قبل البداية..

م�ؤ�شرات خجولة!..
فاديا جربيل

مع انعقاد م�ؤمتر املر�أة العربية الثالث يف تون�س ،تكون التوجهات التي �أ�سّ �س
لها امل�ؤمتران ال�سابقان /البحرين  2006والإمارات العربية املتحدة /2008
قد دخلت حيز التنفيذ ،وحتوّلت �إىل خطط على �أجندة احلكومات العربية
كافة.
لكن هل كانت م�ؤ�شرات التنمية وحقائق و�ضع امل��ر�أة اجتماعي ًا و�سيا�سي ًا
كافية لنبني عليها؟ بالت�أكيد ال ،فما زالت الكثري من الق�ضايا التي تع ّد مطلب ًا
�أ�سا�سي ًا من مطالب الن�ساء العربيات معلّقة ،تنتظر �شجاعة وجر�أة ،من هذا
البلد �أو ذاك ،لن�ضعها على طاولة البحث وجدول �أعمال ندواتنا وم�ؤمتراتنا
على اختالف توجهاتها و�أهدافها� ،إذ تكاد ال مت ّر فعالية يف �أي بلد عربي �إال
وتكون املر�أة حا�ضرة مبركزية طابعها العام م�شاركات متوا�ضعة �أو خجولة ،ال
تكفي للنهو�ض بواقعها �أكرث ،ولي�س �أدلّ من الإح�صائية التي �أبرزتها جل�سات
امل�ؤمتر من �أن التمثيل الربملاين للمر�أة العربية يتفاوت بني � 2إىل  %20و�أن
خطط التنمية ومتكني املر�أة ت�سري ببطء ي�ؤدي �إىل مثل هذه النتائج ،كما مل
ت�ستطع كل امل�ؤ�شرات �أن تخفي حقيقة كربى ب�أن ن�سبة كبرية من املت�سربني من
التعليم هي من الفتيات يف مراحل التعليم الأوىل ،وهذا بح ّد ذاته م�ؤ�شر ي�ؤكد
خطورة ت�ستوجب اجرتاح حلول �أ�سرع و�أكرث حيوية.
�إن واق��ع امل��ر�أة العربية اليوم ،ويف ظل ما �شهدناه ومل�سناه خ�لال جل�سات
امل�ؤمتر الثالث ،يحتاج �أن تكون خططنا وتوجهاتنا وتو�صياتنا م�ستقاة من
الو�ضع احلقيقي للأ�سرة العربية ،ومعتمدة على �إح�صائيات �أكرث دقة ،ال
على درا�سات �أعدّت على عجل ،لأن حجم التحديات يبدو �أكرب �أمام ما تعانيه
بع�ض الن�ساء من تهمي�ش ومتييز مازال م�ستمر ًا حتى اللحظة ،كما ال يغيب عن
ذهننا ما تعانيه املر�أة يف البلدان الواقعة حتت االحتالل يف فل�سطني والعراق
وجنوب لبنان� ،أو يف البلدان التي ت�شهد ا�ضطرابات و�أزمات �سيا�سية �أبرزها
االنغالق والتطرف الذي تدفع املر�أة ثمنه غالياً ..وا�سمحوا لنا �أن ن�شري �إىل �أن
االعرتاف بوجود هذه امل�شكالت ي�ؤكد حقيقتها ،وبالتايل يقت�ضي �أن نخرجها
من حيزها النظري �إىل حيزها التطبيقي العملي� ،أي �أن ت�صبح امل�ؤمترات
والندوات بوابة فقط للو�صول �إىل لب امل�شكلة.
و�إذا كان من �إجناز يُح�سب للم�ؤمتر هو �أنه �أظهر كل هذه احلقائق ،وال�سيما
كلمة رئي�سة املنظمة ال�سيدة ليلى بن علي التي دعت �إىل االرتقاء مبكانة املر�أة
العربية مبا يعزز حظوظ اندماجها يف عامل ي�شهد حتديات غري م�سبوقة يف
�شتى امليادين .م�شرية �إىل �أن من معوقات التنمية اليوم ،عدم متكني املر�أة
من امل�شاركة الفعالة يف احلياة االجتماعية واالقت�صادية ويف مواقع القرار
وامل�س�ؤولية نتيجة عوامل تقليدية م��ازال��ت تكر�س الالم�ساواة بني املر�أة
والرجل.
�إذاً ..هل تكفي تلك امل�ؤ�شرات ال�سالفة الذكر لنبني عليها؟ وهل يعالج م�ؤمتر
�أو ندوة هنا �أو هناك واقع املر�أة برمته ..بالت�أكيد ال ،فالبديل واملطلوب حتم ًا
�أن ننطلق �إىل كل ما هو عملي يف تعزيز مكانة املر�أة العربية وواقعها.

