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أصبحت إصدارات مركز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث االسـرتاتيجية, عالمـة مسـجلة 
هـا لألكـاديميني والبـاحثني للجودة والدقة العلمية يف كل أنحاء العامل العريب, ومراجـع ال غنـى عن

, كـان مركـز 2014ين إلنشائه, يف مارس/آذار شـرواملختصني يف شتى فروع العلم. ويف الذكر الع
اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية قد أضاف إىل املكتبة العربية ألف إصدار, غطت طيفاً 

ن السياسـة واالقتصـاد واسعاً من التخصصـات واملوضـوعات الواقعـة ضـمن نطـاق اهتاممـه, مـ
 واإلعالم إىل جماالت االسرتاتيجية واملعلوماتية والعلوم العسكرية.

ْكمة يقوم هبا  ويضمن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية, من خالل عملية حمُ
فريق عمل متميز القدرات واملهارات, خروج إصداراته شكالً وحمتو وفق أرقـى املعـايري املطبقـة 

, وبام منحه ريادة متثلت حصيلتها يف عدد كبري من اجلوائز املتخصصة التي فازت هبا إصداراته.عامل  ياً

وتضاف هذه اإلصدارات إىل سجل طويل من األنشطة العلمية والبحثية التي يضطلع هبـا املركـز 
  ودوره املؤثر يف صناعة القرار يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

وهي سلسلة علمية حمكمة يف املجـاالت  "دراسات اسرتاتيجية"ركز تصدر ويف إطار رسالة امل
  السياسية واالقتصادية واالجتامعية.
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 مقدمة

 تطـورات حثيثـة  األلفية اجلديدةبدايةمع   العريبشهدت منطقة اخلليج
 عىل صعيد متكني النساء يف العامل العريب يمكن وصفها دون مبالغة بأهنا األبرز

 ففي بضع سنني فاق حجم املتغريات وما خلفته من تأثريات مجلـة مـا ;بأرسه
 دول هـذه املنطقـةً وحتديـدا منـذ انتهـاج ,حتقق يف أوضاع النساء طيلة عقود

ولعل امللمح البارز عىل هذا الصعيد هو التقاء جهات . سياسة تعليم الفتيات
 وهو مـا نجـد , اخلليجعديدة داخلية وخارجية وتبنيها سياسة متكني املرأة يف

  :نيداللتأنه حيمل بني طياته 

ف اعتناق مؤسـسة الدولـة لـسياسة َ كش, فقداألوىلالداللة  بالنسبة إىل
ًالتمكــني أن هنــاك تغــريا بنيويــا طــرأ عــىل رؤيتهــا املتعلقــة بــأدوار النــساء  ً

, ذلـك أن "املـواطن" إىل صـيغة "األنثـى"ووظائفهن; بالتحول من صـيغة 
عد تنظر للنساء بحسب دورهن التارخيي يف إنتـاج وتنـشئة اجلـنس الدولة مل ت

ً كام كان سائدا يف املايض, بل صارت تنظر إليهن بوصـفهن ,البرشي فحسب
رشكاء يف املواطنـة, وعلـيهن اإلسـهام يف إنتـاج مفـردات احليـاة الـسياسية 

 بـني تتراوحـصحب هذا التحـول أزمـات عميقـة . يةواالقتصادية والثقاف
 تكييف املجتمع ببنيته الثقافية والقبلية لتقبـل هـذا التحـول, وبـني حماوالت

حماوالت املرأة التكيف معها عرب حماوالت إعادة إنتاج هوية خاصة هبا تـوائم 
هبا ما بني وظيفتها التارخيية الطبيعيـة, وكوهنـا مواطنـة يف دولـة عـىل النـسق 

 . احلديث
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لتأييد اجلـارف الـذي باتـت رتتبط بذلك الدعم واف ,الداللة الثانيةوأما 
قـد و .تلقاه سياسة متكني املرأة اخلليجية من قبل جهات ومؤسـسات أجنبيـة

 يف أعقـاب أحـداث احلـادي عـرش مـن قضية متكني املـرأة اخلليجيـة احتلت
ويف القلـب منهـا الواليـات −سبتمرب موقعها عىل أجنـدة الـسياسة الغربيـة 

اسة الرامية إلحداث تغيـريات  أدوات تلك السيحدإ ك− األمريكيةاملتحدة
 . يف بنية هذه املنطقة

أدوار الفـاعلني  تنـاول إىل ً, انطالقـا مـن ذلـك,تسعى هذه الدراسـةو
املستو  : وذلك عىل مستويني,بالرصد والتحليلاألساسيني واسرتاتيجياهتم 

حيث تلعب مؤسسة الدولة دور الفاعل األسايس يف بعض البلـدان, الداخيل 
دور األمـم : ًممـثال يف يواملستو اخلـارج. د يف بلدان أخروالفاعل األوح

 . املتحدة, وبعض الدول الغربية, ومنظامت املجتمع املدين العاملي احلقوقية

وقد حتددت املعاجلة املنهجية من واقع وجود ارتباط عضوي بني قـضية 
ا ال تعـدو متكني املرأة يف اخلليج وبني قضايا متكني املرأة يف العامل العريب; وأهنـ

أن تكون حالة ممثلة للكيفية التي يتم هبا تطبيـق سياسـات التمكـني يف العـامل 
العريب, وهذا ال ينفي كوهنا حالة ذات خصوصية نابعة من خـصوصية البنـاء 

 . القبيل ملنطقة اخلليج العريب

 :وتنطلق الدراسة من الفرضيات التالية

 هجامت احلـادي عـرش أن مؤسسة الدولة كانت يف سبيلها قبيل: ًأوال
مــن ســبتمرب إىل التعــاطي اجلــدي مــع قــضايا املــرأة التــي تــصاعدت يف 
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 كأحد استحقاقات فاتورة التحديث, وعىل  من القرن العرشيناتيالتسعين
 القضايا إال حتـت الـضغوط ه أمهية هلذِهذا فإن ما يثار من أن الدولة مل تول

ا حفزت الدولـة يف خطاهـا  وكل ما هنالك أهن,ًالدولية األخرية ليس دقيقا
اسـتيعاهبا ولتبني سياسة التمكني دون إمهال املجتمع ببناه القبلية املحافظة 

 .والتفاعل معها

 مل تستفد مجوع النساء من تلك السياسة التمكينية; فبينام حـصدت :ًثانيا
منجزات ومكاسـب التمكـني نـساء النخبـة ممـن وقـع االختيـار علـيهن يف 

 مل , النيابية, أو مراكز صنع القـرار يف اهليئـات احلكوميـةاملناصب الوزارية أو
تستفد من هذه املكتسبات نساء الطبقات الوسـطى والـدنيا, اللـوايت مل يطـرأ 

. جـراء تلـك الـسياسةمن حتسن ملحوظ عىل أوضاعهن املعيشية والوظيفية 
ومن ثم فإن هناك رضورة ألن تعيـد الدولـة تـصميم الـسياسات التمكينيـة 

 .توعب مجوع النساءبحيث تس

 ال يعني إقرار بعض الدول اخلليجية ومـصادقتها عـىل االتفاقـات :ًثالثا
الدولية بخصوص املرأة أن أوضاع النساء يف هذه البلدان ستصبح أفضل من 

 ُسـلطنة عـامنذلك ما تؤكده أوضاع النساء يف مثيالهتا التي مل تصادق عليها, 
ة مناهضة كافة أشكال العنف ضد املـرأة  اللتني مل توقعا عىل اتفاقيدولة قطرو
 , وهو مـاً ورغم ذلك تصنف بأهنا األفضل خليجيا,)CEDAW( "السيداو"

ًيعني أن حدوث تطور يف أوضاع النساء يظل رهنا باإلرادة السياسية للدولة, 
 .   وال حيكمه التصديق عىل املواثيق واملعاهدات الدولية
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 اس املحتوىتعدد الدالالت والتب: مفهوم التمكني

 أحـد ,Empowermentرجة ملفهـوم ا هو الرتمجة العربية الد"التمكني"
املفاهيم الشائعة يف حقل دراسات املرأة, والذي يشكل أحد أركـان منظومـة 
املفاهيم التنموية اجلديدة التي تبنتها األمم املتحدة يف الربع األخري من القـرن 

ت النـسائية وبعـض اجلهـات ِورغم ذيوعه وتبنيـه مـن قبـل احلركـا. املايض
الدولية املمولة للمرشوعات يف البلدان النامية; فإنه يفتقر إىل وجـود تعريـف 
واضح وحمدد حتى يف أدبيات األمم املتحدة ذاهتا باعتبارها اجلهة التي صكت 
املفهوم وروجت له, وهو ما خيلق حالة من الشك فيام يراد للمفهـوم حتديـده 

تعريـف صـندوق األمـم املتحـدة اإلنامئـي للمـرأة ًووفقـا ل. عىل وجه الدقة
العمل اجلامعي يف اجلامعات املقهورة أو املضطهدة :  يعني التمكني)اليونيفيم(

لتخطي أو مواجهة أو التغلب عىل العقبات وأوجـه التاميـز التـي تقلـل مـن 
ــوقهم ــسلبهم حق ــاعهم أو ت ــصادية يف 1.أوض ــة االقت ــذهب اللجن  حــني ت

تلـك العمليـة التـي «إىل أن التمكني هـو ) سكوااأل(سيا واالجتامعية لغريب آ
ًتصبح املرأة من خالهلا, فرديا ومجاعيا, واعية بالطريقة التي تؤثر مـن خالهلـا  ً
عالقات القوة يف حياهتا; فتكتسب الثقة بالنفس والقدرة عىل التصدي لعـدم 

  2.»املساواة بينها وبني الرجل

 يتـسع تعريـف اليـونيفيم ليـشمل كـل وبمقارنة التعريفني يبدو أنه بينام
الفئات املضطهدة أو املقهورة وعـىل رأسـها النـساء; فـإن تعريـف األسـكوا 
يتقلص حتى يقترص عىل املرأة دون سواها من الفئات املضطهدة, وهو ما يثري 
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 أنه يعيد إنتاج دورة التمييز يف املجتمع لصالح املرأة, وهـو األوىل: إشكاليتني
والـسؤال الـذي  3," التمييـز اإلجيـايب"ىل تسميته باسم ما اصطلح البعض ع

ًيطرح نفسه هنا هل سيتم اللجوء مستقبال إىل تطبيق سياسة التمييـز اإلجيـايب 
جراء الرتكيـز احلـايل من ًا يمهمشة ستتأثر أوضاعها سلب لصالح فئات أخر

 ويف هذه احلالة هل نحن بصدد تكـريس ديمومـة التمييـز داخـل ?عىل املرأة
جتمع دون االنتقال إىل مرحلة العدالة املستندة إىل الكفاءة بغض النظر عـن امل

اقتـصار التعريـف عـىل عالقـات  والثانيـة ?اجلنس والعرق والدين والطائفة
 واســتبعاده سـائر املحــددات االجتامعيـة والثقافيــة )الـسلطة (القـوة املاديــة

و السبيل الوحيـد األخر, وتركيزه عىل البعد الرصاعي باعتبار أن الرصاع ه
للحصول عىل احلقوق, األمر الذي خيلق معه حالة من املواجهة املفتوحة بـني 

  . عىل املجتمعًايالرجل واملرأة تنعكس سلب

ومن الناحية اإلجرائية تـم تعريـف التمكـني بأنـه عمليـة تعنـي تـوفري 
 اختاذ الوسائل الثقافية والتعليمية واملادية حتى يتمكن األفراد من املشاركة يف

القضاء عىل كل أنواع تبعيـة :  وحددت أهدافها يف.القرار والتحكم يف املوارد
  .ً أو سياسياً أو اقتصادياًاملرأة واستكانتها اجتامعيا

ُ وقد عنيـت األمـم املتحـدة بوضـع عـدد مـن املـؤرشات الكميـة ,هذا
والقابلة للقياس ملفهوم التمكني حتـى يمكـن قيـاس مـد متكـني املـرأة يف 

 4 :ومن أهم هذه املؤرشات ∗,جتمعات املختلفةامل
                                           

يف هذا السياق ينبغي أن نشري إىل أن هناك رضورة معرفية يف أن يتم وضع جمموعة مؤرشات عربية تـصلح   *
 .مفهوم التمكني يف العامل العريبلقياس 
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 .مشاركة النساء يف املواقع القيادية •

 .مشاركة النساء يف اللجان واملواقع العامة •

 .إتاحة فرص التعليم والتدريب غري التقليدية أمام النساء •

 . مشاركة النساء يف عملية صنع واختاذ القرارات •

نشاء جمموعات للمطالبـة اكتساب النساء مهارات ومقدرات تنظيمية إل •
 .بحقوقهن

ً ممـثال يف صـورة سياسـات "الدعم اخلـارجي" ًالتمكني إذا هو نوع من
ــسياسية  ــاة ال ــساء يف احلي ــشاركة الن ــم م ــستهدف دع ــراءات ت ــة وإج عام

وز وضـعية االستـضعاف والتهمـيش واالقتصادية واالجتامعية من أجل جتا
 مـن "مرحلة انتقالية مؤقتة"فهو  لذلك املعنى ًووفقا. تي توارثنها منذ قرونال

املــرأة تقــرتن بوضــعية التخلــف االســتثنائية للمــرأة وضــع مراحــل تطــور 
 وولوجهـا مرحلـة ,تزول بنجاح املرأة يف جتاوز حالـة التخلـفووللمجتمع 

 الـسياسية واالقتـصادية ؤونالفاعلية التي تؤهلها للمشاركة الكاملة يف الـش
 . ددون معوقات أو قيومن واالجتامعية 

 العمـل عـىل إزالـة املعوقـات عـىل األول: ويتجىل التمكني يف عـاملني
. التي تعرقل مشاركة النساء) إلخ ...ترشيعية, وإدارية, واجتامعية(اختالفها 
 يتمثل يف تقديم التسهيالت واختـاذ اإلجـراءات الـسياسية والـربامج والثاين
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 القـدرات أو التي تدعم مشاركة املرأة وفرصها, سـواء عـىل صـعيد تـشكيل
 5.استخدام وتوظيف تلك القدرات

 مراحل واجتاهات تطور قضايا املرأة اخلليجية

قبل أن نرصد أهم االجتاهات املتعلقة بتمكني املرأة اخلليجية, جيـدر بنـا 
 الضوء عىل مراحل واجتاهـات تطـور قـضايا املـرأة للوقـوف عـىل نسلطأن 

يمكننا تقسيم هذه املراحل و .ة هلاأبعادها املتعددة وخلفياهتا التارخيية املؤسس
مرحلة ما قبل النفط, ومرحلة النفط, ومرحلة : إىل ثالث مراحل أساسية هي

ًوهذا التحقيب ليس قاطعا; فليس هناك تاريخ حيدد بدقة بداية . ما بعد النفط
 وبوجـه ًالتداخل بني املراحـل يبـدو واضـحاأن  عن ًوهناية كل مرحلة فضال
 .خريتنيخاص يف املرحلتني األ

اســتغراق يف املجــال اخلــاص وعجــز عــن : مرحلــة مــا قبــل الــنفط: ًأوال
 اخرتاق العام

رحلـة بوجـود نمـط إنتـاجي معـني وهياكـل اقتـصادية هذه املاتسمت 
حمدودة قائمة عىل الصيد والغوص, ويف ظل هذه املرحلـة اقتـرص دور املـرأة 

يف تنشئة األبناء  حيث مارست دورها التقليدي ,"املنزل"عىل املجال اخلاص 
 املنزل وخاصة يف ظل تغيب األب عـدة أشـهر مـع رحـالت ؤونوالقيام بش

 وهذا االستغراق يف املجال اخلاص يمكن إرجاعه إىل تـأخر 6,الصيد الطويلة
الدولة يف انتهاج سياسة تعليم الفتيات إىل ما بعد منتصف القـرن العـرشين, 

 .ر املرأةإضافة إىل النظرة القبلية التقليدية حول دو
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ورغم ذلك تكشف بعض احلاالت املحدودة أن هـذه املرحلـة شـهدت 
إرهاصات تبلور وعي نسوي, واخرتاقات حمدودة يف جدار العزلة املفروضـة 

 شهدت أوضـاع حيث دولة الكويت ومملكة البحرينالسيام يف وعىل النساء, 
 النـساء مقارنـة  يف تعليمً بفضل الرشوع الباكر نسبياً نوعياًالنساء فيهام تطورا

 الدول اخلليجية, وابتعاثهن ملواصلة تعلـيمهن باخلـارج ممـا أتـاح هلـن سائرب
 .االطالع عىل خربات نسوية متنوعة

وجد هذا الوعي صداه يف انطالق الـصحافة النـسائية اخلليجيـة; ففـي 
 كأول جملة نسائية كويتيـة, وترأسـت أرسيت  جملةات صدرتيمنتصف الستين

 وبإمكاننـا 7أرسة من أرس كبار التجار,إىل رزوق التي تنتمي حتريرها غنيمة امل
 يف رفع الوعي الثقـايف لـد النـساء يف وقـت ًأن نتوقع أن املجلة لعبت دورا

كانت مصادر الثقافة غري متاحـة أمـامهن بـسبب سياسـة العزلـة املفروضـة 
وعىل الصعيد العميل جتسد هذا الـوعي النـسوي يف تأسـيس اجليـل . عليهن
مملكـة ل من اجلمعيات النـسائية اخلليجيـة, ويف مـسامهة بعـض فتيـات األو

 املــتعلامت بقــدر حمــدود يف احلركــة الوطنيــة البحرينيــة املناهــضة البحــرين
 ويف احتجـاج 8,ات من القرن املـايضيلالستعامر الربيطاين منتصف اخلمسين

 عام الكويتيات عىل حجب حقوقهن السياسية مع افتتاح أول برملان يف البالد
 وهذه احلاالت املحدودة النطاق والفاعليـة ال يمكـن تعميمهـا عـىل .1963

واقع املرأة اخلليجية ككل, بحيث ال يمكننا االدعاء أن هـذه املرحلـة عرفـت 
 ً نـسبياًحتـررا"بروز مطالب خاصة باملرأة تتبناها مجوع النساء, أو أهنا شهدت 

 9. كام يذهب بعض الباحثني اخلليجيني,"للمرأة
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 الدولة والتحديث وواقع النساء : مرحلة النفط: ًانياث

 مـع تـدفق  من القرن املايضاتيوهي املرحلة املمتدة من أوائل السبعين
ات, وفيهـا أحـدثت الـوفرة االقتـصادية يـعائدات النفط حتى أواخر الثامنين

حتوالت جذرية يف اهلياكل االقتـصادية ومراكـز القـو يف املجتمـع, وأتـت 
اسـتتبع ذلـك . تكامل مقومـات بنـاء الدولـة احلديثـة يف اخللـيجأكلها يف اس

كـن تـسميته بـاخلروج متتغيريات موازية عىل الصعيد االجتامعي متثلت فـيام 
اجلامعي للنساء اخلليجيات للمرة األوىل لاللتحاق بفـرص التعلـيم والعمـل 

اء مل وجـدنا أن أوضـاع النـسوإذا ما أمعنا النظر . ة النفطيةالتي وفرهتا الطفر
ًن التغري الذي حلق هبـن كـان كميـا ال إيطرأ عليها حتسن نوعي يف املقابل, إذ 

ًنوعيا; فأعداد اخلرجيات عىل سبيل املثال مل تكـن تتناسـب مطلقـا  مـع نـسبة ً
 10.املنتجات أو الناشطات يف احلياة العامة

 ً هذا يف أحد أسبابه إىل أن األنساق الفكرية القائمة مل تشهد تغرياويعز
ًموازيا; فالتحديث الذي انتهجته مؤسسة الدولة اقترص عىل اجلوانب اإلدارية 

شكل اإلطار ف والتقاليد القبلية الالمدونة تواإلنتاجية, يف حني ظلت األعرا
ّاملرجعي الذي يسري  .  حركة املجتمع وحيدد مواقفه جتاه املرأةُ

داثـة عـىل أنتجت عملية التحديث املبترسة جمتمعات تتمظهـر فيهـا احل
دون أن تنجح يف حل املعضالت املتولدة عن التحديث من القرشة اخلارجية, 

الفجائي, ورسعان ما برز التصارع ما بني األنامط التقليدية واألنامط احلداثية, 
ًإذ أثبتت املوروثات القبليـة رسـوخا وقـدرة عـىل االسـتمرار وحتـى إعـادة 
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 ولعـل أبـرز املفارقـات يف هـذا 11.اإلنتاج يف ظل وجود موجة حتديثية عاتية
 تـم إخـضاعه ليـصبح أداة , وهو أهـم أدوات التحـديث,الصدد أن التعليم

تكريس للموروثات القبليـة, وهـو مـا تؤكـده مـضامني العمليـة التعليميـة 
التـي كرسـت مـا هـو و ,وبخاصة يف املقررات ذات الصلة بالرؤية والـوعي
وامتيازه وعمقـت الـرؤ شائع من أفكار وتصورات; فأكدت سيادة الرجل 

 12.التقليدية السلبية بخصوص املرأة

ومن جانب آخر فإن خروج النساء للتعليم والعمـل ال يعنـي أن قبـضة 
التقاليد أرخيت عن النساء, ذلك أنه تم يف إطار الدوائر التقليدية املخصـصة 
للمرأة, ويف ظل مراعاة سياسة العزل االجتامعـي التـي مورسـت علـيهن يف 

, وحول هذا املعنى تشري الباحثة شهيدة الباز إىل أن التغري الـذي طـرأ السابق
خالل هذه املرحلة مل يتعد شكل العزل الـذي مل يعـد يتـسم بـذات الـرصامة 

 13.السابقة, أما مضمونه وجوهره فقد ظل عىل حاله

مل تكن املواجهة بني التحديث وما صاحبه من قيم حداثية وبني التقاليـد 
 −عىل امتداد العـامل اإلسـالمي ولـيس يف اخللـيج فحـسب−رثة والقيم املتوا

لك ىل حساسية ذعبأوضح منها يف جمال املرأة واألرسة, ويف هذا داللة مؤكدة 
 وهو ما مل تكن لتتجاهلـه مؤسـسة الدولـة 14.نه من قضاياماملجال وما يتفرع 

ول األول عــن عمليــة ؤُيف اخللــيج التــي تعــد بفــضل الثــروة النفطيــة املــس
ً وبذات القدر عن واقـع النـساء وأدوارهـن التـي حتـددها سـلفا ,لتحديثا

 15.توجهات الدولة التي تقرر جماالت العمل املسموح هبا واملحظورة عليهن
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إن حتليل الكيفية التي تعاملت هبا مؤسسة الدولة مع مـسألة التحـديث 
 ًحيانـا وأ,وعالقته بواقع النساء يشري إىل أن التعامـل تـم بمـستويات خمتلفـة

ِ فمـن جهـة اختـذت النـساء .وظف ملصلحة الدولة يف كل احلاالت و,متباينة ُ
كآلية لتحسني صورة البالد يف اخلارج عرب التفاخر بام حققنه من تقدم يف جمايل 
التعليم والعمل, أما يف الداخل فقد استخدمت الدولة دور النساء يف املجتمع 

ها باإلسالم, مثل التشديد عىل عزل من أجل القيام بلفتات رمزية تؤكد التزام
 ومن جهـة ثانيـة لـوحظ أن النخـب 16.النساء عن الرجال يف األماكن العامة

 ًاحلاكمة أقامت يف الداخل نوعا من التوازن بني التزامها بالتحديث الذي البد
 أن يسفر عن تغري يف وضعية النـساء, وبـني ارتباطهـا العـضوي بـالقو من

 والتـي مل تكـن تـود أن جتـاوز املـرأة , التي متنحها الوالءاالجتامعية التقليدية
 17.واألدوار االجتامعية املحددة هلااألطر 

 يف احلالـة الـسعودية, وجتـىل يف حماولـة ًوهذا التوازن كان أشد وضوحا
استاملة املتشددين من رجال الدين وتعيينهم لإلرشاف عىل التعلـيم النـسائي 

 وهبـذا اسـتطاعت 18.لم النساء مـن األصـرغم معارضة هؤالء ملرشوع تعلي
طمأنة العنارص الدينية ومن خلفها العنـارص القبليـة جتـاه مـضامني العمليـة 

 . وأهنا ال تستهدف زعزعة البناء االجتامعي القائم,التعليمية املوجهة لإلناث
ًولد هنج الدولة يف توظيف املسألة النسائية, مضافا إىل سعي بعض نساء  ّ

 بعض حاالت التحدي ,لتامس قدر أكرب من الفاعلية واحلركيةطبقة التجار ال
تأسـيس مجعيـات نـسوية :  عديـدة مثـلًالنسوي لسلطة الدولة اختـذ صـيغا
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راديكالية ذات توجه سيايس, أو عـرب االحتجـاج عـىل حرمـان النـساء مـن 
 احلـال يف ي كام هـ,حقوقهن السياسية بتنظيم املؤمترات املتوالية حلشد التأييد

, أو رفـع العـرائض النـسوية إىل النخـب احلاكمـة البحرينيـة الكويـتدولة 
 1973.19 −1972 الفرتةاملتضمنة مطالب النساء خالل 

وصـعود النـسوية  النـسائية االحتجاجـات: مرحلة مـا بعـد الـنفط :ًثالثا
 اإلسالمية

ات, ويف مطلعهـا ي التـسعينعقـديمكننا أن نؤرخ هلذه املرحلة ابتداء من 
ًضاعفا بسبب التواجد العـسكري األجنبـي الكثيـف يف املنطقـة كان التوتر م

الناتج عن غزو العراق للكويت, وانحسار أسعار الـنفط, وتقلـص اإلنفـاق 
احلكومي, وازدياد أعداد اخلرجيات الباحثات عن عمـل, وعـودة عـدد مـن 
املبعوثات للدراسة من اخلارج, وكلها عوامـل حفـزت النـساء للتعبـري عـن 

يد عىل املستقبل, وحتدي األدوار االجتامعية التقليديـة املفروضـة قلقهن املتزا
 عىل سبيل املثال كان عىل الكويتيات القيام بدور مل دولة الكويت ففي .عليهن

يعهدنه من قبل وهو االنـدماج يف حركـة مقاومـة الغـزو العراقـي; فـنظمن 
 حتـت , وامتـنعن عـن العـودة للعمـل يف املـدارسبالغزواملظاهرات املنددة 

اإلدارة العراقية, وقمن بتوصـيل املـؤن واألسـلحة إىل املقـاومني, وإسـعاف 
 للـضغط بـشدة مـن أجـل ًل هذا الدور اجلديد للنساء دافعـاّ وشك.املصابني

  20.احلصول عىل حقوقهن السياسية يف مرحلة ما بعد التحرير
  للمـرة األوىل حيـثاململكة العربية الـسعوديةوامتد القلق النسوي إىل 

 رخـص القيـادة الدوليـة يف قامت بعض األكاديميات السعوديات من محلـة
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 ً باإلقدام عىل قيادة سـياراهتن يف الريـاض تعبـريا1990 نوفمرب/ترشين الثاين
 الـذي مل يكـن 21,عن حتدي العرف االجتامعي الذي يمنع قيادة املرأة للسيارة

لنظـر عـن مالبـسات  وبغض ا.حتول بعد إىل رأي ديني تتبناه املؤسسة الدينية
 عـن حتـدي النـساء لـسلطة األعـراف ًاحلادث وتداعياتـه فقـد كـان تعبـريا

والتقاليد, وعىل انـدماجهن يف حركـات املطالبـة بـالتغري االجتامعـي للمـرة 
 . األوىل

 فقـد شـاركت املـرأة يف االنتفاضـة الـشعبية التـي مملكة البحرينأما يف 
 األوضاع االقتصادية واحلـد مـن  للمطالبة بتحسني1994شهدهتا البالد عام 

معظمهن انطلقن من املرجعيـة −البطالة, ووقعت ما يربو عىل الثالثمئة امرأة 
 عىل عريضة نسائية ورفعنها إىل أمري البالد تعرب عـن قلقهـن عـىل −الليربالية

   22.منح النساء حق املشاركة السياسيةمستقبل البالد, وتطالبه ب
حركـات النـسائية املوازيـة التـي شـهدهتا هـذه السمة املميزة لغالبية الت

بخالف التحركات النـسوية املرحلة كان حتركها يف إطار املرجعية اإلسالمية, 
ات والتي انطلقت مـن خلفيـة قوميـة يات والسبعيني الستينداقعالتي شهدها 

ات شهدت الدول اخلليجية قاطبة موجة مـن يومنذ الثامنين. ويسارية واضحة
عنـارص البنـاء النـسقي «ها البعض عىل ضوء التحول يف ّ فرساملد اإلسالمي,
 وبالتايل مل يروا فيهـا جمـرد ,»النظام السيايس, الدين, القيم: للمجتمع العريب

 23.عودة للتقاليد أو تراجع مطلق عن التحديث
د هذا املد عودة موسعة الرتـداء احلجـاب بـني النـساء, وإذا كـان ّجس

 عام حققته النساء من مكتسبات خالل تراجع البعض يصف هذه العودة بأهنا
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 فرتة التحديث وما بعد التحديث, فإن البعض اآلخر ينظر إليها عىل أهنا سعي
يوائم بني مقتضيات احلداثـة  عىل نحو تهن إلعادة تعريف هويمن قبل النساء

ويف هـذا الـسياق البـد .من جهة, ومتطلبات الدين والثقافة من جهة أخر 
بـني  و الـذي شـاع بـني األجيـال الـشابةا بني احلجاب اجلديـدأن ناميز ممن 

 من حيث الشكل والوظيفـة; فحجـاب العبـاءة )السابق (احلجاب التقليدي
ن َ انحرصت وظيفته يف حجب هوية مًالسوداء الذي ارتدته اخلليجيات قرونا

 , وكان له من الداللة االجتامعية ما يفوق الداللة الدينية بام حيملـه مـنترتديه
أما احلجـاب اجلديـد فهـو زي . عزال واالنرصاف عن املجال العاممعنى االن

ن ترتديـه, ومنحهـا َعرصي مع غطاء للرأس يتـيح إمكانيـة حتديـد هويـة مـ
مــساحات للحركــة االجتامعيــة يف إطــار فهــم عــرصي ملعنــى الفــصل بــني 

 عن أنـه حجـاب االختيـار الـواعي, وإدراك مثقـف للـنص ً فضال,اجلنسني
 .الذي يأمر باحلجابالقرآين 

ومن املالمح املميزة لتلك املرحلة كذلك تطوير األمم املتحـدة لرؤيتهـا 
التنموية اجلديدة املرتبطة بمفاهيم التمكني واملشاركة, وما أعقبها من صـعود 

 إذ ;مفاهيم النظام العاملي اجلديد ثم العوملة وانعكاساته عىل الصعيد الـداخيل
 اخلليجية مـساحات واسـعة مـن اجلـدل الـدائر استقطبت قضية متكني املرأة

ويف حني آمن الـبعض . حول رضورة جتاوز مرحلة التحديث القرشية الزائفة
ًبرضورة أن يتم التعاطي مع القضية استنادا إىل املرجعية الدولية ممثلة يف املواثيق 
 الدولية بشأن املرأة, وأبرزها اتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف والتمييـز ضـد

, ارتـأ آخـرون أن يـتم ذلـك يف 1995, وإعالن بكني 1979 "السيداو" املرأة
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إطار مراعاة اخلصوصية التارخيية والثقافيـة, باالسـتناد إىل املرجعيـة الـرشعية, 
 ."تنازع املرجعيات"وهو ما أنتج ما اصطلح عىل تسميته بـ 

وعىل خلفية هذا االختالف املرجعي تكرس االستقطاب داخل احلركـة 
مؤيـدي املـرشوع العـوملي,  بني دعاة املرشوع اإلسـالمي ولنسوية اخلليجيةا

ًوعرفت الساحة اخلليجية عددا من املواجهات املبـارشة وغـري املبـارشة بـني 
الطرفني جتلت يف تباين أيديولوجيات وبرامج اجلمعيات النسوية, والرتاشـق 

 تقديم عرائض اإلعالمي عرب الصحافة النسائية, وبلغت املواجهات مداها يف
 كام اتضح إبان مناقـشات قـانون ,نسائية وعرائض أخر مضادة لوالة األمر

 .  مملكة البحريناألحوال الشخصية يف 

 الدولة اخلليجية وسياسات التمكني

  التمكني عىل الصعيد السيايس :ًأوال

سنجد أن فـإذا ما نظرنا إىل واقـع التمكـني الـسيايس للمـرأة اخلليجيـة 
ً موحدا من مسألة احلقوق ًاخلليجية تتفاوت فيام بينها وال تتبنى موقفاملنظومة ا

السياسية للمرأة, وهو ما يتضح مـن استعراضـنا التـايل الجتاهـات التمكـني 
 .  لدول اخلليج العربيةالسيايس للمرأة يف دول جملس التعاون

 الكويت دولة 
ًيتية خليجيا والتي عىل الرغم من الريادة التارخيية للتجربة الربملانية الكو

 يقـوم عـىل متكـني النـساء ً احلاكمة هنجاالنخبة, ورغم تبني 1963بدأت عام 
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 إن التجربة الكويتية شاهبافء املناصب العامة, ّبتوفري فرص عمل وإمكانية تبو
ًاألمـر الـذي أثـار اسـتياء نـسائياها, وهـو فيمنذ البداية عدم مشاركة النساء  ً 
 1971ً نـسائيا عـام ًقفـات الكويتيـات مـؤمتراًمبكرا حيث عقدت بعـض املث

طالب بحق املرأة يف التصويت, وخصص لـه جملـس األمـة ثـالث جلـسات 
 وأثار ذلـك 24.برملانية ملناقشته انتهت برفض مشاركة املرأة يف احلياة السياسية
رفـع العـرائض : سلسلة متوالية من ردود األفعال النسائية املضادة متثلـت يف

ية, والتظـاهرات, وحمـاوالت اقتحـام جملـس األمـة بـالقوة, للقيادة السياس
وتقديم مرشوعات قوانني عن طريق النـواب املؤيـدين ملـنح املـرأة حقوقهـا 

إال أن تلـك املحـاوالت تـصدعت عـىل صـخرة . السياسية يف جملس األمـة
ة التقليديــة املــسيطرة عــىل املعارضــة القويــة مــن جانــب القــو العــشائري

 25.املجلس

ب جالء القوات العراقية استأنفت الكويتيـات محلـة املطالبـة يف أعقا
باحلقوق السياسية, إذ تولدت قناعـة لـد الناشـطات مـنهن بـأن القيـادة 
السياسية سوف تثمن إسهاماهتن يف املقاومة وتضحياهتن من أجل التحرير, 
وبدا من الواضح لدهين أنه إذا مل يتم اغتنام هذا الظرف االسـتثنائي فلـربام 

عربت عن هذا املعنى الناشطة مليحة وقد  .أخر احلصول عىل تلك احلقوقت
 بكـل ًاملرأة جيب أن حتصل عـىل حـق التـصويت اعرتافـا« :الفودري بقوهلا

تضحياهتا, وهي تعتقد أن هذا أقل ما ينبغي أن يعطى هلا; فإن مل حتصل عليه 
قـائع  الو برهنت26.»طويل قبل أن تتمكن من احلصول عليهفقد يمر وقت 

; إذ مل تستطع النـساء احلـصول عـىل هـذا تخوفاتهذه الالتالية عىل صدق 
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 يف إحداث تغيريات تم الرتدد كاملة, إذ ًاحلق إال بعد مرور أربعة عرش عاما
ــر ــة الواقــع الــسيايس الكــويتي بعــد التحري ــة يف بني ويف مــسعى . جوهري

ومـة السرتضاء النـساء ولتحـسني صـورة الـبالد يف اخلـارج بـادرت احلك
 كأول بلـد خليجـي يوقـع 1994الكويتية بالتوقيع عىل اتفاقية السيداو عام 

 إال أهنا حتفظت عىل البند اخلاص باحلقوق السياسية للنساء, ∗ة,عىل االتفاقي
األمر الذي جعل االتفاقية حمدودة األثر والفاعلية فيام يتعلق بواقـع النـساء 

 .السيايس

 أوضاع النـساء الـسياسية إال يف عـام مل تقدم النخبة احلاكمة عىل تعديل
 مع صدور املرسوم األمـريي بمـنح املـرأة حـق االنتخـاب والرتشـح 1999

 مـن 29ً, إعـامال للـامدة 2003ًاعتبارا من االنتخابـات املقـرر إجراؤهـا عـام 
الدستور التـي تـنص عـىل أن النـاس سواسـية يف الكرامـة اإلنـسانية وأمـام 

 .» أو األصـل أو اللغـة أو الـدينم بسبب اجلـنسال متييز بينه«القانون, وأنه 
انون االنتخابات التـي تقـيض بـأن طالب املرسوم بتعديل املادة األوىل من قو
لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحد وعرشين سنة ميالديـة كاملـة «

 وعطل جملس األمة هذا املرسوم بتحالف كل مـن القـو 27.»حق التصويت
 ,)30 ضد ً صوتا32( مع القو القبلية بتصويت متقارب اإلسالمية املتشددة

أما احلجة التي استند إليها هذا التيار لتربير الـرفض; فهـي آراء الـسلف مـن 
 28.فقهاء السنة يف عدم صالحية املرأة يف القيام بالوالية العامة

                                           
 عودية عـامالـساململكة العربيـة الكويت أوىل الدول اخلليجية التي وقعت عىل االتفاقية, تبعتها دولة كانت   ∗

 .2004 عام  العربية املتحدةاإلماراتدولة و ,2002البحرين عام  مملكة , و2000
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وال ينبغي أن يفهـم أن هـذا املوقـف جيـسد إمجـاع اإلسـالميني بكافـة 
: هم, إذ انقسموا ما بني مؤيد ومعـارض عـىل النحـو التـايلفصائلهم ومذاهب

  املرصية يف تفسري األحكـاملالجتهاداتبعض اإلسالميني السنة ممن يميلون 
وكذلك بعض الشيعة امليالني للنهج اإليراين املنفتح يف التعامـل مـع النـساء, 
اتفقوا عىل تأييد حصول النساء عىل حقوقهن السياسية, عىل حـني أن بعـض 

 الـسعودية يـساندهم  اململكة العربيةالسنة ممن يقتفون أثر املذهب الوهايب يف
بعض الشيعة املتأثرين باملدرسة الشيعية العراقية عارضوا حصول النساء عىل 

 29.حقوقهن السياسية

ًوعىل أية حال مل جيد هذا التفسري املتشدد قبوال من جانب قو إسالمية 
 رحـب شـيخ األزهـر بـام تـضمنه املرسـوم مهمة يف العامل اإلسالمي, حيث

األمريي ودعا قادة الدول اإلسالمية التي مل متنح النساء حقـوقهن الـسياسية 
إىل حذو موقف القيادة الكويتية, أمـا الـشيخ راشـد الغنـويش زعـيم حركـة 

 "حـادث فريـد "النهضة التونسية فقد وصف التـصويت ضـد القـرار بأنـه 
 مجلة األعراف والتقاليد السائدة, ونفى أن وأرجعه إىل وضع اجتامعي يراعي

 30.ًيكون نابعا من موقف ديني

 ً شغلت القضية الـرأي العـام الكـويتي جمـددا حيـنام2004وخالل عام 
 بمـرشوع صـادق عليـه أمـري الـبالد مايو/أيارتقدمت احلكومة الكويتية يف 

ب إال لتعديل قانون االنتخابات يتيح للمرأة ممارسة حق الرتشـيح واالنتخـا
ً ودخلت القـضية منعطفـا جديـدا يف .أنه مل حيظ بموافقة جملس األمة تـرشين ً
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 الدعوة يف  الصباحأكتوبر حني جدد أمري الكويت الشيخ جابر األمحد/األول
خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح دورة جديـدة ملجلـس األمـة إىل إقـرار مـرشوع 

ل األمـري يف كلمتـه  حقوقهن السياسية كاملـة, وقـاءقانون يقيض بمنح النسا
 : الشيخ صـباح األمحـد الـصباح)آنذاك (التي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء

بات من الرضوري أن متارس املرأة الكويتية حقوقها يف التصويت والرتشيح «
بـد منـه ح النساء حقوقهن الـسياسية أمـر المن« :وأضاف أن. »ملجلس األمة

األمـر الـذي . »حات سياسية عميقةلتوسيع القاعدة االنتخابية وحتقيق إصال
يشري بجالء إىل أن الـدعوة األمرييـة اسـتهدفت إعـادة التـوازن إىل اخلريطـة 

ن, حيـث و عليها القو التقليديـة واملتـشددالسياسية والربملانية التي تسيطر
سيؤدي هذا القرار إىل مضاعفة قاعدة املشاركة السياسية التي تقترص عىل مـا 

 31.فقط من جمموع الشعب الكويتي %15-10بني يرتاوح 

 لتعـديل ً طرحت احلكومـة عـىل جملـس األمـة مـرشوعا2005ويف عام 
املجلـس البلـدي بـام يـسمح للمـرأة باملـشاركة يف االنتخاب وقـانون قانون 

, إال أن  نفـسه مـن العـاميونيـو/البلدية املقرر عقدها يف حزيراناالنتخابات 
مـرشوع مـارس /آذار السابع مـن  بموقفه السابق, ورفض يفاملجلس متسك

ل التصويت عىل تعديل قانون االنتخـاب بحجـة ّقانون املجلس, وأجتعديل 
ً يف طلبها, وواجه املجلس هذه املرة ضـغوطا ً معيناًأن احلكومة مل حتدد موعدا

حكومية قوية متثلت يف فـتح احلكومـة قنـوات جانبيـة للحـوار مـع النـواب 
 للعدد الكايف من أصوات ًراج الدويل, وتأميناًاملعارضني للمرشوع جتنبا لإلح

 وعىل ضوء اإلرصار احلكومي لتمرير مرشوع القانون بـدأ .النواب إلنجاحه
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 خاصة بعـد أن أدرك أن عودتـه للمجلـس ,بعض النواب يعيد تقييم مواقفه
ت االنتخابـات يف املهلـة يـمستحيلة فيام لـو حلـت احلكومـة الربملـان وأجر

 32.ةالدستوري

رشوع عىل جملس األمة الذي ناقـشه يف املً احلكومة جمددا طرح وأعادت
 حيـث 2005بريـل إ/نيـسان 19ثالث مداوالت, وجرت املداولة األوىل يف 
 ويف املداولة الثانية انقسم املجلـس .وافق املجلس بأغلبية ضئيلة عىل التعديل

صويت,  عن التً عضوا29 عىل التعديل امتنع ً عضوا29عىل نفسه; فبينام وافق 
استوجب مداولة ثالثـة, وفيهـا أقـر املجلـس ف ,ًوهو ما جعل املرشوع معلقا

 ً عضوا23 لصالح التعديل وعارضه ً عضوا29 إذ صوت ت املقرتحةتعديالال
 األوىل مـن  املـادةت التعـديالتوامتنع نائب واحد عن التصويت, وتـضمن

لذي أضيفت إليـه  ا البلدي الثالثة من قانون املجلسقانون االنتخاب, واملادة
 33.»للمرأة حق الرتشيح واالنتخاب والتعيني يف عضوية املجلس البلدي«

ت يف انتـزاع موافقـة جملـس األمـة عـىل حـجوإذا كانت احلكومة قـد ن
 بتنظـيم  آخـر يقـيضً أخفقـت يف أن متـرر مقرتحـافقدالتعديالت املقرتحة; 

تسنى هلا تسجيل , بحيث ي2005 أكتوبر/االنتخابات البلدية يف ترشين األول
 وبذلك مل تستطع النـساء املـشاركة يف 34.النساء يف قوائم الكشوف االنتخابية

االنتخابــات البلديــة التــي أجريــت يف موعــدها املقــرر يف الثــاين مــن 
 رغم  حصوهلن عىل حق الرتشح واالنتخاب وهـو مـا 2005يونيو /حزيران

دمت عـىل تعيـني استطاعت احلكومة التخفيف من آثاره الـسلبية عنـدما أقـ
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ستة عرش ئه ني باملجلس البالغ عدد أعضانسيدتني ضمن األعضاء الستة املعي
 .ًعضوا

 اسـتطاعت املـرأة الكويتيـة أن تـشارك يف االنتخابـات من جهة ثانيـة,
  كنائبـة ومرتشـحة, ورغـم2006يونيـو /حزيرانالترشيعية التي أجريت يف 

 أخفقن يف الفـوز ًن مجيعاهنإفرشحات خلوض غامر االنتخابات تقدم بعض امل
 األمر الذي حيملنا عىل االعتقاد بأن جمرد تغيري القـوانني املقيـدة ,بمقعد نيايب

 , أن تصبح املرأة قادرة عىل ممارسة تلـك احلقـوقًحلقوق املرأة ال يعني تلقائيا
بل حيتاج األمر إىل تغيري يف الذهنية االجتامعيـة كـي تقبـل ابتـداء إمكانيـة أن 

 . رأة بحقوقها وتتيح هلا ممارستهاتتمتع امل

 عـىل صـعيد الـسياسات احلكوميـة الراميـة إىل أخرهمة مويف خطوة 
  تم اإلعالن قبيل أيام معدودة من زيارة وزيرة اخلارجية األمريكيةمتكني املرأة

 يف منـصب ∗ للمنطقة عن تعيني الدكتورة معـصومة املبـارككوندوليزا رايس
 وذلـك قبيـل أن 2005,35 يونيو/حزيراندارية يف وزير التخطيط والتنمية اإل

 امرأة أخر إىل الوزارة 2007 مارس/آذارحيمل التعديل الوزاري اجلديد يف 
  والتـي أثـارت,لتعليم العـايلًوزيرا لللرتبية وًا هي السيدة نورية صبيح وزير

احتجاجات بعض النواب القبليني يف جملس األمة بسبب إرصارها عىل عـدم 
 وبـذا حلقـت 36.ها اليمني الدستورية أمـام املجلـسئداأحلجاب أثناء ارتداء ا

                                           
مـارس /آذار يف  اجلديدصب وزير الصحة يف التشكيل الوزاريمنقد تولت  الدكتورة معصومة املبارك كانت  ∗

  .سبتمرب من العام نفسه/, لكنها قدمت استقالتها يف أيلول2007
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 الـسعودية  اململكة العربيـةالكويت بقاطرة توزير النساء ومل يتبق سودولة 
 .  الدولة اخلليجية الوحيدة التي مل تلحق هبا

 السعوديةاململكة العربية 
 ً علنيـاً داخليـاً جدال2004 خالل عام اململكة العربية السعوديةشهدت 

للمرة األوىل حول أحقية املرأة السعودية يف االنتخاب, إذ أعلنت احلكومة يف 
 عن عزمها السامح بإجراء أول انتخابـات بلديـة 2003أكتوبر /ترشين األول

باململكة, ومل تقطع وزارة الداخلية الـسعودية منـذ البدايـة بـأن االنتخابـات 
لتكهنات بإمكانية مشاركة املرأة ستكون قارصة عىل الرجال, وهو ما زاد من ا

 تلـك ومل تـنجحها; فبادرت بعض السيدات بإعالن استعدادهن للرتشح, في
يف مشاركة املـرأة بشأن  رصح رئيس جلنة االنتخابات البلدية حيثاملبادرات 

  37.»ضيق الوقت ال يسمح بذلك« االنتخابات بأن

 , السعودياتوقد قوبل حظر املشاركة باستياء من قبل بعض الناشطات
يف املجـالس البلديـة ) كوتا(حيث طالبن احلكومة بأن ختصص حصة للنساء 

 38.ًضمن املعينني عوضا عن عدم الـسامح للمـرأة باملـشاركة يف االنتخابـات
ومن جهة ثانية قوبل استبعاد النساء مـن املـشاركة يف االنتخابـات باسـتنكار 

 وجـاء . منظمة العفو الدوليةالسيامدويل من قبل املنظامت احلقوقية الدولية و
ن منظمـة العفـو الدوليـة أ«ًيف وثيقة تم إصـدارها خصيـصا يف هـذا الـشأن 

 املتعلقة بحرمان املرأة من املشاركة يف اململكة العربية السعوديةتعارض خطط 
االنتخابات املقبلة, وتعتقد أن حق االقرتاع والرتشيح للمـرأة والرجـل عـىل 
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ــأخريهحــد ســواء هــو حــق أســايس ال وذهبــت املنظمــة إىل أن  .» جيــوز ت
 للمملكـة, ولكـن إسـاءة  ً إجيابيـاً سياسياًاالنتخابات يف حد ذاهتا تعد تطورا

 39 .تطبيقها جعل منها انتكاسة حلقوق النساء

ومن املفارقات أنه بينام تم حرمان مجوع النـساء الـسعوديات مـن حـق 
ألعامل السعوديات بمامرسة مح لسيدات اُ س,املشاركة يف االنتخابات البلدية

هذا احلق حني أتاحت الـسلطات الـسعودية هلـن للمـرة األوىل املـشاركة يف 
, 2004ديـسمرب /كـانون األول انتخابات الغرفة التجارية يف الرياض خـالل

وذهبت إىل ما هو أبعد من ذلك يف انتخابـات جملـس إدارة الغرفـة التجاريـة 
 حـني خصـصت وزارة ,2005وفمرب نـ/يف ترشين الثـاينوالصناعية يف جدة 

الصناعة والتجارة مقعدين للنساء من إمجـايل مقاعـد جملـس غرفـة التجـارة 
 40.ًوالصناعة يف جدة وعددها أربعة عرش مقعدا

 حول حقيقة املوقف الرسمي السعودي من تساؤالت هذه اخلطوة وتثري
حلق فلامذا , فإذا كان يعارض منح النساء هذا امنح املرأة حق االنتخابمسألة 

ًاستثنيت سيدات األعامل? وهل يمثل السامح لسيدات األعامل انحيـازا مـن 
 أم أنـه , وثـراءًجانب السلطات لفئات اجتامعية ضد فئات أخر أقل نفـوذا

عىل جانب آخر يمكن اعتبار تلك املشاركة خطوة متهيدية رضورية عىل طريق 
ت منهـا الـسلطات هتيئـة  ربام قـصد,منح املرأة السعودية حقها يف االنتخاب

الرأي العام السعودي لقبول املشاركة النسائية يف االنتخابات العامـة? وعـىل 
السـيام يف , والتـصويت  املـرأة يفصعيد آخر فإن املشاركة الواهيـة مـن قبـل
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 املطالبـات ىل تلقي بظالل من الـشك عـض,غرفة التجارية بالرياانتخابات ال
ًمتثـل مطلبـا نـسائيان كانت إبمنح املرأة حقها يف االنتخاب  لبـي تً جوهريـا وً

حاجة جمتمعية لد السعوديات, وهو االفرتاض الذي تدعمه اسـتطالعات 
الرأي السعودية التي تشري إىل أن غالبية النساء يفضلن أن يكـن بمنـأ عـن 

   41.السياسة, ويعارضن املشاركة السياسية

ية استـشارية تابعـة احلكومة السعودية عىل إنشاء جلنة نـسائأقدمت  وقد
ون ؤ يف حال مناقشة أي قضية تتعلق بشملجلس الشور ليستعني هبا املجلس

وأوضاع النساء, وستخضع اللجنة بشكل مبارش لرئيس جملـس الـشور يف 
 ورغم أن هذه 42.كإبداء الرأي إال إذا طلب منها ذلوهنا, ولن حيق هلا ؤكل ش

ًاخلطوة تشكل تطورا نوعيا  , الدولـة مـع القـضايا النـسائية عىل صعيد تعاملً
ً نموذجا يتجىل خالله سلبيات عملية التمكني املتبعـة بوصفهاُإنه ينظر إليها ف

 أن تتلو هـذه اخلطـوة عنيوعىل هذا يت. يف اململكة من حيث حمدودية فاعليتها
خطوات أخر تتسم بالشمول والقدرة عىل النفاذ للواقع النسائي, وتتـزامن 

لديني والرتبوي واإلعالمي املوجه للنساء بغيـة إحـداث مع تطوير اخلطاب ا
 .  بحيث حتبذ املشاركة وترفض االنزواء واإلقصاء,تغيري يف الذهنية النسائية

وعىل صعيد املبادرات احلكومية اخلاصـة باإلصـالح وتفعيـل مـشاركة 
) 2004 يونيـو/حزيـران(املرأة عقد احلوار الوطني السعودي دورتـه الثالثـة 

 35(  ومثلت النساء نصف احلضور"حقوقها وواجباهتا :  املرأة"ن حتت عنوا
شاركتهن يف اجللـسات عـرب شاشـات  وجـاءت مـ,)ً رجـال35مقابـل امرأة 
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فزيونية مغلقة, وتنوعت مشارب احلضور بني من يوصفون بالليربالية ومن تل
يوصفون بالتقليديـة, أو بعبـارة أخـر بـني مـن يـرون التمـسك بالـصيغة 

املحافظة للتعامل مع املرأة, وبني من يرون األخذ بـصيغة انفتاحيـة التقليدية 
تتامشى مع الصيغة الغربية, وألقى ذلك بظالله عىل أجواء املؤمتر التي شهدت 

ًانقساما حادا بني الفريقني حـول موضـوعات دور املـرأة يف احليـاة العامـة, : ً
 43 .ة السيارةوقضايا األحوال الشخصية يف املحاكم, وحق املرأة يف قياد

البيان اخلتامي إىل اخلالف احلاد بني وجهات نظر املؤمترين, كام أن ُمل يرش 
بعض القضايا اخلالفية التي نوقشت يف اجللسات كحق املرأة يف قيادة السيارة 
مل يتطرق إليها البيان الذي اقترصت توصياته عىل الدعوة إىل إنـشاء مؤسـسة 

 مهمتها خلـق تعـاون مـا بـني اهليئـات ,ألرسةقومية للنظر يف قضايا املرأة وا
 كذلك اقـرتاح إنـشاء فـروع .واألجهزة احلكومية ومؤسسات املجتمع املدين

ورغم أن هذه التوصـيات . نسائية قضائية ختتص بنظر قضايا املرأة يف املحاكم
إن ف ,همة عىل صعيد التعامل مع قضايا املرأة السعوديةممتثل بحق نقلة نوعية 

 يمـثالنبني األجانب ذهب إىل أن توصيات املؤمتر وبيانه اخلتامي بعض املراق
ظر  من حيث تبنيهام للموقف التقليدي للمرأة الذي ين"ً انتصارا للمحافظني"

 44.نه املهمة األساسية للمرأةعىل أدور املرأة داخل منزهلا إىل 

 ُسلطنة عامن

ًنفتاحـا ودعـام امنية بأهنـا أكثـر القيـادات اخلليجيـة اُتوصف القيادة الع ً
واحدة « ُسلطنة عامن لربنامج األمم املتحدة اإلنامئي تعد ًلتمكني املرأة, ووفقا
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 واملعلـوم 45.»من أكثر الدول تقدمية يف منطقة اخلليج بالنسبة إىل حقوق املرأة
ات يًامنية سلكت هنج اإلصالح السيايس باكرا منذ مطلع التسعينُأن القيادة الع

س جملس الشور, وأتبعته بإصدار النظـام األسـايس حني أقدمت عىل تأسي
ويبلغ : جملس الدولةللدولة الذي أقر بوجود جملسني ترشيعيني يف البالد مها, 

وهـو هيئـة : ً يـتم تعييـنهم مجيعـا, وجملـس الـشورً عضوا58عدد أعضائه 
استشارية غري ملزمة للحكومة, تنحرص مهمته يف التوصية بإجراء تعـديالت 

 باالقرتاع املبارش ً عضوا83ني, ويتم انتخاب أعضائه البالغ عددهم عىل القوان
  46. والية عىل مستو السلطنة59عن 

امنيـة ُوبشكل عام جرت عملية اإلصالح السيايس الذي تبنته القيادة الع
 الــذي كفــل 1996إصــدار القــانون األسـايس عــام : األوىلعـىل مــرحلتني, 
 حقوقهم السياسية بام فيها حق االنتخـاب, ً ونساءًامنيني رجاالُللمواطنني الع

اختاذ اإلجراءات التي تدعم مشاركة : والثانية وتشييد املؤسسات الدستورية,
. املرأة يف احلياة العامة, والتي تصاعدت وتريهتا مـع مطلـع األلفيـة اجلديـدة

ولعل أبرز هذه اإلجراءات كان خفـض احلـد األدنـى لـسن التـصويت مـن 
 خالل انتخابـات جملـس الـشور عـام ً واحد وعرشين عاما إىلًثالثني عاما

 من مخسة تد النساء اللوايت حيق هلن التصوي, وبموجب ذلك ارتفع عد2000
ًآالف إىل ما يربو عىل مخسني ألفا, إال أن هذه الزيادة مل ترتجم إىل زيادة عددية 

  سـيدتانإاليف التمثيل النسائي باملجلس; إذ مل تستطع انتزاع عضوية املجلس 
 . فقط
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مل تطــرأ أي زيــادة يف التمثيــل النــسائي بــاملجلس خــالل االنتخابــات 
 وترشـحت خالهلـا ,2003أكتـوبر /تـرشين األولاألخرية التي أجريـت يف 

 وقـد شـهدت هـذه . سـيدة للحـصول عـىل عـضوية املجلـسةمخس عـرش
بـات نـه يف االنتخاإاالنتخابات زيادة كبرية يف أعداد املرشحني والناخبني, إذ 

السابقة كان البد من حصول موافقة احلكومة عىل مجيع الناخبني واملرشـحني 
امنيـني املقيمـني يف ُ عـن أنـه مل يكـن للعًكي حيق هلم تسجيل أنفسهم, فـضال

إال أن الـسلطان قـابوس أصـدر . اخلارج احلق يف التصويت من خارج البالد
تاح جلميـع املـواطنني  مما أ,2003 أزال فيه هذه القيود عن انتخابات ًمرسوما

 47. التصويت يف االنتخاباتً عاما21امنيني ممن بلغوا ُالع

 وتؤرش نتيجة االنتخابات عىل أن هناك حالة من حاالت خذالن النساء 
 95ن عدد النساء املقيدات بجداول االنتخاب بلغ حـوايل إ إذ ,للنساء قد متت

ول, وبلغت نسبة اإلقبال عىل  هم عدد املقيدين باجلداً ألفا262 من إمجايل ًألفا
ن ذهـبن للتـصويت َوغالبيـة مـ. %74 مـا يقـارب ,ً وإناثـاً ذكورا,التصويت

حجبن أصواهتن عن النساء وصوتن لصالح الرجال, وتراوحـت تفـسريات 
ذلك اإلخفاق بني من ير أن االنتامءات والوالءات القبلية هي التـي حتـسم 

, وبني من يذهب إىل أن هناك ً وإناثاًخيار العملية االنتخابية للمقرتعني رجاال
 ويرجعهـا إىل ,عراقيل بنيوية حتـول دون مـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية

املوروث االجتامعي التقليـدي الـذي يتـشكك يف أهليـة املـرأة للوصـول إىل 
ً وحيمل هذا التيار املـرأة جـزءا مـن املـس.مواقع صنع القرار ولية عـن هـذا ؤُ

 الفكر املناقض لدعوات إنصافها, وهو موقـف ً تتبنى أحياناهناإ إذ ,اإلخفاق
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ال يمكن تفسريه يف ضوء انخفاض املستو التعليمي, بل يرجح أنه يعود إىل 
متـشدد منبعـه ي رأة وتزييفـه, وخـضوعه السـتالب فكـرتغييب وعـي املـ

 48.األسايس رؤ ومواقف اجتامعية وثقافية وليس تعاليم الدين ونصوصه

تمكني يف املناصب العليا بادرت السلطات بتعيني النـساء وعىل صعيد ال
كـانون يف جملس الدولـة الـذي افتـتح الـسلطان قـابوس أول اجـتامع لـه يف 

كـام . 2006 وبلغ عدد النساء تسع سيدات خالل عام ,1997ديسمرب /األول
, ةتم تعيني السيدة خدجية اللوايت سفرية فوق العـادة ومفوضـة لـد هولنـد

امنية احلاليـة يف مبـادرة نـادرة يف ُني ثالث سيدات يف الوزارة العكذلك تم تعي
دول اخلليج, وهن السيدة راوية البوسعيدية وزيرة التعليم العـايل, والـسيدة 
راجحة بنت عبد األمري ابن عيل وزيرة السياحة, والسيدة رشيفة بنت خلفان 

  49.اليحيائية وزيرة الشؤون االجتامعية

امنية حتظر عىل ُ التزال السلطات الع,حية الواسعةرغم اخلطوات اإلصال
املواطنني األنشطة السياسية من قبيل تأسيس األحزاب وإنشاء املنظامت غـري 

 وتـسيطر وزارة .احلكومية العاملة يف جمال حقـوق اإلنـسان وحقـوق املـرأة
 فهي التي تدعم ومتول مجعيـة املـرأة ,التنمية االجتامعية عىل األنشطة النسائية

امنية أكرب وأعرق اجلمعيات النسائية بالبالد, والتـي تـضم ثامنيـة وثالثـني ُلعا
وتنحرص أهداف اجلمعيـة يف . تجاوز عدد عضواهتا ثالثة آالف امرأةي وًفرعا

إعداد املحارضات الراميـة لرفـع وعـي النـساء حـول املامرسـات الـصحية, 
 غـري ذلـك مـن والتدريب عىل احلرف اليدوية, وتنظيم األسواق اخلرييـة إىل

 50.األهداف التي تندرج يف إطار الدوائر التقليدية
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 إىل التنظيامت النسائية املستقلة املؤمنة برضورة خلق ُسلطنة عامنوتفتقر 
وعي جمتمعي بأمهية مشاركة املـرأة يف احليـاة العامـة, ويف ظـل هـذا الغيـاب 

ساء حـني اختذت عملية التمكني صـيغة اهلبـة مـن القيـادة الـسياسية إىل النـ
. جتاوزت اإلجراءات احلكومية يف كثري من األحيان سقف التوقعات النسائية

امنية السخية وإنـام كوهنـا ُوليست هذه املفارقة الوحيدة يف عملية التمكني الع
تأيت يف ظل عدم التوقيع عىل اتفاقية السيداو, وهو ما يدعم من افرتاضنا بـأن 

 املـرأة ال يعنـي حـدوث حتـسن التوقيع عىل االتفاقـات الدوليـة بخـصوص
 .  برغبة القيادة السياسيةًملحوظ يف أوضاع النساء, ويظل التحسن رهنا

 مملكة البحرين
سبقت املرأة البحرينية غريها من نساء الدول املجـاورة يف اخلـروج مـن 
اإلطار التقليدي املوروث الذي يقرص نشاط املرأة يف دوائر معينـة ال تتجـاوز 

 ويعود ذلك إىل التعليم .شاركة يف احلياة العامة إىل جوار الرجلأرسهتا, إىل امل
, 1928املبكر للفتيات حيث أنشئت أول مدرسة لتعليم الفتيات بالبالد عـام 

 بني الدول العربيـة قاطبـة ولـيس عليانسبة تعليم اإلناث فيها هي الوالتزال 
ــيج فحــسب ــدة شــهدت 51.اخلل ــة اجلدي ــول األلفي  مملكــة البحــرين وبحل

 حيـث ,مة كان أمهها منح النساء حقـوقهن الـسياسيةمهإصالحات سياسية 
شاركن يف االسـتفتاء العـام عـىل ميثـاق العمـل الـوطني املكمـل للدسـتور 

, وبصفة عامة فإن اإلجراءات التي أقـدمت 2001فرباير /شباطالبحريني يف 
 :النـساء سـارت يف اجتـاهني متـوازينيعليها مؤسسة الدولة لـدعم ومتكـني 

 تــرشيعات تــدعم متكــني املــرأة ّ ويتمثــل يف إصــدار وســن,ألول تــرشيعيا
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ده إنشاء بعض املؤسسات ّ وجس, والثاين مؤسيس.ومشاركتها يف احلياة العامة
 . لتقف خلف عملية التمكني وعىل رأسها املجلس األعىل للمرأة

جملس :  من جملسني مهامملكة البحرين ويتألف املجلس الوطني يف ,هذا
ً ويبلغ عدد أعضائه أربعني عضوا يتم انتخاهبم باالقرتاع املبارش مـن ,النواب

ًقبل الشعب, وجملس الشور املؤلف من أربعني عضوا يتم تعيينهم من قبـل 
 وبموجــب الدســتور البحرينــي اجلديــد شــاركت املــرأة يف .امللــك مبــارشة

تعلـق  وفـيام ي.2006 و2002االنتخابات النيابية والبلدية التي أجريت عامي 
 سيدات االنتخابات  فقد خاضت ثامين,2002باالنتخابات النيابية األوىل عام 

ًمن أصل مئة واثنني وثامنني مرشحا مل تنجح أي منهن يف احلصول عىل مقعـد 
 ً ملحوظاًداخل الربملان, أما عىل صعيد االنتخابات البلدية فقد شهدت حتسنا

ثالثني مرشحة مقابل ثالثمئة  ووصلت إىل نحو إحد و,يف املشاركة النسائية
ًوستة من الرجال, ورغم ذلك مل حترز أي منهن أيـضا فـوزا يف  االنتخابـات, ً

 .  نجحتا يف الوصول للجولة الثانيةنرغم أن اثنتني منه

حظيت مشاركة املرأة يف االنتخابات بردود أفعال متباينة; فبينام رحبـت 
ــساء ــشاركة وحثــت الن ــة هبــذه امل ــسلطات البحريني  عــىل خــوض غــامر ال

 وقامت زوجة ملك البالد بجوالت يف منـاطق ,ً وترشحاًاالنتخابات تصويتا
ــرين ــة البح ــرأة يف مملك ــشاركة امل ــة م ــىل أمهي ــا ع ــدت خالهل ــة أك  املختلف

  إال أن هذه املشاركة جوهبت بمعارضة غـري معلنـة مـن قبـل 52,االنتخابات
طق قيـام عنـارص جمهولـة القو التقليدية املحافظة, ولوحظ يف كثري من املنـا
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بتمزيق صور املرشحات أو رسم عالمات الرجولة عليها, وأطلقت النكـات 
 ويف ضــوء عــدم هتيــؤ املنــاخ 53.املقللــة مــن شــأهنن االجتامعــي والــسيايس

االجتامعي لقبول املشاركة السياسية للمرأة, وإرصار السلطات عىل اإلرساع 
امرها املرجوة يف إحداث التغـري يف إجراءات التمكني دون التمهل ألن تؤيت ث
ينظر لتلك اخلطوات املتـسارعة , املرجو يف منظومة القيم االجتامعية والثقافية

 من اإلجراءات التجميلية املقصود منها التدليل عىل أن مؤسسة ً نوعابوصفها
 .الدولة تتبع هنج احلداثة السياسية

ىل الرتيـث يف مل حتمل تلك النتيجة املخيبـة لآلمـال مؤسـسة الدولـة عـ
سياساهتا التمكينية إذ واصلت دعمها املتزايد هلا, حيث عينت أربـع سـيدات 

, 2002للمــرة األوىل يف الــدورة الثالثــة مــن دورات جملــس الــشور عــام 
 مـن مجلـة %16 أي إىل ما يوازي 2005 بحلول عام ورفعت عددهن إىل ست

ل وزيرة بحرينية يف  املعينني باملجلس, كذلك تم تعيني السيدة ند حفاظ كأو
ــسان ــل/ني ــانون 2004 إبري ــري يف ك ــذي أج ــوزاري ال ــديل ال , ويف التع

ــاينال ــاير/ث ــشؤون ,2005 ين ــرة لل ــويش وزي ــة البل ــسيدة فاطم ــت ال  عين
 52.االجتامعية

وفيام يتعلق باالنتخابات النيابية والبلدية الثانية التي أجريـت يف أواخـر 
النيابيـة ًاينـا; ففـي االنتخابـات  متبً نـسائياًفقد شهدت حـضورا ,2006عام 

 أي ني مرشـح207 امـرأة مـن أصـل ة عـرشترشحت لعضوية املجلس ست
بزيادة قدرها ثامين سيدات عن االنتخابات األوىل, وقد أسفرت النتـائج عـن 
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إخفاق أبرز املرشـحات وهـي الناشـطة والباحثـة منـرية فخـرو, عـىل حـني 
جلـس النيـايب بعـد فوزهـا استطاعت لطيفة القعود احلصول عىل عـضوية امل

 يف عـدد النـساء ً كبـرياًأما االنتخابات البلدية فقد شـهدت تراجعـا. بالتزكية
اللوايت ترشحن لالنتخابات, إذ مل تسجل دوائر التسجيل سو ترشح مخـس 

 مـن ً قياسـياً رقـام2002سيدات فقط لعضوية املجلـس, بيـنام شـهدت دورة 
نتيجـة االنتخابـات  عىل ًاي سلب مرشحة, وقد انعكس ذلك31املرشحات بلغ 
ويف إطـار .  من املرشحات أن حتقق الفـوز بعـضوية املجلـسإذ مل تستطع أي

 زيـادة التمثيـل النـسائي يف جملـس الـشور ت متـ,ذلك اإلخفاق النـسائي
 .  من عدد األعضاء%25 سيدات أي ما يوازي 10البحريني اجلديد إىل 

نتخابات الـسابقة بتـسابق  متيزت عن اال2006وقد لوحظ أن انتخابات 
جهات حكومية ودولية لدعم املرشحات; إذ سـارع برنـامج األمـم املتحـدة 
اإلنامئي بتقديم دعم مايل للمرشحات بغرض متويل محالهتن االنتخابية, ويف 

 مـن جهـوده لـدعم مملكـة البحـرينف املجلس األعىل للمـرأة يف ّاملقابل كث
 مضاعفة قيمته تعم املايل الذي متاملرشحات, وتراوحت تلك اجلهود بني الد

يف مرحلة متقدمة من العملية االنتخابية, وبني إنشاء مراكـز دعـم لوجـستي 
 وتقـديم االستـشارات القانونيـة والـسياسية ,انترشت يف كافـة املحافظـات

  55.واإلعالمية للمرشحات

ت املجلس األعـىل أنشأ قد مملكة البحرينوعىل الصعيد املؤسيس كانت 
 وترأسته الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة عقيلة ملك 2001عام للمرأة 
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نوفمرب بتوسعة صالحياته بحيـث /ترشين الثاين وصدر أمر ملكي يف .البالد
تتضمن تقديم اقرتاحات لتعديل الترشيعات املعمول هبـا, وإبـداء الـرأي يف 

ة, وأكد مرشوعات القوانني املتعلقة باملرأة قبل عرضها عىل السلطات املختص
األمر امللكي أن عىل اجلهات املختصة استشارة املجلس قبيل اختاذ أية قرارات 

 56.أو إجراءات

ومن أبرز إنجازات املجلس األعىل للمرأة إقرار االسـرتاتيجية الوطنيـة 
ورصحت األمني . للنهوض باملرأة, وإطالق خطة عمل متكني املرأة البحرينية

لوة العويض بـأن هـذه اخلطـة تـم اعتامدهـا العام للمجلس األعىل للمرأة لو
 ,اإلنامئـي وبرنـامج األمـم املتحـدة يجة التعـاون والتـشاور بـني املجلـسنت

املجتمــع املــدين ومرشــحات  وشــاركت هبــا مجعيــات نــسائية ومؤســسات
 57.سابقات

ً دورا − إىل جانب دوره يف عملية التمكني− يلعب املجلس األعىل للمرأة و
البحــرين الستــصدار قــانون موحــد لألحــوال مملكــة  يف املعركــة الــدائرة يف

 قـانون مملكـة البحـرينلـيس يف الشخصية يضم الطائفتني السنية والشيعية, إذ 
 وجتتهد كل من الطائفتني عىل حدة للفصل ,ينظم العالقات األرسية حتى اآلن

 وكانت احلكومة قد شكلت جلنة وزارية ضـمت .يف قضايا األحوال الشخصية
مـن املحكمتـني الـسنية واجلعفريـة  ون اإلسـالمية وقـضاةؤوالشوزير العدل 

إلعداد مسودة قانون موحد يستمد مـن النـصوص , وبمشاركة ثالث سيدات
األعـىل  , وأحـال املجلـس)املالكي واجلعفري(الرشعية املستمدة من املذهبني 
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وف  واملعر. القانون إىل اجلمعيات النسائية إلبداء مالحظاهتا عليهبدوره للمرأة
 منذ فـرتة يف الـصحافة املحليـة مـن أجـل ًضغوطا أن بعض اجلمعيات متارس

استصدار القانون, وانتهى هبا املطاف إىل التظاهر عدة مرات للمطالبة بالقـانون 
وبعدم اختصاص املحاكم الرشعية للنظر يف قضايا العالقات األرسية, وهو مـا 

 رفـع دعـو ضـد مخـس  إىل2004مـايو /أيار يف ً رشعياًدفع أحد عرش قاضيا
 . ناشطات يف حقوق املرأة بتهمة التشهري بالقضاة يف الصحف

 وأن ,وينطلق املؤيدون للقانون من أنـه ال خيـالف الـرشيعة اإلسـالمية
 وهو ما يعنـي ,القانون من شأنه إحداث تقريب بني املذهبني السني والشيعي

 إسالمية عديـدة ًدوالنبذ الطائفية وتعزيز الوحدة الوطنية, وحيتج هؤالء بأن 
 أفضل ًمثل مرص وتونس أقرت قوانني لألحوال الشخصية حققت هبا وضعا

 أما معارضو القانون وجلهم من علامء الـدين واملنتمـني للتيـارات 58.للمرأة
 ً لالجتهاد الرشعي, وبحكم كونـه قانونـاًاإلسالمية; فريون يف القانون تقييدا

الرشيعة اإلسالمية, وشـكك هـؤالء يف  فهو ال يتامشى يف نظرهم مع ًوضعيا
تـزال معركـة وال. وبأهنم خاضـعون ألجنـدة غربيـةعلامنية واضعي القانون 

قانون األحوال الشخصية قائمة, ومل حيسم املجتمع البحريني قـراره بـشأهنا, 
ومازالت عرائض مؤيدي القانون ومعارضيه ترفع من حني آلخر إىل القيـادة 

 59 .السياسية

 ات العربية املتحدة اإلماردولة 

كاحتـاد فيـدرايل مكـون مـن اإلمارات العربية املتحدة دولة  منذ تأسيس
 لقواعـد النظـام الـديمقراطي ً حرفياً, مل تشهد تطبيقا1971سبع إمارات عام 
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اخلصوصـية القبليـة و من تفصيالته  يتالءم يف كثريعىل النسق الغريب الذي ال
للمجتمع اإلمارايت, وإنام عرفت تطبيقاً لنوع من الديمقراطية املحليـة, كفـل 

أجـل املشـهد . وعىل هذا تةاالقتصادي يةهلا حتقيق االستقرار السيايس والرفاه
حـني شـهدت  ,2006ول/ديسـمرب األحتـى كـانون  االنتخايب الديمقراطي
هـم نصـف  رين عضـواً ـعشـريعية الختيـار ـات تشالبالد إجراء أول انتخاب

عن طريق جممع انتخايب قامت احلكومـات  أعضاء املجلس الوطني االحتادي
ه وفـق احلصـة املحـددة هلـا يف ئاملحلية يف اإلمـارات السـبع باختيـار أعضـا

 املجلس.
امرأة, ورغم وجود هـذا  65بينهم  شخصاً  456نتخابات وقد ترشح لال
مرأة واحدة فقط احلصول عىل ارشحات مل تستطع سو العدد الضخم من امل

وهو األمر  60.السيدة أمل القبييسعضوية املجلس عن طريق االنتخاب وهي 
الشـيخ  صـاحب السـمو الذي تداركته القيادة اإلماراتية املنفتحة حني أصدر

سـيدات يف  ثامينبتعيني  هنيان رئيس الدولة مرسوماً احتادياً  آل زايدخليفة بن 
ايل من إمجـ %22.5إىل االحتادي لرتتفع نسبة النساء باملجلس املجلس الوطني 
 وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت باملعدالت العاملية. ,عدد األعضاء

عىل صعيد تعيني النسـاء يف املجـالس  وعىل صعيد آخر فإن هناك تقدماً 
الشـيخ سـلطان بـن حممـد صاحب السمو االستشارية; ففي بادرة مهمة قام 

أما عىل  61.يف املجلس االستشاري إلمارة الشارقةالقاسمي بتعيني مخس نساء 
لبنـى  الشـيخةتم تعيني  , فقدصعيد متكني النساء يف املناصب القيادية والعليا

وزيـر االقتصـاد القاسمي, املعروفة بنشاطها يف ميدان املعلوماتية, يف منصب 
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 2004.62نوفمرب رين الثـاين/ـتش, كأول امرأة حتمل لقب وزير يف والتخطيط
 بيل التعيني دار جدل ونقاش بني الرأي العام اإلمارايت عن أن هناك اجتاهـاً وق

, وهو االقـرتاح ون املرأةؤحتت مسمى وزارة الدولة لش إلنشاء وزارة للمرأة
الذي مل يكن موضع ترحيب من قبل بعض الناشطات النسويات ممن رأين أنه 

تامعي واقتصادي منفصل يعطي إحياء بأن املرأة اإلماراتية هلا كيان سيايس واج
ي يف ـعن كونه يرسخ االعتقاد بـأن املـرأة هلـا دور هامشـ عن الرجل, فضالً 

وقـد تعـزز احلضـور النسـائي يف  63.املجتمع وحتتاج إىل وزارة للنهوض هبـا
, فـإىل جانـب احتفـاظ الشـيخة لبنـى 2006جملس الوزراء يف شباط/فرباير 

 للشـؤونيم الرومي وزيـراً , أصبحت مركوزير لالقتصاد القاسمي بمنصبها
 ة.ـاعيـاالجتم

ترشف الدولة عىل النشاط النسائي يف البالد عرب االحتاد النسـائي العـام 
الشيخة فاطمة بنت مبـارك ويضـم يف  سمو برئاسة ,1975الذي تأسس عام 

واالحتاد له شخصيته االعتباريـة وصـالحياته  .عضويته سبع مجعيات نسائية
هة املخول هلا التنسيق مع أجهزة الدولة املختلفة اإلدارية والتنفيذية, ويعد اجل
سـرتاتيجية الوطنيـة اال"وتبنى االحتـاد تطبيـق  64.فيام يتعلق بالشأن النسوي

وذلك بالتعاون مع برنامج األمم املتحـدة اإلنامئـي وصـندوق  ,"لتقدم املرأة
سرتاتيجية إىل تشـخيص وضـع املـرأة األمم املتحدة لتنمية املرأة; وهتدف اال

متكني املرأة من املشاركة يف احلياة السياسية وإلماراتية يف مراكز صنع القرار, ا
وشـغل املناصــب القياديــة, والعمــل عــىل تنميــة املهــارات القياديــة للمــرأة 

 اإلماراتية العاملة.
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سـرتاتيجية اآلليـات وفيام يتعلق بآليات تنفيذ متكني املرأة, اقرتحـت اال
إعادة النظر يف الترشيعات والقوانني التـي حتـد مـن إسـهام املـرأة يف : التالية

ملـرأة اإلماراتيـة للمـشاركة اإلجيابيـة والفاعلـة يف تأهيل اوالعمل السيايس, 
رفع نـسبة عـضوية املـرأة يف اللجـان  وممارسة األدوار القيادية وصنع القرار,

زالت مقترصة عـىل وغريها من املجاالت التي ماالعليا وجمالس اإلدارة العليا 
ور توعية الرجال بالدومنح املرأة فرصة الرتقي للمناصب القيادية, والرجل, 

 65.ة ومقدرهتا يف اختاذ وصنع القرارالقيادي للمرأ

 قد صادقت عـىل اتفاقيـة األمـم دولة اإلمارات العربية املتحدةوكانت 
, وأبـدت 2004املتحدة للقضاء عىل مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة عـام 

حتفظاهتــا عــىل بعــض مــواد االتفاقيــة التــي تتعــارض مــع مبــادئ الــرشيعة 
  66.اإلسالمية

  ة قطردول
ًشهد النظام القطري اجتاها متناميا نحـو اإلصـالح الـسيايس منـذ عـام  ً

 مع تويل الشيخ محد بن خليفة آل ثاين رئاسة الدولـة, ويف هـذا اإلطـار 1995
جاء صدور قانون االنتخابات البلدية الذي أعطى املـرأة حـق التنـافس عـىل 

هـا فيشـاركت  و1999 وأجريت أول انتخابات عـام .مقاعد املجلس البلدي
, يف الوقت الذي وصل ًسبعة وعرشين مرشحاوست مرشحات ضمن مئتني 

 , مـن إمجـايل النـاخبني%45لن ّفيه عدد الناخبات إىل عـرشة آالف سـيدة مـث
  67.وجاءت النتيجة بإخفاق املرشحات الست
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كذلك مارست املرأة للمرة الثانية حقها يف انتخاب املجلـس البلـدي يف 
 وأسفرت عـن وصـول أول ,2003إبريل /نيساني جرت يف دورته الثانية الت

 انـسحاب د فوزهـا بالتزكيـة يف أعقـاب بعـدولة قطرامرأة منتخبة يف تاريخ 
رشحني االثنني اللذين كانا ينافساهنا عىل املقعـد البلـدي, يف حـني فـشلت امل

ويف خطوة الحقة تم اإلعالن عن تـويل الـسيدة .  الفوز يفانيمرشحتان أخر
 68.درهم منصب األمني العام للمجلس البلديمشاعل ال

 2007بريـل إ/أما االنتخابـات الثالثـة التـي أجريـت يف مطلـع نيـسان
 مـن ًبالتزكية, فقد تفردت خليجيا  فاز اثنان29 من أصل ً عضوا27النتخاب 

ناحيتني; فمن ناحية استطاعت شيخة اجلفريي أن حتتفظ بمقعدها يف املجلس 
 وحصوهلا عىل أعىل نسبة ,من الرجال يف االنتخاباتبعد اكتساحها منافسيها 

 صـوت انتخـايب, عـىل حـني 800من عدد األصوات عـىل اإلطـالق وهـي 
 .ان يف الفوز بعضوية املجلسيأخفقت املرشحتان األخر

 إذ ,ً مكثفـاً نـسائياً ومن ناحية ثانية فإن االنتخابـات شـهدت حـضورا
ايل عدد املقيدين باجلـداول  من إمج%51بلغت نسبة التصويت يف االنتخابات 

, %53.4 بنـسبة 7295 وبلغ عدد من أدلوا بأصواهتم مـن الـذكور االنتخابية,
رجحت كفة احلضور النسائي يف وقد  .%46.6 بنسبة 6361وبلغ عدد اإلناث 

 وعــىل هــذا يمكــن النظــر إىل هــذه . دائــرة انتخابيــة27 دوائــر مــن أصــل 9
 عـن تـدخل الدولـة ًكوهنـا متـت بعيـدااالنتخابات باعتبارها خطوة إجيابية ل

 وهي تؤرش عىل إمكانية حدوث تراجـع خـالل الـسنوات املقبلـة يف ,املبارش
 69.املوروثات االجتامعية والثقافية التي حتد من مشاركة املرأة يف املواقع العامة
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وعىل صعيد التمكني السيايس يف املناصـب القياديـة والعليـا تـم تعيـني 
 كأول وزيرة للرتبية والتعليم وأول وزيرة 2003مايو /ارأيشيخة املحمود يف 

خليجية عىل اإلطالق, كذلك عينت الشيخة غالية بنت حممد بن محد آل ثاين, 
 وبفـضل تأييـد احلكومـة ."اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان"كنائبة لرئيس 
 عضوية جلـان دوليـة  ثالث سيدات قطريات من الوصول إىلالقطرية متكنت

 .  املتحدةيف األمم

 التي يتيحها قانون العمل األهـيل الـصادر ًورغم املساحة الواسعة نسبيا
 الـذي نـص عـىل حريـة 2003والدستور القطري الـصادر عـام , 1998 عام

تكوين اجلمعيات النسائية عىل اخـتالف مـشارهبا; فـإن التنظـيامت النـسائية 
ترتأسه الشيخة  وهو هيئة حكومية ,ون األرسةؤتنحرص يف املجلس األعىل لش

 عن الـساحة ً عىل حني يغيب متاما70. أمري البالدعقيلةموزة بنت نارص املسند 
أي وجود حلركة نسوية مستقلة عن الدولة, ولعـل أبـرز إنجـازات املجلـس 

 باالشرتاك مع اليونفيم, وتتنـاول "االسرتاتيجية الوطنية لتقدم املرأة"إطالق 
ن ضمنها املحور االجتامعـي, والتعليمـي ة مياالسرتاتيجية ثامنية حماور رئيس

والترشيعي, وحسبام أعلن تستهدف االسرتاتيجية العمـل عـىل تغيـري واقـع 
 .املرأة احلايل لتستطيع من خالله لعب دور املشارك يف حركة املجتمع وتطوره

 يف ًعىل الرغم من هذا االنفتاح السيايس تبدو الدولة القطرية أكثر تـرددا
فافـات الدوليـة املتعلقـة بحقـوق اإلنـسان مـن جاراهتـا التصديق عـىل االت

اخلليجيات, فلم تصادق عىل اتفاقية األمم املتحدة للقضاء عىل مجيع أشـكال 
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, كام مل تـصادق عـىل معظـم االتفاقـات الدوليـة )السيداو(التمييز ضد املرأة 
ن  لتكودولة قطراملتعلقة بحقوق اإلنسان, وقد وقع اختيار األمم املتحدة عىل 

 ملركزها الدائم حلقوق اإلنسان يف منطقة جنـوب غـرب آسـيا واملنطقـة ًمقرا
 فإن املركـز سـيكون مؤسـسة لـدعم ,العربية, وحسب مصادر األمم املتحدة

حقوق اإلنسان يف املنطقة ومهمته األساسية مساعدة احلكومات عـىل الوفـاء 
 71.نهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسابالتزاما

 ني عىل صعيد فرص التعليم والعمل التمك:ًثانيا

 وذلـك بزيـادة فـرص ,واصلت النظم اخلليجية هنجها يف متكـني املـرأة
االلتحاق بالتعليم وفتح آفاق عمل جديدة أمام النساء, ويف هذا اإلطار تشري 

 يف معـدالت ً ملحوظـاًاإلحصاءات إىل أن البلدان اخلليجيـة تـشهد ارتفاعـا
 التعلـيم حتـى فاقـت الـذكور يف كثـري مـن التحاق الفتيات يف كافة مراحـل

 انخفـضت نـسبة األميـة بـني دولة اإلمارات العربيـة املتحـدةاألحيان; ففي 
وعـىل صـعيد . 1995 عـام %12 حتـى بلغـت 1975 عام %67.4اإلناث من 

 أضعاف ةالتعليم اجلامعي تشري اإلحصاءات إىل أن أعداد اخلرجيات يبلغ ثالث
 72.اجلديدةحتى مطلع األلفية  اخلرجيني

 فقد انخفضت نـسبة األميـة بـني النـساء إىل نحـو مملكة البحرينأما يف 
, وحسب املصادر الرسـمية تبلـغ نـسبة الطالبـات يف 2000 فقط عام 17.4%

 2001.73 من جمموع املقيدين باجلامعة عام %62جامعة البحرين 
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ات إىل ي أد الـرشوع يف تعلـيم اإلنـاث منـذ الـسبعينُسلطنة عامنويف 
 %65.4, ويبلغ معدل حمو األمية لد النساء ً كبرياًخفض معدل األمية خفضا

, وفـيام يتعلـق بـالتعليم العـايل فقـد بلغـت نـسبة 2003 لتقديرات عام ًوفقا
 من املسجلني للشهادة %50الطالبات الاليت التحقن بجامعة السلطان قابوس 

 74. من املسجلني للشهادات العليا%35اجلامعية و

 بإنـشاء أول 1938هـا عـام في التي بـدأ تعلـيم املـرأة ة الكويتدولويف 
 2002مدرسة لتعليم الفتيات, بلغت نسبة املقيدات يف التعليم الثـانوي لعـام 

 %67 من املقيدين, وبلغت نسبة اخلرجيات مـن جامعـة الكويـت %79 حوايل
 .2000عام 

 مـا 2000 عـام بلغت نسبة املسجلني يف التعليم األسايس دولة قطرويف 
يف حني  بلـغ معـدل األميـة بـني .  من الذكور%95 من الفتيات و%96يوازي 
 وبالنسبة للتعليم العايل فقـد .2002 عام للنساء %15.6 مقابل %19.6 الرجال

 وهذه 2000,75 من جمموع املقيدين عام %34بلغت نسبة القطريات ما يوازي 
التحـاق كثـري مـن الرجـال الزيادة يف أعداد اإلناث ترجع يف أحد أسباهبا إىل 

 . عىل نسبتهم بالتعليم اجلامعيًايباجليش والرشطة مما يؤثر سلب

يعـة يف  فإهنا استطاعت حتقيـق قفـزات رساململكة العربية السعوديةأما 
رغـم الطـابع املحـافظ للثقافـة الـسعودية, وحـسب سياسة تعليم الفتيـات 

 يف الفــرتةات إحــصاءات وزارة التخطــيط الــسعودية ازدادت مــدارس البنــ
كـام ارتفعـت .  ملدارس البنني%5  مقابل%11.5 بمعدل سنوي 1970−1998
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 وعـىل 76. للبنـني%6.1 مقابـل %10.3نسبة الطالبات يف نفس الفرتة بمعـدل 
 8 فـإن هنـاك 2004 لإلحصاءات الرسمية عام ًصعيد التعليم العايل فإنه وفقا

كلية  17داد املعلامت, و كلية تربية إلع42تشمل ( كلية للبنات 78جامعات و
 وقد بلغت نسبة خرجيات اجلامعات مـا يـوازي .) كلية للمعلمني18تقنية, و

  77. من جمموع اخلرجيني58%

ورغم أمهية األرقام واإلحصاءات السابقة التي تكشف عن الـسياسات 
إهنـا ال فالرسمية املعلنة لتمكني املرأة وإتاحة املزيد من فرص التعليم أمامها, 

بأي حال عن الدراسة الكيفية لواقع هذه األرقـام, والتـي تـشري إىل أن تغني 
ًهناك تركزا واضحا لإلناث يف الكليات النظرية  وبخاصة يف كليات العلـوم ,ً

ض عـىل اإلنـاث دون الرجـال إذا رغـبن يف َ تفـرمعايرياإلنسانية, وأن هناك 
اع نسب الفتيات يف  من جهة ثانية فإن ارتف.االلتحاق بالكليات التقنية والفنية

اجلامعات اخلليجية ليس له من الداللة الرمزية مـا يؤكـد أن املـرأة اخلليجيـة 
عـود يف يذلـك و من املجتمع بأمهية دورها وأحقيتها يف التعليم, ًنالت اعرتافا

أحد أسبابه إىل التحاق كثري من الرجـال اخلليجيـني باجلامعـات األجنبيـة يف 
 .اخلارج

ًطــار التعلــيم  إىل أن هنــاك اجتاهــا متناميــايتبقــى أن نــشري يف إ  فرضــته ً
متغريات داخلية وخارجية لتعديل املناهج الدراسية بام يستهدف تغيري ثقافـة 

 خليجيـة ً ليـشمل دوالّاملجتمع واجتاهاتـه نحـو املـرأة, وهـذا التوجـه امتـد
 عـىل إعـداد اململكـة العربيـة الـسعوديةهنا حمافظة; فقـد أقـدمت أتوصف ب
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تطوير املناهج الدراسية, وذكرت وزارة الرتبية والتعلـيم الـسعودية مرشوع ل
 حملية وعاملية استدعت هذا التطوير, وتتمثل الدواعي املحلية يأن هناك دواع

يف أن املناهج كانت مناسبة لظروف اجتامعية سابقة, وأن التطـور الـرسيع يف 
.  يف املنـاهجً موازياًرا يستلزم تطوً وحياتياً واجتامعياًاملجتمع السعودي ثقافيا

أما الدواعي العاملية فتعود إىل التغريات العامليـة كـام جتـسدها ثـورة املعرفـة, 
 78.والعوملة, وهو ما يستدعي التهيؤ للتعامل مع هذه التطورات العاملية

 مناهج أخـر وضمن إطار عملية التعديالت يف املناهج تم استحداث
جديدة تتوافق مع املنظور العوملي, ففي سابقة هي األوىل يف اخللـيج وافقـت 

 عىل اقـرتاح نيـايب يقـيض بتـدريس 2005مارس /آذاراحلكومة البحرينية يف 
مادة الديمقراطية وحقوق اإلنسان لطـالب املـرحلتني املتوسـطة والثانويـة, 

تنفيذ يف إطار خططهـا لتطـوير وكلفت وزارة الرتبية بوضع هذا املقرتح قيد ال
 79.التعليم

وإذا كانت املرأة اخلليجية نالت حصة متقدمـة مـن التعلـيم كـام تـؤرش 
اإلحصاءات السابقة; فإن هذا ال يعنـي أهنـا حتتـل ذات املكانـة عـىل صـعيد 
العمل, إذ التزال مشاركة املرأة يف جماالت العمل دون املـستو املطلـوب يف 

 من %36.5 وعىل سبيل املثال مثلت املرأة الكويتية قرابة مجيع الدول اخلليجية,
 مـن %25.7 بلغـت مملكـة البحـرين, ويف 2001جمموع القو العاملـة عـام 

 أما يف اململكة العربية السعودية فوصلت هـذه النـسبة ,جمموع القو العاملة
 مـن إمجـايل القـو %14 تشكل النـساء دولة قطر ويف 2001.80 عام %10إىل 
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دولـة اإلمـارات  ويف 81. من إمجـايل القـو العاملـة الوطنيـة%26لة, والعام
 مـن قـوة العمـل عـام %14 شـغلت املـرأة مـا يقـدر بحـوايل العربية املتحدة

 من العـاملني املـدنيني باحلكومـة %33 مثلت املرأة ُسلطنة عامن ويف 2003.82
 2002.83عام 

سـت عـىل ضـوء وال تتضح دالالت النسب املئويـة الـسابقة إال إذا در
موقف مؤسسة الدولة من تشغيل النساء الذي يتخذ اجتاهني متضادين; فمن 

 عن دعمها املتواصل لعمل النساء, وهو تعلنجهة ال تربح األنظمة اخلليجية 
يف غالبيـة الـدول الدعم الـذي جيـد صـداه يف قـوانني العمـل املعمـول هبـا 

 ن األجور يف حال قيامه والتي تنص عىل مساواة النساء والرجال يف,اخلليجية
بذات العمل, وحصول النساء عىل إجازات يف حال اإلنجاب واإلرضاع بـام 

وهو ما يفرس تركـز . يسمح هلن بالتوفيق بني كوهنن عامالت وكوهنن أمهات
عاملة النساء يف النشاط االقتصادي للدولة, وتقلصها يف القطاع اخلاص الذي 

 , إليه كأعبـاء مرتبطـة بعاملـة النـساءحيجم عن توظيف النساء بسبب ما ينظر
مثل اإلجازات الطويلة للوضع واإلرضاع, وصعوبة تشغيل النساء لساعات 

 . طويلة متتد إىل الليل بسبب التزاماهتن العائلية

 ً متارس الدولة أنامطـا, وفيام يمكن وصفه بأنه اجتاه سلبي,من جهة ثانية
ات والتـصعيد الـوظيفي الـذي عديدة من التفرقة الوظيفية عىل صعيد الرتقي

يستأثر به الرجال دون النساء, ولذلك لوحظ أن النساء يمثلن الرشحية الغالبة 
 ويــتقلص وجــودهن يف الوظــائف ذات ,مــن الوظــائف الــدنيا واملتوســطة
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ــا  تــشري  العربيــة املتحــدةًوتطبيقــا عــىل دولــة اإلمــارات. املــستويات العلي
 مـن نـسبة العـاملني يف املهـن %82 أن النساء يشكلن حوايلإىل اإلحصاءات 

 فقط, ورغم ذلـك ال تزيـد نـسبة النـساء %18الرتبوية يف حني يمثل الرجال 
 فقـط مـن مجلـة العـاملني يف %4العامالت يف الوظائف اإلدارية العليـا عـن 

 وبطبيعة احلال فإن هذه التفرقـة الوظيفيـة ال خيفـف منهـا 84.الوظائف العليا
مل جديدة أمـام النـساء يف واحـدة أو أكثـر مـن اإلعالن عن فتح جماالت ع

 . الدول اخلليجية

 قوى العوملة ومتكني املرأة اخلليجية

همة يف قضية متكـني املـرأة اخلليجيـة,  أحد األبعاد امليُيمثل البعد العومل
ويف إطاره تتجىل بعض مالمح النظام العاملي املتمثلة يف التعـاطي مـع قـضية 

 يناقش داخل األطر والـسياقات ً حملياً وليست شأناًوليا دًاملرأة باعتبارها شأنا
الثقافية اخلاصة بكل إقليم أو دولة عىل حدة, واختاذ اإلطار احلقـوقي الغـريب 
مرجعية للفصل يف قضايا املرأة, عالوة عىل تطويع النظام العاملي لقضايا املرأة 

 ً كافيـاًياواستخدامها كأداة للضغط عىل بعض احلكومات التي ال تبدي متاشـ
وكانت مالمح هذا االجتاه آخـذة يف التـشكل خـالل . مع السياسات العوملية

 وعمقت حوادث احلادي عرش مـن سـبتمرب .الربع األخري من القرن املنرصم
,  يف الـدفع بقـضايا املـرأة العربيـةة مبـارشبـصورةهذا االجتاه حني أسهمت 

 يـات املتحـدةلتـشكل أولويـة لـد الوال, واخلليجية عىل وجـه اخلـصوص
نه موطن عىل أ وبعض الدول األوربية التي باتت تنظر للعامل العريب األمريكية

اإلرهاب الذي يتهدد العامل بحكم بيئته التقليدية التي توصف باجلمود, ومن 
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هنا ارتأت رضورة إحداث تغيريات هيكلية يف بنيـة النظـام االجتامعـي هلـذه 
 85.املنطقة ويف القلب منها أوضاع املرأة

ُوللبعد العوملي آثار متباينة عىل قضايا املرأة اخلليجية; فمن جانـب يعـد 
قوة دفع نحو تنفيذ العديد من الربامج التنموية بـام يتيحـه مـن خـربات فنيـة 
ًوبرامج تدريبية يف جماالت التمكني االقتصادي والسيايس, فضال عـن كونـه 

زام باختـاذ خطـوات أداة ضغط متارس عملها عىل احلكومات وتدفعها لاللتـ
جادة لالرتقـاء بوضـع املـرأة ودجمهـا يف خمططـات التنميـة املحليـة بعـد أن 

ومن جانـب آخـر يثـري البعـد العـوملي . بعدت منها خالل احلقبة النفطيةُاست
 وبخاصة فيام يتعلق بقضية السيادة الوطنيـة, والتعـارض ,حساسيات عديدة

 واملكـون ً املرأة املدعومـة دوليـابني املنظومة التي يتم من خالهلا طرح قضايا
 86.التقليدي القبيل لثقافة املجتمعات اخلليجية

األمـم : ويتجىل البعـد الـدويل يف أدوار الفـاعلني الـدوليني الرئيـسيني
 دور الواليـات املتحـدة سـنناقش بينهـا  التـيبعض الدول الغربيةواملتحدة, 

ًليجية, وأخريا دور املـنظامت لكوهنا املعنية األوىل بأوضاع املرأة اخلاألمريكية 
 برصـد دور منظمـة العفـو الدوليـة صـاحبة  هناسنكتفيو ,احلقوقية العاملية

 .االهتامم األكرب بقضايا املرأة اخلليجية
 األمم املتحدة : ًأوال

تعد األمم املتحدة أحد أهم الفاعلني عىل صعيد االهتامم بقـضايا املـرأة 
 كثـري مـن الـشكوك; ففـي ظـل انفـراد  وحييط بالدور الذي متارسـه,ًعموما

 بقيادة النظام العـاملي اجلديـد تثـور التـساؤالت  األمريكيةالواليات املتحدة
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حول مد اسـتقاللية املنظمـة الدوليـة, والكيفيـة التـي تـصاغ هبـا براجمهـا 
ولفهم أبعاد الدور الذي متارسه ينبغـي . وسياساهتا, واجلهات املستفيدة منها

همـة التـي حلقـت باملنظمـة الدوليـة يف  بعض التطورات املأن نشري بإجياز إىل
 :العقود الثالثة املاضية والتي كان من أمهها

 من تركيزها ًحدوث تبدالت جوهرية يف أولويات األمم املتحدة; فبدال .1
ون السياسية باعتبارها منظمـة معنيـة بحفـظ الـسلم ؤاالهتامم عىل الش

لرتكيــز عــىل قــضايا التنميــة واألمــن الــدوليني, اجتهــت املنظمــة إىل ا
 . والسكان والبيئة وغريها من القضايا التنموية

قيام األمم املتحـدة بتطـوير رؤيـة جديـدة يف التنميـة تتجـاوز األبعـاد  .2
االقتصادية إىل األبعاد االجتامعيـة والثقافيـة, وهـي مـا عرفـت باسـم 

 , وقد وضعت ضمن أولوياهتـا اعتبـار قـضايا املـرأة"التنمية البرشية"
 ومن ثم أصبحت املرأة مـن الفئـات املـستهدفة ,"ً جدياً إنامئياًشاغال"

 87.إلرشاكها يف عملية التنمية

وحيمل املنظور اجلديد لألمم املتحـدة اخلـاص بإدمـاج املـرأة يف عمليـة 
 ومتكينها عىل كافـة الـصعد الـسياسية واالقتـصادية واالجتامعيـة يف ,التنمية

هتا يف اطالق األمم املتحدة يف براجمهـا وسياسـان: طياته إشكاالت عدة, أمهها
إطار النموذج املعريف الغريب, األمر الـذي يعنـي إقـصاء وهتمـيش الثقافـات 
واحلضارات األخر من قبل منظمة أممية يفـرتض أن متثـل مجيـع الثقافـات 

ويرتبط هبذا افرتاض األمم املتحـدة أن هنـاك . واحلضارات عىل قدم املساواة
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 لتقدم املرأة ينبغي احتذاؤه من قبل نساء العامل, دون مراعاة "أوحد ًنموذجا"
ومـن . الفوارق بني النساء الناجتـة عـن االنـتامء إىل بيئـات حـضارية خمتلفـة

اإلشكاالت ترويج األمم املتحدة لعدد من املفاهيم املرتبطة برؤيتها التنمويـة 
 اهلويـات اخلاصة باملرأة, وحماولـة فرضـها بـالقوة مـن أجـل إعـادة صـياغة

والتعاريف اإلنسانية املستقرة منذ قرون طويلة, ومـن هـذه املفـاهيم مفهـوم 
 لكـل مـن ًاألدوار املحـددة اجتامعيـا« االجتامعي الذي تم تعريفه بأنـه النوع

 مـن بيئـة ًاسعاو ًالذكر واألنثى, وهذه األدوار تكتسب بالتعلم, وتتباين تباينا
ـــه »إىل أخـــر ـــوم أن ـــر معارضـــو املفه ـــة , وي ـــار الثقاف ـــشأ يف إط ن

وأنه يستهدف اعتامد تعريف جديد للهوية اإلنسانية غـري  ,األنجلوسكسونية
أما أكثر اإلشـكاالت حـساسية لـد العـامل  88.قائم عىل ثنائية الذكر واألنثى

 ً تـروج مـثالهـياإلسالمي فهو تعامل األمم املتحدة التهمييش مع الـدين; ف
الـصحة "منـع احلمـل حتـت مـسمى تأمني حصول املراهقني عـىل وسـائل ل

صطدم بالبنية الثقافية والقيمية لـشعوب ي ومثل هذا األمر وغريه ,"اإلنجابية
 . العامل اإلسالمي وتقابل برفض من قبل قطاعات واسعة فيه

 عن هذا اإلطار الفكـري الـذي صـيغت خاللـه أجنـدة األمـم ًوبعيدا
 مع قضية متكني املرأة ًت عمليااملتحدة املتعلقة باملرأة; فإن األمم املتحدة تعاط

املـؤمترات, واملبـادرات اإلقليميـة, وبـرامج : اخلليجية عرب آليات عدة أمهها
الدعم الفني ممثلـة يف متويـل التقـارير والدراسـات, وإعـداد اإلحـصاءات, 
ومساعدة بعض البلدان اخلليجيـة يف رسـم اسـرتاتيجيات وطنيـة للنهـوض 

عذر تقديم رصد شامل ألنشطة األمم املتحدة يف  ومما ال شك فيه أنه يت.باملرأة
 . لذا سنكتفي باإلشارة إىل أهم هذه الفعاليات,هذا املجال
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عقدت األمم املتحدة أربعة مـؤمترات عامليـة كـرب معنيـة بـاملرأة كـان 
 كام نظمت مـؤمترين عـامليني ملتابعـة .1995 بكنيآخرها وأكثرها أمهية مؤمتر 

 .2005, والثــاين عــام 2000 األول عــام  عقــدبكــنيوتقيــيم منهــاج عمــل 
ًوشاركت وفود الدول اخلليجية يف هذه املؤمترات مجيعا, وأكدت حتفظاهتا مع 

اإلقـرار بوجـود : غريها من الدول اإلسالمية عىل بعـض بنودهـا مـن قبيـل
أشكال متعددة لألرسة, واعتبار اإلجهاض أحد وسائل منع احلمل, إىل غـري 

  89.س ثوابت املعتقدات الدينية والقيميةذلك من القضايا التي مت

ًكام نظمت األمم املتحدة عـددا مـن املـؤمترات اإلقليميـة ملتابعـة تنفيـذ 
املؤمتر اإلقليمـي العـريب للمـرأة عـرش سـنوات بعـد " كان منها بكنيمنهاج 
, 2004يوليــو /يف متــوز الــذي عقــد يف بــريوت "دعــوة إىل الــسالم :بيجــني

ذهتا بعض الدول اخلليجية بصدد منح املـرأة حـق وقوبلت اخلطوات التي اخت
مملكـة الرتشيح واالنتخاب, وتعيـني املـرأة يف مناصـب وزاريـة يف كـل مـن 

 بإشادة وتقدير من املؤمتر الذي أهنى أعامله ُعامن وسلطنة دولة قطر والبحرين
رضورة حتديث الترشيعات املتعلقة بـاملرأة : بجملة توصيات الفتة للنظر منها

السيام يف اخلليج, والـدعوة لتخـصيص كوتـا للمـرأة يف ولدان العربية يف الب
 .املؤسسات الترشيعية

 أصدرت األمم املتحدة مبادرة إقليمية معنية , هذه املؤمتراتجانبوإىل 
باملرأة; إذ قام برنامج إدارة احلكـم يف الـدول العربيـة التـابع لربنـامج األمـم 

مبـادرة النـوع " بـإطالق 2001 مربديـس/ولاألكـانون املتحدة اإلنامئـي يف 
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, التي وضعت ضـمن أهـدافها تطـوير "االجتامعي واملواطنة يف العامل العريب
قدرة املنظامت النسائية غري احلكومية يف جماالت حـشد التأييـد ألجـل تغيـري 
السياسات القائمة, وإلقامة حاالت من الرشاكة والتعاون بني هذه املـنظامت 

طرية تدور حـول مواطنـة ُوتصدر املبادرة تقارير ق. يةوأعضاء املجالس النياب
الالمـساواة بـني اجلنـسني املتأصـلة يف "املرأة, بغرض رصد ما أسمته ببنـود 

 هلذا الرصد ألوضاع املـرأة ًمن جانب آخر واستكامال. "الترشيعات الرئيسية
عـام تقرير تقدم املـرأة العربيـة ل" أطلقت األمم املتحدة للمرة األوىل ,العربية
مـن ) اليـونيفيم( الذي أعده صندوق األمم املتحدة اإلنامئـي للمـرأة "2004

 90.أجل تقييم أوضاع متكني املرأة يف العامل العريب

اإلمـارات دولة وعىل صعيد التعاون الثنائي مع الدول اخلليجية أعلنت 
فاطمـة بنـت  عن إنشاء صندوق الشيخة 2004يوليو /متوز يف العربية املتحدة

ــارك ــصادية مب ــة األمــم املتحــدة االقت ــاملرأة بالتعــاون مــع جلن  للنهــوض ب
كام وقع املجلس . هبدف دعم قضايا املرأة) سكوااأل(غريب آسيا واالجتامعية ل

 للتعـاون مـع ً اتفاقـا2005 إبريـل/ يف نيسانمملكة البحريناألعىل للمرأة يف 
 مـم املتحـدة للتعـاون قـدمت األًواسـتكامال.  األمم املتحدة اإلنامئـيبرنامج

  صـندوقوأجهزهتا املختلفة الدعم الفني لـبعض الـدول اخلليجيـة; إذ قـدم
 املساعدة لكل مـن " املرحلة الثانية−بيجني مابعد "اليونيفيم يف إطار برنامج 

 يف صـياغة مملكـة البحـرين ودولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ودولة قطـر
ا انعكـس بـدوره عـىل بـرامج اسرتاتيجياهتا الوطنية للنهوض باملرأة, وهو م

 وجعلهـا ال ختتلـف يف طرحهـا ومعاجلتهـا ,وسياسات هذه االسرتاتيجيات
 . لقضايا املرأة اخلليجية عن املنظور الذي تتبناه األمم املتحدة
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ليـات امن جهة ثانية نظمت األمم املتحدة وأجهزهتـا املختلفـة عـدة فع
ــة; ــسوية إقليمي ــسات ن ــع مؤس ــاون م ــة بالتع ــار وورش تدريبي ــي إط  فف

 عقد املجلس األعـىل لـشؤون دولة قطراالسرتاتيجية الوطنية لتقدم املرأة يف 
مأســـسة النـــوع " ورشـــة عمـــل بعنـــوان 2002 يوليـــو/متـــوز األرسة يف
كذلك نظم برنامج التمكـني . اليونيفيم بالتعاون مع صندوق 91,"االجتامعي

 دورات 2005ة عـام  يف هنايـمالسيايس للمرأة البحرينية بالتعاون مع اليونيفي
تدريبية للنساء البحرينيات الراغبات يف الرتشح لالنتخابات النيابية والبلدية 
ــة إلدارة احلمــالت  ــارات الالزم ــساء بامله ــد الن ــة, واســتهدفت تزوي املقبل

كـام نظـم . االنتخابية, وكيفية إعداد الربنامج االنتخـايب, وخماطبـة النـاخبني
  دورة تدريبيـة2005 نـوفمرب/يف ترشين الثـاينبرنامج األمم املتحدة اإلنامئي 

 "وسائل اإلعالم ومشاركة املـرأة ناخبـة ومرشـحة" لإلعالميني حتت عنوان
, 2002استهدفت الوقوف عىل أسباب إخفاق املرأة البحرينيـة يف انتخابـات 
 92.ةوكيفية إعداد محالت إعالمية ناجحة للمرأة خالل االنتخابات املقبل

 املتحدة األمريكية الواليات :ًثانيا

 واحـدة مـن أنـشط الفـاعلني عـىل صـعيد  األمريكيةالواليات املتحدة
ًاالهتامم بقضايا املرأة العاملية, وأكثرها استخداما هلذه القـضايا كـأداة ضـغط 
عىل بعض احلكومات التي ال تبدي استجابة كاملـة للنظـام العـاملي اجلديـد, 

طلق أخالقـي مـؤداه أن حقـوق وتسوغ الواليات املتحدة هذا الضغط من من
املرأة هي جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان, وأن من الواجب عليهـا كدولـة 
 ليربالية االلتزام بدعم هذه احلقـوق يف العـامل أمجـع دون االعتـداد بـدعاو
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اخلصوصية احلضارية أو السيادة الوطنية, وهذا االجتاه نحو دمج قضايا املرأة 
سية تــشكل عــىل نحــو تــدرجيي لــد اإلدارات يف إطــار االهتاممــات الــسيا

 األمريكية املتعاقبة يف العقود الثالثة األخـرية, وتبلـور بـشكل واضـح لـد
 التي وظفت قـضية متكـني املـرأة يف خدمـة االبنإدارة الرئيس جورج بوش 

 . املرشوع األمريكي للحرب عىل اإلرهاب

 ديـسمرب/ولألاويف هذا السياق أطلقت اإلدارة األمريكيـة يف  كـانون 
 باسـم ًالرشق أوسطية التي تعرف اختصارا− مبادرة الرشاكة األمريكية2002
mepi دعم اإلصالحات السياسية −وفق الرؤية األمريكية− والتي تستهدف 

واالقتصادية والتعليمية يف الرشق األوسط, وحتسني حياة النـاس, وتوسـيع 
ايا املرأة تشكل واحدة من وتقر املبادرة بأن قض. الفرص أمام النساء والشباب

األركان األربعة لإلصالح يف العـامل العـريب إىل جانـب اإلصـالح الـسيايس 
واالقتصادي والتعليمي, وعليه تـم إفـراد قـسم خـاص يف املبـادرة لتمكـني 
املرأة, وحددت غايتـه يف تقلـيص احلـواجز الثقافيـة والقانونيـة والتنظيميـة 

 .ون مشاركة املرأة بشكل تام يف املجتمـعواالقتصادية والسياسية التي حتول د
ً ووفقـا ,وقد استحوذت ميزانية التمكني عىل القسم األكرب من ميزانية املبادرة

 مليون دوالر من أصـل 98ملا ذكرته مصادر اخلارجية األمريكية تم ختصيص 
 هـذا مـع 93.قضايا متكني املـرأةلهي ميزانية املبادرة عند إطالقها ًمليونا  129

ً يف االعتبار أن النساء مل يستبعدن متامااألخذ  من األقسام األخر للمبـادرة, ُ
 األمر الذي يعكس األولوية واألمهية النسبية التي حتتلها قضية التمكني لـد
 . اإلدارة األمريكية مقارنة بقضايا اإلصالح السيايس واالقتصادي والتعليمي
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طية بـرامج تدريبيـة الرشق أوسـ−هذا ومتول مبادرة الرشاكة األمريكية
املشاركة الـسياسية واملجتمـع : ة هيي حماور رئيسةوفعاليات تدور حول ثالث

 . املدين, واملرأة والقانون, والفرص االقتصادية للنساء
 املبادرة ما عرف نظمت باملشاركة السياسية واملجتمع املدين,وفيام يتعلق 

ورات تـستهدف  وهـي د,"مدارس احلمـالت االنتخابيـة اإلقليميـة"باسم 
تقديم التدريب عىل كيفية إعداد وتنظيم احلمالت االنتخابية للنساء, عقدت 

, وشـاركت 2004 فربايـر/الدورة األوىل منها يف مدينة  الدوحة خالل شباط
 وبلـغ .اململكة العربيـة الـسعوديةفيها مخسون امرأة من الدول اخلليجية عدا 
 أن وجهت السيدة لورا بـوش قرينـة من اهتامم اإلدارة األمريكية هبذه الدورة

 إىل املـشاركات يف الـدورة, وكـذلك الـسيدة هـيالري ًالرئيس بوش خطابـا
ت يف كلمتها للمشاركات عرب قالكلنتون عضو جملس الشيوخ األمريكي التي 

 نحن رشيكاتكن يف نشعر,« :الدوائر التلفزيونية املغلقة من الواليات املتحدة
 ونقـف إىل جـانبكن يف , بقـوتكن ومثـابرتكناملجتمع الـدويل, باإلعجـاب

 94.»والتكن حتقيق مساواة أكرب للنساءحما
 2005سـبتمرب / أيلـول25 يف دولة الكويـتمن جانب آخر استضافت 

ًبرناجما يرعاه املعهد الوطني األمريكي, ومجعيات نسائية كويتية هبـدف هتيئـة 
 من مخس عـرشة النساء للمشاركة يف االنتخابات, وشاركت فيه ستون سيدة

دولة عربية, وتولت تدريب املشاركات ثامين خبريات أمريكيات مـن خـالل 
ورش عمل تدريبية استهدفت تزويد املـشاركات بمهـارات إدارة احلمـالت 

 95.االنتخابية, وكيفية االتصال بوسائل اإلعالم
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ً نظمت مبـادرة الـرشاكة عـددا مـن ,وعىل صعيد حمور املرأة والقانون
 عـام مملكـة البحـرينان منها املنتد القضائي الذي انعقـد يف الفعاليات ك

 بحضور قاضية املحكمـة العليـا األمريكيـة سـاندرا داي أوكونـور, 2003
 مـن جهـة 96.وبحث يف كيفية إصالح الترشيعات القضائية املتعلقـة بـاملرأة

 التي عقدت أوىل دوراهتا "املرأة والقانون"ثانية أنشأت املبادرة ورشة عمل 
 بمـشاركة تـسعني ,2004 فربايـر/ خالل شـباطنّامع العاصمة األردنية يف

سيدة من خمتلف الـدول العربيـة بحثـت خالهلـا القـضايا األساسـية التـي 
 . تعرتض املرأة العاملة

, نظمـت املبـادرة برنـاجمني إتاحة فرص اقتـصادية للنـساء وعىل صعيد
 ,"ات الرشق أوسطياتبرنامج التدريب عىل التجارة والصناعة للشاب"أوهلام 

, 2004 سـبتمرب/ أوائـل أيلـول األمريكيـةالذي عقد يف الواليـات املتحـدة
 سيدة من خمتلف البلدان العربية ممن مل تتجـاوز اثنتان وأربعونوشاركت فيه 

ًأعامرهن الثالثني عاما, والذي استهدف إعطاء املتدربات صورة حقيقية عـن 
ن باملهــارات اإلداريــة والتجاريــة, احليــاة يف الواليــات املتحــدة, وتزويــده

 الرشكات كربوبموجب الربنامج خضعت املتدربات للتدريب يف عدد من 
أمـا الربنـامج الثـاين الـذي رعتـه املبـادرة فهـو . األمريكية ملدة ثالثة أشـهر

 والـذي نظـم ,"التدريب عىل إنشاء املشاريع التجارية يف الـرشق األوسـط"
 وركز ,2005يناير / وكانون الثاين2004 ديسمرب/ولاألكانون خالل شهري 

عىل إدارة املؤسسات التجارية, وتعزيز املهارات اإلدارية وتنميـة رأس املـال 
 .البرشية واملوارد
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لمبــادرة اســتهدفت اإلدارة األمريكيــة لوخــارج هــذه األطــر املعتــادة 
 التواصل مع املرأة السعودية التي حتتـاج بحكـم وضـعيتها وانتامئهـا إىل بيئـة
حمافظة إىل برامج واسرتاتيجيات عمل خاصة تناسب تلك الوضعية, وعليـه 
قدمت وزارة اخلارجية األمريكية برامج تدريبيـة للمعلـامت الـسعوديات يف 

تتعلـق  الربامجًا من  عن تنظيمها عددًغضون السنوات القليلة املاضية, فضال
, ومـن ناحيتهـا بكيفية تكوين القيادات النسائية يف القطاعني العام واخلـاص

نظمت السفارة األمريكية بالريـاض بـرامج للـصحفيات الـسعوديات, كـام 
 مـع كليتـني لإلنـاث يف جـدة, تلقـت "عالقة عمل وثيقة" يف إقامةنجحت 

ًإحدامها دعام مبارشا من   97.مبادرة الرشاكة ً

ًمن جانب آخر واستكامال لنهج التعـاطي مـع قـضية املـرأة مـن خـالل 
ات الذي استهلته األمـم املتحـدة, قامـت مبـادرة الـرشاكة التقارير والدراس

حقوق املرأة يف الـرشق "بتمويل دراسة أعدهتا مؤسسة فريدم هاوس بعنوان 
 ً استغرق إعـدادها عـرشين شـهرا,"احلرية والعدالة: األوسط وشامل أفريقيا

ًكاملة, وشارك يف إعدادها فريق عمل مكون من أربعني خبـريا مـن املعنيـني 
ات الرشق األوسط وحقوق اإلنسان, وجاء يف مقدمـة الدراسـة أهنـا بدراس

استهدفت تنسيق ودعم اجلهود القومية والدوليـة مـن أجـل متكـني املـرأة يف 
احتوت الدراسة عـىل تقـارير مفـصلة . منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

خاصة بكل دولة عىل حـدة, واسـتند املـنهج املتبـع يف إعـدادها وتقيـيم أداء 
 ملجلة احلرية يف العامل التي ًالدول عىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان, ووفقا

 وتتـوىل تقيـيم احلقـوق الـسياسية , عن مؤسسة فريـدم هـاوسًتصدر سنويا
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 ومل يـتم ,"حـر"واملدنية مل حتظ أي من الدول اخلاضعة للدراسة عىل تصنيف 
  98."ديمقراطية"وصف أي منها باعتبارها 

 نسجل ابتداء , إىل أهم املوضوعات التي عاجلتها الدراسةوقبيل التطرق
 : بعض املالحظات حوهلا ونوجزها يف التايل

وقعت الدراسة يف أخطاء عديدة ناجتة عـن عـدم الدقـة يف حتـري  :ًأوال
, ومـن أمثلـة ًاملعلومات رغم أن القائمني عليها من الوجوه املرموقة أكاديميا

 ,اتي انطلق يف الستيندولة الكويتإلناث يف تلك األخطاء الزعم بأن تعليم ا
 حني افتتحت أول مدرسـة 1938 أنه يعود إىل عام ًرغم أنه من املعلوم تارخييا

 القول بأن مؤمتر احلوار الوطني السعودي الـذي بحـث ًللفتيات, ومنها أيضا
 انعقــد يف "املــرأة حقوقهــا وواجباهتــا"أوضــاع النــساء حتــت عنــوان 

ومن املرجح أن . 2004 أنه انعقد يف منتصف عام  رغم,2003آب /أغسطس
بعض هذه األخطاء ترجع إىل أن توثيـق املعلومـات مل يـتم عـرب الرجـوع إىل 
مصادرها األصلية واالكتفاء بالرجوع إىل مصادر ثانويـة وغـري متخصـصة, 
ويف هذا الصدد لوحظ أن الدراسة مل تلجأ إىل املصادر املحليـة املعنيـة بـاملرأة 

وزارة اخلارجيـة  املصادر األمريكيـة وغالبيتهـا تـم اسـتقاؤها مـنواكتفت ب
 الــصادر عــن وكالــة fact book  مــن كتــاب احلقــائقًاألمريكيــة, وأحيانــا
 . املخابرات األمريكية

ظـواهر والوقـائع التـي ال ارة إىل بعـض الـإلشـل ًاإلغفال عمـدا :ًثانيا
بالرؤية العامة التي يريـد  والتي ختل ,املنظور األمريكي لقضايا املرأةوتتامشى 
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همة التي أغفلتهـا التقرير رسمها عن أوضاع النساء يف املنطقة, ومن الظواهر امل
ظاهرة النسوية اإلسالمية املمتـدة يف مجيـع الـدول اخلاضـعة للدراسـة, وكـذا 
اإلحجام عن ذكر بعض الوقائع كالعرائض النـسوية التـي رفعتهـا الناشـطات 

 .  بخصوص قانون األحوال الشخصيةرينمملكة البحاإلسالميات يف 

 انفرد التقرير األمريكي دون غريه مـن التقـارير األمميـة والدوليـة :ًثالثا
باعتامده منهجية النقاط لتقييم أداء الدول اخلاضعة للدراسة, وهو مـا يبعـث 

 إىل ًعىل التساؤل هل نحن  بصدد حماكمة للدول والثقافـات املحليـة اسـتنادا
  ?وصالحيته جلميع الثقافات والشعوبمته ءضعوه مالمعيار افرتض وا

عىل أية حال حصدت كل من املغرب وتونس واجلزائر معـدالت نقـاط 
 مقارنة ببقية الدول, عىل حـني حـصلت الـدول اخلليجيـة عـىل ًمرتفعة نسبيا

يف و. ًا املركـز األول خليجيـمملكة البحـرينمعدالت نقاط متدنية, واحتلت 
حلكومـة البحرينيـة شـجعت املـرأة عـىل املـشاركة يف ُتعليل ذلـك ذكـر أن ا

, ورشعـت يف صـياغة 2002االنتخابات الربملانية والبلدية التي أجريت عام 
 2001قانون لألحوال الشخـصية, وشـكلت املجلـس األعـىل للمـرأة عـام 

ًكمظلة هتدف إىل اإلرشاف عىل النشاط املتعلـق بحقـوق املـرأة, فـضال عـن 
مـن املـنظامت النـسوية املـستقلة يف األعـوام القليلـة إعطائها تصاريح لعدد 

 99.املاضية
 فقد حصلت عىل أدنـى معـدالت النقـاط اململكة العربية السعوديةأما 

أحـد «ُعىل اإلطالق, وأرجع التقرير ذلك إىل أن التمييـز بـني اجلنـسني يعـد 
 العنارص الرئيسية للهيكل احلكومي واالجتامعي للمملكة العربية الـسعودية,



 دراسات اسرتاتيجية

64 

ة جزء ال يتجزأ من ممارسات الدولة وتفسريها للتعـاليم الدينيـة نزلويعترب بم
 100.»اخلاصة هبا

وبــصفة عامــة أدانــت الدراســة بعــض املامرســات الــشائعة يف الــدول 
اخلليجية من قبيل عدم متكن املرأة من منح جنسيتها ألبنائها إذا مـا تزوجـت 

 احلكوميـة اد التـرشيعاتوإىل جانب انتق. من شخص من غري مواطني بلدها
 يف األرسة التي ً أدان التقرير النظام االجتامعي السائد ممثال, التمييزيةاخلليجية

ولية ؤمكانة رب األرسة وعائلها, وخيول ذلك للـزوج مـس«حيتل فيها الزوج 
رعاية أرسته من الناحية املالية بل والسلطة االجتامعية, ويف بعـض احلـاالت 

 101.» زوجته, واحلق يف مطالبتها بطاعتهالسلطة القانونية عىل

, ومـن  يف املنطقـةٍمسترشأن عدم تكافؤ اجلنسني إىل وخلصت الدراسة 
 ٍمـساوثم اقرتحت عدة توصيات تتعلق برضورة منح النـساء وضـع قـانوين 

للرجل, واعتبار العنف املنزيل جريمة يعاقب عليها القانون, وتنقـيح قـوانني 
 احلقوق بني الزوجني, ومراجعة تفسريات الـرشيعة األرسة لضامن املساوة يف

اإلســالمية التــي تــؤدي إىل حرمــان املــرأة مــن احلقــوق, وإزالــة العقبــات 
االجتامعيـــة والقانونيـــة التـــي حتـــول دون مـــشاركة النـــساء الـــسياسية 

  102.واالقتصادية

 منظمة العفو الدولية :ًثالثا

ة بوصـفها مـن الفـاعلني ُينظر للمنظامت احلقوقية غري احلكومية العامليـ
 يف ظل التـشابك ً نسبياًاجلدد عىل صعيد متكني املرأة, وقد اكتسب دورها ثقال
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احلاصل بني ما هو سيايس وما هو حقوقي, وشيوع بعض الطروحـات التـي 
تؤكد عىل حق املجتمع الدويل يف التدخل حلاميـة ودعـم حقـوق اإلنـسان يف 

سـيادة " يف مقابل املفهوم التقليـدي "دسيادة الفر" من مفهوم ً انطالقا,العامل
نـاخ الـدويل ولـدت بعـض املـنظامت احلقوقيـة  ويف ظل هـذا امل103."الدولة

ًالعاملية, وحقـق بعـضها شـهرة وصـيتا ذائعـا مثـل منظمـة العفـو الدوليـة,  ً
 .وهيومان رايتس وتش

ومنظمة العفو الدولية حركة تطوعيـة عامليـة لـدعاة حقـوق اإلنـسان, 
 كوهنا غري خاضعة ألي نظـام سـيايس يف العـامل, إال أهنـا عىلة وتشدد املنظم

تشري إىل أهنا تتعاون مع األمم املتحدة, واملنظامت احلكومية واإلقليمية لتعزيز 
ًحقوق اإلنسان, فضال عن مراقبتها العالقـات الدوليـة العـسكرية واألمنيـة 

   104.والرشطية من أجل محاية هذه احلقوق

 الدولية بإطالق احلمالت املتعددة ملنـارصة ودعـم وتعنى منظمة العفو
 محلـة مـن أجـل وقـف 2004مـارس /آذار أطلقـت يف فقدحقوق اإلنسان, 

ًالعنف ضد املرأة , ويف إطار هذه احلملـة العامليـة عقـدت املنظمـة مـؤمترا يف 
 بالتعـاون مـع مجعيـة الـرشاكة املجتمعيـة 2005 يناير/كانون الثايناملنامة يف 

ملكافحة العنف ضد املرأة, واملجلـس األعـىل للمـرأة, وبمـشاركة البحرينية 
حشد من ممثيل اجلمعيات النسوية وناشطي حقوق اإلنسان من خمتلف الدول 

 وقد دعا املؤمتر الدول اخلليجية التي مل تصادق عىل اتفاقية القـضاء .اخلليجية
 إىل )دولـة قطـر وُعـامنسـلطنة وهـي (عىل مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة 
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 إىل رفـع حتفظاهتـا عـىل املصادقة عليها, كام دعا الدول التي صـادقت عليهـا
 وإىل تعـديل ,وهي التحفظات املتعلقة باحلقوق اجلنسية والسياسية, االتفاقية

 كام .االتفاقيةوالسيام قوانني األحوال الشخصية بام يتواءم و ,قوانينها الوطنية
وإتاحة فرص املشاركة السياسية أمامهـا, دعا الدول اخلليجية إىل متكني املرأة 

وختصيص جزء من ميزانياهتا لدعم جهود وآليات مناهضة التمييـز والعنـف 
 ومن التوصيات الالفتة للمؤمتر رضورة إصـالح منـاهج التعلـيم .ضد املرأة

من أجل تغيري الصورة النمطية السائدة للمرأة, وإدخال مادة حقوق اإلنسان 
 105.ة بكافة املراحل الدراسيةضمن املناهج التعليمي

ًوعىل خلفية هذا املؤمتر أصدرت منظمـة العفـو الدوليـة تقريـرا هلـا يف 
املــرأة تــستحق : دول جملــس التعــاون" حتــت عنــوان 2005فربايــر /شــباط

 ,2004, وهو عبارة عن بحث ميداين أجري خالل عـام "االحرتام والكرامة
وحـسبام .  اخلليجيـة املختلفـةواستقىص أوضاع العنف ضد املرأة يف األقطار

حتدي القوانني واملامرسات القائمة عـىل : ورد يف املقدمة فإن التقرير استهدف
التمييز يف دول جملس التعاون, وتعزيز محلة اإلصالح القانوين, ووضـع حـد 

 106.للعنف ضد املرأة

وبـصفة عامـة متـت صـياغة التقريـر بلهجـة متـشددة, وبخاصـة عنــد 
عراف االجتامعية من قضية العنـف املنـزيل ضـد النـساء, التعرض ملوقف األ

 ويعـز هـذا إىل أن املنظمـة ال تتقيـد .وموقف احلكومـات يف معاجلتهـا لـه
باملحاذير التي تتوخاهـا اجلهـات الـسياسية الدوليـة يف معاجلتهـا ملثـل هـذه 
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األمور, ومن أبرز األمثلة التي تعـرض التقريـر فيهـا للحكومـات اخلليجيـة 
أن حكومات دول جملس التعاون اخلليجي جيـب «سية ما ورد به من بلهجة قا

أن ختضع للمساءلة عىل تقاعسها عن القيام باجلهـد الواجـب يف منـع وقـوع 
 دون أن يوضـح طبيعـة هـذه املـساءلة, 107,»العنف ضد املرأة ووضع حد له

وإىل جوار . وهل هي داخلية أم خارجية, واجلهات التي يمكن أن تضطلع هبا
األنامط الثقافيـة واالجتامعيـة "قاد األداء احلكومي انتقد التقرير ما أسامه بـانت

ً وقدحا يف النمط الثقـايف الـسائد, ً قيمياً وهي عبارة حتمل حكام108,"اجلامدة
 له باجلمود ومن ثم عدم القدرة عىل مـسايرة روح العـرص, وهـو مـا ًووصفا

 ∗.التنـوع الثقـايف يف العـاملدعاءات املنظمة بأهنـا حتـرتم ايشكك يف مصداقية 
د التقرير مثالب األنامط الثقافيـة واالجتامعيـة يف ممارسـة الرجـال حلـق ّوعد

الطالق بحرية, والقيود الذكورية املقيدة حلركة النساء, وافتقارهن إىل الـسفر 
للخارج بدون إذن خطي من الزوج, والعزل القائم بني اجلنـسني يف العمليـة 

, وتركز العاملـة اململكة العربية السعوديةالسيام و ,بلدانالتعليمية يف بعض ال
 .النسائية يف قطاعات بعينها

 وبمراجعة جممل القضايا ووجهات النظر التي محلها التقرير نلحـظ أن 
هناك حالة تكاد تقرتب من التامثل بينه وبني تقرير مؤسسة فريدم هاوس, من 

ت املرأة اخلليجية, وكذا شكالاء ذات املوضوعات واعتبارها لب محيث انتق
                                           

 "جتامعيـةبعـض املامرسـات اال"ي التقرير إذا أرادوا التزام األمانة العلمية أن يصفوا كان األحر بواضع  ∗
 .نامط الثقافية واالجتامعية بأكملها فهو ما حيتاج إىل مراجعةما تعميمه عىل األأباجلمود, 
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 مـن مرجعيـة االنطـالقالتامثل يف الرؤ واملعاجلة الذي يمكن إرجاعـه إىل 
 .معرفية واحدة هي املرجعية الغربية ممثلة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان

وتوحي حالة التشابه هذه أننا بصدد أجندة دولية واحـدة للمـرأة اخلليجيـة, 
ة جلهـات خمتلفـة, إذ مـن املفـرتض أن تتعـدد ولسنا بصدد أجنـدات متعـدد

 لتباين اجلهات التـي تـصدر عنهـا هـذه ًاألجندات وتتباين األطروحات تبعا
التقارير ما بني جهات سياسية وأخر حقوقية, أما أن تـصل إىل حالـة أشـبه 

 .  بالتوحد فهو ما يثري عالمات استفهام عديدة

 ةـخامت

كـني النـساء يف اخللـيج عـرب ويف ختام هـذا االسـتعراض لـسياسات مت
 ال يسعنا إال أن نعيـد التأكيـد عـىل أمهيـة تلـك ,الفاعلني املحليني والدوليني

السياسات ورضورة تطويرها بام يسمح بأن يمتد تأثريهـا اإلجيـايب إىل مجـوع 
النساء وال يقترص عىل فئة دون أخر, ورغم ذلك تظل هناك رضورة لعـدم 

سياسـات "سات التي ينبغي النظر إليها بوصفها االرتكان كلية إىل تلك السيا
 حلني متكن النساء من ولوج دائرة الفاعلية يف ظل جمتمـع مـدين قـوي "مؤقتة

 .قادر عىل ختري أهدافه وحتديد أولوياته ولديه القدرة عىل تنفيذها
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ـــــستق ـــــشــــبـوم ـــــــــل ال طـرق األوس

حـــــــاتيــمف: ردعـات الـــــــــزمـلــستمـــــ
مـــــوك اخلــــــصــــم بـــــسلـــــــكـالتح

يـاإلرسائيلـ  − راع العريبـلتسوية السلمية للصا
ــــــريهـأثـوت ــــــا يف األمـ ــــــربـــن العـ يـ

ــرن احلــادي والعــرشين ــنفط يف مطلــع الق :ال
ـــاعـتف ــسـ ــسيــل بــني قــو ال ةـــاســوق وال

ع اإلعالمـيقـمستقبل الدبلوماسـية يف ظـل الوا
يـد العربــعـــالب: ثــــديـي احلــالـواالتــص

ــــــا والعــــــرب يـفــــــ دراســــــة: تركي
ــــــــالع ــــــــات العـالق ــــــــة  الـربي ةـرتكي
المــــــــة الــــســــــلـدس معــــضـــــــالق

ــس ــر ال ــاعــأث ــة املوحــدة عــىل القط وق األوربي
ــص ــصــرفـامل ـــربيـارف العــــي األوريب وامل ةـ

: واألوربـيــــــــــــونونـــــــمـاملــــــــسل
شــــــايـل للتعــــوب أفـــضــــــلنحـــــو أس

ــــ ــــل وم ــــاه الــاريـشإرسائي ـــــرتكـع املي :ةي
ـــــستقب ـــــــم ـــــوار املائ ــــــل اجل يـي العرب

1996  − 1948ي ـاد اإلرسائيلــور االقتـصــطـت

ـــري ـــامل متغ ـــة يف ع ـــة األوربي ـــرب واجلامع الع
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ــــــــــ  يـَّماجــــــــــد كيال
  

ـــــــداهللاـــيــسحـــــــ  ن عب
  
ــــــــــديم ــــــــــد الزي  في

  
 د عـــيلــم الـــسيـداملنعـــــبع

  
 ىــممـــدوح حممـــود مـــصطف

ــــــــــد م ـــــــــــطـحمم  رـ
  

ــــود عط ــــني حمم ــــــاأم  ايـ
 يـــــق النجفـــــم توفيـسالـــ

  
ــــإبراهي ــــ ـــاـم سلي  امن املهن

  
ــــــــــعم ـــــــــدورةـ  اد ق

ــــداهللا معــــوض  جــــالل عب
ــــــــــوض ــــــــــادل ع  ع

ـــــــــوضو ـــــــــامي ع  س
  

 مدـادر حمــــدالقــــد عبـحممـــ
 سناويظاهر حممـد صـكر احلـ

  

ـــشـال ـــش« روعــــم ــــطـأوس رقــــال :»يـــ
ــــ ـــــرتكـم  − ادهـأبع ــــض  − هـزات هــــاتـتناق
:ل املنظـــورـريب خـــالل املـــستقبعـــط الـالنفـــ

قـريـــــى الطلـــــة عـوريــــــم حمـالـــــعم
يف منطقـة اخللـيج العـريب بدايات النهضة الثقافية

ــص ــــيف الن ــن الق ــشـف األول م نــريــرن الع
املركــزي يف تنميــة دور اجلهــاز املــرصيف والبنــك

ــــواق امل ـــــاألس ــــدان ةـال ـــــالع يف البل ةـربي
بـني العلميـة والنمطيـة» النظـام الـدويل«م مفهو

كرشط الدولية  املحاسبة والتدقيقايريعااللتزام بم
ـــة النـــضامم الـــدول إىل منظمـــة التجـــارة العاملي

ــــاالس ـــسكـرتاتيجي ــــة اإلســريـة الع ةـرائيلي
ات االقتـصاديةـ املتـضمن:األمن الغذائي العـريب

ــة  ــريات املحتمل ــوب(والتغ ــىل احلب ــز ع )الرتكي
والدوليـة مرشوعات التعاون االقتـصادي اإلقليميـة

وبـدائل خيـارات :لدول اخلليج العربيـةجملس التعاون 
ـــ ـــو أم ــــن عـنح ــــرب ــــمـر األحـي للبح رـ

الرتكيـــة  − ة العربيـــةــالعالقـــات االقتـــصادي
:البحث العلمي العريب وحتـديات القـرن القـادم

ط بـــنيـال والربـــــرح لالتـــصـبرنـــامج مقتـــ
ـــس ـــة ومؤس ـــات العربي ـــةـــاجلامع ات التنمي

ــع إرس ــسورية م ــاوض ال ــرتاتيجية التف ــلاس ائي
:الربيطـاين  − الرؤية األمريكية للرصاع املـرصي

ـــق القاهـــ مـــن ـــامـحري ـــى قي ـــ رة حت ورةـالث
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38. 
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ـــ ـــود القـصال ــــح حمم  مـاس
  
ـــــــــــف ـــــــــــاي  رةاـز س
ــــع ـــد هيـدن ــــان حمم  ةـاجن

  
 ن عـيلـن عزالديــجالل الديـ

  
 ي جـــــوادـد ناجــــــسعـــــ
 داديـم بغـراهيبسالم إلوعبدا

ـــــل ـــــي مجي ـــــل عجم  هي
  

ــــ ــــد األسط ــــامل حمم  لـك
  

ـــص ــــع ــــام فاه  ريـم العام
  

ــــود الع ــــيل حمم ـــــاـع  ديئ
 ني املتوكــلـى حــسـمــصطف

  
ــــ ــــد الرشي ــــد حمم  ديـأمح

  
ــ ـــإبراهي ــد عبدالكري  مـم خال
ــال ع ــبمج  يـلــشلبم اـدالكري

ــــ ــــد سلي ـــــأمح  انم الربص
  

ـطرق األوســــرب يف الشـة واحلـيـراطـالديمق
1989  − 1945رة ـــــــــتــفــالل الــــــــخ

املـستقبل, اخللفيـة, الواقـع: يـاجليش اإلرسائيل
دبلوماســـــية الـــــدول العظمـــــى يف ظـــــل

ـــام ــــال النظ ــــدول ـــاه العال ــــي جت يـم العرب
ـــص ــــراع الداخــــال ــــل ــــرائيـي إسـي ف :لـ

)ةــــــيــة أولـــــافيـــكــــشـة استــــــدراس(
يــــــــربـــي العــــــــومـــن القـــــــاألم

ـــــــــــ ــــــــــــقــوار األفريـودول اجل يــ
ــدول ــارش اخلــاص يف ال ــي املب ــتثامر األجنب االس

ــــة ــــستقب: النامي لـــاحلجــــم واالجتــــاه وامل
ـــ ـــو صياغ ـــسة ـنح ـــن دول جمل ـــة ألم نظري

ـــــا ـــــدول اخللي ـــــاون ل ــــــج العـلتع ةـربي
ـــسـص ترـــخـــصائ ـــة إرساـان ــــووـل النئي ةي

ـــــوب ـــــد« اءن ـــــط اجلدي ـــــرشق األوس »ال
ــ ـــاإلعــالم العرب ــام التحدي رةـات املعاصـــي أم

ــرضيبي ــة ال ــددات الطاق ــةـحم ــدول النامي ة يف ال
نـة يف اليمـــيـريبـاقة الــضـمــع دراســة للطــ

دود واملنازعـاتات احلـعـازة ملنـالتسوية السلمي
رةـالقات الدوليـــة املعاصــــاإلقليميـــة يف العـــ

االسرتاتيجية اإلرسائيلية إزاء شـبه اجلزيـرة العربيـة
التحول الـديمقراطي وحريـة الـصحافة يف األردن
إرسائيــــل والواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة

1967يونيـــــــو /وحـــــــرب حزيـــــــران
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ـــــس ـــــدـــح ـــــر أمح  ن بك
ـــ ـــيـعبدالق ـــد فهم  ادر حمم

 اويـن الـسبعـوين عبدالرمحـع
 وعبداجلبار عبد مصطفى النعيمي

ــــ ـــــإبراهي ــــاـم سلي  امن مهن
  

 يلـح العجيـــــحممــــد صالــــ
  

ــــسي ــــى ال ــــيلـــموس  د ع
  
ـــــسم ـــــ ـــــد الزبري أمح  نـ

 الصويف ولد الشيباين ولد إبراهيم
 لـل يوســـف باسيــــباسيـــ

ـــعب ـــدال  يـد املالكـــرزاق فري
  

 بـيــــــشـــــذا مجـــــال خط
ـــد ـــود حمم ـــداللطيف حمم  عب

  
ــــ ــــكري كت ــــورج ش  نـج

ــــــاض  عــــــيل أمحــــــد في
ــصطف ــويلـم ــد ال  ى عبدالواح

 نـر عبدالرمحـــخريالــدين نــص
 دـر حممــف سهــعبداهللا يوسـ

  

ملـستقبلارض وابني احلـ الرتكية − العالقات العربية
يـدور الــصني يف البنيــة اهليكليــة للنظــام الدولــ

:ةـــــيـركـالت  − ةــــيـجـات اخلليــــالقــالع
ــــستقب ــــاق امل ــــع, وآف ــــات الواق لـــمعطي

:ة يف الدول العربيةـالتحرض وهيمنة املدن الرئيسي
ــــستدام ــــة امل ــــىل التنمي ــــار ع ــــاد وآث ةـأبع
ـــــدة ـــــة املتح ـــــارات العربي ـــــة اإلم :دول

ــ ـــدراس ـــرافيـي اجلغـة ف ــسيـ ةــــاسيـــــا ال
ــراق ــة يف الع ــضية الكردي ــ:الق زافـ مــن االستن

ـــ ــــإل ــــد اجلغـى هتدي ـــسيـرافي ةــــيـاســا ال
هــره, مـستقبلـــه, حاضـــماضي: النظام العريب

يـة األدمغـــة يف العــامل العربـــرالتنميــة وهجــ
انحلقـوق اإلنـس احلامية الدوليـة سيادة الدول يف ضوء

:املتحـدة ق يف دولة اإلمـارات العربيـةظاهرة الطال
)دراسـة ميدانيـة( اطره وحلولهخم  −  هتأسبابه واجتاها

يف دول جنـوب رشقـي آسـيا األزمة املالية والنقدية
اإلرسائـييل  −  يف الرصاع العريبرموقع التعليم لد ط

شد األيـديولوجييف مرحلة املواجهة املـسلحة واحلـ
العـرشين وآفاقهـا  القرنالعربية يف − العالقات الروسية

 الفلـسطينيالـسيايسر كمكانة حق العودة يف الف
ادـــــر واألبعـــــوهـاجل: لـرائيــــن إسـأمـــ
رح حـــرب عامليـــة حمتملـــةـــا مـــسـآسيـــ

ــســـؤسـم ــشـ ــسيـــات االست ةـــاســراق وال
ــــ ـــــالغ ــــاه الع ــــسلمـربية جت نـــيـرب وامل
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ــــ ـــــي أسعـعل ـــــ  ةـد وطف
  

 مـم أمحـــــد مزاحــــــهيثـــــ
ــــــذ حممــــــد داغــــــر  منق

  
  

ــ ــشمـرضــا عبداجلب  ريــار ال
  
ــخل ــي ـــل احلديـل إسامعي  يـث
  

 د فـــؤاد النقـــرـعـــيل سيـــ
  

ـــــة ـــــد اجلمع ـــــد حمم  خال
  
 ق عبــــــداهللاـالـــــــداخلــبع

  
 دالفتاح عبدالكايفبل عـإسامعي

  
ــةـرة الــسيـالطاهــ  د حممــد محي

  
 ىســــوـام ســـليامن املـعـــص
 ةـد وطفـــــي أسعـــــعلــــ

  
ــ ـــة عبـأسام ـــداملجي  يـد العان

يةدراسة ميدان: واقع التنشئة االجتامعية واجتاهاهتا
ــــن حم ـــــافـع ــــسـظ ــــرة ال ةـــوريــة القنيط

1999  − 1968ي ـــرائيلـل اإلســـزب العمــح

عالقــة الفــساد اإلداري باخلــصائص الفرديــة
ـــا ـــة ومنظامهت ـــوظفي احلكوم ـــة مل :والتنظيمي

ـــح( ـــيـة دراسـال ـــ ـــة م ـــيـربـة عـن دول )ةـ
ــدول ــاون ل ــس التع ــة يف دول جمل ــة الطبيعي البيئ

ةـوبــــة املطلـاتيجيـــج العربيـــة واالسرتـاخلليـــ
ـــــــة والنه ــــــــالوظيفي ــــــــج الوظيـ يـف

يف نطــــــاق جامعــــــة الــــــدول العربيــــــة
ـــــسي ــــــارجيـة اخلـــاسـال ــــــانيـة اليابـ ةـ

اــــــرق آسيـى شـــــة علــــيــــدراســــة تطبيق
ـــــــس ـــــــة ت ــــــــازعـة املنــــــويـآلي اتـ
ـــــــــة ـــــــــةيف منظم ـــــــــارة العاملي  التج

ة اخلارجيـةــاملبادرات واالستجابات يف الـسياس
ـــــا ـــــة اإلم ـــــدةلدول ـــــة املتح رات العربي

رـــــة يف العـــامل املعاصـــــويـم واهلـــــالتعلي
)رـــق عــــــىل مــــــصـطبيـــــــع التـمــــــ(

ةـــــادي املدعمــسياســـات التكيـــف االقتـــص
عـرض للدراسـات: بالصندوق أو مـن خارجـه

ــــ ـــــة العــــــرييـر الثقافــــة اجلامهـتطوي ةـربي
بـــالرتبيـــــــة إزاء حتـــــــديات التعـــــــص

ــــــــ ـــــــــوالعن ـــــــــف يف العال يـم العرب
ةـــي للتنميــــة البــــرشيـملنظــــور اإلسالمــــا
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ــــ ــــسليطـمحــــد عل  يــي ال
  

ــــل ــــب اجلمي ــــد كوك  رسم
  

ــــ  ناـم الربصـــــأمحــــد سلي
 شـي اجلاويـــحممــد عبداملعطــ

  
ـــــة ـــــل غرايب ـــــازن خلي  م

  
 تركــــي راجــــي احلمــــود

  
 دـمــــان أحـر سلطــــأبوبكـــ
 لــان قـــادم آدم فـــضـسلمـــ

  
  

ــ ــم عبدالواـناظ ــورح  د اجلاس
  

 فيـــصل حممـــد خـــري الـــزراد
  
  

ــم يون ـــجاس ـــرـس احلـ  ريي
  

ــــيل حممــــود الفكيكــــي  ع
  

التعليم والتنمية البـرشية يف دول جملـس التعـاون
ـــدول اخللي ــــل ـــةـ ـــة: ج العربي ـــة حتليلي دراس
ــــــس ــــــصـــاملؤس ــــــةــــرفيـة امل :ة العربي

ر العوملـــةــات واخليـــارات يف عـــصـــــالتحدي
املفهــــــوم وحتدياتــــــه: عــــــامل اجلنــــــوب

ةـار أسلحــــط انتــشــالرؤيــة الدوليــة لــضب
ــــالدم ـــشاـ ـــشمــار ال ـــطـل يف ال رق األوس

:لـامـــــــــي والتكـــــــــع املدنـاملجتمـــــــ
ـــــــة يف التج ــــــــربـدراس ــــــــيـة العربـ ةـ

ــ ةـالتحــديات التــي تواجــه املــصارف اإلسالمي
ـــــر  ـــــة قط ـــــة مي(يف دول ــــــدراس )ةـداني

ــ ــع معلومات ــول إىل جمتم ــ: يـالتح ــرة عام ةـنظ
ــصري ــر امل ــديم: حــق تقري ــدأ ق ــد ملب طــرح جدي
ـــاالت ـــة حل ـــادراس ـــصح  −  أريرتي راءــــال

ودانــــــوب الــــســــــنـج  − ةــــــيـربــالغ
ــرشين ــادي والع ــرن احل ــدة يف الق ــا املوح :أملاني

ددات اإلقليميــة والدوليــةحــصــعود القمــة وامل
ــــسن ــــة للم ــــة األرسي ــــة نــيـالرعاي يف دول

ةــة نفـسيـدراسـ: دةـة املتحــارات العربيــاإلم
ـــــوظبي ـــــارة أب ـــــة يف إم ـــــة ميداني اجتامعي
دور القيــــادة الكاريزميــــة يف صــــنع القــــرار

ونــــــوريـنمــــوذج بــــن ج: يـلـــــاإلرسائي
ــــاجل ـــصنـدي ـــة بال ـــة الدول ةـــاعـد يف عالق

رةـيف العــــامل العــــريب والتحــــديات املعاصــــ
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ـــ ـــسيـعبداملنع ــــم ال  ـيد عل
 يـب الدليمـــم مــصحـإبراهيـ

  
ـــ ــــار كـسي ــــوك  لـب اجلمي

  
 يـوانـــــمنــــار حممــــد الرش

  
ـــــ ـــــد عل ـــــشـحمم  ي داه

  
ـــ ـــسـحمم ـــــــد ح  دـن حمم

ـــــــس ـــــــوان ال  دـــيـرض
  
 روفـار معــــــــــــــيـوشـه

  
 يــــــــمـدعـد الــــــــحمم
  

 رـى جابــــــأمحــــد مــــصطف
ــــ ــــد أبوقدي ــــاين أمح  سـه

 حممـــد هـــشـام خواجكيـــة
 وأمحــد حــســني الرفاعــــي
 ثامــــــر كامـــــل حممـــــد
ــــــم ـــــد سلي ـــــل حمم  ونبي

ــدالعز ــصطفى عب ــريسم يز م
  

ة من منظـور اقتـصادي وفرضـية االحتـواءالعومل
ــــ ــــن القوم ـــــاملخــــدرات واألم :يـي العرب

ــــ ( ــــار سوسيولوج ــــن منظ ــــة م )يـدراس
:يـج العربــــــــــاحليــــوي للخلياملجــــال 

ــــــــــة جي ـــــــــــيـجـرتاتيــواســدراس ةــ
ـــــــاسـسي ـــــــ ـــــــلـف اهليكـات التكي يـ

ي األردنـي فـــــــرار الـــــسياســـــــواالستق
دويـوحــــــــل الـات العمــــــــاهــــــــاجت

ــــــ ـــــــي املغــــــرب العــــــريب املعاصـف رـ
الطاقة النووية وآفاقهـا الـسلمية يف العـامل العـريب
مــسألة احلــضارة والعالقــة بــني احلـــضارات
لــد املثقفــني املــسلمني يف األزمنــة احلديثــة

ـــ ـــصنـالتنمي ــــــــاعيــة ال ـــامل الع ريبـة يف الع
ــــــــومواجهـــــــة التحدي ــــــــ ةـات الدولي

ـــــــة ـــــــالم والعومل ــــــــاالستجاب: اإلس ةـ
ــــة ــــة  − العربي ــــات العومل اإلســــالمية ملعطي

جدل الضحية واجلـالد :اليهود الرشقيون يف إرسائيل
ــة  ــةاســرتاتيجيات اإلدارة املتكامل للمــوارد املائي

ـــة ـــل العومل ـــريب يف ظ ـــاص الع ـــاع اخل القط
التحـــديات والفـــرص: وعمليـــات االنـــدماج

ـــة  ـــات الرتكي ـــشـرق−العالق ـــة وال   األمريكي
األوســـط يف عـــامل مـــا بعـــد احلـــرب البـــاردة
األمهيــــة النـــسبيـــة خلـــصـوصيـــة جملــــس
ــــــج العربيــــــة ـــــدول اخللي ـــــاون ل التع
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 عـــــيل جميـــــد احلـــــامدي
ــــــــان ــــــــاك بوالدي  آرش
ــــار ـــــم الطي ــــل إبراهي  خلي
ـــــودة ـــــرب ع ـــــاد ح  جه

  
 حممــــــد عــــــيل داهــــــش
ـــــــس  ورواء زكــــــي يـونـ
 عبـــــــــداهللا املجيـــــــــدل

  
ــام ــع اإلم ـــن ربي ــسام الدي  ح
ـــسعيــد ـــت ال ـــف طلع  رشي
ــــــراد ــــــاس م  عــــــيل عب
ـــــــــــال ـــــــــــامر جف  ع

  
ـــشيبــة ـــش ع ـــي دروي  فتح
ــــــدي قـــــصـيــــــور  عـ

  
 عمــــــر أمحــــــد عــــــيل

  
  املوســـــىحممـــــد خليـــــل

  
 حممــــد فـايــــز فـرحــــات

  
  

حتـديات املـستقبلاجلهود اإلنامئية العربية وبعـض 
مـــسألة أصـــل األكـــراد يف املـــصـادر العربيـــة
ــا ــالم يف تركي ــة واإلس ــني العلامني ــصــراع ب ال
ــة ــسطينــي للمرحل ــرشيعــي الفل ــس الت املجل

نحـــو تأســـيس حيـــاة برملانيـــة: االنتقاليـــة
:احتاد املغـرب العـريب ومـشكلة األمـن الغـذائي
ـــــستـقبــــل ــــــات امل ــــــع ومتطـلب الـواقـ

ــــل ــــوق الطف ــــةحق ــــة والرتبوي : االجتامعي
دراســـــــــة ميدانيـــــــــة يف سوريـــــــــــا
البنك الدويل واألزمة املائيـة يف الـرشق األوسـط

)1995  − 1974(مسار التجربة احلزبيـة يف مـرص 
نمـوذج حتلـييل مقـرتح: مشكالت األمن القومي

ــــــــي  ــــــــافس الرتك ــــــــراين−التن   اإلي
ــــــــاز ـــــــــى والقوق ــــــــيا الوسطـ يف آس

العـوملــــــةالثقافـــة اإلسالميــــــة للطفــــل و
ــــــراد ـــــسامهـني األف ـــــوق امل ـــــة حق محاي
يف ســـــوق أبوظبــــــي لـــــألوراق املاليــــــة
:جــــــدار الفــــــصـــل يف فلــــــسطـــيـــن

  وضعـه القانونــي−  آثـاره −فكرتـه ومراحلـه 
ــدول ــة ال ــة بخالف ــسلميـة املتعلق ــسويـات ال الت
ــــــي ـــــانون الـدول ـــــام الق ـــــا ألحك ًوفق
ـةجملــس التعــاون لــدول اخلليــــج العربـيـــ
ــدي ـــط اهلن ــة املحي ــل يف منطق ــة التكام :وعملي
نحـــــو سيـاســــــة خليـجيــــــة جـديــــــدة
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121.  

122.  

123.  

  

124.  

125.  

  

126.  

  

ـــــة ــــني سالم ـــــات أم  صف
 وليـــــد كاصـــــد الزيـــــدي

  
ــشمنقي ــط ال ــد عبدالباس  حمم
ـــــــــد حـاجـــــــــي  وحمم
 حمـمـد املختـــار ولـد السـعـد

 
  ســــــتار جبــــــار عــــــالي
ــــوان ــــاس عط   وخــــرض عب
 إبـــــراهيم فريـــــد عـــــاكوم
  نــــوزاد عبــــدالرمحن اهليتــــي

 
ــــــ ــــــراهيم عبـدالكري   مـإب

 
 لقـــــامن عمـــــر النعيمـــــي

ــد   بــن مبــارك العريمــيحمم
ـــــــــــي  ماجــــــــــد كيال
  حســن احلـــــاج عيل أحــمد

  
ـــــني ـــــب ياس ـــــعد غال  س
 عـــــــــــادل ماجـــــــــــد

 
ــد ــيس حمم ــد األن ــهيلة عب  س

 

أسلحـة حـروب املـستقبل بـني اخليـال والواقـع
:الفـرانكفـونيـــــــة يف املنطقــــــة العـربيــــــة
الـواقــــــــع واآلفــــــاق املــــــستـقـبليـــــة
استرشاف أويل آلثار تطبيق بروتوكول كيوتو بشأن

ــ ــاخ عــىل تطــور ال ــنفطتغــري املن ــة لل سوق العاملي
عــوائـق اإلبـــداع يف الثـقـــافــة العـــربـيــة
بيــن املـوروث اآلســر وحتــديــات العــوملــة

قــــــــــراءة لـوضـــــــــــع: العــــــــــراق
ـــــستقبليـــــــة ــــــا امل ـــــة ولعـالقاهت الدول

ــة ــم والعومل ــصادية: إدارة احلك ــر اقت ــة نظ وجه
ــس ــن دول جمل ــة م ــة املقدم ــساعدات اإلنامئي امل

ــةالت ــة: عــاون لــدول اخللــيج العربي نظــرة حتليلي
دراسة حالـة يف: حزب كديام وحكومته االئتالفية

اخلريطــة الــسياسية اإلرسائيليــة وانعكاســاهتا
دراسـة ملـسرية االنـضامم: تركيا واالحتاد األوريب

ـــــي ـــــاون اخلليج ـــــة للتع ـــــة العامني ُالرؤي
دالالته وإشـكاالته: مرشوع الرشق األوسط الكبري

ــــصة  ــــنخصـخـ ـــــنامي: األم ــــدور املت ال
للـــرشكات العـــسكرية واألمنيـــة اخلــــاصة
نظــم إدارة املعرفــة ورأس املــال الفكــري العــريب
مــســؤولية الــدول عــن اإلســاءة لألديــان
والرمـــــــــــــــــوز الدينيـــــــــــــــــة

ـــــــة  ـــــــات اإليراني ـــــــة− العالق : األوروبي
األبعـــــــــاد وملفـــــــــات اخلـــــــــالف
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127.  

  

128.  

  

ــــــل حممــــــد ــــــامر كام  ث
 

ــــــــــة حــــــــــافظ  فاطم
 

األخالقيــات الــسياسية للنظــام العــاملي اجلديــد
نظــــــــــام العــــــــــريبومعــــــــــضلة ال

جـدل الـداخل واخلـارج: متكني املـرأة اخلليجيـة
 



 

91 

 رـد النشـقواع 

 القواعد العامة: ًأوال

 .تقبل البحوث ذات الصلة بالدراسات االسرتاتيجية, وباللغة العربية فقط .1

2. يشرتط أال يكون البحث قد سبق نرشه, أو قدم للنرش يف جهات أخر. 

ية واملنهجية املتعارف عليها يف كتابة البحوث يراعى يف البحث اعتامد األصول العلم .3
 .األكاديمية

, بـام يف ذلـك )A4( صـفحة مطبوعـة 40يتعني أال يزيد عدد صفحات البحث عىل  .4
 .اهلوامش, واملراجع, واملالحق

ًيقدم البحث مطبوعا بعد مراجعته من األخطاء الطباعية يف نسخة ورقية واحـدة أو  .5
 .عرب الربيد اإللكرتوين

ًباحث بيانا مـوجزا بـسريته العلميـة, وعنوانـه بالتفـصيل, ورقمـي اهلـاتف يرفق ال .6 ً
 ., وعنوان بريده اإللكرتوين)إن وجد(والفاكس 

ًعىل الباحث أن يقدم موافقة اجلهة التي قدمت له دعام ماليا, أو مساعدة علميـة  .7 إن (ً
 ).وجدت

 .تكتب اهلوامش بأرقام متسلسلة, وتوضع يف هناية البحث .8

ول والرسـوم البيانيـة يف مـتن البحـث حـسب الـسياق, ويـتم حتديـد توضع اجلدا .9
 .مصادرها أسفلها

تقوم هيئة التحرير بمراجعة البحث, وتعديل املـصطلحات بالـشكل الـذي ال خيـل  .10
 .بمحتو البحث أو مضمونه
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 :يراعى عند كتابة اهلوامش توافر البيانات التوثيقية التالية مجيعها وبالرتتيب نفسه .11
 ., الصفحة)دار النرش, سنة النرش: مكان النرش (عنوان الكتاباملؤلف,  :تــبـكـال  

تـاريخ : مكـان النـرش(, العـدد اسم الدوريـة, »عنوان البحث«املؤلف,  :الدوريات
 ., الصفحة)النرش

 دوالر أمريكـي 1500يقدم املركز ملؤلف البحث املجاز نرشه مكافأة ماليـة قـدرها  .12
 .النتهاء من طباعته بشكله النهائيومخس نسخ كإهداء من البحث عند ا

    إجراءات النرش: ًثانيا

 .»í{éréi]†{j‰]<l^{‰]…«ترسل البحوث والدراسات باسم رئيس حترير  .1
 .يتم إخطار الباحث بام يفيد وصول بحثه خالل شهر من تاريخ التسلم .2
سلـسلة إذا حاز البحث املوافقة األولية هليئة التحرير, ترسل اتفاقية النرش اخلاصة بال .3

 .إىل الباحث لتوقيعها, كي يرسل البحث للتحكيم اخلارجي
 .يرسل البحث إىل ثالثة حمكمني من ذوي االختصاص يف جمال البحث .4
خيطر الباحث بقرار صالحية البحث للنرش من عدمه خالل ثالثة أشهر عىل األكثـر  .5

 . من تاريخ تسلم اتفاقية النرش من الباحث
حكمـني, ترسـل املالحظـات إىل الباحـث إلجـراء يف حالة ورود مالحظات من امل .6

 .التعديالت الالزمة, عىل أن تعاد خالل مدة أقصاها شهران
ًتصبح البحوث والدراسات املنشورة ملكا ملركز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث  .7

االسرتاتيجية, وال حيق للباحـث إعـادة نـرشها يف مكـان آخـر دون احلـصول عـىل 
 .موافقة كتابية من املركز

املركز غري مسؤول عن إرجاع البحوث التي يتقرر االعتذار عن عدم نـرشها ضـمن  .8
 .السلسلة, كام أنه غري ملزم بإبداء أسباب عدم النرش
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