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  خطاب املرأة أم خطاب العصر: بنت الشاطئ:"ندوة
  "مدارسة يف جينيوجليا النخب الثقافية

  ٢٠٠٠   مارس٢٣-٢٢القاهرة 
ـاب  : بنـت الـشاطئ   "عقدت مجعية دراسات املرأة واحلضارة مبكتبة القاهرة الكربى ندوة بعنـوان                  خط

ـارس   ٢٣-٢٢لـك يف يـومي   وذ" مدارسة يف جينيولوجيا النخـب الثقافيـة   -املرأة أم خطاب العصر     مـن م
٢٠٠٠.  

ـاالت                       وتناولت البحوث املقدمة يف الندوة حمورين؛ األول يتعلق بإسهامات بنـت الـشاطئ املختلفـة يف جم
ـاص                 ـاين مـن اخل علوم القرآن واحلديث والتراجم واألدب والسرية الذاتية وشهادة العصر، وخيـرج احملـور الث

ـتج طـوال القـرن، يف احلقـول               املتعلق ببنت الشاطئ إىل فضاء العام      ، املتعلق بالنخب الثقافية العربية وخطاا املن
ـا مـن داخلـها، وذلـك يف صـورة أوراق متقابلـة يف             العلمية سالفة الذكر اليت أنتجت بنت الشاطئ خطا

  . مخس جلسات، حتوي كل جلسة ورقتني تضع إحدامها اخلاص يف مقابل العام باألخرى
ـار نظـري أو               وجتد هذه الندوة       سبيلها لالختالف عن غريها مما يعقد من نـدوات علميـة يف حتديـد إط

ـيط متـصل، يـدفع يف النهايـة للخـروج                      ـا يف خ اقتراب حتليلي جامع ملسار األوراق املقدمـة، وانتظامه
ـار النظـري هـو                   حتقيـق  "باستنتاجات نظرية حول جيوب النخب الثقافية وتشكل العقل العريب، وهـذا اإلط

ـا ذكرتـه    "   genealogyجينيولوجيا"، أو آلية تتبع "املتون - مـىن أبـو الفـضل   .داألفكار أو أنساا، وطبقاً مل
ـات النـسوية                  يف  -رئيسة جملس إدارة مجعية دراسات املرأة واحلضارة وأستاذ كرسي زهـرية عابـدين للدراس

ـات معينـة مـن        حماضرا بالندوة، يعين مفهوم اجلينويولوجي بالسعي حنو تشريح أو تفكيـك أط            ـات فئ روح
النخب الثقافية املعاصرة، حبثاً عن أنسباب تلك األطروحات، وتسكني الفـروع يف األصـول، وتتبـع خيـوط                  
ـاد                     ـادت تلـك األنـساب ألبع الفكرة عرب نسيجها على منوال املنظومة املعرفية القيمية اليت تدور معها، سواًء ع

ـنعكس            متعلقة بالسري الذاتية ألصحاا، أو ارتبطت مب       ؤثرات فكرية داخلية وخارجيـة، واعيـة أو مـستبطنة، ت
ـتون النصوص املنتجة   . يف م

   واملنظور احلاكم للندوة هو منظور حضاري إسالمي،  ذو توجه عمـراين  إنـساين، وذلـك املنظـور هـو                     
ـات املـرأة يف الـداخل                      ـاء حقـل لدراس الذي  يؤطر ملشروع املؤسسة اليت تستضيف الندوة، مـشروع بن

  .سالمي، يتخذ من البعد احلضاري العمراين ركيزة له، ويتشكل يف ظل منظومة معرفية توحيديةاإل
ـات فكريـة                      وانطالقاً من هذا، طرحت الندوة تساؤالت حول العقـل العـريب الـذي اصـطرعته توجه

ـيري             والتطـوير بـني   متنازعة مع احتكاكه وانفعاله باحلداثة الغربية، فتأرجح  يف موقفه من قضايا اإلصـالح والتغ
ـار بنـت الـشاطئ        ومن هنا تنبـع   . األصالة من ناحية، وبني التحديث والعلمنة، من ناحية أخرى          أمهيـة اختي

ـا                     ا متثل شرحية قد شهدت قرناً بأكمله، وأنتجت طـوال هـذا القـرن خطاكموضوع هلذه الندوة من كو
  .حمليطة هلابشكل يتقاطع أحياناً معها، وخيتلف أحياناً أخرى عن اخلطابات ا
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ـاألخص يف            .    افتتحت الندوة د   ـا احلـضاري، وب نعمات أمحـد فـؤاد مبحاضـرة حـول املـرأة ودوره
احلضارتني املصرية القدمية واحلضارة اإلسـالمية؛ حيـث لعبـت املـرأة واألم دوراً رئيـسياً يف تأسيـسهما،                   

  .واحلفاظ على املضامني القيمية والدينية لكلتا احلضارتني
ـارزة يف الفكـر اإلسـالمي، وعلـى رأسـهم د                   وحضر جلسا  حممـد  .ت الندوة عدد من الشخصيات الب

ـا برئاسـة           .مصطفى ناصف واملستشار طارق البشري ود     .عمارة ود  ـارك فيه نادية مـصطفى، وكـذلك ش
ـنري ود    .وأسهم فيها بأوراق حبثيـة د     . عماد أبو غازي  .هدى الصدة ود  .اجللسات والتعقيب د   أميمـة  .وليـد م

  . مجال البنا.كر اإلسالمي أأبو بكر واملف
ـا                ـان حموره ـات    "  وكذلك أسهم فيها باحلضور يف املائدة املستديرة األوىل الـيت ك ـتقبل دراســ مـس

ة واإلسالمية     ـات العربـي ـا التركـي ود    .عـزة وهـيب ود    .د" املرأة يف اجلامع وأسـهم  . دالل البـذري  .ثري
ـات التراثيـة والتقاليديـة واتمعيـة الـيت          "ا  باحلضور يف املائدة املستديرة الثانية واليت كان حموره        العوائق والعقب

  .هبة رؤوف.سعاد صاحل وأ.د" تعيق فعالية املرأة
ــا  ** ــات يف موقعن ــاب فعالي ــدوة  ضــمن ب ــامل حــول الن ــر ش ــر تقري ــد انظ :  وللمزي

com.muslimwomenstudies.www  ،علماً بأن أعمال الندوة كاملة قيد اإلعداد للنشــر .  
  رشيت عمل ندوة وو

  ٢٠٠١ يناير ١٨،٢٠ -حمافظة أسوان 
      عقدت مجعية دراسات املرأة واحلضارة ندوة وورشيت عمل يف حمافظة أسـوان جبنـوب مـصر، وذلـك                  

ـات           -وقامت جلنتا اجلمعيـة   . ٢٠٠١ يناير   ٢٠ و ١٨يف يومي     اللجنـة الـصحية وجلنـة البحـوث والدراس
د عـزة أبـو الفـضل    .، حيث قامت عليهما من اللجنـة الـصحية أ   بتنظيمهما وعقدمها،    –السياسية والتارخيية   

هنـد مـصطفى وعـزة جـالل وزينـب أبـو       : إحسان فهمي، ومن جلنة البحوث والدراسات كل من .د.وأ
ـات اإلسـالمية،                   . اد ـات احملليـة يف اتمع ويأيت هذا النشاط كجزء من أهداف اجلمعية يف الـرتول للثقاف

ـيلة              وذلك الستكشاف وضع املرأة ا     ملسلمة داخل هذه الثقافات، والكـشف عـن العناصـر احلـضارية األص
  .والدخيلة اليت مارست تأثريها على هذا الوضع

ـاير  ١٨     قدمت الباحثات من جلنة البحوث والدراسات ثالث أوراق حبثية يف النـدوة مبدينـة أسـوان يف                 ين
ـاعي حنو تنشيط دور املرأة يف الواقع الثقايف وا       " يف موضوع    ٢٠٠١ عـزة أبـو    .، يف حـني تناولـت د      "الجتم

  ".دور الشابات يف التنمية الصحية"إحسان فهمي يف جلستيهما يف نفس الندوة موضوع .الفضل ود
ـتراك مـع              ٢٠٠١ يناير   ٢٠   وقد عقدت ورشيت العمل يف        يف قرية الرديسية مبدينـة إدفـو، وذلـك باالش

ـات مـن الناشـطات يف هـذا             مركز أوزوريس للتنمية ومحاية البيئة، حيث كان احل        ـاس فتي اضـرون باألس
ـا حـول             ـاش فيهم العناصـر اإلجيابيـة   "املركز، إضافة إىل بعض القيادات احمللية من سيدات ورجال، ودار النق

  ". والسلبية يف الثقافات احمللية املؤثرة على وضع املرأة يف صعيد مصر
  "تقبلاإلشكاليات وآفاق املس: تنمية املرأة العربية :" مؤمتر 

  ٢٠٠١ فرباير ٦-٤حمافظة قنا، 
الذي " تنمية املرأة العربية اإلشكاليات وآفاق املستقبل     "   دعيت مجعية دراسات املرأة واحلضارة للمشاركة يف مؤمتر         

 ٢٠٠١ فرباير   ٦-٤نظمته حمافظة قنا باالشتراك مع جامعة جنوب الوادي، واملركز العريب للتعليم والتنمية يف الفترة                 
  .رعاية الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العايل املصريحتت 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ليات   فعا ل   واحلضارةاملرأة     ا
  

      
  

١٩٦  

ـاحثني مـن شـىت التخصـصات يف مـصر                    شهد املؤمتر جلسات عديدة قدمت فيها أوراق حبثية من قبل ب
ـا بـني اجلانـب الفكـري               . والعامل العريب  خرج املؤمتر يف شكل جلسات متوازية، تنقلـت املوضـوعات فيه

ـاور رئيـسية      والنظري لقضايا املرأة واألبع  ـار أربعـة حم اد التطبيقية والعملية الواقعية هلذه القضايا، وذلـك يف إط
  .املرأة والسياسة، املرأة واإلنتاج، املرأة والتعليم، املرأة واألدب: وهي

 بورقـة حبثيـة     - نائبـة رئيـسة اجلمعيـة      – أماين صاحل .د   وقد تقدمت من مجعية دراسات املرأة واحلضارة        
ـتمكني الـسياسي يف         : الشروط واحملددات :  السياسي يف الوطن العريب    التمكني"بعنوان   ـات حالـة لل دراس

  : ملخص الورقةعزة جالل، وفيما يلي .يف إطار حمور املرأة والسياسة، ألقتها نيابة عنها أ" الكويت وقطر
نـساء  إىل السياسات واإلجراءات الـيت ـدف إىل دعـم مـشاركة ال            " التمكني السياسي "   ينصرف مفهوم   

  .يف احلياة السياسية واالقتصادية وغريها، وصوالً إىل مشاركتهن يف صنع القرارات يف خمتلف املؤسسات
   متيز التمكني السياسي للنساء يف املنطقة العربية بتبين التجربـة التحديثيـة ألهـداف عامـة وبعيـدة، حبيـث        

ـبىن التقليديـة         عدت عمليات التمكني السياسي اليت قامت ا احلكومات جزءاً من          .  حماولة االنفـصام عـن ال
كما اتصفت عمليات متكني املرأة سياسياً بأا جاءت يف سياق التطور الدميقراطي لتلـك الـدول العربيـة الـيت              
تبنتها، حيث يتضمن ذلك فتح الباب أمام مشاركات أوسع من قبل قواعـد شـعبية يف مؤسـسات وعوائـد                    

ـاعالت احمليطـة بعمليـة               يفيد التعرض حلاالت التمكني   .  النظام  السياسي للمرأة يف املنطقة يف رصد طبيعـة التف
ـا            ـام حتقيقه ـام      . التمكني السياسي، والوقوف على العقبات اليت ال تزال أم ـا يف هـذه الورقـة أم وحنـن هن
  .منوذجني حلاالت التمكني السياسي للمرأة، وذلك يف دوليت قطر والكويت

م من اإلخفاق الذي منيت به النـساء الـست الالئـى رشـحن أنفـسهن يف                   ويف  احلالة القطرية، فعلى الرغ     
ـبعض  نتيجـة          . فقد اعترب الكثريون أن جمرد مشاركتهن انتصاراً      )  ١٩٩٩مارس(االنتخابات   وقـد  عـزى ال

ـاس مـن الثقافـة القبليـة للمجتمـع القطـري،            تلك االنتخابات إىل التحيز الذكوري ضد النساء النابع باألس
ـاب منـهن          إضافة إىل ض   ـتعن حبـق االنتخ  -عف الوعي لدى القطريات الذي حال دون مسامهة  الالئـى يتم

  . يف إجناح املرشحات من السيدات-من القوة االنتخابية % ٤٥وميثلن 
ـاً صـعباً منـذ صـدور املرسـوم                          أما عن احلالة الكويتية، فقد خرب التمكني السياسي للمرأة الكويتية خماض

ـار اجلـدل      . ١٩٩٩املرأة حق االنتخاب والترشيح يف مايو     األمريي الذي مينح     إذ إنه فـور إعـالن املرسـوم ث
ـان حيـث أُسـقط املرسـوم نظـراً لتكتـل القـوى                     واملعارضة حوله داخل األوساط السياسية وداخل الربمل

  .األصولية اإلسالمية املتعاضدة مع التحالف القبلي ضده
ـاركت                 طالت التطورات املتعلقة بتمكني املرأة      سياسياً يف قطر والكويت دوالً خليجيـة أخـرى، حيـث ش

ـادرة غـري     . املرأة يف االنتخابات البلدية البحرينية، فاختريت أربع سيدات يف جملس الـشورى البحـريين              ويف ب
 .١٩٩٩مسبوقة أعلن جملس الشورى السعودي السماح للنساء حبضور جلسات الس يف أكتوبر 

 


