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"سيأتي اليوـ الذي تشارؾ فيو النساء بشكؿ كمي ومتكافئ في شؤوف العالـ ،وعنػدما يػدنمف ميػداف النػوانيف
والسياسة العظيـ بكؿ ثنة وقدرة ،ستتوقؼ الحروب".

حضرة عبدالبياء
إف الغايػػة مػػف ىػػذا المنػػاؿ المػػوعز ،إظيػػار عمػػؽ اتسػػاع التغييػػر الػػذي يتطمبػػو مبػػدأ المسػػاواة فػػي النػػاحيتيف
النانونية والمؤسسية ،وذلؾ مف المنظػور البيػا،ي ،وبنػاء عمػ نفػاذ بصػيرة والننػد النػانوني الحػديث النػا
بالنساء .كما يروـ المناؿ إل اإلشارة بإيعاز إل طبيعػة ذلػؾ التغييػر كمػا وصػفتو الكتابػات البيا،يػة .لنػد
كػػاف الػػديف دوم ػا مصػػد ار لميدايػػة عم ػ مسػػتوي أناقيػػات الفػػرد ،كمػػا تمتػػد الكتابػػات البيا،يػػة لتشػػمؿ أيض ػا

أحكام ػا ،ومبػػادئ وعمميػػات مؤسسػػية لتنػػوـ عمييػػا ىياكػػؿ
الحيػػاة العماعيػػة لمعػػنس البشػػري ،فيػػي تفػػر
ا
اعتماعيػػة واقتصػػادية لتحنيػػؽ المسػػاواة بػػيف العنسػػيف ،وىػػي ىياكػػؿ بمنػػدورىا ىػػي فنػػط أف تنػػو أنمػػاط
النضوع الحالية لتحؿ محميا في نياية المطاؼ.
إف إصػػاح الن ػوانيف واظنظمػػة النانونيػػة ى ػو أحػػد سػػبؿ تحنيػػؽ المسػػاواة .فف ػي بيػػاف مػػؤتمر بكػػيف بعن ػواف
( )Platform for Actionتعتمػد اسػت ارتيعيات كػؿ مػف المعػا ت اليامػة المعنّيػة ،عز،يػ ا عمػ اظقػؿ ،عمػ
سػ ّػف الن ػوانيف وتنفيػػذىا عم ػ المسػػتوي النطػػري ،واعػػادة توعيػػو المؤسسػػات الحكوميػػة .إ أنػػو وكمػػا ذكػػر
م ار ار ،ستكوف ىذه التغييرات ذات تأثير فعاؿ فنط إذا ترادفت مػ تنميػة وتطػوير النػيـ والمواقػؼ الشنصػية
وا عتماعية.

المؤسسػػي أف يكػػوف سػػبب ا ونتيعػػة فػػي الوقػػت نفسػػو .فػػالنوانيف والمؤسسػػات
إف بإمكػػاف التغييػػر النػػانوني و ّ
تتغيػػر نتيعػػة مواقػػؼ عديػػدة ليػػا مػػف التػػأثير مػػا يكفػػي لعم ػ اظصػوات التشػريعية الازمػػة .وبػػالعكس ،فػػإف
تطور فػي المواقػؼ أيضػا ،وذلػؾ عػف طريػؽ وضػ معػايير عديػدة لمسػموؾ
مثؿ ىذا التغيير يؤدي بنوة إل
ّ
موض ػ التنفيػػذ ،ومػػف نػػاؿ عمميػػة تدريعيػػة لتغييػػر تطمعػػات المعتم ػ  .ولمن ػوانيف والمؤسسػػات التػػي تبن ػ
دوف تغييػػر فػػي مواعيػػة الواق ػ ا عتمػػاعي العديػػد تػػأثير مماثػػؿ ،ولكنيػػا بػػد ا مػػف ذاؾ تعمػػؿ فػػي ا تعػػاه

السمبي لدعـ وض قديـ متيالؾ وأول،ؾ الذيف يرغبوف في إعاقة التغيير.

إف العديػػد مػػف اإلصػػاحات النانونيػػة الضػػرورية لتحنيػػؽ المسػػاواة بسػػيط مػػف الناحيػػة التننيػػة .فعم ػ سػػبيؿ

المثػػاؿ ،سػػف الن ػوانيف التػػي تحمػػي الحنػػوؽ المدنيػػة والسياسػػية لمنسػػاء ،وتصػػؼ العػػاج نتيػػاؾ حنػػوقيف
وتطبينيػػا ،لػػيس أم ػ ار صػػعبا بوعػػو نػػا

 ،إذا تػػوفرت ا رادة السياسػػية لمنيػػاـ بػػذلؾ وفػػي بع ػ

البمػػداف.

قطعػت عمميػة اإلصػػاح النػانوني ،ضػػمف ىػذه النطػوط ،شػػوط ا كبيػ ار فػػي ااونػة اظنيػرة .فنػػد ت ّػـ ضػػماف
حنوؽ مدنية وسياسية متساوية لمنساء والرعاؿ ،با ضافة إل تكافؤ فػر التعمػيـ والعمػؿ فػي ظػؿ قػوانيف
تكػػوف بمعمميػػا قابمػػة لمتنفيػػذ وتوضػ موضػ التنفيػػذ .ومػ أف ىػػذا ا صػػاح لػػـ يكػػف فػاعاا تمامػ ا إ أنػػو
أوعد معتمعات تتمت فييا النساء بنسط مف النيار والتحكـ بحياتيف بشكؿ

يمكف تصوره في أي مكػاف

آنر .وبالرغـ مف إحراز مثؿ ىذا التندـ ،إ أنو يبػدو عميػا أف تكػافؤ الفػر

لػـ يكػف كافيػا .وكمػا تشػيد

معظـ النساء (وعدد متزايد مف الرعػاؿ) فػي مثػؿ ىػذه المعتمعػات "المتندمػة" ،تبنػ النسػاء فػي العديػد مػف

ن ػواحي الحيػػاة العا،ميػػة وا عتماعيػػة فػػي المرتبػػة اظدن ػ  .وقػػد بػػدأ البػػاحثوف فػػي معػػاؿ النػػانوف الميتمػػوف

ػؤنر بشػرح أسػباب ىػذه الظػاىرة .وىػـ ينومػوف بتحديػد الحاعػة إلػ إعػراء تغييػر قػانوني
بنضايا النساء ،م اا
غيػ ػػر الفرضػ ػػيات واظولويػ ػػات الر،يس ػ ػة التػ ػػي تشػ ػػكؿ أسػ ػػاس قوانيننػ ػػا
ومؤسسػ ػػي أكثػ ػػر تعنيػ ػ اػدا ،إصػ ػػاحات ت ّ
ومؤسساتنا الحكومية .وسنعود إل ىذا الموضوع بعد قميؿ.

إف أحد المبادئ اظساسية لمديف البيا،ي ىو مساواة العنسيف .وكما تـ شرحو في مندمة ىػذا المعمػد ،فػإف
منظومة النيـ البيا،ية تدعـ وتؤيد مبدأ مساواة النساء والرعاؿ في عمي ميػاديف المسػاعي اإلنسػانية بشػكؿ

ص ػريق وقػػاط  .وتص ػػور الكتابػػات البيا،يػػة معتمع ػػات المسػػتنبؿ الت ػػي تشػػارؾ فييػػا النس ػػاء "بشػػكؿ كمػػي
ومتك ػػافئ ف ػػي ش ػػؤوف الع ػػالـ" ،)ٔ(".كأن ػػداد لمرع ػػاؿ"(ٕ) ،ع ػػاوة عمػ ػ ذل ػػؾ" ،عن ػػدما ي ػػدنمف (النس ػػاء) مي ػػداف

النوانيف والسياسة بكؿ ثنة وقدرة ،ستتوقؼ الحروب".

(ٖ)

وفي الوقت نفسو ،مف الواضػق فػي الكتابػات البيا،يػة أف المسػاواة
يعني تطابؽ الوظيفة".

(ٗ)

تنتضػي التماثػؿ ،وأف "تسػاوي المرتبػة

ومف العدير بالذكر أنو قد أعطي لػدور اظمومػة شػرؼ ونبػؿ عظيمػاف ،فمػمـ

ا متيػاز والفضػؿ الفريػػد لكونيػا "المربيػػة والمعممػة اظولػ "

(٘)

ظطفاليػػا" .أيتيػا اظميػػات الحنونػات ،إعممػػف

حػػؽ العمػػـ أف أفضػػؿ السػػبؿ ،فػػي نظػػر ات عػػز وعػػؿ ،لعبادتػػو ىػػي تربيػػة اظطف ػاؿ فػػي عمي ػ الكمػػا ت
()ٙ

واذا ما كانت المػرأة وعنػدما تكػوف مشػغولة تمامػ ا

تنيؿ عمؿ أنبؿ ثواب مف ذلؾ".
اإلنسانية ،و يمكف ّ
بتنشػػ،ة أبنا،يػػا ،تترتػػب عمػ الػػزوج فػػي المنابػػؿ مسػػؤولية تػػأميف الػػدعـ المػػادي لمسػرة )ٚ(،ومػ ذلػػؾ فػػاظب
يشارؾ أيض ا في مسؤولية تربية وتعميـ أبنا،و – وىي مسؤولية في غاية اظىميػة والنطػورة بحيػث إذا فشػؿ
()ٛ

أحػػد فػػي ا ضػػطاع بيػػا ،يكػػوف قػػد فَنَػ َػد حػػؽ اظبػػوة.
تح ػ فدد فػػي الكتابػػات البيا،يػػة ،فعمي ػ الن ػ اررات المتعمنػػة باظس ػرة البيا،يػػة يػػتـ اتناذىػػا مػػف نػػاؿ المشػػورة
العا،ميػػة،

()ٜ

دور كػػؿ مػػف اظب واظـ وتعيػػيف مسػػؤولياتيما لػػـ

وىػػي عمميػػة ترتكػػز عم ػ مبػػادئ واضػػحة مػػف الص ػراحة وا حت ػراـ المتبػػادؿ .فمػػيس مسػػموح ا

لمزوج أو الزوعة "بالسيطرة المعحفة" ظي منيما عم اانر.
ٕ

إف سمو ورفعة دور اظمومة يؤدي إل ظيور مشكمتيف في مػا يتعمػؽ بالمسػاواة ،اظولػ عمػ درعػة كبيػرة

مف الذاتية ،واظنري ىي مسألة تطبيؽ.

وتتمثؿ المشكمة الذاتية في أف إعاؿ اظمومة وحمايتيا غالب ا مػا تسػتندـ كمبػرر إلبنػاء النسػاء محرومػات
ظػـ قػػدرىا ورسػػالتيا
اعتماعيػا واقتصػػاديا .فم ارعػػاة "الضػعؼ والرقػػة الطبيعيػػة والمناسػبة" لممػرأة ،واحتػراـ " ِع َ

 ...في أداء وظا،فيا النبيمة والكريمة كزوعػة وأـ"،
بؿ إل سعنيف في قف

(ٔٔ)

قػد أدي لػيس إلػ وضػ النسػاء عمػ قاعػدة تمثػاؿ،

 .عاوة عم ذلػؾ فنػد عمػؿ التػاري وكػذلؾ التعربػة عمػ إقنػاع العديػد بػأف أي

تمييز في المعاممة بػيف الرعػاؿ والنسػاء مػا ىػو إ ّ عامػة عمػ دن ّػو منزلػة المػرأة  -كمػا كػاف الحػاؿ حنػا.
ومف عية أنػري ،ىنػاؾ معتمعػات واعيػت فييػا النسػاء عكػس ىػذه المشػكمة .ففػي تشيكوسػموفاكيا ألزمػت
ووضػ أطفػاليف فػي بيػوت عماعيػة تػديرىا الدولػة،
الدولة عيميف مف النساء بالعمؿ سػاعات طويمػة يوميػا،
ْ
وىػػي ممارسػػة اسػػتنم منيػػا الكثيػػروف ىنػػاؾ ااف بأنيػػا كان ػت ذات تػػأثيرات نفسػػية ضػػارة عم ػ أول،ػػؾ

(ٕٔ)
ػثمف إلػ أبعػد الحػدود الحػؽ بعػدـ الػذىاب إلػ العمػؿ
اظطفاؿ.
ونتيعة لػذلؾ فػإف النسػاء ىنػاؾ ااف ي ّ
منػا الػػتعمـ مػػف
والفرصػػة لتنشػػ،ة أطفػػاليف بأنفسػػيف .ويبػػدو أف إيعػػاد السػػبيؿ نحػػو تحنيػػؽ المسػػاواة يتطمػػب ّ

التعربة الواسعة لمنساء في أنحاء العالـ ورف

التحيز ليا.
التنيد بوعية نظر واحدة فنط و ّ
ّ

كيفيػة تطبينيػا .فبػالرغـ مػف
المشكمة الثانية
المتأتية عف سمو ورفعة دور اظمومػة فػي سػياؽ المسػاواة ىػي ّ
ّ
أنػػو

يوعػػد تضػػارب منطنػػي متأصػػؿ فػػي كػػوف النسػػاء أميػػات ومشػػاركات فػػي الوقػػت نفسػػو "بشػػكؿ كمػػي

ومتكافئ في شػؤوف العػالـ" ،وأف متوسػط مػدة الحيػاة يسػمق بمتسػ مػف الوقػت لمنيػاـ بػاظمريف معػا ،إ أف

ذلؾ مستحيؿ عممي ا في معظـ اظحيػاف .فتعػار

دور اظمومػة (أو دور الوالػديف عمومػ ا) مػ المشػاركة

الكاممػػة فػػي شػػؤوف العػػالـ ينشػػأ مػػف طبيعػػة اظنظمػػة والنػوانيف وممارسػػات العمػػؿ ا قتصػػادية وا عتماعيػػة،

وىػػي واف كانػػت منتمفػػة فػػي عوىرىػػا كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي معتمعػػات متعػػددة ،ولكػػف عميعيػػا تبػػدو تنريب ػا
تنسػػيـ دا،ػػـ لمعمػػؿ بػػيف النسػػاء الميتمػػات باظطفػػاؿ ويممػػف إل ػ البنػػاء فػػي المنػػازؿ،

مفصػػمة لف ػر
وكأنيػػا
ّ
وبيف تمػؾ المنتِعػات لمػدنؿ فػي ا قتصػاد الرسػمي ويممكػف راأيػا يعيػرف بػو فػي الشػؤوف العامػة .إف العػزء
اا
اظكبر مف تندـ النساء في ميداف العمؿ العالمي
مؤنر قد تـ تحنينو بالرغـ مف ىػذه العنبػات ،ولكػف غالبػ ا
مػػا كانػػت النسػػاء أنفسػػيف يػػدفعف ثمنػػو غالي ػ ا مػػف حيػػاتيف الشنصػػية .فكيػػؼ يمكػػف التوفيػػؽ بػػيف ىػػاتيف

"الحيػػاتيف" لمنسػػاء إف اإلص ػرار الػػذي

يتزعػػزع عم ػ كمتييمػػا فػػي الكتابػػات البيا،يػػة يػػدؿ عم ػ أف ذلػػؾ

يعب أف يكوف ممكن ا.
ىنا يمكننا العودة إل نفاذ بصيرة منا ت النند النانوني النسوي فيما يتعمؽ بمعنػ المسػاواة وعمػؽ التغييػر
النػػانوني والمؤسسػػي الػػازـ لتحنينيػػا .واتسػػاق ا م ػ نظريػػة المسػػاواة بػػيف العنسػػيف التحرريػػة التنميديػػة ،تػػـ
إح ػراز التنػػدـ فػػي معػػاؿ تكػػافؤ الفػػر

نػػاؿ الثاثػػيف سػػنة الماضػػية ،عم ػ أسػػاس الفرضػػية النا،مػػة أف
ٖ

المسػاواة تعنػػي حريػة المعاممػػة دوف اعتبػػار لمعػنس .ومػ أف ذلػؾ قػػد يكػػوف مبػدأ فعػػا ا قػاباا لمتطبيػػؽ فػػي

معظـ الحا ت ،إ أنو عاعز عػف تحديػد وتعريػؼ المسػاواة بشػكؿ شػامؿ ،ويمكػف أف يمحػؽ ضػر ار حنينيػ ا

بمصالق النساء في النضايا المتعمنة باظمومة( .فمػثاا لمػاذا تضػطر المػرأة الحامػؿ أف ت ّػدعي أنيػا تعػاني
"عع ػ از" لمحصػػوؿ عم ػ تعويضػػات معينػػة مػػف التػػأميف ) لنػػد كشػػؼ البػػاحثوف الميتمػػوف بنضػػايا النسػػاء،

وبينػوا بػأف التمييػز
بشكؿ مننػ " عػف التمييػز العنسػي فػي أنظمػة النػوانيف التػي تبػدو حياديػة فػي ظاىرىػاّ .
العنسي ىػو مشػكمة ىيكميػة سػا،دة فػي النػانوف ،وأف اسػتمرار وعػود عػدـ المسػاواة نػات عػف معموعػة مػف
ا فت ارضػػات غيػػر المعمنػػة والتػػي تسػػود قوانيننػػا ومحاكمنػػا وسػػمطاتنا التش ػريعية ،واعراءاتنػػا النانونيػػة وحت ػ
أسػػاليبنا الموروثػػة فػػي التفكيػػر والتحميػػؿ النػػانوني .لنػػد فضػػحوا النظريػػة النا،مػػة بػػأف النػػانوف يعػػب أف يػػنظّـ

عػػالـ الشػػؤوف العامػػة (إقػ أر :عػػالـ الرعػػاؿ) ولكنػػو يعػػب أف

ينتيػػؾ نصوصػػية البيػػت لحمايػػة النسػػاء مػػف

وبينػوا أنػػو بػالرغـ مػػف أف المسػاواة النانونيػػة الرسػمية التػػي تؤكػد عمػ المسػػاواة
العنػؼ عمػ سػبيؿ المثػػاؿّ .
في الحنوؽ والمعاممة ،كاف مف الممكف أف تكوف مناسبة فػي الم ارحػؿ السػابنة ،إ أنػو عمينػا ااف ا نتنػاؿ

ػي تتمث ػػؿ ف ػػي التح ػػرر م ػػف اإلنضػ ػاع
إلػ ػ م ػػا وراء العب ػػارات الحنوقي ػػة ّ
المنمن ػػة .فالمس ػػاواة بش ػػكؿ أساس ػ ّ
(ٖٔ)
المنيعي المنظّـ بسبب العنس.
إف مضاميف ىذا التعريؼ لممساواة واسعة في مداىا ،متحدية ،كما تفعػؿ ااف ،دعػا،ـ تناليػد وأنظمػة قا،مػة
منػػذ زمػػف طويػػؿ .وىػػذا التعريػػؼ ينسػػعـ م ػ الرؤيػػة البيا،يػػة لممسػػاواة ،و شػػيء أقػػؿ مػػف ذلػػؾ سػػيععؿ

باإلمكاف إيعاد تسوية عممية بيف الحياة العامػة والناصػة لمنسػاء ،أو تحنيػؽ العدالػة لكافػة التعػاليـ البيا،يػة
التي ترتكز عم المساواة.
إف اإلنضاع المنيعي المنظّـ لمنساء ووضعيف في المرتبػة اظدنػ شػديد الوضػوح فػي كػؿ مػف المعػا ت

التالية:

(ٔ) التربي ػػة والتعم ػػيـ؛ (ٕ) العن ػػؼ وس ػػوء المعامم ػػة ف ػػي البي ػػت والمعتمػ ػ ؛ (ٖ) التميي ػػز ف ػػي ف ػػر

انت ػػاج

الدنؿ؛ (ٗ) اتناذ النػ اررات ضػمف العا،مػة؛ (٘) عػدـ المسػاواة فػي ىياكػؿ النػوي ا قتصػادية والسياسػية أو

إقص ػػاء المػ ػرأة عني ػػا؛ ( )ٙس ػػيطرة ال ػػذكور عمػ ػ دن ػػؿ اظسػ ػرة (واس ػػتندامو دوف محاس ػػبة)؛ ( )ٚمس ػػؤولية
اإلناث عف تربية اظطفاؿ لوحدىف ودوف دعـ مف المعتم  .إف وضػ المػرأة فػي المرتبػة اظدنػ فػي كػؿ
مػػف ىػػذه المعػػا ت ىػػو نتيعػػة معموعػػة متدانمػػة ومعنػػدة مػػف الن ػوانيف ،والمواقػػؼ ،والترتيبػػات وا ع ػراءات

المؤسسية ،واليياكؿ ا قتصادية ،وصمت النػانوف .وفػي كػؿ مػف ىػذه المعػا ت تعمػؿ اظحكػاـ والمبػادئ
ا عتماعيػػة البيا،يػػة الص ػريحة ،عم ػ تنػػوي

الػػنظـ واليياكػػؿ العػػا،رة ،بالتصػػدي لعػػدـ المسػػاواة المتفشػػية

التػػي تحػػاوؿ البنػػاء بعنػػاد واص ػرار بػػالرغـ مػػف ا صػػاحات النانونيػػة العادلػػة اليا،مػػة .وتتنط ػ اظحكػػاـ
ػثمف منيعيػ ا ومؤسسػي ا اظمومػة
والمبادئ البيا،ية ا عتناد بالفر المتكاف،ػة إلػ إيعػاد معتمعػات تن ّػدر وت ّ
وتعبر عػف" :أناقيػات ا ىتمػاـ بػاانريف" اظنثويػة
ومشاركة النساء في الشؤوف العامة ،معتمعات تعسد ّ

و"أناقيػػات الحنػػوؽ"،

(ٗٔ)

الذكوريػػة مع ػا ،المتػػيف تسػػعياف لمحفػػاظ عم ػ العاقػػات وتػػروي وتعزيػػز العدالػػة.
ٗ

ويمك ػػف إيع ػػاد بعػ ػ

التفاص ػػيؿ ع ػػف المب ػػادئ البيا،ي ػػة ف ػػي مواضػ ػ أن ػػري م ػػف ى ػػذا المعم ػػد فيم ػػا يتعم ػػؽ
.

بالمعا ت اليامة المنتمفة بالنصو

مف المستحيؿ تنريبا اليوـ تنيؿ عالـ تتوفر فيو الحرية لمنساء والرعاؿ "إلحراز العظمػة التػي قػد تكػوف مػف

نصيبيـ" .إ أف البيا،ييف مف ضمف أول،ؾ الذيف يؤمنوف بأف كؿ نطػوة تعػاه ذلػؾ اليػدؼ ىػو تنػدـ ىػاـ
وحيوي ،ليس فنط بالسماح ظفراد النسػاء والرعػاؿ بػإدراؾ المواىػب التػي حبػاىـ ات بيػا ،بػؿ فػي اظنػذ بيػد
أيضا.
العنس البشري لينطو نطوة أقرب نحو الساـ ا

___________________________________________

ماحظات:
(ٔ )

حض ػرة عبػػد البيػػاء ،"The Promulgation of Universal Peace" ،دار النشػػر البيا،يػػة،
ويمميتٜٕٔٛ ،

ٖ٘ٔ.

(ٕ )

نفس المصدر السابؽ

٘.ٖٚ

(ٖ )

نفس المصدر السابؽ

ٖ٘ٔ.

(ٗ )

رسالة لبيت العدؿ اظعظـ بتاري ٖٕ.ٜٔٚٗ/ٙ/

(٘ )
ٜٔٚٛ

() ٙ

حضرة عبد البياء "منتارات مف كتابات حضرة عبد البياء" .طب في المركز البيا،ي العػػ ػػالمي،
.ٕٔٙ

نفس المصدر السابؽ

.ٖٜٔ

() ٚ

رسالة لبيت العدؿ اظعظـ بتاري ٖٕ.ٜٔٛٓ/ٕٔ/

() ٛ

نفس المصدر السابؽ.

() ٜ

رسالة لبيت العدؿ اظعظـ بتاري .ٜٔٛٗ/ٛ/ٜ

(ٓٔ) مف رسالة كتبت بالنيابة عف حضرة شوقي أفندي بتاري ٕٕ.ٜٖٔٗ/ٚ/
(ٔٔ)

قضػػية برادويػػؿ ضػػد إيمينػػوي ،ٖٛ ،الو يػػات المتحػػدة ٖٓٔ ،)ٖٔٛٚ( ٖٜٔ ،الحكػػـ فػػي قضػػية

المحكمػػة العميػػا أف الم ػرأة تسػػتطي دسػػتوري ا أف تمن ػ مػػف ممارسػػة الحنػػوؽ بتفسػػير عبػػارة "عمي ػ

اظشنا

" في التعديؿ الراب عشر لتنصد "عمي الرعاؿ".

وموعيػػة تشػػيكية ،لػ ػ "التسػػامق" ،وىػػي معموعػػة مػػف المػػدنييف فػػي
(ٕٔ) ىمينػػا كميموف ػا ،وىػػي معارضػػة
ّ
براغ ،ضمف كممتيػا عػف "النسػاء فػي شػرؽ ووسػط أوروبػا :بعػد انييػار الشػيوعية ،فػي كميػة ودرو
ويمسوف ،عامعة برنستوف ،في ٗٔ.ٜٜٔٗ/ٔٓ/

(ٖٔ) آف سكيمز" ،بروز النانوف النسا،ي :منالة" في "الصحيفة الحنوقيػة لييػؿ ٖ٘ٔٗٓ-ٖٖٔٚ ، ٚ:ٜ
رقـ ٘ ،ٖٜٔمستندمة فنرة غالبا ما تعزي إل عمؿ كاثريف ماكينوف.

(ٗٔ) كاروؿ عيميعػاف :"In a Different Voice" ،النظريػة النفسػية وتطػور النسػاء" (كمبريػدج ،مطبعػة
عامعػػة ىارفػػارد ٕ .)ٜٔٛإف أعمػػاؿ عيميعػػاف يعتمػػد عمييػػا بكث ػرة فػػي المنػػا ت الننديػػة النانونيػػة
الناص ػػة بمعموع ػػة متنوع ػػة م ػػف المواض ػػي ا عتماعي ػػة/النفس ػػية النس ػػا،ية .لن ػػد قام ػػت عيميع ػػاف
٘

باس ػػتنداـ اص ػػطاحيف ىم ػػا "أناقي ػػات ا ىتم ػػاـ ب ػػاانريف" و"أناقي ػػات الحن ػػوؽ" لمتميي ػػز ب ػػيف
عمميػة التنميػػة اظناقيػػة فػػي كػػؿ مػػف اظنثػ والػػذكر عمػ التػوالي .وبيػػاف ذلػػؾ بأبسػػط مػػا يمكػػف
وأف "أناقيػػات الحنػػوؽ" تصػػؼ عمميػػة تنّػػدر وتػػثمف أىميػػة الفرديػػة بشػػدة ،ويتحنػػؽ فييػػا النض ػ
عندما تتنذ الن اررات اظناقية عم أسس مطمنة مف المبػادئ العالميػة لمصػواب والنطػأ .وعمػ

العكػػس مػػف ذلػػؾ فػػإف "أناقيػػات ا ىتمػػاـ بػػاانريف" مبنيػػة عم ػ أسػػاس فيػػـ النض ػ اظناقػػي
عمػ أنػػو النػػدرة عمػ إظيػػار الرعايػػة ا ىتمػػاـ بػػاانريف؛ والنػ اررات اظناقيػػة مبنيػػة عمػ أسػػاس
تندير أىمية الحفاظ عم العاقات والنياـ بمسؤوليات مشتركة.
لنػػد كانػػت مارثػػا ؿ .شػػويتز بروفسػػور فػػي النػػانوف الػػدولي فػػي عامعػػة  Seinan Gakuinفػػي فوكوكػػا،

الياباف ،منذ عاـ  .ٜٜٔٛتنرعت مف عامعة ستانفورد سنة  ٜٔٚٙوحصمت عم شػيادة  J.Dمػف كميػة
الحنػوؽ بعامعػة نيويػورؾ سػنة ٔ .ٜٔٛولنػد مارسػت الحنػوؽ فػي معػاؿ التعػارة الدوليػة مػ

& Baker

 McKenzieف ػػي ش ػػيكاغو لم ػػدة نم ػػس س ػػنوات ،وقام ػػت بت ػػدريس الحن ػػوؽ الدولي ػػة وق ػػانوف الش ػػركات

كبروفسػػور مسػػاعد فػػي كميػػة الحنػػوؽ بعامعػػة أوريغػػوف لمػػدة ثػػاث سػػنوات قب ػؿ انتناليػػا إل ػ اليابػػاف .وقػػد
أنيػ ػت (* )sabbaticalلم ػػدة س ػػنة واح ػػدة ك از،ػ ػرة ف ػػي عامع ػػة برينس ػػتوف ،لتواص ػػؿ أبحاثي ػػا ف ػػي المنظم ػػات
ا قتصادية الدولية والعاقة بيف المعتم المدني والنانوف الدولي.

( * إعػػازة عػػادة م ػ ارتػػب تؤنػػذ بعػػد سػػب سػػنوات فػػي كميػػة أو عامعػػة بيػػدؼ ال ارحػػة أو السػػفر أو إع ػراء
اظبحاث)

تـ نشػر ىػذه المنالػة فػي "" "The Greatness Which Might Be Theirsالعظمػة يمكػف أف تكػوف مػف
[ ّ
نصيبيـ" ،وىي معموعة مف اظفكار عم أعندة ونطة عمػؿ المػؤتمر العػالمي ال اربػ لممػـ المتحػدة حػوؿ

المرأة :المساواة ،التنمية والساـ ،تمت طباعتو لمتوزي في المؤتمر العالمي الراب لممػرأة فػي بكػيف ،وحػوار
المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة المػوازي الػػذي عنػػد فػػي  /Huairomالصػػيف فػػي آب/أغسػػطس – أيمػػوؿ/سػػبتمبر

٘.]ٜٜٔ

اظصؿ ا نعميزي
The Greatness Which Might Be Theirs: Bahá'í Law and Principle: Creating Legal and
Institutional Structures for Gender Equality
BIC Document #95-0826.5
http://bic.org/statements-and-reports/bic-statements/95-0826e.htm
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