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الجمعيات النسوية من أجل حقوق المرأة

مليكة رمعون

رًٛض رطٕس انجًؼٛبد ف ٙانجضائش غذاح دٕادس أكزٕثش
خبطخ ثخهك يجًٕػبد َغٕٚخ نهُؼبل يٍ أجم دمٕلٍٓ .كبٌ نٓزِ
انًجًٕػبد ؽبثغ دؼش٘ ألَٓب كبَذ يٕجٕدح ف ٙانًذٌ انكجشٖ
(انجضائشْ ٔ ،شاٌ ،لغُطُٛخ ،ػُبثخ ،رٛضٕٚصٔ )…،إٌ ػظًخ ْزِ
انذشكخ ٔ انشؤٚخ انغذٚذح انز ٙكبَذ رزًٛض ثٓب رذل ػهٗ أَٓب ظبْشح
جذٚذح َغجٛب ،يٍ دٛش انًؼًٌٕ (انًشاجغ ٔ انطهجبد) أٔ يٍ
دٛش انشكم (َٕع انزذخالد)ٚ ٔ .كًٍ انزجذٚذ كزنك ف ٙأٌ ْزِ
انًجًٕػبد كبَذ يغزمهخ ف ٙيغزٕٖ رشكٛجٓب ٔ يجبدسارٓب .كم ْزِ
انًجًٕػبد اَزظًذ ػهٗ شكم جًؼٕ٘ دغت لبٌَٕ  .9181كم
ْزِ انجًؼٛبد كبَذ رٓذف إنٗ رذغ ٍٛانمبٌَٕ انشخظ ٙنهًشأح
انجضائشٚخ ػٍ ؽشٚك رذخالد عٛبعٛخ ٔ ،كبَذ رؼزمذ أٌ لبٌَٕ
األعشح رًٛٛض٘ ٔ يُبلغ نهذعزٕس ،دزٗ ٔ نٕ أَٓب رخزهف دٕل
االلزشادبد .ف ٙرنك انٕلذ ظٓش يٕلفبٌ ٚجذٔاٌ أًَٓب يزُبلؼبٌ:
اإلنـــغــــبء ٔ انًشاجؼخ.
رًٛضد عُخ  9181ثًجبدساد َغٕٚخ كضٛفخ ،غُٛخ ٔ يزؼذدح .فٙ
ْزِ انًشدهخ ظٓشد انذشكخ انُغٕٚخ ػهٗ أَٓب انذشكخ االجزًبػٛخ
األكضش لٕح ٔ األكضش ٔدذح ف ٙرُٕػٓب ٔ رغزطٛغ أٌ ركٌٕ لٕح
يؼبدح.
ثؼذ رنك  ٔ ،يغ انٕػؼٛخ انجذٚذح انز ٙػشفزٓب انجالد ٔ انًزًضهخ
ف ٙاإلسْبة ،أطجذذ ْزِ انذشكخ ف ٙيمذيخ انُؼبل ػذ
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اإلسْبة ٔ ػذ األطٕنٛخ ٔ ،يغبَذح نؼبئالد ػذبٚب اإلسْبة.
ْزِ انًٛضح رخض انجًؼٛبد انز ٙثمٛذ ف ٙانًٛذاٌ ،ألٌ األخشٚبد
أٔلفٍ ػًهٍٓ ٔ ْزا ػهٗ غشاس انذشكخ انجـًـؼـٕٚخ فٙ
يــجـًـهـٓـــب ٔ .ثبنؼكظ ،رًٛضد ْزِ انًشدهخ ،ف ٙاألٔل ثبنؼُف
ػذ انُغبء انز٘ رٕعغ فًٛب ثؼذ إنٗ كم انًجزًغ ،ثخهك جًؼٛبد
جذٚذح رذذ َٕػ ٍٛيخزهف ٍٛف ٙانجضائش انؼبطًخ ،رهك انز ٙيضم
األٔنٗ ،أسادد أٌ رزذخم ف" ٙانًٛذاٌ انذغبط عٛبعٛب"  ٔ ،انضبَٛخ
انز" ٙرجذش أٌ رذيج انًشأح ف ٙانذٛبح االجزًبػٛخ ٔ االلزظبدٚخ
ثظٕسح أفؼم .ظٓش ٔػ ٙكجٛش ثبنخطش األطٕن ٙفٔ ٙعؾ
انذشكخ انُغٕٚخ ف ٙيؼظًٓبٚ ٔ .جت اإلشبسح إنٗ أَّ يُز انجذاٚخ
ٔػؼذ انذشكخ انُغٕٚخ لؼٛخ انًشأح ف ٙإؽبس أٔعغ ٔ ْٕ
ػشٔسح ديمشاؽخ انُظبو انغٛبع ٙانجضائش٘ كًطهت نهذٔنخ .ثؼغ
انجًؼٛبد ٔ ٍْ األغهجٛخٔ ،ػؼذ َؼبنٍٓ يٍ أجم يٕاؽُخ انُغبء
كزنك ٔ ،أكضش فأكضش ف ٙيٕلف يؼبسع نألطٕنٛخ انذُٛٚخ ٔ انزٙ
رؼزمذ أَٓب "انؼذٔ انشئٛغ "ٙنذمٕق انُغبء .انجؼغ اٜخش ٔ ْٕ ألم
ػذد ٚشفغ أٌ ٚشثؾ َؼبنّ ثأ٘ ػاللخ نألطٕنٛخ انذُٛٚخ كبَذٔ ،
ٚشغت أٌ ال ٚذن ٙثشأ.ّٚ
يُز َ ،9111شأد ف ٙثؼغ انًذٌ (انجضائشْٔ ،شاٌ ،ثجبٚخ،
رٛجبصح )…،جًؼٛبد َغٕٚخ أخشٖ رزذخم فَ ٙفظ انٕلذ فٙ
انًٛبد ٍٚانذغبعخ عٛبعٛب ٔ ف ٙانًٛبد ٍٚاأللم دغبعٛخ .لؼبٚب
ْٕٚخ انذشكخ انُغٕٚخ يٍ أجم دمٕلٍٓ ٔ ،إػبدح رشكٛض انُشبؽ،
ثذأد رطشح ػهٗ يغزٕٖ ثؼغ انجًؼٛبد.
كزنك لؼٛخ انؼاللخ ثَ ٍٛؼبل يٍ أجم دمٕق انُغبء فٙ
انجضائش ٔ انُؼبل ػذ األطٕنٛخ انذُٛٚخ ٔػؼذ نهُمبػ خبطخ
ثؼذ انُذٔح انؼبنًٛخ انشاثؼخ دٕل انُغبء (انًُؼمذح ف ٙثٛك ٍٛفٙ
عجزًجش  .)9111يغأنخ انمبٌَٕ انشخظ ٙنهًشأح انز٘ جًذ ثؼغ
انٕلذ أػٛذ نهُمبػ.

46

إَغبَٛبد ػذد  ،8يب٘-أٔد 9111

فْ ٙزا انٕلذ انًطبنجخ ثًٕاؽُخ كبيهخ ٔ ربيخ ،إنغبء لبٌَٕ
األعشح ٔ اعزجذانّ ثمٕاَ ٍٛيذَٛخ يزغبٔٚخ دممذ اإلجًبع فٔ ٙعؾ
انذشكخ.
يٛذاَٛب ٔجذد يُٓجٛزبٌ يزكبيهزبٌ .يٍ جٓخ يجبدسح إلسعبل
ػبسػخ رزؼًٍ  22رؼذٚال أخزد يٍ ؽشف أسثؼخ ػشش جًؼٛخٔ ،
كبَذ فشطخ نجؼش انُمبػ دٕل ْزِ انًغأنخ ٔ .يٍ جٓخ أخشٖ،
ركَٕذ يمبسثخ جذٚذح رمٕل أَّ دزٗ ٔنٕ أثمذ ػهٗ يٕلف َظش٘ ٔ
يجذئ ٙدٕل إنغبء انمبٌَُٕٚ ،جغ ٙإٚجبد دم يهًٕط نٓزا انًأصق
ثبلزشاح إيكبَٛخ نهُغبء أٌ رخزبس انُظبو انمبََٕ ٙانز٘ ٚغبػذْب.
ٚزطهت ْزا ٔجٕد يؼبْذاد يزؼذدح.
اعزطبػذ ْزِ انذشكخ يٍ خالل يخزهف انًجبدساد انز ٙأخزرٓب
أٌ رشفغ يٍ انٕػ ٔ ٙانزُْٛبد دٕل انزًٛٛض انز٘ كبَذ انُغبء
ػذبٚبِ كم ٕٚو ،كزنك نكغش كم انطبثْٕبد دٕل ػذد يٍ
انًغبئم.
ٔ يٍ جٓخ أخشٖ دظهذ انذشكخ ػهٗ يكبَخ ف ٙانًجزًغ ٔ فٙ
انذشكخ انُغٕٚخ انؼبنًٛخ ٔ .نٓزا ٚجت اإلشبسح إنٗ أٌ ْزِ انذشكخ
نى رخهك يٍ ػذو ٔ إًَب َْ ٙزٛجخ يجبدساد يشزشكخ نهُغبء فٙ
انجضائش يُز االعزمالل ٔ خبطخ ف ٙانغجؼُٛبد صى ف ٙانضًبَُٛبدٔ ،
انز ٙكبَذ رؼزجش إيزذادا نُؼبالد انُغبء أصُبء دشة انزذشٚش
انٕؽُٛخ .رذممذ ْزِ اإليزذاداد ف ٙاالعزًشاسٚخ ٔ نكٍ كزنك فٙ
انمطٛؼخ ثفؼم انذسٔط ٔ انزجبسة انًبػٛخ.
ثؼذ ػشش عُٕاد يٍ انٕجٕد ٔ انزجبسة انجًؼٕٚخ ،انذشكخ
انُغٕٚخ يٍ أجم دمٕلٍٓ ْ ٙف ٙؽٕس انجُبء "نذشكخ يزؼذدح يٍ
انُغبء ٔ إنٗ انُغبء" ف ٙإؽبس "إشكبنٛخ َغٕٚخ" .رشٚذ أٌ ركٌٕ لٕح
الزشادبد .أطجذذ انذشكخ ،انٕٛو ،دمٛمخ ال رغزطٛغ رفبدٓٚب.
أشكبل جذٚذح نهزُظٛى ٔ انؼًم ػشفذ انٕجٕد .فكشح انؼًم ػٍ
ؽشٚك يششٔع أطجذذ دمٛمخ ػُذ ػذد كجٛش يٍ انجًؼٛبد.
انًغبئم انًزؼهمخ ثبنذٔس انز٘ ٚجت أٌ رهؼجّ ف ٙانًجزًغ ٔ ارجبِ
انُغبء ٔ ،انؼًم ػهٗ انزُْٛبد…يبصال يزٕاطال ٔ يٕػذب شٛئب
47

إَغبَٛبد ػذد  ،8يب٘-أٔد 9111

فشٛئب .يشكم انجذٚم ٚطشح ٔ ٚزكهف ثّ ػٍ ؽشٚك ركٕ ٍٚانشبثبد.
ظٓش ٔػ ٙجذٚذ ػُذ انًُبػالد نذمٕق انُغبء .نمذ أخزٌ انذسٔط
ٔ انزجشثخ انًشح يٍ أعالفٍٓ انهٕار ٙشبسكٍ ف ٙدشة انزذشٚش
انٕؽُٛخ ٔ ،خٛجخ آيبنٍٓ غذاح االعزمالل ،فإٍَٓ رشدٌ أٌ رجؼهٍ
دشكزٍٓ رزفبدٖ َفظ انزجشثخ ٔ .نٓزا فإٍَٓ لشسٌ ٔػغ ؽهجبرٍٓ
ف ٙانًغبٔاح ٔ انًٕاؽُخ ف ٙلهت كفبدٍٓ ٔ يذبٔنخ انجذش ػٍ
رذبنفبد ف ٙانًجزًغ ،ف ٙانًُظًبد االجزًبػٛخ ٔ انغٛبعٛخ ٔ فٙ
انغهطخ ٔ ،جش لٕٖ دًٚمشاؽٛخ أخشٖ َذٕ يٕالفٍٓ ٔ .يٍ ُْب
فإٍَٓ دممٍ ػاللخ جذٚذح نهغٛبع ٔ ٙاألدضاة انغٛبعٛخ .فأطجذٍ
أ ٌٜاػٛبد ثأٌ يغأنخ انمبٌَٕ انشخظ ٙنهًشأح ْ ٙيغأنخ
دغبعخ ،ألَٓب ف ٙلهت األصيخ انغٛبعٛخ انذبنٛخ ف ٙانجضائش ٔ ،إٍَٓ
ٚشدٌ أٌ رضٌ ثكم لٕاْب ك ٙال ٚكٌٕ دم أٔ يغبٔيخ يغ
اإلعالي ٍٛٛػهٗ دغبة انُغبء ٔ ،كزنك ألٌ ْزِ انًغأنخ رزأعظ
ػهٓٛب انؼاللخ االجزًبػٛخ داخم األعشح ٔ ،طشاػبد انًظبنخ
انز ٙرذذس داخهٓب ث ٍٛانُغبء ٔ انشجبل .ثذٌٔ أٌ َكٌٕ ٔاًٍْٛ
ػهٗ أٌ انًطبنجخ ثبنًغبٔاح رجمٗ فٔ ٙلزُب انشاٍْ رهك انز ٙرذافغ
ػُٓب ألهٛخ َغٕٚخ سادٚكبنٛخْ .زِ انذشكخ يججشح ػهٗ انذفبع ػٍ
دمٓب ف ٙانٕجٕد ٔ ،أٌ ٚكٌٕ نٓب يششٔع د ٕ٘ٛنهذفبع ػُّ فٙ
إؽبس يجزًغ دًٚمشاؽ ،ٙػبدل ٔ يزؼذد.
ْزِ انذشكخ انز ٙرزجُٗ انُغٕٚخ ٔ ،انز ٙدممذ يكبَخ ف ٙانذشكخ
انؼبنًٛخ نذمٕق انُغبء ،أال رُجخ إرا أدخهذ فَ ٙؼبنٓب األخز ثؼٍٛ
االػزجبس انًشبكم انًطشٔدخ ف ٙانفؼبء انخبص ٔ انؼبئهٙ؟ ثبنفؼم
َالدع أَّ ال انًجبل انؼبئه ٔ ٙال انًغبئم انجُغٛخ لذ رى انزطشق
إنٓٛب ػًٍ يطبنت انذشكخ انُغٕٚخ.
نقلة إلى العربية :قادة قدور بن عابد
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