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التطور الخجول لوجود السرأة اللبشانية في الدياسة،
من الخسديشيات حتى اليوم
الدكتورة دنيا حذيسه بو خليل

*

الشواب :نهاد سعيد ومهى الخوري وميرنا البدتاني والوزيرتان بهية الحريري ونائلة معوض (من اليسين إلى اليدار)

الشائبات :ميرنا البدتاني ،بهية الحريري ،نهاد سعيد ،نائلة معوض ومهى الخوري أسعد (من اليسين الى اليدار)

الشواب :ستريدا جعجع ونايلة تويشي وصوالنج الجسيل وغشوة جلول والوزيرة ليلى الرلح (من اليسين إلى اليدار)

مقدمة :وجود السرأة انطالقا من تحديد عبارة "سياسة".
العامة وإدارتيا ،ما
عشجما نتكمؼ عمى الدياسةّ ،إنسا نعشي ّ
كل الشغؼ والقؾانيؽ الستعّمقة بحكؼ الذؤون ّ
السجدج بالسذاركة في الحكؼ عمى صعيج الجولة ،ومؽ خالل
حق السؾاطؽ الدياسي
يحتّؼ استظخادا تكخيذ ّ
ّ
ّ
المبشانية التي كانت إحجى
السؾاطشية .تجسع ىحه األخيخة اإلناث والحكؾر في بؾتقة واحجة في إطار الجولة
ّ
لدياسية.
الدباقة التي اعتخفت لمسخأة بحقؾقيا ا
ّ
الجول العخ ّبية ّ
مقيجة أصبحت أكثخ عجالة سشة ٖٜ٘ٔ
كان ذلػ سشة ٕ٘ ،ٜٔإذ نالت الشداء
المبشانيات حقؾقا ّ
ّ
قجورة ،لؾر تابت ،إيميؽ ريحان،
عمى أثخ مظالبة حثيثة قامت بيا رائجات
لبشانيات نحكخ مشيؽ :إبتياج ّ
ّ

محمية كانت أم
نجار ...شكمؽ السجسؾعة األولى مؽ الشداء المؾاتي أنييؽ د ارساتيؽ
ّ
الستقجمة أ ّ
أنيدة ّ
*

اجتساعية.
الجكتؾرة دنيا حذيسو بؾ خميل ،دكتؾراه دولة عمؾم
ّ

ٔ

ِ
ِ
ججيًّا تظّمب الذجاعة اآليمة
مذخف لمشداء
تحجيا ّ
المبشانيات ،حيث رفعؽ ّ
ّ
ّ
خارجية ،ما جعميؽ يقسؽ بجور ّ
مدؤولية اكتدبشيا
الديجات الخائجات بخوح
الى
ّ
التحخر مؽ انغالق السجتسع وتخّمفاتو .لقج تحمت أواللػ ّ
ّ
معشؾي لمسثابخة وتظؾيخ دورىؽ السيشي في السجسؾعة .لقج تختّب عمييؽ
اىؽ ،كسا حغيؽ بجعؼ
وأعظيشيا سؾ ّ
ّ
ّ
تتزسشو مؽ عمؼ وأخالق
العالسية بسا
حخمت عمييؽ سابقا الثقافة
ظي العقبات
تخ ّ
ّ
القبمية و ّ
ّ
العائمية التي ّ
ّ
إيجابيا في السجتسع بسجاالتو كاّفة ،وتحجيجا في السجال الدياسي.
دور
تذكل ا
ًّ
وأسذ تشغيسية اجتساعية ّ
ّ

معالجة التزام السرأة من خالل التركيبة الدياسية في لبشان
تتكؾن السجسؾعة مؽ عشاصخ يتفاعل بعزيا مع بعض ضسؽ الشغام األساسي لتمػ السجسؾعة
ّ
ّ
طبيعيا لشغاميا أو لبشيتيا
عشرخ مؽ مجسؾعة تخزع
ا
تذكل
ًّ
 ،Ensemble et élémentsفالسخأة ّ

سياسية.
لكل تخكيبة
تظؾر تاريخي
ّ
األم الحاضشة ّ
السجتسعية التي تشجرج في سياق ّ
أساسي لبشاء الجولة ّ
ّ
ّ
أ  -محاولة وضع أطر التركيبة الدياسية في لبشان

الدياسية مؽ دون أن نشظمق مؽ البيئة السجتسعية الحاضشة .يقتخح
ال يدعشا التكّمؼ عمى التخكيبة
ّ
غبخيال ألسؾنٔ الباحث في العمؾم الدياسية ،تحجيجا لمتخكيبة الدياسية  Le système politiqueفيقؾل:

"إنيا مجسؾعة العالقات الدائجة في السجتسعات السدتقّمة والتي تقؾم بؾعائف التكامل ،Intégration

التكيف  Adaptationفي الجاخل وعمى مدتؾى السجتسعات األخخى ،وذلػ بالمجؾء أو التيجيج بالمجؾء
و ّ
الدياسية القيام بالسحافغة عمى الشغام في السجتسع أو تبجيل
ماد ّي وشخعي" .مؽ شأن التخكيبة
الى إكخاه ّ
ّ
ّ
آخخ بو.
عيتيا مؾضؾع
نتكّمؼ ىشا عمى شخعية ندبية تتزسؽ تخكيبات سياسية دكتاتؾرية ،غالبا ما تكؾن شخ ّ
عية متّجية نحؾ التغييخ.
استفيام ،أو تخكيبات ثؾرية تتزسؽ أسدا شخ ّ
يسيد التخكيبة
الساد ّي ّ La contrainte physique
نعتبخ أن اإلكخاه ّ
يذكل الظابع الؾحيج الحي ِّ
جتساعية األخخى.
الدياسية عؽ البشى اال
ّ
ّ
حخة قادرة
الساد ّي الحي يسارسو اإلندان في مداىستو في صشاعة
أيزا تكسؽ أىسية اإلكخاه ّ
ّ
شخرية ّ
عمى التزحية بالحات عشجما يجعؾ الؾاجب الؾطشي.
ّ
َمؽ ىي السخأة السمتدمة بؾطشيا؟

بؾية لتمقيؽ أبشائيا قيؼ التزحية بالحات ،وتشذئتيؼ عمى
تكخس حياتيا والتداماتيا التخ ّ
ّإنيا تمػ التي ّ
الحق وبسيدان العجل المحيؽ ال
التسدػ برؾت
السبشية عمى
السجنية
الحذ الؾطشي وعمى اإللسام بالتخبية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٔ

Gabriel Almon, The politics of the developing areas, Princeton University press, 1970.

ٕ

الحكام قزايا شعبيؼ وتفاعميؼ معيا وصؾال الى التفاني والتزحية بالحات .تمػ ىي
يدتؾيان ّإال بسعخفة ّ
الرفات الحسيجة التي يجخمؽ التاريخ مؽ خالليا ،فيتسجج اإلندان في وطشو وتشترخ الحخية.

الحكام قزايا شعبيؼ وتفاعميؼ معيا" لمتذجيج عمى تالزم
نتؾقف في ىحا الدياق عمى أىسية "معخفة ّ

أىسية معخفة البشية السجتسعية والدعي إلى تخسيخيا ،ذلػ أنيا العشرخ األول في بشاء
تمػ السعخفة مع ّ
الحىشية ونسط
الدياسية وفي تحجيج طبيعة
السؤسدات
تقؾم بجور حاسؼ في تكؾيؽ
ّ
ّ
ّ
الجولة ،كسا ّأنيا ُ
تقميجية وبشى حجيثة متجاخمة تتخابط
سعية تتأّلف مؽ مجسؾعة بشى
السسارسة
الدياسية؛ ّ
ّ
فإن بشية لبشان السجت ّ
ّ
العقالنية
اآللية السؾروثة ،والعالقات اإلدارّية
داخميا ،كسا تتخابط في ما بيشيا العالقات
ّ
التقميجية الفظخّية ّ
ّ
التقميجية) ،ال يدال مديظاخ في السخحمة
األول مؽ العالقات (أي مجسؾعة البشى
الخاعية .غيخ ّ
ّ
أن الشسط ّ
تظؾر لبشان االجتساعي والدياسي.
الحاضخة مؽ ّ
ّ
ّ
دور الطوائف:
داخمية دقيقة،
الدياسية في لبشانّ .إنيا وحجات تتحّمى ببشية
تذكل الظؾائف اإلطار الثاني لمتخكيبة
ّ
ّ
ّ
مخت
غسة ومختمفة بحدب الظائفة والعقيجة
مش ّ
ّ
الجيشية العائجة الى تمػ الظائفة والغخوف التاريخّية التي ّ
بيا.

الستذجدة الحاوية اتّجاىات
تتأّلف الظائفة مؽ جساعات يتخابط بعزيا ببعض بشؾع مؽ العربية
ّ
ِ
التؾصل إلى الدعامة داخل الظائفة الؾاحجة،
متعجدة ،تتشازع الدمظة في الظائفة الؾاحجة بيجف
سياسية ّ
ّ
ّ

الظائفية في سمظة الجولة.
بحيث تُحجد مؽ خالليا الدعامة
ّ
دور العربية الدياسية:

التعرب لجساعة يختبط بيا
مغيخ مؽ مغاىخ العالقات
ا
تذكل ىحه العربية
ّ
ّ
التقميجية الفظخّية و ّ
الحىشية الستؾارثة.
اإلندان بحكؼ الؾضع الجيشي كسا بتأثيخ
ّ
ّ

وكل وعي سياسي شامل
العربية
إنظالقا مؽ ىحا التحجيج ،نجج أن
ّ
ّ
ادي ّ
الدياسية تشفي ّ
كل خيار إر ّ
ّ
خارج عؽ إطار الظائفة.
سياسية نابعة مؽ إدراك الؾضع االجتساعي
جتساعية
كل روابط ا
ّ
ّ
تدتعبج الظائفية مؽ جية أخخى ّ
ّ
كل االختالف عؽ االلتدام
مجسؾعة مؽ األفخاد ،فتُجخل الفخد في إطار مؽ
الظائفية و ّ
ّ
التظيف السختمفيؽ ّ

التجيؽ.
الجيشي وعؽ ّ
ّ

ٖ

ب  -تطور وضع السرأة عبر األنظسة الدياسية السختلفة:
الدياسية الكاممة لمشداء
طالبٕ  Condorcetالفيمدؾف والدياسي الفخندي العام ٓ ٜٔٚبالسداواة
ّ
ّ
ّ
حق الؾصؾل إلى السذشقة .وشجع
كسا طالب أوليسب دوغؾج بحق السخأة في الؾصؾل إلى السشبخ ،كسا ليا ّ

أما،
تحخر السخأة ودعاىا إلى الجسع بيؽ واجباتيا زوجة و ًّ
سان سيسؾن رجل دولة في القخن الثامؽ عذخّ ،
الظب والقانؾن والتغحية والتخبية.
واإللسام بالعمؼ كسعخفة
ّ

التجسعات
تحخكاتيا سشة  ٔٛٗٛحيؽ سجمت بجاية ثؾرة
تستمػ السخأة السؾاطشة حقؾقا
ّ
سياسية بجأت ّ
ّ
التججدية ،نذخت ىشج نؾفلٖ سشة
خزؼ تمػ األجؾاء
الدياسية؛ في
السؾحجة لمحرؾل عمى حقؾقيا
الشدائية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األميات في اإلسيام في
ٕ ٜٔٛفي مجمة الفتاة ،مقاالت جسعت مؽ خالليا بيؽ الشداء الدوجات و ّ
تيؽ
نيزة الشداء األخخيات وذلػ عؽ طخيق السثابخة عمى السظالبة بشيل حقؾقيؽ انظالقا مؽ فخض كفاءا ّ

لسيشية.
العمسية وا ّ
ّ

حادة قام بيا رجال ىاجسؾا بذجة "السؾجة الججيجة مؽ
إنظمقت تمػ الحسالت بالخغؼ مؽ مداجالت ّ
الفؾضى السؤذية".
السفكخ الحي انتقج العالؼ الخأسسالي في القخن التاسع عذخ ،فقج اعتبخ أن عجمة
أما ىخبخت ماركؾز
ّ
ّ
وتعسؼ الخؾف مؽ الحخبٗ.
االستيالك تبتمع األشياء والثياب والشداء واألثاث ّ
الحب والحزارة واالستالب الجشدي لمسخأة في السجتسع
ويحّمل ماركؾز في كتاباتو عاىخة تؾاجج
ّ
ّ
الستقجم ،والحي يشعكذ بجوره عمى السجتسعات الستخّمفة ،عبخ العالقات االستعسارّية القجيسة
الخأسسالي
ّ
ّ
والججيجة ومشيا السجتسعات العخ ّبية.
يتحؾل الى
يقؾل ماركؾز عالؼ االجتساع الثؾر ّي" :حيؽ يربح لمجشذ قيسة تجارّية واضحةّ ،
فإنو ّ
معتبخ مبجأ الحياة  Erosحتسيا شأنو شأن نقيزو  Thanatosوغخيدة السؾت.
ا
أداة لمتساسػ االجتساعي"،
ّ
الحق في الحخية.
القسعية التي تكافح
فكالىسا يترارعان لبمؾغ المحة السخفؾضة مؽ الحزارات
ّ
ّ
أما  Wilheim Reichالحي كتب عؽ "الثؾرة والثؾرة الجشدية" فيعتبخ أن اإلصالح الجشدي مختبط
ّ
ّ
قترادية لمسجتسع؛ تؾّقف  Reichعمى قيسة الدواج في الشغام الظبقي التي ىبظت بذكل
بتغييخ البشية اال
ّ
ّ
كبيخ.
ممحؾظ ،كسا تدايجت حاالت الظالق والدنا تدايجا ا

ٕ
ٖ
ٗ

ماري تيخيد رونار ،مذاركة السرأة في الحياة القومية ،باريذ ٘ ،ٜٔٙدار الشذخ أوفخييخ ،ص٘ٔ.
مي غرؾب ،السرأة العربية وذكورية األصالة ،دار الداقي ،لشجن ٔ.ٜٜٔ
د .خميل أحسج خميل ،السرأة العربية وقزايا التغيير ،بحث اجتساعي في تاريخ القهر الشدائي ،دار الظميعة ،بيخوت ٕ،ٜٔٚ
ص.ٔٗٚ

ٗ

إنتقج عاىخة طيارة الفتيات ودعاىا بالكبت الجشدي ،مح ّحار مؽ نذؾء البغاء والدنا ،ىاتيؽ الغاىختَ ْيؽ
ّ
األخالقية السددوجة التي تُسشح لمخجل قبل الدواج وبعجه وتُخفض لمسخأة .أما
الالأخالقيتييؽ ىسا نتيجة
ّ
ّ
أسسالية.
السحخك فيعؾد إلى أسباب ا
قترادية في األنغسة الخ ّ
ّ
ّ
تقجم حمؾال جحرّية لسذكالت السخأة؟
اكية ّ
ويبقى الدؤال ،ىل االشتخ ّ
أن السجتسع االشتخاكي الالطبقي
أكج الفيمدؾف كارل ماركذ وزميمو إنجمد في البيان
لقج ّ
الذيؾعيّ ،
ّ
ّ
ّ
إن السداىسة في
ىؾ وحجه الحي
كل بغاء؛ يحكخ ماركذ في كتابو رأس السالّ " :
ّ
سيحخر السخأة ويمغي ّ

أكج إنجمد في
التحخر مؽ االستغالل الخأسسالي ىسا السخحمتان
لتحخر السخأة .كسا ّ
ّ
األساسيتان ّ
اإلنتاج و ّ
ّ
الخاصة ،ولقج
السمكية
عبؾدية السخأة مختبظة بغيؾر
أن
كتابو أصل األسرة السلكية الخاصة والدولة ّ
ّ
ّ
ّ
تحؾل سمؾك السجتسع إلى السخأة عامة.
أن مؾقف الخجل مؽ السخأة ّ
استظخد مؽ جية أخخى ّ
يحجد درجة ّ
التقجمية الحجيثة حمؾال جحرّية لسذكالت السخأة؟
ىل تعظي األنغسة
ّ
أيجيؾلؾجيا ،انظالقا مؽ نؾع السذاركة في
المبشانية معشى
لقج أعظت تمػ األنغسة مذاركة السخأة
ًّ
ّ
القؾات السدّمحة
التحخر والؾقؾف بؾجو
البشاء
ّ
الؾطشي و ّ
تؾصال الى تذجيعيا عمى االنخ اخط في ّ
الخجعيةّ ،
ّ
الشدائية ...بحيث
الجسعيات
ودخؾل البخلسان ولؾ بذكل رمد ّي ،كسا شجعت سعييا إلى خمق االتّحادات و
ّ
ّ
التقجمي معا.
الشغام ْيؽ الميبخالي و
استفادت السخأة المبشانية مؽ تقجيسات
َ
ّ ّ
ّ

ظي الخجل والديخ إلى األمام
ىؽ اليؾم
مدتعجات لتخ ّ
ّ
أتداءل في الخالصة ،ىل الشداء في لبشان ّ
العامة وإدارتيا؟
في خظى
ّ
سياسية ثابتة نحؾ تظبيق الشغؼ والقؾانيؽ الستعّمقة بحكؼ شؤون وطشيؼ ّ

٘

