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 :السقدمة

كػنيا في التعجاد  ،السخأة مغ أىع جػانب التصػر اإلنداني ورقي السجتسع جعت
تزصمع بو السخأة إال مغ  ال يسكغ أفْ  وىحا الجور ،ل نرف السجتسعالدكاني تسثِّ 

 وبالتالي ،واجتساعيا  تعميسيا  و  ثقافيا  وما يجب عمييا الكياـ بو  ،خبلؿ فيع وإدراؾ دورىا
ميا السدئػلية السمقاة عغ شخيق تحس  وصحي تقـػ بجور اقترادي وتشسػي  يسكغ أفْ 

عمى أكسل ػاجبيا كي تقػـ ب ؛ةعمى عاتقيا بعج إكدابيا السيارات والقجرات البلزم
باىتساـ ورعاية خاصة بسا تحطى السخأة الميبية وعمى مخ العرػر ا جعل مس   ،وجو

وبسا  ،غ ليا تعديد دورىا التشسػي في عسمية البشاء االجتساعي واالقترادي لمببلديزس
 ساسية تعج السخأة إحجى أىع الخكائد األ يرػف كخامتيا ويحافظ عمى حقػقيا، حيث

وال يقل دورىا عغ دور الخجل في إيجاد حمػؿ  السدتجامة،السداىسة في تحقيق التشسية 
ال تشسية اجتساعية دوف ، حيث مدتجاـالجيػد مغ أجل مدتقبل  التشسية ودععلتحجيات 

والقزاء عمى كافة أشكاؿ التسييد، وال استجامة بيئية دوف  ،مداواة كاممة بيغ الجشديغ
وباعتساد الجوؿ أىجاؼ التشسية السدتجامة الججيجة  ،لمتغييخئجات دور فاعل لمشداء كخا

تحقيق السداواة بيغ ) مشيا عمى، ركد اليجؼ الخامذ ـ2030 الدبعة عذخ لعاـ
التشسية  الفاعل في عسمية غىوبياف دور  )وتسكيغ كل الشداء والفتيات ،الجشديغ

فسكانة السخأة في مدار التغييخ االجتساعي واالقترادي  ومغ جية أخخى ، السدتجامة
وبالتحػالت التي تصخأ عمى التغيخات  ،مػصػلة بذكل العبلقات القائسة بيغ الجشديغ

قات التي تحػؿ دوف قبػؿ السخأة في كافة ورفع السعػِّ  وأدائيا السداواة في نػع األدوار 
 الحكػمةيتعيغ عمى  ،وعمى مختمف مخاتب السدؤولية في مؤسدات الجولة ،القصاعات
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اإلنسائية األىجاؼ )يخ لمتعبئة التي حطي بيا بخنامج تدتشج عمى الشجاح الكب أفْ 
الحجيث  وعشج ،(أىجاؼ التشسية السدتجامة)أبخز مغ واالتفاؽ عمى مجسػعة (لؤللفية

صبحت أليبيا، حيث عغ الرػرة الػاقعية لمسداواة بيغ الجشديغ والتشسية السدتجامة في 
دة ال تقف عشج حج، السخأة الميبية  صاحبة رسالة في الحياة، وصاحبة عصاءات متعجِّ 

أثبتت فييا السخأة تفػق ا ال  ،وحاضخة   ماضية   شػيمة   ا  لعصاء عقػدوقج استسخ ذلظ ا
 ة أ السخ  رات، فقامتى السجاالت ومختمف التخر  وشت   ،نطيخ لو في جسيع السياديغ

تقـػ بو إضافة إلى دورىا التقميجي الحي ، ة مياـ  في خجمة عسمية التشسيةالميبية بعج  
واألوالد األماف الشفدي واالستقخار الحي يداعجىع كأـ وربة بيت وزوجة تػفخ لمدوج 

وتيتع بسشدليا  ،نتاج الحي يديع في تفعيل التشسية بصخيق غيخ مباشخإلعمى العسل وا
يا تديع في ن  أل الخمية األولى لمسجتسع الرالح، فبحيث يكػف بيئة صالحة تذكِّ 

لى غيخ إذة جامعية ستاأوميشجسة و  نتاجي: معمسة وشبيبةإلالتشسية مغ خبلؿ دورىا ا
 وفى شبيعة األعساؿوفي عجد مغ القصاعات االقترادية  دة،ذلظ مغ الػضائف الستعجِّ 

ويؤكج  ،بشجاحبججارة و تؤدييا وتحافظ عمى كخامتيا والتي  ،التي تشاسب شبيعة السخأة 
اإلندانية تطل في حاجة إلى تحقيق االزدىار الحكيقي في ىحه  أف  عمى اإلسبلـ 

الشطاـ الجساعي الكامل لؤلحكاـ والقػانيغ التي تذسل الذخيعة  وثانيا  أف  ، الحياة
األساس الحي   ف  ، حيث أاإلسبلمية يتع تحجيجه في نياية السصاؼ لرالح اإلندانية

أرسل هللا رسمو وأوحى بكتبو حيث  ،اـ اإلسبلمي ىػ مفيـػ العجالةيبشى عميو الشط
القخآف الكخيع  في ، حيث ورد في كتابشا الكخيع لةسة حتى تحقق اإلندانية العجاالسقج  

َأنَزْلَشا َلَقْد َأْرَسْمَشا ُرُسَمَشا ِباْلَبيَِّشاِت َوَأنَزْلَشا َمَعُيُم اْلِكَتاَب َواْلِسيَزاَن ِلَيُقهَم الشَّاُس ِباْلِقْدِط وَ 
َ اْلَحِديَد ِفيِو َبْأٌس َشِديٌد َوَمَشاِفُع ِلمشَّاِس َوِلَيْعَمَم  ُ َمن َيشُرُرُه َوُرُسَمُو ِباْلَغْيِب ِإنَّ َّللاَّ َّللاَّ

مغ األمػر الحاسسة ليحا السفيـػ لمعجالة ، و (1)سػرة الحجيج 25اآلية  َقِهيٌّ َعِزيزٌ 
جسيع البذخ بغس الشطخ عغ الجشذ أو العخؽ لجييع مكانة متداوية أماـ  حكيقة أف  

َيا َأيَُّيا الشَّاُس ، يقػؿ تعالى: ق الفزيمةوال يسيدوف إال مغ خبلؿ الدعي لتحقي ،هللا
 ِ ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْمَشاُكْم ُشُعهًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفها ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعشَد َّللاَّ َأْتَقاُكْم ِإنَّا َخَمْقَشاُكم مِّ
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َ َعِميٌم َخِبيرٌ  هللا ال  أف  بفي الػاقع القخآف صخيح ، و (2)13سػرة الحجخات آية  ِإنَّ َّللاَّ
ن َذَكٍر َأْو الجشديغ يسيد بيغ  شُكم مِّ اْسَتَجاَب َلُيْم َربُُّيْم َأنِّي اَل ُأِضيُع َعَسَل َعاِمٍل مِّ

ن َبْعٍض َفالَِّذيَن َىاَجُروْا َوُأْخِرُجهْا ِمن ِدَياِرِىْم َوُأوُذوْا ِفي َسِبيِمي َوَقاَتمُ  هْا ُأنَثى َبْعُزُكم مِّ
ن ُيْم َجشَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَيا اأَلْنَياُر َثَهاًبا مِّ َئاِتِيْم َوأُلْدِخَمشَّ  َوُقِتُمهْا أُلَكفَِّرنَّ َعْشُيْم َسيِّ

ُ ِعشَدُه ُحْدُن الثََّهاِب  ح في كسا ىػ مػض  ، (3)195سػرة آؿ عسخاف آية  ِعشِد َّللاَِّ َوَّللاَّ
الخجاؿ والشداء يتستعػف بختبة  يخ إلى أف  تذ (بعزكع مغ بعس) التفديخ، عبارة

 إف   ملسو هيلع هللا ىلص الشبي دمحميقػؿ  ويحرمػف عمى نفذ السكافأة مقابل أعساليع. ،متداوية أماـ هللا
 ذلظوعبلوة عمى  هللا ال يشطخ إلى صػركع وأمػالكع، ولكغ يشطخ إلى قمػبكع وأعسالكع،

إنسا الشداء شقائق " :ملسو هيلع هللا ىلص دمحمفقج استخجمت الذخيعة اإلسبلمية كسبجأ عاـ قػؿ الشبي 
 الخجاؿ".

 مذكمة البحث: 
أىع األشخاؼ الخئيدية السداىسة في تحقيق التشسية أحج  تعج السخأة الميبية

عمى حداب في مذخوعات التشسية السدتجامة  مذاركتيا الفاعمة  السدتجامة مغ خبلؿ
االجتساعي ديع في رفع مدتػى تسكيشيا جعميا ت امس   ،حياتيا وحياه أسختيا

، حيث واالقترادي والدياسي والسيشي عمى السجتسع ككل بسا يحقق التشسية السدتجامة
في  ضعيفا   ا  دور بذكل عاـ والسخأة الميبية بذكل خاص كانت ومازالت تمعب  السخأة أف  

الجػانب االقترادية واالجتساعية والثقافية، وفي السجاالت التشسػية األخخى، ويعػد 
إلى عػامل مشيا، سيادة الثقافة الحكػرية التقميجية في السجتسع الميبي،  الدبب في ذلظ

والتي تقـػ عمى التػضيف الكامل لقجرات الشداء  التي تقيج تحقيق السداواة الكاممة،
مختمف جػانب وقجراتيغ وتسكيشيغ، مغ أجل تػفيخ فخص حكيكية لسذاركة الشداء في 

 .الحياة
 :ةليااؤالت التلى التدإؽ مغ خبلؿ ذلظ نتصخ  

 السدتجامة؟التشسية عسمية السخأة الميبية في  مداىسةمجى ما / 1
دة؟/ 2  ما الجور الستاح أماـ السخأة الميبية خبلؿ عسميا بالقصاعات الستعجِّ
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 التشسية؟الرعػبات التي تقف عائقا  أماـ مداىسة السخأة الميبية في بخنامج  ما/ 3
خخ في بشاء البحث مغ أمخيغ كمييسا أىع مغ اآلتأتي أىسية ىحا  :البحث أىسية

دت عمييسا تقاريخ التشسية البذخية السحمية واإلقميسية والجولية، وىسا وقج رك   ،السجتسع
التي تدعى خصط التشسية لو لغ  اتويالسخأة والسعخفة، فبشاء السجتسع السعخفي واقتراد

ومعخفتيػا لمتحجيات التػي تػاجييػا  ،يتحقق إال بػعي السػخأة الميبية بػجورىا فػي التشسيػة
فػي ذلػظ بػصػفيا بػؤرة اىتسػاـ بػخامج التشسيػة الػششيػة، ىػحا مػغ الجانػب الشطخي، أما 

والػحي اسػتصمع بػو رأي  األىسية السمسػسة لمبحث فتأتي مغ الجانب التصبيقػي مشيػا
 : السػخأة الفعمػي فػي دورىػا التشسػػي، حيث تشبع أىسية البحث مغ اآلتي

 تشسية. الأىسية الجور االجتساعي واالقترادي لمسخأة بػصفيا شخيكة لمخجل في  ػػػػػػػ
قة سختيا بصخيأالسخأة في تشسية مجتسعيا مغ خبلؿ تبريخىا بكيفية إدارة دور تفعيل  ػػػػػػػػ

 سميسة.
 أىداف البحث: 

البحث . ييجؼ ىحا البحث لئلجابة عغ ي ضػء التحجيج الدابق لسذكمة ف
 التداؤالت اآلتية :

 ؟ دور السخأة في التشسية ما ىػ 
   السدتجامة؟بقصاع التشسية  لمسخأة العاممةما الخرائز االجتساعية واالقترادية 
   الخسسي؟في القصاع غيخ الميبية ما شبيعة األعساؿ واألنذصة التي تؤدييا السخأة 
   السقتخحات والتػصيات التي قج تداعج أصحاب القخار في تحليل العكبات أماـ ما

 التشسية ؟مداىسة السخأة في 
 البحث:  فرضيات

 :اآلتيةغ الفخضيات م كي نتحققبعس األفكار إلجابة عغ ىحا التداؤؿ تصخح ا
 قادرة عمىستخاتيجيات وششية لمتشسية واالتغيخات االقترادية واالجتساعية مغ بخامج ػػػػػػ 

واتاحة الفخص أماـ السخأة الميبية لمعسل واالنجماج في السجتسع  فتح الباب والسجاالت
 والسذاركة في التشسية.
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أماـ حخية السخأة الميبية  البشاء االجتساعي والشطع االجتساعية والثقافية والتقميجيةػػػػػ 
 وانحدار فخص اإلبجاع لجييا، وضيق مذاركتيا في السجتسع.

 مشيج البحث:
التحميمي لتحميل السعمػمات والبيانات،  الػصفي يدتخجـ في ىحا البحث السشيج

والبحػث والجوريات والتقاريخ مغ أجل  السرادر والسخاجع ويعتسج ىحا البحث عمى
 الػصػؿ إلى الشتائج الكافية.

 :السرظمحات والسفاهيم العمسية
يعشي تشسية قجراتيا الساديػة والثقافيػة، واالرتقػاء بسػدتػى  تفعيل دور السرأة: –أ 

 لعسل ليا،اتحريميا العمسي الشطخي والتصبيقي، وإعجادىا إعجادا  ميشيػا ، وتػػفيخ فػخص 
ػف عشيػا األعباء السشدلية، والخجمات الرحية، والخجمات السداعجة األخخى التي تخفِّ 

ورفع معشػياتيا وتػعيتيا بأىسيتيا وأىسية مذاركتيا في مػاقع السدؤولية واتخاذ القخار، 
ز مػغ العادات والتقاليج االجتساعية وتغييخ الشطخة التقميجية لمسجتسع نحػىا، والتخم  

 .نية السػخأة، ونػذخ ثقافػة العجالػة والسداواة بيغ الجشديغالتي تعع دو 
يعج التأىيل ثسخة مغ ثسار تجريب في الجيات إذ أف إخخاج التأىيل والتدريب: –ب 

السدتفيجيغ مغ دائخة الحاجة والعػز إلى الكفاؼ يعج تحجيا  لجيػد التأىيل الحي يخكد 
بيغ فيو مغ أفخاد الفئات السدتفيجة في مجسمو عمى تييئة القادريغ عمى العسل والخاغ

العامة وإلحاقيع بأعساؿ مشاسبة. لحا فاىتساـ العامميغ في الجيات  مختمف الجياتمغ 
عمى كل مغ إعجاد السدتفيجيغ وتييئة األماكغ السشاسبة والػضائف  والخاصة يشرب  

دتجامة، في عسمية التشسية الس الستيعاب ىؤالء السؤىميغ ؛السسكشة في القصاع الخاص
يعشي إعجاد الفخد مغ خبلؿ إلحاقو بجورات تجريبية لتدويػجه بالسيارات الزخورية حيث 

لجخػؿ سػؽ العسل، أو لديادة مياراتو الدابقة لسػداعجتو عمى التكيف مع متصمبات 
 .العسل العمسية والتكشػلػجية الستججدة باستسخار

تعشي التداوي في الحقػؽ والسدؤوليات والفخص بيغ  الجشدين:السداواة بين  -ج 
 . فتاةوال ذابوال ،السخأة والخجل
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سا تعشي أال ، إن  واحجا   ثشاف شيئا  اليغجو ا وال تعشي السداواة بيغ السخأة والخجل أفْ 
أـ أنثى. ويشصػي  ا  كاف سيػلج ذكخ تعتسج حقػؽ السخء ومدؤولياتو وفخصو عمى ما إذا 

تؤخح مرالح السخأة والخجل واحتياجاتيسا  غ الجشديغ عمى ضخورة أفْ مفيـػ السداواة بي
التػازف بيغ الجشديغ يعشي التسثيل الستداوي لمسخأة والخجل  .وأولػياتيسا بعيغ االعتبار

السخأة وخاصة في صشع  لسذاركة صخيحا   ب تحكيقو دعسا  ويتصم  كافة السجاالت في 
جيخ اآلثار الستختبة عمى أي تجبيخ يعتـد مشطػر نػع الجشذ ىػ عسمية لتق  .القخار

اتخاذه، بسا في ذلظ التذخيعات أو الدياسات أو البخامج في جسيع السياديغ وعمى آؿ 
السدتػيات، بالشدبة لمشداء والخجاؿ. فيي استخاتيجية لجعل اىتسامات وتجارب الخجاؿ 

والبخامج وتشفيحىا والشداء عمى حج سػاء ُبعجا  مشجمجا  متكامبل  في ترسيع الدياسات 
ومخاقبتيا وتقييسيا في جسيع السجاالت الدياسية واالقترادية واالجتساعية بحيث تعع 
الفائجة الشداء والخجاؿ عمى قجر سػاء، فبل يجـو انعجاـ السداواة. واليجؼ الشيائي ىػ 

مشطػر نػع الجشذ، وتقييع اآلثار التي تشجع عغ  الجشديغ، تعسيعتحقيق السداواة بيغ 
 ،ي إجخاء معتـد عمى السخأة والخجل، بسا في ذلظ التذخيعات أو الدياسات أو البخامجأ

ويسثل تعسيع مشطػر الشػع استخاتيجية تخمي إلى جعل اىتسامات وتجارب السخأة والخجل 
بعجا  متكامبل  في ترسيع الدياسات والبخامج وتشفيحىا ورصجىا وتقييسيا في جسيع 

 والخجل.السجاالت الدياسية واالقترادية واالجتساعية، حتى تتداوى السخأة 
 يين عمى الشحه التالي:تم تقدم ىذا البحث إلى مظمبين رئيد

 ـ اإلطار الشظري لمبحث.1
الكثيخ مغ الشاس حاوؿ تعخيف السخأة لكػنيا السخمػؽ الحي : تعريف السرأة -أوالً 

دباء حيث عخفيا الكثيخ مغ العمساء واأل ،يشسا وججتأت و يشسا حم  أ ،يذغل الجسيع
فيا لػانو وعخ  ألى الفغ بسختمف إوكل حدب اختراصو فسشيع مغ التجأ  ،والفبلسفة

ومشيع مغ ، لى السجتسع والػاقع ومػقع السخأة في ىحاإومشيع مغ ذىب ، بالعػاشف
واستعسل السختبخ  ،لى العمع ليجرس التكػيغ البيػلػجي والشفدي والعزػي لمسخأة إذىب 

، إال أف  دب في كل بقاع الجنيا لػججنا السخأة عشػانوح األردنا ترف  أ فْ إف، لتعخيفيا
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يخاىا  ، حيثفسشيع مغ وجج ضالتو بالسخأة  ،عغ ما ىػ مميع ػف ويبحث ػف يبجع غيلفشانا
 ى ومشيع مغ يخاىا كل مدببات الحب ومشيع مغ يخ ، لبؤة ببل قمب العس يخاىا ة و حشػن

ومشيع مغ يخاىا عػرة وىكحا دأب الفشانػف في ، بجاع مغ الخالقإجدجىا لػحة و 
خترخىا شكدبيخ ابسالية السخأة لمخجل ف جوىحا كمو يتجد   ،تجديجىا بذتى صػر الفغ

سصػرة وقالت األ، كػكب يدتشيخ بو الخجل ومغ غيخىا يبيت في ضبلـ ورأى أن يا
يتكأ عمييا  مججه ووسادةلى إخ مغ خبلليا طالسخأة بالشدبة لمخجل مخآة يشأف   اليشجية

مشارة ييتجي و  ،وفكخة تدتفده فيبجع ،يختبئ ورائو وىػ تعذ وقشاعا   ،عشجما يكػف تعب
السخأة  :فيا فقاؿ عشيايلى تعخ إمغ حاوؿ بياف جشذ السخأة فحىب في ذلظ  بيا وكحلظ

 .(4)ىي مخمػؽ بيغ السبلئكة والبذخ
 جسع مفخدىا نداء مغ غيخ لفطيا، مؤنث الخجل، ًة واصظالحًا:ف السرأة لغيتعر أ/ 

لسخأة في المغة ة اولفطاألرض، السعسخ ليحه  اإلندافالعذق الثاني مغ  وكحلظ بأن يا
 اإلندافومغ ىشا كاف السخء ىػ  اإلندانية،كساؿ  مخا، وتعشيالعخبية مذتقة مغ فعل 

كياف إنداني مدتقل تتستع  بأن ياويسكغ تعخيف السخأة اإلنداف، والسخأة ىي مؤنث 
لمخجل في  (5)كاممة أسػة بالخجل، وليا حقػؽ وواجبات متداوية اإلندانيةبالكيسة 

وىي نرف الحاضخ  ،عساد السجتسع بأن ياكسا تعخؼ السخأة ت الحياة، مجاالجسيع 
التي تبشي الجيل اآلخخ، وىي عغ الشرف  فيي نرفو والسدؤولة ،وكل السدتقبل

ة مخرر ة(امخأ ) ، وعادة ما تكػف كمسةالبالغة اإلنداف أنثى ىي لَسخأة او ، (6)القادـ
، عمى اإلناث األشفاؿ غيخ البالغات )بشت( وأ) فتاةسة )لؤلنثى البالغة بيشسا ُتصمق كم

رصمح السخأة لتحجيج ىػية األنثى بغس الشطخ عغ وفي بعس األحياف ُيدتخجـ م
ة ما تكػف السخأة ذات  .)حقػؽ السخأة ( عسخىا، كسا ىػ الحاؿ في عبارات مثل عاد 

 .سغ اليأس حتى البمػغ واإلنجاب مغ سغ الحسل قادرة عمى الشسػ الصبيعي
ا يمغ ضس أفرحوالشدػة بكدخ الشػف ، الشدػة ياوجسع ىي األنثى السرأة: -ب 

 .(7)الػاحجة امخأة مغ غيخ لفظ الجسيعاإلناث، واألنثى  الشػف: والشداء بكدخ
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA_(%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA_(%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA_(%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A3%D8%B3


 

 م0209 دٌسوبر العاشرالعدد                      022                 الجسء الثانً  -هجلت رواق الحكوت

 الوستداهت            د.هصطفى علً بلقاسن       د.عائشت عبد السالم زكري الورأة ودورها فً تحقٍك التنوٍت

الحخمة  وداللةى السخأة لفطة الحخمة مع يصمق لمسرأة:العام  االجتساعيالتعريف  -ج 
ومغ لفطة حخمة ، خجل مجدج تابع ل اآلخخ يشفيى متعشي امخأة رجل واحج ومحخمة ع

 داللةسة اكتدبت مالكىحه  ف  والسبلحظ أسة حخيع التي تعشي الجشذ السؤنث مجاءت ك
 .(8)يااو تبعيت عيالى ضعف السخأة وخزػ إتذيخ  سمبيةلقزية 

اإلسبلـ فيو السخأة بسػازاة الخجل في كّل  إّف السخكد الحي أحل   :سالمالسرأة في اإل -د
تذارؾ في العسل الدياسي في  يا أفْ ل ؿما تذتخؾ فيو شباعيسا ومؤىبلتيسا، يخػِّ 

حجود احتخاـ التكاليف الذخعية التي تختز بيا السخأة في زّييا، ونسط عبلقتيا 
فبل ريب في أّف السخأة السدمسة  ،ألجانب، وفي مدؤولياتيا الدوجية والعائميةبالخجاؿ ا

تتحّسل مع الخجل السدمع في السجتسع السدمع مدؤولية األمخ بالسعخوؼ والشيي عغ 
السشكخ، ومدؤولية االىتساـ بُأمػر السدمسيغ. فمع يجعميا الذارع محايجة إزاء ما يجخي 

ّشة في ىحا الذأف شامل لمخجاؿ والشداء وليذ  في السجتسع. وما ورد في الكتاب والد 
َواْلُسْؤِمُشهَن َواْلُسْؤِمَشاُت َبْعُزُيْم َأْوِلَياُء َبْعٍض مخترا  بالخجاؿ. فسغ ذلظ قػلو تعالى: 

َكاَة  الَة َوُيْؤُتهَن الزَّ َوُيِظيُعهَن َيْأُمُروَن ِباْلَسْعُروِف َوَيْشَيْهَن َعِن اْلُسْشَكِر َوُيِقيُسهَن الرَّ
دورىا عمى ، فمع يقترخ (9)هللَا َوَرُسهَلُو ُأوَلِئَك َسَيْرَحُسُيُم هللُا ِإنَّ هللَا َعِزيٌز َحِكيمٌ 

ي، بل كاف لمسخأة في أشخاص كثيخ مغ السدمسات أدوار فاعمة وإيجابية االنفعاؿ والتمقِّ 
عغ الػشغ واألىل ِفخارا  ي الجعػة والعسل ليا وتحّسل األذى في سبيميا، واليجخة في تمقِّ 

 ،والقتاؿ في بعس الحاالت، بيا، والسذاركة في الحخب في مجاؿ خجمة السجاىجيغ
ولع تكغ السخأة في ىحا السزسار كائشا  سمبيا  وكّسا  ميسبل ، والديخة الشبػّية حافمة 

 .بالذػاىج عمى ذلظ
 :مفاهيم التشسية -ثانياً 

مفيـػ التشسية مغ أىع السفاليع العالسية في القخف العذخيغ، حيث ُأشمق عمػى  يعج
ويذيخ السفيػـػ  (عسمية التشسية)وسياسية متساسكة بػ  اقتراديةعسمية تأسيذ نطع 

في الدتيشيات مغ ىحا القخف في آسيا وإفخيكيا برػرة  االستقبلؿؿ بعج ليػحا التحػ  
في تعجد أبعاده ومدتػياتو، وتذابكو مع العجيج مغ  جمية. وتبخز أىسية مفيـػ التشسية
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ـ و السفاليع األخػخى مثل التخصيط واإلنتاج  أحجاث  يةصة ومػج  ىي عسمية مخص  والتقج 
 يشتطػخ أفْ  الو تصػػيخ ىػحا البشػاء ىػحا التغيػخ الػحي أ ،التغييخ فػي اتجػاه بشػاء الجولػة

صة العامػة فػي بمػج مػا مدػتعيشة فػي ذلػظ ىػا الدػما يتع دوف وجػد خصة تزػعيا وتخ 
 التشسية. بالسبػادئ الخئيدػية والفشػػف السدػتقخة فػي عسميػات

وفػق تخصػيط مخسػـػ لمتشدػيق  ،يا الجيػد السشطسػة التػي تبػحؿعمى أن   تعرف التشسيةأ/ 
ىي:  فالتشسيةمعيغ، في وسط اجتساعي الستاحػة البذػخية والساديػة  اإلمكانياتبػيغ 

 ،ف مغ سمدمة مغ التغيخات الييكمية والػضيفية في السجتسع"عسمية ديشاميكية تتكػ  
ل في تػجيو حجع ونػعية السػارد الستاحة لمسجتسع، وذلظ لخفع وتحجث نتيجة لمتجخ  

استثسار مدتػى رفالية الغالبية مغ أفخاد السجتسع عغ شخيق زيادة فاعمية أفخاده في 
 .(10)"ع إلى الحج األقرىشاقات السجتس

بػالسجتسع مػغ  اإلنداف لبلنتقاؿط يقـػ بيا ىي عسمية تغيخ اجتساعي مخص   فالتشسية:
والفكخية  مكانتو االقترادية واالجتساعيةوبسػا يتفػق مػع  ،وضػع إلػى وضػع أفزػل

التشسية ىي التعاوف وتكافؤ الجيػد  نبلحظ مغ خبلؿ ىحا التعخيف أف   ،(11)احتياجات
الذعبية والحكػمية مغ أجل تحقيق التشسية في جسيع السجاالت لتحديغ وتػفيخ السػارد 

أي التخصيط وفق الدياسة العامة ، وذلظ بإتباع خصة مشيجية  ،البلزمة والزخورية
لتغييخات التشسية عبارة عغ مجسػع ا ويسكغ القػؿ مغ خبلؿ ىحا، أف  ، ألفخاد السجتسع

ف إلى شو مغ الخخوج مغ حالة الخكػد والتخم  الييكمية والػضيفية في السجتسع التي تسكِّ 
كاف اليجؼ األساس مغ التشسية ىػ سعادة البذخ وتمبية  ، وإذاـ والشسػحالة التقج  

 فييا ن  أحاجاتيع، والػصػؿ بيع إلى درجة مبلئسة مغ التصػر وتعسيق إندانيتيع، ف
وفي إشار ، الحيغ ىع أىع وسائل تحكيقيا ،تقـػ إال بالبذخ أنفديعحج ذاتيا ال 

عمى  مصمقاتياالتشسية تختكد في  االىتساـ بقزية التشسية الذاممة، وانصبلقا  مغ أف  
تسييد بيغ الشداء والخجاؿ، يربح  دوف  السجتسع حذج الصاقات البذخية السػجػدة في

جدءا  أساسيا  في عسمية التشسية ذاتيا،  السجتسع تشسية في االىتساـ بالسخأة وبجورىا
الشداء يذكمغ  باإلضافة إلى تأثيخىا السباشخ في الشرف اآلخخ، ذلظ أف  
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يديسغ في  وبالتالي نرف شاقتو اإلنتاجية، وقج أصبح لداما  أفْ  ،السجتسع صف
ـ أي مجتسع مختبصا  العسمية التشسػية عمى قجـ السداواة مع الخجاؿ، بل لقج أصبح تقج  

قترادية ـ الشداء وقجرتيغ عمى السذاركة في التشسية االارتباشا  وثيقا  بسجى تقج  
 .عمى كافة أشكاؿ التسييد ضجىغ السجتسع واالجتساعية، وبقزاء ىحا

لمسجتسع عغ  يا:"تقجـتعخؼ التشسية االقترادية بأن   :مفيهم التشسية االقترادية -ب
شخيق استشباط أساليب إنتاجية ججيجة أفزل ورفع مدتػيات اإلنتاج، مغ خبلؿ إنساء 
السيارات والصاقات، وىي العسمية التي مغ خبلليا نحاوؿ زيادة متػسط نريب 

 ،دةمغ إجساؿ الشاتج القػمي خبلؿ فتخة زمشية محج  " وخمق تشطيسات أفزل، (12)"الفخد
واستخجاـ السػارد الستاحة لديادة ،  (13)الفخد"إنتاجية  وذلظ مغ خبلؿ رفع متػسط

يا العسمية التي أن  بوبرفة عامة تعخؼ التشسية االقترادية  ، اإلنتاج خبلؿ تمظ الفتخة
وذلظ يقتزي إحجاث تغيخ في  ،يتع مغ خبلليا االنتقاؿ مغ حالةّ  إلى حالة التقجـ

حجاث زيادة الصاقة اإلنتاجية لمسػارد ؼ إلى إوبالتالي فيي تشرخ   اليياكل االقترادية،
عسمية لخفع مدتػى الجخل القػمي، بحيث  التشسية االقترادية جاالقترادية، كسا تع

و مغ مزاميشيا عمى ىحا ارتفاع في متػسط نريب دخل الفخد، كسا أن   يتختب تباعا  
راعي رفع إنتاجية فخوع اإلنتاج القائسة خاصة في دوؿ العالع الثالث كالقصاع الد 

 .وقصاع السػارد األولية
بسفيـػ التشسية  خاصا   لقج أولت األمع الستحجة اىتساما   مفيهم التشسية البذرية: -ج

ورد  وشبقا  لساـ عشجما أصجرت التقخيخ األوؿ لمتشسية البذخية، 1990البذخية مشح عاـ 
في تقخيخ التشسية البذخية الرادرة عغ البخنامج اإلنسائي لؤلمع الستحجة فالتشسية 

تتغيخ بسخور  ويسكغ أفْ تكػف مصمقة،  خيارات يسكغ أفْ  عسميةيا: "البذخية تعخؼ بأن  
الخيارات األساسية الثبلثة عمى جسيع  تػسيع خيارات الشاس. لكغ (14)"الػقت

صحية، ويكتدبػا  )15))مادية(يعير الشاس حياة  : أفْ ىيمدتػيات التشسية البذخية 
وورد في تقخيخ التشسية ، السعخفة، ويحرمػف عمى مػارد الزمة لسدتػى معيذة الئق

يا تعخؼ التشسية اإلندانية ببداشة بأن   يسكغ أفْ بأن و  2002اإلندانية العخبية لعاـ 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/users/ahmedkordy/tags/8886/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/users/ahmedkordy/tags/8886/posts
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دة بعزيا خيارات متعجِّ عسمية تػسيع الخيارات، ففي كل يـػ يسارس اإلنداف 
وبعزيا سياسي وبعزيا ثقافي، حيث اإلنداف ىػ  ،اقترادي وبعزيا اجتساعي
و يشبغي تػجيو ىحه الجيػد لتػسيع نصاؽ خيارات كل ن  أمحػر تخكيد جيػد التشسية ف

 . نيةاإلندا سياديغالإنداف في جسيع 
 السرأة الميبية ودورىا في عسمية التشسية: -السظمب األول

التشسية تختكد في  ف  أفي إشار االىتساـ بقزية التشسية الذاممة، وانصبلقا  مغ 
مشصمقاتيا عمى حذج الصاقات البذخية السػجػدة في السجتسع دوف تسييد بيغ الشداء 
والخجاؿ، يربح االىتساـ بالسخأة وبجورىا في تشسية السجتسع جداء  أساسيا  في عسمية 

الشداء  ف  أخخ، وذلظ تأثيخىا السباشخ في الشرف اآل إلى التشسية ذاتيا، باإلضافة
يديسغ  فْ أ صبح لداما  أنتاجية، وقج إليذكمغ نرف السجتسع وبالتالي نرف شاقتو ا

ـ أي مجتسع صبح تقج  أفي العسمية التشسػية عمى قجـ السداواة مع الخجاؿ، بل لقج 
لسذاركة في التشسية االقترادية ـ الشداء وقجرتيغ عمى ابسجى تقج   مختبصا  ارتباشا  وثيقا  

خت شكاؿ التسييد ضجىغ، حيث سص  أواالجتساعية، وبقزاء ىحا السجتسع عمى كافة 
سصخا  مغ أسبلمية إلخاصة في السجتسعات ابالسخأة في العرػر القجيسة والحجيثة و 

ديبة وفقيية أانة و نػر في جسيع السجاالت، حيث كانت ممكة وقاضية وشاعخة وفش  
ف السخأة الميبية تكج وتكجح وتديع وإلى اآل، حاديث الشبػية الذخيفوراوية لؤل ومحاربة

ـ التي تقع عمى عاتقيا مدؤولية تخبية سختيا، فيي األأفخاد أبكل شاقاتيا في رعاية 
و اقترادياتو، وىي البشت جياؿ القادمة، وىي الدوجة التي تجيخ البيت وتػجِّ األ

ر الحي تقـػ بو السخأة في بشاء السجتسع دورا  ال خت والدوجة، وىحا يجعل الجو واأل
ف ولكغ قجرة السخأة عمى الكياـ بيحا الجور تتػق  . و التقميل مغ خصػرتوأيسكغ إغفالو 

واالعتخاؼ بكيستيا ودورىا في السجتسع، وتستعيا  ،عمى نػعية نطخة السجتسع إلييا
بحقػقيا وخاصة ما نالتو مغ تثكيف وتأىيل وعمع ومعخفة لتشسية شخريتيا وتػسيع 

سختيا، وعمى دخػؿ ميجاف العسل أمجاركيا، ومغ ثع يسكشيا الكياـ بسدؤولياتيا تجاه 
تشسية كسػضػع لقي مػضػع السخأة وال، حيث (16)والسذاركة في مجاؿ الخجمة العامة
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مغ رجاؿ فكخ وسياسة واقتراد  والتػجياتاىتساما  مغ مختمف األشخاؼ  اجتساعي
وحػليا بخزت الكثيخ العادي، وعمع اجتساع، ومغ السخأة نفديا وحتى مغ رجل الذارع 

عت ما بيغ شخح مؤيج لسػاقف السخأة مغ التعميع والعسل وألدوارىا شخوحات وتشػ  األمغ 
وشخح رافس لحاليا الججيج الستغيخ وممتـد  األماـ،والجفع بيا إلى  ،ةالججيجة والستغيخ 

ولقج ارتبط  وذاؾ،بيغ ىحا ما ، وشخح ثالث يتخاوح دوف إقشاعبأمخ بقائيا في البيت 
 :يميىحا االىتساـ بالسخأة بستغيخات عجيجة لعل مغ أبخزىا ما 

العخبي  والعالع ،عاـ الت االجتساعية الكبخى التي حجثت في العالع بذكلػ التحػ  1
الت تدامشت مع مختمف التحػالت االجتساعية واالقترادية خاص، وىي تحػ   بذكل

  .العالعوالثقافية في 
  .السجتسعػ ضاىخة الخخوج مغ أجل التعميع والعسل وتدايج وجػدىا في أنذصة 2
تاحة أسة ندائية ومشط   واتحاداتػ نسػ الحخكات الشدائية وانتطاـ الشداء في جسعيات 3

 .ع إلى تحديغ أوضاعيغ ومجتسعاتيغوالتصم   ،ليغ االلتقاء ومشاقذة وتقػيع أوضاعيغ
ػ وربسا تدايج االىتساـ بيا في الػقت الحي أخحت تطيخ فيو الكثيخ مغ الستسايدات 4

د السشاىج ووجيات با  لتعج  مدألتيا مغ أكثخ السدائل تعقيجا  وتذع   االجتساعية وأف  
ذلظ اإلعبلف العالسي  االىتسامات الحجيثة بالسخأة أشيخ  السعالجة، ومغق الشطخ وشخائ

 ،الحي صجر عغ ىيئة األمع الستحجة وشالب بالقزاء عمى كل تسييد بحق السخأة 
وتعج السخأة الذخيظ ، سػاء ما جاء في الشرػص القانػنية أو في السسارسة االجتساعية

ركائدىا فإذا ضػعف دورىػا انعكذ ذلظ  وىي تعج مغ أىع ،األساسي في عسمية التشسية
ستكاممة في الػعي السمبا  عمى مدارات عسمية التشسية وفعاليتيا، وبالشطخة إلى التشسية 

 ا  سشعكدة عمػى السسارسػة فػي ضػل معخفػة عشاصػخ ىػحه التشسيػة التػي تذػكل محػػر الو 
تعج الػجفع والشيػػض بالتشسيػة ومحػػر األمل االجتساعي مػغ حيػث الػصػػؿ لميػجؼ، 

يا في الشياية ترب وفػي التشسيػة مجاالت تختمػف مػغ حيػث السفػاليع أو التدسيات لكش  
 :ىػ إسعاد اإلنداف وىي عمى الشحػ اآلتي ،في تحقيق ىجؼ واحج
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يج األىجاؼ الساديػة لمتشسيػة، ثػع يدػعى إلػى ، ييتع بتحجالسجال االقترادي لمتشسية -أ
ذلػظ ببػجائل مختمفػة فػي الشيايػة فػي ضػػء خصػة واضػحة السبلمح أيػا   ،حرػخ السػػارد

د ذلظ ببػجائل مختمفة لمػصػؿ إلى يزػع قائسػة باألولػيات محج   كػاف مػجاىا الدمشػي أفْ 
 .اليجؼ نفدو

ناتػو دػعى إلػى االىتساـ بالعشرػخ البذػخي بسكػِّ ، يالسجال االجتساعي لمتشسيـة -ب
كدػاب الخبػخة في إػل ذلػظ االىتساـ دة الكيسيػة والشفدػية والحزػارية، ويتسث  الستعػجِّ 

 فزبل   ،بإعػجاد الفػخد بػصػفو كائشػا  بذػخيا  مػغ حيػث تعميسػو وتجريبػو وإكدابو الخبخة
سػعيا  وراء تمقيشيػا لػحلظ  ؛مسجتسعيػة الججيػجةلعا  عػغ تحجيػج السدػتيجؼ مػغ القػيع ومذػج

 لبخنامج التشسيػػة ال معارضا  ومثبصا  ليا. مذجعا   الفػخد السفتػػخض حتى يكػف عشرخا  
 صبل  أ، ييػتع بتحجيػج دور الجيػاز الدياسػي فػي عسميػة تشبػع السجـال الدياسـي -جــ

ادية، وتحميل عسيق لبشائو االجتساعي، مػغ فيػع واقعػي إلمكانيات السجتسػع االقتر
يػشجع عػغ تمػظ القخارات مػغ رد فعػل سياسػي لػجى أبشػاء السجتسػع،  ع أفْ ا يتػق  عس   فزبل  
 .االستقخار الحي يؤدي إلى استقخاره أو عجـ األمخ
 الميبية في التشسية السدتدامة: العهامل التي تؤثر في مذاركة السرأة -أوالً 

يا العسميات التي يسكغ بيا تػحيج جيػد األمع الستحجة تشسية السجتسع بأن   عّخفت
السػاششيغ والحكػمة لتحديغّ  األحػاؿ االقترادية واالجتساعية والثقافية في 
السجتسعات ولسداعجتيا عمى االنجماج في السجتسع والسداىسة في تقجمو بأقرى قجر 

 جب مذاركة الجسيع، وتعة والسدتجامة يتصم  ا كاف تحقيق التشسية الذاممولس   ،مدتصاع
كمو ىحا  جوراللمشيػض بشػعية ىحه السداىسة وحجسيا، لحلظ ف السيعجدء الالسخأة 

في مجاؿ  دورىا السخأة في التشسية يشبغي أال يشحرخأف  ال إ ،د عمى مداىستيايتخك  
دورىا في الذأف بل يتعجاىا إلى جسيع السجاالت ومشيا . واحج مغ مجاالت التشسية

وتمعب العجيج مغ العػامل في حجع  ،(17)الدياسي واالجتساعي واالقترادي والثقافي
ة أبعاد اجتساعية مذاركة السخأة في جػانب التشسية السختمفة، وتختبط ىحه العػامل بعج  

األبعاد، كسا  واقع السخأة ىػ نتاج لتفاعل ىحه  وثقافية واقترادية وسياسية باعتبار أف  
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إدمػاج السػخأة فػي أنذػصة التشسيػة التػي تخػز مجسػػع الدػكاف، قػج يجعػل ىػحه  ف  أ
عمى أدوارىا اإلنتاجية  (السخأة في التشسية)د مشيج ويخكِّ  ،األنذػصة أكثػخ جػجوى وفعاليػة

واحتياجات الشػع االجتساعي العسمية الخاصػة. وتػجػو إلػى الشداء مباشخة مذاريع 
تجعميغ في نفذ مدتػى الخجاؿ أو عمى األقل تداعجىغ عمى  خاصة تحاوؿ أفْ 

مػع ( السػخأة فػي التشسيػة)لقػج تغيػخت مػاضػيع ، تغييػخالالزػغػط الخاصػة بذلظ، مع 
 .االتجاىات الدائجة في مجاؿ التشسية ت معمػخور الػدمغ، عشػجما تجػاوب

إدراج  ف  إ: السدتدامة في ليبياالتشسية في الجشدين  نواقع السداواة بشي -ثانياً 
وبخامج التعاوف ىػ  ،السداواة بيغ السخأة والخجل في إشار تشفيح الدياسات العامة

ق بكل إشكالية الشػع الجشدي تتعم   أساسي لتحقيق األىجاؼ اإلنسائية لؤللفية، ذلظ أف  
كاف  أيا   ا  تعسل السخأة دائس الخجاؿ، حيثعمى مغ أ الشداء يذكمغ  ىحه األىجاؼ ألف  

السحيصة  االقترادية واالجتساعيةالطخوؼ  باختبلؼمػقعيا، ولكغ يختمف ىحا العسل 
بيا، فالسخأة في الخيف وفي البادية والسخأة في السجيشة يتذابياف مغ حيث مداىستيسا 

ولكغ لكل مشيسا شخيقتو الخاصة  ،ولمػشغ اإلنعاش االقترادي ألسختييسافي 
الفخصة أماـ السخأة  األولىسجتسع الحجيث والتقشيات الحجيثة لمسخة أتاح ال والسسيدة، ولقج

وبالتالي  والحرػؿ عمى أجخ نطيخ ىحا العسل، ،بالعسل والسداواة بالخجل لبللتحاؽ
 االجتساعية واالقتراديةوفي دفع عجمة التشسية  األسخةفي ميدانية  اإليجابيةلمسذاركة 

السختمفة  األسخمغ فئات  العامبلتو لػ أتيح لمدوجات غيخ لمػشغ، وىشاؾ اعتقاد بأن  
عمى العسل، ومعشى  اإلقباؿدف في نفذ الطخوؼ التي أتيحت لسغ يعسمغ، لسا تخد  

سػؼ يؤدي إلى اتداع  مبلئسةبتأثيخ التكشػلػجيا وفي ضخوؼ  األسخةتغيخ  ىحا أف  
والتقشية قج أتاحت  تساعيةاالجنصاؽ عسل السخأة ليربح ضاىخة في السجتسع، فالتغيخات 

أضيخت كفاءة عالية، ويخجع  مجاالت العسل حيثاؿ في جسيع تقـػ بجور فع   لمسخأة أفْ 
 .بتعميع السخأة وإعصائيا فخصة مداوية لمخجل االىتساـذلظ إلى زيادة 

تتستع السخأة الميبية بفخص متداوية في التعميع والعسل مع  :السرأة والتعميم -ثالثاً 
السؤسدات التعميسية لجراسة أي  اة قيػد أماـ تعميع السخأة ودخػليليذ ىشاؾ أي  و  الخجل،
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الت رت معج  ونتيجة ليحه السداواة فقج تصػ   ،ز تخغبو بحدب مؤىبلتيا وقجراتياتخر  
، حكػرالفي أعجاد الصبلب  ىائبل  ا  كسيا  القبػؿ في السخاحل التعميسية السختمفة تصػر 

تقجـ التعميع ، حيث أصبح ىشاؾ بل في جسيع مخاحل . التعميع األساسي فقط ليذ في 
 .ندب التحاؽ اإلناث بسخاحل التعميع مقارنة بالحكػرفي كبيخ 

ؿ التحاؽ اإلناث بالتعميع الستػسط )الثانػي( والتعميع معج   والججيخ بالسبلحطة أف  
يعػد ذلظ لبعس  اـ، وربس1995الجامعي قج زاد عغ التحاؽ الحكػر مشح عاـ 

الطخوؼ االقترادية واالجتساعية التي تجبخ بعس الحكػر عمى االلتحاؽ بدػؽ 
وفي الجانب اآلخخ قج يكػف تأخخ سغ الدواج  ،وتخؾ الجراسة قبل إتساميا ،العسل

ا كاف عميو في الساضي وعجدىغ عغ االلتحاؽ بدػؽ العسل قبل بالشدبة لمفتيات عس  
االستسخار في  عمى متػسط يجعميغ أكثخ حخصا   أو حرػليغ عمى مؤىل عاؿ  

البشات يتفػقغ عمى الحكػر في  الجراسة وإتساميا. وىشاؾ الكثيخ مغ السؤشخات إلى أف  
يغ أكثخ ججية في التعميع مغ األوالد، بسا في ذلظ التعميع وإن   جسيع مخاحل التعميع

ية، وفي نتائج امتحانات الجامعي وفي كميات الصب والعمـػ الصبيعية واليشجسة والتقش
 سشاشق؛ فسعطع األوائل في مختمف الـ2004الشقل في الثانػيات التخررية لعاـ 

عجد البشات يفػؽ عجد الحكػر في كثيخ مغ الكميات  مغ بيغ البشات، بل السبلحظ أف  
الجامعية، وتدتحق ىحه الطاىخة الجراسة ليذ عمى أساس التفخقة بيغ األوالد والبشات، 

سعخفة أسبابيا، ونتائجيا وتجاعياتيا عمى السجتسع وسػؽ العسل والتشسية بذكل ولكغ ل
يقػؿ أحج رجاالت التخبية والتعميع ليدت التخبية نػعا  مغ حيث عاـ في السجتسع، 

فالتخبية جدء أساسي  ،تكػف التشسية قج حجثت ق بعج أفْ تتحق   يسكغ أفْ  ،الخفالية
بل يعج  ،إذف فالتعميع يختبط ارتباشا  وثيقا  بالتشسية، (18)وحتسي مغ عسمية التشسية نفديا

فيي أوؿ مجرسة لمصفل،  ،ممسخأة دور عطيع في تعميع وتخبية األجياؿ، فعربيا وسشجىا
، (عخاؽألشيب ا ا  عجدت شعبأ عجدتيا أ ذا إـ مجرسة األ)وقج قاؿ أميخ الذعخاء عغ األـ 

بشائيا، وىي التي أفيي مغ تعمع وتثقف  ف،ع وتتثق  تتعم   فْ أ السخأة كاف لداما  عمى  حالي
نخفع مغ شأف  فأن شاتدرع بيع الكيع والعادات والتقاليج، حيث عشجما نخفع ثقافة األـ 
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ع السخأة دورىا في السجتسع األبشاء ومدتػاىع الثقافي والعمسي والفكخي، وبالعمع تتعم  
، حيث أصبح السجاالتىا في كافة ءبشاأبيا لكي تشفع  وتتصم ببل ، وتسارس حقػقيا

ترل السخأة بو إلى دورىا الججيج باعتبارىا  التعميع ىػ األداة الرالحة التي يسكغ أفْ 
 مغ عػامل التقجـ والتشسية، فبالتعميع تدتصيع السخأة كسا يدتصيع الخجل أيزا   عامبل  

الدبب الخئيدي  إف  ، لمحياة الججيجة البلزمةتجاوز الػاقع واكتداب السعخفة والسيارات 
وىشاؾ ارتباط بيغ حخماف السخأة  ،ىػ حخمانيا مغ التعميع مجتسعشا،ف السخأة في لتخم  

، وبيغ مفيـػ الخجل االجتساعيمغ التعميع، وبيغ الكيع السترمة بسكانتيا ودورىا 
والسسارسة  االجتساعيةالتشذئة  خبلؿعشيا، بل ومفيػميا ىي عغ نفديا مغ 

 .الدمػكية
تعميع  أف  بج مغ وعي الشداء أنفديغ بحقيغ، مع العمع البو أن   حظنبلمغ ىشا 

إال أف  االعتخاض  ،بعج تعميع الخجل السخأة في السجتسعات الشامية قج بجأ تاريخيا  
ف يبجو وىحا التخم  ، داؿ يخصف تحت وشأة الترػرات القجيسةا يم بقجرتو االجتساعي

خ حزػرىا تخمف تعميسيا ىػ الحي أخ   أف  ، عيشبي فيسا يترل بالسخأة والبجوية واضحا  
الجوائخ ل مغ إسياميا في تصػر السجتسع وأنو مغ ، وقم  االجتساعيإلى ساحة العسل 

السخأة في مجتسع السعخفة ف دور بيغ تخم   تبلزما  ىشاؾ  أف  التي تخى الدائجة 
 .(19)فييا الدائج السجتسعات وتقجميا وبيغ وضع السخأة 

 االجتساعيلمسخأة دور عطيع في العسل : تشسية السجتسع فيدور السرأة  -رابعاً 
ومغ أىسيا غخس الكيع واألخبلؽ الجيشية والسجتسعية في األبشاء، فالسخأة التي تغخس 

بشاء صالحيغ، ويتختب عمى ذلظ أاألخبلؽ الحسيجة في األبشاء وبالتالي تخخج لمسجتسع 
والعسل التصػعي في الجولة، فيي  الجتساعيافي العسل السخأة تذارؾ و مجتسع صالح. 

ُتعج  ، حيث العامة والخاصة داخل السجتسع االجتساعيةساسي في السشطسات أعشرخ 
غ كياف الُسجتسع الُكمّي، كسا أّنيا ُمكّػٌف عالسخأة جدءا  ال يشفرُل بأّي حاؿ  مغ األحػاؿ 

في بل تتعّجى ذلظ لتكػف األىّع بيغ كل السكّػنات، وقج شغمْت السخأة  ،رئيدي لمسجتسع
عمى الخغع مغ نجاح الشداء في إثبات ذواتيغ في مجاؿ العجيج مغ السػاقع السختمفة، و 
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ندبة الشداء العامبلت  أف   إالسػؽ العسل،  ومداىستيغ في، والبحث العمسيالتعميع 
وتذسل ، والثقافية االجتساعيةالحػاجد  بدبب بعس الزالت متجنيةفي سػؽ العسل 

، التسييد الشػعي و تخسيخ وليذ الحرخىحه الحػاجد والسعػقات عمى سبيل السثاؿ 
 األمشيةالرػر الشسصية الدمبية عغ قجرات السخأة في العسل، كسا تسثل الطخوؼ 

ة تجج صعػبوىي لدػؽ العسل،  لبلنزساـ يحج مغ قجرات السخأة  ميسا   الحالية عائقا  
 األخبلقية عالجتو السعاييخ ورغع ما، الخاىشة األمشيةفي التشقل في ضل الطخوؼ 

والقػانيغ والتذخيعات الستعمقة بالسخأة والقزاء عمى التسييد ضجىا، ومخاعاة حقيا 
بالعسل البلئق، وعجـ التسييد بالعسل، بيجؼ تعديد دورىا ومداىستيا في العسمية 

تداؿ ىشاؾ فجػات وتسييد  يا الوالتصػيخ الػششي، إال أن   التشسػية، ومذاركتيا في البشاء
واضح وانتياكات صارخة لمقػانيغ واستغبلؿ لمسخأة العاممة وحقػقيا عمى جسيع 

غياب تذغيل الشداء المػاتي إلى صعجة وخاصة في مياديغ العسل، باإلضافة األ
ط الخئيدي الحي فالعسل ىػ الشذا، عاقة بخغع نز القانػف عمى تذغيميعإ يعانيغ مغ 

و خاصية إندانية ال يذتخؾ في مسارستو يسيد اإلنداف عغ باقي الكائشات الحية، إن  
مع اإلنداف أي مغ باقي الكائشات، وعبخ العسل يشتج اإلنداف العامل الكيع والثخوات 

تحخر السخأة مغ تقديع  إف  ، خاـ عمى ما تػفخه الصبيعة مغ مػاد والعسخاف.. معتسجا  
لتقميجي في السجتسع السعاصخ وانخخاشيا في العسل الحجيث ىػ ضخورة ال راد العسل ا

وتشتج عغ نذاط جسيع العامميغ في السجتسع بغس الشطخ عغ مػاقفيع مغ  ،ليا
تحخرىا، وال يعخقل ىحه العسمية إال تخمف العسمية اإلنتاجية نفديا، وبالشياية تخمف 

السجتسعات الشامية، بيشسا يتدارع خخوجيا التشسية، إذ يتباشأ خخوج السخأة لمعسل في 
ػف مػذاركة السػخأة فػي الشذاشات االجتساعية ولع تتػق  ، في السجتسعات الشاىزة تشسػيا  

يتحقق واقعا   االعتخاؼ بالسداواة بيغ السخأة والخجل لع يكغ لو أفْ  السختمفة، وأف  
لطمػع االجتسػاعي ر مػغ اممسػسا ، لػال الشزاؿ الحي خاضتو مغ أجل التحػخ  

واالقترادي القاسي الحي كاف مديصخا  في الحقب الدمشيػة الغػابخة، حيػث كانػت أفكػار 
البخجػازية تييسغ عمى الحخكة الشدائية، لكغ اليـػ تغيخ الػاقع، وأصػبحت دسػاتيخ 
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الػشطع الدياسية العخبية تجعػ إلى مبادئ السداواة واالعتخاؼ في بعس البمجاف 
ة كػضيفػة اجتساعية، فتأخح ىحه الشطع عمى عاتقيا إقامة مؤسدات اجتساعية باألمػمػ

لخعاية األمػمة والصفػلػة، وتسشح السخأة حقػؽ سياسية، بحيث أصبحت قزية السخأة 
ف حػجى قزايا الحخكة االجتساعية السصخوحة التي يتػق  إوحقػقيا في البمجاف العخبية 

الجيسقخاشية عسػما ، وأصبح الججؿ حػؿ قزية عمػى حميػا الػرائب نجػاح الحخكػة 
يسة، وال مالسخأة أحج بشػد الرخاع الفكػخي الػدياسي القائع، ومدألة سياسية اجتساعية 

مذاركة السخأة في الشذاشات االجتساعيػة تسثل حجخ الداوية في قزية  ف  أشظ 
إلى العسل خارج بيتيا بأجخ مجفػع  ىيا في بعس األحياف تدعتحخرىا، وبخغع أن  

 إف  ، (20)سعيا  مشيا في تأكيج ذاتيا وتحقيق إمكانيتيا، والسداىسة في تصػيخ السجتسع
تصػر السجتسع مخىػف بتحخيخ السخأة اجتساعيا  واقتراديا ، وتمظ عسمية معقجة وشائكة، 

اـ، ويحدغ دخػليا ميجاف الحياة االقترادية يديع في دعع القصػاع الع حيث أف  
عسػل السخأة أساس  الذخوط الحياتية لكل أسخة عمى حػجة، واألمخ األىع في ذلظ ىػػ أف  

لعبلقات ججيجة مع الخجل، فالسخأة ال تذعخ بذخريتيا وال تؤكج كيانيػا إال إذا أقامت 
عبلقات ججيجة بيشيا وبيغ الخجاؿ، فعغ شخيق العسل تؤكج السخأة ذاتيا حيػاؿ زوجيػا 

عسل السخأة يخفػع مغ مدتػى الػعي  إف  ، (21)ؼ يذعخ بسديج مغ االحتخاـ لياالحي سػ 
 ف  أوييتع في تجاوز الحاجد الشفدي الستعمق بػضعيا االجتساعي، إال  ،الحاتي لمسخأة 

ىشاؾ ضخوفا  ال زالت تعيق استكساليا ألخح حقػقيا في العسل االجتساعي، األمخ الػحي 
ى السذكبلت التي تعتخض أو تعيق مداىستيا في ؼ أكثخ عميقتزي ضخورة التعخ  

السخأة ىي أىع  جتع، كسا السجػاالت االجتساعية واالقترادية والدياسية والتذخيعي
عشرخ في السجتسع، حيث ىي مغ تخبي وتمج الخجاؿ، وىي مرجر العصاء والحشاف، 

لمسخأة دور  ، وكحلظءبجور عطيع في السجتسع، في التخبية وفي تعميع الشر السخأة وتقـػ 
، وكافة مجاالت السجتسع واالقترادعطيع في تشسية السجتسع، وفي الثقافة والدياسة 

السعاصخ. وقج كاف لمسخأة دور عطيع مشح بجاية الخميقة حتى يػمشا ىحا، مخور ا بجورىا 
 واالقتراديةفي اإلسبلـ ونذخ الجعػة، ومخور ا بجورىا في كافة السجاالت الدياسية 
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عمى تزع الجولة وأجيدتيا نرب أعيشيا  وليحا يجب أفْ  ا مغ السجاالتوالصب وغيخى
 ا  تػلييا اىتسام فْ أتيتع الجولة بالقزايا التي تيع السخأة و  ، ويجب أفْ واحتياجاتياالسخأة 

تعسل عمى رفع مكانة السخأة داخل السجتسع، وذلظ عغ شخيق رفع ثقافة  و أفْ  ا  كبيخ 
بيا مغ الشاحية الرحية، ومحاربة كافة أشكاؿ العشف ضج  واالىتساـالسخأة وتعميسيا، 

 .السخأة، وزيادة فاعمية دور السخأة في السجتسع مغ خبلؿ وضعيا في كافة السشاصب
تحتل مدألة : الرعهبات التي تعيق تفعيل عسل السرأة الميبية -السظمب الثاني

 تمػف بمجاف العالع، إال أف  تحقيق التشسية الذاممة والسدتجامة حيدا  كبيخا  مغ اىتساـ مخ
، ِإْذ تعاني ليبياىحه السدألة تكتدب أىسية أكبخ في بمجاف العػالع الثالػث، ومػغ ضسشيا 

التي تفرميا عغ الػجوؿ الستقجمة بذكل متدايج، وىحا  يةىحه الجوؿ مغ اتداع اليػ 
لئلمكانيات  إلنجاز التشسية الػذاممة الستػازنة وفقا   الخصاببجوره يفخض عمييا تدخيع 

فالتشسية الحكيكية عسمية تػذسل جػانػب السجتسع جسيعيا  ،الستاحة في كل بمج
إنجاز ، لحلظ فوالدياسية ، والثقافيػة،والعمسية التكشػلػجيةاالقتػرادية، واالجتساعيػة، 

إدماج السخأة  ب االىتساـ أيزا  بالتشسية البذخية التػي تػذسلالتشسية الذاممة يتصم  
ا في الحياة االقترادية والدياسية، وتػسػيع خيػارات الشػاس بتعسيع مفيـػ ومذاركتي

الحخيات الدياسية ومدتػى تصػر السذاركة فػي االنتخابػات الجيسػقخاشية الشديية 
وتختكد عسمية التشسية عمى ثبلثة عشاصخ أساسية ىي: السػارد السادية، ، (22)والذفافة

واسػتشادا   األىع فييا، ل السػارد البذخية العشرخوتذكِّ ورأس الساؿ، والسػارد البذخية، 
إلػى ذلظ تيتع الحكػمات بتشسية السػارد البذخية كخصػة ضخورية وميسة لتحقيق 
التشسيػة الذاممة والسدتجامة؛ ولسا كانت السخأة تذكل نرف السػارد البذخية الستاحػة 

الة مػغ ىػحا دوف مداىسة فع  فػي أي مجتسع، ولسا كانت التشسية الحكيكية ال تتحقق 
الشػرف السؤثخ، كاف لداما  عمى الحكػمات تفعيل دور السخأة فػي عسميػة التشسيػة 

إدماج السخأة في عسمية اإلنتاج، تػفيخ الطخوؼ  والسدتجامة، ويتصم بالػذاممة 
السشاسبة، ومعالجػة الرعػبات السختمفة التي تقف حائبل  أماـ تفعيل دور السخأة في 

التحجيات لمسجتسع، حيث أف  ىشاؾ مجسػعة مغ عسمية التشسية الػذاممة والسدتجامة 
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وىي تختمف مغ مخحمة إلػى أخػخى ومػغ  ،التي تػاجو السخأة مختمفة ومتشػعة ومعقجة
ندتعخض  السجتسع العخبي الميبي. لحا سشحاوؿ أفْ  وخاصة فيخػخ إلى زمغ آزمػغ 

بسختمف  خة باىتساـ الباحثيغ في مجاؿ التشسيةيا ججيالبعس مشيا والتي نخى بأن  
دة.  مدتػياتيا الستعجِّ

ف وجياف األمية والتخم  إف  : والثقافياألمية وانخفاض السدتهى التعميسي - أوالً 
دت لعسمة واحجة، كسا التعميع والتشسية، فبل وجػد لعسمة مغ دوف مخدود ما، مغ ىشا حج  

الجيل، وشخحت مدألة محػ األمية كقزية  إشكالية التشسية وربصت بالقزاء عمى
عالسية تبشتيا الجوؿ كميا، حيث يعج التعمػيع مػغ مؤشخات درجػة تصػػر البمػج وتقجمػو 
ومػجى قجرتػو عمػى اسػتيعاب التكشػلػجيػا العرػخية وحجػػع اإلمكانيات الحىشية السػجػػدة 

ترادية واالجتساعية الذػاممة، فيػو، التػي تعػج األساس لمشيػػض بأعبػاء التشسيػة االق
وىػ ا ، واجتساعيػ ا  ومػغ ثػع نسػػ السدػتػى التعميسػي الستخافق مع نسػ الدكاف، اقترػادي

فالتشسيػة االجتساعية  ،يجابيا  إاقترادية واجتساعية  ثارآتفخز  فْ أضاىخة حزارية يسكغ 
السػاشغ الرالح ، وتعسل عمى إعجاد وأفكارىعحجاث تغييخات في الشاس إ تيػجؼ إلػى

مخت ليبيا بعيػد استعسارية شػيمة حـخ فييا  ، حيث(23)القادر عمى دفع عجمة اإلنتاج
ف حقيع في التعميع ، وإبقائيع في ضبلـ الجيل واألمية لقخوف عجة ، ومع نياية ػ الميبي

االنتجاب البخيصاني شيجت ليبيا مبادرات متكخرة في شأف  وىي آخخ حمقة استعسارية
تعميع الكبار وتخميريع مغ أميتيع ، فسشيا ما عخؼ بالجيػد السبكخة تسثميا حكبة 

، مبعثخة ومحجودة الشتائج الخسديشات والدتيشات مغ القخف الساضي، فكانت جيػدا  
ما عخؼ بفتخة ما بعج ومشيا  يجابي عمى واقع األمية،إحيث لع يكغ ليا أي تأثيخ 

كانت فتخة  :الدبعيشات، وقدست ىحه إلى ثبلث مخاحل أو فتخات، فالفتخة األولى
مية بكل ما لجييا مغ شاقات الدبعيشات وعخفت بفتخة االنصبلؽ، وفييا ترجت ليبيا لؤل

ا الصخيقة الػقائية فقج اتخحت مغ م  أبذخية ومادية بالصخيقتيغ الػقائية والعبلجية، ف
وذلظ بػقاية الرغار مغ  ،لمتقميل مغ ندبة األمية سج مشابع األمية سبلحا   سياسة

الػقػع في وحل األمية، ومشع وجػد أمية شابة تزاؼ إلى الكع الثابت مغ األمييغ، 
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ليحه الصخيقة أفزل الشتائج وذلظ بفخض إلدامية التعميع، واستيعاب جسيع مغ ىع  ف  أو 
ا أم  ، ارتجادىع إلى األمية بعج تخمريع مشيا في سغ السجرسة  ومشع تدخبيع، وعجـ

فيي الصخيقة العبلجية وفييا تع التخكيد عمى األمييغ مغ الخاشجيغ، : الصخيقة الثانية
وكانت السػاجية مغ كافة قصاعات الجولة الخسسية وغيخ الخسسية، وقج بمغ عجد 

يي فالفتخة الثانية  ام  أ ،وراشجة   ا  ( راشج550000السدتفيجيغ مغ ىحه الجيػد حػالي )
وتع فييا تقييع الجيػد والحسبلت الدابقة ، كسا تع التػسع في  1995-1985 مغ فتخة

بخامج محػ األمية الػضيفية والحزارية، وفي الجورات التجريبية وتع في ىحه الفتخة 
ة معاىج ومخاكد جامعية ومخاكد التشسية والتصػيخ اإلداري، والجامعة استحجاث عج  

جيػب  ةيي فتخة ترفي: فا الفتخة الثالثةأم  ، ة لئلسياـ في ىحا العسل الػشغالسفتػح
األمية وفييا سخخت الجولة كافة الجيػد لمتخمز مغ بقايا األمية، وفتح آفاؽ ججيجة 

واألمية التقشية واألمية الحزارية  المغػية،في محػ األمية  لسحػ األمية متسثبل  
ىي الدشة التي سػؼ تقزي فييا ليبيا عمى  2015 كانت سشةحيث ، والػضيفية

في مجاؿ محػ أمية الخاشجيغ  وتكػف قج خصت خصػات كبيخة ججا   األبججية،األمية 
 .(24)وتقشيا   ووضيفيا   حزاريا  

 :العادات والعالقات والسعتقدات والقيم االجتساعية-ثانياً 
ومؤثخا  في تذكيل العبلقات االجتساعية بيغ أبشائيا مغ  يسا  متمعب األسخة دورا  

الحكػر واإلناث مغ خبلؿ عسمية التشذئة االجتساعية، والقخارات التي تتخح بذأف 
تخريز السػارد وتػزيع األدوار بيغ اإلناث والحكػر وقجر االستقبللية السدسػح بيا 

ئة االجتساعية والدياسية التي لئلناث مقارنة بالحكػر، كسا تتأثخ األسخة وعسمية التشذ
اىا األفخاد باإلشار السجتسعي، بسا يحتػيو مػروثة االجتساعي مغ عادات وتقاليج يتمق  

ع في شكل العبلقة القائسة بيغ الشداء والخجاؿ. وتؤثخ في السػارد والفخص تتحك  
اركتيع وفي األنذصة التي يسكغ ليع مسارستيا والذكل السقبػؿ لسذ ،الستاحة لكل مشيع

كل شعب عاداتو وتقاليجه الستفخد بيا، فيي الدسة البارزة التي تسيده فم (25)في السجتسع
ما  ىي غالبا  و بأصالتيع،  غ سػاه باعتبارىا مجسػعة قيع تخبػية يتسدكػف بيا اعتدازا  س  ع
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صاء تكػف مدتسجة مغ الجيغ والتاريخ والحزارة واألرض، ووليجة عقػؿ الحكساء والبد
رض الػاقع، ونحغ كسجتسع عخبي لجيشا عادات أوحريمة التجارب العسمية عمى 

ل ىػية األفخاد وتذكِّ  ،ثخوة اجتساعية خالجة قائسة بكل األزمشة جوتقاليج ايجابية تع
 باإليجابيوالجساعة، يقابميا ما ىػ سمبي ودخيل عمى السجتسع ومع اختبلط الدمبي 

التي أسيست العشكبػتية )االنتخنت( ة سائل الذبكوغدو الػ  ،جاثة والتصػرومع الح
مفخدتّي العادات والتقاليج ىسا  خح البعس يخى أف  أاخل الثقافات واختبلط السفاليع، بتج

واليج الخفية التي تسدظ بأذياؿ اإلبجاع  ،حجخ العثخة التي تبصئ الشجاح أو تقتمو
وتدكت كل مغ  ،شذطوالتصػر وتدجشو، فغجا العحر والحجة التي تخخس العقل ال

يتيسو باإلخفاقات واالنكدارات، وعكاز يتعكد عميو الكدالى، فبات الكثيخ يخددىا دوف 
التي  معادات والتقاليج االجتساعيةل أف   (ليجغ)ويؤكج  ،معخفة معشاىا وجػىخىا الحكيقي

تػارث مجسػعػة مػغ  عغ شخيقسمبيا  عمى تشسية السجتسع  دورا  تسارسيا السخأة 
فشقج العادة  ولحلظ، حياف تعيق عسميا وتقجمياوالتي في بعس األ ،السختمفة الدػمػكيات

والتقميج أمخ إيجابي وصحي عشج السجتسعات الػاعية والحالسة التي تصسح لبشاء واقع 
ة السجتسعات األكثخ تخمفا  تزفي شيئا  مغ القجاس أكثخ تسجنا  وتصػرا ، بيشسا نجج أف  

تسيد بيغ الغث والدسيغ، بيغ الرالح والصالح، وبيغ  عمى عاداتيا وتقاليجىا، دوف أفْ 
كل عادة قيسة أخبلقية  يا تخمط بيغ العادات والكيع، فتعتقج أف  ألن  ؛ الفزيمة والخذيمة
السجتسعات األقل وعيا  وتسييدا  بيغ العادات والكيع، ترشع مغ  بل أف  ، وفزيمة مقجسة

مل حدب التقميج الدائج والعادة السديصخة عمى عقل ووججاف ـ ويحِّ العادات ديشا  يحخِّ 
وليحا  ،الحي يخفس استخجاـ العقل الستفخد بتفكيخه السدتقل ،السجتسع التقميجي القصعي

وناجعا  مغ دوف تخصيط عمسي استخاتيجي، وفي الديخ في دروب التشسية سيخا  سميسا  ف
 والبحث ،أكثخإشار شامل لعشاصخ التشسية الستاحة كميا، سيكػف محس دعاية ليذ 

 عغ سبل التشسية يتصّمب إزالة االضصياد الػاقع عمى السخأة سػاء كاف اقتراديا  أـ
إلى آخخ تمظ أولى اإلشكاالت السحيصة بػاقع السخأة، بحقػقيا  أـ أخبلقيا ، والبجء 

يا تسّذ شكاالت، مغ دوف القفد عمى التفاصيل ميسا كانت دقيقة، أو تجاىميا ألن  إلا



 

 م0209 دٌسوبر العاشرالعدد                      009                 الجسء الثانً  -هجلت رواق الحكوت

 الوستداهت            د.هصطفى علً بلقاسن       د.عائشت عبد السالم زكري الورأة ودورها فً تحقٍك التنوٍت

 ،السخأة  بعس الييئات األخخى التي مغ شأنيا تعصيل التشسية والتزييق عمى وجػد
ب، فالسخأة حاممة لمتخاث وسػؼ يشطخ إلى دور السخأة في التشسية مغ مشطػر مخك  

جل، ودورىا في التشذئة الحزارية لؤلجياؿ الججيجة أىع مغ الحزاري أكثخ مغ الخ 
دور الخجل، فجور السخأة في نقل السزاميغ الحزارية مغ جيل لجيل دور أساس ال 

التي تسثل تقـػ بجورىا ىحا في إشار األسخة السخأة  نغفل عشو، وخاصة أف   يدعشا أفْ 
عية القادرة أكثخ مغ غيخىا عمى المبشة االجتساعية األساسية لمسجتسع، والػحجة االجتسا

ض لو في وجو كافة أشكاؿ القسع االجتساعي والحزاري الحي يتعخ   الرسػد شػيبل  
 اإلنداف.
 :والتهصيات والشتائج الخاتسة

 :الخاتسة-أوالً 
مغ أىع القزايا االجتساعية تعج قزية السخأة  نخمز مغ خبلؿ ما سبق إلى أف  

فقزية السداواة بيغ الجشديغ قزية تؤرؽ كل ، أجسعبل العالع  في عالسشا العخبي
الشامية، وبدبب عػامل سياسية واقترادية واجتساعية وثقافية و السجتسعات الستقجمة 

يا األـ واألخت السخأة قخيبة مغ كل فخد، ألن   وألف   ،تجعل القزية مغ القزايا الذائكة
حا مغ ناحية العكبات ى، تجاىميا يكاد يكػف مدتحيبل   ف  أفوالدوجة والبشت، 

 أساسيا   تعج السخأة شخيكا  التي تػاجو السجتسعات في قزية السخأة حيث  الدػسيػلػجية
نحقق أي تقجـ فعمي دوف إشخاؾ  في تحقيق التشسية وتصػيخ السجتسع، فبل يسكغ أفْ 

ل أحج أىع السخأة في جسيع السجاالت الدياسية واالقترادية واالجتساعية، وىػ ما شك  
، عمى اعتبار ممحا   الجوافع التي جعمت مغ انخخاشيا داخل السجتسع بذكل فعمي أمخا  

 ،يحقق قفدة نػعية في مجاؿ التشسية ونرفو مذمػؿ و ال يسكغ ليحا السجتسع أفْ أن  
القترادية في كل مشاحي الحياة االجتساعية وا الميبية إدماج السخأة  فسغ السيع لحلظ

ديع في العسمية يوالسدتجامة ـ بيا وبجورىا في تحقيق التشسية االىتساو  ،الدياسية لمجولة
لثقافية مكانتيا االجتساعية والدياسية وافي السجتسع، ويجعل السخأة تأخح التشسػية 

سكيغ لمسخأة، ، فالتشسية بحج ذاتيا تحقق التمكانتيا اإلندانيةق تتحق  وبحلظ  واالقترادية،
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    خا  يتؤثخ في التشسية تأث صشع القخار مغ شأنيا أفْ تغييخات في عسمية إلى ا يؤدي س  م
 السخأة  صبحتأحيث ز فييا تسكيغ السخأة والتشسية أحجىسا لآلخخ، يعدِّ  بسا مباشخا  
تػعيػة السجتسػع بأىسيػة  مغ خبلؿ ،التشسية فيلمخجل  في نياية السصاؼ شخيكا   الميبية

حيث السداواة بيغ الخجل والسخأة في تحقيػق ا يجعل مس  السػخأة فػي التشسيػة،  مذاركة
 فيالسخأة ، حيث واجيت عامة والسجتسع األسخةفي  دورىا التقميجيتغييخ في  يحث

 واالقترادية واالجتساعيةليبيا العجيج مغ التحجيات عمى كافة األصعجة الدياسية 
دو في ىحا الدياؽ ىػ ما تعك يػاجياالتحجي الخئيدي الحي  ىحا ف  أحيث والثقافية؛ 

الرػرة  ىحه في خ، مسا أث  الرػرة الدائجة في السجتسع عشيا وعغ دورىا في السجتسع
، وقجرتيا عمى اقتشاص الفخص الستاحة إلمكانياتيا وإدراكياعمى رؤية السخأة لحاتيا، 

أماميا، وعمى مصالبتيا بحقػقيا عمى الشحػ الحي يحقق ليا السداواة الكاممة في 
لمجور  ةب عمى ىحا التحجي دوف إدراؾ الجولتتغم   ة أفْ لمسخأ  يسكغ وال، مجتسعيا

يا تسكيغ الشداء مغ ي سياسات مغ شأنْ السحػري الحي تقـػ بو السخأة، وعسميا عمى تبشِّ 
قزية انعجاـ السداواة بيغ الجشديغ عائق حكيقي أماـ  وتعج، الحقػؽ اكتداب تمظ 

في الػصػؿ لمسػارد، كسا  األقلتحقيق أىجاؼ التشسية السدتجامة؛ فالشداء ىغ الفئة 
؛ ومغ ىشا فالتحدغ لاألقنريب السخأة ىػ و  شسية؛في الت األضعفيغ يسثمغ الحمقة أن  

يختبط بالتحدغ في أوضاع السداواة بيغ الجشديغ؛ إذ  ،التشسػي بذكل عاـ األداءفي 
 .ميسة داخل السجتسعات ا  يسثمغ نرف الدكاف، ويمعبغ أدوار الشداء  ف  أ

 :الشتائج -ثانياً 
 نرل مغ خبلؿ ما سبق إلى الشتائج التالية:

لع تتغيػخ نطػخة  ،االجتساعي اعمى امتجاد تاريخي ليبيابيا مخت رغع التغيخات التي  1-
 صعجة.األوفي مختمف  ،االجتساعيةة عمػى الػخغع مػغ فاعميتيا أ السجتسػع لمسػخ 

القبمية بسحجداتيا االجتساعية والثقافية وبػصفيا أحج أبخز مكػنات البشية  أف   -2
دورا  سمبيا  مغ  االجتساعي تمعبساسي في الشطاـ األفاعل الاالجتساعية التقميجية، و 
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نحػ  واالقتراديخبلؿ تأثيخىا في تػجيات األفخاد والجساعات وسمػكيع االجتساعي 
 سػي.التشالسخأة، ومذاركتيا في السجاؿ 

عكبة رئيدية أماـ حساية الشداء التي تسثل اإلشكاليات ىشاؾ الكثيخ مغ ما تداؿ  -3
في سياؽ الشداعات، وأماـ مذاركة الشداء مذاركة فاعمة في حل سػاء تمظ السختبصة 

 بالتجخبلت.بالدياقات الدياسية واالقترادية واالجتساعية والثقافية، أو تمظ السختبصة 
اليػجؼ مػػغ عسميػة التحػجيث والتشسيػػة لمشيػػض  وضاع تعػارضىشاؾ بعس األ -4

 أكثخبحيػاة السجتسػػع واالنتقاؿ بيا مغ حالتيا الجامجة بتقاليجىا وعاداتيا إلى حالة 
ديشاميكية ومخونة تدػتصيع التفاعػل واالستيعاب لكػل مػا ىػػ ججيج ونافع لمكل 

 .االجتساعي
ى تجىػر األوضاع اإلندانية، ورافق ذلظ انتذار حة إلت الشداعات السدم  د  أ -5

وتراعج خصاب التصخؼ والعجائية والعشرخية، وازدياد ندبة  السخأة  ضج، ّ الدبلح
وتفاقع ضاىختي العشف األسخي  وفقجاف،مغ قتل واعتقاؿ وتعحيب وتذخيج  العشف،

 والسجتسعي.
 :: يهصي الباحثان باآلتيالتهصيات -ثالثاً 

دورىا في و  مكانة السخأة الميبية بأىسيتيابخنامج وششي متكامل لتعديد  ػضعالكياـ ب/ 1
 .التشسية

وعسػل السػخأة  ،لمتخكيػد عمػى تػعيػة السجتسػع بأىسيػة تعمػيع اإلعبلـتػجيػو وسػائل / 2
 كافة السجاالت. فػي
إحجاث التغييخ  خبلؿالعسػل عمػى تحقيػق نػػع مػغ السداواة بيغ الخجل والسخأة مغ / 3

 والسجتسع. األسخة والخجل فيفي الجور التقميجي لمسخأة 
رفع مدتػى مذاركة السخأة في الحياة العامة والدياسية والتشسػية عغ شخيق مشح / 4

 السخأة حق اتخاذ القخار.
اتخاذ التجابيخ البلزمة لتشسية قجرات السخأة ومياراتيا بسا يؤىميا لمسذاركة بالذكل / 5

 بي في التشسية االقترادية واالجتساعية لتحقيق تشسية مدتجامة.اإليجا
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خمق الػعي في عسمية التشذئة االجتساعية حػؿ أىسية عسل السخأة ومذاركتيا في / 6
شتى السجاالت وكافة السدتػيات مغ أجل خمق السشاخ االجتساعي السبلئع الحي 

 .يجفعيا لسسارسة حقػقيا دوف تخدد
االرتقاء بالخجمات االجتساعية بسا يتػافق مع متصمبات العرخ وتبياف أىسية دورىا / 7

 .لمعسلفي إزالة عػائق خخوج السخأة 
 تقجيع السديج مغ الحػافد لمسخأة مغ أجل السداىسة في عسمية التشسية./ 8
مداىستيا في تحقيق ضخورة تػضيح دور الجيغ والقانػف في رفع مكانة السخأة و / 9

 . مدتجامة تشسية
مداىسة مشيا في  الشداءا التي تجيخىا  دعع وتذجيع السذخوعات عمى العسل/ 10

 تحقيق التشسية.
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 :السرادر والسراجع
 مغ سػرة الحجيج. 25قخآف كخيع، اآلية،  -1
 مغ سػرة الحجخات. 13قخآف كخيع، اآلية   -2
 مغ سػرة آؿ عسخاف.  195قخآف كخيع، اآلية   -3
 -00:54 - 8/  3/  2015 - 4742العجد:  -الحػار الستسجفىيثع ،الباقخ   -4

 .السحػر: حقػؽ السخأة ومداواتيا الكاممة في كافة السجاالت
، دار السذخؽ الثقافي، األردف، 1ع عمع االجتساع، طمعج عجناف،أبػ مرمح   -5

 .72، ص2006
، 2007بػلي، القاىخة، ح، مكتبة م1التشسية والسجتسع، شػ شو،سعج عبلـ د.   -6

 .263ص
، 1956عمى ا، السرباح ، دار الكتاب العخبي، القاىخة /  الفيػمي، السشيخ احسج  -7

 .604ص 
شكالية الجشذ عشج العخب، دار الدامي بيخوت إالشطاـ األبػي و  إبخاليع، الحيػجري  -8

 . 42، ص 2003/
 .71قخاف كخيع، سػرة التػبة، اآلية  -9

مجحت دمحم ، إدارة وتشسية السػارد البذخية االتجاىات السعاصخة،  أبػ الشرخ - 10
 .2007، 189القاىخة، صمجسػعة الشيل العخبية، 

التشذئة الدياسية دورىا في تشسية السجتسع، السؤسدة  زايج،مػلػد  الصيبد. -11
 .1، ص2001العخبية لمشذخ عساف، 

دراسات في التشسية االقترادية، دار الرفاء لمشذخ، جامعة  ىػشيار،معخوؼ    -12
 .11ـ ص 2005 ،1البمقاء التصبيكية، ط

 أسذ عمع االقتراد، مؤسدات شباب الجامعة، نجيب،نعسة هللا إبخاليع  - 13
 .499، ص،2000اإلسكشجرية، 

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4742
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=151
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=151


 

 م0209 دٌسوبر العاشرالعدد                      002                 الجسء الثانً  -هجلت رواق الحكوت

 الوستداهت            د.هصطفى علً بلقاسن       د.عائشت عبد السالم زكري الورأة ودورها فً تحقٍك التنوٍت

اتجاىات حجيثة في التشسية، الجار الجامعية،  دمحم،عبج القادر عصية  -14
 .19ـ، ص1999اإلسكشجرية، 

إدارة و تشسية السػارد البذخية و الصبيعية، السكتب الجامعي  عجلي،أبػ شاحػف  -15
 . 23ص 9ـ، 1998الحجيث، اإلسكشجرية، 

قميسي لتعميع الكبار، مؤتسخ دور السخأة العخبية في التشسية القػمية مغ إلالسخكد ا -16
 .7المياف، التقخيخ الشيائي ص  سارس، 30/9/1972 -24
عبػػج هللا ا: دور السخأة في التشسية " تجخبة مسمكة البحخيغ ورقة  عمػيلعػػخاديا - 17

 XIII" عسل لمسذاركة في االجتساع الثالث عذخ مؤتسخ األمع الستحجة لمتجارة والتشسية
UNCTAD " تحت عشػاف "العػلسة الستسخكدة عمى التشسية: نحػ نسػ التشسية الذاممة

 .2012ص،  3أبخيل 26– 21قصخ  –والسدتجامة "الجوحة 
جػف: التخبية والتقجـ االجتساعي واالقترادي لمجوؿ الشامية، تخجسة دمحم ىاندػف  -18

 .ـ1976، دار نيزة مرخ، القاىخة، الشجيحيغلبيب 
 .ـ عسل السخأة في السيداف، الجار الدعػدية لمشذخ والتػزيع1998عمى دمحم البار  -19
السخأة العاممة. القاىخة. نيزة مرخ، . )سيكػلػجيا 1990عبج الفتاح، ياكاميبل  -20
 .250ص
عمع اجتساع السخأة. دمذق. السكتب 1998، عبج الحسيج. حديغ. نذػاف -21

 .127الجامعي الحجيث اإلسكشجرية ص
الذيخ عمي، ، االقتراد الدياسي لمبمجاف العخبية والشامية، جامعة ، سسيخ  -22

 .200، ص2006 – 2007.دمػذق، 
اروؽ التشسية االجتساعية، السكتب الجامعي الحجيث، مدعج الفحسػدة  -23

 .1، ص1981اإلسكشجرية، 
التقخيخ الػششي حػؿ واقع األمية وتعميع الكبار والجيػد السبحولة حيالو، إعجاد  - 24

 .36المجشة الذعبية العامة لمتعميع والبحث العمسي سابقا، ص،



 

 م0209 دٌسوبر العاشرالعدد                      002                 الجسء الثانً  -هجلت رواق الحكوت

 الوستداهت            د.هصطفى علً بلقاسن       د.عائشت عبد السالم زكري الورأة ودورها فً تحقٍك التنوٍت

الخشيج والتشسية في مرخ ُعبل ، الشػع والحكع الخشيج في: الحكع أبػ زيج  -25
مرصفى كامل الديج )محخرا (، القاىخة، مخكد دراسات وبحػث الجوؿ الشامية، جامعة 

  .ـ189ـ، ص 2006القاىخة، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 م0209 دٌسوبر العاشرالعدد                      002                 الجسء الثانً  -هجلت رواق الحكوت

 الوستداهت            د.هصطفى علً بلقاسن       د.عائشت عبد السالم زكري الورأة ودورها فً تحقٍك التنوٍت

 اليهامش:
                                                           

 مغ سػرة الحجيج. 25قخآف كخيع، اآلية  -1
 مغ سػرة الحجخات. 13قخآف كخيع، اآلية  -2
 مغ سػرة آؿ عسخاف.195قخآ ف كخيع، اآلية  -3
 -00:54 - 8/  3/  2015 - 4742العجد:  -الحػار الستسجف الباقخ،ىيثع  -4

 .ومداواتيا الكاممة في كافة السجاالت السخأة السحػر: حقػؽ 
دار السذخؽ الثقافي، األردف،  ، 1عجناف أبػ مرمح، معجع عمع االجتساع، ط  -5

 .72ص ،ـ2006
، 2007بػلي، القاىخة، ح، مكتبة م1التشسية والسجتسع، شػ عبلـ،د. سعج شو  6

 .263ص
 ،1956/  العخبي، القاىخةدار الكتاب  السشيخ،السرباح  عمى الفيػمي،حسج أ  -7

 .604ص 
دار الدامي  العخب،شكالية الجشذ عشج إو  األبػي الشطاـ  ي،إبخاليع الحيػجر  - 8

 . 42، ص 2003بيخوت /
 . 71قخاف كخيع، سػرة التػبة، اآلية -9

مجحت دمحم أبػ الشرخ، إدارة وتشسية السػارد البذخية االتجاىات السعاصخة،   -10
 2007، 189القاىخة، صمجسػعة الشيل العخبية، 

زايج الصيب، التشذئة الدياسية دورىا في تشسية السجتسع، السؤسدة  د.مػلػد-11
 1،ص 2001العخبية لمشذخ عساف، 

ىػشيار معخوؼ، دراسات في التشسية االقترادية، دار الرفاء لمشذخ، جامعة  -12
 .11ـ ص 2005،  1طالبمقاء التصبيكية، 

لجامعة، نجيب إبخاليع، أسذ عمع االقتراد، مؤسدات شباب ا هللانعسة  -13
 499،، ص2000اإلسكشجرية، 

 

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4742
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4742
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=151


 

 م0209 دٌسوبر العاشرالعدد                      001                 الجسء الثانً  -هجلت رواق الحكوت

 الوستداهت            د.هصطفى علً بلقاسن       د.عائشت عبد السالم زكري الورأة ودورها فً تحقٍك التنوٍت

                                                                                                                                        

عبج القادر دمحم عصية، اتجاىات حجيثة في التشسية، الجار الجامعية،  -14
 .19ـ، ص1999اإلسكشجرية، 

عجلي أبػ شاحػف، إدارة و تشسية السػارد البذخية و الصبيعية، السكتب الجامعي  -15
 . 23ص 9ـ، 1998الحجيث، اإلسكشجرية، 

مؤتسخ دور السخأة العخبية في التشسية القػمية مغ  الكبار،قميسي لتعميع إلالسخكد ا -16
 .7التقخيخ الشيائي ص  المياف،، سخس 30/9/1972 -24
العػػخادي: دور السخأة في التشسية " تجخبة مسمكة البحخيشػرقة عسل  هللاعمػي عبػػج  -17

 XIII" ة والتشسيةلمسذاركة في االجتساع الثالث عذخ مؤتسخ األمع الستحجة لمتجار 
UNCTAD "" الستسخكدة عمى التشسية: نحػ نسػ التشسية الذاممة  العػلسةتحت عشػاف

 2012ص،  3أبخيل 26– 21قصخ  –والسدتجامة "الجوحة 
تخجسة دمحم  الشامية،التخبية والتقجـ االجتساعي واالقترادي لمجوؿ  ىاندػف:جػف  -18

 .ـ1976 القاىخة، مرخ،دار نيزة  الشجيحيغ،لبيب 
 .ـ عسل السخأة في السيداف، الجار الدعػدية لمشذخ والتػزيع1998البار  عمى دمحم -19
مرخ، )سيكػلػجيا السخأة العاممة. القاىخة. نيزة . 1990كاميبل ياعبج الفتاح،  -20
 .250ص
دمذق. السكتب الجامعي  السخأة.عمع اجتساع 1998، عبج الحسيج حديغ. نذػاف -21

 .127صالحجيث اإلسكشجرية
الذيخ عمي، سسيخ، االقتراد الدياسي لمبمجاف العخبية والشامية، جامعة دمػذق،  22

 .200، ص2006 – 2007.
، السكتب الجامعي الحجيث، حسػدة التشسية االجتساعيةمدعج الفاروؽ  -23

 .1، ص1981، اإلسكشجرية
إعجاد ، حيالوالتقخيخ الػششي حػؿ واقع األمية وتعميع الكبار والجيػد السبحولة  -24

 .36سابقا، ص، المجشة الذعبية العامة لمتعميع والبحث العمسي
 



 

 م0209 دٌسوبر العاشرالعدد                      022                 الجسء الثانً  -هجلت رواق الحكوت

 الوستداهت            د.هصطفى علً بلقاسن       د.عائشت عبد السالم زكري الورأة ودورها فً تحقٍك التنوٍت

                                                                                                                                        

مرخ ُعبل أبػ زيج، الشػع والحكع الخشيج في: الحكع الخشيج والتشسية في  -25
دراسات وبحػث الجوؿ الشامية، جامعة  )محخرا (، القاىخة، مخكدكامل الديج  مرصفى
 .ـ189ص  ـ،2006القاىخة، 


