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الشباب والمرأة والتحول الديمقراطي:
األدوار والتحديات والسياقات

د. معتز الفجيري
               منسق الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة فرونت الين دفندرز

تســتعرض هــذه الورقــة األبعــاد المختلفــة لتنــاول قضايــا الشــباب والنســاء فــي إطــار التحــول 
الديمقراطــي. لقــد ارتبــط مــا عــرف بـ«ثــورات وانتفاضــات الربيــع العربــي« بالشــباب، كمــا لعبــت 
المــرأة أدوارًا نوعيــة فــي إطــار هــذه الثــورات، لكــن المــآالت التــي أخذتهــا هــذه الثــورات حــددت 
ــذا  ــي ه ــوم. ف ــة الي ــة العربي ــي المنطق ــاء ف ــباب والنس ــة للش ــات متباين ــا وتحدي أدوارًا وفرصً
ــر السياســي  ــي التغيي ــوى ف ــل أدوار الشــباب والمــرأة كق ــى تحلي ــة إل اإلطــار تهــدف هــذه الورق
الســياقات  وتطــور  السياســي،  التحــول  أن طبيعــة ومالبســات  مــن  وتنطلــق  واالجتماعــي، 
ــد مــا تحــدد بدورهــا طبيعــة أدوار الشــباب والنســاء فــي إطــار  االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي بل
عمليــة التحــول الديمقراطــي، والمكتســبات التــي تحققهــا الديمقراطيــة لهذه الفئات، مــع التطرق 
لسـياق التحـوالت فــي كل مـن تونــس وليبيـا. ففــي الوقــت الــذي وفــر االنتقــال السياسـي فــي 
تونــس فرصًــا واســعة السـتيعاب الشــباب والمــرأة فــي عمليـات التحـول الديمقراطـي، وأسـس 
لمكتسـبات قانونيــة ومؤسســية مهمـة لحمايتهــم، فـرض تعثـر االنتقــال السياســي فـي ليبيــا، 
ــية  ــاركتهم السياس ــور مش ــال دون تط ــرأة، وأح ــباب والم ــام الش ــيمة أم ــة جس ــات وجودي تحدي
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ــع الشــباب والنســاء  ــل ســياق تطــور واق ــى تحلي ــة إل ــة. يســعى القســم األول مــن الورق والمدني
دوليًــا وإقليميًــا، بالتطــرق لخصوصيــة األوضــاع السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
فــي المنطقــة العربيــة علــى ضــوء المــآالت والتحــوالت الدرامية لثــورات الربيــع العربي. يســتعرض 
القسـم الثانـي مـا تقدمـه مرجعيـة القانـون الدولـي لحقـوق اإلنسـان لحمايـة الشــباب والمـرأة، 
والتزامـات الـدول فــي هــذا اإلطـار. أمـا القسـم الثالـث فيناقــش مسـببات التحـول الديمقراطـي، 
وأدوار الفاعليـن بمــا فيهــم الشــباب والنســاء علــى ضــوء التحــوالت فـي المنطقـة العربيــة، مـع 
األخـذ فــي االعتبــار خصوصيـة بنــاء الديمقراطيــة فـي مجتمعـات مـا بعـد الصراعـات المسـلحة.  

سياقات تطور واقع الشباب والمرأة دوليًا وإقليميًا 

بحســب وكاالت األمـم المتحـدة، ومبــادرة الشـباب فـي الشــرق األوسـط، ومنظمـة التعـاون 
ــة  ــة العمري االقتصــادي واالجتماعــي، فــإن مــن يمكــن وصفهــم بالشــباب يندرجــوا فــي المرحل
التــي تشــمل األشــخاص مــن ســن 18 إلــى 29 عامًــا1.  وتمثــل نســبة الشــباب بالنســبة لمجمــل 
ســكان بلــدان الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا النســبة األكبــر بيــن مناطــق العالــم بعــد أفريقيــا 
ــي  ــا، والت ــة عــن 30 عامً ــدان العربي ــار 60 % مــن ســكان البل ــل أعم ــث تق ــوب الصحــراء، حي جن
ــا  تصــل أعدادهـم إلــى أكثــر مــن مئــة مليــون. وتبلــغ نســبة مــن هــم بيــن ســن 14 و24 عامً
نحــو 30 % مــن ســكان المنطقــة، وأكثــر مــن نصــف ســكان البلــدان العربيــة هــم تحــت ســن 25 

عامًـا2. 

بشــكل عـام هنـاك تحسـن نوعـي فــي الواقـع السياسـي واالجتماعــي واالقتصـادي للشــباب 
والمــرأة علــى المســتوى العالمــي خــالل العقديــن األخيريــن بالمقارنــة ألي عقــود أخــرى. انعكــس 
ــاع  ــن ارتف ــرأة م ــباب والم ــي الش ــانية لفئت ــة اإلنس ــرات التنمي ــور مؤش ــي تط ــن ف ــذا التحس ه
مســتويات التعليــم، والنشــاط االقتصــادي، ومؤشــرات الصحــة، واالســتفادة مــن التطــورات 
ــي  ــد للمجتمــع الدول ــورة المعلومــات واالتصــال، فضــاًل عــن االهتمــام المتزاي ــة، وث التكنولوجي
فــي إدمــاج تنميــة الشــباب والمــرأة فــي خطــط التنميــة العالميــة، وآخرهــا خطــة التنميــة 
المسـتدامة لعـام 2030، والتــي تطرقـت فــي أكثـر مـن بنـد للتمكيــن االقتصـادي واالجتماعــي 
ــتدامة  ــة المس ــية للتنمي ــداف رئيس ــين كأه ــن الجنس ــاواة بي ــق المس ــرأة، وتحقي ــباب والم للش

1      حول تعريف األمم املتحدة للشاب أنظر قرار مجلس األمن رقم 2250 لعام 2015 بشأن الشباب والسالم واألمن، و قرير التنمية اإلنسانية لعام 

2016

 Hoffman, M. and Jamal, A. (2012) ‘The Youth and the Arab Spring: Cohort Differences and Similarities’. Middle East     2

Law and Governance 4, p169-170
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تســعى بلـدان العالــم لبلوغهــا. مــن ناحيـة أخــرى فقــد ســاهم تطــور القانـون الدولـي لحقـوق 
اإلنسـان، وانتشــار اآلليــات اإلقليميـة لحمايـة حقـوق اإلنسـان، وتصاعـد أدوار المجتمــع المدنـي 
ــة حقــوق  ــة لحماي ــة حقوقي ــورة مرجعي ــة فــي بل ــة والعالمي ــة واإلقليمي ــى المســتويات المحلي عل
المــرأة والشــباب باعتبارهــم مــن الفئــات التــي تحتــاج لحمايــة خاصــة لتمكينهــم علــى المســتوى 
القانونـي والسياسـي. لكـن يتضمـن هــذا التحسـن العـام تناقضـات واختـالالت علـى المســتوى 
ــة  ــن مــن منطق ــة الخاصــة بهــم تتباي ــي، فظــروف الشــباب والمــرأة، ومؤشــرات التنمي الجغراف

ألخــرى عالميًـا، ومــن قــارة إلــى أخــرى. 

مـن ناحيــة أخــرى فالحديـث عــن تحديــات إدمــاج فئتــي الشـباب والمــرأة بشـكل عــام فــي 
منطقــة الشــرق األوســط وغيرهــا مــن مناطــق فــي العالــم فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة 
العالميــة  االقتصاديــة والسياســية  التحــوالت  واالقتصاديــة ال ينفصــل عــن مجموعــة مــن 
ا ومخاطــر تلحـق بفئــات الشــباب والمــرأة أكثــر مــن أي فئــات أخــرى فــي  التــي فرضــت ضغوًطـ
المجتمــع. مــن ضمـن هـذه الضغـوط مــا تشـكله التحــوالت النيوليبراليـة، وسياســات التقشـف 
االقتصــادي3  التــي أصبحــت بمثابــة عقيــدة اقتصاديــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم منــذ ســبعينيات 
القــرن الماضــي، علــى فــرص الحيــاة والتطــور للفئــات األكثــر ضعًفــا وتهميشًــا فــي المجتمعــات، 
ــام  ــاق الع ــض اإلنف ــى تخفي ــات إل ــذه السياس ــم ه ــعى معظ ــث تس ــطى4.  حي ــات الوس والطبق
علــى الرعايـة الصحيــة، والضمــان االجتماعــي والتعليــم، وتخفيــض فــي األجــور، وزيـادة رســوم 
ــدث  ــكان، وتح ــات اإلس ــة وخدم ــات الغذائي ــض اإلعان ــة، وتخفي ــق العام ــن المراف ــتفادة م االس
ــراء حقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة فــي الســنوات  ــم خب ضــررًا بحقــوق العمــال. وقــد اهت
ــى حقــوق اإلنســان بمــا فيهــا حقــوق  ــر سياســات اإلصــالح االقتصــادي عل ــم تأثي ــرة بتقيي األخي

المــرأة5.  

ــات  ــدوى مؤسس ــة وج ــن فعالي ــة م ــة النيوليبرالي ــة االقتصادي ــذه المنظوم ــدت ه ــا ح كم
الديمقراطيــة التمثيليــة، وقــدرة الناخبيــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي التأثيــر علــى 
ــال  ــات األعم ــي لمؤسس ــوذ السياس ــم النف ــل تضخ ــي ظ ــة ف ــة واالقتصادي ــات االجتماعي السياس
ــل  ــة مث ــة واإلقليمي ــة الدولي ــات المالي ــا المؤسس ــي تفرضه ــروط الت ــة، والش ــة والدولي الوطني
صنــدوق النقــد الدولــي علــى حكومــات الــدول التــي تمــر اقتصادياتهــا بأزمــات واختــالالت ماليــة، 

 See Schoenbaum, T. (2012) The Age of Austerity: The Global Financial Crisis and the Return to Economic Growth.      3

Cheltenham: Edward Elgar Publishing

Monbiot, G. (2016) ‘Neoliberalism- the Ideology at the Root of All Our Problems’. The Guardian. Available at     4

 https://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-monbiot  

5     أنظر تقرير األمم املتحدة حول وضع مبادئ توجيهية لتقييم تأثري سياسات اإلصالح االقتصادي عىل حقوق اإلنسان، مارس 2018. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/37/54&Lang=A  
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األمــر الـذي يفسـر انتشــار الموجـات االحتجاجيـة وســط قطاعــات الشــباب بشـكل خــاص خـالل 
ــات عنيفــة ضــد النظــام االقتصــادي  ــان الضطراب ــر، والتــي تصــل فــي بعــض األحي العقــد األخي
ــمال  ــدان الش ــن بل ــد م ــي العدي ــة ف ــة المطبق ــة واالجتماعي ــات االقتصادي ــي، والسياس العالم
والجنــوب علــى حــد ســواء6.  علــى مســتوى آخــر، وكإحــدى تداعيــات هــذه التوجهــات االقتصاديــة 
ومــا نتـج عنهـا مـن أزمـات اجتماعيـة، فقـد أشـعل تصاعـد اليميــن المتطـرف ونزاعـات الوطنيـة 
ــة، االنقســامات  ــدان الغربي ــد مــن البل ــرة فــي العدي الشــوفينية، خــالل الســنوات الخمــس األخي
ــى  ــة عل ــة والدولي ــية الوطني ــات السياس ــطحي للصراع ــي س ــدًا هويات ــت بع ــة، ومنح المجتمعي
ــي  ــرف ف ــه المتط ــذا التوج ــاركية. ه ــة تش ــة إدماجي ــة بطريق ــا التنموي ــة القضاي ــاب مواجه حس
البلــدان الغربيــة بمــا يحملــه مـن توجهــات معاديــة لحقــوق اإلنســان بمـا فيهـا حقـوق المــرأة 
أو األقليــات تواكــب وعــزز أيضًــا مــن النزعــات االســتبدادية والســلطوية فــي الكثيــر مــن مناطــق 
العالـم، مــن ضمنهــا بلــدان منطقـة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، والتـي تشـهد انتكاســة 
عميقـة لموجــات ثــورات الربيــع العربـي. تتأثــر أوضــاع الشــباب والمـرأة فــي المنطقـة العربيــة 
بهــذا الســياق العالمــي لكــن هنــاك خصوصيــة فــي الظــروف السياســية والتنمويــة لهــذه 
المنطقــة، والتــي تحــدد بدورهــا طبيعــة وحــدود األدوار والحقــوق التــي تتمتــع بهــا فئــات الشــباب 

والمـرأة. يمكــن إجمــال هــذه الظــروف فــي النقــاط التاليـة:

 التحــوالت والمــآالت الدراميــة لمــا عــرف بالربيــع العربــي، تصاعد موجــات األصوليــة الدينية، 
التعثــر المســتمر فـي التنميـة االقتصاديــة، االختــالل الجغرافــي البنيـوي فــي مسـتويات التنميـة 
المحليــة، فقــر مؤشــرات التنميــة اإلنســانية، التمييــز المؤسســي ضــد المــرأة، واســتمرار التداخــل 

بيــن الثقافــة والديــن وخطابــات حقــوق اإلنســان.

المآالت والتحوالت الدرامية للربيع العربي 

ــباب  ــاع الش ــك أوض ــي ذل ــا ف ــان، بم ــوق اإلنس ــة حق ــي وضعي ــة وتدن ــار الديمقراطي انحس
ــن  ــاًل ع ــوم، فض ــة الي ــة العربي ــدان المنطق ــم بل ــي معظ ــي ف ــع المدن ــار المجتم ــاء، وحص والنس
انتشــار العنــف المســلح، ال ينفصــل عــن أزمــة التحــوالت السياســية التــي أعقبــت ثــورات مــا عــرف 
إعالميًــا بـ«الربيـع العربــي«، وتمكــن الثـورات المضــادة علــى مســتويات محليــة وإقليميـة فــي 
تصفيــة وتشــويه هــذه الثــورات، واالنتقــام من قياداتهــا ورموزهــا. وباســتثناء النموذج التونســي، 

تبــددت آمـال التحـول الديمقراطــي فـي البلــدان التـي شـهدت ثـورات »الربيــع العربــي«. 
 :See Cole, J. (2011) ‘How Neoliberalism Created an Age of Activism’. Aljazeera English. Available at     6

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/20111114131340415929.html  
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مـن ناحيــة أخــرى أبـدت األنظمــة الحاكمــة التــي لـم تطولهـا الثــورات مقاومــة شرسـة لدعــاة 
ــب  ــة لمواجهــة مطال ــة وقائي ــة، واتخــذت إجــراءات أمني ــة االجتماعي اإلصــالح السياســي والعدال
اإلصــالح. وقــد فاقــم مــن أزمــة حقوق اإلنســان فشــل القوى السياســية فــي بعض بلــدان المنطقة 
فـي اإلدارة الســلمية للصراعـات، وتزايـد االسـتقطابات السياسـية والطائفيـة، مـع توجـه بعــض 
ــى اســتخدام العنــف والعســكرة لحســم هــذه الصراعــات لصالحهــا. األزمــات  ــة إل القــوى الداخلي
ــى  ــي بالضــوء عل ــرة، تُلق ــة خــالل الخمــس ســنوات األخي ــي تعيشــها دول المنطق ــة الت الداخلي
الفشــل الصــارخ لهــذه الــدول علــى مــدار تاريخهــا، فــي إدارة التنــوع السياســي والدينــي والعرقــي. 
ــم  ــدول. ل ــة تقــوض هــذه ال ــزًا لصراعــات وجودي ــات حاف ــوع يكــون فــي معظــم األوق هــذا التن
ــية  ــات السياس ــم األطروح ــز معظ ــن عج ــف ع ــل كش ــع ب ــذا الواق ــن ه ــي م ــع العرب ــر الربي يغي
واأليديولوجيـة المهيمنــة علــى السـاحة علــى تقديـم نمـوذج ناجـح فـي تأســيس بنـاء دسـتوري 
ــدان، وإدارتهــا بشــكل ســلمي.  ــي هــذه البل ــوع ف ــة التن ــرام حقيق ــى احت ــوم عل ومؤسســاتي يق
وقــد كان للتفاعـالت السياسـية اإلقليميـة أثـرًا فـي تعثــر ثـورات الربيـع العربـي. فاالسـتقطابات 
ــعودية  ــي الس ــة ف ــة المتمثل ــة المختلف ــوى اإلقليمي ــن الق ــية بي ــح الجيوسياس ــارض المصال وتع
واإلمـارات وإيـران وقطـر وتركيـا. حيـث رأت النخـب الحاكمــة لهـذه البلـدان فـي الربيــع العربـي 
تهديــدًا مباشــرًا لهــا، أو فرصــه لتعظيــم مصالحهــا وطموحاتهــا اإلقليميــة عبــر تمكيــن تيــارات 
سياسـية بعينهـا للسـيطرة علـى الحكـم فــي بلــدان الربيـع العربـي. هـذه الدوافـع جعلــت هـذه 
القــوى تســعى إلــى توجيــه مســار التحــوالت السياســية عبــر األدوات الماليــة والعســكرية، وتحويل 
النزاعــات الداخليــة فــي ســوريا واليمــن والعــراق وليبيــا إلــى ســاحات لحــروب بالوكالــة عــن هــذه 

القـوى اإلقليميـة.

وقــد دفـع تصاعـد نشــاط جماعــات العنــف الدينــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وخارجهــا 
خــالل العقــد األخيــر المجتمـع الدولـي لوضــع اســتراتيجيات جديــدة لمكافحــة التطــرف العنيـف، 
ــار  ــد أش ــباب7.  فق ــادي للش ــي واالقتص ــي واالجتماع ــش السياس ــا التهمي ــرق لقضاي ــي تتط والت
ــي  ــل الت ــروف والعوام ــة الظ ــة معالج ــى« أهمي ــام 2015 عل ــم 2250 لع ــن رق ــس األم ــرار مجل ق
تــؤدي إلـى تزايـد نزعـات التشـدد المفضيـة إلـى العنـف والتطـرف العنيـف فـي صفـوف الشـباب 
علـى نحــو يمكـن أن يــؤدي إلـى اإلرهـاب«. وفـي هـذا اإلطـار ضمــت خطـة عمـل األميـن العــام 
ــباب  ــق بالش ــود تتعل ــن البن ــددًا م ــف ع ــرف العني ــة التط ــع ومكافح ــأن من ــدة بش ــم المتح لألم
والمــرأة تشــمل تشــجيع وضمــان مشــاركة الشــباب والمــرأة فــي مختلــف مؤسســات صنــع القــرار، 

ــن السياســي واالقتصــادي للشــباب والمــرأة8.    والتمكي
7      أنظر قرارات مكافحة اإلرهاب رقم 2178 و 2195 لعام 2014.

See Agenda for Action: Recommendations on Preventing Violent Extremism      8
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تعثر التنمية االقتصادية واإلنسانية

تعانــي كثيــر مــن دول المنطقــة العربيــة مــن فقــر فــي مؤشــرات التنميــة اإلنســانية الخاصــة 
بالتعليــم والعمــل، والصحــة والســكن، وفقــر فــي الخدمــات العامــة، واالختــالل الجغرافــي البنيــوي 
ــباب  ــإن الش ــام 2016 ف ــة لع ــانية العربي ــة اإلنس ــر التنمي ــب تقري ــة. وبحس ــة المحلي ــي التنمي ف
ــن  ــرأة م ــباب والم ــة الش ــي فئ ــا تعان ــة، كم ــر النظامي ــرة غي ــن الهج ــر م ــبة األكب ــل النس يحت
المعــدالت األكبــر لمؤشــرات التهميــش االقتصــادي مــن فقــر وبطالــة وســوء نوعيــة الخدمــات 
العامــة مــن تعليــم وصحــة. وقــد انخــرط الشــباب خــالل العاميــن األخيريــن فــي سلســلة 
االحتجاجــات االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تصاعــدت فــي العديــد مــن بلــدان المنطقــة بصــرف 
ــت  ــث اندلع ــا. حي ــية به ــات السياس ــاحات الحري ــادي أو مس ــا االقتص ــتوى أدائه ــن مس ــر ع النظ
هـذه االحتجاجـات فـي دول بهــا مســاحات واســعة مــن المشـاركة السياســية والحريــات العامــة 
ــراق،  ــل الع ــة مث ــرات طائفي ــدة وتوت ــة ممت ــات داخلي ــر بنزاع ــس، أو دول تم ــان وتون ــل لبن مث
ودول أخــرى أكثــر تقييــدًا للحريــات المدنيــة والسياســية مثــل المغــرب واألردن والســودان. 
ــة،  ــات دول المنطق ــي إدارة اقتصادي ــوي ف ــل بني ــا فش ــي مجمله ــات ف ــذه االحتجاج ــت ه عكس
ا الحاكمــة لالحتياجــات الرئيســية للشـعوب، واختــالل توزيــع وإدارة الثــروات،  وفــي تلبيــة نخبهـ
ــدان العربيــة9،  رغــم توافــر  ــر مــن البل فضــاًل عــن تهميــش مناطــق وأقاليــم بأكملهــا فــي كثي
ــع هــذا  ــد دف ــم لكــن يحــرم أهلهــا مــن عائداتهــا. وق ــي بعــض هــذه األقالي ــة ف ــروات طبيعي ث
الوضــع االجتماعــي المتــأزم بعــض المحلليــن للحديــث عــن موجــة جديــدة قادمــة لثــورات الربيــع 
العربــي10.  وقـد أفـرزت هــذه االحتجاجـات قيــادات مدنيــة وحقوقيـة وسياسـية جديـدة، كمــا أن 
معظــم المنخرطيــن بهــا غيــر مؤطريـن تنظيميًـا فــي الهيــاكل الحزبيــة أو المدنيــة الموجـودة 
فــي هــذه البلــدان. وقــد واجهــت حكومــات هــذه الــدول قيــادات وأفــراد هــذه االحتجاجــات خاصــة 
الشـباب بالعنــف واالعتقـال والمحاكمــات ذات الطابــع السياســي. ولعــل تجــارب العقـود األخيـرة 
فــي بلــدان المنطقــة تذكــر بــأن تأخــر أنظمــة الحكــم فــي التجــاوب مــع مطالــب هــذه التحــركات 
الســلمية واســتمرار التهميــش والقمــع يزيــد مــن االنقســامات المجتمعيــة والسياســية والطائفيــة 
والتــي تهـدد بدورهـا اسـتقرار هـذه البلـدان، أو تزيــد مـن قـدرات جماعـات العنـف فـي التجنيــد 

خاصــة بيــن الشــباب.

9     أنظر ورقة تحليلية حول هذا املوضوع صادرة عن معهد بروكنجز الدوحة يف أبريل 2018 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/03/resource-regionalism-in-the-mena_english_web.  

pdf?utm_campaign=Brookings%20Doha%20Center&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=61810768

10     أنظر تقرير للفاينانشال تاميز يف 5 مارس 2018

https://www.ft.com/content/a6229844-1ad3-11e8-aaca-4574d7dabfb6  
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شيوع التمييز المؤسسي ضد المرأة

تبنـت معظــم بلـدان المنطقـة العربيـة خــالل العقديـن األخيريـن سلســلة مـن اإلصالحــات 
الدســتورية والتشــريعية والمؤسســية لتحســين أوضــاع المــرأة فــي المجاليــن الخــاص والعــام، 
ــد  ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة للقض ــة الدولي ــدول لالتفاقي ــذه ال ــم ه ــت معظ وانضم
ــوع  ــاس ن ــى أس ــم عل ــف القائ ــز، والعن ــن التميي ــتى م ــور ش ــرأة لص ــرض الم ــرأة، إال أن تع الم
ــم تكــن مفاجــأة أن تكــون الفجــوة فــي  ــدان المنطقــة. ول ــا فــي بل ــا يوميً الجنــس مــازال واقعً
المسـاواة بيـن الرجــل والمـرأة واحــدة مـن التحديـات البنيويــة التـي تواجههــا عمليــة التنميــة 
اإلنسـانية فـي المنطقــة العربيــة بحســب التقريــر األول للتنميـة اإلنســانية فــي العالـم العربـي. 
لكــن هنــاك تفــاوت كبيــر فــي مســتوى تحقــق المســاواة بيــن الجنســين بيــن الــدول العربيــة، فقد 
حققــت بلــدان المغــرب الكبيــر وبشــكل أخــص تونــس والمغــرب وثبــات نوعيــة فــي هــذا الطريــق 
ــذ  ــارزًا من ــات النســائية دورًا ب ــت النســاء والجمعي ــد لعب ــة. وق ــدان العربي ــي البل ــة لباق بالمقارن
تســعينيات القــرن الماضــي فــي الضغـط مــن أجـل تحسـين أوضـاع المـرأة أو تحقيـق المســاواة 
بيــن الجنسـين. اســتمرار شــيوع التمييــز ضــد المــرأة فــي األســرة أو الحيــاة العامــة يحــول بـال 
شــك بيـن النســاء وبيـن تفعيــل وتوسـيع مشـاركتهن فــي الحيــاة السياســية والمدنيـة، ويقلــل 

مـن فرصهــن فــي تحســين ظــروف الحيـاة، واالندمــاج فــي الحيــاة االقتصاديــة.

التداخل بين الثقافة والدين وإنتاج خطابات حقوق اإلنسان

ــرة هــي  ــوة المتغي ــات الق ــاكل عالق ــي إطــار هي ــة ف تظــل التفاعــالت السياســية واالجتماعي
العوامــل الرئيســية التــي يتــم مــن خاللهــا إنتــاج وإعــادة إنتــاج خطابــات حقــوق اإلنســان، 
والخطابــات الدينيــة فــي المجتمــع، ونمــوذج عالقــات الديــن بالدولــة، وأدوار الديــن فــي المجــال 
العــام. هــذه العوامــل هــي التــي تحــدد التفســيرات والفلســفات الدينيــة التــي ستســود أو تهمــش 
ــر العالقــة بيــن اإلســالم وحقــوق اإلنســان يجافــي  ــى مصي ــة عل ــاء أي حتمي فــي المجتمــع. إضف
ــر.  ــات والمصائ ــي الممارس ــوع ف ــى تن ــر عل ــي تؤش ــالمية والت ــدان اإلس ــي البل ــع ف ــارب الواق تج
ــور  ــى تط ــا عل ــا تداعياته ــا أيضً ــرين له ــرن العش ــف الق ــة ومنتص ــي بداي ــث ف ــة التحدي تجرب
الخطابـات الدينيـة فــي البلـدان اإلسـالمية وعلـى خبـرات الحـركات اإلسـالمية فيهـا. فالتحديـث 
فــي دولــة مثــل تركيــا اتجــه إلــى فصــل الديـن عــن الدســتور والتشــريع وتحجيمــه فــي الحيــاة 
السياســية، وفــي تونــس اتجهــت ظــروف التحديــث إلــى إقــرار إصالحــات نوعيــة فــي مجــال حقــوق 
المـرأة، وتقويــة االتجاهـات العلمانيــة والليبراليــة فـي المجتمـع، لكــن ســارت تجربـة التحديــث 
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فــي مصــر خــالل القــرن العشــرين فــي اتجــاه تزايــد تدريجــي لــدور الديــن فــي الحيــاة الدســتورية 
والتشـريعية، وتصاعـد فـي نفـوذ حـركات اإلسـالم السياسـي، وقـد دعمـت هـذه التوجهــات فـي 

أعقـاب انهيــار النمــوذج القومــي الناصــري فــي نهايــة السـتينيات مــن القــرن الماضــي. 

ومــن ضمـن المتغيــرات السياســية التــي تؤثــر فـي طبيعــة العالقــة بيــن اإلسـالم وحقـوق 
ــع  ــي المجتم ــوى ف ــي الق ــوازن ف ــوع والت ــدى التن ــي م ــالمية ه ــات اإلس ــي المجتمع ــان ف اإلنس
المدنــي والسياســي، ومــدى نفــوذ تيــارات اإلســالم السياســي، ومــدى التطــور الفكــري أيديولوجيا 
لــدى هــذا التيــارات. ومــن هــذه المتغيــرات أيضــًا الــدور التاريخــي للمؤسســات الدينيــة الرســمية، 
ــات  ــة، وتوجهــات قياداتهــا، وعالق ــة والتعليمي ــاة السياســية والقانوني ــي الحي ومــدى نفوذهــا ف
القـوى بداخلهـا، مــن ناحيـة أخـرى يكــون للمؤسسـات القضائيــة دورًا مهمًـا أيضًـا فــي وضـع 
منهـج لتأويـل الشـريعة اإلسـالمية، وفــي تعريـف العالقـات بيـن الديــن والدولــة. تطـور قانـون 
ــي  ــة الت ــرز األمثل ــد أب ــن أح ــد م ــرب يع ــس والمغ ــر وتون ــن مص ــي كل م ــخصية ف ــوال الش األح

توضـح تأثيــر هــذه المتغيـرات علـى تطـور العالقـة بيــن الشـريعة وحقــوق اإلنســان. 

المواقــف المتباينــة لألحــزاب اإلســالمية مــن حقــوق اإلنســان مثــااًل آخــر علــى تأثير الســياقات 
السياسـية واالجتماعيــة علـى فهــم وممارسـة حقــوق اإلنســان. ال يميــز الكثيـرون بيـن اإلسـالم 
ــرة  ــس لفك ــه يؤس ــالم بطبع ــأن اإلس ــاد ب ــى االعتق ــؤدي إل ــذي ي ــر ال ــي. األم ــالم السياس واإلس
اإلسـالم السياسـي ويدعـوا لتأسـيس مـا يُعـرف بالدولـة اإلسـالمية. هـذا الخلــط يتناقــض مـع 
ــن  ــرن الثام ــذ الق ــالمي من ــم اإلس ــي العال ــري ف ــع الفك ــع الواق ــلمين، وم ــالم والمس ــخ اإلس تاري
ــدون أن  ــم يعتق ــي ألنه ــالم بالسياس ــف اإلس ــدون توصي ــي ينتق ــالم السياس ــار اإلس ــر. أنص عش
السياسـة ركـن رئيسـي فـي اإلسـالم باعتبــاره ديـن شــامل ينظــم جميـع أوجـه الحيـاة. اإلسـالم 
مثلــه مثــل أي ديــن يشــتمل علــى تقاليــد فكريــة متنوعــة ويتحمــل تاريخــه تأويــالت متعــددة. قــد 
تكــون مــن ضمنهـا أفـكار اإلسـالم السياســي لكنهـا ال تمثلـه حصريًــا فجميـع المسـلمين فــي 
العالــم ليســوا بالضـرورة مؤمنيــن بمقولــة أن اإلسـالم ديــن ودولــة أو أن الشــريعة اإلسـالمية 

البـد وأن تكــون القانــون الحاكـم للدولــة اإلســالمية الحديثـة11. 

وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك قواســم عامــة مشــتركة بيــن جميــع تيــارات اإلســالم السياســي، 
والتــي يأتـي فـي مقدمتهـا بنــاء نظـام حكـم إسـالمي يقـوم علـى تطبيـق الشـريعة اإلسـالمية، 
إال أن هنــاك اختالفــات فقهيــة وتكتيكيــة بيــن هــذه التيــارات. تجربــة اإلخــوان المســلمين 
ــى هــذه  ــا عل ــاًل عمليً ــر يقدمــا دلي فــي مصــر، وحركــة النهضــة فــي تونــس خــالل العقــد األخي

See Tibi, Bassam.(2012) Islam and Islamism. New York: Yale University Press     11
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االختالفــات. ففــي مصــر تبنــت جماعــة اإلخــوان المســلمين أجنــدة محافظــة تجــاه حقــوق المــرأة، 
ــارات  ــع التي ــت م ــا توافق ــية، كم ــة السياس ــر، والتعددي ــرأي والتعبي ــة ال ــدة، وحري ــة العقي وحري
الســلفية علـى تقويـة بنــود الشـريعة اإلسـالمية، فـي أول دسـتور بعـد ثـورة ينايـر 2011. فــي 
تونــس أبــدت قيــادات حركــة النهضــة تســامحًا أكبــر تجــاه حقــوق المــرأة، واكتفــت بالتنصيــص 
فــي الدســتور علـى أن اإلســالم ديــن األغلبيــة، دون النــص علــى تطبيــق الشــريعة اإلســالمية. 
هـذه المواقـف التــي تبنتهـا حركــة النهضـة تعـود إلـى التكويـن الفكـري واأليديولوجــي األكثـر 
ليبراليــة لمؤســس الحركــة الشــيخ راشــد الغنوشــي، وإلــى ســابقة التوصــل إلــى تفاهمــات 
تاريخيــة بيــن حركــة النهضــة وباقــي الفصائــل السياســية فــي تونــس فــي األعــوام األخيــرة مــن 
ــا إلــى وجــود تــوازن فـي القــوى بيــن  نظــام الرئيــس السـابق زيــن العابديــن بــن علــي، وأيضً
التيــارات اإلســالمية وغيرهــا مــن تيــارات سياســية فــي الســياق التونســي، األمــر الــذي لــم يتوافــر 

فـي مصـر خـالل الســنوات التــي أعقبــت رحيــل الرئيــس السـابق حســني مبــارك.

الســياق اإلقليمــي أيضًــا لــه تأثيــره، فقــد كان للخطــاب الدينــي المحافــظ فــي بلــدان الخليــج 
تأثيـرًا علـى دولـة مثــل مصــر بشـكل يفــوق دواًل أخـرى مثــل تونـس أو المغــرب. وعلــى الرغــم 
ــدي  ــي خــالل عق ــة مــن المجتمــع الدول ــد اكتســب دفع ــوق اإلنســان ق مــن أن الزخــم حــول حق
الثمانينيـات والتسـعينيات فـإن ازدواجيــة المعاييــر فــي سياسـات القـوى الدوليـة تعطــي فرصـة 
للتوجهــات المعاديــة لقيــم حقــوق اإلنســان فــي العمــل علــى إضعــاف المنظومــة العالميــة لحقوق 
اإلنسـان. مــن ناحيـة أخـرى ففـي العقـد األخيـر اسـتطاع عــدد مـن القــوى الدوليـة مثــل روسـيا 
والصيـن تشــكيل تحالفــات عابـرة للقـارات، تضــم معظــم دول منظمــة التعـاون اإلسـالمي فــي 
األمــم المتحــدة، إمـا للدفـع بفكـرة الخصوصيـة الثقافيــة فــي مواجهـة عالميـة حقــوق اإلنســان 
ــل حقــوق  ــر حقــوق اإلنســان فــي بعــض المجــاالت مث ــة تطــور معايي ــة( ولعرقل ــم التقليدي )القي

المثلييــن.

مرجعية حقوق اإلنسان وحماية الشباب والمرأة 

تكفــل مرجعيــة القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان مجموعــة مــن الضمانــات القانونيــة 
والمعاييــر االسترشـادية لحمايـة النســاء والشـباب، والتـي يمكـن اعتبارهـا المضمــون المعيـاري 
والقيمـي للديمقراطيــة، والشــروط التــي مـن خاللهــا تسـطيع كافــة فئـات المجتمـع أن تشـارك 
بفعاليــة فـي مؤسسـات الدولـة الديمقراطيـة. كفــرع مـن فـروع القانـون الدولـي العـام، تتمثــل 
المصـادر األوليـة للقانـون الدولـي لحقـوق اإلنسـان فــي االتفاقــات الدوليـة والتـي تضـع قواعــد 
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معترًفــا بهــا صراحــة مــن جانــب الــدول، العــرف والعــادات الدوليــة المرعيــة التــي تواتــرت عليهــا 
ــم  ــكام المحاك ــد أح ــا تع ــا، كم ــت عليه ــا وأجمع ــي أقرته ــة الت ــون العام ــادئ القان ــدول، ومب ال
ــي  ــون الدول ــا للقان ــا أو احتياطيً ــدرًا ثانويً ــام مص ــون الع ــي القان ــن ف ــار المؤلفي ــب كب ومذاه
وكاشــف عــن أحكامــه12.  بشــكل عــام يمكــن تصنيــف الضمانــات التــي يقدمهــا القانــون الدولــي 
ــق  ــمل تحقي ــية تش ــداف رئيس ــة أه ــار أربع ــي إط ــرأة ف ــباب والم ــة الش ــان لحماي ــوق اإلنس لحق
المســاواة ومنــع جميــع أشــكال التمييــز، وتأســيس ضمانــات قانونيــة ومؤسســية لمشــاركة 
ــية  ــة والسياس ــوق المدني ــن الحق ــل بي ــق التكام ــة، وتحقي ــاة العام ــي الحي ــرأة ف ــباب والم الش
ــوق13.   ــة للحق ــة الفعلي ــة الممارس ــرًا حماي ــة، وأخي ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي والحق
كمـا يعنــي القانــون الدولــي اإلنســاني بحمايـة الشــباب والمــرأة أثنــاء النزاعــات المســلحة مــن 
خــالل مرجعيتــه المتعلقــة بحمايــة المدنييــن وقــت النزاعــات المســلحة، الدوليــة والداخليــة والتي 
ومــن ركائزهــا اتفاقــات جنيــف األربــع لعــام 1949، وبروتوكوالتهــا اإلضافيــة لعــام 1977، فضــاًل 

ــة عــام 1951 المتعلقــة بمركــز الالجئيــن والبروتوكــول الملحــق بهــا لعــام 1967. عــن اتفاقي

ــز  ــى تحقيــق المســاواة بيــن األشــخاص، وتحظــر التميي تقــوم اتفاقــات حقــوق اإلنســان عل
ــة  ــدأ وحماي ــذا المب ــة ه ــاس. حماي ــى أي أس ــام عل ــكل ع ــز بش ــوق، أو التميي ــة الحق ــي ممارس ف
الحقــوق المدنيــة والسياســية بشــكل عــام تتطلــب ضمــان نزاهــة واســتقالل الســلطة القضائيــة. 
حمايــة المشــاركة فــي الحيــاة العامــة فــي االتفاقــات الدوليــة واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان تتطلب 
مــن الــدول اتخــاذ التدابيــر الدســتورية والقانونيــة والمؤسســية لضمــان مشــاركة األفــراد فــي 
إدارة الشــأن العــام علــى أســاس المســاواة وتكافــؤ الفــرص، واحتــرام اإلرادة العامــة للمواطنيــن. 
ــر، الحــق  ــرأي والتعبي ــة ال ــة لحري ــب حماي ــي المشــاركة السياســية تتطل لكــن ممارســة الحــق ف
فـي تــداول المعلومـات، حريـة التجمـع السـلمي، وحريــة تكويـن الجمعيـات، وتأسـيس النقابـات 
المهنيــة واالتحــادات العماليــة. وقــد أصبــح مبــدأ عــدم التجزئــة بيــن الحقــوق المدنيــة 
ــادئ الرئيســية فــي  ــة واحــدًا مــن المب ــة والثقافي ــة واالجتماعي والسياســية والحقــوق االقتصادي
ــن  ــادر ع ــا( الص ــل )فين ــج عم ــالن وبرنام ــه إع ــر عن ــا عب ــان كم ــوق اإلنس ــي لحق ــاب العالم الخط
ــة  ــة والتنمي ــى »أن الديمقراطي ــد عل ــام 1993 فــي التأكي ــي لحقــوق اإلنســان لع المؤتمــر الدول
ــا. وتقــوم  ية، أمــور مترابطــة ويعــزز بعضهــا بعضً ــات األساسـ ــرام حقــوق اإلنســان والحري واحت
الديمقراطيــة علــى إرادة الشــعب المعبــر عنهــا بحريــة فــي تقريــر نظمــه السياســية واالقتصاديــة 

http://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-ar.pdf 12     املادة 38 من النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية

13     أنظر بنود العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، اتفاقية القضاء 

عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.
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واالجتماعيـة والثقافيــة ومشــاركته الكاملـة فـي جميــع جوانـب حياتـه«14.  وعلـى الرغـم مـن أن 
قضايـا الفقــر والتهميـش االقتصـادي واالجتماعـي تعـد حاليًـا أحـد أسـباب انعـزال فئــة الشـباب 
والنســاء، وتهميشــهم السياســي فــي كثيــر مــن مناطــق العالــم، إال أنــه علــى المســتوى المعيــاري 
والمؤسســي فالحمايــة الدوليــة واإلقليميــة الخاصــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية 

مازالــت متأخـرة كثيـرًا بالمقارنــة للحقــوق المدنيــة والسياســية. 

ــة  ــة إلزال ــق الدول ــى عات ــة عل ــة للحقــوق وجــود التزامــات إيجابي ــب الممارســة الفعلي وتتطل
العوائــق أمــام ممارســة األفــراد لحقوقهــم وبشــكل خــاص األقليــات والجماعــات المســتضعفة15 .  
وتضــم كثيــر مــن اتفاقــات حقــوق اإلنســان الدوليــة واإلقليميــة بنــودًا تفــرض التزامــات إيجابيــة 
علــى الــدول فــي تمكيــن األفــراد فــي التمتــع الفعلــي بحقوقهــم، مثــل إجــراءات التمييــز اإليجابــي 
التــي قــد تتبناهــا الحكومــات لفتــرة مــن الزمــن لتصحيــح خلــل بنيــوي تاريخــي فــي المســاواة 
ــة  ــات المهمش ــذه الفئ ــراد ه ــدرات أف ــز ق ــراده، وتعزي ــي أف ــع وباق ــات المجتم ــض فئ ــن بع بي
ــد  ــذ العه ــة بتنفي ــان المعني ــوق اإلنس ــة حق ــول لجن ــد ق ــى ح ــا. وعل ــا تدريجيً ــتعادة حقوقه الس
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــإن »مبــدأ المســاواة يتطلــب أحيانًــا مــن الــدول 
أن تتخـذ إجــراءات إيجابيـة للتقليــل مـن الظـروف التـي تتسـبب أو تسـاعد فـي اسـتمرار التمييـز 

أو للقضــاء علــى تلـك الظـروف«16. 

وعلــى المســتوى اإلقليمــي، فقــد تبنــى االتحــاد األفريقــي ميثــاق الشــباب األفريقــي، كوثيقــة 
ــا فــي يوليــو 2006، كإطــار مرجعـي يحـدد  قانونيــة اعتمدتهــا الحكومـات األفريقيـة فــي جامبي
حقـوق وواجبـات وحريـات الشـباب ويســاعد الـدول فـي وضــع برامجهـا وخططهـا االســتراتيجية 
ــت  ــا، ووقع ــس وليبي ــن تون ــا كال م ــمال أفريقي ــي ش ــاق ف ــى الميث ــادق عل ــباب. ص ــأن الش بش
عليــه مصـر والجزائــر والســودان، يضـم الميثــاق الـذي جـاء فــي 31 مـادة، بنـودًا حـول الحقـوق 
ــا فيهــا الحــق  ــة للشــباب بم ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــة والسياســية، والحق المدني
فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية، ومســئولية الــدول فــي القضــاء علــى الفقــر 
ــاذ  ــى اتخ ــراف عل ــدول األط ــاق ال ــث الميث ــا يح ــباب، كم ــادي للش ــي واالقتص ــل االجتماع والتكام

14    أنظر إعالن وبرنامج عمل فيينا الصادر عن املؤمتر الدويل لحقوق اإلنسان املعقود يف فيينا يف يونيو 1993. 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b100.html         

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.html 15     انظر املادة 5 من االتفاقية الدولية للقضاء عىل كافة أشكال التمييز العنرصي

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b022.html واملادة 7 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة         

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPer- 29 من اتفاقية حقوق األشخاص زوي اإلعاقة            واملادة

 sonsWithDisabilities.aspx

16     أنظر التعليق العام رقم 18 للجنة املعنية بالحقوق املدنية والسياسية الصادر عام 1989

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc18.html  
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عـدد مـن اإلجـراءات لتعزيـز مشـاركة الشـباب فـي الحيـاة العامـة مـن ضمنهـا ضمـان مشـاركة 
الشــباب فــي البرلمــان، وتســهيل مشــاركتهم وتمثيلهــم فــي الهيــاكل المختلفــة لصناعــة القــرار 

علــى المســتويات الوطنيــة والمحليــة. 

الشباب والمرأة كفاعلين في التغيير السياسي واالجتماعي

ــى بأنهــا  ــة التحــول الديمقراطــي democratisation فــي حدهــا األدن يمكــن تعريــف عملي
تلـك اإلجــراءات المرتبطــة بانتقــال بلــد مــا مــن نظــام حكــم ســلطوي إلـى نظــام حكـم يقــوم 
علــى احتــرام اإلرادة الشــعبية للموطنيــن، والتــي تتجســد مــن خالل عقــد انتخابات حرة وتنافســية 
دوريــة الختيــار مــن يضلعــوا بمســؤوليات الحكــم، واحتــرام عــدد مــن الحقــوق والحريــات 
ــم، الحــق فــي التجمــع الســلمي، اســتقالل  ــة التنظي ــر، حري ــرأي والتعبي ــة ال ــل حري األساســية مث
ــى المســتوى النظــري يمكــن  ــون. عل ــام القان ــن أم ــن المواطني ونزاهــة القضــاء، والمســاواة بي
ــة التحــول الديمقراطــي؛  ــي إطــار عملي ــن لفهــم أدوار الشــباب والمــرأة ف ــث عــن مرحلتي الحدي
المرحلـة األولــى تتعلـق بالمســببات وفهــم أدوار القــوى التـي تقـف وراء انطـالق عمليـة التحـول 
ــة التحــول  ــات والفــرص التــي تخلقهــا عملي ــق بالتحدي ــة تتعل ــة الثاني الديمقراطــي، أمــا المرحل
ــة  ــس الديمقراطي ــة تكري ــرور لمرحل ــي الم ــا ف ــدى نجاحه ــرأة، وم ــباب والم ــي للش الديمقراط

.consolidation of democracy

يعنــي االقتــراب البنيــوي structural approach بفهــم المســببات االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــن  ــوق م ــهل أو تع ــي تس ــة والت ــة أو الدولي ــة اإلقليمي ــة بالبيئ ــل المرتبط ــة أو العوام والثقافي
ــي  ــات الت ــهر النظري ــن أش ــدة م ــث واح ــة التحدي ــد نظري ــي17.  وتع ــول الديمقراط ــالق التح انط
ــث بمــا  ــة مــن التحدي ــي مــرت بمراحــل مكثف ــدول الت ــرى أن ال ــي ت اتبعــت هــذا المنظــور، والت
يشــتمل عليــه مــن اضمحــالل وتحــول البنــى التقليديــة للمجتمــع، ارتفــاع نســب التعليــم، 
ودخــول المواطنيـن وانخراطهــم فـي أنشــطة اقتصاديــة بشــكل مسـتقل عــن الدولــة، وارتفــاع 
معـدالت التصنيــع، والتحضــر العمرانـي، وتحســن أوضــاع المـرأة ومســاواتها بالرجــل، والتطــور 
فــي تكنولوجيــا االتصــال تخلــق بيئــة مرشــحة بشــكل أكبـر مــن غيرهــا لالنخـراط فــي عمليــة 
التحـول الديمقراطـي. إال أن التحليــل فـي إطــار االقتـراب البنيـوي يكتمــل بفهـم أدوار وخيــارات 
ــب  ــي نخ ــامات ف ــك أو االنقس ــة التماس ــيين وطبيع ــن السياس ــالت الفاعلي ــتراتيجيات وتفاع واس

See Teorell, J. (2010) Determinants of Democratisation: Explaining Regime Change in the World 1972-2006. Cam-   17

bridge University Press. pp.17-18
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ــى  ــم عل ــي، وقدرته ــال الديمقراط ــن االنتق ــد م ــعورهم بالتهدي ــدى ش ــاد، وم ــم أو االقتص الحك
الحــركات  تعبئــة  ومســتوى  المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات  وأدوار  االنتقــال،  هــذا  مقاومــة 
االجتماعيــة. وبحســب كثيــر مــن المنظريــن فاألســباب البنيويــة وبشــكل خــاص مســتوى 
التحديــث االجتماعــي واالقتصــادي غالبًــا مــا تكــون مــن متطلبــات اســتقرار واكتمــال نمــو التحول 
الديمقراطـي فـي بلـد مـا لكنهـا غيـر ضروريـة لبـدء عمليــة التحـول الديمقراطـي ذاتهـا، والتـي 

ــم18.   ــاوض بينه ــات التف ــن، ومخرج ــؤالء الفاعلي ــلوك ه ــى س ــد عل تعتم

ــات  ــون االنتخاب ــددة تك ــية مح ــياقات سياس ــات وس ــار مالبس ــي إط ــال فف ــبيل المث ــى س عل
بمثابــة مرحلــة مفصليــة فــي االنتقــال مــن نظــام ســلطوي لنظــام آخــر تعــددي وديمقراطــي. فــي 
إطــار هــذا النمــوذج تضطــر النخبــة الحاكمــة لنظــام ســلطوي ليــس بهــدف قيــادة عمليــة تحــول 
ديمقراطـي شـاملة ولكـن قــرار فتـح مجــال االنتخابــات التنافســية قـد يكـون اســتجابة لضغـوط 
محليــة ودوليـة أو نتيجـة حـدوث أزمـات اقتصاديــة أو سياســية إلــى السـماح بمنافسـة انتخابيـة 
مفتوحــة مــع قــوى المعارضــة، والتــي بدورهــا تتخذهــا فرصــة للتعبئــة والحشــد ليس فقــط بهدف 
التــداول الســلمي علــى الســلطة لكــن لتغييــر قواعــد النظــام السياســي فــي مجملــه. لعــل نمــوذج 
ــت قــوى المعارضــة  ــرز فــي هــذا اإلطــار، حيــث تكتل التحــول الديمقراطــي فــي تشــيلي هــو األب
فــي شــيلي لمواجهــة الجنــرال السـلطوي أوجيســتو بيونوشــيه فــي اســتفتاء شــهير أجــري عــام 
ــت  ــل نجح ــة. وبالفع ــية تعددي ــات رئاس ــراء انتخاب ــماح بإج ــه أو الس ــتمرار حكم ــول اس 1988 ح
المعارضــة فــي حشــد الناخبيــن فــي اتجــاه الرفــض، وأجريــت أول انتخابــات رئاســية تعدديــة فــاز 
بهــا باتريكيــو الويــن أحــد رمــوز جبهــة المعارضــة وقتــذاك وبــدأت مرحلــة التحــول الديمقراطــي 
ــية  ــة السياس ــرف باألنظم ــا يع ــار م ــي إط ــيلي. وف ــي ش ــية والتشــريعية ف ــات المؤسس واإلصالح
الهجينــة والتــي تجمــع بيــن ســمات الحكــم الســلطوي مــع بعــض المســاحات المقيــدة للمشــاركة 
السياســية وحريــة التنظيــم والتعبيــر، يمكــن لالنتخابــات بكافــة صورهــا البرلمانيــة والمحليــة أن 
تكـون فرصــة للتعبئــة والنضـال طويـل األمـد للقـوى السياسـية ومؤسســات المجتمــع المدنـي.   

مــن ناحيــة أخــرى فــإن عمليــات التحديــث االجتماعــي واالقتصــادي أو ارتفاع مســتوى معيشــة 
ــى  ــود إل ــد يق ــث ق ــط التحدي ــا، فنم ــا ديمقراطيً ــرورة نظامً ــج بالض ــا ال تنت ــة م ــي دول مواطن
اسـتقرار أنظمـة سـلطوية لفتـرة طويلـة مـن الزمـن أو قـد يـؤدي لدرجـات مـن عـدم االسـتقرار 
ــر  ــيوع مظاه ــيرًا لش ــون تفس ــل هنتنجت ــدم صموي ــار يق ــذا اإلط ــي ه ــي. ف ــي واالجتماع السياس
ــه  ــة، تتجــه نظريت ــة العهــد بالتنمي ــات حديث ــب المجتمع ــذي يصي عــدم االســتقرار السياســي ال

 See O’Neil, P. (2015) Essentials of Comparative Politics. New York: W. W. Norton & Company, p.145 and Przeworski,     18

.A. and Limongi, F. (1997) ‘Modernisation: Theories and Facts’ World Politics 49, no.2, pp.155-183
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إلــى أن أحــد أهــم مســببات شــيوع مؤشــرات عــدم االســتقرار السياســي تعــود إلــى التفــاوت الــذي 
قــد يحــدث بيــن مســتويات التحديــث االقتصــادي واالجتماعــي وبيــن مســتوى تطــور المؤسســات 
السياســية، وقدرتهـا علـى اســتيعاب القــوى االجتماعيــة الجديــدة التــي تتبلـور فـي مجتمـع مــا 
بفعـل هـذا التحديـث19.  هـذا التفــاوت بحســب هنتنجتــون أدى فــي كثيــر مــن المجتمعــات إلــى 
اغتــراب وتهميــش قطاعــات فــي المجتمــع، تواكــب ذلــك مــع ارتفــاع توقعــات هــذه الفئــات نتيجــة 
تســارع معــدالت النمــو االقتصــادي واالجتماعــي. فتصاعــد مطالــب وإحباطــات الشــباب االجتماعية 
واالقتصاديــة والسياســية قــد يصــب فــي عمليــة الضغــط مــن أجــل التغييــر الديمقراطي الســلمي 

أو قــد يؤجـج بفعـل عوامـل مختلفــة مـن صـور عـدم االســتقرار المجتمعـي والعنــف السياسـي.  

وبتطبيـق هــذا التحليــل علــى مــا شــهدته المنطقــة العربيــة مــن تحـوالت سياسـية خــالل 
ــا  ــل فيه ــي يحت ــة، والت ــدان العربي ــة للب ــة الديموغرافي ــور الخريط ــد أن تط ــر، نج ــد األخي العق
ــا نتيجــة  ــا سياســيًا واقتصاديً ــات تهميشً ــر الفئ ــرة فضــاًل عــن أنهــم أكث الشــباب مســاحة كبي
القــرن  منــذ ســبعينيات  واالقتصــادي  واالجتماعــي  السياســي  التحديــث  اختــالالت عمليــات 
ــد  ــن تصاع ــود م ــذه العق ــالل ه ــية خ ــورات السياس ــن التط ــر م ــياق لكثي ــكل الس ــي، ش الماض
تيــارات اإلســالم السياســي والعنــف الدينــي، لتصاعــد موجــات المعارضــة واالحتجاجــات السياســية 
ــك  ــى ذل ــد أدوار الشــباب وســط مؤسســات المجتمــع المدنــي20.  عــالوة عل ــة، وتزاي واالجتماعي
فـإن الطفـرة فـي تكنولوجيـا االتصــال خـالل األلفينيــات، وانتشــار اسـتخدام اإلنترنــت وشـبكات 
التواصـل االجتماعــي21،  وتزايـد التواصـل بيــن الشــباب العربـي والعالـم الخارجـي أكثــر مــن أي 
جيــل ســابق ســاهم فــي تعبئتهــم فــي القنــوات المختلفــة للفعــل السياســي واالحتجاجــي22.  مــن 
ا الحــركات النســوية  ناحيــة أخــرى ســاهم تصاعـد حــركات وتجمعــات حقـوق اإلنســان بمــا فيهـ
خــالل العقــود الثالثــة الماضيــة فــي تزايــد الوعــي والحــراك المرتبــط بحقــوق المــرأة والمســاواة 
بيـن الجنســين مــع تبايـن حــدود وإنجـازات هـذا الحـراك مـن بلـد إلــى آخـر. األمـر الــذي تجلـى 

فـي الـدور البـارز الـذي لعبتـه المــرأة فــي ثــورات الربيـع العربــي.    

ــف  ــاء يتوق ــباب والنس ــي للش ــول الديمقراط ــة التح ــا عملي ــي توفره ــرص الت ــي الف ــر ف النظ
 See Huntington, S. (1973) Pol tical Order in Changing Societies. London: Yale University and Fukuyama, F. (2011)     19

 ‘Samuel Huntington’s Legacy: Why His Works on World Order-- Political and Otherwise-- are Still Relevant Today’. Foreign

.Policy, 6 January

 See Navtej Dhillon and Tarik Yousef (eds.), Generation in Waiting. The Unfulfilled Promise of Young People in the      20

 Middle East (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2009) and Cetorelli, V. (2018). Arab Political Demography:

 Population Growth, Labor Migration and Natalist Policies (revised and expanded third edition) by Onn Winckler (review).

.The Middle East Journal 72(2), 349-351

.See Howard, P. N. & Hussain, M. M. (2011). The Role of Digital Media. Journal of Democracy 22(3), 35-48     21

.Hoffman, M. and Jamal, A. (2012), p.186     22
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ــة  ــر للديمقراطي ــى النظ ــي، وتخط ــا الديمقراط ــز تطوره ــي تعزي ــا ف ــة م ــاح دول ــة نج ــى درج عل
باعتبارهــا مجموعـة مــن اإلجــراءات إلـى تعريـف آخـر يعنــي بالمضمــون القيمــي للديمقراطيــة، 
وقدرتهـا اإلدماجيـة لكافـة فئـات المجتمـع، وعالقتهـا بحقـوق اإلنسـان. هــذا المفهــوم القيمـي 
هــو األقــرب لتقييــم مــدى تحســن أوضــاع الشــباب والمــرأة فــي ظــل نظــام ديمقراطــي، حيــث إن 
ــد مــا للديمقراطيــة بمفهومهــا اإلجرائــي ال يعنــي بالضــرورة تحســن أوضــاع واتســاع  تبنـي بل
ــاركة  ــى المش ــع عل ــن المجتم ــرة م ــات كبي ــدرة قطاع ــى ق ــع، أو حت ــراد المجتم ــوق أف ــاق حق نط
ــة، فاســتقرار النظــام الديمقراطــي وتطــوره يتوقـف علــى  ــة فــي المؤسســات الديمقراطي بفعالي
تحســن األداء االقتصــادي واالجتماعــي، وانعكاســه المباشــر علــى ارتفــاع مســتوى معيشــية 
ــة  ــاج كاف ــي إدم ــا ف ــدى نجاحه ــة، وم ــتورية والتمثيلي ــات الدس ــتقرار المؤسس ــن، واس المواطني
فئــات المجتمــع بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عبــر المؤسســات الوســطية مــن مؤسســات مجتمــع 

مدنــي، ووســائل اإلعــالم. 

وإلعــادة تنشــيط دور الناخــب والمواطــن فــي الحيــاة السياســية والمدنيــة بــرز خــالل 
 Deliberative ــة ــة التداولي ــر السياســي مفهــوم الديمقراطي ــات الفك ــي أدبي ــرة ف ــود األخي العق
Democracy كمدرســة فكريــة تدعــوا إلــى تأســيس آليــات وقنــوات جديــدة للمشــاركة الشــعبية 
فـي نمــوذج الديمقراطيــة التمثيليــة السـائد حاليًـا الســتيعاب مشــاركة المواطنيــن وإدماجهــم 
ــى  ــط عل ــاد فق ــم دون االعتم ــع ممثليه ــم م ــيط تواصله ــرارات، وتنش ــة الق ــات صناع ــي عملي ف
المؤسســات السياســية التمثيليــة واالنتخابــات العامــة، فهــي محاولــة الســتعادة روح الديمقراطية 
ــر  ــة تأثي ــية لمواجه ــة وسياس ــتورية وقانوني ــات دس ــود آلي ــم وج ــن المه ــح م ــرة. وأصب المباش
المــال علــى الممارســة الديمقراطيــة مــن خــالل مراقبــة حــدود اإلنفــاق االنتخابــي، ووضــع قواعــد 
صارمــة لتوظيــف المــال السياســي مــن جانــب اللوبيهــات الماليـة الضخمـة وشــركات األعمــال 
ــدان إلعطــاء  ــال اتجهــت بعــض البل ــى ســبيل المث ــن؛ فعل ــى السياســيين المنتخبي وتأثيرهــا عل
مجــال للناخبيــن فــي إطــار شــروط معينــة لســحب الثقــة مــن ممثليهــم، وإجــراء انتخابــات مبكــرة، 
أو لطـرح موضوعـات علـى أجنـدة المؤسســات التمثيليـة دون انتظـار مواعيـد إجــراء االنتخابــات 
النتخــاب ممثليـن جــدد، وهــو النظــام المعــروف بـــ Representative Recall ففــي 19 واليــة 
ــحب  ــددة س ــروط مح ــتيفاء ش ــد اس ــون بع ــتطيع الناخب ــة يس ــدة األمريكي ــات المتح ــي الوالي ف
الثقــة مــن ممثليهــم فــي البرلمــان دون انتظــار موعــد إجــراء االنتخابــات، ذات األمــر مطبــق فــي 
ــوان  ــا وتاي ــرا، وأوكراني ــات سويس ــض كانتون ــرو وبع ــن والبي ــا والفلبي ــدا والتفي ــن وكن األرجنتي
وفنزويــال، نفــس األمــر طــرح فــي المملكــة المتحــدة منــذ عــام 2014 لتقويــة المراقبــة الشــعبية 

علــى نـواب مجلـس العمــوم.
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ــة فــي مجتمعــات مــا  ــاء الديمقراطي ــة بن الشــباب والمــرأة وخصوصي
بعــد النزاعــات المســلحة

اهتمــام المجتمــع الدولــي بخصوصيــة تداعيــات النزاعــات المســلحة علــى الشــباب والمــرأة23  
تواكبــت مــع تزايـد وتشــعب خريطــة النزاعــات المســلحة فــي العالــم وبشـكل خــاص النزاعــات 
الداخليــة خــالل العقــود الثالثــة األخيــرة، فضــاًل عــن تحــول المشــهد فــي منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا فــي مراحــل مــا بعــد ثــورات الربيــع العربــي عبــر دخــول كثير مــن بلــدان المنطقة 
ــن  ــه م ــج عن ــا نت ــدة، وم ــلحة الممت ــات المس ــاالت الصراع ــي ح ــن ف ــا واليم ــوريا وليبي ــل س مث
تصاعــد غيــر مســبوق فــي معــدالت النــزوح القســري لقطاعــات واســعة مــن ســكان هــذه البلــدان. 
ــى  ــات االهتمــام بالشــباب والمــرأة فــي اســتراتيجيات األمــن وحــل النزاعــات، عل وتقــوم منطلق
ضــرورة إيــالء اهتمـام خــاص بحمايــة فئتــي الشـباب والمــرأة فــي ســياقات النزاعــات المســلحة 
باعتبارهــم مــن أكثــر الفئــات تضــررًا، »ويشــكلون عــددًا كبيــرًا مــن المتأثريــن ســلبًا بالنزاعــات 
المسـلحة، بمــا فـي ذلـك الالجئـون منهــم والمشــردون داخليًـا«. وتقـوم أيضًـا علـى مسـاهمة 
ــى مــا  ــز عل ــع نشــوب النزاعــات وحلهــا والتركي ــز الســالم واألمــن ومن الشــباب فــي جهــود تعزي
يمكــن أن تشــكله األوضــاع السياســية واالجتماعيــة لهــذه الفئــات علــى طبيعــة االســتقرار واألمــن 
فــي المجتمعــات خاصــة التــي تمــر بتحــوالت سياســية نوعيـة أو التــي تشــهد نزاعــات مســلحة 

وانقسـامات واســتقطابات عنيفــة.

ــات  ــد التعامــل معهــا باعتبارهــا جــزء مــن ترتيب ــة التحــول الديمقراطــي، عن ــب عملي وتتطل
حــل النزاعــات المســلحة فــي مجتمــع مــن المجتمعــات، أن تمــد هــذا المجتمــع بآليــات ومؤسســات 
ــع  ــي، ومن ــجام المجتمع ــق االنس ــزاع، وتحقي ــذا الن ــببات ه ــة مس ــي معالج ــاهم ف ــاتير تس ودس
ــه خاصــة  ــن فئات ــف أو تأجــج االســتقطابات الحــادة بي ــات مــن العن ــي دوام ســقوط المجتمــع ف
تلــك المجتمعــات التــي تتميــز بانقســامات قبليــة أو عرقيــة أو دينيــة24.  وفــي كثيــر مــن األحيــان 
تتميــز اتفاقــات إنهــاء النزاعــات بقــدر عالــي مــن الهشاشــة ممــا يفتــح البــاب أمــام عــودة وتجــدد 
هـذه النزاعـات مــرة أخــرى. فـي هـذا اإلطــار فاألطــراف المنخرطـة فــي التفـاوض علـى تأسـيس 
لنظــام ديمقراطــي فــي مجتمعــات مــا بعــد الصراعــات عليهــم وضــع خصوصيــة هــذه المجتمعــات 
فـي االعتبــار عنـد صياغـة الدسـاتير، أو وضــع أنظمــة انتخابيــة، واختيـار نظــام الحكــم األمثــل، 

23     أنظر سلسلة قرارات مجلس األمن بشأن املرأة والسالم واألمن من ضمنها قرارات رقم 1325 لعام 2000، و1820 لعام 2008 ، و1889 لعام 

2009 ، و1960 لعام 2010 ، و2106 لعام 2013 ، و2122 لعام 2013 ، و2242 لعام 2015، وأنظر أيضاً قرار مجلس األمن رقم 2250 لعام 2015 

بشأن الشباب والسالم واألمن، والذي كلف األمني العام لألمم املتحدة بإجراء دراسة حول املساهمة اإليجابية للشباب يف عملية السالم وحل النزاعات، 

كام طلب من األمني العام تقديم تقارير دورية ملجلس األمن حول أوضاع الشباب يف حاالت النزاع املسلح.

 :See Stiansen, O. (2013) Post-Confict Democracy for Durable Peace. Available at     24

https://havardhegre.files.wordpress.com/2013/10/oyvindstiansenmathesis.pdf  
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وتوزيـع االختصاصـات بيـن أجهـزة الدولــة، وتحديـد إذا مـا كان منـح أدوار سياسـية لمؤسســات 
تقليديــة قبليــة أو طائفيــة فــي نظــام الحكــم أمــر ضــروري لضمــان اســتقرار المجتمــع، أو تأســيس 
ــة  ــة والعدال ــبة والمصالح ــق المحاس ــان أو تحقي ــوق اإلنس ــة بحق ــة المعني ــات الوطني المؤسس
اء األجهــزة األمنيــة، والقضائيــة بعــد عقــود مـن االنقســامات والنزاعــات  االنتقاليــة، وإعــادة بنـ

المسـلحة، وكيفيــة التعامــل مــع الطوائـف المسـلحة، وإدمــاج عناصرهــا فــي الدولــة.  

ــاملة  ــة ش ــات توافقي ــن ترتيب ــزء م ــة ج ــات العام ــراء االنتخاب ــون إج ــرى يك ــة أخ ــن ناحي م
ــة  ــل تجرب ــدة مث ــة ممت ــية واجتماعي ــات سياس ــاب صراع ــي أعق ــلمي ف ــي س ــال ديمقراط النتق
التحــول الديمقراطــي فــي جنــوب أفريقيــا وفــرص نجــاح االنتخابــات كمرحلــة رئيســية مــن مراحــل 
التحـول الديمقراطـي تكــون أكثـر إذا مـا كانــت مسـبوقة بسلسـلة مـن اإلصالحــات المؤسسـية 
والتشــريعية التــي تجعــل مــن االنتخابــات وســيلة مــن وســائل التـداول الســلمي علـى الســلطة 
ــة  ــرص للمنافس ــا ف ــون لديه ــاحة وأن يك ــى الس ــد عل ــية التواج ــوى السياس ــع الق ــن لجمي تضم
ــة  ــات مجــااًل لحســم صراعــات صفري المســتقبلية أو المشــاركة فــي الحكــم ال أن تكــون االنتخاب
وجوديــة تمكــن البعــض مــن الســيطرة علــى مقاليــد الحكــم والدولـة مــع اإلطاحــة بالخصــوم 
وتقليــل أي فــرص مســتقبلية للتــداول السياســي أو المشــاركة فــي الحكــم. فالوظيفة االســتيعابية 
لالنتخابــات تقتضــي أن يكــون هنــاك ضمانــات لتمثيــل كافــة التيــارات السياســية واأليديولوجيــة، 
مـع الحفـاظ علـى حقــوق أساســية لألقليــات والجماعـات المختلفــة ال تتأثـر بنتيجــة االنتخابــات. 
فالضمانــات الدســتورية والمؤسســية والتشــريعية للحقــوق والحريـات العامـة وحقــوق األقليــات 
تلعـب دورًا مهمًــا فـي حمايــة النظـام السياسـي مـن مــا يمكـن تسـميته »اســتبداد األغلبيــة« 
حيــث تعمــد بعــض القــوى السياســية بعــد فوزهــا فــي االنتخابــات إلــى التعامــل باعتبارهــا حصلت 
ا فــي نجــاح  ــا دورًا مهمًـ علــى صــك مطلــق للحكــم دون قيــود. يلعــب النظــام االنتخابــي أيضً
االنتخابــات فـي وظيفتهــا االسـتيعابية، حيـث يحكــم أعـداد المرشــحين وتنظيمهـم فــي قوائــم 
أو كمرشــحين فــي دوائـر فرديــة، طريقــة توزيــع المقاعــد بالنســبة لألصــوات وطريقــة ترســيم 
الدوائــر االنتخابيــة. وأخيــرًا فــإن التوافــق علــى مختلــف مراحــل العمليــة االنتخابيــة بحيــث يمتنــع 
مـن هــم فــي السـلطة عـن تطويـع قواعــد االنتخابــات لصالــح اسـتمرارهم فــي الحكـم ويتقبــل 
ــى اســتغالل االنتخابــات  الخاســرون نتيجــة االنتخابــات. فمعظــم األنظمــة الســلطوية تعمــل عل
ليــس لتحقيــق التقاســم العــادل للســلطة لكــن لشــراء الــوالءات وبنــاء أحــالف لتدعــم الطبيعــة 
الســلطوية للحكــم. لكــن الفشــل فــي إدارة انتخابــات تمثيليــة واســتيعابية قــد يؤجــج مــن 
الصراعــات واالسـتقطابات الداخليــة وقـد يُدخــل بلـد مـا فــي دوامــات مــن العنـف والصراعــات 

المســلحة.  
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الشباب والمرأة والتحوالت السياسية في تونس وليبيا

ــن  ــاًل ع ــي، فض ــع العرب ــد الربي ــا بع ــل م ــي مراح ــي ف ــول السياس ــات التح ــالف مالبس اخت
ــد االســتعمار  ــا بع ــة م ــاء دول ــي مراحــل بن ــث السياســي واالجتماعــي ف ــة التحدي ــزات تجرب تماي
ــا  ــو م ــة، وه ــدان العربي ــي البل ــرأة ف ــباب والم ــة للش ــات متباين ــا وتحدي ــت أدوارًا وفرصً فرض
يتجلــى علــى ســبيل المثــال فــي ســياق المقارنــة بيــن التجربتيــن التونســية والليبيــة، ففــي حيــن 
ــات  ــي عملي ــا واســعة الســتيعاب الشــباب والمــرأة ف ــي تونــس فرصً ــال السياســي ف ــر االنتق وف
التحـول الديمقراطـي، وأسـس لمكتسـبات قانونيــة ومؤسسـية مهمــة لحمايتهـم، فـرض تعثـر 
ــام الشــباب والمــرأة، وأحــال دون  ــة جســيمة أم ــات وجودي ــا، تحدي ــي ليبي ــال السياســي ف االنتق

ــة.  ــية والمدني ــاركتهم السياس ــور مش تط

ــور  ــال التط ــن اكتم ــوق م ــد تع ــر ق ــن مخاط ــوم م ــس الي ــه تون ــا تواجه ــليم بم ــع التس وم
ــى  ــت إل ــي تحقق ــات الت ــوق والحري ــتوى الحق ــي مس ــة ف ــكل انتكاس ــا تش ــي، أو ربم الديمقراط
اليـوم، فقــد أسـس االنتقــال السياســي فـي تونـس منــذ عـام 2011 لسلسـلة مــن المكتســبات 
القانونيــة والمؤسســية المهمــة والفريــدة فــي مجــال إدمــاج الشــباب والمــرأة فــي الحيــاة 
ــى  ــام 2011 عل ــذ ع ــي من ــع المدن ــات المجتم ــع مؤسس ــل توس ــد مث ــة. وق ــية والمدني السياس
اختــالف تخصصاتهــا الحاضنــة األوسـع الســتيعاب طاقــات الشــباب والمــرأة، وترشــيد أدوارهــم 
فــي تدعيــم مطالــب التحــول الديمقراطــي، واإلصالحــات المؤسســية والتشــريعية، وطــرح 
قضايـا حقوقيـة واجتماعيـة علـى األجنــدة السياسـية، ومنابــر الجــدل العـام مثـل قضيــة العدالـة 
االنتقاليــة، والمحاسـبة، ومكافحــة الفســاد، والحريـات الشـخصية والمدنيــة، والمسـاواة الكاملـة 
ــن  ــن الدي ــل بي ــدود وفواص ــع ح ــة« ووض ــة الدول ــن »مدني ــاع ع ــرأة، والدف ــل والم ــن الرج بي
والدولــة، كمــا توســعت مشــاركة الشــباب والمــرأة فــي انتخابــات المجلــس التأسيســي عــام 2011 
ثــم انتخابــات مجلــس النــواب عــام 2014، واالنتخابــات البلديــة عــام 2018. وقــد كان لناشــطات 
ــتور  ــي الدس ــرأة ف ــوق الم ــة حق ــل حماي ــن أج ــط م ــي الضغ ــا ف ــي دورًا محوريً ــع المدن المجتم
الجديــد لتونــس؛ حيــث جــاءت المــادة 46 مــن الدســتور التونســي لعــام 2014 لتصــون التطــورات 
ــال  ــي مج ــة ف ــرأة بالرجــل خاص ــاواة الم ــق مس ــى طري ــالد عل ــي الب ــت ف ــي تحقق التشــريعية الت
األسـرة والـزواج والطــالق، فنصـت علـى أن »تلتـزم الدولـة بحمايـة الحقــوق المكتســبة للمــرأة 
وتعمــل علــى دعمهــا وتطويرهــا«، كمــا أوجبــت المــادة علــى الدولــة إجــراءات لتفعيــل المشــاركة 
السياســية، وحمايـة المــرأة مــن العنــف فنصــت علــى أن »تضمـن الدولـة تكافــؤ الفــرص بيــن 
الرجــل والمــرأة فــي تحمــل مختلــف المســؤوليات وفــي جميــع المجــاالت«، و«تســعى الدولــة إلــى 
ــر  ــة التدابي ــذ الدول ــة«، و«تتخ ــس المنتخب ــي المجال ــل ف ــرأة والرج ــن الم ــف بي ــق التناص تحقي
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ــة بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة«.  الكفيل

ــح  ــي الترش ــف ف ــدأ التناص ــاعد مب ــان، س ــي البرلم ــرأة ف ــاركة الم ــيع مش ــال توس ــي مج فف
ــورة، إال أن  ــب الث ــة عق ــات العام ــي االنتخاب ــرأة ف ــيط أدوار الم ــى تنش ــة عل ــس االنتخابي للمجال
معظـم األحـزاب لـم ترشـح السـيدات علــى رأس القوائـم االنتخابيــة لتحقيـق تناصـف أفقـي فـي 
ــم، وعمــدت للتناصــف العمــودي تحــت  ــي نســبة رئاســة القوائ ــن الرجــل والمــرأة ف ــم بي القوائ
رئاســة الرجــال، ممــا قلــل مــن نســبة فــوز كثيــر مــن الســيدات خاصــة المترشــحات عــن األحــزاب 
الصغيــرة. إال أن األمــر اختلــف فــي المجالــس البلديــة والجهويــة ونتيجــة الضغــوط التي مارســتها 
الجمعيــات النسـائية ومؤسسـات المجتمـع المدنــي، ونائبـات مجلـس نـواب الشـعب بمـا فيهــم 
ممثــالت حركــة النهضــة ذات التوجــه اإلســالمي، نــص قانــون االنتخابــات البلديــة علــى التناصــف 
العمــودي واألفقــي بيــن الرجــل والمــرأة، ممــا مكــن المــرأة مــن الحصــول علــى رئاســة أكثــر مــن 
ســتين بلديــة منهــا ثالثــة مــن المــدن الكبــرى. وعلــى مســتوى الحمايــة القانونيــة للمــرأة، فقــد 
ــة المــرأة  ــة لحماي ــة فــي المنطقــة العربي ــر تقدمي ــا يعــد األكث ــت تونــس عــام 2017 قانونً تبن
مـن العنــف، كمــا عــدل قانــون األسـرة عـام 2015 للســماح للمــرأة باســتخراج األوراق الرســمية 
لطفلهـا القاصـر والسـفر معـه دون اإلذن المســبق لـألب، كمـا ألغـت السـلطات التونسـية األمـر 
الـوزاري الصـادر عـام 1973، والــذي كان يحظـر زواج التونسـيات مـن غيـر المسـلمين، وسـحبت 
الحكومــة التونســية التحفظــات التــي كانــت قــد أبدتهــا تونــس علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 

أشـكال التمييـز ضـد المــرأة.

كمــا كان لحمايــة وتمكيــن الشــباب مكانًــا فــي الدســتور التونســي الجديــد، فنصــت المــادة 
8 منــه علــى أن »تحــرص الدولــة علــى توفيــر الظــروف الكفيلــة بتنميــة قــدرات الشــباب وتفعيــل 
ــل علــى تحملــه المســؤولية وعلــى توســيع إســهامه فــي التنميــة االجتماعيــة  طاقاتــه وتعم
ــادة  ــت الم ــباب نص ــية للش ــاركة السياس ــيع المش ــية«، ولتوس ــة والسياس ــة والثقافي واالقتصادي
133 مــن الدســتور علــى أن »يضمــن القانــون االنتخابــي تمثيليــة الشــباب في مجالــس الجماعات 
المحليـة«. وطبقـًا للمــادة 49 مـن القانـون المتعلـق باالنتخابــات واالسـتفتاء »يتعيـن علـى كل 
قائمــة مترشــحة أن تضــم مــن بيــن الثالثــة األوائــل فيهــا مترشــحة أو مترشــحًا ال يزيــد ســنه 
علـى خمـس وثالثيــن ســنة يــوم تقديــم طلـب الترشــح. كمــا يتعيــن علــى كل قائمـة مترشـحة 
أن تضــم مــن بيــن كل ســتة مترشــحين تباعًــا فــي بقيــة القائمــة، مترشــحة أو مترشــحًا ال يزيــد 
ســنه علــى خمــس وثالثيــن ســنة يــوم تقديــم مطلــب الترشــح، وتســقط القائمــة التــي ال تحتــرم 
هـذه الشـروط«25.  وقـد كان 52 % مـن المرشـحين فـي أول انتخابـات بلديـة أجريـت فـي مايـو 

25     القانون األسايس عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ يف 26 مايو 2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء كام تم تنقيحه وإمتامه بالقانون األسايس عدد 

77 لسنة 2017 املؤرخ فيي 14 فرباير 2017. انظر أيضاً املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية (2017) دراسة حول اإلطار القانوين املتعلق باالنتخابات 



                                                                                                               26   

مــن هــذا العــام، تقــل أعمارهــم عــن 35 عامًــا وتصــل النســبة إلــى %76 لمــن هــم أقــل مــن 45 
عامًــا، وقــد حصــل الشــباب الذيــن لــم يتجــاوز عمرهــم الـــ35 ســنة علــى نســبة %37 مــن مقاعــد 

المجالــس البلديــة.

ــع العربــي، يواجــه  ــه التجربــة التونســية مــن اســتثناء فــي إطــار ثــورات الربي لكــن مــا مثلت
اليـوم تحديـات جسـيمة قـد تعـوق اكتمـال البنـاء الديمقراطــي، أو تحـد مــن مسـاحات الحقـوق 
ــة  ــات تقدمي ــول فئ ــن دخ ــم م ــى الرغ ــابقة. فعل ــنوات الس ــالل الس ــت خ ــي تحقق ــات الت والحري
وإصالحيـة جديـدة للعمــل السياسـي فـي مرحلـة مـا بعـد الثـورة، إال أن القيـادة الفعليــة للبـالد 
مازلـت تحـت سـيطرة قـوى محافظـة تعــود لنظــام بــن علـي، مــع تزايــد تأثيـر المـال السياسـي 
ــع  ــى رف ــة عل ــات المتعاقب ــل الحكوم ــا أن فش ــية، كم ــة السياس ــات العملي ــى مخرج ــاد عل والفس
ــع  ــي، تدف ــع التونس ــة المجتم ــية ألغلبي ــاع المعيش ــور األوض ــادي، وتده ــرات األداء االقتص مؤش
قطاعــات عريضــة مــن المجتمــع لعــدم االهتمــام والتفاعل مع المؤسســات السياســية والدســتورية 
الرسـمية، أو الثقـة فـي جـدوى النظــام الديمقراطـي، مــع تزايــد لجـوء فئـة الشـباب خاصــة فـي 
ــي  ــد األمن ــرى فالتهدي ــة أخ ــن ناحي ــادي. م ــي واالقتص ــاج االجتماع ــة لالحتج ــق المهمش المناط
المسـتمر فــي تونــس بفعـل تزايــد نشـاط الجماعــات الدينيـة العنيفـة فــي عــدد مــن المناطــق 
التونســية أو دول الجـوار التونسـي أثـر علــى االقتصــاد وخاصـة المدخـول مــن قطـاع الســياحة، 
وعـزز مـن توجهـات النخـب المحافظـة فـي الحكـم مـن تزايـد القيــود التشـريعية واألمنيـة علـى 
الحريــات العامــة وخاصــة حريــة الــرأي والتعبيــر، أو حريــة التنظيــم والتجمــع الســلمي تحــت زريعــة 

مكافحــة اإلرهــاب.

تعثـر التحـول السياسـي فـي ليبيـا، وتحولــه لتنـازع مسـلح علـى السـلطة يتخللـه انقســامات 
قبليــة وجهويــة عميقــة أعـاق اكتمـال التجربــة الجنينيــة لمشـاركة الشــباب والمــرأة فــي الحيــاة 
العامـة، وفـي إطـار مؤسسـات المجتمـع المدنــي والتـي عرفتهـا ليبيـا فــي أعقــاب ســقوط حكــم 
معمــر القذافــي26.  فقــد مثلــت اسـتحقاقات االنتقــال السياســي فــي الســنوات األولــى لمــا بعــد 
ــى الرغــم  ــة للمــرأة والشــباب. عل ــة فــرص لتوســيع المشــاركة السياســية والمدني ــورة الليبي الث
مــن الطبيعــة الثقافيــة والمجتمعيــة المحافظــة فــي ليبيــا والتــي فرضــت تحديــات أمــام مشــاركة 
ــن  ــهل م ــة س ــورة الليبي ــاب الث ــي أعق ــي ف ــاخ السياس ــة، إال أن المن ــاة العام ــي الحي ــرأة ف الم

البلدية والجهوية. 

http://www.ifes.org/sites/default/files/ifes_tunisia_analyse_loi_electorale_2017_arabic.pdf  

 See Randall, E. (2015). After Qadhafi: Development and Democratization in Libya. The Middle East Journal 69(2),     26

 199-221 and Pack, J. & Cook, H. (2015). The July 2012 Libyan Election and the Origin of Post-Qadhafi Appeasement. The

.Middle East Journal69(2), 171-198
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تأســيس نظــام انتخابــي ضمــن تمثيــل سياســي للمــرأة وإن كان محــدودًا. فقــد نــص قانــون 
ــال  ــن الرج ــا بي ــا وعموديً ــة أفقيً ــحين تبادلي ــم المرش ــون قوائ ــى أن تك ــي عل ــات الليب االنتخاب
والنســاء للتنافــس علــى 80 مقعــدًا مــن مجمــوع 200 مقعــد، وتنتخــب المقاعــد الباقيــة بالنظــام 
الفــردي دون كوتــه. وفــي النهايــة بلغــت نســبة المترشــحات مــن النســاء فــي أول انتخابــات تجرى 
عـام 2012 للمؤتمــر الوطنـي العــام نحــو %22 مــن إجمالـي عــدد المرشــحين، حصلــت المــرأة 
علـى %16.5 مــن إجمالـي المقاعـد. تبنــى النظـام الفـردي فــي انتخابـات مجلـس النـواب التــي 
أجريـت عـام 2014 الحـد مـن مشـاركة الشـباب، إال أن قانـون االنتخابـات حافــظ علـى حصـة أو 
كوتــة للمــرأة فــي المجلــس بنســبة %16 مــن مجمــوع المقاعــد الـــ200. لكــن اتســمت انتخابــات 
ــن  ــاركة الناخبي ــبة مش ــاض نس ــام بانخف ــكل ع ــام 2014 بش ــت ع ــي أجري ــواب الت ــس الن مجل
بفعـل تعثـر عمليــة االنتقـال الديمقراطـي بشـكل عـام، والضعـف الـذي وصــل لحـد الشـلل فـي 
العديــد مـن قطاعـات ومرافـق الدولــة الليبيـة بفعـل االسـتقطابات والنزاعـات الداخليـة الحـادة. 
تزايـد انخـراط المــرأة والشـباب فـي مؤسسـات المجتمـع المدنـي، واإلعـالم خـالل عامــي 2011 
ــة،  ــذه التجرب ــال ه ــت اكتم ــي أعاق ــي الليب ــهد السياس ــة للمش ــوالت العنيف ــن التح - 2014، لك
وفرضـت تحديـات وجوديـة علـى المجتمـع الليبـي ككل. حيــث شـكل اسـتمرار االقتتـال الداخلـي 
فــي ليبيــا وتصاعـده منــذ يونيـو 2014، وتصاعــد ســطوة الميليشــيات المسـلحة علــى حسـاب 
ــة للمــرأة، وبشــكل  ــى المشــاركة السياســية والمدني ــة والقانــون مخاطــر جمــة عل ســلطة الدول
خــاص النشــطاء الشــباب والناشــطات السياســيات والمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان. فقــد 
ــطات  ــد ناش ــدية ض ــات الجس ــوادث التصفي ــي ح ــرارًا ف ــرة تك ــس األخي ــنوات الخم ــهدت الس ش

ليبيــات بــارزات علــى خلفيـة مواقفهــم السياســية والحقوقيــة.

خاتمة :

تتجــه أدبيــات التنميــة فــي الســنوات األخيــرة إلــى التأكيــد علــى التكامــل بيــن توافــر 
ــي  ــة ف ــذه الرؤي ــدت ه ــان. تجس ــوق اإلنس ــة، وحق ــة االقتصادي ــة، والتنمي ــراءات الديمقراطي إج
النظريـة التنمويــة لعالـم االقتصـاد الحائـز علـى جائــزة نوبـل )أمارتيـا سـين( فــي نظريتـه عــن 
التنميـة كحريــة، والتــي تــرى أن نجــاح التنميــة االقتصاديــة يقــاس بتوافــر عــدد مــن الحريــات 
ــى بعضهــا البعــض. تضــم هــذه  ــر عل ــي تؤث ــا بينهــا، والت ــة فيم ــة المتداخل الســلبية واإليجابي
الحريـات الحريـات السياســية، التكافـؤ فـي الفـرص، والحمايـة االقتصاديــة لألفـراد بمـا تشـمله 
مـن الحمايــة مـن الفقــر، والتهميــش االجتماعــي واالقتصــادي. فالتنميــة بحسـب هــذه الرؤيــة 
ال يمكــن تبسـيطها فقـط فــي زيــادة دخـول األفــراد أو رفـع مسـتويات النمـو االقتصــادي لكنهــا 
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تتطلـب توافـر آليـات لتمكيـن األفـراد مـن ممارسـة وحمايـة حرياتهـم وحقوقهـم المتداخلـة27.  
عبــر عــن ذات الرؤيــة تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة لعــام 2016، والــذي تخصــص فــي تنــاول 
قضايـا الشــباب والتنميــة، حيـث دافـع التقريــر عــن ضـرورة بنـاء نمـوذج تنمـوي إدماجـي يأخــذ 
ــا  ــباب، مطالبً ــم الش ــع ومنه ــي المجتم ــة ف ــات المختلف ــب الفئ ــة مطال ــاره خصوصي ــي اعتب ف
البلــدان العربيــة »باعتمــاد نمــوذج تنميــة يســخر إمكانــات التحــول الديموغرافــي لصالحــه، بــداًل 
مــن أن تصبــح علــى نحــو خطيــر بشــريحة كبيــرة مــن الســكان يفتقــرون إلــى القــدرات المتكافئــة 
ويفتقــدون الفــرص«، محــذرًا مــن أن اســتمرار التهميــش السياســي واالجتماعـي واالقتصـادي 

للشــباب يضيــف لعوامـل عــدم االســتقرار فــي المنطقــة العربيــة28.  

اختــالف ظـروف وشـروط التحـوالت السياسـية فــي مراحـل مـا بعـد الثـورات العربيـة، فضـاًل 
عــن تمايــزات تجربــة التحديــث السياســي واالجتماعــي فــي مراحــل بنــاء دولــة مــا بعــد االســتعمار 
ــب  ــد لع ــة. لق ــدان العربي ــي البل ــرأة ف ــباب والم ــة للش ــات متباين ــا وتحدي ــت أدوارًا وفرصً فرض
الشـباب والمــرأة أدوارًا مهمـة فـي انــدالع ثـورات الربيــع العربـي29 ، األمـر الــذي دفــع الرباعــي 
التونســي الفائــز بجــازة نوبــل العتبــار الجائــزة »تكريمًــا للمــرأة التونســية وللشــباب التونســي«، 
ــة  ــة المطالب ــة واالحتجاجي ــركات االجتماعي ــي الح ــي ف ــباب التونس ــراط الش ــادتهم بانخ ــع إش م
ــي  ــرأة ف ــباب والم ــة للش ــاركة الفعلي ــور المش ــتقرار وتط ــن اس ــة30.  لك ــالح والديمقراطي باإلص
ــل  ــة مث ــي دول ــي ف ــاء الديمقراط ــتكمال البن ــاح اس ــن نج ــل ره ــة يظ ــية والمدني ــاة السياس الحي
تونــس فــي ظــل وجـود مخاطــر اقتصاديــة وأمنيــة وإقليميــة تحاصــر هــذه التجربــة. وفــي ســياق 
التطــورات السياســية فــي ليبيــا، وعلــى الرغــم مــن األدوار التــي تقــوم بهــا فئات الشــباب والنســاء 
فــي إطــار مؤسســات المجتمــع المدنـي إليجــاد حـل ســلمي للنــزاع المســلح هنـاك، أو مواجهــة 
التداعيــات اإلنســانية لهــذا النــزاع، يظــل نجــاح إدماجهــم فــي النظــام السياســي مرهونًــا بتقــدم 

األطــراف المحليـة واإلقليميـة والدوليــة فــي التوصـل لحــل شـامل ومســتديم لألزمــة الليبيـة.   

.See Sen, A. (2000) Development as Freedom. Anchor     27

28     أنظر برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ (2016) »تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 2016 : الشباب وآفاق التنمية اإلنسانية يف واقع متغري”. ص 
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30     أنظر خطاب الرباعي يف حفل تسليم جائزة نوبل للسالم 2015 ، أوسلو 10 ديسمرب 2015.




