�  وتأسس االتحاد  جمعية    1966ونزعت هدى الشعرواي ا�حجاب، وأسست 

 
ّ
نظ لبنان  و��  اسمها.  ��  تحمل  الدين  ز�ن  نظ��ة  و�خلعھ  1928رت  وا�حجاب  �حظة مهمة    للسفور  و�انت 

بقضاياهن النسائي  الو��  تار�خ   �� النسائي  فارقة  ل�حراك  أو��  ببوادر  عموما  الف��ة  هذه  وتم��ت  برزت  أ. 

 هة قدرهن �� أحلك الظروف.قدر��ن ع�� مواج

وتؤرخ إلهام املرزو�� ل�حركة النسائية التو�سية بالعودة إ�� مرحلة ما قبل الثالثينات مش��ة إ�� أهمّية  

والذي أعلن انطالق   1929و 1924االحتجاج الرمزي الذي قامت بھ حبيبة املنشاري ومنو�ّية الورتا�ي سن�ي 

و�� املشاركة �� ا�حياة العاّمة. لقد ساهمت املرأة التو�سية �� تلك    الو�� النسائي بقضية ا�حق �� املساواة

ضّد  ا�حراك   �� التار�خّية  احتجاجية    الف��ة  رمز�ة  حركة   �� العمومي  الفضاء  إ��  ا�خروج  و��  االستعمار 

أعلنت معركة السفور ودلت ع�� قدرة النساء ع�� مواجهة تحديات ا�جتمع وأعرافھ وظروفھ االقتصادية  

بل �شا��ت �� هذه الف��ة التار�خية حركة    ،مر حكرا ع�� املصر�ات والتو�سيات فقطجتماعية. وليس األ واال 

بلدا��ن  �� االستعمار  مقاومة   �� ومساهم��ن  العر�يات  �السعودية    ،النساء  التقاليد  جامد  بلد   �� وح�ى 

. 2استطاعت املرأة �� هذه املرحلة أن �شرع بالتعب�� عن نفسها بالكتابة، و�شر لها �عض املذكرات واملقاالت

ولبيبة هاشم محررة    1918-1886حركة أدبية ساهمت ف��ا ال�اتبة ملك حف�ي ناصف    1911فقد ظهرت منذ

�� النساء العر�يات �� �امل البلدان العر�ية. وازداد االهتمام بما ينتجھ النساء  فتاة الشرق، وأثرت أيما تأث��  

 كتابھ "شه��ات تو�سيات".   1917فكتب حسن حس�ي عبد الوهاب �� تو�س ��  ،وما ي��عن فيھ

�سائّي  تحرك  بروز   �� تتمثل  املرحلة  هذه  ضّد   وخالصة  أو  االستعمار  ضد  احتجاجا  العام  ا�جال   ��  

و  ا�حّق التمي��  من  التعليم  ا�حرمان  عن    .��  املنبثق  واإلصالح  ال��ضة  فكر  النسائي  التحرك  هذا  ويساند 

وس��داد هذا الو�� قدرة ع�� التعب�� عن نفسھ وال��وز بالتقدم �� الزمن و�تطور    .السياق التار��� برمتھ

 الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
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ساء،    ش�ى األقطار العر�ية ح�ى األشّد لقد ظهرت بوادر الو�� النسوي ��  
ّ
تحفظا فيما يخّص حقوق الن

   ،و�ن �انت مواقف فردية أحيانا لغياب مشروعية ا�حديث عن تنظيم �سوي أو تيار �سوي   ،و��
ّ
ھ ال  فإن

يمكن التقليل من شأ��ا، وقد انتشرت هذه املوجة ع�� �امل أقطار البالد العر�ية، �� ش�ل �حف وكتب  

   .ومقاالت
ُ
 ّس وأ

ّ
للّد ست مجال  ت 

ّ
ال النساء بمواقفهن مثل تلك    .�ت كتب عديدة�ّ نساء وُح فاع عن  وصدحت 

ا�جامدة الب�ى  يقاومن  لسعوديات  النسو�ة  ب�ّل   ،املواقف  ذلك    و�حاولن  ومن  أصوا��ّن.  إيصال  �جاعة 

ألمثلة ال�ي غ�� ذلك من ا، و 19591النساء ناقصات عقل ودين �� مجلة قريش سنة    ع�� فكرة أّن   مقالة للردّ 

الب�ى ا�جامدة. ومن ذلك اقتحام الّسعوديات ملقاعد العلم    تركها لنا تار�خ الفعل النسائي ا�جبار املقاوم ل�ّل 

هذه املقاومة النسائية وحصول أعداد غف��ة    دة. وستثمر �ّل لط الدينية املتشّد والدراسة رغم معارضة الّس 

والتعليم   ال��بية  ع��  العر�ي  العالم  �ساء  ا�جامعة  وتمّس من  مراحل  إ��  التعليم   �� بالتدرج  �عضهن  ك 

 هذا الواقع ا�جديد ثماره �� التسعينات.   سيثمر �ّل  ،والدكتورا

 :ما بعد الحرب العالمیة الثانیة: المساھمة في حركات التحّرر -2-2
التحرّ  حر�ات   �� الفاعلة  والقوى  الصاعدة  النسائية  العر�ية  األصوات  الوط�ي،  انخرطت  وساهمن  ر 

ة �� هذه  و�� معارك االستقالل. وارتبطت رهانات الدولة الوطنيّ   والسيا��يّ   �ش�ل م��ايد �� ا�حراك النقا�ّي 

وتزامن    ،املرحلة بتحر�ر النساء و�عليمهن و�شر�كهّن �� بناء األوطان. وازدادت األصوات النسائية وضوحا

 البالد العر�ية.   ات �� جّل ة عديدة مع تأسيس ا�جمعيّ إصدار مجالت �سائيّ 

فقد تم��ت مرحلة الثالثينات وما �عدها بنشأة أو�� املؤّسسات الرسمية النسائية ال�ي انطلقت ع�� إثر  

   1936فتأسس ��    ،صدور �عض الكتب الرائدة وا�حراك املهّم 
ّ
  1945حاد النسائي اإلسالمي التو���ي واالت

 
ّ
للتمي�� أس   حاد املرأة األرد�ي الذي اهتّم ات البحر�ن للسيّ تأّس   1953اسا. و�� سنة  بالتصدي  نادي  دات  س 

   1965و��    .ملساعدة الفقراء و�عليم النساء املهارات األساسية
ّ
ل  تأسس االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومث

الفلسطينية التحر�ر  منظمة  قواعد  من  الشعراوي تأّس   1966و��  .  قاعدة  هدى  جمعية  ودعت    .ست 

   1975العر�ية، و��    للمقاومة والدفاع عن القضايا
ّ
حاد النسائي العام باإلمارات للمطالبة بحقوق  تأسس االت

 
ّ
 ساء �� التعليم أساسا. الن

  ، لقد تم��ت هذه املرحلة بال��ام النساء بقضايا تحر�ر األوطان و�بدايات املطالبة با�حقوق السياسية

  1939ت ف��ا �ساء تو�سيات سنة  فخرجت النساء �� مظاهرات تنديدا باالستعمار كتلك املظاهرة ال�ي خرج

ساء الر�فيات مساهمة ك��ى �� معاضدة    12وقبض ف��ا ع��    ،�� باب سعدون 
ّ
  - الفالقة"امرأة. وساهمت الن

ملطالبة ا�ح�ومة بحقوقهن املدنية    1955وتجّمع النساء سنة    .5419و  5219بالبالد التو�سية ب�ن    املقاوم�ن"

ثمار   بإصدار مجلة األحوال ال�خصية بتو�س. غ�� أّن  1956سا�� �� جت هذه امل واملساواة مع الرجال. وتوّ 

هذه البذور النسو�ة املزروعة �� ا�جتمعات العر�ية لم تزهر �� �ل البلدان بنفس الوقت وال بنفس الدرجة،  

يتّم  لم  مثال  السعودية  سنة    ففي  إال  النساء  حقوق  بقضية  أصال  حّد   2003االع��اف  الباحثة    ع��  قول 
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فيما استطاعت    ،وتأخرت معھ م�اسب النساء  ،ودية هتون أجواد الفا��ي، وقد تأخر ذلك االع��افالسع

التو�سيّ  أن  النسوة  وا�حر�اتيات  ا�حقوق  من  املز�د  نحو  أشواطا  التحرّ   ،قطعن  من  املز�د  من  ونحو  ر 

النساء العر�يات    بلد عر�ي ظروفھ وأّن   ل�ّل   وا�حال أّن   ،األغالل. فلذلك ال يمكن ا�حديث عن حركة من�جمة

اللوا�ي بدأن تقر�با من نفس النقطة لم يصلن إ�� تحقيق نفس املنجزات �عد، ألسباب تتعلق بالسياسة  

 نوات.  الّس بمرور  قا وتفاوتا  واالقتصاد وا�حروب والقوى ال�ي �شد إ�� الوراء. وس��داد هذا الواقع النسوي تمزّ 

 لتسعینات:  المرحلة الثانیة: لحظة ا  -3

 :انبثاق الوعي النسوي والمطالبة بالحقوق السیاسیة  -3-1
 
ّ
باملفهوم االصطال�� مستقال النسوي  التسعينات الو��   �� البلدان    انبثق  �� جّل  القائمة  الّسلطة  عن 

وحاولت احتواء األصوات النسائية و�خضاعها لسلط��ا    ،ةالعر�ية. فقد صعدت �� هذه الف��ة الدولة القوميّ 

� يُ سو�ّ فنشأت  بنسو�ّ ة  السيا��يصط�ح عل��ا  تيارات اإلسالم  الف��ة  �� هذه  الدولة، وتصاعدت  وعلت    ،ة 

فعل ع�� هذا التنامي امل��ايد    فقد �انت بمثابة ردّ   ،ة ة التيارات النسو�ّ ف��ايدت فاعليّ   ،ال�حوة اإلسالمية

ساء وحقوقهّن لألسلمة الذي ��ّد 
ّ
 أساسا.  د ويس��دف الن

ة،  لنسو�ّ وهكذا فقد بدأت ا
ّ
ات ينفصلن عن الّسلطة القائمة ليحدثن أو�� املنظمات النسائّية املستقل

جنة النسائّيةفانفصلت �جنة سيّ 
ّ

وأّسست    .دات الوفد �� مصر عن حزب الوفد �سبب تجاهل الوفد آلراء ال�

   1978لهام املرزو�� سنة  إ
ّ
�عارض    ّي �سار   وصعد تيار �سوّي   .1985ة �ساء سنة  نادي قضايا النساء ومجل

��  الّس  القائمة. وتأّسست  التو�سيّ   1989لطة  الديمقراطيات  النساء  الدولة  ة متصّد جمعية  ية لسياسات 

وظهرت هذه ا�جمعّيات املناهضة للّ�حوة اإلسالمّية ولالستبداد �� ا�جزائر واملغرب كذلك،   ومستقلة ع��ا.

تأّسست ا�جمعّية الديمقراطية لنساء املغرب و�انت تا�عة �حزب التقدم واالش��اكية. وتأّسست    1985و��  

ة �عد إصدار قانون ا�جمعّيات سنة 
ّ
زت1989�� ا�جزائر جمعيات �سائّية مستقل

ّ
هذه ا�جمعّيات ع��   ، ورك

أمام   والنساء  الّرجال  ب�ن  املساواة  أجل  من  ا�جمعّية  ذلك  من  والنساء،  الرجال  ب�ن  باملساواة  املطالبة 

العر�ي   املغرب   �� املستقلة  ا�حركة  هذه  وامتدت  واملواطنة.  املساواة  أجل  من  ساء 
ّ
الن وجمعّية  القانون، 

عاملية ال�ي لعبت دورا �� التأكيد ع�� التالزم الضروري ب�ن خاّصة وازداد وع��ا بحضور فواعلها املؤتمرات ال

تو�س    �� املستقلة  النسائية  ا�جمعيات  هذه  وتمسكت  والّسالم،  اإل�سان  وحقوق  والتنمية  الديمقراطية 

 �� نفسها  فوجدت  الديمقراطية،  وقضايا  ساء 
ّ
الن قضايا  ب�ن  الّتالزم  هذا  عن  بالّدفاع  وا�جزائر  واملغرب 

السلفي من جهة واألنظمة السياسية ا�حاكمة ال�ي ضّيقت عل��ا وعطلت نجاع��ا من جهة  مواجهة الفكر  

 أخرى.  

واجهن    �� قيادة السيارة. لك��ّن   للمطالبة با�حّق   1990سنة  و�� السعودية �عالت األصوات النسائية   

 دة. كھ قوى دينية متشّد قمعا شديدا وضغطا تحرّ 

النسائّي  ا�حراك  شمل  تلّق وس أاملستقل    لقد  الذي  التعليم  من  استفادت  متعلمة  سنوات  اطا   �� تھ 

 
ّ
  أبرزهّن ،  مات والعامالتاالستقالل األو�� و�دأ �عطي ثماره، و�� تو�س �شطت مجموعات من النساء املتعل
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ّ
حاد العام التو���ي للشغل، و�جنة املرأة �� صلب املنظمة التو�سية للدفاع  �جنة املرأة العاملة صلب االت

�� األسا��يّ و�ان الّس   .ات طال�ن بم�اسب حقوقية نت من جامعيّ ساء الديمقراطيات ال�ي ت�وّ عن حقوق الن

لطة.  هو االستقالل عن الّس 

ة�سو�ّ مصط�ح:  ة تطلق ع�� نفسها  د التيارات النسو�ة وتنوعها، فنجد �سو�ّ �ت هذه الف��ة بتعّد لقد تم�ّ 

ةحوة اإلسالميّ آمال الّ�   �ا �ساء تصاعدت معهّن ظهرت تقر�با �عد الثورة اإليرانية وساهمت ف�  ،إسالمية

 
ّ

 ا يطلق عليھ با�حدود البيتيّ مّم   ،ينھ ثوابت دينية �ا�حجاب وغ��هن بما �سمّ تمسك
ّ
رت هذه الفاعلية ��  ة، فأث

الّ� تيّ  ��ّج ارات  باتت  ال�ي  واأل حوة  املبادرة  ع��  تح��ا  املنضو�ات  النساء  الفاعليّ ع  بزمام  النسو�ّ خذ  ةة 

صوصة، ثم ست��ز �سو�ة إسالمية لها �عد ثان غ�� إخوا�ي منطلقها مراجعة التأو�ل الذ�وري للنّ اإلسالميّ 

الدينية ومحاولة جعل اإلسالم متالئما مع العصر ومع االج��ادات املعاصرة. وتمّ��ت �� هذه النسو�ة أصوات  

املرابط �� املغرب وزهية جو�رو �� تو�س.  ة جديدة �أمينة ودود وأسماء  ة وتأو�ليّ دة تملك معرفة دينيّ مجّد 

النسو�ّ  �شعّ ونجد  ال�ي  العلمانية  تلك  ة  جانب  إ��  واستمرت  ويسار�ة  لي��الية  إ��  أيديولوجيا  بدورها  بت 

 التيّ 
ّ
االت  �� املتمثلة  الدولة  �سو�ة  املتصارعة  الدولة.  ارات  ترعاها  ال�ي  القومية  ا�جمعية حادات  وتمّسكت 

الديم للنساء  تحقيق  التو�سية  أّن  معت��ة  والدولة  الدين  ب�ن  بالفصل  و�املطالبة  العلمنة  ��ذه  قراطيات 

 بتحقيق العلمنة الضرور�ة.  
ّ
مطالب النساء �� الكرامة والعدل واملساواة ال يتحقق إال

، ونبعت  بدأت مرتكزة ع�� �عاليم اإلسالم وقيمھ�� العالم العر�ي  ة  النسو�ّ   أّن و�ذلك يمكننا أن نالحظ  

ثم أمست ذات طا�ع قومي مع صعود الدولة  هوم االج��اد الفق�ي نفسھ، ومن مرجعية فقهية ودينية،  من مف

إ�� �سو�ة إسالمية و�سو�ة علمانية مضاّدة.  ،القومية دت  ثم مع صعود ال�حوة اإلسالمية اف��قت 
ّ
وتول

د ع�� أصالة هذه  �سو�ة �� خضم الصراع التار��� من مخاض هذا ا�خطاب ال��ضوّي حول املرأة، وهذا ي
ّ

ؤك

ساء للّتغي�� ومن حصول الو�� لد��ن بحقوقهن املسلو�ة ومن  
ّ
التيارات الفكر�ة النا�عة من عمق حاجة الن

منظومة الفقھ ذا��ا ال�ي أتاحت لهّن بابا للتأو�ل والّتجديد. فالنسو�ة بذلك ليست غر�بة عن تر���ا وعن  

ساء وحاجا��ن. 
ّ
 مشاغل الن

 
ّ
تأث النسو�ّ لقد  أيّ   ةرت  العر�ي  العالم   �� انتشرت  ال�ي  اإليديولوجية  بالتيارات  رما  العر�ية 

ّ
فأمست  تأث  ،

 
ّ

ساهم ��  ذلك قد ولكن    ،ق مفاهيمهاو�عمّ  ،ي هذه االتجاهاتاللي��الية واملاركسية ومنتجا��ما الفكر�ة �غذ

ها معركة  أهمّ �شتيت ا�جهود النسائية و�ضعاف فاعلية هؤالء وخسار��ن الوقت ومعارك عديدة خض��ا،  

   �ّل   فيھ  املشاركة السياسية �� الوقت الذي أمست
ّ
عليم، �� التّ   ات قادرات ع�� املطالبة با�حّق ساء العر�يّ الن

 وتفاوض.  شّك  البسيط �� بداية القرن العشر�ن محّل  وقد �ان ذلك ا�حّق 

 
ّ
 قد  سوي  إن �حظة انبثاق هذا الو�� الن

ّ
ن الفكر اإلصال�� ومن  لت نقطة فارقة ب�ن النسو�ة املنبثقة ممث

دون أن ت�ون منبّتة عن    و�سو�ة لها أسس علمانية متأثرة بالتيارات الغر�ية  ،مفهوم االج��اد الفق�ي نفسھ

قلب    �� نفسها  العر�ي  املغرب  بالد   �� خاّصة  العلمانية  النسو�ة  فوجدت  النساء.  حاجيات  وعن  جذورها 

قوق اإل�سان.  الصراع السيا��ّي من أجل الديمقراطية والتنمية وح
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المرحلة الثالثة: ما بعد الثورة التونسّیة والثورات العربّیة:  -4

 : ورات وتحقیق الذاتالمشاركة في الثّ  -4-1
الّس  أدّ اختلفت  ثورات نجحت �سبيا وثورات  ب�ن  اختالفا شديدا  العر�ية  األنظمة  ياقات  إ�� سقوط  ت 

التّ والّد  وأمست  وا�جهول،  الفو��ى   �� ال�ي  خول  النسائيّ حديات  األصوات  ح�ّ تواجهها  أو  وتنظيما��ا  ىة 

 
ّ
الن الفرديّ مبادرات  القاسيةساء  العوملة  ا�جديد قواعد  العالم  هائل، فقد فرض سياق  �ش�ل  م��ايدة   ،ة 

ا�خاّص  ا�حديثة واقعها  التكنولوجيات  النسائيّ   وفرضت  ا�حر�ات  معا.  ا�حامل لشروط تطو�ر  ة وعرقل��ا 

وال الفاعالت  جهود  الضّ   ،فاعل�نفازدادت  ولتعّد وازدادت  الرق�ي  الفضاء  النفتاح  املعرقالت  غوط  د 

ة.ة والتكنولوجيّ ة واالجتماعيّ ة واالقتصاديّ السياسيّ 

النسائيّ  ا�حر�ات  أصوات  �عالت  ��ّد لقد  ال�ي  املكتسبات  ع��  با�حفاظ  تطالب  تو�س   �� الق��ة  ة  دها 

 واق��حت مؤّس   االنتقالية وتصاعد ا�حر�ات اإلسالمية ووصولها ل�حكم،
ّ
قسات الدولة نفسها مشاريع تتعل

2017ة، وأثار هذا املشروع الرئا��ي املق��ح �� عيد املرأة التو�سية سنة  بإلغاء التمي�� و�قرار املساواة التامّ 

والنسو�ّ   جدال النسائية  القوى  فن�لت  ورافض�ن.  مؤ�دين  ب�ن  واملدنيّ كب��ا  تطالبة  للشارع  واملتعاطفة  ة 

ث بحقوقها وتضغط ألجل املواطنة التامة.  ة وتتشبّ التامّ باملساواة 

 
ّ
وكذلك �� ا�جزائر �عد ا�حراك السيا��ي   ،ساء يطال�ن باملساواة �� املوار�ثو�� املغرب علت أصوات الن

ب�امل    2018سنة   النسائي  الصوت  ارتفاع  مالحظة  و�مكننا  التامة.  باملساواة  للمطالبة  الفرصة  تزايدت 

فأمست املرأة فاعال وا�حا بارزا تقود املظاهرات املناهضة للنظام كما حدث �� السودان   ،البلدان العر�ية

و�� مصر و�� ا�جزائر وتطالب بحقوقها السياسية واالقتصادية.  

 
ّ
الن أوضاع  والتحّد لكن  والتقهقر  الّصعو�ات  من  املز�د  �شهد  وسور�ا  �العراق  بلدان   �� ال�ي ساء  يات 

قد تجاوز��ا، ففي أثناء سيطرة تنظيم داعش ع�� العراق وجزء من األرا��ي    �� بلدا��ّن   إ�� نقطة كّن   �عيدهّن 

ھ
ّ
ساء تراجعا �لّيا، و�رزت ظواهر كدنا �عتقد أن

ّ
عود��ا للوجود،    من املستحيل  الّسور�ة شهدت حقوق الن

ساء  و   يز�ديات�الّس�ي واالغتصاب ا�جن��ي ا�جما�� املشروع الذي مورس ع�� األ 
ّ
الكردّيات وغ��هن من الن

الزوجات �عّدد  فعاد  النساء  حقوق  وتقهقرت  يخضعن.  لم  رمزي    ،اللوا�ي  عنف  مظاهر  عل��ن  ومورست 

النسو�ة العر�ية    وأّن   ،الوقائع تثبت أن حقوق النساء �� ��ديد دائم  وجسدي عنيف بال هوادة. و�ذلك فإّن 

 
ّ

� �� حياة النساء العر�يات.  قدم حقيقي ملموس �غ�ّ ن من تحقيق تال يزال أمامها عقبات مهولة لتتمك

تزايدت �� ف��ة �عد الثورات العر�ية ا�حر�ات    ومصر فقد أما �� بلدان كتو�س واملغرب وا�جزائر ولبنان  

ات الفعل من أجل املز�د من ا�حقوق والقوان�ن والتشريعات وتزايد آمال ا�حركة النسو�ة  االحتجاجية وردّ 

بلدة ��  ومن حر�ات خاصّ   ،ر للنساء من فرص ل�حراك السيا��ي وا�حقو��ر�ية ملا تيّس �� جل البلدان الع

وساهمت الثورات �� نقل النساء إ�� قلب    . كتو�س ال�ي ازدادت ف��ا ا�جمعيات واملنظمات النسو�ة وغ��ها

 فأثبتت  ا�حدث السيا��ي واملشهد اإلعالمي والعام.  
ّ
عب�� واالحتجاج  لتّ ساء قدرا��ن وكفاء��ن �� القيادة واالن

 
ّ

. التغي�� االجتما�� والسيا��يّ  �� دن إراد��ّن واملقاومة وأك
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�� ذلك ضغوط كثيفة إلقرار    ساعدهّن ��  ياق املتغ�ّ �� هذا الّس   ة بحراك مهّم ة السعوديّ �ت النسو�ّ وتم�ّ 

   ة �� اململكة وانفتاح اف��ا��يّ إصالحات اجتماعية جذر�ّ 
ّ

 غ�� ممكن التحك
ّ
اء ع�� االحتجاج  س م فيھ ساعد الن

والتثقف واملطالبة بحقوقهن، إضافة إ�� تزايد ا�حراك الثقا�� من �سوة أسهمن بأقالمهن    ،�هن�واملقارنة �غ

   عب�� عن همومهّن �� التّ 
ّ
ة تظلم  وا�ي يخضعن لسلطة مجتمع محافظ فيھ تراتبيّ وهموم النساء ا�خليجيات الل

 
ّ

 النساء. وتمك
ّ
الظ كقيادة السيارة وطرح مسألة الوالية والوصاية    ،املطالبفر ببعض  نت السعوديات من 

�� العمل والتمك�ن السيا��ي وا�حق �� االنتخاب. و�مكن أن �عت�� هذه النتائج ال�ي حقق��ا النسوّ�ة   وا�حّق 

لھ �� التسعينات من  ح�ن نقار��ا بما �عرّ   مهولة وعمالقة �� مستوى رمزّي   ،ع�� �ساط��ا  ،السعودية ضن 

 غضب وعقو�ا
ّ
 ت، و�مكننا أيضا أن �عت�� هذه الن

ّ
صال  سو�ة نموذجا لتأث�� ثورة التكنولوجيا ووسائل االت

التّ   ،الطر�ق ال يزال صعبا عس��ا  والتواصل االجتما��. غ�� أّن  حديات أمام �ّل النسوة العر�يات  وال تزال 

 مهولة.  

 : ة والرهانات الصعبة ة العربّیالخاتمة: مستقبل الحرکات النسویّ  -5

النسوّي رغم   ا�حراك  فواعل  ومن  العر�يات  النساء  من  املبذولة  ا�جهود  يمكن    العر�ّي   �ل  ال  املعاصر 

ة  ة الغر�يّ الشأن �� ا�حر�ات النسو�ّ هو  دة و�املفهوم العل�ي الدقيق كما  ة عر�ية موّح ا عن �سو�ّ ا�حديث حّق 

. فهذه  1حديث عما �عد النسو�ةإ�� ا�وصوال  خ لها بموجات أو�� وثانية وثالثة  وأرّ   ،ال�ي خضعت ملراجعات

 التيارات النسو�ّ 
ّ
س ع�� جمعيات  وتتأّس   ،ل كتال من�جمة ومتآلفة و�� �عمل �ش�ل فردّي ة العر�ية ال تمث

   ،مجهدة
ّ
نا "بحاجة �� الوطن العر�ي إ��  وتخضع للمتغ��ات السياسية لهشاش��ا وعدم صالبة أسسها. ولعل

 
ّ
�� شبھ  �عل الكث�� من زميالتنا  الهنديةم  النساء    ،القارة  افر�قيا وكذلك من  أرجاء آسيا و�لدان  و�� سائر 

 2ود واملهاجرات إ�� أورو�ا والواليات املتحدة"الّس 

ذلك  ،لكن عر�ية    ،مع  لثقافة  ساء 
ّ
الن هؤالء  انتماء  يحّركها  عر�ضة  �سوّ�ة  آمال  بوجود  ا�جزم  يمكن 

و�العرو�ة بالتار�خ  �عد عالق��ا  تحسم  لم  �عُد   لهو�ة،وا  إسالمية  تجّدد  األ   ولم  ببعضهم  عالقات  ف��ا  فراد 

ولم تحسم �عد عالق��ا بماض��ا و�مستقبلها، فما يوّحد هؤالء النساء العر�يات هو العراقيل اللوا�ي    ا�عض

األ  ب�ن  تمّ��  ثقافّية  بنية  �سبب  أمامهّن  دونّية مرتب��ّن يجد��ا  و�سبب  ��  وتردّ   فراد  االقتصادية  التنمية  ي 

  ي الّسيا��ي واالقتصادي امل�ّ�ر ت��يرا دينياوخضوعهن للفقر ولل��ميش والعنف �سبب هذا ال��دّ   ،بلدا��ن

 
ّ
 ي عورتھ القوان�ن. والذي �غط

سوة ومجتمعهن وقواه ا�حّية من تحقيق تقّدم ولو �س�يّ و�الّرغم من �ّل ما تقّدم، فقد 
ّ
 ،تمكن هؤالء الن

قاش العميق حول ا�حق ��  �� سياقة السيارة ودفعت التو�سيات ا�جتمع للنّ   فحازت الّسعوديات ع�� ا�حّق 

 
ّ
املتع� واألنظمة  ا�حتلة  األرا��ي   �� النساء  تزال  وال  املوار�ث   �� يقاومن  املساواة  متعّد أ�ة  من  صنافا  دة 
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األ  و��اوي  فلسط�ن   �� والقهر  واالستيطان  �االستعمار  وا�حكم    من التحديات  وسور�ا  ليبيا   �� والنظام 

العسكري �� السودان وا�حرب وا�جاعة �� اليمن.  

تيات هائلة ملواجهة امتحان التار�خ املعاصر، وقد استعّد البلدان العر�ية تفرض ع�� مواطن��ا تحّد  إّن 

 للّد   طبي��ّ   النساء �ش�ل تلقائّي 
ّ
��ى ملواجهة الثقافة  فو   م �� البلدان األقّل فاع عن ا�حياة وا�حقوق وللتنظ

شة والفساد والتمي��.  الذ�ور�ة والرأسمالية املتوّح 

�� ا�حصول ع�� حقوق ال تزال أمال �� بلدان عر�ية عديدة    امهوأمست ا�حركة التو�سية نموذجا لتقّد 

�عّد  الزّ كمنع   د 
ّ
الط وتنظيم  ا�حّق وجات  ع��  وا�حصول  السياسيّ   الق  واملشاركة  االنتخاب  وقوان�ن  ��  ة 

والتّ التّ  التو�سيّ مك�ن  مسؤولية  أمست  فقد  وهكذا  و ناصف.  بمراجعات  للقيام  عس��ة  النقد  �مباشرة  ات 

 
ّ
،د ومختلفة العر�ية معّق ة للعمل املستقب��. فواقع النسو�ّ الذا�ي والتمحيص ملعرفة الهنات وضبط خط

��ّج  جامعة  لهيا�ل  وجود  و وال   عھ 
ّ
شّك   ،مھتنظ بال  واعد  مستقبلھ  النّ ولكن  أجل  من  من  ،  للمز�د  ضال 

وكشفھ واملشاركة �� إحالل السالم وتحقيق التنمية العادلة    من العنف السيا��يّ   ا�حقوق السياسية وا�حّد 

   ،وا�خروج من الفوات التار���
ّ
الن ة وهذهساء العر�يات سوى ا�حصول ع�� مواطن��ن التامّ وليس مطلب 

   املواطنة
ّ
ات يحّد ��  الذي  املستقبل  برمّ جاه  العر�ية  األوطان  مستقبل  تحّق   ،��اد  املواطنة  فإذا  هذه  قت 

ة العر�ية هو �� حقيقةفمستقبل النسو�ّ   ،رت األوطانرت هذه املواطنة �عّس و�ذا �عّس   ،قت األوطانتحّق 

.فشّر  ا االمر متطابق تطابقا تاّما مع مستقبل األوطان العر�ية. إن خ��ا فخ�� و�ن شرّ 
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