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 حول حالة األوروبيالمعهد الجامعي  مكتوبة لخطابالهذا النص هو ترجمة للنسخة  1
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على النحو التالي روث روبيو يرجى الرجوع إلى إصدار اللغة اإلنجليزية  بمقتطفات
 ).I.CON  )2016 14" ،  2016"المرأة في أوروبا وفي العالم: حالة االتحاد مارين،
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"، هذه القا�ة اليت اكنت جتمع مخس مائة  قا�ة امخلس مائة " ٔأ�ون هنا يفٕانّه ملن دواعي الرشف بأٔن 

و اليت ٔأد�لها اليوم ليك ٔأحتدث عن وضع املرٔأة يف ٔأورو� و  ،ر�ل من ا�لس ا�ٔكرب مجلهورية فلور�سا

 العامل.

 الس�يدات و السادة،

ٔأبعاد  يذوع ٕا�ساين ال خيفى �ىل ٔأ�د اليوم بأٔن ٔأورو� تعيش ٔأمعق ٔأزماهتا منذ تأٔسيسها مكرش 

 س�نة من ا�ٓن يف ٕاطار إالحتاد أ�ورويب. تنيو س�ياس�ية قبل س�  اج�عية و اقتصادية

نتاجئها �ج�عية وخمية �دا �ىل  هذه أ�زمة طوي� أ�مد و ٕان اكنت اقتصادية يف ظاهرها ٕاال ٔأنّ 

�انب و القومية و منطقتنا، و نالحظ ذ� من �الل مج� من الظواهر كتفامق الشعبوية و معاداة ا�ٔ 

 التطرف ا�يين  تواز� مع تصا�د اخلطر إالرهايب.

 ،ففي الوقت ا�ي بدٔأ خطر خروج اليو�ن من �حتاد يتالىش، ظهر بقوة خطر خروج �ريطانيا منه

 جمسام بذ� بوادر خيبتنا يف هذا املرشوع أ�ورويب ا�ي طاملا معلنا من ٔأ��.

، و ُزهاء املليون الجئ يطرقون أٔ املل�يف ذات الوقت، حبار� تبتلع ا�ٓالف من البرش ممن عشموا فينا 

 من ٔأبوابنا مفا جيدون منا إال�ابة إال�سانية اليت تليق حبقهم �لينا. �اصة و حنن ا�ي طرق كثري

دوا يف  ٔأسالفنا ٔأبواب اللجوء عند �يق أ�مم عندما ُاضُطهدوا يف ٔأوطاهنم و طاردهتم احلروب و ُهّدِ

 حياهتم فهربوا ل�ود عهنا.

�ا�  حمارضةأ�خطار �سأٔلين كثري منمك �يف ٔأفرس ٔأن ختصص  اتهيف مثل هذه أ�زمة و يف س�ياق ه

 �حتاد ملسا� النساء؟

 ؤال بدوري: هل هناك وقت مناسب ٕال�رة مسأٔ� النساء؟،و هنا ٔأعود َحنومك �س 

فلنعد قليال ٕاىل الوراء، قبل حنو القرن من الزمان تقريبا، عندما اكنت النساء تناضلن من ٔأ�ل حق 

�قرتاع يف خمتلف ا�ول أ�وروبية، �ّن هّن ٔأيضا يواَ�ن بنفس السؤال و يطلب مهنّن الرتيّث و 

حية لفائدة مسائل ٔأكرث "ٔأمهية" و ٔأكرث "اس�تع�الية"، و هّن الاليت سامهن �نتظار و الصرب و التض 
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يف النضال من ٔأ�ل نفس هذه القضا� "ا�ٔكرث ٔأمهية" اكلرصاع الطبقي �شرتايك، و معركة احلد من 

 همينة أ�نظمة القدمية و امللكية املطلقة والكنيسة، واحلراكت الوطنية.

 جتاه� يف ت� الفرتة، وهو ٔأّن اخنراط و �رشيك املرٔأة يف بناء لكننا اليوم نعي متاما بأٔمر متّ  

 ا�ميقراطيات أ�وروبية هو ٔأيضا مسأٔ� "�مة" و "اس�تع�اليه" هتم قمي املساواة و احلرية.

و بنفس هذا املنطق، فٕاين ٔأزمع بأٔن مصداقية الزتام ا�ميقراطية أ�وروبية بقمي العدا� �ج�عية تعترب 

 احملك و ٔأن جنا�ا ٔأو فشلها يف جتاوز هذا الت�دي احلامس مير رضورة، و يف جزء �بري منه، اليوم �ىل

 �رب �يفية تعامل ٔأورو� مع قضا� املرٔأة.

و هنا قد تتساءلون مايه قضا� املرٔأة يف ٔأورو� اليوم؟ اليوم و يه اليت �متتع بنفس احلقوق اليت �متتع 

لنصوص القانونية اليت تتضمن ا�ٓ�ر الرصحية و املزجعة لٔ�بوية هبا الر�ال، اليوم و قد ّمت �سخ ا

 �ج�عية و اليت جعلت النساء منذ عصور اكئنات قارصات قانو�؟

يؤسفين ٔأن ٔأ�ذلمك بأٔنه و رمغ املساواة القانونية و رمغ التفوق العددي للمرٔأة (ٔأكرث من نصف 

 مو�ات املضطهدة. الساكن)، فٕان النساء يف ٔأورو� مازلن يف �داد ا�

 �يف �لينا ٔأن نفهم هذا؟ 

ف �ضطهاد �ىل ٔأنه لك اليت فارقتنا بصفة مبكرة، تعرّ  (Iris Young) الفيلسوفة ٕا�ر�س يونغ

منظومة تعمل �ىل حتجمي قدرات أ�فراد �ىل حتقيق ٕا�سانهيم بصفة مكمت�. و �كون ذ� ٕاّما من �الل 

معاملهتم بطريقة جتّرِدمه من ٕا�سانيهتم ٔأو من �الل ٕاناكر لك الفرص اليت متكهنم من التوّصل ٕاىل ٕاخراج 

 ة. اكمل قدراهتم إال�سانية سواء البدنية ٔأو الروحي

و هنا جيُدر التذكري بأٔن �ضطهاد ال يأٔيت رضورًة من طاغية حتّركه النوا� الّسيئة،  و ٕانّام يف جممتعات 

قد جند حواجز تنظميية ٔأمام ا�مو�ات حتّد من حرّ�هتا و ذ� ال   -حتدوها النوا� احلس�نة  -متحّررة 

 رموز. فقط �رب نصوص قانونية مكتوبة و ٕامنا �رب قوا�د و �ادات و
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�رى يونغ بأٔن �ضطهاد � ٔأو�ه مخس: العنف، �س�تغالل، ا�هتميش، العجز ٔأو �دم امتالك 

  السلطة، و �مرب�لية الثقافية.

 الس�يدات و السادة، 

رمغ املفارقة، �لينا ٔأن هن� ٔأنفس�نا ٔأننا ٔأ�ريا منت� أ�د� املاديّة بأٔن املرٔأة يف ٔأورو� تتعرض  لٔ�و�ه 

 اد كجزء من حياهتا اليومية.امخلس لالضطه

مت جتميع هذه املعطيات من دراسات دقيقة و أٓليات مت  تطو�رها يف الس�نوات أ��رية و من مضهنا " 

املسح الشامل للعنف ضد النساء يف �حتاد أ�ورويب " ا�ي قامت به الواك� أ�وروبية للحقوق 

�ساء من لك ا�ول أ�عضاء يف إالحتاد  مقاب� مع 42000و ا�ي استند �ىل  2014أ�ساس�ية س�نة 

أ�ورويب. كام اس�تعنت بتقر�ر ممتاز حول "املساواة بني النساء و الر�ال" �رشته املفوضية أ�وروبية يف 

نفس الس�نة  و مجموع تقار�ر املعهد أ�ورويب للمساواة بني اجلنسني حول "مؤرش املساواة اجلندرية" و 

من �الل رصد  2012و  2005اة بني اجلنسني يف الفرتة ما بني اليت قيّمت بدقّة تطور املساو 

الفجوات ذات الطابع اجلندري يف ش�ىت جماالت تدّ�ل إالحتاد أ�ورويب  مبا يف ذ� الفوارق يف العمل 

و املال و املعرفة و التعلمي، و الوقت و السلطة و الص�ة و العنف و الفوارق متقاطعة أ�و�ه 

)intersectering inequalities.( 

العلمية سوف ٔأفّرس ِلام و �يف مازالت املرٔأة يف ٔأورو� مضطهدة و سأٔ�اول  أ�عاملٕانطالقا من هذه 

من مثّة رمس السيناريوهات احملمت� يف املس�تقبل و من �الل ذ� ٔأ�لّل نتاجئ ت� السيناريوهات �ىل 

اطية و ُمثُل العدا�. هذا إاللزتام ا�ي �يفية رؤية ٔأورو� لنفسها مك�ال جيوس�يايس ملزتم �لقمي ا�ميقر 

 ٔأراه ٔأ�د أ�س�باب الكربى لوجود إالحتاد أ�ورويب.

دعوين ٕاذن ٔأبدٔأ بت�ليل ما ٔأفرزته املعطيات، فكيف تنعكس أ�و�ه امخلس لالضطهاد �ىل النساء يف 

 ٔأورو�؟

*** 

 �نيا: أٔو�ه �ضطهاد ضد املرأٔة
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 العنف

لالضطهاد و هو العنف و هنا نالحظ ٔأن كثريا ما هيمت ٕا�المنا و �سلّط نبدٔأ �لو�ه ا�ٔكرث �شا�ة 

الضوء �ىل العنف املسلّط �ىل النساء أ�جنبيات ٔأو املهاجرات معمتدا �ىل مقاربة غربية ٕاسترشاقية 

رصفة يف تناو� ملسائل هتم "النساء ا��خر�ت" حضا� �جتار قصد �س�تغالل اجلنيس ٔأو الفتيات 

تعّرضن للختان. و لكن تقر�ر الواك� أ�وروبية للحقوق أ�ساس�ية يت�ّدث عنّا "حنن" و ليس الاليت ت 

 قد ٔأصبحنا نعرف الكثري عن ٔأنفس�نا: و " عن "ا��خر�ت

حنن نعرف ٔأّن وا�دة من ٔأصل ثالث �ساء يف ٔأورو� تعّرضت للعنف اجلسدي و/ ٔأو اجلنيس مرة 

مليون ٕامرٔأة حضية  59,4ل قرابة سن امخلسة عرش و هو ما ميثّ وا�دة �ىل أ�قل يف حياهتا منذ بلوغها 

 الفتيات ما دون امخلسة عرش، و نفس النس�بة تضايه ما يتعرض �عنف يف ٔأورو�، 

يف ٔأورو� تعّرضت لالغتصاب مرة وا�دة �ىل  امرٔأةن �وا�دة من ٔأصل عرش حنن نعرف ٔأيضا ٔأّن 

مليون حضية اغتصاب، يعشن  9و هو ما ميثّل قرابة أ�قل يف حياهتا منذ بلوغها سّن امخلسة عرش،  

 مبا ختلّفه هذه التجربة املر�رة من خوف و غضب و شعور �لعار و قلق مزمن و فقدان ثقة �لنفس. 

من النساء يف ٔأورو� تعّرضن للتحّرش اجلنيس  % 55و   %45حنن نعرف ٔأيضا ٔأّن �س�بة ترتاوح بني 

من النساء تعّرضن للتحّرش من �الل املطاردة ٔأو التلّصص �لهيّن، �اصة  % 18و ٔأّن �س�بة 

 طاردة �فرتاضية �رب مواقع االتصال.للم الشا�ت من الاليت تتعّرضن

ال ٔأعتقد ٔأن هذه أ�رقام �شمل ش�ّىت ٔأشاكل العنف املسلّط �ىل النساء ا�ٔكرث ُعرضة للهتديد، �اصة 

�كّن �ادة حتت س�يطرة ٔأزوا�ّن ٔأو ٔأر�ب ٔأعاملهّن) و النساء طالبات مهنّن النساء املهاجرات (الاليت 

اللجوء ٔأو الالجئات (حضا� إالجتار و �س�تغالل اجلنيس من قبل أ�عوان ٔأو املهّربني ٔأو بقية 

الالجئني يف مناطق العبور ٔأو مراكز �س�تقبال)، و النساء القارصات عضوّ� (و الاليت يعشن �البا 

 متع و املنظومة القانونية).�ىل هامش ا� 

 ٔأّهيا الس�ّيدات و الّسادة، 
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ٕاّن ٔأكرث ما يُقلق يف هذه أ�رقام ٔأّن �ا� من مضن مخس �االت عنف جسدي ٔأو/ و �نيس ضّد 

 % 14امرٔأة يف ٔأورو� �كون �سبب رشيك �اّيل ٔأو رشيك سابق لها و ما يُعّمق خوفنا ٔأكرث هو ٔأّن 

 للمصاحل أ�منية ضّد رش�كهّن يف �االت العنف ا�ٔكرث خطورة.من النساء فقط يتقّدمن �شكوى 

 س�ّيدايت ساديت،

ّمسوا ذ� ما شئمت و لكّين ٔأعترب ٔأن النساء يف ٔأورو� تعْشَن �ا� من الرعب و �ضطهاد يف بيوهتّن، 

 مدارسهّن، ٔأحياءهّن و ٔأما�ن معلهّن.

*** 

 �س�تغالل و ا�هتميش:

 لالضطهاد حسب يونغ.و هام الو�ه الثاين و الثالث 

و لكن و يف نفس الوقت جند ٔأّن �ىل ّلك  %63.5اليوم �س�بة النساء العامالت تصل ٕاىل �دود 

سنتا لنفس الوظيفة و نفس املس�توى التعلميي. هذا  84�ىل يورو وا�د �كس�به ر�ل، تتحصل املرٔأة 

اليت ينهتجها ٔأر�ب العمل ف� الفارق يف املرتبات بني النساء و الر�ال يعود ٔأساسا لغياب الشفافية 

 يتعلّق �لرواتب.

من �حية ٔأخرى و ما يدعو للقلق فعال، فٕان الفارق يف جرا�ت التقا�د بني النساء و الر�ال يصل 

 لفائدة الر�ال.  %38ٕاىل �دود 

ثلث النساء يف ٔأورو� لن تتحّصلن �ىل جراية تقا�د و هو ما يعّرض النساء املس�نّات  ،ٔأكرث من ذ�

 و رّ�ت العائالت ذات الوّيل الوا�د ٕاىل خطر ٔأكرب من الفقر و ا�هتميش.

من بني مظاهر ا�متيزي يف العمل جند ٔأن ٔأكرث النساء تعملن يف ا�االت ذات أ�جور ا�ٔكرث اخنفاضا و 

ٔأربع مرات من الر�ال للعمل نصف الوقت و ذ� للتوفيق بني �سب لُقمة  من أٔكرثبو ٔأّهنّن معرّضات 

 يش و ٔأعاملهّن املزنلّية.الع 
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، و ذ� ٕاّما ٔ�هنّن %37جند ٔأن �س�بة الفارق يف أ�جر بني النساء و الر�ال تصل ٕاىل �دود  ،ٕاجامال

يتحّصلن �ىل ٔأجر ٔأقل لنفس سا�ات العمل ٔأو ٔ�ّهنن اضطررن للعمل ٔأقّل ٔأو ٔ�هنّن ٔأقّل حضورا يف 

 الوظائف أ��ىل ٔأجرا.

متثّل شيئا ٔأمام التفاوت احلقيقي يف املوارد �قتصادية العامة، هذا و مع ذ� فٕاّن هذه أ�رقام ال 

التفاوت يف أ�صول املالية و أ�مالك العقاريّة ا�ي ال نعرف عنه شيئا نظرا ٕاىل انعدام املعطيات املبّوبة 

 حسب اجلنس.

ية ٔأس�بوعّيا سا�ات فقط لٔ�عامل املزنلية و الر�ا 9يف نفس الوقت، س�يدايت ساديت، �سّخر الر�ال 

 سا�ة يف أ�س�بوع، 26بي� �سّخر النساء 

يف نفس الوقت، س�ّيدايت ساديت، تضطر �ساء �اجرات للعمل بطريقة �ري رشعية و بأٔجر منخفض 

ك�اضنات و مربيات و معينات مزنلية و مسا�دات للمس�نّني و هو ما �سمح للنساء صاحبات 

رب للعمل مبقابل دون احلصول �ىل دمع ٔأو معو�ت الوظائف العليا  و أ��ىل ٔأجرا بتخصيص وقت ٔأك

من قبل ا�و�: هذا هو احلل ا�ي ٔأفرزه الواقع ملسأٔ� ر�اية أ�ش�اص احملتا�ني للر�اية و  اج�عية

 هو ممكن ٔ�مد قصري و لكنّه �ري قابل لالس�مترار �ىل املدى البعيد. 

ال حتصد شيئا مقابل �ربية مواطناهتا ٔ�بنائنا، نظرا  فالب�ان اليت تأٔيت مهنا النساء املهاجرات للعمل عند�

الخنفاض ٔأجورهّن و �دم قدرهتّن �ىل ٕارسال أ�موال لب�اهنّن، هذا �دا حرماهنا من مواردها البرشية 

 العام� يف جماالت الر�اية.

قيق رحب مجمو�ة �رشية لتح  اس�تعاملهذا ما جيّسد بصفة مثىل ما �سّميه يونغ �س�تغالل و هو  ،رٔأيي�

دون توفري مقابل �ادل لفائدهتا، و هو ما جيّسد ٔأيضا ما �سّميه الفيلسوفة ��هتميش و هو ٕانزال مجمو�ة 

�رشية يف در�ة اج�عية سفىل و �ركها تعيش �ىل هامش ا�متع. و هو ما تعيشه أ��ات رّ�ت 

 البيوت ذات العائل الوحيد سواء يف ٔأورو� ٔأو يف �يق مناطق العامل.

*** 

 العجز ٔأو ٕانعدام السلطة:
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 هذا هو الو�ه الرابع لالضطهاد و هو جيّسد الغياب يف مواقع القرار و لمك أ�رقام:

فالنساء متثّلن ٔأقل من ربع أ�عضاء يف جمالس ٕادارة كربى الرشاكت املصنّفة يف البورصة رمغ ٔأهنّن متثّلن 

 ما يقرب نصف املوظفني فهيا.

، مل يتعّدى معّدل النساء يف 2014الس�يايس، و ٕاىل �دود شهر نومفرب و �ىل مس�توى القرار 

من مج� النّواب  %28الربملا�ت الوطنية و احلكومات يف ا�ول أ�عضاء يف �حتاد أ�ورويب �دود 

 و ٔأعضاء احلكومات.

ناصف بني و رمغ التطّور املسّ�ل �ىل مس�توى مؤسسات �حتاد أ�ورويب، ٕاّال ٔأنّنا مل نبلغ بعد الت 

. ٔأّما املفّوضّية أ�وروبية %37النساء و الر�ال، فنس�بة النساء يف الربملان أ�ورويب مل تتخّطى بعد 

 .ر�ال 19�ساء مقابل  9فهيي تعّد 

فقط من قضاة حممكة العدل أ�وروبية هّن من النساء ٔأّما جملس ٕادارة البنك   %21من �حية ٔأخرى 

 ر�ال. 22بعضوتني فقط مقابل املركزي أ�ورويب فتشارك املرٔأة 

و هل من ا�دي التذكري بأّٔن �س�بة النساء الاليت �رسن حواجز املواقع العليا للقرار تقّل كثريا لكّام 

 تعلّق أ�مر �لنساء املهاجرات ٔأو النساء ذات ا��ل املنخفض. 

*** 

 �مرب�لية أٔو الهمينة الثقافية:

)، و اليت تعرفها Androcentrismالر�ال يف املركزية ا��ورية (�مكن �ذور الفوارق بني النساء و 

�ىل ٔأهنا منط مؤسيس يقوم �ىل قمي ثقافية متّ�د  (Nancy Fraser) املنّظرة الس�ياس�ية ��يس فرازر

 الصفات املرتبطة ���ورة و حتقّر ٔأو حتّجم لك ما يصنّف �ىل ٔأنه مؤنّث.

نصوص وضعية و س�ياسات حكومية بل ٔأيضا يف ثقافة شعبية و املركزية ا��ورية مقنّنة ال فقط يف 

 اس�تعامالت لغوية و يف معامالت حياتنا اليومية.
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فهل من الصدف ٔأن �كون "أ�عامل النسائية ا�منطية"، �دا ٔأهنا منخفضة أ�جر، مرتبطة �خلدمات و 

 ذات الوقت �كون حمدودة طلّب �ادة �دا ٔأكرب من إالست�ر املايل و يفتالر�اية و العالقات و يه ت 

 �نتاجية؟

و �ىل رضورهتا الس�تدامة �قتصاد و ا�متع، فٕاّن ٔأعامل الر�اية مل يقع ��رتاف هبا كام  ،من هذا الواقع

جيب ٔأّهيا أ��ات اجلليالت، مفنذ ٔأمد طويل نعيش ثنائية هرمية بني إالنتاجية �قتصادية و الوظيفة 

 إالجنابية.

احلا�ز �ىل �ا�زة نوبل عندما حتّدث عن ) (Joseph Stiglitzه جوزيف ستي�لزت و هو ما ٔأقّر ب

انعدام �م للرتابط بني املاكفأٓت الشخصية و املردود �ج�عي.  فالقوا�د �ج�عية يه اليت حتّدد 

 اه بريو�س وا. و ٔأحيلمك هنا للمثال ا�ي ٔأعطأ�جور بعيدا عن قوا�د إالنتاجية اليت يمت هتميشه

) عندما  ّمت تعيني ٔأ�د مسّريي بنك ٔأشهر ٕافالسه مكستشار ٕال�ادة Perrons&Plomienبلوميان (

ن �جر س�نوي ملربّية ٔأطفال خبربة عرش هيلكته من �ديد بأٔجر شهري �ساوي ثالثة ٔأضعاف و نصف أٔ 

 س�نة. 

ليت تعاين مهنا �لرمغ من لك ذ�، فٕان املركزية ا��ورية ليست الشلك الوحيد لالمرب�لية الثقافية ا

و الهمينة ا�ينية و العرقية  (Heteronomativity)املرٔأة يف ٔأورو�. فتمنيط �جنذاب بني اجلنسني 

تقيّد ٔأيضا حياة النساء يف ٔأورو�: اسأٔلوا امرٔأة حساقية عن رغبهتا يف التعبري عام خياجل عواطفها و �لمها 

�رتام حرمهتا اجلنس�ية و إالجنابية، اسأٔلوا امرٔأة متحو� لتكو�ن �ائ�، اسأٔلوا امرٔأة جغرية عن رغبهتا يف ا

�نس�يا عن رغبهتا يف ��رتاف القانوين هبا، اسأٔلوا امرٔأة مسلمة عن رغبهتا يف وضع جحاهبا و ا�هاب 

 ٕاىل اجلامعة، اسأٔلوهّن و سوف حيّدثنمك عن ّلك هذا.

*** 

 �لثا: خيارات للمس�تقبل: أٔورو� يف منعطف �امس

 ٕاذن ماذا فعلت ٔأورو� و ما�ي تفع� ا�ٓن من ٔأ�ل التصدي للك هذا؟ 

 س�ّيدايت و ساديت، ٔأورو� اليوم يف حلظة فارقة و منعطف �امس و امسحوا يل بأٔن ارشح أ�س�باب:
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ما انفّك �حتاد أ�ورويب يعمل من ٔأ�ل التمنية �قتصادية و ال�سك �ج�عي و قد اهمت �لفوارق 

ة و �قتصادية يف سبيل حتقيق الهدف أ�مسى و هو حتسني حياة الشعوب. و قد تطّور �ج�عي

هذا �ه�م من معاهدة روما ٕاىل ٕاسرتاتيجية لش�بونة �راك�زها �قتصادية و �ج�عية و البيئية 

 الهادفة لتمنية ذ�ية، مس�تدامة و شام�. 2020وصوال ٔ�جندة ٔأورو� 

اواة بني اجلنسني من ٔأمه راك�ز هذا التطّور بل و اعترب ٔأ�د مفاتيح التمنية و و قد اكن السعي حنو املس

انطالقا من ٕاقرار معاهدة روما املساواة يف أ�جر و ما تلهتا  ،التطبيق الناحج لٔ�جندات �قتصادية

 من توجهيات و س�ياسات مس�ت�دثة.

دمات �ٕالضافة ٕاىل حام�هتّن ٔ��ات لقد اكن الهدف توفري فرص متاكفئة للنساء يف جمايل العمل و اخل

من ممارسات متيزييّة، وذ� متاش�يا مع متّسك ٔأورو� �لزتا�ا حبامية أ�رسة و أ�مومة منذ �شأٔة دو� 

 الّرفاه.

اكتسبت مسأٔ� ا�هنوض بتشغيل املرٔأة و املساواة بني اجلنسني نفسا �ديدا عندما تبّىن �حتاد 

للتشغيل"، اليت صيغت �ىل ٔأساس تذليل  أ�وروبية إالسرتاتيجية" أ�ورويب يف منتصف التسعينات،

لك احلواجز ٔأمام فرص التشغيل. و هو أ�مر ا�ي دفع ��ول أ�عضاء ٕاىل تنقيح املنظومة القانونية 

 للوالية �ىل أ�بناء و العمل �ىل ا�هنوض خبدمات ر�اية أ�طفال لتحقيق �سب ٔأ�ىل لتشغيل أ��ات.

عهنا ندوة �كني و �ر�مج  تعربو ٕاك�ابة �ىل املشا�ل اليت أ�  �عتبارات �قتصادية،و بعيدا عن 

العمل ا�ي متخض عهنا،  رشع �حتاد أ�ورويب و جملس ٔأورو� يف �درة ٔأكرث طمو�ا يف العمل �ىل 

ملرٔأة هو حتقيق هدف متكني املرٔأة �ىل اعتباره معيارا ٔأساس�يا ل�ميقراطية. �اصة و ٔأن مفهوم متكني ا

 مفهوم ٔأورويب املنشأٔ �ٔ�ساس.

و �لرمغ من لك ما س�بق، فٕانّنا نالحظ �لك ٔأسف ٔأّن مسأٔ� املساواة بني اجلنسني فقدت من �ريقها و 

مل تعد حتظى �لرتكزي و �ه�م اليت ٔأنيطت هبام ملدة عقود. و �كفي ٔأن حنلّل النصوص أ�وروبية 

اف و ا�ٓليات و ٔأن نالحظ تطّور بيئة صنع القرار أ�ورويب ليك اجلديدة املتعلقة �لس�ياسات و أ�هد
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نتأٔكد من هذا التغييب ملسا� املرٔأة يف ا�ٓونة أ��رية. و من الواحض ٔأّن ذ� �ائد الندالع أ�زمة 

 �قتصادية و املالية يف املنطقة و ما تلهتا من تدابري تقشفيّة.

ٔأثناء رمس خطط اخلروج من أ�زمة �قتصادية،  و يف هذا اخلصوص �سّ�ل �ّلك ٔأسف ٔأنّه و حىت

ّمت جتاهل مسأٔ� املساواة بني اجلنسني �ىل اعتبار عقلّية �رى ٔأّهنا ٔأزمة �ىل الّر�ال حفسب، فرٔأينا ُدَوال 

ا�رتام الزتاماهتا يف  ناجلندرية و ٔأخرى �راجعت متاما عخفّضت من مس�توى الزتا�ا خبصوص املساواة 

ن هذا أ�مر رسا� مضنية مفادها ٔأن �ه�م مبسأٔ� املساواة بني اجلنسني ٔأثناء الغرض. و قد يفهم م

 التصّدي لٔ�زمة يعترب ٕالهاًء عن املشا�ل ا�ٔكرث ٔأمهية.

لك ذ� ال يعين ٔأّن الس�نوات أ��رية اكنت "صفر �جنازات" يف جمال حقوق النساء، مفن الرضوري 

، 2011قاية و ماكحفة العنف ضد النساء و العنف املزنيل يف ٕاسطنبول حول الو  اتفاقيةٔأن نذ�ر تبّين 

ٔأيضا و التوجيه أ�ورويب  2011و التوجيه أ�ورويب املتعلّق �لوقاية و ماكحفة إالجتار �لبرش يف 

 .2012املتعلّق �لض�ا� يف 

تنجح ٔأي ٔأما �ىل صعيد اجلهود املبذو� من ٔأ�ل متكني النساء و تبادل أ�دوار بني اجلنسني فمل 

ٔأشهر، ٔأّما  4ٕاىل  3مبادرة �رشيعية �دا االتفاقية إالطارية املتعلقة �لرتفيع يف ٕا�ازة أ�مومة من 

مقرت�ات ٕاصالح ٕا�ازة أ�مومة و تغيري زمن العمل و التوازن يف جمالس �س�يري الرشاكت فقد �ءت 

 لكّها �لفشل.

*** 

يف ظل ذ� ما اّ�ي �ّل �ملرٔأة و �لفوارق  كنفأ�زمة من �ديد، و لأ�زمة مث أ�زمة مث التقشف 

 اليت تعاين مهنا؟ و ما ا�ي �يش به أ�وضاع احلالّية حول أٓفاق مس�تقبل وضعّية املرٔأة يف ٔأورو�؟

ين و رو�ري   �س�ت�لص دروسا ثال�:(Karramessini & Rubery)من �الل ٔأعامل اكراميس�ّ

ٔأن ظاهرة فقدان العمل طالت امجليع �ساء و ر�اال بفعل أ�زمة، ٕاّال  عن ٔأوال، و بقطع النظر  -1

ٔأن �س�بة مشاركة النساء يف سوق الشغل شهدت ارتفا�ا بفعل ما �سّمى "�لعمل إالضايف" يف 

الس�نوات أ��رية. فالنساء الاليت فقدن معلهّن بقني يف سوق الشغل من �الل اس�مترارهّن يف 
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ن مهنّن العائل الوحيد لعائالهتّن هذا �دا من د�لن لسوق البحث �ىل معل و هناك من رص 

 الشغل للمرة أ�وىل.

ٕاّن العودة ٕاىل ا�منوذج العائيل املؤسس �ىل ٔأب �ائٍل ٔ�رسته يبدو �ري ممكن يف ظل 
�قتصادات احلديثة اليت نعيش فهيا اليوم، ذ� ٔأنّه حيتاج ٕاىل ٕا�ادة �ركزي الهيلكة التقليدية 

يّة �ىل روابط وثيقة و املعمتدة �ىل معل ٔأبّوي يدّر د�ال الحتيا�ات مجيع ٔأفراد للعائ� املبن 
أ�رسة. أ�مر ا�ي يصعب تصوّره اليوم. بل و �ىل نقيض ذ� س�تتسبب ظاهرة ش�يخو�ة 

 الساكن يف ٕاطا� مّدة بقاء النساء و الر�ال دا�ل سوق الشغل.
صت يف املّدة أ��رية و لكّن ذ� يعود �نيا، نالحظ ٔأن �س�بة الفوارق بني اجلنسني تقلّ   -2

ٔأساسا ٕاىل ارتفاع �سب ٕالغاء الوظائف و انتشار العمل نصف الوقت و العمل املرن �ى 

الر�ال و ٕاىل جتميد املرتبات و ختفيضها ٔأحيا� و ٕاىل تدهور ظروف العمل ا�ي يطال امجليع. 

وضعية النساء بل بتدهور وضعية  و بعبارة ٔأوحض يفّرس �راجع الفوارق بني اجلنسني ال بتحسني

 الر�ال و هو ما يفهم �ىل ٔأنّه �سوية من �الل احلّط ٕاىل أ�سفل.

نتج عن س�ياسات التقّشف و إالدماج املايل ملزيانيات اّ�ول، اس�تغناء قطاع  الوظيفة �لثا،   -3

�اصة  ،العمومية عن ٔأ�داد �برية من ٔأعوانه و الشّك ٔأّن النساء �ّن ٔأّول املترضرات من ذ�

و ٔأّن ا�و� يه ٔأّول مشّغل للنساء (حيث ٔأن العمل يف الوظيفة العمومية �سا�د النساء �ىل 

التوفيق بني حياهتّن املهنية و دورهّن ٔ�ّمهات)، كام نتج ا�س�اب ش�به اكمل ل�و� من دورها 

 و يف حفظ ا�متع و ذ� من �الل �راجع ٔأشاكل املسا�دة لٔ�ولياء العاملني و املس�نّني

ٔأن  (Nancy Folbre)املعّوقني. و هذا التطّور ينتج عنه حسب املفكّرة النّسوية ��يس فولرب 

تصبح مسأٔ� الفوارق بني النساء و الر�ال ٔأقّل خطورة من ظواهر ٔأخرى يعّرب عهنا بتفقري 

أ��ات و جعل الفقر يقرتن �ٔ�مومة، ٔأي ٔأن يصبح الفقر ظاهرة تطال أ��ات �شلك �اص 

 ن تصبح وضعية أ�مومة �ّددة �لعوز املادي.و أٔ 

*** 
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ن، ٔأ�دهام يتالءم متاما مع رؤية ٔأورو� إاثن يوهانا اليوم و مهنا قد ينتج سينار هذا �شخيص �التن

لنفسها مكجمو�ة س�ياس�ية ملزتمة بقمي ا�ميقراطية و العدا� �ج�عية و املساواة بني اجلنسني، ٔأّما 

 :متاما ض هاته الرؤية و ينسفهاالسيناريو ا�ٓخر  فيناق

السيناريو أ�ّول هو اس�مترار احلا� اليت حنن �لهيا من �الل �نهتاج املكثف للس�ياسات النيوليربالية و 

اعتبارها منت�ة للرثوة و ٔأكرث ٕانتاجية يف مقابل الت�يل عن الس�ياسات �ج�عية �عتبارها ُملكفة، 

قتصادي. و �رى كثريون ٔأّن هذا السيناريو سوف يصل بنا ٕاىل �ري منت�ة للرثوة و معيقة للمنو �

جممتعات متعّددة أ�قطاب طبقيّا و ٕاثنيّا، فنتوقّع نو�ا من املساواة و التقارب بني الطبقات أ�قل تعلّام و 

ن و بغض النظر عن اجلنس، يف املقابل سوف يؤدي بنا هذا و�نية مبن يف ذ� املهاجر أ�قل كفاءة 

و ٕاىل ا�ساع الفجوة بني النساء و الر�ال يف الطبقات ا�ٔكرث تعلّام و ذات الكفاءة املهنية أ��ىل السيناري

 و يه احلا� اليت تعيشها الوال�ت املت�دة أ�مر�كية اليوم.

هذه الوضعية س�تعّمق الفوارق بني ا�موعتْني و س�تؤدي ٕاىل التدّين الشامل للوضعيات و ا�ٓفاق 

 لر�ال و النساء �ىل �د السواء. املهنية �لنس�بة ل

من �حية ٔأخرى س�يكون للعجز عن احلفاظ �ىل أٓليات احليطة و الر�اية �ج�عية ٔأو تطو�رها، 

فالنساء أ�قّل تعلّام سوف يضطِررن ٕاّما لز�دة  ،ل ختتلف حسب اجلنس و حسب الطبقاتردود فع

تْعِمتدن ٔأكرث س� ٔأّما النساء أ�كرث تعلّام ف  ،العمل �ري املأٔجور (ٔأي العمل املزنيل) ٔأو العمل نصف الوقت

�ىل تأٔ�ري أ�عامل املزنلية ٔأو اقتسام أ�عامل املزنلية �ري املأٔجورة مع الرشيك. و بذ� نصل ٕاىل نتي�ة 

ٔأي املنمتيات للطبقات أ�قل حّظا  ،النساء الاليت حتتْجن ٔأكرث للحيطة و امحلاية �ج�عيةمفادها ٔأّن 

 و املهاجرات و الشا�ت و أ��ات العائالت ٔ�بناهئّن هّن ٔأكرب اخلارسات من هذا السيناريو.

 

وجيا و كنتي�ة للك هذا، سيبقى معّدل إالجناب منخفضا و يف املقابل ستنترش من �ديد إاليديول

العائلية التقليدية احملافظة �رّدة فعل، وهو أ�مر ا�ي لن يطال فقط ا�ول اليت التحقت مؤخرا �الحتاد 

 أ�ورويب و ٕامنا سيتعّداها لزييد من �نقسامات فيه.



 

14  ■  EUI 
 

ٔأّما السيناريو الثاين املمكن فهو ا�ي �س�تغّل أ�زمة احلالية ليك يقوم �ملراجعات الالزمة للمنوذج 

مقاربة جندرية �ىل عكس  يتضّمناميل النيوليربايل املس�يطر �اليا لتبّين منوذج �منوي ٔأكرث مشوال الرٔأس

 ما تدعو ٕاليه القوى اليسارية التقليدية.

 و لن�اح هذا ا�منوذج ٔأتّصور ٔأنه البد ٔأن �ش�متل �ىل �دد من الرشوط:

مبا يف ذ� ٔأعامل الر�اية اليت تقوم بداية، البد ٔأن �مثّن أ�عامل اليت ال تد�ل يف سوق الشغل احلايل 

هبا النساء، كام �ليه ٔأن حيارب الصور ا�منطية بني اجلنسني و أ�دوار اجلندرية احملّددة، و من �حية 

ٔأخرى البد ٔأن يُبىن �ىل ٔأساس ٕاقتصاد ٕادما� و �شارك يف التفكري حول ا�اوف �قتصادية و 

 . البيئية و ت� املتعلّقة بدميومة ا�متع

يف هذا ا�منوذج يعترب التناصف يف مواقع القرار بني النساء و الر�ال مسأٔ� جوهرية لبناء إالطار 

اجلديد ٔ�ورو� و هو ما ال ميكن حتقيقه ٕاّال من �الل تبّين أٓليات و س�ياسات جندرية مس�ت�دثة يف 

 ٕا�داد املزيانيات ٔأو خطط �قتصاد اللكّي مثال.

صبح مسأٔ� التوازن بني احلياة اخلاصة و احلياة املهنية مسأٔ� هتّم لك البّد ٔأن ت  ،و �ىل صعيد أٓخر

ي� من النساء ٔأو الّر�ال ٔ�هنا مفيدة هلام �ىل �ّد السواء. و هو ما سيس�تدعي ٔأوّال ولوً�ا  الطبقة الشغِّ

مه ٔأقل ُلكفة خلدمات الر�اية و حضانة �طفال قبل و بعد التّمدرس و خلدمات ر�اية املس�نّني و �ري

من أ�ش�اص احملتا�ني للر�اية، و �نيا ٔأكرث ٕا�ازات مدفو�ة أ�جر �ري قاب� للتحويل بني النساء و 

الر�ال و ٔأكرث مرونة يف زمن العمل (كتقامس العمل و العمل من املزنل و ٕاجراءات �ديدة لتقامس 

 ايئ).باجل ٔأعامل الر�اية املزنلية مبا يف ذ� التشجيع 

 

*** 

قول ٔأّن هذا السيناريو الثاين هو الكفيل بأٔن جيعلنا نتطلّع ٕاىل جتاوز الفوارق بني دعوين ٔأخمت �ل

اجلنسني و التغلّب �ىل امجلود �يديولو� ملسأٔ� املرٔأة و ا�ي مل يّرض �لنساء فقط بل �لر�ال 

 ٔأيضا.
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ر ظروف الطبقات ن �ىل ٕايقاف تدهو وقادر ٔأزمع ٔأّن هذا السيناريو هو الوحيد ا�ي جيعلنا نأٔمل بأٔنّنا 

الوسطى و الطبقات الضعيفة و التصّدي ملشاعر اخلوف و انعدام أ�من و �حباط ا�ي يطال 

بيبة يف منطقتنا. س�يدايت ساديت، حنن �شهد ضياع جيل بأٔمك� ٔأمام ٔأعيننا.  خصوصا الش�ّ

سد من مشاعر اخلوف و �حباط و انعدام �من  س�تغّذي أ�صوليات ا�ينية (اليت بدورها تتج 

�الل ممارسة رقابة �ىل جسد املرٔأة و حتديد حياهتا اجلنس�ية) و س�تتسبب يف تنايم العنرصية و 

ش�يطنة أ��انب و صعود للشعبوية الس�ياس�ية و هو ما سزييد من أٓالم طاليب اللجوء ممن مل تبتلعهم 

ملهاجرون ا��ن حبار� من �حية و ما سينغّص حياة املهاجر�ن يف منطقنا من �حية ٔأخرى، هؤالء ا

 حنتا�م �فع جرا�ت تقا�د� و حنتا�م يف ز�دة منّو� ا�ميغرايف و حنتا�م يف ر�اية ٔأبنائنا و مس�نّينا.

نفس مشاعر اخلوف و انعدام �من و �حباط س�تغذي �ى الر�ال يف ٔأورو� ما �سّميه �ان �اك 

"ومه الس�ّيد �ىل العبد" و هو شعور ينطلق من الهمينة ا��ورية، أ�مر  (J.J. Rousseau)روسو 

ا�ي س�يجعلهم �متّسكون بفكرة تفّوق الر�ال �ىل النساء كنوع من ا�فاع �ىل أٓخر معاقل رفاههم و 

هّو�هتم �ر�ال يف موا�ة ما سريونه بيئة سالبة ملعامل ا��ورة و كنتي�ة حمتية �� ستس�متّر النساء يف 

 لعيش حتت وطأٔة �ضطهاد يف بيوهتّن.ا

س�يدايت ساديت، ٔأ�هتا أ��ات اجلالئل، ماذا لو ٔأّن هذه القوى تغلّبت؟ حيهنا س�تفقد ٔأورو� ال فقط 

 الزتا�ا بقمي املساواة و العدا� بل دميقراطيهتا و مصداقيّهتا ٔأيضا.

ة لك املسائل املرتبطة هبا و ٔأضن البد من ٕا�رة مسأٔ� املرٔأة و موا� ،فا�ٓن ؤأكرث من ٔأي وقت مىض

ٔأّن هذه القا�ة "قا�ة امخلس مائة" هو املاكن أ��سب لالنطالق يف ذ�، حيث ٔأّهنا بُنيت س�نة 

بعد ٕا�دى املرات اليت ّمت فهيا ٕاقصاء �ائ� ميد�يش من فلور�سا، فلور�سا �د ا�هنضة  1494

 خمتلف ٔأشاكل ا�وغامئية القروسطية.أ�وروبية ��سانيهتا، ت� احلركة اليت سعت ٕاىل حتطمي 

و حنن اليوم و ٕان ٔأرد� موا�ة و معاجلة مسأٔ� املرٔأة يف ٔأورو�، �لينا ٔأن نفعل كام فعل ٔأسالفنا، �لينا 

ٔأن نزعزع ا�وغامئية املتعلّقة �ٔ�سواق املالية الكونية و ا�ول النيوليربالية التقشفيّة و إالكتفاء ا�ايت 
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ينا ٔأن ننهتج هنج ا�هنضة أ�وروبية حيهنا عندما فكرت يف ٕانقاذ الر�ل و املرٔأة البرشي. و رمبا �ل 

 بَفْرداِنيّهتام من لك ٔأشاكل الطغيان مبرادفاهتا احلديثة.

 شكرا �ىل حسن ٕاه�ممك.

 


