
 

This item is provided to support UOB courses. 

Its content may not be copied or emailed to 

multiple sites or posted to a listserv without 

the copyright holder’s express written 

permission. 

However, users may print, download, or email 

it for individual use for learning and research 

purposes only. 

 

 هذه الوثيقة متوفرة لمساندة مقرارات الجامعة.

نسخها في نسخ متعددة أو إرسالها بالبريد  ويمنع منعا باتا  

االلكتروني الى قائمة تعميم بدون الحصول على إذن مسبق 

لكن يمكن للمستفيد  للملكية الفكريةلحق القانوني من صاحب ا

الستخدام الشخصي ألغراض أن يطبع أو يحفظ نسخة منها 

  التعلم والبحث العلمي فقط.
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للتلقةي  مفتوحةة   ومسةاحات   للكتابةة واإلبةدا  ارئيس ة المرأة العربيةة مرتكة ا  لت شك       
فةةةي سةةةياقاتها ايجتماعيةةةة  اتهةةةا وتماهراتهةةةابمختلةةةع تعبير  اوحةةةدي   والتأويةةةل قةةةديما  

ةةفهي" ؛والثقافيةةة المعرفيةةة الحاكمةةة لهةةا ميةةدان رحةةب ا جسةةد وقةةول وفعةةل و ةةي أيض 
 .(5)أفرفار،لممارسة سلطة األعراع والتقاليد والشرائع"

  فةةي حضةةارتنا العربيةةة اإلسةةبمية بطةةابعي التنةةو   اتسةةمت الكتابةةة عةةن المةةرأةكما    
 ن المرء في كثيةر مةن األحيةان فةي حية  التنةاقب. والبحة  عةن والتعدد اللذين يوقعا

ورسة  اسةتراتيجية ثقافيةة  المرأة العربية وأدوار ا في ثقافتنةا العربيةة المعاةةرة ةمكان
وأعنةي بهةا البنةل الثقافيةة والدينيةة  عةن المناومةة التةي تتموضةع فوقهةا ابع له لها

 مبتةورا   فةي ثقافتنةا يعةد بحثةا   وايجتماعية والتاريخيةة التةي تسسةر مرجعيةة خطابهةا
يحةةةر نفسةة  فةةي دائةةرة ضةةيقة، ويعجةة  بالتةةالي عةةن استشةةراع  واستقةةةاء قاةةةرا  

"فوضةةع المةةرأة فةةي المجتمةةع دوائةر أوسةةع منداحةةة مةةن تلةة  الةةدائرة الضةةيقة المحدودة
 .(55مر ون بطبيعة كل مجتمع واروف  التاريخية وثقافت  الموروثة")حنفي،

  الثقةةافي والفكةةر  فةةي سةةياقات  التاريخيةةة بةةالتنو   المعاةةةر يتسةة  المجتمةةع العربةةي  
 والعقائديةة إلل جانب تعدد الهويات الجنسية واإلثنيةة والثقافية والدينية وايجتماعية

 أن  لةةدقيل لبنيةةة الثقافةةة العربيةةة . وقةةد بةةي ن حلةةي  بركةةات فةةي تحليلةة  االتةةي تشةةكل 
ع ثبثةة أنةوا  محةددة مةن الثقافةات العامة تشةمل فةي الواقةالثقافة العربية المعاةرة 

 الخاةة و ي:
_الثقافةةةة السةةةائدة و ةةةي ثقافةةةة الناةةةا  العةةةا  والمسسسةةةات والطبقةةةات والعةةةائبت 1

 الحاكمة، و ي الثقافة العامة المشتركة واألكثر انتشارا .
و ةةي ثقافةةات خاةةةة ضةةمن الثقافةةة العامةةة  .sub-cultures_الثقافةةات الفرعيةةة 2

وتنةةو   ،لعربةةي بشةةكل خةةاا، فةةي البةةداوة والفبحةةة والحضةةارةوتتمثةةل فةةي المجتمةةع ا
 الطبقات وثقافات األقليات والجماعات واألقالي .

التي تتناقب مع الثقافة السةائدة وتةدخل  counter_culture_الثقافة المضادة 5
فةةةي ةةةةرا  حةةةاد معهةةةا، وتتمثةةةل خاةةةةة باتجا ةةةات الةةةرفب المنتشةةةرة فةةةي أوسةةةاط 

 (.52ئرين السياسيين.)بركات،المثقفين والمبدعين والثا
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وتضةة  الثقافةةة العربيةةة المعاةةةرة أنةةوا  الثقافةةات الةةثب  المةةذكورة؛ فهنةةا  ثقافةةة    
عربية مشتركة "إي أن  ذه الثقافة  ي ثقافة متنوعة تشةمل أو تتةةار  فةي إطار ةا 

 .(54".)بركات،ةالتحريريةالعا  الثقافة السائدة، والثقافات الفرعية، والثقافة المضادة 
وتتنةةةو  تبعةةةا  لةةةذل  األنمةةةاط الثقافيةةةة الخاةةةةة بالرجةةةل والمةةةرأة فةةةي الثقافةةةة العربيةةةة 

وتتعدد. ولذا فلير من السهل اخت الها في ةةورة  المعاةرة وتتعقد األنماط واألدوار
 .stereotypeنمطية ثابتة

فةي ج ئة  الخةاا بنهةوب  2005أشار تقرير التنمية اإلنسةانية العربيةة للعةا      
التحقيةةل الكامةةل لطاقةةات المةةرأة العربيةةة متطلةةب  إلةةل أن   أة فةةي الةةوطن العربةةيالمةةر 

وضةةع المةةرأة العربيةةة فةةي  فةةي البلةةدان العربيةةة كافةةة مةةن خةةبلجةةو ر  ي   للتنميةةة 
لةل أن   ."عملية التنمية ايجتماعية والثقافية وايقتةادية والسياسية ةلب وضةع وا 

ل عةةدد مةةن العوامةةل الثقافيةةة وايجتماعيةةة البلةةدان العربيةةة محةةةلة تفاعةة المةةرأة فةةي
وايقتةةةادية والسياسةةية التةةي تتشةةاب  بةةةورة مركبةةة وبعضةةها إشةةكالي الطةةابع ممةةا 

تقريةر التنميةة )."للعديد مةن مكونةات المجتمةع العربةي ا ومعمقا  واسع   يستدعي تحليب  
 (6، اإلنسانية العربية

ة للمرأة العربية قائمةة علةل رةةد تسعل  ذه الدراسة إلل اقتراح استراتيجية ثقافي   
البنيويةةة  ئقهةةامطالبهةةا واحتياجاتهةةا التنمويةةة الثقافيةةة وقائمةةة كةةذل  علةةل بيةةان عب 

وعلل شراكاتها الثقافية مع الرجل ومسسسةات  وثيقة بالماضي والحاضر والمستقبلال
. وترتكةة  ايسةةتراتيجية المقترحةةة للمةةرأة العربيةةة علةةل أربةةع محةةاور المجتمةةع المةةدني

    ي كاآلتي:
 _إحياء المشرو  التنوير  الخاا بخطاب المرأة العربية المعاةرة.1
الشةةراكات الثقافيةةة مةةع المسسسةةات الثقافيةةة الرسةةمية والمسسسةةات الثقافيةةة  يةةر _2

 .الرسمية
 _المرأة العربية واإلعب  الثقافي.5
 _المرأة العربية في مسسسات التعلي  العالي.4
 اآلخر._الشراكات الثقافية مع 5

   األول:إحياء المشرو  التنوير  الخاا بخطاب المرأة العربية المعاةرة: المحور
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 وثيقةا   لة  ارتباطةا  يرتبط التفكير العربي المعاةر حول المرأة والناريات المسةاندة    
بحركة النهضة العربية وأوج  نضالها المختلفة ضد جميع أشةكال السةلطة التقليديةة 

 (.15مية اإلنسانية العربية،)تقرير التنالموروثة.
حايت المرأة العربية في خطاب التنويريين العرب األوائل منذ أواخر القرن التاسع   

لةت بعنايةة فائقةة تمث    ،وي سةي ما حقبةة العشةرينيات  ،عشر وبدايات القرن العشةرين
 .في التركي  علل قضية محورية كبرى بار ة آنةذا  و ةي قضةية "السةفور والحجةاب"

حلةةل ثقافي ةةا فةةي سةةياقات عةةةر النهضةةة  ةةذه القضةةية يجةةب أن تتةةدرر وتت    أن  ويشةة
العربية وخطابات التنوير بانبثاقهةا مةع نهايةات سةيطرة اإلمبراطوريةة العثمانيةة علةل 

دايات تشةةك ل وبةة ،المنطقةةة العربيةةة وبةةدء عةةةر الكولونياليةةة الفرنسةةية واإلنجلي يةةة
عبن الدساتير والقةوانين فةي أكثةر سيادة ايستعمار األ الدولة الحديثة تحت جنبي وا 

وبةرو  الهويةات الجديةدة فةي بةبد الشةا  بفعةل التقسةي  ايسةتعمار  إلةل  ،من مكان
جانب عبقات المثاقفة بين الغرب والشرل التةي تةةد رت كتابةات رفاعةة الطهطةاو  

تثاقفيةةة فةةي كتابةة  )تخلةةيا اإلبريةة  فةةي تلخةةيا بةةاري ( وعلةةي مبةةار  فةةي روايتةة  ال
أفةةةر  تيةةةارات فكريةةةة وسياسةةةية متبنيةةةة مشةةةرو  الحداثةةةة  الرائةةةدة)عل  الةةةدين( "ممةةةا

ويمكةن اإلشةارة فةي  ةذا المقةا   .بوةفها إطةارا  ضةروريا  إلةةبح المجتمةع وتحريةره
جمةال الةدين األفغةاني والشةيم محمةد  :إلل جهود الرواد التنويريين األوائل من أمثال
 يةةدان وقاسةة  أمةةين وعلةةي عبةةدالرا ل  عبةةده وفةةرح أنطةةون وشةةبلي الشةةميل وجرجةةي

   (.8)النساء العربيات في العشرينات،. و ير  
فةةةي مرحلتةةة  األولةةةل مةةةن حيةةة  المرجعيةةةة  حةةةول المةةةرأة ويتسةةة  خطةةةاب النهضةةةة  

باتجةةا ين مميةةة ين: ايتجةةةاه األول علمةةةاني يناةةةر إلةةةل حقةةةول المةةةرأة مةةةن مناةةةور 
عيتة  الغالبةة  ربيةة ومةن إنساني ووطنةي دون الرجةو  إلةل النةةوا الدينيةة ومرج
ايتجةاه اآلخةر مرجعيتة  و  .ممثلي : أحمد فارر الشديال وفةرح أنطةون وقاسة  أمةين

محمةد الشةيم  خطاب ديني تنوير  تةوفيقي يمثلة  الطهطةاو  واألفغةاني والكةواكبي و
عبةةده. و نةةا تبةةةر  مدرسةةة التجديةةد اإلسةةةبمي التةةي أسسةةها األفغةةةاني وقاد ةةا فةةةي 

 (.12و11م محمد عبده.)ياسين،الميدان المذكور الشي
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بأسةةماء كةةل مةةن :  ونةةذكر  نةةا ،عربيةةة فةةي خطةةاب التنةةويرولقةةد أسةةهمت المةةرأة ال   
عفيفة ةعب ومل  حفني ناةع ومي  يادة وسلمل ةايغ ووردة اليةا جي ومريانةا 
المةةر او ومةةار  عجمةةي وعائشةةة التيموريةةة و ينةةب فةةو ا  وعفيفةةة كةةر  ولبيبةةة  اشةة  

سةةب  الخالةةد  وحبوبةةة حةةد اد وعادلةةة العضةة  و يةةر ن . كمةةا  ولبيبةةة ةةةوايا وعنبةةرة
أسسةةت المةةرأة العشةةرينية ةةةالوناتها الثقافيةةة التةةي كانةةت امتةةداد ا لمرحلةةة التأسةةير 
التي بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر، ومن  ذه الةالونات ةالون  ينةب فةو ا  

األميةةرة  وةةةالونوةةةالون ديانةةا المةةر او فةةي حلةةب    ،1882_1881فةةي دمشةةل 
وةالون مي  يادة في إحدى طبقات مبنل جريةدة  ،ألكسندرة أفرينوه في اإلسكندرية

( ، وةةةالون جوليةةا طعمةةة دمشةةقية فةةي بيةةروت 1025_1105األ ةةرا  فةةي القةةا رة)
واألدبةي لةةالونها تعكةر النشةاط الفكةر   1121حي  كانت مجلتها المةرأة الجديةدة 

   (.252_250كبر، )  ."
و"الفتةةاة والشةةةيو "  1128نايةةرة  يةةن الةةدين "السةةفور والحجةةاب"  ا ويعةةد كتابةة    

عن الخطاب التنوير  العربةي  النهضةو   ، وينةدرجان كةذل  ةادرين  كتابين  1121
بوةةةةفهما مةةةن الكتةةةب األولةةةل المسسلسةةةة لمشةةةرو  الحداثةةةة العربيةةةة بكتابةةةة امةةةرأة 

ال من علل دعوة  وبةوتها ولير بكتابة رجل وةوت  . ويأتيان بعد مرور حي  من
وتةةةةأتي  .1100 و"المةةةةرأة الجديةةةةدة"1818ر المةةةةرأة" قاسةةةة  أمةةةةين فةةةةي كتابيةةةة "تحري

ة  فةي كتةابي نايةرة  يةن الةدين أ ميتهما كذل  من طبيعة الخطاب الجما ير  الم وج 
آليةةةات الخطةةةاب السةةةجالي  لسةةةيرة" التلقةةةي والتأويةةةل و  توالقةةةائ  علةةةل اسةةةتثمار آليةةةا
ونايةرة  يةن  .ل تشكل موضوع ا را ن ا في  اية األ ميةالحجاب والسفور" التي ي ت ا

الدين رائدة فةي سةيال الفكةر التنةوير  النهضةو  العربةي فةي العشةرينات مةن القةرن 
لة في موضوعة المةرأة  الماضي مع كونها ستِبَقت بكاتبات عديدات كتبن مقايت مطو 

، كمةا إن  ةسيء "ولكن مجمو  أفكار ن ل  تشةكل مشةروع ا فكري ةا متكةامب   ،وقضايا ا
وايخةتبط وقةوانين ل  يتطرقن إلل موضوعات محرمة يفتةي فيهةا الرجةال، كالحجةاب 

األحةةوال الشخةةةية، ألن األمةةر كةةان يعرضةةهن لمواجهةةة ذاتيةةة مةةع فقهةةاء اعتبةةروا 
( 11الجو ر ،)من لين". حقه  في التفسير واإلل ا   
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رأة الجديةدة( طرحةا  تقةدميا  يمثل طرح قاس  أمين فةي كتابية )تحرير المرأة(و)المة و  
مرحليا  لمشكلة المرأة يقع موقفا  وسطا  بةين األفكةار الغربيةة واألفكةار الشةرقية؛ فقةد 
عةةالأ أمةةين قضةةية المةةرأة مةةن حيةة  شةةعور ا واختبطهةةا بةةالمجتمع. ويتسةة  منهجةة  
بأن  منهأ إةبحي تقةدمي مرحلةي قةد   فية  أفكةارا  وأطروحةات متقدمةة نسةبيا  علةل 

 وقةةد جةةاء خطةةاب  (144الةةةده، وسةةواه.)عةةب الكتةةاب المحةةافاين كالعق ةةاد أفكةةار ب
بعةد خطةاب قاسة  أمةين بحةوالي ثبثةين  اد عةن المةرأةالطةا ر الحةد   المفكر التونسةي

اد أن يتجةةةاو  إلةةةل حةةةد مةةةا مسةةةألة"التأويل المضةةةاد" (. واسةةةتطا  الحةةةد  1121سةةةنة)
 ية والتاريخيةةة تفسةةيرا  أو"القةةراءة األخرى"لالسةةب  ونةوةةة  إلةةل طةةرح مفهةةو  النسةةب

نما  ةي أحكةا  نابعةة  عن المرأة.  ألحكا  اإلسب إذ يرى أنها ليست أحكاما  نهائية وا 
لمقاةةةد الشةةريعة مةةن خةةبل العرضةةي  وتبعةةا   ن لةةت فيةة مةةن وضةةعية المجتمةةع الةةذ  أت 

 (.61والمتغير .)أبو يد،
خلفيةةةاتهن ا  لتنةةةو  تبعةةة اليةةةو  يتنةةةو  خطةةةاب النسةةةويات العربيةةةات المعاةةةةرات     

بخةوةةيت   الباحثة المغربية المرنيسي فاطمة خطابيةدرن عنها.ف المعرفية التي
وبانفتاحةةة  علةةةل المسةةةتجدات الحديثةةةة فةةةي مجةةةال العلةةةو  اإلنسةةةانية فةةةي معالجةةةة 
 النةوا وتأويل  للمقروء التراثي يقو  علل إحدا  قطيعة أبستمولوجية مع خطاب

ريخي المرتكةة  علةةل حقةةل البيولوجيةةا وطةةب نةةوال السةةعداو  البتةةا الباحثةةة المةةةرية
ةةة (.48،48.)الربيعةةةو،الجنسةةةانية فةةةي قضةةةايا تحريةةةر المرأة  ليلةةةل أحمةةةد الباحثةةةة اأم 

عن مرجعية ثقافية نسوية مابعد كولونياليةة  فإنها تةدر األمريكية من أةل مةر 
تولي انتبا ا  حادا  إلل التحية ات الثقافيةة علةل أسةار العةرل  والجنوسةة مةن خةبل 
دراسةةة المحةةيط الثقةةافي لنشةةأة اإلسةةب  كخطةةوة لفهةة  الخطابةةات المسسسةةة للةة وا  

 (.1111ولناا  العائلة في اإلسب  قديما  وحديثا .)أحمد،
 بعةةد  ةةذه التوطئةةة التاريخيةةة التةةي قةةدمنا لهةةا بخةةةوا خطةةاب النهضةةة التنةةوير   

يناةةر إليةة    أنةة  الخةةاا بةةالمرأة العربيةةة فةةي الربةةع األول مةةن القةةرن العشةةرين نةةرى
ر ةة  أنةة  خطةةاب بةةالغ القةةوة فةةي  التةةاريخي الةةذ  مضةةل وانةةدثر  اإلر  إطةةارفةةي  اآلن

ممةةا أدى إلةةل قطيعةةة معرفيةةة أبسةةتمولوجية حقيقيةةة  بينةة  وبةةين الخطةةاب  أدبياتةة 
النسو  المعاةر الذ  ر   اتسام  بالتنو  إي أن  عج  عج ا  كبيرا  عن اإلفةادة مةن 
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ة المتينةةة التةةي تأسةةر عليهةةا خطةةاب عةةةر النهضةةة المنطلقةةات والركةةائ  المعرفيةة
لذا ندعو في  ذا المحور األول إلةل أن تكةون الرسيةة التنويريةة النهضةوية  .العربية

التوفيقية أساسا  أل  استراتيجية ثقافية نريد أن يكون فعلهةا الثقةافي نةاج ا  بفعاليةة. 
ي  ا ا التةوفيقي لةذو ي رسية تحتو  المختلع والمستلع وتقبل بالتعددية ضمن إطار 

 من خبل: ع  المشرو  التنوير  الخاا بالمرأة العربيةببد من 
برواد الخطاب التنوير  الخاا بالمرأة العربيةة منةذ انبثاقة  أواخةر القةرن  _ايحتفاء

التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من خةبل إعةادة طبةع المةةنفات الخاةةة بهة  
ن العربةةي؛ ر شةةريحة ممكنةةة للقةةراء فةةي الةةوطفةةي طبعةةات شةةعبية لتو يعهةةا علةةل أكبةة

تكاد تكون مقتةةرة ومحتكةرة علةل طبقةة  والتنويريات األوائل فكتب  سيء التنويريين
"اينتلجنسةةيا" أو النخةةب المثقفةةة العربيةةة و يةةر معروفةةة للمتلقةةي العربةةي مةةن عامةةة 

 تبقية الشعب.  وكتب مثل "السفور والحجةاب" و"الفتةاة والشةيو " لنايةرة  يةن الةدين
إحةةدى دور النشةةر  إلةةل أن تولةةت مةةسخرا   ةاألولةةل و يةةر معروفةة افةةي طبعتهةة ةقابعةة

تاحته االلبنانية إعادة طبعه  للجمهور من المتلقين. اوا 
_إقامةةةةة ملتقيةةةةات ومنتةةةةديات فكريةةةةة ومةةةةستمرات وحلقةةةةات بحةةةة  نقاشةةةةية خاةةةةةة 2

 لبحةةة  أسةةةباب نكةةةوا خطةةةاب النهضةةةة األول بالمشةةةرو  التنةةةوير  للمةةةرأة العربيةةةة
وكيفيةةة بعثةة  مةةن جديةةد مةةن خةةبل قراءتةة  قةةراءة نقديةةة متعمقةةة وفاحةةةة لمعرفةةة 
أسةةباب النكةةوا وكيفيةةة تخطيهةةا بةةالنار إلةةل طبيعةةة المتغيةةرات والسةةياقات الثقافيةةة 

 والتاريخية وايجتماعية المعاةرة.
_إدرا  نةةةوا خطةةاب النهضةةة العربيةةة ضةةمن المقةةررات الدراسةةية فةةي المةةدارر 5

رع الجيل الجديد الناشلء مسا مة  سيء الرواد والرائدات األوائةل والجامعات كي يع
للخةرو  مةن أحةوال الجمةود الفكةر   فكةر تنةوير  نحةن بحاجةة إلية  اليةو في إحدا  

وفوضل الفتاوى  ير العقبنية الخاةة بةالمرأة والتةي يةةدر ا بعةب شةيبو  الةدين 
 ية المسلمة.ممن ل  يعملوا ايجتهاد والتأويل لقضايا المرأة العرب

 وقضةايا ا فةي الةوطن العربةي بأسةره العربيةة بحثية خاةة بةالمرأة ة_إقامة مسسس4
 ةةذه  وتضةةع .ويمكةةن أن تكةةون تابعةةة ومنضةةوية تحةةت لةةواء جامعةةة الةةدول العربيةةة

المسسسةةة البحثيةةة إطةةارا  عامةةا  متكةةامب  يجمعهةةا  ةةو إطةةار الفكةةر التنةةوير  التةةوفيقي 
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رجعيةةات يني وتأويلةة  واينفتةةاح علةةل بعةةب  المالوسةةطي فيمةةا يتةةةل بالخطةةاب الةةد
فيمةةةا يةةةتبء  مةةةع ثوابتنةةةا العربيةةةة اإلسةةةبمية والتعدديةةةة  النسةةةوية الغربيةةةة المناسةةةبة

 والتنو  التي تس  واقع المرأة العربية في مجتمعاتنا.
_الشةةراكات الثقافيةةة مةةع المسسسةةات الثقافيةةة الرسةةمية والمسسسةةات المحةةور الثاني 

 سمية:الثقافية  ير الر 
لعالميةةة للثقافةةة نةة  تقريةةر اللجنةةة اكمةةا بي   فيمةةا يتةةةل بمفهةةو  السياسةةة الثقافيةةة   

فإنةةةة  ينبغةةةةي إيجةةةةاد عوامةةةةل التجةةةةانر التةةةةي تجمةةةةع  1118عا  والتنميةةةةة الةةةةةادر 
ي المجتمعةةات المتعةةددة األعةةرال معةةا  مةةن خةةبل تشةةجيع اإلبةةدا  فةةي السياسةةات وفةة

التعلةةةةةي ، وفةةةةةي التنميةةةةةة ايجتماعيةةةةةة و  والتجةةةةةارةوالةةةةةةناعة الحكةةةةة  والتكنولوجيةةةةةا 
والمجتمعية، وفي الفنون. ويعني  ذا األمر تبني مناور ثقافي يهةت  بمفهةو  المةرأة 

إعةةةادة تو يةةةع عادلةةةة للمةةةةادر والطاقةةةة بةةةين النسةةةاء  إلةةةل واحتياجاتهةةةا ويسةةةعل
 (.265والرجال.)عةفور،

أ   ياسةة الثقافيةة؛المتعارع علي   ةي موضةو  الس  ابمعنا التنمية الثقافية إن      
السياسة التي تعنل بشريحة محدودة مةن النشةاط ايجتمةاعي، مثةل تشةجيع الفنةون 
والحيةةةاة الثقافيةةةة بمةةةا فيهةةةا حمايةةةة الميةةةرا  الثقةةةافي الةةةذ  ترةةةةد لةةة  الحكومةةةات 
المي انيةةات وتضةةع مةةن أجلةة  الخطةةط والمسسسةةات العامةةة مثةةل المتةةاحع والمراكةة  

م. وفي  ةذا المجةال أيضةا  ية داد بحة  الحكومةة عةن وأكاديميات الفنون..إل الثقافية
 (.264اشترا  القطا  الخاا والمجتمع المدني.)عةفور،

فيمةةا يتةةةل بالتنميةةة الثقافيةةة داخةةل  إذا كنةةا نسةةعل إلةةل مسةةاندة القطةةا  الثقةةافي 
اقتةةةاد إقليمةةي وعةةالمي مفتةةوح، فهنةةا  حاجةةة للمةة   بةةين اختةاةةةات الحكومةةات 

معا ، و نا  حاجة إلعادة تو يةع الواةائع بةين السةلطات  والسول والمجتمع المدني
 ا ي ، فغالبةا مةىالقومية واإلقليميةة والمحليةة بهةدع تشةجيع اسةتجاباته  بةةورة أقةو 

تةةةةوفر الحكومةةةةات مةةةةةادر كافيةةةةة للسةةةةلطات المحليةةةةة كةةةةي تحةةةةافا علةةةةل أ ةةةةدافها 
ي و ةذا يقتضةةي اعتمةاد شةراكات فاعلةةة مثةل ايسةتثمار فةة (.281الخاةة")عةةفور،

 الثقافة.
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وفيمةةا بتعلةةل بالسياسةةات الثقافيةةة المتةةةلة ببنةةاء اسةةتراتيجية ثقافيةةة فاعلةةة للمةةرأة  
أوي   (16و15السياسةي) لو ،فإن  ي بد من اقتران التخطةيط للثقافةة بةالقرار  العربية

مةةن خةةبل تحديةةد دور السةةلطة الرسةةمية ةةةاحبة القةةرار السياسةةي فةةي تنفيةةذ خطةةط 
ة العربية، كما تقترن  ذه ايستراتيجية كةذل  بةدور المسسسةات التنمية الثقافية للمرأ

الثقافية  ير الرسمية)األ لية والشةعبية( فةي تخطةيط وتنفيةذ بةرامأ التنميةة الثقافيةة 
 والتواةل الثقافي.

نب و ارات الثقافة ومجالسها الرسمية التي تعبر عن وجهة النار الحكومية إلل جا 
الرسةةمية توجةةد مسسسةةات ثقافيةةة أ ليةةة أسسةةت بجهةةود بعةةب المثقفةةين وعةةدد مةةن 

وبعضةه  ينتمةي إلةل  ممن ينتمون إلةل عوائةل تجاريةة كبةرى لسيدات ورجال األعما
ميةد شةومان ومسسسةة )علل سبيل المثةال منتةدى عبدالحفي المنطقة األسر الحاكمة

 وجةةائ ة ةةةالش باشةةراحيل البةابطين ومسسسةةة سةةلطان العةةوير ومركةة  جمعةةة الماجةةد
. وقةةد و ير ةةا( ومركةة  الشةةيم إبةةرا ي  بةةن محمةةد آل خليفةةةومسسسةةة سةةعاد الةةةباح 

العةةرب مثةةل  خةةةةت بعةةب  ةةذه المسسسةةات جةةوائ  ثقافيةةة للمبةةدعين والمبةةدعات
ن الشةباب وجةائ ة البةابطين وجةائ ة سةعاد جائ ة عبدالحميةد شةومان للعلمةاء والبةاحثي
 الةباح وجائ ة سلطان العوير و ير ا.

إن وجةةود مثةةل  ةةذه المراكةة  الثقافيةةة جنبةةا  إلةةل جنةةب المسسسةةات الثقافيةةة الرسةةمية  
العربيةةةة بتنوعاتةةة  المختلفةةةة مةةةن و ارات ثقافةةةة ومجةةةالر للثقافةةةة والفنةةةون واآلداب 

ول المرك يةةةة الرسةةةمية مةةةن خةةةبل مةةةن شةةةأن  أن يكسةةةر طةةة وأنديةةةة وروابةةةط أدبيةةةة
الشةةراكات الثقافيةةة ومةةن خةةبل المنافسةةات بةةين الرسةةمي والشةةعبي. ومةةن أجةةل إيجةةاد 
وتحقيةةل اسةةتراتيجية ناجعةةة للمةةرأة العربيةةة فيمةةا يخةةا  ةةذا المحةةور نقتةةرح اآلليةةات 

 اآلتية:
والمسسسةةات الثقافيةةة  يةةر  ل بةةين المسسسةةات الثقافيةةة الرسةةميةتحقيةةل التنسةةي_1

. ويتطلةب  ةةذا التنسةيل إيجةةاد فيمةا يتةةةل بالتنميةة الثقافيةةة للمةرأة العربيةةة الرسةمية
اسةةتراتيجية ثقافيةةة قائمةةة علةةل الشةةراكة الثقافيةةة بةةين الدولةةة والمثقفةةات بةةاختبع 

والتنةو   ةأطيافهن وانتماءاتهن اإليديولوجية حتل نحقةل نوعةا  مةن التةوا ن والتعددية
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احدة ي تشي بةايختبع. أ  أن المطلةوب ونبتعد عن اإلقةاء وعن إنتا  أةوات و 
 من الدولة إشرا  الجميع وعد  اينتقاء بخلل الفئوية الضيقة.

فةي مشةاريع خاةةة  _انفتاح المسسسات الثقافية الرسمية علةل الشةراكات الثقافيةة2
مع بعةب المسسسةات ايقتةةادية  مثةل البنةو  والمةةارع التجاريةة  بالمرأة العربية

تحقيل مبدأ ايستثمار في الثقافة. و و مبدأ طبقت  و يرة الثقافةة والكبرى من خبل 
عةةن وجةةود بعةةب المراكةة  والبيوتةةات  البحرينيةةة مةةي بنةةت محمةةد آل خليفةةة وأثمةةر

الثقافيةةة فةةي البحةةرين مثةةل بيةةت الشةةعر)بيت إبةةرا ي  العةةريب( وبيةةت عبةةداهلل ال ائةةد 
ية الثقافية تمويةل إقامةة ويمكن في  ذا المجال من خبل الشراكة ايستثمار  و ير ا.

مجةةةالر وةةةةالونات ثقافيةةةة نسةةةوية تةةةوفر فضةةةاءات إبداعيةةةة للمبةةةدعات النسةةةاء 
، ويمكةةن كةةذل  تمويةةل إقامةةة مركةة  ثقةةافي عربةةي معنةةي بالتنميةةة الثقافيةةة العربيةةات

 للمرأة العربية علل مستوى الوطن العربي .
 ثةةات لبنانيةةاتتشةةجيع بعةةب المشةةاريع البحثيةةة الخاةةةة بةةالمرأة مثةةل تجمةةع باح_5

و ةةي مسسسةةة نسةةويةبحثية  يةةر رسةةمية الةةذ  يةةةدر كتابةةا سةةنويا مختةةةا بةةالمرأة 
   سنويا .

 :_المرأة العربية واإلعب  الثقافيالمحور الثال  
ل  تعةد قاةةرة فقةط علةل  الخاا بالمرأة اليو  وسائل متعددة يشمل اإلعب  الثقافي

فةإلل  ،لثقافيةة فةي الةةحافة المكتوبةةوالمبحل ا والمسرح والسينما اإلذاعة والتلفا 
تفول كثير من القنوات الفضائية العربيةة فةي جةذب تجانب  ذه الوسائل الكبسيكية 

المتلقيةات مةن النسةاء وبخاةةة مةع وجةود قنةوات خاةةة بةالمرأة تركة  فةي معامهةا 
منتةةديات  وجةود . ويشةمل اإلعةةب  الثقةافي اليةو   أيضةةا  علةل بةرامأ الطةةبم والتجميةل

إلةل جانةب  لبةة أفةب   ،دور بعب موضوعاتها عن المةرأةتر اإللكتروني التي الحوا
 وبةةةرامأ والمسلسةةةبت المدبلجةةةة المكسةةةيكية والتركيةةةة السةةةينما التجاريةةةة الرخيةةةةة

وترسةةم  ةةذه  .فقةةط التةةي تناةةر إلةةل المةةرأة العرببةةة بوةةةفها جسةةدا  تلف يةةون الواقةةع 
رأة العربيةةة بمةةا فةةي ذلةة  المةةرأة فتجعةةل المةة الةةةورة فةةي أذ ةةان المتلقةةين والمتلقيةةات

من خةبل تقليةد النمةاذ   العربية المثقفة تعيد إنتا   ذه الةورة النمطية ي شعوريا  
ةللمةرأة الجسةد اإلعبمية المهيمنة فةي اإلعةب  التلفةا    للمةرأة ا البةرامأ الثقافيةة. أم 
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تةا  خطةاب و ةي عةاج ة عةن إن الرسمي فتتمي  بالرتابةة والنمطيةة والتقليديةة البحتةة
إعبمةةي جةةاذب للمةةرأة العربيةةة يتبنةةل قضةةايا ا التنمويةةة الثقافيةةة ويسةةه  فةةي رفةةع 

ا الةةحافة الثقافيةة الرسةمية و يةر الرسةمية فةي الةوطن العربةةي .أم ة المعرفةي وعيهةا
مثقفةة عربيةة تعنةل  فةي النمطيةة وايعتنةاء بخلةل امةرأةفالغالب عليها أيضا  الرتابةة 
 ،الفكةر  العقبنةي ابعيةدا  عةن العنايةة بإاهةار خطابهة كيبالقشور وبالرفاه ايسةتهب 

عةرب عنةوا عب األقب  الجادة لكاتبةات وكتةاب ب ةونستثني من  ذه األحكا  المذكور 
وأنوه  .بالتنمية الثقافية المعرفية للمرأة العربية وسا موا في خلل خطاب جديد عنها

التةي تشةرع عليهةا الشةاعرة  ا رةبمسسسة نور للمرأة العربية فةي القة في  ذا المقا 
اللبنانيةة جمانةحةةداد التةةي تتنةاول بعةةب المحاةةورات فةي الثقافةةة العربيةةة اإلسةةبمية 
وفةةي المجتمةةع العربةةي المعاةةةر فيمةةا يتةةةل بالجسةةد فةةي قةةراءات علميةةة معمقةةة 
 ،وبمجلةةةة الكاتبةةةة اللندنيةةةة التةةةي عنيةةةت بمنةةةاطل ايخةةةتبع بةةةين المةةةذكر والمسنةةة 

و ير ةةا مةةن مشةةاريع ثقافيةةة فكريةةة خاةةةة  ثةة  توقفةةت وأةةةدرت خمسةةة عشةةر عةةددا  
 بالنسوية العربية.

 كي نخلل إعبما  ثقافيا  نسويا  عربيا  مسثرا  فإن  ي بد لنا من: 
_بنةةاء اسةةتراتيجيات إعبميةةة ثقافيةةة فةةي مسسسةةات اإلعةةب  الرسةةمي لتبنةةي قضةةية 1

جيات إجةةراء دراسةةات التنميةةة الثقافيةةة للمةةرأة العربيةةة. وتقتضةةي مثةةل  ةةذه ايسةةتراتي
مسحية اسةتطبعية تقةير مةدى رضةا المتلقيةات مةن النسةاء عةن  البةرامأ الثقافيةة 

. ومةةن ثةة  تقةةو  اللجنةةة ايستشةةارية للتخطةةيط التةةي تسةةتهدفهن ومعرفةةة مطةةالبهن
إعبميةةةة فاعلةةةة تسةةةتهدع  للمةةةرأة العربيةةةة ببنةةةاء اسةةةتراتيجيةايسةةةتراتيجي الثقةةةافي 

سياسةةات التنةةو  والتعةةدد ألنمةةاط مختلفةةة مةةن  بلخةة مةةن الشةةرائش النسةةوية جميعهةةا
النساء. وينبغةي فةي اللجنةة ايستشةارية المختةارة أن تنتخةب كةي تكةون ممثلةة عةن 

 .شرائش النساء العربيات جميعهن ولير عن النخبة المثقفة وحد ا
التركيةةة  فةةةي البةةةرامأ الثقافيةةةة التلفا يةةةة الخاةةةةة بمسسسةةةات اإلعةةةب  الرسةةةمي  _2

تطةةوير خطابهةةا اإلعبمةةي الموجةة  لتثقيةةع المةةرأة العربيةةة مضةةمونا  العربةةي علةةل  
وشكب . فما كان مةن  ةذه البةرامأ ةةالحا  قبةل عشةرين سةنة مضةت لة  يعةد ةةالحا  
اليةةةو  فةةةي وجةةةود منافسةةةات محمومةةةة مةةةن الفضةةةائيات العربيةةةة التجاريةةةة والقنةةةوات 
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لقمةع والسةلطوية . ولة  تعةد البةرامأ الثقافيةة اآلن ةةالحة لفةرب خطابةات ااألجنبية
نما يجب أن تتيش  ذه البةرامأ  إلعادة إنتاجها في معادلة من المكبوت إلل الكابت وا 
الثقافيةةة فضةةاءات مةةن الحريةةات الثقافيةةة للمةةرأة العربيةةة المثقفةةة بعيةةدا  عةةن أجةةواء 

 الرقابات والقمع السلطو .
لثقةةافي _إنشةةاء قنةةوات فضةةائية ثقافيةةة خاةةةة بةةالمرأة العربيةةة تعنةةي بتشةةكيلها ا5

واإلبداعي والمعرفي وتعرع المتلقين فةي العةال  كلة  بالمبدعةة والمثقفةة العربيةة مةن 
فمةةن خةةبل استعراضةةي  خةةبل اسةةتعراب سةةيرتها الفكريةةة ومتابعةةة منج  ةةا الثقةةافي

للقنوات الفضةائية العربيةة لة  أجةد قنةاة ثقافيةة واحةدة مخةةةة فقةط للمةرأة العربيةة 
الثقافيةة تخةةيا بعةب البةرامأ الثقافيةة النمطيةة  وما يوجد في القنوات الفضةائية

 إعبمي عفا علي  ال من. خطابالتي تتحد  عن 
_دع  السينما العربية النايفة التي تقد  واقع المرأة العربية المثقفة دون تنميطها 4

فةةي ةةةور اسةةتهبكية جسةةدية، وتكةةري  السةةينمائيات العربيةةات اللةةواتي يقةةدمن مثةةل  
 الهادفة . االسينم

_تشةةجيع المةةرأة المثقفةةة العربيةةة وتحفي  ةةا علةةل التةةأليع المسةةرحي فةةب تةة ال حتةةل 5
اآلن نسةةبة النسةةاء العربيةةات المشةةتغبت بالتةةأليع المسةةرحي عربيةةا  نسةةبة محةةدودة 

 جدا.
عربةي نقةد  علةل مسةتوى الةوطن العربةي؛ فةب تة ال جهةود  و إنشاء ملتقةل نسة_6

ات النسةوية العربيةة مشةتتة ومبعثةرة ي الناقدات العربيات وبخاةة فةي مجةال الدراسة
قامة مثةل  ةذا الملتقةل مةن شةأن  تناةي  الجهةود بإقامةة المةستمرات  يجمعها ناا . وا 
ةدار الدوريات والكتةب واإلةةدارات المتخةةةة فةي الدراسةات  والفعاليات النقدية وا 

 النقدية النسوية.
وة مشةةتركة لتةةدارر _أن تعقةةد المجةةبت النسةةائية والمبحةةل الثقافيةةة العربيةةة نةةد8

خراجهةا مةن الةةورة  أفضل السبل في تقدي  المثقفةة العربيةة بالةةورة البئقةة بهةا وا 
النمطية الرتيبة الموجودة في جل  ذه المجبت النسائية والمبحل الثقافية. ويمكةن 
بهةةذا الخةةةةوا دعةة  إنشةةةاء مجةةبت ثقافيةةةة نسةةوية متخةةةةةة ومبحةةل ثقافيةةةة 
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نتةا  المةرأة فةي المبحةل العمةة المشةتركة بينهةا  نسوية متخةةة إلل جانةب نشةر
 وبين الرجل.

_إنشةةاء ملتقةةل نسةةو  ثقةةافي عربةةي افتراضةةي مةةن خةةبل شةةبكة اينترنةةت لتعميةةل 8
فضةةاءات الرقميةةة وفةةي ايشةةتغال علةةل األدب وجةةود المةةرأة العربيةةة المبدعةةة فةةي ال

؛ واينسةتغرا وتوايع وسائط التواةل ايجتماعي مثل الفير بةو  والتةويتر  الرقمي
فالتجةةارب اإلبداعيةةة العربيةةة الرقميةةة القليلةةة  ةةي لمبةةدعين عةةرب ولةة  تختةةرل حتةةل 

ا وي أقةةد  نةا ةةفحات ا رقمي ةاآلن أية مبدعةة عربيةة الفضةاء الرقمةي لتقةد  إبةداع  
نما أقةد األدب الرقمي الذ  قدم  بعب المبدعين العرب مثل الروائةي  ،البلوجر  وا 

   أول رواية عربية رقمية.لذ  قد  األردني محمد سناجلة ا
 _المرأة العربية في مسسسات التعلي  العالي:المحور الرابع 
تشكل المرأة األكاديمية العربيةة نسةبة جيةدة مةن الجهةا  األكةاديمي فةي الجامعةات   

المةرأة وقةد أثبتةت  العربية المختلفة قد ترتفع أو تةنخفب بةاختبع  ةذه الجامعةات. 
العربةةي   ميلهةةا الرجةةل إلةةل جنةةب حضةةور ا الثقةةافي الممثةةل جنبةةا   العربيةةة األكاديميةةة
بوةةةفها أسةةتاذة جامعيةةة وبوةةةفها كةةذل  طالبةةة بكةةالوريور أو دراسةةات  األكةةاديمي

   عليا.
 إن اي تما  بهذه الشريحة النسوية األكاديمية ثقافيا  يقتضي اآلتي:

توى الةوطن العربةي _إنشاء رابطة أكاديمية للنساء األكاديميات العربيةات علةل مسة1
للتباحةة  فةةي شةةسونهن األكاديميةةة والثقافيةةة والفكريةةة وللمطالبةةة بمسةةاحة لهةةن مةةن 
الحريات الفكريةة إلةل جانةب  مبئهةن مةن الرجةال،  وإلةةدار نتةاجهن الفكةر  الةذ  

   تبلوره ملتقياتهن األكاديمية ثقافية في إةدارات رةينة.
فةي النةدوات الثقافيةة الةةادرة عةن األقسةا  العناية بإبرا  المرأة العربيةة المثقفةة  _2

األكاديمية في الجامعات العربية من خبل حضور المثقفةات العربيةات واستضةافتهن 
 وتعريع جمهور الطبب والطالبات بنتاجهن.

_توجي  وتحفي  طبب وطالبات الدراسات العليا في الجامعات العربيةة علةل دراسةة 5
 نهجيات علمية رةينة .األدب اإلبداعي النسو  العربي بم

 _الشراكات الثقافية مع اآلخر:المحور الخامر 
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نعني بمةطلش اآلخر في  ذه الورقة أمةرين :عبقةة المةرأة المثقفةة العربيةة بالرجةل 
. وفيمةا يخةا األمةر الدولية مرأة بالمسسسات الثقافيةالمثقع العربي وعبقة  ذه ال

يقة نشةأت منةذ قةرون بةين المةرأة العربيةة فإن العبئل التاريخية والفكرية العم األول
انةةة وقةوة فةةي العةةةر المثقفةة وبةةين الرجةل العربةةي المثقةةع وا دادت  ةذه العبئةةل مت

ور ة   .منذ نهاية القرن التاسع عشةر المةيبد  إلةل وقتنةا الةرا ن الحدي  وبخاةة
تفاوت خطاب المثقع العربي المعاةةر عةن المةرأة العربيةة مةن خطابةات انفعاليةة ي 
ترتكةةة  علةةةل أ  مقةةةو  مةةةن مقومةةةات التحليةةةل العلمةةةي إلةةةل خطابةةةات علمانيةةةة إلةةةل 

إي أن  خطابات توفيقية بين المةورو  العربةي اإلسةبمي والمرجعيةة الفكريةة الغربيةة
فةةي  ةةذه الخطابةةات. األمةةر الةةذ  يجعلنةةا مةةن   د والتنةةو  ةةذه العبئةةل تتسةة  بالتعةةد

. أمةا عبقةة حةدة للمةرأة العربيةةالةعب أن نخت ل  ذا الخطاب في ةةورة نمطيةة وا
 والغربيةة  يةر الرسةمية مثةل اليونسةكو المثقفة العربية بالمسسسات الثقافيةة الدوليةة

فهي بحاجة إلل تفعيل المشةاركة إلبةرا  نمةط مشةاركة حقيقيةة فاعلةة للمةرأة العربيةة 
 المثقفة.

 من: إلحدا  شراكات ثقافية بين المرأة العربية المثقفة واآلخر فإن  ي بد
_تعميل مشاركات المرأة العربية المثقفة مةع الرجةل العربةي المثقةع فةي الملتقيةات 1

الثقافيةةة والحةةوارات الفكريةةة والمةةستمرات النقديةةة واألدبيةةة لتبةةادل وجهةةات الناةةر فةةي 
 الشراكات الثقافية التي يجب أن تقو  وأن تعمل بين المرأة والرجل.

الةةذ   والعرقةةي والجنوسةةي قةةافي والمعرفةةي_الحةةرا علةةل إبةةرا  التنةةو  والتعةةدد الث2
فةةي المسسسةةات الثقافيةةة المشةةتركة التةةي  يميةة  الثقافةةات السةةائدة فةةي الةةوطن العربةةي

 ينضو  في إطار ا الرجل العربي والمرأة العربية جنبا  إلل جنب.
_ إقامةة شةراكات ثقافيةة بةةين المةرأة العربيةة المثقفةةة والمسسسةات الثقافيةة الدوليةةة  5

لتنمية الثقافية الخاةة بالمرأة العربية. ويجب أن تكون العبقة مةع  ةذه في مجال ا
المسسسةةات عبقةةات قائمةةة علةةل المشةةاركات الحقيقةةة الفاعلةةة والنديةةة ولةةير علةةل 

 والخضو  واينقياد. ةأسار التبعي
متكاملةةة للنهةةوب بةةالمرأة  فةةي  ةةذه الورقةةة إلةةل تقةةدي  اسةةتراتيجية ثقافيةةة  ةةدفنا 

إحيةةاء المشةةرو  التنةةوير   فةةي المحةةاور الخمسةةة التةةي بينا ةةا و ةةي: العربيةةة ثقافيةةا  
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الخاا بخطاب المرأة العربية المعاةرة والشراكات الثقافية مةع المسسسةات الثقافيةة 
الرسمية  والمسسسات الثقافية  ير الرسمية والمرأة العربية واإلعب  الثقافي والمةرأة 

ونسكةةد فةةي  ات الثقافيةةة مةةع  اآلخةةر.العربيةةة فةةي مسسسةةات التعلةةي  العةةالي والشةةراك
دنا عليةة  فةةي محةةاور ايسةةتراتيجية المقترحةةة مةةن الختةةا  علةةل ماسةةبل لنةةا أن شةةد  

ضةةرورة وجةةود الةةدع  السياسةةي مةةن أنامةةة الحكةة  العربيةةة للتنميةةة الثقافيةةة للمةةرأة 
لتحقيةةل اسةةتراتيجية   العربيةة بتخةةةيا الةةدع  المعنةو  والموا نةةات الماليةةة الكافيةة

 للمرأة العربية.ثقافية 
 :المراجع

 أوي  التقارير:
: نحةةو نهةةوب المةةرأة فةةي الةةوطن 2005تقريةةر التنميةةة اإلنسةةانية العربيةةة للعةةا  _1

العربي.برنةةةامأ األمةةة  المتحةةةدة اإلنمةةةائي، الةةةةندول العربةةةي لالنمةةةاء ايقتةةةةاد  
ب وايجتماعي،برنةامأ الخلةةيأ العربةي لةةدع  منامةةات األمة  المتحةةدة اإلنمائيةةة.المكت

 .2005. الطبعة العربية،عم ان: المطبعة الوطنية،UNDPاإلقليمي لألم  المتحدة 
 التنةةةةو  البشةةةةر  الخةةةةبل، تقريةةةةر اللجنةةةةة العالميةةةةة للثقافةةةةةعةةةةةفور، جةةةةابر، _2

)الطبعةةةة العربيةةةة(، القةةةا رة: المجلةةةر األعلةةةل للثقافةةةة، المشةةةرو  القةةةومي والتنمية
 (.28.)1118للترجمة،

 ثانيا  المراجع:
،بيةروت والةدار 2يد، نةر حامةد، دوائةر الخةوع، قةراءة فةي خطةاب المةرأة، طأبو   _

 .2000البيضاء: المرك  الثقافي العربي،
أحمةةةةد،ليلل،المرأة والجنوسةةةةة فةةةةي اإلسةةةةب ، الجةةةةذور التاريخيةةةةة لقضةةةةية جدليةةةةة _

، ترجمةةةةة منةةةةل إبةةةةرا ي  و الةةةةة كمال،القةةةةا رة:المجلر األعلةةةةل للثقافةةةةة 1حديثةةةةة،ط
 (.118.)1111لترجمة،والمشرو  القومي ل

، بيةروت: 1أفرفار،علي، ةورة المرأة بين المناةور الةديني والشةعبي والعلمةاني،ط_ 
 .1116دار الطليعة،

، بيةروت: 8بركات، حلي ، المجتمع العربي المعاةر، بح  استطبعي اجتماعي،ط_
 .2001مرك  دراسات الوحدة العربية،
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، بيةروت: مركة  دراسةات 1يت، طالجو ر  ، عايةدة، رم يةة الحجاب،مفةا ي  ودي _
 .2008الوحدوة العربية، 

حنفي،حسةةةن،"ثنائية الجةةةنر أ  ثنائيةةةة الفكرا"،مجلةةةة  ةةةاجر، الكتةةةاب األول، دار _
 .1115سينا للنشر، القا رة، 

الربيعةةو، تركي،"الخطةةاب النسةةو  المعاةةةر، قةةراءة فةةي خطةةاب نةةوال السةةعداو   _
 .1118دد الحاد  عشر_يوليو وفاطمة المرنيسي"،مجلة ن وى، عتمان، الع

الةةةدة،  ةةدى،" المةةرأة منطقةةة محرمةةات"، مجلةةة  ةةاجر، الكتةةاب األول، دار سةةينا _
 .160_144،ا 1115للنشر، القا رة،

شةةكالي_ التواةةةل الثقةةافي فةةي مجتمعةةات الخلةةيأ العربةةي،  ة لةةو ،إبرا ي  ، الثقافةةة وا 
، قبةةرا: دلمةةون 1دراسةةة حةةول البعةةد الثقةةافي للتنميةةة فةةي دول مجلةةر التعةةاون، ط

   للنشر.د.ت.ن.
، 1، ط1128_1846كبر ، جةور ، الحركةة الفكريةة النسةوية فةي عةةر النهضةة 

 .1116بيروت: دار الجيل العربي،
النسةةةةةةةةاء العربيةةةةةةةةات فةةةةةةةةي العشةةةةةةةةرينات حضةةةةةةةةورا  و ويةةةةةةةةة،تجمع الباحثةةةةةةةةات  _

.) أعمةةال مةةستمر فكةةر  مشةةتر  بةةين ملتقةةل المةةرأة والةةذاكرة 2001اللبنانيةةات،بيروت،
القا رة ومرك   الدراسات العربيةة ودراسةات الشةرل األوسةط فةي الجامعةة األميركيةة ب

 في بيروت وتجمع الباحثات اللبنانيات(.
، بيةروت: 1ياسين،بوعلي، حقول المرأة في الكتابة العربيةة منةذ عةةر النهضةة،ط_

 .1118دار الطليعة الجديدة، 
 
 


