
ISSN: 2335-1039 جتهاد للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة اال 

.453 - 439 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

440 

 

 29/11/2022 :القبولتاريخ                     02/09/2022رسال: اإلتاريخ 

 

اسية ودورها في دعم الحقوق السي العربية واإلسالمية الحركات النسوية 

 للمرأة

Arab and Islamic feminist movements and their role in 

supporting women's political rights 
  1*بوحفص روميلة

  )الجزائر(قاصدي مرباح ورقلة جامعة1
hiba_djahnine@yahoo.fr 

 

 الملخص:         

سية للمرأة الحركات النسوية في دعم الحقوق السيادور  إبرازتهدف الدراسة إلى         

انتقال و  الغربيةفي كثير من الدول  أتهامنذ نش لهاالموجه  هانشاطأفكارها ومن خالل 

قد ول ،بكرافيها م هذه الحركات  التي بدأ نشاطواإلسالمية ة الدول العربيموجاتها إلى  

فية ياسية والثقااالجتماعية والسالمرأة نشغاالت ال كما تراه داعمادورا  األخيرة هذه لعبت 

 رئيسية الاألسباب من الدين   أنحيث ترى  ،رضها مع تقاليد وأعراف تلك الدولرغم تعا

ي سعي وف ،بصفة خاصةمنها السياسية عامة و قهاوضياع حقوالتي أدت إلى تخلف المرأة 

ها طلقاتواإلسالمية لنصرة المرأة وحقوقها حسب نظرتها ومنالحركات النسوية العربية 

نع سبل للوصول لمراكز ص إيجاد على فيها عملت  بمراحل عديدة هذه الحركات مرتو

 نخراط بعضا ذلكلحقوق المرأة وقد ساعدها في  المساندةفرض توجهاتها القرار ل

 إلقليميةواولية المنظمات الدبلورة  هذه الجهود إلى  جانباألنظمة العربية واإلسالمية  في 

ى الدول ويفرض علالسياسية للمرأة الحقوق يكرس فيها لتصور شامل  والمواثيق الدولية 

 .وطنياهذه الحقوق أخذ اإلجراءات الالزمة لدعم 

 العربية  لنسويةالحقوق السياسية ،الحركات النسوية ،ا المرأة، :المفتاحيةت الكلما        

  القانون الدولي

        Abstract:  

        The study aims to highlight the role of feminist  

movements in supporting woman’s political rights through their 

ideas and activism directed towards her, since their inception in 

many European and American countries, beside the transmission of 

their waves to the Arab and Islamic countries in which the activities 

of these movements began early, and the latter played an important 

supportive role for woman’s social, political and cultural concerns, 

                                                             
 المؤلف المرسل  *
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even though they oppose traditions and customs of those countries, 

these movements believe that religion is one of the main reasons 

that led to underdevelopment of women and the loss of their rights 

in general and their political ones in particular. Meanwhile the 

Arabic and Islamic feminist movements were working to support 

woman and her rights based on their vision and values, they went 

through many different phases, because they aimed to reach 

decision-making positions so they impose their values that support 

woman's rights. And it helped in that, the involvement of some 

Arab and Islamic regimes, along with the formulation of 

international, regional organizations and global covenants for a 

clear vision in which the political rights of women are enshrined, 

and states are required to take the necessary measures to support 

these rights 

           key words :Women, feminist movements, political rights, 

Arab feminism, international law. 

 

  مقدمة:         

غم ما ر المرأةحقوق عن في بلورة تصور للدفاع النسوية لحركات ا نجحت لقد          

ق التي مطالبها والطروالتي ظهرت جليا في  األحيانمتطرفة في غالب  أفكارتحمله من 

ها ضطهادواالدين سبب في تخلف المرأة  منطلقاتها أن والتي ترى فيانتهجتها لتحقيقها 

   .وتهميشها

ت صورة مصغرة عن الحركاة واإلسالمية وكانت الحركات النسوية العربي         

 أفكار ناألحياوحملت في غالب البيئة المحافظة التي نشأت فيها الغربية رغم النسوية 

لهذه  الميةواإلسالعربية  األنظمةشاذة لم تستوعبها المجتمعات ،ولكن مساندة الكثير من 

ية حماللدول لالملزمة  اتاالتفاقيالكثير من  أصدرتالمتحدة التي  األمم بمباركة  الحركات

ل على وفي نطاق واسع كان أهمها العم هذه الحقوق سمحت لها في تبني   المرأةحقوق 

فكر ن بر عتشريعات وطنية متوافقة مع المواثيق  الدولية التي غالبا ما كانت تع إصدار

ر من في كثيشرعية دولية ووطنية  أعطتهاالذي  األمرمنطلقاتها  الحركات النسوية و

  .الدول

ن عالدفاع جل من أ واإلسالميةالحركات النسوية العربية  سعيوخالل مسيرة 

انت كة دعدمتومطالب  أفكارالحقوق السياسية للمرأة مرت بمراحل مهمة تبلورت فيها 

لكثير االتها ط أين  وكانت بعيدة كل البعد عن بيئتها التي نشأت فيهاغلبها غربية التوجه أ

 من االنتقادات.

ية سوالدراسة من خالل الوقوف على دور الحركات الن أهميةتتجلى  :ة الدراسة أهمي

 ل عرضمن خال للمرأةفي بلورة تصور لتبني فكرة الحوق السياسية  واإلسالميةالعربية 

  .خالل هذه المسيرة تمخضتالتي  األفكارهم أ إبرازهم المراحل التي مرت مع أ
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 لحركاتاالتي تبنتها  األفكارالوقوف على أهم تهدف الدراسة إلى الهدف من الدراسة :

تى في حفي المطالب أو  سوآءاوكيف أخذت  منحى تصاعدي  واإلسالميةالنسوية العربية 

 .ةل كل مرحللها خالتنوع الفواعل التي ساندت هذه الحركات وكانت الداعم القوي 

هم أز راإلباريخي استعملت في هذا المقال المنهج الوصفي والمنهج التالمنهج المتبع :

مع صة ة خاالتي تحملها الحركات النسوية عامة والحركات النسوية والعربية بصف األفكار

  .هم المراحل التي مرت بها هذه األخيرةلوقوف على أا

ن يمك اوأهميتهالدراسة  أهدافمن خالل عنوان الدراسة  وما استعرضته من : اإلشكالية

 التالية : اإلشكالية إدراج

سية في الدفاع عن الحقوق السيا واإلسالميةاهمت الحركات النسوية العربية كيف س

 ؟ للمرأة

احل كيف نشأت الحركات النسوية؟ ،ماهي أهم المر:فرعية ال سئلةإدراج بعض األمع 

ها هذه ي تبنتالت األفكارماهي أهم  ، ؟واإلسالميةالتي مرت بها الحركات النسوية العربية 

  الحركات؟

  

 األول :الحركات النسوية المنشأ والمفهوم  المبحث            

تها ت النسوية وأبعادها ومنطلقاتاريخ ظهور الحركا لمبحثانتناول في هذا 

 وعرض بعض التعاريف المختلفة لهذه الحركات والعوامل التي ساهمت في ظهورها.

 األول : تاريخ ظهور الحركات النسويةالمطلب             

لظهور الحركات النسوية الغربية  إلى أوائل عصر الثورة ولى ات األتعود البداي 

 1860-1790بين  الصناعية، حيث تشير األحداث التاريخية إلى نشاط وقع في الفترة ما

وأن تلك الفترة كانت بداية الحركة النسوية واتجاهاتها الفكرية، حيث امتازت تلك الحقبة  

، وكذلك مرحلة الثورات في نظر أصحابها ة وأفكار تنويريةبظهور حركات حقوقي

والشاهد على ذلك التاريخ أن  الفرنسية واألميركية وما تبعها من قضايا حقوقية للمرأة،

ناشطة بحقوق  Mary Wollstonecraft ماري و ولستون كرافت وثيقة نسوية كتبتها

المجتمع  ، ناقشت فيها نظرةالدفاع عن حقوق المرأةتحت عنوان  1792المرأة بتاريخ 

،غير أن الفضل الكبير في دعم  (1) لألنوثة، وضحت فيها أن المجتمع ظلم المرأة وقيدها

لمساواة السياسية بين الجنسين، إنما يرجع إلى الفيلسوف اإلنجليزي الداعية لالحركة 

حيث قدمه  1869المنشور سنة  -استعباد النساء (، الذي ألف کتاب )جون ستيوارت ميل

، وقويت تلك  الفكرة آنذاك إذ يقرر حق التمثيل السياسي للنساءموم مشروع إلي مجلس الع

 (2) يميل إلى التسليم بحقوق المرأة السياسيةي العام اإلنجليزي ألراجعلت ظروف  أيدتها

تتعالى األصوات النسائية األوروبية المنادية بالمساواة مع الرجل إال أن وبدأت تتوالى و

اجتماعية احتجاجية، ولم تتخذ شكل التعبير المنظم إال خالل ذلك لم يتحول إلى حركة 

م ليعبر 1895ول مرة عام مطلع القرن التاسع عشر أين تم صياغة مصطلح النسوية أل

،وقد تم اعتماده رسميا سنة (3) متعدد االتجاهات ويتشعب إلى فروع مختلفة عن تيار

د من األفراد المناضلين ألجل وحتى بعد مدة من نحت مصطلح النسوية فان العدي ، 1910

وتم تداول مصطلح النسوية فقط في اآلونة  حقوق المرأة لم يعتبروا انفسهم نسويين ،

،ولتوضيح أهمية (4)األخيرة فاطلق على جميع المجموعات التي تدافع عن حقوق النساء 
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 تدقيقنا في ضبط المصطلح قبل السير قدما في استعراض ماهيته. نسوق مقولة المفكر

المعروف د. محمد عمارة في هذا الصدد حيث يقول: " إذا نظرنا إلى أي مصطلح من 

المصطلحات باعتباره " وعاء" يوضع فيه "مضمون" من المضامين، وبحسبانه "أداة" 

تحمل "رسالة".. فسنجد صالحية الكثير المصطلحات ألداء دور  "األوعية" و"األدوات" 

ا إذا نظرنا إلى المصطلحات من زاوية "المضامين" على امتداد الحضارات المختلفة، أم

حيث الرسائل الفكرية التي حملتها األدوات  التي توضع في أوعيتها، ومن

وهذا ما  ،(5)"المصطلحات".. فستكون هناك حاجة ماسة إلى ضبط المصطلحات

 سنحتاجه في استعراض باقي المباحث

في  والعوامل التي ساهمتسوية الحركات النوأسس أبعاد المطلب الثاني :         

 (6) ظهورها

  : أسس هامة أبعاد أساسية و (Féminisme) للحركات النسوية أو         

 أبعاد الحركات النسوية أوال :

 بعد سياسي:-1

ط فهي واحدة من جماعات الضغط التي تمارس العمل السياسي من خالل الضغ 

  .لنساء وتنظمهن لهذا الغرضوالتأثير على مراكز القرار السياسي، وتعبئ ا

  بعد حقوقي و قانوني :-2

 فهي حركات تطالب بتشريع قوانين جديدة تضمن حقوق وحريات النساء بشكل

يز ع التميلرف أفضل، كما أنها تراقب التطبيق العملي للقوانين و مدی مصداقيتها وفعاليتها

 .ضد النساء

  بعد معرفي ونظري:-3

 نونالقاسفة واالجتماع والتاريخ وابعة لعلوم الفللقد كانت  دراسات المرأة ت

في  صاتهأصبحت اآلن وبعد تشعبها وتزايد الدراسات فيها علما مستقال له فروعه وتخصو

ؤية للر الجامعات الغربية خصوصا وانتقلت الحركة إلى مرحلة األبستمولوجيا والتنظير

 النسوية. 

 بعد عقائدي وفلسفي:-4
ات لحركافي والتطورات الراديكالية التي حدثت في فكر بعد تطوير البعد المعر 

 هاصة بقائد ومنطلقات تصورية خاالنسائية ، أصبحت بذلك  مدرسة فكرية فلسفية ذات ع

م، وهي لعالوهي تحاول انطالقا من عقائدها رسم طريقة خاصة لحياة المرأة، وعالقاتها با

ه لى توجيذا إهء العالم كله ولجأت في ال تكتفي بالتنظير للمرأة الغربية فقط، وإنما لنسا

 م.إلسالانتقادات حادة وجوهرية لكل واألديان التي رسمت نمط حياة المرأة بما فيه ا

 : بعد اجتماعي-5

  (7) األسرة وبنى العالقات فيها ودور المرأة في المجتمع ألنها تمس

 أسس الكتابات النسوية : :ثانيا

 سس:تنطلق الكتابات النسوية  من عدة أ

 النساء فئة ال يكن تجاهلها ،وحماية حقوق اإلنسان - -

 اللبرالية هي اللغة السياسية المثالية - -

 النسوية هي وعي فكري ومعرفي وحضاري  -
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 سيلةوتعرف النظرية النسوية بماديتها ،والمادية هي اللغة ،فاللغة هي اهم  -

 ومةالمنظ للمقاومة السياسية وترسيخ الهوية وتأكيد مكانة ودور المرأة في

 الثقافية 

 ترفض النسوية أن تكون نتاجا لتطورات تاريخية وسياسية  -

 .(8)عالمالتركيز على الدين والعرق والثقافة يشكل تهديدا لوحدة النساء في ال -

 : عوامل ظهور الحركات النسويةثالثا

 هاعلي مرأة وسيطرة الرجل المطلقةبحسب أفراد الحركة النسوية، فإن تهميش ال

 منحها هو لنفسه، كان السبب في ظهور جماعات ذكورية متطرفة، كانت لهاوالتي 

ذه مت هنظرتها التي يمألها حب التحكم والتسلط والقيادة واستعباد المرأة، فقد أحك

ما م، ال تكون لها فرصة إلثبات وجودها الجماعات قبضتها وشددت الخناق عليها حتى

ة ر حفيظاألمر الذي أثا -الرجل والمرأة  -أدى إلى ظهور تفرقة وتمييز بين الجنسين 

ة نظر دعاة الحركة النسوية، فأصبحن ال يؤمن إال بالتخلي عن المنطلقات التي كونت

ف عراالعقائد واأل التمييز وتفضيل الرجال لنفسه على المرأة وتشمل هذه المنطلقات؛

زات حد إفراأال إما هو  الدينية والشرائع السماوية، باعتبار أن الوضع الذي آلت إليه المرأة

تبطان ن مرتلك النظرة الموجودة في التراث الديني وكذا الفكر الفلسفي بحكم أن االثنا

 ال يمكن إنكار عامل الدين الناتج عن تحريف نصوص العهدين ومنه،(9) ببعضهما

 ي كلالقديمين في ظهور بوادر للحركة النسوية ، فلقد صورت هذه النصوص  المرأة ف

من  انة  اليهودية والمسيحية على أنها أصل الخطيئة ، فكانت هذه النصوصمن الدي

ي سائدة فال لمعتقداتالدوافع األساسية  لظهور ما سمي بالحركات النسائية  لمناهضة هذه ا

 .تلك الفترة

    

 سوية الحقوق السياسية للمرأة وعالقتها بالحركات الن : المبحث الثاني          

ق السياسية وأهم الحقو،ول في هذا المبحث ماهية الحقوق السياسية للمرأة نتنا          

 .رأة للم في القانون الدولي مع إبراز تصور الحركات النسوية للحقوق السياسية للمرأة

 الحقوق السياسية للمرأة ؟ ماهي :المطلب األول           

سألة ماول مرجوة عند تنالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء الغاية ال تشكل 

ائق لحقوق اإلنسان وقد شكل التمييز ضد النساء الع أساسي حقوق النساء وهي مبدأ

الل خه من ر ويعاد إنتاججذالتمييز الذي يت الجنسين هذااألساسي لتحقيق المساواة بين 

 لأشكاالممارس على النساء لكونهن نساء وهو من أكثر أي العنف  العنف الجندري،

 .(10) وعاويشكل أبشع انتهاكات حقوق اإلنسان وأكثرها شي ضد النساء انتشارا  التمييز

الحقوق :أما بالنسبة لتعريف الحقوق السياسية للمرأة فقد عرفها البعض بانها 

إدارة ياسية والس التي أقرتها الدساتير والقوانين للمرأة والمتعلقة بحق المشاركة في الحياة

ي حكم فبأنها الحقوق التي تمكن المرأة من اإلسهام خرون ،وعرفها آ(11)شؤون الحكم 

 ة.بلدها بوصفها شريكة في إقامة نظام الجماعة السياسي

الصكوك الدولية  في مختلف ويشير مصطلح حقوق المرأة في القانون الدولي 

المتعلقة بصفة خاصة بالمرأة و التي يقصد بها اإلنسان البالغ من جنس أنثى، وتشتمل هذه 

كوك على جملة من المعايير التي تكرس عدم التمييز، وتؤكد على معاملة النساء الص



ISSN: 2335-1039 جتهاد للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة اال 

.453 - 439 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

445 

 

حقوق  وتعتبر ،قات الخاصة والعامةيابالطريقة نفسها التي يعامل بها الرجال في كل الس

مشاركة المرأة  وتعتبرال تقبل التصرف وال التجزئة،  التي المرأة جزء من حقوق اإلنسان 

اسية وعلى قدم المساواة مع الراجل، سواء كان ذلك على الصعيد الكاملة في الحقوق السي

الوطني أو حتى الدولي، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هما من أهداف 

 .(12) المجتمع الدولي

 الحقوق السياسية للمرأة التي أقرها القانون الدولي -1

الل خوق منحت لها من تتمتع المرأة بالعديد من الحقوق السياسية وهذه الحق

لعام  اسيةالعديد من االتفاقيات الدولية ابتداء من اإلعالن الخاص بحقوق المرأة السي

ص له ل شخكالتي  تنص المادة األولى من اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة على أن  1952

 إلى الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبالده والوصول في ظروف متساوية

ات تخابلوظائف العامة في دولته مؤكدة على أن للنساء الحق في التصويت في كل االنا

ة عام المنظمة في دولهن، كما لهن حق الترشح لكل الوظائف االنتخابية  وشغل وضائف

ي ما لدولاغير انتخابية  في ظروف متساوية مع الرجل ،ومن الحقوق التي أقرها القانون 

 : (13) يلي
 التصويت في الحق -       

 الدولة  في العامة الشؤون إدارة في الحق -      

 انتخابية  عامة لمناصب الترشح في الحق -      

 انتخابية غير عامة مناصب شغل في الحق  -      

  ةدور الحركات النسوية في بلورة تصور للحقوق السياسية للمرأالمطلب الثاني :
"منظومة فكرية أو  وية على أنها الحركات النس "Hachette يعرف "معجم 

 و يبسترمسلكية مدافعة عن مصالح النساء، والداعية إلى توسيع حقوقهن، أما معجم 

Webster  فيعرفها على أنها النظرية التي تنادي بمساواة الجنسين سياسيا واقتصاديا

لجنسي واجتماعيا، و تسعی كحركة سياسية  إلى مناصرة  حقوق المرأة و إزالة التمييز ا

الذي تعاني منه المرأة ،  وتعرف الحركة النسوية على أنها حركة تسعى إلى إعادة هيكلة 

فهي  ى ( في جميع العالقات اإلنسانية العالم على أساس المساواة بين الجنسين ) ذكر / أنث

حركة ترفض كل تمييز بين األفراد على أساس الجنس ، وتلغي جميع االمتيازات 

ة ، وتسعى جاهدة إلقامة االعتراف باإلنسانية المشتركة للمرأة والرجل واألعباء الجنسي

أن   محمد عمارة،ويرى المفكر المصري (14) باعتبارها أساس القانون والعرف

الحركات النسوية الغربية، قد أفرز أفكارا وممارسات جعلت شريحة محدودة العدد 

ه، ألن تحررها إنما يمر عبر الصراع والتأثير، ترى المرأة ندا مماثال للرجل، ومنافسة ل

ضده وضد منظومة القيم اإلسالمية والشرقية، التي تزاوج بين إنصاف المرأة وتحريرها 

ومن هذه الشريحة هذه  فطرة التميز بين اإلناث والذكور وبين بقائها أنثى تحافظ على

، هذه (15) ةمنظومة ذكوري -المنظومة القومية اإلسالمية والشرقية، ألنها في نظرها 

لسبب الرئيسي لتردي أوضاع التي يعتبرها آخرون  تيارا علمانيا ترى في الدين ا الحركة

وتتهم الدين بتكريس فكرة األبوية وتكريس نظرة الرجل للمرأة باعتبارها زوجة  ،المرأة

، ويراها آخرون  (16)وأم فقط ،وبالتالي تبرير خضوع المرأة وقهرها العتبارات دينية 

حركة تهدف إلى إعطاء المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل، واألمر األكثر إثارة هو  بانها
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تجاوز هذه الحركة مسألة المساواة وسعيها إلى ما هو أكثر منها أمام القانون أي إلغاء كل 

وهذا  االختالف بينهماالفوارق بين الجنسين على مستوى األدوار االجتماعية المبنية على 

 .(17) ية عن غيرها من التيارات والحركاتما يميز النسو

في  تمثلويراها البعض أنها حركة سياسية تهدف إلى الغايات االجتماعية التي ت

ضايا الق حقوق المرأة وإثبات ذاتها ودورها، والفكر النسوي يعتبر مفهوما نظريا يشمل

ن راتهمن خبوالتحليالت التي تصف وتفسر سبل تحسين أوضاع النساء وكيفية االستفادة 

 ي المجتمعحركة اجتماعية تتبني قضية النساء ف ، وعرفها البعض باعتبارها(18)وتفعيلها

 النساءوجال من منطلق القناعة بوجود خلل في ميزان القوى االجتماعية والسياسية بين الر

صري أنها أي شكل من المقابلة ألي شكل من التَّمييز العن:  أيضاومن التعريفات 

وتسعى  ،(19)امرأةكونها المجتمعي للمرأة، والذي يجعلها تعاني فقط لمجرد  الشخصي أو

 السن، :العرقالنوع االجتماعي  أساسوضع حدود للعدالة على   إلىهذه الحركات 

 خرىاألدود والكثير من الحالحالة االجتماعية االقتصادية والسياسية والدينية  ،الجنس،

مات التي السنوية من األفراد والمجموعات والمنظ وتتشكل الحركة ،(20) الغير مذكورة 

 .(21) تشترك في الموقف والهدف وتعبر عن ذلك بالفكر والعمل

ين الحركات النسوية بانها مفهوم سياسي مبني على مقدمت موريس بامويعرف 

الرجال ين وبمنطقيتين أساسيتين مفادهما :أن بين النوعين مؤسسة تقوم على عدم المساواة 

ساواة دام المانع اء تعاني النساء بسببها من انعدام العدالة في النظام االجتماعي ،وإنوالنس

ن قافة بيالث بين الجنسين ليس نتيجة لضرورة بيولوجية، لكنه ناتج عن الفروق التي تنشئها

م : فهالجنسين ،و يقدم هذا المفهوم للنسوية جدول أعمالها الذي يحتوي على مهمتين

ذه هم تغير ين ثعية والنفسية التي تنشئ وتؤيد انعدام المساواة بين النوعياآلليات االجتما

 .(22) اآلليات

ونجد أيضا أن  مهام الحركة وأنشطتها قد تمحورت حول العمل من أجل  

ل من ينتقمعاملة أفضل للمرأة مقارنة مع الرجل، ثم اتسعت دائرة هذا الهدف تدريجيا ل

ن، ثم لعشريا( في بداية القرن )التصويت والترشيحة بحق (،إلى المطالب)المساواة والرفاه

قرن ن ال( في النصف الثاني مالعدالة وتمكين المرأةجرى تجاوز ذلك إلى وجوب تحقيق )

 .(23) العشرين

  

 رها السياسيةوأهم ادوا الحركة النسوية العربية واإلسالميةنشأة : الثالث المبحث        

 تاريخيابها  بية والمراحل التي مرتحركات النسوية العرال حثالمبنتناول في هذا         

كات الحر ،أما الفرع الثاني سأتطرق فيه إلى وكيف تبلورت األفكار لدعم حقوق المرأة 

  . السياسية المرأةوأهم أفكارها لدعم حقوق  النسوية اإلسالمية

 األول : النسوية العربية المطلب         

إلى وجوب االنتباه إلى بعض المحاذير من استخدام  لتايبعايشه اتشير الكاتبة 

مفهوم الحركة النسوية لتوصيف الحركية التي شهدتها الدول العربية في إطار المطالبة 

بحقوق المرأة والعمل على تحريرها منذ عصر النهضة إلى اليوم، ويرتبط ذلك بجملة من 

لنسوية ارتبط بشكل مباشر بحركات االعتبارات التي يبقى من أهمها أن مفهوم الحركة ا

اجتماعية معروفة خاضتها نساء الغرب في فترات تاريخية معينة ليظل المفهوم بلغة 
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أخرى وليد سياق سوسيو ثقافي ارتبط بالغرب، ويظل ذلك المفهوم إلى اليوم يحيل إلى 

ك الدالالت السوسيو تاريخية والسمات المميزة التي ال يجوز أن تنطبق على غير ذل

أيضا أن عملية التحقيب التاريخي لمسار الحركة الكاتبة ، وتأكد (24) السياق المنتج له

النسوية العربية قد يفضي إلى استجالء اربع محطات أساسية ،ويجوز التأكيد بتقاطع ذلك 

 .التاريخ بين جل الدول العربية في المالمح في كل مرحلة من المراحل 

 المرحلة األولى:-1

م وكان بروزها  1914-1820النهضة العربية في فترة ما بين بدأت حركة 

ي هذه المرحلة  وف ،(25)األولي في مصر وبالد الشام ثم انتقلت لكافة أنحاء البالد العربية 

  جموعةمزاد اختالط العرب بأوروبا، وتوسع انفتاحهم على  حضارتها وثقافتها فنادت  

ية ة الغربلحضارإلى األخذ واالستلهام من الغربية عرب المتأثرين بالثقافة امن المثقفين ال

مين ب مهتولما كان الغر ،ج من حالة التخلف واألمية والفقرالمتقدمة في محاولة للخرو

لعرب اقفون اهتم هؤالء المث مشاركتها في الحياة العامة كذلكبالمرأة وضرورة تأهيلها و

ة ما المرأة العربية إلى غاي تطورت الكتابة عن قضية تحرير،و(26)بموضوع المرأة 

م الذي 19في أواخر القرن  المرأة الجديدةو  تحرير المرأةفي كتابيه  قاسم أمينكتبه 

حالة  طرب ، وقدعربية الذي تكلم عنها بشكل مباشرطرح فيهم مشاكل االجتماعية للمرأة ال

 .(27)ميإلسالا نتشرة في العالم العربيبالعادات والتقاليد المالمرأة المستعبدة في نظره 

، خاصة لتوضيح إشكالية موقع  "رفاعة الطهطاوي"إسهامات إلى جانب  

أتنا امرابه في كت الحداد الطاهر الشيخما كتبه  إلى باإلضافة في المجتمع المصري المرأة

الذي حاول مناقشة قضية  1930تونس عام  فيالذي صدر   في الشريعة والمجتمع

ن العادات مالعربية   المرأةتحرير  إلىتدعو عوات الفكرية الد وكل هذه  ،المرأةاضطهاد 

هدى يس فكانت البداية للحركة النسوية العربية بتأس ،(28)باليةالتي يرونها عادات 

دات أين كانت إنذارا ببداية االتحا 1924لالتحاد النسائي العربي سنة  الشعراوي

" إلى روما الشعراوي هدىوالجمعيات النسوية نشاطها في مصر، فعندما سافرت "

د م وكان يعني المرأة بشكل خاص، وبع1923لحضور المؤتمر الدولي الذي عقد عام 

 تحرير المرأة على خطى نساءودعت إلى  ها تزعمت الحركة النسائية في مصرعودت

ير كثه ال، وعقد المؤتمر األول لالتحاد النسائي برئاسة الشعراوي حيت دعيت إليالغرب

 .ييا رئيسة االتحاد النسائي الدولوحضرته شخص ،مكانة  في مصر من النساء ذوات

 ألصحاب هذه المبادرة  وحثتهن علىزوجة روزفلت في رسالة  وشجعت 

نون  وكانت أول مطالبهن غريبة فقد طالبن بحذف ،المضي قدما على خطى نساء العالم

يزا سحاد مينة االتوأشعراوي النسوة وتاء التأنيث الساكنة من المعجم اللغوي ،وشاركت 

 (،يتجل منح المرأة حق التصوأفي مؤتمر )االئتالف العالمي من  في أمريكانبراوي 

بإصالح قانون األحوال الشخصية ،كما نظمت النساء بالمشرق  1926وطالبت سنة 

 .1930العربي مؤتمرات دولية ومنه المؤتمر الذي انعقد بدمشق في صيف 

اة بين الجنسين إلى جانب تأسيس العديد من وطالبت فيها المشاركات بالمساو

،لقد أخذت (29)التي تصب في نيل المرأة لحقوقهاالفعاليات في كثير من الدول العربية  

األفكار التحررية التغريبية المتعلقة بالمرأة في البلورة العملية بصورة شديدة السرعة 

بالزعماء والوجهاء  داخل المجتمعات العربية واإلسالمية، فنزعت زوجات من عرفن
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النساء الالتي يحضرن خطبه، أن يزحن النقاب عن  سعد زغلولحجابهن؛ حيث دعا 

بالغ األثر في انتشار  كمال أتاتوركوجوههن ، وقد كان لسقوط الخالفة العثمانية  على يد 

األفكار التغريبية التي تدعم الحركات النسوية في بلدان الخالفة ،فقد اجبر أتاتورك نساء 

أنقرة على نبذ الحجاب، وخرجت زوجته سافرة ترتدي مثل ثياب الرجال، وتحرض نساء 

أنقرة على المطالبة بسماوتهن بالجنس اآلخر إضافة إلى إجراءات تمس جوهر الدين 

 .(30)اإلسالمي 

 :المرحلة الثانية -2

دي ية تنسحب على عقإن الحركة النسوية في هذه المرحلة  في البالد العرب

ة لفترالخمسينيات، حيث شهدت عموم أوضاع المرأة العربية خالل هذه اينيات واألربع

حق ق، كالتاريخية تطورا نسبيا، وترسخ ضمنها بعض ما تمت للمطالبة به سابقا من حقو

كات ري تحالنساء في التعليم، أو حقهن في العمل، واتسمت هذه المرحلة بزيادة  أكبر ف

وفي  ،(31)المطالب االجتماعية نحو الفعل السياسي  حيث تم تجاوزت، النساء العربيات

سنة  فاطمة نعمت راشدهذه المرحلة أسس أول حزب نسائي مصري على يد 

ات لطبقاوالذي نادى بالمساواة بين الجنسين وتبني قضايا المرأة المصرية من كل 1942

(32). 

ن مرحلة مها هو انتقال(33) ومن أبرز المالمح النسوية العربية  في هذه المرحلة

ا ، وجعلهربيةالتأثر بنمط الحياة للمرأة الغربية إلى مرحلة استلهام الرؤى الفلسفية الغ

 وضع عقيدة للمرأة في حركتها و وضعها ،وانتشر في بعض األدبيات الربط بين تحسين

ألفكار ذه اهوقد واجهت  المرأة أو تغييره، وبين التغيير الشامل والجذري في قيم المجتمع

كما  افي،ديد من االنتقادات والهجوم نظرا لكونها تخرج عن اإلطار المجتمعي والثقالع

 ة.الميتتعارض بشكل صريح مع األطر الدينية التي تتبناها المجتمعات العربية واإلس

 المرحلة الثالثة :-3

 وشهدت هذه المرحلة التحام الحركات النسوية بأنشطة األحزاب السياسية

لسياسي لمشهد افي ا العمالية واألندية الفكرية والجمعيات األهلية المنبثقةالوطنية والنقابات 

ي فؤثر العربي، وكان لظهور الدولة الوطنية ونيل االستقالل لكثير من الدول فاعل م

لى إاعد مشهد العمل النسائي العربي من خالل تبني توجهات المساواة بين الجنسين، وس

وع وتن عربيات، وتطور أشكال الفعل النسائي العربيحد كبير في تغيير وضع النساء ال

لمرأة انمت آلياته ومؤسساته، وتنوع صور انخراط المرأة في الحياة المهنية...... كما غ

 يعاتالعربية إلى حد كبير من مناخ تدخل الدولة في المشهد النسائي عبر سن التشر

 لمرأةاذلك بجالء في نيل والحرص على تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، ويبرز 

عض وء بالعربية بنسب متفاوتة جملة من الحقوق السياسية، كحق االنتخاب والترشح وتب

  .ةوسائر الهياكل الحزبية والنقابي المناصب القيادية في الحكومة والبرلمان

 المرحلة الرابعة :-4
تاز فتمتد من منتصف السبعينيات من القرن العشرين إلى يومنا هذا حيث ام

مشهد العمل النسائي العربي بتنامي المنظمات النسائية المستقلة وغير الحكومية المتبنية 

لمرجعية حقوقية دولية ومعتمدة لما انبثق دوليا من مرجعيات ومقاربات ومفاهيم مستجدة، 

كالنوع االجتماعي والتمكين وغيرها، وقد اتسمت المرحلة بانعقاد مؤتمرات دولية ذائعة 
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قد ساعد تبني اغلب وفيعة المستوى حول قضايا المرأة والنوع االجتماعي...الصيت ور

الدول العربية وحكوماتها للخطاب الدولي حول المرأة والنوع االجتماعي وكذا قضايا 

التمكين على دعم الحقوق السياسية  للمرأة العربية ،كما كان لمشاركة  الدول العربية 

م 1975النساء منذ المؤتمر الدولي األول المكسيك المبكرة في الحشد الدولي لفائدة 

دورها في انضاج الخطاب العربي  1995،وبيجين 1985ونيروبي 1980وكوبنهاجن 

بة وقد تحولت الدول العربية من وضع المراق ،ي حول النساء في المحافل الدوليةالرسم

ت شطة وتقديم وجهاجل همومها السياسية إلى المشاركة النأالحذرة التي تحشد التأييد من 

إلى جانب تبني سائر الدول العربية لألهداف التنموية  ،نظر إقليمية عن أولويات النساء

لأللفية الثالثة التي تؤكد على النهوض بالمساواة في مجال النوع االجتماعي وتمكين النساء 

،وكخطوة غير مسبوقة في المشهد السياسي اإلقليمي العربي تم إنشاء أول منظمة 

تخصصة في مجال المرأة وهي منظمة المرأة العربية ،ولقد ساهم التمويل األجنبي لكثير م

من المنظمات النسوية في الدول العربية  وتكاثر الناشطات بها هذا ما يأخذنا إلى نقطة 

 مهمة وهي تورط هذه المنظمات لفائدة أجندات غربية.

ل نواى الدول العربية ترورغم كل هذه المسيرة السياسية للحركات النسوية في 

ى ا علمن الوجوه النسوية العربية البارزة  أن الساحة السياسية ظلت حكر السعداوي

الرجل عندما حرمت على النساء أي حركة جماعية وفرضت عليهن أن يكن متفرقات 

ماعية الجتخاضعات ضعيفات....واكتفت المرأة االنضواء تحت  الحركة الشعبية النسائية ا

 نعت المرأة من أن تصبح قوة سياسية تفرض الصراع الخاص )صراع المرأةوبذلك م

هوم والرجل ( ضمن الصراعات السياسية الهامة فانحصرت الحركة النسوية داخل المف

 .(34)االجتماعي 

 :الحركات النسوية اإلسالمية نيالثا المطلب           
العالم اإلسالمي، تختلف عن ال بد من اإلشارة إلى مقاربة ثالثة لحقوق المرأة في 

كل من مقاربة الغرب التقليدية، ومحاولة اإلسالميين إنشاء مفهوم مختلف لحقوق المرأة 

إظهار  المنظمات النسوية مشتق من المبادئ اإلسالمية، وهي تكمن في محاولة بعض 

ات مواءمة المفهوم الغربي لحقوق المرأة مع اإلسالم، علما بأن العديد من هذه المنظم

نشأت في الغرب وتتلقى تمويال منه، وهي غالبا ما توجه نقدا الذعا للتاريخ اإلسالمي 

وتفسيره السائد.. كما تعتبر هذه المجموعات التوفيق بين المفهوم الغربي لحقوق المرأة 

وبين اإلسالم مهما ألسباب عملية  فأي نسوية  ال تبرر نفسها ضمن اإلسالم محكوم بان 

يعد مفهوم النسوية ،و  (35) لمجتمع، وهي بالتالي تهزم نفسها بنفسهايرفضها  باقي ا

اإلسالمية مفهوما حديثا نسبيا إذا ما قورن بالنسوية بشكل عام، وترجع بدايات ظهور 

افصانه المصطلح إلى تسعينيات القرن العشرين، فقد أوضح الباحثون اإليرانيون أمثال 

صعود مصطلح النسوية اإلسالمية  سينيح نجم آبادي  ونيرة توحيدي  وزيبا مير

صحيفة واستخدامه في إيران على  يد العديد من النساء والرجال من خالل الكتابة في 

، حيث ترى األخيرة 1992في  شهال شركت، صحيفة طهران النسائية، التي أسستها زنان

ن والتعليم أن حل مشكلة المرأة يكمن في تطوير أربعة مجاالت الدين، والثقافة، والقانو

،حيث اعتبرت النسوية اإلسالمية نفسها  حركة معولمة لها عدة أوجه، ترى أن (36)

اإلسالم أعطى المرأة كامل حقوقها، و أصحاب هذا الفكر هم رجال و نساء يعتقدون  أن 
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الموروث التاريخي واالجتماعي جاء بظلم وإجحاف بحق المرأة، في حين أن اإلسالم 

 اواة مع الرجل بالحقوق والواجبات.منحها العدالة والمس

ن واء مسبالنسوية اإلسالمية عليه الكثير من االعتراضات غير أن هذا  المسمى 

إسالمية  ، ويرى البعض أن من اطلقن على انفسهن نسوية(37)العلمانيين أو اإلسالميين 

ة وي،هن مسلمات الديانة غربيات الثقافة ،فيمكن فهم ذلك من خالل التعاريف للنس

ل تقو حين مارغو بدراناإلسالمية التي قدمتها بعض قيادات ومنظرات هذا التيار مثل 

:النسوية اإلسالمية هي خطاب وممارسة نسوية صيغت داخل نموذج إسالمي، في 

 اءهن نستجربتهن وأسئلتهن باعتبارقراءتهن  للقرآن والسنة تستحضر النساء المسلمات 

 لرجالوما بعد الكالسيكي أيضا يقوم على تجارب اوهن يرين  أن التفسير الكالسيكي 

عيشون يلتي وأسئلتهم الذكورية في محورها، وعلى التأثير العام للمجتمعات البطريركية ا

ءة عادة قراللنسوية اإلسالمية من خالل دعوتها إل أميمة أبو بكروأيضا نظرة  ،(38) فيها

سالمي من ا األخيرة في العالم اإللقد تطورت الفكرة في العشرين عام لتعاليم اإلسالم:

جمة وتر خالل تطبيق الوعي النسوي لفهم معضلة التفاوت بين رسالة اإلسالم التوحيدية

جنسين ن القيم تلك الرسالة السامية إلى  عدالة وتكافؤ فرص وشراكة على أرض الواقع بي

ثم االتجاه  لمين،والي األخذ في االعتبار الكرامة اإلنسانية المتساوية للمسلمات  والمس

م لعلوالغربلة الكثير من فكر -ليس فقط-كذلك إلى استخدام المناهج النسوية الحالية

سالمية فة إاإلسالمية من وجهة نظر المرأة ...وفتح باب االجتهاد لها حتى يتم بناء معر

تيار  في ،ونادت بعض قيادات هذا ال(39)تحيي وتأكد معاني العدل والمساواة والشراكة 

اهرة في الق نعقدشة عمل النساء العربيات بين اإليمان الديني والعدالة االجتماعية الذي اور

 ،بضرورة بلورة خطاب نسوي ديني يسعى إلى )أسلمة التمكين (،و)أسلمة2005عام 

وق الجندر ( وغيرها من مصطلحات الحركة النسائية التي تستخدمها للتعبير عن حق

 .(40)المرأة 

اعد األطر والقو  المحسوبة على هذه الحركات أماني صالح ةوقد لخصت الباحث

رجعي الم التي تجعل نسوية ما تكتسب أو تفتقد صفة إسالمية  كما يلي :أن يكون اإلطار

 بعد تمحيصهما-إسالميا وقد عنت به النسويات اإلسالميات القرآن الكريم، والسنة النبوية  

ودا ها جهاإلجماع فقد غدت متغيرات العتبارعلى حسب قولها ، أما التفاسير والفقه و –

ها، أن تتنوع مصادرها ، ومشارب -كحركة فكرية -بشرية، وليس جديدا على النسوية 

 فهناك النسوية الماركسية و النسوية الليبرالية والنسوية السوداء.

في  خاصةفمن هنا البد من  نقد وليس نقض االجتهادات التفسيرية و الفقهية و  

ة السنوالمرأة، ونقدها من منظور مدى  التزامها بهاذين األصلين ) القرآن  موضوعات

لفلسفة ال و (،و ضرورة بدء  أو انطالق عملية اجتهادية نسوية في نطاق التفسير والفقه ب

لى يل بل إز بداإلسالمية، ذلك أن أي اجتهاد نسوي في هذا السياق ال يهدف إلى تقديم انحيا

 .(41)مة لعملية االجتهاد في الجسد اإلسالمي إثبات صفة إنسانية عا

ومن االنتقادات التي  وجهت للنسوية اإلسالمية هو ما قدمته الباحثة التونسية 

عن عجز النسوية اإلسالمية عن تجاوز أفقها اإلسالمي في تعريف المرأة  وفاء الدريسي

اقا في إثراء بيولوجيا لإلندراج في النظرة الجندرية، وهو ما يسبب في نظرها إخف

أما  ،ياتاريخ المنظور اإلسالمي للذات بدالالت جديدة تتجاوز داللتها الفقهية المكرسة
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فقد نقدت النسوية اإلسالمية، ولكن من منظور  نورهان عبد الوهابالباحثة المصرية 

اعتبارها محاولة من الفكر العربي للتعرف على قضاياه من خالل األخر الغربي، إن 

ية من هذه الزاوية مشكلة كامل الفكر العربي مشكلة البحث عن الذات في ما مشكلة النسو

 .(42) هو خارج عنها

 الخاتمة :           

لدعم  كاراأفرغم أن الحركات النسوية العربية واإلسالمية استطاعت أن تبلور           

في  إشراك قطاعات واسعة وكثيرة من النساءالحقوق السياسية للمرأة من خالل 

تقواء االسا أيض،ومن خالل وفعالياتها المختلفة  بنشاطاتهاالمجتمعات العربية اإلسالمية 

ة ق حمايوفرضت بذلك الدول منطفي تشريعاتها  أفكارهاباألنظمة التي تبنت الكثير من 

ن خالل المساواة أو م مبدأال تخلو من  من خالل  الدساتير التي سوآءا المرأةحقوق 

 نائبا في لتصبحمن تحقيق مكاسب سياسية معتبرة  للمرأةة سمحت ت ميدانيإجراءا

لو في واسية المحلية وتتدرج في سلم المسؤوليات السيالبرلمان وتدخل المجالس التمثيلية 

  ومرحلي . نطاق محدود

 ن الدول متضع أجندتها موضع التنفيذ في كثير لقد استطاعت هذه الحركات أن           

لحركات اهذه ولكن اخطر ما طالبت به  ،المرأة السياسية واقعا معاش  وقحق لجعلساعية 

دين تضع ال،لتقف في وجه حصول المرأة على حقوقها هو رفع الحواجز الثقافية التي 

لى إ لك اإلسالمية بذموضع إتهام بأنه السبب في تهميش المرأة وسعي الحركات النسوية 

ي الذ ياإلسالمقييم وتقويم وبناء للموروث محط نقد والمطالبة بإعادة ت اإلسالموضع 

 صالح،األمر الذي يستوجب التركيز عليه أن أي حركات نسوية تسعى لإلتناول المرأة 

خ التاريي تراعي الدين والت اإلسالميةمنشأها نابع من البيئة العربية لبد أن تكون 
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