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 ومستقبمها مساهمة المرأة في الثورات العربية

 
 

 مقدمة 

يكن الحجاب  لم تقّيدىا العادات والتقاليد ولم مازلت تشارك في صنع ثورات التغيير،كانت المرأة و 
العربية أصبحت في الخط األول في مظاىرات التغيير عمى أرض  فالمرأةعدمو حاجزا ليا.  أو

كتابة بل بتغطية األحداث جتماعي تدعم ىذه الثورات ليس فقط بالعمى مواقع التواصل االو  ،الواقع
 عمى نطاق أوسع. و نشرىا

بالصورة  اإلطاحةباألنظمة الطاغية فحسب بل في  اإلطاحةلم تساىم في  الربيع العربي ثوراتف
 لنجاح الثورةفمم تعد المرأة تنتمي لألغمبية الصامتة بل ساىمت بصوتيا وروحيا  ،ةأالنمطية لممر 

 واالطاحة باالنظمة المستبدة.

ة في الميدان فقط بل ساعدت عمى تربية أوالدىا عمى معنى الحرية و كسر القيود ألم تشارك المر و 
  نتعمم دوما معنى الثورة. نفي فمسطين فمني النساءوال ننسى 

 مشاركة المرأة في الثورات

وثورات لممطالبة بالعدالة  قيام حركات احتجاجية 3122شيدت المنطقة العربية مع مطمع عام 
في تونس ثم  ، وبدأ ىذا الربيع العربيوالمساواة والحياة الكريمة، واالطاحة باالنظمة االستبدادية

 . ، وقد شاركت النساء في كل ىذه الثورات بكل ما تممك من طاقة وقوةمصر ثم لبيبا 

 في المساواة قدم عمى لرجالا مع الثورة اقتسمت حيث مبيرا الثورة ميادين في المرأة حضور كان
 المحبسين رىينة فى المنطقة العربية  المرأة يجعل معقد واقع ظل في متوقع غير مشيد

 
 األضعف المخموق باعتبارىا دائما معيا تتعامل التي االجتماعية الثقافة ىو األول المحبس
 قيود إلى األحيان بأغم في يتحول الذي األمر أحيانا، ذاتو ومن اآلخرين من بالحماية واألولى
يذاء شديدة  والمشاركة والسفر والعمل الحركة عمى كالقيود الحب بدافع يفسر ما غالبا بالغ وا 

 .المخاطر تجنيبيا بدافع تكون ما دائما السياسية
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 خمق في يساىم الذي ليا السياسي واالستخدام لألديان الخاطئة التفسيرات ىو الثاني المحبس أما
 بل واألىمية، العقل كامل غير إنسان باعتبارىا المرأة في والريبة الشك من ربكثي يتعامل مجتمع
خفاءه وتقييده محاصرتو يجب لمغواية مصدر يعتبرىا  . األمر لزم إذا وا 

 
 التي اليائمة، المشقة من المنطقة  في والسيدات لمشابات السياسي العمل يصبح اإلطار ىذا وفى
 كثير تستطيع حيث األمن، مواجية من خطورة أكثر ربما محيطال والمجتمع العائمة مواجية تجعل
 يستمزم ما ىو العائمة مواجية لكن  األمني أو السياسي اآلخر مواجية السياسيات الناشطات من

 يترتب ، ومتاريس أسمحة تواجو أفكار ، سياسية معركة ىي اآلخر معركة الن خاصة قدرات
 اآلم عمييا يترتب الذات كسر معركة األىل عركةم أما عالجيا، يمكن جروح أو آالم عمييا
 تتمثل التي واألقارب األىل بضغوط السياسيات الناشطات تحاط عندما معالجتيا، يصعب وجروح

 خروج السياسية نمشاركتي واعتبار االجتماعي السياق عن والخروج والعصيان بالجحود باتيامين
نماو  فقط، الناشطة حق في ليس مشين وسموك األدب عن  كاممة بالعائمة يمحق مشين سموك ا 

 عمي العائمة تطمقيا سيام إلى العموم وبنات واألخوات، القريبات وتتحول ، منيا اإلناث السيما
نما فحسب سمعتيا تضر ال باعتبارىا إرادتيا كسر في كبير بقدر تساىم الناشطة وعقل قمب  وا 
 كبيرة أعداد تساقط إلى النياية في يتؤد الزواج، في فرصين وتقمل العائمةفتيات  بسمعة تضر
 .العام العمل في والبقاء المحبس ىذا من التحرر إلى منين قميل ليصل السياسيات شطاتاالن من
 
 رفقاء حتى أو المجتمع يراىا ال أثمان باىظة، اأثمان الناشطات تدفع الواقع ىذا ضوء في 

 لمجرد الناشطات أحد طالق إلى وصل الذي إيذائين أو العائمة غضب يكون قد النضال،
 أىداف ضمن كانت حيثفى مصر ،  لمرئيس االستفتاء عمى احتجاجية وقفة وسط وجودىا
 ىي تكن ولم أخرى، أجساد ضمن جسدىا انتياك وتم 3112 الوطني لمحزب البمطجية ميمشيات
نما اليدف  يونالتميفز  شاشات جميع عمى ورسالة المحتجين لجميع الذات لكسر وسيمة مجرد وا 
 رغم ، النقد مجرد أو الحاكم الحزب إرادة عن لخروجا أنفسيم ليم تسول الذين ، المصريين لكل
 ألول سياسي جنسي تحرش حفل في المصري الشعب لتأديب استخدمت وسيمة كان جسدىا أن
 وكان وحدىا دفعتو الثمن لكن المصري الشعب إرىاب اليدف كان الكاميرات، جميع أمام مرة

 . العائل من واإلدانة"  طالقال"  الثمن
  

 إال المنزل من الخروج عمى قادرة تكن ولم الحجاب أىميا عمييا فرض أخرىمصرية  ناشطة
 عدسات أمام ظيورىا وكان ، لحريتيا شرط ىي اعتبرتو وما ليا صونا أىميا عتبرها ما مرتدية

 إال ةترتدي ال بأنيا رةاألس مواجية من أىون الحجاب بدون االحتجاجية الوقفات في التمفزيون
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 صفعة من وألما ضررا أقل المظاىرات، في وتعدياتيم األمن صفعات كانت وبالطبع أماميم،
 أمن ضباط تعذيب وجدت ثالثة وناشطة عمييا، القبض تم حينما الدولة أمن نيابة أمام والدىا
 الوقفات يف بمشاركتيا المصدومة والدتيا من وجييا عمى صفعة من وطأة أقل ليا الدولة

 . أبريل 3 في الكبرى المحمة لعمال الداعمة االحتجاجية
 
 المحبسين، خارج رحبة فضاءات في بين حمقت بأجنحة النساء االنترنت زود األليم الواقع ىذا في
 لمخروج محددة مواعيد بوضع بناتين عمى محكما حصار يضربون األىل كان الذي الوقت ففي

 األسرة عين ويقر الشباب، السيما باألخريين واالختالط ركةالح عمى صارمة وقيود والدخول
 تطرح ، والنشطاء الناشطات من اآلالف مئات مع تتواصل كانت ، المنزل في الناشطة بوجود
 النساء عمى يجب ما حول النمطية القوالب عن بعيدا  وتخطط تشارك ، تمييز ودون بقوة أفكارىا
 في لمشابات الكبير المشاركة ىذا يفسر وربما ، نقصانو أو عقمين رجاحة أو يجب ال وما وعمم

 . الواقع من أكثر اإلفتراضى العالم في السياسي العمل قيادة أو التدوين
 إعالمي خطاب بين الواضح والتناقض المعاناة من الكثير لتحممين نظرا بقوة النساء شاركت
 ونشر الوعي تزييف في نجح الخطاب ىذا ، المرأة لصالح عديدة إنجازات عن يتحدث حكومي
 الرجال يسحق واقع في حقوق عمى حصمت فى كل بمد فى المنطقة  المرأة بأن خاطئ اعتقاد
 المرأة ضد المجتمع في عديدة قطاعات لدى العدائية من حالة الخطاب ىذا خمق ، بشدة والنساء

 أن إال المرأة ضاياق دعم حول دعائي بدور لمقيام اإلعالمية لترسانتو النظام استخدام ورغم ،
 كان ومثمما،المجتمع في واالقتصادي والسياسي يالقيم االنييار من تضرراً  أكثر كن النساء

 حصمت النساء الن يروج كان الديمقراطية، عصور أزىى تعيش مصر أن اإلعالمي الخطاب
 . حقوقيا عمى
 يغذى ، الداخلو  الخارج بين تفاوضية كقضية النساء حقوق مع السابق النظام تعامل حيث

 محاولة في وعمم عمييا يجب وما النساء أدوار حول الرجعية شديدة بقيم اإلعالم عبر المجتمع
 توفير صعوبة لفكرة كثير من األنظمة  روجت حيث ، معقدة لمشكالت سطحية حمول إيجاد إلى
 ذيةتغ عمى عملال و لمرجال العمل سوق في المجال إفساح النساء عمى ثم ومن لمجميع عمل

 النيوض مشروعات إعاقة خالل من إلرضائيا أيضا يعمل كان التي المحافظة االتجاىات
 شديد تعديل خرواآل الحين بين ليقدم محتواىا، من القانونية التعديالت مقترحات وتفريغ بالمرأة

 حقوق انتياكات عمى لمتغطية الدولي المستوى عمى واسعة بصورة استخدامو يتم التواضع
ظيارو  اإلنسان  . ديناميكية حالة في المصري الحقوقي الممف ا 
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كان يع العربى وتشرق شمس الحرية ميما لذا ىبت المرأة جنبا الى جنب مع الرجل لتجمب الرب
م ستجد أنيا حفرت قبرا يل ستجد المرأة فى ىذه المنطقة ضوء فى نياية النفق أف، الثمن باىظا

 :لمحرية  امعتقدة أنيا حفرت نفق

 تونس  

وضعًا مثيرًا لالىتمام، فالبمد العربي الذي كان رائدًا في مجال النيوض بحقوق المرأة تونس ثل تم
والذي يعتبر  2523حيث منحت المرأة الكثير من الحقوق في ظل مجمة األحوال الشخصية لعام 

يق ال ييدف تحق ة العربية، أصبح نضال المرأة فيو في المرحمة الراىنةاألكثر تقدمًا في المنطق
 مزيد من الحقوق لممرأة بل لمحفاظ عمى مكتسباتيا القديمة في تونس ما بعد الثورة.

تونس ما بعد الثورة تميزىا ديناميكية وتجاذبات متعددة أىميا ما يمكن توصيفو بالصراع إن   
 بين العممانية التي اتسمت بيا اليوية التونسية منذ عقود واإلسالم السياسي متمثاًل بحزب النيضة
اإلسالمي والتيارات المحافظة. ىذه التطورات وضعت عراقيل وخمقت تحديات في طريق المرأة 

 التونسية عمييا تجاوزىا بحنكة وذكاء لتصل إلى بر األمان.

وعمى الرغم من المشيد المتناقض إال أن تونس شيدت تطورات ايجابية وأىميا قانون االنتخابات 
والرجال في لوائح االنتخابات الحزبية باإلضافة إلى إلغاء  الذي ينص عمى المناصفة بين النساء

جميع التحفظات التونسية السابقة عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال العنف ضد المرأة 
والمعروفة بالسيداو. جاءت ىذه االنجازات نتيجة لتضافر جيود الحركة النسوية والنشطاء 

مساندين لممرأة وحقوقيا. كما كان تعيين عدد ال بأس بو من الحقوقيين والمثقفين الذين كانوا دومًا 
ىؤالء الحقوقيين في مناصب صناعة القرار ضمن الحكومة المؤقتة والييئات المختمفة لمثورة 

من  العديدداعمًا لتحقيق ىذه االنجازات إلدراكيم أن المرحمة االنتقالية الحالية سيتمخض عنيا 
األفكار واأليدولوجيات المختمفة التي ستحكم البمد مستقباًل ولن يكون من السيل التنبؤ بما ستتخذه 

 من قرارات في ىذا الشأن لذلك تم اإلسراع في تحصين ىذه الحقوق.

 مصر 

في مصر عندما كانت الثورة في أوجيا تفتح أفاقا غير محدودة لمتغيير، ىوجمت النساء في و 
ر من قبل فئات مختمفة تشمل بعض من كانوا صناع الثورة والتغيير. كما تعرضت ميدان التحري

بعض الناشطات لالعتقال والتعذيب ولفحص العذرية بسبب مشاركتين السياسية والمطالبة 
بحقوقين. كما اسثنيت المرأة من عضوية لجنة صياغة الدستور في خطوة بددت اآلمال في 
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وتم إلغاء نظام الكوتا من قانون االنتخابات باإلضافة إلى  ،قاليةإشراك المرأة في العممية االنت
من  خفض عدد النساء في الحكومة المصرية. يضاف إلى ذلك ما تتعرض لو النساء من ىجمة 

جتماعية تطالب المرأة بالرجوع إلى البيت.واليجوم عمي قانون األصولية االدينية و األصولية ال
كفاح طويل لمنظمات المجتمع المدني، فبعد الثورة تم نسبو إلي  االحوال الشخصية الذي ىو نتاج

بد من االطاحة بيا كما تم لقوانين ىي قوانين اليانم والالسيدة سوزان مبارك والقول بأن ىذه ا
 االطاحة بالنظام السابق.

 سوريا 

التكنولوجية دورا مميزا في االنتفاضة الشعبية السورية، في ظل الثورة  ةالسوريمرأة لقد لعبت ال
 واإلعالمية السريعة التي تسيطر عمى العالم. 

وذلك  من اعي أو التواصل االجتم اإلعالم االجتماعيي ف دورا ايجابياالسورية  فمقد كان لممرأة
 نوتحررىن وأفكارى نتعبير عن دورىاستعمال ىذه الوسائل اإلعالمية لم عميخالل قدرة النساء 

ا باألساس إلى حالة الوعي التي بدأت تسود وتتبمور في في مجتمعنا العربي . ويعود ىذ
المجتمعات العربية النائية عامة وسورية خاصة ،والذي يعود باألصل إلى ارتفاع مستوى التعميم 

ابت بأنيا إحدى ثعامل مع الثورة السورية من منطق وتحديدا عند النساء.  وقد  كانت النساء تت
اركت النساء في المظاىرات والمسيرات التي تشيدىا قرى ومدن ركائزىا وليس تابعة فييا.  لقد ش

ظل القمع فى والخروج إلى الشوارع  سورية بطريقة مميزة من خالل اليتافات، وصناعة الشعارات
والقتل والبطش الذي يقوم بو النظام السوري عمى يد عصابات وفرق الموت وكتائبو األمنية 

عت الالفتات التي كتب عمييا المرأة تريد تغير النظام. لم يكن والشبيحة التي يرعيا النظام وقد رف
نصيب النساء أفضل من الرجال ، لقد تعرضت النساء في المظاىرات االحتجاجية إلطالق 

 الرصاص الحي الذي أردىن قتيالت وجريحات.

 ليبيا

قذافي وجنوده إلي لقد شاركت المرأة بكل قوة في ثورة ليبيا لممطالبة باسقاط حكم القذافي، ولجأ ال
محاولة كتم صوت المرأة وابعادىا عن المشاركة في الثورة من خالل االعتداء الجنسي عميين، 
فمقد لجأ جنود القذافي إلي اغتصاب النساء كمحاولة منو إلبعادنين عن المسرح السياسي، فما 

حت القذافي كان منين سوي االصرار عمي االستمرار ، وكمنا نتذكر إيمان العبيدي التي فض
ستخدام النساء كسالح أحد الجرائم التى أستخدمت فى وتوضح أن ا وجنوده عبر وسائل اإلعالم

 .حق ىذا الشعب التواق لمحرية 
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كان المجتمع ينظر باحتقار إلى المرأة التي تتعرض لمسجن باعتبارىا قد تعرضت حتما إلى لقد 
بعد الثورة تغير ىذا الوضع وصار  التحرش الجنسي واالغتصاب، وىما أمران مشينان، ولكن

 .ألنين يدفعن ثمن التنعم بالحرية الناس ينظرون بإجالل إلى ضحايا االعتقال السياسي، 

 اليمن

الثورة في اليمن الحجب عن المرأة ووضعتيا عمى طريق المشاركة الواسعة في صنع لقد رفعت  
التي تحدد حركتيا، وصار معتادا التغيير. و استطاعت المرأة أن تتجاوز العادات والتقاليد 

حضورىا في كافة الميادين مع الرجال، وقد تعرضت النساء لمضرب واالعتقال بسبب مواقفين 
السياسية، والمحافظات اليمنية المتمسكة بالتقاليد أضحت اليوم ال تضع أي عائق أمام مشاركة 

 . ابيايجا تطورا فيما  يعد  مسيرات االحتجاج والتظاىرات،المرأة في 

 البحرين

م متأثرة بموجة االحتجاجات العارمة التي اندلعت  21/3/3122بدأت االحتجاجات البحرينية  
يناير المصرية المتين  32م وبخاصة الثورة التونسية وثورة  3122في الوطن العربي مطمع عام 

ىذه أطاحتا بالرئيس التونسي زين العابدين بن عمي والرئيس المصري حسني مبارك. قاد 
 االحتجاجات المعارضة التي تطالب بإصالحات سياسية واقتصادية. 

بعضين مع  -و كانت النساء بين الموجة األولى التي نزلت الى دوار المؤلؤة في العاصمة 
لممطالبة بالتغيير. ووجدت الحركة البحرينية شخصية رئيسية في زينب خواجة، التي  -أطفالين 

لقاء القبض عميو أضربت عن الطعام احتجاجا عمى  . ضرب زوجيا وا 

 التحديات التي تواجه المرأة بعد نجاح الثورات
 
 الضوء دون إلقاء الصعب التطرق لمتحديات التي تواجو المرأة في مرحمة التحول الديمقراطي من

بو المرأة في الثورات العربية جنبًا إلى جنب مع الرجل من  عمى الدور المتميز الذي قامت وتقوم
بداعحقيق الحرية والعدالة االجتماعية. فقد قامت المرأة بشجاعة أجل ت بدور مركزي كان  وا 

في تحقيق المساواة  آمالياباألنظمة المستبدة مما رفع من سقف  اإلطاحةمحوريًا في عممية 
واحترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون. ولكن لم تمبث  ظل مجتمعات تسودىا الحرية والكرامة في

في تجربة  في مشيد كان مألوفاً  عن المرأة أن اصطدمت بواقع أليم اتسم بالتخمي الاآلمىذه 
النساء الجزائريات بعد التحرير والفمسطينيات بعد اتفاقية أوسمو وفي تجارب عديدة لنساء في 
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شيدت تحواًل ديمقراطيًا في بقاع مختمفة من العالم. وعمى الرغم من أن الدول العربية تتميز  دول
االجتماعية والسياسية والدينية  شابو في المالمح العامة الناتجة عن الموروث الثقافي والبنيةبالت

إال أن ىناك تباينًا يضفي خصوصية عمى تجربة كل دولة وتنعكس عمى طبيعة وديناميكية 
 باإلضافة إلى االختالف بالنسبة لظروف وواقع المرأة في ىذه الدول الحراك الديمقراطي

 .التي  تواجة المراة العربية   االشكاليات

 ويمكن تمخيص التحديات التي تواجه المرأة في مرحمة التحول الديمقراطي فيما يمي:

    دور األنظمة السابقة التي استخدمت النيوض بحقوق المرأة وسيمة لتحسين صورة

مما النظام عمى المستوى الدولي وربطت االنجازات في المجال النسوى بالسيدات األوائل 

الربط بين النظام وحقوق المرأة. أدى ىذا في الكثير  رسخ في الالوعي لممواطن العادي

من األحيان إلى المطالبة بإلغاء القوانين المتطورة التي حققت بعض اإلنصاف لممرأة في 

كل من مصر وتونس وخصوصًا قانون الخمع في مصر. أضف إلى ذلك وجود نفور من 

يتعمق بالخطاب النسوي بدعوى انو خطاب مستورد من  بعض فئات المجتمع لكل ما

 الغرب.

    أتاح  باألنظمة المستبدة سقفًا من الحرية اإلطاحةتوفير الثورات وما نتج عنيا من

لقوى كانت مقموعة في السابق لتنشط في المجال السياسي واالجتماعي. ىذه  الفرصة

خطابًا  ية المتشددة مما أنتجالتيارات تشمل الكثير من األفكار الدينية واالجتماع

المرأة  زي حيث يربط اليوية الدينية بيجد من النساء ىدفًا سيالً  محافظة أكثر

 وتصرفاتيا.

    يستيدف  بنظام بن عمى وزوال القمع الذي لم يكن اإلطاحةفي بمد مثل تونس أدت

التونسي لممجتمع  اإلسالميةاإلسالميين فقط بل حاول طمس المشاعر الدينية والمالمح 
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الدينية بحرية كأي  توعن نزع لمجتمع التونسي لطبيعتو والتعبيرلعقود، إلى عودة ا

. انعكست ىذه العودة في االزدياد الممفت لمنظر لعدد النساء المرتديات آخرمجتمع 

لمحجاب ومجاىرة الناس بمواقفيم وميوليم الدينية التي كانت مكبوتة لزمن طويل. أدى 

يميزىا االختالف في الرأي والتجاذب والصراع الفكري  جديدةذلك إلى خمق أجواء 

  والدين. العممانية المتمركز حول مفيومي واأليدولوجي

    إلى باإلضافة واألمانعدم وضوح الرؤية بالنسبة لممستقبل والحاجة الماسة لألمن 

والتطور مزيد من االزدىار االقتصادي  الحاجة لالستقرار السياسي الذي يؤدي غالبًا إلى

  االجتماعي.

    غياب الوضوح بالنسبة لالتجاه الفكري الذي ستسمكو الديمقراطيات الناشئة في المنطقة

وذلك لغياب البوصمة القيادية ذات المرجعية الفكرية الواضحة ووجود الكثير من المبس 

 والضبابية السياسية والفكرية عمى الساحة.

 لعمل عمى حماية مبادئ حقوق األنسان وحقوق عدم قدرة مؤسسات المجتمع المدنى الى ا

 المرأة كجزء لم يتجزأ من حقوق األنسان 

 واة غياب الرؤية لدى كل من يتسمم السمطة بعد الثورات بأن إشراك المرأة عمى قدم المسا

نجاح  فى صناعة القرار السياسي واالقتصادي أحد ركائز المشروع النيضوى لمتقدم وا 

تونس فى المحظة  اقات البشرية فى المجتمع " يمكن أستثناءالثورة إستثمار  كل الط

 تخاذ تدابير قانونية لمشاركتيا السياسية " الراىنة حيث تم ا
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