
 1 

 الواقع والمستقبل: نظرة خاطفة على المرأة العربية
 
 اعداد

محمد نعمان جالل الدكتور
 
 

 
 

شهدت المرأة العربية مراحل  منوعةلة  لس متليرنهو وحلع ا و ل   
بعجل  ةلوم  نعريفوً لمفهعمولو لتنقلدم س البداية وقدم  أنع  بد . عالنقدم

  ينصل أن يجل  اول  عهع مفهعم وعنقد عبولوتبة لتمرأة بعج  خوص،
بللولن عرات المعوصللرة مللن ووحيللة عبحضللورنوو عنرااوللو مللن ووحيللة، 
 .اووية، عبولمتنقب  من ووحية اولاة

 
 من ووحية النلرا  وجلد أن هلاا النلرا  الشلعبس عالحضلور  يشل   

 .قيداً ةتى حرية المرأة
 
ة لإلتل م  هلع يع لس الملرأة حرينهلو يتأمو من ووحية المبودئ األصل 

حللل  ا حنفلللوه بوتلللمهو، عحللل   هلللو يبصلللعرة شلللب  نوملللة،  هلللع يع
، عحلل  اخنيللور شللري ه حيونهللو، المتللنقتة الميللرا ، عالامللة الموليللة

عحلل  المتللوعاة، عحلل  احنللرام  عحلل  المشللور ة  للس الحيللوة العومللة،
 رامنهو ب  يع يهو أعلعية  لس بعلا الجعاول  يا يجعتهلو للي   قل  
تلى قريوة لترج   س معهلم الحقلع  بل  يجعل  لهلو حقعقلوً يضلو ية ة

الرج  ما  ح  القعامة الا  يعوس أن الرج  يوبغس أن ي لعن معيولوً 
 .أع أخللوً  لتمللرأة  للس هللرعج الحوجللة بصللفن  بعجللوً أع أبللوً أع ابوللوً 

. القعامللة نعوللس عاجبللوً ةتللى الرجلل  ع  نعوللس خضللعةوً مللن المللرأة
ووهيله .جع  لهو ح  المهر  س البعاج عح  الوفقة  س ال     اله

                                                 
مصلر، ةضلع مونلدل الف لر  -محمد وعمون ج  ، ةضلع المجتل  القلعمس لحقلع  انوتلون . د  

مر ب البحرين لتدراتوت -العربس، متنشور الدراتوت انتنرانيجية عالدعلية عحعار الحضورات 
رانيجية، للل  العديللد مللن الدراتللوت عالبحللع  ةللن عالبحللع ، عمللدير نحريللر مجتللة دراتللوت يتللن

عل  . انت م عحقع  انوتون عالبرعنع ع  عانتنرانيجية عالقضويو العربية عانت مية عالدعلية
 . نوبوً نووع  قضويو منوعةة 36أ ار من 
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 عاآليللوت. يللة  للس النعتلليم عالفنيللو عالنللدري  عالعتللمةللن حقعقهللو الاقو 
القرآوية ن ود   نفلر  بلين الرجلو  عالوتلو   لس معهلم نتله الحقلع  

عدعره عمتلوعليون  التهم ي  نفرقة نقنضيهو  بيعة عهيفة  ل  موهملو 
 .عالمجنمع األترة س 
 

 :أسباب تخلف وضع المرأة
 

مللن صللوع البشللر عمللن ووحيللة أخللرل وجللد النللرا  الاقللو س الللا  هللع 
 ةةتي  مفهلعم الشليفعوية عالتلي رة الا عريلة عالله ملرده ا ال غت 

 :اةنبورات
 

النس  بيعة ن عر المجنمعوت ا جنموةية عالاقو ية عالتيوتية : األول
عرغم نراجع اار  بصفنهو النوبع علتمرأةوهرت لترج  بصفن  القوود 

م المجنمعلوت اله  س  اير من المجنمعوت ي  موبا  تووداً  س معهل
 .العربية

 
النفتير اللا عر  لتمبلودئ انتل مية  لرغم أن الوبلس صلتى : الثاني

عمللو " ،"ًاتنعصللعا بولوتللو  خيللرا"هللا ةتيلل  عتللتم رعل ةولل  قعللل  
الوتلللو  شلللقوو  "، عقعلللل  "أ لللرمهن ي   لللريم عملللو أهلللووهن ي  لوللليم

أ  )خلللاعا وصلللج ديلللو م ملللن هلللاه الحميلللرا  "، عقعلللل  "الرجلللو 
من حي   ،عرغم أن بعجوت الرتع  هن أمهوت المؤموين ،(ةووشة

م وولللة ا حنلللرام عاألد  عاللللنعتم ملللوهن، عرغلللم مشلللور نهن  لللس 
  ةمتيلوً ةلن الرتلع دا عت بعلا الوتلعةع س غبعة احد  ،المعوره

عغيلر الله  ،لترتع   س بيعة العقبة  س القنو ، عرغم مبويعة الوتو 
ن الللا عر ألتللبو  غيللر مللن الشللعاهد العديللدة،  للون بعللا الفقهللو  ملل

مفهعمة وتعا أع نووتعا أع نجوهتعا  ل  هلاا النلرا  عاةنملدعا ةتلى 
 اير من انتراويتيوت  س النفتير ما  ا دةو  بأن المرأة هس النلس 

 للس حللين ان القللران لللم  ،عهللس النللس أغعنلل  ،أخرجللت آدم مللن الجوللة
يللا ر اللله بلل  وتلل  يغللعا  آدم لتشللي ون،  للاله لللم يقلل  أ  حللدي  

 مو ردد البعا أوهلن   يخلرجن ي   ،يح بحجبهن  س المووب صح
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يلى بيت البعجية أع يلى القبر عغير اله ملن نلرا  شلعبس   يملت 
 .لجعهر انت م بصتة

 
التللوب  اتللنقبتن  المللرأة  عتللع  النفتللير تللع  الفهللمةمتيللة : الثالثث 

ب اير من ا تنتل م عالخضلعف   ايلر ملوهن أع اغتلبهن للم يقلوعمن  
 .التي رة الرجعلية ع  هاا المفهعم الخو ئ لتنرا  انت مس هها
 

 :المسيرة النهضوية للمرأة وتحدياتها
 

 ملو الن عر المعوصر  س القلرن العشلرين ملع وهضلة الملرأة  أني  
 للس  نوبللوت قوتللم أمللين حللع  المللرأة الجديللدة عنحريللر نجتللى اللله 

صلليوت عبللرعب شخ ، عقبتلل  ر وةللة را للع ال ه للوع  عغيللره،المللرأة
مالل  هللدل شللعراع  عةووشللة النيمعريللة ع للاله  للس البحللرين مالل  
ةووشة ينيم عغيرهن، د لع ال ايلر يللى يةلودة الوهلر  لس ملعقفهم ملع 

 :النس او تقت  س ا   متيرات. المرأة
 

متلليرة المشللور ة  للس الحيللوة ا جنموةيللة مللع الرجلل  ع للس : األولثثى
 .عخوصة ح  البعاج بوألترةقراران  الخوصة 

 .متيرة النعتيم بشنى المراح : يةالثان
 .متيرة العم   س العهووج المنعددة: الثالثة

 
علللم ن للن هللاه المتلليرات تللهتة أع ميتللرة بلل  عاجهللت ال ايللر مللن 

 :الصعو  عالنحديوت عأحيوووً الو توت ونيجة ا   اةنبورات
 

ن الرج  لم يتنتتم بتلهعلة لفقلدان تلي رن  عاخلا ي: االعتبار األول
عيوشلللرعن  ،  عالتيوتللليين يفتلللرعن الللله لصلللولحهمبعلللا الفقهلللو

المرأة بو دةلو  بلأن  أخ قيوتالمحواير النس اتنهد ت أحيووو نشعي  
التللفعر بماوبللة اوحللراج، عالخللرج لتعملل  يعوللس اخللن   عهللع حللرام 

 .عه اا
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 أخلاتمع برعب الحر ة انت مية المعوصرة النلس : االعتبار الثاني
عةتلى ب  الملرأة اللا  عصلفن   ،فصل نر ب ةتى نعتيم الملرأة المو

بوتلم اللدين نلورة أع  ،الملرأة لتمولب  ةلعدةعةتلى  ،بولب  انت مس
عهللاه مقللع ت . بوتللم الب ولللة عينوحللة الفرصللة لترجلل  نللورة أخللرل

 ،عل للن مللن عراوهللو وعايللو تلليوة ،نتللنود لللبعا جعاولل  مللن الصللحة
ةقتهلو  بلغغ  لعصلر الجوهتيلة األعللى  بلولمرأةعهس العلعدة الفعتيلة 

ةللن النف يللر العتمللس عالحللد مللن أيللة م ولبللوت بحقعقهللو التيوتللية أع 
ا جنموةيللة أع ا قنصللودية بلل  عا و للى ا دةللو  بأوهللو ووقصللة ةقلل  

 .ةن الرج 
 

هع اوتيو  المرأة عرا  الف ر الا عر  ملن ووحيلة، : االعتبار الثال 
جعلل  المللرأة نشلل ه  للس نعبللرعب ةعاملل  اجنموةيللة قصلليرة الوهللر 

عةلدم القلدرة  ،المرأة التيوتية عنصفهو بو وفعولية عالعو فية تاقدر
ةتلللى انخلللوا القلللرار الصلللع   لللس الحلللر  أع التلللتم أع  لللس  لللا 

 .المووبةوت القضووية ال بيرة
 

 للس مخنتللج المجنمعللوت مالل   عاضللحةعوتللى هللؤ   جميعللوً شللعاهد 
بلللرعب ملللور   لللعر   عولملللة عمتن شلللفة ةتلللى قلللدم المتلللوعاة ملللع 

النلس عصلفت بأوهلو الرجل  العحيلد  لس  يرجعلد ملوو الرجو ، عبرعب
 بللولمرأةمجتلل  عبرا  يتللراوي ، عمورجريللت نونشللر النللس عصللفت 

الحديدية، عبرعب بوهير بعنع  وع  حو مة  س دعلة متتمة عةوودهلو 
 ،التيوتةبأ ار ممو يههر الرج  من نحد   س مجو ت  عيصرارهو
 تنلوهن تليدات، عبةيمة المعورضة  بوج ديش عبرا   اله رويتة

ع لس  ،ععصتت تليدة  لس نر يلو هلس نووتلع نشليتر لرووتلة اللعبرا 
ع للس . دعلللة يتلل مية عصللتت تلليدة لرووتللة الدعلللة  للأ بر واودعويتللي

العديللد مللن  تيللوت  جونللوومجللو  النحصللي  العتمللس ي فللس اتللنرجوف 
 .الجومعوت عالمدار  الاووعية لوجد ان معهم األعاو  من الوتو 

 
 ،قلعة انرادة  لسع  نقل   ،المرأة   نق   س اللا و  ةلن الرجل يان 

علهلاا  لون القلرآن دقيقلوً ععاضلحوً . عح مة انخوا القرار ةن الرجل 
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" ةتلى بعلا م ضتوو بعضلهاوهر  يج " س هاا الصدد ةودمو ا ر 
أ   ضلل  بعللا الرجللو  ةتللى بعللا تللعرة انتللرا ، ( 12)آيللة 

 .نفضي ً م تقوً الوتو  علم يق  بنفضي  احد ال ر ين 
 

عه  يعق  بأ  مو ل  ان وقلع  ان شلهودة الملرأة األتلنواة الجومعيلة 
عالعتللعم وصللج  عالريوضلليوتالتيوتللة عالحقللع   األجيللو النللس نعتللم 

ان مفهلعم شلهودة رجل  . ةملورة مرج  الا  يعم  بعابوً أملوالشهودة 
النلس جلو ت  لس القلرآن ال لريم يوبغلس  همهلو  لس هلرعج  عامرأنون
عةلن  ،الملرأة أميةعتيو  اآلية النس  ووت ننحد  ةن حولة  عنوريخ

ملو  لون لتليدوو ةملر  عي . خوصلة اجنموةيلةعهلرعج  ،حولة التفر
بن الخ و  ةودمو  ون يخ    س المتجد عنووع  معضعف المغو ة 

الجولتلوت  س المهعر عتلعى لتحلد ملن الله،  نقلدمت يحلدل الوتلو  
عآنيلنم يحلداهنق قو لوراً  ل   " ال ريملة اآليلةالمتجد عنتلت ةتيل   س 

، تللعرة (12) اآليللة"  ولوً مبي نأخلاعا مولل  شليووً أنأخاعولل  بهنوولوً عيامللوً 
 امللرأة أصللوبت"ةمللر ةتللى الفللعر قعلنلل  المشللهعرة   للأةتن، الوتللو 
ان ةملر بلن الخ لو  . عنراجلع ةلن رأيل  هويبرأةمر عاخا  عاخ أ

 للس  ضلل األ وبخلل ج بعللا العتمللو   س للون يفهللم انتلل م الحقيقلل
هاه الحو ت وجدهو مع العديد من قودة  عما . مراح  نوريخية  حقة

اللاين  هملعا انتل م برعحل  ع تلرعا وصعصل   األ وضل الصحوبة 
 .لصولح القيم انت مية الحقيقية

 
 :المرأة العربية والمستقبل

 
لنحديللللد عضللللع المللللرأة بولوتللللبة لتمتللللنقب   بللللد مللللن المصللللورحة 

المرأة العربية اليلعم منهملة شفة نشير يلى أن عهاه الم و. عالم وشفة
 :با   انهوموت

 
 .يوهو منختفة: ىاألول
 .يوهو نريد الععدة يلى العرا : الثانية
 .يوهو ن ره اانهو: الثالثة
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 هس   نرغ   س ا و    عالنعتيم الحلدي  عالمشلور ة  لس الحيلوة 

قلرار العومة، عهس حنى لع نعتمت  ل  همهلو البحل  ةلن اللبعج عال
 س المولب ، عهلس ملن ووحيلة اولالة   نع لس صلعنهو لتملرأة بلدعا ع 

علهللاا لللم نللوجح . الغيللرة عالنوللو   عالشلله عالخضللعف لف للر الرجلل 
امرأة  س اونخوبوت حرة  س البحرين أع ال عيلت ع   لس ا ونخوبلوت 

ع س مصلر حيل  أقلدم نجربلة  لس نحريلر  األخيرة  س تت وة ةمون
مللع  ،ألةضللو   للس البرلمللون ةللددهن قتيلل عاالمللرأة وجللدهو ننراجللع 

أن امة نقدموً لعضع المرأة  س ةلدد ملن اللدع  العربيلة مال   وويدرا 
بعجل    اله امة نقلدم لمتلنعاهو النعتيملس عالاقلو س. المغر  عنعو 

عل لللن ملللن ووحيلللة دعرهلللو التيوتلللس . ةلللوم  لللس التلللوعات األخيلللرة
 للس دع   عالمجنمعللس  موبالللت المللرأة العربيللة اقلل  مللن وهيرانهللو

أع نر يللو أع حنلللى  ويتلل مية مالل  بو تللنون أع موليبيلللو أع اودعويتللي
ييلللران النلللس نعللللت  يهلللو يحلللدل التللليدات موصللل  وووللل  رولللي  

 .الجمهعرية  س ةهد الروي  محمد خونمس
 

ياا  وولت بعلا الوتلعة اههلرن ول  يعمن ووحية أخرل يم لن القلع  
اوفعوليلللة  للللس اتلللنبداداً عدي نونعريلللة أع اههللللرن ميلللع ً ةو فيللللة ع

 للون بعللا الرجللو   عتللعا وفلل  الشللس ،  تمللواا ونللا ر  ،قللرارانهن
عووتللى ان  ايللراً مللن النختللج  ،القللرارات العو فيللة عاتللنبداد المللرأة

عالدي نونعريلللة  لللس ب دولللو تلللببهو الرجللل  اللللا  ح لللم  لللعي ً نحلللت 
لصللولح تلل عة الرجلل   مضللىدةللوع  مفللوهيم بتعرهللو  قهللو  ةصللر 

تت  س يضعيفة أع أحودي  أحود أع أحودي  ق عاتنودعا  يهو ألحودي 
مووتللبوت خوصللة لهللرعج خوصللة  غيللرعا مفوهيمهللو ع بقعهللو ةبللر 
البمون عالم ون  س حلين أن المبلدأ انتل مس هلع مبلدأ الضلرعرات 

عالمبلدأ اآلخلر هلع نغيلر األح لوم بنغيلر األملو ن  ،يح المحهعراتبن
 .عجعداً عةدموً   عاألبمون عان العتة ندعر مع العتع

 
 ما هو المطلوب من المرأة العربية اليوم؟
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ين أموم المرأة العربيلة نحلديوت عللديهو اآلليلوت النلس نتلوةدهو ةتلى 
 :معاجهنهو عالنغت  ةتيهو عوا ر  س هاا الصدد الوقو  النولية

 
ةتليهن عاجل  قيلودة  سال ولبرعب مو يتمى بولتيدات األع  : ىلاألو
عل لن ملن . دعر بلول  األهميلة عضع المرأة عهاا نشجيع عن عيرأع 

تة الموو قين عالموو قوت اللاين شأخرل  تيحار هؤ   التيدات ووحية 
يدعرعن حعلهن عيحرصعن ةتى المهلوهر عالقشلعر عالمهرجوولوت 

بللد ً مللن ا وخللرا  الحقيقللس  للس  الدعليللةعالمللؤنمرات  عا حنفللو ت
 يةالشلللعب األحيلللو ةمللل   علللو  لصلللولح الملللرأة الريفيلللة أع حنلللى  لللس 

 .المهضعمة حقعقهو
 

مللو أ تلل  ةتيلل  نحللد  العملل  الوخبللع  لموهمللوت المللرأة : ةالثانيثث
 ،حع  وفتهو عنحص  ةتلى م وتل  ندعرعن عين مجمعةوت شتتية 
أع يقدمن خدموت  عتية عيقملن بلدعر  الحقيقسبيومو   يوبلن لتشورف 

 .لتمرأةناقيفس 
 

تووية العربية يوبغس النوهيموت الو أجودةن ي. األجوبية األجودة: الثال 
 ،ةربيلللة نبحللل  مشلللو   الملللرأة العربيلللة الحقيقيلللة أجولللدةان ن لللعن 

 ،عليتت مشو   المرأة األعرعبية أع األمري ية النس نعيش  س نرج
حريلة الملرأة العربيلة نبلدأ . عنبح  ةن وعف آخر من أولعاف الحريلة

عملللن  ،عملللن العمللل  ،النعتللليمعملللن  ،ملللن حقهلللو  لللس اخنيلللور اللللبعج
 .عح  النجمع عوحع اله من الحقع  ،الفوةتة التيوتة المشور ة

 
 لس قتل  مجنمعونهلو  عالعربيلة هل لمرأةا  س وشو  علعيةاأل ين مجو 

الوتلعية األعرعبيلة  أجولدة لس مونلديوت دعليلة نقنلر   أ ار من  عول 
 Sisterhoodأع  Feminist Movementعاألمري ية النس اشنهرت بوتم 

 .أع غيرهو
 

 :  الشوةر العربسعخنوموً اا ر قع
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 مدرتة ياا أةددنهو     أةددت شعبوً  ي  األةرا  األم  
 

ل للس ن للعن مدرتللة  بللد أن نللنعتم، ع بللد أن نعملل   -المللرأة- للوألم 
 عا جنموةيلة عا قنصلودية  لس نشوره  س الحيلوة التيوتلية أنع بد 

ه المجنمعللوت بنرااهللو عاقو نهللو نتللمجنمعونهللو مدر للة اونمووهللو يلللى 
 .و الحقيقية الدا عة لتنقدم عا و    علي  لتنختج عا وغ  عقيمه


