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 التقديم
 

 
 *الطيب البكوش .  د                                                                 

 
يتƃسـم الواقـع اǙجتماعي العربي مقارنة بالمجتمعاƘ المتقدمة بأنŇ وضع المرأة فيه دون ما               

 ومناهضة  تقتضـيه المواƛـيق والعهود واǙتفاقياƘ الدولية الداعية ƍلى المساواة بين الجنسين           
 .جميع أشكال التمييز على أساس العرق أواللون أو الدين أو الجنس

ولئـن صـادقƘ الـدول العربـية على النصوƭ األساسية المكونة للشرعة الدولية لحقوق               
              Ƙبالتزاما Ċعلى بنود أساسية تفقد المصادقة قيمتها وتخل Ƙالعديد منها قد تحفظ ŇنƎف Üاإلنسان

تناƳ بالمبادƏ المنصوƭ عليهاÜ وتبعا لذلǁ ضعف اإلرادة        الـدول وتـنمŇ عـن ƹـياب اǙق        
 .السياسية للنهوƯ بأوضاƳ المرأة العربية

بـيد أن هذǉ األحكام متفاوتة جدŇا من بلد عربي ƍلى ƈخرÜ وǙ يمكن ƍطالقها تعميما  ƃǙƍ من                   
 . حيƹ ƚلبة العوائق مقارنة بالمكاسب

ية كبرǎ في تربية النشÜƐ فƎنŇ بقاءها على       ولما كانƘ المرأة تمƛل نصف المجتمع ولها مسƌول       
هـامش الـدورة اǙقتصاية والنشاط اǙجتماعي والمسƌولية السياسية يمƛل عائقا أمام التقدم             

 .اǙجتماعي والتنمية اإلنسانية الشاملة

واقتـناعا مـن المعهد العربي لحقوق اإلنسان بأنŇ النهوƯ بأوضاƳ المرأة العربية ƍنما هو               
م النهوƯ بحقوق اإلنسان العربية عامةÜ فقد أولى الموضوƳ أهميŇة خاصة           دعامـة من دعائ   

 1995وǙسـيما فـي السـنين العشر األخيرةÜ فقد شارǁ في مƌتمر بيكين ـ الصين سنة                 
 بدراسة هامة عن الوضع القانوني واǙجتماعي للمرأة 

 
 
 
 
 
 
 رئيس مجلس ƍدارة المعهد العربي لحقوق اإلنسان* 
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ل دراسة خاصة ببعƯ البلدان وهي جزء من برنامƝ متكامل ضمن الخطة            العربية من خال  
واعتمادا على المعطياƘ الموضوعية التي أبرزتها        . ) 1999ـ1995( اǙستراتيجية  

الدراساÜƘ وتماشيا مع خطة عمل قمة بيكينÜ عمل المعهد على تنفيذ مشروƳ متكامل                
 ويتواصل ضمن   ) 2003 ـ   2000(للنهوƯ بأوضاƳ المرأة العربيةÜ أدرƜ ضمن الخطة      

 . ) 2007 ـ2004( الخطƃة الجارية 

وƍنŇ المƌلŮفŽ الذي يضعه المعهد العربي بين أيدي القرŇاء والباحƛين يمƛل حلقة أساسية من هذا               
المشروƳ تتمƛل في دراسة خاصŇة بمشاركة المرأة العربية في الحياة السياسيةÜ باعتبار نوعيŇة             

    ƍ ǎفاق          المشاركة دليال على مدƈ شرا علىƌيرها في سياسة بالدها ومƛسهام المرأة العربية وتأ
 األردن والبحرين وتونس والجزائر     :هذǉ المشاركة في عينة هامة من البالد العربية وهي           

 .والسودان وسوريا وفلسطين والكويƘ ولبنان والمغرب واليمن

Ü قد أفرزƘ سلسلة من     2003وƍنŇ نتائƝ هذǉ الدراساƘ التي ناقشتها ندوة عمŇان في أواسط            
الدوراƘ التدريبية الهادفة ƍلى تحسين القدراƘ العربية ورفع مستوǎ مشاركة المرأة العربية            

 .في الحياة السياسية

ƍنŇ لهذǉ الدراساƘ قيمة توƛيقية كبرǎ تجعل منها  مرجعا لمعرفة الواقع عن كƛب حتى تكون                
صة في كل بلد عربيÜ وحتى يمكن العمل        الندواƘ والدوراƘ التدريبية مالئمة لǖوضاƳ الخا     

على تنمية المكاسب وتعميق الوعي بأنŇ حقوق اإلنسان العربي تبقى منقوصة ما دامƘ حقوق              
المرأة العربية مهضومة وما دام نصف المجتمع واقعا على هامش الشأن العام وهو سياسة               

 .المجتمع من أجل التنمية الشاملة
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 األولى في البلدان العربية Þ هل تترجم القوانين المختلفة  من الدرجة*هـل المـرأة مواطـنة    
ومـنها قوانين اإلنتخاباƘ أحكام الدساتير من حيƚ كفالة مساواة الموطنين أمام القانون Ü بل هل                

 وليس الرجال فقط  Þ هل       "الرجال والنساء   " تقـر هـذǉ القوانين بأن المقصود فعلياŹ بالمواطنين          
قƯ بين أحكام الدستور من جهة واألحكام التمييزية في القوانين المختلفة           يمكن قبول أو  فهم التنا     

                 Ƙوهل الحكوما Þ ر التاريخي المدمر لهذا التمييزƛاأل Ƙالمجتمعا ǁهل تدر Þ ǎمـن جهـة أخر
جـادة في القضاء على التمييز الذي مورس ضد المرأة طوال قرون Þ وهل المجتمعاƘ مستعدة                

ƛنائية لمعالجة ƛƈار هذا التمييز وتعويƯ النساء ما فاتهن من فرƭ           إلتخـاذ تدابير وƍجراءاƍ Ƙست    
وما طالهن من ظلم وƍجحاف Þ وهل هناǁ قناعة حقيقية بضرورة وجدوǎ وأهمية مشاركة المرأة               
في الحياة العامة Þ هل تدرǁ النساء قدراتهن وهل هن واعياƘ ألدوارهن في الحياة العامة  وفي                 

إلجتماعي اإلقتصادي ÞÞ وهل هن راƹباƘ في أداء هذǉ األدوار          التنمـية والنشـاط والحـراǁ ا      
وتحمل مسئولياتها  Þ هل تعرف المرأة ويعرف الرجل كل منهما حقوقه اإلنسانية وحقوق اآلخر               
ÞÞ هـل هناǁ قدر كاف من اإلدراǁ لمخاطر شل طاقاƘ الناس والنساء بشكل خاƭ وƍقصائهن                

ر والتخطيط للمستقبل ÞÞ  هل نحن على وعي     عـن المشـاركة في فهم الماضي وصياƹة الحاض        
بـترابط وتشابǁ العوامل ذاƘ التأƛير  على وضع ودور كل من المرأة والرجل بما فيه العوامل                 
الذاتـية والموضـوعيةÜ البيولوجـية واإلجتماعـية ÞÞ وهل نحن على وعي بأهمية المناƢ العام           

 حقوق والحرياƘ وƍحترامها Þالسياسي كالديمقراطية والحكم الجيد ومدǎ اإلعتراف بال

             ƌاإلقتصادية اإلجتماعية على تحقيق العدالة وتكاف Ƙير ونمط وطبيعة العالقاƛوهـل نعرف تأ
الفرƭ على جميع المستوياƘ بما فيه المشاركة السياسية ÞÞ هل حددنا اإلحتياجاƘ ذاƘ األولوية              

 .اس ووضعنا يدنا على المشكالƘ األساسية التي تعيق ƈمال وطموحاƘ الن
                                                           

 . على ƍعتبار أن المواطنة عالقة قانونية وسياسية مباشرة تربط الفرد بالدولة وترتب حقوقاŹ وواجباƘ متساوية*
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 على أهمية تعليم البناƘ والبنين وعلى ضرورة بناء حكم عادل ƹير            1لقد ركز مفكرو النهضة   

 . مستبد وعلى أهمية اإلرتقاء بأوضاƳ المرأة 

 ليƌكد على أن عصب 2 2002وبعدمـا يـزيد على قرن جاء تقرير التنمية البشرية العربية         
مشكالƘ عديدة أخرǎ تكمن في نقƭ الحرية       المشـكالƘ الكابحة لتحقيق التنمية المنشودة ضمن        

ومهما قيل في التقرير وتقييمه فهو بال شǁ جريء جرأة          . ونقـƭ المعرفة ونقƭ تمكين المرأة       
مفكروا عصر النهضة في ƍعادة تأكيد الحاجة ƍلى مجابهة مشكالƘ معلقة مذاǁ ومن بينها قضية               

 . المرأة 

 اإلتجاǉ الصحيح في العديد من البلدان       ƍنŇ مـا تحقـق ومـا تم ƍنجازǉ من خطواƘ هامة في            
                  Ƙالمشكال ǉالعربية لم تتمكن بعد من تجاوز هذ Ƙينفي أن المجتمعا Ǚ Ü العربـية وفـي األردن
وأنهـا بحاجة ƍلى جهود ƍستƛنائية ومضاعفة لتحقيق ذلƍ Ü ǁنŇ المشكالƘ والتحدياƘ الكƛيرة التي               

نواقƭ المشار ƍليها وهنا بالضبط تكمن أيضاŹ  تعـيق تقدم هذǉ المجتمعاƘ تجد سببها وعلتها في ال         
 . الحقيقية للنجاح في مواجهة التحدياƘ فرصتها 

وǙ يكفـي هـنا اإلسـتمرار في نهƝ شهدناǉ منذ سنواÝ Ƙ أقصد التشخيƭ والشكوǎ والتفسير                 
 فقد ƈن اآلوان ألن نتقدم عملياŹ بƎتجاǉ المعالجة والتصويب وأن نسعى            – على أهميتها    –والتحليل  

               Ɲالكفيلة بتحقيق نتائ Ƙونعمل على تحديد وتحقيق األهداف وتبني السياسا Ü Ƙلردم الفجوا Źجديـا
ملموسـة Ü وتنفـيذ الـبرامƝ والمشاريع وƍتخاذ التدابير الكفيلة بذلǁ وعن طريق ƍستنهاƯ كل                

 .الطاقاƘ واإلمكانياƘ حكومية وƹير حكومية

ƚ طبيعتها وتحدياتها Ü وتسارƳ اإليقاƳ الزمني       ƍنŇ التطوراƘ في األوضاƳ عربياŹ وعالمياŹ من حي       
           Źفكريا Źقافياƛو Źجتماعياƍو Źقتصادياƍو Źالمعاصرة على مختلف األصعدة سياسيا Ƙالحضارا Ƙلمنجزا
وعلمـياŹ ممـا Ǚ يسمح بأي تسويف أو تأجيل أو ƍنتظار Ü وقناعتنا بحقنا في أن ندافع عن وجود                    

تشكل في مجموعها موجباƘ تلزمنا بالتحرǁ قبل فواƘ       وتقـدم مجتمعاتـنا وعن هويتنا وأحالمنا        
 .اآلوان 

                                                           
 .محمد عبدÜǉ رفاعه الطهطاوي والطاهر حداد وƹيرهم 1
 ".2002التنمية اإلنسانية العربية "وق األمم المتحدة اإلنمائي بعنوان  التقرير الصادر عن صند 2
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وعـندما نطـرح قضـية المرأة فأننا Ǚ نتصدǎ فقط للمطالبة بوجوب اإلقرار لها بحقوقها                
اإلنسـانية ورفـع التميـيز والظلم التاريخي والقائم عنها Ü ولكننا نتصدǎ أيضاƍ Źلى أحد عوامل                 

Ƙ وƍمكاناƘ نصف المجتمع وزجها بفاعلية في الشأن        عجـزنا وتخلفـنا ونسعى إلستنهاƯ قدرا      
العام Ü وفي جهود التنمية والتطور والتقدم والتحديÜ ƚ وأنا Ǚ نرǎ هنا أن قضية المرأة معزولة                 
أو مسـتقلة عن جملة قضايا وهموم المجتمع وطنياŹ وعربياƍ Ü Źنما اعتبرها  قضية أساسية وهامة                 

ا مواصلة أنكارها أو ƹƍفالها أو التقليل من شأنها بل أن من            وملحـة Ü وأرǎ أنه Ǚ يفيد مجتمعاتن       
شـأن موقـف كهذا المساهمة في تفاقم مشكالتنا وترسيƣ عوامل عجزنا ورفع مستوياƘ اإلحباط               

 . والتخلف واليأس ƍلى أقصاها

  Ňنƍ     ابـتة التي تبدو  بديهية     مـن الحقـائقƛوالتقارير        ال Ƙللجميع والتي ترد في معظم األدبيا 
 ويمƛل هذا اإلقرار بحد ذاته دليالŹ وتأكيداŹ على أن        Ü   " المرأة نصف المجتمƲ   ّنإ " ة بالنساء الخاص

واقع هذا  المقاييس الهامة المعبرة عن     المƌشراƘ و وضع المرأة في المجتمعÜ أي مجتمعÜ هو أحد         
نظمة ها أ لمكانة تكف بحقوق و  وتقدمهÜ فبقدر ما تتمتع المرأة       ئهنمادرجة   و ǉمدǎ تطور المجـتمع و  

ما تتاح للمرأة فرƭ التعليم والعمل والتعبير عن قدراتها وƍبداعاتهاÜ           وقوانيـن المجـتمعÜ وبقدر    
الƛقافية في مختلف المجاƘǙ     قد خطا على طريق تحقيق التنمية المنشودة والتقدم        يكـون المجتمع  

 .واǙجتماعية واǙقتصادية والمدنية والسياسية

لتمييز ضدها ليس مقصوراŹ على مجتمعاƘ بعينها بل        وألن قضـية المـرأة قضية عالمية وا       
أولƘ الهيئاƘ الدولية هذǉ القضية     قد  تعانـي مـنه النساء بقدر أو بƉخر في مختلف المجتمعاÜƘ ف           

بƎنشاء األطر والهيئاƘ وتنظيم     في العقود القليلة األخيرة      Ƙ المجتمعاƘ انهمكƍهـتماماŹ خاصـاŹ و    
والمشاريع والتوسع في البحوƚ والدراساƘ     رامÜ  Ɲوتكƛـيف الـب    والفعالياƘ المƌتمـراƘ وعقـد   

ل تسليط الضوء   جأددة األطراف من    ـاǙتفاقياƘ الدولية المتع  ƍعداد الخطط و  واستحداƚ اآللياƘ و  
قد أجمعƘ كل تلǁ الجهود من هياكل       Ü و على هذǉ القضية والعمل على النهوƯ بأوضاƳ المرأة         

أو Ü  بالمرأة  مباشرة  نها   م دولية سواء الخاƭ  وطنية ƍ Üقليمية أو     اتفاقياƘ  ومƌتمـراƘ   وعقـود و  
 كانƘ متخصصة في مجاƘǙ أخرǙ ǎ يمكن معالجتها بنجاعة 
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دون التصـدǎ لقضـية المـرأة وهي في الحقيقية جميع مجاƘǙ النشاط اإلنساني بما فيه العمل                 
ه Ǚ يمكن   نƍƃ والعدالة الجنائية والسالم واألمن وƹيرها    حقوق اإلنسان   وية  ـالتنموالبيئة  والطفـل و  

 وƍ Ǚƍذا كانƘ   بمشاركة متوازنة من كافة فئاƘ المجتمع        ƃǙأو سالم ƍ  تحقـيق تنمية أو ديمقراطية      
 .  ا فيهاأساسيشريكا فاعال والمرأة 

             Ɯلى استنتاƍ المقدمة يقودنا ǉفي هذ Źليه عابراƍ اإلشارة Ƙكل ما سبق Ňنƍ    أساسي يقضي بضرورة
 . خاصة السياسية وعلى جميع المستوياƘفي كافة المجاƘǙ المرأة مشاركة 

ولكـن هـذǉ المشـاركة لن تكون ذاƘ معنى ƍن لم تتم في ƍطار الديمقراطية والشراكة الحقيقية                  
              Ƙطار أداء الواجباƍ القاعدية فحسب أو في Ƙفي المستويا Ǚ ةŇوالشراكة الحقيقية والمشاركة الفعلي

 . صنع القراراƘ وƍدارة الشأن العام أيضاوتحمل المسƌولياƘ فقطÜ بل في مستوياƘ القيادة و

ما هي وسائل هذÞ      ǉ عني بالمشاركة السياسية للمرأة   نوالسـƌال الـذي يطـرح نفسـه هنا ماذا           
 ǉ اǙنتخاباƘ النيابية فقط Þ ولǘجابة على هذ       لىÞ وهـل هـذǉ المشاركة مقصورة ع       المشـاركة   

" بمشاركة المرأة في الحياة السياسية         لغاياƘ هذǉ الورقة فƎننا نقصد    نه  أح  ن نوضŇ أ يجب   ألسئلةا
وتشمل هذǉ الحقوق حق التمتع بالجنسية ومنحهاÜ حق اإلنتماء         (ممارسـتها لحقوقهـا كمواطـنة       

              Üلقاء دفع الضرائب Ƙحق التمتع بالخدما ÜنتخابǙحق الترشيح وا Üالحق في األهلية Üوالحمايـة
 المƌهل والكفاءة Ü حق التعبير عن       حـق تولي الوظائف العامة المختلفة دون تمييز وعلى أساس         

ƍرادة سياسية مستقلة حرةÜ الحق في تكافƌ الفرƭ والمساواة أمام القانون وحق التنظيم السياسي              
 ).والمدني واإلجتماعيÜ حق اإلجتماƳ واإلختالف والحق في التمتع بجميع حقوق اإلنسان

في ƍدارة الشأن   مشاركتها  وة على   أما عندما نشير ƍلى المشاركة في صنع القرار فƎننا نقصد عال          
مواقع ومناصب   الحق في تولي  (العـام كمواطنة وعضو في الهيئاƘ السياسية والمدنية المختلفة          

التنفيذية  :  في الدولة  سلطاƘ األساسية الƛالƚ  ل في ا  ƍتخاذ القراراƘ  سياسية عليا ووسيطة مناط بها    
 Ü الموالتشريعية والقضائية Ƙومن خالل قيادة الهيئاÜ األحزاب السياسية ك ختلفة في المجتمع 
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مـن هيـئاƘ ومنظماƹ Ƙير حكومية ومنظماƘ المجتمع المدني األخرǎ           وجماعـاƘ الضـغط     
المختلفة في مواقع قيادية ومƛƌرة وذاƘ      وسائل اǙتصال الجماهيري    واإلعالم و النقاباƘ المهنية   و

 Ƙصالحيا. 

الكبيرة واختالل التوازن البين بين ƍدوار كل من        والحقـيقة أنه Ǚ يلزمنا جهد كبير إلƛباƘ الفجوة          
Ǝذا  ف - التي تشكو أصالŹ من خلل عام        -الرجال والنساء في مجتمعنا من حيƚ المشاركة السياسية         

لخرجنا المتاحة نخرƜ حتماŹ    األرقام  النظر من خالل ƍستقراء الواقع حولنا وقراءة        قمـنا بتدقـيق     
   ǁأن هنا ǉمفاد ƜستنتاƎوأن هذا التمييز يطال           م تمييز سلبي    ب Ü زال يمارس ضد المرأة Ǚورس و

الرسمية واألهليةÜ  على الساحة السياسية    ووجودها  ن جهودها   أوالمختلفة بصورة عامة     حقوقهـا 
وقدراƘ حاجاƘ المجتمع في مجال التنمية السياسية       مع   أبداǙ    Ź يتناسب  الحكومية وƹير الحكومية  

وأن مشاركتها  Ü  امنةÜ وǙ مع نسبتها العددية في المجتمع       النسـاء الكبير الك     وطاقـاƘ  Ƙوƍمكانـا 
 . وتأƛيرها في صنع القرار تكاد Ǚ تلحظ 

أسئلة مختلفة حول العوامل والظروف التي جعلƘ المرأة تحقق الكƛير من            هـذا الواقـع      ويƛـير 
ر في  اإلنجازاƘ على صعيد التعليم  أو العمل مƛالŹ ولكنها أخفقƘ في تحقيق معدƘǙ مشاركة أكب              
النساء الحياة السياسية والعامة في البالد Ü ويƛير هذا الواقع تساƘǙƌ حول سبب  عزوف ƹالبية                

تفضيلهن مجاƘǙ  عن اإلنخراط في النشاط السياسي والمشاركة فيه و       المـتفوقاƘ علميا أو عمليا      
     ƭالخا Ƴكالقطـا ǎاألعمال ( أخـر Ƴاألكاديمي ) والمهن قطا Ƴيرها أو  الخيري أو أو القطاƹ

مـن المجاƹ ƘǙير السياسية Ü هل ألن الممارسة السياسية ما زالƘ محظورة فعلياŹ وتنطوي على    
                   ƘǙأم أن المجا  ÞÞ فائدة حقيقية Ƙير ذاƹ ممارسة شكلية Ƙأم ألنها ما زال Þ نائيةƛستƍ مخاطـر

ءة مساحة أوسع لتحقيق الذاƘ والطموح على أساس الكفا       األخـرǎ بـدأƘ بـالفعل تتـيح للمرأة          
بينما Ǚ زال النشاط السياسي عرضة لمنافساƘ حادة وƹير نزيهة أحياناŹ أو أنه محكوم              والجـدارة   

بـروابط وعالقاƘ تنتمي بطبيعتها ƍلى بنى ƍجتماعية تقليدية Ü قبلية ما زالƘ المناصب السياسية               
ذ ÞÞ أم أن    فـي ظلها حكراŹ على قياداƘ تقليدية تتوارƚ المناصب على نحو Ǚ يسمح للنساء بالنفا              

ǎقو Ƙاإلعتراف بمواطنة المرأة التامة والفعلية ما زال محل جدل وما زال 
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                   Ǚ وعلى أية حال يبدو أنه ÞÞ من درجة أقل Źمواطنا Ǚƍ المرأة ǎتر Ǚ قافته السائدةƛالمجـتمع و 
دوار يمكننا ƹƍفال اإلرƚ التاريخي الطويل من التمييز البنيوي الناشƐ عن تقسيم العمل وتحديد األ             

                ǁتربوية وقواعد سلو Ɲوتقاليد ومناه Ƙقل بعاداƛم ƚرƍ فـي المجـتمع على أساس الجنس وهو
 . ƍجتماعية

على وجود  منذ أواخر السبعينياƘ    في العقود الƛالƚ الماضية     قد جرǎ   العرف  صحيح أن   
 السيدة أنعام (التشكيالƘ الوزارية المتعاقبة    الغالبية العظمى من    في   في منصب وزير      امرأة

 للتنمية  2002رويدة معايطة ƈخر الوزيراƘ     . تنمية ƍجتماعية والسيدة د   / المفتيÜ أول وزيرة    
 Źاإلجتماعية أيضا(  Ü           الى منصب نائب لرئيس الوزراء Ƙالنساء األردنيا ǎحدƍ Ƙوقد وصل)  د ريما

السيدة ليلى شرفÜ وزارة    / كما أشغلƘ النسƘء وزاراƘ أخرǎ هامة مƛل وزارة اإلعالم          ) خلف
نساء في منصب أمين عام أو مدير عام        عدد من ال  Ü كما تم تعيين     )تخطيطÜ الصناعة والتجارة  ال

     Ƙوشهد Üأيضا تعيين    حقبة  دائرة ومستشار وسفير Ƙامرأة في مجالس بلدية وقروية     99التسعينا  Ü
منهن واحدة فازƘ برئاسة    انتخاب عشر نساء في هذǉ المجالس        وأدƘ هذǉ التجربة Ǚحقاƍ Źلى      

ديǙƍ Ü أن تدني نسبة ƍشغال النساء لمناصب سياسية عليا بدرجة كبيرة مقارنة بمشاركة              مجلس بل 
معظم النساء العامالƘ وتحديدا    النساء في قطاعاƘ ومجاƘǙ عمل أخرǎ يبقى حقيقة قائمة Ü ف           

      Ƙجمالي العامالƍ ر من نصفƛيعملناك         Ü جتماعيǙالصحة والتعليم والعمل ا Ƴبينما في قطا  Ǚ
 %. 8سوǎ ل  في هذǉ القطاعاƘ االرجة تبلƸ نسب

ياƘ  نسبة النساء في مستو    نŇفƎفي قطاƳ التعليم    العامالƘ  ارتفاƳ نسبة النساء    وعلى الرƹم من    
 .%10 صناعة القرار في وزارة التربية والتعليم هي فقط اإلدارة العليا ومراكز

ماƘ النسائية والحقوقية   مع ذلǁ فƎنŇ تنامي الحراǁ اإلجتماعي والنشاط المدني وجهود المنظ         و
ن نشهد مزيدا من اǙختراقاƘ اإليجابية لصالح        أتوقعاƘ وƈمال ب  ب والديمقراطية يشير ويسمح  

 .المرأة في السلطة التنفيذية وفي القطاعاƘ األخرǎ المختلفة 
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أي مجلس األمة المƌلف من مجلسي األعيان والنوابÜ حيƚ يجسد          ما في السلطة التشريعية     أ
 كمصدر للسلطاƘ وƍرادته من خالل انتخاب ممƛلية لعضوية مجلس النواب وحيƚ            الشعب سلطته 

يمكن ƍعتبار نتائƝ اإلنتخاباƘ مƌشراŹ على موقف قوǎ المجتمع األكƛر تأƛيراŹ في العملية                 
ويبلƸ عدد أعضاǉƌ    يعين بƎرادة ملكية  مجلس   وهو   -مجلس األعيان   اإلنتخابية من المرأةÜ و   

 الذي تعتبر تشكيلته خريطة للشخصياƘ القيادية ذاƘ الخبرة         –واب  نصف عدد أعضاء مجلس الن    
           ǎقة من القيادة من جهة أخرƛقل السياسي من جهة والمتمتعة بالƛوالفعالية وال  Ü   فأن قراءة األرقام

ذاƘ الصلة تدل على أن اإلرادة السياسية العليا كانƘ أكƛر ƍستجابة لمطلب المشاركة السياسية                
عيين عدد من السيداƘ في مجلس أألعيان تقليداŹ يتم اإللتزام به في جميع               للمرأةÜ فقد أصبح ت   

سيداƘ أيضا أي   ) 3(ق  ــسيداƘ وقد ضم المجلس الساب    ) 3( يضم حاليا    الذيمجلس  دوراƘ ال 
 .من المقاعد% 8بنسبة 

 مرشحة  12 تقدمƘ   1989أما بالنسبة لمجلس النواب فالوضع أكƛر بƌساŹ ففي ƍنتخاباƘ عام           
عن  سيدة واحدة    1993 نجحƘ في اǙنتخاباƘ النيابية عام       اƘ ولم تفز أي منهنÜ بينما     لǘنتخاب

 النيابية  ǙنتخاباƘفي ا مرشحة  ) 17(Ü ولم تتمكن    )مقعد الشركس (مقعد مخصƭ ألقلية عرقية     
 من الفوز بأي من المقاعد Ü وقد وصلƘ سيدة واحدة الى مقعد برلماني شاƹر بسبب                1997 لعام  

 .2001أواخر عام  المجلس وتم انتخابها من قبل مجلس النواب نفسه وفاة أحد نواب

ولم تدخل المرأة األردنية سلǁ القضاء Ǚƍ بعد جهود بذلتها اللجنة الوطنية لشƌون المرأة                
 1996عام  ) السيدة تغريد حكمƘ  (والحركة النسائية لسنواƘ طويلة حتى تم تعيين أول قاضية           

 . ائية منذ ذلǁ التاريƣوتتالى تعيين نساء في مناصب قض

 كاألحزاب وجماعاƘ   قيادة وعضوية تشكيالƘ المجتمع المدني السياسية     أما وضع المرأة في     
Ǚ يختلف  فهو  ) المرئي والمسموƳ والمقروء  (واإلعالم  والهيئاƘ النقابية المهنية والعمالية     الضغط  

 ƚحي Źيراƛجم  % 10 تشكل النساء في جميع األحزاب ما نسبته         كƍ فقط من   Üالي أعضاء األحزاب
وفي الغالب هن أعضاء في تلǁ األحزابÜ وباستƛناء فوز ƛالƚ سيداƘ ومن الجولة األولى في                

 انتخاباƘ مجلس
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 شورǎ حزب جبهة العمل اإلسالمي التي أجريƘ في الشهر األول من العام الماضي وكان               
الالحقة المقرر ƍجراƌها في    ن يتضاعف ذلǁ العدد في الجولة الƛانية من اǙنتخاباƘ          أمن المتوقع   
 اإلسالميةÜ اليساريةÜ (ن األحزاب األردنية    أƍ  Ǚوذلǁ الفوز اعتبر مƌشرا جيداÜ      . نفس الحزب 

على العموم تعاني من ضعف عام ينعكس على عالقاتها مع المواطنين دون استƛناءÜ               ) القومية
أةÜ فهذǉ األحزاب Ǚ تختلف     كƛر سوءا بالنسبة للمر   أن كان األمر    ƍسواء رجاǙ كانوا أو نساءÜ و     

ن تتمتع تلǁ األحزاب بوعي سياسي وفكري       أه يفترƯ   نƃأفي نظراتها المحافظة للمرأةÜ برƹم      
 .كبير

 
  : 

ن تطالب وتنادي بحقها في الحياة ومساواتها مع الرجل في الحقوق والواجباÜƘ            أكان على المرأة    
يل في الدستور يحرر المرأة ويعطيها حقوقهاÜ وما لبƚ         فانطلقـƘ حركة النساء تنادي بƎجراء تعد      

ان تحـول هذا النداء أمام العناد واǙستنكار الى أولى حمالƘ العصيان المدني في أرجاء مختلفة                
 .من العالم أبرزها بريطانيا والوǙياƘ المتحدة األمريكية 

          Ƙارتفع للمناداة بحقوق المرأة هو صو Ƙماري ولستون كران  " فـأول صو  Ƙ "   1792في عام Ü
أي فـي بداية القرن التاسع عشرÜ ولكن الصوƘ لم يسمعÜ وضاƳ في ƹياب الواقع المرير الذي                 

 .فحيا صوتها" ضبعه في هيئة امرأة " كانƘ تعيشه المرأة Ü فقد أطلق على ماري لقب 

 جل الحصول على حقها في    أو الصراƳ المرير الذي خاضته المرأة من        أولـم تكـن ƛورة النساء       
                 Üالعمل Üكحقها في التعليم Üيرةƛتنقصها أشياء ك Ƙكان ǁبل الى جانب ذل Üنـتخاب فحسـبǙن أا

Ɯروة خاصة بها بعد الزواƛ ǁوفي امتال Üتصبح طبيبة. 
 
 
 
 
 
 

 
 )ƍ20/1/2002سالم اون Ǚين  "أردنيات ينتƢبن الرجال ويرفضن أنفسهن"األخبار : المصدر(

 ƍلى أنŇ نسبة النساء في نقابة الممرضين والممرضاƘ 1999وتشير دائرة اإلحصاءاƘ العامة لسنة وتشارǁ المرأة في النقاباƘ المهنية 
Ü وحسب أرقام النقابة ÷Ü17 ونقابة الصحفيين ÷Ü27 والمهندسين الزراعيين ÷Ü31 وأطباء األسنان ÷Ü43 وفي نقابة الصيادلة ÷73

 .÷Ü8 والمهندسين ÷Ü16 ونقابة المحاميين ÷13ي  رجلÜ أي أنŇ النسبة الفعلية ه600 امرأة من بين 80لديهم 

ǎأسباب أخر ǁما هنالƃنƍو Üمن حال المرأة Ǚالمرأة في المجال السياسي ليس بأفضل حا Ňالتمييز ضد Ňلى أنƍ وهنا تجب اإلشارة. 

 20



 

وجاءƘ حاجة المرأة للمساواة في تلǁ الميادين الخاصة لم تكن كافية Ǚنتشالها من الوضع الذي 
ن تطالب بحقها في ألى ƍيشهÜ بل كانƘ بحاجة ƍذا أرادƘ لحركتها ان تنتصر وتƛمر كانƘ تع

 .اǙنتخابÜ فمن خالل ذلǁ تستطيع الوصول الى األهداف والحقوق التي تنشدها

جل حقوقه وحريتهÜ وانطالقا من هذا المبدأ يجب على المرأة ان تبدا            أفالـرجل يصـارƳ من      
ولذا ... ن وما يتوصلون ƍليه من وراء نظرياتهم السياسية         الطـريق دون اǙعتماد على السياسيي     

وبدأƘ تطالب الى ان تمكنƘ     . فƎنها عندما بدأƘ الصراƳ لم تنال بكل األخطار التي قد تعترضها          
            Üفنلندا Ü Ɲالنروي Üاستراليا Üنيوزيلندا Üبريطانيا Üالمتحدة ƘياǙمـن التمـتع بكامل حقوقها في الو

 .لم الصين وƹيرها من دول الع

 :أما فيما يتعلق بالمرأة األردنية في هذا المجال بالتحديد 

 فǖول مرة في تاريƣ األردن ارتفع صوƘ المرأة األردنية  للمطالبة            1954ففـي أوائـل عـام       
بحقوقهـا كاملة طبقا لمبدأ المساواة والديموقراطية التي نƭ عليها الدستور األردني Ü وقام اتحاد               

Ü لتحقيق  "  وحدة عربية كاملة     –حقوق ومسƌولياƘ متساوية    " شعار  المـرأة العربـية بـƎطالق       
 .مطالب المرأة األردنية 

 نشرƘ صحيفة الجهاد وبقية الصحف خبرا مفادǉ ان وفدا ن اǙتحاد أي اتحاد              30/11/54وفي  
المـرأة العربية قام بتقديم مذكرة لجاللة الملǁ والرئيس الوزراء ولرئيس مجلس األعيان والنواب              

الـبا بـتعديل قانون اǙنتخاب ومنع المرأة حق اǙنتخاب ولترشيح للمجلس النيابي والمجالس              مط
 .البلدية 

 نشرƘ جريدة فلسطين وبقية الصحف المحلية أهم مواد قانون اǙنتخاب الجديد            3/10/55وفي  
ق ولم ترضى المرأة بهذا الح. Ǚنتخاب في المرأة المتعلمة فقط اوالتـي تـم بموجبها حصر حق      

وتجـددƘ وتكـررƘ المذكـراƘ والعرائƯ الموقعة من قبل النساء األردنياƘ ونقابة المحاميين              
والموجهـة الـى مجلـس الـنواب رئيسا ونواباÜ رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس األعيان                
وأعضـاء مجلـس األعـيان للمطالـبة بحقوق المرأة السياسية تحƘ شعار تريد حقا كامال ƹير                 

 ƭوبقية الصحف المحلية17/10/1955ة الجهاد المصدر جريد(منقو (. 
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Ňأم               Ƙمذكرة لرئيس مجلس النواب موشحة بمئا Ƙا المرأة األمية التي لم يشملها التعديل فقد قدم

 الظروف القاسية   هنŇتالبصماƘ وجاء فيها نحن المواطناƘ األردنياƘ الباصماƘ أدناǉ اللواتي حرم         
  .زŇأ الحق Ǚ يتجنŇا اǙنتخابي كامال ألطالب بحقننوالتقاليد البالية من العلم 

 رفـع اتحـاد المرأة العربية الى كل من مجلسي األمة والوزراء مذكرة              1/12/1956وفـي   
 : تضمنƘ المطالب التالية 

المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية Ü وتعديل قانون اǙنتخاب تعديال يمنع              : أوال
ƹير منقوƭ في ان تنتخب وتنتخب في المجالس النيابية والبلدية Ü هذا            المرأة األردنية حقا كامال     

طبقا للبند األول من المادة السادسة من الدستور األردني وعمال بنظام حقوق اإلنسان Ü وبالنظام               
األساسـي لهيـئة األمم المتحدة Ǚسيما وان األردن عضو في هذǉ المنظمة العالمية Ü ونظرا Ǚن                 

المجتمع الذي Ǚ يتم نموǉ نموا كامال اǙ بمساهمتها فيه بمساهمة فعالة Ü        المـرأة تكـون نصـف       
وبالتالـي تمشيا مع الركب العالمي المتمدن الذي منع المرأة هذا الحق Ü وǙ سيما معنى التحرر                 

 .ونصف المجتمع مشلول

 .عƛاƘ العلمية مساواة المرأة في جميع مراحل التعليم اǙبتدائي والƛانوي والعالي وفي الب : ƙانيا

مساواة المرأة مع الرجل في العمل واألجور Ü وفتح المجال أمام المرأة للعمل في جميع                : ƙالƙا
وظائف الدولة وعدم تفضيل الرجل عليها في حالة تساوي الكفاءة والمƌهالƘ العلمية وفقا للمادة              

 .من الدستور ) 22(

لǖجور وساعاƘ العمل وكل ما يتعلق      وضـع تشريع من شانه حماية العمال بالنسبة          : رابعـا 
 منه  23بحقوقهم وخاصة النساء واألحداƚ طبقا لنƭ الدستور األردني في البند الƛاني من المادة              

. 

وفـي حقـبة الخمسيناƘ شاركƘ المرأة في جميع المناسباƘ الوطنية وسارƘ مبتهجة بتعريب              
         Ƙفي المسيرة التي وأد Ƙوتقديرا من       الجيش وتأميم قناة السويس كلما سار Üǉحلف بغداد في مهد 

             ƣالرائدة في نفس الفترة أقام اتحاد المرأة العربية بتاري Ƙ25/2/1957المرأة األردنية بالمبادرا 
 وبالتعاون مع اǙتحاداƘ النسائية
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واألحـزاب المختصـة بتحقيق مطالب المرأة أرسلوا البرقياƘ للجهاƘ المختصة وفي مقدمتها             
  ǁانه             و .برقية جاللة المل Ǚا Üصل وطيدا بتحقيق مطالب المرأةǙالمظاهرة الوطنية كان ا ǉبعد هذ

                Ƙتحاد وكافة األحزاب السياسية واستقالǙذ صدر أمر بحل اƍ تشتهي السفن Ǚ الرياح بما Ƙسار
 .10/4/1957الوزارة الوطنية في 

 لمسيرة وذلǁ   وفـي حقبة الستيناÜƘ تابعƘ نخبة من السيداƘ المƌمناƘ بتحقيق رسالة اǙتحاد           
 . عن طريق تقديم المذكراƘ للجهاƘ المختصة Ǚستئناف نشاط اǙتحاد ولتليبية مطالب المرأة

 . صدرƘ اإلرادة الملكية بتعديل قانون اǙنتخاب1/4/1974وفي 

 عدل قانون البلدياƘ لصالح حقوق المرأة في اǙنتخاب والترشيح للمجالس           1/4/1984وفـي   
 .البلدية 

 26/10/1982 عاد اǙتحاد النسائي للعمل من جديد وحل مرة ƛانية في            1974وفـي أوائل    
  .    5/9/1981بعد ان تم تأسيس اتحاد نسائي حكومي في 

 على حقها في اǙنتخاب     1974 المرأة األردنية قد حصلƘ في عام        نŇأ وعلـى الـرƹم مـن       
حياة البرلمانية لمدة    تعطيل ال  فƎنŇوالترشـيح بموجـب التعديل الذي جرǎ على قانون اǙنتخاب           

     Ƙالحياة السياسية بشكل عام          ح )1983 -1974(تقـارب العشر سنوا ǁال دون خوضها  معتر
 . واǙنتخاباƘ النيابية بشكل خاƭ خالل تلǁ الفترة

 انتخاباƘ فرعية على المقاعد الƛمانية الشاƹرة في 1984 األردن شـهد فـي ƈذار        نŇأورƹـم   
ƍحياÜ ǉƌ اǙ ان الملفƘ للنظر انه لم تتقدم الى تلǁ اǙنتخاباƘ            مجلـس النواب األردني الذي أعيد       

 .أي مرشحة Ü حيƚ اقتصر الترشيح على الرجال

   ŇبـدǙ الفرعية             وهـنا ƘنتخاباǙمعركة ا Ưالسياسية على خو ǎالقو Ưقبال بعƍ من القول ان 
تمƛيل المرأةÜ  كـان ينطلق من أهمية تمƛيل نفسها في نلǁ اǙنتخاباÜƘ ولم تشغل اهتمامها قضية               

 .خاصة مع قلة عدد المقاعد الشاƹرة وكƛرة عدد المرشحين المذكور

Ƙالنيابية لعام     شكل ƘنتخاباǙعملية ا    1989 ا Ƙنقطة انطالق     لتحول والتي رافق Ü الديموقراطي 
فعليا كمرشحة  فقد خاضƘ المرأة هذǉ اإلنتخاباƘ      لمشاركة النسائية في اǙنتخاباƘ النيابية      هامـة ل  
 وكانƘ قدن واحدƈ Ü في وناخبة
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  Ƙتقدم ƍ    ƘنتخاباǙا ǁدوائر اتخابية هي    ) 6(مرشحة توزعن على    ) 12(لى تلÝ   التي - عمان
     Ƙدوائرها السبع بسبع مرشحا Ƙحظيـ- Ü      معان Üالزرقاء Üالبلقاء Ü و.  اربد   ǁيمكن القول  مع ذل

وعليه .  مرشحا 648عددهم  اللذين بلƸ   ان عدد المرشحاƘ لم يتناسب مع العدد الكلي للمرشحين          
المرشحين وهى نسبة متدنية جدا ƍذا ما أخذنا        عدد  من ƍجمالي   % 1.85عن  نسبتعن  زد  م ت  ل لـم   

والتفاƌل العام الذي سادها Ü والحالة      م السياسي الذي رافق هذǉ اǙنتخاباƘ       زخبعيـن اǙعتـبار ال    
           Ƙشـهد ƚاإلقليمـية والدولـية المواتـية حيـ     Ƙشهد ǎبلدان عربية أخر  ƘǙممتحوƛنحو  لةا 

 .الديمقراطية 
 

   : 

ƍŇفي القانون الدولي والم   واألساسي   المـبدأ العام     نƘالدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان    عاهدا  - 
وحق كل ƍنسان    عدم التمييز المساواة بين البشر و   هو مبدأ    -المدنية والسياسية   ومـنها الحقوق    

لجميع ها ومسئولية كل دولة في كفالة هذǉ الحقوق         المنصوƭ علي  الحقوق   في التمتع بكل الحقوق   
 والخاضعين لوǙيتها دون أي تمييز ألي سبب كانÜ وان الناس           هااألفـراد الموجوديـن في ƍقليم     

جمـيعا سواء أمام القانون ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وبالتساوي ما بين الرجال              
 .والنساء على حد سواء

الذي أصبح يشكل مرجعية أساسية      اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان      اه تضمن ǉ المـبادƏ  وهـذ 
حيـƚ حظـي بقبول عالمي جعل أحكامه ذاƍ Ƙلزامية أدبية من جهة وأعطاها قيمة القانون جهة                 
أخـرÜǎ  ووردƘ نصـوƭ صـريحة حول هذǉ المبادƏ والحقوق في معظم المعاهداƘ الدولية      

  Ý بالحقوق المد       ومـنها ƭاتفاقية القضاء على جميع أشكال         العهـد الدولـي الخا Ü نية والسياسية
التميـيز العنصـريÜ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةÜ اǙتفاقية الدولية بشان               

لى مصادقة الحكومة   ƍالحقـوق السياسية للمرأةÜ اǙتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة ƍضافة           
لصادرة عن المƌتمراƘ الدولية والتي منها على سبيل المƛال         على العديد من الخطط واإلعالناƘ ا     

 Ǚ الحصر ƍعالن وخطة عمل مƌتمر فينا
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Ü وƍعالن وخطة عمل بكين الصادرة عن المƌتمر الدولي الرابع          1993 فينا   - لحقوق اإلنسان   
 . وƹيرها1995بكين  -حول المرأة 

ƍلى  اقياƘ واإلعالناƘ والخططلقـد سـعى المجـتمع الدولي ومن خالل هذǉ المعاهداƘ واإلتف       
 مختلف بلدان العالم   واضح منع المرأة من المشاركة في ƍدارة الشƌون العامة في           معالجـة خلـل     

 فالقاعدة األساسية أن األحكام المتساوية تصلح       -وحـرمها من حق أساسي من حقوقها اإلنسانية         
نفس النتيجة ƍذا ما طبقƘ على ƹير       إلقامة العدل بين المتساوين ولكن األحكام المتساوية Ǚ تحقق          

 مما أقتضى معالجاƘ    -المتساوية أصالŹ بحكم عوامل واقعية وتاريخية ذاƘ تأƛير Ǚ يمكن ƹƍفاله            
خاصـة وأبـاح الـتوجه ƍلى ƍتخاذ تدابير ƍستƛنائية تهدف ƍلى معالجة هذا الخلل ووضع كل من                  

الى تغييب المرأة   هذا الحرمان    ǎأدد  المرأة والرجل في حالة مساواة واقعية Ǚ مفترضة فقط Ü لق          
وبالتالي عدم مشاركتها في ƍتخاذ     وبالتالي ابتعادها عن المشاركة في الحياة السياسية        وƍقصـاءها   

القراراƘ ومن خالل هذا اإلقصاء والتغييب حرمƘ النساء من حق أساسي من حقوقهن كانƘ له  
ن ƹير مسموƳ وبالتالي ƍحتياجاتهن ƹير      ƛƈار سلبية كبيرة Ü لقد كانƘ رƌية النساء ƹائبة وصوته         
رƹم أن معظم دساتير الدول تنƭ على       Ü  ملـباة وحقوقهـن ƹير مصانة ومواطنتهن ƹير تامة          

      Ü فجاء القانون الدولي لمعالجة هذا الخلل بان ارجع األمور الى وضعها           المسـاواة بين المواطنين
ان وقة والتي تم ذكرها ƈنفا Ü خاصة        الدولية ذاƘ العال  والمعاهداƘ  الطبيعـي من خالل المواƛيق      

واجبة اإلحترام كجزء من القانون الدولي وملزمة للدول التي صدقƘ          تلǁ المواƛيق   العديـد مـن     
    Ƙوبالتالي أصبح Ü يتجزا من التشريع الوطني        جزءا   علـيها Ǚ    للدول األطراف فيها حول العالم 

 .فاقياƘالذي صادق وانضمƍ Ňلى معظم هذǉ اإلتبما في ذلǁ األردن 

وعـند مراجعة النصوƭ الواردة في تلǁ المواƛيق الدولية نجد أنها نصƘ صراحة على ان               
التمتع بالحقوق المدنية والسياسيةÜ يجب ان يتم بدون تمييز من أي نوƳ كانÜ وعلى سبيل المƛال                

"  :ه  نƃأقد نصƘ على     من العهد الدولي الخاƭ بالحقوق المدنية والسياسية      ) 3( المـادة    نŇأنجـد   
 تتعهد الدول األطراف في Ƥǉا
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العهـد بكفالـة تساوǎ الرجال والنساء في حق التمتƲ بجميƲ الحقوق المدنية والسياسية              
الناس جميعا سواء   : " منه أيضا على  ) Ü)26 ونصƘ المادة    "المنصـوƫ علـيها في Ƥǉا العهد        

ن أي هذا الصدد يجب     أمـام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايتهÜ وف            
ن يكفل لجميع األشخاƭ على السواء حماية فعالة من التمييز ألي           أيحظـر القانون أي تمييزÜ و     

سـببÜ كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو ƹير سياسي أو اǙصل                   
 .  "القومي واǙجتماعيÜ أو الƛروة أو النسب أو ƹير ذلǁ من األسباب

ـ  د عرفـƘ اتفاقـية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة Ü مصطلح التمييز ضد                ولق
أǎ " ألƹراƯ هذǉ اǙتفاقية يعني مصطلح التمييز ضد المرأة         " المـرأة فـي مادتها األولى بأنه        

تفـرقة أو اسـتبعاد أو تقيـيد يتم علǍ أساس الجنس ويكون من ƙƆارǇ أو أƷراضǈ توǉين أو                   
مرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية         إحباط االعتراف لل  

واالجتماعية والƙقافية والمدنية أو في ميدان ƢƆر ، أو توǉين أو إحباط تمتعها بهǇƤ الحقوق أو                
 ".ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلǍ أساس المساواة بينها وبين الرجل 

قية ذاتها نصوصا واضحة تدعو الدول الى اتخاذ تدابير للتعجيل بالمساواة           كمـا تضمنƘ اǙتفا   
  ).4و3المواد ( الفعلية بين المرأة والرجل ومن هذǉ المواد وعلى سبيل المƛال Ǚ الحصر 

أي أو تلǁ اإلتفاقية     الدولة الطرف في ذلǁ العهد       تلزمتدقيق النصوƭ اآلنفة الذكر نجد أنها       وب
وق المدنية والسياسية Ü واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة            العهـد الدولي للحق   

         Ü العالقة Ƙيق ذاƛـيرها مـن المواƹل في      وƙضمان وكفالة الحق في    واجب فعلي وقانوني يتم
 المواد التي تم    ƭ وǙ تن  في االمتناƱ عن التمييز،   يتمƙل  منƲ التمييز، وواجب سلبي     المسـاواة و  

أنها نصƘ على ƍمكانية    هذǉ المبادƹ Ü Əير     تطبيق  ن  أبشتفاصيل  ǉ على أي    اإلشـارة ƍلـيها أعال    
قصد بجائزة ƍذا كانƍ Ƙصالحية في طابعهاÜ أو ƍذا نفذƘ          وƍعتبرتها   التدابير اإليجابية    اللجوء ƍلى 

 عادلجل ضمان تمƛيل أتدارǁ تمييز سابق وهو ما يعرف بالتمييز اإليجابي من 
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تحƘ  حرم من التمتع بحقوقه لظروف معينةÜ وقد جاء ذلǁ           ومنصف ومالئم لجزء من السكان    
(المادة  " مشروƳ المبادƏ العامة بشان الحرية وعدم التمييز في مسالة الحقوق السياسية            "  عنوان  

من التدابير التي Ǚ يمكن اعتبارها تمييزيةÜ اǙ انه اشترط          التمميز اإليجابي   والتي اعتبرته    ) 11
 .ƍ Ǚذا ظلƘ هنالǁ حاجة ƍليها ƍعدم دوام هذǉ التدابير 

هـذا مـن الناحية النظرية ومن وجهة نظر القانون الدولي Ü أما من الناحية الفعلية والتطبيق           
على الرƹم من النصوƭ الدستورية التي      أنه  : العملـي لمـا يجري في األردن فانه يمكن القول           

وعلى الرƹم من النƭ صراحة     انون  تƌكد على عدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة أمام الق         
 اǙجتماƳ وتأليف الجمعياƘ واألحزاب السياسية على ان تكون ƹايتها          في األردنيين   علـى حـق   

             Ü تخالف أحكام الدستور Ǚ نظم Ƙحق األردنيين في مخاطبة    ومشـروعة ووسـائلها سلمية وذا
لوظائف العامة والعليا على    تولي المناصب العامة والتعيين ل    األردنيين في   السلطاƘ العامة Ü وحق     

     Ü هلƌعلى    أساس الكفاءة والم ƭنتخاب        كما نǙوحق الترشيح وا Ü حق العمل لجميع المواطنين
اǙتفاقياƘ والمواƛيق الدولية والتي دعƘ     العديد من   بوƍلتزامه   األردن   تصديقÜ وعلـى الرƹم من      

ق من الناحية النظرية Ü اǙ ان       الى ضرورة سن التشريعاƘ أو تعديلها بما وينسجم مع تلǁ المواƛي          
           Ü بموجب أحكام الدستور Ƙير من القوانين األردنية التي صدرƛتمييزية    الك ƭعلى نصو Ƙنطوƍ

على (  وبطريق ƹير مباشر على تعميق الفجوة بين المرأة والرجل لصالح الرجل             أدƘ وبالتالـي 
 / انون الجنسية األردنية ق / 1974قانون اإلنتخاباƘ وخاصة قبل عام     سـبيل المـƛال Ǚ الحصر       

قوانين األحوال  / قوانين العقوباƘ   /  قوانين التقاعد والضمان اإلجتماعي      قـانون جوازاƘ السفر   
 ). وƹيرها من القوانين الشخصية

قـد شهد األردن مساعي حƛيƛة لتعديل العديد من األحكام والنصوƭ وجرƘ دراساƘ             و
ظماƘ المعنية Ü وتم بالفعل ƍدخال بعƯ التعديالƘ        مستفيضة لها من قبل الهيئاƘ والجمعياƘ والمن      

ǉهذ Ňم  من أنƹوعلى الر Ü خالل السنتين األخيرتين 
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الـتعديالƘ تمƘ بموجب قوانين مƌقتة صدرƘ عن السلطة التنفيذية في ƹياب السلطة التشريعية             
 الحقيقة  ي Ǚƍ أنها ف   – وهـو ما يƌخذ عليها بحق ويعƌضها لمراجعة Ǚحقة من البرلمان القادم              –

 ƭالفر ƌمال النساء بالتقدم الفعلي نحو القضاء على التمييز وكفالة الحق في تكافƈ تنعش. 

Ü جملة من   " األردن أوŹǙ   " لقـد  طرحـƘ لجنة ƍستشارية تم تشكيلها مƌخراŹ عرفƘ بلجنة             
الـتوجهاƘ اإليجابـية فيما يخƭ المرأة كما دفعƘ بƎتجاǉ تبني فكرة تخصيƭ عدد من المقاعد                

ودار الجدل حول هذا التوجه بين مƌيد ومعارƯ وƍختلفƘ اآلراء حول           ) كوتا نسائية   ( لنسـاء   ل
النسبة وعدد المقاعد وƹيرها من التفاصيل ويبدو أن مطالب الحركة النسائية بهذا الخصوƭ لن              

من المقاعد  % 20تجد طريقها ƍلى التحقيق Ǚƍ بنسبة ضئيلة حيƚ طالبƘ النساء بنسبة Ǚ تقل عن               
ـ   مقاعد فقط بينما يبلƸ عدد مقاعد مجلس النواب          8 – 6يما الـتوجه الحكومـي هو لتخصيƭ        ف

 .  مقاعد 104

ƍنŇ تعديـل قـانون اإلنتخابÜ وƹيرǉ من النصوƭ التمييزية من شأنه أن يفسح المجال نحو                
مشـاركة سياسـية أوسـع للنساء في الحياة السياسيةÜ كما أنŇ من شأن اإللتزام بأحكام الدستور                 
والمواƛـيق واإلتفاقياƘ الدولية ذاƘ الصلة أن يسهم في تحفيز هذǉ المشاركة Ü ويبقى األمر األهم             
عندما نتحدƚ عن اإلطار القانوني هو أوÝ ŹǙ البحƚ عن سبل فعالة لتنفيذ وتطبيق القوانين العادلة                

تطوير وتعديل  وƛانياÝ Ź البحƚ عن سبل فعالة ل      ..) معـرفة القـانون والقدرة على اإلحتماء به         ( 
توسيع قاعدة الحوار والمشاركة في عملياƘ      ( األحكـام التميـيزية أو القاصرة أو ƹير المالئمة          

وƛالƛاÝ Ź السعي ƍلى ƍحاطة     .. ) مـراجعة وتطويـر التشـريع ومشـاركة النساء في هذǉ العملية             
لرادعة عواقب اإلخالل بالقانون والجزاءاƘ ا    ( النصـوƭ القانونـية بضـماناƘ اإللـتزام بها          

 .. ). للمخالفين وتوفر سبل اإلنتصاف القانوني ومدǎ تييسير حق التقاضي

ƍنŇ تنقـية التشريع من النصوƭ التمييزية وƍقرار تشريعاƘ دستورية تلتزم المبادƏ األساسية      
فـي ضـمان المساواة وتكافƌ الفرÜƭ وƍشاعة حالة من الطمأنينة بترسيƣ الديمقراطية وتعزيز              

سيادة القانون وتوفير حماية فعالة لحقوق اإلنسان كلها خطواƘ هامة وأساسية           ƍسـتقالل القضاء و   
 للتوصل ƍلى ƍطار قانوني 

 28



 

يسـاعد علـى تحقيق مشاركة أكƛر فعالية للمواطنين عموماŹ وللنساء في الحياة السياسية بشكل               
               Źيغير الواقع ولكنه يجعل تغيير هذا الواقع ممكنا Ǚ ǉصحيح أن القانون وحد Üƭخا  Źويمكنه أيضا

 .أن يجعله أكƛر يسراŹ وأسرƳ في تحقيق األهداف والنتائƝ المرجوة
 

  )  : ( 

              Üتبوأن أعلى المناصب السياسية في بالدهن Ƙنساء عظيما ƭالى قص ƣتشـير كتب التاري
شعار لى سدة الحكم في حقباƘ تاريخية لم يكن للديموقراطية فيها عنوان أو           ƍوقـد وصلƘ النساء     

 .أو نظام

ن يتطور الوضع السياسي للمرأة كƛيرا بعد بزوƷ فجر الديموقراطية Ü اǙ            أوكان من المتوقع    
             Ƙير من الدعواƛطالق الكƍ م منƹعلى الر ƚان هذا التوقع لم يحد   Ƙوبروز العديد  ورفع الشعارا

Ƙمن الحركا. 

مراكز صنع  نساء  وفـي عصـرنا هذا نجد ان منطقة الشرق األقصى تصدرƘ العالم بعدد ال             
الديموقراطيةÜ بل  الدول   قمة قائمة    تتربع على  Ǚفي دول   القـرار على أعلى مستوياته السياسية و      

تعداد سكاني كبير وƍمكانياƘ محدودة نسبيا كالفلبينÜ اندونيسياÜ بنغالدشÜ وسابقا          ذاƘ  فـي دول    
 .الهند 

ƍŇالعالمي واإلقليمي وال        ن ǎهامة ومفصلية     عب وطني مسـيرة المرأة على المستو Ƙبمحطا Ƙر
علـى مـدǎ عشراƘ السنين بل ومئاƘ السنينÜ اǙ ان األكƛر أهمية في العقود األخيرة هو عقد                  

(دة  ــففي مƌتمر منظمة المرأة والتنمية والبيئة الذي تبنى اǙجن        . التسعيناƘ من القرن الماضي   
ـ     ) 21 كƛر صحة  أكوكب  "  لىƍ أي اǙجندة مسودة الوƛيقة التي تدعو        يالخاصـة بالمـرأةÜ وه

ية مƛƌرة استطاعƘ من خاللها ان      ƉلƘ المرأة ب  حÜ وهكذا تسل  "وسالما في القرن الواحد والعشرين      
وƛيقة الفي  " الجندر   –النوƳ اǙجتماعي   "  المساواة على أساس الجنس      أقرار فصل عن  تنجح في   

 .وƍعالن ريو ) 21(ة فيما بعد بعنوان اǙجندوالتي أعلنƘ ألمم المتحدة الصادرة عن ارسمية ال

المتعلقة بتمكين المرأة وتعزيز    ) 21( جوانـب التركيز واǙلتزام في اǙجندة        Ƙ الوƛـيقة    وشـمل 
 Ý  نقاط هامة حول تمكين المرأة منهاوضعها عدة 
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 .اǙعتراف بدور المرأة وشراكة المرأة مع الرجل -1

 . سهولة وصول المرأة الى الموارد -2

3-ƚارتباطها بالفقر والعمل والتعليم والصحة واألمن  قضايا المرأة من حي . 

 . منظماƘ المرأة وتمكينها في عملياƘ التنمية -4

 . حقوق المرأة Ü والمعلوماتية واألبعاد المƌسسية -5

 تصدرƘ قضية المرأة والمساواة على أساس الجنس الكƛير من المƌتمراƘ           1992ومـنذ عـام     
 :واللقاءاƘ الدولية والتي كان منها 

   1993المƌتمر الدولي لحقوق اإلنسان والذي عقد في فينا عام  •

 1994المƌتمر العالمي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام  •

  1995 القمة الدولية للتنمية اǙجتماعية الذي عقد في كوبنهاجن عام  •

 1995المƌتمر الدولي الرابع للمرأة الذي عقد في بكين عام  •

  1996تحدة الƛاني للمستوطناƘ البشرية الذي عقد في استنبول  مƌتمر األمم الم •

 . وƹير ذلǁ من اللقاءا1996Ƙالقمة الدولية للغذاء الذي عقد في روما  •

أمـا على الصعيد اإلقليمي فقد شهدƘ الحقبة األخيرة من القرن الماضي اهتماما خاصا بالمرأة               
ها في عملياƘ التنمية وفي صياƹة شكل       وقضـاياها في معظم دول العالم النامية لتعزيز مشاركت        

 .المجتمع الذي تنتمي ƍليه وعالقاته مع الغير 

وحققـƘ المـرأة فـي هذǉ الدول تقدما نسبيا مضطردا في معدƘǙ التعليم والمستوǎ الصحي                
                     Ƙسساƌبفضل ما تقوم به الم ǁوذل Ü ǎللنسـاء مـن جهـة وفـي مـيدان العمل من جهة أخر

عليمية ومƌسسة األسرة وبعƯ وسائل اǙتصال الجماهيري من عملياƘ         اǙجتماعية والƛقافية والت  
التنشـئة اǙجتماعـية وتنمية الموارد البشرية التي يمكن استƛمارها إلحداƚ التغيير المنشود في              
وضـع المرأة وتفهم قضاياها سواء على صعيد زيادة الوعي بوضع المرأة ودورها الذي ƹǙنى               

حقيقية أو على صعيد انعكاس مƛل هذا الوعي على منظومة القيم           عنه كشرط من شروط التنمية ال     
 .والمواقف واǙتجاهاƘ اǙجتماعية بشكل ƍيجابي وبالتالي حدوƚ التغير النوعي المنشود 
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ـ  Ňالمرأة              أم Ɯدماƍ سياسة Ƙالمرأة األردنية فقد ظهر ƭا على الصعيد المحلي األردني وما يخ
وذلǁ عن طريق فرƭ     ) 80-75(ي خطة التنمية الوطنية     في عملية التنمية وتعزيز مشاركتها ف     

التعلـيم للمرأة وتنظيم برامƝ معينة لها للتدريب Ü كما تم التعبير عن هذǉ السياسة من خالل عقد                  
مƌتمـراƘ وندواƘ نظمƘ من قبل مƌسساƘ حكومية وƹير حكومية بالتعاون مع وكاƘǙ األمم              

دفƘ تهيئة مناƢ افضل لمشاركة المرأة في العمل   المـتحدة المتخصصـة نتيجة للسياسة التي استه       
Ƙمن خالل الخطط التنموية والتشريعا ǁوذل. 

              Ƙوحلقا Ƙوندوا Ƙتمراƌشهد األردن م Üالمرأة في عملية التنمية Ɯدماƍ ومع هذا التوجه الى
                   Ǚتكاد تخلو ورقة عمل تم مناقشتها خاللها ا Ǚو Üالمرأة في التنمية Ɯدماƍ يـدƌعديـدة ت ƚبحـ

ـ  رƘ علـى دعـوة األجهزة لتحمل مسƌولياتها والمساعدة على خلق الظروف الموضوعية             وذك
لتحسـين واقع المرأة في المجتمع والتصدي للصعوباƘ التي تواجهها وتذليل العقباƘ التي تحول              
دون مشـاركتها بفاعلية في عملية التنمية Ü حيƚ يتطلب اǙهتمام بالمرأة تكاتف الجهود السياسية               

ة واǙجتماعية والƛقافية واإلعالمية لخدمة قضاياها بƎحساس من المسƌولية التي أكدتها           واǙقتصادي
 .المواƛيق الدولية أشارƘ بهاÜ تأكيدا لحقوق المرأة بمفهومها الشامل

وجـاءƘ مصادقة األردن لالتفاقياƘ الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد             
سياسية للمرأة Ü تأكيدا على التزامه واعالنا للعمل على النهوƯ          المـرأة  وعلى اتفاقية الحقوق ال      

 .بالمرأة األردنية Ü للتمتع بحقوقها المدنية والسياسية على قدم المساواة 

Ƙير الحكومية وفي مقدمتها            وقامƹ Ƙير الرسمية والمنظماƹالرسمية و Ƙسساƌالعديد من الم 
      ƛƌون المرأة بجهود واضحة ومƌوفي         اللجنة الوطنية لش Ü الدولية ǁرة لترجمة ما جاء في الصكو

المشـاركة الجادة في وضع وتنفيذ توصياƘ المƌتمراƘ الدولية الخاصة بالمرأة Ü بقناعة ودراية              
 .وهدوء تمشيا مع عملية التغيير الƛقافي والقيمي 

ومن الجدير ذكرǉ هنا وبناءا على دراسة استطالعية حديƛة للدكتور محمد جهاد الشريدة عن              
 صدرƘ في كانون" المرأة األردنية في المجال السياسي " 
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 موضوƳ مشاركة المرأة األردنية في األنشطة السياسية بشكل         نŇأ والتي جاء فيها ب    2002الƛاني  
يد والمعارضة أو الرفÜƯ في مناƢ تسعى من خالله الكƛير من           يعـام Ǚ يـزال يتأرجح بين التأ       

 .تأكيد هذا الحضور وترسيخه بصعوبة كبيرةالفعالياƘ والتنظيماƘ النسائية الى 

وقـد أمكـن اǙسـتخالƭ من نتائƝ الدراسة المذكورة ان نسبة ملحوظة من أبناء المجتمع                
وذلǁ يأتي على عكس ما يتوقعه البعƯ من        . األردني يƌيدون عمل المرأة في المجال السياسي        

ويالحظ أيضا بان النسبة الغالية     . تأيـيد المجتمع لعمل المرأة في المجال السياسي مازال متدنيا           
علـى أفـراد العينة يعتقدون بأنه Ǚ يوجد تأƛير لتكوين المرأة البيولوجي على العمل في المجال                 

 التأهيل العلمي العالي للمرأة     نŇأالسياسـي كمـا تبين انه النسبة الغالية من أفراد العينة يعتقدون ب            
 .لمجال السياسي يزيد من قدرتها ويحسن أدائها في العمل في ا

ـ  Ňأن من الدراسة أيضا     وتبيŇحصة            ن ƭيد تخصيƌي Ǚ ƚما يزيد على نصف حجم مجتمع البح 
 أفراد العينة يعتقدون بان دور المرأة األردنية        نŇأمحـددة للنساء في عضوية مجلس النوابÜ كما         

 . ƹير فاعل اآلنفي مناقشة القضايا السياسية مازال حتى

 ƹالبية المجتمع األردني يرǎ بان العقيدة الدينية Ǚ         أنŇ يǙ وه أرة  وهـناǁ قضية جديرة باإلشا    
 Ưله البع Ɯعمل المرأة في المجال السياسي على عكس ما يرو Ưتعار. 

ن تقوم وسائل اإلعالم بتقديم قضايا المرأة بالصورة التي         أوقـد أوصƘ الدراسة على ضرورة       
رة المجتمع واتجاهاته نحو المرأة ومشاركتها      تƌدي الى ƍحداƚ المزيد من التغيير اإليجابي في نظ        

في مختلف جونب الحياة وان على التنظيماƘ النسائية األردنية ان تطرح قضايا المرأة باألسلوب              
الـذي يخدم ƹاياتها وان على األحزاب السياسية والمنظماƘ الشعبية والنقابية ان تأخذ دورها في               

 .النهوƯ بمستواها ومعالجة مشكالتهاطرح قضايا المرأة بالصورة التي تƌدي الى 

هـذا مـن ناحـية ومـن الناحية األخرǎ وفيما يتعلق بوضع المرأة في اǙنتخاباƘ السابقة                 
 ه على الرƹم مننƍƃوانتخاباƘ المجالس البلدية األخيرةÜ فانه يمكن القول 
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لى  على حقها في اǙنتخاب والترشيح بموجب تعديل ع        1974 المـرأة قـد حصلƘ في عام         نŇأ
                Üير قليلة من النضال خاضته المرأة األردنية لتفعيل هذا الحقƹ نتخاب بعد فترةǙقـانون اƍ  ǙأŇن 

تعطيل الحياة البرلمانية لمدة عشر سنواƘ تقريبا قد حال دون خوضها معترǁ اǙنتخاباƘ النيابية              
حاƘ في انتخاباƘ    أهمية التجربة األولى لمشاركة مرش     نƍŇه يمكن القول    نƃأخـالل تلǁ الفترةÜ كما      

1989      Ƙلƛالنيابـية قد م Ňم        أوƹور Üأل محاولة لكسر احتكار الرجال للنيابةŇظروف التنافس لم    ن 
تكـن متكافـئة أبـداÜ اǙ ان بعƯ المرشحاƘ حققن مواقع متقدمة في تلǁ اǙنتخاباƘ رƹم عدم                  

 .فوزهن

سوا على المقعد   فمـƛال احتلـƘ جانيـƘ المفتي المركز الƛالƚ من اصل ƛمانية مرشحين تناف             
هدǎ . أصواÜ Ƙ وحصلƘ د   ) 2604(الشركسـي فـي الدائـرة الƛالـƛة لمديـنة عمان برصيد             

الفـاخوري علـى المرتبة السادسة بين ƛمانية مرشحين تنافسوا على المقعدين المسيحيين برصيد              
 Ƙف صوǙƈ ةƛالƛ وصل الى نحو. 

Ƙ على المرشحاƘ من    وحصـلƘ المرشـحتان عن دائرة اربد على أعلى األصواƘ التي حصل           
النسـاء فـي عمـوم األردن باألرقام المطلقة ƍ Üذ حصلƘ مفيدة سويدان في المرتبة الرابعة بين                 

صوتا وحلƘ عيدة المطلق في     ) 3817(خمسة مرشحين للمقعد المسيحي الوحيد وبرصيد وصل        
صواƘ وصلƘ  مرشحا تنافسوا على المقاعد اإلسالمية الƛمانية لكن بأ       ) 64(من بين   ) 34(المرتبة  

ƍ 3495( لـى (           ناديا بشناق في المرتبة Ƙوفـي الزرقاء حصل Üصـوتا)51(صل  أن  ـم) 21 (
 1989جدول المرشحاƘ انتخاباƘ عام     (صوƘ  المصدر    ) 2602(مرشـحا برصيد وصل الى      

 ƣ13/11/1997في جريدة الدستور الصادرة بتاريƭ 27( . 

 Ü فقد انحسر عدد     1993باƘ النيابية لعام    وكانƘ تجربة المرأة األردنية اكƛر سلبية في اǙنتخا       
  Ƙالمرشحاƍ     ومع Üة فقطƛالƛ ألىŇن      Ƙالسيدة توجان فيصل وصل ƍ     لى البرلمان كأول امرأة أردنية

          Üحكرا على الذكور لعقود طويلة Ƙسسة ظلƌتقـتحم مƍ  ǙأŇعليها      ن Ƙالتي حصل Ƙجملة األصوا 
ن ƍجمالي األصواƘ التي اقترعƘ     % 4.3صوتا Üأي   )3933(ـيتجاوز ال م  المرشـحاƘ الƛالƚ ل   

 لصالح المقاعد التي ترشحن لهاÜ وكانƘ حصة لسيدة توجان فيصل في هذǉ اǙنتخاباƘ من
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من ƍجمالي المقترعين في الدائرة الƛالƛة وكان       %4صوتاÜ أي   ) 1885(ـاألصواƘ لم تتجاوز ال   
الجدول : المصدر  (خابية  على نتائƝ هذǉ الدورة اǙنت    " الصوƘ الواحد   " من الواضح تأƛير قانون     

 1997أما في انتخاباÜ 3/11/1997 (    Ƙ جريدة الدستور     1993لمرشحاƘ اǙنتخاباƘ   ) 2(رقم  
  ).1993مقارنة بانتخاباƘ ( عدد المرشحاƘ عاد الى اǙرتفاƳ نسبيا نŇأفمع 

ƍ Ǚأƃ3.24مرشحة أي ) 17(ه لم يتجاوز ن % ƘنتخاباǙا ǁجمالي المرشحين في تلƍ من . 

تقتصـر المشـكلة علـى استمرار تدني عدد المرشحاƘ وانما باتƘ المشكلة تتركز في               ولـم   
لى الخبرة أو الرصيد الالزم من الƛقافة والخبرة        ƍنوعيتهن Ü حيƚ كانƘ أƹلبية المرشحاƘ يفتقرن        

العملـية والـوزن التمƛيلي Ü وبعبارة أخرǎ فان زيادة عدد المشاركاƘ كان شكليا Ü ولم يعكس                 
ا فـي المجـتمع والحياة السياسية لصالح ترشيح المرأة ويجب ان Ǚ ننسى ان               تحـوǙ جوهـري   

              Ƙالنقابا ǁوكذل Ü من قبل عدد من األحزاب السياسية المعارضة Ƙالمقاطعـة السياسية لالنتخابا
شخصية عامة للتوقيع على مذكرة تدعو      ) 60(المهنـية وبعƯ المنظماƘ النسائية وانضمام نحو        

 اǙنتخاباƘ ترشيحا واقتراعا قد اƛر بقوة على عدد ونوعية المرشحاƘ الى            المواطنين الى مقاطعة  
 .)1997(اǙنتخاباƘ النيابية عام 

          Ƙانتخابا Ƙذا كانƍ هنا انه ǉ1993ومـن الجدير ذكر        Ƙم قلة عدد المرشحاƹبر Ƙقد انته ƍ لى
              Ƙفي انتخابا Ƙعدد المرشحا Ƴفان ارتفا Ü سقوط  ترافق مع    1997فـوز السـيدة توجان فيصل

اد فوق الضعفينÜ   ز رصيدها من أصواƘ المقترعين قد       نŇأالسـيدة توجان فيصل نفسهاÜ بالرƹم       
ƘنتخاباǙا ǁفي تل ǎكما لم تفز أي مرشحة أخر. 

ـ أ Ňالـبلدية ف       م ƘنـتخاباǙا فـي اƎŇن    Ƙير  الصورة ليسƛأفضل بك  Ƙفحتى انتخابا Ü   1995عام 
وقد بادرƘ األميرة . ضوية المجالس البلديةللمجـالس الـبلدية لم تكن هناǁ مشاركة نسائية في ع          
سيدة في عضوية اللجان البلدية     ) 99(ن  عييبسـمة واللجنة الوطنية لشƌون المرأة الى التنسيق بت        

ة في عموم المجالس    ل مرŇ  اللجان التي كلفƘ بƎجراء اǙنتخاباƘ عامة ǙوŇ       يالمشـكلة حينذاÜǁ وه   
 .البلدية
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 نŇأƍ  Ǚ نبهƘ الى ضرورة وجود نساء في المجالس البلديةÜ          وبالرƹم من الخطوة اإليجابية التي    
مرشحة وقد فازƘ في تلǁ     ) 20(كƛر من   أاǙنـتخاباƘ التي جرƘ في نفس العام لم تشارǁ فيها           

اǙنـتخاباƘ تسـع سيداƘ فقط ƍحداهن وصلƘ الى رئاسة ƍحدǎ البلدياÜƘ وفيما بعد قام مجلس                
 .الس البلديةسيدة في عدد من المج) 19(الوزراء بتعيين 

مرشحاƘ ) 8(سيدة فاز منهن    ) 43(فقد ترشحƘ   ) 1999( في اǙنتخاباƘ البلدية األخيرة      أمŇـا 
سيدة كأعضاء في عدد من     ) 25(فقـط بعضوية المجالس البلدية Ü وقامƘ الحكومة Ǚحقا بتعيين           

 .المجالس البلدية 

ن لم يكن استحالة    ƍلية لصعوبة   وهكذا فقد جاءƘ الدوراƘ اǙنتخابية الƛالƚ لتذكر بالتجربة العم        
حصول المرأة األردنية على تمƛيل Ǚئق في المجلس النيابي والمجالس البلدية عبر ƈلياƘ المنافسة              
              Ƙقافة المهيمنة على المجتمع األردني وفي ظل معطياƛالمفتوحة مع المرشحين الذكور في ظل ال

 .أة وبيئة تشريعية وسياسية تعمل على ترشيح التمييز ضد المر
 

 : 

كƛر من مجال وأƛبتƘ    أعلـى الـرƹم من اإلنجازاƘ الكƛيرة التي حققتها المرأة األردنية في             
 .جدارتها وقدرتها وكفاءتها على الصعيدين العام والخاÜƭ اǙ أنها مازالƘ تشكل أقلية سياسية

ةÜ وقد دلƘ   وهـى بذلـǙ ǁ تنفرد وǙ تختلف كƛيرا عن وضع المرأة في بالد العالم المختلف               
      Ƙأعدتها األمم المتحدة شمل Ƙحصائياƍ)151 (   على ÜأدولةŇمعدل نسبة النساء في البرلمان عام       ن 

Ü 13.4)بما فيها دول الشمال   (في بلدان أوروبا    % 15.2في بلدان الشمالÜ    % 38.8 كان   2000

 %    Ü2.15 بلدان أوروبا بدون دول الشمال %  Ü14.2 في بلدان أمريكا %  Üسياƈ 13.5 في بلدان

 %      Üفريقيا في جنوب الصحراء     % 11.7 فـي بلـدان المحـيط الهاديƍ أما في الدول   . في بلدان
في المجلسين معا النواب    % 13.4والمعدل العالمي كان    . فقط% 3.5العربـية فالنسـبة هـي       

ـ واألعـيان أو م    (منهم  ) 34087 (2000ام  ـــع دد البرلمانيين ـا يماƛلهماÜ حيƚ بلƸ ع    ـ
  .امرأة) 5260
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 : من برلماناƘ العالم هي برلماناƘ ) 22(أسƘ النساء وتر

                   Ü جزر البهاما Ü جاماكيا Ü بيرو Ü بولندا Ü بيليز Ü انتـيغو وبربودا Üاسـتراليا ÜسـبانياƍÜيوبياƛأ
                Üكرواتيا Ü فنلندا Ü السويدÜ سورينام Ü جنوب أفريقيا Ü جمهورية الدومنيكان Ü ǁجمهوريـة التشي

 .ة المتحدة Ü النرويÜ Ɲ الهند وهولندا ليسوتو Ü المكسيÜ ǁ المملك

 : 

ƍ  ǙأŇن             Ǚ ر على المشاركة النسائية الفاعلة على الصعيد السياسيƛƌالتي ت Ƙكبيرة  تزال المعيقا 
لى ƍ المناƢ العالمي السائد بما يحمله من عولمة متوحشة أعادƘ           نŇأفعلـى الصـعيد العالمي نجد       

 منطق القوة والقهر وتغييب الديمقراطية والمساواة على        لىƍاألذهـان شـريعة الغـاب باستنادها        
لى منطق حرية التجارة دون قيود تضمن حقوق الغالبية الفقيرة من شعوب            ƍالمسـتوǎ العالميÜ و   

العالم وفرضها شروطا قاسية وظالمة على المجتمعاƘ النامية ليس من شانها سوǎ زيادة الفقراء              
مستدامة وƹيرها من المظاهر التي Ǚ شǁ أنها سوف تƌدي          فقـرا وتدمير فرƭ التنمية العادلة ال      

               ƘنتهاكاǙومزيد من ا Ü والحروب Ƙالبطالة والفقر والتوترا ƘǙفي معد ƳرتفاǙالـى مزيد من ا
لحقـوق اإلنسان الفردية والجماعية Ü المدنية والسياسية Ü اǙقتصادية واǙجتماعية والƛقافية Ü في              

اواة واحترام كرامة اإلنسان Ü وفي ƹياب السعي الجاد الى تلبية           ظل ƹياب العدل والحرية والمس    
احتـياجاƘ اإلنسان األساسية في الغذاء والدواء والرعاية الصحية والضمان اǙجتماعي  والسكن             

 .والتعليم والعمل والبيئة النظيفة وƹيرها 

ـƛل معظم النظم السياسية الدكتاتورية في المنطقة عقبة أخرÜ ǎ فهى تحول              دون تنمية سياسية ديموقراطية     وتم
تحترم مواطنة المواطن وتحقيق المساواة بين المواطنين بما فيها المساواة على أساس الجنس Ü وتحقق مبدا األمة                 
مصـدر السلطاƘ بصدق ونزاهة ودون تزييف وعلى أساس ƍجراء انتخاباƘ دورية حرة تضمن تداول السلطة                

ـتعددية وفصل السلطاƘ وسيادة القان      ون وتقوية المƌسسية و ƍطالق الحرياƘ العامة Ü وضمان حقوق اإلنسان           وال
ـيرها مـن أسس الديموقراطية Ü بل ان بعضها مازال يطبق قوانين الطوارƏ مما يعيق أي تقدم نحو التغيير                     ƹو

 . والتطوير 
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له فلسطين   ن ما تتعرƯ  أأمـا علـى الصـعيد اإلقليمـي وخاصة في منطقتنا من العالم نجد               

ان العربية المجاورة منذ ما يزيد على نصف قرن من عدوان صهيوني متواصل واحتالل              والـبلد 
وتهديد وما يرتكبه من جرائم ومجازر ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية المجاورة Ü مما              
يجهـƯ كل فرƭ اǙستقرار والتنمية والتقدم Ǚ فقط في فلسطين وحدها وانما في األردن بشكل                

 .ربية األخرǎ بشكل عامخاƭ والدول الع

أمـا على الصعيد المحلي األردني فان األسباب المعيقة للمشاركة النسائية الفاعلة على الصعيد              
               Ƙدراجها تحƍ يرة ومنوعة ومتجذرة ويمكنƛك ƭالخا ǉطارƍ طار التقليدي أو فيƍ السياسـي في

 :يمجموعة من العوامل وه
  

1-   :  

ني بقيمه ومبادئه وأنماط عالقاته في تحديد موقع المرأة اجتماعياÜ فالƛقافة           يƛƌـر المجـتمع األرد    
السـائدة أبويةÜ ذكوريةÜ عشائريةÜ جهوية وعائليةÜ فتقع المرأة في دائرة سلطة شبه مطلقة تتجسد في                

يحدد نطاق عمل المرأة ومساحتها     ) قائدها(األب واألƢ أو الـزوÜ Ɯ فـراس العائلـة وشيƣ العشيرة             
ـ  ةÜ وهذا العامل يتفاوƘ في ƍعاقته وبشكل نسبي من منطقة الى أخرÜǎ مما يƌدي الى دخول                الخاص

على استحياء وبحذر شديدÜ خاصة وان هذا المجال        ) تقليدا أو ƹير تقليدي   (المـرأة المعترǁ السياسي     
  Ɯيحتاƍ             تتوفر لشريحة واسعة من النساء Ǚ التي Ƙكما . لى تميز نوعي في التعليم والتدريب والمهارا

ن منافسة الرجل للرجل هو تحدي ومنافسة المرأة للرجل هو ƍهانة له وتطاول  أن العـرف قد رسƣ  أ
علـيهÜ مـع ضـرورة اǙعتراف بوجود رجال تدعم وتفخر بالمرأة وبمسيرتها وتقدمها ولكن ضمن                

 .الحدود التي يرسمها المجتمع  فتخضع لها

لى مراكز القرار السياسيƍ    Üالمرأة  وهكـذا فـان الـنظام أبوي يضع العقباƘ أمام وصول            
ويجعـل من واجب المرأة وضع كافة طاقاتها وقدراتها لخدمة أهداف وعمل الرجل على حساب               

عام وفي اǙنتخاباƘ    كما يحد من خياراتهاÜ ويحدد نمط مشاركتها في الحياة السياسية بشكل          . ذاتها
ƭترشيحا وانتخابا بشكل خا. 
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2-   : 

 مشـاركة المرأة على الصعيد السياسي بشكل عام واǙنتخاباƘ وما يترتب عليها من              تتطلـب 
الـتزاماƘ مالية عالية بشكل خاÜƭ حيƚ تعجز المرأة في مجاراتها وتوفيرها نظرا لعدم تمتعها               
باǙسـتقاللية المالـية فـي معظـم الحاÜƘǙ كما وان المساهمة في المجاƘǙ األخرǎ من العمل                 

. التزاما من حيƚ الوقÜƘ ويشكل ذلǁ صعوبة أمام المرأة المتزوجة والعاملة          السياسـي تتطلـب     
وهـذǉ العوامـل أي العوامـل اǙقتصادية تفسر ƹياب المرأة عن التنظيماÜƘ خاصة التي تتطلب                

Ƙلتزام بالعمل والوقǙالتزاما ماليا مقابل ا. 
 

3-    :  

 األذهان نحو المرأة من خالل نتائƝ البحوƚ المتعلقة         يمكـن اسـتخالƭ الـنظر الراسخة في       
 بصـورة المـرأة و أدوارهـا والتـي تركـز علـيها مختلف وسائل اإلعالم العربية Ü ونوعية                  

الموضـوعاƘ المقدمة للمرأة العربية والقيم التي تكرسها هذǉ الوسائل بالنسبة لها باعتبارها األداة              
وتشير بعƯ  . لتشكيل المƛƌرة عليها وعلى المجتمع برمته       الرئيسية والهامة من أدواƘ التنشئة وا     

       Ƙالدراسا ǉمـن هذ Ƙالى ان اإلعالم دون ان يدري ويسهم في اإلساءة الى           / المقـتطفا ƚالبحو
 : المرأة بنشر ƛقافة مجتزئة وƹير صحيحة عنها 

هة للمرأة  ان مضمون وسائل اإلعالم العربية الموج     ) " 1990: (تقول ليلى عبد المجيد في بحƛها       
يدور اƹلب حول األدوار واǙهتماماƘ التقليدية للمرأة وان هنالǁ تركيزا نسبيا على قضايا المرأة              
ذاƘ الطابع اǙجتماعي Ü وان معالجة هذǉ القضايا تتسم في األƹلب بالسطحية وǙ تهتم باألسباب               

 للمرأة في اƹلبه Ǚ     المجـتمعة لهذǉ القضايا Ü وكما ان مضمون وسائل اإلعالم العربية الموجهة           
يهـتم بƎدماجها في عملية التنمية الشاملة باإلضافة الى ان هنالƍ ǁهمال لقضية المشاركة السياسية             

ƘنناءاƛستǙا Ưفي بع Ǚا Ü للمرأة ومشاركتها في العمل النقابي. 

اة ن قيمة العمل في حي    أئل اإلعالم العربية تظهر     ان وس أكما ǙحظƘ على صعيد القيم واألدوار ب      
 ن قيمةألى ƍالمرأة لم تظهر بالقدر الالزم والمطلوب باإلضافة 
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 من الرجل وتابعه له وأنها  أدنى المسـاواة لم تتجسدÜ فوسائل اإلعالم تصور المرأة في صورة  
ن يكون وصيا عليها وعلى ملكيتهاÜ      أن الرجل ينبغي    أمخلوق ناقƭ وǙ تعتبر ƍنسانا قائما بذاته و       

فقط فيما تقدمه وسائل اإلعالم العربي حول العالقة بين الرجل والمرأة نحو            مع استƛناءاƘ بسيطة    
ƹلب األحيان في أدوار هامشية وتصور على أن        أفالمرأة العربية تقدم في      ".الـندية والمسـاواة     

 .دورها في الحياة  ƛانوي باستمرار
 

4-    : 

   Ưينظر البعƍ  وينظر        ن قضية المرأة ومشاركتها السياس    ألى Ü ية على أنها قضية سياسية بحتة
الـبعƯ اآلخـر الى ان المشاركة السياسية تنحصر في علية اǙنتخاب والترشيح فقط ويتطلب               
عمـال في مواسم محددة بعيدة كل البعد عن الجهد السياسي المنتظم الدائم والمشاركة المستمرة               

 في األحزاب السياسية ومنظماƘ     التـي تعـبر عن رƌية استراتيجية تتمƛل في اǙنخراط الفعال          
على صانعي   داء مختلف السلطاÜƘ وضغط منظم مستمر     أالمجـتمع المدني ورقابة حƛيƛة على       

القـرار وتمسـǁ مبدئي بمبادƏ الدستور وبحقوق المواطنين وحرياتهم في كل وقƘ وتحƘ أي               
ن العقباƘ  ظرف وبدون تمييزǙ Üن التغاضي عن مظاهر التجاوز على هذǉ المبادƏ هو أيضا م             

لى ذلǁ يمكن التذكير بحرمان المرأة من حقها في المعرفة الخاصة معرفتها            ƍاألساسـية ƍضافة    
لحقوقهـا القانونـية Ü ومن حقها في ارتياد المنتدياƘ واǙجتماعاƘ العامة ألنها مشغولة بتحمل               

 .كامل المسƌولية األسرية تجاǉ أطفالها وبيتها

السياسية للمرأة ترتبط باإلرادة السياسية في كل قطر عربي          القضية   نƎŇولكـن وبطبيعة الحال ف    
على حدةÜ بحيƚ تكون هذǉ اإلرادة مرƈة حقيقية لمدƍ ǎيمانها بقضايا المرأة Ü ولجديتها في التعبير             

            Ƙالتشريعا ǁالخاصة بها والتطبيق الفعلي لتل Ƙصدار التشريعاƍ عـنها عبر .   ǎومن جهة أخر
على المرأة من خالل ما يتضمنه هذا العمل من تقسيماƘ مناطقية   تƛƌـر متطلباƘ العمل السياسي      

وƍقليمـية ودوائـر انتخابـية والتحاق المرأة بزوجها ومنطقته وانتماءاته السياسية والتمحور حل              
ن العوامل السياسية ترتبط    أالعشـيرة والقبيلة والمنطقة الجغرافية التي تحدد الموقع مسبقا Ü كما            

 .مل التي تمƘ اإلشارة ƍليهاارتباطا وƛيقا بالعوا
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    : 

جل النهوƯ بواقع المرأة على الصعيدين الدولي       ألقـد شـهد األردن نشاطا مكƛفا وفاعال من          
 : والمحلي يمكن تلخيصه فيما يلي 

اǙشـتراǁ في اللقاءاƘ والمƌتمراƘ الدولية ذاƘ العالقة داخلية أو خارجية بفاعلية من خالل               -
 .تمƛيل الرسمي والشقي في تلǁ المƌتمراƘ وفي بعƯ األحيان على أعلى المستوياƘ الرسمية ال

تشـكل اللجـان الوطنـية المتخصصـة الحكومـية للعمل والتنسيق فيما بينها وبين اللجان                 -
 .والمنظماƘ الغير حكومية 

 مع   محاولـة الحكومـة ولو بشكل ƹير كامل بتطوير التشريعاƘ أو تعديلها بما ويتناسب              -
 Ƙالطموحا. 

التغـير في الموقف الرسمي ƍيجابيا تجاǉ المرأة ولو بشكل جزئي فيما يخƭ المرأة وصنع                -
 .القرار 

قـيام المنظماƘ النسائية والمنظماƘ الغير حكومية بدور فاعل ورديف للمƌسسة الحكومية             -
              ǁوذل ƭحقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق المرأة السياسية بشكل خا ƭعن  الرسـمية فـيما يخ 

 .طريق توسيع دائرة المشاركة واǙهتمام بهذǉ الحقوق في المجتمع األردني ككل 
 

       : 

ƍŇو          ن Üتنفصل بالكامل عن قضايا المجتمع كله Ǚ ن معالجتها تتم من خالل نظرة   أ قضية المرأة
سواءÜ ولكن قد يتطلب األمر زيادة التركيز       شـاملة للمجتمعÜ ينهƯ بها رجاله ونساǉƌ على حد          

علـى الـنهوƯ بقضايا المرأة باعتبارها األضعف واألقل مساهمة ومشاركة في البناء والتنمية              
 .والمجال السياسي 

العربية السيداƘ األوائل في الدول      وأمـام هـذا الواقـع دعƘ قرينة رئيس جمهورية مصر          
فاق ƈتحدياƘ الحاضر و  : ة العربية تحƘ شعار     العربـية لحضـور المƌتمـر األول لقمـة المرأ         

 Ü وقد تم اǙتفاق على عقد منتدياƘ خاصة بالمرأة في موضوعاƘ            2000المسـتقبل فـي نوفمبر    
 Ü المرأة   2001األردن  / Ü المرأة والمهجر     2001البحرين  / وقضايا تهم المرأةÜ المرأة والقانون      

  Ü المرأة 2001تونس / والسياسة 
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Ü وقد ساهمƘ جاللة الملكة رانيا المعظمة بدعم قضايا المرأة بكل           2002ماراƘ  اإل/ واإلعـالم   
الـرعاية واǙهـتمام واǙلتزام والحب Ü وأكدƘ على ذلǁ من خالل ترأسها للمƌتمر الƛاني لقمة                

 .المرأة العربية

خرجـƘ هـذǉ المنتدياƘ والمƌتمراƘ بتوصياƘ وƍعالناƘ وبياناƘ متخصصة بموضوƳ كل            
 تعاونـƘ الـدول العربية على تحقيق ما جاء فيها من توصياƘ فان ذلǁ سيسجل                منـتدÜ ǎ وƍذا   

 .ƍنجازا عظيما مƛƌرا على أحداƚ التغيير المطلوب 

 :تضمنƘ توصياƘ منتدǎ المرأة والسياسية ما يلي 

-                Ƙأساسية تضمن المساواة في الحقوق والواجبا Əعليه الدساتير العربية من مباد Ƙاحـترام ما نص
 .ال والنساء سواء في المشاركة السياسية أو الحياة العامة بين الرج

توفـير المناƢ المالئم لدعم قيم المساواة وتأكيد روح المواطنة لتحقيق المشاركة الفعلية للمرأة في                -
 .الحياة السياسية بمنأǎ عن كل تمييز 

 .ى مختلف المستوياƘ مين حقوق المرأة العربية في هيكل والياƘ السلطة وموقع صنع القرار علأت -

دعـوة المراكز العلمية العربية المتخصصة الى ƍعطاء الموضوعاƘ المتصلة بالمشاركة السياسية             -
 .للمرأة اǙهتمام الالزم مع األخذ في اǙعتبار منهجية النوƳ اǙجتماعي 

 .وضع خطة عمل عربية مشتركة تهدف الى ترسيƣ حقوق المرأة  -

ياƘ من شانها ان تعزز تمƛيل المرأة في المجالس البرلمانية والمحلية           تبنـي سياسـاƘ وبرامƝ وال      -
 .تحقيقا لمفهوم الديموقراطية 

تنمية قدراƘ المرأة العربية في ميدان العمل السياسي عن طريق برامƝ التƛقيف الفكري والتدريب               -
 .السياسي والتوعية ضمن برامƝ األحزاب 

السلطة العلياÜ تعنى بشƌون المرأة تقترح السياساƘ وتضع        اقـتراح ƍنشـاء ƈلياƘ وطنية مرتبطة ب        -
 .الخطط والبرامƝ الهادفة وتنسق الجهود الحكومية
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هذا على المستوǎ العربي أما على المستوǎ الدولي فانه يمكن اقتراح تبني التوصياƘ التالية              

 : 

قية والنقابية ومنظماƘ   تعزيز التضامن والعمل المشترǁ مع كل القوǎ والهيئاƘ النسائية والحقو          -
المجتمع المدني الذي تسعى الى ديموقراطية دولية وعدالة ومساواة بين الشعوب والدول ومجابهة             

 .منطق القوة وƍرهاب الدول ومسار العولمة السائد حاليا

تحفـيز المجتمع الدولي للتصدي بحزم لكل مساس بقواعد ومبادƏ حقوق اإلنسان والواردة في               -
عادة اǙعتبار  ƍاƛيق الدولية Ü وإلنهاء ƈخر احتالل عسكري على الكرة األرضية و          الصكوǁ والمو 

للقـانون الدولي والشرعية الدولية وللمنظمة الدولية على أساس ديموقراطية تلتزم بسيادة القانون             
 .وǙ تمارس اǙزدواجية واǙنتقالية في تطبيقها لقراراتها واحترامها لمواƛيقها

المعرفة والمعلوماƘ واǙستفادة من تجارب الدول التي حققƘ قدرا كبيرا من           تـبادل الخبراƘ و    -
على سبيل  ) مƛل دول شمال أوروبا أو جنوب أفريقيا      (المشـاركة والمساواة والعدالة اǙجتماعية      

 .المƛال Ǚ الحصر

ة جاء نظرا ألهمية اإلعالم ودورǉ في النهوƯ بالمرأةÜ ولدعم الصورة الحقيقية والواقعية للمرأ           -
من استراتيجية األمم المتحدة للنهوƯ بالمرأة اǙهتمام بƎجراء دراسة بشان          ) 368(فـي الفقـرة     

 Ǚتخاذ الخطواƘ الالزمة لتعزيز الحد من نمطية القوالب         …القوالـب النمطـية لصـورة المرأة      
از Ǚن وسائل اإلعالم قادرة على خدمة المجتمعاƘ وترسيخها بƎبر        . لصورتها في وسائل اإلعالم   

كما أنها تمكن للمرأة المشاركة السياسية على        .الـدور الحقيقي والجانب المنتƝ واإليجابي للمرأة      
 .قدم المساواة مع الرجل على السواءÜ من خالل تشكيل مساحة عامة من اآلراء الداعمة لها

ولىÜ ونظـرا لوجود المرأة وبكƛافة في سلǁ التعليم وخاصة في مرحلة التعليم في السنواƘ األ               -
  المطلوب نŇأوبما  . وهى السنواƘ األخطر في حياة الطفلÜ وهى الفترة القادرة على ƍجراء التغيير           

 هذا الدور   نƎŇهنا دورا متفهما مقتنعا بالتطوير وتغيير األوضاƳ اǙجتماعية والسياسية والقانونية ف          
 ييتطلب التأهيل والتدريب النوع
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لتدريب والتوعية Ǚبد من تطوير المناهƝ والكتب        القـادر علـى ƍحـداƚ التغيـير ƍضافة الى ا          
 .المدرسية 

ا لتجهيل والقمع تقوم بها فئة تدعي التفقه الديني واإلفتاء ممŇ         باهنالǁ محاوƘǙ على صلتها      -4
يتطلـب الصـحوة لذلǁ ومن خالل الفقيهاƘ المستنيراƘ إلزالة الشوائب واǙفتراءاƘ على الدين              

في بعƯ الحاƘǙ لزرƳ مفاهيم متطرفة دخيلةÜ فالدعوة هنا الى          اإلسـالمي الحنيف الذي يستغل      
الباحƛيـن المتعلميـن والمƛقفين في الشريعة للقيام بدورهم لدرء الجهل والتجهيل من خالل ƍبراز               

ن ƍ" ول  ـاآلراء الشـفافة التـي تتضـمن الحس اإلنساني كƉراء اإلمام الشيƣ محمد عبدǉ حين يق               
ن تلعب هذا   أ ولكن كيف يمكن     …العائلة حيƚ للمرأة دور كبير فيها     : الخلية األساس في المجتمع     

الدور وتتحمل المسƌولية وهى مضطهدة مستلبة في ƍنسانيتها ƹارقة في الجهل وظلماƘ األساطير             
والخـرافاÜ Ƙ محجوبـة عـن الدنيا Ü تشاركها في زوجها زوجاƘ أخرياƘ يحولن حياتها وحياة          

 ."تأخر Ü وكل ذلǁ باسم الدين وطبعا الدين منه براءأوǙدها الى جحيم Ǚ ينتƝ اǙ ال

 :ƍضافة لما ذكر فانه وعلى الصعيد الوطني يمكن ذكر التوصياƘ التالية

I-                ير التقاليدƛجتماعي ضد المرأة والسعي الى حد من تأǙلغـاء كل أشكال التمييز القانوني واƍ
 .ƌ الفرƭ ولقواعد حقوق اإلنسان والعاداƘ النافية لمبادƏ الدستور وخاصة مبدا المساواة وتكاف

II-       ƚأتعزيز مفهوم المواطنة من حيƃن        ǎه صلة قانونية مباشرة بين الفرد والدولة وتتساو
 .فيه المرأة والرجل

 تعديـل القوانيـن واألنظمـة الخاصـة قـانون اǙنتخاب المƌقÜ Ƙ باتجاǉ تسهيل اإلجراءاƘ        -أ
لقائمة اǙنتخابية وتوزيع الدوائر اǙنتخابية على      اǙنتخابية وƍلغاء قاعدة الصوƘ والواحد واعتماد ا      

 .أساس عادل واعتماد صيغة تضمن تمƛيل المرأة  كالكوتا مƛال

داء دورها في التأƛير على الحياة العامة Ǚ بصفتها جمعياƘ          أ تمكيـن الحـركة النسائية من        -ب
 ما كمنظماƘ مجتمعنƍƃخيرية ممنوعة من النشاط السياسي و
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ن تلعب دورا أساسيا كمجموعاƘ ضغط Ǚ تأƛيرها ودورها الذي Ǚ يمكن ƹƍفاله              مدنـي يمكنها ا   
 .أو شله 

Ɯ-              لتحديد Ƙللنساء في المحافظا ƭالفر ǁهتمام والدعم المناسبين مع ترǙا Ƙبـالء المحافظاƍ 
 Ƙواألولويا Ɲوالمناه Ɲالبرام. 

ن المطلوب  أى األساس    ويمكن ƍضافة عشراƘ التوصياƘ العملية والتفصيلية األخرǎ ولكن يبق        
هـو تـرجمة عملـية لبرامƝ واقعية ومنجزاƘ حقيقة على األرƯ بمشاركة عريضة من نساء                

لى مشاركة حقيقية Ǚ شكلية في التمتع بكافة الحقوق خاصة          ƍورجـال الوطـن الذيـن يتطلعون        
 .السياسية منها

 
 

 : 
ƍŇقتصادي في أي مجتم        نǙجتماعي والسياسي أو اǙالنظر   التطور ا Ưالمجتمع    ع وبغ ǁعن ذل

ما يلعب وعي اإلنسان وسعيه وتعلمه من أخطاءǉ أو فشله في أي محاولة يقوم              نǙƍƃ يسير وحدÜǉ و   
بهـا كفـرد او جماعة دورا أساسيا في ƍحداƚ وتسريع عملياƘ التغيير والتطور في كافة مناحي                 

لى ƍ) أفرادا وجماعاƘ ( المجتمعالحياة المدنية والسياسية على األخƭ والتي من شانها الوصول ب         
 .تحقيق مصالحه وƹاياته

ƍŇتعاني وسوف تستمر في المعاناة حتى                ن Ƙوما زال Ƙحقـوق المرأة السياسية في األردن كان 
ولـو حققـƘ بعƯ النجاحاÜƘ لالختالف في وجهاƘ النظر من ناحية ولالختالف في المصالح               

 .والغاياƘ من ناحية أخري

ƍ     ǎأننـي أر Ǚأƃالنظر المختلفة و       أه يجب   ن Ƙن تهمش المصالح   أن توحد الجهود وتقرب وجها
لى ƍن تسمو فوقها المصالح والغاياƘ العامة التي سوف تƌدي في النهاية            أوالغايـاƘ الشخصية و   

لى موقع ƈخر   ƍفضل بحقوق مدنية سياسيةÜ عندها فقط يمكن اǙنتقال         ألى تمتع   ƍالتقدم واǙزدهار و  
 .مة حقوق اإلنسان األساسيةجل أعمال بقيأللنضال من 



 

  

    
 
 

 . )*( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
)ė (األمين العام للجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان. 
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 المقدمة
Ǚ يمكـن الحديـƚ عن المشاركة السياسية للمرأة بدون تعريف هذǉ المشاركة وأبعادها              

فالمشاركة السياسية بمفهومها الشمولي Ǚ تعني      . وكذلـǁ الحديـƚ عـن الديمقراطـية       
ƍنها تعني المشاركة في صنع القرارÜ      المشـاركة فـي اǙنـتخاباƘ البرلمانـية فقط بل           

والمشـاركة في التنمية اǙجتماعية واǙقتصادية والسياسية وفي منظماƘ المجتمع المدني           
. التـي تتخذ من الديمقراطية نهجاŹ لعملها مƛل الجمعياƘ التطوعية والسياسية واألحزاب           

             ƘنتخاباǙيمكن حصرها في ا Ǚ ودخول  والمشـاركة السياسـية هـي عملـية مستمرة 
المجـالس البرلمانـية بالـرƹم مـن اعتبار ذلǁ قمة المشاركة السياسية وأرقى أشكال               

 .الديمقراطية

وعند الكالم عن مراكز اتخاذ القرار أو صنعه يتبادر ƍلى الذهن تبوƌŇ المناصب العليا في               
صة المناصب  1الهياكل الحكومية ووصول اإلنسان الرجل والمرأة ƍلى هذǉ المناصب وخا         

ضـائية والوزاريـة العليا التي ترسم السياسة العليا للبالدÜ يضاف ƍلى ذلǁ العمل في               الق
الـنقاباƘ والجمعـياƘ والمنظماƘ السياسية والوصول ƍلى المناصب اإلدارية العليا فيها            

 .فهذǉ وسائل تعطي المرء الخبرة والمهارة لخوƯ المعارǁ اǙنتخابية وتملƈ ǁلياتها

نتخب هو أرقى أشكال الديمقراطية فƎن الوصول ƍلى ديمقراطية         وƍذا كان وجود برلمان م    
صحيحة تتطلب ـ كشرط أساسي Ǚ يمكن التنازل عنه ـ المشاركة بين الرجل والمرأة              

ƍن . فـي ƍدارة كافة شƌون المجتمع وعلى قدم  المساواة بينهما بحيƚ تتكامل جهودهما             
القراراƘ السياسية والتشريعاƘ   مـبدأ الديمقراطـية Ǚ يمكن أن يتحقق Ǚƍ عندما تصدر            

ولتحقيق ذلǙ ǁبد من وجود درجة      . الوطنـية من قبل الرجال والنساء على قدم المساواة        
عالـية من المشاركة الشعبية مما يتطلب بالضرورة تغيير المفاهيم اǙجتماعية والقوانين            

رأة على  السـائدة بحيƚ نتوصل ƍلى ƍيجاد عقد اجتماعي يعمل فيه الرجل ƍلى جانب الم             
Ƙ1قدم المساواة في الحقوق والواجبا. 

                                                 
س المجلس  انظر كذلǁ لنف1997 مجلس اتحاد البرلمانين العالميÜ اإلعالن العالمي حول الديمقراطية القاهرة سبتمبر -1

 .1992بيانه في اجتماعه في يواندي في أبريل عام 
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حق ƍذ يجب أن تضطلع بالمسƌولية      : ƍذاŹ فمشاركة المرأة السياسية حق لها وواجب عليها       
السياسـية مƛل الرجل وواجب ألنها تعبر عن اإلسهام الرفيع والمتميز للمرأة في شƌون              

الموسمية المتقطعة ويجب   ولنجاح مشاركتها يجب أن تتخذ طابع اǙستمرارية Ǚ         . الوطن
. أǙ تسـتغل هـذǉ المشاركة للدعاية لنظام سياسي أولتيار معين أو لفئة طائفية أو دينية               

ويعتـبر المƌيـدون للمشـاركة السياسية للمرأة أن مشاركتها Ǚ تتخذ طابعاŹ نزاعياŹ فهي               
في ليسـƘ موجهة ضد الرجل بل معهÜ كما أنƃها تعبر عن رƹبة النساء في أداء دورهن                 

العملـية الديمقراطـية لذا فهي ليسƘ صراعاŹ على الكراسي ولكنها ƍحقاق لحق وتحمل              
 .2لمسƌولية

تستوجب مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي ضرورة وصولها لمراكز اتخاذ القرار            
            ǉفهذ Üالمجتمع المدني المختلفة Ƙسساƌلى مشاركتها في مƍ باإلضافة Ýوتشـريع القوانين

يومية هي المدرسة التي تمكŰن المرء رجالŹ كان أم امرأةŹ من امتالǁ أدواƘ             الممارساƘ ال 
             Ưلى خوƍ هله بالتاليƌالعمـل السياسي وتراكم خبراته وتصقل مهاراته وقدراته التي ت
              ÜنتخابيǙا Ɲمهارة رسم البرنام ǁامتال ǁذل Ƙتحـ Ɯويـندر Üالبرلمانـية ƘنـتخاباǙا

مكن من عرƯ البرنامƝ اǙنتخابي وƍقناƳ الناخبين به        واǙتصال بالقاعدة الجماهيرية والت   
 .ومن ƛم لعب دور فاعل في البرلمان المنتخب أيا كانƘ تسميته

                                                 
2  ƭ ÜƘبيرو ÜƯسسة رينيه معوƌم Üالوطني لدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية Ɲ5 انظر البرنام. 
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  :        

 نسمة منهـم   650604بلـƸ عـدد سـكان البحريـن حسب التƃعداد السكاني األخـير             
 ذكورا  204623 منهم   405667وبلƸ عدد المواطنين    .  ƍناƛا 276955 ذكورا و  373649

مما يعني  Ė 49.56أي أن نسبة اإلناƚ لعدد السكان اإلجمالي تبلƍ 3 .           Ƹنـاƚ  201044و
أن النسـاء يشكلن قوة سياسية وتنموية متساوية مع الرجال ومن الظلم للمجتمع أǙ تأخذ               

 .هذǉ القوة مكانتها ودورها

الحالي للمرأة البحرينية في بعƯ المجاƘǙ الهامة  كالتعليم         وفـي قراءة سريعة للوضع      
 : والتدريب والعمل يمكننا استخالƭ ما يأتي

  ـ التعليم والتدريب1

 ولقد سبق ذلǁ افتتاح     1928افتتحـƘ أول مدرسـة حكومـية للبناƘ في البحرين عام            
ن البحرين  وبذلǁ تكو . مدارس خاصة مƛل مدرسة اإلرسالية األميركية ومدرسة الزياني       

رائدة في تعليم البناƘ وسبقƘ بذلǁ الدول الخليجية األخرǎ التي لم يعرف بعضها التعليم              
 .النظامي للبناƘ قبل السبعيناƘ من القرن الماضي

 ولقـد سـاهمƘ مجانـية التعليم وƍتاحته للجميع في انخراط المرأة في التعليم ƍلى أعلى            
نسبة لمساهمة المرأة في الشأن العام ودخولها       ولعـب التعليم دوراŹ حاسماŹ بال     . مسـتوياته 

فالمـرأة األمية Ǚ تتجه عادةŹ للعمل الخارجي Ǚƍ في حدود ضيقة حيƚ             . سـوق العمـل   
            ǉتمنحهن هذ Ǚوالمدارس و Ƙتنظيف في المستشفيا Ƙيشـغلن مناصب متواضعة كعامال

ما تتحسن  المناصـب وضعاŹ مميزاŹ في المجتمع لذا سرعان ما يتركن هذǉ الوظائف عند            
وعلى العكس من ذلǁ فكلما ارتفع مستوǎ المرأة التعليمي والوظيفي          . ظروفهن المعيشية 

 .كان ذلǁ دافعاŹ لها لالستمرار في العمل سواء في المƌسساƘ الحكومية أو الخاصة

ونتـيجة لمجانـية التعلـيم ضاقƘ الفجوة بين عدد الطلبة الذكور واإلناƚ المسجلين في               
   Źوأحـيانا Üوالمعاهد          المـدارس Ƙفي الجامعا ƭأعداد الذكور وباألخ ƚأعداد اإلنا Ƙفاق 

 ƍذ يواجه الطلبة الذكور العديد من المغرياƘ للدخول لسوق العمل. العليا

                                                 
3 ƘƉاألساسية للتعداد العام للسكان والمساكن والمباني والمنش Ɲالنتائ Üحصاءǘا- الجهاز المركزي ل Üلبحرين الجزء األول. 
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              Ýانوية قبل دخولهم لسوق العملƛفيتسـربون من الدراسة أو يكتفون بالشهادة ال Źمـبكرا 
         ƹالدراسة الجامعية في أ ƚلى تأنيƍ ǎلب الدول  الخليجية ومنها البحرين     األمـر الذي أد .

ونتـيجة لصـغر مساحة البحرين وقرب الجامعة نسبياŹ من المناطق السكنية شهد التعليم              
الجامعي ƍقباŹǙ كبيرا من الطلبة الريفيين وبالذاƘ من الفتياƘ لدرجة أطلق بعƯ األساتذة             

     ǁن التعليم و  . «ظاهرة ترييف التعليم الجامعي   »الجامعييـن على ذلƍ  السياسية Ƙالحركا
الدينـية التي وجدƘ في قرǎ البحرين الشيعية بيئة خصبة للنمو قد دفع بالمرأة المتعلمة               
                Ǚ ŹحقاǙ ǎيعني كما سنر Ǚ هتمامǙأن هذا ا Ǚƍ Üهتمام بالشأن السياسيǙلى اƍ في الريف

 .يرقى لمشاركتها في المنظماƘ السياسية على قدم المساواة مع الرجل

لعموم تعاني المرأة من اإلشكالياƘ التالية في مجال التعليم مما يƌدي ƍلى            وعلـى وجه ا   
تضـييق الفرƭ أمامها للدخول في سوق العمل وبالتالي ƍلى تحجيم مشاركتها في الشأن              

 :العام

 1             Źالƛمعينة فم Ƙبالنسبة لتخصصا Ƙالقبول في الجامعا Ƙـ التمييز الواضح في سياسا 
وية العامة للفتياƘ في البحرين أعلى منها بالنسبة لǖوǙد ومع          من المعروف أن نتائƝ الƛان    

ذلـǁ يقـبل الطلبة بأقل المجاميع في كلية الهندسة مƛالŹ وتحرم من ذلǁ طالباƘ حصلن                
ويبرر القائمون على الجامعة بأن هذا      . علـى نـتائƝ أعلى بكƛير من الطالب المقبولين        

صة في القطاƳ الخاƭ الذي يميل ƍلى       اإلجـراء جـاء تلبيةǙ ŹحتياجاƘ سوق العمل وخا        
     ƚر من اإلناƛتستمر في العمل وخاصة         .  توظـيف الذكور أك Ǚ أن المرأة ǁيضاف لذل

               Źماراƛلى اعتبار مسألة تعليمها الجامعي استƍ Ưواإلنجـاب مما يدفع البع Ɯبعـد الـزوا
 Źخاسـرا .         ƭالفر ƌالمساواة وتكاف Əمع مباد Ưجراء كهذا يتناقƍ بين ومـن الواضح أن

الجنسـين الـذي أكـد عليهما الميƛاق الوطني والدستور واتفاقية مناهضة جميع أشكال              
Źخراƌعليها البحرين م Ƙالتمييز ضد المرأة التي وقع. 

وتعـد المرأة في البحرين أوفر حظاŹ بكƛير من شقيقتها في المملكة العربية السعودية التي         
بيل المƛال يفوق عدد الطالباƘ     فعلى س . تحـرم نهائـيا من بعƯ التخصصاƘ الدراسية       

 المسجالƘ في الجامعاƘ السعودية عدد الطالب خالل الخطة
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ويقدر عدد الخريجين للفترة    )  طالبة 128945 طالباŹ مقابل    116104( التنموية السادسة   
 طالباÜŹ وفي المقابل Ǚ توجد طالبة واحدة ضمن         79382 طالـبة مقابل     87139نفسـها   
10100 Ƙمن كليا Ɯالتقنية12800الهندسة أو  متخر Ƙمن الجامعا Ɯ4 متخر . 

 ـ حـرمان الفـتاة مـن التعلـيم المهني والفني في المرحلة الƛانوية باستƛناء التعليم                 2
كمـا تحشـى المناهƝ في مدارس البناƘ الƛانوية بتخصصاƘ هامشية وƹير            . الـتجاري 

 .ي وƹير ذلǁمقبولة في سوق العمل مƛل تخصƭ المالبس أو مناهƝ التدبير المنزل

3                 ƭأو لعدم الحصول على التخص Źرادتهـن أحياناƍ Ưـ بمحـ Ƙـ اقـبال الطالـبا 
             Ƙيراƛهلهن للتدريس فقط مما يدفع بالكƌت Ƙر األحيان ـ على تخصصاƛوب في أكƹالمر

. ƍلـى تـرǁ العمل سريعاŹ أو عدم الدخول في سوق العمل واǙكتفاء بالشهادة الجامعية              
مجال التدريس مازالƘ أعداد هائلة تتخرƜ سنوياŹ من هذǉ         وبالـرƹم مـن تشبع واكتفاء       

 .التخصصاƘ مما يƌدي بالتالي ƍلى تفاقم مشكلة البطالة

وقـد اضطر مكتب التوظيف بوزارة العمل والشƌون اǙجتماعية في البحرين ƍلى ƍعادة             
             Ƙمن أجل الحصول على عمل كبائعا ƚلبهم من اإلناƹالنظرية وأ Ƙتأهيل خريجي الكليا

 المتاجر أو كاتباƘ بأجر متواضع للغاية وبالتالي ضاعƘ مجهوداتهن ألربعة أعوام            فـي 
من الدراسة الجامعية هذا عدا خسارة الدولة لقوǎ بشرية كان من الممكن اǙستفادة منها              

 .بشكل أكبر لو تم التخطيط Ǚستخدامها اǙستخدام األمƛل وتبني سياساƘ منصفة للمرأة
 
2 Ʋالعمل  ـ المرأة في مواق 

سـاهمƘ المرأة الخليجية في العمل جنباƍ Źلى جنب مع الرجل وذلǁ قبل اكتشاف البترول               
                Ƙوالواحا ǎـنام في الصحراء وتعمل في الزراعة في القرƹتـرعى األ Ƙكانـ ƚحيـ

 أما في المناطق الساحلية كالبحرين مƛالŹ فلقد حملƘ المرأة. الزراعية

                                                 
 .312 و190، ص 2000-1990 المملكة العربية السعودية، وزارة التخطيط، خطة التنمية السادسة،  4
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 في الغوƭ لمدة تزيد على أربعة أشهر كل         مسƌولية رعاية أسرتها خالل ƹياب الرجل     
  Źعـام تقريبا  .            ƚالبح Ƙحمال Ƙنها قادƍ ويقال ǁالنساء في صيد السم Ưبع Ƙكما عمل

   ƌلـƌعـن الل .          Źتدريجيا Ƙمساهمة المرأة في العمل واكتف Ƙوبعد اكتشاف البترول تراجع
تيجة لتوجه  بمسـƌولياتها في المنزل وذلǁ راجع ƍلى تحسن األوضاƳ المعيشية لǖسرة ن           

الرجال للعمل في شركاƘ البترول التي أعطƘ مرتباƘ مرتفعة مقارنة بما يحصله عمال             
 ƌلƌالل ƭوƹ .          لدخول المرأة الخليجية لسوق العمل Źأساسيا Źولقد لعب انتشار التعليم دورا .

وǙ بـد هـنا من قراءة المعطياƘ اإلحصائية لمعرفة موقع المرأة في سوق العمل بشكل    
 .وقعها في مناصب اتخاذ القرار على وجه الخصوƭعام وفي م

 شخصاŹ  308341ـ بلƸ عدد السكان الفاعلين اقتصادياŹ حسب اإلحصاء السكاني األخير           
 .  ƹير بحريني181220 بحرينياŹ و127121منهم 

  من   84919 منهـم   110985ـ بلـƸ عــدد العاملين من المواطنين للفترة نفسهـا           
 . من اإلنا26066ƚالذكور و 

كما بلƸ  . من ƍجمالي العمالة الوطنية   Ė 5.32ـ بلغـƘ نسـبة العمالة النسوية البحرينية         
 . 5) سنة فأكƛر15(من ƍجمالي اإلناƚ البحرينياĖ Ƙ 25.6معدل مساهمة المرأة البحرينية 

ƚأو العام حي ƭالخا Ƴلى الوظائف العليا سواء في القطاƍ ـ يصعب وصول المرأة: 

ي مناصب اتخاذ القرار العليا كوزيرة أو قاضية وأعلى منصب Ǚ ė توجـد أيـة امرأة ف       
ƍلى جانب امرأة واحدة    ) ƛالƚ نساء فقط  (وصلته المرأة هو منصب وكيل وزارة مساعد        

وهناǁ سفيرة  ) منصب وزير من ƹير وزارة    (هـي األمين العام للمجلس األعلى للمرأة        
Ɯواحدة فقط للبحرين في الخار. 

 من عدد الموظفين اإلجمالي في      1:2 الدرجاƘ التخصصية     بلغـƘ نسبة الموظفاƘ في     *
 .6الوظائف الحكومية

                                                 
5 –ƭ Üمصدر سابق ƘƉاألساسية للتعداد العام للسكان والمساكن والمباني والمنش Ɲالنتائ Üحصاءǘ24 الجهاز المركزي ل. 
 وكظلǁ تقرير التنمية البشرية في البحرينÜ جامعة 2000 المصدر نفسهÜ انظر كذلǁ المجموعة اإلحصائية عام – 6

 Ü1998البحرينƭ Ü117-118. 
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 تعاني المرأة من التمييز في الرواتب فهي تحصل على راتب أقل من الرجل حتى لو                *

   Źفاقـته خبرة وعلما .          Ƙال وصل عدد النساء الحاصالƛعلى سبيل الم ƭالخا Ƴففي القطا
كما تتركز  .  موظفاŹ 821وظفة فقط مقابل     م 35 ديـنار شـهرياŹ فما فوق        1500علـى   
 1597( دينارا   ƍ 99لى   50ة العليا من العامالƘ في هذا القطاƳ في فئة األجر من            ـالنسب
 .  7)عاملة

ƍن هـذا الوضـع يرجع ƍلى نظرة المجتمع التمييزية لعمل المرأة على اعتبار أنه مسألة                
المعيشة لǖسرة ولكنه ليس    ƛانويـة ومكمـل لعمل الرجل وقد يساعدǉ في تحمل تكاليف            

كما أن األعباء المنـزلية ـ بما في ذلǁ تربية األبناء ـ تقع            .  أساسـيا في بناء التنمية    
بشـكل أساسـي على كاهل المرأة مما يضطرها في الكƛير من األحيان ƍلى اǙستقالة أو                

عية سمة  لقد أصبحƘ هذǉ الوض   . القبول بالمراكز الدنيا حتي تتفرƷ لمسƌولياتها األسرية      
مـن سماƘ العمالة النسائية وهي تحرم المرأة من فرƭ الترقي وخاصة في ظل انعدام               
               Ƙلى وجود التسهيالƍ فتقارǙلى اƍ ضافةƍ عـادة تقسـيم العمـل المنـزلي بين الجنسينƍ

 .المساعدة لǖم العاملة مƛل حضاناƘ ورياƯ األطفال

من دورها كأم وربة بيƘ وامرأة      وتعانـي المرأة من القصور في قوانين العمل مما يعقد           
لقـد زجـƘ الموروƛـاƘ اǙجتماعية المرأة في زاوية محدودة وضيقة للغاية              . عاملـة 

تنحصـر في المنزل مما جعل األم أو الزوجة العاملة دائمة اإلحساس بالذنب ويالزمها              
الخـوف مـن التقصـير فـي واجباتها تجاǉ أسرتها Ý فتبذل جهوداŹ مضاعفة لخدمتهم                

هم على حساب راحتها الجسدية والنفسية بدŹǙ من محاولة تغيير األنماط التقليدية             وƍسـعاد 
األمر الذي يعطل بالشǁ من     . لتقسـيم العمـل المنزلي بطريقة عادلة بينها وبين زوجها         

. محاولـتها تطوير نفسها وتƛقيفها من أجل ارتقائها الوظيفي ومشاركتها في الشأن العام            
       Ƙاسـتطاع ǁم مـن ذلـƹوجودهن عن طريق العمل الجاد         وبالـر Ƙباƛƍ النساء Ưبع 

والمƛابرة وتطوير أنفسهن ولكنهن في النهاية يصطدمن بما يعرف بالسقف الزجاجي ƹير            
 المرئي الذي خلقه المجتمع

                                                 
 .1996 الجهاز المركزي لǘحصاء – 7
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 الذكـوري ليفوƘŇ على المرأة فرصة الوصول ƍلى مراكز اتخاذ القرار ومشاركة الرجل    
ق توازن اجتماعي لصالح المرأة والقضاء على       فـي وضع السياساƘ التي من شأنها خل       

 .التمييز على أساس الجنس
 
  ـ المرأة في الجمعيات السياسية3

 نتيجة لǘصالح السياسي    2001لـم تعـرف البحرين العمل السياسي العلني Ǚƍ في عام            
 :الذي تضمن مايأتي

 .ė صياƹة الميƛاق الوطني وطرحه لالستفتاء الشعبي

 .المعتقلين السياسيينƍ ėطالق سراح جميع 

 .ė عودة المنفيين والمبعدين السياسيين

 . ƍ ėعادة الجنسية البحرينية لمن سحبƘ منه

Əلغاء قانون أمن الدولة وقانون الطوارƍ ė . 

ونتيجة لعدم السماح لǖحزاب السياسية بالعمل العلني لم يتمكن القادة السياسيون من نقل             
لنيةÜ لذا استعاضوا عن ذلǁ بƎنشاء جمعياƘ سياسية        نشاطهم السياسي من السرية ƍلى الع     

حيـƚ أنشئƘ خمس جمعياƘ سياسية هي جمعية العمل الوطني الديمقراطي وتتكون من             
عناصر يسارية من القوميين العرب والبعƛيŇين والماركسيينÜ وجمعية المنبر الديمقراطي          

ريني للحزب  التقدمـي وتـتكون مـن عناصـر يمƛلون جبهة التحرير وهي الفرƳ البح             
الشيوعي سابقاĄÜ وجمعية الوفاق الوطني اإلسالمية وتتكون من عناصر دينية من المذهب            
            Ưو جمعية الوسط العربي اإلسالمي الديمقراطي وتتكون من ناصريين وبع Üالشـيعي
اإلسـالميين مـن الطائفتيـن السنية والشيعيةÜ وأخيرا جمعية المنبر الوطني اإلسالمي             

 .السنة التابعين لǘخوان المسلمينوأƹلب عناصرها من 

ويالحـظ المتتبعون لمسيرة العمل األهلي التطوعي قبل اإلصالح السياسي في البحرين            
ولقد تفاعلƘ  .  عزوف النساء عن اǙنضمام ƍلى الجمعياƘ بما في ذلǁ الجمعياƘ النسائية          
هلية منها عدم   عدة عوامل أدƘ لهذا العزوف أو لنقل السلبية تجاǉ العمل في المنظماƘ األ            

 وعي وƍدراǁ الشريحة الواسعة من النساء ألهمية
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 دورهـن فـي المجتمعƍ Üضافة ƍلى المسƌولياƘ األسرية الملقاة على عاتق المرأة مما              
يعـيقها فـي أƹلـب األحيان عن المشاركة في العمل األهلي التطوعيÜ هذا ƍلى جانب                

يناƍ Ƙلى بداية القرن الحادي     انحسـار العمـل التطوعـي فـي الفترة الممتدة من السبع           
والعشرين وذلǁ نتيجة Ǚنعدام الجو الديمقراطي الذي تنمو فيه تنظيماƘ المجتمع المدني            

 . وتزدهر

فباستƛناء عمل نخبة قليلة من الفئاƘ المƛقفة في الجمعياƘ النسائية نجد أن مساهمة المرأة              
ممŇا يدلل  . رنةŹ بمساهمة الرجل  في الجمعياƘ المختلطة المهنية أو اǙجتماعية منخفضة مقا       

علـى عـدم ƛقـة المرأة بنفسها وبقدراتها الذاتية وكذلǁ عدم امتالكها للخبرة والمهارة               
القـيادية التـي تمكنها من منافسة الرجل ƍلى جانب ضعف الدعم الذي تتلقاǉ المرأة من                

لرجال وǙ بد من اإلشارة هنا ƍلى وجود مƌسساƘ أهلية تقصر عضويتها على ا            . الرجل
              Źمنفصلة تماما Ƴالدينية فتعمل النساء في فرو Ƙأما في الجمعيا Üل الصناديق الخيريةƛمـ
              Ƙالفئا Ưويتركز نشاطهن في مجال العمل الخيري الرعائي رعاية بع Üعـن الـرجال

 .الخاصة كاأليتام واألرامل واǙهتمام بالطفولة ƍلى جانب التركيز على التوعية الدينية

رة يالحـظ ƍقبال النساء على العمل في الجمعياƘ السياسية حيƚ           وفـي اآلونـة األخـي     
Ǚƍ أن وصول المرأة ƍلى المناصب اإلدارية       .  ƍ39Ėلى  Ė 8تراوحـƘ مشـاركتهن بين      

كـان قلـيالŹ جـداŹ لم يتعدŊ امرأة واحدة في كل من جمعيتي العمل الوطني الديمقراطي                 
ان ƍلى المجلس اإلداري في جمعية      وجمعية المنبر الديمقراطي التقدميÝ كما وصلƘ امرأت      

               Ƙفي حين لم تنجح أية مرشحة من المرشحا Üالوسـط العربـي اإلسـالمي الديمقراطي
األربـع في أكبر الجمعياƘ السياسية اإلسالمية وهي جمعية الوفاق الوطني في الحصول             
علـى األصـواƘ الكافـية التي تƌهلها للوصول ƍلى المجلس اإلداريÜ كما لم يعقد أي                

ماƍ Ƴلى كتابة هذǉ السطور Ǚنتخاب مجلس ƍداري لجمعية المنبر الوطني اإلسالمي            اجـت 
Źاƛعلى اإلشهار الرسمي حدي Ƙالتي حصل . 

فهـل يمكـن اعـتماد هذǉ النتيجة كمƌشر على الموقف من المشاركة الكاملة للمرأة في                
 الحياة السياسية خاصة وأنŇ هذǉ الجمعياƘ قد صرحƘ أكƛر من مرة عن
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في اعتقادنا أنŇ عدم استطاعة عدد أكبر من        . 8ها الكامل للمشاركة السياسية للمرأة Þ      تأييد
النسـاء الوصـول ƍلى المراكز القيادية في هذǉ الجمعياƘ يعبر عن الموقف الالشعوري              
للـرجل مـن المسـاواة بين الجنسين في الحقوق ورفضه ألن تشاركه المرأة في مجال                

     Ƴمجالـه بـدون مـناز ǉـ . يعتـبر اء الجمعياƘ الذكور استغلوا مبدأ الديمقراطية فأعض
والمساواة ليتركوا المرأة تخوƯ كمنافس لهم في الوقƘ الذي Ǚ تمتلǁ أدواتهم وخبرتهم             

وƍلى اآلن لم   . في العمل السياسي ولم يقدموا لها المساعدة والدعم الكافيين لتسهيل مهمتها          
 .  في بƌرة اǙهتمامتحدد أي من الجمعياƘ برنامجاŹ سياسياŹ يضع المرأة

مـن هنا يمكن القول ƍن على المرأة أن تعي حقيقة أنƃها ƍذا لم تعتمد على نفسها وتطور                  
من ƍمكانياتها وقدراتها الذاتية عن طريق المشاركة الفعالة في األنشطة والمبادرة والجرأة            
 فـي الـنقاش والحـوار وفـي التحدƚ وƛƍباƘ الذاƘ فƎنها قد تستعمل كرقم يضاف ƍلى                

 .الرصيد اǙنتخابي للتياراƘ السياسية المتنافسة على كراسي المجلس الوطني
  
4 -ǌالمرأة في مجلس الشور  

  أي في عهد أمير البحرين السابق وهو مجلس معين           1993أنشـƐ مجلس الشورǎ عام      
ذو طبيعة استشارية ولقد كان الهدف من ƍنشائه أن يحل محل المجلس الوطني المنتخب              

يناسب طبيعة المجتمع في    " أنـه حسب رأي المƌيدين لمƛل هذǉ المجالس          علـى اعتـبار   
            Źدخيال Źتجعل الديمقراطية والمجالس المنتخبة شيئا Ƙالبحريـن الـذي يتميز بخصوصيا

Ǚƍ أن مجلس الشورǎ لم يحظŽ بالقبول لدǎ فئاƘ الشعب الواسعة التي لم تتوقف              .  "عليه
 .مطالبتها بمجلس وطني منتخب

جه القيادة السياسية الحالية إلشراǁ المرأة في العمل السياسي عينƘ أربع نساء            ونتيجة لتو 
ومما Ǚشǁ فيه أن تجربتهن القصيرة في       . 2000فـي مجلس الشورǎ  في أواخر عام         

 المجلس قد أكسبتهن بعƯ الخبرة في العمل السياسي 

                                                 
 في ƍحدǎ الجمعياƘ ذاƘ الطابع الديني علق المرشحون صورهم الفوتوƹرافية في الجمعية كجزء من حملتهم اǙنتخابية لمجلس اإلدارة – 8

 ".أم محمد"رتها في حين لم تفصح ƍحدǎ المرشحاƘ عن اسمها واكتفƘ بكنيتها ولم تنشر أي من المرشحاƘ صو
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رها من قبل   حيـƚ اسـتطعن  اǙطـالƳ على القوانين والمساهمة في مناقشتها قبل ƍقرا             
والسƌال الذي يتبادر ƍلى األذهان هنا هو هل تƌهلهن خبرتهن لخوƯ المعركة            . الحكومة

             Ưقد أحرقن فرصهن لخو ǎنهن بدخولهن مجلس الشورƍ أم ÜŹالƛنتخابـية للبرلمان مǙا
Þ نتخابي للمجلس الوطني المنتخبǙا ǁالمعتر. 

 
 قة بالمشاركة السياسية للمرأة ـ التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية المتعل5

 أ ـ الميƙاق الوطني والدستور

 في المادة   1973نـƭ دستور دولة البحرين الصادر في السادس من شهر ديسمبر سنة             
.  الـرابعة مـن الباب الƛاني على أن الدولة تكفل المساواة وتكافƌ الفرƭ بين المواطنين              

للمواطنين حق  "األول على أن    من المادة األولى في الباب      ) هـ(كمـا نصـƘ الفقـرة       
ولم يحدد  . "المشـاركة في الشƌون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بدءاŹ بحق اǙنتخاب          

Źوذكورا Źاƛناƍ الدستور تعريفا لكلمة المواطنين مما يعني المواطنين . 

لـذا تطلعـƘ النساء ƍلى المشاركة في أول تجربة ديمقراطية في البحرين Ǚƍ أن قانون                
ـ  تخاب جاء مخيباŹ آلمالهن ƍذ اقتصرƘ المشاركة على الذكور فقطÝ وبالتالي تكررƘ            اǙن

الـتجربة الكويتـية في حرمان المرأة من حق أساسي من حقوقها كمواطنةÝ بالرƹم من               
ƍصـرار النخـب النسـائية ممƛلة في الجمعياƘ النسائية التي عملƘ من أجل تƛبيƘ حق               

     Ƙموقف التيارا ǁصرارها على ضمان هذا       المـرأة السياسي وكذلƍالسياسية اليسارية و 
ولم تستمر التجربة البرلمانية فترة طويلة ƍذ تم ƍجهاضها بƎصدار قانون           .  الحـق للمرأة  

. Ü كما عطل العمل بالدستور    1975أمـن الدولـة وحـل المجلس الوطني في أƹسطس           
لƛاني من  ونتـيجة لذلǁ دخلƘ البحرين في أزمة سياسية حادة بلغƘ أوجها في النصف ا             

 . تسعيناƘ القرن الماضي

والذي ) الملǁ حاليا ( عندما أعلن األمير     2001اسـتمر الدستور معطالŹ حتى مطلع العام        
ورƚ الحكـم عـن أبـيه مشروعه في اإلصالح السياسي بطرح ميƛاق العمل الوطني               

 نƭ الميƛاق بوضوح على مشاركة المرأة في الحياة. لالستفتاء الشعبي
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 ƚاني          السياسية حيƛجاء في الفقرة السابعة من الفصل ال "    Ņونساء ŹǙيتمتع المواطنون رجا
بحـق المشـاركة فـي الشـƌون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البالد بدءاŹ بحق                

 . "اǙنتخاب والترشيح طبقا ألحكام القانون

 كأحد وجـاء دسـتور مملكة البحرين ليƌكد على المساواة وتكافƌ الفرƭ بين المواطنين          
كما نصƘ الفقرة هـ من المادة األولى       ). 4المادة  (دعامـاƘ المجتمع التي تكفلها الدولة       

للمواطنين رجاŹǙ ونساءŅ حق المشاركة في الشƌون العامة والتمتع بالحقوق السياسية           "أن  
بما فيها حق اǙنتخاب والترشيح وذلǁ وفقاŹ لهذا الدستور وللشروط واألوضاƳ التي يبينها             

 على تساوي جميع المواطنين أمام القانون وعدم التمييز         18كما نصƘ المادة    . "نونالقـا 
وبالمƛل نصƘ الفقرة ب من المادة السادسة       . بيـنهم بسـبب الجنس أو األصل أو الدين        

عشـرة علـى أن المواطنين سواءņ في تولي الوظائف العامة وفقاŹ للشروط التي يقررها               
بس قد ينشأ مستقبالŹ بهذا الخصوƭ ووفر على النساء         لقد أزال الدستور أي ل    . القـانون 

طـريقاŹ طويالŹ ونضاŹǙ شائكا إلƛباƘ حقهن في المشاركة السياسية على عكس ما يجري              
 .بالنسبة للمرأة الكويتية

 ب ـ اǙتفاقياƘ الدولية

 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال       2002 مارس   2وقعـƘ حكومـة البحريـن في        
 :أة Ǚƍ أنها تحفظƘ على ما ورد في اǙتفاقية من النصوƭ اآلتيـة التمييز ضد المر

 . بما يضمن تنفيذها في حدود أحكام الشريعة اإلسالميةė2 المادة 

 .2 فقرة ė9 المادة 

 4 فقرة ė15 المادة 

  فيما يتعارƯ مع أحكام الشريعة اإلسالميةė16 المادة 

 9 .1 فقرة ė29 المادة 

                                                 
 2520انظر الجريدة الرسميةÜ العدد . 2002 مارس 2 الصادر في قصر الرفاƳ في 2002 لسنة 5 المرسوم بقانون رقم – 9

 .2002 مارس 6األربعاء 
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لم تخرƜ في تحفظاتها عن التحفظاƘ التي أبدتها بعƯ الدول          مـن الواضح أن البحرين      
العربـية وباألخƭ مصر واألردن والمملكة العربية السعودية والكويƘ عند توقيعها أو            

وقد استندƘ هذǉ التحفظاƘ باألساس على أحكام الشريعة        . مصـادقتها علـى اǙتفاقـية     
في الدساتير والتشريعاƘ الوطنية      بشأن حظر التمييز      2ففيما يتعلق بالمادة    . اإلسـالمية 

وفي . "مملكة البحرين عربية ƍسالمية مستقلة ذاƘ سيادة      "ينƭ الدستور صراحة على أن      
 Ǚ يتنافى مع محاولة تطبيق الشريعة اإلسالمية وذلǁ عند          2رأيـنا أن ما ورد في المادة        

نلمسه اآلن  األخـذ بأنسـب مـا في الفقه اإلسالمي وأكƛرǉ سماحة بدŹǙ من التشدد الذي                
ƣوالطالق ال Ɯوخاصة فيما يتعلق بمسائل األحوال الشخصية كالزوا . 

بالنسـبة للمـادة التاسعة المتعلقة بقوانين الجنسية فعلى الرƹم من أن قانون الجنسية في               
                 Ɯلى مزاƍ يرجع ǁأن تطبيق ذل ǎالبحريـن يمـنع المـرأة من منح جنسيتها ألبنائها نر

       ƚمن أجنبي        الجهـة المانحـة للجنسية حي Ƙالنساء المتزوجا Ưتمنح الجنسية ألبناء بع
فالعائالƘ الغنية  . ويدخل في هذا اإلجراء عوامل عائلية وقبلية      . ويحـرم منها اآلخرون   

والمتـنفذة المقـربة من الحكومة أو العائالƘ ذاƘ األصول القبلية قد تستƛنى من أحكام               
Ü وقد منح عدد قليل من األبناء من        القانون حسب قربها أو بعدها من مراكز اتخاذ القرار        

ƈبـاء أجانب وأمهاƘ بحرينياƘ مƌخراŹ الجنسية البحرينية واعتبر ذلǁ مكرمة من مكارم             
 . الملǁ وليس حقاŹ واجباŹ بحكم القانون

 التي تحفظƘ عليها البحرين تتعلق بحرية الحركة وحرية         15الفقـرة الرابعة من المادة      
 يوجد في البحرين قانون ينƭ على ضرورة موافقة         وǙ. اختـيار محل اإلقامة والسكن    

                Ưبع Ƙأنه وجد Ǚƍ Üالدول العربية Ưولي األمر في حالة السفر كما هي الحال في بع
. الحـاƘǙ النادرة التي مارس األب فيها منع ابنته من السفر وذلǁ باحتجاز جواز السفر              

 من صدور قوانين    15ة  وتخشـى بعƯ القياداƘ النسائية من أن يƌدي التحفظ على الماد          
 . تحد من حرية السفر لدǎ المرأة وذلǁ تحƘ ضغط رجال الدين

                 Ǚ ذƍ في حالة الطالق أو الترمل Ǚƍ تتمـتع المـرأة بحرية اإلقامة والسكن بمفردها Ǚو
بالنسبة للمرأة المتزوجة فƎنها تتبع     .  يعارƯ المجتمع سكنها بمفردها ƍذا كان لديها أبناء       

 ).حكم الطاعة(بقوة القانون على السكن مع زوجها الزوƜ وقد تجبر 
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 16وتشـارǁ البحريـن معظم الدول العربية واإلسالمية فيما يتعلق بالتحفظ على المادة              

          ǁير ذلƹوالحضانة و Ɯباألحوال الشخصية فيما يتعلق بالزوا Źوعلى . والتي تتعلق أساسا
فƎن األحكام في هذǉ المسائل     الرƹم من عدم وجود قانون لǖحوال الشخصية في البحرين          

وǙتعطى الفتاة الحق في ƍبرام عقد      ). سني وجعفري (تصـدر حسب المذهبين األساسيين      
زواجهـا بنفسـها وقد حكم القضاء مƌخراŹ بفسƣ عقد زواƜ امرأة وهي حامل بحجة أن                

وفي حاƘǙ أخرǎ أبرم القاضي عقد الزواƜ نيابة عن ولي          . العقـد لم يكن برضا األب     
 .الفتاة

 فهذا يعكس تحفظاتها السابقة     29من المادة   ) أ(وبالنسـبة لـتحفظ البحريـن على الفقرة         
 .ورƹبتها في عدم تمكين القوانين الدولية أن تكون أعلى من القوانين المحلية

 
  ـ الهياكل العاملة في مجال تمكين المرأة 6

     وتعزيز مشاركتها السياسية
 أ ـ الجمعيات النساƏية

  ƣمن القرن الماضي          يـرجع تاري Ƙلى الخمسيناƍ النسائية في البحرين Ƙنشاء الجمعياƍ  .
وقد ركزƘ الجمعياƘ في بداية ƍنشائها على العمل الخيري كما كان لبعضها نشاطاƘ في              

وفي بداية السبعيناƘ بدأ العمل النسائي يركز على تعزيز دور المرأة           . محو األمية للنساء  
قد نشطƘ الجمعياƈ Ƙنذاǁ في محاولة لم يكتب لها النجاح          و. ومشاركتها في الحياة العامة   

وركزƘ على توعية المجتمع في     . لتƛبيـƘ حق المرأة في المشاركة في المجلس الوطني        
هـذا الخصوƭ كما رفعƘ العرائƯ للمطالبة بحق المرأة السياسي Ǚƍ أن حل المجلس              

Ư العمل النسائي في    الوطنـي وتعطيل الحرياƘ والعمل بقانون أمن الدولة كل ذلǁ أجه          
ومع ذلǁ لم تتوقف المجهوداƘ النسائية وفي اإلطار الضيق المسموح لها           . هـذا المجال  

 .10ر بالتحرǁ فيه للمطالبة بضرورة وصول المرأة لمراكز اتخاذ القرا

                                                 
دة من القدراƘ المهدورة للمرأة العربية في مختلف  عزيزة البسامÜ القيود اǙجتماعية التي تقف في وجه اǙستفا– 10

 .ƭ Ü116-117 1998البحرين نموذجاÜ في المرأة األسئلة الغائبةÜ جمعية نهضة فتاة البحرينÜ -الميادين
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               Ƙوفـي العـام الماضـي ونتيجة لالنفتاح السياسي في البحرين تم السماح ألربع جمعيا

ويمكن القول أن جميع    .  أƹلـبها يتبع تياراƘ سياسية أو دينية       نسـائية جديـدة بـالعمل     
وهي تنشط حالياŹ في    . الجمعـياƘ النسائية تتفق على ضرورة المشاركة السياسية للمرأة        

 .مجال دفع المرأة للمشاركة في اǙنتخاباƘ البلدية المقبلة وتوعيتها بحقوقها السياسية

تأطير جهودها في اتحاد نسائي ليكون منبراŹ       ولقد اتفقƘ الجمعياƘ النسائية على ضرورة       
 . لتمƛيل المرأة والدفاƳ عن حقوقها

 
 ب ـ المجلس األعلǍ للمرأة

 ليكون المرجع   2001 لسنة   44أنشـƐ الجلس األعلى للمرأة حسب األمر األميري رقم          
وهو يختƭ باقتراح السياسية    . لدǎ الجهاƘ الحكومية الرسمية فيما يتعلق بشƌون المرأة       

امة في مجال تنمية وتطوير شƌون المرأة في مƌسساƘ المجتمع الدستورية والمدنيةÜ            الع
وتمكيـن المـرأة مـن أداء دورها في الحياة العامة مع مراعاة عدم التمييز ضدهاÜ كما             
           Ƙبتعديل التشريعا ƘقتراحاǙبالمرأة وتقديم ا Ưبوضع خطة وطنية للنهو Źأيضا ƭيخت

 . ابعة وتقييم تنفيذ السياسة العامة في مجال المرأةالحالية المتعلقة بالمرأة ومت

ويتـبع المجلس األعلى للمرأة الملǁ مباشرة وتترأسه قرينته كما يترأس الجهاز التنفيذي             
وƍلى كتابة هذǉ السطور لم يصدر المجلس استراتيجياته        . فـيه أميـن عـام برتبة وزير       

 بورشة عمل لتدريب المرشحاƘ     وخططه وسياساته لتطوير المرأةÜ وقد بدأ أولى نشاطاته       
 .  لالنتخاباƘ البلدية
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 ŷانياƙ :معوقات المشاركة السياسية للمرأة 

  ـ الموروƘ الƙقافي واالجتماعي1
تلعـب الموروƛـاƘ الƛقافـية والعاداƘ والتقاليد دوراŹ كبيراŹ في الحد من ممارسة المرأة               

يعته عمل ذكوري وأنŇ المرأة     للعمـل السياسـي ƍذ يسود اǙعتقاد أنŇ العمل السياسي بطب          
    ǁهلة بذلƌير قادرة أو مƹ .         نسانة عاطفيةƍ كما يعتقد أن طبيعة المرأة الفسيولوجية تجعلها

ومتقلـبة المـزاƜ مما Ǚ يمكنها من الحكم السليم على األمور في حال كونها وزيرة أو                 
قدراتها في  وفـي الكƛير من األحيان ينظر للمرأة التي تحاول أن تƛبƘ نفسها و            . قاضـية 

الوظـائف العامـة وتبرز كقيادة في مجتمعها على أنها متشبهة بالرجال أو خارجة على               
وقـد ترسخƘ هذǉ اǙعتقاداƘ في المجتمع وأصبحƘ من المسلماƘ مما ضيع            . العـرف 

. الفرصة على العديد من الكوادر النسائية للوصول ƍلى المراكز القيادية الرسمية واألهلية           
Ƙ أحد األسباب في ضياƳ الفرصة من المرشحاƘ القطرياǙ ƘنتخاباƘ          وهذǉ النظرة كان  

Ƙوتعرضن للعديد من اإلهانا Ƙوصفن بأسوأ الصفا ƚالمجلس البلدي حي. 

وتƌكد دراسة ميدانية أجراها أحد الباحƛين حول اǙنتخاباƘ البلدية في دولة قطر أن نسبة              
وأرجع الباحƚ  . اركة السياسية كبـيرة مـن أفراد العينة ترǎ عدم أحقية المرأة في المش           

 .11السبب في ذلƍ ǁلى طبيعة العاداƘ والتقاليد التي مازالƘ تمجد الذكورة

وتلعـب التنشئة اǙجتماعية دوراŹ أساسياŹ في تعزيز الموروƛاƘ التمييزية ضد المرأة وفي       
بلـورة رƌيـة معينة للمرأة ترتكز على الجانب األنƛوي الفسيولوجي لهاÝ  ففي األسرة               
يـربى األبناء على أنماط سلوكية معينة بحيƚ يتم ƍعداد الذكور وتهيئتهم للقيادة والحكم              

               Ƙوربة بي Źفي حين تتربى الفتاة لتكون زوجة وأما Ňعلـى اعتـبار أنهم العنصر القوي .
 .وتتحدد مجاƘǙ نشاطها في المنزل وتربية األبناء

                                                 
 محمد الهاجريÜ البناء اǙجتماعي والسلوǁ اǙنتخابي في المجتمع القطريÜ رسالة ماجستير ƹير منشورةÜ الجامعة – 11

 .8نقال عن وضحي السويديÜ مرجع سابقÜ2001 ƭ Ü99 . ƭ Ü األردنية
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ية للمرأة وفي تعزيز القيم     كمـا يلعـب التعلـيم دورا بـارزا فـي ترسيƣ النظرة الدون             
كما تحرم المرأة من التدريب في مجاƘǙ معينة تƌهلها         . اǙجتماعية التمييزية ضد المرأة   

للدخـول في سوق العمل مما يضعف من قدرتها على المنافسة وبالتالي يرفع من معدل               
أمراŹ كل ذلǁ يعكس النظرة السائدة لطبيعة عمل المرأة باعتبارǉ          . الـبطالة بيـن النساء    

                 Źهامشيا Źكما أنه أي العمل يعتبر أمرا Üللتنمـية في المجتمع Źولـيس ضـروريا Źهامشـيا
وǙننسـى هـنا دور وسائل اإلعالم المختلفة وباألخƭ المرئية     . 12 ومسـاعداŹ للـرجل   

والمسـموعة فـي ترسـيƣ الصـورة النمطية للمرأة حيƚ تبرزها ƍمŇا في دور اإلنسان                
األدوار التي تلعبها في المجتمع فتركز على دور المرأة         الضـعيف المستكين أو تحد من       

 .كأم ومربية ومسƌولة عن المنزل وتهمل أدوارها األخرǎ في الحياة العامة

ويـتداخل التعصـب الديني والتفسيراƘ الدينية مع القيم اǙجتماعية لدرجة تجعل انتقاد             
 للمرأة إلƛباƘ نفسها    وتصبح أي محاولة  . الموروƛـاƘ والتقاليد وكأنه خروƜ على الدين      

وما زالƘ ماƛلة أمام    . والعمـل لنيل أبسط حقوقها فسوقاŹ وخروجاŹ عن الصراط المستقيم         
أعينـنا صـورة النسـاء السعودياƘ اللواتي حاولن سياقة سياراتهن في المملكة العربية              
السـعودية واǙضـطهاد والتعسف الذي واجهƘ به السلطة الدينية هذا التحرǁ ووصفته             

 الصفاƘ المهينة لكرامة اإلنسان   وصلƘ لدرجة اعتبار المشاركاƘ خارجاƘ عن             بأبشع
كما اعتبر مفتي الديار المقدسة سياقة المرأة للسيارة مƌدياŹ للفجور          . الصـراط المسـتقيم   
 .واǙنحالل اǙجتماعي

وبطبـيعة الحال تواجه المرأة من التياراƘ الدينية المتشددة معارضة شديدة لحرمانها من            
وذهب البعƯ من رجال الدين المتشددين ƍلى الدعوة ƍلى         . ي دورفـي الحياة السياسية    أ

حبس المرأة نفسها في المنزل واإلحجام عن العمل والمشاركة في الحياة العامةÜ وربطوا             
وبلƸ األمر بهم ƍلى    . ذلـǁ بـالحالل والحرام واعتبروǉ من أهم واحباƘ المرأة المسلمة          

 . 13ة للمرأة نوعاŹ من الفجور والدعوة ƍلى الرذيلةاعتبار المشاركة السياسي

                                                 
وضحى على السويديÜ التحدياƘ التي تواجه المرأة الخليجية من المشاركة السياسيةÜ ورقة عمل مقدمة ƍلى مƌتمر مستقبل المرأة .  د- 12

Ü2001 ديسمبر 24-22السياسي في دول مجلس التعاون الخليجيƭ Ü7. 
 نقال عن نصر حامد أبو زيدÜ دوائر ƭ 14 1978ألخƘ المسلمة أساس المجتمع الفاضلÜ دار األنصار  محمود الجواهريÜ ا- 13

ƭ الدار البيضاء Üقافي العربيƛالمركز ال Üعبد العزيز بن . 96-94الخوف في خطاب المرأة ƣللشي ǎفي نفس المصدر فتو ǁانظر كذل
 ".عمل المرأة من أعظم وسائل الزنا"دية بعنوان باز رئيس هيئة البحوƚ واإلفتاء بالمملكة العربية السعو
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ƍن شـريحة عريضـة من النساء وخاصة في الدول العربية واإلسالمية ونتيجة Ǚنتشار              
التياراƘ السلفية المتطرفة يتلقين هذǉ الفتاوǎ كمسلماƘ وبالتالي يƌدي ذلƍ ǁلى سلبيتهن            

 .وƍحجامهن عن المشاركة في الحياة العامة
  
  المرأة لنفسها ـ نظرة2

تنعكس التنشئة اǙجتماعية سواء في البيƘ أو المدرسة على نظرة المرأة لذاتها ومكانتها             
ففي الوقƘ الذي دخلƘ فيه منطقة      . في المجتمع بما يتالءم مع الموروƛاƘ الƛقافية السائدة       

Ư وترǎ بع . الخلـيƝ فـي مرحلة الحداƛة ظاهرياŹ ظلƘ الموروƛاƘ الƛقافية قوية التأƛير           
الدراسـاƘ أن شـيوƳ القـيم اǙستهالكية في المجتمع الخليجي نتيجة للطفرة النفطية قد               

فقد استسلمƘ لحياة الرفاهية وانصرفƍ Ƙلى اǙهتمام       . انعكـس سلباŹ على المرأة الخليجية     
بـأمور ترتـبط بأنوƛـتها كالموضـة مƛالŹ على حساب اهتمامها بقضاياها اǙجتماعية              

 . والسياسية

يد من الشواهد ƍحجام المرأة عن انتخاب بناƘ جنسها وهي عادة ما تصوƘ             وتƌكـد العد  
تذكر ƍحدǎ المرشحاƘ للمجالس البلدية في      .  للمرشـح الـذي ينتخـبه الزوƜ أو األب        

البحريـن بأنهـا أƛناء حملتها اǙنتخابية قامƘ بزيارة لبعƯ المنازل السكنية في دائرتها              
رون لها ليس عن أنفسهم فقط بل عن جميع من          اǙنتخابية وفوجئƘ بعدد من الرجال يذك     

يحق لهم اǙنتخاب في األسرة بأنهم أعطوا وعداŹ بƎعطاء صوتهم وأصواƘ أفراد أسرهم             
 .  لمرشح بعينه عادة ما يرتادون مجلسه

كمـا تشير ƍحدǎ الدراساƘ الميدانية التي أجريƘ في مصر مƛالƍ Źلى اǙعتقاد العام بين               
مية مشاركة المرأة في الحياة العامة فقد بينƘ نسبة كبيرة من           الـرجال والنسـاء بعدم أه     

أن العمل السياسي سوف يتيح للمرأة مساعدة الرجل وƍعانته على ظروف           "المبحوƛيـن   
وفي نفس الدراسة وجهƘ ألفراد العينة المبحوƛة سƌاŹǙ عن أفضل الوسائل           . 14"المعيشـة 

ضوية منظماƘ حكومية ـ عضوية     كتابة مقاƘǙ ـ ع   (للمشـاركة فـي الحياة السياسية       
 نقاباƘ ـ عضوية أحزاب سياسيةÜ الترشيح في 

                                                 
 .ƭ Ü106 2000 المرأة المواطنة والتنميةÜ القاهرة – المجلس القومي للمرأةÜ المƌتمر األولÜ نهضة مصر – 14
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ƘنتخاباǙكد على أنه كلما اقترب أسلوب المشاركة من العمل            ) اƌلت Ƙاإلجابا Ƙوقد جاء
قلƘ نسبة التأييد Ǚستخدام المرأة لهذا »السياسـي بصـورته المعـروفة بسـلطة التأƛير       

من المبحوƛين وافقوا على    Ė 83من الالƃفƘ للنظر ƍن     و. األسلوب في المشاركة السياسية   
فقط على ترشيح المرأة    Ė 17أن تشـارǁ المرأة باإلدǙء بصوتها في حين وافقƘ نسبة           

Ƙ15لالنتخابا. 
  
  ـ القوانين الƢاصة بالمرأة3

يعتبر ƹياب قوانين منصفة وعادلة للمرأة أحد العوائق التي تحد من مساهمتها في التنمية              
ما زالƘ المرأة في البحرين تعاني األمرين       . م ومشاركتها السياسية بشكل خاƭ    بشكل عا 

نتـيجة لغياب قانون لǖحوال الشخصيةƍ Üذ تضيع حقوقها في الزواƜ والحضانة والنفقة             
في أروقة المحاكم الشرعية وتصبح عرضة ألمزجة وعقلياƘ القضاة الشرعيين ليحكموا           

ا أن الكƛير من    ـكم. ة التي يغالي البعƯ فيها    لهـا أو علـيها حسـب تفسيراتهم الديني        
القوانيـن السائدة هي قوانين تمييزية ضد المرأة تعتبر المرأة مواطناŹ من الدرجة الƛانية              
فالمرأة محرومة من اǙستفادة من خدماƘ وزارة اإلسكان Ǚƍ في الحاƘǙ القصوǎ كأن             

وفي حالة الزواƜ   . رةتكـون أرملـة أو مطلقـة وهذǉ أيضاŹ تحصل عليها بصعوبة كبي            
بأجنبـي Ǚ يوجد قانون يعطي المرأة الحق في منح جنسيتها لزوجها وأوǙدها منه على               

وفي القانون الجنائي تخفف العقوبة عن الرجل عند        . عكـس الـرجل المـتزوƜ بأجنبية      
ارتكابه ما يعرف بجرائم الشرف في حين تضاعف العقوبة للمرأة في حالة قتلها زوجها              

 . 16الخيانةالمتلبس ب
 
  ـ طبيعة النظام السياسي4

يـرجع بعƯ المهتمين محدودية المشاركة السياسية للمرأة في منطقة الخليƍ  Ɲلى طبيعة              
فهذǉ النظم على الرƹم من أنها وبسبب الطفرة النفطية تبنƘ          . الـنظم السياسـية الحاكمة    

 ƍدخال اإلصالحاƘ اǙجتماعية مƛل تعليم المرأة وتشجيعها على 

                                                 
15 – ƭ 107 نفس المصدر 
16 – Üجمعية أوال النسائية Ü1998 انظر المرأة في القوانين الوضعية في البحرين. 
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عمـلǙƍ Ý أنهـا أي هـذǉ الـنظم وبسبب طبيعتها القبلية وحاجتها ƍلى تحالفاƘ القوǎ                 ال
               Ưتستطيع تجاوز بع Ǚ جتماعـية والسياسـية المحافظـة من أجل بقائها في السلطةǙا
الخطـوط الحمـراء في خطواتها اإلصالحية حتى Ǚ تتهم بالخروƜ عن الدين وبالتالي              

 .17مد عليهم وقƘ حدوƚ األزماƘتخسر حلفاءها التقليديين الذين تعت

              Ǚƍ لى األمامƍ Ƙب النظام السياسي في الدفع بالمشاركة السياسية للمرأة خطواƹوقـد ير
       ǉهذ Źضمنيا Ưفي مواقع اتخاذ القرار في أجهزة الدولة التنفيذية ترف Ƙأن وجـود جماعا

حاكم في  المشـاركة من شأنه أن يجهƯ أو يعوق الخطواƘ اإليجابية التي قد يتخذها ال             
ففي حالة البحرين مƛالŹ وعلى الرƹم من أن الوقǙ Ƙ يزال           .  18عملية اإلصالح السياسي  

مـبكراŹ للحكم على التجربة السياسية للمرأة من خالل خوƯ التجربة البرلمانيةǙƍ Ý أن              
تردد القيادة السياسية إلعطاء الفرصة للمرأة لتكون وكيل وزارة أو وزيراŹ قد يفسر القوة              

 Ǚ تـزال تتمـتع بهـا الجماعاƘ المحافظة في أجهزة الحكمÜ فهي أي هذǉ القوǎ                 التـي 
وبالـرƹم مـن تأيـيدها الظاهر لخطواƘ اإلصالح السياسي األخير في البحرين Ǚƍ أن               
تأƛـيرها ظهـر قويا في التحفظاƘ التي أوردتها البحرين مƛال على اتفاقية القضاء على               

الدستور الجديد لمملكة البحرين الذي أعطى سلطة       جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى       
 . تشريعية متساوية للمجلس البرلماني المنتخب ومجلس الشورǎ المعين

وقد تتالعب األنظمة السياسية في القوانين اǙنتخابية وتغيرها حسب مصالحها الحزبية أو            
نه أن يضمن   ƍن تقسـيم المناطق اǙنتخابية حسب مصلحة النظام القائم من شأ          . القبلـية 

               Ƙأو أن يوصل جماعا Źالƛفي مصر م ƚلما حدƛلى البرلمان مƍ وصـول الحزب الحاكم
مـتخلفة تتحالف تاريخياŹ مع النظام الحاكم على حساب بعƯ التياراƘ الليبرالية كما هو              
الحـال في الكويƘ حيƚ كان لوصول مجموعاƘ من قبائل بدو الصحراء لمجلس األمة              

لتيار الليبرالي الذي Ǚ يزال أƹلبية ممƛليه البرلمانيين يطالبون         أن وقف حجر عƛرة أمام ا     
 بƎعطاء المرأة لحقوقها السياسية Ǚƍ أن تحالف

                                                 
جارÜ التحدياƘ التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة الخليجيةÜ ورقة مقدمة لمƌتمر المستقبل السياسي للمرأة في  باقر الن– 17

 Ƙالكوي Ü2001 ديسمبر 24-22دول مجلس التعاون الخليجيƭ Ü5-6. 
 . نفس المصدر– 18
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          ǉتجاǙأية محاولة في هذا ا Ưيمكن القول   .  النواب البدو مع اإلسالميين السلفيين يجه Źذاƍ
أن يفقد المرأة   ƍن وصـول أƹلبـية متشددة أو متخلفة ƍلى البرلمان في أي بلد من شأنه                

 .الفرصة في تعزيز دورها في المشاركة السياسية

تشـير التجارب اǙنتخابية في البلدان العربية التي سبقƘ البحرين في ƍعطاء المرأة حق              
اǙنـتخاب والترشـيح ƍلى أن قوانين اǙنتخاب قد تعيق انتخاب النساء من الوصول ƍلى               

ى مرشحيها الذكور على حساب النساء      الـبرلمان حيـƚ تسعى األحزاب ƍلى التركيز عل        
 . وذلǁ حرصاŹ منها على الدخول في مغامرة قد تفقدها كراسي البرلمان

 2002وفي البحرين يخشى أن يحد قانون اǙنتخاباƘ الذي سيصدر في سبتمبر من العام              
ففي التجربة الديمقراطية السابقة على سبيل      . من فرصة النساء في الوصول ƍلى البرلمان      

ـ   وفي ƛ1973ال قسـمƘ البحرين في انتخاباƘ المجلس التأسيسى الذي صاƷ دستور     الم
المجلس الوطني األول ƍلى عشرين دائرة انتخابية مما أدƍ ǎلى تشرذم أصواƘ الناخبين             

وحالياŹ . 19 صوƘ انتخابي  ƍ 500لى   300وفـوز الـنواب بأƹلبـية بسيطة تراوحƘ بين          
لس البلدية التي ستجري في التاسع من شهر        قسـمƘ المـناطق اǙنتخابية Ǚنتخاب المجا      

 تقسـيماƹ ŹرائبياŹ لم يراƳ الكƛافة السكانية لبعƯ المناطقÜ فأعطيƘ           2002مـايو عـام     
مـناطق تسـكنها عائالƘ قليلة جداŹ نفس عدد األصواƘ لقرǎ ومناطق بها كƛافة سكانية               

نطقة كمـا قسـمƘ البحرين لخمس مناطق انتخابية حسب المحافظاƘ وكل م   . ملحوظـة 
قسـمƘ بدورهـا ƍلـى عشر دوائر انتخابيةÝ وحصرƘ أصواƘ الناخبين في دوائرهم              

ومن شأن هذǉ التقسيماƘ ونظام الصوƘ      . اǙنتخابية فقط أي صوƘ واحد للناخب الواحد      
الواحـد بـدŹǙ من القائمة اǙنتخابية أن تحد من اختياراƘ الناخبين وأن تحرم النساء من                

 .ى منافسة الرجالفرصة الفوز لعدم قدرتهن عل

ƍن مجتمع البحرين مجتمع محافظ يفصل فصالŹ واضحاŹ بين الرجال والنساء بحيƚ يمكن             
فيحصر تحركاƘ المرأة في نطاقاƘ     . الحديـƚ عن وجود مجتمع رجالي واآلخر نسائي       

 محدودة Ǚ تتعدǎ التجمعاƘ المنزلية والزياراƘ في حين يطلق 

                                                 
معهد اإلنماء العربيÜ : تهاÜ بيروƘ فƌاد اسحق الخوريÜ القبيلة والدولة في البحرين تطور نظام السلطة وممارس.  د– 19

1983 ƭ 327. 
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لنتيجة يمتلǁ الرجال ƈلياƘ تسهل مهمتهم      وبا.  حـرية الـرجال فـي فضـاءاƘ متعددة        
اإلنتخابـية مƛل المجالس في األحياء واألسواق حيƚ يلتقون فيها بشكل يومي ويتناقشون             
فـي أمـور حياتهم العامة ناهيǁ عن المساجد وكذلǁ المƉتم بالنسبة للطائفة الشيعيةÜ في               

غاية كما توجد   حيـن يحصـر تحرǁ المرأة في معارفها من النساء وفي نطاق محدود لل             
      Źتم خاصة بالنساء ومنفصلة عن الرجال تماماƉتم      . 20مƉاستغالل الم Ưلقد كان من المفتر

النسـائية لتوعـية المرأة سياسياŹ واجتماعياǙƍ Ź أن النظرة المحافظة للمرأة وانتشار الفقر              
وتعـدد الزوجاƘ في القرǎ على وجه الخصوƭ وعدم وعي المرأة لحقوقها واقتصار             

السياسي على الرجل فقط Ý كل ذلǁ حصر دور المƉتم النسائية في الجانب الديني  العمـل   
 .    فقط

ƍذاǙ Ź يكفي ƍعطاء المرأة حق اǙنتخاب والترشيح بقوة القانون لالعتقاد أنها حصلƘ على              
             ǉعليها أن تجتاز Ƙوالصعوبا Ƙحقوقها كاملة فال زال أمامها طريق طويل مليء بالعقبا

ا وتƛقيفها لنفسها واتحادها لتكوين كتلة ضغط من أجل الحصول على           بوعـيها وƍصراره  
 . مكاسب تعزز من دورها كمواطن على قدم المساواة مع الرجل

  ـ العامل اǙقتصادي والسياسي 5

تشـير أƹلـب الدراساƍ Ƙلى أن العامل اǙقتصادي يƛƌر على مشاركة المرأة في الحياة               
 خط الفقر ازداد انشغالها بتأمين لقمة العيش ألسرتها         السياسية ƍذ كلما اقتربƘ المرأة من     

. وانخفـƯ وعـيها بأهمية دورها في المجتمع وبالتالي قل اهتمامها بالمشاركة السياسية       
             Ƙللدخول في البرلمانا Ƙهالƌوالم Ƙباƹتعجز العديد من النساء الرا ǎومـن جهة أخر

 . يحرمهن من فرƭ المشاركةعن اإليفاء بالمتطلباƘ المالية للحمالƘ اǙنتخابية مما

                                                 
وفيه يلتقي الشيعة بشكل شبه يومي ويقيمون فيه ƍلى .  تطلق لفظة مأتم على البناء الذي يقيم فيه الشيعة شعائر عاشوراء– 20

                Ɯبالزوا ƘǙحتفاǙواألئمة ا Ƙل البيƈ وفاة أو ميالد ǎحياء ذكرƍ والوفاة أو كمنابر    جانب شعائر عاشوراء وما يرتبط به من 
ونتيجة لمنع األحزاب من التجمهر فقد استغلƘ المƉتم كبديل سياسي وأتاحƘ للطائفة الشيعية فرصة مناقشة               . لنشـر الدعوة  

. 261-241لمعرفة المزيد عن المƉتم انظر فƌاد خوريÜ مصدر سابقƭ Ü           . قضـاياهم السياسـية بعيدا عن أعين الرقيب       
 .1995أتم في البحرين دراسة وƛائقيةÜ البحرينÜ انظر كذلǁ عبد اهللا سيفÜ الم
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              Ƙـا يضـعف مشـاركة المرأة العربية في الحياة العامة وضع األحزاب والمنظماŇومم
السياسـية وموقفهـا السلبي من المرأة وعدم تشجيعها لها للعمل في صفوفهاƍ Üلى جانب               
ة الفكـرة السـائدة أن العمـل السياسي واǙنشغال بالشأن العام Ǚ يتناسبان وطبيعة المرأ              

وǙ ننسـى هـنا أن الصـراعاƘ السياسـية وانعدام لغة الحوار الحضارية              . األنـƛوية 
والديمقراطـية بيـن التياراƘ السياسية كلها عوامل من شأنها تنفير المرأة وƍبعادها عن              

 .المشاركة السياسية

 وفي البحرين يالحظ ƍقبال الكƛير من النساء على المشاركة في الجمعياƘ السياسية التي             
ـ  هرƘ مƌخـراŹ وأصبحƘ بديال نأمل أن يكون مƌقتاŹ لǖحزاب السياسيةǙƍ Ý أن هذǉ              أش

الجمعـياƘ بمختلف تياراتها السياسية Ǚ تمتلǁ برنامجاŹ سياسياŹ واضحاŹ للفترة المقبلة ولم             
               Ưبع Ǚƍ نسـمع عـن خططها في المشاركة السياسية وموقفها من مشاركة المرأة اللهم

ها هذǉ الجمعياƘ عن تأييدها لحصول المرأة على حقها العمومـياƘ التـي أعربـƘ فـي       
 . السياسي

 والسƌال الذي يتبادر ƍلى الذهن هنا هو مدǎ جدية هذǉ الجمعياƘ في ƍشراǁ المرأة في               
الحـياة السياسـية وƍدراجها ضمن قوائمها اǙنتخابية Þ أم أن األمر سيكون قاصراŹ على               

يقارب نصف األصواƘ اǙنتخابية للحصول     اǙستفادة من أصواƘ النساء حيƚ يشكلن ما        
Þ السياسية وتسهيل دخول الرجال للمجالس المنتخبة Ƙالتيارا ǉعلى مكاسب لهذ . 

 
  ـ االنتماءات العاƏلية والقبلية والطاƏفية6

Ǚ أحد ينكر أن البحرين كمجتمع تقليدي تتحكم فيه أعراف وقيم ذاƘ جذور طائفية وقبلية             
ة تقتصر على جماعة من طائفة معينة دون ƹيرهاÜ كما ƍن           فمـƛالŹ هـناǁ وظائف معين     

العديـد مـن المناصب في مراكز اتخاذ القرار حيƚ ترسم السياساƘ تقتصر على أبناء               
وينطبق .  عـائالƘ معيـنة من أصول قبلية أو من عائالƘ لها نفوذ اقتصادي في البالد              

العليا "حيان لشغل الوظائف    الوضع نفسه على المرأة حيǙ ƚ يتم اختيارها في ƹالبية األ          
 المـتاحة التي سبق ذكرها حسب كفاءتها وعلمها بل حسب انتمائها القبلي أو              "والـنادرة 
 وهذا الوضع يعيق العديد من الكوادر . العائلي

 71



النسـائية المƌهلة من الوصول ƍلى المراكز القيادية وصنع القرارÜ ويحد من قدرة النساء         
راكز من لعب دورهن القيادي كما يجبÝ وبالتالي يعزز         الموجـوداƘ حالـيا في هذǉ الم      

وجهة نظر المناوئين للمشاركة السياسية للمرأة ويعطيهم عذراŹ إلبعادها عن مراكز صنع            
 .القرار

              Ǚ القبلية Ƙن البداوة والعصبياƎف Źيراƛوتأ Źالعقلية القبلية في البحرين أقل بروزا Ƙذا كانƍو
اراƘ والسياساƘ في مجتمعاƘ الخليƝ األخرǎ وخاصة       تـزال تƛƌر ƍلى حد بعيد في القر       

فـي المسـائل المـتعلقة بالمـرأةÜ فعلى سبيل المƛال شهد تعليم الفتاة معارضة من قبل                 
الشـرائح اǙجتماعـية ذاƘ األصـول الـبدوية على اعتبار أنه خروƜ على األعراف               

ولقد واجهƘ  . ذلǁوبالمـƛل فـي عمل المرأة وقيادتها للسيارة وتنقلها وƹير           . والتقالـيد 
النسـاء اللواتـي رشـحن أنفسـهن ǙنتخاباƘ المجلس البلدي في قطر مƛالŹ الكƛير من                

 .الشائعاƘ والحمالƘ المغرضة التي مسƘ كرامة وسمعة بعضهن

وǙ تزال الجماعاƘ الدينية في البحرين تتمتع بنفوذ سياسي واسع سواء في أوساط السنة              
Ƙ المشاركة السياسية للمرأة من باب طاعة أولي        فالجماعـاƘ األولى ارتض   . أم الشـيعة  

األمرÜ لهذا فهي لم تقف ضدǉ ولكنها قد تستعمل نفوذها الديني إلقناƳ المرأة بطريق ƹير               
مباشر بعدم جواز مشاركتها في السياسة وضرورة بقائها بالبيƘ كأحد أهم واجباƘ المرأة             

د تقنع النساء ƍلى اǙكتفاء     وفـي حالـة حاجة هذǉ الفئاƘ ألصواƍ Ƙضافية فق         . المسـلمة 
. بالتصويƘ فقط وبالتالي تستغل المرأة للحصول على أصواƍ Ƙضافية لمرشحيها الرجال          

             Ƙبضرورة مشاركة المرأة في التصوي Ƙالدينية الشيعية فهي ناد Ƙوبالنسـبة للجماعـا
             ǎلى مناصب صنع القرار األخرƍ أنها لم تطالب بضرورة وصول المرأة Ǚƍ نتخابǙوا

ويخشـى أن تستغل هذǉ الجماعاƘ المرأة لوصول        . وزاراƘ ومƌسسـاƘ الدولـة    فـي   
 . مرشحيها الرجال ƍلى البرلمان

ففي منتصف التسعيناƘ   . وللدǙلة على مشروعية تخوفنا نورد هنا مƛال العريضة الشعبية        
 فكرة رفع   "لجنة العريضة الشعبية  "مـن القرن الماضي تبنƘ جماعة أطلقƘ على نفسها          

وينتمي أعضاء اللجنة ƍلى مختلف     . الب بعودة الحياة الديمقراطية للبحرين    عريضـة تط  
 الفصائل السياسية والدينية الفاعلة في البالد 
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             ǁراءهم وتوجهاتهم حول المطالب الديمقراطية في ذلƈ Ƙوبالتالـي فالعريضـة عكسـ
 Ƙالدينيون في        . الوقـ Ưرف ƚاللجنة في بداية تشكيلها من الرجال فقط حي Ƙاللجنة وتألف 

ولم تتمكن  . فكـرة انضـمام عناصر نسائية على الرƹم من ƍصرار األعضاء اآلخرين           
                Ưبعد انسحاب بع Ǚƍ لعضوية اللجنة من العمل فيها Ƙالمـرأة الوحـيدة التـي انضم

 .  الدينيين منها بمحƍ Ưرادتهم أو بسبب اعتقالهم 

صد رفعها ƍلى   وقـع علـى العريضة حوالي ƛالƛة وعشرين ألف شخƭ من الجنسين بق            
وقد أصرƘ بعƯ النخب النسائية على ضرورة وجود        . األمير الراحل والد الملǁ الحالي    

نـƭ فـي العريضة يشير صراحة ƍلى ƍعطاء المرأة حقها السياسي Ǚƍ أن ما كتب في                 
العريضـة جـاء مخيـباŹ آلمالها حيƚ ورد في العريضة نƭ يكتفي بالطلب من األمير                

 ولم تطالب بضرورة مشاركتها في      "ة في المجلس الوطني   الـنظر ƍلـى مشـاركة المرأ      "
وعند سƌال أحد   . الحـياة الديمقراطـية كحـق أساسي من حقوقها Ǚ يمكن التنازل عنه            

أعضـاء لجـنة العريضة عن السبب في كتابة هذا النƭ وفي تأخير عضوية المرأة في         
نصف الƛاني من   لقد حدƚ ذلǁ في ال    . اللجـنة أشار ƍلى اعتراƯ الدينيين من األعضاء       

تسـعيناƘ القرن الماضي أي بفارق سبع سنواƘ تقريباƍ Źعطاء المرأة حقها في اǙنتخاب              
والترشـيحÜ وهـي فترة قصيرة بقياس الزمن Ǚ تكفي في اعتقادنا لتغيير القناعاƘ من               
النقـيƍ Ưلـى النقيÜƯ مما يجعلنا نتشكǁ في نية الجماعاƘ الدينية في مشاركة المرأة               

 .السياسية

ƍ                 رتقاءǙعلى مشاركة المرأة السياسية مالم يتم العمل على ا Źالوضـعية سـتنعكس سلبا ǉن هـذ
بالوعـي اǙجتماعـي لجميع فئاƘ المجتمع مع التركيز على المرأة حتى Ǚ تتكرر نفس التجربة                

ƍلى جانب ضرورة ƍتاحة الفرصة للمرأة للوصول ƍلى مراكز         . 21القطـرية في اǙنتخاباƘ البلدية    
 .قرار السياسي استناداƍ Źلى كفاءتها وليس ƍلى أصولها العائلية والقبليةصنع ال

من هنا نتساءل ما المطلوب لتفعيل المشاركة السياسية للمرأةÞ وهذا ما سيتطرق له القسم  
 .األخير من هذǉ الورقة

 ŷاƙالƙ :تفعيل المشاركة السياسية للمرأة 
                                                 

21 – ƘنتخاباǙا Ɲالقبلية والعشائرية دورا بارزا في تحديد نتائ ƘءاǙوالو Ƙالعصبيا Ƙالنساء ضد : لعبـ Ƙفمن ناحية صوت
لتي يعتقد  المرشـحاƍ Ƙذ أعطين أصواتهن للذكور المنتمين لنفس القبيلةÜ ومن ناحية ƛانية سجل عدد من البدو في المنطقة ا                  

 .فيها بفوز ƍحدǎ المرشحاƘ وبالتالي كان هذا سببا في خسارتها
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ية ودور الƛقافة السائدة في الحد من       Ǚ شـǁ أن وضـع المرأة الراهن والنظرة اǙجتماع         
ونحن . مشـاركة النساء كلها تحدياƘ على المرأة أن تعي بخطورتها وأن تحاول تخطيها            

نـورد هـنا بعـƯ المقترحاƘ التي ƍذا ما طبقƘ ستساهم بال شǁ في تفعيل المشاركة                 
 .السياسية للمرأة

 
  ـ تعزيز روƝ المواطنة1

لحه وليس لصالح فئة سياسية أو دينية أو طائفية         ƍن اǙنـتماء ƍلـى الوطن والعمل لصا       
معيـنة مـن شـأنه القضاء على التعصب وتعزيز المساواة في الحقوق والواجباƘ بين               

        Źشبابا وشيوخا ÜŅونساء ŹǙرجـا Źء للوطن يفتح      . المواطنيـن جمـيعاǙن سيادة روح الوƍ
خل المجتمع فرصاŹ    بحيƚ تنال كل القوǎ دا     "األبـواب للمشـاركة السياسية أمام الجميع        

              ǎيل عادل في الحياة السياسية ودوائر صنع القرار السياسي ألن حرمان قوƛمتكافـئة لتم
اجتماعـية معيـنة من ذلǁ أو تهميش دورها سوف يأتي في النهاية بمردود سلبي على                

ǁجتماعية والسياسية كذلǙ22"الحياة السياسية والمصالحة ا. 
 
 نƲ القرار السياسي ـ تسهيل وصول المرأة لمراكز ص2

ƍنŇ وصـول المـرأة ألعلى المناصب في الوظائف العامة سيغني من تجربتها السياسية              
وسيكسـبها الخبرة للدخول بƛقة في معترǁ الحياة السياسية بكل أشكالهاÜ وفي هذǉ الحالة              

فمن جهة على الحكومة عدم التردد في اتخاذ جميع         . ستسـهم بشـكل ƍيجابي في التنمية      
 التي تسهل وصول المرأة ƍلى مناصب صنع القرار السياسي عن طريق تعيينها         التدابـير 

ومن جهة ƛانية Ǚبد لمنظماƘ المجتمع      . في الوظائف الحكومية العليا على أساس كفاءتها      
المدني والنقاباƘ المختلفة أن تشجŇع المرأة لالنخراط في عضويتها وتذليل كافة الصعاب            

 .الالتي قد تواجهها في هذا المج

                                                 
 .ƭ Ü29 2000 المجلس القومي للمرأةÜ المنتدǎ الفكري الƛانيÜ المرأة والمشاركة السياسيةÜ القاهرةÜ يوليو – 22
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3ƫـ تطبيق نظام الحص  

وهو ما يعرف بالتمييز اإليجابيÜ حيƚ تدعو المادة الرابعة من اتفاقية حظر جميع أشكال              
التميـيز ضـد المـرأة الدول األعضاء ƍلى اتخاذ تدابير خاصة مƌقتة تستهدف التعجيل               

           ƃالتدابير متى تحق ǉأهداف  بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة شريطة وقف العمل بهذ Ƙق
 .التكافƌ في الفرƭ والعمالة

وفـي هذا السياق أوصƘ لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة لǖمم المتحدة في               
تزيد الدول األطراف من استخدامها تدابير خاصة مƌقتة مƛل         " بأن   1988دورتهـا عام    

ز ƍدماƜ المرأة   اإلجراءاƘ اإليجابية أو المعاملة التفضيلية أو نظم الحصƭ من أجل تعزي          
 ."في التعليم واǙقتصاد والسياسة والعدالة

لبشرية الصادر عن برنامƝ األمم             تنمية ا ل ومـن جهة أخرǎ اقترح تقرير ا
بلدان الوصول ƍلى هدف أدنى          1995المـتحدة سـنة      ل  أن تحـاول جميع ا

لبرلماناƘ الوطنية     Ė 30يتمـƛل فـي تخصـيƭ نسبة         لنساء في ا تمƛيل ا ل
لتشريعي لهيئاƘ ا لقرار حتى عام وا  .2005ة ومناصب اتخاذ ا

ولقد طبقƘ بعƯ الدول المتقدمة مƛل السويد وألمانيا والدول النامية كباكستان وبنغالديش            
. نظـام الحصـÜ ƭ كما أخذƘ به مصر ƛم ألغته في وقǙ Ƙحق بينما لم تطبقه األردن                 

ǎ المعارضون له  ولقد أƛار هذا اǙقتراح ردود فعل واسعة بين مƌيد ومعارÜƯ فبينما رأ
                ǎير Üالمساواة التي تنادي بها المرأة Əللدستور ولمباد Źأن هـذا اإلجـراء يعتـبر خرقا
المƌيدون له ƍنه Ǚ يمكن تطبيق مبدأ المساواة في ظروف ƹير متكافئة أصالŹ بل ظروف  
قـد تكون في مجملها معادية للمشاركة السياسية للمرأةÜ وƍن اإلصرار على تطبيق مبدأ              

اة فـي هـذǉ الظروف سيقف عائقاŹ أمام المشاركة السياسية للمرأة وخاصة في              المسـاو 
الـبرلماناƘ وستدفع باألحزاب والقوǎ السياسية للتردد في ترشيح المرأة ضمن قوائمها            
اǙنتخابـية خوفـاŹ من أن يقف ذلǁ حجر عƛرة أمام هذǉ األحزاب للوصول ƍلى كراسي                

 .23البرلمان
                                                 

من الجدير ذكرǉ هنا تأكيد . ƭ Ü126-127 1997عمان : نظـام عسافÜ اǙنتخاباƘ النيابية والمجتمع المدنيÜ مركز الريادة  .  د– 23
                    Ǚالسامي لحقوق اإلنسان بأن على المرأة أ ƚة والسيدة ماري روبنسون المبعوƛحداها كان بحضور الباحƍ Ƙالمعظم في عدة مناسبا ǁالمل

مان فسيتم تعيينها في    تـتخوف من دخول المعركة اǙنتخابية للبرلمان المقبل فهي وƍن لم تحصل على األصواƘ التي تƌهلها لدخول البرل                 
مجلس الشورǎ الذي سيقتسم السلطة التشريعية مع البرلمان المنتخب وƍذا حصل هذا يمكن اعتبارǉ تخصيصا لبعƯ المقاعد للمرأة مما قد    

 .يƛري تجربتها السياسية ويƌهلها للفوز في اǙنتخاباƘ في المراƘ القادمة
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 لنمطية للمرأة ـ القضاء علǍ الصورة ا4

ومما . وهنا تلعب وسائل اإلعالم دروا هاما في تعزيز الدور اإليجابي للمرأة في المجتمع            
يƌخـذ علـى الغالبـية العظمى من وسائل اإلعالم هو محاولة ƍظهار المرأة التي تهتم                
بمظهـرها األنـƛوي كمـا تحصر دورها في المنزل كربة بيƘ فقط أو تظهرها بمظهر                

وبالرƹم من أهمية الدور    . مر بأمر الرجل وǙ يملǁ أي سلطة على نفسه        الحريم الذي يأت  
المحوري للمرأة في األسرة Ǚƍ أن التركيز على هذا الدور وƍهمال أدوارها األخرǎ في              
الحياة العامة من شأنه أن يعزز الوضع الƛانوي والتابع للمرأة في المجتمع ويركز سلبيتها             

ب من الجمعياƘ النسائية واǙتحاد النسائي المرتقب  ƍذاŹ مطلو . ويضـعف ƛقـتها بنفسـها     
والمجلـس األعلـى للمرأة لعب دور أساسي في ƍزالة الصورة النمطية للمرأة وذلǁ عن         
               Ýوالمجتمع بشكل عام ƭعالمية تسهم في توعية المرأة بوجه خاƍ مواد Ɯنـتاƍ طـريق

الم المختلفة والضغط   وكذلـǁ متابعة ومراقبة البرامƝ التي تنـتهجها وتبƛها وسائل اإلع         
والوضع نفسه ينطبق على البرامƝ     . لتغيـير مـا هـو سلبي منها تجاǉ المرأة وقضاياها          

التعليمية التي تحتاƜ هي األخرǎ لتنقية برامجها من كل ما يسيء للمرأة أو يعزز تخلفها               
ƍن ترسيƣ المفاهيم اǙجتماعية اإليجابية لدǎ األجيال       . ودورهـا الـƛانوي فـي المجتمع      

لجديـدة هـو مفـتاح التقدم والتنمية المستمرة وهي عملية طويلة األمد وتتطلب الصبر               ا
 .وطول النفس

 
  ـ تعديل القوانين لصالƞ المرأة 5

فƎذا لم . Ǚ يمكـن للمرأة أن تشعر أنها مواطن كامل ƍذا كانƘ تعاني من تعسف القوانين   
التالي عن محاولة المشاركة    تتغـير القوانيـن لصالح المرأة سيصيبها اإلحباط وستبتعد ب         

ƍذ Ǚ يمكـن للمرأة التي تواجه الظلم في أروقة المحاكم نتيجة لغياب قانون              . السياسـية 
األحوال الشخصية أو تلǁ التي تعاني من تعسف قوانين العمل ضدŇها أو تعاني من الفقر               

 الǙ ƣ ومـن عـدم األمان نتيجة لعدم عدالة قوانين التقاعد أو ƹياب الضمان اǙجتماعي      
 .يمكن لمƛل هذǉ المرأة أن تعمل بالسياسة أو تفكر فيها
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                Ƙللتصوي Ƙأن المرأة قد اندفع ƚحي Źسابقا ǉأن الواقع يكذب ما أوردنا Ưقـد يعتقد البع

وفي رأينا أن   . علـى الميـƛاق وهـي ستتحمس بال شǁ للمشاركة في العملية اǙنتخابية            
 نتيجة للحماس الذي بƛته فيهم ƍجراءاƘ       اندفـاƳ المواطنيـن للتصويƘ على الميƛاق هو       

كما قد تندفع المرأة للمشاركة في اǙنتخاباƘ       . اǙنفتاح التي سبقƘ التصويƘ على الميƛاق     
القادمـة مـن أجل الرƹبة في التجربة لكنها ستتقوقع بال شǁ في التجارب الديمقراطية               

تفقد بالتالي اإليمان   األخـرƍ ǎذا لم يتغير وضعها القانوني واǙجتماعي واǙقتصادي وس         
 . بجدوǎ المشاركة السياسية

 
6 Ʋـ نشر الوعي السياسي في المجتم  

مـن الضـروري القـيام بأنشطة التوعية السياسية على عدة محاور حيƚ أن المشاركة               
لذا . السياسية للمرأة Ǚ تخƭ المرأة وحدها بل ƍن المجتمع بجميع فئاته معني بهذا األمر             

        Ƙالتوعـية للرجل إلقناعه بأهمية مشاركة المرأة وضرورة        يجـب أن تـتوجه حمـال
 . حصولها على حقوقها اǙجتماعية واǙقتصادية والسياسية وأهمية وقوفه معها ومساندتها

الوجه اآلخر لعملية التوعية السياسية يجب أن تتوجه ƍلى القاعدة العريضة من النساء من              
في الحياة العامة مع التركيز على      أجـل ƍخراجهن من سلبيتهن وعزوفهن عن المشاركة         

أهمية مشاركة المرأة على جميع األصعدة في المجال السياسي ومحاولة ƍحياء ƛقة المرأة             
كما يجب أن تركز حمالƘ     . بنفسـها وبقدراتها الذاتية وضرورة تطوير مهاراتها العملية       

Ü وكذلǁ التوعـية علـى ضرورة امتالǁ النساء لرأي مستقل عن الرجل وليس تابعاŹ له   
           Ɲالبرام ǁنحياز لتلǙنتخابية المختلفة واǙا Ɲتدريبهن على كيفية القراءة الصحيحة للبرام

Źانياƛ وكنساء ŹǙأو Ƙالتي من شأنها أن تحقق لهن أكبر قدر من المكاسب كمواطنا. 

المحور الƛالƚ يتعلق بالعناصر النسائية المƌهلة أو الراƹبة في خوƯ المعركة اǙنتخابية            
مـل علـى تدريبهن على ƍدارة العملية اǙنتخابية بدايةŹ من رسم البرنامƝ اǙنتخابي              والع

 وطرحه والدفاƳ عنه وƍكسابهن مهارة مواجهة الجمهور بƛقة 
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تامـة وكيفية الدخول في تحالفاƘ وأخيراŹ الدخول في المجلس الوطني أوالمجالس البلدية             
 .والعمل فيها بفاعلية 

      ǉولية التوعـية هـذƌن مسـƍ         النسائية Ƙتقع على عاتق المجلس األعلى للمرأة والجمعيا 
              Ƙالجمعيا ǁبما في ذل ǎالمجتمع المدني األخر Ƙلى جانب منظماƍ تحـاد النسـائيǙوا
السياسية وتشهد الساحة حالياŹ نشاطاŹ ملحوظاŹ من قبل الجمعياƘ النسائية والمجلس األعلى            

ǉللمرأة في هذا اإلتجا. 
 
 أولويات برامƛ الجمعيات السياسية ـ وضƲ المرأة ضمن 7

Ǚ يكفـي أن تعرب الجمعياƘ السياسية المختلفة العاملة في البحرين عن تأييدها لدخول              
              Ɲمضى بتبني برنام Ƙر من أي وقƛالحياة السياسية ولكنها مطالبة اآلن أك ǁالمرأة معتر

تشجيع سياسـي واضح يضع المرأة في بƌرة ƍهتماماتها والخروƜ بخطة عمل واضحة ل            
 .المرأة للمشاركة السياسية

فـƎذا افترضـنا سـلفاŹ أن القوانين اǙنتخابية للبرلمان القادم ستكون على ƹرار القانون               
اǙنتخابـي للمجالس البلدية أي صوƘ واحد للناخب الواحدÜ ففي هذǉ الحال يتوجب على              

رشح بعƯ  هـذǉ الجمعـياƍ Ƙذا كانƘ تƌمن صراحة بمبدأ المساواة بين المواطنين أن ت             
عضـواتها المƌهـالƘ فـي الدوائر اǙنتخابية التي تعتقد بوجود مƌيدين لها وأن تسخر               
             ǎمع القو Ƙوفي اللعبة السياسية قد يستلزم األمر الدخول في تحالفا Üمكانياتها لنجاحهنƍ
السياسـية األخـرǎ وهـنا أيضـاŹ يجب أخذ النساء ضمن أولوياƘ هذا التحالف وعدم                

 .لباŹ للفوزالتضحية بمصالحهن ط
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 الƢالصــة

فـي رأيـنا Ǚ يـزال وضع المرأة في المشاركة السياسية ƹير واضح وǙ يزال موقف                 
المƌسساƘ المدنية من هذا الموضوƳ مبهما ويدور في العمومياƘ والوضع نفسه ينطبق            

وهذا يدفعنا ƍلى طرح تساƘǙƌ وترƍ ǁجاباتها مفتوحة لتجيب         . علـى الجمعياƘ النسائية   
Ɲ التجربة اǙنتخابية األولى أي اǙنتخاباƘ البلدية ومن ƛم اǙنتخاباƘ البرلمانية           عـنه نتائ  

 .للمجلس الوطني

ƍذاŹ هـل يكفي منح المرأة حقوقها السياسية بمرسوم أميري ألن تشارǁ النساء في الحياة               
Þالسياسية 

لنساء هـل سـتنحاز النساء للمرشحة المرأة ƍذا كانƘ أهالŹ لدخول البرلمان أم ستكون ا              
Þ لى المجلس الوطنيƍ لتسهيل وصول الرجال Źضافياƍ Źصوتا 

 Þواضح Ɲنتخابية على أساس برنامǙهل ستدخل المرأة المعركة ا 

وهل سيتضمن البرنامƝ مطالب خاصة بالمرأة مƛل قانون موحد لǖحوال الشخصيةÜ حق            
دماƘ المـرأة فـي مـنح جنسـيتها ألبنائها من أب أجنبيÞ وحقها في الحصول على خ                

Þمن المطالب التي من شأنها تحسين وضع المرأة ǁير ذلƹاإلسكان و 

               Źن األنظـار موجهـة للـتجربة الديمقراطية في البحرين والتي تحمل معها نكهة ومذاقاƍ
      Ɲخوة في منطقة الخليǘبعد احتقان سياسي       . خاصـين بالنسبة ل Ƙالتجربة التي جاء ǉهذ
يه المواطنون جميعاŹ بما فيهم المرأة مصاعب       دام ألكƛر من ربع قرن من الزمان عانى ف        

              Ņونساء ŹǙالتي قدمها الشعب البحريني رجا Ƙمار التضحياƛ لجني Ƙعديـدة وقد حان الوق
ƍن نجاح التجربة البحرينية بشكل عام والمشاركة       . مـنذ العشـريناƘ من القرن الماضي      

خرǎ ويشجعها على   السياسية للمرأة بشكل خاƭ سيشكل بال شǁ نموذجاŹ دول الخليƝ األ          
 .منح المرأة حقوقها السياسية
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لسيدة ليلى شرف تتعلق بالمشاركة              ا أن نورد فقرة طرحتها ا كمـا نود هن
لبحرين            ة في ا لمرأ ة األردنية وهي تنطبق كƛيراŹ على ا . السياسـية للمـرأ

تها مسألة ملحة  "تقـول السـيدة شـرف       قادمة بذا ل ƍن قضـية اǙنتخاباƘ ا
ة السياسي وتطويرǉ    وتـبرز كعنصر هام من       لمرأ وتتطلب . عناصر عمل ا

لكبير        ا ا ن ن ا يكون امتحا لمنظمÜ وهن ا أن . العمـل الشـاق والموحد وا ن ي وعل
لمعركة             لمميزاƘ لنطرحهن بقوة في ساحة ا نخـتار عـدداŹ من السيداƘ ا
لنسائي الموحد ونحملهن ƍلى قبة مجلس            اǙنتخابـية وندعمهـن بالصوƘ ا

لتشريعية      األ: وهذا يخدم ƹرضين  . األمـة  ة ƍلى السلطة ا لمرأ ول وصول ا
ا حتى              ن لنسوي في اختيار ممƛالت ƛباƘ قوة الصوƘ ا ƍ انـي هوƛ ل بقـوةÜ وا

ة اŹ رجالŹ كان أم امرأ ب لبرلمان حسا  .24"يحسب له كل من دخل ا

 
 .ƭ Ü21 1997عمانÜ : Ü دار سندباد  ليلى شرفÜ المرأة األردنية والعمل السياسي– 24
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)ė(  التونسية بالجامعة القانون أستاذة. 
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 I-  85         تمهيدية مقاربة 

 85    والسياسة الدين بين التجانس ومسألة السياسة مفهوم  )أ

 87    السياسي الحقل من المرأة ƍقصاء ومسألة الحكم نمط  )ب

Ɯ ( وفضاء عام فضاء بين للفضاء الجنسي التقسيم ƭخا      

 89        السياسي الحقل وتعريف
 
 II-91    السياسية المنهجية والسبل العلمية  المستندات 

 92     اǙجتماعية البحوƚ طرح في والسياسة المرأة )أ

1/ ƚ93           األكاديمية البحو 

 94      الرسمية واإلحصاءاƘ التقارير /2

3/ ƚ94         الجمعياتية البحو 

 96       ميدانية وشهاداƘ استمارة )ب(
 

 : األّول المحور
  السياسي الحقل في التونسية المرأة مشاركة

 99     السياسي والتوظيف القانوني االعتراف بين
 
I - االعتراف بين المرأة وضعية ǎ100   القانوني واإلبهام الدستور 

 I- 1 102        المساواة مبدأ 

I - 2 104         المواطنة مبدأ 

II - 106   السياسي والتضييق القانوني اإلقرار : السياسية الحقوق 

II - 1 دارة في المشاركة وحق الناخب صفةƍ ونƌة الشŇ107   العام 

II - 2 ح حقƃد الترشƃة السياسية المهام وتقلŇ109     العام 

 109      التشريعية المجالس لعضوية الترشح )أ

 111       الجمهورية لرئاسة الترشح )ب

Ɯ( 112      البلدية المجالس لعضوية الترشح 

 113      العليا والوظائف الحكومية األطر )د



 84

III - 114    لتشريعيا التنظيم صرامة : العاّمة الحريات 

 116        الجمعياƘ تكوين حرية )أ

 117        العامة اǙجتماعاƘ )ب

Ɯ( 118       والصحافة التعبير حرية 

 119        السياسية األحزاب تكوين )د

 123        األّول المحور Ƣاتمة
 

 : الƙاني المحور
 124    والتحفظ اإلقرار بين للمرأة والسياسية المدنية الحقوق

I - رجاءƍ باسم المساواة Ƙجتماعية األولوياǙ125  اإلنسان حقوق ونظرية ا 

I - 1 بين الحقوق في التفرقة Ƙالشخصية العالقا Ƙ125  السياسية والعالقا 

 126  الشخصية األحوال مجلة في التمييزية الرواسب بفعل المواطنة من الحدŇ )أ

 126         للعائلة الزوƜ رئاسة -1

 127         اإلرƚ في تمييزال -2

 127      المسلم بغير المسلمة زواƜ منع -3

     الدولية اǙتفاقياƘ على والتحفظ المصادقة بين المواطنة )ب

 128      والسياسية المدنية بالحقوق الخاصŇة

 128  والسياسية المدنية للحقوق الدولية اǙتفاقياƘ على الكلية المصادقة فترة - 1

 129       التحفظ مع اǙنضمام ةفتر - 2

II -2 سنادها الجنسيةƍمتياز : وǙ131      األبوي ا 

 132    لǖبناء الجنسية ƍسناد في الوليين بين التسوية عدم )أ

 133     الجنسية اكتساب في والزوجة الزوƜ بين التسوية عدم )ب

II - باسم المساواة إرجاء Ʋ134   نالقانو دولة ونظرية الديني المان 

II -  1 134     التونسي الدستور من األول الفصل 

II -  2 Ƙشأن في التحفظا ƘتفاقياǙة اŇ137   اإلنسانية للحقوق الدولي 

II -  3 138       الوزارية المناشير 

 139        الƙاني المحور Ƣاتمة

 العاّمة الƢاتمة
 140    السياسي الحقل في المرأة مشاركة شأن في المقترحات -
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 I -   
 المصطلحاƍ Ƙلى التعرƯ السياسي الحقل في التونسية المرأة مشاركة موضوƳ يتطلب

 أن ƍذ دǙǙتها عن والكشف معانيها لحصر وذلǁ بحƛنا عليها ويرتكز يشملها التي والمفاهيم

 نيةوذه وƛقافية تاريخية خلفياƘ لها بل مجردة ليسƘ والمفاهيم المصطلحاƘ هذǉ مƛل

Ƙمن بريئة وليس Ƙذا المهيمنة واآلراء السائدة التصوراƎلم ف ǁتنقلب فهي مرجعياتها ندر 

 لمŇا خصوصا اǙبستيمولوجي بالحذر مطالب فالباحƚ .خطابية أداة ƍلى معرفية أداة من

 راجع وذلǁ واإلسالمية العربية البلدان في والرجال النساء بين المساواة بمسألة األمر يتعلق

 وضعية على ووقعهما والسياسة الدين بين وتداخل تمازƜ من البلدان هذǉ به تتسم ام ƍلى

 في المرأة مشاركة ومعنى ناحية من السياسة مفهوم حول التساƌل يجعل ما هذا .المرأة

 .البحƚ هذا أولوياƘ من أخرǎ ناحية من السياسي الحقل
 

  سةوالسيا الدين بين التجانس ومسألة السياسة مفهوم )أ    

 هذا وفي الرياسة تعني التي السوس كلمة أو لفظ من مشتقƃة العرب لسان في السياسة كلمة

 نموذجيا تصورا طياتها بين تحمل التي الشعرية األبياƘ ببعƯ منظور ابن أتى المعنى

 : ƛعلب لسان على فيقول  بالقتال مرتبطة ذكورية مهمة القيادة من يجعل
 

 "القتال يوم للرجال ساسة        جميƲ لكل قادة سادة"
 

 
ƃيصلحه بما الشيء على القيام هي فالسياسة عليه والمتعارف العام بالمعنى أما Ċبهذا وتدل 

 عليها قام ƍذا الدواب يقود الذي السائس فعل المعنى بنفس وتفيد األمور تولƃي على المعنى

  .برعيته الراعي عالقة بقومه القائد عالقة فتصبح وراضها

ǎفي اللفظ اهذ انطو ƣعلى اإلسالمي التاري ƘǙمتعددة استعما Ƙمتجددة معاني عليه أضف 

 وممƛلوهم القادة بها يتمتع التي السلطة بالسياسة يقصد كان األمر أوŇل ففي مضافة وقيما

Ɯلتولي تقديرية سلطة وهي الشريعة مجال خار  
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 للسهر وقائية وƈلياƘ للردƳ ةجزائي عقوباƘ ابتكار ƍلى أدƘŇ وقد القوم صالح فيه بما األمور

 الفلسفية التوجهاƘ حسب تصنƃف السياسة وأصبحƘ المعاني تضخمƛ Ƙم .العام النظام على

 الموجوداƘ مبادǎء في متأصلة)سينا ابن الفارابي(ة  مدني سياسة ƍلى الفقهية أو الكالمية أو

 للسياسة السنƃي عنىالم هذا تجذƃر وقد .اإلسالمية الشريعة أحكام في متأصلة شرعية وسياسة

 تحƘ األمور تولي السياسة جعال اللذان الجوزية قيŇم وابن تيمية ابن منظريه أشهر من وكان

 ومن  .المقصود هذا يكن لم وƍن حتى للفقه لتبعيتها ومهدا الشرعية األحكام الشريعة سيطرة

 الشرعية ياسةالس من  جعل الذي السلطانية أحكامه في الماوردي المسألة لهذǉ نظر من بين

 .الحكم أصل

 نقرŇ تجعلنا عبر ƛالƛة استخالƭ يمكن  Þ السريع العرƯ هذا من استخالصه يمكن فماذا

  :على قائما للسياسة مفهوما أفرز اإلسالمي العربي التراƚ بأن

 والظرفي الƛابƘ المقدس بين  والدنيوي الديني بين والشريعة السياسة بين التجانس ـ

 .المتقلب

 شرعية ƍ Ǚذ التبعية وللسياسة العلوية فللشريعة والشريعةÜ السياسة بين الهرمية ةالعالق ـ

 .الشريعة خارƜ لها

 األحكام تعارضƘ وƍن حتى السياسية الممارساƘ على الشرعية الصبغة ƍضفاء ـ

 .الشرعية األحكام مع السلطانية
 
 Ý االستنتاجات ǇƤǉ ومن العرƤǉ ƭا من الفاƏدة ما يقول أن ولقاƏل 

 فحسب ماضينا لمعرفة Ǚ التاريƍ ƣلى الرجوƳ ناحية من هو هذا من المقصود الحقيقة في

 الرƌية في متجذرة تاريخية قيود من الحاضر لهذا لما السياسي حاضرنا لفهم  وباألحرǎ بل

 المرأة وضعية على المنظومة هذǉ تأƛير مدǎ وتقييم لتحديد أخرǎ ناحية ومن السائدة السنية

 في يتجلى فهو والحاضر الماضي بين التواصل أما .السياسي الحقل في انتهامك حيƚ من

 حيƚ من بينها التجارب اختالف رƹم التي الحديƛة العربية للدول القانونية والبنية المنظومة

 : اآلتية األسس ضمنيا أو صراحة تتقاسم فهي  فيها الحكم نظام 
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  الدولة دين اإلسالم ـ

  يعالتشر مصدر اإلسالم ـ

 مستوǎ على :اƛنين مستويين على يتجلى فهو المرأة وضعية على المنظومة هذǉ تأƛير وأما

 الحديƚ مفهومها في تنبني فالمواطنة .الدين عنصر بفعل المفهوم وانقالب المواطنة تحديد

 تلǁ بذاته يمƛل مجرد كفرد العام الميدان ليقتحم الكلي المجتمع عن اإلنسان انفصال على

 وبƎدخال .المواطن واإلنسان الدولة بين تأسيسية عالقة عنها يترتب وواجباƘ قحقو مركز

 الديني اǙنتماء أساس على مبنية بالدولة العالقة تصبح الدولة مقوماƘ في الدين عنصر

 من كركن المساواة بينهم وتنعدم فرق ƍلى المواطنون ويتجزأ هوية ƍلى المواطنة فتتحول

Ƙما هذا .المواطنة مقوما ǉة العربية الدول في نشاهدƛالحقوق في تفرقة من الحدي 

Ƙير والمواطن المسلم المواطن بين والواجباƹ المسلم الرجل بين و ناحية من المسلم 

 .ƛانية ناحية من المسلمة والمرأة

 هو ما بين اǙزدواجية بصبغته يتميز الذي الحديƚ بالتشريع يتعلق فهو الƛاني المستوǎ أما

 الدولة تفقد األساس هذا فعلى للƛاني األول وبتبعية ديني معطى هو وما ƍنساني وضعي

 وضعية مسألة بينها من ƍليهما تنسب ميادين والفقه الشريعة ƍلى مفوضة التشريعية قدرتها

 .العام الفضاء وفي العائلة فضاء داخل المرأة
 
 السياسي الحقل من المرأة إقصاء ومسألة الحكم نمط )ب

 التاريخي اإلسالم في الحكم نمط لتحديد األولى .زاويتين من المسألة هذǉ ىƍل التعرƯ سيقع

 مكانة عن للكشف الحديƛة العربية الدولة في والمتشابهاƘ المتغيراǙ Ƙستقراء والƛانية 

 .السياسي الحقل في المرأة

 بين وظيفية ازدواجية على المبنية الخالفة على التاريخي اإلسالم في الحكم نظام يقوم

 خليفة الحاكم فيها يكون الدينية الشعائر ƍقامة الدينية والمهمة األمور تولي السياسية المهمة

 حول النظرياƘ وفي المƌسسة تاريƣ في الخوƯ ودون .وƍمامها األمة وقائد اهللا رسول

 لم أنه يالحظ أن يكفي واإلمامة الخالفة
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 اǙقتناƳ أساس على وهذا الخالفة ةامرأ أيŇ تتولĊ ولم الخليفة صفة على امرأة أي تتحصŇل 

 مطلقة بصفة موكولتان واإلمامة الخالفة وأن لǘمامة اǙنتصاب وƍلى لǘقامة أهليتها بعدم

 .الرجل ƍلى

  األمورÞ تولي ومن السياسية القيادة ومن الحكم مقاليد من المرأة إلقصاء حجة هذا فهل

 ما على المسألة لهذǉ طرحها في نيسيالمر فطيمة المغربية المفكرة ترتكز السياق هذا في

 أيŇ تتولĊ لم ƍن فتقول  والسلطنة والملوكية الخالفة بين مفارقاƘ من اإلسالمي التاريƣ أنتجه

 في تبين لكنها .والملكي السلطاني الحكم تولي من النساء عديد يمنع لم فهذا للخالفة امرأة 

 مسيرتهن في واألميراƘ والحراƘ والسيداƘ الملكاƘ واجهتها التي العراقيل الوقƘ نفس

 وحتى وتهميشهن بشرعيتهن المجموعة اعتراف لعدم وهذا وممارسته الحكم نحو

 اهللا يفلح Ǚ بأن والمتداول السائد التصور على يدل فهو شيء على هذا دلĊ وƍن .محاربتهن

 النظرة يعكس فهو )اآلحاد حديƚ( صحته عورضƘ وƍن  حديƚ امرأة أمرهم ولĊƃوا قوما

 .السياسية للقيادة أهليتها لعدم دينيا ويƌسس للمرأة التحقيرية
  

 الحاضرÝ في رواسب النموƤج لهƤا فهل

Ƙة الدولة تأسسƛعلى الحدي Ɯالوطنية الدولة نموذ Etat nation نتيجة مفهومها تبلور التي 

Ƴفي الفلسفي والفكر  السياسي  الصرا ƣاألوروبي التاري Ƙخرا فأخذƌيةالعرب البلدان م 

 دولة أساس على ناحية من الحكم تنظم دساتير في فوضعتها تكييفها مع ومƌسساتها بمبادئها

 أخرǎ ناحية ومن والجنسية والمواطنة القانون وعلوية والسيادة الوطنية بمبدأ ƈخذة القانون

 القيادة مهمة وبجمع اإلسالمية األمة ƍلى بانتمائها ƈخذة الدولة دين اإلسالم أساس على

 في عنه  يترتب بما الديني الرابط أساس على المواطنة وبضبط الدينية باإلقامة اسيةالسي

 األمة قائد بصفة  أميرا أو سلطانا أو كان ملكا السياسي القائد صفة ازدواƜ من الملكية النظم

 الرئاسة ƍلى الترشح اقتران من الجمهورية النظم أƹلب في عنه انجرŇ وما المƌمنين وأمير

 للنساءƍ Þقصاء  الشرط هذا في فهل .سالماإل بشرط
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 في رجة مƛل قد 1988 نوفمبر16 بتاريƣ بالباكستان األولى الوزارة بوتو بينازير تولي ƍن

 الفلسفية أبعادǉ حيƚ من الحدƚ أهمية من  وبالرƹم ولكن اإلسالمية السياسية الƛقافة

 تشهد لم التي العربية الدول لىƍ بالنسبة خصوصا هامشيا يبقى فƎنه والمستقبلية والتاريخية

 الدول في الوراƛية النظم أنƍ Ňلى نشير أن الصدد هذا في ويكفي الدولة وǙية امرأة أي فيها

 بالنسبة الحال هو مƛلما الذكور توريƚ على دساتيرها في العبارة بصريح تقوم العربية

 ستور د من 28 المادة( األردن ومملكة )1973 دستور من1  المادة( البحرين إلمارة

 5 المادة( عمان وسلطنة )1996 سبتمبر  دستور من 20 المادة( المغرب ومملكة )1952

  .1937) أفريل 2 دستور( قطر وƍمارة  )1996نوفبر  دستور من

 في العربية الجمهورياƘ دساتير أƹلب به تتسم الذي الرهيب الصمƍ Ƙلى نشير أن ويكفي

 ترشحها قانونيا ينفي Ǚ الصمƘ هذا كان وƍن حتى لةالدو رئاسة ƍلى المرأة ترشح مسألة

 وبمبدأ به مسموح هو بالقانون تحجيرǉ يقع لم الذي الشيء بأن القائل الوضعي بالمنطق أخذا

 قد القانوني الصمƘ أن Ǚƍ الدستورية العامة األحكام في عليه المعلن القانون أمام المساواة

 ذاته بحدŇ كافيا يصبح الذي اإلسالم شرط على لقائمةوا المحافظة التأويالƘ أمام الباب يفتح

 في النظر يتوجه هذا على وبناء .الذكوري اǙمتياز ولتكريس الحكم من النساء Ǚستبعاد

 .وخاƭ عام ƍلى للفضاء الجنسي التقسيم حيƚ من السياسي الحقل في المرأة مشاركة
 
  Ƣاƫ وفضاء عام فضاء بين للفضاء الجنسي التقسيم )ج
 السياسي الحقل ريفوتع

 المبني األبوي المجتمع نمط في المتأصŇل الجنسي باǙمتياز الديني اǙمتياز يقترن ما كƛيرا

 الفضاءاƘ وتخصيƭ األدوار في تفريق مع اإلناƚ عن الذكور امتياز على ناحية من

 العام الفضاء في الفاعل المنتƝ دور وللرجل األمومي اإلنجابي والدŇور البيƘ فضاء فللمرأة

 لشرف رمزا تصبح التي المرأة على والرجل األب سلطة على أخرǎ جهة من والمبني

 وƍبداعاƘ علمية وƛوراƘ سياسية تحوƘǙ من اإلنسانية المجتمعاƘ عرفته ما ورƹم .العائلة

  النمط هذا فƎنŇ اقتصادي ونمو ƛقافية
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Ǚ في متصلبا راسخا يزال Ƙالممارسا Ƙفي مرتبة أقل نساءال فيه تزال فال والعقليا 

 .للرجال مخصصا العام الفضاء فيه يزال وǙ المواطنة

 والرجولة األنوƛة بين الجنسية التفرقة الخاƭ والفضاء العام الفضاء بين التفريق تطابق

 على تركيباƘ مختلف من فتمكن المعاني وتتضاعف أنوƛيا والخاƭ رجوليا العام فيصبح

 أو الخارجي والعام الداخلي الخاƭ أو السياسي والعام العائلي الخاƭ بين األضداد أساس

ƭالذكوري السياسي والعام النسوي العائلي الخا. 

 هي وƍنما األشياء بحقيقة تبوح Ǚ التصنيفاƘ هذƍ ǉنŇ القول يمكن األساس هذا وعلى

Ƙعلى قائم اجتماعي نمط تكريس منها المراد تصورا Ɯعلى فاألسرة .واإلقصاء اإلدما 

 وهذا الخاƭ والفردي العام اǙجتماعي بين التقاء محل األمر حقيقة في هي قالي ما عكس

 الوقائية الوسائل بشتى العائلي الفضاء في العامة السلطة تدخالƘ خالل من برهنته يمكن ما

 تشكيل خالل من وكذلǁ الشخصية األحوال كقواعد القانونية الوسائل بينها من والجزرية

Ƙمبدأ أساس على األسرية العالقا Ƙذين والسلطة التفاوƃالقائد صفة األب يمنحان الل 

 على المشروعية طابع ƍضفاء يقع الفضاء هذا على الخاصة الصبغة بƎكساء لكن .والرئيس

 .األبوية السلطة نفوذ تحƘ وجعلهن النساء عزلة

 كان وƍن فهو  .سماƘ من ƍليه ينسب بما مطلقة بصفة يتسم Ǚ أيضا فهو العام الفضاء أما

 ما فكƛيرا .للجميع مفتوحا عاما ميدانا بالضرورة ليس فهو الخاƭ الفضاء عن خارجيا

 ينقلب ما وكƛيرا بعائلة أو بقبيلة أو بمجموعة أو بفئة خاƭ ميدان ƍلى العامة السلطة تتحول

 الممارساƘ على يضفي العامة بالصبغة التستر لكن .خاƭ صالح ƍلى العام الصالح

 العامة السلطة ƍلى الخضوƳ  العام الصالح باسم تقبل األشخاƭ ويجعل مشروعية السياسية

Ƙأجلها من والتضحيا.  

 الدولة فلسفة نتاƜ الخاƭ والفضاء العام الفضاء بين التفريق بأن التذكير ƍلى يجرŇنا ما هذا

 مع بها مرƘ التي العقباƘ ومن الغربية الƛقافية التراكماƘ من المستوحاة الليبيرالية

 والتي البرجوازية والƛورة التنوير وحركة والمسيحية انيةالروم
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 Ƙجتماعي العقد على الحكم أسسǙالحكم تقييد وعلى والكنيسة الدولة بين التفرقة وعلى ا 

 بين و العامة السلطة وفضاء سياسية كمƌسسة الدولة بين الميز ƍلى أدǎ مما بالقانون

 القانون تركيبة يفسر ما هذا .والخواƭ داألفرا نشاط و الحرية كمجال المدني المجتمع

 قانون بمعنى خاƭ قانون و  العام الشأن قانون بمعنى عام قانون ƍلى وتقسيمه الغربي

 .الحرية ƍلى الخاƭ وانتساب السلطة ƍلى العام انتساب مع المدني المجتمع داخل األفراد

Ǚƍ أن ǉهذ Ƙن التقسيماƍو Ƙا دورا لعبŇةال الدولة تأسيس في هامƛعلى تبقى فهي حدي 

ǎعلى حكرا ليس العام الشأن أن باعتبار انتقاد ومحل اآلفاق محدودة المنهجي المستو 

 بمكوناته المدني المجتمع اهتماماƘ  صميم من وباعتبارǉ السياسيين وممƛليها الدولة جهاز

 خذاأل يمكن العام للمجال العضوي التعريف ولتجاوز األسباب لهذǉ .والجماعية الفردية

Ƙلتدل اللغوي معناها العبارة ترادف العلمي فبمعناها .الحقل مفهوم على القائمة بالنظريا 

 ƈلياƍ Ƙدراƍ ǁلى تهدف فهي المتخصƭ بمعناها أما .متسع ومجال مفتوح ميدان على

 كل يشمل ميدانا بكونه السياسي الحقل يعرف وهكذا .وحركيته وخاصياته وتركيبته الحقل

 ما وكيف خارجها أو الدولة هياكل داخل سواء وجدƘ أينما العام بالشأن  المتعلقة األنشطة

Ƙبرز Ƙا ومستوياتها أشكالها وتنوعŇمƍ ƳضطالǙالمباشر با Ƙولياƌالسياسية بالمس )

Üالسلطة Üبداء بالمشاركة أو )القرار الحكمƎير بهدف السياسي الميدان في الرأي وبƛفي التأ 

ƘختياراǙميزان وفي ا ǎللعال محددال القو Ƙذا هي فما .السياسية قاƍ المرأة مشاركة 

  Þ وتأƛيرها مداها هو وما طبيعتها هي ما السياسيÞ الحقل في التونسية
 

II - السياسية المنهجية والسبل العلمية المستندات 

 والتعرف السياسية الحياة في التونسية المرأة مشاركة واقع تقييم الدراسة هذǉ من المراد

 خاصة السياسية الحياة في ومشاركتها عامŇة بحقوقها النهوƯ دون تحول التي باƘالعق على

 :  وتقييم تقديم عبر وهذا
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 السياسية المرأة بمشاركة الخاصة التشريعاƘ ـ

 ومدǎ خصوصا السياسية وحقوقها عموما المرأة بحقوق المتصلة اǙتفاقياƘ تطبيق حالة ـ

 فاقياƘاǙت تلǁ مع المحلية القوانين تطابق

 السياسية واألجهزة واألحزاب المنظماƘ وفي اǙنتخابية المجالس في المرأة حضور ـ

Ƙالدراسة وتهدف .واإلعالم القرار وصنع اتخاذ وأجهزة والنقابا Ǚ لى فقطƍ بجميع اإللمام 

 للنهوƯ  الكفيلة والحلول المقترحاƘ تقديم ƍلى أيضا بل ومعرفتها لتحليلها المسألة جوانب

  .التونسية للمرأة السياسية وقبالحق

 من السياسي الحقل في التونسية المرأة مشاركة مسألة ƍلى التعرƯ وقع السبيل لهذا

 وتقارير بحوƚ من العلمية الدراساƘ على تعتمد ونظرية مجردة األولى : زاويتين

Ƙانية ومنشوراƛاستمارة شكل في ميدانية وال Ƙشمل Ưبع Ƙبنلع الالتي النسائية الشخصيا 

 .التونسية العامة الحياة في دورا
 
  االجتماعية البحوƘ طرƝ في والسياسة المرأة )أ

 قضية بالدرس تناولƘ التي األخيرة العشرية في العلمية والكتاباƘ المقاƘǙ تعدد رƹم

 الحقل في مشاركتها مسألة فƎن خاصة تونس وفي عامة اإلسالمية العربية الدول في المرأة

 وضعيتها ƍلى الموكول اǙهتمام مع بالمقارنة نادرا Ǚƍ الباحƛين اهتمام تجلب لم السياسي

 الحقوق مسألة حلĊ هو األوŇل األمر .أمرين ƍلى بالرجوƳ هذا تفسير ويمكن .األسرة داخل

 دون تحول انعكاساƘ من السائدة الدونية الوضعية لهذǉ ولما األسرة داخل للمرأة المدنية

Ưجتماعية الحياة في بدورها النهوǙبوجه السياسي الحقل وفي عام بوجه ا Üƭا خاŇأم 

 السياسية الحياة به تتسم لما السياسة قيمة بانتقاƭ السياسة علماء يعŇرفه ما فهو الƛاني األمر

 دورها من المƌسساƘ وƍفراƷ السلطة واحتكار الحكم على استيالء من العربية البلدان في

 بحƛنا في اǙعتماد يمكن هذا رƹم لكن .الشرعية ةأزم مظاهر من ذلƹ ǁير ƍلى التمƛيلي

 أكاديمية أعمال ƍلى تتفرƳ والتي بها يستهان Ǚ التي  العلمية اإلنتاجاƘ من عدد على

 جمعياتيŇة ودراساƘ وبحوƚ رسمية وƍحصاءاƘ وتقارير
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. 
 األكاديمية البحوƘ ـ1 

 الحياة في التونسية مرأةال وضعية بالدرس تتناول التي األكاديمية األعمال أƹلب تتمحور

 .أساسية محاور ƛالƛة ƍلى العامة

 منها معين سلǁ داخل أو ككل العمومية الوظيفة في سواء العاملة المرأة بوضع األول يتعلق

ǁفي أو التعليم كسل Ƴسيما الصناعي القطاǙ Ƴقطا Ɲوالنشاط الفالحي الميدان في أو النسي 

 بها التذكير المفيد من التي النتائƝ نفس ƍلى نوعهات رƹم البحوƚ هذǉ تتوصل وقد  .الريفي

 : وهي السياسي المجال في المرأة دور لحصر قيمة ذاƘ مسائل من تطرحه لما

 المناصب في حضورها مستوǎ وضعف الشغل المرأة اقتحام بين التناقضية الوضعية ـ

 .الشغل مƌسسة داخل القرار صنع و السلطة مراكز و العليا

 حقوقها بكامل اǙعتراف ومستوǎ اǙقتصادي النمو في المرأة دور بين التناقƯ ـ

 .واǙجتماعية اǙقتصادية

 فضاءاƘ في حتى األبوية العالقاƘ واستمرار العام الحقل المرأة اقتحام بين التناقƯ ـ

 .العمل

 .الصناعي القطاƳ في خصوصا العمل لظروف المتردي الوضع ـ

 والتي والصحة والتعليم بالتربية والمتصلة سواها وند القطاعاƘ بعƯ في المرأة تواجد ـ

 .لǖدوار الجنسي التقسيم  ƍلى ترمز

 التشريعاƘ بين الفارق البحوƚ هذǉ فتبين للمرأة القانوني بالوضع الƛاني المحور ويتعلق

 القانوني النظام بين القانونية المنظومة داخل والتعارƯ الملموس والواقع والمتقدمة الحديƛة

 امتياز على المبني الشخصية األحوال نظام و والمساواة المواطنة مبادǎء على المبني مالعا

 نمط على المحافظة وتلǁ  المجددة القواعد بين التصادم تبيŇن كما الجنسي والتمييز الرجل

 للحقوق الدولية اǙتفاقياƘ على المصادقة بين التشريعية السياساƘ وتذبذب التقليدية األسرة

 .واإلسالم الƛقافية األصالة باسم عليها والتحفظ نيةاإلنسا 

 عن البحوƚ هذǉ فتكشف المستقلة النƃسوية الحركة بظاهرة يتعلق فهو الƛالƚ المحور أما

  حركة باعتبارها طبيعتها وعن ومسيرتها بروزها وعوامل تاريخها
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 غتهالصب  نظرا السياسي الحقل وفي العام الحقل في النساء حضور تفرƯ جماعية

 وأسلوب وتعبيراتها تشكيالتها مختلف عن أيضا وتكشف المساواة أجل من النضالية

 .نشاطها ونجاعة تدخالتها
 
 الرسمية واإلحصاءات التقارير - 2

 أوضاƳ مرصد ƍطار في 2001 سنة أواخر في تمƘ دراسة على باألساس اǙعتماد وقع لقد

 الباحƛة أعدŇته بتونس المرأة حول مواإلعال والتوƛيق والدراساƘ البحوƚ بمركز المرأة

 معطياƘ خالل من والسياسية العامة الحياة في التونسية المرأة حول السŇعيدي فتيحة

 .مƌشراƘ و ƍحصائية

 : وهي متداخلة مجاƘǙ خمسة حصر وقع وقد

 والبينمية والتنفيذية التشريعية الهياكل في للمرأة السياسية المشاركة  ـ

  للمرأة ةالحزبي المشاركة  ـ

 العمومية الوظيفة في القرار اتخاذ مراكز في المرأة مشاركة  ـ

 القضاء مجال في المرأة مشاركة ـ

 والمهنية اǙجتماعية المنظماƘ في المرأة مشاركة ـ

 يومنا ƍلى اǙستقالل منذ التاريخية تطوŇراتها عبر المسألة بالدرس الباحƛة فيها تناولƘ وقد

 اǙعتماد وقع كما .المرأة وضع في والمتغيراƘ الرواسب كشف من خاللها من وتمكنƘ هذا

 والتي أرقام في تونس في والرجل المرأة بينها من للمرصد األخرǎ البحوƚ من عدد على

Ƙل أساسية محاور تناولƛالتربية م Üقتصادي والنشاط والتكوينǙا Üوالتشغيل Üوالصحة 

 .والسياسية العامة والحياة
 
3 - Ƙعياتّيةالجم البحو 

 الموƛقة األعمال من تتكون فهي عليها اǙعتماد وقع التي األعمال من الƛالƚ النوƳ أمŇا

 الديمقراطياƘ النساء جمعية وبالذاƘ المستقلة النسوية الجمعياƘ بها قامƘ التي والمدونة

 في بالبحƚ سنواƘ منذ األولى اشتغلƘ وقد .التنمية حول للبحƚ للنساء التونسية والجمعية

 النسائية الحركة بمسار والƛانية بالسياسة المرأة القةع
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 لƛرائها فقط Ǚ المصادر هذƍ ǉلى الرجوƳ المفيد من رأينا ولقد المغاربية بالبلدان المستقلة 

 Ǚ جديد وطرح معينة نظر وجهة عن تعبŇر ألنها أيضا ولكن والشهاداƘ المعطياƘ حيƚ من
 .عنه الطرف وƹƍ Ưƹفاله اليوم يمكن

 الذي الƛالƚ المغاربي التأسيسي الملتقى أعمال ƍلى اإلشارة من بد Ǚ المنطلق هذا ومن

 للنساء السياسي التعبير حول1993 جانفي في الديمقراطياƘ للنساء التونسية الجمعية نظمته

Ƙوقد المغاربيا Ƙفيه تعرض Ƙلى المشاركاƍ ةƛالƛ محاور: 

 لتسليط وذلǁ والحديƚ القديم التاريƣ عبر للنساء السياسي بالتعبير األول المحور تعلق ـ

 .السياسي الحقل في المرأة واقع على القناƳ ورفع األضواء

 بلورة في وبدورهن  للنساء السياسي للتعبير الجديدة باألشكال الƛاني المحور وتعلق ـ

Ƙتصورا Ɲبديلة سياسية وبرام Ɲاتي نشاطهن وبمعنى واألحزاب السلطة لبرامŇالجمعي 

 .السلفية التياراƘ أمام للتصدي تحركاتهن وبنجاعة

 النسوي الطرح من انطالقا للنساء السياسي التعبير بخصوصية الƛالƚ المحور وتعلق ـ

 والعمل والسياسة الدين بين والتفريق الكبير المغرب نساء بين التضامن تحقيق وضرورة

 .والديمقراطية المساواة أجل من

 حول للبحƚ التونسية الجمعية بها قامƘ التي باألعمال البحƚ هذا في اǙقتداء وقع كما

 ƍطار في )2000وأكتوبر سبتمبر( الديمقراطياƘ للنساء التونسية الجمعية بمشاركة التنمية

Ɲوالذي 95 المغاربية المجموعة عمل برنام ƭŇأفريل ( .المستقلة النسائية للحركة خص 

2001 ( Ƙمسائل أربع مناقشة فوقع : 

 أو الدولية والمƌسساƘ والمنظماƘ واألحزاب السلطة ƍلى بالنسبة لحركةا استقاللية ـ

 .المموŇلة األجنبية

 .الديمقراطي التعامل مسألة و الفكرية التعددية ـ

 .العامŇة واǙقتصادية  اǙجتماعية للقضايا النسوي الطرح ـ

 .الفلسفية والمرجعياƘ الفكرية األسس ـ

 معرفية ƈفاق من تفتحه لما بالغة أهمية ذاƘ وƛائق ملهاوتكا بتنوŇعها المصادر هذǉ تشكƃل 

 التي الموضوعية أنƍ Ňذ الموضوƳ جوانب بشتى واإللمام اǙجتماعية العلوم في الباحƚ أمام

Ǚ Ňبد ƚبها يقتدي أن للباح Ǚ نظرة تهميش تعني Ƙدماجها بها التعريف بل باألمر المعنياƍو 

 .المعرفي الحقل في
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 ميدانية اداتوشه استمارة ـ ب

 تغطية Ǚ اǙستمارة هذǉ وراء من الهدف وكان امرأة 12 عن الشهاداƘ هذǉ صدرƘ لقد

 ƈرائهن وعن مسيرتهن عن حيŇة عيŇنة تقديم لكن فقط السياسي الحقل في النساء نشاط

Ƙالتي الدوافع أو العوامل وعن العامة الحياة في كنشيطا Ňلى دفعتهنƍ وعن الجماعي العمل 

 النساء تعترƯ التي العراقيل أو السياسة في التناصف كمسألة المسائل بعƯ من مواقفهن

 وهذا األربعين سنŇ تجاوزن فجميعهن الذاتيŇة للمالمح بالنسبة أما والسياسي العام الحقل في

 عامة األجيال بين التواصل عدم أوǙ وهو اǙجتماƳ علماء ƍليهما تعرƯ شيئين يƌكد ما

 راجع وهذا العامŇة بالحياة الشباب اهتمام عدم وƛانيا خاصة وقيةالحق الحركة صفوف وفي

 .العامŇة الفضاءاƘ على السياسيŇة الرŇقابة تشديد بينها من موضوعيŇة أسباب ƍلى

 شهاداƘ تحملن فأƹلبهن  الباكالوريا شهادة األقلĊ على وتحملن مƛقفاƘ جميعهن أنŇ كما

 وهذا )6+ باكالوريا( المعمقة الدروس شهادة أو )4+باكالوريا( اإلجازة ƍمŇا علياÜ جامعية

 العامة الحياة في النشيطاƘ للنساء العالي التعليمي المستوǎ وهي أخرǎ ظاهرة ƍلى يرمز

 .فئوية صبغة حركاتهن على يضفي ممŇا

 القليل عدا يضطلعن لم فƎنƃهنŇ وتعليمي ƛقافي مستوǎ من النساء هǙƌء به تتميŇز ما ورƹم

 باǙدارة سام ƍطار تحريرÜ رئيسة ƛ Ýانوي معهد مديرة( ƍداريŇة أو رسميŇة ƘبمسƌوليŇا منهن

Üلبية .)بالبلدية مستشارة المركزيةƹس فاألŇانوي بالتعليم  تدرƛالعالي أو ال Ǚو ǁفي تشار 

 .واحدة عدا التعليميŇة اǙدارة  هياكل

 من ألوانها كانƘ مهما يةحزب هياكل ƍلى اإلنتماء ترفƯ فاألƹلبية السياسية انتماءاتهنŇ وعن

 األحزاب ƍلى السابق في انتمين الالƃئي وحتى  .المعارضة أحزاب من أو الحاكم الحزب

 فهن )العمŇال حزب التجديدÜ حزب الديمقراطيÜ التجمŇع الدستوريÜ الحزب( السياسية

 من عوامل عدŇة ƍلى الحزبي العمل عن التخلي هذا ويرجع .نشاطهن جمŇدن أو عنه انقطعن

 تتماشى سياسية برامƝ وجود عدم الذاÜƘ عن المستقل التعبير المستقلÜ العمل ƍرادة : بينها

Ƙل من الشخصية والقناعاƛوالمساواة الديمقراطية م 
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. 
 اǙسالمية للتياراƘ  التصدي بضرورة ƍما الحزبي العمل تبرر فهي البقية ƍلى بالنسبة أمŇا

 وما اليساري الوعي البعƯ يسميه بما أو التجمعي الحزب صفوف في بالعمل السلفية

 وبصفة المستقلة النسائية الجمعياƘ أƹلبيŇتهن تنتمي وقد .اǙجتماعية العدالة قيم من  يحمله

  التنمية  حول للبحƚ التونسيŇاƘ النساء وجمعية  الديمقراطياƘ النساء جمعية ƍلى خاصة

 المجتمع في المستقل التعبير Ưوفر النساء  حقوق لتكريس  الجماعي بالعمل منها ƍيمانا

 المدني المجتمع مستوǎ على تعمل التي الجمعياƘ هذǉ مƛل أن األƹلبية ترǎ وقد .المدني

ǉس أن شأنها من لتعزيزŇاهن الوضع لتغيير تسعى وأن المرأة بقضية  تحسŇالر. 

 العمال حمصال عن للدفاƳ فقط Ǚ  باهميته يعترف فالجميع النقابي العمل ƍلى  بالنسبة أمŇا

Ƙتوجيه مع للمواطنة فعلي كتعبير أيضا ولكن والعامال ƘنتقاداǙيلية مسألة حول  اƛالتم 

 المنظمة حياد  ولعدم خاصة القرار أخذ ومراكز هياكل صلب العامالƘ وتمƛيلية عامة

 .السلطة  مع  وتعاملها الشغيلة

 من ǙبدŇ أنƃه ترǎ بيةفاألƹل  La parité التناصف شعار رفع في  رأيكنŇ ما  عن وƍجابة

 لكن .السياسي الحقل  في والملموسة الفعلية المساواة لتكريس الوحيد الدافع ألنƃه به األخذ

ǁمن هنا ǎعكس ير ǁذل Ưه أساس  على  التناصف ويرفƃير  أنƹ من وأنه ديمقراطي  

 .للمرأة السياسية  الحقوق بتكريس المطالبة المستحسن

 تجيب معين ƍسهام السياسي الحقل في المرأة لمشاركة له الƛاني السƌال عن وƍجابة

 العمل أسلوب  مستوǎ على : مستويين على اإلسهام فتقيŇم باإليجاب واحدة عدا األƹلبية

 شفافية وأكƛر واقعية وأكƛر توازنا وأكƛر تسامحا وأكƛر ديمقراطية أكƛر بƎضفاء السياسي

 ƍنŇ فتقول األساسية واǙختياراƘ المحتوǎ مستوǎ وعلى النسائي العنصر وجود بموجب

  ƍنسانية وحقوقا اجتماعية وعدالة سلما أكƛر تحقق قد السياسي  الحقل في المرأة مشاركة

 .والسياسة  الدين بين وتفرقة

 في المرأة بمشاركة النهوƯ دون تحول التي العقباƘ هي ما األخير السƌال على وƍجابة

 : بينها من املعو عدŇة المتدخالƘ ترǎ السياسي  الحقل
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 وتسليط  السلطة واحتكار اǙعالمي والتعتيم الديمقراطية فقدان أي السياسية العوامل ـ

Ƙواحتواء المخالف بالرأي يتوجه من كل وعلى المدني المجتمع على العقوبا Ƙالمنظما 

 .العام والفضاء

 .ةاألبوي والعقلياƘ األبوي  النمط رواسب  وهي  السوسيولوجية  العوامل ـ

 أنƍ Ňذ والمهنية والعائلية المنزلية بالمسƌولياƘ ومƛقلة مكبŇلة فهي بالمرأة خاصة عوامل ـ

Ƙالعمل أوقا Ǚ نهاƃالقيام من تمك Ƙولياƌبمس ǎأخر ǎسو Ƙولياƌالمس  Üيرجع كما المنزلية 

 .ذكوري عمل هي السياسة  بأنŇ  السائدة  النظرة ƍلى أيضا هذا

 محورين ƍلى  عرضنا تبويب يقع والمرجعياƘ المنهجية قاƘالمنطل هذǉ كلĊ أساس وعلى ـ
: 

  التشريعي  اǙعتراف  بين  السياسي  الحقل  في  المرأة مشاركة  : األول المحور

 السياسي والتوظيف

 والتحفƃظ اإلقرار بين للمرأة والسياسية المدنية الحقوق : الƛاني المحور
 

 الحقل في المرأة بمشاركة للنهوƯ العملية المقترحاƘ بعƯ تقديم يقع العرƯ خاتمة وفي

 .السياسي
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 األول المحور

 

  السياسي الحقل في المرأة مشــاركـة
 السياسي والتوظيف القانوني االعتراف بين

 
 
  مكƛفة  تشريعية  حركة1955مارس 20في اǙستقالل منذ التونسية البالد شهدƘ لقد

Ƙعلى  وسار  ǎالجمهوري النظام على  يقوم  جديد  منحى  في والقانوني السياسي المستو 

  الوضعي  والقانون  العصرية  الدولة  وعلى 1957 جويلية 25  في  عليه  المعلن

 القانونية المنظومة على أدخلƘ  اǙستقالل  من  األولى  السنواƘ  فمنذ .والمواطنة

 :أهمŇها  من جذرية ƍصالحاƘ السياسية والهياكل

  ƛورة  ƈنذاǁ  شكلƘ  والتي1956  أو13Ƙ في  الشخصية  الاألحو مجلة  ƍصدار ـ1 

 الزوجاƘ تعدد  بمنع  وهذا  الفقهية  وقواعدǉ  التقليدية  لǖسرة األبوي النمط  على  قانونية

 أساس  على  القضائي  الطالق وبƎقرار الزواƜ سن وبتحديد العرفي الطالق وبƎلغاء

  .الƣ الزوجين بين  المساواة

 حافظƘ التي  الموساوية والمحاكم الشرعية  المحاكم بƎلغاء القضاء تونسةو توحيد ـ 2

 .(La politique indigène)  األهليـة  سياستها  أساس على  اǙستعمار سلطاƘ عليها

 1956  أفريل في الزيتونية المƌسسة بحذف وتعصيرǉ التربوي النظام مراجعة ـ 3

 .العقارية  واألوقاف  األحباس نظام  على التدريجي التخلي ـ 4

  المحدƚ  العمومية  للسلط  الوقتي  النظام  ظل في  األساسية  التحويراƘ هذǉ  تمƘ  وقد

 ƹرة في  التونسية  الجمهورية  دستور  وƍصدار  بختم انتهى والذي1955 سبتمبر  21 في

 رزهاأف وƛقافية وسياسية  اجتماعية رǎƌ  في  التحويراƘ  هذǉ  تنساق  قد و1959 جوان

ƣالحر الحزب داخل اليوسفي الشق  على  البورقيبي  الشق تفوق  مع الوطنية الحركة تاري 

 .المرأة  بتحرير  المجتمع  وتحديƚ  والقانون  الدولة عقلنة ƍلى والرامية الدستوري



 100

 
 على  التونسية  التشريعاƘ في  اǙختياراƘ  هذǉ تجسيد  وقع هل  : اآلتي  هو  ƍذا  فالسƌال

  مدǎ  أي ƍلى الفتيةÞ  التونسية للدولة النسوية السياسة  تجسمƘ كيف Þ الطويل  مدǎال 

 وحرياتهنÞ  وحقوقهن  الكاملة  بمواطنتهن للنساء  اعترف

 في المرأة  مشاركة  بأنŇ القول يمكن السياسية والخطط القانونية المستجداƍ Ƙلى فبالنظر 

 األقرار (I)  القانوني واإلبهام لدستوريا  اǙعتراف : بين  تتراوح  السياسي الحقل

 .(III)  العامة للحرياƘ التشريعي التنظيم صرامة (II) السياسي والتضييق القانوني
 

 I االعتراف بين المرأة وضعية ـ ǎالقانوني واإلبهام الدستور 

  الحكم تعذر  عنه يترتب ممŇا والبياناƘ  المعاني  وضوح  عدم  القانوني باإلبهام  يقصد

 متأتية  لغوية  ƍشكاƍ ƘǙلى عامة هذا  ويرجع  التأويالƘ  وتشعب  الفقهي الرأي  واختالف

 الخطاب تجعل  متباينة  وتراكيب  ƹامضة  وألفاظ  مطلقة  عباراƘ  استعمال  من 

 العقـود مجلـة في التونسي  المشرƳ  تعـرƯŇ وقد  .الدǙلة  مبهم القانوني

ƘلتزامـاǙلى )1906ديسمبر15( واƍ لƛم ǉهذ ƘǙقتداء وهذا  لتفاديها  اإلشكاǙبعدد  با  

  .الحلول  واستقراء  المقاصد  وفهم المعاني حصر  مفادها  العامة  القانونية  القواعد  من

  وتنافي المفاهيم تباين ƍلى القانوني  اإلبهام  يرجع  ما  كƛيرا ƍذ .حدŇة أكƛر المسألة  لكن

  الفلسفية المرجعية ازدواجية  من  متأتية  حاƘǙ  وهي  المعاني  وتضارب  القواعد

 بداية في وضحنا كما  الفلسفية  اǙزدواجية  هذǉ  أن  والحال .ككل  القانونية  للمنظومة

 .للمرأة  القانونية  بالوضعية األمر يتعلق عندما خاصة بصفة تتجلى المقال

 السياسي  الحقل  في  المرأة  مشاركةب  الخاƭ  التشريع  مستوǎ  على  تجلياتها  هي  فما

Þ القانوني التحليل يقتضي  Ƴعند  الوقوف  للموضو Əمنها تنحدر التي األساسية  المباد 

Ƙبه  تتسم ما  بقدر  أنه الدستوري الفقه يعترف .القانونية الوضعيا Əمن العامة المباد 

 الشرعية  كمحدد  ويةالعل  لتنال القانونية المنظومة في شأنها يرتفع دستوري ƍقرار

 .التشريع  استلهام ومصدر  الدستورية
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  لحصر 1959  جوان لغرŇة  الدستوري النƭ  مساءلة  من  بدǙ Ň  المنطلق هذا  ومن

Əمن  ولتقييمها  الدولة  نظام  عليها  يقوم  التي الدستورية المباد  ƚيرها تأصيلها  حيƛوتأ 

  .األولية المالحظاƘ بعƍ Ưبداء نيمك الشأن هذا وفي .العامة الحياة في

Ü 1976Ü 1981(1957 متتالية جذرية تعديالƘ من1959جوان ƹرŇة دستور عرفه ما رƹم

Ü 1988Ü 1990Ü 1997Ü 1999Ü 2002( فقد Ňبهام على استمرƍ  تهƹما في األصلية صيا 

ƭالحقوق يخ Ƙتشمل  ولم )السابع  والفصل السادس الفصل( والحريا Ƙةاألخير التحويرا 
 الفصل( مباشرة ƹير بصفة ƃǙƍ والمساواة  المواطنة بمبدأ  المتعلقة  األصلية  األحكام 

 : اآلتي النحو على الدستورية المبادǎء فجاءƘ )جديد الخامس

  أمام  سواء  وهم  والواجباƘ  الحقوق  في  متساوون  المواطنين  كل السادس الفصل ـ

 (1959)  القانون

 يحد وǙ بالقانون  المبينة والشروط بالطرق كاملة بحقوقه المواطن يتمتع السابع الفصل ـ

 على  والدفاƳ  العام  األمن ولصالح  الغير حقوق Ǚحترام يتƃخذ بقانون Ǚƍ الحقوق  هذǉ  من

 .(1959) اǙجتماعي  وللنهوƯ اǙقتصادي وǙزدهارǉ الوطن

 في اإلنسان وحقوق سيةاألسا الحرياƘ التونسية الجمهورية تضمن  الخامس الفصل ـ

 )2002( .وترابطها تكاملها و شموليتها و كونيتها

  من  األوŇل الفصل  ناحية من فهي الدولة نظام عليها يقوم التي األخرǎ العامŇة األحكام أمŇا

 لغتها والعربية دينها  اإلسالم  سيادة  ذاƘ مستقلة  حرŇة دولة  تونس  بأنŇ  القائل الدستور

 تحويرǉ وقع كما )٢ ( جديد الخامس الفصل أخرǎ ناحية ومن ظامهان  والجمهورية

Ƙالتي باإلضافا Ƙوالذي األخير بالتعديل عليه أدخل  ǉعلى  التونسية  الجمهورية  تقوم مفاد 

 .شخصيته  وتنمية  اإلنسان  كرامة  أجل  من  وتعمل والتعددية  القانون دولة مبادǎء 

 والحرياƘ الحقوق تحليل  الضروري  من  يصبح  توريŇةالدس  المعطياƘ  هذǉ  من انطالقا

 المبادƏ في التمعن من ƍذا بدŇ فال .للدولة المقومة العامŇة األحكام ضوء على السياسية

 المساواة مبدƈ وهما  الزاوية هذǉ من السياسي الحقل في المرأة مشاركة على المƛƌرة

 .والمواطنة
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I المساواة مبدأ ـ 1 ـ 

 الحضاراƘ  بتعاقب  مختلفة تطوŇراƘ عرف وقد البشري التاريƣ في متجذر ةالمساوا مبدأ

Ƙقافاƛم والƹالسياسي الفكر في تأصله ور ƚمعهودة تكن لم أبعادا اليوم  يحمل فهو الحدي  

ǁنذاƈ لى بالنسبة خصوصاƍ ها وقع التي المرأةƌقصاƍ هذا .المواطنين صنف من واستبعادها 

 مجلسهم أعضاء انتخاب ƍلى اǙستقالل ƛƍر  التونسيون  دعي  لما 1956  في حصل ما

 باعتبارهنǙ Ň النساء ƈنذاǁ اǙنتخابية العملية تضم فلم  البالد  دستور  لوضع التأسيسي

Ƙناخبا Ǚو Ňباعتبارهن Ƙواقتصر مترشحا ƳقتراǙمن بلغوا الذين الذكور انتخاب على ا 

 .سنة30 عمرهم ويتجاوز والكتابة قراءةال يحسنون الذين الناخبين وترشح سنة 21 العمر

  كل المساواة قدم على ليشمل للناخب التمييزي المفهوم عن التخلي وقع ƛانية  مرحلة وفي

 في المساواة مبدأ على معلنا الدستور من السادس الفصل فجاء ونساء رجاǙ التونسيين

 .القانون  أمام  ةسواسي  بأنƃهم  وبالتصريح  المواطنين كلĊ بين والواجباƘ الحقوق

 الحقوقية  الحركاƘ تأƛير  تحƘ  متعدŇدة  ƛƍراءاƘ  المقارن القانون في المساواة مبدأ عرف

 وأبعادǉ  معانيه  فتفرعƘ  واǙدارية  الدستورية  والمجالس  العدلية  المحاكم  قضاء  وفقه 

 المساواة المƛال يلسب  على  بينها  من  حصرها يصعب  مجاƘǙ  عدŇة  ƍلى وامتدŇ  العملية 

 Ǚقتحام والمساواة )والتعليم الصحة( العام  المرفق  أمام  والمساواة  والترشح اǙقتراƳ في

 كما ...والمسƌولياƘ الجباياƘ ودفع  والكفاءاƘ واألجور العمل في والمساواة الوظائف

  فاعلية أكƛر  عليه  تضفي  جديدة  ومضامين  ƍضافاƘ الجنسين بين المساواة مبدأ عرف

Ňلى  فامتدƍ الفعلية المساواة لتعجيل اإليجابية بالتدابير  مرورا  التمييز  عدم  مبدأ Ǚوصو  

 متنوعة صيƸ عن فقط Ǚ اإلضافاƘ هذǉ تعبر وقد .العامة  الحياة في  التناصف مبدأ  ƍلى

 كل على القضاء على والعمل مغايرة بمناهƝ اǙلتزام تحتم ƍذ له استكماƘǙ  بل المبدأ لنفس

  مبدأ  أنŇ  اتƃضح  بعدما المبادƏ  بهذǉ  األخذ  تمŇ  وقد  الجنسين  بين  التمييز  أشكال 

 المساواة لتحقيق لوحدǉ  كفيل  ƹير  اإلنسانية  ومƛله  العليا  القانونية  قيمته  رƹم  المساواة

  لتوخي المبدئي اإلقرار مستوǎ تجاوز تفرƯ فالمساواة .الفعلية
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  بتقييد أو باستبعادها والمرأة الرجل بين التفرقة على للقضاء العملية يجياƘاǙسترات 

 .حقوقها

 جاء كما  المساواة  مبدأ  ƍنŇ  القول  يمكن  العالمية  الساحة  على  جدŇ ما  مع وبالمقارنة

  الحقل في المرأة بمشاركة  بالنهوƯ كفيل ƹير التونسي الدستور في وصياƹته شكله على

 صراحة بالذكر تخǙ ƭ  مجرŇدة مطلقة  عباراته  وجاءƘ تدقيق  لكلĊ فاقد  فهو  السياسي

 بضمان اǙلتزام ƍلى التونسي الدستور يفتقر كما والمواطناƘ المواطنين بين المساواة

 .والƛقافية والسياسية واǙقتصادية اǙجتماعية المجاƘǙ كل في والمرأة الرجل بين المساواة

  على التمييز  أشكال  كل  على  القضاء  مبدأ  ƍدماƜ على دستوريال  المشرƹ Ƴفل كما

 .بالتقييد  أو باǙستبعاد أو بالتفرقة ƍمŇا للمرأة اإلنسانية الحقوق تستهدف والتي الجنس  أساس

Ǚالمناسبة التدابير مسألة التونسي الدستور يتناول و Ưخاذ  وهذا بالمرأة للنهوƃما  بات  

 .)actions positives( اإليجابية  والتدابير  اإلجراءاƘ من يناسب

 ما ورƹم الدستور في  ƍدماجه  رƹم المساواة مبدأ  بأنŇ القول يمكن  أخرǎ ناحية ومن

 من دستورية أخرǎ مبادƏ  رهين التطبيقي  المستوǎ على يبقى فهو علني ƍقرار من يشكƃله

 من عنه يترتب ما و الدولة دين  اإلسالم أنŇ العام  المبدأ بينها  من منه الحدŇ أو  تقييدǉ  شأنها

 Ǚƍ المنطلق هذا من  مساواة فال  والتشريع الشريعة وبين والدŇولة الدŇين بين تفاضلية عالقة

 األحكام صنف  من  يعتبر  ما مع والوضعية القانونية األحكام تتناف أو تتعارƯ لم ما ƍذا

 ورƹم األمور حقيقة في الخوƯ دونو .فقهية استنباطاƘ أو شرعية حلول من اإلسالمية

  لǘسالم  والتاريخي  السياسي  التوظيف  في الحقيقة في  يكمن  اإلشكال  بأنŇ اعتقادنا

 .بعد  ما في  ƍليها  الرجوƳ سيقع  والتي  الوضع  هذا على  العيناƘ بعƯ ندرƜ أن  يكفي

  ƹير  والمواطن  المسلم  طنالموا  بين يميŇز ممŇا الدولة رئاسة مهام لتقلƃد اإلسالم شرط ـ

 .أخرǎ  دياناƍ Ƙلى  ينتسبون  الذين  المواطنون  فيستبعد  المسلم

 للرجل أنŇ الشرعي بالحكم أخذا الذكر امتياز وعلى دينيŇة اعتباراƘ على اإلرƚ نظام قيام ـ

 .الكاملة المواطنة  مبدأ  ويقيد  المساواة مبدأ ينفي ممŇا األنƛيين حق مƛل
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 األوŇل الفصل  أساس  على  المرأة لحقوق المكرŇسة الدولية اǙتفاقياƘ أحكام على التحفظ ـ

 .الدولة دين  اإلسالم  بأنŇ  يقرŇ الذي 
 
I المواطنة مبدأ ـ 2 ـ 

 المواطن  مفهوم كليا يطابق Ǚ أنه ƍذ تعقدا  األكƛر المفاهيم بين من المواطنة  مفهوم يبقى

ǉن حتى التقني بمعناƍو ǉفهو .احتوا ǉر يتجاوزŇليعب Ǚ قانونية  صفة عن فقط ƭفي للشخ 

  المكونة العناصر حصر  تم وقد  السياسية بالمشاركة  مقترنة أهلية عن أيضا بل الدولة

 :  وهي  المواطن  لصفة

  الوطنية بالدولة اǙرتباط و اǙنتماء ـ

   الجنسية ـ

 تربطه التي العالقة  نوƳ حددفت السياسية الصفة العادي الشخƭ على المواطن صفة تضفي

 معناها السياسية بالصفة هنا ونعني بالخصوÜƭ  السياسية  وبالمƌسسة  ككل  بالدولة 

  مكوŇن كعنصر والشخƭ  كسلطة  الدولة بين للرابطة التأسيسية الطبيعة أي الواسع

 .واطنالم تفترƯ الحديƛة الدŇولة وƍن  الدŇولة يفترƯ  المواطن أن ƍذ المدني  للمجتمع

 تلǁ بصفتهم وهم وللحكام للسلطة تبعية  عالقة في ليسوا الرعية عكس على فالمواطنون

 السياسي الحقل في الفعلية للمشاركة األساسية الحقوق بينها  من  وواجباƘ حقوق مراكز

   .العمومية للمهام والترشƃح اǙنتخاب طريق عن

 في ينحصر القديم  في وكان ياسيةالس األنظمة حسب معان عدŇة المواطن مفهوم عرف وقد

 القانون دولة  نظرياƘ في  المفهوم  تجذƃر  من  وبالرƹم أخرǎ دون معينة فئة

 التمييزي معناǉ  على  التاريƣ عبر استمŇر فقد والمشروعية الصادقة والتمƛيلية والديمقراطية

 القرن  منتصف  في يأ  مƌخرا Ǚƍ  المرأة  يشمل  ولم السياسي  الحقل  من النساء باستبعاد

 .العشرين 

 عبارة  وهي  البحƘ  الدستوري  معناها  في تنحصر Ǚ  شموليŇة أكƛر فهي المواطنة أما

 المدني  المجتمع في وللتواجد  بالسلطة  المبدئية  للعالقة محدŇدة  مفترضة أهلية  عن

 يدانالم المواطنة تتجاوز المعنى  وبهذا  العام  بالشأن  مهتمŇ فاعل كعنصر
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 أن هو مالحظته  يجدر  وما العام  وبالحقل  العامŇة  الميادين بكلĊ لتتعلƃق البحƘ السياسي  

 انعدمƘ فƎن  العام الشأن في الفعلي التدخل بƉلياƘ مرتبطتان والمواطنة المواطن صفتي

ǉهذ Ƙالدولة ومعه المواطن انعدم اآلليا. ǁلكل  الفعلية  الممارسة  المواطنة تقتضي لذل  

 .واǙقتصادية  والƛقافية واǙجتماعية  السياسية  الحقوق
 
 والفعليةÝ الكاملة  بالمواطنة تتمتǉ Ʋل التونسيةÝ  المرأة حال ǉو فما

Ňتوطئته  في  التونسي الدستور يقر Ňالنظام  على يتأسس تونس في  الحكم نظام  بأن  

 الحقوق  في المواطنين  نبي المساواة وƍقرار  اإلنسان  لحقوق  كفيل كخير الجمهوري

Ƙقامة وعلى والواجباƍ أن السابع فصله في يعلن  كما  الشعب سيادة أساسها ديمقراطية 

 السلط أن يƌكد ما هذا  بالقانون  المبينة والشروط بالطرق كاملة بحقوقه يتمتع المواطن

 بالدستور جهƍدما على  اقتصرƘ  قد  ناحية  من  فهي المواطنة بمبدأ أخذƘ وƍن  التأسيسية

 التشريعية السلطة  ƍلى األمر فوŇضƘ قد فهي أخرǎ ناحية  ومن ومقتضبة مبهمة بصفة

 .المواطنة استحقاق وكيفية المواطن شروط لبيان

 المدني  وبالمجتمع  بالدولة للعالقة محدŇد كعنصر الدين عنصر بأنŇ التذكير من هنا Ǚبد

  هذا وفي .تعريفه  وقع  كما المواطنة أومبد يتنافى والواجباƘ للحقوق مقيŇد وكعنصر

 لمبدأ  المنافية القيود  من  الجمهورية  لرئاسة  للترشح  اإلسالم  شرط  يبقى  المضمار

 لمفهوم توضيح  من  اǙنتخابية المجلة به  أتƘ ما  رƹم وهذا والفعلية  الكاملة  المواطنة

  عشرين  بلغوا  الذين لتونسياƘوا  التونسيون هم الناخب أن بالتصريح الناخب المواطن

 .سنة

 يترتب  والذي  المسلم  بغير  المسلمة  المواطنة تزوƜ منع بينها من أمƛلة عدة النفي ولهذا

 والمواطنة المسلمة  المواطنة وبين المسلم ƹير والمواطن المسلم المواطن بين التفرقة عنه

 .مسلمة ƹير

 التونسي  المواطن  بها  يتمتع التي قوقالح عن الدستور سكوƍ Ƙلى اإلشارة تجدر كما

 بأن جديد الخامس الفصل  في  التصريح  وقع  وƍن  وحتى .امرأة أو  كان  رجال

  في  اإلنسان وحقوق األساسية الحرياƘ تضمن التونسية الجمهورية
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 تيال  الحقوق  ƍلى  باإلشارة ولو التوضيح يقع لم فƎنه وترابطها وتكاملها وشموليتها كونيتها

 كل موضحا التونسي الدستور أتى بينما  مواطنا  بصفته التونسي اإلنسان بها  يتمتع 

 من 15 الفصل فجاء  مواطنا بوصفه  اإلنسان ƍليها يخضع التي الواجباƘ الوضوح

 وسيادتها استقاللها  على والمحافطة البالد حماية واجب  مواطن كل على فارضا الدستور

  واجب هو الوطن حوزة عن الدفاƳ أنŇ الƛانية الفقرة في ƌكداوم الوطني التراب وسالمة

 يقتضي كان ƍن المواطنة مفهوم بأنŇ القول ƍلى يجرŇنا ما هذا .مواطن كل على مقدس

Ƙهي فما .الحقوق يقتضي  أيضا  فهو  الواجبا ǉالحقوق هذ Þ وكيف تكريسها وقع أين Þ 
 والحرياƘ السياسية الحقوق : قسمين ىƍل الحقوق هذǉ تبويب يمكن لǘجابة Þ مدǎ أي ƍلى

 .العامة
 

II السياسي والتضييق القانوني اإلقرار :السياسية الحقوق ـ   

 وحدة لتشكل والƛقافية واǙقتصادية واǙجتماعية المدنية بالحقوق السياسية الحقوق ترتبط

 أو الفردية سيةالسيا الحقوق  أن القانون فقهاء يرǎ وقد .التجزئة تقبل Ǚ مترابطة متكاملة

 بدونه الذي األدنى الحدŇ وتشكل اإلنسان في متأصلة  المدنية  الحقوق كل  مƛل  الجماعية

 .اإلنسانية  وأهليته  كرامته اإلنسان يفقد

  ترتيبها  يقع ما  كƛيرا  أنه Ǚƍ بينهاÜ ما في اإلنسانية  الحقوق  ترابط  من  الرƹم وعلى

 المجتمع في تتوفر  أن  ƍلى  السياسية  الحقوق رجاءƍ يقع ما  وكƛيرا  أولوياƘ  حسب

 من وƍقصاƌهن النساء  استبعاد وقع األساس هذا  وعلى .واǙجتماعية  اǙقتصادية الحقوق

 بالمقارنة  ضرورية وليسƘ مصيرية مسألة تشكل Ǚ مشاركتهن أن باعتبار السياسي الحقل

  الطرح هذا  في  ما  نعلم ونحن .ماعياǙجت والنمو  اǙقتصادي اǙزدهار مسألة تأكد مع 

 اليوم أصبح الذي الشامل النموŇ  ومفهوم تتنافى ضيŇقة تصوراƘ  ومن  تمييزية خلفياƘ  من

 اجتماعي أو اقتصادي ازدهار وǙ للمجتمعاƘ نموƍ Ǚ Ňذ النموŇ  لمفهوم  األساسي  المحدŇد 

Ƙالنساء بنفي  البشرية  للمجموعا. 
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 واكبƘ التي الحديƛة اإلسالمية  العربية  الدول  بأن الصدد  هذا  يف  المالحظة وتجدر

 بحقوق يتعلƃق ما في مغايرا  طريقا  انتهجƘ  قد  المغاربية الدول مƛل  الدستورية الحركة

 حسب ـ الجزئي أو الكامل   التحفظ مع العام بالفضاء السياسية حقوقها بƎقرار وهذا المرأة

 في  التƃباين  هو  هذا على دليل  وأحسن .األسرة  داخل  مدنيةال  حقوقها  على الدول ـ 

 والترشƃح واǙنتخاب والمواطنة المساواة مبدأ على المصرŇة الدستورية األحكام  بين التشريع

 المƌسŇسة الشخصية األحوال وأحكام جهة من القانونية الشƃروط فيهم تتوفƃر الذين للمواطنين

 التƃباين  هذا  عن ينجرŇ وقد .أخرǎ جهة من والمرأة الرجل بين والتمييز الذكور امتياز على

 للشخصية  وانفصام  الذاƘ تحديد في اضطراب الشƃخصية واألحوال السياسية الحقوق بين

 بمواطنة تتمتع Ǚ  فالمرأة .درجاƘ لتصبح التأسيسيŇة  وحدتها وتفقد المواطنة فتتجزأ المدنية

 العام الحقل في Ǚƍ  لها أƛر Ǚ منقوصة بمواطنة بل جاƘǙالم كل وفي الحاƘǙ كل في كاملة

 .اǙنتخابية المدة في ƃǙƍ باألحرǎ أو

 في المشاركة  تكفل حقوق : نوعان  هي  الضيق بمعناها  السياسية فالحقوق حال كل وعلى

  الوظائف  تقلد  تكفل  وحقوق والتصويÜƘ اǙنتخاب طريق عن العامة الشƌون ƍدارة

 .الترشح  طريق  عن  المستوياƘ  جميع  على  العامة  والمهام

  Þ بها تتمتع التي السياسية الحقوق هي ما Þ التونسية للمرأة بالنسبة الشأن هو فما

 :ƍلى بحƛنا من الجزء هذا في التعرƯ سيقع

 .الناخب وصفة العامة الحياة في المشاركة حق ـ

 .االترشƃح حق و العامة المهام تقلد حق ـ

 .العليا العمومية والوظائف الحكومية األطر ـ
 

II ب صفة ـ 1 ـƢون إدارة في المشاركة وحق الناƊالعامة الش   

 ƍدارة  في  المرأة  مشاركة  وحق  اǙقتراƳ  موضوƳ  بالدرس  الباحƛون  تناول  لقد

 سنة ففي .اǙنتخاب  بحق التونسياƘ للنساء اǙعتراف في التدرƜŇ مبيŇنين العامة الشƌون

أفريل 8 في Ǚنعقادǉ والمعلن التأسيسي للمجلس المحدƚ ديسمبر 29أمر وبمقتضى1955
 اǙنتخابية العملية من النساء ƍقصاء وقع 1956
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 لكل الترشح حق وبƎسناد سنة 21 السن من بلغوا الذين الذكور في الناخب صفة بحصر 

 استبعدƘ النƭ هذا وبمقتضى .عاما 30 سنه يتجاوز والذي والكتابة القراءة يحسن ناخب

 .الناخب بصفة مقترن الترشح أن بما التأسيسي  للمجلس وكمترشحاƘ كناخباƘ النساء

  لهنŇ  تكن  ولم  الفتية  الدولة دستور  صياƹة  في  التونسياƘ النساء تشارǁ  لم وهكذا

Ƙالƛختيار تحديد في للمشاركة الفرصة لهن تكفل ولم للدولة التأسيسية الهياكل في ممǙاƘا 

 .المستقبلية السياسية 

 باǙنتخاباƘ المتعلƃق 1957مارس14 في الصادر األمر بمقتضى التمييز هذا استدرǁ وقد

 الدستوري النƭ جاء ƛم .عامة انتخاباƘ في تونس في مرŇة ألول المرأة فشاركƘ البلدية

 واطنالم في تتوفƃر أن يجب التي العامة الشروط 20 فصله في حدŇد وقد1959 جوان لغرŇة

 منذ التونسية بالجنسية يتمتع مواطن كل ناخبا يŃعدŇ أنƃه باعتبار الناخب بصفة يتمتع حتى

 صفة وهي المواطن مفهوم شمولية ورƹم .كاملة سنة عشرين وبلƸ األقل على أعوام خمسة

 المجلة من 2 الفصل أتى أن ƍلى قائما بقي فاللبس واألنƛى الذكر تعني شخصية ƹير

 به يتمتع اǙنتخاب حقƃ أن موضŇحا المواطن لمعنى الدستوري اǙلتباس ارافع اǙنتخابية

 التي الناخب بصفة التونسية المرأة تتمتع األساس هذا فعلى .والتونسياƘ التونسيين جميع

  .والبلدية والرئاسية التشريعية اǙنتخابية العملياƘ كل في المشاركة من تمكنها

 لضعف السƌال هذا عن اإلجابة تصعب اǙنتخابيÞ احقƃه المرأة مارسƘ مدǎ أي ƍلى لكن

Ƙعلى اإلحصائيا ǎفتشير .الطويل المد Ưلى منها البعƍ فبينما .المرأة مشاركة نسبة تطور 

Ƙ13  بنسبة كانĖ 1989  فيƘلى ارتفعƍ 30 نسبةĖ شقير حفيظة انظر(1994في. ƭ. 

 فلقد التمييزيةÜ مارساƘالم من تخلو Ǚ اǙنتخابية العملياƘ بأن القول يمكن لكن 154)

 اǙقتراƳ مكاتب بعƯ مستوǎ على األخيرة والرئاسية التشريعية اǙنتخاباƘ في شاهدنا

 .الرجال وصفوف النساء صفوف بين التصويƘ عند التفريق
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II حقّ ـ 2 ـ ƞالعاّمة السياسّية المهام وتقلّد  التّرش  

 الترشح حق في والمباشر العام قتراƳاǙ طريق عن العامة السياسية المهام تقلد حق ينحصر

 وحق الجمهورية لرئاسة اǙرتقاء وحق التشريعية السلطة لممارسة النواب مجلس لعضوية

 للجماعة الترابية الدائرة داخل المحلية الشƌون إلدارة البلدية المجالس لعضوية الترشح

 تمƛل والتي الوالي ونقان يرأسها التي الجهوية للمجالس بالنسبة أمŇا .المحلية العمومية

 ترجع بل اǙقتراƳ عن ƛنبƛق Ǚ فهي  محلية ترابية كجماعة الوǙية لمصالح اإلداري الهيكل

 .ƈخر باب في درسها سنتناول ƈلياƘ عدة ƍلى تركيبتها

 التشريعية المجالس لعضوية الترشƞ )أ
 بواسطة 2002 لماي األخيرة التحويراƘ بمقتضى تمارس التشريعية السلطة أصبحƘ لقد

 ومجلس ومباشرا عاما انتخابا أعضائه انتخاب يقع الذي النواب مجلس : هيكلين

 المحلية الجماعاƘ أعضاء بين من باǙنتخاب ناحية من أعضاǉƌ يوزƳ الذي المستشارين

 ومن المهنية المنظماƘ من بترشيح واإلجراء  والفالحين األعراف بين ومن المنتخبين

 .الوطنية والكفاءاƘ الشخصياƘ بين من الجمهورية رئيس من بالتعيين أخرǎ ناحية

 بين المساواة ناحية من الترشح حق مسألة على يذكر  جديدا التحويراƘ هذǉ تدخل لم وƍن

 الحقل في المرأة مشاركة قضية تناول في التقصير من بنوƳ بسكوتها تبوح فهي الجنسين

 القرار صنع مواقع في مرأةال دور تعزيز حول الرسمي الخطاب مع يتعارƯ السياسي

 تونسÜ في والسياسة المرأة واألسرةÜ المرأة شƌون وزارة( السياسي العمل في وƍدماجها

ǎاني المنتدƛتمر الƌالمرأة قمة لم Üرة و ماي 31العربيةƹ 2001 جوان (. 

 الترشح الدستور من 21 الفصل بها يختƭ النواب مجلس لعضوية الترشح فشروط

 على العمر من وبلƸ تونسية أوألم تونسي ألب ولد ناخب لكل حق بالنوا مجلس لعضوية

 وفي الناخب صفة في الدستورية الشروط تنحصر .ترشحه تقديم يوم كاملة سنة 23 األقل

 لهذǉ موضحة اǙنتخابية المجلة جاءƘ وقد  السŇن وفي تونسية ألم أو تونسي ألب الوǙدة

  جنسي تمييز كل برفع الشروط
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 البالغين والتونسياƘ ونسيينتال جميع اǙنتخاب بحقƃ يتمتƃع الƛاني فصلها في يحبالتصر وهذا

 األقل على أعوام خمسة منذ التونسية بالجنسية والمتمتعين عاما عشرين العمر من

 نƭ التي الحرمان صور من صورة أية تشملهم لم والذين والسياسية المدنية وبحقوقهم

 يندرƜ الذي 1997 بتنقيح أضيفƘ تونسية ألم الوǙدة أن ةاإلشار من بد وǙ .القانون عليها

 تناساها ما طويال والتي الدستور من العشرون الفصل أقرها التي للمساواة تجسيم في

Ƴدة في الترشح بتحديد الماضي في المشرǙتونسي ألب الو. 

 النواب مجلس لعضوية الترشح شروط بنفس األخذ تمŇ فقد المستشارين لمجلس بالنسبة أمŇا

 واألهلية سنة أربعين ƍلى السن تحديد مع العشرين الفصل على الفقراƘ بعƯ بƎضافة

 أن المستشارين مجلس لعضوية المترشح على يجب عليها المنصوƭ الحاƘǙ في المهنية

 سنة أربعين األقل على العمر من بالغا يكون وأن تونسية ألم أو تونسي ألب مولودا يكون

 الحالة حسب المترشح في تتوفر أن يجب كما  .ناخبا يكون وأن شحهتر تقديم يوم كاملة

 .األجراء أو الفالحين أو األعراف قطاƳ عن للترشح تƌهله مهنية صفة

Ǚƍ Ňما أن ǉرواسب من الواقع في نشاهد Ƙالمعامال Ƙة والممارساŇعند نفيه يقع لم التمييزي 

 المساواة لتعجيل اإليجابية التدابير Ưبع وبƎدخال التمييز عدم مبدأ بتكريس الدستور تعديل

 ملحة الحاجة فيه أصبحƘ وقƘ في مغزǎ من أكƛر اإلƹفال هذا وفي .الجنسين بين الفعلية

 .السياسي الحقل في التناصف بمبدأ نهائيŇا لǖخذ

 العام الفضاء النساء اقتحام حيƚ من التونسية البالد في الملحوظ التطوŇر من وبالرƹم

 على اآلتية واإلحصائياƘ األرقام تبرهن قد اǙقتصادي العيش مستوǎ من للرفع وجهودهن

 حدود ƍلى 11,53Ė  بنسبة Ǚƍ تتواجد Ǚ فهي النيابيةÜ الهياكل مستوǎ على تمƛيلهن ضعف

 . 1999 سنة
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 حضور المرأة في مجلس النّواب : 1الجدول  رقم 
 

1999 
 

1997 1994 1989 1986 1981 1979 1974 1969 1964 1959  

 نساء 1 1 4 3 2 7 7 6 6 12 21
160 
 

 رجال 89 89 97 109 119 129 118 135 135 151

العدد  90 90 101 112 121 136 125 141 144 163 182
الجملي

11.53 النسبة  1.11 1.11 3.96 2.67 1.65 5.14 5.6 4.25 4.16 7.36
% 

 Üيق واإلعالم حول المرأةƛوالتو Ƙوالدراسا ƚالمرأة التونسية في الحياة العامة والسياسيةمركز البحو 

 Üعدلد فتيحة السعيديƍ Üميداني ƚتقرير بح ÜƘشراƌحصائية ومƍ Ƙ2001من خالل معطيا. 
 

 الجمهورية لرƏاسة  الترشƞ : ب

 اǙنتخابي القانون وضبط الجمهورية لرئاسة للترشƃح العامة الشروط الدستور من 40الفصل وضع

 Ưجراءاته المتعلقة المسـائل  بعـƎب. ƭوالدين الجنسية في األساسية الترشح حق شروط وتتلخ 

 كل عبارة تƛير وقد .تونسي لكلĊ حق 40 الفصل بعبارة هو الترشƃح فحقƃ .واألهلية والسنŇ والوǙدة

 العنصر في والحصر التخصيƭ تفيد فهل .ƹموضها من المتأتية اإلشـكاƘǙ  بعـƯ  تونسـي 

 تطرح وقد Þ.والمرأة الرجل بين تفرقة أي دون التونسيين علجمي وشاملة مطلقة هي أم الذكـوري 

ǉهذ ƘǙƌنفراد التساǙ الفصول مع بالمقارنة وهذا .التونسيين كل بعبارة 40الفصل ǎالتي األخر 

 صفة حول لبس كل اǙنتخابية المجلة من الƛاني الفصل رفع وƍن .الناخب صفة ƍلى عـادة  تشـير 

 بالنسبة الذاƘ قائم Ǚيزال فالغموƯ والتونسياƘ التونسيين يعلجم العبارة بصريح بمنحها الناخب

 الطابع ƍقحام يمكن Ǚ 40 الفصل ƹموƯ من وبالرƹم اعتقادنا وفـي  .وعـباراته  40 للفصـل 

 : ƛالƛة ǙعتباراƘ عليه التمييزي

 نصوƭال بها تبوح والتي التونسي القانوني النظام عليها يقوم التي العامة الفلسفية األسس أوŇلها ـ

 سالساد فصله في المساواة بمبدأ يقرŇ الذي الدستوري النƭ ذلǁ في بما القانونية
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 المبادǎء لبعƯ دستورية الفوق العلوية بنظرية وأخذǉ التونسي القضاء توجŇه وƛانيها ـ

 القانون عليها يقوم التي المبادǎء من ƍنŇ العدلي القاضي لسان على فجاء .التمييز عدم كمبدأ

 مطيŇة ƍلى النصوƭ قواعد تنقلب أن يمكن فال والمساواة الدينية الحرية مبدأي التونسي

عدد قضية 2002Ü جوان 14 مدنيÜ استئنافي حكم( التشريع في مساواة Ǚ بƌر Ǚختالق
 النصوƭ كل من ضمنية بصفة يستنتƝ التمييز عدم ƍنŇ القاضي أكƃد كما ) 82861

 النظام على المهيمنة العامة المبادǎء صنف في يجعله ممŇا المفعول السارية التشريعية

 .)7602 عدد قضية 2000Ü ماي18 مدنيÜ ابتدائي حكم( القانوني

 أنŇ بالقاعدة أخذا منعا يعتبر Ǚ النصوƭ سكوƘ بأن القائل القانوني المنطق وƛالƛها ـ

 .القانون بصريح استƛناء والمنع المبدأ هي اإلجازة

 بلديةال المجالس لعضوية الترشƞ : ج

Ňنتخابية للمجلة 112 بالفصل البلدية المجالس لعضوية الترشح شروط ضبط تمǙأن يمكن : ا 

 على عاما 23 سنهم البالƸ البلدية بدائرة الناخبين كافة البلدي بالمجلس أعضاء بصفة ينتخب

 الفصل بمفهوم هم الناخبون ƍذ جدل أي الصياƹة هذǉ تƛير Ǚ وقد ترشحهم تقديم يوم األقل

 .والتونسياƘ التونسيين جميع المجلة نفس من لƛانيا

 وقع ما بعد التونسياƘ المواطناƘ فيها شاركƘ انتخاباƘ أوŇل أنŇ هو بالذكر والجدير 

 مارس 14 بتاريƣ األولى البلدية اǙنتخاباƘ هي التأسيسي المجلس انتخاب من ƍقصاƌهن

 الشƌون ƍدارة في المرأة ةمشارك فƎنŇ النواب مجلس ƍلى بالنسبة Ǚحظناǉ وكما 1957

 : اآلتية اإلحصائياƘ عليه تكشف كما جدا ضعيفة تزال Ǚ المحلية
 

 2000 سنة –تطّور عدد المستشارات في البلديات  : 2الجدول رقم 
 

2000
 

1995 1990 1985 1980 1975 1972 1969 1966 1960 1959  السنة

النساء 10 19 10 80 23 117 129 464 521 677 853
 مركز البحوƚ والدراساƘ والتوƛيق واإلعالم حول المرأةÜ المرأة التونسية في الحياة العامة والسياسية

 Üعدلد فتيحة السعيديƍ Üميداني ƚتقرير بح ÜƘشراƌحصائية ومƍ Ƙ2001من خالل معطيا. 
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 عدد ونسبة المستشارات في الجماعات البلدية : 3الجدول رقم 

 عالم حول المرأةÜ المرأة التونسية في الحياة العامة والسياسيةمركز البحوƚ والدراساƘ والتوƛيق واإل

 Üعدلد فتيحة السعيديƍ Üميداني ƚتقرير بح ÜƘشراƌحصائية ومƍ Ƙ2001من خالل معطيا. 

 
 العليا والوظاƏف الحكومية األطر )د

 المركزي المستوǎ على الدولة هيكلة في تطوŇرا 1983 سنة منذ التونسية البالد شهدƘ لقد

Ǝقبل من تعهد لم خطط رساءب Ňƭون تخƌفوقع .المرأة ش ƚحداƍ األسرة وزارة Ưوالنهو 

 تعهŇدƘ وقد اǙستقرار بعدم فيها اتƃسمƘ فترة بعد قارا هيكال أصبحƘ التي بالمرأة

 التي التونسية للمرأة الوطنية المنظƃمة من أƹلبها تنحدر نسائية شخصياƘ بمسƌولياتها

ƘسŇة في 1956 منذ أسŇالدستوري للحزب ووظيفية عضوية تبعي. 

 الوزير يرأسه متضامن جماعي تنفيذي كهيكل الحكومة في المرأة مشاركة تعزŇزƘ وقد

 وزارة رأس على ƍحداهما وزيرتين بوجود وهذا الوزارية المناصب النساء بتقلƃد األوŇل

 تعيين مŇت كما والتشغيل المهني التكوين وزارة رأس على والƛانية واألسرة المرأة شƌون

 تعيين تمŇ وأخيرا العمومية الصحة وزير ولدǎ واإلسكان التجهيز وزير لدǎ دولة كاتبتي

 صفوف في النسائي العنصر حضور أنǙƍ Ň .اإلجتماعيŇة الشƌون وزير لدƛ ǎالƛة دولة كاتبة

 29 مجموƳ من وزيرتين : كاآلتي موزŇعة  9,25Ė ضعيفة نسبة Ǚƍ يمƃƛل Ǚ الحكومة

 .25 مجموƳ من دولة  اتباƘك 3و وزيرا

 فƎنŇ السياسي الحقل في المرأة بمشاركة نهوƯ من الوزارية الخطط هذǉ تفرضه ما ورƹم

 بعƯ من ƹيابها حتى أو العليا المهام مستوǎ على النسائي العنصر محدودية هو يالحظ ما

Ƙها من القطاعاŇدارة أهمƍ ونƌية الجهوية الشǙيل للوƛعلى الدولة لهياكل الالمحوري والتم 

ǎذ الوضع لهذا يستغرب وقد .الترابي المستوƍ د الجنسي التحجير عن التخلي وقعƃلتقل 

 .1975 سنة منذ الوǙية مسƌولية

1995 - 2000 
 

1995 - 2000 1990 - 1995 1985 - 2000 

Ʊمجمو
 

مجموƱ نساء رجال مجموƱ نساء رجال مجموƱ نساء رجال نساء رجال الجنس

4090 3413 677 4090 3413 677 3920 3399 521 3548 3084 464  العدد
100 83.45 16.55 100 83.45 16.55 100 86.5 13.5 النسبة 14 86 100
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 III  التشريعي التنظيم صرامة :العامة الحريات ـ 
 أخذƘ وقد .وعملية فلسفية أبعاد من لها لما خاƭ باهتمام العامة الحرياƘ مسألة تحظى

 المحدŇد التشريعي والتنظيم الدستوري اإلقرار على القائم القانوني بالنظام تونسيةال البالد

 الحرياƘ كمجموƳ القانوني مفهومها حيƚ من العامة الحرياƘ تعرŇف فقد .ممارستها لكيفية

 تنظيم المشرƳŇ يتولى والتي الحقوقية باإلعالناƘ أو بالدساتير بها اإلعتراف وقع التي

 الحرياƘ من الحدŇ ودستورية شرعية مدǎ مسألة النظام هذا يطرح قدو .ممارستها شروط

 حاƘǙ أي وفي مدǎ أي ƍلى Þ منها الحدŇ يجوز فهل  .الحديƛة الدولة أسس تشكل بأنها علما

Þ 

 التنظيمية المبادǎء عند الوقوف من بد Ǚ الفقهية األطروحاƘ مختلف في الخوƯ ودون

  .عليها اإلجماƳ وقع التي

 الحقوقية كاإلعالناƘ الدستورية القيمة ذاƘ القانونية بالنصوƭ الحرياƘ قرارƍ مبدأ ـ

 .القانونية العلوية إلعطائها وهذا وديباجاتها مقدŇماتها ذلǁ في بما والدساتير

 عليها للحفاظ وهذا والتشريعي القانوني المجال في الحرياƘ تنظيم تخصيƭ مبدأ ـ

 .اآلنية السياسية اǙعتباراƘ ومن التنفيذية السلطة تدخالƘ من وحمايتها

 .الدستورية والرقابة القضائية بالرقابة الحرياƘ حماية مبدأ ـ

 الرأي حرية مƛل معنويŇة حرŇياƍ Ƙلى العامة الحرياƘ تتفرƳŇ فقد محتواها حيƚ من أمŇا

 حرياƘ وƍلى والتنظيم والكتابة والنشر والصحافة واǙجتماƳ والفكر والتعبير والمعتقد

 :...والصحةÜالƣ والمسكن اǙجتماعي والضمان والشغل التعليم كحق واجتماعية اديةاقتص

 في والحرية )الواسع بمعناها السياسية المشاركة أي( المشاركة حرياƍ Ƙلى تتفرƳ كما

 بتشريǙƍ ǁ لها معنى Ǚ جماعية حرياƍ Ƙلى أيضا وتتفرƳ والشخصي الذاتي اǙستقالل

 التقسيماƘ كانƘ ومهما .بمفردǉ الشخƭ يمارسها لتيا الفردية والحرياƘ اآلخرين

Ƙه نعلم فنحن والتفريعاƃأن Ƙلها ليس Ǚƍ وجية قيمةƹبيدا Ƙتشكل متكاملة كالحقوق فالحريا 

  .وحدة

 للحرياƘ ممارستهن حيƚ من السياسي الحقل في التونسياƘ مشاركة مسألة خصوƭ وفي

 أي سيالتون التشريع في ليس بأنه التصريح يمكن العامة
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 ƍنƃما السياسيÜ الحقل في التونسياƘ مشاركة في ضعف من نالحظه ما وƍنما جنسي تمييز 

 الفضاء استقطاب وƍلى والجماعية الفردية الحرياƘ على المسلطة العامة القيود ƍلى يرجع

 الفضاءاƘ وعلى السياسي الترشح حق على والتضييق الحاكم الحزب طرف من العام

 .المستقلة النسائية

 التي والحقوق الحرياƘ ممارسة وشروط طرق القانون ƍلى الدستورية  السلطة فوŇضƘ لقد

 األساسية الحرياƘ التونسية الجمهورية تضمن أن مƌكدا الدستور فجاء .الدستور يضمنها

 بحقوقه المواطن يتمتع أن معلنا وترابطها وتكاملها وشموليتها كونيتها في اإلنسان وحقوق

 يتخذ  بقانون  Ǚƍ  الحقوق  هذǉ  من  يحدŇ  وǙ بالقانون المبينة لشروطوا بالطرق كاملة

 اǙقتصاد وǙزدهار الوطن على والدفاƳ العام األمن ولصالح الغير  حقوق  Ǚحترام

Ưجتماعي  وللنهوǙا Ƙة أحكامه فجاءŇسة العامŇمن لعدد مكر Ƙبينها من الحريا  : 

  )5 الفصل( العام باألمن تخل لم ما بالشعائر يامالق وحرية المعتقد وحرية الفرد حرمة ـ

 حسب واألحزاب الجمعياƘ وتأسيس واإلجتماƳ والنشر والصحافة والتعبير الفكر حرية ـ

 )8 الفصل( القانون يضبطه ما

 اǙستƛنائية الحاƘǙ في Ǚƍ الشخصية المعطياƘ وحماية المراسلة وسرية المسكن حرمة ـ

 )9 لالفص( القانون يضبطها التي

 الفصل( القانون حدود في اإلقامة مقر واختيار خارجها وƍلى البالد داخل التنقل حرية ـ
10( 
 )11 الفصل( ƍليه العودة من منعه أو الوطن تراب عن المواطن تغريب تحجير ـ

 للشروط طبقا كرامته احترام كنف في ƍنسانية معاملة يعامل أن حريته فقد فرد لكل الحق ـ

 )13 الفصل( قانونال يضبطها التي

 تخƭ  وهي العامة للحرياƘ المنظمة القوانين ƍصدار وقع الضيق المنطلق هذا ومن

 واألحزاب والصحافة التعبير وحرية العامة واǙجتماعاƘ الجمعياƘ تنظيم باألساس

 .السياسية
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 الجمعيات تكوين حرية ) أ

 الدستور  من 8 الفصل  صراحة  أقرǉ فقد دستوريا مرتب الجمعياƘ تكوين في الحق ƍن

 .القانون يضبطه ما حسب وتمارس  مضمونة  الجمعياƘ تأسيس  حرية أنŇ على نƭ الذي

 فƎنŇ البالد دستور ضمنها التي  األساسية الحقوق من الجمعياƘ تكوين في الحق كان ولئن

في  المƌر1959Ƣ لسنة154 عدد القانون أهمŇها من خاصة نصوƭ دققتها ممارسته كيفية
 بمقتضى  جوهرية  تنقيحاƘ  عليه  أدخلƘ  والتي بالجمعياƘ والمتعلق1959 مبرنوف 7

 عدد األساسي والقانون1988  أوƘ 2 في المƌر1988Ƣ لسنة 90 عدد األساسي القانون

 . 1992 أفريل 2 في المƌرƢ 1992 لسنة 25

 انشاطه حسب  وتصنيفها  الجمعياƘ تكوين شروط بالخصوƭ التنقيحاƘ هذǉ تضمŇنƘ وقد
 خاصة تنطبق تسييرها وƍحكام تكوينها نظام  تخƭ  قيود عدŇة على اشتملƘ وقد وƹاياتها

 الرخصة نمط مع يقطع لم الجمعيŇة تكوين فنظام العامة الصبغة ذاƘ الجمعياƘ على

 فلئن التونسي الدستور ومقتضياƘ نصا وǙ روحا Ǚ يتالءم Ǚ نظام وهو المسبقة اإلدارية

Ƙة أجل انقضاء بعد نشاطها مباشرة على ومحقة قانونية بصفة ةمكون الجمعية اعتبرƛالƛ 

 معلƃال قرارا يتخذ أن األƛناء في الداخلية لوزير يمكن فƎنƃه التصريح ƍيداƳ تاريƣ من أشهر

 أن العبارة بصريح العامة  الصبغة ذاƘ الجمعياƘ على يمنع كما .تكوينها رفƯ في مبدئيا

Ưأي انخراط ترف ƭوقراراتها دئهابمبا يلتزم شخ Ǚريها يمكن وŇكل في لمسي Ƙالمستويا 

ƳضطالǙا Ƙولياƌحزاب المسيرة المركزية الهياكل ضمن بمسǖار ما هذا .السياسية لƛأ 

 عن يتخلون البعƯ جعل وما الحقوقية األوساط في مختلفة فعل ردود القانون صدور عند

 أن يخفى Ǚ وقد .دستورية ƹير أحكامه أن معتبرين الدŇستوري المجلس صلب وظائفهم

 عن الدفاƳ جمعياƘ بالخصوƭ مستهدفة الحرياƘ قمع أداة ƍلى انقلب قد الجمعياƘ قانون

 سنة منذ انفكƘƃ ما التي اإلنسان حقوق عن للدفاƳ التونسية الرابطة مƛل اإلنسان حقوق

 مƛل المستقلة النƃسوية والجمعياƘ القانوني تواجدها فرƯ أجل من قضايا في تتخبط1992

 التنمية حول للبحƚ التونسياƘ الجامعياƘ وجمعية الديمقراطياƘ للنساء التونسية الجمعية

 اللتين
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 Ǚ ممŇا األنشطة وعلى العضواƘ على المسلط التضييق من تعانيان القانونية صبغتهما رƹم 
 أن شأنه من وممŇا العام الحقل في المرأة وبمشاركة المستقل التعدŇدي الجمعياتي بالعمل يدفع

ǁالديمقراطية وبناء المدني المجتمع تدعيم حول الخطاب بمصداقية يشك.  
 
  العامة  االجتماعات  )ب

Ňحرية الدستور من 8 الفصل أقر ƳجتماǙوفعال القانون يضبطه ما حسب تمارس التي ا  

ƭخص  ƳŇ1969 لسنة 4 عدد  القانون التونسي  المشر Ƣرƌ1969جانفي 24 في  الم 

 على بقي الذي والتجمهر  والمظاهراƘ واǙستعراضاƘ والمواكب العامة Ƙلالجتماعا

 .صدورǉ منذ األصلية صياƹته صرامة

Ňاألول بفصله القانون يقر Ňبأن ƘجتماعاǙسابق بدون تنعقد أن يمكن و حرة العامة ا 

ƭتخضع فهي القانون هذا يضبطها التي الشروط حسب ترخي ǉلى بمقتضاƍ اإلعالم 

 ƍلى بالرجوƳ فهي العام بالطريق والمظاهراƘ واǙستعراضاƘ المواكب اأمŇ .المسبق

   .سابقا للترخيƭ وجوبا تخضع التاسع الفصل

  رƹم  يعرفها  لم  فƎنƃه  العامة  اǙجتماعاƘ عن ƍليه المشار بالقانون المشرƳ تحدƚ لئن

 المجال فتح قد عيالتشري  الفراƷ  فهذا .للجمعياƘ العادي السير على وتأƛيرǉ الموضوƳ دقة

 متى .العامة  اǙجتماعاƘ لمفهوم الموسعة المفرطة اإلدارية والتقديراƘ التأويالƘ أمام

  Þ عام هو جماعي هو ما كل أنŇ هل Þ ومقاييسها معاييرها هي ما Þ عامة اǙجتماعاƘ تكون

 يالت اإلدارية الممارساƘ مع بالمقارنة خصوصا الموضوƳ بأهمية التساƘǙƌ هذǉ تبوح
 وحتى اǙعتباطية الرقابة خاصة أو كانƘ عامŇة الجمعياƘ اجتماعاƘ على تسلط ما كƛيرا

 النسوية الجمعياƘ نشاط فيه بما الجماعي العمل يهدŇد ممŇا هذا .شرط أو قيد بدون التحجير

 .العام الحقل في وتحركاتها

 المسلط والمعنوي ماديال والعنف المكƃƛفة الرقابة مسألة ƍلى المضمار هذا في التنبيه ويجدر

 بالفعل أو البذيئة بالعباراƘ أو باللفظ ƍمŇا المستقل الجمعياتي الحقل في النشيطاƘ النساء على

 ترǎ أبوية تصوŇراƘ من األعمال هذǉ به تبوح لما
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 للجمعية المتتالية البياناƍ Ƙلى هنا نشير أن ويكفي استفزازا العام الفضاء النساء اقتحام في 

 بروز ينفى تصور في وانسياقها هذǉ العنف بظاهرة للتنديد الديمقراطياƘ لنساءل التونسية

 .السياسي والحقل العام الحقل في المرأة
 
 والصحافة التعبير حرية  )ج

 أهمŇ من وهي اإلنسان حقوق  أƛمن  من  ونشرها  واألفكار اآلراء عن التعبير  حرية تعتبر

 التونسية الجمهورية دستور  من الƛامن الفصل رŇوأق السياسي الحقل في للمشاركة الحقوق

 نساء المواطنين جميع بها يتمتع حرية وهي والنشر والصحافة والتعبير الفكر حرية ضمان

Ǚالقانون يضبطه ما حسب وتمارس .ورجا. Ưفي الحق للمواطن يكون أن والمفرو 

  يمكن  فال  نوعها  انك  مهما  مƌاخذة أليŇة يتعرƯ  أن دون حرية بكل ƈرائه عن التعبير

 لسنة 32 قانون بمقتضى تنظيمها وقع وقد .أفكارǉ أجل من اضطهادǉ  أو  شخƭ  محاكمة

1975Ƣرƌصدار المتعلق1975 أفريل 28  في المƎبالقانون والمنقح الصحافة مجلة ب 

 . 2001 ماي 3 في المƌرƢ 2001 لسنة 34 عدد األساسي

 الكتب وتوزيع والطباعة والنشر حافةالص حرية األول فصلها في المجلة وتصرح

Ƙتضبطه حسبما وتمارس مضمونة وبيعها والنشريا ǉلى تخضع وقد .المجلة هذƍ Ƙجراءاƍ 

Ƴالمسبق واإلعالم القانوني اإليدا. 

ǉفهذ Ƙما شكلية تبدو التي اإلجراءاƃنƍ الحقيقة في هي Ƙجراءاƍ صارمة Ƙلى انقلبƍ Ƙلياƈ 

Ƙبداعي ذهني كبƍجري بطابعها الصحافة ةمجل تتميز وقد وŇوبعدد الز Ƙوالجنح الجنايا 

 يبرŇر ما هذا .المجلة ƍليها تتعرƯ والتي النشر وسائل من وسيلة أية بواسطة ترتكب التي

ƘنتقاداǙلى الموجهة اƍ التي المجلة Ƙأداة أصبح Ƴالمخالف الرأي على العقوبة وتسليط رد 

 .والنقدي

 رƹم بالصحافيين مقارنة الصحافياƍ Ƙليها رƯتتع التي الصعوباƘ البحوƚ أبرزƘ وقد

 جمعية( الصحافيين مجموƳ من 21Ė تفوق Ǚ نسبتهن كانƘ أن فبعد الفضاء هذا اقتحامهن

 أن وبعد )1991 ديسمبر تونس .األفارقة للصحافياƘ األول المƌتمر .التونسيين الصحافيين

 من 50Ė تفوق نسبتهن أصبحƘ 600 مجموƳ على امرأة 130 يتجاوز Ǚ عددهن كان

Ƴصحفي 1500 يقارب مجمو 
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 األعلى بالمعهد الطالباƘ تشكƃل ƍذ التأنيƚ بصدد الصحافة مهنة أنŇ اليوم يبدو وقد .

 Ǚ النسائي للعنصر الكمŇي التواجد هذا أنǙƍ Ň .الطلبة مجموƳ من 62Ė من أكƛر للصحافة
 عدم تشكو ما ƹالبا التونسية الصحافية وƍن هذا .الصحافة ميدان في الفعŇالة مشاركتهن يعني

 ومن العقلياƘ من تشكو كما والرتب األجور حيƚ من الصحفي زميلها وبين بينها التسوية

Ƙالتي الممارسا Ǚ نفس من تمكنها ƭالمهنة في الترقية فر. 
 
  السياسية األحزاب تكوين  )د

 القانون وربصد مƌخرا Ǚƍ السياسية األحزاب بتنظيم يتعلق تشريعا  بالدنا تعرف لم

 فراƷ لسدŇ القانون هذا جاء وقد 1988 ماي3  في  المƌر1988Ƣ  لسنة 32 عدد  األساسي

 الفضاء كل واحتكار بالركود اتƃسمƘ التي السياسية بالحركة وللنهوƯ فادح تشريعي

 أنŇ والمالحظ الستيناƘ في الشيوعي الحزب منع بعد الدستوري الحزب طرف من السياسي

  .دستوري أو تشريعي أƛر أي له يكن لم الدولة جهاز احتوائه رƹم حدالوا الحزب نظام

 Ǚƍ السياسية الحياة تنظيم في هامŇة خطوة1988  لسنة32  عدد األحزاب قانون شكل ولئن

 ƍلى راجع وهذا الحزبي التنافس وتكريس الديمقراطية الطموحاƘ مستوǎ في يكن لم أنƃه

 ترخيƭ على الحصول ƍلى الخاضع األحزاب وينتك نظام باألساس بينها من نقائƭ عدŇة

 أعضاء من عضو بمنح الحاكم الحزب هيمنة يكرŇس مما .الداخلية وزير من بقرار صادر

 تحديد يقوم أمر من يكن ومهما .مطلقة وشبه النطاق واسعة  تقديرية سلطة التنفيذية السلطة

  .يلي كما القانون  حدŇدها  وضوابط تعريف  على  السياسي الحزب مفهوم

  بين سياسي  تنظيم بأنƃه السياسي الحزب1988 ماي 3 قانون من األوŇل الفصل عرŇف

  وأهداف وƈراء مبادǎء  الكسب هدف ولغير مستمرة بصفة تربطهم تونسيين مواطنين

 : قصد  وذلǁ  نطاقها  في وينشطون  حولها يجتمعون  سياسية

  ƍطار  في  للبالد  السياسية  الحياة في هممساهمت وتنظيم المواطنين تأطير في المساهمة ـ

Ɲسياسي  برنام. 
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  بتزكية  أو وبتقديم والقانون بالدستور عليها المنصوƭ اǙنتخاباƘ في المشاركة ـ

Ƙليها الترشحاƍ.  

 العربية الهوية عن والدفاƳ احترام في السياسي الحزب عمل نطاق الƛاني الفصل وحدŇد

 عليها المصادق الدولية وباǙتفاقياƘ بالدستور ضبطƘ ماك اإلنسان وحقوق اإلسالمية

 المتعلƃقة والمبادǎء الشعب سيادة ومبدأ الجمهوري النظام منها وخاصة األمة ومكاسب

 أن شأنه من نشاط أي تعاطي واجتناب أشكاله بمختلف العنف نبذ وفي الشخصية باألحوال

 يرالغ وحرياƘ وحقوق العام والنظام القومي باألمن يمس

 نشاطه أو أهدافه أو مبادئه مستوǎ في أساسا يستند أن حزب أي على الƛالƚ الفصل وحجر

 تحجير نظرنا وجهة من يعني وهذا .جهة أو جنس أو عنصر أو لغة أو دين على برامجه أو

 .الرجال أو النساء يستهدف التمييز هذا كان سواء الجنس أساس على تمييز أي

 فنسبة .الحزبية الفضاءاƘ اكتساح من النساء تتمكن لمف ذلǁ عكس تكشف األرقام لكن

 الدولة وانخراط الدولية العمل مناهƝ تفرضه لما تماما ومغايرة ضعيفة تزال Ǚ حضورهن

 به تضطلع الذي الحديƚ الدور فيها بما اǙجتماعية المتغيراƘ تفرضه ولما ضمنها المبدئي

 .البشري للنمو سعيا النساء

Ǚƍ Ňر هو مالحظةبال الجدير أنŇالحاكم الحزب صفوف داخل النسائي للعنصر المستمر التطو 

 صفوف في لعددهن النسبي التراجع المقابل وفي الديمقراطي الدستوري التجمع حزب أي

 ما مع النساء تجاوب يعني هذا هل Þ تبوح وبماذا Þ المفارقاƘ هذǉ فلمł . المعارضة أحزاب

 وهيمنة تاريخية رواسب نتيجة هو أم عملية برامƝو سياسية رǎƌ من التجمع حزب يقترحه

 يعني هذا وهل Þ الحكومي المجال في السياسي النشاط تحدŇد ذهنية وتشكيالƘ عضوية

 التقليدي الحزبي النشاط من النساء نفور أو النساء استقطاب في المعارضة أحزاب ƍخفاق

 في حتى أو متناولنا في ليس ةالحقيق في Þ وتوظيفها تكبيلها تمŇ ألحزاب مقاطعتهن كذلǁ أو

 .واإلƛراء للنقاش نصوƹها تساƘǙƌ مجرد Ǚƍ هي ما بل القطعية اإلجابة ƹرضنا
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 نسبة مشاركة النساء في اللجنة المركزية للتجمƲ الدستورǎ الديمقراطي : 4الجدول رقم 
 

 السنة 1957 1985 1989 1994 1998
 النسبة % 3.11 4.30% 5.50% 11% 21.2%

 البحوƚ والدراساƘ والتوƛيق واإلعالم حول المرأةÜ المرأة التونسية في الحياة العامة والسياسيةمركز 

 Üعدلد فتيحة السعيديƍ Üميداني ƚتقرير بح ÜƘشراƌحصائية ومƍ Ƙ2001من خالل معطيا. 

 
 نسبة مشاركة النساء في االتحاد الوحدوǎ الديمقراطي : 5الجدول رقم 

 
 الجنس المكتب السياسي لوطني أو المركزǎالمجلس ا الكتاب العامون

 نساء 0 11 0
 رجال 13 79 17

 مركز البحوƚ والدراساƘ والتوƛيق واإلعالم حول المرأةÜ المرأة التونسية في الحياة العامة والسياسية

 Üعدلد فتيحة السعيديƍ Üميداني ƚتقرير بح ÜƘشراƌحصائية ومƍ Ƙ2001من خالل معطيا. 

 
 سبة مشاركة النساء في الحزب الديمقراطي التقّدمين : 6الجدول رقم 

 
 الجنس المكتب السياسي المجلس الوطني أو المركزǎ الكتاب العامون

 نساء 1 8 0
 رجال 19 82 12

 مركز البحوƚ والدراساƘ والتوƛيق واإلعالم حول المرأةÜ المرأة التونسية في الحياة العامة والسياسية

 .2001مƌشراÜƘ تقرير بحƚ ميدانيƍ Üعدلد فتيحة السعيديÜ من خالل معطياƍ Ƙحصائية و
 

 نسبة مشاركة النساء في حركة التجديد : 7الجدول رقم 
 

 الجنس المكتب السياسي المجلس الوطني أو المركزǎ الكتاب العامون

 نساء 0 3 -

 رجال 13 47 -
 نسية في الحياة العامة والسياسيةمركز البحوƚ والدراساƘ والتوƛيق واإلعالم حول المرأةÜ المرأة التو

 Üعدلد فتيحة السعيديƍ Üميداني ƚتقرير بح ÜƘشراƌحصائية ومƍ Ƙ2001من خالل معطيا. 
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 نسبة مشاركة النساء في حركة الديمقراطيين االشتراكيين : 8الجدول رقم 
 

 الجنس المكتب السياسي المجلس الوطني أو المركزǎ الكتاب العامون
 نساء 0 16 0

 رجال 11 99 19
 مركز البحوƚ والدراساƘ والتوƛيق واإلعالم حول المرأةÜ المرأة التونسية في الحياة العامة والسياسية

 Üعدلد فتيحة السعيديƍ Üميداني ƚتقرير بح ÜƘشراƌحصائية ومƍ Ƙ2001من خالل معطيا. 

  
 نسبة مشاركة النساء في االتحاد الوحدوǎ الديمقراطي : 5الجدول رقم 

 
 الجنس المكتب السياسي المجلس الوطني أو المركزǎ ب العامونالكتا

 نساء 0 11 0
 رجال 13 79 17

 مركز البحوƚ والدراساƘ والتوƛيق واإلعالم حول المرأةÜ المرأة التونسية في الحياة العامة والسياسية

 Üعدلد فتيحة السعيديƍ Üميداني ƚتقرير بح ÜƘشراƌحصائية ومƍ Ƙ2001من خالل معطيا. 
 

 نسبة مشاركة النساء في حزب الوحدة الشعبية : 9الجدول رقم 
 

 الجنس المكتب السياسي المجلس الوطني أو المركزǎ الكتاب العامون
 نساء 0 5 1

 رجال 9 65 17
 مركز البحوƚ والدراساƘ والتوƛيق واإلعالم حول المرأةÜ المرأة التونسية في الحياة العامة والسياسية

Ƙمن خالل معطيا Üعدلد فتيحة السعيديƍ Üميداني ƚتقرير بح ÜƘشراƌحصائية ومƍ 2001. 

 
 نسبة مشاركة النساء في الحزب التحررǎ االجتماعي : 10الجدول رقم 

 
 الجنس المكتب السياسي المجلس الوطني أو المركزǎ الكتاب العامون

 نساء 0 12 2
 رجال 11 48 19

  حول المرأةÜ المرأة التونسية في الحياة العامة والسياسيةمركز البحوƚ والدراساƘ والتوƛيق واإلعالم

 Üعدلد فتيحة السعيديƍ Üميداني ƚتقرير بح ÜƘشراƌحصائية ومƍ Ƙ2001من خالل معطيا. 
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 األول المحور Ƣاتمة
 المستوǎ على هامة أشواطا قطعƘ قد التونسية الدولة أن المبحƚ هذا نهاية في جليا يبرز

 في المبادƏ بتأصيل وذلǁ السياسي الحقل في المشاركة من المرأة لتمكين التشريعي

 دون السياسية الحقوق وبƎقرار )والمواطنة المساواة مبادƏ (العلوي طابع إلكسائها الدستور

 وبفتح العامة المناصب تقلد وحق اǙنتخاب وحق الترشح حق ذلǁ في بما جنسي ميز

ƘياŇة الحرŇالحزبي والتنظيم والصحافة روالتعبي التجمع حرية من أمامها العام. 

 فهي به يستهان Ǚ قانونيا رصيدا تمƛل والحرياƘ والحقوق المبادƏ هذǉ جملة كانƘ وƍن

 في تذبذب من القوانين به تتƃسم لما السياسي الحقل في المرأة مشاركة بتفعيل كفيلة ƹير تبقى

Ƙفي وتضييق الفلسفية المرجعيا Ƙالتن في وصرامة السياسية الممارساƘاإلدارية ظيما. 

 في  الريادي دورǉ يفقدǉ وأن التقدمي محتواǉ من التونسي التشريع يفرƷ أن شأنه من ما هذا

 .الشرعية أزمة مسألة بحدŇة يطرح وأن المجتمع
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 الƙاني المحور

 
 

        
 

 
Ƙارƛأ Ƙيق على العربية الدول تحفظاƛالموا ƘتفاقياǙاإلنسان لحقوق المكرسة الدولية وا 

 طبيعته لمجرد اإلنسان في المتجذرة والحرياƘ الحقوق كمجموƳ والسياسية المدنية

 في ينحصر ما وهو ومƌيدين مناوئين بين السياسي الصراƳ وحتى الفكري الجدل اإلنسانية

 واǙقتصادي عياǙجتما النمو مستلزماƘ بين الحسم األولى تخƭ .مرتبطتين مسألتين

Ƙالحرية ومتطلبا ƭانية وتخƛل الƌالحقوق ومفهوم اإلنسان مفهوم حول التسا. Ƙفدار 

Ƙالنقاشا Ƙخر شق بين واحتدƈاإلنسان حقوق نظرية بين التالقح أو التصادم حول و 

 الخصوصياƘ عن كتعبير والƛقافاƘ الليبرالي الغربي الفكر في المتجذرة الفرد المجرد

Ƙوالهوية ةواألصال والذا. 

Ƙالقضية وتأكد Ƙمم العامة الجمعية اعتماد عند أبعادها وتفاقمǖالقضاء اتفاقية المتحدة ل 

 أوقع والتي واǙنضمام والتصديق للتوقيع وعرضها المرأة ضد التمييز أشكال جميع على

 بأوضاƳ يتعلق ما في العالم مسلماƘ على الرجة 1981 سبتمبر في التنفيذ حيز دخولها

 بنظرية األخذ ومدǎ العربية المرأة ƍنسانية حول العربية البلدان في النقاش فتمحور .ءالنسا

 .اإلنسان حقوق

 الدول تحفظ أساسها أخرƍ ǎشكالياƘ عن التمييز أشكال كل على القضاء اتفاقية كشفƘ كما

 منحى الحقوق مسألة أخذƘ وبهذا .الدولة ودين اإلسالم باسم لها رفضها أو عليها العربية

  .اإلسالمية بالشريعة التشريع وعالقة بالدولة الدين عالقة قضية يطرح جديدا

 حيƚ من لتقييمها التونسية التجربة من انطالقا اإلشكاƘǙ هذǉ كل ƛƍارة من ƍذا بد فال

 .خاصة بصفة السياسي الحقل في مشاركتها وعلى عامة بصفة المرأة وضع على تأƛيرها
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 التمييز وعدم المساواة ƍرجاء وقع أنƃه القانونية المستجداƘ ةمتابع خالل من واضحا فيبدو

 اإلرجاء هذا فلمł .النهƝ هذا في الدولي المجتمع جهود التونسية السلط سايرƘ بعدما الجنسي

Þ هي وما Ɲالرسمية الحج Þ 

 وباسم جهة من اǙجتماعية األولوياƘ باسم الجنسي التمييز وعدم المساواة ƍرجاء وقع لقد

 :حول تحليلنا سيتمحور لذا .أخرǎ جهة من والديني الدستوري عالمان

  (I )اǙنسان حقوق ونظرية اǙجتماعية األولويŇاƘ باسم المساواة ƍرجاء ـ

  (II) القانون دولة ونظرية الديني المانع باسم المساواة ƍرجاء ـ
 
I-         

 ناحية من ذلǁ ويبرز اجتماعية ǙعتباراƘ المواطنة من الحدŇ وبالتالي المساواة ƍرجاء تمŇ لقد

 ومن (I 1.)السياسية العالقاƘ وأحكام الشخصية العالقاƘ أحكام بين الحقوق في بالتفرقة

  (I 2.) الذكورية أساس على ƍسنادها وشروط الجنسية قواعد بƎبقاء أخرǎ ناحية
 

.1 Iصية العالقات بين لحقوقا في  التفرقةƢالسياسية والعالقات الش 

Ǚ الخاصة بالحياة المتصلة الحقوق بين واألصلية العضوية العالقة على التأكيد من بد 

 كحق( السياسية الحقوق ƍقرار بمجرد المواطنة تتوفر فال العامة بالحياة المتصلة والحقوق

 .منقوصة أو منعدمة الشخصية حقوقال أن بيد )العامة المهام وتقلد والترشح اǙنتخاب

 المشرƳ فيه بما العربي المشرƳ توخاǉ الذي التفريقي المنهƝ هو بالمالحظة والجدير

 واألخذ استكمالها دون أو الشخصية الحقوق دون السياسية بالحقوق األخذ في التونسي

 وند أو والسياسية الشخصية بالحقوق األخذ دون واǙقتصادية اǙجتماعية بالحقوق

 قيمة تفرƯ بينما درجاƍ Ƙلى المواطنة وتقسيم الشخصية انفصام عنه انجرŇ ممŇا .استكمالها

 .للتجزئة قابلة وƹير متفرعة ƹير أصلية الحقوق كل الحقوق اعتبار اإلنسان
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 فيها برزƘ التي التاريخية بالعوامل المجاƘǙ حسب الحقوق في الفارق هذا نفسر وقد

 منها تخلو Ǚ والتي األسري المجال عن السياسي المجال استقاللية رةفك مع العربية األنظمة

ƘǙستغالǙالسلطة لتعزيز وتوظيفها العام الفضاء في المرأة دور باستخدام وهذا السياسية ا 

 .والحكم

Ưيلي ما في فلنستعر Ƙعن بالكشف تونس في الوضع هذا تجليا : 

 .الشخصية األحوال مجلة في التمييزية الرواسب بفعل المواطنة من الحدŇ ـ

 .والسياسية المدنية الحقوق اتفاقياƘ على التحفظ مع المصادقة بفعل المواطنة من الحدŇ ـ

 : الشخصية األحوال مجلة في التمييزية الرواسب بفعل المواطنة من الحد )أ

 منذ اǙجتماعية العدالة سبيل في مكاسب من الشخصية األحوال مجلة حققته ما رƹم

 أحكامها لتكييف المتتالية التعديالƘ عليها أدخلته وما 1956أوƘ 13 في اصدوره

Ƙنها )  1993-1981( للمرأة اإلنسانية الكرامة ومقتضياƎرواسب مع جذريا تقطع لم ف 

 أفرادها عالقاƘ من مختلفة جوانب في التونسية األسرة بƎبقاء وذلǁ الجنسي التمييز

  .األبوية األسرة نمط على الشخصية

 : في هذا يتƃضحو

 للعائلة الزوƜ رئاسة  ١

 اإلرƚ في التمييز  ٢

 المسلم بغير المسلمة زواƜ منع  ٣
 
 للعاƏلة الزوج رƏاسة ـ  1

 على : للعائلة الزوƜ رعاية قاعدة على 3+ 23 الفصل بصريح التونسية العائلة تحافظ

Ɯنطاق في وحالهم حاله قدر واألبناء  الزوجة على ينفق أن العائلة رئيس بصفته الزو 

ƘǙيستغرب وقد .النفقة مشمو ǉطاعة شرط ألغى الذي 1993 تنقيح بعد األحكام لهذ 

 شƌون تسيير على يتعاونا وأن بالمعروف اآلخر يعامل أن الزوجين من كالƃ وألزم الزوجة

 كان ƍن األسرة على اإلنفاق في تساهم أن على الزوجة وحƚ األطفال تربية وحسن األسرة

 ."مال لها
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 لها العائل يكون األسر مجموƳ من 20Ė وأن علما اليوم الصفة لهذǉ مبرŇر Ǚ أن يبين ما هذا

 .األبوية الرŇموز قوŇة سوǎ العائلة داخل التفاضلية العالقة لهذǉ تعليل Ǚ وأن امرأة
 
2-     

 أبرزƘ بعدما خاصة النساء أوضاƳ تغيŇر تأكƃد رƹم اإلرƚ في المساواة بعد تتحقق لم

ƚالعينية الحقوق في التمييز بموجب عليهن النامية البلدان في الفقر شبح تضاعف البحو. 

Ƙالشرعي للحكم مكرسة الشخصية األحوال مجلة أحكام فجاء Ňل للرجل أنƛيين حق مƛاألن 

 الجدŇ والبنÜƘ اǙبن واألخÜƘ األƢ واألمÜ األب والزوجةÜ الزوƜ بين الحاƘǙ كل في وهذا

 النسب على باألبوŇة النسب ƍلى الميراƚ في اǙمتياز ƍضفاء مع هذا .والحفيدة الحفيد الجدŇةÜو

 في مفصلة األحكام هذǉ جاءƘ وقد .اǙبنة بنƘ واستبعاد اǙبن بنƘ بتفضيل وذلǁ باألمومة

 األحكام هذǉ أنŇ على وعالوة .بالميراƚ المتعلقة الشخصية األحوال مجلة من التاسع الكتاب

 مقابل في للنساء ƍنصافها عدم وعلى السوق وأحكام اǙقتصادية األوضاƳ تجاوزتها قد

 وأكƛرها وقعا األبويŇة رموز أشدŇ فƎنها ككل والمجموعة العائلة نمو في الفعلية مشاركتهن

 .النساء مواطنة على وطأة
 
3-         

 ƍرادة في حتى يكن ولم الشخصية األحوال مجلة في اللفظ بصريح التحجير هذا يأƘ لم

Ƴمنع ضمنيا ولو المشر Ɯعند المسلم بغير المسلمة زوا Ňالمجلة من الخامس الفصل سن 

 بها والمقصود الشرعية الموانع من خلوا الزوجين من كل يكون أن يجب بأنƃه القاضي

 .اإلسالمية الشريعة موانع وǙ الوضعية القانونية الموانع

 في العدل وزير عن صادر منشور بمقتضى المسلم بغير المسلمة زواƜ منع وقع أنه والحال

 والذي 1973 أكتوبر 11 في المƌرƢ 606 عدد األوŇل الوزير لكتاب متمŇم 1973 نوفمبر 5

 بغير المسلماƘ التونسياƘ زواƜ  عقود ƍبرام بتحجير الصارمة تعليماته بمقتضاǉ أصدر

  .اإلسالمي الدين الزوƜ اعتناق يƛبƘ بما اإلدǙء صورة في ƃǙƍ المسلمين
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 واǙنتماء الديني الرابط بين يخلط ƍذ الكاملة المواطنة Ǚكتساب عائق أكبر المنع هذا يشكل

 الدŇولة ƍلى واǙنتماء والجنسية المواطنة طريق عن السياسي والرابط اإلسالمية األمة ƍلى

 من المسلمة التونسية ويمنع المسلم ƹير طنوالموا المسلم المواطن بين بهذا فيميŇز الوطنية

Ɯير التونسي ويلزم التونسيين من المسلم بغير الزواƹ ويعتنق دينه عن يتخلى أن المسلم 

 التي المواطنة معنى مع مطلقة وبصفة يتنافى ما هذا .المسلمة بالتونسية للزواƜ اإلسالم

 .والواجباƘ الحقوق في المساواة أساسها
 
 والسياسية المدنية للحقوق الدولية االتفاقيات علǍ والتحفظ المصادقة بين المواطنة )ب

 انخراط في الƛمانيناƘ منذ الملحوظ بالتراجع التونسي التشريع تاريƣ في الباحƚ يفاجأ

 ƍلى راجع وهذا اإلنسان لحقوق الدŇولية واǙتفاقياƘ والعهود للمواƛيق وتبنيها التونسية الدولة

 ǙعتباراƘ تƌجل ومازالƛ Ƙانوية قضية تعتبر تزال Ǚ الحقوق في المساواة قضية أن

 يتسم سياسي مناƢ في المرأة بأوضاƳ المراهنة ƍلى هذا يرجع كما .سياسية وحتى سياسية

 أوائل منذ الدŇولية اǙتفاقياƘ في والكلي المطلق الدولة انخراط يفسŇر ممŇا  الشرعية بأزمة

 خاصة اǙتفاقياƘ أحكام من جملة على بعد ما في حفظوالت الƛمانيناƘ حدود ƍلى اǙستقالل

 .المرأة ضدŇ التمييز أشكال كل على القضاء اتفاقية منها
 
 والسياسية المدنية للحقوق الدولية االتفاقيات علǍ الكلية المصادقة فترة -1

 أحكامها على التونسية السŇلط صادقƘ التي اǙتفاقياƘ جملة استعراƯ السياق هذا في يكفي

 .تطبيقها مدǎ لمراقبة لها المصاحبة اآللياƘ على اعتراضها رƹم تحفƃظ بدون األصلية

 العامة الجمعية من اعتمادها وقع التي للمرأة السياسية بالحقوق المتعلƃقة الدŇولية اǙتفاقية ـ

 والتي 1954 جويلية 7 في التنفيذ حيز دخلƘ والتي 1952ديسمبر 20 في المتحدة لǖمم

Ƙوالتي 1967 لسنة 41-67 قانون بمقتضى تونس اعليه صادق Ňدراجها تمƍ الرسمي بالرائد 

Ƣرƌ1968 اكتوبر 17 في الم . 
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 العامŇة الجمعية من اعتمادها وقع التي المتزوجة المرأة بجنسية المتعلقة الدولية اǙتفاقية ـ

 والتي 1958 أوƘ 11 في التنفيذ حيز دخلƘ والتي 1957 جانفي 29 في المتحدة لǖمم

Ƙدراجها وقع والتي 1967 سنة تونس عليها صادقƍ الرسمي بالرائد Ƣرƌأكتوبر 7 في الم 
1968. 

 وقع التي الزواƜ وبتسجيل الزواƜ وبسنŇ الزواƜ على بالرضا المتعلقة الدولية اǙتفاقية ـ

 بقانون تونس عليها وصادقƘ 1964 ديسمبر في التنفيذ حيز فدخلƘ 1962 سنة اعتمادها

 في المƌرƢ الرسمي بالرائد ƍدراجها وقع والتي 1967 نوفمبر 21 في المƌرƢ 11-67 عدد

 .1968 ماي 7-10

 الجمعية اعتمدته الذي والƛقافية واǙجتماعية اǙقتصادية بالحقوق المتعلق الدولي العهد ـ

 المƌرƢ 30-68 بقانون التونسية الدولة عليه صادقƘ والتي 1966 ديسمبر 16 في العامة

 . 1983 ديسمبر 6 في المƌرƢ الرسمي بالرائد ƍدراجه تمŇ والذي 1968 نوفمبر 29 في

 العامة الجمعية اعتمدته الذي والƛقافية والسياسية المدنية بالحقوق المتعلق الدولي العهد ـ

 29 في المƌرƢ 30-68 بقانون التونسية الدولة عليه صادقƘ والتي 1966 ديسمبر 16 في

 . 1983 ديسمبر 6 في المƌرƢ الرسمي بالرائد ƍدراجه تمŇ والذي 1968 نوفمبر
 
 التحفظ مƲ االنضمام فترة-2

 المرأة ضدŇ التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية على بالتحفظ تونس انضمام شكƃل لقد

 فاǙتفاقية .التونسية للدولة التحديƛية السياسة في وتراجعا التونسي التشريع تاريƣ في حدƛا

 العشرية في تتنزل والتي 1978 ديسمبر 18 في المتحدة لǖمم العامة الجمعية ااعتمدته التي

 جميع واحدة وƛيقة في يجمع شمولي بعد ذا نصا تشكل )1985-1975( للمرأة العالمية

 جانب وƍلى .والعائلية والƛقافية واǙجتماعية واǙقتصادية السياسية المجاƘǙ كل في الحقوق

ǁتفاقية تكتسي ذلǙها بما مبدئية يةأهم اƃأن Ƙمتأصل كمبدأ النساء ضد التمييز عدم مبدأ أقر 

 يعني "للتمييز تعريف من األولى المادة في جاء ما وحسب اإلنسان حقوق بفلسفة
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 ƛƈارǉ من ويكون الجنس أساس على تقييد أو استبعاد أو تفرقة أي النساء ضد التمييز 

 كل في األساسية والحرياƘ اǙنسان قبحقو للنساء اǙعتراف وƍحباط توهين وأƹراضه

 حالتهن عن النظر بغƯ لها ممارستهن أو الحقوق بهذǉ تمتعهن ƍحباط أو توهين أو الميادين

 ."الرجال وبين بينهن المساواة أساس وعلى الزوجية

 أن نستطيع فƎنƃنا واألوŇل األصلي والمقترح األوŇل المنطق هو المبدأ أنŇ على اتƃفقنا وƍذا

 هذا .المساواة لتكريس تدابير جملة ƍلى المبدأ هذا لتحويل الالمحدودة إلمكانياƘا نتصور

 األحكام تطبيق مدǎ بمتابعة تتعهد لجنة أنشئƘ فقد التطبيقي البعد من تخلو Ǚ اǙتفاقية وƍن

 .األطراف الدول قبل من

Ǚƍ Ňتونس أن ƘرŇزاء تحفظي موقف عن عبƍ تفاقيةǙا Ƙوتعلق ǉهذ Ƙمن 16 مادةبال التحفظا 

 الزواƜ أƛناء والمسƌولياƘ الحقوق بنفس واǙعتراف األطفال جنسية خصوƭ في اǙتفاقية

 األطفال على بالوǙية يتعلق ما في والمسƌولياƘ الحقوق بنفس واǙعتراف فسخه وعند

 .والميراƚ العائلي اللقب يخƭ ما وفي

 الدولة تتراجع مرŇة فǖوŇل اƘالتونسي مجموƳ لدǎ بالخيبة ƍحساسا التحفظاƘ هذǉ شكلƘ وقد

 بما باǙحتماء اإلسالمية العربية الدول جانب ƍلى وتصطف بحقوقهن اإلقرار في التونسية

ƭل الفصل عليه نŇمن التونسي الدستور من األو Ňاإلسالم دينها "تونس أن".  

 تهااعتمد والتي الطفل بحقوق المتعلقة الدولية اǙتفاقية ƍلى بتحفظ تونس انضمƘŇ كما

 بمقتضى تونس عليها صادقƘ والتي 1989 نوفمبر 20 في المتحدة لǖمم العامŇة الجمعية

 المادة من 2 الفقرة على تحفظاƘ مع 1991 نوفمبر 29 في المƌرƢ 92- 91 عدد القانون

 ما وفي الجنس أساس وعلى الوǙدة أساس على األطفال بين التمييز بعدم يتعلق ما في 9

 .باإلرƚ يتعلق

 والعالقاƘ السياسية الشƌون ولجنة والشباب واإلعالم والƛقافة التربية لجنة تقرير فجاء

 26 في جلسته في المصادقة قانون مشروƳ حول النواب مجلس أمام المقدŇم الخارجية

 : اآلتية بالتبريراƘ 1991 نوفمبر

 عن التعبير إلǍ مضطّرة أنّها علǍ االتفاقية ǇƤǉ إلǍ باالنضمام ترحب التونسية والبالد"
ƭتنتمي دولة لكونها اعتبارا التحفّظات بع Ǎالعربية الحضارة إل 
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 ما بقدر بالمساواة لها عالقة ال اعتبارات والزواج اإلرƘ شƊون في وتدƢل اإلسالمية 
 أن كما اإلسالمية العربية الدول تميز واقتصادية اجتماعية بعوامل االرتباط وƙيقة ǉي

 حدود يتجاوز لن االتفاقية ǇƤǉ ألحكام تطبيقها فƌن ولƤلك ميةالنا الدول إلǍ تنتمي تونس
 ."المادية إمكانياتها

 عدد بقانون الطفل حماية مجلة سنŇ الطفل حقوق اتفاقية ƍلى اǙنضمام ƛƍر على وقع وقد هذا

92 - 1995 Ƣرƌمن والهدف 1995 نوفمبر 9 في الم ǉالفضلى المصلحة هي المجلة هذ 

 .الحضاري باǙنتماء والشعور التونسية الوطنية الهوية ƍطار في للطفل

ǎأن هنا نر Ƙالتمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية على التحفظا Ňتكن لم النساء ضد 

 .أصلية كقيمة المساواة اعتبار عدم في السلط تمادƍ Ƙذ عرضية
 
 II -2    :   

Ƙأبرز ƚالعلمية البحو ǎفهي .واإلسالمية العربية البلدان في الجنسية معنى باضطرا مد 

Ǚ دة موضوعية قانونية أسس مجرد تشكلŇلعالقة محد ƭة الوطنية بالدولة الشخƛفي الحدي 

 تفترƯ التي المواطن صفة الجنسية طريق عن عليه لتضفي الترابية سيادتها حدود ƍطار

 مفهوما تشكل بل بالدولةÜ القاتهع في األجنبي تلزم التي تلǁ عن تختلف وواجباƘ حقوقا

 الرابط وطورا الوطني الرابط حساب على الƛقافي أو الديني الرابط تارة يرجح ازدواجيا

  .الوطنية بالدولة السياسي الرابط حساب على العرقي

 .اǙضطراب هذا ƍلى ذاتها حدŇ في تشير قد والمصطلحاƘ اللغوية التركيباƘ أنŇ والحال

 من أكƛر هذا وفي وأنƛى ذكر ƍلى اإلنسان جنس تفيد التي الجنس من قةمشت الجنسية فكلمة

ǎحول مغز Ƙالذهنية الخلفيا ǉر اللغوية التراكيب لهذƛالجنسية حصر في صدفة من وأك 

 Þ التونسية الجنسية لقواعد بالنسبة الحال هو فما .الذكر بجنس

Ňبعدة بالجنسية المتعلق التونسي التشريع مر Ƙرها على يتوصل لم حلقاƛƍ لىƍ بين التسوية 

 ƍلى الجنسية ƍسناد في والمرأة الرجل بين التسوية وƍلى )أ( لǖبناء الجنسية ƍسناد في األبوين

Ɯب( الزو(. 
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 األبناء إلǍ الجنسية إسناد في الوليين بين التسوية عدم )أ
 وǙ تونسي أب من لǖوǙد تسند الفرنسية الحماية عهد في التونسية الجنسية كانƘ أن بعد

 مجهول ألب أو له جنسية Ǚ ألب أو األب المجهول( استƛنائية حاƘǙ في Ǚƍ األم من تسند

 التونسية جنسيتها بƎسناد األم ƍلى النسبي باǙعتراف انفتاحا أكƛر القواعد أصبحƘ )الجنسية

 وسنة 1993 سنة وتعديلها 1963 سنة المجلة أحكام تنظيم ƍعادة بمقتضى وهذا ألبنائها
2002 . 
 الفصل فجاء منها يرجى ما قدر على ليسƘ فهي ƍيجابية خطوة اإلصالحاƘ هذǉ تمƛل وƍن

-2 تونسي ألب ولد من-1 : تونسيا يكون : كاآلتي األصلية بالجنسية يتعلق ما في السادس

 بتونس ولد من-3 الجنسية مجهول أو له جنسية Ǚ أو مجهول أب أو تونسية أم من ولد من

 الجنسية باكتساب يتعلق ما في تنقيح ƈخر بعد 12 الفصل وجاء .أجنبي وأب تونسية أم من

 أن على أجنبي وأب تونسية أم من تونس خارƜ ولد من تونسيا يصبح :يلي كما التونسية

 بلوƷ قبل أمŇا .الرشد سن عن السابق العام خالل تصريح بمقتضى الصفة بهذǉ يطالب

 وفي .وأبيه أمŇه من مشترǁ تصريح مجردب تونسيا فيصبح عشرة التاسعة سن الطالب

 .وحدها األم بتصريح اǙكتفاء يقع فƎنƃه قانونا أهليته انعدام أو فقدانه أو األب وفاة صورة

 المعني ويكتسب المجلة هذǉ من 39 الفصل أحكام طبق الحاƘǙ كل في التصريح ويقع

 بالفصلين المسطرة حكاماأل مراعاة مع التصريح تسجيل تاريƣ من التونسية الجنسية باألمر

 .المجلة هذǉ من 41و 15

 كان حيƚ ألوǙدǉ جنسيته ƍسناد بمفردǉ يمكنه الذي التونسي لǖب خالفا أنƃه يبين ما هذا

 في Ǚƍ ألوǙدها جنسيتها منح يمكنها Ǚ فاألم الزوجية حالته كانƘ ومهما رأسهم مسقط

ƘǙنائية حاƛمعينة بشروط أو است. 

 اشتراǁ بشرط معلق حق أيضا فهو مشروط حقƃ هو باألمومة الجنسية نادƍس أنŇ على عالوة

 الطفل مصلحة على Ǚ قائم هو ƍذ لǖم تنقيƭ  من ذلǁ في بما التصريح في األجنبي األب

 التشاور )الزوجة أو الزوƜ( األجنبي الطرف كان مهما الحاƘǙ كل في تقتضي التي

 النمط تƌسس والتي واألم األب بين التقليدية تفاضليةال العالقة على بل الوليين بين واǙتƃفاق

 مع هذا .األسرية للعالقاƘ األبوي
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 حالة في أي األب ƹياب في Ǚƍ يتحقق Ǚ أدنى حق هو باألمومة الجنسية ƍسناد أنŇ التذكير 

 األب يكون أن أو القانونية األهلية انعدام أو فقدانه أو األب وفاة حالة في أو الطبيعي اǙبن

 .لها جاهال أو الجنسية فاقدا
 
 الجنسية اكتساب في والزوجة الزوج بين التسوية عدم )ب

 التونسية الجنسية اكتساب األجنبية للزوجة يمكن التونسية الجنسية مجلة ألحكام استنادا

 للتونسية األجنبي للزوƜ خالفا تصريح بمجرد التونسي بالتراب وƍقامتها زواجها بموجب

 .التجنس طريق عن ƃǙƍ واإلقامة الزواƜ بموجب التونسية الجنسية كتسابا يمكنه Ǚ الذي

 األجنبية الزوجة تحصلƘ فƎن .الجنس أساس على التونسيين المواطنين بين ميز هذا وفي

 أكƛر إلجراءاƘ يخضع األجنبي الزوƜ فƎنŇ التونسية الجنسية على )التصريح( ƈلية بطريقة

 .)التجنƃس( التنفيذية طالسل أعلى بموافقة مشروطة تعقيدا

ǉيجاز هذƎالتي القاعدة وهي التونسية الجنسية عليها تقوم التي القواعد ب Ƙتفضل تقليدية بقي 

 ƍ Ǚذ للنساء الكاملة للمواطنة ضرب وفيها التونسية على التونسي وتفضل باألبوة النسب
 لها الزوƜ ابباكتس أو مباشرة بصفة ألوǙدهن مواطنتهن عناصر من عنصر ƍسناد يمكنهن

 من التاسعة للمادة الƛانية الفقرة على تونس تحفظ السياق هذا في بالذكر والجدير .ƈلية بصفة

  :بمقولة الطفل حقوق اتفاقية

Ňنƍ انية الفقرة في الواردة األحكام بشأن تحفظا تبدي التونسية الحكومةƛالتاسعة المادة من ال 

 .التونسية الجنسية من السادس الفصل كامأح مع تتعارƯ أǙ يجب والتي اǙتفاقية من

 القانونية وجاهته حيƚ من التحفظ هذا يƛيرها التي القانونية المسائل في الخوƯ ودون

Ƴلى بالرجوƍ لتزام قواعدǙفقواعد الفلسفية مرجعياته عند الوقوف من فالبد الدولي ا 

 التجمع األول أساسها التي للمجتمع التقليدية النظرية مع تقطع لم أسلفنا كما الجنسية

 الجنسية ƍسناد في األبوي النسب قيمة يفسر ما هذا المدني التجمع Ǚ اǙخواني اǙيماني

 .األجنبي الزوƜ طرف من اكتسابها وصعوبة
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 - II         

 للحقوق والتصدي والمرأة جلالر بين المساواة ƍقرار على اǙعتراƯ تبرير يقع ما كƛيرا

 ƍلى واǙنتماء الدين أساس على األممية والمواƛيق بالعهود الموƛقة والسياسية المدنية

 التي الدستورية األحكام باستخدام ƍما التبريراƘ هذǉ وتأتي اإلسالمية العربية الحضارة

 القانون مصدر ةاإلسالمي الشريعة من تجعل التي األحكام أو الدولة دين اإلسالم من تجعل

 اإلسالم على يعتمد المشرƳ نرǎ جهة فمن التضارب من الرسمي التوجه هذا يخلو Ǚ وقد

 .المرأة ضد التمييز من اإلسالم يبرƏŇ نراǉ أخرǎ جهة ومن المساواة على للتحفظ

 الحداƛة قضية أساسها في تطرح متعددة أبعاد ذاƘ متشعبة المسألة فƎنŇ أمر من يكن ومهما

 .الدولة ومفهوم الحقوق ومفهوم اإلنسان مفهوم حول تتمحور والتي العربية دانالبل في

 للمانع التونسي والتشريعي الحكومي الخطاب استعراƯ من Ǚبد المسائل هذǉ ولتحليل

 ƹرة دستور من األول الفصل أساس على : أسس ƛالƛة على الخطاب هذا يتأسس وقد الديني

 .الوزارية المناشير وعلى الدولية اǙتفاقياƘ شأن في التحفظاƘ جانب ƍلى 1959 جوان
 

II  -1.      

ƭ1959 جوان لغرة التونسي للدستور العامة األحكام من األول الفصل ين Ňدولة تونس أن 

 الكƛير وكتب .نظامها والجمهورية لغتها والعربية دينها اإلسالم سيادةÜ ذاƘ مستقلة حرة

 Ǚ فهو .حكمية وƍ Ǚقرارية تصريحية قيمة ذو أنƃه يرǎ من فهناǁ الفصل هذا ƘدǙǙ عن
 عن بالتصريح يكتفي بل األشياء عليه تكون  أن يجب بما القانونية القواعد كسائر يقضي

 .عليه هي كما األشياء

 مكانة الدستور في األولى رتبته بحكم يعكس أنƃه يرǎ من هناǁ األول التوجŇه لهذا وخالفا

 فقط ليس فالدين .للدولة الرسمي الدين اإلسالم الدستوري المشرƳ واختيار اإلسالمي الدين

 .الدولة دين بل التونسية المجموعة دين

 مطلقة بصفة ومعطى ƛابƘ معنى األوŇل للفصل ليس أن ƈخر شق يرǎ أمر من يكن ومهما

  اǙجتماعي القوǎ ميزان يحدŇدها بالدين الدولة عالقة ƍنŇ بل
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 الدين ƍلى اǙنحياز بين التشريعية السياسة تقلباƘ يفسر ما هذا .الظروف حسب السياسيو

 .أخرǎ جهة من عنه والتجرŇد جهة من

ǁمن وهنا ǎير Ňذ األضداد عالقة بطبعها بالدين الدولة عالقة أنƍ السيادة تحتم الدولة 

 وطاعة اإللهية للقدرة النفس خضوƳ الدين يحتƃم بينما السياسي والتدبير الحرŇة واإلرادة

 .المنزلة األحكام واحترام العليا اإلرادة

 لنسق اǙزدواجي الواقع بأخرǎ أو بصفة تعكس تباينها في التأويالƘ هذǉ أنŇ على اتفقنا وƍذا

 الدولة حجة حقا اإلسالم هل : السƌال أخرǎ مرŇة نعيد أن فعلينا الحديƛة اإلسالمية الدولة

 ذلǁ يكن لم ƍن Þ للمرأة والسياسية المدنية الحقوق بجميع عترافاǙ عدم عليها يتأسس التي

 عند أي الحاجة عند الدول به تتستر خطاب مجرŇد هو الديني المانع هل : فالسƌال األمر

 Þ الجنسين بين المساواة بفعل واإلقصائية األبوية نظام زعزعة من تخوفها

 في الدستورية األحكام قيمة شأن في نونيقا ƍشكال طرح ƍلى تجرŇنا المسألة هذǉ أنŇ والحقيقة

 بين بالمساواة المتعلقة العامة األحكام بقية عن األوŇل الفصل تفضيل يمكن هل .بينها ما

 وتكاملها وشموليتها كونيتها في اإلنسان وحقوق األساسية الحرياƘ وبضمان المواطنين

 وتنمية اإلنسان كرامة أجل من وبالعمل الدين حرية بƎقرار المتعلقة األحكام أو وترابطها

 Þ المساواة ƍرجاء متى ƍلى :مطروحا يبقى ƍذن فالسƌال .شخصيته

 بتاريƣ الصادر اǙبتدائي حكمه في فأقرŇ اإلخالƘǙ هذǉ مƛل ƍلى العدلي القاضي تفطن لقد

 نزاƳ في )7602 عدد القضية بتونس اإلبتدائية المحكمة( المدنية المادة في 2000 ماي 18

ƭƃقصاء طلب في قائعهو تتلخƍ أرملة ƚة زمرة من الموروƛالديني معتقدها على بناء الور 

 النظام تƌسس التي المبادƏ من هو دينية ǙعتباراƘ التمييز منع أن التركة افتتاح زمن

 الدستور من الخامس الفصل كرŇسها كما الدينية الحرية مستلزماƘ من فهو التونسي القانوني

 1948 لسنة اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 18و16و 2 موادال في تضمينه وقع وكما

 اإلقتصادية بالحقوق الخاƭ الدولي العهد من الƛانية المادة من الƛانية الفقرة وفي

 والتي السياسية للحقوق الدولي العهد من أولى فقرة الƛانية المادة وفي والƛقافية واǙجتماعية

Ƙفيها انخرط 
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 النصوƭ كل من ضمنية بصفة يستنتƝ دينية ǙعتباراƘ لتمييزا عدم أنŇ كما تونس 

 و القانوني النظام على المهيمنة المبادǎء صنف في يجعله ممŇا المفعول السارية التشريعية
 معتقد على معلƃقا الحق هذا جعل ƍلى يƌدي اإلرƚ موانع من كمانع بالدين العمل ƍنŇ أضاف

ƭا الشخŇدي ممƌلى به يƍ في نصيبه ضمان وراء سعيا دينه اختيار في تهحري على الضغط 

 على المتقاضين ƍجبار ƍلى نزاƳ كان كلƃما بالمحكمة يƌدي المانع بهذا العمل كان كما التركة

 في ƍبقائه وضرورة الديني الشعور احترام واجب مع يتعارƯ ما وهو بدياناتهم التصريح

 األحوال مجلƃة من 88 الفصل ويلتأ أنŇ النهاية في وصرŇح للفرد الباطني اإليمان ƍطار

 من السادس الفصل خرق ƍلى به العمل وقع لو يƌدي المدعيتان به تتمسǁŇ الذي الشخصية

 موروƛه ديانة نفس Ǚعتناقه أهلية له صنف التونسيين من صنفين بخصوƭ وذلǁ الدستور

 .األساسية حرياته أحد ممارسته لمجرد الميراƚ من ممنوƳ وصنف

 في تتمحور مماƛلة قضية في البداية قاضي تمشي بتونس اǙستئناف ةمحكم سايرƘ وقد

 بعد ƃǙƍ اإلسالم تعتنق لم ألنها اإلرƚ من مورƛهم أرملة بحرمان الحكم المستأنفاƘ طلب

 وهذا أرملتين بين توارǙ ƚ بأنƃه القاضية الفقهية القاعدة ƍلى طلبهن في مستنداƘ وفاته

 ƍقحام ƍنŇ )82861 عدد القضية( 2002 جوان 14 بتاريƣ الصادر حكمه في بالتصريح

 الفصل خرق ƍلى حتما يƌدŇي الشخصية األحوال مجلƃة من 88 بالفصل الديني المانع

 التونسيين من صنفين بخلق وذلǁ المواطنين بين المساواة يضمن الذي الدستور من السادس

 الميراƚ من وƳممن ƈخر وصنف موروƛه ديانة نفس Ǚعتناقه الميراƚ أهلية له صنف

 به ينقلب تأويال 88الفصل  إلعطاء مجال Ǚ وحيƚ معتقدǉ اختيار حرية ممارسته لمجرŇد

ƭلى الدستور مع منسجم نƍ ƭالدستور يخرق ن. 

 ونحن نهائية تكن لم وƍن حتى األصلية المحاكم قضاء فقه في نوعية قفزة األحكام هذǉ تشكƃل

 قضائها فقه اتƃسم والتي الفصل القول لها يرجع التي التعقيب محكمة موقف نترقب

 أنŇ على اإلجماƳ وهي عليها دأبƘ التي األسس على  األحكام نقƯ منها فنخشى  بالمحافظة

 أفريل  28 بتاريƣ الصادر قرارها في أخيرا به صرŇحƘ مƛلما المسلم يرǙ ƚ المسلم ƹير

 . 76621 عدد القضية 2000
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II   -2.        

 المرأة ضدŇ التمييز أشكال جميع عن القضاء اتفاقية على المصادقة عند تونس تقدŇمƘ لقد 

 والتشريع الدين مكانة أساسها باحترازاƘ الطفل حقوق اتفاقية على المصادقة وعند

 أو تنظيمي رقرا أيŇ تتƃخذ لن أنƃها 1985 سنة تونس فأعلنƘ .التونسي القانون في اإلسالمي

 الدستور من األوŇل الفصل أحكام يخالف أن شأنه من اǙتفاقية هذǉ لمقتضياƘ طبقا تشريعي

 بأحكام التونسي الوضعي القانون عالقة حول النواب مجلس في النقاش دار ولقد .التونسي

 المادة من الƛانية الفقرة بشأن اǙحتراز خصوƭ في التقرير فجاء .اإلسالمية الشريعة

 التونسي التشريع أنŇ من فبالرƹم : يلي بما ألطفالها جنسيتها ƍسناد األم بحق المتعلƃقة اسعةالت

 اإلسالمي بالتشريع متأƛر فهو الجنسين بين تامŇة مساواة ƍرساء نحو حقيقيا تقدŇما حقƃق قد

 هذǉ من التاسعة المادة من الƛانية الفقرة تطبيق فƎنŇ وعليه الذكورة امتياز مبدأ يكرŇس الذي

 الوضعي القانون أنŇ بيد .تونسيا يكون تونسية أمŇ من المولود الطفل أنŇ سيعني اǙتفاقية

 الطفل لفائدة ƈ Ǚƍلية بصفة يحصل Ǚ الوǙدة طريق عن الجنسية منح أنŇ على ينŇƭ التونسي

 .تونسي ألب المولود

 ما الطفل حقوق فاقيةات شأن في الخارجية والعالقاƘ السياسية الشƌون لجنة بتقرير جاء كما

 تقدŇمƘ التي واǙحترازاƘ البياناƘ جملة على موافقتهم اللجنة أعضاء أبدǎ وقد هذا : يلي

 ƍلى تنتمي دولة لكونها اعتبارا وذلǁ اǙتفاقية هذǉ خصوƭ في التونسية الجمهورية بها

 أنŇ على صرŇت التونسية البالد تجعل قوميŇة وǙعتباراƘ جهة من اإلسالمية العربية الحضارة

 من الوطني تشريعها يخالف بما تƌول أن يمكن Ǚ بالجنسية الخاصة اǙتفاقية هذǉ أحكام

 تطبيقها يتجاوز لن حيƚ النامية الدول ƍلى التونسية البالد انتماء ƍلى باإلضافة أخرǎ جهة

 .المادية ƍمكانياتها حدود اǙتفاقية هذǉ ألحكام

 والقانون اإلسالمي التشريع بين العالقة طبيعة بشأن ƘǙتساƌ عدŇة التونسية المستنداƘ تƛير

 أخرǎ ناحية ومن التونسي الوضعي القانون مصادر مسألة ناحية من تطرح فهي .الوضعي

 .القانون فلسفة مسألة
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 يمكن ما بين اضطرابا المستنداƘ هذǉ في بأنŇ القول فيتوجŇه األوŇل المستوǎ على أمŇا

ǉمن القانونية عدةالقا استلهام مصدر اعتبار ƚيمكن ما وبين ومحتواها موضوعها حي 

ǉلزامية مصدر اعتبارƍ من القانونية القاعدة ƚالوضعية المنظومة في الشرعية قيمتها حي. 

 ƍلزامية مصدر تشكل Ǚ فهي التونسي المشرƳŇ استلهام مصدر اإلسالمية الشريعة كانƘ فƎن

 .منها المستنبطة القواعد

Ǚستقطاب مانع وǙ فالقضية .اإلنسان حقوق Ƙقضية ماهي بقدر قانونية قضية بأساسها ليس 

Ƴتقبل التي الكلية التقليدية العقلية بين  صراǙ الدينية المجموعة عن الفرد بانفصام Ǚو 

 .اإلنسان وحقوق القانون لدولة الحديƛة المقوماƘ وبين الديني بالمجتمع الدولة بانفصام
 

II   -3.   

 التونسية زواƜ بتحجير والمتعلق 1973 نوفمبر 5 في المƌرƢ العدل وزير منشور في جاء

 مجلة ƍصدار ƍلى اǙستقالل ƹداة المشرƳŇ بادر لقد : التالية المستنداƘ المسلم بغير المسلمة

 لها مضيفا الفقهية األصولية والقواعد اإلسالمية األسس على فيها معتمدا الشخصية األحول

 الخامس بالفصل فجاء األحكام تلǁ روح من صادرة القواعد تلǁ صميم من نابعة اƘاجتهاد

 األولى بالفقرة اشترط ƍذ المسلم بغير المسلمة زواƜ بفساد قاضيا وضعه منذ المجلة تلǁ من

 الشرعيŇة للموانع ظاهرة وأبرز الشرعيŇة الموانع من خلوا الزوجين من كلĊ يكون أن

 قصدا المشرƳŇ يعنيه وممŇا بالضرورة معلوم هو بما المسلمة للتونسيŇة بالنسبة الدŇين اختالف

ƭعلى ويحر ǉاألصالة على منه محافظة وقضاء فقها تطبيقه على وسهر عمال تنفيذ 

 المجلƃة هذǉ ترفضها التي الغريبة الجوازم جميع عن وƍبعادها التونسيŇة للعائلة اإلسالميŇة

 .األحوال من حال بأيŇ هامع تنسجم وǙ وتقاليدها شرعها بحكم

 ومسألة شرعيته بمدǎ تتعلق بحتة قانونية شكلية مسألة : مسألتين المنشور هذا يطرح

 .الشخصية األحوال مجلة من الخامس الفصل بتأويله تتعلق موضوعية
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 وبƎقرار المعتقد حرية بضمان المتعلقة الدستور ألحكام فارق فهو األوŇل المستوǎ على أمŇا

 .المواطنين بين المساواة

 به جاء ما كل مع يتعارƯ معنى الخامس الفصل يقحم فهو الƛاني المستوǎ على أمŇا

Ƴصدار عند اجتهاد من التونسي المشرƍ ة األحوال مجلةŇعاته ومع الشخصيƃلبناء تطل 

Ƙالرضا بينها من المجلة قواعد بقية بها تبوح والتي اإلنسان كرامة أساسها أسرية عالقا 

  .الكلي التبنƃي وƍقرار الزوجاƘ تعدد وتحجير الطالق وƍبطال Ɯالزوا عند
 

   

 على وموافقتها اإلنسان بحقوق المتعلƃقة األمميŇة باǙتفاقياƘ التونسية الدولة انخراط يمƃƛل

 يرتأƛ من الدولي للتƃعهŇد لما ذلǁ هامŇة أبعادا اǙنضمام هذا يكتسي وقد ƍيجابيا تمشيا أحكامها

 بممارساƘ متينة عالقاƘ من اإلنسان لحقوق الدوليŇة لالتƃفاقيŇاƘ ولما المرأة وضعيŇة على

 تطبيقها وقع متى ƃǙƍ تتحقق Ǚ والحرياƘ الحقوق ƍنŇ القول البديهي من أصبح فلقد .الدŇول

 .المعيش الواقع في

 استقامتها حيƚ من التونسيŇة الدولة بها تقدŇمƘ التي التƃحفظاƘ عن نتساءل يجعلنا ما هذا

 .تقليديŇة ǙعتباراƘ المساواة ƍرجاء ƍلى الرŇامية اǙيديولوجية تبريراتها حيƚ ومن القانونيŇة

  .الƛقافية الخصوصياƘ أساس على أو اǙجتماعية األولوياƘ أساس على ƍمŇا

 Þ ينالجنس بين المساواة ƍرجاء متى ƍلى Þ مبرŇر المساواة لعدم هل : نتساءل يجعلنا ما هذا
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 تفعيل نظرنا في شأنها من التي والمقترحاƘ الحلول بعƯ تقديم بحƛنا خاتمة من المراد

 مقوŇماƘ من كركن الجنسين بين المساواة وتحقيق السياسي الحقل في المرأة مشاركة

 .المواطنة

 بمشاركة بالنهوƯ بمفردها كفيلة ليسƘ التشريعيŇة اإلصالحاƘ أنŇ من واƛقين كنƃا وƍن

 مقتنعين فنحن أخرǎ ميادين في الجهود تضافر تستوجب هي ƍذ السŇياسي الحقل في المرأة

  : يقترح لهذا .أدنى وحدŇا أصال يشكƃل والمواطنة للمساواة القانوني التأسيس أنŇ من

 صراحة بالذكر التخصيƭ مع التونسي رالدستو من السادس الفصل صياƹة ƍعادة -1

 كلĊ في الجنسين بين المساواة بضمان التƃصريح ومع والمواطناƘ المواطنين بين المساواة

ƘǙة المجاŇجتماعيǙة اŇقتصاديǙة واŇياسيŇة والسŇلتزام ومع والعائليǙجميع على بالقضاء ا 

 .المرأة ضدŇ التمييز أشكال

 أساس على الجمهوريŇة رئاسة ƍلى بالترشح المتعلقة الدستور أحكام صياƹة ƍعادة -2

 .والمواطناƘ المواطنين بين والمساواة الجنسين بين المساواة

 .التمييز أشكال جميع عن للقضاء الدŇوليŇة اǙتƃفاقيŇة على التƃحفƃظاƘ رفع -3

 .الطفل حقوق اتفاقية من الƛانية المادŇة بشأن التƃحفظاƘ رفع -4

 بين المساواة أساس على الشخصيŇة األحوال لمجلƃة التمييزيŇة األحكام في النظر ƍعادة-

 .الزوجيŇة ƍحالة أو الدŇين أو الوǙدة أساس على التمييز أشكال كلĊ ونبذ الجنسين

 الحقل في المرأة بنشاط بالنهوƯ جديرة التشريعيŇة اإلصالحاƘ أنŇ من واƛقين كنƃا وƍن

 الديمقراطي السياسي والمناƢ المالئمة الظروف وفƃرت بضرورة أيضا نعتقد فƎنƃنا السياسي

 .نجاعته شروط التشريع يستوفي الذي
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1 –      :    

        : 
 

 عليها من طرف    اكونها مصادق لƍجبارية  تحـƘ هـذا العنوان سيتم عرƯ النصوƭ التي تعتبر            - 1-1
 .شاركƘ فيها الجزائر الجزائرÜ والنصوƭ التي  تعتبر عموما تصريحية ذلǁ ألنها ناجمة عن ندواƘ دولية

حقـيقة أن التصـريحاƘ ذاƘ المواضيع المصادق عليها من طرف الجمعية العامة لǖمم المتحدةÜ ضمن                
          ǖناء ندوة عالمية لƛأرضـية عمـل مصـرح بها أ          ǁتتوافر على نفس قوة القانون الدولي كتل Ǚ Üمم المتحدة

الخاصة بمعاهدة أو اتفاقيةÜ وذلǁ بفضل مشاركة الدول والمنظماƹ Ƙير الحكومية في وضعها من جهةÜ ومن                
 .جهة أخرǎ فهي تندرƜ ضمن ميƛاق األمم المتحدة الخاƭ بالقوانين اإلنسانية ذاƘ الطابع اإلجباري المعنوي

 
 :كانيات الƢاصة بالحقوق السياسية للمرأة المصادق عليها من طرف الجزاƏر  اإلم-1-2

  )1(1963اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانÜ حيƚ انضمƘ الجزائر ƍلى هذا اإلعالن سنة : 1948

ƍن ميـƛاق األمـم المتحدة يƌكد على مبدأ مساواة النساء والرجالƍ Üن مƛل هذا المبدأ يعني في تلǁ الفترة                    
كحق اǙنتخابÜ وحق الترشيح والتصويƘ على النساءÜ حيƚ أن مشكل المساواة لم            : لحقوق األساسية ضمان ا 

 .كذلǁ المواطنة النسوية كان ينظر ƍليها على أنها مواطنة واجبة ومفروƷ منها .يكن مطروحا

ه من  العهـد الدولـي الخـاƭ بالحقوق المدنية والسياسيةÜ والعهد الدولي اǙختياري مصادق علي             : 1966
(Ü والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية        16/05/1989طرف الجزائر في    

 .Ü23 وÜ22 1: مع تصريحاƘ مفسرة للمواد )2

                                                           
 
 1963-09-10:  لـÜ64 الجريدة الرسمية رقم 1963 من دستور 11المادة  )1(
  1989-05-15:  لـ20رقم  )2(
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فـي الفقـرة األولى من ديباجتهÜ فان العهد الدولي الخاƭ بالحقوق المدنية والسياسيةÜ كرر مبدأ مساواة                 

بالحقوق المساوية وƹير المفرقة لجميع عناصر األسرة اإلنسانية والتحفظاƘ المتخذة          الحقـوق مع اǙعتراف     
 من العهد الدولي الخاƭ بالحقوق المدنية       23 من المادة    4مـن طـرف الجزائـرÜ لها عالقة بأحكام الفقرة           

 ÜƜناء الزواƛأ Ɯاألزوا Ƙنحاللهاعند ووالسياسية المتعلقة بحقوق وواجبا. 

ي ـضم التخلي عن كل أشكال التمييز في حق المرأةÜ والتي صادقƘ عليها الجزائر ف             ƍتفاقـية ت  :   1981
 .1و 2،9/2Ü 15/4 Ü16،29Ü  مع تحفظاƘ في المواد )3( 22/01/1996

               Üبتدائية للنساءǙللحقوق ا ǎأخر Ƙلياƈ تطوير Ǚكان يجب أو Üبالحقوق المدنية والسياسية ƭبعد العهد الخا
محاربة التمييزÜ هي جزء من القانون الدوليÜ الخاƭ بحقوق اإلنسانÜ والتي تحاول وƍن اǙتفاقـية المتضمنة    

حـل مشـكل انعدام سلطة النساءÜ بواسطة ƈلياƘ دوليةÜ فهي تدعو الدول ƍلى اتخاذ التدابير المناسبة في هذا                   
 .المجال

امة توضح جيدا األهدافÜ     سنواƘ من ندوة المكسيÜǁ عبارة عن وƛيقة ع        4وهـذǉ اǙتفاقية التي تم تبينها بعد        
المسـاواة أمـام القانونÜ وفي الواقع ƍن مبدأ هذǉ المساواة يتضمن ليس فقط الحقوق المدنية و السياسيةÜ بل                   

Üقافيةƛو Üاجتماعية Üوالعمل أيضا حقوق اقتصادية ÜƜالعال Üخاصة حق التمدرس. 

القائم على الجنس بهدف التعريƯ للخطر      " د  المنع أو التقيي  "  في هذǉ اǙتفاقية يتركز مبدأ التفرقة على معنى       
عند  أو( الزوجية نŇ حتى ولو في حالته نŇأو تحطـيم المعـرفة والمنفعة أو الممارسة من طرف النساء لحقوقه           

Ɯالزوا.( 

                ÜƘوتتبنى تدابير شرعية مع عقوبا Üتفاقية تسجل في دستورها مبدأ المساواةǙا ǉلغاء والدول األعضاء في هذƍ
 .القانونية التنظيمية أو العرفيةÜ أو الممارسة المتضمنة للتفرقةكل األحكام 

         Üمع منع كل ممارسة للتمييز     كمـا تقـوم أيضا بتأسيس حماية قضائية لحقوق النساء .    Ƙوقد أخذ حق التصوي
 والترشيح ضمن تكوين وƍعداد سياسة الدولة 

 1996-01-24ة في Ü الصادر6 الجريدة الرسمية رقم )3(                                                           
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 . تهتم بالحياة العامة والسياسة للبلدوظائف عامةÜ والمشاركة في منظماƘ وجمعياƹ Ƙير حكوميةللممارسة ا

وهذǉ اǙتفاقية تعد مرحلة في تطور الحقوق اإلنسانيةÜ ولكن هذǉ اǙتفاقية لم يكن لها صدǎ في ممارسة الدول                  
مـن أجـل الـتقدم بمبدأ المساواةÜ ألن هناǁ مقاوماƘ المعارضة عن طريق التحفظاƘ الصادرة عن الدول                  

 .الة لتنفيذ التوصياƘالموقعةÜ والمقاوماƹ Ƙير الفع

 الشخصية  ǎجل تبني بروتوكول اختياري لالتفاقية لقبول الشكاو      أوذلǁ من    CEDEF )4(Üولقـد ناضـل     
والجماعـية التي باستطاعتها فيما بعد خلق ƈلياƘ فعالة تهتم باǙنتهاكاƘ المرتكبة من طرف الدولÜ وذلǁ من                 

 . وجهة قانونية أكƛر منها تنفيذية

 بهذǉ اǙتفاقيةÜ والصادرة من طرف الجزائر هي نسبية وخاصةÜ والسƌال الذي يهمناÜ             والتحفظاƘ الخاصة 
هـو حـق النساء في الحياة السياسية بأحكام اǙتفاقيةÜ والذي يمكنه أن يأتي على خالف أحكام قانون الجنسية               

ن الجنسين في   أيضـا في هذا المنطلق نجد أن حق المرأة في اختيار مقرها والمساواة بي             . وقـانون األسـرة   
 . الكامل ألحكام هذǉ اǙتفاقيةاǙنتماءالزواÜƜ سواء أƛناء الزواƜ أو عند انحاللهÜ يكون عقبة أمام 

ـ   كون في تلǁ اللحظة المرجع والسند بالنسبة        1984 وسنة   1970 الجنسـية واألسرة المتبنىسنة      اوقانون
Ƙللتحفظا. 

 
 : حق النساءالندوات الدولية التي تهدف أساسا إلǍ مسألة  -1-3

 1952 اǙتفاقية على الحقوق السياسية للمرأة من طرف الجمعية العامة لǖمم المتحدة سنة              ىتبـن  : 1954
 وهذǉ اǙتفاقية طورƘ المعيار القانوني لعدم التمييزÜ والتفرقة اتجاǉ          1954والتـي دخلـƘ حـيز التنفيذ سنة         

 .النساء

المعاملة للرجال والنساءÜ مع تنفيذ مبدأ مساواة       وهـي تبتعد عن نموذƜ جنسي حياديÜ وتنƭ على نفس           
  يحتويه ميƛاق األمم الذيحقوق الرجال والنساء

                                                           
 .  اللجنة من أجل منع التمييز ضد النساء)4(
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 المـتحدةÜ وهي تطرح مبدأ الطبيعة الخاصة للتمييز الممارس على النساءÜ وتقترح ƍجابة النظام القانوني               
جل منع التمييز بالنسبة للنساء في      باتخاذ كل التدابير من أ    " على هذا السƌالÜ ومن هذا المنطلق ألزمƘ الدول         

الحـياة السياسـية والعامـة للدول وخصوصا ضمان في حالة المساواة مع الرجال حق التصويÜƘ والترشيح               
لالنـتخاباÜƘ والمشاركة في تكوين سياسة الدولة وسلطتها التنفيذيةÜ واǙهتمام بالمناصب العامة وممارسة كل              

 . Ƙالوظائف العمومية في جميع المستويا

 . الجزاƏر تحت االحتالل االستعمارǎ ، لم تشارك في ǇƤǉ االتفاقية
-1975 :         ǁبالمكسي Ƙالمرأة تم Ƴوالندوة في موضو Üالسنة الدولية للمرأة .    Ƙلي الحكوماƛمم Ƙولقد جمع

والمـنظماƹ Ƙير الحكومية من أجل الحديƚ عن المشاكل المشتركةÜ المتعلقة بوضعية النساءÜ والتصريح هو               
 . امƝ عمل وجب تبينهبرن

-1980 : Ʒالنساء بكوبنها ƭانية بخصوƛالندوة العالمية ال . 

-1985 :        Üالنساء بنيروبي ƭة بخصوƛالƛالندوة العالمية الƚمن أجل ترقية       حي ÜƘستراتيجياƍ وجب تبني 
 Üالسالم Üالتقدم Üالتع:  الفرعية وهيالمحاوروالنساء كمحاور جوهرية للمساواة Üالعمل Üليمالصحة . 

                 Ƙوأيضا حول الواجبا Üالذي كان حول مساواة الحقوق Üالندوة ǉناء هذƛأ Üوالمـبدأ األساسـي المطـروح
 .وƍمكانية مشاركة النساء

النƭ األخير للتصريح وبرنامƝ عمل فييناÜ لم يذكر حق النساء          : تصريح وبرنامƝ العمل لفيينا      : 1993-
 .لوماƘفي حرية الرأيÜ والتعبيرÜ وǙ حتى تلقي المع

ولقـد أسـند ذلـǁ بطريقة عامة في حرية التعبير ƍلى الجميع ضمن األحكام المتعلقة  باǙنتخاباƘ الحرة                   
الحقوق اǙبتدائية للنساء والفتياƘ    : " واألمنـيةÜ والنƭ يذكر بميزة العالمية لحقوق اإلنسانÜ وهو يƌكد بان            

 ".    ة لǘنسان الصغيراƘ هي كاملة وبدون تفريق أي جزء من الحقوق العالمي

 والƛقافيةÜ اǙقتصاديةالتساوي والمشاركة المطلقة للنساء في الحياة السياسية Ü المدنيةÜ ب ǉوهـذا الـنƭ نو   
ومنع كل أشكال التمييز القائم على الجنسÜ والمحاضرة تدعو الحكوماƘ والمنظماƘ الجهوية والدولية لتسهيل              

 . أكبر مشاركة في اتخاذ القراراƘان لهتدخل األجهزة المسƌولة على النساءÜ وأن تضم
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الحقوق : " لقـد أعـاد برنامƝ عمل بكين تأكيد المبدأ المذكور في فيينا وهو              : نـدوة بكيـن      : 1995 -

 ". أي جزء من الحقوق العالمية لǘنسان  اǙبتدائية للنساء والفتياƘ الصغيراƘ هي كاملةÜ وبدون تفريق

  :والنƭ موزƳ حول نقطتين أساسيتين

 . دعم قدرة العمل للنساء-1

تخاد القراراÜƘ  افيها    مسـاهمة النسـاء علـى قدم المساواة في جميع مجاƘǙ الحياة اǙجتماعيةÜ بما              -2
 . والصعود ƍلى السلطة

تـناول تصريح وبرنامƝ عمل بكين مجموƳ الحرياƘ الشخصية والفرديةÜ والمجهوداƘ الجماعيةÜ وعلى          -
Ǚتخاد كل التدابير من أجل منعÜ وƍبطال كل         ƍلزام حكوماƘ وجماعاƘ دوليةÜ   قتضى التصريح   اهـذا األساس    

               Üلغاء عراقيل المساواة بين الجنسين وترقية النساءƍ ǁوكذل ÜƘالصغيرا Ƙضد النساء والفتيا Üأشـكال التمييز
ة بفائدة  ƍذا لم تكن معرفة الحقوق مرفوق     : " ودعـم قدرتهـن للعملÜ وبهذǉ المناسبة اعترفƘ الحكوماƘ بأنه           

والحقوق "  رأةمفعالـة وحقيقـيةÜ وذلǁ ألن الحكوماƘ لم تكن مستعدة كل اǙستعداد لترقية وحماية حقوق ال               
                 Üرƛنها تبقى بدون أƎف Üائق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسانƛمحددة من طرف الو Ƙبتدائـية للنساء مهما كانǙا

         Ƙلى درجة أنها لم تصبح معروفة تماما من طرف التشريعاƍ       العمل Üفي أنظمة األسرة ƭوبالخصو Üالوطنية 
 )5( .والتجارة

 
2-     : 

            ƛالƛ بصفة متتالية Ƙنها تبنƎف Ü1976 و 1963 دساتير في سنة     ةمـنذ حصـول الجزائـر على استقاللها Ü
واسطة  دورا أساسيا ب   Ü1989 وقد سجل دستور     Ü1996 ومراجعته عن طريق استفتاء سنة       1989ودسـتور   

تفتحه نحو التعددية السياسيةÜ والتفتح اǙقتصاديÜ ولكن القاسم المشترǁ بين هذǉ الدساتير الƛالƛة يتلخƭ في               
 : النقاط التالية 

 . توافق المبادƏ العالمية لحقوق اإلنسان-)1(

 . اإلعالن عن حقوق اإلنسان-)2(

                                                           
 .218 وÜ1 ƭ Ü217 الجزء ƍ4عالن بكينÜ الفصل  )5(
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 .  المساواة بين الجنسين-)3(

 .  في حقوق التصويƘ والترشح لالنتخاباƘ مساواة مشاركة الجنسين-)4(

 .  تكامل القواعد المصادق عليها مع النظام القانوني الوطني-)5(
 

 :   توافق واندماج المبادƍ العالمية2-1

 من دستور   86 المبادƏ العامة لحقوق اإلنسانÜ مƛل المادة        1976 و 1963ولقـد أدرƜ مشـرƳ دستوري       
جمهورية الجزائرية المبادƏ واألهداف التي تتضمنها مواƛيق األمم        تتبنى ال "  التـي تـنƭ علـى أنه         1976

 المراجع  Ü1989 وقد تم تأكيد هذا الموقف في دستور         "المـتحدة ومنظمة الوحدة اإلفريقية والجامعة العربية        
 كل المواطنين سواسية أمام القانونÜ وǙ يمكن أن يتذرƳ بأي            التي تنƭ على أنŇ    28 في مادته    1996سـنة   
ـ  أو ظرف أخرÜ شخصيÜ أو      يز يعـود سـببه ƍلـى المولدÜ أو العرقÜ أو الجنسÜ أو الرأيÜ أو شرطÜ               تمي

 .     اجتماعي

 :   اإلعالن عن حقوق اإلنسان-2-2

كل . تضمن الحرياƘ األساسية وحقوق اإلنسان والمواطن      " 1976 دستور   39وهـو معلن عنه في المادة       
     Ƙيلغى كل تمييز قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق            .المواطنيـن متساوون في الحقوق والواجبا 

الحرياƘ  : " 1996 من دستور    32 والمادة   1989 من دستور    31وقـد أعيد المبدأ في المادة       . " أو الحـرفة  
وتكون تراƛا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائرياÜƘ       . األساسـية وحقـوق اإلنسـان المواطن مضمونة       

 . "        نتهاǁ حرمتهاوǉ من جيل ƍلى جيل كي يحافظوا على سالمتهÜ وعدم واجبهم أن ينقل

  :  مساواة الجنسين2-3

Ü وأعيد هذا الحكم     )1976 من دستور    2ف   / 39المادة  (ن في الحقوق والواجباƘ     وكل المواطنين متساو  
تكفل " ا  األساس     وعلى هذ  29 في مادته    1996 المذكورة سابقا وفي دستور      28 المادة   1989فـي دسـتور     

الدولـة المساواة لكل المواطنينÜ وذلǁ بƎزالة العقباƘ ذاƘ الطابع اإلقتصادي واإلجتماعي والƛقافي التي تحد               
Üوتحول دون في الواقع من المساواة بين المواطنين وتعوق ازدهار اإلنسان 
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 من  41المادة  " (ماعيÜ والƛقافي    المشاركة الفعلية لكل المواطنين في التنظيم السياسي واإلقتصاديÜ واإلجت        
 ). 1976دستور 

تستهدف المƌسساƘ ضمان مساواة كل الموطنين      : " ǎ بالمشـرƍ Ƴلـى تكليف المƌسساƘ         أدŇ وهـو مـا   
والمواطـناƘ في الحقوق والواجباƘ بƎزالة العقباƘ التي تعوق تفتح شخصية اإلنسانÜ وتحول دون مشاركة               

         Üقتصاديةالجمـيع الفعلـية فـي الحياة السياسيةǙوا  ÜجتماعيةǙقافية واƛوال Ü) ".  1989 من دستور    30المادة 
 ).1996 من دستور 31والمادة 

 :وقد وضح بأنه  Ü)6( 1976 أحكام دستور سنة 48 في مادته 1989دائما وفي نفس اǙتجاÜǉ أعاد دستور 

رƹ ǎير الشروط التي    يتساوǎ جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخ             " 
يÜ والمهن  مÜ وبالتالي فƎن التشريع الوطني وكذلǁ قطاƳ التكوين والوظيف العمو         )48مادة  ال." (يحددها القانون 

 . )7( أي تمييز بين الجنسينتمارس جميعهاالحرةÜ وهياكل العمل األخرǎ لم 

ـ  ن للمرأة الحقوق السياسيةÜ    ضم Ü قد 42في مادته   1976فƎن دستور    يما يخƭ الحقوق القانونية للنساءÜ    وف
في الحقوق الخاصة بالنساءÜ واإلهمال للحقوق       ا التفريق ذجتماعـية فقطÜ وه   اǙواإلقتصـاديةÜ والƛقافـيةÜ و    

 للحقوق القانونية للنساء    1976وهذا اإلهمال من طرف المشرƳ لسنة       . القانونية من شأنه أن يقود ƍلى التمييز      
لتعديلÜ فƎن مبدأ المساواة المكرس من طرف التقاليد الدستورية منذ           وبهذا ا  1989قد عدل وتم تصحيحه سنة      

 .    توضيحهمŇتاǙستقالل قد 

 الخاصة بالحقوق والحرياƘ رفعƘ الغموƯ المتعلق بالشرح الذي بقي مستمرا في الدستور             )8( 29والمادة  
 .42 في مادته 1976لسنة 

                                                           
 أي وظائف الدولة والمƌسساƘ التابعة لها متاحة لكل المواطنينÜ وهي في متناولهم بالتساوي وبدون               44نƭ المادة    )6(

 .  يةشرط ماعدا الشروط المتعلقة باǙستحقاق واألهل
 
  .  Ü1991 نشر بوشانÜ الجزائر العاصمة " المرأة و القانون في الجزائر " صعدي . العودة في هذǉ المسألة ƍلى ن  )7(

 
  . ن أمام القانون بدون تمييز جنسي  و  كل المواطنين متساو)8(

 .  قانونشروط اكتساب الجنسية الجزائريةÜ واǙحتفاظ بهاÜ أو فقدانهاÜ أو ƍسقاطهاÜ محددة بال
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 :  ƞ لالنتƢابات تساوǎ مشاركة الجنسين في حقوق التصويت والترش-2-4

 على أنه من أجل ترشح رئيس الجمهورية لرئاسة الهيئة القضائية           58 في مادته    1976لقـد نƭ دستور     
العلـيا فـƎن ذلـǁ يقتضي  شروطا عامة وƹير مختلفة أو مميزةÜ حيƚ أنه يجب أن يكون للشخƭ جنسية                     

ÜƘ وأن يتمتع بكامل الحقوق المدنية      جزائـرية  أصالÜ وأن يكون مسلماÜ وأن يبلƸ سن األربعين يوم اǙنتخابا            
 ).107المادة (والسياسية 

كل شخƭ تتوفر فيه    ( .1996 وتمƘ مراجعتها سنة     1989وقـد أعـدƘ هذǉ األحكام من طرف دستور          
ومن أجل الترشح لرئاسة الجمهورية     ) 50 و 47ن  االمادت) (الشروط الشرعية يمكنه أن يكون مترشحا ومنتخبا      

نسية جزائرية أصالÜ مسلماÜ أن يبلƸ سن األربعين يوم اإلنتخاباÜƘ وأن يتمتع      يجـب أن يكون الشخƭ من ج      
Ü ووفقا للقانونÜ واألحكام الدستور يةǙ Ü توجد أية عراقيل          )73-70 تانالماد(بحقوقـه المدنـية والسياسـية       

 النساء في الحياة    لترشـح النساء لهيئة القضاء العلياÜ كما انه Ǚ توجد أية عرقلة دستورية أو قانونية لمشاركة               
والعراقـيل المحتملةÜ فيما يخƭ ترشح النساء لهيئة قضائية عليا Ǚ تكمن داخل النصوÜƭ وƍنما               . السياسـة 

–تكون أƛناء أعمال وممارساƘ المنتخبينÜ كما أنه ومن خالل اإلحصاء المحقق من طرف الجمعية المغاربية                
 . رئاساƘمراة للا Ǚ يƌيدون ترشح % 56 فƎن نسبة )9(مساواة 

 من الرجال   %58 من النساء يرفضون التصويƘ على امرأة كرئيسةÜ مقابل نسبة           %29وحوالـي نسـبة     
 . الذين يعلنون معارضتهم لترشح امرأة لرئاسة هيئة قضائية عليا

 
  : تكامل القواعد الدولية مƲ القانون الداƢلي-2-5

ورة في الجريدة الرسميةÜ تتكامل مع القانون        القواعـد الدولية المصادق عليها من طرف البرلمانÜ والمنش        
الداخلـي وهـي نفسـها أعلى من القانونÜ وهذا ما يسمح لǖشخاƭ بالمطالبة بتطبيقها على هياكل السلطة                  

 ƍن ƍنبƛاق وحركية الرأي العام الدولي من طرف عدة. العمومية وفقا للدستورÜ وقرار المجلس الدستوري

                                                           
 الجزائر – مساواة –" الجمعية  المغاربية " درجة اǙندماƍ  Ɯلى القيم المساوية في قلب الشعب الجزائري – )9(

 2002.العاصمة Ü جانفي 
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ة أكƛر منها قانونيةÜ وبالتالي فƎن      يŇ تسمح بتدعيم مراقبة سياس    1989تور   جمعـياƘ نسائية الناتجة عن دس     
 . تغير ƍجراءاƘ ضمان حقوق النساء هو أمر نسبي

 :  أسبقية المعاǉدات واالتفاقيات المصادق عليها علǍ القانون الداƢلي - 2-6

التي تتضمنها مواƛيق   تتبنى الجمهورية الجزائرية المبادƏ واألهداف      . " 86نƭ المادة    : 1976دسـتور    -
  ."األمم المتحدة ومنظمة الوحدة اإلفريقية والجامعة العربية

تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدوليÜ وتنمية العالقاƘ الودية           " 27نـƭ المادة     : 1989دسـتور    -
       Üوالمصلحة المتبادلة Üون الداخلية     و بيـن الدول على أساس المساواةƌوتتبنى .عدم التدخل في الش  Əمباد 

  ."نطاق األمم المتحدة وأهدافها 

  .)89 من دستور 27نفس المادة  (28نƭ المادة  : 1996دستور  -
 

 :  مكانتها في تدرج القواعد القانونية-2-6-1

المشرƳ الجزائري أدرƜ تحƘ مبدأ الوحدة ƍلغاء ازدواجية النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي              
المادة  (1976 أسبقية المعاهداƘ المصادق عليها على القانونÜ وبأحكام دستور          1989نذ  الوطنيÜ وقد كرس م   

تـتم مصادقة رئيس الجمهورية على المعاهداƘ السياسية والمعاهداƘ التي تعدل محتوǎ القانونÜ بعد              ) "158
وƭ عليها Ü وبعد المصادقة عليها بالشروط المنص  "الموافقـة الصـريحة علـيها من المجلس الشعبي الوطني         

Üالدولية تتمتع بقوة القانون        قانونا Ƙن المعاهداƎ1989 دستور   وومشرع). 159المادة  (ف     Ɯدماƍ قد أخذوا بمبدأ 
 123 مع اختالف تضمنته المادة      )10(القواعـد الدولية التي تمƘ المصادقة عليها ƍلى النظام القانوني الوطني            

سب الشروط المنصوƭ عليها في الدستورÜ تسمو على        المعـاهداƘ التي يصادق عليها رئيس الجمهوريةÜ ح       "
 قد  ƍ1989ن مـبدأ أسبقية القواعد الدولية المصادق عليهاÜ والمكرسة من طرف المشرƳ في سنة               ." القـانون 

: على أنŇ  131 حيƚ نصƘ المادة 132-131 في مادتيه 1996سنة )11(أعـيد أƛـناء المـراجعة الدستورية       
 يصادق رئيس الجمهورية "

                                                          
 1989 من الدستور 122 المادة – )10(

 

 1999 نوفمبر 28 استيفاء - )11(
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تحاد Ü والمعاهداƘ المتعلقة بحدود الدولةÜ والمعاهداƘ       اǙتفاقياƘ الهدنةÜ ومعاهداƘ السلم والتحالف و     ا على
            Üير واردة في ميزانية الدولةƹ Ƙالتي تترتب عليها نفقا Ƙوالمعاهدا Üƭبعد أن توافق    المتعلقة بقانون األشخا

المعاهداƘ التي يصادق عليها رئيس      : " 132كما نصƘ المادة    ."  علـيه كـل ƹـرفة من البرلمان صراحة        
 ."الجمهوريةÜ حسب الشروط المنصوƭ عليها في الدستورÜ تسمو على القانون

 
 دور المجلـس الدسـتورǎ فـي مراقبة المبادƍ الدستورية مƊكدا علǍ المساواة بين المواطنين                -2-7

  :وإحترام االتفاقيات الدولية

يƌسس مجلس دستوري يكلف    : " Ü153 وبنƭ المادة    1989 لقـد نشأ المجلس الدستور بتأييد من دستور         
اءÜ وانتخاب رئيس   تستفǙحترام الدستور كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عملياƘ ا         ابالسـهر علـى     
    ."عيةÜ ويعلن نتائƝ هذǉ العملياƘينتخاباƘ التشرǙالجمهوريةÜ وا

القوانينÜ والقواعد سواء عن طريق      ويكمـن دور المجلـس الدستوري في تقرير دستورية المعاهداÜƘ و          
 ). 165المادة (تقديم رأيه ƍذا لم تكن تنفيذيةÜ أو عن طريق ƍصدار قرار ƍذا كانƘ تنفيذية 

وتتوسع اختصاصاƘ المجلس الدستوري ƍلى البحƚ اإلجباري في عضوية القوانينÜ وذلǁ بتأييد المراجعة             
ختصاصاƘ التي خولتها   ǙالدستوريÜ باإلضافة ƍلى ا   يفصل المجلس    : " 165  المادة    1996الدستورية لسنة   

ƍيـاǉ صـراحة أحكام أخرǎ في الدستورÜ في دستورية المعاهداƘ والقوانينÜ والتنظيماƍ ÜƘما برأي قبل أن                 
من  : 166 وقد نظمƘ كيفية اإلخطار بأحكام المادة        ."صـبح واجـبة التنفـيذÜ أو بقرار في الحالة العكسية          ت

يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي       : " نه  أ حيƚ تنƭ على     1996نة  المراجعة الدستورية لس  
Üالمجلس الدستوري الوطني أو رئيس مجلس األمة". 

فيما يخƭ المعاهداƘ فƎن المجلس الدستوري ƍذا حكم بعدم دستورية المعاهداƘ أو اǙتفاقياÜƘ فƎنه              وأخيرا  
  1989من دستور  158المادة (Ǚ تتم المصادقة عليها 
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 Ü وفيما يتعلق بمكانة واحترام قواعد القانون الدولي الذي تتبناǉ الجزائرÜ          )1996 من دستور    168والمـادة   
عتبار أنه بعد المصادقة عليهاÜ     او" )12( بقانون اǙنتخاب  ا خاص ا قرار غيفـƎن المجلـس الدستوري عليه أن يل       

 من الدستور فƎنها تكتسب     123 وبتطبيق المادة    وابتداء من نشرها فƎن كل اتفاقية مندمجة في القانون الوطني         
 ".  سلطة أعلى من القانون مما يرخƭ للمواطن الجزائري باǙستناد عليها أمام السلطاƘ  القضائية الوطنية

 
 : التحفظات الصادرة من طرف الجزاƏر2-8

ة القانون الدولي    الدولـة الجزائـرية أعطƘ دستوريا ƈلياƘ  رفƯ أو دمƝ كل معاهدة أو اتفاقية أو قاعد                
               ǁوتل Üالعهد الدولي ƭالصادرة بخصو Ƙوهذا ما يفسر التحفظا Üشرعيتها وتصورها للقانون Ưالتـي تناق

 .يزيالمتعلقة باǙتفاقية الخاصة بالتم
 
3-    : 

        Üالدستور ǁهنا Üبالنسـبة لمكانـة القواعد ƚو    حي Üرƛاألحكام أك Ƙيمكن أن   تطور ƚحي  Əأهم   نذكر بمباد 
تخاد القراراÜƘ وانتخاب   االمساواة بين الجنسينÜ وعدم التمييز في المشاركة والتدخل في وظائف           : األحكـام   

 . المعاهداƘ الدولية ƛم القوانين: نتخاباƘ على جميع المستوياǙ Ƙالنساء وحق المشاركة في ا

معياÜƘ وممارسة الحق النقابي    قانون الج Ü  قوانين اǙنتخاباƘ : ويتكون هذا المستوǎ الƛالƚ للنصوƭ من       
 .الجهاز الشرعي والتنظيمي الخاƭ بالوظائف التقريريةومن أجل وظائف اǙنتخاب والتمƛيل 

 
 :   قانون االنتƢابات3-1

Ü وتضمنها  ƍ1948ن حـق التصـويƘ واǙنـتخاب يتكون من أحد الحقوق اǙبتدائية لحقوق اإلنسان منذ                
      Ü21والمادة 2مادة  ال( اإلعـالن العالمـي لحقـوق اإلنسان  Ü  و) 3الفقرةǙتفاقية على الحقوق السياسية للنساء   ا

 .والعهد الدولي الخاƭ بالحقوق المدنية للنساء

                                                           
 . الخاƭ بقانون اǙنتخاباƘ 1989 أوƘ 20من القانون لـ  DL – CC89  1 القانون  رقم )12(
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  . حق التصويÜƘ وحق اǙنتخاب على النساء1963ولقد كررƘ مختلف الدساتير الجزائرية منذ سنة 

Ňالدست         أم Əالمباد ǉفورية  ا األحكام  الشرعية والتنظيمية لتطبيق هذ  ƘنتخاباǙل المبدأ   .تضمنها قانون اƛويتم 
 13/89 من القانون 28 في سرية التصويƘ وشخصيتهÜ المادة 1996و .1989العام لقوانين اǙنتخاباƘ لسنة 

ـ Ü07/97 ولقد نظم هذا المبدأ عن طريق قانون اǙنتخاب          1989 أوƘ   5: لــ     في مادته 1997 مارس 6: ل
 1989المنصوƭ عليه في القانون سنة      ) النيابة(لنسبة للتصويƘ بالوكالة    وبا" التصويƘ شخصي وسري   " 35

     ǉنائي يمارس وفقا لعدة شروط           50،51،52فـي مـوادƛعجز أو    ( فانـه يعتبر كأسلوب است Üستفتاء الغيابǙا
Ü والتي تكون أمام    )النيابة(Ü و يجب أن يكون خاضعا للنظام القانوني للوكالة          )عضـو فـي الجيش أو األمن      

ƛق أو المصالح القنصليةمو. 
 

  ):الوكالة(نظام النيابة  -3-2

 50في حالة وجود مانعÜ تحƘ مراقبة هيئة مƌهلة قانوناÜ وهو مبدأ عام أعيد من طرف المشرƳ في مادته                   
      ƃنƎبالنيابة        يه لم   أمام القواعد الدولية التي أدمجتها الجزائر ف Ƙعلى ذكر المسألة الخاصة بالتصوي Ƙالوكالة(أ( Ü

 ليس الوكالة كأسلوب استƛنائيÜ وƍنما اتساعها وامتدادهاÜ كما أن المادة         1997مـر الـذي أƛار مشكال سنة        األ
 ).النيابة( لم تحدد عدد أفراد الوكالة 54

 نصƘ على أن الزوƜ يبين ويƛبƘ أƛناء التصويƘ العالقة الزوجية وذلǁ بعرƯ الدفتر              2ف  /54والمـادة   
 ).النيابة(دǙ من ƍجراء الوكالة العائلي مع عرƯ بطاقة الناخب ب

ـ 06/91وقـد تضـمن القـانون         المتعلق بقانون اǙنتخاب تعديلين فيما يخƭ اتساƳ        1991 أفريل   2:  ل
 ).1ف /54المادة )  (كل وكيل Ǚ يمكنه أن يتصرف Ǚƍ في وكالة واحدة: (الوكاƘǙ حيƚ أنه 

تعديالƘ فان المشرƳ قد رجع ƍلى المبدأ العام         وبهذǉ ال  1ف   /52أمـا الـتعديل الƛاني فقد تضمنته المادة         
 المعدلة أبقƘ على مبدأ التصويƘ عن الزوƜ عن         54 من المادة    2ألسـلوب اǙنـتخاب الفردي ولكن الفقرة        

 .طريق عرƯ الدفتر العائلي فقط
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ه وهـذا الخرق للمبدأ العام للتصويƘ الفردي قد رفƯ وألغي من طرف الجمعياƘ النسائيةÜ التي ترǎ بأن                

انتخابيÜ و يمنع النساء من ممارسة حقهم في التصويÜƘ هذا الحق المضمون            ) رأي(أسـلوب لفرƯ اختيار     
 .لهم من طرف الدستور

 من طرف النوابÜ ونتيجة لذلǁ فان المجلس        معتمداهذǉ الفقرة لم يكن      ومشـروƳ القانون القائم على ƍلغاء     
 فان  )13(1991 أكتوبر   28يرǉ المƌرƢ في    روفي تق . مالدستوري قد أخطر من أجل القضاء بدستورية هذا الحك        

 .المجلس الدستوري قضى بعدم دستورية التصويƘ عن طريق عرƯ الدفتر العائلي

فهي لم تقيد ولم تحضر حق تصويƘ النساء المتزوجاÜƘ بل          ) 2ف  / (54اعتبارا بأنه عند تحرير المادة         " 
ي مشترǁ الخارق لمبدأ فردية وشخصية ممارسة هذا الحق         بالعكسƍ Üنها خلقƘ وأنشأƍ Ƙمكانية لتصويƛ Ƙنائ      

 ".السياسي الهامÜ والذي Ǚ يكون بالوكالة Ǚƍ كحالة استƛنائيةÜ ووفقا للشروط الشرعية 

Ü 35 على المبدأ العام للتصويƘ الشخصي المكرس من طرف المادة           )14( 1997 مارس   6 ولقـد أكـد أمـر     
 Ƙالدفتر العائلي         والتصـوي Ưعن طريق الوكالة         عـن طـريق عر Ƙالتصوي ƘǙناء حاƛباست Üفقط قد ألغي

 .Ü51 Ü52 50التي تبقى قائمة بالمواد ) النيابة(

ـ ƍ31/90ن القـانون     حد يمنع ممارسة هذا الحق       الخاƭ بالجمعياƘ التي Ǚ تضع أي      1990-12-4:  ل
)Ƙالمادة    ) التصوي ƭبن ǁدارة     " فان   4كذلƍ يمكنهم تأسيسÜ البالغين ƭذا كانوا      كل األشخاƍ أو تسيير جمعية Ü

         Üويتمـتعون بحقوقهم المدنية Üورة التحرير          مـن جنسـية جزائـريةƛ ولم تكن لديهم أية سيرة تنافي مصالح
 ".الوطني

سلǁ مبدأ عدم التمييز وأخيرا فان مشروƳ القانون         1989 جويلية   5كمـا أن قانون األحزاب المƌرƢ في        
ـ 08/90 ـ 09/1990لبلديةÜ والقانون    الخاƭ بقانون ا   1990 أفريل   7:  ل  الخاƭ بقانون   1990 أفريل   7:  ل

ـ 90-14الوǙية لم يذكر أي تمييز بين الجنسينÜ نفس األمر بالنسبة للقانون رقم               الخاƭ  1990 جوان   2:  ل
 .  بكيفية ممارسة الحق النقابي المطبق على مجموƳ العمال األجراء بدون تمييز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .17/91 للقانون رقم 54 من المادة 2 الخاƭ بالفقرة 1991 أكتوبر 28 من قانون 4 القرار رقم )13(

  الخاƭ بقانون اǙنتخاب1989 أوƘ 7:  لـ13/89 المعدل و المتمم للقانون رقم 1991 أكتوبر 15: لـ
 . بنظام اǙنتخاب الخا1997ƭ مارس 6 المƌرƢ في 7/97:  األمر رقم )14(
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4-    
 : تنظيم السلطات في الجزاƏر  -4-1

  : السلطة التنفيƤية:  4-1-1

 .ميروتنظم هذǉ السلطة في قالب ه

-     Üن رئـيس الجمهوريـةƍ            وينتجب عن طريق Üعام مباشر   اهـو رئيس للدولة بموجب الدستور Ƴقترا
  . سنواƘ قابلة للتجديد5وسريÜ لمدة 

 سƌول عن برنامجه أمام المجلس الشعبي     من طرف رئيس الجمهوريةÜ وهو م     يعيـن رئـيس الحكومـة       و
  . بالتصويƘ على مذكرة الرقابةتهومة أو مراقبك برنامƝ الحƯالوطني وهذا األخير مƌهل للموافقة أو رف

 .       مسيرة من طرف الوالي ممƛل الدولةÜ ومجلس منتخبهي (15) الوǙية -

 . ائرة معين بموجب مرسومهي قسم ƍداري مسير من طرف رئيس د) أو دائرة قضاء(الدائرة -

-)A.P.C(        أن كل أعضا ƚحي Üقتراامنتخبون بموجب   ئه   المجلـس الشعبي البلديƳ     5 عام وسري لمدة 
Ƙسنوا.  

  : السلطة التشريعية:  -4-1-2

المجلس الشعبي الوطنيÜ ومجلس األمة     : وتمـارس هـذǉ السـلطة من طرف برلمان مكون من ƹرفتين             
Ü حيƚ يقوم بتحضيرÜ    تخبينويتكون المجلس الشعبي الوطني من نواب من      ). 1996 مـن دستور     98المـادة   (

 وسري Ü مباشرƳ عام قتراانتخاب أعضائه عن طريق     ا ومراقبة نشاط الحكومةÜ ويتم      القوانينوالتصويƘ على   
 :   سنواƘ 5 لمدة 

 أعضاء   ƹير مباشر وسري من بين     Ƴقتراا  طريق عن 2/3بة  بنسنتخبون  ي األمة فƎنهم     مجلس أما أعضاء -
نون من طرف رئيس    يمة يع  من أعضاء مجلس األ    1/3 و  سنواǙ6 Ƙئية لمدة   والمجـالس الشعبية البلديةÜ وال    

 . الجمهورية

                                                           
  . وǙية48 تحتوي الجزائر على  (15)
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  :المجالس المحلية المنتƢبة -4-1-3

 عام Ƴقتراا ƍن خلية قاعدة التنظيم اإلدراي تتمƛل في المجلس الشعبي البلديÜ وينتخب أعضاǉƌ عن طريق             
  . )16(  سنوا5Ƙومباشر لمدة 

متداولÜ وينتخب أعضاǉƌ بواسطة ƍقتراƳ مباشر وعام        عبارة عن جهاز  هي  : المجـالس الشعبية الوǙئية   -
    .)17(  سنوا5Ƙلمدة 

 :  السلطة القضاƏية -4-1-4

جية القضاءÜ وبالنسية لقضاء القانون المشترǁ فهي       ازدوا ومنظمة بموجب نظام     (18)وهـي سـلطة مستقلة    
 .مي يتكون من محاكمÜ ومجالس قضائيةÜ والمحكمة العليامنظمة في شكل نظام هر

                 ƚحي Üوفي القمة من مجلس الدولة Üداريةƍ أما بالنسبة للقضاء اإلداري فهو يتكون في القاعدة من محاكم 
   .مرأةاريÜ وتترأسه ابة القضائية على النشاط اإلدايقوم بتنظيم نشاط القضاء اإلدرايÜ ويعد كجهاز للرق

 
 : ستشارية  االالرقابة والمƊسساتأجهزة -4-2

 يعينهمعضاء  أ 3:  أعضاء   9حترام الدستورÜ ويتكون من     ا ƍن المجلـس الدستوري مكلف بالسهر على         -
خبين من طرف المجلس الشعبي الوطنيÜ وعضوين منتخبين من طرف          ن منت رئـيس الجمهوريـةÜ وعضوي    
ضو واحد منتخب من طرف مجلس      د منتخب من طرف المحكمة العلياÜ وع      ـمجلـس األمـةÜ وعضـو واح      

 . )20(يا يحتوǎ على امرأتينلوهو حاÜ )19( ولةدال

                                                           
 . المتضمن للقانون البلدي . 08/01/1967المتعلق بالبلدية المعدل والمتمم ألمر  .07/04/1990 لـ08/90 القانون رقم  (16)

 .المتضمن لقانون الوǙية Ü28 /05/1969 المتعلق بالوǙية المعدل والمتمم ألمر  07/04/1990 لـ09/90  القانون رقم )17(
  .1996 من دستور 138 المادة  (18)
  . 1996 من دستور 164المادة  (19)
 .  الخاƭ بنشر التكوين الخاƭ بالمجلس الدستوري07/10/2001 لـ 298 /01 المرسوم الرئاسي رقم  (20)
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Ü وهو   )21( هـتجاǉ التعليماƘ الدينية المعروضة علي    اجتهاد وƍعطاء رأيه    Ǚاإلسـالمي األعلى مكلف بترقية ا      المجلـس  -

 .  رئيس الجمهوريةيعينهم عضوا15متكون من 

ماية وترقية حقوق اإلنسانÜ والتي نشأƘ بموجب المرسوم الرئاسي الصادر          ستشارية لح اǙ اللجـنة الوطنية     -
ون من  نعضاƌها معي أستشاري يقوم بالرقابةÜ والتنبيه المسبقÜ والتقديرÜ و      ا وهي جهاز    2001Ü مارس   25في  

 Üمرأةا 13 توجد من بينهم ا عضو40تتكون من وطرف رئيس الجمهورية  . 
 

 :  المشاركة باألرقام للنساء -4-3
4-3-1 - ƙيمشاركة النساء في أجهزة التمǎل القاعد: 

 صŇلنة تح أمرا ƍ 60مرأة للمجالس الشعبية الوǙئيةÜ و     50 نتخاباÜ تم   1990 -1980فـي خالل العشرية     
 ومع حدƚ التعددية الحزبيةÜ وظهور      Ü1990 وفي سنة    )22(علـى مقاعد على مستوǎ المجالس الشعبية البلدية       

ǙميينالساǙنه علىتخاب في اƎف Üالبلدية ƘاǙالمحليةاساس لم تنتخب أية  هذا ا Ƙالهيئا ǎمراة على مستو. 

مراة واحدة كرئيسة للمجلس الشعبي البلدي في       انتخبƘ  ا 1997نتخاباƘ البلدية األخيرة لجوان     اǙوخـالل   
 .)23( )التجمع من أجل الƛقافة والديمقراطية(  R.C.D بلدية سيدي محمدÜ في قائمةÜمنطقة الجزائر

 
 : )24(  التمƙيل السنوǎ داƢل المجلس الشعبي الوطني-4-3-2 

 . بين المترشحين األحرارامقسممقعدا  11 أحزابÜ و10 بين ا مقسما مقعد369 مقعدا فƎن 380من بين 

                                                           
 .1996 من دستور 171المادة   )21(

 .بكينية الديمقراطية الشعبية الممƛلة في الندوة العالمية الرابعة الخاصة بالمرأة التقرير الوطني للجمهورية الجزائر:  المصادر (22)
  

 .بعد تخلي الرئيس). A.P.C( المرأة الƛانية في منطقة الجزائر أصبحƘ رئيسة المجلس الشعبي البلدي  (23)
  1998.مارس .  الجزائر –زارة التضامن و األسرة  و–" بعƯ المالحظاƘ فيما يخƭ التمƛيل النسوي داخل البرلمان الوطني  " ز .  ف (24)
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قتراƳ األول للمجلس الشعبي الوطني لسنة      اǙ وفي   % 2,89ة منتخـبةÜ أي نسبة      أمـر ا 11ونحصـي    -

 ). % 2,4 (1987قتراƳ سنة او) % 1,4 (1982قتراƳ اكنها نسبة أعلى من Ü ول)% 3,9 (1977

 أحزاب أو النصف لم تنتخب فيها       5 أحـزابÜ الممƛلين للمجلس الشعبي الوطنيÜ فƎن         10ومـن بيـن      -
 .مراةÜ ورجالا

 
  :  التمƙيل السنوǎ داƢل مجلس األمة-3 -3 -4

%  5,5نسبة  ب أي   ا عضو 144 نساء من بين     8على  ƍن مجلـس األمة هو الغرفة العليا للبرلمانÜ يحتوي          
نهن من طرف رئيس    يتم تعي   نساء 5 أي   ءهǙƌء النسا  وهـي مـرتفعة قليال بالنسبة للنساء النائباÜƘ وأƹلبية        

     .اء أخرياƘ منتخباƘ في اǙقتراƹ Ƴير المباشرس ن3الجمهوريةÜ و
 

  : بعƭ المالحظات عن التمƙيل الضعيف للنساء-3-4 -4

ƛر على العالقاƘ بين الرجال والنساء في       ƌ لم ت  1989لـتعددية السياسة المنصوƭ عليها في دستور         ƍن ا 
اƘ ح وعدد المترش% 7و   % Ƙ2,8 نسبة المترشحاƘ لتغيراƘ متأرجحة بين ضعنتخابيةÜ وقد خاǙة فسالمنا
  Ǚ ـ أهم ممون  سويةÜ بƎعتبارها   نƍتجاǉ الترشحاƘ ال  ها  توقف علـى مجمـوƳ األحـزاب نظـرا  لوضـعيت           ي

Ƙللمترشحا . 

 2/3 أي   29ن  Ǝ ف 1997نتخاباƘ التشريعية لسنة    اǙسة الحزبية خالل    ف في المنا  ا منخرط ا حزب 39ومن بين   
    Ƙن       مسجال ا مترشح 7184 ومن بين    )25(قـد قدمـوا مترشحاƎنسبة بهم نساء أي     325 في قوائم األحزاب ف

 أي 553 مترشحة من بين 13 على Ƙحتوا  أما قوائم األحرارÜ فƎنها Üمـن المترشـحين المسـجلين     % 4,52
 . %2,35بنسبة 

 ا حزب11بينما Ü  مترشحة20 منهم قدموا أكƛر من     4 الذين قدموا مترشحاÜƘ فقط      ا حـزب  29ومـن بيـن     
 . سوين من الترشح ال20 و10ن العدد يترواح بين Ǝخرين فاآل

                                                           
  .49 من بين 26 نحصي 1991 في سنة  (25)
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 مترشحاƘ واألحزاب التي    5ة   مترشحاÜƘ واألƹلبية لم تبلƸ عتب     10وحوالي النصف يحتوǎ على أقل من       

  P.R.AيةÜ كذلÜǁ فƎن حزبوتعتـبر أكـƛر نسـوية لم تتحصل على أحسن نتيجة في مجال الترشحاƘ النس   
حزب التجمع من أجل  ( R.C.Dهو الحزب المتقدم في هذا المجال على حساب) حـزب التجديد الجزائري (
ƛة والديمقراطيةفاقال (وحزبF.F.S  ) ǎحزب القوǙشتراكيةا(. 

يحتوي على مترشحاƘ أكƛر من ) حركة مجتمع السلم ( M.S.Pبوبالنسـبة للحـركة اإلسالمية فƎن حز  
 ).مستخلفة( أما بالنسبة لحزب النهضة فƎنه لم يقدم سوǎ مترشحة واحدة  F.F.Sحزب 

-ƛالƛ ǁةهنا Ƙيالƛالتم ǉعلى هذ Ƙعوامل ساعد  : 

  .نتخاباƘاǙ) طريقة( أسلوب -1

   .ابسترتجياƘ األحزا -2

  .نتماء النساء ƍلى األحزاب ا-3
 

  :نتƢابات اال) طريقة(أسلوب -1

 338ن  ي كذلǁ من ب   Üالقوائمفي  ها  بيتمراة وفقا لتر  ا انتخاب النسبية على أمل      تقوم على أمل انتخاب    والقوائم
 11 مترشحة ƛابتة نجد فقط 259 ومن بين % 23,37 مستخلفة أي بنسبة 79 نجد 1997قتراƳ امترشحة في 

 .  من مجموƳ المترشحاƘ وضعƘ على رأس القائمة% 4,24مراة أي بنسبة ا

  .دة المقاعدوراكز األخيرة وفي دوائر محدم من المترشحاƘ وضعƘ في ال %45وفي المجموƳ نجد نسبة 
 

  : سترتجيات األحزابا -2

جياƘ يمكنها أن   سترتاǙستراتجية متبناة من طرف الحزبÜ هذǉ       اƍن المركـز علـى رأس القائمة متعلق ب        
ن ƎنتخابيةÜ ومن هذا المنظار ف    اتمƛل في توسيع أو ƍنشاء قاعدة       ت اسويةƍ Üنه نسـاعد الترشـحاƘ ال    تتكـبح أو    

          ƍ التي ترتكز سواء على Ƴاألوضا ǉاألحـزاب تتبـنى هذƹ  النس Ƙيةوواء المنتخباÜ     أو تأييد المنتخبين الرجال 
ǉوبهذǙأسلو ا Ɲترتيب النساءبستراتجية نت . 
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 : نتماء النساء إلǍ األحزاب  ا-3

    Ƙالمسألة أيضا رفع ǉهـذ Ǚيخت ا  ƘاراǙوالت  ا Üحزابǖالتصور       يستراتجية ل ƣالسقوط في ف Ưسواء ترف 
  Ưالنساء اأو رفـ Ɯناء حزب دمـاƛوباست Üيديولوجيةƍ ألسباب P.T ) حزب العمال(ÜMJD ) حركة مجد (

  .جالÜ ودائرة القرار يبقى يسيطر عليها الرجالرم ه ن زعماء األحزاب اآلخرينƎمن طرف النساءÜ فالمسير 

تحتوي على  ) ǎكزيةÜ المجلس الوطنيÜ مجلس الشور    راللجنة الم (واألجهزة المتداولة لمختلف األحزاب      -
ـ     ƹالبا بالشƌون اإلجتماعية والƛقافية أو المتعلقة بوضعية المرأةÜ وفتح الهيئاƘ           صاƘصخء المت ابعـƯ النس

 . مرا محتشماأالتنفيذية للنساء يبقى 

 . 1998ن سنة امرأتا و1989سنة   نساءRCD  ( :3(  الƙقافة والديمقراطيةلجأ حزب التجمƲ من -

- ǌشتراكية اال حزب القو)F.F.S ( : 6 1996مراة سنة ا و1991 نساء سنة.  

 .1989ة سنة أمرا: )  P.A.G.S(شتراكية االحزب الطليعة  -

Ü وفي اللجنة المركزية Ǚ توجد      ا مترشح 268 نساء من بين     F.L.N ( :7(حزب جبهة التحرير الوطني      -
 .  سياسيلمرأة في المكتب ااأية 

 .مرأةا M. S.P( : 22(حركة مجتمƲ السلم  -

 مرأةا 12: النهضة  -

في المƌتمراƘ الوطنيةÜ وعلى هذا      في الهيئاƘ التنفيذية هي محددة جزئيا بمشاركتها        ومشـاركة المـرأة   
 ).قليلة (اكتها تبقى أكƛر تهميشاألساسÜ فƎن مشار

 .1989 في مƌتمر  F.L. N  ( :4%( التحرير الوطنيجبهة حزب  -

  % 4,61 : 1991مƌتمر :   )F.F.S ( ةشتراكياǎ Ǚحزب القو -

  % 0,4 : 1990مƌتمر  : ) P.R.A( حزب التجديد الجزائري -

  % 10 : 1997مƌتمر  : ) R.N.D(  التجمع الوطني الديمقراطي-

  %13,29 : 1997مƌتمر : )  R.C.D(  والديمقراطيةةفا التجمع من أجل الƛق-
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 :  التمƙيل السنوǎ داƢل النقابات -4-3-5

ن ÜƎ ف )U.G.T.A(تحاد العام للعمال الجزائريين     اǙ عن   االنقابـي يتميز بتعدد النقاباÜƘ وبعيد      الحقـل    ƍن
 : روز عدة نقاباƘ مستقلة بب ا سمح )26(  للحق النقابيحرة وقانون الممارسة ال1989دستور سنة 

)C.N.ES (لة في المكتب مكون من اƛاو عض15مرأة واحدة مم )27(  

 .)SNAPAP( )28(و

  .نقاباƘ ممارسي الصحة العمومية -

 . Ü واألساتذة المحاضرينجمعية األستاذة -

   .جمعياƘ أساتذة الطب -

ولكن المالحظة أن   . قاباƘ الحرة ƹير ممكن    والحصـول على اإلحصائياƘ المتعلقة بتمƛيل النساء في الن         -
 .  المشاركة ضعيفة جدا

 نقابة للعمالÜ حاول زيادة     همŇأتحاد العام للعمال الجزائريينÜ الذي يعتبر أقدم و       اǙ فƎن   2000 مـنذ مارس    
  CENمرأة عضو فيانتخاب ا مŇتÜ 2002سويةÜ وفي مارس ن انعـدد النسـاء في تكوينهÜ وذلǁ بوضع لج  

 ).لتنفيذية الوطنيةاللجنة ا(
 

 :  مشاركة النساء في الوظاƏف العليا للدولة واإلدارة-4-4
 :  التعيين في الوظاƏف العليا للدولة 4-4-1

والتـي تتم بموجب مرسوم رئاسي يصدرǉ رئيس الجمهوريةÜ أوعن طريق مرسوم تنفيذي يصدرǉ رئيس               
  .الحكومة

Ü وكانƘ هذǉ النسبة    % 18,7 هم نساء أي     ƍ 49.000طار فƎن نسبة     262.000 وبنسبة   1992 وفي سنة    -
طاراƘ السامية على كل األشخاƭ الحائزين على الشهاداƘ الجامعيةÜ         إلوتحتوي فئة ا  . 1987سنة  % 17,65

 .)29( وتتمتع بخبرة مهنيةÜ وسلطة القرار

                                                           
 .  المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي02/06/1990 لـ 14/90القانون رقم ) 26(
 . المجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي )27(
 .  النقابة الوطنية المستقلة للموظفين )28(
  . OP. Citالتقرير الوطني ببكين  :  ر  المصاد )29(
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 لعددمرأة تشغل وظائف عليا للدولةÜ وهذا اا 108 شخƭ فƎن 4000 من بين مجموƳ 1995 وفي سنة -

 )30( امرأة 60 نحƭ سوǎ حيƚ لم 1991رتفاƳ بالمقارنة مع عدد سنة افي 

  :  األرقام التالية)31( 2002رس ا م8راƘ قد أحصƘ بمناسبة اوجمعية النساء اإلط -

  % 3,4 نسبة مشاركة النساء في مناصب التأطير كانƘ 1998 سنة -

 .نسحعلى الت وهذا دليل  % 5,5مشاركة تجاوزƘ ال نسبة 2001سنة  - 

 :  حيƚ أنه في )32( نسحن التوظيف السنوي هو في تƎ كذلǁ ف- 

 % 3,5 : 1975سنة  -

  %7 : 1987سنة  -

 % 11,33 : 1996سنة  -

  % 16 : 1998سنة  -

 : ويمƛل مستوǎ التأهيل كاآلتي 

  .بتدائيǙ على مستوǎ ا % 38 -

  . على مستوǎ الƛانوي % 41-

 .  على مستوǎ الجامعي % 21-

 :ز التوزيع عن طريق قطاƳ النشاط كاآلتي ويترك -

 بتدائيǙ Ü بالنسبة لهياكل التعليم ا43% -

  .  بالنسبة للƛانوي30%  -

 . نساء عميداƘ للجامعة04  بالنسبة للهياكل الجامعية  24% -

 ةÜ صحŇ بالنسبة  لهياكل ال % 50  -

 .   بالنسبة لهياكل الصيادلة66%  -

                                                           
 .التقرير الرسمي للجزائر في ندوة بكين :  المصادر  (30)
  .07/03/2002 لـENTV الحوار التلفزيوني  (31)

 ". نحن الجزائريين :" خوجة .  المذكورة من طرف س31/12/2000المصادر الرسمية الوطنية لǘحصاء في ) 32(

  . 2002لعاصمة  الجزائر ا– القصبة -نشر
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   بالنسبة لجراحي األسنان 63% -

 .بالنسبة لهيئة القضاة 25% -

 :ائف التأطير والتي من بينهاظالنسبة لوب %  7.18 -

  .ا واليامرأة -

  . خارƜ التأطيرا واليامرأة -

  . نائبة الواليامرأة -

 .رئيسة دائرة امرأة -

  . نساء عميداƘ للجامعة4 -

وظائف عليا   نساء في    7تعيين  Ü   نساء سفيراƘ  4 وألول مرة في تاريƣ الوطن تم تعيين         2001 وطوال سنة    -
  .خارجية

  .أة كوزيرةرماومنذ التغيير الوزاري للحكومة السابقةÜ لم يتم تعيين أية  -
 

  :  تدƢل النساء في السلطة القضاƏية4-5

 من  2 و 1 تانمادال المتضمن لنظام الهيئة القضائية قد جاءƘ نصوصه عامةÜ ف         ƍ12- 12- 1989ن قانون   
 .داخل الجهاز القضائي بدون تمييز جنسيان حقوق وواجباƘ القضاة دالقانون تحد

شغلن وظائف  يوجب مرسوم رئاسيÜ والنساء الالتي      م أنه يتم تعيين القضاة ب     ƭ على  منه تن  3والمـادة    -
Ü )33( % 23,6:  المحامياƘ فتقدر بـ     Ü بينما نسبة النساء   % 21,5عليا للقضاة هي عديدة نسبيا وتقدر بنسبة        

   : أما نسبة مشاركة النساء فهي 

 . من القضاة لدǎ المحكمة العليا 19,7% -

  . لدǎ المجالس 18,4% -

 . لدǎ المحاكم 26,4% -

                                                           
 . بكينةالتقرير الوطنيÜ ندو:  المصادر  (33)
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  :  الميكانيزمات الƢاصة بترقية المرأة-6 -4

هي مسيرة  ومانة الدولة لدǎ رئيس الحكومة مكلفة بالتضامن الوطني واألسرةÜ          أ ق خل 1994سنة   لقـد تم  
 وقد  .ة وƍدماجها في مسيرة التطور    أل النشاطاƘ الخاصة بترقية المر    أةÜ تقوم بمهمة تنظيم ك    رمامـن طـرف     

جتماعي والتضامن الوطنيÜ وهي مسيرة     اǙووظيفتهاÜ لتصبح وزراة النشاط      ƹـيرƘ هـذǉ الوزارة تسميتها     
 .  حاليا من طرف وزير

 
 : سوية ن مشاركة وإسهام الجمعيات ال-4-7

وطنية أو  ياƘ  مجتمع المدني قد تم تنظيمه في جمع      دستور الجديدÜ فƎن ال   الÜ وبصـدور    1989فـي سـنة     
على الصعيد  و .جهويـةÜ ومـن ƛم خلق عدة جمعياƘ تهدف ƍلى مساعدة ودعم ترقية المرأة في كل الميادين                

 . جمعية600من مجموƳ  نسوية  جمعيا10Ƙننا نجد Ǝالوطني ف

 .)34( )3600من بين ( جمعية 45  أما على المستوǎ المحلي فƎننا نحصي

عدة جمعياƘ نسوية جديدة وهي جمعياƘ متجهة نحو         ذ صدور القرار المعروƯ في بكين فقد ظهرƘ       نمو
 والنساء الفالحاÜ   ÜƘراƘ والنساء المقاوƘǙ  ابـيÜ وكذلـǁ نشأة عدة جمعياƘ خاصة بالنساء اإلط         وأهـداف ل  

 . والنساء والتنمية

                                                           
 . مصادر التقرير الوطني المعروƯ في بكين)34(
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  : 

سوي في الهيئاƘ   نلنساء في هياكل التمƛيلÜ وضعف التمƛيل ال      وتـتعلق هذǉ الخالصة بضعف مشاركة ا       -
 : المنتخبة يرجع ƍلى عدة عوامل وأسباب 

ة أحقوق المر ل ة وضعف تمƛيل النساء داخل األحزاب المƌيد      . فالسبب األول يتعلق باإلسترتيجياƘ الحزبية     -
 Ưنساء كحجة أو عذرلستخدام اايفسر برف.  

نتهاء النساء ƍلى األحزابÜ    الق بالمسألة األكƛر تعقيدا فيما يخƭ مشاركة و       بيـنما السبب الƛاني فهو متع      -
 .ستراتجية الحزب نحوهاÜ وأيضا بوضعيتها ƍزاء قانون األسرةÜ والوضع الخاƭ بالنساءاوهو مرتبط ب

 من النساء  %3ن نسبة Ǝجل المشاركة في الحزبÜ وكذلǁ فأوالسـبب الƛالـƚ يتعلق بتكتم النساء من    -
   Ƙمقابل       أعلنـ Üياب المشاركة في الحياة الحزبية يفسر       )35(رجالل من ا  % 17عـن مشاركتها في حزبƹو Ü

ƍقل والـبطء اإلجتماعي الذي يمنع بروز النساء في المجال العام           سـبب   بماƛما من أجل سبب      )36(الـƍو Ü رƛأك
 ولقد  .للدور العام للنساء   نتـيجة لعدم تأƛر األحزاب بمسألة قانون األسرةÜ أو ببساطة موقفها بالنسبة              سـية اسي

 .اƘ األخيرة يسوية مهمة نسبيا والتي طبعƘ العشر     نعوƹ Ưياب النساء في األحزابÜ بظهور حركة جمعوية         
والحركة الجمعوية المنظمة في البداية ضد قانون األسرة قد توسعƘ شيئا فشيئا ƍلى مطالب أخرÜǎ وتظاهرة                

هابيÜ والدفاƳ عن القيم الجمهوريةÜ وبالرƹم من هذا        رنف اإلĆ نتخاباƘ وضد الع  اǙ في قانون    الةنظام الوك د  ض
 من النساء اللواتي    % 93 تبقى ضعيفةÜ كما أن نسبة       النساءكة الجمعويةÜ فƎن مشاركة     رحلالحضور الواضح ل  

 الحركة الجمعوية قد    نŇأويه ب نويجب الت  )37(تـم التقصي عنهن أبدƘ رفضها عدم المشاركة في نشاط جمعوي          
  كرد فعل على قانونجƘلبداية بطريقة ƹير محددةÜ بل نتنشأƘ في ا

                                                           
 .2002بحƚ جانفي " نسبة اǙندماƍ Ɯلى القيم المساوية في قلب المجتمع الجزائري"مساواة -المغرب:1995جمعية :  المصدر– 35
من األشخاƭ أقروا بتعرضهم ƍلى المنع من طرف ÷ 36 بينƘ بأنŇ من بين – مساواة –ه جمعية المغرب  في هذǉ المسألة فƎن التحقيق الذي قادت– 36

 .هم نساء÷ 62أعضاء أسرتهم و
 . مساواة–جمعية المغرب :  المصدر – 37

 169



 

ب ظهور اإلسالميينÜ والعنف اإلرهابي     ك قد وا  1989بتداء من سنة    ااألسـرةÜ كمـا أن السماح بتوسيعها        
وƛ ÜǙم الحياة   أالنساء في الحياة الجمعوية     ظرفان يفسران ضعف مشاركة     وهذان ال Ü  الممـارس ضـد النساء    

 . الحزبية فيما بعد
 

   : 

 ولكنه ƍيجابيÜ ويرجع    يءتـتعلق بسـيرورة تعييـن النسـاء في وظائف المسƌولية وهي في تطور بط              -
ƍ بعدد النساء في وظائف التقرير ƭعوامل أساسية 3ى لالضعف الخا  : 

الرسمي ة السياسية لتعيين النساء في وظائف المسƌوليةÜ كذلǁ فƎن الرقم           اد مرتبط باإلر   فالعامل األول  -1
ƍمراة متحصلة على شهادة الديبلومÜ أي    ƍ 13100لى    أƛناء عرƯ تقرير بكين فقد وصل      1995المرتفع لسنة   

 2001شغلن مناصب عليا سنة     يالنساء اللواتي   Ü و 38 % 21 والنسبة المئوية للنساء العامالƘ هي       %43بنسبة  
في وظائف المسƌولية    ح تدخل النساء   وأصب الهرميÜنعكاس النظام   اÜ مما أدƍ ǎلى     % 5,5 بحوالـي    نرقـدŇ ي

 ƍما اإلرادة السياسية لتعيين أكƛر عدد        السبب Ü وƍنما اهلية النساء ليس سبب   أنقƍ   ƭذ أنƹ    Ňـير مرتبط بأهليتهن   
 .لياƘوف المسƌئستعداد النساء لتقلد وظااممن النساء وƍما 

ة ملح للمرأة بالممارسة الكا    الخـاƭ بمسـألة ƍعداد النساء مرتبط بالظروف التي تسم          والعـامل الƙانـي    -2
 .  م المنزليةالنشاطتها المهنيةÜ وذاتية القرارÜ والتكفل باألطفال والمه

3-   Ƙالƙواألجهزة التي تنظم الحياة          ا فهو مرتبط ب   أما العامل ال Ƙالهيئا Ƴلتواء القانون الجزائري وتدخل مجمو
وكل الحقوق السياسيةÜ اإلقتصاديةǉ .    Ü النساء اجهناǁ أي حكم تمييز ت     لنا أعالǉ فƎنه ليس    السياسـية وكما تبين   

اإلجتماعيةÜ والƛقافية للنساء مضمونة من طرف المشرƳ الجزائريÜ فقط بالنسبة للحقوق القانونيةÜ فƎنها  تبقى               
  .مميزة بين المحيط العام والمحيط المنزليÜ وذلǁ بوجود قانون األسرة

                                                           
38 –ȃ  . ةǱوǹOP.CIT. 
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 يخترق المبادƏ العامة التي تدير النظام القانوني الجزائري          هو نƭ  1984وهـذا القـانون المنشور في سنة        

         ƃسـس على مبدأ أصلي لالƌم ƭوبين الجنسين    وهـذا الـن ÜƜالزوجية وفي     في مساواة بين األزوا Ƙالعالقا 
يمكن أن ينشأ    وواجب طاعة الزوÜƜ وحتمية اإلقامة تحƘ نفس السقف       . العالقاƘ األبوية وفي العالقاƘ المالية    

 . ا وذاتي مستقالة ومجاǙئموافقة أو طلب النساء قبولهن في وظائف علياÜ وهذا القرار يتطلب تهيكبح العنه 
 

 : الƙالƙة الƢالصة 
يةÜ ولها دǙلة كافية    سهـذǉ الخالصـة لها عالقة بوضع المجتمعÜ بالمقارنة مع مشاركةالنساء في الحياة السيا             

ƍلى األحزابÜ فƎن اإلحصاء المحقق من طرف       نتماء  ǙاهنياÜƘ كذلƍ ǁذا وجدƘ النساء صعوبة في        ذلتطور ال 
نتخاب Ǚمستعدون   من األشخاƭ المحقق عنهمÜ      % 71 وǙيةÜ فƎن نسبة     18جمعـية المغـرب مساواة في       

 ).  من الرجال % 60 من النساء مقابل % 83مع فرق (مراة كرئيسة بلدية ا

اباƘ الرئاسيةÜ فƎن التراجع واضح فيما يخƭ       نتخاǙةÜ وأما في    عيŇينتخاباƘ التشر اǙتجـاǉ خـالل     اǙونفـس   
   . من الرجال المƌيدين %42 واƘ من النساء المƌيد% 71 مع  %56 والتي تتراوح بين Üد المƌيدةوالرد

رǎ أخ ومن جهة    .قتصاديةاجتماعية و اولدينا من جهة عوامل معرقلة والتي Ǚ تعتبر قانونية فقطÜ وƍنما أيضا             
 .لتدبير وƍدارة شƌون المدينةن جابي لتمييز الدور العام للنساءÜ وأهليتهفƎننا نالحظ التطور اإلي

 .دابير والمقاييس المتعلقة بهذا التطورتتخاد الان تحدي الجزائر في مكي و
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  : Ɯ يقوم على مفهوم مزدويƍن الوضع الجزائر

ـ  -  نجد أن دور المرأة هو      حيƚخر خاƭ بالخطاب السياسيÜ     اآلألول يـتعلق بنظام القانون الوضعيÜ و      اف
 .دور حماسي دون وجود اإلمكانياƘ الفعلية للقيام بالدور الذي تلعبه

مي سلطة العمل   ان األمريـن المتعلقين بالتصريح وبرنامƝ عمل بيكين يجسدان مشاركة النساء وتن           أكمـا    -
في ضمان  كƎنه Ǚ ي   ف اعتبارهن أشخاص الـدǎ النسـاءÜ التي أصبحƘ فعليةÜ واإلعالن قانونيا بأن النساء ب           

ا ما  ب الشخƭ هي بالنسبة للمرأة ƹال     ةهمية الخاصة بوضعي  ألالتمـتع الكامل بالحقوق بكل مساواةÜ وƍن ا       
لتصرفاƘ المرتبطة بهÜ   اÜ نتيجة تأƛيراƘ القوانين على الوضع الشخصي و       ةتبقى مسألة ذاƘ دǙلة محدود    

على حقوق النساء في حرية الرأيÜ والتعبيرƛ ( Üيرتأ(افقة لهÜ وهذǉ القوانين لها وقع  روالناتجة عنه أو الم
  ÜƘوتلقي المعلوما ƚوحقهن في البح 

مم المتحدةÜ ولكن الحكوماƘ تستدل     ألا في ميƛاق اه عننƍن الـدول Ǚ تتوافق Ǚƍ نسبيا مع القواعد المعل    -    
خالل  نية والتحفظاƘ الصادرةنساإللǁ بهدف عدم الحماية أو الترقية الكاملة للحقوق ا     ذ    بالخصوصـياƘ و      .

) المنهƝ(المدرسة    واإلختالفاƘ بين  ÜنسانيةإلالمصـادقاÜƘ هي محل مناقشة موضوعية حول جوهر الحقوق ا         
 .المية والمدرسة اإلسربيةالغ

 .   حول الحقوق اإلبتدائية للمرأةاǙعتراƯوƍنه في خالل هذǉ المناقشة ƹالبا ما تم 

ليس من السهل تقدير التشريع الوطني بالموازاة مع قواعد القانون الدوليÜ           وفـي نطـاق هذǉ اإلشكاليةÜ فƎنه        
وهذان النظامان القانونيانÜ قد تركزا على أسس متباينة ومختلفةÜ وشمولية حقوق اإلنسان تصطدم خاصة في               

 Ü والتي تفسر ƍما بغياب المصادقة والدينيةيةافة الƛفيالبلدان اإلسالمية مع الخصوص
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ا بسبب التحفظاƘ أو التصريحاƘ التفسيريةÜ كما أن قيمتهاÜ وفعاليتها Ǚ تƌديان ƍلى نفس النتائÜƝ                عليهاÜ وƍم 
 .    وأيضا ƹياب عقوبة مباشرة في حاƘǙ اǙنتهاǁ المختلفة تجاǉ قاعدة وطنيةÜ أو قاعدة دولية

خرǎ تتعلق باǙستدǙل وبالنسـبة للجزائـر فƎنـه توجد هناƍ ǁشكالية مزدوجةÜ تلǁ المتعلقة بالتحفظاÜƘ واأل             
  .لقد كون قانون األسرة وقانون الجنسية عقبة. بالقواعد الدولية أمام الهيئاƘ القضائية الوطنية

  .لياƘ الدوليةفي أهم اآل اإلندماƜ أمام

في العشرية   سبقيةأن تكون لها    أ البدالدولية والƢصوصية الƙقافية     لياتاآلالبحƘ عن ƙوران بين شمولية      -
Ü ا مسبق ا بـالقواعد الدولية المصادق عليها أمام الهيئاƘ القضائية الوطنية يبقى أمر           اǙسـتدǙل ن  ƍ : القادمـة 

لمي ا والنساء يدركن بان اإلعالن الع     Üيةلطة الرجا سلومة ال ا أمام التغييرÜ ومق   الصمود يفسر   البطيءوالـتقدير   
ل Ǚ  وا كاملة بعد والد   هم تطبيق تلم ي لياƘ األخرǎ من نفس النموذƜ قد تضمنƘ مبادƏ         واآل Üلحقـوق اإلنسـان   

 النساء في ممارسة حقوقهن المضمونة      استمرƘŇاء نفسها على حقوق المساواةƍ Ǚƍ Üذا        قتطـبق األحكام من تل    
    .من طرف التشريعاƘ الوطنيةة ومن طرف القواعد الدولي

ر كضمانات لتطبيق القواعد الحركة الجمعوية، والجمعيات المشتركة  والتي من أجل العشرية القادمة تعتب          -
اإلمكانيات ب، و نحقوقه من أجل إعالم النساء ب     كفل الحركة الجمعوية بمساعدة السلطات العمومية     ت ت .الدولية

ذلǁ يعتبر  ) قضاة ومحامون (ƍن نسوية الجهاز القضائي      : الموافقـة لهـا، والتـي يمكنها أن تشكل أسبقية         
نتباǉ المشرÜƳ  افي الهيئاƘ المنتخبة يمكنه أن يكون محل        وسـيلة لـرفع هـذا التحدي وضعف تمƛيل النساء           

كƙر أما عن طريق تحريƭ     إنتƢابات المحلية   إلإنǈ من المفيد علǍ األقل فيما يƫƢ ا       Ü  39والسـلطة التنفيذية  
      ǎم األحرار إلدارة وتنظيم المد    لنسب محددة أو مساعدة     بالنسـاء، أو إجراء إجبارƏلك ال بد     ينقواƤ ة، ومن

 .هدف إشراكهن في الحياة العامةبعالم، والتكوين للنساء إلتطوير وساƏل امن تنمية و

                                                           
 .وضع نساء في لجان) U.G.T.A(حاول اإلتحاد العام للعمال الجزائريين  -  39

 بƎلزامية ƍدراƜ امرأة في قائمة تتضمن 2002أعطى تعليماƘ بƎتمام القوائم اǙنتخابية للتشريعياƘ سنة      ) R.N.D(جمع الوطني الديمقراطي    كمـا أنŇ الـت    
  .ƍ 1/5سما مما يجعل النسبة 20خمسة أسماءÜ وخمس نساء في قائمة تتضمن 
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ـ    Ǚ نيةƍ ÜنهيمكانياƘ المادية والتكو  إلƘ لديها ا  فƃراƘ الخاصة بالنساء يمكنها أن تلعب دورا ƍذا تو        يƍن الجمع

 .حر تكوين ول بان تكوين الجمعياƘ هوقاليكفي 

لتسيير       كذلـǁ مـن الواجـب أن تكمل المƌسس         اÜƘ الحركة الجمعوية من حيƚ أسلوب ا
ا لتسيير مجموƳ ا      ذاتي   عتبارها كشريǁ او ي نشاء سياسة عامة لدمƍ    Ɲطة و شنأل ومƌهل قانون

لقرار  لتسيير وا لنساء في ا  .السياسيا

لعامـة لدمƛ النساء       إن   ƍنشاء  بووذلǁ بوج  ،عتباراإل بعين   ƤƢƊتأن   يجبالسياسـة ا
لنساء   محـيط مالئم من أجل أكبر تهي       لعامة و مسƌ ةممارسلئة ل ياتهن ا  الحضاناÜƘ مطاعم   :ل
لمدرس لمساعد والسند ا  ƍلƣ ..يمدرسيةÜ ا
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*  Ƙالنسوية– جامعة األحفاد للبنا Ƙوحدة الدراسا . 

 . العلوم السياسية– جامعة الخرطوم  **
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 : 
تسـتعرƯ هذǉ الدراسة بشكل عام واقع مشاركة المرأة السودانية في الحياة السياسية والعامةÜ وتقدم الدراسة                

تي واجهتها مع بعƯ المقترحاƘ لمعالجة      أيضاŹ تقييماŹ لتجربة المرأة السودانية في الحياة السياسية والعقباƘ ال         
 .هذǉ العقباƘ بهدف النهوƯ بالمرأة السودانية

: يعالƝ الجزء األول التشريعاƘ الوطنية الخاصة بمشاركة المرأة السياسية        : تشـتمل الدراسة علي عدة أجزاء     
ǎ تطابق القوانين المحلية    تقديم وتقييمÜ أما الجزء الƛاني فيتناول تطبيق اǙتفاقياƘ المتصلة بحقوق المرأة ومد           

في : مع تلǁ اǙتفاقياÜƘ ويستعرƯ الجزء الƛالƚ عرƯ وتقييم حضور المرأة السودانية في الحياة السياسية             
               Ƙوفي الجزء الرابع تحليل العقبا Üوأجهزة اتخاذ وصنع القرار واإلعالم Ƙفي النقابا Üواألحزاب Ƙالمـنظما

وتنفيذ تلǁ اǙتفاقياÜƘ و أخيراŹ في الجزء الخامس تقدم الدراسة          التـي تعـوق تطور مشاركة المرأة السياسية         
 .بعƯ مقترحاƘ للنهوƯ بالحقوق السياسية للمرأة السودانية خصوصاŹ والعربية عامة

ولـن تـتحدƚ الدراسـة عن البعد التاريخي لمشاركة المرأة في العمل السياسي في تاريƣ السودان القديم أو                   
 .ارة ƍلى التاريƣ المعاصر خالل الفترة منذ بداياƘ القرن العشرين و حتى اليومالحديƚ و ƍنما نكتفي باإلش

كمـا أنŇ هـذǉ الدراسـة Ǚ تعتبر توƛيقيه لكل ما أنجزته المرأة من مشاركاƘ وفعالياƘ وƍنجازاƘ وƍنما هي                    
معوقاƘ دراسـة تحليلـية تسلط الضوء على أهم المشاركاƘ واإلنجازاƘ مع تقييم لتلǁ المشاركة وتوضيح لل               

         ǁمن أجـل تفعيل تل Ƙلى أهم التوصياƍ التـي تواجهـه مشـاركة المـرأة في العمل العام وهي تشير أيضا
Źالمشاركة مستقبال. 

اعتمدƘ هذǉ الدراسة على الدراساƘ السابقة وعلى تجارب الباحƛين في العمل العام بالسودان ومساهمتهم في               
لتعليمية لتوعية المرأة بحقوقها وتمكينها واإلشراف على       التفكـير حـول قضية المرأة وƍخراƜ بعƯ المواد ا         

 .بحوƚ عدد من الطالباƘ والطلبة الذين تناولوا عددا من هذǉ القضايا في دراستهم
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Ǚبـد لـنا أوŹǙ من تعريف العمل السياسي الذي سيعتمد في هذǉ الدراسة ونعني به هنا كل نشاط في المحيط                     

 من أجل المصلحة العامة يهدف منه تحقيق منفعة ذاƘ فائدة تعود على             العـام يرتـبط باتخـاذ قرار أو عمل        
الوطن أو مجموعة من المواطنينÜ أو كل موقف أو قول أو فعل يقصد منه توضيح رأي للفرد أو المجموعة                   

وعلى ضوء ذلǁ يصبح تقييم عمل المرأة السياسي يتعدǎ العمل في الجهاز الحزبي أو              . بالنسبة لقضية عامŇة  
يعي أو التنفـيذي في مواقع اتخاذ القرار ƍلى العمل في المجتمع المدني  وقد يشار في هذǉ الورقة ƍلى    التشـر 

العمـل السياسـي المحـدد والعمـل العام لǘشارة ƍلى العمل الحزبي في المجالس التشريعية على أنƃه العمل           
 .الن العمل السياسيالسياسي المحدد وما عداǉ يعتبر جزءا من العمل العام واƛǙنين معاŹ يشم

 
  :     : 

  
 : تقديم وتقييم -1

من ) 1956 ـ   1898(شـاركƘ المرأة السودانية في الحركة الوطنية وكافحƘ ضد اǙستعمار البريطاني            
والمنتدياƘ اǙجتماعية ومع ذلǁ لم     أجل  الحرية واǙستقالل من خالل مساهمتها في نشاط األحزاب السياسية            

اشتركƘ المرأة في التصويƘ لدوائر     . تمارس المرأة السودانية حقوقها السياسية Ǚƍ في فترة Ǚحقة لالستقالل         
      Ƙنتقالي المادة    1956م وبموجب دستور    1956الخريجيـن فـي انتخاباǙعلى مساواة    ) 4(م ا ƭجاء الن

ع الدستور حرمان أي سوداني من حقوقه بسبب المولد أو الدين أو            المـرأة بالرجل  في الحقوق والحرية ومن       
العنصـر أو النوƳ فيما يخƭ تقلد المناصب العامة أو اǙستخدام الخاƭ ومنحها الدستور في مادته الخامسة                 

      Ƙرائها وتأليف الجمعياƈ دائرة النشاط السياسي          . الحق في التعبير عن Ɯمعظم النساء خار Ƙفقد بقي ǁومع ذل
 .حدد حتى الستيناƘالم
ري األول  ـان لمشاركة المرأة الواسعة والفعالة جنباƍ Źلى جنب مع الرجل في النضال ضد النظام العسك              ــك
 أƛرها في نيل وممارسة حقوقها) 1964 ـ 1958(
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م على أن لجميع األشخاƭ الحق      1964فقد نƭ دستور    . م1964 السياسية كاملة بعد نجاح ƛورة أكتوبر       
وانتخبƘ أول امرأة   . تعبير عن ƈرائهم والحق في تأليف الجمعياƘ واǙتحاداƘ في حدود القانون          فـي حرية ال   

      Ƙاني      . 1965سـودانيـة للبرلمان في انتخاباƛفترة الحكم البرلماني ال Ƙ1969 ـ   1964(وشهد ( Źنشاطا
ƛجتماعية والǙالسياسية المحددة والنقابية وا Ƙللمرأة السودانية في التحركا Źفاƛقافيةمك. 

أن األسرة  ) 15(م في مادته    1973أمن دستور   ) م1985 ـ   1969(وفـي فترة النظام العسكري الƛاني       
على أن  ) 27(هي أساس المجتمع وعلى الدولة أن تقوم بحمايتها من عوامل الضعف والتحلل وأكدƘ المادة               

تكفل الدولة لكل مواطن حق     تقـوم الدولـة برعاية األمومة والطفولة وƍصدار التشريعاƘ الالزمة لذلǁ وان             
اǙنتخاب واǙستفتاء متى استوفى شروط األهلية وفق القانون وحظر الدستور التمييز بين المرأة والرجل في               

وبالرƹم من الطبيعة العسكرية والشمولية للنظام Ǚƍ أن ما تحقق للمرأة من قوانين وتشريعاƘ              . فـرƭ العمل  
قة وذلǁ بسبب انتماء مجموعة من قادة رائداƘ الحركة النسائية          فـاق ما حصلƘ عليه في ظل األنظمة الساب        

ƍلـى النظام وكذلǁ بفضل صياƹة مشروعاƘ القوانين خالل فترة ƛورة أكتوبر والحكم الديمقراطي مما مهد                
الطريق لسهولة تبنيها بفضل نظام كانƘ أيديولوجيته في المراحل األولى ذاƘ طابع اشتراكي يرǎ في المرأة                

 .ويا للرجلصنوا مسا
 على حق المرأة والرجل في المساواة في الحقوق         1985وفـي فـترة الـنظام البرلماني الƛالƚ أكد دستور           

والواجـباƘ وفـي فـرƭ العمـل والكسب دون تمييز بسبب المولد أو الدين أو الرأي السياسي كذلǁ كفل                    
. اŹ للقيود التي ينƭ عليها القانون     للمواطنيـن الحـق في تكوين الجمعياƘ واǙتحاداƘ والنقاباƘ والهيئاƘ وفق          

م ورد أن الدستور يكفل لكل شخƭ المشاركة في الشƌون العامة           1985وفـي الـباب الƛالـƚ في دستور         
والتصويƘ والترشيح وفقاŹ ألحكام الدستور والقانون وكفل كذلǁ لكل األشخاƭ حق اǙجتماƳ وتسيير الموكب              

 .في سلم وفقاŹ للقانون
 الƛالƚ وفي مستهل فترة حكمه أمنƘ المراسيم الدستورية في سنواƘ الحكم األولى على              جاء النظام العسكري  

 ƛم. حقوق المرأة ومساواتها للرجل
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ترعى الدولة نظام األسرة وتيسر الزواƜ      "م الذي أكد في مادة أفردها لǖسرة على أن          1998 أتـى دستور    
اƘ الحمل أو الطفل وبتحرير المرأة من الظلم من         وتعـنى بسياساƘ الذرية وتربية األطفال وبرعاية المرأة ذ        

أي من أوضاƳ الحياة ومقاصدها وبتشجيع دورها في األسرة والحياة العامة وللمرأة الحق في المشاركة كافة                
 وأمن الدستور على كافة     ".بـدءاŹ مـن اللجـنة الشعبية وانتهاء بالمجلس الوطني أعلى سلطة تشريعية بالبالد             

 وضمن لها كل الحقوق بما يتماشى مع العقيدة كما كفل لها الحق حتى في رئاسة الجمهورية                 مكتسباتها السابقة 
وبموجب حقوقها التي منحها لها     . التي لم تشترط فيها الذكورة ومنحƘ المرأة كذلǁ حق منح جنسيتها ألبنائها           
 .الدستور شاركƘ المرأة السودانية في الجهاز التشريعي والتنفيذي في السودان

 
2.        

    : 
تشمل منظومة حقوق اإلنسان واǙتفاقياƘ الدولية للعمل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة               

ة مع هذǉ المرجعية وتمƛل تلǁ      المرجعية الدولية التي على ضوئها يقارنÜ ويقاس مدǎ تطابق القوانين المحلي          
 .المواƛيق اǙتفاق األممي حول معايير وقيم كمƛال يسعى لتحقيقه اإلنسان أينما وجد

ففـي مجال العمل مƛال هناǁ العديد من اǙتفاقياƘ التي نصƘ على المساواة بين الرجل والمرأة فاǙتفاقية رقم    
Ƙ القيمة الواحدة وتشمل المرتب األساسي      م تقضـي بالمسـاواة فـي األجر في األعمال ذا          1956) 100(

   Ƙـالء المعيشة والعالواƹ1956) 110(واتفاقية رقم   . و         ƭم تقضي بعدم التفرقة أو التفضيل في مجال فر
اǙنتماء الوطني ـ   . اǙستخدام أو المعاملة في اǙستخدام على أساس الجنسÜ اللونÜ الدين أو اآلراء السياسية            

من نفس اǙتفاقية تشير ƍلى أن تعمل الدولة على وضع سياساƘ محلية            ) 3(األصـل اǙجتماعـيÜ والمـادة       
تقضي بمنع عمل النسـاء في الليل ƍ Ǚƍذا وافقـƘ النقابة على           ) 89(اǙتفاقية رقم   . ووسـائل لتنفيذ اǙتفاقية   

ǁذل. 
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                 Źأيضا Ƙنما عملƍ فقط Ƙالدولية بسن التشريعا Ƙوالمنظما Ƙسساƌلم تكتف الم ǎعلى عقد  ومـن جهـة أخر
المƌتمراƘ وقيام اآللياƘ لحƚ الدول على اǙلتزام بتطبيق اǙتفاقياƘ خاصة تلǁ التي تنƭ على المساواة بين                

 .الرجل والمرأة
فـاألمم المـتحدة اهتمـƘ بقضايا المرأة فبعد صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ازداد اǙهتمام بحقوق                 

ين الرجل والمرأة وفي هذا الصدد صدر العهد الدولي في سنة       اإلنسـان مـع تركيز على ضرورة المساواة ب        
م وتضمن تعهد الدول األطراف فيه بضمان مساواة الذكور واإلناƚ في           1976م والـذي طـبق في       1966

وتواصل عمل األمم المتحدة في عقد المƌتمراƘ       . التمـتع بجمـيع الحقوق اǙقتصادية واǙجتماعية والƛقافية       
ترǎ بضرورة التحرǙ ǁنتشال المرأة من أسباب البƌس والفقر ورأƘ ضرورة التعليم            وƍصدار النشراƘ التي    

ويعتبر ƍعالن ƍزالة التمييز ضد     . "سيداو"للمرأة وان المرأة تعاني من اǙضطهاد والتعذيب وتوƜ ذلǁ باتفاقية           
في ترشيح نفسها   حق المرأة في التصويƘ في جميع اǙنتخاباƘ و       : المرأة من أهم الصكوǁ الدولية وقد تضمن      

لجميع الهيئاƘ المنبƛقة عن اǙنتخاباƘ العامة وحقƃها في التصويƘ في جميع اǙستفتاءاƘ العامة وحقƃها في تقلد                
 .المناصب العامة ومباشرة جميع الوظائف

 :كذلǁ أنشأƘ األمم المتحدة أجهزة تعالƝ قضايا المرأة وهي
 لجنة مركز المرأة. 1
 .ا على التمييز ضد المرأةاللجنة المعنية بالقضاي. 2
 .شعبة النهوƯ بالمرأة. 3
 .صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة. 4
 .المعهد الدولي للبحوƚ والتدريب للنهوƯ بالمرأة. 5

م انعقد المƌتمر العالمي لعقد األمم المتحدة       1975ففي المكسيǁ   . نشـطƘ المƌتمراƘ الخاصة بحقوق المرأة     
        ƍ تحسين حالة المرأة على األصعدة الوطنية           للمـرأة وأكـد علـى ضـرورة Ưالتي تعتر Ƙزالة كافة العقبا

والدولية وعقد مƌتمر استراتيجية نيروبي التطلعية للمرأة وتضمن المƌتمر اتخاذ قاعدة قانونية تكفل المساواة              
 للمرأة بالرجل في الحقوق والمسƌولياƘ وتوفير التسهيالƘ من أجل 
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م 1995م عقد مƌتمر الدول حول السكان والتنمية وفي         1994ل وفي عام    المسـاواة في شروط فرƭ العم     
عقـد مƌتمـر القمة للتنمية اǙجتماعية في كوبينهاجن وقد حاول لفƘ انتباǉ العالم ƍلى دور المرأة في التنمية                   

بع المƌتمر الدولي الرا  (م انعقد   1995وفي سبتمبر   . وعـبر عن قلقه ƍزاء وضع المرأة وما تعانيه من تمييز          
مشكلة الفقر المتزايدة والضاƹطة على المرأةÜ كل       : للمرأة في بكين عاصمة الصين وكان أهم محاور اهتمامه        

                Ƙالحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويا ƭعدم مساواة المرأة في فر Üالعنف ضد المرأة Ƴأنوا
 .)مستوياƘوخصوصا في مواقع اتخاذ القرار وضعف ƈلياƘ تنمية المرأة في كل ال

 
 :تطابق االتفاقيات الدولية مƲ القوانين المحلية

نقـارن هـنا بين أهم المواد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحسبانها الوعاء الدولي                   
الجـامع لحقوق المرأة وما جاء في التشريعاƘ السودانية من دستور وقوانينÜ ونرفق كملحق تخطيطا تقييميا                

 . المقارنة والتطابقÜ في حالة وجودǉيوضح
 

  : 
 )أ/2(جاء في اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ـ المادة 

تجسـيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة األخرƍ ǎذا لم يكن هذا               
 .ق الفعلي لهذا المبدأ من خالل القانون والوسائل المناسبةالمبدأ قد أدمƝ فيها حتى اآلن وكفالة التحقي

م وكل الدساتير   1998من دستور جمهورية السودان لسنة      ) 21(تطـابق هـذǉ المادة مع ما جاء في المادة           
 .التي سبقته

جمـيع الناس متساوون أمام القضاء والسودانيون متساوون في الحقوق والواجباƘ في وظائف الحياة العامة               "
Ǚية                  وǙيجـوز التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية وهم متساوون في األهلية الوظيفية والو 

 ."العامة
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 :من االتفاقية) 3(المادة 
تتخذ الدول األطراف في جميع الميادين وǙ سيما السياسية واǙجتماعية واǙقتصادية كل التدابير لكفالة تطور               

 .ينالمرأة وتقدمها الكامل
 

  : 
 :من االتفاقية ) ب/5(المادة 

كفالـة أن تتضـمن التربـية األسرية تفهماŹ سليماŹ لǖمومة بوصفها وظيفة اجتماعية واǙعتراف بالمسƌولية                
المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم على أن يكون مفهوماŹ أنŇ مصلحة األطفال هي                 

 . في جميع الحاƘǙاǙعتبار األساسي
 م1998تقارب ما جاء في دستور 

ترعى الدولة نظام األسرة وتيسر الزواƜ وتعنى بسياساƘ الذرية وتربية األطفال وبرعاية المرأة ذاƘ الحمل               "
 "أو الطفل وبتحرير المرأة من الظلم في أي من أوضاƳ الحياة ومقاصدها وتشجيع دورها في األسرة والحياة

 
   : 

 ) 6(جاء في االتفاقية المادة 
تـتخذ الـدول األطـراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلǁ التشريع لمكافحة جميع أشكال اǙتجار بالمرأة                  

 .واستغالل دعارة المرأة
 :تطابق 

 يعد مرتكبا جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل          :م  1991القـانون الجناƏـي لعام      ) 154(المـادة   
رة بحيـƚ يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها يعاقب بالجلد بما Ǚ يتجاوز                  الدعـا 

Ƙسنوا ƚالƛ تتجاوز Ǚ مائة جلدة أو السجن مدة. 
يقصـد بمحل الدعارة أي مكان معد ǙجتماƳ رجال ونساء أو رجال ونساء Ǚ تقوم بينهم عالقاƘ زوجية                  . 1

 .يها حدوƚ ممارسة جنسيةأو صالƘ قربي وفي ظروف يرجح ف
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 ):1991(من القانون الجناƏي لعام ) 155(المادة 
مـن يقـوم بƎدارة محل للدعارة أو يƌجر محالŹ أو يسمح باستخدامه وهو يعلم بأنه سيتخذ محالŹ للدعارة                   . 1

 المحل  يعاقب بالجلد بما Ǚ يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة Ǚ تجاوز خمس سنواƘ كما  يجوز الحكم بƹƎالق                  
 .أو مصادرته

يعاقب بالجلد بما Ǚ يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة Ǚ          ) 1(مـن يـدان للمرة الƛانية بموجب أحكام البند          . 2
 .تجاوز عشر سنواƘ مع مصادرة المحل

 .في حالة ƍدانة الجاني للمرة الƛالƛة يعاقب باإلعدام أو السجن المƌبد مع مصادرة المحل. 3
4 .      Ǚ ƘǙفـي جمـيع الحـا                Źعالما ǁللمحل أو كان المال ǁذا كان الجاني هو المالƍ Ǚƍ يحكـم بالمصـادرة 

Ưالغر ǁباستخدامه لذل. 
كذلǁ فان مرتكبي جريمة اƹǙتصاب يعاقبون بالجلد والسجن عقوبة صارمة ƍذا كانƘ ضد األطفال أما النساء                

عاقب المرأة فيها بالجلد ـ وهذǉ      الـبالغاƘ فعليهـن ƛƍباƘ أنه اƹتصاب وǙƍ أصبحƘ في ƍطار الزنا وعليه ت             
Źواجتماعيا Źمنهن جسمانيا ǎمن قبل الرجال األقو Ƙالنساء المستضعفا ǁفجوة في القانون خاصة انتها. 

 
  : 

 )7(جاء في االتفاقية المادة 
ة للبلد وبوجه   تـتخذ األطـراف التدابـير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعام               

 :خاƭ تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في
 التصـويƘ فـي جمـيع اǙنـتخاباƘ واǙسـتفتاءاƘ العامة وأهلية اǙنتخاباƘ لجميع الهيئاƘ التي ينتخب                  .أ

 .أعضاƌها باǙقتراƳ العام
امة وتأدية جميع المهام    المشاركة في صياƹة سياسة الحكومة وتنفيذ هذǉ السياسة وفي شغل الوظائف الع           . ب

 .على جميع المستوياƘ الحكومية
Ƙ .ير الحكومية التي تعنى بالحياة السياسية والعامة للبلدƹ Ƙوالجمعيا Ƙالمشاركة في جميع المنظما. 
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 :تقارب 
 )9(م المادة 1998م تعديل 1995ما جاء في قانون االنتƢابات لسنة 

 :يشترط ألهلية الناخب أن يكون 
1 .Źسودانيا 
 .بالغا من العمر ƛمانية عشر سنة في تاريƣ قفل سجل الناخبين. 2
 .سليم العقل. 3
مقـيماŹ بالدائرة لمدة Ǚ تقل عن ƛالƛة أشهر في وقƘ قفل سجل الناخبين ويستƛنى السودانيون خارƜ البالد                  . 4

 .من شروط اإلقامة في حالة اǙقتراƳ لرئاسة الجمهورية أو اǙستفتاء
 )21(وأيضا المادة 

 شخصاŹ ممن تنطبق عليهم أهلية الناخب في الدائرة بترشيح أي شخƭ تنطبق عليه              20يتقدم ما يقل عن     . 1
 .شروط أهلية مرشح رئاسة الجمهورية ليكون رئيساŹ للجمهورية

 يذكر في طلب الترشيح اسم المرشح وعنوانه وأسماء المزكين وعناوينهم. 2
 ):37(المادة 

 :اسة الجمهورية أن يكون المرشحيشترط ألهلية الترشيح لرئ
1 .Źسودانيا. 
 .سليم العقل. 2
 . سنة40بالغا من العمر . 3
 .لم تسبق ƍدانته منذ سبع سنواƘ في جريمة تمس الشرف أو األمانة. 4

 ):38(المادة 
 .يجوز لكل ناخب ترشيح من يراǉ لرئاسة الجمهورية على أن يزكى المرشح وفق القانون

 ):56(المادة 
 . وǙية وال ينتخبه الشعب بالوǙية وفق الدستور والقانونلكل. 1
 .يشترط في من يرشح لمنصب الوالي ذاƘ شروط المرشح لرئاسة الجمهورية. 2
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 ):67(المادة 
 :يشترط ألهلية العضوية بالمجلس الوطني أن يكون المرشح

1 .Źسودانيا 
 .بالغا من العمر ƍحدǎ وعشرين سنة. 2
 .سليم العقل. 3
 .تسبق ƍدانته منذ سبع سنواƘ في جريمة تمس الشرف أو األمانةلم . 4

                 Źيل بالدها كما ذكر سابقاƛالمشاركة في تم ǁنتخاب وتولي المناصب الدستورية للمرأة وكذلǙأمـا كفالة حق ا
فتتطابق مع ما جاء في اǙتفاقية من تأكيد المشاركة في جميع المنظماƘ والجمعياƹ Ƙير الحكومية التي تعنى                 

 .الحياة العامة والسياسية للبلدب
 

 : 
 ):9( جميƲ أشكال التمييز المادة Ǎجاء في اتفاقية القضاء عل

تمنح الدول األطراف المرأة حقاŹ مساوياŹ لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو اǙحتفاظ بها أو تغييرها وتضمن                 
 الزوƜ أƛناء الزواƜ أن تتغير تلقائياŹ جنسية        بوجـه خاƭ أǙ يترتب على الزواƜ من أجنبي أو تغيير جنسية           

Ɯعليها جنسية الزو Ưالزوجة أو أن تعر. 
Þلحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها Źمساويا Źتمنح الدول األطراف المرأة حقا 

 :التطابق
 :قانون الجنسية

ب ذلǁ وبعد دفع الرسوم     يمـنح الوزير شهادة الجنسية بالميالد بالشكل المقرر ألي سوداني بالميالد متى طل            
 .المقررة

 ):22(م المادة 1998ونطابق أيضاŷ ما جاء في دستور السودان 
لكـل مولود من أم أو أب سوداني حق Ǚ ينزƳ في التمتع بالجنسية الوطنية وحقوقها واحتمال تكاليفها ولكل                   

 .نشء في السودان أو مقيم لسنواƘ عدة حق في الجنسية كما ينظمها القانون
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  : 
 )12(جاء في االتفاقية المادة 

 :المساواة في التعليم 
تعبƐ الدولة الجهود الرسمية والشعبية في سبيل محو األمية والجهالة وتكƛيف           : م1998تطـابق مع دستور     

 نظم التعليم على رفع العلوم والبحوƚ والتجارب العلميŇة وتيسير كسبها كما تعمل على تشجيع الفنون بأنواعها               
 .وتسعى لترقية المجتمع نحو قيم التدين والتقوǎ والعمل الصالح

 
  : 

 جاء في اتفاقية القضاء علǍ جميƲ أشكال التمييز
 ):11(المادة 

تتخذ الدول األطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذǉ من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في أيŇ ميدان                  
 :ي الرجل والمرأة في نفس الحقوق وǙ سيمالكي تكفل لها على أساس تساو

 .الحق في العمل بوصفه حقاƹ Źير قابل للتصرف لكل البشر. 1
 .الحق في التمتع بنفس فرƭ التوظيف بما في ذلǁ تطبيق معايير اǙختيار نفسها في شƌون التوظيف. 2
ي جميع مزايا وشروط    الحـق فـي حـرية اختيار المهنة والعمل والحق في الترقي واألمن الوظيفي وف              . 3

الخدمـة والحـق فـي تلقي التدريب وƍعادة التدريب المهني بما في ذلǁ التلمذة الصناعية والتدريب المهني                  
 .المتقدم والتدريب المتكرر

الحق في المساواة في األجر بما في ذلǁ اǙستحقاقاƘ والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل                 . 4
 .وكذلǁ المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العملالمتعادل القيمة 

5 .Ưالتقاعد والبطالة والمر ƘǙسيما في حاǙجتماعي وǙالحق في الضمان ا. 
 :يقابل Ƥلك في التشريعات السودانية

 :م1997قانون العمل لعام 
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 ):4(المادة 
 في خدمة صاحب العمل     يقصد به كل شخƭ ذكر أو أنƛى Ǚ يقل عمرǉ عن سƘ عشرة سنة يكون              : العـامل 

وتحـƍ Ƙدارتـه أو ƍشـرافه سواء كان يعمل بعقد مكتوب أو شفوي صريح أو ضمني أو سبيل التدريب أو                     
 .التجربة أو يقوم بعمل ذهني فنياŹ كان أو كتابياŹ أو ƍدارياŹ لقاء أجر أياŹ كان نوعه
م مهنة أو عمل معين خالل مدة       يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتدريب العمال الذين يلتحقون بخدمته على تعل           

 .معينة وذلǁ وفقاŹ لمقتضياƘ العمل واحتياجه
Ǚ يجـوز تشـغيل النسـاء في األعمال الخطيرة أو األعمال التي تحتاƜ لمجهود جسماني كبير أو المضرة                   
بالصـحة كحمـل األƛقال واألعمال التي تƌدǎŇ تحƘ باطن األرƯ أو الماء وكذلǁ األعمال التي تعرضهن                 

 .د السامة أو البرودة أو الحرارة التي تجاوز الحدود المعقولة لتحمل النساءللموا
Ǚ يجـوز تشغيل النساء فيما بين العاشرة مساء والساعة السادسة صباحاŹ ويستƛنى من ذلǁ تشغيل النساء                 . 1

 .في األعمال اإلدارية والمهنية والفنية أو أي أعمال للخدماƘ اǙجتماعية والصحية
يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع اللجنة أن تسمح بالشروط التي           ) ƹ)1م من أحكام البند     علـى الر  . 2

Źتقرها ألي فئة من النساء بالعمل ليال. 
 :م1997قانون العمل لعام 

 ):42(المادة 
تخفƯ ساعاƘ العمل بساعة واحدة في اليوم للعمال الصائمين خالل شهر رمضان وللمرضعاƘ لمدة سنتين               

 .يƣ الوǙدة على أن تكون الساعـة مدفوعة األجرمن تار
 ):43(المادة 

 ).22(فيما عدا الحاƘǙ التي يصدر فيها قرار من السلطة المختصة ومع مراعاة أحكام المادة . 1
يجـوز لصـاحب العمـل عند الضرورة الطارئة أن يكلف العامل بأداء عمل ƍضافي بعد ساعاƘ العمل                  . 2

زيد عن أربع ساعاƘ وفيما عدا حاƘǙ الضرورة الطارئة يكون العمل اإلضافي            الرسـمية مباشـرة مدة Ǚ ت      
Ƴنتي عشرة ساعة في األسبوƛفي اليوم أو ا Ƙتزيد مدته عن أربع ساعا Ǚباتفاق الطرفين على أ. 

 ).1(في جميع األحوال يكون العمل اإلضافي اختياراŹ بالنسبة للنساء في حدود ما قرŇر في البند . 3
 المرأة العاملة بعد انقضاء ستة أشهر على تعيينها وفي كل سنة Ǚحقة تقضيها في الخدمة ƍجازة                 تسـتحق . 1

 :وضع بأجر كامل تحسب على الوجه اآلتي
-I                   الذي يرجح حصول ƣكل من التاري Ƙبƛأربعـة أسابيع قبل الوضع وأربعة أسابيع بعد الوضع على أن ي 

Źالذي يتم فيه الوضع فعال ƣبشهادة الطبيبالوضع فيه والتاري . 
-II           عليها في  الفقرة ƭلتصبح أسبوعين قبل الوضع      ) أ( يجوز السماح بنفس المدة المنصو Źاختيارا ǉأعال
 . أسابيع بعد الوضع6و
Ɯ .             المرأة العاملة بعد انقضاء المدة المسموح بها في الفقرتين Ƙذا تغيبـƍ)ب(و) أ (    Ɲنات Ưبسبب مر ǉأعال
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 .قادرة على استئناف العمل بشهادة من الطبيب تعتبر في ƍجازة مرضيةعن الحمل مما يجعلها ƹير 
من هذا القانون Ǚ يجوز فصل المرأة أƛناء        ) 50(من المادة   ) ب(و) أ(مـع عدم اإلخالل بأحكام الفقرتين       . 2

 .فترة الحمل أو الرضاعة
 :م1997قانون العمل لعام 

 :راتب كامل تبدأ من تاريƣ وفاة الزوƜ على أن للمرأة العاملة التي يتوفى عنها زوجها ƍجازة عدة ب
 . تكون مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ƍذا لم تكن المرأة حبلى.أ 
ƍذا كانƘ المرأة حبلى تستمر ƍجازة العدة بحيƚ تنتهي بوضع الحمل وفي هذǉ الحالة يرخƭ لها بƎجازة                 . ب

 .وضع مدتها ƛمانية أسابيع ابتداء من تاريƣ الوضع
 قانون العمل على أنƃه بالرƹم من صدور القانون بالمساواة بين الرجل والمرأة في الوظيفة Ǚƍ انه                 ويƌخذ على 

عملياŹ مازالƘ هنالǁ ترقياƘ في بعƯ المواقع تستƛنى المرأة منها مƛل القواƘ النظامية مƛالŹ كما نصǙ Ƙئحة                 
 .املة من الخدمةم على الزي الشرعي والذي بموجبه يمكن أن تفصل الع1994الخدمة لسنة 
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  : 
 : ما جاء في اتفاقية القضاء علǍ جميƲ أشكال التمييز

 تقارب في التشريعات السودانية): 13(المادة 
 :م  وقوانين الصحة اإلنجابية 1997قوانين الصحة العامة لسنة 

اية أƛناء الحمل والوǙدة    والتي تمنح الحق المتساوي في العالƜ والرعاية الصحية وتمنح المرأة الحق في الرع            
وهنا يالحظ اختالف في أن     . وفي التناسل بسالمة بما في ذلǁ استخدام تنظيم األسرة من أجل سالمة األمومة            

 .حق استخدام وسائل تنظيم األسرة وتوفرها ƹير وارد في قوانين السودان وهو األمر الذي دار حوله جدل
 :  تنƫ علǍ حق التنقّل والحركةفي االتفاقية) 23(المادة : محور حق التنقل

 :م1998تطابق ما جاء في الدستور لعام 
                  Ǚƍ يجوز تقييد حريته Ǚليها وƍ منها والدخول Ɯلكل مواطن الحق في حرية التنقل واإلقامة في البالد والخرو

 .بضوابط القانون
 

   : 
 ):15( المادة جاء في اتفاقية القضاء علǍ جميƲ أشكال التمييز

 . التي تنƭ على مساواة المرأة مع الرجل أمام القانون
تـتطابق قوانيـن السودان في ƍقرارها الحق في التقاضي الذي تكفله لجميع األشخاƍ  ƭذ Ǚ يحرم أحد من                    

 .دعوǎ وǙ يƌخذ في خصومة جنائية أو في معاملة Ǚƍ وفقاŹ للقانون
 

    : 
 )16(ادة الم

                    Ɯعلـى اتخـاذ جميع التدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة بالزوا ƭالتـي تـن
 .والعالقاƘ األسرية

 م 1991هذǉ المادة تخالف في بعƯ من جزئياتها ما جاء في قانون األحوال الشخصية لعام 
 :على النحو التالي



 193

: 
 :م1991 قانون األحوال الشƢصية لعام

بنـي هـذا القانون على أساس ديني تراعى فيه أحكام الشريعة اإلسالمية ففي مجال الخطبة والزواƜ تراعى                  
 .مسألة التحريم

الكفاءة من جانب الزوƜ عند ابتداء العقد ـ الزوƜ على          ) 20(ـ فـي مجال الكفاءة في الزواƜ تعتبر المادة          
 ).69م(زوجته 

 ).81المادة ( بأن نفقة األطفال على أبيهم ـ في مجال اإلنفاق حدد القانون
ـ فـي هـذا القـانون يعتبر الطالق حقا للرجل وقد وردƘ بعƯ الحاƘǙ التي يتم فيها طلب الزوجة حق                     

التطليق للعيب أو المرƯ ـ العنة ـ الضرر ـ الشقاق ـ الفدية ـ اإلعسار ـ الغياب ـ الفقدان                  (الطـالق   
 ).عانـ الحبس ـ اǙيالء ـ الظهار ـ الل

 )وǙية على النفس لǖب وعلى المال لǖب(ـ في مجال الوǙية علي القاصر 
Źالرجل شرعا ƚالمرأة أقل من ميرا ƚفان ميرا ƚـ في مجال المواري. 

وعلـيه فـان المسـاواة الكاملـة في اإلنفاق والوǙية والطالق والميراƹ ƚير مكفوƘǙ في قانون األحوال                  
ن كان القانون قد كفل للمرأة حق الطالق والميراƍ         ƚ من اǙتفاقية و   16المادة  الشخصية وهي التي تنادي بها      

 .Ǚƍ انه ƹير متساوي  ولم يمنحها حق اإلنفاق والوصاية دون الوǙية ألطفالها
في خاتمة هذا الجزء يمكننا أن نعتبر أن دستور وقوانين السودان شملƘ على العديد من التطابق مع المواƛيق                  

 . يتعلق بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجلالدولية فيما
ƍنŇ اǙخـتالف أساسـي في مجال األسرة والصحة اإلنجابية فيما يتعلق بالميراƚ والطالق واإلنفاق و الوǙية            
علـى األبناء واإلجهاǙƍ Ư أننا نالحظ أن العديد من األسر ذاƘ األمالǁ التي تورƚ قد تستخدم الوصية أو                   

ة ƍذا أراد الوالدان المساواة بين األبناء والبناƘ أو كان لديهم بناƘ دون أوǙد ذكور أو أراد                 المـنح أƛناء الحيا   
 كما نالحظ أيضاŹ أن قانون األحوال الشخصية قد كفل للمرأة -الزوƜ هبة أمالكه للزوجة ƍذا لم يكن له أبناء  

بالعصمة ƍن أرادƘ ذلǁ ـ Ǚƍ      حـق وضع قيود على الزوƜ حين العقد ومنحها حق تطليقها نفسها بما يعرف               
 Ǚ أن العرف السوداني 
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يحـبذ وضع شروط من قبل الزوجة على الزوƜ في موعد عقد الزواƜ رƹم أن القانون منحها ذلǁ الحق ـ                    
كمـا يالحـظ أن النسـاء العـامالƘ يقمن باإلنفاق على األسرة وعلى الزوƜ أيضاŹ في حالة عجزǉ ـ أما                     

 القانون ونجد عددا من النساء يلجأن لǘجهاƯ بأساليب متعددة وكذلǁ أن            اإلجهـاƯ  ألسباب صحية فيكفله     
الدولـة تبـيح وتوزƳ وسائل تنظيم األسرة وƍن كانƘ ليسƘ من أولوياƘ برامجها وǙ تحبذƍ ǉذا كان وسيلة                   

كما . لتخفـيƯ عـدد السكان ولكن تدعمه كوسيلة لسالمة األمومة للتباعد بين الوǙداƘ وليس لتحديد النسل               
تشـكل عقوبـة الزنا ƍشكالية للمرأة والرجل ولكن المرأة بصفة أكبر ƍذا نتƝ عنه حمل فƎنŇ الزنا يتضح في                    

 .المرأة وليس بالنسبة ƍلى الرجل فتتم عقوبتها بالجلد دون معرفة الجاني
 كذلـǁ لم ينƭ القانون على رƌية واضحة حول العنف ضد المرأة خارƍ Ɯطار القانون الجنائي للعقوباƘ في                 

ǎطائلة التعدي واألذ. 
 

   :      
    

وسـوف نتعرƯ لتقييم حركة مشاركة المرأة السودانية في الحياة السياسية ليس فقط من واقع التمƛيل النيابي                 
 :ولكن من خالل المƌشراƘ اآلتية

 .ية والمرأة في الجهاز التنفيذيالمكاسب التي أنجزتها الحركة النسو. 1
 .تقلد المناصب التنفيذية العليا. 2
 .مساهمة المرأة في العمل السياسي المحدد. 3
 .مساهمة المرأة في اإلعالم. 4
 .مشاركة المرأة في العمل النقابي.  5
 .مشاركة المرأة في المجتمع المدني.  6
 
1 .      : 

بخصوƭ مشاركة المرأة السودانية في العمل السياسي بهذا المعنى يمكن الحديƚ عن بداياƘ انخراط المرأة               
فـي العمل العام في مطلع القرن العشرين حينما انخرطƘ رائداƘ التعليم في العمل بالمدارس وفتح المدارس                 

 م 1924األولية منذ عام 
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لǁ العمل في التدريس والتمريƯ وبعƯ العمل الحكومي        ومـع توافـر فـرƭ للتعليم للفتاة وانخراطها بس         
                   Ƙبتكوين الجمعيا Źنسبيا Źعاليا Źئى تلقين تعليماƃالال Ƙالفتيا Ƙلى أن تقوم مجموعاƍ ǁذلـ ǎومجـال الطـب أد
النسـوية وكذلǁ قيام زوجاƘ كبار الموظفين والسياسيين أيضاŹ بتكوين الجمعياƘ النسوية ـ ويمكن القول ƍن                

في العمل السياسي بمفهومه المحدود تمتد جذورƍ ǉلى مرحلة تنامي الحركة الوطنية في وجه              نشـاط المـرأة     
                   Ƙالوق ǁالمرأة في العمل السياسي في ذل ǁن لم تشارƍمن القرن العشرين ـ و Ƙسـتعمار مـنذ األربعيناǙا

Ƙ في تلǁ المرحلة    بصورة فاعلة أي اǙنخراط في مƌتمر الخريجين و أعماله أو األحزاب السياسية التي تكون             
Ǚƍ أن النساء المتعلماƘ تعليماŹ جامعياŹ وƛانوياŹ قد بدأن في ƍنشاء الجمعياƘ الطوعية النسائية ـ واǙنخراط في                 
العمـل النقابي مƛل نقابة المعلمين والممرضاƘ والعمال ونشطƘ حركة المرأة المتعلمة بصورة عامة خالل               

  Ƙوالستينا Ƙستقالل          بيد أن المرأة الم   . الخمسـيناǙلى األحزاب السياسية بعد اƍ Ƙتعلمة بدرجة خاصة قد انتم
Ƙومشاركة في الندوا Ƙلالجتماعا Źاألحزاب حضورا ǁبالعمل الفاعل في تل . 

شـاركƘ المـرأة فـي العمل السياسي في األحزاب السياسية الحديƛة بدرجة كبيرة وفي األحزاب ذاƘ البعد                  
لستيناƘ من القرن العشرين وقد أدǎ ذلƍ ǁلى أن أقرƘ األحزاب           الطائفـي بدرجـة أقل خالل الخمسيناƘ وا       

م للمرأة 1956قـبول تعديـل في القوانين لصالح المرأة فكان أن تمƍ Ƙجازة منح المرأة حق التصويƘ عام     
م ƛم اǙنضمام   ƛ1964ـم اǙنـتخاب لكـل فئاƘ النساء مساواة مع الرجل وحق الترشيح عام               . المـتعلمة   

 والنƭ في قوانين ودساتير السودان كافة على المساواة         105 و   101 و   100لدولية رقم   ǙتفاقياƘ العمل ا  
فـي العمـل واألجر وفوائد ما بعد الخدمة والترقي و فرƭ التدريب وكل مميزاƘ العاملين بالخدمة المدنية                  

              ƛللمرأة العاملة تعتبر متقدمة م ǎحقوق أخر Ƙجتماعي كما منحǙا Ƴجازة   دون تمييز على أساس النوƍ ل حق
 4 أسابيع وƍجازة أمومة لمدة عامين مدفوعة األجر األساسي و ƍجازة عدة وفاة زوƜ لمدة                8الوضـع لمـدة     

أشـهر وعشرة أيام مدفوعة األجر وتمƘ تلǁ اإلنجازاƘ خالل فتراƘ بدأƘ منذ اǙستقالل وتوالƘ حتى عام                 
 م ƍصدار قانون 2001كما استطاعƘ المرأة التضامن حين أراد والي الخرطوم عام . 2001
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محلـي يحـرم المرأة من العمل في بعƯ المجاƘǙ وذلǁ بتعديل مادة في قانون العمل للخدمة العامة تمنع                   
النسـاء مـن العمل في المجاƘǙ التي تخدش الحياء وتجرح الكرامة وتشكل تلǁ ردة لمكتسباƘ المرأة ƍذ أن         

 يحرم المرأة من ولوƜ العديد من مجاƘǙ العمل فكان          تعريف ما يجرح الحياء والكرامة قد يكون خطيراŹ وقد        
كما أنŇ  . أن تضـامنƘ النساء رƹم تباين ميولهنŇ السياسية إلجهاƯ مشروƳ ذلǁ القانون وكان لهن ما أردن               

الحركة النسائية قد تحاورƘ حول ميزاƘ اإلجازة لǖمومة لفترة عامين ومضارها على عمل المرأة وتطورها               
 مفادǉ بأنŇ األجر األساسي المدفوƳ هو قليل بالنسبة للفئاƘ التي تستفيد منه وهن من في                فـيه وتوصلن ƍلى ما    
 سنة أي في بداياƘ سلم الخدمة المدنية وعليه لن يكون حافزا لتقاعس المرأة              35 - 20قمـة عمر اإلنجاب     

 .عن العمل وقد Ǚ تستخدمه العديد من النساء
انون كانƘ في مجال العمل والحقوق السياسية ولم تتطرق ƍلى          ويمكـن القـول ƍنŇ اإلنجـازاƘ في مجال الق         

مجـاƘǙ قوانيـن األحوال الشخصية بدرجة ملحوظة وƍنŇ مرونة قوانين األحوال الشخصية قد كانƘ بدرجة                
كبيرة مكتسبة من رǎƌ بعƯ القضاة من أصحاب الفكر المستنير الذين رأوا أهمية تعديل بعƯ القوانين مƛل                 

 فدية نفسها للتطليق وحق حضانة األطفال حتى سن السابعة للولد والتاسعة للبنƘ دون           ƍعطـاء المـرأة حـق     
كما استطاعƘ حركة المرأة من     . تدخل لǖب ولها الحق بعد ذلǁ في اللجوء للمحكمة حسب مصلحة األطفال           

اشزا ƍ  Ǚيقـاف نظـام الطاعـة الجبرية على المرأة وƍن بقي الحكم بالطاعة دون تنفيذǉ يجعل من الزوجة ن                  
ومما يƌخذ على الحركة النسوية عدم المطالبة بالعديد من التعديالƘ أو اإلضافة في القوانين              . تسـتحق النفقة  

لصـالح المـرأة الريفـية أو العامالƘ في القطاƳ الهامشي أو قوانين األسرة األخرǎ مƛل تقييد حق الطالق                   
افرƘ وƹير ذلǁ من أمور لم يتم التطرق لها         للزوƜ أو تعدد الزوجاƘ أو حضانة األطفال وƍن تزوجƘ أو س          

خـالل عقدي الستيناƘ والسبعيناƘ ـ وحتى اآلن Ǚ توجد Ǚƍ صيحاƘ قليلة من بعƯ الجمعياƘ تنادي منذ                  
ǁبذل Ƙعقد التسعينا. 

ƍنŇ المـرأة ظلـƘ تـنادي بمزيد من الصوƘ داخل الجهاز التنفيذي بوجود وزارة أو مجلس أعلى أو حتى                    
 مرأة في الجهاز التنفيذي وقد سعƍ ƘداراƘ خاصة بال



 197

وبمساندة من بعƯ األكاديمياƘ بالجامعاƘ بدأƘ الصيحاƘ تتعالى من         . عـدد من النساء في الجهاز التنفيذي      
م وقد كان لهن ذلƍ ǁذ أنشئƍ ƘداراƘ في وزاراƘ     1980أجـل ƍقامـة ƍداراƘ خاصة بالمرأة منذ بداية عام           

م وكذلǁ بدأ مƌخراŹ    1983م والرعاية اǙجتماعية    1989ي  م والتخطيط اǙقتصاد  1989الـزراعة عـام     
تنامـي وجود ƍداراƘ المرأة أو ذاƘ العالقة بالمرأة مƛل ƍدارة المرأة والسالم بوزارة الخارجية ووحدة المرأة            
بـوزارة العـدل و ƍدارة الصحة اإلنجابية بوزارة الصحة و ƍدارة التغذية والمناشط المدرسية بوزارة التربية                

كل تلǁ اإلداراƍ Ƙما أن تكون      . علـيم كذلƍ ǁدارتي المرأة والمنظماƘ الطوعية بوزارة التنمية اǙجتماعية         والت
علـى رأسها امرأة في معظم الحاƘǙ في الهيكل التنفيذي ƹير القيادي أو توجد بها نساء فاعالƘ في ƍداراتها      

 محاور اهتمامه وقسم المرأة بالبنǁ  كمـا يوجـد المجلـس األعلى للطفولة الذي يعنى بالبنƘ الطفلة ضمن            -
ƍنŇ وجود عدد متنام من النساء في الجهاز التنفيذي وتقلد عدد منهن . الزراعـي وعـدد مـن البنوǁ الخاصة     

 :مناصب هامŇة أدǎ كل ذلƍ ǁلى عدد من اإلنجازاƘ لصالح المرأة نذكر أهمها 
ي السلفياƘ من البنوǁ خاصة البنǁ      تغـير نظـام السـلفياƘ للمـرأة المزارعة ƍذ أصبحƘ تمنح الحق ف             . 1

 كما تمنح تسهيالƘ بسيطة ألعمال ƹير       -الزراعـي دون اشـتراط كفـيل من رجل أو موافقة ولي أمرها              
 .زراعية مدرة للدخل دون ضماناƘ مادية

اعتـبار المـرأة المـزارعة شـريكا أصيال خاصة في ƹرب السودان لالستفادة من اإلرشاد الزراعي                 .  2
 .راعيةوالمدخالƘ الز

ƍدماƜ المرأة في العديد من المشروعاƘ المدرة للدخل التي تنفذها صناديق دعم الفقراء أو فروƳ األسرة                .  3
 . بالبنوǁ الخاصة

4  .                  Ƙقامة العديد من ورش العمل والدوراƍ المرأة في التيار الرئيسي للمرأة و Ɯدماƍ الوعـي العـام بأهمية
 .لدولةالتدريبية في هذا المجال للعاملين با

محاولة الضغط لتنفيذ مقرراƘ المƌتمراƘ الدولية خاصة المƌتمر العالمي الرابع للمرأة المنعقد ببكين ـ              .  5
مƌتمـر القاهرة فيما يتعلق بالصحة اإلنجابية ـ مƌتمر التنمية اǙجتماعية فيما يتعلق بدعم الفقراء والتصدي                

 .لمسألة تأنيƚ الفقر
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قليلة يبقى التحدي كبيرا ƍذ عجزƘ النساء العامالƘ في أجهزة الدولة عن            وبالـرƹم مـن هـذǉ اإلنجازاƘ ال       
           Ňستقطاب للخدمة المدنية لتسييسها ممǙا ǎفي وحدة الصف      التصـدي للعديد من القضايا كما أد Ƴلتصد ǎا أد
 :من أجل قضايا المرأة ـ ومن مالمح ذلǁ التشرذم والتصدƳ مسألتان هامتان

 ƍنهاء جميع أنواƳ التمييز ضد المرأة المعروفة بسيداو ـ ƍذ أن النساء في الجهاز               مسألة اǙنضمام Ǚتفاقية  . 1
التنفـيذي والسياسـي الـتابع للحـزب الحاكم ينقسمن ما بين مƌيد لالنضمام بتحفظاƘ و ما بين ƹير مƌيد                    

 . لالنضمام بحكم أنها اتفاقيه ذاƘ أبعاد أيد يولوجية تƌدي ƍلى تفكǁ األسرة والمجتمع اإلسالمي
ونجـد فـي الجانب اآلخر النساء المنتمياƘ لǖحزاب المعارضة والجنوبية وجبال النوبة ممن يعملن بالجهاز                
                 Ƙقƌتحفظ فهو م ǁنضمام الكامل لالتفاقية وان كان هناǙيدن اƌي Ƙيرهن من النشطاƹالتنفـيذي أو خارجه و

 المرأة المسلمة من مطباƘ ومنزلقاƘ      حتى يتم ƍنجاز مشروƳ التفسير المستنير لǘسالم ليخرƜ       ) 16(للمـادة   
 . الفكر اإلسالمي المنكفƐ الذي Ǚ يقبل حركة تحرير المرأة وتوقها ƍلى المساواة والعدل والمجتمع األفضل

2  .          Ưمن داخل الحزب الحاكم وبع Źسياسيا Ƙالنشطا Ưبع Ƙأصوا Ƙتعال ƚمسـألة الصـحة اإلنجابية حي
اإلنجابية وتنظيم األسرة بدعوǎ أنها منبƛقة من برامƝ األمم المتحدة          ممŇـن لهنŇ نفوذ لمهاجمة برامƝ الصحة        

التي تهيمن عليها الƛقافة الغربية و األمريكية بصفة خاصة وتهيمن على برامƝ األمم المتحدة رǎƌ مجموعة                
 مـن النسـاء صاحباƘ الفكر الذي يزمع أنƃه  يقود ƍلى التفكǁ اǙجتماعي وتقليƭ عدد سكان المسلمين ولذا                  

                  ƭوتقل ǁلى تفكƍ ديƌباطنها هو مخطط سي Ňالصحة اإلنجابية ألن Ɲوجـب محاربة كل ما هو متصل ببرام
 .المجتمع المسلم

فـأدƘŇ تلǁ الصيحاƍ Ƙلى عرقلة العديد من برامƝ الصحة اإلنجابية ومشروعاƘ سن القوانين لصالح الطفلة                
لزواƜ لترتفع من السن المحددة حاليا بعشر       والمـرأة مـƛل قانون منع جميع أنواƳ ختان اإلناƚ وتحديد سن ا            

 Ƙهن من      . سـنوا Ƙير في وضع التشريعاƛن لهن تأŇأو معظمهن مم Ƙعددا من القاضيا Ňسـف أنƌومـن الم
 حامالƘ الرأي ضد اǙنضمام لسيداو أو دعم القوانين لصالح الطفلة بمنع الختان
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مطالب التي تنادي بها الجمعياƘ النسائية       وتحديـد سـن للزواƜ للبنƘ فوق سن السادسة عشرة عاما وهي ال            
ǎاألهلية األخر Ƙوالمجموعا. 

ƍذن ƍن تقيـيم مسـاهمة الحركة النسوية قد تƛير التساƌل ƍن كانƘ هناǁ حركة نسائية تعمل بدرجة من أجل                    
ƍسـماƳ صوƘ مغاير لذلǁ الذي يوافق النظام الحاكم فأي من الدعواƘ هي الدعوة الحق ومن يستطيع تمييز                  

ǁذل. 
درجƘ العادة على أن المقاييس الدولية هي مقاييس عامة ومحايدة يمكن اǙحتكام لها ولكن تبقى اإلشكالية ƍذا                 

فمنهم من ذكر أن اǙحتكام     . أصـابنا الشـǁ و بدأنا الطعن في تلǁ المواƛيق والمقاييس فكيف يكون اǙحتكام             
لƍ ǁنŇ تفسير وحي اهللا قد تجاذبه المفسرون        ونقول في ذ  . لـيس لما يطرحه البشر وƍنما لما هو وحي من اهللا          

وأضـافوا فيه وأصبح هناǁ تيار لتفسيراƘ تسمى منكفئة وأخرǎ مستنيرة ـ يصبح الطريق عسيراŹ حول أي         
وتجدر اإلشارة ƍلى   . مـن التفسـيراƘ هـي األصح للعمل بها في هذا الزمان من القرن الحادي والعشرين               

واحدة تلوح باإلسالم مرجعية    : علمة في السودان بين تياراƘ متعددة     اإلشـكالية التـي تواجههـا المـرأة المت        
    ǁسالمي بفكر مستنير              -وتختلف في ذلƍ تأخذ ما بين مرجع ǎيق الدولية مرجعية وأخرƛتعتبر الموا ǎوأخر 

ومواƛـيق دولية ـ في ظل هذا التجاذب نجد أن تقييم تلǁ المشاركة واإلنجازاƘ من األمور العسيرة ـ ƹير                   
يمكن اعتبار تلǁ اǙختالفاƘ ظاهرة يمكن أن تƌدي ƍلى تقوية التيار المتوسط والذي Ǚ يتناƹم مع التيار                 أنƃـه   

العالمـي ـ ƹير أن اǙختالف قد أدƍ ǎلى رفع وعي المرأة المتعلمة والجامعية على وجه الخصوƭ بما هو             
           Ňل التصدي لمسائل العنف ضدƛمطروح في الساحة الدولية من قضايا للمرأة م      Ưالمرأة في ف ǁشراƍالمرأة و 

الـنزاƳ ومـداوƘǙ السـالم وتأنيƚ الفقر وحماية المرأة في القطاƳ الهامشي ورفع الوعي القانوني وحقوق                 
اإلنسـان لـدǎ القـاعدة من النساء فبدأƘ عدد من الجمعياƘ والجامعاƘ تعمل في هذا المجال بƎعداد المواد                   

 Ǚƍ أن تلǁ الجهود تظل محصورة طالما أنŇ أجهزة اإلعالم           - التعليمـية والمسـرحية والـدوراƘ التدريبية      
                 Ɛللفكر اإلسالمي المنكف Ɯيرو Źحكرا Ƙوطالما ظل Ǚتمنحها مجا Ǚ الرسـمية خاصـة المسـموعة والمرئية
ولصـورة المرأة النمطية التي تقبع في المنزل مطيعة خادمة لزوƜ مƛالي يوجد في أجهزة اإلعالم ـ فيعكس                  

 .ƹير موجودةاإلعالم صورة 
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2 .     : 
بصـورة عامـة يمكن القول ƍنŇ المرأة في السودان وبفضل انتشار التعليم وƍتاحة الفرصة لها للعمل العام قد                   
تبوأƘ مراكز ووظائف عليا في الدولة وأصبحƘ تشكل نسبة Ǚ يستهان بها في الخدمة العامة وتساهم بفعالية                 

اƜ والدخل القوميÜ وقد دخلƘ المرأة في كل مجاƘǙ الحياة بما في ذلǁ الجيش والقواƘ النظامية                فـي اإلنـت   
والـتدريس والقضـاء حيƚ شغلƘ منصب عضو المحكمة العليا ومحكمة اǙستئنافÜ والمهن الطبية المختلفة               

ة العليا والمناصب كما تقلدƘ المرأة الوظائف القيادي. ومجـاƘǙ المـال واألعمال وصارƘ مهندسة ومحامية      
في الحكم (م 1973التنفـيذية والسياسية والتشريعية وفي السلطة التنفيذية جاءƘ أول مشاركة للمرأة في عام    

حيـن أصبحƘ وزيرة ƛم وزيرة دولة ونائبة وزير فكانƘ هناǁ وزيرة فيدرالية واحدة              ) العسـكري الƛانـي   
 .ووزيرة دولة واحدة وأربع نائباƘ وزير

م وتبوأƘ  1999وكان ذلǁ في عام     . مة العسكرية الƛالƛة الحالية دخلƘ المرأة المحكمة العليا       وفي عهد الحكو  
         ƘياǙالو ǎعلى مستو Ƙوزيرا ƚالƛدولة و Ƙالمرأة منصب وزير اتحادي       . أربـع وزيـرا Ƙومن قبل تقلد

م وصلƘ المرأة ƍلى    2000م ومنصب والي وǙية جوبا وفي عام        1997 - 1996في عام   ) وزير صحة (
 .درجة سفير

بالـرƹم مـن تلǁ المعلوماǙƍ Ƙ أن ذلǁ المƌشر يƌكد ضعف تقلد النساء للمناصب التنفيذية العليا ƍذ أن جل                    
النساء العامالƘ في القطاعين العام والخاƭ تتركز وظائفهن في أدني السلم الوظيفي فتوضح ƍحصاءاƘ عام               

تفاƳ نسب البطالة و اإلحالة ƍلى المعاش        والتـي Ǚ يوجـد تطـور بعدهـا بل ربما تقهقر نتيجة Ǚر              1996
اإلجـباري وهـو مـا يعرف بالصالح العام ـ أن تلǁ اإلحصاءاƘ تƌكد أن معظم النساء Ǚ يتبوأن وظائف                    

أما الوظائف العليا التي يتم     . ƍدارية عليا في الدرجاƘ الخاصة والتي تتم بالتعيين السياسي في معظم األحيان           
ة فان القليل جداŹ من النساء يحظين بها سواء في الجهاز القضائي أو اإلعالمي ƍذ               الـتدرƜ فيها بالخدمة المدني    

م وستة في منصب قاضي محكمة عليا       2000نجد واحدة تبوأƘ منصب مدير وكالة األنباء للسودان في عام           
 واستئناف Ǚƍ أن ما دون ذلǁ من 
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ي للتعييناƘ في سلم القضاة منذ تقلد هذا        ويوضح الجدول أدناǉ العدد التنازل    . الدرجـاƘ يشـكو فـراƹا كبيرا      
وƍن لم يكن من الممكن     . النظام الحكم وهذا يƌكد على أيديولوجية Ǚ ترǎ أن المرأة تصلح لتقلد هذا المنصب             

 . الحديƚ عن قانون يحرم ذلǁ فƎنŇ الممارسة أدƍ ƘŇليه
Ƙفي عدد من السنوا Ưفي درجة قا Ƙيوضح التعيينا ǉديوان الموظفين بالقضائية المصدر : والجدول أدنا: 

 
     

2 
2 
2 
- 

4 
11 
23 

349 

1980 
1982 
1986 
1990 – 1996 

 
وǙ توجد من   . أمŇـا فـي سـلǁ الخارجية فنجد أنŇ عددا قليال يعمل بالسلǁ الدبلوماسي وتوجد سفيرة واحدة                 

 جامعة وهو عدد يزيد     26دياد يصل ƍلى    تلقـدƘ منصـب مدير جامعة بالرƹم من أنŇ عدد الجامعاƘ في از            
 ويوجد عدد قليل جدŇا في مناصب نواب رƌساء         –ليصـل ƍلـى حوالـي خمسـين بƎضافة الكلياƘ الجامعية            

ƍذ Ǚ يزيد العدد الذي يتبوأ تلǁ المناصب        . جامعـاƘ أو عمداء كلياƘ أو معاهد أو مراكز بحƛية أو أكاديمية           
Ƙ النسوية البحتة على العشرة رƹم وجود عدد Ǚ يستهان به من            باسـتƛناء الجامعـاƘ النسـوية أو الكلـيا        

األكاديمياƘ من حملة الدكتوراǙƍ ǉ أن تعين مدراء الجامعة من قبل وزراء التعليم العالي ورئاسة الجمهورية                
كما Ǚ يوجد من تبوأƘ منصب وكيل       . خاصـة بعد ƛورة التعليم العالي Ǚ يأخذ النساء المƌهالƘ في الحسبان           

 .ارة ولكن يوجد عدد في رئاسة اإلداراƘ أي الدرجة الƛالƛة أو الرابعةوز
 وزارة القوة العاملة أن العاملين في المناصب العليا يمƛلون          1996تƌكـد دراسـة عرƯ القوة العاملة لعام         

 نساء يتمركز معظمه بالحضر بالرƹم من أنŇ        %3.3رجال و  % 96.6 من القوǎ العاملة منهم      % 4.9
  من العاملين ƛ44%لن النساء يم
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بالقطاƳ الزراعي ƹير التقليدي Ǚƍ أن تلǁ % 35الكتابية و % 35مـن الفنـية و    %24بالوظـائف المهنـية     
المشـاركة فـي القطاعـاƘ المختلفة لم تنعكس رأسيŇا بل تمركزƘ أفقياŹ وذلǁ للمعوقاƘ الƛقافية واǙجتماعية               

ماƘ أدناǉ التي توضح زيادة نسبة النساء المطƃردة في قوة          والسياسية ـ والدليل على قوة تلǁ المعوقاƘ المعلو       
 .العمل في الهياكل الدنيا

% 5.22من جملة سكان السودان وتمƛل      % 49م تشكل النساء في السودان      1983وحسب ƍحصائياƘ عام    
من النساء الناشطاƘ اقتصادياŹ يعملن في القطاƳ       % 89وحوالي  . مـن القـوة العاملـة فـي القطاƳ الرسمي         

وازدادƘ نسبة العامالƘ في قطاƳ الخدمة العامة بصورة ملحوظة         . في القطاƳ الصناعي  % 4زراعي بينما   ال
     Ƙوبسبب زيادة عدد           ) م1995 ـ   85(فـي العشر سنوا Üمن ناحية Ɯلى الخارƍ بسبب زيادة هجرة الذكور

ǎمن ناحية أخر Ƙالخريجا. 
م 1996بة الرجال في بعƯ الوزاراƘ في عام        وقد زادƘ النساء العامالƘ في وزاراƘ الدولة حتى فاقƘ نس         

في ديوان  %  9.51من حجم القوة العاملة في وزارة التجارة اǙتحاديةÜ         % 2.53حيـƚ تشـكل النساء      
 .من المحاسبين في السودان% 54في وزارة الداخلية و % 7.50النائب العام و 

وفي . ذكور% 24مقابل  % 76عالم  م بلغƘ نسبة النساء العامالƘ في وزارة الƛقافة واإل        1999وفـي عام    
كان ) البنǁ المركزي (وفي بنǁ السودان    . من القوة العاملة  % 70وزارة المالية لنفس العام بلغƘ نسبة النساء        

 .م حوالي خمسمائة امرأة1995هناǁ في عام 
 ـ حسب ƍحصائية عام     )المدنية( في الدرجاƘ الصغرǎ في الخدمة العامة        %68.4وتحـتل المـرأة نسبة      

1995 Ü8.4م % Üةƛالƛلي الدرجة الƹو %7.9من شا Üانيةƛفي الدرجة األولى%4.3 في الدرجة ال  . 
 :والجدول أدناǉ يوضح تقلƭ فرƭ النساء في تقلد المناصب العليا ويوضح الفجوة النوعية
اية السلم التاسعة بد : جـدول يوضح نسبة الرجال والنساء في الدرجاƘ الوظيفية المختلفة من التاسعة فما فوق             

الوظيفـي واألولى أعالǉ أما األول وحتى الƛالƚ الخاƭ فهي تعييناƘ سياسية لدرجاƘ أعلى من التدرƜ في                 
 :م1990السلم الوظيفي تم ابتداعها منذ عام 
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الدرجة 
 التاسعة

الدرجة 
 الƙامنة

الدرجة 
السابعة

الدرجة 
الƢامسة

الدرجة 
الرابعة

الدرجة 
 الƙالƙة

الدرجة 
 الƙانية

جة الدر
Ǎاألول 

 Ƙالƙال
ƫاƢال

الƙاني 
ƫاƢال

األول 
ƫاƢال

 

 رجال 13 27 18 135 183 394 592 1594 2341 3875 2082
 نساء Ǚ يوجد Ǚ يوجد Ǚ يوجد 7 9 36 93 364 735 1182 2453
117.8 نسبة  - - - 5.2 3.8 9 13.4 22.8 31.4 30.3

 مƏوية
 )م2001الخرساني : (المصدر 

 
د النساء في الوظائف القيادية قد انخفضƘ باإلشارة ƍلى نسبة تبوŇئهنŇ للوظائف المهنية             يتضـح أن نسـبة تقل     

 للرجال ـ والمعروف أنƃه حسب الهيكل الوظيفي من المفترƯ أن يتم التدرƜ             %55.2 مقـابل    33.8%
اتخاذ للمهنييـن فـي الوظائف العليا ـ مما يشير ƍلى أن هناǁ عقباƘ عديدة أمام وصول المرأة ƍلى مواقع                    

ŹحقاǙ ليهƍ القرار وهذا ما سنشير . 
 
3 .      : 

 
 :مشاركة المرأة في االنتƢابات واألحزاب السياسية. أ

شـملƘ مشـاركة المرأة في األحزاب تسجيل النساء في سجالƘ اǙنتخاباƘ والتوعية للتصويƘ وحƛهن على              
     Ƙكد اإلحصاءاƌذ تƍ Ƙالنساء    التصوي Ƙق نسبة تصويŇعامي    . على تفو Ƙم في  1986 و   1965ففي انتخابا

للرجالÜ وفي  % 78للنساء من مجموƳ النساء في عمر التصويƘ مقابل         % 83الخـرطوم مƛالŹ كانƘ نسبة      
 ).م2001المصدر محاسن عبد العال (للنساء % 84للنساء والشمالية % 72النيل األزرق 

نذ الستيناƘ بفعالية وفاقƘ نسبة تصويƘ النساء نسبة تصويƘ الرجال كما           شـاركƘ المـرأة في اǙنتخاباƘ م      
ǉالجدول أدنا ǁيوضح ذل. 
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 م1986جدول يوضƞ نسبة مشاركة المرأة في االنتƢابات مقارنة بالرجل في انتƢابات عام 
     

 الخرطوم % 40 % 24

 النيل األزرق % 31 % 24

 عالي النيلأ % 21 % 12

 بحر الغزال % 28 % 15

 دارفور % 28 % 17

 كسال % 24 % 57

 كردفان % 23 % 16
 

ومـن هـذا الجـدول يتضح ƍعداد المرأة وقابليتها ووعيها ودورها الفعال في العملية السياسية وبالتالي في                  
 في العملية اǙنتخابية ألنŇ     في السودان حيƚ تفوŇقƘ على الرجل     ) ƍحدǎ ديناميكياƘ التغيير  (الحـركة السياسية    

ƃǙƍ أنŇ تلǁ المشاركة في اǙنتخاباƘ لم تعكس        . المشاركة في العملية اǙنتخابية تعكس سلوكا سياسيا وحضاريا       
كذلǁ كانƘ مساهمتهن في حضور     . مشـاركة فـي الدخـول للبرلمان كما سيتضح في المشاركة البرلمانية           

 المختلفة داخل األحزاب ƛم تطورƘ المشاركة لتشمل تحديد         اǙجـتماعاƘ والمشـاركة فـي اللجان السياسية       
 والمشاركة في اللجان التنفيذية ومƌسساƘ اتخاذ القرار        –ƍداراƘ أو قطاƳ سياسي للمرأة في معظم األحزاب         

داخـل الحزب وكذلǁ نشطƘ المرأة في أن تمƛل الحزب في المداوƘǙ والمفاوضاƘ داخل السودان وخارجه                
طاب والتعبئة ومجموعاƘ الضغط وتكوين الخاليا في العمل الحزبي السري والعلني وكذلǁ            وفي أعمال اǙستق  

فـي حمـل السالح في أعمال المعارضة المسلحة وشمل ذلǁ العمل المرأة في األحزاب الشمالية والجنوبية                 
 ".انظر ملحق تنظيماƘ النساء باألحزاب"وأحزاب جبال النوبة على حد سواء 

 ƍبŇان ƛورة أكتوبر التي 1964ل ƍنŇ عمل المرأة في العمل السياسي قد تطوŇر منذ عام   وعلـيه يمكـن أن نقو     
 .أطاحƘ بالنظام
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وقد أƛبتƘ المرأة قدرتها على العمل في جميع فنون العمل السياسي وقد استطاعƘ أن تكسب الƛقة في قدراتها                  

ƌد ƍلى أن تتبوŇأ المرأة منصب رئيسة Ǚƍ أن ذلـǁ ينطـبق علـى عدد قليل من النساء من جانب كما أنƃه لم ي           
حـزب أو نائـبة رئيسة حزب أو أن يتساوǎ عددهن مع الرجال في تبوƌŇ المناصب القيادية داخل األحزاب                   

            ŹحقاǙ قافية ـ المجتمعية والعائلية التي سنتطرق لهاƛال Ƙللمعوقا ǁذلـ ǎويعـز .    ǎيوضح مد ǉوالجدول أدنا
 : تفرƷ مشاركة المرأة في العمل الحزبي الم

 
 م1994جدول يوضƞ مشاركة المرأة في بعƭ األحزاب السياسية حتǍ عام 

 
     

 حزب األمة % 11 % 8 % 11

 الحزب المايوي اǙتحادي اǙشتراكي % 21 % 18 % 33

 الحزب اǙتحادي الديمقراطي % 2 % 3 % 11

  السودان-أة السودانية والعمل السياسي الƢرطوم ، المر1999محاسن عبد العال، : المصدر 
 
 : مشاركة المرأة في الحقاƏب الوزارية . ب

أمŇـا علـى مسـتوǎ المشاركة في الحقائب الوزارية أو الوالي فقد تقلدƘ النساء منصب وزير ووزير دولة                   
          Ƙخالل الفترا ǁيـة وعضـو لجنة تنفيذية للحزب الحاكم وكان ذلǙن ولكن في  وحتى اآل1972ووالـي و

األƹلـب األعـم واحـدة فـي بعـƯ الدوراƘ الوزارية ولم يتم تقلدها وزارة سيادية وƍنما وزارة الشƌون                    
اǙجتماعية وسميƘ تلǁ الوزارة بوزارة التخطيط اǙجتماعي حديƛاŹ وفي مرة واحدة وزيرة للصحة ووالية في               

 :الجدول أدناǉ يوضح ذلǁ. جنوب السودان بوǙية بحر الجبل
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 م2001 ـ 1972ول يوضƞ تقلد النساء الحقاƏب الوزارية منƤ  جد
 

  
 1972 نائبة وزير الشباب والرياضة

 1973 وزير الشباب والرياضة
 1975 وزير الشƌون اǙجتماعية

 1988 وزير دولة للشƌون اǙجتماعية
 1989 وزير دولة للتربية والتعليم

 1990 طوموزير وǙئي للتعليم وǙية الخر
 1993 وزير دولة للتخطيط اǙجتماعي

 1993 وǙية اǙستوائية بجنوب السودان-وزير وǙئي وزارة الƛقافة واإلعالم
 1994  وال بجنوب السودان26والي وǙية الوحدة من 

 1994  وزراء وǙئي4
 1999 وزير صحة اتحادي

 1999  وزراء دولة اتحادي ووǙئي4
 2001 ماعي اتحاديوزير التخطيط اǙجت

 األسباب التي تƙƊر علǍ مشاركة المرأة في العمل السياسي رسالة          1999عويضة محمد أحمد    : المصـدر   
 .م2001 وعبدǇ مƢتار – السودان –جامعة األحفاد للبنات : ماجستير 

 
 :المشاركة في البرلمانات . ج

م كانƘ المرأة عضوا في     1964ة أكتوبر   وفـي مجال مشاركة المرأة في الجهاز التشريعي نجد أنƃه بعد ƛور           
م حصلƘ المرأة على حقوق سياسية جديدة حيƚ حدŇدƘ         1984 –م  1973وفي الفترة   . الـبرلمان التأسيسي  

والجدول أدناǉ يعكس نسبة مقاعد النساء في البرلمان في   ). (مجلس الشعب (لهـا نسـبة في عضوية البرلمان        
جدول أن هناǁ تصاعدا واضحا في نسبة مشاركة المرأة         ويتضح من ال  ) م1984م وحتى   1973الفترة من   

فـي الجهـاز التشـريعيÜ ويعني أنŇ دور المرأة في الحياة السياسية في تصاعد مستمرǙƍ Ň أنƃه Ǚ يصل ƍلى                     
ƘنتخاباǙوب فيه تماشيا مع المشاركة في اƹالمر. 
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 جدول يوضƞ عدد أعضاء النساء البرلمانيات
 م1985 ـ 1969مايوƢ ǎالل فترة الحكم العسكرǎ ال
 

        
 )م1973(مجلس الشعب األول  225 11 % 4.9

 )م1977-74(مجلس الشعب الƛاني  2250 12 % 4.8

5.6 % 17 304  ƚالƛم1977-74(مجلس الشعب ال( 

 )م1977-74(مجلس الشعب الرابع  368 18 % 4.6

 )م1977-74(س الشعب الخامس مجل 153 14 % 9.4
 

 1996 – 1958تمƙل المرأة في البرلمانات المƢتلفة Ƣالل الفترة 
 

%         
- - - - 95 1958 
- - - - - 1960-1946 

0.4 - 1 1 233 1965 
0 - 0 0 233 1968 
5.5 4 10 14* 255 1972-1973 
4.8 - - 12* 250 1974-1977 
5.9 - - 18* 304 1978-1980 
4.9 - - 18* 368 1980-1981 
9.2 - - 14* 153 1982-1983 
0.7 - 2 2 272 1986 
7.9 24 - 24 301 1992-1994 
5.7 21 1 21 400 1996 

 
 عطا البطحاني: المصدر 

نŇ نظام الحكم الشمولي امتدŇ خالل الفترة لـيس هـنالǁ ما يوضŇح أنŇ هذǉ المجموعة قد انتخبƘ أو عينǙƍ Ƙ أ       
 أسـلوب اǙنتخاب يحددǉ النظام ƹير متعدد األحزاب من          2001 – 1989 – 1969 و 1964 – 1958

 .خالل الحزب من خالل الحزب الواحد الحاكم
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تمƛيل وبالـرƹم مـن تلǁ المعلوماǙ Ƙ يمكن لنا أن نقول ƍنŇ مساهمة المرأة في العمل السياسي قياساŹ على ال                   

النيابـي تـزيد في فتراƘ النظم الشمولية وتتقلƭ في فتراƘ الديمقراطية ألنŇ في ذلƍ ǁجحافا للواقع وقراءة                  
  Ƙحصاءاǘنتخاب في زمن               . مغلوطـة لǙبالتعيين أو ا ƭه عن طريق التعيين يمكن لو أجيز نظام حصƃذ أنƍ

 1986 أو   1965لم يتبع ذلǁ النمط عامي      الديمقراطية لحصلƘ النساء على نسب تمƛيل نيابي عالية Ǚƍ أنƃه           
م ƍذ منح وقتها حق     1956في أول وƛاني انتخاباƘ تحصل فيها المرأة على حق اǙنتخاب بعد اǙستقالل عام              

وفي ظل األوضاƳ الƛقافية واأليديولوجية والسياسية واǙجتماعية       . التصـويƘ فقـط للمـتعلماƘ من الƛانوي       
العمل السياسي للمرأة كما سيرد تفصيله ǙحقاǙ Ź يمكن للمرأة أن تنمŇي واǙقتصـادية التـي تعوق نمو حركة      

كما سنوضح في ) نظام الحصƭ(قدراتهـا ومسـاهمتها السياسـية فـي الجانـب التشريعي Ǚƍ عن طريق              
Ƙالتوصيا. 

 م1965في الجمعية التأسيسية عام     % 0.6ارتفعƘ نسبة النساء ƍلى الرجال في البرلمان منذ اǙستقالل من           
 .م1994في المجلس الوطني اǙنتقالي في عام  ƍ9.2%لى 

 يتƃضـح أنƃه بالنسبة لمشاركة المرأة في البرلماناƘ أو المجالس التشريعية باختالف تسميتها وبأجهزة الحزب               
الحـاكم العلـيا ƍبŇـان النظم الشمولية أو مشاركتها في المجالس التشريعية على مستوǎ الوǙياƘ أو اللجان                  

على % 25و% 10 بأنـه بالرƹم من أن اللوائح قد نصƘ على ƍعطاء النساء كوته تراوحƘ بين                القاعديـة 
                   ǎتتعد Ǚ يلهنƛنسبة تم Ƙن من ملء المقاعد وظلƃأن النساء في العديد من األحيان لم يتمك Ǚƍ أحسن األحوال

 برلمانية وكانƘ  في أحسن األحوال عن طريق التعيين ولم تتبوأ سوǎ امرأة واحدة منصب رئيس لجنة             % 10
لجنة الشƌون اǙجتماعية أسوة بوزارة الشƌون اǙجتماعية ولم تفلح أيŇة امرأة في تبوƌ منصب رئيس أو نائب                 

 . رئيس المجلس التشريعي أو حتى رئاسة لجان سياسية أو اقتصادية بالبرلمان
برلمان العقلية الذكورية   ويعكـس ضـعف تولي المناصب القيادية السياسية سواء باألحزاب أو الحكومة أو ال             

 . المهيمنة التي تزكي دونية المرأة وهيمنة الرجل
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وبالـنظر ƍلى هذا التناقƯ بين حماسة المرأة للتصويƘ ومساهمتها في الحركة الوطنية وبين ضعف تمƛيلها                
م النساء  فـي المناصـب القـيادية تـتأكƃد أهمية تغير القيم لتعزيز مكانة المرأة ودورها القيادي وزيادة تنظي                 

 .وتوحدهن
 
4 .      : 

شـاركƘ المـرأة في التلفزيون واإلذاعة كمذيعاƘ لǖخبار ومقدŇماƘ برامƝ المنوعاƘ والبرامƝ السياسية ـ               
وبـرامƝ التوعـية والتƛقـيف واألسرة واألطفال ـ كما شاركن في ƍخراƜ وƍعداد بعƯ البرامƝ وكذا في                  

مال الفنية ـ Ǚƍ أنهن لم يتبوŇأن مناصب قيادية بتلǁ األجهزة ولم يكنŇ من صاحباƘ               اإلخـراƜ وبعـƯ األع    
أما الصحافة بالرƹم من أنƃه     . اتخـاذ القرار ولذا كانƘ أجهزة اإلعالم الرسمية تعبر عن وجهة نظر ذكورية            

لصحفي منذ فـي اآلونـة األخـيرة كـƛر عدد الصحفياƘ من الكوادر الصغيرة وأنŇ المرأة بدأƘ في العمل ا     
اǙسـتقالل وأخرجـƘ عدداŹ من المجالƘ الخاصة بالمرأة مƛل صوƘ المرأة وحواء الجديدة وقد تراوح عدد                 

وأصبحن محرراƘ . "انظر ملحق أسماء المجالƘ النسوية ". المجـالƘ النسوية ƍلى عشرة على فتراƘ مختلفة       
ية ƍخبارية ـ وهذا يƌكد بŃعد النساء       لـتلǁ المجالǙƍ Ƙ أن واحدة فقط هي رئيسة لتحرير جريدة يومية سياس            

عـن العمل الصحفي ذي الطابع السياسي وكذلǁ الصورة التي يحملها الرجل عن المرأة على أنها Ǚ تصلح                  
وǙ توجد في أƹلب األحيان صفحاƘ خاصة       . للعمـل السياسي وبذا العمل الصحفي الذي يتعلق بذلǁ المجال         

      ƃنƎف Ƙن وجدƍللمرأة في الصحف اليومية و           Ǚلى دور المرأة اإلنجابي أو قدراتها اإلبداعية وƍ ها تكون موجهة
تعكـس هموم الوطن التي أصبحƘ تحاصرها مƛل قضية تأنيƚ الفقر وارتفاƳ عدد النساء الالئى يعلنŇ األسر                 
                   Ƙمن قضايا تحرش أجهزة األمن فيما يتعلق بزي الفتاة أو المضايقا ǁير ذلƹو Üـر الحـرب على المرأةƛوأ

 ǎبدرجة خاصة     األخـر Ƙنسبة عطالة الخريجا Ƴوجود امرأة واحدة على رأس .  وارتفـا Ňنƍ وخالصة القول
              ǎأي امرأة على مد ƌŇة وواحدة رئيسة لتحرير صحيفة وعدم تبوŇعالمـي وهو وكالة األنباء السودانيƍ جهـاز

 تاريƣ السودان المعاصر في أي منصب ƍعالمي رسمي على مستوǎ وزارة اإلعالم
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يـة أو مواقع اتخاذ القرار في أجهزة األعالم مƛل منصب مديرة للتلفزيون أو اإلذاعة أو المسرح أو                   اǙتحاد
حـتى نائبة أو مديرة برامƝ بهذǉ األجهزة يƌكد ضعف وجود المرأة وفعالياتها في هذا المجال وهيمنة الرجل                  

               Ǚ جتماعي الذيǙالتغيير ا ƚحداƍ األجهزة التي تعتبر حيوية في ǉفساح المجال أمام     علـى هـذƍ يريد الرجل
وليس بƎمكان المرأة أن تدخل     . في رسالته وأجهزته القيادية   « ذكوريا»المـرأة فـيه ـ ولذا Ǚ يزال اإلعالم          

عـالم التƃـنافس بيسـر Ǚƍ عـبر سياسة دولة تمنح النساء كوته للتنافس عليها في أجهزة اإلعالم المسموعة                    
ح والسينما فهما صناعاƘ ومجاƘǙ ضعيفة في السودان بصورة عامة          أما مجال المسر  . والمرئـية والمكتوبة  

ويهيمـن علـيها أيضـاŹ الرجل وتعاملƘ المرأة مع ذلǁ بحذر وقد انضافƘ لقوة التقاليد التي Ǚ تحبذ اشتغال                    
 ).المسرح والسينما(النساء في ذلǁ المجال 

 
5 .      : 

النقابي فنجد أن مساهمة المرأة في العمل النقابي أيضاŹ محدودة وƍن كانƘ المرأة قد              أمـا فـي مجـال العمل        
حققƘ العديد من المكاسب العمالية Ǚƍ أن ذلǁ لم يتم عبر النقاباƘ بدرجة كبيرة بقدر ما تم عن طريق الحركة             

لنقاباƘ التي Ǚ يمكن أن     وǙ يمكن تقييم مساهمة المرأة في عمل النقاباƘ بمعزل عن الوضع العام ل            . النسـوية 
تقـوم بعمـل مطلبـي ذي جدوǎ في ظل النظم الشمولية التي حكمƘ السودان لفتراƘ طويلة ممŇا يƌدي ƍلى                    
ƍضـعاف الحـركة النقابية وبالتالي ƍمكانية تطور عمل المرأة النقابي ولذا أصبح عمل المرأة النقابي ضعيفا                 

لي جمعية المرأة العاملة Ǚƍ أنها لم تستطع تجميع النساء          بمسـتوǎ ضـعف تلǁ النقاباƘ وƍن أقام النظام الحا         
وتوضح المعلوماƘ ضعف مساهمة المرأة في العمل       . حولهـا أو تمـنح تفويƯ بالحديƚ باسم المرأة العاملة         
 :النقابي باإلشارة ƍلى بعƯ النقاباƘ على النحو التالي

في اللجنة المركزية أو المكتب التنفيذي      ـ نقابـة عمـال السودان في مجاƘǙ الري والطرق Ǚ يوجد امرأة              
 . عضوا44Źلالتحاد وتمƛل اللجنتان 

 عضوا في اللجنة    85ـ نقابـة عمـال السودان في مجاƘǙ الزراعة والغاباƘ والƛروة الحيوانية فمن أصل               
  65ومن أصل % 3 نساء فقط بنسبة 3التنفيذية نجد أن 
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لعدد األكبر لتمƛيل النساء النقابي يوجد في نقاباƘ العاملين         من النساء وا  % 3فـي المكتب التنفيذي نجد أيضا       
في المكتب التنفيذي أما في     % 13 عضو باللجنة التنفيذية و    100من  % 6فـي التعليم ƍذ تمƛل النساء نسبة        

في المكتب التنفيذي أي    % 4 و 125من أصل   % 3.2اǙتحـاد العـام للعاملين بالسودان فƎنŇ النساء يمƃƛلن          
 ).م2001 منقول من منال علي بشير 2001المصدر اتحاد عام العاملين بالسودان  (25ل واحدة من أص

وتƌكد هذǉ النسبة ضƉلة مساهمة المرأة في العمل النقابي على كافة المستوياƘ خاصة في المجاƘǙ التي تقل                 
ƍضافة ƍلى عدم   . واألسباب لتدني تلǁ المساهمة ترجع ƍلى العوامل السياسية       . فـيها مسـاهمة المرأة العاملة     

وعـي النسـاء بما ستقدŇمه اǙتحاداƘ والنقاباƘ للمرأة العاملة وعدم وجود الوقƘ للعمل النقابي ƍذ أن المرأة                  
تحـتاƍ Ɯلى زمنها في القيام باألعمال المنزلية التي Ǚ يشاركها الرجل فيها بدرجة ملحوظة والتي تسبب فيها                  

ل المرأة ووظيفتها الطبيعية التي خلقها اهللا عليها هي القيام بالدور           األيديولوجـية الذكورية التي تحتم بأنŇ عم      
 .اإلنجابي والذي يشمل ليس فقط اإلنجاب بل يتعداƍ ǉلى رعاية أفراد األسرة والمنزل

وهـذǉ الظاهـرة Ǚ تنطبق على المرأة العاملة في السودان فقط وƍنƃما هي تمƛل نموذجا عالميا ƍذ أن دراسة                    
 اتحادا أكدƘ ضعف مشاركة النساء في المناصب القيادية         160العمـل الدولـية في      قامـƘ بهـا مـنظمة       

 Ƙللنقابــا)ILO World - labour report 1997 - 98 Geneva. ( 
 
6 .    : 

ة فنجد أن   أمŇا على صعيد العمل العام في المجتمع المدني الذي يضم التنظيماƘ الطوعية ƹير الربحية المتعدد              
 16م تسجيل حوالي    1989 ـ   1986عـدداŹ كبيراŹ قد تم تسجيله من الجمعياƘ النسوية وقد شهدƘ الفترة             

م وحتى اآلن فقد    1995م أما خالل الفترة     1985ـ1969جمعـية نسوية من أصل ƛالƚ فقط خالل الفترة          
حية والمجموعاƘ النسوية   شـهدƘ هـذǉ الفترة انطالقة كمية ونوعية في عدد الجمعياƘ والشركاƹ Ƙير الرب             

 التي تعنى بشأن المرأة حتى بلغƘ عددا يناهز الخمسين 
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م وتعتبر الطفرة التي أدƍ Ƙلى ذلƍ ǁلى عوامل دولية أƛرƘ على            2001جمعـية ومجموعة نسوية حتى عام       
معياƘ كذلǁ  العمل المحلي ƍذ أن اهتمام المجتمع الدولي بالجمعياƘ النسوية وتمويلها أدƍ ǎلى زيادة ƍنشاء الج              

م قد شجعƘ النساء على تكوين المجموعاƘ والتنظيماƘ        1995التوصياƘ التي وردƘ في منهاƜ عمل بكين        
وتجدر اإلشارة أيضا ƍلى أن التحضير      . ليطرحـن بعـƯ مـن تلـǁ القضـايا محليا ذاƘ اǙهتمام الدولي             

لة بالسودان بتلǁ المƌتمراƘ    للمƌتمـراƘ العالمـية المـتعددة أدƍ Ƙلـى اهتمام منظماƘ األمم المتحدة العام             
والتجهـيز لها محلياÜ كل ذلǁ قد رفع الوعي وسط النساء المتعلماƘ بدرجة كبيرة فأقيمƘ الدوراƘ التدريبية                 
والمƌتمـراƘ لمناقشـة العديد من القضايا التي تهم المرأة أضف ƍلى ذلǁ وضع الحرب التي تخوضها البالد                  

لعديد من سكان الجنوب ƍلى العاصمة وƹيرها من المدن قد حتم على            واإلفرازاƘ التي أدƍ Ƙليها منها هجرة ا      
. المجـتمع المدني من المساهمة في تقديم العون والخدماƘ للنازحين بصفة عامة وللنساء منهن بصفة خاصة               

                 Ƙويمكـن أن نعتبر أن الضغط السياسي العام على الحكومة إلتاحة مجال كبير للعمل الطوعي وتعامل الجها
مـع الجهاƘ الطوعية دون الحكومة قد جعل الدولة تقيم الجمعياƘ الطوعية وتتيح فرصة لǔخرين               الدولـية   

لتكويـن الجمعـياƘ الطوعية والتنظيماƘ األخرǎ ذاƘ الطابع الطوعي ومن أهم الجمعياƘ التي نشطƘ منذ                
داƘ الضارة خالل   منتصف السبعيناƘ مƛل جمعية بابكر بدري العلمية للدراساƘ النسوية وجمعية محاربة العا           

              Ƙل مركز الجندر أو شركاƛم ǎاألخر Ƙالنسوية أو المجموعا Ƙجمعية المبادرا Ƙوخالل التسعينا Ƙمانيناƛال
        Ƙل المنار والفنار ومتعاوناƛـير ربحية مƹ طوعـية .      Ƙالمرأة بالجمعيا Ƙداراƍالنسوية و Ƙالجمعيا Ƙوتعدد

اية البيئة السودانية والهالل األحمر وتنظيم األسر       األخـرǎ التي أصبحƘ تهتم بقضايا المرأة مƛل جمعية حم         
 .«راجع ملحق الجمعياƘ والشبكاƘ النسوية»

ƍنŇ عـددا مـن الجمعـياƘ الطوعية قد بدأƘ تهتم بمسائل الوعي القانوني والتضامن من أجل حقوق المرأة                   
بدرجة كبيرة في مسألة    الريفـية والعاملة في القطاƳ الهامشي وذلǁ بƎنشاء مشروعاƘ لتنميتهنŇ دون الدخول             

 .تعديل القوانين
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                Ǚمعظمها يوجد بالعاصمة وأعمالها باألقاليم محدودة و ŇنƎالمسجلة ف Ƙم من العدد الكبير للجمعياƹه بالرƃأن Ǚƍ
                Ƙن الجمعياƍالعالمية و األجنبية و Ƙالتي تعاني من الحروب تقوم بخدمتها الجمعيا ǁتزال األقاليم البعيدة وتل

والمحلية بالمدن تظل قليلة وفعاليتها في مجال الخدماƘ التنموية من أجل زيادة دخل األسر أكƛر من                القاعدية  
الحديـƚ حـول حقـوق المرأة أو حمايتها من العنف أو زيادة وعيها بالعمل السياسي وƹ Ǚرو فان الظرف                    

قط للمشاركة في الدعوة    ويستهدف النظام النساء في القاعدة ف     . السياسـي الراهـن Ǚ يسمح بمƛل ذلǁ العمل        
ودعمها بعمل زاد المجاهد أو التجمع من أجل تالوة القرƈن وبعƯ األعمال للتوعية من              ) الحـرب (للجهـاد   

أجل محاربة العاداƘ الضارة أو زيادة الدخل بدرجة قليلة وحديƛاǙ Ź يتطرق ƍلى مجال العمل السياسي الداعم                 
 .للحقوق والديمقراطية

ـ       رأة داخل التنظيماƘ الطوعية يمكن أن نقيŇمه ƍذن بأنƃه متزايد في العديد من المجاƍ              ƘǙنŇ التقيـيم لعمـل الم
داخلـياŹ ودولياŹ فشمل ذلǁ العمل مشاركاƘ حول حقوق المرأة بصورة عامة والمرأة النازحة ـ المسجونة ـ                 

رة المرأة وأفرز   المعوقـة ـ المسـنة ـ الفقيرة ـ وكذا تقديم الخدماƘ لكل تلǁ الفئاƘ وقد زاد ذلǁ من قد                  
قياداƘ نسائية جديدة خارƍ Ɯطار العمل السياسي المنظم ـ و أتاح فرصة لعدد من النساء لولوƜ العمل العام                  
المقبول مجتمعياŹ أكƛر من العمل السياسي المحدد والذي قد تحفƃه المخاطر فال يرƹب عدد كبير من النساء فيه                  

 .وǙ تشجعهنŇ عليه األسر
     ƍ ن             ولـذا يمكـن القولƃدارية تمكƍقيادية و Ƙالتطوعية هو وسيلة إلكساب المرأة مهارا Ƙالعمل في الجمعيا Ňن

عـددا منهـن مـن اǙنخراط في العمل السياسي المحدد مستقبالŹ ـ كما أنƃه يرفع وعي المرأة بقضايا بالدها                    
ƌدي ƍلى تالحم بين وبالـتفاوƘ داخـل بالدها واǙختالف بين المجموعاƘ النسائية ـ كما أنŇ ذلǁ العمل قد ي           

                   ǁتل Ňبعد ألن ƚلم يحد ǁأن ذل Ǚƍ نسائية عديدة تجعل من العمل الطوعي النسائي حركة نسائية ـ Ƙمجموعا
التنظـيماƘ جديـدة نسـبياŹ فـƎنŇ عددا Ǚ يتعدǎ أصابع اليد الواحدة تلǁ التي تم تسجيلها قبل عقدين أو عقد                      

Ƙ السابقة ولذا فƎنƃها قد تتنافس من أجل الحصول على          واألƹلبـية هـي التي تم تسجيلها خالل الخمس سنوا         
 Ǚƍ تتعاون وتتكامل فيما بينها Ǚ الموارد المالية الخارجية وقد 
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أن تلǁ الظاهرة قد بدأƘ تتقلƭ لشعور النساء بأهمية التكامل في العمل ومن أجل ذلǁ ظهرƘ شبكتان للنساء                  
ن أجل السالم واألخرǎ الجمعياƘ التي تعمل لتمكين        واحـدة لمجموعة الجمعياƘ والمجموعاƘ التي تعمل م       

وتنمـية المرأة ومن خالل عمل تلǁ الشبكاƘ بدأ التالحم بين المجموعاƘ النسائية يتزايد Ǚƍ أنƃه يظل بدرجة                  
وهناǁ أيضاŹ شبكة لمحاربة العاداƘ الضارة تجمع ما        . كبـيرة محصوراŹ في العاصمة ويحتاƍ Ɯلى أن ينتشر        

فيذي والجمعياƘ الطوعية وكـذا شبكة للجامعاƘ العاملة في مجال السالم وشبكاƘ أخرǎ            بيـن الجهـاز التن    
 . للبيئة ومحاربة اإليدز توجد بها جمعياƘ نسوية

م قد أنشأƘ اتحادا عاما للمرأة السودانية لديه        1990وǙبـد لـنا أن نشـير ƍلى أن الحكومة الحالية منذ عام              
اء في العاصمة ويمƛل هذا اǙتحاد محاولة لتجميع النساء ويمكن أن           فـروƳ في العديد من المدن وبعƯ األحي       

                 Ǚ تنظيم الحزب الحاكم Ɯم من أن النساء خارƹفي الحزب الحاكم وبالر Ƙمنظما Ċيعتبر مظلة للحكومة وتظل
ينخرطـن فـي أعمـال اǙتحاد ولكن Ǚ يعزفن في معظم األحوال عن التعاون معه في العمل ويفتح اǙتحاد                    

  لغـيرǉ مـن الجمعياƘ بالتسجيل والعمل خارƍ Ɯطارǉ وهذا أمر جيد لم يكن متبعا في فترة النظام                    المجـال 
الشـمولي المـايوي الـذي لم يسمح بقيام جمعياƘ واتحاداƘ موازية Ǚتحاد نساء السودان الذي كونه النظام                  

لتسجيل فأدǎ ذلƍ ǁلى    م لجمعيتين فقط من ا    1979ولم يņتح المجال Ǚƍ في عام       . م1970المـايوي منذ عام     
عـدم تطور العمل في المجتمع المدني للمرأة وحصرها لدرجة كبيرة خارƍ Ɯطار العمل العام طالما لم يكن                  

 .موالياŹ للنظام
ويمكـن القـول ƍنŇ التنظيماƘ النسوية والجمعياƘ الطوعية التي اهتمƘ بالمرأة أو كونƘ لها ƍداراƘ خاصة                 

 يمكن تصنيفها بين التي تعمل في أعمال اإلƹاƛة وتقديم الخدماƘ           بالمـرأة قـد سـاهمƘ فـي أعمال عديدة         
األساسـيةÜ وبين التي تعمل في مجاƘǙ التنمية والبيئة والصحة بصفة عامة وتعمل النساء المتعلماƘ في كل                 

أما الجمعياƘ النسوية المتخصصة فƎنŇ نشاط المرأة فيها متزايد وفي          . تلǁ الجمعياƘ بنشاط في المدن والريف     
مجـاƘǙ جديـدة كالتوعية بالحقوق وƍجراء البحوƚ حول المرأة والتدريب للمرأة في العمل القيادي وتنظيم                

 Ƙومن خالل الجمعيا Ƙالجمعيا 
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                 ŇنƎالمختلطة ف Ƙالنساء أن يعملن في المواقع القيادية أما في معظم الجمعيا Ƙالنسـوية المتخصصـة استطاع
ال القيادية ـ أي Ǚ يكنŇ رئيساƘ أو نائباƘ رئيس الجمعية وعليه            معظـم النساء فيها ينخرطن في ƹير األعم       

فـƎنŇ مجال العمل الطوعي المشترǁ يمƛل نفس النمط في العمل السياسي ƹير أن مساحة عمل المرأة القيادي                  
أوسـع لتواجد عدد من الجمعياƘ النسوية ƹير المشتركة في عضويتها الكاملة وƍن كانƘ عضويتها المنتسبة                

 .وهذا النمط أتاح للنساء العمل القيادي ـ والذي يمكن أن ينمو ويتطور. مشتركة
 

    : 
ولتحليل مدǎ مشاركة المرأة في العمل السياسي المحدد والعام من خالل المƌشراƘ الخاصة بمدǎ المشاركة               

 من اإلنجازاƘ في دستور     أو اإلنجـازاƘ القـول ƍنŇ المـرأة قد ساهمƘ في كل المجاƘǙ وتحقق لها العديد               
السـودان وفي قوانين العمل خاصة وانفتاح مجتمعي نسبي أتاح لها فرصا لولوƜ  العمل العام ومجال العمل                  
               Źنسبيا Źضعيفا ǁن كان ذلƍالتنفيذي الريادي والقضائي والتشريعي وفي البوليس والجيش وفي داخل األحزاب و

ز Ǚ يزال محصوراŹ في الفئاƘ المتعلمة وفي المدن الكبيرة ولم           مقارنـة بالـرجل Ǚƍ أن ذلǁ التطوŇر واإلنجا        
يظل المرأة الريفية أو المرأة البدوية رƹم مشاركتهما في العمل اǙقتصادي بالريف  كما أنƃه لم يصبح حركة                  
               Ƙبل ظل ƘعتصاماǙوا Ƙوالمظاهرا Ƙل المسيراƛنسـوية مطلبـية قوية تتعامل بوسائل الضغط المتعددة م

ـ  اƘ تسـتعمل األسـاليب األقـل ظهوراŹ للوصول ƍلى مطالبها مƛل اللوبي داخل األحزاب أو ƍقامة                 المجموع
الـدوراƘ التدريبـية وورش العمـل واللقاءاƘ والمنتدياƘ والقليل من المواد التعليمية والدراساƘ أو ƍرسال                

األفراد المƌمنين بان   العرائƯ ويساندها مجموعاƘ رجالية عديدة في شكل أعضاء باألحزاب أو النقاباƘ أو             
 . للمرأة قضية Ǚبد من التصدي لها

فـال يمكـن الحديـƚ عن حركة نسائية مƛل التي بالهند أو بعƯ من دول أميركا الالتينية  Ǚƍ أنها مقارنة                      
بالوطـن العربـي يمكـن أن تعتـبر بأنهـا مبادرة ومكسب إلنجازاƘ عديدة منذ زمن طويل وبأنها متعددة                

 وأنŇ التوجهاƘ واألنماط 
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مساهماتها في العديد من المجاƘǙ تعتبر رائدة وقوية مقارنة بالعديد ممŇا يوجد في عدد من الدول العربية ـ                  
ويـبقى الـتحدي أمام النساء كبيراŹ لمزيد من العمل من أجل رفع مستوǎ التمدرس وسط البناƍ Ƙذ يصل ƍلى     

فاة في كل مائة ألف وǙدة وتقليƭ نسبة         و 650وتقليƭ نسبة وفياƘ األمهاƘ التي تصل ƍلى        % 54حوالي  
نشرة برنامƝ األمم   : خصائƭ السكان (لمن هم فوق عمر الخمسة عشر عاماŹ        % 80األمـية التي تصل ƍلى      

ƍنŇ مالمح مƌشراƘ التنمية للمرأة السودانية ضعيفة ومتردŇية مقارنة بالعديد من           ). 1999المـتحدة للسـكان     
راƘ التنمية البشرية التعليمية والصحية وƍن انخفضƘ تلǁ المƌشراƘ         الـدول العربـية التي ترتفع فيها مƌش       

الخاصـة بتمكين المرأة في مجاƘǙ العمل والقوانين والمشاركة السياسية ـ وهذا ما يطرح تحديا أمام المرأة               
السـودانية لتقود حركة من أجل تحسين مƌشراƘ التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم األساسي ومحو                

ألمـية أوŹǙ وقـبل أي شـيء ƈخر وƍن كانƘ تلǁ مسƌولية الدولة لتنفيذ تلǁ البرامǙƍ Ɲ أن الحركة النسوية       ا
                Ƙكما يمكنها المساهمة في توفير الخدما Ưالغر ǁعليها أن تضغط على الدولة لترشيد الموارد وتوجيهها لذل

نا Ǚ نجد العديد من الجمعياƘ المتخصصة من        ورفع الوعي بالمطالبة بحق المرأة في الحياة والتعليم أوƍ ŹǙذ أن          
أجـل سالمة األمومة أو من أجل محاربة األمية أو تعليم الكبار ـ نجد أن عدداŹ من الجمعياƘ تلǁ التي تقود                     
عمـالŹ ضمن أعمالها في تلǁ المجاƘǙ ـ كما أن النساء البرلمانياƘ لم يقدن حمالƘ من أجل العمل لصالح                   

ان بتسمياته المختلفة وهذا يرجع ƍمŇا لضعف عدد النساء في البرلمان أو لعدم وعيهن              المـرأة من خالل البرلم    
               Ƙومجموعا Ƙالمسائل أو لضعف الصلة بينهن وبين النساء في الجهاز التنفيذي ومنظما ǉبأهمية التصدي لهذ

وبالتالي Ǚ المجـتمع المدنـي أو بسـبب أن معظم البرلمانياƘ في فتراƘ الحكم الشمولي هن من تم تعيينهن     
يمƛلـن قاعدة انتخابية يعملن من أجلها وǙ مجموعاƘ نسوية يتحدƛن باسمها ونعتقد أن مجموعة تلǁ العوامل                 

 داخل البرلمان وǙ يلتحمن     "ديكوراŹ"هـي أدƍ Ƙلـى ضـعف ƍنجـازاƘ النساء في البرلمان ƍذ أنهنŇ يعتربن                
 Ƙ2001 ضئيلة منذ عهد قريب في عام        وقد قامƘ محاوǙ  . بالجماهـير النسـوية وǙ يتضامن مع بعضهن       

 لربط البرلماناƘ بالساحة النسوية في المجتمع المدني من خالل عقد 
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 وأخرǎ للتعرف على وجهاƘ نظر الحركة النسوية والبرلمانياƘ وأخيرا          "سيداو"ورش عمل لهن حول اتفاقية      
 ."الجندر"حول مفهوم 

فة طالما كان البرلمان نفسه صوريا وفتراƘ عطالته أكƛر         Ǚƍ أنŇ مشـاركة البرلمانياƘ وفعاليتهن ستظل ضعي       
مـن فتراƘ انعقادǉ ـ ولذا لن يعول على البرلمانياƘ في دفع قضايا المرأة من خالل البرلمان ويصبح األمل                   
أكبر في منظماƘ المجتمع المدني لتتضامن من أجل قضايا المرأة ـ وعليه تصبح مسألة الديمقراطية الحقيقية                

لى التعددية الحزبية واǙنتخاباƘ الحرŇة هي المفتاح الحقيقي من أجل زيادة تفعيل مشاركة المرأة في               المبنية ع 
ƍذ أنƃه دون الديمقراطية قد Ǚ تعبر البرلمانياƘ عن . العمـل السياسي وƍحداƍ ƚنجاز من أجل تمكينها وتنميتها  

 أن القضية الوحيدة التي تصدƘ لها بعƯ هموم المرأة بل قد تهزم قضيتها و نورد مƛاŹǙ لذلǁ فما يƌسف له 
البرلمانـياƘ ذاƘ العالقـة بالمـرأة هي الهجوم على برامƝ الصحة اإلنجابية ومحاربة برامƝ تنظيم األسرة                 
                 Ƙلى تراجع في سياساƍ ǎالغربية مما أد Ƙبحسـبانها منافـية للعقـيدة اإلسالمية ومتضامنة مع األيديولوجيا

ابية لفترة من الزمن وكذلǁ من سحب الكتاب المدرس للصف الخامس الذي            الدولة حول برامƝ الصحة اإلنج    
ƚالضارة خاصة عادة ختان اإلنا Ƙحول العادا Ƙعلى موضوعا ǎاحتو. 

ƍنŇ وجـود المـرأة فـي العمل السياسي التشريعي أو القيادي قد يكون معوقاƍ Źذا كان يردد أيديولوجية أƹلبية           
 .ة من النساءذكورية تتعارƯ مع احتياجاƘ األƹلبي

ويـبقى التحدي كيف يمكن لنا من ƍعداد الكوادر النسائية القيادية ذاƘ الرǎƌ التي تحمل هموم المرأة وتعمل                  
                  ƭحقوق المرأة وتخصي Ƴقادرة على انتزا Ƙكوادر أو قيادا Ňلبية من النساء سواء كنƹمـن أجل مصلحة األ

رǎ في المرأة ƹير التناسل والعمل المنزلي أساساŹ        مـوارد وبرامƝ عمل من أجلها وتغيير لعقلية مهيمنة Ǚ ت          
وسـنتطرق فيما يلي ƍلى المعوقاƘ التي تواجه المشاركة الفاعلة للمرأة في العمل العام والسياسي     . لوجودهـا 
Źونوعا Źكما. 
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  : 
 :تحليل العقبات التي تواجǈ المرأة السودانية لولوج العمل العام والسياسي

ـ     ول التحدياƘ التي تواجه المرأة السودانية من أجل تطور مساهمتها في العمل العام بصورة              ƍنŇ الحديـƚ ح
عامة والعمل السياسي على درجة الخصوÜƭ عديدة ويمكن أن تقسم ƍلى محاور عدة أهمها العوامل الƛقافية                

الصعيد المحلي  واǙجتماعـية والسياسـية والقانونية على الصعيد المجتمعي األكبر ـ وعوامل ذاƘ عالقة ب             
للمجـتمع الـذي تتعامل معه المرأة سواء أكان ريفيا أو حضرياÜ متخلفا أو منفتحا كذلǁ تƛƌر العوامل على                   
المـدǎ األسـري والشخصي في مدǎ تلǁ المشاركة وسوف نقوم بتقديم مختصر لتلǁ العوامل ذاƘ األبعاد                 

 ).Macro-Meso-Micro(الƛالƛية في اإلطار األكبر والمتوسط والصغير 
 
 .     : 
 : العامل الƙقافي. 1

ويشـمل القيم والموروƛاƘ واأليديولوجياƘ التي تƛƌر في تشكيل السلوǁ والعالقاƘ بين أفراد المجتمع وتحدŇد               
قافاƘ وأهمŇ تلǁ الƛ  . ما هو مقبول وصحيح من قبل المجتمع وما هو ƹير مرضي أو ما هو مرفوƯ ومذموم               

واأليدلوجـياƘ التي تƛƌر في مشاركة المرأة السياسية ما عرف باسم األيديولوجية الذكورية والتي تعمل على                
تكريس دور المرأة في الحياة الخاصة أو األسرية وتشكل المرأة على أنها ƍنسان ضعيف يحتاƍ Ɯلى المساعدة                 

 العقالني ـ تلǁ األيديولوجية تحمل بين طياتها        والمسـاندة وƹـير قادر على القيادة واتخاذ القرار الحاسم أو          
قـيما تƌكـد أن المرأة الموقرة المستأمنة على حسن سيرتها وسمعة أهلها هي تلǁ التي تقلƭ من عالقاتها                   
بالجـنس اآلخر خاصة ممن Ǚ يمتون ƍليها بصلة القرابة ويتأتى ذلǁ بتجنب اǙختالط مما يحتم بدرجة كبيرة                  

سري ـ ƍذن ƍنŇ الƛقافة السائدة في العديد من المجتمعاƘ السودانية خاصة في شمالÜ              الـتقوقع في المحيط األ    
 أواسط وشرق السودان هي تلǁ التي تƌكد على دونية المرأة من حيƚ أنها ƍنسان ضعيف 
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ƹير قادر على نهƝ السلوǁ القويم Ǚƍ بالمتابعة والمساندة الذكورية ـ وبالحجاب الجسدي والتقوقع المجتمعي               
لتأكـيد حمايـتها ـ كمـا أنƃهـا ƍنسان ƹير كامل األهلية الخاصة وƍنما يحتاƍ Ɯلى المساعدة والدعم المادي                    
والمعنوي والوصاية ـ وتكبل المرأة بتلǁ القيم واأليديولوجياƘ التي تعوق من انطالقها نحو ƈفاق العمل العام                

شاوروهن (و)  كان فاس ما بتقطع رأس     المرأة(ـ وبـرزƘ عـدد من األمƛال السودانية في ذلǁ اإلطار مƛل             
 ).والمرأة كان قرأƘ القانون ترجع للكانون) (وخالفوهن

ونجـد مـƛل هـذǉ القيم التي تƌكد على دونية المرأة أيضا في ƹرب وجنوب السودان دون اإلحاطة بها في                     
             ƜنتاƎعاشة األسرة بƍقتصادي وǙالعمل ا Ƙولياƌما تحميلها مسƃنƍالمحيط األسري و Ɯأسـيا    Ǚ الغذاء ـ ولكن

تـƌدي تلǁ المساهمة اǙقتصادية ƍلى رفع شأن المرأة وقيمتها وتظل رƹم السماح لها بالحراǁ الجغرافي في                 
محيط خارƜ القرية أو المدينة مغلولة لولوƜ مجاƘǙ العمل العام والسياسي منه بصفة خاصة فلم تفلح المرأة                 

اللجان الشعبية وƹيرǉ من المجالس Ǚƍ بالقدر الذي        بصـورة عامŇـة فـي العمل ضمن الجمعياƘ المشتركة و          
% 10نصƘ عليه اللوائح لتشجيع المرأة في العمل العام وحتى مع ذلǁ لم تتمكن النساء من الوصول ƍ ƃǙƍلى                   

 لالتحاد  1975قانون عام    "مـن نسـبة عضـويه اللجان والمجالس المحلية حسب نƭ القانون             % 25أو  
ƍذن ƍنŇ األيدلوجية الذكورية تربي في المرأة الضعف        . "للجـان الشعبية   1991اǙشـتراكي وقـانون عـام       

والعاطفـية وعـدم القـدرة على القيادة وترǎ أنƃها نصف يحتاƍ Ɯلى الحماية وأنŇ مسƌولياتها األساسية هي                  
 اإلنجاب والعمل المنزلي وطاعة الزوƜ وǙ يمكن أن يتصور أن تنطلق المرأة المنمطة المحاصرة بتلǁ القيم               

فـي العمل السياسي الذي يتصف بأنه يحتاƍ Ɯلى قدراƘ قيادية ويعتبر خارƍ Ɯطار العواطف ويحتم التعامل                 
 .مع اآلخرين وبناء عليه يعتقد بأنه مناسب للرجل Ǚ المرأة

أن اإلطـار الƛقافـي الذي يعتبر أن الطبيعة  البشرية والفطرة واإلرادة اإللهيŇة قد ميزƘ بين المرأة والرجل                   
Ƙ المـرأة على العاطفة وحب العمل األسري وتحمله والمقدرة عليه بينما تعتبر مسƌولية اإلنفاق على          ففطـر 

األسـرة وƍعاشـتها للرجل هذǉ األيدلوجية التي حدŇدƘ للمرأة صالحيتها فقط للعمل األسري والرجل للعمل                
 .خارجـه تƛƌر في تقسيم العمل والزمن المتاح للمرأة للعمل خارƍ Ɯطار األسرة
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 : العوامل القانونية االجتماعية . 2
 "الكوته"وتنطبق تلǁ في المحور القانوني الذي Ǚ يضع لوائح تنƭ وتلزم األحزاب السياسية من ƍدخال نظام                 

فـي الترشـيح أو النسـب المحددة للنساء حين تسجيل األحزاب أي ما يسمى بالتمييز اإليجابي وذلǁ ليدعم                   
ƹير أننا نجد أن القوانين الحالية تƌكد على تعيين عدد من           . ل القيادي فيها  عضـوية النساء في األحزاب للعم     

المقاعد في المجالس الوطنية للنساء حيƚ أنƃه دون تلǁ التعييناƘ تعجز المرأة عن المنافسة الحرة مع الرجال                 
فرصة أكبر وذلـǁ لعدم وجود قوانين أخرǎ تستطيع بواسطتها المرأة اجتياز حاجز الزمان الذي منح الرجل              

    ǁقافية ومجتمعية تمكنه من ذلƛ ـد له بظـروفŇيل . مـنها ومهƛاللوائح إلعطاء فرصة للنساء للتم ǁتل ƘŇفأد
في المجالس البرلمانية القومية وƍن عجزƘ عن الحصول على تمƛيل كبير           % 10النيابي بدرجة وصلƍ Ƙلى     

ƘياǙمجالس الو ǎلها على مستو Ƙلتشغل المقاعد التي منح . 
 
 : ياسات الدولة س. 3

ƍنŇ الدولـة لم تسع ƍلى تغيير الصورة النمطية للمرأة في أجهزة اإلعالم والمناهƝ الدراسية وƹ Ǚير ذلǁ من                   
                  Ǚ العمل السياسي Ňكد أن المرأة كاملة األهلية قادرة على المشاركة السياسية وأنƌتصـال حتى تǙوسـائل ا

ولة خطابا سياسيا أو وضع سياسة واضحة نحو المرأة في          ولم تنتهƝ الد  . يمكـن ƍنجازǉ بواسطة الرجل فقط     
ƍنŇ الدولة رƹم علمها بأن المرأة تساوي نصف المجتمع و Ǚبد لها أن  تحمي حقوقها Ǚƍ أنƃه                  .  شأن مساواتها 

Ǚ توجد سياسة تمنح مساواة تفضيلية للمرأة في فرƭ التنمية أو التأكيد على أنها هي األولى بحماية حقوقها                  
ƹير أننا  . م تكن هي التي تعمل من أجل ذلǁ فال يمكن أن يكون الرجل هو الحكم والخصم في ƈن واحد                  وأن ل 

نجـد أن سياسة الدولة صامته حول ذلƍ ǁذ لم يضع السودان حتى اآلن سياسة واضحة نحو المرأة ولم يكوŇن                    
 جميع أنواƳ التمييز ضد المرأة      مجلسا أو وزارة تعنى بشƌونها كما وأنƃه لم ينضم حتى اآلن ƍلى اتفاقية ƍلغاء             

 وǙ يزال الجدل يدور حول معنى وأهداف تلǁ اǙتفاقية وجدواها أو اإليمان بما جاء فيها من قبل
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ƍذن ƍنŇ سياسـاƘ وأيديولوجية النظام الحاكم نحو المرأة تعتبر من أقوǎ العوامل التي              .  الجهـاƘ الرسـمية   
العمل العام والسياسي وفي حالة السودان فƎنŇ األيديولوجية        تضـيق أو تحفـز من فعالية مساهمة المرأة في           

الحالـية للـنظام الحاكم Ǚ ترǎ في المساواة مطلبا للمرأة وǙ للحقوق المتساوية ƹاية بالرƹم من أن الدستور       
 .أوردها Ǚƍ أنها لم تطبق في شكل سياساƘ وبرامƝ وقوانين تفضيلية

المجتمعية في اإلطار األكبر تشمل مسألة تفشƃي األمية وقلة عدد          وǙ يفوتـنا هـنا أن نƌكـد أن العوامل           . 4
النسـاء المتعلماƘ تعليما ƛانوياŹ مقارنة بالرجال أو قلة عدد النساء المشاركاƘ في العمالة كل ذلǁ يضعف من          
مسـاهمة المـرأة فـي العمل السياسي ƍذ أن العمل السياسي يحتاƍ Ɯلى تعليم وخبرة وقدراƘ قيادية Ǚ يمكن                    

 .تحقيقها بسهولة لمن لم يتعلم ولم يختلط باآلخرين خارƍ Ɯطار األسرة الممتدة والحي Ǚكتساب الخبرة
وقـد أكد عدد من الدراساƘ بجامعة األحفاد حول رائداƘ الحركة الوطنية أو مشاركة المرأة في العمل العام                  

قطنŇ بالمدن وداخل أسرهن خاصة     علـى المستوǎ المحلي أنŇ معظم المشتغالƘ بالعمل العام هن من الالئي ي            
يعمـل الوالد بالخدمة المدنية وتلقƃين تعليماƛ ŹانوياŹ أو جامعياŹ مقارنة بالنساء الالئي لم يشاركن في العمل العام                  

مÜ رائداƘ الحركة   1999تيسـير عـبد العال رسالة ماجستير الجندر والتنمية ـ جامعة األحفاد للبناƘ ـ               (
وبما أنŇ نسبة   . وهذا المƌشر يƌكد أن التعليم والتحضر يرفعان من نسبة المشاركة         ). م2000الوطنية األحفاد   

فقط من السكان يسكنون بالمدن     % 25األمـية فـي السـودان مرتفعة وكذلǁ بسبب انخفاƯ نسبة التحضر             
 . فان زيادة مساهمة المرأة في العمل السياسي ستظل منخفضة لفترة من الزمان1993حسب تعداد 

المتمƛلة في سياساƘ التحرير    (لـǁ اآلƛار السلبية التي تركتها التطوراƘ السياسية اǙقتصادية          أضـف ƍلـى ذ    
 .على أوضاƳ المرأة السودانية) اǙقتصادي والدخول في اقتصاد معولم تديرǉ منظمة التجارة العالمية

راكم الديون الخارجية   فبسبب توقف التعامل اǙقتصادي بين السودان والمƌسساƘ اǙقتصادية الدولية وبسبب ت          
 على كاهل الدولة السودانيةÜ وتحƘ تأƛير 
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اشتراطاƘ المƌسساƘ المالية الدوليةÜ ونتيجة لسرعة وحدة تطبيق ƍجراءاƘ التحرير اǙقتصادي تخلƘ الدولة             
فـي السـودان عـن وظائفها اǙجتماعية والحمائيةÜ كتخفيƯ ميزانياƘ الخدماƘ اǙجتماعية المجانية وشبه               

الصحة (Ü وتخفيƯ اǙستƛماراƘ في مجال التنمية البشرية        )كمـا في المواصالƘ العامة والصحة     (نـية   المجا
لصـالح اإلنفـاق علـى األمن والحرب األهليةÜ األمر الذي كان له أƛر بالƸ على أوضاƳ المرأة     ) والتعلـيم 

 .السودانية في الريف وفي المدن
لدولة التي Ǚ تعنى بتحقيق المساواة ومنح فرƍ        ƭذن فـƎنŇ الظـرف المجتمعـي الـذي تسـاندǉ سياساƘ ا            

الديمقراطـية الكاملـة بل على العكس تعمل على التعقب وتقليل الفرƭ وسن القوانين التي تركز على دور                  
المـرأة كأم مƛل ƍعطاء األم العاملة عطلة عامين مدفوعة األجر األساسيÜ عدم العمل في األماكن التي يمكن                  

مل بعد السادسة مساء أو لوائح النظام العام التي تتعقب النساء في زيهن وتحجير              أن تخـدش الحـياء أو الع      
حركتهـنÜ كل تلǁ عوامل تƌدي ƍلى تقليƭ فرƭ مساهمة المرأة في العمل السياسي بالدرجة المطلوبة او                 

Źالمتوقعه للتطور التاريخي لحركة العمل السياسي للمرأة السودانية الذي بدأ مبكرا. 
 
 : المƙƊرة علǍ مستوǌ المجتمƲ المحليالعوامل. ب
1 .                  Źالقومي تزكيها أيضا ǎأمـا فـيما يـتعلق بالمجال المجتمعي المحلي فنجد أن العوامل التي على المستو

الـƛقافاƘ الوسـيطة والظروف المحلية التي Ǚ تختلف عن تلǁ بل تزيد عليها بجسامة تدني مستوياƘ التعليم                  
اف السودان ـ المدن الصغيرة واألحياء الفقيرة بالمدن الكبيرة ـ فƎنŇ           وانتشـار الفقـر فـي العديـد من أري         

الظروف اǙقتصادية القاهرة تجعل التفكير في العمل السياسي يبدو مƛل الرفاهية ƍذ أنŇ النساء يلهƛن من أجل                 
تجعل المرأة  زيـادة دخل األسرة لتوفير لقمة العيش األساسية وقد يزيد عليها الظروف البيئية المتدهورة التي                

الريفية تسعى إليجاد قطعة أرƯ صالحة للزراعة خاصة في ƹرب وشرق السودان الذي ضربه الجفاف ـ                
كمـا أنŇ نصيب المرأة ضعيف في حيازة المشروعاƘ الزراعية المروية الكبيرة وذلǁ للرƌية الذكورية التي                

 .حيان تابعة وليسƘ صاحبة ملǁوزعƘ األرƯ على حيازاƘ باسم الرجال فظلƘ المرأة في العديد من األ
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وƍذا أضـفنا ƍلـى ذلǁ أن المجتمعاƘ المحلية ضعيفة وقليلة التنظيماƘ ويƌدي ذلƍ ǁلى عدم قدرة المرأة                  . 2
ولم يستطع Ǚƍ نفر قليل من   . على اكتساب الخبرة في العمل السياسي على المستوǎ المحلي Ǚƍ بدرجة ضعيفة           

 أو تقدم بالسن أو الممارسة المهنية بالريف والمدن الصغيرة من أن            النسـاء الالئـي حظين بقدر من التعليم       
فال عجب من أن    . ينخرطـن فـي العمـل العام والسياسي وهǙƌء Ǚ يشكلن Ǚƍ القدر اليسير جداŹ من النساء                

يحـتكر الـرجل قيادة العمل العام على المستوǎ المحلي الذي أكƃد المجتمع الكبير عبر سياسته وأيديولوجياته                 
هكـذا ƍذن فـƎنŇ المجتمع المحلي يحصر المرأة بسبب ƛقافته وظروفه اǙقتصادية وضعف              .  علـى تفوقـه   

 .مƌسساƘ المجتمع المدنيÜ في دورها األسري
كذلǁ فƎننا نجد أن المرأة في مجتمعها المحلي الذي يحاصر أسرتها وذاتها يزيد من عزلتها ويفرƯ على                 . 3

سائد مما يكبل المرأة في ƍطار محيط المجتمع المحلي أكƛر ممŇا يكبلها  محيط              ذويها اǙنصياƳ للتيار الƛقافي ال    
المجـتمع الكبـير  وعلـيه فƎنـنا نجد مƛالŹ أن العامالƘ أو طالباƘ الجامعاƘ من خارƜ المنطقة أو المحيط                     

 ويدل  المجتمعـي المحلي هن أكƛر جرأة على مزاولة العمل النقابي أو السياسي من ƹيرهن من نساء المنطقة                
ذلǁ على أن المرأة ƍن استطاعƘ أن تنفǁ من قيود الƛقافة المحلية فƎنƃه يمكنها اǙنطالق ƍلى ƈفاق العمل العام                   

 . ƍذ تأتƘ لها ظروف أخرǎ مساندة
4 .                    Ƙلى أن ظروف الحرب وما فرضته من هجرة ألعداد ضخمة من النساء قد أدƍ يفوتـنا هنا أن نشير Ǚو

المعيشة في أوساطهن فأدǎŇ ذلƍ ǁلى عدم اهتمام األƹلبية بالعمل العام باستƛناء عدد             ƍلى تدني مستوǎ التعليم و    
Ưيسير انخرط في العمل السياسي وتغيب العدد األكبر ليكون في دائرة الجهل والفقر والمر. 

وتƌكـد بعـƯ الدراسـاƘ أنŇ المرأة بصورة عامŇة Ǚ تعي أهمية مشاركتها السياسية لدعم حياتها الخاصة                  
لعالقـة بيـن السياسة والتنمية في ظل ظروف ƹير ديمقراطية تجعل المجتمع المحلي Ǚ يشارǁ في اتخاذ                  فا

القـرار وعليه Ǚ تحس المرأة بضرورة Ǚنخراطها في العمل السياسي لتƛƌر على السياساƘ وتحديد الموارد                
بية الحاكمة يتنزل ذلǁ    والفـرƭ لصالحها فمع ƹياب ذلǁ الوعي على المستوǎ القومي في ظل هيمنة األƹل             

 على المستوǎ المحلي فتشعر المرأة بأنŇ العمل 
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له وǙ يعنيها وقد يشغلها عن مهمتها التي اعتبرƘ أساسية وهي الدور             السياسـي والعـام هـو أمر Ǚ معنى        
 .اإلنجابي ـ لكل ذلǁ نجد أن المساهمة تكون ضعيفة

 
 :العوامل المƙƊرة علǍ المستوǌ األسرǎ. ج
لى مستوǎ المحيط األسري فƎنŇ توزيع األدوار داخل األسرة التي تجعل من المرأة وحدها خادمة               أمـا ع  . 1

لكل أفراد األسرة من الذكور واألطفال والعجزة ـ هو توزيع يƌدي ƍلى أن جل وقƘ المرأة وجهدها يستحوذ                  
يتطلبه العمل المجتمعي   علـيه ذلǁ العمل المنزلي مما Ǚ يعطيها فرصة كافية للعمل خارƜ المنزل وهو الذي                

والسياسـي ـ ƍذن فƎنŇ المرأة حتى وƍن رƹبƘ في العمل السياسي فƎنŇ ظروفها األسرية تعيقها عن ذلǁ ولذا                   
نجـد معظـم الالئي يعملن بالعمل السياسي هن ƍمŇا ممŇن لم يتزوجن ـ أو األرامل ـ أو المتقدماƘ في السن              

 . تي يستطعن بها أن يطلبن المساعدة مدفوعة األجروالالئي كبر أطفالهن أو من صاحباƘ الدخول ال
ƍنŇ األسرة هي المƌسسة التي يتم من خاللها تعلم قيم المجتمع واألدوار النمطية لكل من البنƘ والولد ƍذن                  . 2

األسـرة من خاللها تعلمƘ البنƘ القيم التي تروƜ لدونيتها وتجعلها تتقبل ذلǁ وتجعل الولد ينشأ على أنƃه القيŇم    
 .ى البنƘ واألقدر منها وأنه عليها خدمتهعل

فالمعوقاƍ Ƙذن ƍمŇا ƛقافية تتعلق بالتقاليد والقيم أو سياسية تتعلق بسياسة الدولة وأولوياتها ورƹبتها في ƍعطاء                
مسـاحة أكبر لمشاركة اآلخرين أو اجتماعية على المستوǎ المحلي لندرة التنظيماƘ أو الظروف اǙقتصادية               

ـ    اƘ واألرياف أو أسرية تتعلق بتقسيم األدوار وتأƛر األسرة بالقيم المجتمعية التي هي جزء              القاهـرة بالوǙي
مـنهاÜ فالمرأة تنشأ ƍذن في ƍطار يجعلها تحس بالدونية في ذاتها و أسرتها وǙ يمنحها المجتمع فرصا كبيرة                   

اء يستطعن أن يتخلصن من     للتدريب ولالنطالق والتفوق في العمل السياسي فال يمكن Ǚƍ لعدد يسير من النس            
 .ذاǁ الحصار لينطلقن ƍلى ƈفاق العمل السياسي

ƍذ ƍنŇ الـتحدياƘ أمام المرأة السودانية لولوƜ العمل السياسي على جميع مستوياته ومجاǙته هو حلم Ǚبد أن                  
 تتوافر له ظروف عديدة وǙ يغرنا العدد الذي 
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عاصمة فهو ضئيل جداŹ بالنسبة للرجال وبالنسبة للغالبية        قـد يـبدو كبيراŹ على الساحة في العمل السياسي بال          
العامة من النساء ـ فالمعوقاƛ Ƙقافية واقتصادية ومجتمعية وسياسية وتحتاƜ لعمل كƛير وتضافر جهود المرأة               
والرجل بالدولة والمجتمع المدني وحتى نستطيع أن نكسر الحاجز النفسي للرجل والمرأة معاǙ ŹبدŇ من اإلقرار                

Ňيضر                     أن Ǚه وƃلن يسلب الرجل حق ǁذل Ňالمـرأة قـادرة على العمل السياسي ويمكن أن تكون بارعة فيه وأن 
 .المجتمع وأنŇ الظروف المجتمعية المعيقة لذلǙ ǁبدŇ وأن تعدل

 : وفي الختام يمكن أن نلخƭ أن المعوقاƘ هي
 .ال السياسةـ افتقار أهمية مفهوم المشاركة السياسية للنساء لدǎ الكƛيرين من رج

 .ـ ضعف الوعي السياسي بالمجتمع
 .ـ ارتفاƳ نسبة األمية في المجتمع وǙ سيما بين النساء

 .ـ اǙعتقاد السائد بأن المرأة ليسƘ لها مهاراƘ قيادية في العمل السياسي واǙجتماعي
 .ـ تجاهل القياداƘ لاللتزام بالدستور واǙتفاقياƘ الدولية

لية الكافية للنساء فيما يختƭ بتقلد المناصب السياسية والتنفيذية والتواجد في           ـ عـدم ƍتاحـة الفرƭ التفضي      
 .مواقع اتخاذ القرار

مƛال ذلǁ أن المرأة لن تتمكن من       (ـ المعـتقداƘ والتقالـيد والمفاهـيم اǙجتماعية والƛقافية السالبة السائدة            
أقلĊ من الرجل وƍنŇ العمل العام هو مجال        التوفـيق بيـن العمل السياسي والمهام األسرية وƍنŇ قدراƘ المرأة            

 ).للرجل
Źلى ضعف المشاركة السياسية للرجال والنساء معاƍ ǎŇياب الممارسة الديمقراطية أدƹ ـ. 

وبالـرƹم ممŇـا ذكرناǉ سابقاŹ من معوقاƘ وتحدياƘ تواجه المرأة Ǚƍ أننا Ǚبد أن نتطرق ƍلى أولئǁ النفر من                    
 العام والسياسي كما وضح في الجزء الƛاني لنشير ƍلى العوامل التي ساعدƘ             النساء الالئي انخرطن في العمل    

Ƙلتخطي العقبا Ƙلتوصيا ǎƌالنفر من النساء لنستنبط منها ر ǁذل. 
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     : 
سية وتلـǁ أيضـاŹ عوامل على مستوǎ المجتمع األكبر والمحلي واألسري والذاتي ـ فنجد أن الظروف السيا      

                ǁستعمار وازدهار الحركة الوطنية أو مقاومة نظم الدكتاتورية تلǙلى مواجهة اƍ التصدي ƚالعامـة للبالد حي
تـƌدي ƍلى نشاط سياسي عام يجعل الرجل يشعر باحتياجه ƍلى عمل المرأة العام ويشجعها على ذلǁ خاصة                  

داǙ Ź يرتقي ƍلى تصعيدها للقيادة Ǚƍ       من أصحاب الحركاƘ التقدمية من األحزاب وƍن كان التشجيع يظلĊ محدو          
                 ǁالحركة النسوية والمطالبة بحقوقها وكذل Ňالظروف الدولية التي تصاعد فيها نمو Ňـ كما أن Źه يظل موجوداƃأن
المد الدولي المرتبط بعقدي المرأة الدوليين كل ذلǁ أدƍ ǎلى نهضة في الحركة النسوية الداخلية وبدعم مباشر                 

 .المية و وكاƘǙ األمم المتحدةمن التنظيماƘ الع
أمŇـا علـى المستوǎ المحلي فƎنŇ النشاط اǙقتصادي المنفتح خاصة المشروعاƘ الزراعية والصناعية الكبيرة               
والـنمو النسـبي لحركة التعليم وانخراط أعداد كبيرة من النساء في العمل قد أدǎ ذلƍ ǁلى تجميع أعداد من                    

 في بعƯ المدن واألرياف مع حراǁ سكاني بين الريف والمدن وشبكة            النساء في أماكن عمل واحدة وانتعاش     
                ƘتحاداǙمن ا Ƴالنسوية أو فرو Ƙساعد عددا من النساء للتنسيق وقيام الجمعيا ǁكل ذل Ƙومواصال ƘǙاتصا

 .النسوية بالمدن الصغيرة
مناطق ـ سواء أكانƘ    فبدأƘ تظهر عدد من المشروعاƘ النسائية التي تنفذها جمعياƘ أو تنظيماƘ في تلǁ ال             

مشروعاƘ تعاونية قليلة أو مشروعاƘ مدرة للدخل أو مشروعاƘ صحة ƍنجابية أو تعليم الكبار أو التغذية كل                 
Źخاصا Źن لم يكن سياسياƍلى تجميع النساء ومشاركتهن في شيء من العمل العام وƍ Ƙأد Ƙالمشروعا ǁتل. 

و من خالل العمل السياسي في ƍطار الحزب الواحد الحاكم قد           ƛمƍ ŇنŇ اǙنفتاح النسبي لحرية الحركة السياسية أ       
أدǎ أيضـاƍ Źلـى تكوين فروƳ للحزب أو األحزاب في المجتمعاƘ المحلية وقد انخرطƘ عدد من النساء في                   
العاصمة لتوعية وتنظيم النساء في المدن الصغيرة وتحركƘ تلǁ لتنظيم النساء في األرياف أو لتكوين وحدة                

 ة في المدن الصغيرة واألرياف وهذا في حدŇ ذاته تطور في نسوية أو جمعي
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مـدǎ المشـاركة فـي العمل العام وƍن لم يكن في نوعية تلǁ المشاركة التي Ǚ تزال محدودة في مضمونها                     
وفعاليـتها ودرجة وعيها ولكنها نواة يمكن أن يتم انطالق عمل كبير من خاللها ƍذا توفرƘ ظروف سياسية                  

ـ وتعتبر تلǁ المجموعاƘ والتنظيماƘ القاعدية المدخل ألي عمل مستقبلي مع المرأة ـ             ومجتمعـية داعمة    
ويمكـن القـول بأنƃه حالياŹ في معظم القرǎ والمدن يوجد ƍمŇا مشروƳ نسائي أو جمعية نسوية أو خلية حزبية                    

 .الواعيةمهما كان مستوǎ ضعفها ولكنه تواجد يمكن استخدامه مستقبالŹ بواسطة المجموعاƘ النسوية 
ƍذن ƍنŇ الوعـي الدولي والمجتمعي لعدد من المتعلماƘ على المستوǎ المجتمعي األكبر قد أƃƛر على المجتمع                 
                    Źه يعتبر مفتاحاƃأن Ǚƍ في العديد من أشكاله Źن كان صورياƍالعمل العام للمرأة و ƭتاحة فرƍ ر فيƃƛالمحلـي وأ

 .لالنطالق األكبر في المستقبل
لعوامل على النطاق األسري والشخصي فƎنƃنا يمكن أن نذكر أن العدد من النساء الالئي              أمŇـا فـيما يـتعلق با      

يسـتطعن ولـوƜ العمل العام والسياسي منه يتميزن بخصائƭ مجتمعية مƛل التعليم العالي في المرحلة التي                 
ارتبط بالعمل  بـدأن فـيها بالعمل واǙنتماء ƍلى أسر من الطبقة المتوسطة في أƹلب األحيانÜ وتاريƣ أسري                 

القـيادي سواء في مجال التعليمÜ العملÜ السياسة أو عمل النقاباƘ سواء أكان من األسرة المباشرة أو الممتدة                  
                  Üفي العمل العام Ƙباƹفي مساندة الدور اإلنجابي لبناتهن الرا Ƙدعـم نسـاء األسرة خاصة األمها ǁوكذلـ

لشخصيةÜ اǙندفاƳ في العملÜ الرƹبة في العطاء       ومـيزاƘ شخصـية لـدǎ تلǁ الفئة من النساء تتƃسم بقوة ا            
 .والتضحيةÜ النشاط واإليمان بان للمرأة قضية

                  Ưالبع Ƙن خاضƍالمجموعة من النساء و ǁمعظم تل ǎلد Ƙرƃنجد أن الدعم أو المساندة األسرية توف ǁكذلـ
تمعية الظرفية  ƍذن نجد حين تتوافر تلǁ الظروف المج      . كفاحـا ضـدŇ معارضة أسرية ومن المجتمع المحلي        

والظروف األسرية والذاتية أن بعƯ النساء يتمكنŇ من اجتياز سياƜ          ) "كفاحـا ضـدŇ اسـتعمار أو حـرب        "(
المعوقاƘ األخرǎ خاصة الƛقافية والعقائدية لالنطالق ƍلى ƈفاق العمل السياسي ومحاوƘǙ البروز فيه بدرجة              

 .وامل على المستوياƘ الƛالƛة ƈنفة الذكرقليلة ألنŇ التصعيد في العمل السياسي Ǚ تزال تعوقه الع
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  : 
 :التوصيات من أجل زيادة وتفعيل عمل المرأة في المجال السياسي

Ǚبـد لنا حين الحديƚ عن كيفية زيادة تمƛيل المرأة السياسي ونشاطها في العمل السياسي والعام وكذلǁ زيادة                
ي اإلعالم من التذكير أوŹǙ بأنŇ المعوقاƘ هي على المستوǎ          تـبوئها للمناصـب القيادية في أجهزة الدولة وف        

                Ƙالمعوقا ǁتل Ɲالكبـير والمتوسـط أي المحلي الصغير واألسري والشخصي وعليه فسوف نحاول أن نعال
 .بتوصياƘ على المحاور الƛالƛة

 ـ وتغير النمط     أي المجتمع األكبر وفي ذلǁ نقسمه على مستوǎ الدولة ـ والمجتمع المدني            المجال الكبير . أ
 .الƛقافي

 
 : 

 : سياسات الدولة. 1
مـن األمور الهامة أن تتبنى الدولة سياسة واضحة نحو المرأة تƌيد أهمية تمكينها وبناء قدراتها وسد الفجوة                  
النوعية وتحقيق المساواة بين الجنسين بوضع سياساƘ التمييز اإليجابي لصالح المرأة بƎعطاء النساء حصصا              

 فـي التعييناƘ القيادية والسياسية من أجل ƍحداƚ المساواة تدريجياŹ وعليه Ǚبد من وضوح الخطاب                "كوتـة "
 .السياسي ووجود قوانين مساندة لتمكين المرأة وƍحداƚ المساواة بين الجنسين

ة لسد  وزيادة مساهمة المرأة في المناصب القيادية والتشريعية عن طريق نظام التمييز التفضيلي كسياسة للدول             
 .الفجوة النوعية مع وجود برامƝ تدريبية بƎقامة مركز لتدريب القياداƘ في العمل التنفيذي من النساء

 
 :أجهزة الدولة . 2

Ǚبـد أن تعمـل الدولة في أجهزة اإلعالم والتعليم بƎعداد المواد الدراسية واإلعالمية لتغيير الصورة النمطية                 
         ƍ المرأة وقدراتها وتبوئها المناصب القيادية في الحاضر        للمـرأة وتكـريس دونيـتها ـ بصور تعدد Ƙنجازا

والـتاريƣ وتذكي الجوانب الدينية التي من شأنها دعم تغيير المفهوم الديني المنكفƐ الذي يعتمد تقوقع المرأة                 
 .ودونيتها ƍلى مفهوم ƈخر يركز على المساواة بين المرأة والرجل في الدين
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 إنشاء مجلس عال للمرأة . 3
. رفع الظلم والتمييز ضدŇها   . يكـون من شأنه وضع السياساƘ واقتراح القوانين التي تƌدي ƍلى تمكين المرأة            

وتجمـيع المـوارد دولـياŹ وداخلياŹ من أجل تحسين الخصائƭ الديمغرافية واǙجتماعية للمرأة والتنسيق بين                
 .المجموعاƘ واإلداراƘ النسائية وكذا بين الجهاز التنفيذي والتشريعي

ويكـون مـن مهامـه دعم قدراƍ ƘداراƘ المرأة الحالية بالوزاراƘ بالموارد المالية ورفع القدراƘ البشرية                 
 .بالتدريب والتنسيق فيما بينهما وربطها بالمجتمع المدني

 
 :ميزانية الدولة. 4

تماعية تخصـيƭ نسـبة محددة من ميزانية الدولة من أجل دعم التنمية اǙجتماعية لتحسين المƌشراƘ اǙج               
للمرأة في مجال التعليم والصحة والعمل ومن ƛم في التدريب في مجاƘǙ الخدمة المدنية والعمل القيادي وسد                 

 . الفجوة النوعية
 

  : 
أمŇا المجتمع المدني فالبد لǖحزاب من العمل مع الدولة على ƍجازة قانون يمكƃن األحزاب من التسجيل بعد أن                  

تزداد في كل دورة ـ كذلǁ      % 25ه للنساء للمشاركة في األجهزة القيادية للحزب Ǚ تقلĊ عن           يكون لديها كوت  
 .وضع النساء في قائمة اǙنتخاباƘ و ƍعطائها دوائر انتخابية يمكن أن تفوز فيها

 وأيضـاŹ يمكـن التفكير في ƍعطاء النساء كوته من المقاعد في البرلمان للتنافس باǙنتخاب حولها في الدوائر                 
الجغرافية أو في الدوائر الخاصة بالقطاعاƘ ـ كل تلƍ ǁجراءاƘ يمكن أن تساعد النساء لزيادة المشاركة في                 

 .البرلمان القومي والبرلماناƘ الوǙئية 
علـى الجمعياƘ النسوية أن تعمل لتحقيق زيادة مشاركة المرأة السياسية ليس فقط عبر القوانين اǙنتخابية أو                 

ـ       م النساء بتكوين صندوق لدعم المترشحاƘ لخوƯ المعركة اǙنتخابية وكذلǁ بƎنشاء           الحزبـية و ƍنمـا بدع
 مدرسة كوادر قيادية للنساء لتعلم فنون العمل القيادي والتفاوƯ والمعركة اǙنتخابية والعمل التنظيمي 
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 العديد من الرجال    والتعبئة والتوعية والتشبيǁ والتنسيق والعالقاƘ وزيادة الموارد ـ كل تلǁ مهاراƘ يفتقدها           
العامليـن بالسياسـة ولكن نريد للنساء الرفع من مستوǎ العمل النسوي بصورة عملية بدǙ من العمل بنفس                  

 .الطريقة اǙرتجالية التي يعمل بها معظم الرجال العاملين بالسياسة
 قدر من القوانين التي     ƍنŇ علـى الحركة النسوية قيادة العمل السياسي للمرأة بدعم قدراتها أوǙ ومن ƛم تحقيق              

تساند ذلǁ وبعدها العمل مع المجتمع المحلي واألسري وƍنŇ العديد من النساء يعملن حاليا بالمنظماƘ الطوعية                
والقـياداƘ النسوية أمŇا اإلعالمياƘ فرƹم قلة عددهن النسبي Ǚƍ انه يوجد عدد Ǚ يستهان به يستطيع أن يفعل                   

 . راتيجياƘ وبرامǙ Ɲنطالق عملهالكƛير ƍذا توحŇد وحدŇد هدفا واست
 

   : 
ǙبدŇ من تغيير النمط الƛقافي في المجتمع عن طريق أجهزة اإلعالم الخاصة وأجهزة الدولة والمناهƝ التعليمية                

مطي كذلǙ ǁبدŇ من تغيير توزيع األدوار الن      . للتعلـيم المستمر والمنابر الدينية واǙجتماعية لرفع مكانة المرأة        
بالدعوة لمشاركة الرجل لها في العمل المنزلي ورعاية األطفال وƍعطائها الوقƘ للعمل العام وتشجيعها عليه               

ƍضافة ƍلى ذلǙ ǁبدŇ من تغيير أسلوب تنشئة        . والشـعور باǙعتزاز ƍذا اندمجƘ فيه أو برزƘ في العمل العام          
 .لخروƜ والعمل العام للبنƘ والولداألطفال على أساس المساواة في العمل المنزلي وƍتاحة فرƭ ا

ƍخـراƜ مـواد ƍعالمية ومدرسية ونشاط مجتمعي عبر الندواƘ والمحاضراƘ والمƌتمراƘ حول كيفية زيادة        
 .مساهمة المرأة في العمل السياسي وأهمية ذلǁ بالنسبة ƍلى المرأة والمجتمع

 
كان على صعيد الوǙياƘ أو المجتمع       أماƃ على المستوǎ المتوسط أي المحلي سواء أ        :المسـتوǌ المحلي    . ب

المدنـي المحلي فالبد من العمل على ƍيجاد ƍدارة قادرة للمرأة في الجهاز التنفيذي بالوǙياƘ وتشجيع تكوين                 
 Ƴالنسوية وفرو Ƙالجمعيا 
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اعاƘ للجمعياƘ القومية بالوǙياƘ مع دعم القدراƘ مادياŹ وبشرياŹ أيضاŹ وعلى الجمعياƘ القومية العمل مع اإلذ              
المحلـية لتغيـير النمط السلبي لصورة المرأة أو تهميش وجودها باإلعالم الوǙئي مع ƍيجاد سياساƘ محلية                 
                 Ƙشراƌالفجوة في التعليم وتحسين مالمح م Ňوسد ƘياǙالمرأة في التيار الرئيسي للتنمية بالو Ɯداعمـة إلدمـا

 .التنمية البشرية خاصة بالنسبة ƍلى المرأة
دŇم ǙبدŇ للوǙياƘ من تحديد مƌشراƘ واضحة تسعى عبر سياساƘ وأجهزة وموارد ƍلى             وبـناء علـى مـا تق      

                Ƙاألمومة ـ األمية للنساء ـ زيادة نسبة مدارس البنا Ƙوفيا ƘǙŇمعد Ưتخفي Ƙتحقيقها وعلى رأس األولويا
عياƘ ـ تقلـيƭ التسـرب المدرسـي للبـناƘ ـ زيادة عدد النساء في المناصب القيادية وزيادة عدد الجم                  

 .الطوعية
 
 :المستوǌ األسرǎ . ج

أمŇـا علـى المستوǎ األسري فƎنŇ األسرة ǙبدŇ أن يتم العمل معها إلحداƚ تغيير في نمط التنشئة اǙجتماعية                   
وتحديـد األدوار داخـل األسرة بدعم المشاركة بين أفرادها وتشجيع البناƘ على العمل في المجال الطوعي                 

م والسياسي ـ وǙ يمكن Ǚƍ ألسر قليلة من دفع حركة النساء باألسرة للعمل              وانخـراط النساء في العمل العا     
السياسـي وكـذا عدد من النساء الالئي يبادرن ويكافحن رƹم معارضة األسر ونريد زيادة تلǁ األعداد من                  
المجموعتيـن حتى تخلق نماذƜ ناجحة تستطيع أن تستخدمها ليحذو اآلخرون حذوها ـ ويبقى تضامن العمل                

ـ  ى مسـتوǎ المجـتمع المدني والدولة حتى تستطيع األسرة ƍحداƚ التغيير ـ  وهنا تكمن أهمية اإلرادة                  عل
السياسـية وƍيمانها بأنŇ للمرأة قضية Ǚبد أن يتم التصدي لها ووجود وعي سياسي على مستوǎ القيادة بأهمية               

ة مجتمعية كاملة وƍعطاء    تمكيـن المـرأة وƍحـداƚ المساواة كهدف استراتيجي من أجل ƍحداƚ نهضة وتنمي             
                  Ƙوبنا Ƙل زوجاƛلقدراتها وريادتها للعمل العام م Źمـن أسر القياديين في تغيير صورة المرأة تأكيدا Ɯنمـوذ

 وأخواƘ القادة السياسيين على كافة المستوياƘ من العمل في المجال العام 
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اǙجتماعي في جميع الدوراƍ    Ƙضافة ƍلى ƍدماƜ مواد تدريبية حول أدوار النوƳ         . لتصـبح قـدوة لǔخريـن     
التدريبـية التى تقيمها مختلف الجهـاƘ حتى يتم ƍحداƚ التغيير فـي توزيع األدوار النمطي الـذي يعرقل                 

 .انطالقة المرأة فـي العمل العام
في الختام ƍنŇ الوعي واإلرادة السياسية للقيادة وللمنظماƘ النسوية يمكن ƍذا تضافرƘ جهودها أن تحدƚ تغيرا                

عيا سريعا في مشاركة المرأة في العمل العام والسياسي وƍذا تزامن ذلǁ مع ظرف اقتصادي يعزŇز خروƜ                 نو
                ƚاألسري وهو األبطأ سيحد ǎالتغيير على المستو ŇنƎالمرأة للعمل وظرف دولي يدعم حركة الدولة والمرأة ف

يتسارƳ في ƍتاحة فرƭ للمرأة حـتماŹ وƍن كـان متباطـئا في نوعيته إلحداƚ تغيير جذري Ǚƍ أنƃه يمكن أن                 
للعمـل العام وتغيير في القيم والمفاهيم نحو تلǁ التي تƌكد على قدراƘ المرأة وƍبداعها وقدرتها على تطوير                  

 . مجتمعها
               Źودوليا Źوقوميا Źالنسوية أن تنتهز فرصة الظروف المواتية محليا Ƙوالتنظيما Ƙعلى المجموعا Ňنƍ Üفي األخير

من الحقوق والعمل الجاد لتمكين المرأة وتنميتها لتتالحم المرأة المتعلمة مع ƹيرها حتى             من أجل ƍنجاز مزيد     
تعبر عن مصداقية نحو تنمية المرأة المستضعفة كما أنŇ المرأة السودانية يمكنها أن تحافظ على توازن ƛقافاتها                 

وجها ميدان العمل العام دونما     المتمسـكة بقيم الفضيلة وأهمية الترابط األسري واألخالق والعفة وذلǁ مع ول           
ǁيمانه بذلƍجل وŇبمساندة الر Ǚƍ يتم Ǚ أو تفريط وهو ما Ưتناق. 
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  نماƤج لمالمƞ نشاط المرأة في العمل العام والسياسي وجهة نظر القيادات الحزبية
 

   : 
ƍنŇ الـنظام الحالـي كأي نظام سياسي يعدد من ƍنجازاته في مجال المرأة بتكوين اتحاد عام للمرأة يضم في                    

 ألف فرƳ وتكوين رابطة للمرأة العاملة بدŹǙ عن نقابة وجمعية لǘعالمياƘ            17مرأة و عضويته أربعة ماليين ا   
وناد لصاحباƘ العمل ورابطة للمبدعاƘ ومركز لتدريب النساء ومنظمة لتسويق المنتجاƘ النسوية مع تكوين              

نظام كوته  الحـزب الحاكم الحزب الوطني قطاعا للمرأة بالحزب الحاكم لتصعيد النساء من أجهزة الحزب و              
لضـمان وجود المرأة في أجهزة الحزب القيادية ولكن بالرƹم من كل اإلنجازاƘ الفوضوية والشكلية Ǚ تزال             
مساهمة المرأة في الجهازين التنفيذي والتشريعي ضئيلة وزيرة واحدة على أحسن حال في أي دورة حكومة                

% ƍ 12لى   1نسبة تتفاوƘ ما بين     ) مانالبرل(من النساء في المجال الوطني      % 1. تكونـƘ ـ سفيرة واحدة    
ƘياǙالو ǎفي المجالس المحلية على مستو. 

أمŇـا حـزب األمة فقد أكد على تبني خطاب يدعو ƍلى المساواة وزيادة مشاركة المرأة في الحزب من خالل                    
 وبعد أن تم تطبيق تلǁ النسبة حتى       1965لتمƛيل النساء في جميع أجهزة الحزب عام        % 10تخصيƭ نسبة   

 2001وتكوين قطاƳ خاƭ بتنمية المرأة وعقد مƌتمر في         % 20 طالبƘ النساء بزيادتها ƍلى      1987عـام   
تـناقش فيه قضايا المرأة وحقوقها وأكƃد الحزبŃ على الخطاب السياسي ليعكس سياسته وتوجهاته نحو المرأة                

 .في اتجاǉ العدالة والمساواة واǙلتزام بالمواƛيق الدولية المتعلقة بالمرأة
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لسياسية في أي مجتمع محصلة جملة من العوامل اǙجتماعية اǙقتصادية والمعرفية والƛقافية            المشـاركة ا  

                Ƙلياƈتتضـافر فـي تحديد بنية المجتمع المعني ونظامه السياسي وسماتهما و Ýوالسياسـية واألخالقـية
ذي باƘ معلماŹ   اشـتغالهماÜ وتحدد نمط العالقاƘ اǙجتماعية والسياسية ومدǎ توافقها مع مبدأ المشاركة ال            

رئيسـاŹ من معالم المجتمعاƘ المدنية الحديƛةÜ المجتمعاƘ التي أعاد العمل الصناعي وتقدم العلوم والتقانة               
              Üعلى أساس العمل الخالق Üة بناء حياتها العامة وعالقاتها الداخليةƛقافة الحديƛوالمعـرفة الموضوعية وال

حكم القانونÜ في ƍطار دولة وطنية حديƛةÜ هي تجريد         والمـبادرة الحرةÜ والمنفعة والجدوǎ واإلنجازÜ و      
ويمكن القول ƍنها التعبير العملي عن العقد اǙجتماعي        . عمومـية المجتمع وشكله السياسي وتحديدǉ الذاتي      

وهيÜ من ƛمÜ تعبير عملي عن المواطنةÜ أي عن صيرورة الفردÜ من            . وأحـد أهـم مـنجزاƘ الحداƛة      
اوياÜŹ بفضل هذǉ العضويةÜ مع سائر أفراد المجتمع وأعضاء الدولة في           الجنسـينÜ عضواŹ في الدولة متس     

 .جميع الحقوق المدنية والحرياƘ األساسية
               Źومضمونا Źفي الملكية شكال Źذ يتجسدان معاƍ Üتخفى بين الحق والحرية Ǚ مـة عالقـةƛفال تنفصل    1 و Ý

ق الفرد انتſقصƘ حريتهÜ والعكس     وكلما انتſقصƘ حقو  . حقوق الفرد في مجتمع من المجتمعاƘ عن حريته       
لذلـǁ ينبغي البحƚ في حرية المرأة ومدǎ مشاركتها في الحياة العامة من خالل ما نالته من                 . صـحيح 

وأيō من الحق والحرية يصلح أن    . الحقـوقÜ والبحـƚ في حقوق المرأة من خالل ما تتمتع به من حرية             
 اول هذا البحƚ أن يكون أساساŹ للبحƚ وناظماŹ لجميع أجزائهÝ لذلǁ سيح

                                                 
اÜ  الحـرية هـي مضمون الملكيةÜ والحق هو شكلهاÜ والحديƚ هنا عن الحق بصفته العامة والمجردةÜ قبل أن يتفرƍ Ƴلى حقوق مدنية وحقوق سياسية وƹيره   1

والتناقƯ . الملكية هي اإلرادة وقد صارƘ موضوعية. ولذلǁ عالقة وƛيقة بمفهوم اإلنتاƍ ÜƜذ كل ƍنتاƜ هو تملǁ    . ويعـبر عنه في صيغة دستور ومدونة قانونية       
Ǚ تصير عامة تشمل جميع مناحي ومن ƛم فƎن الحرية . األساسي في الملكية هو التناقƯ الجدلي بين مضمونها العام وشكلها الخاÜƭ منذ ظهور الملكية الخاصة

لذلǁ نتحدƚ عن حرية منقوصة باستمرارÜ سواء من حيƚ شمولها جميع           . الحـياة وجميع األفراد بالتساوي Ǚƍ حينما تصير الملكية عامةÜ بالمعنى الدقيق للكلمة            
 .  نتقبل هذا الوضعوعلينا أن. وهذا النقƭ هو أحد عوامل التقدم. األفراد أو من حيƚ شمولها جميع مناحي الحياة
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يلقـي ما يمكن من الضوء على مشاركة المرأة السورية في الحياة السياسية بدǙلة متغيرينÜ هما الحقوق                 
التـي نالتها المرأة السورية والحرياƘ التي تتمتع بهاÜ انطالقاŹ من اللحظة الراهنة التي تحمل في ƛناياها                 

 Ƙوأجنة اللحظا Üالسابقة بالفعل Ƙالتالية بالقوةجميع اللحظا. 
 

  
الفـردÜ من الجنسينÜ هو األساس الطبيعي للمجتمع المدنيÜ و المواطنÜ من الجنسين أيضاÜŹ هو األساس                

القوميةÝ لذلǁ يبدو لزاماŹ على من يبحƚ في موضوƳ         / السياسيÜ المدنيÜ للدولة الحديƛةÜ الدولة الوطنية       
فراد من الروابط الطبيعيةÜ أو الروابط األوليةÜ روابط        المشـاركة السياسـية أن يـدرس مدǎ تحرر األ         

الجماعـاƘ مـا قبل الوطنية وما دون الوطنيةÜ كالعائلة الممتدة والعشيرة والطائفة وما ƍليهاÜ مما يƌلف                 
المجتمع التقليدي وكسورǉ المتناƛرة والمتحاجزةÜ أي التي تعيش داخل أسوارهاÜ وتقيم           ) جمع عالŽم (عوالم  

 حواجـز عشائرية أو عرقية أو دينية أو مذهبيةÜ وتكتسي لديها السياسة طابعاŹ دينياƍ ÜŹيمانياŹ                فـيما بيـنها   
Źوذرائعيا Źتبريريا ÜŹسياسيا Źويكتسي الدين طابعا ÜŹمائياƹودو. 

Ü ومنها المجتمع السوريÜ    2"مجتمعاƘ الكتاب "ولعـل حضـور المقـدسÜ الذي حدد وضعية المرأة في            
ة اǙجتماعية والسياسيةÜ وǙ سيما في مجال السلطةÜ مرتبط أوƛق ارتباط وأشدǉ            حضوراŹ طاƹياŹ في الحيا   

                Üمن جهة Ƙبين األفراد والجماعا Üروابط الدم والنسب والعقيدة Üوالـروابط الطبيعية Ƙبسـيادة العالقـا
ǎستقالل عنها ومحاولة السيطرة عليها من جهة أخرǙم اǙƈ3وبشدة التبعية للطبيعة و . 

                                                 
 . التعبير لمحمد أركونÜ ويقصد به المجتمعاƘ التي لديها كتاب منزل 2

العملÜ بستانيا للعالمÜ بدأ تاريƣ ارتقائه على درب اآلǙمÜ لتملǁ /  مـنذ استقل اإلنسان عن الطبيعة واستوǎ على عرش المعرفة والعملÜ أو المعرفة   3
 .مأساةÜ كان نصيب النساء منها كبيرŅاالعالمÜ واتخذ تاريخه صورة دراما و
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رتدي السلطة طابع القداسةÜ الناجم عن تحوير مصدرهاÜ ترتدي العالقاƘ اǙجتماعية والسياسية            بقدر ما ت  
تجعل من الفرد كائناŹ امتƛالياŹ عاجزاŹ ومتواكالŹ ومعجباŹ بالورود التي تخفي قيودÜǉ            ) بطريركياŹ(طابعاŹ أبويا   

هي التي تفسر قداسة السلطةÜ سواء      بل ƍن سيادة العالقاƘ الطبيعية والروابط األولية        . وتغـل عقله ويديه   
كـان التعبير عن هذǉ القداسة مباشراÜŹ كما كان في العصور القديمة والوسطىÜ أو ƹير مباشرÜ كما هي                  
حـال المجتمعاƘ المتأخرة في األزمنة الحديƛةÜ المجتمعاƘ التي Ǚ تزال تقدŎس الحاكم وتسبƸ عليه جميع                

 .  على عبادة اإلله الواحد" القائداألب"صفاƘ اآللهةÜ فتغلب لديها عبادة 
ورائـز ذلǁ في كل زمان ومكان هو مدǎ انعتاق الفرد من براƛن التقليدÜ ومقدار العمل البشري الخالŮق                  
فـي عملـياƘ تغيير أشكال الطبيعة وƍنتاƜ الƛرواƘ المادية والروحيةÜ بالتالزم الضروريÜ ونسبته ƍلى               

 .العناصر الطبيعية
 ƍلى الجماعة المدنيةÜ من     "الجماعة الطبيعية "كة السياسيةÜ مشروطة باǙنتقال من      ومـن ƛـمÜ فƎن المشار     

المجـتمع التقليدي ƍلى المجتمع الحديÜƚ أي ƍنها مرتبطة باǙندماƜ الوطني أو اǙندماƜ القومي واǙنتقال               
                ƚبالمعنى الحدي Üلى األمةƍ ومن الملة ÜختالفǙوحدة ا Üلى الوحدةƍ رƛوهو  مـن التشـظي والتنا Üللكلمة

ƹـير المعنى المتداول في الخطاب الƛقافي والسياسي العربي حتى اليومÜ واǙنتقال من ƛم من وضعية ما                 
 .4والشعب والسلطة السياسية) الوطن(األرƯ :  قبل الدولة الوطنية ƍلى الدولة الوطنية بƛالƛة أركانها 

ا العمل واإلنتاƜ اǙجتماعيÜ أي قدرة      أولهم:   ولالندمـاƜ الوطنـيÜ كمـا هو معلوم عامالن أساسيان           
             Üنتاجها بحريةƍ عادةƍقافية والسياسية واألخالقية وƛقتصادية والǙجتماعية واǙحياته ا Ɯنتاƍ المجـتمع على

 والƛاني هو الدولة السياسية أو 

                                                 
 Ǚ أمـل فـي ƍصـالح جـدي ومشاركة سياسية في البلدان العربية ما لم يقم الفكر النظري بواجبه النقديÜ فيعيد تعريف المفاهيم السياسيةÜ كالوطن      4

ǙجتماعيÜ والوعي السياسي خاصةÜ وفق مبادƏ الحرية       على أسس جديدةÜ ويسهم في ƍعادة بناء الوعي ا        ... والوطنية واألمة والقومية والدولة والسياسة    
واǙسـتقالل فـي مواجهة التبعية واǙنقياد للخارÜƜ والديمقراطية في مواجهة اǙستبداد والشموليةÜ والحداƛة في مواجهة التقليدÜ والعلمانية في مواجهة                    

Ưليه على األرƛالتيوقراطية وحاكمية وزراء اهللا ومم. 
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سع فليس بو . الدولـة الوطنـية التـي يتساوǎ في عضويتها جميع أفراد المجتمعÜ بال استƛناء وǙ تمييز               
العمـلÜ مجرداŹ ومشخصاÜŹ أن ينظر ƍلى الفرد Ǚƍ بوصفه منتجاŹ للقيمةÜ بغƯ النظر عن الجنس والدين                 
واǙنتماء العرقي وسائر التحديداƘ الذاتية األخرÜǎ وليس بوسع الدولة بما هي تجريد العمومية أن تنظر               

     ÝŹبصفته مواطنا Ǚƍ لـى الفرد وأن تتعامل معهƍ 5 6 لعمل والدولةا:   بهذين العاملين Ƙتتنحى عن عالقا Ü
العمـلÜ وعـن العالقـاƘ السياسية خاصةÜ جميع تحديداƘ األفراد ومحموǙتهمÜ سوǎ القدرة والمهارة               
والكفايـة العلمـيةÜ علـى صـعيد العملÜ والتزام القانون والوفاء باǙلتزاماƘ والمسƌولياƘ التي تلقيها                

 . المواطنة على عاتق الفردÜ على صعيد الدولة
ولعـل تميـيز عمـل النساء من عمل الرجالÜ وتفاوƘ األجور بينهماÜ لقاء األعمال المتساويةÜ كان في                  
بدايـاƘ الـƛورة الديمقراطية امتداداŹ لنظرة المجتمعاƘ التقليدية اآلخذة في النمو والتقدم ƍلى المرأة وƍلى                

قيمÜ وخالق السياسة والمشاركة    الطفـل أيضـاÜŹ ولم يكن ناجماŹ عن طبيعة العملÜ خالق القيمة وجميع ال             
 .السياسية

 ومـن البديهـي أن المشـاركة السياسيةÜ في زمان ومكان محددينÜ تتوقف على معنى السياسة وقيمتها                 
ومدǎ حيويتها وعقالنيتهاÜ في المجتمع المعنيÜ أي على نحو ما تفهمها مختلف الفئاƘ اǙجتماعيةÜ وعلى              

      ÜƘالفئا ǉعلى نحو ما تفهما وتعقلها             القـيمة التي تمنحها لها هذ Ǚ Üدراجها في تحديد ذواتهاƍ ǎوعلى مد 
.  الذي يولد الطاقة والحركة    "فرق الكمون "والفرق بين هذين المستويين أشبه ما يكون بـ         . النخـبة فقـط   

 فحين يكون األمر مقصوراŷ علǍ نƢبة ال تزال حداƙتها 

                                                 
لعربي والخيال السياسي العربي معا لم يرقيا بعد ƍلى مستوǎ التجريدÜ فال يستطيع المفكر العربي والسياسي العربيÜ سوǎ استƛناءاƘ  الفكـر السياسـي ا   5

 أن  قلـيلةÜ أن يـنظر ƍلى الدولة على أنها تجريد عمومية المجتمع وتعبير عن كليتهÜ وƍلى المواطن على أنه تجريد الفرد الطبيعيÜ فال يستطيع تصور فكرة                         
 الدولة هي دولة جميع المواطنين ومحايدة حيادا ƍيجابيا ƍزاء جميع محموƘǙ األفراد والجماعاÜƘ وƍزاء العقائد واأليديولوجياƘ الدينية والعلمانية على السواء

مع المدنيÜ ويتعلق الƛاني بحياته العامةÜ  العمل والدولة مستوياƘ متالزمان ومتداخالن في الحياة الحديƛةÜ يتعلق أولهما بحياة الفرد الخاصةÜ في المجت 6
والعمومية هي ماهية الفرد والخصوصية وتحديدها األخيرÜ       . فـي المجتمع السياسيÜ األول هو ميدان الفردية والخصوصيةÜ والƛاني هو ميدان العمومية            

Ƙبعد تجريدها من جميع التعيينا. 
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ومن ƛمÜ فƎن عنصر    . ظرية بال قيمة عملية   وعقالنيـتها موضـƲ شك تغدو أفضل المبادƍ والنماƤج الن         
الـتحديد الحاسم هو النظر ƍلى السياسيةƍ Üما على أنها شأن عامÜ وصفة مالزمة للمواطنةÜ أي على أنها                  

Ý وƍما على أنها شأن من شƌون       "علم الدولة "علـم ƍدارة الشƌون العامة بوصفها عالقاƘ موضوعيةÜ أو          
والتطلعاƘ والرƹباƘ الذاتيةÜ وهو المعنى الغالب على السياسة في         النخبةÜ وجملة من األهداف والمطالب      

                   Ƙعنها الدراسا Ƙعن مقاصدها األساسية التي كشف Üهنا فقط Üذا صـرفنا النظرƍ Üبالدنـا حـتى الـيوم
 .Ü 7 بتعبير الجابري"الغنيمة والعشيرة والعقيدة"األنتروبولوجية والتاريخيةÜ أعني 

اركة السياسية مفهوم حديÜƚ وافد على الƛقافة العربيةÜ وعلى الفكر    وتجـدر المالحظـة أن مفهـوم المش       
السياسـي خاصـةÜ ولم يتبياŹ بعدÝ أي ƍن الƛقافة العربية لم تتمƛل هذا المفهوم وما يتصل به من المفاهيم                    

بل ƍن جل ما فعلتهÜ حتى يومناÜ هو        . الحديـƛةÜ وتعـيد ƍنـتاجها وفق معطياƘ الواقع وحاجاƘ المجتمع          
Ü أو ƍعادة ƍنتاجها فيهÜ حسب رأي       »التراǉ«ƚ المفاهيم في مستنقع التقليدÜ ومحاولة تكييفها مع         ƹمـس هذ  

الجابـريÜ مـن دون أن تـدرǁ أنهـا تعـزز التقليدÜ وتحد من القدرة التنويرية والتحريرية والتوليدية                   
 .واإلجرائية لهذǉ المفاهيمƍ Üن لم تخصها

سياسيةÜ وǙ سيما عن مشاركة المرأةǙƍ Ü في نطاق مجتمع          بوجيز القولǙ Ü يمكن الحديƚ عن مشاركة        
                 Üدولة حزب Ǚ Üبصفتها دولة حق وقانون ǎتبدو لمواطنيها من الداخل سو Ǚ ودولة وطنية ƚمدني حدي
وǙ دولة نخبة وǙ دولة طغمة وǙ دولة عشيرةÜ وǙ دولة طائفة أو جماعة دينيةÜ وǙ دولة جماعة عرقية               

:  لذلǁ يميل الباحƍ ƚلى القول    . بوادر وƍرهاصاƘ عسى أن تكون ذاهبة ƍلى المستقبل       Ü وǙƍ فنحن ƍزاء     8
، وليس فيها مشاركة سياسية للجنسين      "إشراك المرأة في الحياة السياسية    "إن فـي سورية ضرباŷ من       

وذلǙ ǁ يعني بالطبع أن المرأة السورية صارƘ مساوية للرجل أو ƹير مغبونةÜ بل على         . علǍ حد سواء  
  .العكس من ذلÜǁ فƎن الحيف الواقع على المرأة حيف مضاعف

                                                 
Ü من "العقل السياسي العربي"ومحمد عابد الجابريÜ في . نشوراƘ دار اآلدابÜ ببيروÜƘ من م"نقد العقل السياسي" راجـعÜ ريجـيس دو بـريهÜ في     7

Ƙببيرو Üالوحدة العربية Ƙمركز دراسا Ƙمنشورا. 
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ومـنذ صـار تحرر المرأة ومشاركتها في الحياة العامةÜ وǙ سيما في الحياة السياسيةÜ رائزاŹ من روائز                  
التحضـر والـتمدن والـتقدم اǙجتماعيÜ راح الكتاب والباحƛون العرب ينبشون في ƛنايا التاريƣ البعيد                

 اآلƛارÜ بحƛاŹ عن نسوة شاركن في الغزواƘ والحروب أو في صدهاÜ أو كانƘ لهن               والقريـبÜ كعلمـاء   
مجالس يƌمها الرجالÜ أو شاركن في مقاومة اǙستعمار الحديÜƚ ورفعن راية الحرية واǙستقاللÜ أو كن               

             ǁكتل Üعلى تعسف المستعمرين Ɯاحتجا Ƙأو قدن مظاهرا ÜŹاƛوحدي Źستنارة قديماǙقافة واƛالتي  من أعالم ال 
 في سوريةÜ وجعلوا من شجرة أو       "أنصار المرأة "وصفها حافظ ƍبراهيمÜ في مصرÜ أو التي يتحدƚ عنها          

 في  ƙقافة افتƢارية وتبريرية  عـدة شجيراƹ ƘابةÜ ومن زهرة أو عدة زهراƘ ربيعاÜŹ فأنتجوا نوعاŹ من              
نية المرأة واضطهادها   ƈنÝ ولـم يلتفـتوا ƍلـى حقـيقة أن تلـǁ اǙستƛناءاƘ تƌكد القاعدةÜ أي تƌكد دو                 

 .وهامشيتها في المجتمع
ولـم يـدر في خلد أحدهم أن الجماعاƘ البشرية تتراخى في التزام المعايير اǙجتماعيةÜ واألخالقية منها                 
خاصـةÜ فـي أوقاƘ الحروب والكوارƚ الطبيعيةÜ فتشارǁ النساء كالرجال سواء بسواء في الدفاƳ عن                

ر كذلǁ في المراحل اǙنتقاليةÜ وليس ذلÜǁ في نظر الباحÜƚ من قبيل            الوجود فحسبÜ كما تتراخى المعايي    
           Ýمن قريب أو من بعيد Üƚبمعناها الحدي Üي في المعايير شيء واستقرار      المشـاركة السياسيةƢن التراƌف

              Ʋبحقوق الجمي Ʋواعتراف الجمي ƞالتعاقد والمشاركة والتسام Ǎالحـياة االجتماعـية والسياسـية عل
Ɔ روحرياتهم شيءƢ. 

على أن التراخي في المعايير الذي يسم المراحل اǙنتقالية يمهد السبيل للتغيير اǙجتماعيÝ بقدر ما تتوفر                
           Ƙوبقدر ما تعبر عن مصالح جذرية لمختلف الفئا Üابرةƛالتغيـير على القوة والنفوذ والجذرية والم ǎقـو

ƈفاق كونية وƍنسانية وتقوم بوظيفتها     اǙجتماعـيةÜ ولـو بدرجـاƘ متفاوتةÜ وبقدر ما تنفتح الƛقافة على             
 Ýةƛالحدا Ƙوتنفتح التربية على معطيا Üالتنويرية والتحريرية 
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فمعظم السوريين الذين كانوا يمانعون تعليم البناÜƘ على سبيل المƛالÜ انتقلوا من الممانعة ƍلى التحفظƛ Üم                
 النساء بوتائر متسارعةÜ وصار اآلباء   ƍلـى التسامحƛ Üم ƍلى اإلقبال والحماسةÜ فتراجعƘ نسبة األمية بين          

وقل مƛل ذلǁ في موقف     . يفاخـرون ببـناتهم المـتفوقاƘ والمƌهالƘ علمياŹ مفاخرتهم بأوǙدهم الذكور          
ولم يعد سفرها في سبيل التحصيل العلمي أو في سبيل العمل أمراŹ مستهجناŹ             . 8 المجـتمع من عمل المرأة    

 Źن موقـف المجتمع بدأ يتزحزح ش        . جـداƍ بـل         ƭيل والغناء والرقƛمن مشاركة المرأة في التم Źفشيئا Źيئا
وارتـياد الـبالجاƘ والمسابحÜ ومن الزواƜ المدني في حدود ضيقة جداÜŹ وصار للفتاة بعƯ الحرية في                 

وهذا كله ناتƝ من تراخي     . اختـيار شريǁ حياتهاÜ وǙ يخلو األمر من مد وجزر في جميع هذǉ الميادين             
معايير التقليديةÜ بحكم المرحلة اǙنتقالية التي تعيشها سوريةÜ مرحلة اǙنتقال الصعب           المجتمع في التزام ال   

ƚلى مجتمع حديƍ ر من مجتمع تقليديƛوالمتع. 
ƍن المرأة السورية تتمتع اليوم بحق التعليم وحق العملÜ قانونياŹ وعملياÜŹ بغƯ النظر             :  ويمكن القول بƛقة    

 . ر وندرة فرƭ العمل وتنامي الفقر والبطالةعن تدني معدƘǙ اǙدخار واǙستƛما
وهـذانÜ حـق العمل وحق التعليمÜ محرزان أساسيان وشرطان ضروريان لنيل بقية الحقوقÜ وشرطان               

Źضروريان لمشاركتها في الحياة السياسية أيضا . 
 تظل سطحية   علـى أن حقوق المرأة Ǚ تتجذŮر وǙ تستقر Ǚƍ في كنف الحرية وبكفالة القانونÜ وǙƍ فƎنها                

وهشـة وقابلة لالنتكاس والتراجعÜ وǙ تتحول ƍلى مهماز لتقدم المجتمعÝ فƎن اإلفقار المتزايد ومصادرة               
                Üبال مضمون Źالحقوق المكتسبة شكال ǉيجعل من هذ Üعلى نحو ما يجري في سورية Üاألساسية Ƙالحريا

 مل ƈية ذلǁ أن تعلم المرأة ومشاركتها في الع. كالنظام السياسي ذاته

                                                 
 Ǚ شـǁ فـي أن لـتردي األوضـاƳ المعاشية ألكƛرية السوريين أƛرا مهمŇا في التسامح ƍزاء عمل المرأةÜ ففي أيام شبابنا كان موضوƳ عمل المرأة      8

 .وكانƘ أكƛرية النخبةÜ ناهيكم عن العامةÜ تميل ƍلى المحافظة. عا خالفيا في كل مجلسموضو
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علـى قـدم المساواة مع الرجل لم يسفرا حتى اليوم عن أي تغيير أو تعديل يذكر في شرطها اǙجتماعي                    
Ü بل ƍن عمل المرأةÜ     9 واإلنسـاني أو فـي القوانين التي تحط من ƍنسانيتها وتنتقƭ من أهليتها القانونية             

           ƍ يضيف أعباء جديدة Üتقوم بجميع األعمال ƚخاصة في الريف والبادية حي     Üلى شقائهاƍ لى أعبائها وشقاء
 .Ǚƍ في القليل والنادر مما يومƍ Ɛلى المستقبل

                                                 
 .Ü هو رفع سن حضانة األم المطلقة أو األرملة ألطفالها سنتين2004 التعديل الوحيد الذي أقرŇ في مجال األحوال الشخصيةÜ عام  9
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    : 

ƍذا كانƘ أهم التجلياƘ الواقعية للمشاركة السياسية المباشرة وƹير المباشرة هي التمƛيل والتشريع والرقابة              
اءلة واإلسهامÜ من ƛمÜ في تحديد الخياراƘ اǙجتماعية اǙقتصادية والسياسية والƛقافيةÜ وتحديد اتجاǉ             والمس

سير المجتمعÜ يغدو من الضروري ƍلقاء بعƯ الضوء على النظام السياسي السوري الذي Ǚ يزال يعيش                
ةÜ على صعيد الخطاب    فـي المـرحلة الرومانسـية الƛوريةÜ والديمقراطية الشعبيةÜ واǙشتراكية القومي          

 : Ü ومالحظة المسائل اآلتية 10 األيديولوجيÜ وفي المرحلة الشمولية أو التسلطية على الصعيد السياسي
 التي تعتمد نظام الحزب الواحدÜ القائد       11  يصـنف الـنظام السياسي في سورية في النظم الشمولية          - 1

Ü وعلى اختراق المجتمع    ƛ"12روة والسلطة والقوة  اǙحتكار الفعال لل  "للدولـة والمجتمعÜ والذي يقوم على       
وتنسـيق بـناǉ علـى نحـو يضـمن تعميق هذا اǙحتكار وƍدامتهÜ وأدواته هي الجيش وأجهزة األمن                   
والميليشـياƘ الحزبـيةÜ واأليديولوجـيةÜ واإلعالمÜ والمنظماƘ الجماهيرية التي  تعرŊف كل منها بأنها               

 ."منظمة رديفة للحزب"
حزب البعƚ العربي اǙشتراكي هو الحزب القائد       " الƛامنة من الدستور السوري الدائم أن        فقد نصƘ المادة  

فـي المجـتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقاƘ جماهير الشعب ووضعها في                 
  .Ü وهذǉ األهداف هي أهداف الحزب13" خدمة أهداف األمة العربية

                                                 
سيا ومحافظة اجتماعياÜ ومن ƛم فƎن قوǎ المعارضة Ǚ تختلف في هذǉ الحيƛية عن سيا" ƛورية" مـن أبـرز خصائƭ القوǎ السياسية السورية أنها    10

ǎالقو ǉفي وعي المرأة داخل هذ Ňر مهمƛأ ǁولذل Üالحزب الحاكم. 
لدولة التسلطية ا"Ü وخلدون حسن النقيبÜ في "في المسألة القومية"Ü وياسين الحافظ في "أسس التوتاليتارية" راجع حول هذا الموضوÜƳ حنة أردنÜƘ في  11

الذي يعد  " طبائع اǙستبداد ومصارƳ اǙستعباد   "وراجع أيضا عبد الرحمن الكواكبي في       ". تشريح اǙستبداد "Ü وكمال عبد اللطيفÜ في      "في المشرق العربي  
قرن اǙستبداد الديني باǙستبداد    تأسيسـا ƹير مسبوق في الƛقافة العربية لقضية الحرية والكشف عن جذور اǙستبداد في مجتمعاƘ الكتابÜ فهو أول من                    

 .النفسية الناجمة عنهما/ السياسيÜ وعرǎ البنى الذهنية 
12 Ƙبيرو Üالوحدة العربية Ƙمركز دراسا Üالدولة التسلطية في المشرق العربي Üخلدون حسن النقيب Üراجع . 
 . الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية 13
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 :  ƍن هذا الدستور يستند ƍلى المنطلقاƘ الرئيسية التالية " : قد جاء في مقدمة الدستور ل
 ƍن الـƛورة العربية الشاملة ضرورة قائمة ومستمرة لتحقيق أهداف األمة العربية في الوحدة والحرية               -1

والـƛورة في القطر العربي السوري هي جزء من الƛورة العربية الشاملةÜ وسياستها في              . واǙشـتراكية 
 ƘǙورة العربيةجميع المجاƛستراتيجية العامة للǙق عن اƛتنب.. . 

 ƍن جمـيع اإلنجـازاƘ التـي حققها أو يمكن أن يحققها أي قطر عربي في ظل واقع التجزئة تظل                  - 2
 «..مقصرة عن بلوƷ كامل أبعادها ومعرضة للتشوǉ واǙنتكاس ما لم تعززها وتصونها الوحدة العربية 

  الشعبية ǉي الصيغة المƙالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريتǈ         والديمقراطية الحرية حق مقدس     - 4
     Źكريما Źنساناƍ التـي تجعل منه ,            Üعن الوطن الذي يعيش فيه Ƴعلى الدفا Źقادرا Üعلى العطاء والبناء Źقادرا

قـادراŹ على التضحية في سبيل األمة التي ينتمي ƍليهاÜ وحرية الوطن Ǚ يصونها Ǚƍ المواطنون األحرار                 
ǙجتماعيوǙقتصادي واǙا ǉبتحرر Ǚƍ تكتمل حرية المواطن " . 

 التي لم تكن تعني حيƛما      الديمقراطية الشعبية Ü أي   "المƛالية"ويتضـح المعنى الخاƭ للحرية في صيغتها        
    ǎسو Ƙومورس Ƙالمطلق الذي يغدو معه         حرية الوالء والموافقة  طرح Ưويقابله الرف Üوالتأييد المطلق 

  .يÜ عدواŹ موضوعياŹاآلخرƹ Üير الموال
فـي هـذا الجانـب يـتعارƯ الدستور السوري مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومع سائر العهود                  

فعبارة المواطن التي   . واǙتفاقـياƘ الدولية المتعلقة بالحقوق اǙجتماعية واǙقتصادية والسياسية والƛقافية        
تقبل التفاوƘ والتفاضلÜ وكذلǁ الوطنيةÝ فال يجوز        والمواطنةÜ صفة Ǚ     .تتكرر فيه تعني البعƛي والموالي    

أن يكـونÜ في الدولة الوطنيةÜ من هو مواطن أكƛر أو أقل من اآلخرÜ وǙ يجوزÜ من ƛمÜ أن يكون فيها                     
 . 14 من هو أكƛر أو أقل وطنية من اآلخر

                                                 
ب السياسي العربي حكم قيمة يطلق على األفراد والجماعاƘ واألحزاب السياسية أو ينزƳ عنهم وعنها لدواƳ أيديولوجيةǙ  Ü تزال الوطنية في الخطا 14

ولـم تـرق بعد ƍلى كونها جملة من الحقوق والحرياƘ األساسية المتساويةÜ تقابلها جملة من المسƌولياƘ واǙلتزاماƘ ملقاة على عاتق مواطن حرÜ هو                        
 .عضو في الدولة
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ية وحقوق  وقـد تأسسـƘ علـى ذلـǁ رƌية لمبدأ الحق الذي تقوم عليه الحقوق المدنية والحقوق السياس                 
اإلنسانÜ قوام هذǉ الرƌية هو اǙقتناƳ الذاتي للحزبÜ هيئة وأفراداÜŹ بما هو الحقÝ فالحزب هو من يحدد                  
حقـوق األفـراد والجماعـاƘ والفئاƘ اǙجتماعيةÜ على أساس قناعته الذاتيةÜ وفي ضوء أهدافه الذاتية                

 . 15 وأوهامه األيديولوجية
تي تضطرب جميƲ القواعد الناظمة لالجتماƱ المدني، وتنتكس        وحيـن يتأسـس الحق علǍ االقتناƱ الƤا       

        ǈما يشب Ǎلكل من          "الحالة الطبيعية "الحـياة االجتماعـية إل Ƥإ ÜƲالجمي Ǎعل Ʋالتي قوامها حرب الجمي 
وتنبني علƤ Ǎلك منظومة فكرية وأƢالقية تزدرǎ فكرة التعاقد والمشاركة . الحـق بقدر ما لǈ من القوة  

 .الستبداد والعنف واإلرǉابوتنفيهما، وتولد ا
ولـيس مصـادفة اقتران قوة العقيدة وقوة المƌسسة العسكرية وأجهزة البوليس العلنية والسرية في جميع                

. تجـارب األحـزاب الشمولية التي وصلƍ Ƙلى السلطة في جميع البلدانÜ وǙ سيما في البلدان المتأخرة                
 البلدان المتأخرة باسم المشروعية الƛوريةÜ وتحƘ     ولعـل تأميم الممتلكاƘ الخاصة ومصادرتها مما شهدته       

ǁشتراكية خير دليل على ذلǙعنوان ا . 
فالتأمـيم الـذي تفرضه ƍرادة ذاتية جزئيةÜ وǙ تقرǉ هيئة تشريعية منتخبة أو استفتاء عامǙ Ü يعدو كونه                   

ا في ذلǁ حق    مصـادرة واسـتيالء بالقوة يفتقران ƍلى أي مشروعية وƍلى أي معنى من معاني الحقÜ بم               
وهذا ما يطرح   . المجـتمعÜ وǙ يعدو من ƛم كونه شكالŹ من أشكال ƍرساء مبدأ الحق على اǙقتناƳ الذاتي               

الـيوم مشـكلة نظرية وعملية تتعلق بالعدالة اǙجتماعية التي هي التعبير العملي عن المساواةÜ وǙ يتسع                 
ل هذا الحزب أو ذاǁ هو من يقرر شكل         ه:  ولكن Ǚ مناƭ من طرح األسئلة       . المجـال لمعالجتها هنا   

 النظام اǙجتماعي اǙقتصادي والسياسيÜ أم 

                                                 
وحين تعترف الجماعة بأن الدين شأن من .  Ǚ تـزال السياسـة عـندناÜ كالدينÜ شأنا من شƌون الذاتيةÜ ولم تſدرǁ بعد على أنها عالقاƘ موضوعية    15

العلمانية وهنا تبدو   . شـƌون الذاتيةÜ أي من شƌون الوجدانÜ وتميزǉ من السياسة وتفصله عنهاÜ ينفتح الطريق لصيرورة السياسة شأنا عاما وموضوعيا                  
 .شرطا Ǚزما من شروط الحداƛة
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المجتمعÞ وهل يحق لجزء من المجتمع أن يشرƳŎ نيابة عن المجتمع كلهÞ وهل يحق لحزب من األحزاب                 
أن يضع وحدǉ قواعد الحق والقانونƍ Üذ Ǚ حق وǙ حرية وǙ مسƌولية بال قانونÞ وهل يحق لحزب من                   

الحزب أو  (ألحـزاب أن يقـرر وحدǉ ما هي المصلحة العامةÜ الوطنية أو القوميةÞ وأخيراŹ هل الجزء                 ا
 هو الذي يحدد الكل أم العكسÞ) الطبقة أو الطائفة أو العشيرة

Ü حتى اليومÜ في ظل حالة طوارƏ يحق بموجبها للحاكم          1963 تعيش سوريةÜ منذ الƛامن من ƈذار        - 2
صدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود والتدابير اآلتية أو بعضها وأن يحيل مخالفيها             ي"العرفي أو نائبه أن     

 :  ƍلى المحاكم العسكرية 
 وضع قيود على حرية األشخاƭ في اǙجتماƳ واإلقامة والتنقل والمرور في أوقاƘ معينةÜ وتوقيف               -أ  

طياÜŹ واإلجازة في تحري األشخاƭ     توقيفاŹ احتيا  أو الƢطريـن علǍ األمن والنظام العام      المشـتبه فـيهم     
 . واألماكن في أي وقÜƘ وتكليف أي شخƭ بتأدية أي عمل من األعمال

 مراقـبة الرسـائل والمخابراƘ أياŹ كان نوعهاÜ ومراقبة الصحفÜ والنشراÜƘ والمƌلفاÜƘ والرسوم              -ب  
ها ومصادرتها  والمطـبوعاƘ واإلذاعـاƘ وجميع وسائل التعبير والدعاية واإلعالن قبل نشرهاÜ وضبط           

 . 16 وتعطيلها وƍلغاء امتيازها وƹƍالق أماكن طبعها
 .  تحديد مواعيد فتح األماكن العامة وƹƍالقها-ج 
 سحب ƍجازاƘ األسلحة والذخائر والمواد القابلة لالنفجار والمفرقعاƘ على اختالف أنواعها واألمر             -د  -

 .بتسليمهاÜ وضبطهاÜ وƹƍالق مخازن األسلحة

                                                 
 حدد الدستور السوري نوƳ الƛقافة التي على المجتمع أن يتبناهاÜ بموجب المادة الƛالƛة والعشرين التي نصƘ أن الƛقافة القومية اǙشتراكية أساس لبناء  16

المƛل العليا لǖمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا اإلنسانية         المجـتمع العربـي اǙشتراكي الموحد وهي تهدف ƍلى تمتين القيم األخالقية وتحقيق              
 .وتعمل الدولة على تشجيع هذǉ الƛقافة وحمايتها
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بعƯ المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصالƘ وتحديدها بين المناطق             ƍخالء   -ǉــ   
 . المختلفة

 اǙسـتيالء علـى أي منقول أو عقار وفرƯ الحراسة المƌقتة على الشركاƘ والمƌسساÜƘ وتأجيل                -و
 . الديون واǙلتزاماƘ المستحقة والتي تستحق على ما يجري اǙستيالء عليه

 . "17 ...باƘ التي تفرƯ على مخالفة هذǉ األوامر  تحديد العقو-ز 
 بظاللها الكƛيفة على الحياة السياسيةÜ 18 فقـد ألقـƘ حالة الطوارƏ التي Ǚ تزال سارية وفق هذا القانون   

مـنذ أربعة عقود ونيفÜ وتعدتها ƍلى مجاƘǙ الحياة األخرÝǎ فقد كانƘ حالة الطوارƏ الدائمةÜ وǙ تزال     
بعƚ العربي اǙشتراكي بالسلطةÜ وƍطالق يدǉ في المجتمع وفي مƌسساƘ الدولة التي            ƹطاء لتفرد حزب ال   

 . يفترƯ أنها مƌسساƘ عامة
ونجـم عـن ذلǁ حظر أي نشاط سياسي مستقل عن الحزب الحاكم أو معارƯ لهÜ وعاشƘ سورية من    

بأرواح المواطنين  جراء ذلǁ حالة من القمع والعسف واǙستهتار بالحقوق ومصادرة الحرياƘ واǙستهانة            
التي يعرفها » جمهورياƘ الخوف»وكرامـتهم ƹـير مسـبوقة فـي تاريخها الحديÜƚ وƹدƘ واحدة من       

فمن البديهيÜ وهذǉ الحالÜ أن تنحسر بوادر المشاركة السياسية وƍرهاصاتهاÜ وǙ سيما مشاركة             . الجميع
ناة والهامشية والحرمان من    اǙمتيازاÜƘ وƍما مشاركة في المعا    المـرأةÜ التـي ƹـدƍ Ƙمـا مشاركة في           

 .الحقوق
 Źأيضا Əوجاء في قانون الطوار : 

                                                 
Ü وقد تجاوزƘ مدد التوقيف اǙحترازي ما نƭ عليه 22/12/1962تاريƣ  / 51/  قـانون حالـة الطوارƏ الذي نƭ عليه المرسوم التشريعي رقم    17

وأمضى األستاذ رياƯ الترÜǁ .  راوحƘ بين بضع سنواƘ وتسعة وعشرين قضاها السيد عماد شيحا في مختلف السجون السوريةالقانون ƍلى مدد طويلة
سبعة عشر عاما وƛمانية أشهر في زنزانة منفردة في أحد أقبية فرƳ المنطقة             ) المكتب السياسي (أميـن سـر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري          

وحكمƘ محكمة أمن الدولة العليا بدمشق على الدكتور عبد العزيز الخير بالحبس مدة اƛنتين وعشرين سنة ميالديةÜ بسبب                  .  بدمشق للمخابراƘ العسكرية 
 مدة اƛنتين   1970وأمضـى أعضاء القيادة القطرية لحزب البعƚ العربي اǙشتراكي قبل الحركة التصحيحية التي قادها الفريق حافظ األسد عام                   . رأيـه 

 .وكذا عشراǙƈ Ƙف المعتقلين. نة في سجن المزة بدمشقوعشرين س
Ü وأريǁ "حزب البعƚ مأساة البداية ومأساة النهاية"Ü ومطاƳ سفدي في كتابه "حزب البعƚ" راجـع فـي هذا الموضوÜƳ مصطفى دندشليÜ في كتابه    18

 ".األسدÜ الصراƳ على الشرق األوسط"رولوÜ في كتابه 
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   6 -            لى القضاء العسكريƍ تحال Əفيها حالة الطوار Ƙصفة    -فـي المناطق التي أعلن Ƙمهما كان 
 :   الجرائم اآلتية -الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين

 .  مخالفة األوامر الصادرة عن الحاكم العرفي-أ 
 من قانون   293 حتى المادة    260من المادة   ( الجـرائم الواقعـة على أمن الدولة والسالمة العامة           -ب  

Ƙ1) (العقوبا ( 
 ). 873 حتى المادة 369من المادة ( الجرائم الواقعة على السلطة العامة -ج 
 ) 2) (459 حتى المادة 427من المادة ( الجرائم المخلة بالƛقة العامة -د 

 ). 586 حتى المادة 573من المادة (م التي تشكل خطراŹ شامالŹ  الجرائ-ǉـ 
   8 -                بين القضاء المدني والقضاء ƭختصاǙا Ƴيفصـل الحـاكم العرفـي بقرار مبرم في تناز 
 . 19 العسكري

Ü حتى اليومÜ هي سورية كلهاÜ عدا       1963المناطق التي أعنƘ فيها حالة الطوارÜƏ منذ الƛامن من ƈذار           
والمحـتل منهاÜ ومن ƛم فƎن القضاء العسكري والمحاكم اǙستƛنائيةÜ كمحكمة أمن الدولة العليا              المقـتطع   

 التي حددها القانونÜ والقوانين اǙستƛنائية      "الجرائم"Ü وحدها مخولة في النظر في       20 والمحكمة اǙقتصادية 
خل فيه أي فعل أو األخـرÜǎ وهي ذاƘ طيف واسع يغطي معظم قانون العقوباƘ السوريÜ ويمكن أن يد         

والحاكم العرفيǙ Ü أي مرجع قضائيÜ هو من        . كف عن فعل يصدران عن المعارضين أو ƹير الموالين        
ومن البديهي أن تضمر وظيفة     . يفصـل فـي تنازƳ اǙختصاƭ بين القضاء المدني والقضاء العسكري          

ƹير أن  . الله ونزاهته القضـاء المدنـيÜ فـي ظل حالة الطوارÜƏ وطغيان أجهزة األمنÜ وأن يفقد استق              
                Üتزال قضية المفقودين Ǚو Üلى أي محكمةƍ لم يقدموا Üفي سورية Üف الموقوفين والمعتقلينǙƈ Ƙعشـرا

ومن المƌكد أن ذلǁ    . أي الذين قتلوا أو قضوا تحƘ التعذيبÜ أو بسبب فقدان العناية الطبيةÜ طي الكتمان             
.  الحزب الحاكمÜ مغامرة ƹير مأمونة العواقب      جعـل من مجرد التفكير في العمل السياسيÜ خارƍ Ɯطار         

وǙ تزال اآلƛار اǙجتماعية والنفسيةÜ فضالŹ عن اآلƛار اǙقتصاديةÜ لالعتقال السياسي والتوقيف التعسفي             
                  Ƙاليوم في المملكة المغربية من جلسا ƚعلى نحو ما يحد Üفي سورية في انتظار من يكشف عنها النقاب

Ǚمتلفزة لضحايا ا Ƴعتقال السياسي وذويهماستما. 
 لعلـه Ǚ يجـوز الحديـƚ عن مشاركة سياسية في ظل عدم وجود فضاء وطني عام ومشترǁ بين       - 3

جمـيع المواطنينÜ فقد تقلƭ المجال السياسي السوري حتى تطابق مع مجال السلطةÜ سلطة الحزبƛ Üم                
 العسكر وأجهزة األمن باسم     سـلطة العسكر وأجهزة األمن باسم الحزبƛ Üم سلطة المافياƘ التي يحميها           

 اإلصالحÜ وعŃلŰق العمل بالدستور والقانونÜ وحلƘ محلهما 
                                                 

19 Əعالن حالة الطوارƍ الجريدة الرسمية السورية قانون Ü. 
الذي يعني في هذا الجانب التغاضي عن الجرائم اǙقتصاديةƍ Ǚ Üعادة اǙعتبار " اإلصالح الرئاسي" ألغيـƘ المحكمـة اǙقتصادية مƌخرا في سياق    20

 .للقضاء العادي
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 .Ü 22 وانحصر التشريع في مƌسسة الرئاسة21" القوانين اǙستƛنائية"منظومة جديدة من 
                 Üالمشاركة السياسية Ƴسيما في موضو Ǚو Üǉلم يميز الدستور السوري المرأة من الرجل في أي من مواد

تكفل الدولة للمرأة جميع الفرƭ التي تتيح لها المساهمة الفعالة          ": التي نصها   / 45/خصها بالمادة   بـل   
والكاملـة فـي الحـياة السياسـية واǙجتماعية والƛقافية واǙقتصادية وتعمل على ƍزالة القيود التي تمنع                 

ا في الحياة العامةÜ وǙ     ولكنه قصر مشاركته  . "تطورهـا ومشاركتها في بناء المجتمع العربي اǙشتراكي       
Ü أو على العمل في سبيل تحقيق أهداف "بـناء المجتمƲ العربي االشتراكي "سـيما الحـياة السياسية على     

الحزب في الوحدة والحرية واǙشتراكيةÜ فاستƛنى بذلǁ جميع النساء ƹير العربياƘ وجميع النساء الالتي              
الحزبÜ فميز المرأة التي تدور في فلǁ الحزب        Ǚ يرƹبـن فـي بـناء المجتمع اǙشتراكيÜ وǙ يƌيدن            

ولم يلƸ كذلǁ التمييز    . والجـبهة الوطنـية التقدمية من ƹيرهاÜ أي ƍنه لم يلƸ مبدأ التمييز بين المواطنين              
واإلجحـاف اللذيـن يـنطوي علـيهما قـانون األحوال الشخصيةÜ الذي يتعلق بحقوق الوǙية والقوامة                 

واƜ والطالق واإلرÜƚ وحرمان المرأة من حقها في أن تكون لها           والوصـايةÜ وعـدم المسـاواة في الز       
 . صحيفة مدنية مستقلة

ولم . ولم يƛƌر في قانون الجنسية الذي يحرم األم السورية من منح جنسيتها ألوǙدها مهما كانƘ الظروف               
رائم ج" وعقوبة ما يسمى     "جريمة الزنا "يعـدل بموجـبه قـانون العقوباÜƘ وخاصة ما يتعلق بما يسمى             

مما يعني  . وهذǉ القوانين هي القوانين النافذة عملياŹ والمعمول بها في المحاكمÜ بخالف الدستور           . "الشرف
 ƍما عدم دستورية جميع القوانين المتعلقة بحقوق المرأةƍ Üذا صدقنا أن 

                                                 
ئم التي يرتكبها في أƛناء تأدية الخدمةÜ وƈخر يقضي بƎعدام كل من  من هذǉ القوانينÜ على سبيل المƛالÜ قانون يقضي بعدم مسƌولية رجل األمن عن الجرا 21

Ƙباƛما سبل اإل ǁوما أدرا Üبمفعول رجعي Üلى جماعة اإلخوان المسلمينƍ ǉƌانتما Ƙبƛمن قاموس الكاتب" الجرائم"وتعبير . ي Ǚ Üالقانون ƭمأخوذ من ن. 
 . راجع صالحياƘ رئيس الجمهورية في الدستور السوري 22
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ونه حبراŹ  الدسـتور يساوي المرأة بالرجل ويكفل حقها في المشاركة السياسيةÜ وƍما أن الدستور لم يعد ك               
علـى ورقÜ فـي هذا الجانبÜ كما في ƹيرǉ مما يتعلق بالحرياƘ األساسية التي نƭ عليها في الفصل                   

 .الرابع
قلمـا يـتوقف الباحـƛون أمام ظاهرة تعدد القوانين في الدولة الواحدةƍ Üذ هنالǁ في سورية قانون مدني                   

Ü وألتباƳ بعƯ   )موسويين(ن ويهود   وضعي وعدة قوانين لǖحوال الشخصيةÜ لغير المسلمينÜ من مسيحيي        
                  ƜندماǙا Ƙوهو من أهم معوقا Üمانيƛة عن نظام الملل العƛمورو Üـير السـنيةƹ المذاهـب اإلسـالمية
الوطنيÜ ومن أهم مƛالب الدولة التي Ǚ تكون كذلÜǁ أي Ǚ تكون دولة وطنيةÜ بالمعنى الحديƚ للكلمةÜ ما                  

مواطنيها بالتساويÜ وما لم تكن هي ذاتها محايدة حياداŹ         لـم تقم على قانون مدني عام يسري على جميع           
              Ƙزاء جميع األيديولوجياƍو Üنية لمواطنيهاƛاإل ƘنتماءاǙزاء اƍزاء جمـيع األديان والمذاهب وƍ Źيجابـياƍ
والمذاهـب الفكـرية والسياسـية أيضـاÝŹ فتشظي المجال الحقوقي هو مظهر من مظاهر تشظي المجال                 

ƍذا أضفنا هذǉ الواقعةÜ واقعة تعدد القوانينƍ Üلى اǙستبداد         .  التكسر اǙجتماعي  السياسي الذي يعكس واقع   
ƍن النظام السياسي في سورية هو شيء       :  السياسي وحصرية السلطةÜ سلطة الحزب القائدÜ يمكن القول         

 .ما دون الدولة الوطنيةÜ ومن ƛم فƎن المشاركة السياسية محكومة بهذǉ الوقائع ومحددة بها
جال الحرياƘ األساسية أعطى الدستور السوري النساء والرجال على السواء أكƛر مما يمكن أن              وفـي م  

                   Ƙفقد جاء في الفصل الرابع المتعلق بالحريا Üفكأنه لم يكن Üǎجملة باليد األخر ǉيحلمـوا بـه بيد وأخذ
صية وتحافظ  الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخ       "والحقـوق والواجـباƘ العامة أن       

المواطنون متساوون  "و  . "سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة      "وأن  . "علـى كرامـتهم وأمنهم    
Ƙبين المواطنين"وأن الدولة . "أمام القانون في الحقوق والواجبا ƭالفر ƌ23"تكفل مبدأ تكاف. 

حقوق المدنيةÜ ولكن معنى الحرية     قد حدد هذا الفصل المبادƏ األساسية التي تكفل الحرياƘ السياسية وال          ل
محصـور فـي الدسـتور في نطاق الديمقراطية الشعبيةÜ كما سبقƘ اإلشارةÜ والمواد اآلتية تقيد المادة                 

 Üǉالذكورة أعال Üالخامسة والعشرين 

                                                 
 .واǙقتباساƘ التالية مأخوذة من هذا الفصل/ 25/لدستور السوريÜ الفصل الرابعÜ المادة ا 23
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لكل مواطن حق "المادة السادسة والعشرونÜ من الفصل الرابع ذاتهÜ تقرر أن  : حـتى Ǚ يظل منها شيء       
Ǚƍ أن القانون الذي    . "وينظم القانون Ƥلك  في الحياة السياسية واǙقتصادية واǙجتماعية والƛقافية       اإلسـهام   

               Źنائية المكبلة للحرية والحقوق معاƛستǙفي صيغة القوانين ا Ǚƍ Üلم يصدر حتى اليوم ǁوالمادة . يـنظم ذل
Ü وليس  "وفقاŷ للقانون "بحرياتهم  السابعة والعشرون تقرر أيضاŹ أن المواطنين يمارسون حقوقهم ويتمتعون          

ƛمـة من قانون سوǎ قانون الطوارƏ والقوانين اǙستƛنائية التي أشير ƍليها في المتن والهامشÜ وهيÜ في    
 . الواقعÜ متن الحياة السياسيةÜ في واقعها العملي

القول لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية ب          "ونصـƘ المـادة الƛامـنة والƛالƛون أن         
بما يضمن سالمة البناء     24والكـتابة وكافـة وسـائل التعبير األخرǎ وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء               

 .وفقاŷ للقانونالوطني والقومي ويدعم النظام اǙشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر 
ظاهر سلمياŹ في ƍطار مبادƏ الدستور      للمواطنين حق اǙجتماƳ والت   "ونصـƘ المادة التاسعة والƛالƛون أن       

ينظم القانون  " أو   "ينظم القانون ذلǁ  " و "وفقاŹ للقانون "ƹير أن عباراƘ    . "ويـنظم القانون ممارسة هذا الحق     
 كانƘ في الواقع ƍبطاŹǙ لمواد الفصل الرابع جميعاÜŹ ألن هذǉ القوانين المشار ƍليها لم               "ممارسـة هذا الحق   

 . ء قانون المطبوعاƘ الذي صدر مƌخراŹ وجاء مخيباŹ لǔمالتصدر حتى اليومÜ باستƛنا
                  Üǉير من موادƛفي مقدمته فحسب بل في ك Ǚ ويـتجلى الطـابع الشـعبوي والعقائدي الحصري للدستور

للقطاعاƘ الجماهيرية حق ƍقامة تنظيماƘ نقابية أو اجتماعية أو         »كالمادة الƛامنة واألربعين التي تنƭ أن       
. وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعالقاتها وحدود عملها      عاونية لǘنتاƜ أو الخدماƘ     مهنية أو جمعياƘ ت   

 وأن وظيفة هذǉ التنظيماƘ تنحصر في المجال الذي حددته الفقرة األولى من المادة التاسعة 

                                                 
 صـفة البناء للنقدÜ التي تبناها الدستورÜ ونجدها في دساتير جميع األحزاب األيديولوجيةÜ تعني في الممارسة العملية حظر أي شكل من أشكال النقد   24

        Üير بناءةƹ فالسلطة السياسية أو قيادة الحزب هي من تعين معايير النقد                   التـي تعدهـا السـلطة السياسية Üم حظر أي شكل من أشكال المعارضةƛ ومن 
 .وحدودÜǉ فما يوافقها منه نقد بناءÜ وما Ǚ يوافقها نقد هدام يستوجب المساءلة والعقاب
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 .Ü وفي الدفاƳ عن الƛورة"بناء المجتمع العربي اǙشتراكي وحماية نظامه"واألربعينÜ أي في 
 Ƙأو                والالفـ Źانوياƛ Źتزال مطلبا Ǚ Üسيما مشاركة المرأة Ǚو Üللـنظر أن المشـاركة السياسية في سورية 

فرعـياŹ وهامشـياÜŹ لـدǎ األحزاب األيديولوجية التي طبعƘ الحياة السياسية بطابعهاÜ منذ ستيناƘ القرن                
لسطين والعراق  الماضـيÜ كمطلـب تخفيƯ سعر أي سلعة استهالكيةÜ قياساŹ بالوحدة العربية وتحرير ف             

وسـائر األراضـي العربـية المحـتلة ودحر اإلمبريالية وƍقامة المجتمع العربي اǙشتراكي الموحدÜ أو                
كأن المشاركة السياسيةÜ بالمعاني المشار ƍليها ƈنفاÜŹ ليسƘ       . المجـتمع اǙشـتراكيÜ أو الدولـة اإلسالمية       

 على محمل الجدÜ ولم تكن كذلǁ       "هداف الكبرǎ األ"ƍ Üذا أخذنا هذǉ     "األهداف الكبرǎ "شرطاǙ ŹزماŹ لتحقيق    
ǁالسلطة هنا وهنا Ƙتصبƹسيما التي ا Ǚو Üاألحزاب ǉهذ ǎلد . 

وبذلـǁ فوتـƘ األحزاب األيديولوجية على نفسها وعلى مجتمعها فرصة تاريخيةÜ صار استدراكها أكƛر               
 . صعوبة

 على الصعيد الواقعيƍ Ýذ حلÜ      Ƙمشاركة في العطالة السياسية   وكانـƘ مشـاركة المرأة فيها ضرباŹ من         
التعبـئة األيديولوجـية وتأطير القوǎ الحية في أطر توتاليتارية مغلقة ومتحجرة محل المشاركة السياسية               
والمبادرة الخالقةÜ كأن المرأة تواطأƘ على نفسها باǙنسياق مع هذǉ األحزاب التي أرجأƘ قضية الحرية               

 .25 خاƍ Üƭلى أجل ƹير معلوموالحقوقÜ بوجه عامÜ  وقضية المرأة بوجه 

                                                 
وهي من أبرز الناشطاƘ في سبيل ) اح يوسف فيصل اليومجن( كتبـƘ السـيدة نوال اليازجيƍ Üحدǎ الكوادر النسائية في الحزب الشيوعي السوري    25

رابطة النساء (كانƘ  :"... حـرية المـرأة وحقوقهـا ومشـاركتها في الحياة السياسيةÜ في ƍطار رابطة النساء السورياƘ التي هي منظمة رديفة للحزب                    
Ƙيتوجب عليها النضال من أجل           في كل ميادين عملها ونشاطها تنطلق من الفكرة اللينينية القائلة بأن تح           ) السوريا ǁرر المرأة مرتبط بتقدم المجتمع ولذل

تجنبFeminism ( Ƙ(وهكذا وخوفا من اتهامها باألنƛوية      . بـناء وترسيƣ المجتمع اǙشتراكي وقيمه وبذلǁ فقط يمكن للمرأة أن تحصل على كامل حقوقها              
 .برامجها المطلبية كل قضايا المجتمع والوطنالرابطة الخوƯ في خصوصياƘ المسألة النسوية وحرصƘ على أن تتضمŇن 
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       Üشرط ضروري للمشاركة السياسية ÜجتماعيǙا Ɯأي في اإلنتا Üأن المشاركة في العمل خاصة Ưيفـتر
ولكـن دراسة األوضاƳ القائمة في سوريةÜ منذ أوائل ستيناƘ القرن الماضيÜ تبين أن هذا الشرط الالزم                 

       Ɯفي قطاعي اإلنتا Ƙفزيادة عدد العامال ÜŹوفي اإلدارة المدنية وفي الجيش والشرطة        ليس كافيا Ƙوالخدما 
أيضـاÜŹ وفـي المهن الحرةÜ كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة وƹيرهاÜ وهي زيادة ملحوظةÜ وتنمو               
                 Üلى مشاركة سياسية فعليةƍ Ưبل لم تف Üلم ينجم عنها زيادة في المشاركة السياسية بالنسبة ذاتها ÜرادŰباط

Ü على افتراƯ أن هنالǁ حياة سياسية       "الحياة السياسية "ب ƍلى ƍشراǁ المرأة في      فـال يـزال الوضع أقر     
  .عامة

 : هذǉ الوقائع التي Ǚ يخطئها النظر تكشف عن مفارقاÜƘ أبرزها 
نـيل المـرأة حظـاŹ وافراŹ من التعليم العلماني واستمرار وعيها التقليديÜ الذكوريÜ لذاتها ولشرطها                 )1

وهو ما يشير ƍلى عدم تناسب      . Ǚ تـنظر ƍلـى نفسها Ǚƍ بعيني الرجل        اǙجتماعـي واإلنسـانيƍ Üذ      
المردود اǙجتماعي من التعليم مع التكلفة اǙجتماعيةÜ أي عدم تناسب المدخالƘ والمخرجاÜƘ سواء             
                Ƙجتماعي وتغير العالقاǙوتقدم العلم والتقانة أو على صعيد تطور الوعي ا Ɯعلـى صعيد نمو اإلنتا

 . اǙجتماعية
 مشـاركتها الملموسـة فـي اإلنـتاƜ اǙجتماعيÜ فضالŹ عن العمل المنزلي وتربية األطفالÜ وعدم                 )2

مشـاركتها فـي الحـياة السياسيةÜ كما يدعي الباحÜƚ أو عدم تكافƌ مشاركتها في العمل ومشاركتها في                  
 .الحياة السياسيةÜ كما يمكن أن يستنتƈ Ɲخرون
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 يعـد اإلعـالن العالمي لحقوق اإلنسانÜ الذي أقرته الجمعية العامة لǖمم المتحدة في العاشر من كانون                 
Ü اإلطار المرجعي لجميع العهود واǙتفاقياƘ واإلعالناƘ التي صدرƘ عن األمم           1948ديسمبر  / األول  

 هذا الموضوÜƳ وينطبق ذلǁ على اǙتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية           المتحدة أو ƍحدǎ مƌسساتها في    
 كانون  20المƌرƢ في    / 7 -د / 640للمرأةÜ التي عرضتها الجمعية العامة للتوقيع والتصديق بقرارها         

Ü وƍعالن القضاء على    1954يوليو  /  وصـارƘ سارية منذ السابع من تموز         1952ديسـمبر   / األول  
 22-   رقم د    2263مرأة الذي صدر رسميا بموجب قرار الجمعية العامة لǖمم المتحدة           التميـيز ضد ال   
Ü واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة         1967نوفمبر  / تشـرين الƛاني   7المـƌرƢ فـي     

 34/180 التـي اعـتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق واǙنضمام بقرارها             "السـيداو "
ƌفي الم Ƣسارية منذ 1979ديسمبر /  كانون األول 18ر Ƙوصار Ü3 1981سبتمبر /  أيلول . 

وكان يفترƯ أن تكيف جميع الدول التي وافقƘ عليها واشتركƘ فيها قوانينها الوطنية مع هذǉ المنظومة                
الخاÜƭ العالمـيةÜ بيد أن الدول التي أخذƘ بالديمقراطية الشعبيةÜ ومنها سوريةÜ ظلƘ تعيش في عالمها                

عـالم التأخر واǙستبدادÜ وǙ تعترف بالفرد كائناƍ ŹنسانياŹ هو ƹاية في ذاتهǙ Ü يجوز أن يكون وسيلة ألي                   
ƹايـة مهمـا سـمÝƘ فلم تعن موافقتها على هذǉ اǙتفاقياƘ شيئاŹ على الصعيد العمليÜ ولم تعدل أياŹ من                    

 .قوانينها النافذة في ضوئها
 الدستور السوري المرأة جميع الحقوق التي تضمنتها اǙتفاقية الدولية          على الصعيد النظري الخالÜƭ منح    
حقها في التصويƘ في جميع اǙنتخاباÜƘ بشروط تساوي بينها وبين          :  بشأن الحقوق السياسية للمرأةÜ أي      

وحقها في أن تſنتخŽب لجميع الهيئاƘ المنتخبة باǙقتراƳ العامÜ بشروط تساوي           . الـرجلÜ دون أي تميـيز     
وحقها في تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة         . ها وبيـن الـرجل دون أي تمييز       بيـن 

 ولكن هذǉ الحقوق . بالشروط السابقة ذاتها
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مقـيدة في الدستور بالقيود التي أشير ƍليها من قبلÜ ومقيدة أيضاŹ بطابع النسق الشمولي الشعبوي وبحالة                 
 .ادƏ الديمقراطية الشعبيةالطوارƏ واحتكار الحقل السياسي ومب

ومـع أن الحكومة السورية وافقƘ على جميع اإلعالناƘ والعهود واǙتفاقياƘ الدولية ذاƘ الصلةǙƍ Ü أنها         
لـم تعمل على تعديل أي من القوانين الوطنية وفقاŹ لهذǉ اإلعالناƘ والعهود واǙتفاقياÜƘ وǙ سيما قانون                 

رأة القانونيةÜ بصورة قطعيةÜ وقانون الجنسيةÜ والمواد المجحفة        األحـوال الشخصية الذي يعيŎن أهلية الم      
      Ƙبحـق المـرأة في قانون العقوبا ,           Ƙالقوانين ويتسق مع اإلعالنا ǉهذ Ưولم تسن أي قانون جديد يعار

وهو ما يجعل موافقة الحكومة     . والعهـود واǙتفاقـياƘ الدولية المتعلقة بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل         
  .ية خالصة وذاƘ طابع دعاويالسورية شكل

ƈية ذلǁ عدم تقيد الحكومة السورية بما جاء في ƍعالن القضاء على التمييز ضد المرأة  الذي يوجب على                   
تتخذ جميع التدابير المناسبة إللغاء القوانين واألعراف واألنظمة والممارساƘ القائمة          "الدول المشاركة أن    

. ".. ر الحماية القانونية الكافية لتساوي الرجل والمرأة في الحقوق  التـي تشكل تمييزاŹ ضد المرأةÜ ولتقري      
. تكـون للمرأة ذاƘ الحقوق التي للرجل في ما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو اǙحتفاظ بها                "وأن  
Ǚ يترتب علي الزواƜ من أجنبي أي مساس ƈلي بجنسية الزوجة يجعلها بال جنسية أو يفرƯ عليها                 "وأنه  

وتحفظهاÜ أي الحكومة السوريةÜ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد            . "ة زوجهـا  جنسـي 
 Ý  2002 / 9 / 26 تاريÜ333   ƣ التي انضمƍ Ƙليها بموجب المرسوم التشريعي رقم         "السيداو"المـرأة   

 : ƍذ تحفظƘ على المادة الƛانية التي تنƭ على تعهد الحكومة بما يلي 
اواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة األخرƍ Üǎذا لم              ƍدمـاƜ مبدأ المس    )أ  

يكـن هذا المبدأ قد أدمƝ فيها حتى اآلنÜ وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خالل التشريع وƹيرǉ من                   
 .الوسائل المناسبة
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ذلǁ ما يناسب من جزاءاÜƘ لحظر كل        اتخاذ المناسب من التدابيرÜ تشريعية وƹير تشريعيةÜ بما في           )ب  
 . تمييز ضد المرأة

 فرƯ حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجلÜ وضمان الحماية الفعالة للمرأةÜ عن                )ج  
 . طريق المحاكم ذاƘ اǙختصاƭ والمƌسساƘ العامة األخرǎ في البلدÜ من أي عمل تمييزي

ييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأةÜ وكفالة تصرف السلطاƘ   اǙمتـناƳ عـن مباشـرة أي عمل تم         )د  
 .والمƌسساƘ العامة بما يتفق وهذا اǙلتزام

 اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخƭ أو منظمة أو                 )ǉــ   
 . مƌسسة

يير أو ƍبطال القائم من القوانين       اتخـاذ جمـيع التدابـير المناسـبةÜ بما في ذلǁ التشريعي منهاÜ لتغ              )و  
 . واألنظمة واألعراف والممارساƘ التي تشكل تمييزاŹ ضد المرأة

 .  ƍلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاŹ ضد المرأة)ز
وعلـى المادة التاسعة المتعلقة بحق المرأة في منح جنسيتها ألوǙدهاÜ والمادة الخامسة عشرة التي توجب                

أن تمـنح الدول األطراف المرأةÜ في الشƌون المدنيةÜ أهلية قانونية مماƛلة ألهلية الرجلÜ وتساوي بينها                "
وبينه في فرƭ ممارسة تلǁ األهليةÜ وتكفل للمرأةÜ بوجه خاÜƭ حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ƍبرام                

وعلى . إلجراءاƘ القضائية العقـود وƍدارة الممـتلكاÜƘ وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل ا            
تتخذ الدول األطراف جميع    "المـادة السادسـة عشرةÜ البند األول الفقراÜƜ Ƙ دÜ وÜ زÜ التي توجب أن                

 "26..التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة بالزواƜ والعالقاƘ العائلية             
 وعلى المادة 

                                                 
26  Üعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة Əالمواد المذكورة في اتفاقية القضا ƭمم المتحدة وعرضتها " السيداو" راجع نǖالتي اعتمدتها الجمعية العامة ل

 .Ü27 طبقا ألحكام المادة 3/9/1981يƣ نفاذها في Ü وحددƘ تار18/12/1979 تاريƣ 34/108للتوقيع والتصديق واǙنضمام بقرارها رقم 
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ة بعرƯ أي خالف بين دولتين أو أكƛر من الدول األطراف حول تفسير أو              التاسـعة والعشـرين المتعلق    
مع . "تطبيق هذǉ اǙتفاقية Ǚ يسوǎ عن طريق المفاوضاÜƘ للتحكيمÜ أو ƍحالته على محكمة العدل الدولية              

Ǚ يجوز ƍبداء أي تحفظ يكون منافياŹ "على أنه  / 28/ أن اǙتفاقـية تـنƭ فـي الفقرة الƛانية من المادة     
 .27 "موضوƳ هذǉ اǙتفاقية وƹرضهال

وقـد ǙحظـƘ جمعية حقوق اإلنسان في سورية أن التحفظاƘ السورية على اǙتفاقية تطابقƘ مع مواد                 
ومع قانون الجنسية الذي يحرم المرأة من منح جنسيتها         . قوانيـن األحـوال الشخصـية المتعلقة بالمرأة       

جل والمرأة في بعƯ العقوباƘ وطرق ƛƍباتهاÜ كعقوبة        ومع قانون العقوباƘ الذي يميز بين الر      . ألوǙدها
أما . الزناƍ Üذ Ǚ يقبل ضد الرجل سوǎ الدليل الكتابي أو اإلقرار في حين تقبل مجرد الشهادة ضد المرأة                 

 .28"  فينجو منها الرجل في حين تدان المرأة"بالشرف"الجرائم التي تتعلق 
تفاقياƘ الدولية المتصلة بحقوق المرأة بوجه عامÜ وحقوقها        ƍن سورية Ǚ تطبق أياŹ من اǙ      :  يمكـن القول    

                 Ǚو Üتزال تنطوي على تمييز واضح بين المرأة والرجل Ǚ ن قوانينها النافذةƍو Üƭالسياسـية بوجه خا
    Źنفاƈ ليهاƍ سيما القوانين المشار .             Ƙلياƈ عن Ɯيخر Ǚ المرأة في الحياة السياسية ǁشراƍ ن ما يالحظ منƍو

 الشـموليÜ بعد أن صار حق المرأة في التعليم وحقها في العمل محرزين نهائيين وصار                عمـل الـنظام   
          Źواقعا Źواإلدارة أمرا Ɯومواقع اإلنتا Ƙل   . حضـورها في المدارس والمعاهد والجامعاƛلها مƛم Üفالحكومة

 حرة ومستقلة  القطاعـاƘ األكƛر تأخراŹ في المجتمعǙ Ü تنظر حتى اليوم ƍلى المرأة على أنها ذاƍ Ƙنسانية               
   Üولةƌقانوني »ومسـ ƭتسمح اليوم         . تتمتع بأهلية قانونية كاملة   » وشخ Ǚأن السلطة لم تسمح و ǁية ذلƈ

بـأي نشـاط سياسي أو اجتماعي خارƜ األطر التنظيمية التي أقامتها وجعلƘ منها امتداداŹ لسلطة الحزب                 
 . وأجهزة األمن

                                                 
 ".السيداو" راجعÜ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  27
 .2003 تقرير جمعية حقوق اإلنسان في سورية لعام  28
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ي مجال الدفاƳ عن حقوق المرأة ومساواتها بالرجلÜ        ففـي سورية اليوم مجموعاƘ نسائية مدنية تنشط ف        
          Źجميعا Ƙتعنى بقضايا المرأة رفض Ƙإلنشاء جمعيا ƭترخي Ƙبطلبا Ƙوتزداد المطالبة برفع حالة   . تقدمـ

            Ƙنائية وسن قوانين جديدة تنظم عمل الجمعياƛستǙلغاء األحكام العرفية والقوانين والمحاكم اƍو Əالطـوار
ومن المفارقاƘ  . اسيةƹÜير أن السلطة Ǚ تزال تواجه هذǉ المطالب بالتخوين والقمع         المدنية واألحزاب السي  

Ü ضمن  2003فبراير  /  شباط   3-2أن الحكومـة السـورية استضـافƘ منـتدǎ المرأة والتربية من             
احـتفاƘǙ يـوم المرأة العربيةÜ وحظي المƌتمر برعاية عاليةÜ وتغطية ƍعالمية واهتمام بالغينÜ لكنه لم                

عـن أي ƍنجاز فكري أو قانوني أو ƍعالمي لمصلحة المرأة السوريةÜ كما ǙحظƘ جمعية حقوق                يسـفر   
Źاإلنسان في سورية أيضا. 
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ـ    ائياƘ المـتاحة ƍلـى زيادة مطلقة في عدد النساء في مجلس الشعب السوري الذي ينتخب                تشـير اإلحص

لبقية فئاƘ الشعبÜ ووفق قائمة واحدة هي       Ė 49للعمال والفالحينÜ و  Ė 51: أعضـاǉƌ وفـق نسب ƛابتة       
قرها رئيس  قائمـة الجبهة الوطنية التقدميةÜ في كل دائرة انتخابيةÜ تقترحها القيادة القطرية للحزب الحاكم وي              

 . 29"قائمة الجبهة"وكان من المستحيلÜ حتى وقƘ قريبÜ أن ينجح أي مرشح من خارƜ . الجمهورية
Ü فالمشاركة  ƍ 30ن سورية لم تشهد انتخاباƘ تشريعية أو بلدية ديمقراطية منذ عهد بعيد           :  ويمكـن القول    

عضاء حزب البعÜƚ وبين    فـي اǙنـتخاباƘ تجمع بين الواجب الحزبي على أعضاء الجبهةÜ وǙ سيما أ             
                Üمن عواقب عدم المشاركة وعدم انتخاب قائمة الجبهة Üالدولة ǎسيما العاملين لد Ǚو Üخـوف المواطنين

 .كذلǁ الخوف من عواقب عدم المشاركة في المسيراƘ المليونية
       Źنسبة المشاركة الفعلية ضئيلة جدا Ƙظل ǁعن أحزاب        . ومع ذل Ƙالمستقال Ƙالجبهة ولم يزد عدد المرشحا

   ƚالƛ نتين أوƛعلى ا .              Üنسبة النساء فحسب Ǚ من األعلى يحدد Źسياسيا Źيزال قرارا Ǚالمرأة كان و ǁشراƎف
Źبل أسماءهن أيضا . 

 : 31 وفيما يأتي نسبة النساء في األدوار التشريعية المتتالية

                                                 
ينǙƍ Ü أن المعارضة ظلƘ على موقفها في  على ترǁ نسبة ضئيلة من مقاعد مجلس الشعب واإلدارة المحلية للمستقل1998 درجـƘ السلطة منذ عام   29

ƘنتخاباǙمقاطعة ا. 
 مقعدا Ü17 حصل فيها حزب البعƚ العربي اǙشتراكي المعارƈ Ưنذاǁ على ƈ 1954خر انتخاباƘ برلمانية فعلية شهدتها سورية كانƘ انتخاباƘ عام  30

 .في البرلمان السوري
 . في سوريةÜ مخطوط عن مية الرحبيÜ بحƚ في موضوƳ المرأة والسياسة 31
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 1973 - 1971دور التعيين  173 4 2.89
  1977 -1973الدور التشريعي األول   186 5 2.96
  1981 -1977الدور التشريعي الƛاني   195 6 3.07
6.15 12 195   ƚالƛ1985 -1981الدور التشريعي ال  
  1990 -1986الدور التشريعي الرابع   195 16 8.2
  1994 -1990الدور التشريعي الخامس   250 21 8.4
  1998 -1994الدور التشريعي السادس   250 24 9.6
  2002  - 1998الدور التشريعي السابع   250 26 10.4
  2007 - 2003الدور التشريعي الƛامن   250 30 12

 
طابع عام بصفته ممƛالŹ للشعبÜ في مƌسسة :  في العادة طابع مزدوƜ    ) من الجنسين (لعضـو الـبرلمان     

اطنين في الدولةÜ وطابع خاƭ ناجم عن الفئة اǙجتماعية أو الطبقة           هي التعبير العملي عن مشاركة المو     
               Üته الذاتيةǙينتخب عضو البرلمان على أساس صفاته الشخصية ومحمو Ǚ وفي الحالين Üليهاƍ التي ينتمي
بخالف ما يجري في سوريةÜ وما كان يجري في سائر بلدان الديمقراطية الشعبيةƍ Üذ ليس لعضو مجلس                 

مجلس الوطني سوǎ طابع شخصي خالƍ Üƭذ ترشحه الجهاƘ المعنية على أساس صفاته             الشـعب أو ال   
الشخصـية فحسبÜ ووفق المعايير الذاتية المشار ƍليها ƈنفاÜŹ فهو Ǚ يمƛل الشعب وǙ يمƛل طبقة بعينها أو                  

 .وهذا يسري على النساء سريانه على الرجال. فئة بعينها
 في المجالس المحليةÜ مع فارق أن نسبة تمƛيلها في هذǉ المجالس            والشيء ذاته ينطبق على مشاركة المرأة     

Ü وهي نسبة Ǚ تعبر بالطبع عن نسبة النساء في المجتمعÜ وǙ            )تقريباĖŹ 3نحو  (أقرب ƍلى أن تكون ƛابتة      
عـن نسـبة مشـاركة المرأة في الحياة العامةÜ في اإلنتاƜ والخدماƘ واإلدارةÜ وǙ عن نسبة النساء في                   

 .لمنظماƘ الشعبية الرديفة للحزبالحزب وا
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  :  32نسبة تمƛيل المرأة في المجالس المحلية والبلدياƘ حسب الدوراƘ اǙنتخابية
 

        
2Ė 17 644   1972الدورة األولى  
3Ė 26 711   انيةƛ1976الدورة ال  
2Ė 113 4297 ƛالƛ1983ة  الدورة ال  
3Ė 149 4788  1987الدورة الرابعة   
3Ė 164 5106   1991الدورة الخامسة  
3Ė 209 5452   1995الدورة السادسة   
3Ė 279 7746   1999الدورة السابعة  
3Ė 294 8552    امنةƛ2003الدورة ال  

 
بع سيداƘ  شغلن مناصب     ولـم تتسلم أي امرأة حتى اليوم رئاسة مجلس مدينة أو رئاسة بلديةÜ سوǎ أر              

ǎوقر Ƙبلدا Ƙ33 رئيسا. 
 حتى اǙنتخاباƘ   1976منذ العام   "وجـاء في تقرير جمعية حقوق اإلنسان في سوريةÜ المشار ƍليهÜ أنه             

Ü احتفظƘ المرأة بنسبة ƛابتة في      2003األخـيرة فـي مجـالس اإلدارة المحلـيةÜ التي جرƘ في عام              
مما يدل على أن النسبة مقررة سلفا بقرار ! وƳ األعضاءمن مجمĖ 3الـدوراƘ المتتالـيةÜ وهـي نسبة       

 ."سياسيÜ وأن اǙنتخاباƘ ليسƘ سوǎ واجهة شكلية لتنفيذ قرار السلطة السياسية
كما بقيƘ نسبة مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية ƛابتة أيضاÜŹ تراوح بين وزيرة واحدة ووزيرتينÜ كما                

Ü ولم تتسلم أي امرأة بعد      ) وزيراŹ 31وزيرتان من أصل     (2003Üفـي الـتعديل الوزاري األخير عام        
 وتبلƸ نسبة . وزارة سيادية

                                                 
 . عن مية الرحبيÜ المرأة والسياسة في سوريةÜ مصدر سابق 32
 . المصدر السابق نفسه 33
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Ü فƛمة سفيراƘ لسورية في باريس وروما       11Ėمشـاركة المـرأة فـي السلǁ الدبلوماسي السوري نحو           
ǁفي هذا السل Ƙلى الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية السورية وعد من العامالƍ ضافةƍ Üيناƛوأ . 

ولتوزير المرأة أو لتعيينها في السلǁ الدبلوماسي الوظيفة الدعائية ذاتها التي إلشراكها في قياداƘ الحزب               
              Üحافظ األسد Üفقد قال رئيس الجمهورية السابق Ýتحاد العام النسائيǙعدا ا Üالجماهيرية Ƙالدنيا والمنظما

 . ى الرجال أن يناضلوا لنيل حقوقهمفي ƍحدǎ خطبهƍ Üن المرأة السورية نالƘ جميع حقوقهاÜ وباƘ عل
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  " "    : 
اǙتحاد العام  "المـنظمة الشعبية األكƛر تعبيراŹ عن طبيعة مشاركة المرأة السورية في الحياة السياسية هي               

ظمة شعبية لنساء من" الذي يعرŇف بأنه General federation of Syrian Women "النسـائي فـي سـورية   
وقد . الجمهوريـة العربية السوريةÜ يتمتع بالشخصية اǙعتبارية ممƛالŹ برئيسة المكتب التنفيذي أو نائبتها            

ƛ Üم ألغي هذا المرسومÜ وحل محله القانون        1967/ 26/8 تاريƣ   121تأسس بالمرسوم التشريعي رقم     
Ü وأقر نظامه الداخلي بقرار     1984يƣ   تار Ü3 الذي عدل بالمرسوم التشريعي رقم       1975 لعام   33رقم  

وحددƘ أهدافه بتنظيم طاقاƘ النساء     . 16/9/1986 تاريƣ   694وزير الشƌون اǙجتماعية والعمل رقم      
بناء المجتمع العربي   "السـورياƘ وتوحـيد جهودهن لتحقيق أهداف حزب البعƚ العربي اǙشتراكي في             

ساء ورفع مستواهن الƛقافي وتنمية خبراتهن ليتمكن        وتعميق الوعي القومي لدǎ الن     34"اǙشتراكي الموحد 
مـن اإلسـهام الفعال في الحياة الƛقافية واǙجتماعية والسياسية بما يحقق ƍقامة المجتمع العربي المتوازن                
العـادل فـي الحقوق والواجباÜƘ والعمل على توفير الخدماƘ الالزمة للمرأة لتكون مطمئنة في المنزل                

الجمعياƘ النسائية القائمة وتوجيه نشاطاتها وتطويرها بما يتفق وأهداف اǙتحاد          رسم سياسة   "و. والعمـل 
ويتوسل اǙتحاد لتحقيق أهدافه بƎقامة الندواƘ  . "تمهـيداǙ Źنضـواء سـائر فعالـياƘ المرأة في المنظمة            

حو والـدوراƘ التƛقيفية والتأهيليةÜ وƍصدار النشراƘ والمجالƘ والصحفÜ واإلسهام الفعال في خطط م            
 .األميةÜ وفي رعاية األطفالÜ وǙ سيما أوǙد المرأة العاملة

كانـƘ الغاية من ƍنشاء هذا اǙتحادÜ تأطير النساء السورياƘ في منظمة رديفة للحزبÜ وحظر أي نشاط                 
وفي . نسوي سياسي أو اجتماعي أو ƛقافي خارجهÝ وقد نجحƘ السلطة في تحقيق هذǉ الغاية ƍلى حد بعيد                

Ü لتحقيق أهداف حزب البعƚ العربي اǙشتراكي في        "قاباƘ واǙتحاداƘ والمنظماƘ الشعبية   تسييس الن "ظل  
  لم يتعد نشاط اǙتحاد النسائي العام "بناء المجتمع العربي اǙشتراكي الموحد"

                                                 
 . راجع النظام الداخلي لالتحاد النسائي العام في سورية 34



 270

                  Ƙوفي عدد من شركا Üالكبيرة Ƙأطفال في المدن والبلدا Ưقامة رياƍ ǎسو Üالوظـيفة األساسـية ǉهـذ
وƍداراƘ الخدمـة العامـةÜ بالتعاون مع وزارة التربيةƍ Üضافة ƍلى دوراƘ محو األمية              القطـاƳ العـام     

 .ودوراƘ تأهيل مهني في مجاƘǙ مختلفة
منظمة طالئع  " في   "لقد انتهƝ حزب البعƚ سياسة احتواء الناشئة والشباب من الجنسين علىÜ قدم المساواة            

ƚو    "البع ÜبتدائيةǙورة منظمة شبيبة " لتالميذ المرحلة اƛال "       Ɲقبل دم Üانويةƛلطالب المرحلتين اإلعدادية وال 
 لطالب المعاهد   "اǙتحاد العام لطلبة سورية   "Ü وفي   "الحلقة األساسية "المرحلتيـن اǙبتدائية واإلعدادية في      

والجامعـاÜƘ وحظـر علـى جميع األحزاب السياسية النشاط في أوساط الطالبÜ بموجب ميƛاق الجبهة               
  Üأواخر عام       الوطنـية التقدمية Źواحتفظ لنفسه بحق النشاط السياسي في الجيش       . 2004 قبل تعديله جزئيا

 ."الدفاƳ عن النظام اǙشتراكي" و"حماية الƛورة"الذي صار جيشاŹ عقائدياŹ وظيفته األساسية هي 
ي فالمـنظمة التـي تلـي اǙتحاد العام النسائي في األهمية من حيƍ ƚشراǁ المرأة في الحياة السياسية ه                  

منظمة تربوية سياسية أعضاƌها من "  Ü وهو Revolutionary Youth Union "اتحـاد شـبيبة الـƛورة   "
 سنةÜ تأسس بقرار صدر عن اجتماƳ مشترǁ        35 و   Ü13 مـن الجنسينÜ تراوح أعمارهم بين        "الشـباب 

س للقيادتيـن القومـية والقطـرية لحزب البعƚ العربي اǙشتراكي الحاكم وأعلن بمرسوم صدر عن رئي               
 .35 12/1/1970 وتاريƣ 23الجمهورية حمل رقم 

تربوي وسياسي :  وقـد حـدد المرسوم التشريعي أهداف اǙتحاد على الصعيد الداخلي ببعدين متداخلين              
وما قيل في اتحاد شبيبة الƛورة يصح       . 36" اإلسهام في حماية الƛورة التي يقودها الحزب      "يـتقاطعان في    

 .وطني لطلبة سوريةبالنسبة ذاتها على اǙتحاد ال
               Üبتدائية واإلعدايةǙعلى احتواء جميع تالميذ المرحلتين ا ƭتحر Ƙلى أن السلطة كانƍ وتجـدر اإلشارة

 من الجنسينÜ في منظمتي طالئع البعƚ وشبيبة

                                                 
35  Üدمشق Üهيئة الموسوعة العربية Ü1998 راجع الموسوعة العربية ƭ Üالمجلد األول Ü206. 
36  Üالمصدر السابق  ƭ206. 
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من طالب المرحلة الƛانويةÜ من الجنسين أيضاÜŹ في منظمة شبيبة الƛورةÜ وتعد عضوية             Ė 90 الƛورةÜ و 
وقد ربطƘ هذǉ العضوية    . لشـاب في هذǉ المنظمة تمهيداŹ لعضويتها أو عضويته في الحزب          الشـابة أو ا   

بـبعƯ اǙمتيازاÜƘ أهمها زيادة عشرين درجة على مجموƳ الدرجاƘ التي يحصل عليها عضو الشبيبة               
فـي امتحان الƛانوية العامة لدǎ تقدمه ƍلى أي معهد أو أي فرƳ من فروƳ الجامعةÜ وأربعين درجة لكل                   

Ü مما أتاح للطالب األقل كفاية      )دورة صاعقة أو قفز مظلي    (من خضع من هǙƌء لدورة تدريب عسكري        
Ü كالطب والهنسةÜ   "الكلياƘ الممتازة "فـي التحصيل العلمي أن يفوزوا بالمقاعد الجامعيةÜ وǙ سيما مقاعد            

ويندرƜ ذلǁ كله في    . ƘǙوبمقاعد الكلياƘ العسكريةÜ فضالŹ عن أفضلية الحزبيÜ البعƛيÜ في جميع المجا          
 .ƈلياƍ Ƙعادة ƍنتاƜ النظام الشمولي

وفي ضوء ذلǁ يمكن النظر ƍلى زيادة نسبة النساء المطردة في النقاباƘ المهنيةÜ وخاصة نقاباƘ المعلمين                
وليس لعضوية  . والمهندسين والمحامين واألطباء والصيادلة والمهندسين الزراعيين والصحفيين والفنانين       

 النقاباƘ أƛر يذكر في تطور مشاركة المرأة في الحياة السياسيةÜ أو في تحسن وضعها القانوني                المرأة في 
Ü وتنامي سيطرة أجهزة    1980ومسـاواتها بالرجلÜ وǙ سيما بعد اعتقال القياداƘ النقابية المنتخبة عام            

Ǚƍ قليالÝŹ فالطابع   عن التعين    األمـن علـى قـياداتها المعيـنة تعييـناÜŹ أو المنتخبة على نحو Ǚ يختلف               
التعبوي هو الغالب على النشاط السياسي للنقاباƘ بوجه عامÜ وأعني بالطابع الجماهيري             37" الجماهيري"

المشاركة السلبية المقصورة على الموافقة والتأييد والوǙء وعدم المباǙةÜ في سبيل الحصول على مغنم أو               
ي يعني شيئاŹ ألعضاء النقابة أو المنظمة الشعبية أو         دفـع مغـرمƍ Ýذ Ǚ شـيء في نشاط النقاباƘ السياس           

 .الحزبÜ وكلها متشابهة في البنية والوظيفة

                                                 
 قـد Ǚ تتضـح دƘǙǙ هـذا المصـطلح الذي صار معروفا في علم اǙجتماƳ السياسيǙƍ Ü في سياق تحليل بنية النظام الشموليÜ فقد اكسبƘ كلمة      37

 .الجماهير دǙلة جديدةÜ في ƍطار هذا النظامÜ فصارƘ الجماهيرية تحيل على القطيعية
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       : 
تقتصر على عضويتها السلبيةÜ كعضوية الرجل سواء بسواءÜ في         » السياسة»تكـاد مشـاركة المرأة في       

 باحتكارǉ النشاط السياسي في أوساط الطالب خاصةÜ جفف ينابيع          حزب البعƚ العربي اǙشتراكيÜ الذي    
. األحـزاب األخـرÜǎ جزئياÜŹ كما في حال الحزب الشيوعي السوريÜ أو كلياÜŹ واǙستƛناء يƌكد القاعدة               

للمرأة في األحزاب األخرÜǎ الموالية والمعارضة على السواءÜ باستƛناء حزب العمل           ) الرمزي(فالوجود  
 كان معظم أعضائه من الشبابÜ وعملƘ السلطة على تصفيته بحمالƘ اعتقال متتاليةÜ             الشـيوعيÜ الذي  

فالباحƚ يعتقد أنه سيكون للمرأة     . يشـير ƍلـى احتماƘǙ مستقبليةÜ أكƛر مما يحيل على واقع قائم بالفعل            
 .ƍسهام مهم في الحياة السياسيةÜ في ظل أوضاƳ ديمقراطية مرتقبة وممكنة

ئـع البعƍ ƚلى الشبيبة ƛم ƍلى الحزب تمكن الحزب الحاكم من احتواء الكتلة              بـتدرƜ الناشـئة مـن طال      
األعضاء (األساسـية مـن الجسم السياسي السوريÝ فقد زاد عدد أعضائه المسجلين على مليوني نسمة                

والمسجلون . Ǚ Ü33Ė تقل نسبة اإلناƚ المسجالƘ منهم عن         )العاملون منهم نحو مليون ونصف المليون     
Ƙلى هذا الحزبوالمسجالƍ نتسابǙألسباب ا Źتبعا ÜƘير الناشطين والناشطاƹ  . 

وتـزيد نسبة العضوية في المناطق الريفية عنها في مراكز المحافظاÜƘ وǙ سيما المدن الكبرǎ كدمشق                
وحمـƭ وحلبÜ ولعل ذلǁ يفسر تدني نسبة اإلناƚ في الحزبƍ Üذ Ǚ تزال العاداƘ واألعراف والتقاليد                 

لسـائدة في الريف تكبح مشاركة المرأة في الحياة العامةÜ في حين تلقي على عاتقها معظم                اǙجتماعـية ا  
ƍضافة ƍلى مفاعيل الزواƜ المبكرƍ Üذ قلما تستمر المرأة في          . األعمال الزراعيةÜ فضالŹ عن العمل المنزلي     

. ا أو زوجها  عضـوية الحزب بعد الزواÜƜ وقلما تنتسب ƍلى حزب ƹير الذي ينتسب ƍليه أبوها أو أخوه               
ǁر مهم في ذلƛخاصة من المدارس في مختلف مراحل التعليم أ ƚولتسرب اإلنا . 

بيد أن طابع   . وهنا تجدر اإلشارة ƍلى أن حزب البعƚ يعمل على احتواء الشباب من الجنسين دونما تمييز              
 الحزب الذكوري تنشئة وƛقافة من جهةÜ وطابعه الريفي 
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         ǉوافتقار Üǎتحول دون           الغالـب مـن جهـة أخر Üƚالƛ الديمقراطية من جانب Ƙمن العالقا Ƴلى أي نوƍ
ارتقـاء المـرأة في مراتبه القياديةÜ فال تتجاوز المرأة مستوǎ قيادة الفرÜƳ وǙ تتناسب نسبة النساء في                  
قـياداƘ الفـروƳ والقياداƘ األدني مع نسبة النساء في الحزب بوجه عامÜ وتعيينها في هذǉ المراتبÜ أو                  

وانتخابهاÜ وهذا نادر الحدوÜƚ يخضع ǙعتباراƘ شتى لدǎ القيادة الحزبية Ǚ عالقة لها بالكفاية              ترشيحها  
 .الƛقافية والسياسية

تلـي األحزاب الشيوعية حزب البعƚ من حيƚ مشاركة المرأةÜ وǙ سيما الحزبان الشيوعيان المشاركان               
ƛقافتها وموقفها النظريÜ على األقلÜ من      فـي الجبهةÜ ألسباب مختلفة تتعلق بأيديولوجية هذǉ األحزاب و         

 ƍلى ƍنشاء منظمة    1969وقد عمد الحزب الشيوعي قبل انشقاقه األول الذي ظهرƘ بوادرǉ عام            . المرأة
 تضم شباباŹ من الجنسينÜ ومنظمة نسائية رديفة        "اتحاد الشباب الديمقراطي  "شـبابية رديفـة للحزب هي       

ولم يعرف لهذǉ الرابطة أي نشاط يذكر في مجال حقوق          . "رابطة النساء السورياƘ  "للحـزب أيضـاŹ هي      
المـرأة وحريـتهاÜ أو في مجال الحرياƘ العامةÜ قبل سنواƘ قليلةÜ بل اقتصر نشاطها على نشر الƛقافة                  
اǙشـتراكية وتعبئة النساء لتأييد سياسة الحزب الشيوعي وسياسة اǙتحاد السوفييتي السابق والدول التي              

 ƍ Üضافة ƍلى ƹ1969ير أن ما تعرƯ له الحزب من انشقاقاƘ متتاليةÜ منذ عام  . كانـƘ تدور في فلكه 
حظـر العمـل الحزبـي بين الطالبÜ في جميع مراحل التعليمÜ على ƹير حزب البعÜƚ أضعف هاتين                  

الشيوعية التي انشقƘ عن الحزب األمÜ وكان       ) األحزاب(المنظمتيـن وحد من مشاركة المرأة في جميع         
داش وخلفته زوجته السيدة وصال فرحة بكداش في منصب األمين العامÜ وهي أول امرأة              يقـودǉ خالد بك   

سورية تتسنم مƛل هذا المنصبÜ وتغدو بذلǁ عضواŹ في قيادة الجبهة الوطنية التقدميةÜ وهي أعلى مراتب                
لجبهةÜ بموجب  القيادة السياسية في البالد بعد القيادة القطرية لحزب البعƚ العربي اǙشتراكي الذي يقود ا             

وباستƛناء حالة السيدة وصال فرحة من الصعب تقدير أƛر مشاركة . الدسـتور وبموجـب ميـƛاق الجبهة    
 Ǚ ذƍ Üحزاب الشيوعيةǖالمرأة في القرار السياسي ل 
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وǙ تزيد نسبة النساء في الحزبين ) في اللجنة المركزية(Ü 1/17تمـƛل في هيئاƘ الحزب العليا أكƛر من      
 .من عدد أعضاء الحزب في أحسن أألحوالĖ 10لمشاركين في الجبهة على الشيوعيين ا

ويأتـي حزب العمل الشيوعي في المرتبة الƛالƛة بعد الحزب الشيوعي السوريÜ فقد كان أكƛر األحزاب                
من عدد أعضائهĖ   Ü 15المعارضة شباباŹ وحيويةÜ وضم في صفوفه عدداŹ كبيراŹ من الشاباÜƘ يقدر بنحو             

راتب القياديةÜ باستƛناء اللجنة المركزيةÜ ومن ƛم  المكتب السياسيÜ وهو الهيئة القيادية             فـي مخـتلف الم    
 . العليا في الحزب

                 ǉجميع كوادر Ƙاعتقال متتالية طال Ƙلحمال Üالقرن الماضي Ƙمانيناƛ الحـزب منذ أوائل Ưوقـد تعـر
ل اǙعتقال المديد والتعذيب    وعانƘ المرأة كالرج  . وأعضائه من الجنسيين وبعضاŹ من أصدقائه ومناصريه      

الجسـدي والنفسـيÜ فضالŹ عن اآلƛار اǙجتماعية واǙقتصادية والقانونية التي نجمƘ عن ذلƍ Üǁذ جرد                
 .الكƛيرون من الحقوق المدنية وحرموا من العودة ƍلى الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل اǙعتقال

Ü ومنها الحزب الشيوعي السوري     38" يمقراطيالتجمع الوطني الد  "أمـا أحـزاب المعارضة التي يضمها        
فقد تراجعƘ عضويتها بوجه عامÜ وشاخÜƘ وضمر فيها عدد النساءÜ جراء حمالƘ            ) المكتـب السياسي  (

Ü واضطرارها ƍلى العمل السريÜ فليس للمرأة فيها اليوم سوǎ          1980القمـع التي تعرضƘ لها منذ عام        
ة السياسيةÜ ولبعضها موقف محافظ من حقوق المرأة        حضـور محدود جداǙ Ź يرقى ƍلى مستوǎ المشارك        

              ÜجتماعيةǙورية السياسية والمحافظة اƛالفعلي الذي يتسم بال ƚيختلف عن موقف حزب البع Ǚ Üوحريتها
 وهذǉ سمة عامة لǖحزاب

                                                 
الذي كان  ( من خمسة أحزاب هي حزب اǙتحاد اǙشتراكي العربي الديمقراطي           1980ن عن نفسه عام      يـتألف التجمع الوطني الديمقراطي الذي أعل       38

وحزب العمال الƛوري العربي الذي كان ياسين       ) المكتب السياسي أو جناح رياƯ الترǁ     (والحزب الشيوعي السوري    ) يقـودǉ الدكـتور جمال األتاسي     
الشباطيين أو القيادة السابقة التي أطاح به انقالب حافظ األسد          (العرب وحزب البعƚ العربي الديمقراطي      الحافظ من أبرز قادته ومنظريهÜ واǙشتراكيين       

 ).1970نوفمبر /  تشرين الƛاني 16في 
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 في سوريةÜ باستƛناء الحزب السوري القومي اǙجتماعي وحزب العمال الƛوري العربي            "األيديولوجـية " 
 .حزاب الشيوعية وحزب العمل الشيوعيواأل

وحزب التحرير اإلسالميÜ   » جماعة األخوان المسلمين  »ومـن المـتعذر معرفة مدǎ مشاركة المرأة في          
بسـبب السـرية الشـديدة فـي التنظيم والنشاطÜ وخاصة في تنظيم جماعة األخوان المسلمين حتى عام                  

Ǝعدام كل من يƛبƘ انتماƍ ǉƌليهاÜ وليس       Ü وحظـرها بعـد ذلǁ التاريÜƣ وصدور مرسوم يقضي ب          1982
عـدد الالتي اعتقلن على أنهن من هذǉ الجماعة معياراŹ مأموناÜŹ ألن نساء كƛيراƘ جداŹ أخذن رهائن عن                  

ويمكن القول ƍن المرأة السورية تحملƘ القسط األوفر من المعاناة الناتجة           . أزواجهن أو أخوتهن أو ƈبائهن    
. ف التعسفيÜ ومن ƛƈارهماÜ وهو ما يمكن ƍدراجه في باب المشاركة السلبية           من اǙعتقال السياسي والتوقي   

                 Üبعد سياسي Ƙنتشار في سورية اليوم ذاǙالواسعة ا Ƙظاهرة الداعيا Ƙذا كانƍ ير المعروف ماƹ ومـن
وهـي مرتبطة ƍلى حد بعيد بظاهرة ƍقبال النساء عامة والشاباƘ منهن خاصة على الحجاب والخمار وما                 

واإلقبال على الدروس الدينيةÜ مما يمكن أن يعد في بلد معروف بالوسطية            » لـباس الشرعي  ال»يسـمى   
ƜحتجاǙمن مظاهر ا Źوالتسامح الدينيين كسورية مظهرا. 
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       . 
لÜ وتحول من ƛم دون     تواجـه المـرأة السـورية عقـباƘ جساماŹ تحول دون تحررها ومساواتها بالرج             

بعƯ هذǉ العقباƘ من نوƳ العقباƘ التي       . مشـاركتها اإليجابية في الحياة السياسية على قدم المساواة معه         
تواجههـا المـرأة العربية بوجه عامÜ وبعضها اآلخر يتعلق بالظروف واألوضاƳ اǙجتماعية اǙقتصادية              

 : ي ما يأتي ويمكن ƍجمال هذǉ العقباƘ ف. والسياسية الخاصة بسورية
 العـاداƘ والتقاليد واألعراف اǙجتماعية والقيم األخالقية الموروƛة عن عصور اǙنحطاط الطويلة             - 1

والتـي Ǚ تزال تحكم نظرة المجتمع ƍلى المرأة ونظرة المرأة ƍلى نفسهاÜ على الرƹم من تراخي المعايير                  
ƭالوسطى بوجه خا Ƙالفئا ǎليه لدƍ الذي أشير . 

تراخي في المعايير قد أسهم في خلخلة العالقاƘ اǙجتماعية التقليدية بحيƚ يسهل التحرر منهاÜ              فƎذا كان ال  
                   Ɯنتاƍ عادةƍ لىƍ ǎمما أد Üة راسخةƛحدي Ƙعالقا Ɲقتصادي لم ينتǙجتماعـي اǙالـتطور ا Ƴيقـاƍ نƎفـ

ظيماƘ وطنية حديƛةÜ   العالقاƘ التقليديةÜ ما قبل الوطنيةÜ في البنى والتنظيماƘ التي يفترƯ أنها بنى وتن            
 .كالنقاباƘ واألحزاب وƹيرها من مƌسساƘ المجتمع المدني

فƎذ أسهم  . السياسي والدينيÜ وهما صنوان Ǚ يفترقان بتعبير الكواكبي       :   اǙستبداد المحدƚ بنوعيه     - 2
ئناƘ األول فـي تفكيǁ عرǎ التضامن بين األفراد والجماعاƘ والفئاƘ اǙجتماعية وتحويل األفراد ƍلى كا              

توتاليـتارية مسكونة بالخوف والتوجس واǙرتيابÜ وفر لهم الƛاني ملجأ ومالذاŹ وعزاءÜ وأقنعهم بالصبر              
 .وطاعة أولي األمرÜ ولم يأل جهداŹ في تعظيم هǙƌء وتزيين أعمالهم واإلشادة بمƛƉرهم

ر والمبادƏ والمناهƝ    الطـابع الذكوري والمحلوي للƛقافة والتربيةÜ الذي Ǚ يزال يصد القيم واألفكا            - 3
اإلنسانية والكونيةÜ أو يعمل على تقلدتها وتكييفها مع الموروÜƚ ويعيد ƍنتاƜ النظرة التقليدية ƍلى السياسة               

 على أنها شأن من شƌون 
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   Źانياƛ قبل للمرأة به Ǚ وشأن ذكوري ÜŹǙصفة مالزمة للمواطنة أو Ǚ Üجتماعية . النخـبةǙوصالبة األطر ا
 تحول دون اكتساب معارف عصرية وحديƛةÜ وتحول دون تمůƛل ما اكتسب منها وƍعادة              للمعـرفة صالبة  

 .ƍنتاجه عمالŹ خالقاŹ في جميع الميادين
 البنية األيديولوجية لǖحزاب القومية واإلسالمية واǙشتراكية التي يقوم كل منها على احتكار الحقيقة              - 4

فسه صورة مصغرة عن المجتمع المنشود الذي عليه أن         والوطنـيةÜ وعلى وهم التمامية والكمالÜ ويعد ن       
بنية أيديولوجية قوامها اإليمان    . يكـون على صورته ومƛالهÜ ويتبنى عقيدته وأفكارǉ وتصورǉ عن العالم          

الـذي Ǚ يقـبل التفكير واليقين الذي Ǚ يقبل الشǁ واإلƛباƘ الذي Ǚ يقبل النفي والقبول الذي Ǚ يخالطة                    
Ǚ الذي Ưوالرف Ưوالنفي الوحيد الذي تعرفه هو نفي اآلخر.  يالبسه قبولرف. 

ƹـياب فكـرة الدولـة الحديـƛةÜ دولة الكل اǙجتماعي المƌسسة على التعاقد والمواطنة والمشاركة       - 5
ƭجتماعي بوجه عام وعن الفكر السياسي بوجه خاǙوتساوي جميع أعضائها أمام القانون عن الوعي ا. 
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اǙشتراكية "بـدأƘ رياح التغيير تهب على سورية منذ أوائل تسعيناƘ القرن الماضيÜ بعد انهيار تجارب                

 أو رأسمالية الدولة الشمولية في اǙتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية وشرعƘ السلطة في              "المحققـة 
Ü والبحƚ عن سبل مأمونة للخروƜ من حالة الركود         محـاوƘǙ التكـيف مـع المـناƢ الدولي من جهة          

 لتشجيع اǙستƛمار الخاƭ في بعƯ      10والعطالـة من جهة أخرÜǎ فأصدرƘ المرسوم التشريعي رقم          
المجـاƘǙ التي كانƘ حكراŹ على الدولةÜ وتخلƘ بحذر شديد عن نسبة ضئيلة من مقاعد المجالس البلدية                 

فحة الفسادÜ وقامƘ ببعƯ اإلجراءاÜƘ في هذا المجالÜ        ومجلـس الشـعب للمستقلين وطرحƘ شعار مكا       
ذاƘ طابع دعائي حيناŹ وذاƘ طابع انتقامي حيناƈ ŹخرÜ وحدƘ قليالŹ جداŹ من فظاظة أجهزة األمن وتدخلها                 
المباشـر في مƌسساƘ الدولة وفي حياة المواطنينÜ وأطلقƘ سراح أعداد كبيرة من المعتقلين السياسيين               

سـاط أمنية وحزبية تتحدƚ عن مشروƍ Ƴصالح شامل يحمله نجل الرئيس       علـى دفعـاÜƘ وراحـƘ أو      
المرشـح للخالفـةƍ Üلـى ƹير ذلǁ من اإلجراءاƘ واإلعالناƘ أوحƘ بأن تغيراŹ ما يمكن أن يطرأ على                   

 . المناƢ السياسي
 ƛم جاء خطاب القسم الذي ألقاǉ رئيس الجمهورية الجديد في مجلس الشعب حمل وعوداŹ باإلصالح تلقفها               

 طالبوا فيه برفع حالة الطوارƏ وƍلغاء األحكام        99عـدد مـن المƛقفيـن السوريين فأصدروا بيان الـ           
العرفية والمحاكم اǙستƛنائية وƍطالق الحرياƘ العامة وطي ملف اǙعتقال السياسي والتوقيف التعسفيƛ Üم             

ه محامون ومƛقفون رسائل ƍلى     الوƛيقة التأسيسية للجان ƍحياء المجتمع المدنيÜ ووج      "تـالǉ بيان األلف أو      
 وبيان األلفÜ وظهر في ƹضون أشهر 99رئـيس الجمهورية تحمل المطالب ذاتها التي حملها بيان الـ       

قلـيلة عـدد من المنتدياƘ في معظم المدن السورية منها منتدǎ جمال األتاسي للحوار الديمقراطي الذي                 
تاسيÜ السيدة سهير األتاسيÜ ومنتدǎ للمرأة      ترأسـته كـريمة الزعـيم الوطني الراحل الدكتور جمال األ          

 استضافته السيدة رندة اليوسف في منزلها بƎحدǎ ضواحي 
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دمشقÜ ومنتدǎ حقوق اإلنسان شاركƘ فيه عدد من المحامياƘ والمƛقفاÜƘ والمنتدǎ الƛقافي الذي أسسته              
ة لتشكيل لجان   السـيدة نـوال اليازجـي وعـدد من السيداƘ والمƛقفينÜ ونهضƘ عدة مجموعاƘ نسائي              

وجمعـياƘ تعـنى بقضـايا المـرأةÜ تقدمƍ Ƙحداها بعريضة ƍلى مجلس الشعب لتعديل قانون األحوال                 
الشخصيةÜ أسفرƘ عن تعديل المادة المتعلقة برفع سن الحضانةÜ ونشطƘ كلها في نقد التحفظاƘ السورية               

واƘ كƛيرة في المنازل حول حقوق       وأقيمƘ ند  "السيداو"على اتفاقية ƍلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة         
المـرأة وسـبل اسـتعادتها ƍلـى حقل المشاركة السياسية وتحريرها من براƛن العزوف والعطالةÜ وتعد                 

وشارǁ في  . الدكـتورة مية الرحبي من أبرز الناشطاƘ في هذا الميدان وفي لجان ƍحياء المجتمع المدني              
 المرأة وحريتها عدد من المفكرين والكتاب       النشـاط المدنـيÜ وǙ سـيما فـي مجال الدفاƳ عن حقوق            

والصـحفيين والفنانينÜ ونشطƘ منتدياƛ Ƙقافية أو صالوناƘ أدبيةÜ كصالون السيدة حنان نجمة المحامية              
               Üفي سبيل حقوق المرأة وحريتها ومساواتها بالرجل Ƙقفة وعضـو مجلس الشعب وأبرز المكافحاƛالمـ

ة جورجيƘ عطيةÜ وحصلƘ السيدة سهير الريس من        وصـالون السـيدة كوليـƘ خوري وصالون السيد        
 .الالذقيةÜ وهي طبيبة وعضو مجلس الشعب على ترخيƭ من القيادة القطرية إلنشاء منتدƛ ǎقافي

                 ƘǙباحتما Ɛخر تنبƈ Źوتخمد حينا Źالمقتضب أن رياح التغيير التي تشتد حينا Ưمن هذا العر Źيبدو واضحا
مشروƳ اإلصالح الوطني الديمقراطي الذي لن يكون مشروƳ        وشـيكة لـنهوƯ المجتمع المدني وتقدم        

السـلطةÜ ألنهـا Ǚ تـريد ذلǁ وǙ تزال في موقع الممانعةÜ ولن يكون بالمقابل مشروعاŹ لقوǎ خارجية                   
بـأدواƘ داخلـيةÜ بحكم ممانعة المجتمعÜ من دون أن نعدم اآلƛار التي ستنجم عن تمادي الفساد والركود                 

 ƛƈار المناƢ اإلقليمي والدولي ومفاعيل الشراكة األوروبية المتوسطية ومشروƳ          والعطالـة السياسـيةÜ أو    
 . الشرق األوسط الكبير وƹيرها في تفكيǁ النسق الشمولي
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              Ƙلى المعطياƍ يجابية فعالة تستندƍ لى بعضها على أنه سيكون للمرأة مشاركةƍ وتـدل الوقـائع التي أشير
وقد يكون في ذلǁ شيء من الرƹبة الذاتية أو شيء من حلم            . ريةاإليجابـية التي تراكمƘ في الحياة السو      

                    ƌنستطيع التنب Ǚ فنحن Üفي الظالم Ǚƍ تطير Ǚ أن بومة منيرفا Źأو شـيء مـن أيديولوجية تحدها جميعا
أوÜŹǙ وألننا نفترƯ أن البشر أحرار Ǚ يمكن        ) جدلي(بالمستقبلÜ ألن الواقع ƍمكاني واحتمالي وتناقضي       

بيد أن عملية تفكǁ النظام الشمولي قد بدأƘ بالفعل وهي ذاهبة ƍلى            . ستجاباتهم واختياراتهم ƛانياŹ  التنـبƌ با  
 .األمامÜ ألن مƛل هذا النظام ƍما أن يكون بتمامه أو Ǚ يكون
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تبيـن في سياق البحƚ أن المرأة السورية أحرزƘ حق العمل وحق التعليم على نحو Ǚ رجعة عنهÜ في                   

ـ  وء الشـروط المعطاةÜ وهما معاŹ أساس موضوعي للحقوق األخرǎ التي أحرزƘ بعضها أيضاÜŹ ولو               ض
بصـورة جزئـيةÜ وأن هـذǉ المحرزاƘ جاءƘ في سياق عملية اǙنتقال الصعب والمتعƛر من المجتمع                 

ن التقلـيدي ƍلـى المجتمع الحديƚ الذي Ǚ يزال على جدول أعمال التاريƣ في سورية وƹيرها من البلدا                 
المـتأخرةÜ فلـم تترسƣ بعدǙ Ü في البنى الذهنية النفسية وǙ في العالقاƘ اǙجتماعيةÜ وǙ تزال مساواة                  
المـرأة بالرجل في بعƯ الحقوق وعدم مساواتهما في حقوق أخرǎ تعبيراŹ قانونياŹ وعملياŹ عن واقع عدم                 

 . المساواة
ويمكن أن يطلق على ما     . ا في الحياة السياسية   ولعـل لذلǁ أƛراŹ في مشاركتها في الحياة العامةÜ وǙ سيم          

تحقـق صـفة المشاركة السلبيةÜ كما ورد في البحÜƚ أو صفة المشاركة مع عدم المساواةÜ أي مشاركة                  
ومع ذلǁ فƎن ما تحقق في      . بشـروط الـرجل وبقـيادته ووفق القواعد التي يضعها والحدود التي يعينها            

 .للمستقبلÜ في نهاية التحليلسورية على هذا الصعيد هو رصيد ƍيجابي 
تـالزم الحـق والحرية وتناسبهما اللذين بني عليهما البحƚ يفضيان منطقياƍ Źلى أن ممارسة الحقوق هي                 
مظهـر من مظاهر ممارسة الحريةÜ ومن ƛم فƎن ƛمة تناسباŹ طردياŹ بين هذين المتغيرينÝ فƎذا كان األمر                  

 فيها المرأة شيئاŹ من الحرية وتعيين حدود هذǉ الممارسةÜ          كذلـǁ يغدو لزاماŹ تحديد المجاƘǙ التي تمارس       
سـواء فـي مجـال الحياة الشخصية أو في ƍطار األسرة أو في مجال المجتمع المدني ومƌسساته أو في                  

 . المجال الƛقافي أو في المجال السياسي
ئز الفعلي لما نالته    ويمـيل الباحƍ ƚلى اǙعتقاد بأن مشاركة المرأة في المجال السياسي الوطني هي الرا             

                  ǎاألخر ƘǙألن المجال السياسي هو محصلة جميع المجا ǁذل ÜƘمـن الحقـوق وما تتمتع به من حريا
وتحديدهـا األخـيرÝ ومـن ƛم فƎن انعدام مشاركة المرأة في الحياة السياسية أو ضعف هذǉ المشاركة أو          

 سي فحسبÜ بل على طبيعة تقييدهاÜ بغير القانونÜ يطرح أسئلة Ǚ على طبيعة النظام السيا
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   Źو        . المجتمع الذي أنتجه أيضا Üالتسلطي Üلى أن النظام الشموليƍ ƚالبح ƭخل ǁالمجتمع الجماهيري "لذل" Ü
                 Üالمشاركة في الحياة العامة Ƴمن أنوا Ƴن دون أي نوǙيحو Üر متأخر ومستباحŊوهـو مجتمع تقليدي مذر

        Ǚ ألن أفراد هذا المجتمع متساوون في كونهم Ǚ          Üمجال الدولة الوطنية Üبل ألن المجال العام Üشيء فقط 
              Üوالمتمجدين Ƴللمستبدين الكبار والصغار وبطاناتهم من األتبا Źخاصا ŹǙويضـيق حتى يغدو مجا ƭيـتقل

 بتعبير الكواكبيÜ أي يصير مجاŹǙ خاصاŹ لشعب السلطة 
الدولةÜ أو ضمورǉ هو المعادل     وقلمـا يتنـبه الدارسـون ƍلـى أن ƹياب مفهوم العام المجردÜ وهو هنا                

 .39 السياسي لغياب مفهوم اإلنسان وضمور الروح اإلنسانيÜ وƹياب مفهوم المواطن
األحزاب السياسية في سورية خاصة باتƘ تحتاƜ       . المربي يحتاƍ Ɯلى تربيةÜ والمصلح يحتاƍ Ɯلى ƍصالح       

 بالفعلÜ قبل أن تطالب ƹيرها       ƍلى أحزاب سياسية   "أحزاب أيديولوجية "ƍلى ƍصالح جذري تتحول معه من       
 .40 باإلصالحÝ فقد جاء وقƘ في سورية صارƘ فيه السياسة خارƜ األحزاب وفي تعارƯ معها

واألحـزاب السياسـيةÜ كمـا هو معروفÜ من أهم روافع تحديƚ المجتمعÜ بقدر ما تتوفر على شعور                  
 وتياراته الفكرية والسياسيةÜ أي بقدر      بالمسƌولية الوطنيةÜ وتكون تعبيراŹ فعلياŹ عن فئاƘ المجتمع وطبقاته        

 . ما تنغرز في التربة اǙجتماعية
لقد أهملƘ األحزاب السياسية في سورية قضية المرأة أو أرجأتها ƍلى أجل بعيدÜ ولكنها لم تفعل ذلǁ عن                  
سـوء قصـدÜ ألنهـا أهملƘ جميع القضايا الواقعية المتعلقة بحياة مجتمعها وتقدمهÜ وعلقتها على تحقيق                 

"ǎورة "األهداف الكبرƛلل  

                                                 
ين مفهوم اإلنسان  لن يصحو الفكر السياسي العربي ما لم يكتشف العالقة بين مفهوم الدولة الحديƛةÜ دولة الحق والقانون وتجريد الكلية اǙجتماعية وب 39

واإلنسان . فالمواطن أيضا هو تجريد الفرد الطبيعي من جميع صفاته الشخصية ومحموǙته وتحديداته الذاتية            . الكلي والمجرد ألنه كليÜ ومفهوم المواطن     
العام . (فضال عن الوعي الديمقراطيولعلƍ Ċدراǁ ذلǁ يحتاƍ Ɯلى نوƳ من الخيال السياسيÜ . هـو تجريد الفرد الطبيعي وتجريد المواطن في الوقƘ ذاته     

 ).أو الكلي هو المجرد بامتياز
 . يكفي هنا دراسة مواقف األحزاب السياسية السوريةÜ الموالية والمعارضة على السواء من ربيع دمشق 40
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في مقدم ذلǁ قضية الحرية ذاتهاÜ فقد شſغلƘ األحزاب         . العربـية أو للƛورة اǙشتراكية أو لǖمة اإلسالمية       
Ǚ Ü بالحريةÜ بل ƍنها تحولƍ Ƙلى بنى مناوئة للحرية تحƘ شعاراƘ مختلفةÝ         ... السـورية بالـتحرر من      

 .ع عن حرية المرأةوǙ ينتظر من أحزاب مناوئة للحرية أن تداف
                Źوذاتا Źنسانياƍ Źعتراف بالمرأة كائناǙوالكوابح التي تعوق ا Ƙوفي سيل تخطي العقبا ÜƝالنتائ ǉفي ضوء هذ
حـرة ومسـتقلة ومسـاوية للرجل Ǚ بد من ƍيالء التربية األهمية التي تستحقهاÜ وعدم فصل اإلناƚ عن                   

 النظر في مناهƝ التعليم وأساليبه وفي أنظمة        الذكـور فـي المـدارسÜ في جميع مراحل التعليمÜ وƍعادة          
المـدارس وتأهـيل المعلميـن والمدرسـينÜ فـي ضـوء األفكار والمبادƏ والقيم اإلنسانية والعلمانية                 
والديمقراطيةÜ قيم الحرية والمساواة والعدالةÜ فƎن اكتساب الناشئة معارف موضوعية ومبادƏ ديمقراطية            

تناقضاŹ بين هذǉ القيم والقيم التقليدية وينمي لديهم روح النقد والتفكير الحر            وقيماƍ Źنسانية يولد في أذهانهم      
Źفشيئا Źعالقاتها شيئا ƚلى تحديƍ في حياة األسرة يفضي Ƙمتعدد المستويا ŹǙير جدƛوي Üقة بالنفسƛوال. 

ل والسيطرة  وǙ تƌتي التربية ƛمارها المرجوة Ǚƍ في ظل تنمية اقتصادية وبشرية قائمة على احترام العم              
علـى الوقـƘ واǙسـتغالل األمƛل للموارد المتاحةÜ وتوخي العدالة وتكافƌ الفرƭ للجنسينÜ في توزيع                
الـƛروة الوطنـية وعوامل اإلنتاƜ وعائداƘ العمل على نحو يقلƭ الفجوة بين األƹنياء والفقراءÜ ويوفر                

 . ي الفقرلǖجيال الجديدة حياة ǙئقةÜ فال مساواة مع الفقر Ǚƍ المساواة ف
 . وقد بينƘ تجربة العقود الماضية أن الفقر والتخلف صنوان يغذي كل منهما اآلخر ويتغذǎ منه

وǙ بد في هذا السياق من العمل الحƛيƚ على احتساب العمل المنزلي واإلنتاƜ المنزلي اللذين يقعان على                 
 وƛروتها في ضوء ذلÜǁ في حال       عاتق المرأة في الناتƝ المحليÜ وتحديد نصيب المرأة في ملكية األسرة          

 الطالق وتوزيع اإلرÜƚ فضالŹ عن 
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                   Ƙونهم في بيƌدها وتربيتهم ورعاية شǙوحقها في حضانة أو Üعاملة Ƙذا كانƍ عملها Ɲحقهـا فـي نـات
ǁفي ذل Ƙبƹما ر Üالزوجية. 

سائر ويقتضـي ذلـǁ تضـافر جهود المعنيين بتقدم المجتمع في سبيل ƍلغاء قوانين األحوال الشخصية و                
القوانيـن والتشريعاƘ التي تنطوي على أي نوƳ من أنواƳ التمييز بين المواطنينÜ وǙ سيما التمييز ضد                 
المـرأةÜ وسـريان القانون المدنيÜ الوضعيÜ على جميع المواطنينÜ إلطالق سيرورة اǙندماƜ الوطني              

دين عن السياسة بوجه عام     ومƌدǎ ذلǁ هو فصل ال    . وƍعـادة بناء الدولة الوطنيةÜ دولة جميع المواطنين       
 واستبدادهم وتسخيرهم الدين    "وزراء اهللا "وعن الدولة بوجه خاÜƭ وتحرير الروح اإلنساني من سيطرة          

وƍطـالق حـرية التفكير والتعبير واǙعتقاد وممارسة الشعائر الدينية في رحاب المجتمع        . ألسـوأ دنـيا   
 .Ü قوانين الذاتية والجوانية والضميرالمدنيÜ حيƚ ينمو الدين ويتطور وفق قوانينه الداخلية

ولعـل ذلǁ كله مرهونƍ Üلى حد بعيدÜ بقيام الƛقافة بوظيفتها النقدية والتنويرية والتحريريةÜ بتحررها هي                
                Źستالب السلفي الذي حدد وضعية المرأة في المجتمع تحديداǙسيما ا Ǚو ÜستالبǙن التقليد واƛمن برا ŹǙأو

   Źونهائـيا Źبالطبع عن المجال            والمد. قطعـيا Źنسبيا ŹǙقافي استقالƛاستقالل المجال ال ǁلى ذلƍ خل الضروري
السياسـي بوجه عام وعن مجال السلطة بوجه خاÜƭ وتحرر المƛقف من تبعيته للسياسيÜ وهذǉ التبعية                

فرقه فمن طبيعة الƛقافة أنها توحد ما ت. هـي أسـوأ مـا تعاني منه الƛقافة العربية اليوم في ظل اǙستبداد      
 . السياسة

ƍن كونـية الـƛقافة وƍنسـانيتها بعدان متالزمانÜ ومن ƛم فƎن التشبƚ بأوهام الخصوصية والهوية الƛابتة                 
الجوفاء هوÜ في واقع األمرÜ تشبƚ باألوضاƳ القائمة وولع باǙستبدادÝ فƎن هوية جماعة ما أو أمة ما أو                  

تجه هذا الشعبÜ على الصعيدين المادي  شـعب مـا هـي مـا تنـتجه هذǉ الجماعة أو هذǉ األمة وما ين                
 .والروحي

بيد أن استقالل المجال الƛقافي مشروط باستقالل مجاƘǙ الحياة اǙجتماعيةÜ وتعيين الحدود فيما بينهاÜ في               
 نطاق وحدتها الجدليةÜ مما يحيل على مقولة 
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 وحدتهما الجدلية أيضاÜŹ    المجـتمع المدنـي واسـتقالله مفهومياŹ وواقعياŹ عن المجتمع السياسيÜ في نطاق            
ويقتضـي ƍعادة اǙعتبار لمƌسساƘ المجتمع المدنيÜ كالجمعياÜƘ وǙ سيما الجمعياƘ التي تعنى بحقوق              

Ü وجمعياƘ حقوق اإلنسانÜ والنقاباƘ واألحزاب السياسية والمƌسسة الدينية وƹيرها          41 المـرأة وحريتها  
 التنفيذية وتحكمهاÜ بغية ƍطالق التاريƣ الداخلي       مـن التنظيماƘ المجتمعيةÜ وتحريرها من سيطرة السلطة       
 . للمجتمع وتمكينه من ƍنتاƜ حياته وتحديد اتجاǉ سيرǉ بحرية

                 ǉستقرارǙ فـي هذا السياق فقط يكتشف المجتمع نفسه أن حرية المرأة ومساواتها بالرجل هي كلمة السر
لحياة اǙجتماعيةÜ وتغدو الدولة الوطنية وازدهـارǉ وتقدمهƍ Ýذ تغدو الحرية واǙستقالل والمساواة مبادƏ ا     

 .تجسيداŹ لهذǉ المبادƏ وƍعادة ƍنتاجها في مجال السياسة والقانون
                Ɯالزوا Üنيƛƍديني ومذهبي و Ƴالتي تتوفر على تنو Ƙسيما في المجتمعا Ǚو Üالمدني Ɯأن الزوا Ưويفتر

         Üختيار الحر والقبول المتبادلǙالقائم على ا Üنائيƛال Üبكل ما      العلماني Üوعلى التعارف والتفاهم المتبادلين
                 ÜŹوأساسا ŹǙأو Źبل على الحب بصفته معرفة وفهما Üلهذيـن التعبيرين من معنى يحيل على المعرفة والفهم

 . هو المدخل الضروري والمقدمة الالزمة لمساواة المرأة والرجل
          ÜŹاƛحدي Źالمقدمة الضرورية الالزمة ستغدو في النتيجة زواجا ǉيمكن  . يكف عن كونه شقاء للطرفين    هذ Ǚو

فضالŹ عن كون الزواƜ . أن يكـون كذلـǁ ما لم تتوافر له الشروط المادية والضماناƘ القانونية المناسبة   
المدني العلماني شرطاǙ ŹزماÜŹ وليس كافياÜŹ لتحقيق اǙندماƜ الوطنيÜ واǙنتقال من مفهوم الملة ƍلى مفهوم               

 .القومية/ مع المدني والدولة الوطنية األمة الذي يتجسد في المجت

                                                 
ارǁ الكاتب مع الدكتور صادق جالل فقد ش.  أفضـل هـذǉ الجمعياÜƘ كما بينƘ التجربة في سوريةÜ تلǁ التي تضمŇ نساء ورجاǙ على قدم المساواة   41

العظـم واألستاذ معاذ حمور في تأسيس منتدǎ المرأة الƛقافي الذي مرŇ ذكرǉ في المتنÜ كما شاركƘ مƛقفاƘ ومحامياƘ في الهيئة اإلدارية لمنتدǎ حقوق                        
يÜ الذي كان للكاتب أيضا شرف اإلسهام في تأسيسهÜ اإلنسان الذي كان للكاتب أيضا شرف اإلسهام في تأسيسهÜ وكذلǁ منتدǎ األتاسي للحوار الديمقراط

 ..وهو المنتدǎ الوحيد الذي Ǚ يزال يمارس نشاطه بانتظامÜ بعد أن أƹلقƘ السلطة جميع المنتدياÜƘ واعتقلƘ بعƯ نشطائها
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وأخـيراƍ Źن جمـيع محموǙتنا ومكتسباتنا الƛقافيةÜ نحن النساء والرجالÜ هي تحديداتنا الذاتيةÜ ليس ألي                
مـنها قيمة مطلقةÜ بل ƍن لها جميعاŹ قيماŹ نسبية محددة بمطلق واحد هو اإلنسانÜ وكذلǁ مواقعنا في شبكة             

تصادية والسياسيةÜ ومواقعنا على سلم اإلنتاƜ اǙجتماعيÜ ألنها جميعاŹ من ƍنتاجنا           العالقاƘ اǙجتماعية اǙق  
ƍنها باألحرǎ  ). المضاف ƍليه هو الذي يمنح المضاف معناǉ وقيمته       (وƍبداعناÜ وهي معرŊفة باإلضافة ƍلينا      

               Ǝم فƛ ومن Ýير الحاملƹ وجود للمحمول من Ǚو Üير الموصوفƹ وجود للصفة من Ǚو Üنها قابلة  صفاتنا
وكل ما رفعته البشرية في تاريخها ƍلى       . لذلǁ) الحامل(للـنمو والتطور والتحسن والتغير قابلية اإلنسان        

 . مستوǎ المقدساƍ Ƙنما وجد من أجل اإلنسانÜ ولم يوجد اإلنسان من أجله
ـ               ع ƍلى  وكل ما يشوب هذǉ المحموƘǙ ويحدد تلǁ المواقع من عسف وظلم واستغالل واستعباد ƍنما يرج

Ü وƍلى نمط توزيع الƛروة وشكل ملكية وسائل        42 نمـط تقسيم العملÜ وǙ سيما تقسيم العمل بين الجنسين         
 Ɯهي قضية جهاد المعرفة لوعي               . اإلنـتا Üنسانية واجتماعيةƍ بوصفها قضية Üن قضية المرأةƎم فƛ ومـن

ذف جميع أشكاله المقدسة    اسـتالب اإلنسـان واƹترابه عن ناتƝ عمله وعن عالمه وعن ذاتهÜ تمهيداŹ لح             
 .المرأة هي مستقبل الرجلÜ فليعمل الرجال والنساء معاŹ من أجل مستقبل أفضل. وƹير المقدسة

 

                                                 
قسيم Ǚƍ بعد رسوƢ الƛورة الديمقراطيةÜ في أول تقسـيم للعمـل في تاريƣ البشرية كان تقسيم العمل بين الجنسينÜ ولم تعد البشرية النظر في هذا الت    42

 .األزمنة الحديƛةÝ وليس اإلبقاء على هذا التقسيم سوǎ البقاء في زمن ما قبل الƛورة الديمقراطية
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 : 
 عن ذلǁ من    لعلĊ الظروف السياسية التƃي مرŇ بها الشعب الفلسطيني والمتمƛلة في تعاقب اǙحتالƘǙ وما ترتƃب             

حرمان الشعب الفلسطيني من تقرير مصيرǉ وبناء دولته الفلسطينية المستقلةÜ وما نجم عنه من مقاومة شعبية                
تـمŇ علـى ƛƍرها تأطير قطاعاƘ واسعة من الشعب الفلسطيني في صفوف المقاومة سواء كان ذلǁ من خالل          

ي الفعالياƘ الوطنية المختلفة وما ترتب عليه       العضوية المنتظمة في األحزاب السياسية أو اǙنخراط العفوي ف        
مـن تصعيد لسياساƘ القمع اإلسرائيلية التي طالƘ أيضا كافة فئاƘ الشعب الفلسطيني دون تمييز على أساس                 
الجـنس أو الديـن أو حتى العمرÜ قد جعلƘ من واقع المرأة الفلسطينية واقعا مميزاǙ Ü على الصعيد العربي                    

 .  العالمي أيضافحسب وƍنما على الصعيد
                Ƙرƃƛكما تأ Üالمرأة الفلسطينية في النضال الشعبي الفلسطيني تاريخيا بأشكال ونسب مختلفة Ƙلقـد انخرطـ
بسياسـاƘ القمع المختلفة التي تأƃƛر بها كافة أبناء الشعب الفلسطينيÜ دون أن يƃƛƌر هذا اǙنخراط تأƛيرا فعليا                  

 حيƚ األدوار المناطة بها تقليدياÜ أو من حيƚ القيم والعاداƘ           فـي مكانـة المرأة الفلسطينية في مجتمعها من        
والتقالـيد التي تحكم حياتهاÜ أو حتى من حيƚ التشريعاƘ والسياساƘ التي تضمن لها حياة كريمة مبنية على                  

 .أساس المساواة التامةÜ وعلى أساس التعاطي مع حقوقها كحقوق ƍنسان
     ƃالمرأة الفلسطينية أن تشك Ƙأنظار كل            فلقد استطاع Ƙأن تلف Ƙواستطاع Üل رمزا من رموز النضال في العالم

العـالم عبر التضحياƘ التي قدمŇتهاÜ ممŇا جعلها أيضا تشكƃل وفي مرحلة نضالية معينة سبقƘ تشكيل السلطة                 
شكƃل الوطنـية الفلسطينية أمال للنساء العربياƘ في ƍمكانية تبوŇئها لمكانة مجتمعية وسياسية هامŇة لو تحققƘ ست               

حتما نموذجا ƍيجابيا للمناضالƘ العربياƘ الساعياƍ Ƙلى ƍعمال حقوق المرأة كحقوق ƍنسان ƹير قابلة للتجزئة               
 .أو المساومة
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وتأتـي هذǉ الدراسة ضمن مجموعة من دراساƘ قام المعهد العربي لحقوق اإلنسان في تونس بالتخطيط لها                 
 بلدا عربيا صادقƘ على أهم      Ü12 وتشمل   "الحياة السياسية مشاركة المرأة العربية في     "وتنفيذها وتركز حول    

واǙتفاقية ) 1953(النصـوƭ المتصـلة بحقـوق المرأة وخاصة اǙتفاقية الخاصة بحقوق المرأة السياسية              
وقد تمŇ اختيار فلسطين لتكون ƍحدǎ      ). 1979(الدولـية حـول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة            

 .هذǉ الدول المدروسة
تهـدف هذǉ الدراسة ووفقا لما تمŇ التخطيط له من قبل المعهد العربي لحقوق اإلنسان ƍلى تقييم واقع مشاركة   
المـرأة الفلسـطينية في الحياة السياسية والتعرŇف على العقباƘ التي تحول دون النهوƯ بحقوق المرأة عامŇة                 

لتي تمŇ اتƃخاذها على مستوǎ التشريعاƘ      ومشـاركتها في الحياة السياسية خاصŇةÜ والوقوف على اإلجراءاƘ ا         
 ).1995(الوطنية في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسيةÜ وخاصة على ضوء نتائƝ بكين حول المرأة 

لعـلƍ Ċيمانـي بعدالة قضية المرأةÜ وبالمساواة المطلقة ما بين الرجل والمرأة كمقدŇمة أساسية إلعادة اǙعتبار                 
ـ    / للمـرأة  اس Ǚ يمكن تجاهله سواء عند الحديƚ عن القضايا التنموية أو عند الحديƚ عن              اإلنسـانÜ وكأس

مفاهيم المجتمع المدني المختلفة من ديمقراطية وعدالة  اجتماعية ومساءلة وشفافية وƹيرهاÜ هي التي دفعتني               
تماƘ بالنهوƯ  للعمـل علـى هذǉ الدراسة والتي ƈمل بأن توفƃر قاعدة معلوماتية وتحليلية لكل المهتمين والمه               

بأوضاƳ المجتمع الفلسطينيÜ على اعتبار أن قضية المرأة هي قضية مجتمعية تهمŇ كافة فئاƘ المجتمع متأƛرة                
 .بها ومƛƌرة فيها

ولعـلĊ أهمية هذǉ الدراسة تكمن في أنها حاولƘ أن تستفيد وتبنى على نتائƝ العديد من الدراساƘ التي سبقتها                   
 أو أكƛر من جوانب مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية ووفرƘ            والتي ركزƘŇ كل منها على جانب     

                   Ňالدراسة في محاولة لالستفادة من كل ما تم ǉعتماد عليها بشكل كبير في هذǙا Ňالعديد منها قاعدة معلوماتية تم
 .التوصل ƍليه من نتائƝ لتحليل الواقع والخروƜ بتوصياƘ عملية لتجاوزها
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 هـذǉ الدراسة ممكنة في الوقƘ القياسي الذي أعدƘŇ فيه لوǙ جهود العديد من الباحƛين                وبالتالـي لـم تكـن     
والباحـƛاƘ الذيـن طـرقوا هـذا الموضـوƳ من قبل وقاموا بتجميع العديد من البياناƘ وأعدŇوا العديد من                    

Ƙ على األمانة   اǙستطالعاƘ وبذلوا جهودا كبيرة في التحليلÜ فالشكر كل الشكر لهم ولهنÜ علما بأنني حافظ             
 .منهن سواء في سياق الدراسة أو من خالل البيبلوƹرافيا الملحقة بالدراسة/ العلمية ولم أنكر مجهود أي منهم

سهام البرƹوƛيÜ مها   (كمـا أشـكر كل المناضالƘ النسوياƘ اللواتي تمƘŇ مقابلتهن وأƹنين الدراسة بƉرائهن              
 ).نصارƈ Üمنة الريماويÜ وسلوǎ هديب

أن أشكر الباحƚ الميداني أشرف الدجاني الذي نفƃذ المقابالƘ وجمŇع بعƯ المعلوماƘ الالزمة من              وǙ يفوتني   
 .مصادر مختلفة

وأخيرا فالشكر كل الشكر للمعهد العربي لحقوق اإلنسان Ǚهتمامه بهذǉ الدراسة والتي تكمن أهميتها في توفير                
 اختالفها Ǚƍ أنها تتشابه كƛيرا في تعاطيها مع         دراسـة مقارنـة مـا بين العديد من الدول العربية والتي رƹم            

قضية المرأة سواء من حيƚ التراƚ اǙجتماعي أو الديني والذي ما زال يعتبر من أهم العوامل التي تƃƛƌر في                   
حياة المرأةÜ ممŇا سيعمل على نقل التجربة واǙستفادة من الدروس المختلفة التي مرŇ بها كل قطر على صعيد                  

 .هذǉ التجربة
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Ü أن لكل ƍنسان الحق في      1986حق اإلنسان في التنمية لعام      "يƌكـد قـرار األمـم المـتحدة الصادر بشأن           

والتنمية بمفهومها الشامل تعني توفير اآللياƘ      ). 1(المشـاركة فـي العملـية التنموية واǙستفادة من ƛمارها           
ول على فرƭ متساوية ومتكافئةÜ وهي بهذا المفهوم تركز على البعد        واألسـاليب والوسـائل لكل فرد للحص      

 .اإلنسانيÜ أي بمعنى ƈخر تجعل الفرد مشاركا مستفيدا من عملياƘ التنمية
 :وتشمل التنمية أربعة عناصر رئيسة

 .توفير الظروف المناسبة لǖفراد حتى يتمكنوا من رفع ƍنتاجيتهم:  اإلنتاجية*
 . تساوي األفراد في الحصول على نفس الفرƭ: العدالة اǙجتماعية*
 .ضمان حصول األفراد على تنمية مستدامة ومستقرة:  اǙستدامة*
توفـير الوسائل الƛقافية والتعليمية والماديةÜ حتى يتمكن األفراد من المشاركة في اتخاذ القرار              :  التمكيـن  *

 .والتحكم في الموارد التي تعنيهم
ار بأن المشاركة في اتخاذ القرار والتحكم في الموارد تعني بالضرورة المشاركة            وƍذا مـا أخذنا بعين اǙعتب     

       Ƙسواء كان Ƙباتخاذ القرار وصنع السياسا ƭأن مفهومنا للدور السياسي يتعلق بالدور الخا ƚحي Üالسياسـية
رƭ هـذǉ المشـاركة علـى مستوǎ مƌسسة األسرة فيما يتعلق بموارد األسرة وظروفها واǙستفادة من الف                

المـتاحةÜ أو على مستوǎ مƌسسة المجلس المحلي فيما يتعلق بالموارد المحلية وكيفية استƛمارها واǙستفادة               
مـن الفـرƭ المتاحة لتحقيق أقصى قدر ممكن من حاجياƘ اإلنسانÜ أو على مستوǎ مƌسسة العملÜ فيما                  

والحزب السياسي لنفس الغرƯ    يتعلق بظروف العمل وƛمار اǙنتاÜƜ أو على مستوǎ النقابة ومجلس الطلبة            
وصـوƍ Ǚلى المƌسسة التشريعية في الدولة والتي تحدد كيفية استƛمار موارد الدولة وتوزيع الفرƭ وصيانة                

    ǉيرƹالمشاركة قد يعني             . كـرامة اإلنسـان و ǁأن المتغيب عن تل ƚحي Üتتضح لنا أهمية المشاركة السياسية
 .تغييب حقوقه واحتياجاته

                                                 
 .1986 لعام 41/128 قرار الجمعية العمومية لǖمم المتحدة  1
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تعتبر مشاركة النساء في الحياة السياسية من أهم عناصر العملية          ) 2("نـادر عزƘ سعيد   . د"وكمـا يطـرح     

وتعتبر . الديمقراطـية فـي بلد ما وهي تعكسƍ Üلى حد كبيرÜ طبيعة النظام السياسي واǙجتماعي في الدولة                
ادǎء العدالة  النسـاء مـن أهـم الرابحيـن في حالة التزام مƌسساƘ الدولة بالنهƝ الديمقراطي القائم على مب                 

كما تقاس درجة نمو المجتمعاƘ بمقدار قدرتها على دمƝ النساء في حياة المجتمع             . اǙجتماعـية والمسـاواة   
ويبرز في هذا   . الخاصـة والعامـةÜ وتعزيـز قدراتهن للمساهمة في العملية التنموية واǙستفادة من ƛمارها             

 والذي يقيس درجة تحقيق المساواة في       "Ƴ اǙجتماعي دليل العملية التنموية البشرية المعدل حسب النو      "المجال  
كما يتم استخدام مقياس التمكين الذي يقارن وضع الرجال         . المجـتمع فـي مجاƘǙ الدخل والصحة والتعليم       

والنسـاء في مجاƘǙ مراكز القوة في المجتمعÜ ومدǎ التمƛيل في الهيئاƘ التشريعية والتنفيذية والقضائية في                
تصبح معرضة  « تجنيسها» تقارير مختلفة صادرة عن األمم المتحدة أن التنمية ƍذا لم يتم             ويظهر من . الدولـة 

 .للخطرÜ وتصبح نتائجها تمييزية وجائرة ƍذا استبعدƘ من فوائدها معظم النساء
Ǚƍ أن الدكـتور سعيد يشير وفي نفس الدراسة ƍلى أنه وبالرƹم من أهمية مشاركة النساء في الحياة السياسية                   

 ضروري لتحقيق المساواة في المجتمعÜ فƎن تجارب أقطار عديدة تƌكد أن تبوƌŇ النساء مناصب رفيعة                كشرط
وكذلǁ فƎن تحقيق مكاسب    . فـي المجتمع Ǚ يضمن تحقيق وضع تنموي أفضل لباقي النساء في تلǁ األقطار             

صادية والمفاهيمية التي   سياسـية Ǚ يترافقÜ بالضرورةÜ مع تغييراƘ ذاƘ أهمية في البنى اǙجتماعية واǙقت            
تسـاهم في استمرار التمييز ضد النساء في المجتمع فكما أشار محبوب الحق في تقرير التنمية البشرية لدول                  

حيƚ وصل عدد من النساء     ) مƛل الباكستان والهند وبنغالديش وتركيا    (Ü فƎنه في دول     )1997(جـنوب ƈسيا    
قيق التنمية للنساء بسبب التحيزاƘ المسبقة والمتجذرة في        Ü لم يكن بالمقدور تح    )رئاسية(ƍلـى مناصب رفيعة     

 .بنية المجتمع المتمƛلة في سيادة الرجال على النظم والمƌسساƘ المجتمعية المختلفة

                                                 
 .1999اء الفلسطينياƘ واǙنتخاباÜƘ المƌسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطيةÜ رام اهللا  نادر عزƘ سعيدÜ النس 2
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ممŇا يعني بأنه وبالرƹم من أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية Ǚƍ أنŇ وصول النساء لمواقع اتخاذ القرار                  
حقيق مشاركة المرأة في التنميةÜ تماما كما أن القانون وبالرƹم من أهميته فال يمكن له  Ǚ يعنـي بالضرورة ت 

بقدر ما يعني ذلǁ مزيدا من العمل       . وحدǉ أن يحدƚ التغييراƘ المجتمعية وخصوصا في مجال حقوق اإلنسان         
 .لتصبح تلǁ المشاركة قادرة على تحقيق التنمية للنساء وتصون كرامتهن

بالذكر بأن المجتمعاƘ التقليدية أكƛر ميال لالعتراف بحقوق المرأة السياسية مقارنة بƎمكانية            هذا ومن الجدير    
اعـترافها بحقـوق المـرأة اǙجتماعية واǙقتصاديةÜ ممŇا يعني أن هناƍ ǁمكانية لوصول المرأة لمواقع اتخاذ         

 .أكƛر ممŇا هو عمليالقرار ولكن قد يترافق ذلǁ أحيانا مع فرƯ حصار عليها ليكون وجودها شكليا 
فقـد أسفرƘ العديد من المسوح عن قناعة وموافقة المواطنين على مشاركة المرأة في الحياة السياسيةÜ ولكن                 
وما أن تدخل المرأة في الحياة السياسية حتى يبدأ فرƯ الحصار عليها لتحافظ على منظومة العاداƘ والتقاليد                 

في البرلمان األردني لخير دليل على ذلÜǁ       « توجان فيصل »ة  وسـطوة المجتمع الذكوريÜ ولعل تجربة النائب      
حيƚ لم تكن هناǁ معارضة لوجودها في البرلمانÜ ولكن تمŇ حصارها ƍعالميا ومن قبل زمالئها في البرلمان                 

 .كلƃما تجرأƘ وطرحƘ قضايا تحدƘŇ فيها منظومة العاداƘ والتقاليد
تƌكد ذلÜǁ ففي الوقƘ الذي لم ترتفع فيه أصواƘ         ) 3(المرأة والتشريع -كمـا أنŇ تجـربة الـبرلمان الصوري       

               Ƙالتي هاجم Ƙاألصوا Ƙلم تسك Üالخاصة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية Ƙلمناهضة أو مهاجمة الجلسا
جلسـاƘ مناقشـة األحوال الشخصيةÜ واتهمƘ النسوياƘ بالكفر والزناÜ سواء من على المƉذن أو من خالل                 

 Ƙوشاشا Ƙلى حد التهديد بالقتلالصحف والمجالƍ Ƙوصل Ƙالتلفزة المحلية واإلذاعا Ƙقنوا. 

                                                 
 بالتعاون مع العديد من 1998 مشروƳ البرلمان الصوريÜ المرأة والتشريع مشروƳ نظƃمه مركز المرأة لǘرشاد القانوني واǙجتماعي في فلسطين عام  3

مناصرين لقضايا المرأةÜ وقد عقد جلساƘ صورية على امتداد محافظاƘ الضفة الغربية وقطاƹ Ƴزة              المـنظماƘ النسـوية وناشـطاƘ نسوياƘ وحلفاء         
 .لمناقشة القوانين التمييزية
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         Ưأنه وفي بع ƚحي Üالمواقع ǁالنساء اللواتي قد يصلن لتل Ưلى العامل المتعلق بذهنية بعƍ هـذا باإلضـافة
األحـيان فـƎن ذهنية وعقلية هǙƌء النساء بالكاد يمكن تمييزها عن أية ذهنية ذكورية يحملها رجال تقليديون                  
ƈخـرونÜ وفـي بعـƯ األحـيان فـƎن هǙƌء النساء يعتبرن بأن تغاضيهن عن قضايا المرأة هو المفتاح                    

 .Ǚستمرارهن في المواقع التي وصلن ƍليها
ƍذن ففي الوقƘ الذي قد تعتبر فيه مشاركة المرأة في الحياة السياسية هامة وهامة جداǙƍ Ü أنها قد تستخدم من                    

مرأة كطعم لغƯ النظر عن طرح الحقوق اǙجتماعية كالحقوق المتساوية          قـبل السلفيين ومناهضي حقوق ال     
حيƚ تبدأ تلǁ القوǎ . فـي األسـرة ومسـألة الحجاب والقضايا اǙقتصادية كالميراƚ وحقوق العمل وƹيرها            

أ Ü وما أن يبد   !بالتبجح بأنها مع حقوق المرأة وليس لديها أي مانع من مشاركة المرأة في الحياة السياسية ولكن               
 حتى يتم هضم معظم الحقوق اǙجتماعية واǙقتصادية للمرأة تحƘ ستار التفسيراƘ الخاطئة             "لكـن "خطـاب   

للديـن أحـيانا وتحـƘ ستار العاداƘ والتقاليد أحيانا أخرÜǎ بما يضمن ƍبقاء الحال على حالهÜ وبما يضمن                   
ر القوǎ السلفية والتقليدية والتي     المحافظة على موازين القوǎ الحاليةÜ واألكƛر من ذلǁ بما يضمن تعزيز دو           

تظهر هنا بمظهر المدافع عن العاداƘ والتقاليد التي تتحدǎ وحسب زعمهم اǙستعمارÜ والعاداƘ والتقاليد هي               
الهويـة الوطنية التي تقف أمام اǙستعمار وسياستهÜ وتلǁ الهوية الوطنية بالعادة هي مسƌولية النساء للحفاظ                

اتهنÜ وشرفهن على الطريقة التي يحددها لهن المجتمعÜ وهذǉ ليسƘ حالة فريدة            علـيهاÜ عبر لبسهنÜ وتصرف    
 عندما  "نساء على أجنحة الحلم   " في كتابها    "فاطمة المرنيسي "فـي فلسـطين فقد تحدƘƛ عنها الكاتبة المغربية          

 مطالبة  وصفƘ المجتمع المغربي أيام اǙستعمار الفرنسي وصوŇرƘ وضعية المرأة المغربية التي كانƘ أيضا            
كما شهدتها وتشهدها معظم المجتمعاƘ العربية Ǚ في زمن         . وحدهـا بالحفـاظ على الهوية الوطنية المغربية       

اǙسـتعمار فحسـبÜ بـل كلƃما أحس الجنوب بخطر الشمالÜ وكلƃما نظƃم الشمال نفسه للسيطرة على موارد                  
ولمةÜ أو عبر  سياساƘ البنǁ الدوليÜ أو        الجنوب عبر المشاريع اǙقتصادية والسياسية المختلفة سواء عبر الع        

 .عبر ما أطلق عليه محاربة اإلرهاب اليوم
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وتـبقى مشـاركة المرأة في الحياة السياسية رƹم كل ما قيل سابقا حجر زاوية Ǚ بدŇ منهÜ على أن تكون بعد                      
 .ذلǁ تلǁ الزاوية هي زاوية اǙنطالق Ǚ زاوية الحصار

 
  

اسة تحليلية تبحƚ في واقع مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية من حيƚ مدǎ       هـذǉ الدراسة هي در    
مشـاركتها فـي اتخـاذ القـرار وصنع السياساƘ سواء على مستوǎ الهيكلياƘ الرسمية أو الهيكلياƹ Ƙير                  

 تجيب على   الرسميةÜ مع تحليل مدǎ انعكاس تلǁ المشاركة على واقع المرأة الفلسطينيةÜ وتحاول الدراسة أن             
 :عدŇة تساƘǙƌ هي

1 (Þمشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية ƘرŇكيف تطو 
2 (Þأين هي المرأة الفلسطينية اليوم على خارطة العمل السياسي في بلدها 
3 (Þالمرأة الفلسطينية وعبر مشاركتها في الحياة السياسية أن تغير من واقع المرأة الفلسطينية Ƙهل استطاع 
٤(Þتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية ǉهل تتبنى الحركة النسوية الفلسطينية أجندة واضحة تجا  
5 (               Þر واضح على وضعها الحالي على خارطة العمل السياسيƛالنضالي للمرأة الفلسطينية أ ƣهل كان للتاري

  من ذلÞǁوما موقف األحزاب السياسية  التي شهدƘ عطاء المرأة الفلسطينية المناضلة
6 (Þالفلسطينية عائقا أمام وصول المرأة الفلسطينية لمراكز صنع القرار Ƙهل تقف التشريعا 
هـل تنسـجم تلǁ التشريعاƘ مع اǙتفاقياƘ والمواƛيق الدوليةÜ والتي وعدƘ منظمة التحرير الفلسطينية               ) 7

Þعالن دولة فلسطينƍ يقةƛبتبنيها من خالل و 
 التي تحول دون تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسيةÞما هي المعيقاƘ الحقيقية ) 8

                Ƙة استندŇكمي Ƙشراƌعطاء مƍ من خاللها Ƙحاول Üمانية فصولƛ Ƙفقد خصص Üاألسئلة ǁجابـة على تلǘول
 Ƙفال ما ورد في الدراساƹƍ دون Üعليها في التحليل 
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والباحƛاƘ على اإلجابة عن بعƯ هذǉ األسئلة أو        التـي سبقƘ هذǉ الدراسةÜ والتي دأب من خاللها الباحƛون           
 .جميعها

ففـي الفصل األول قدŇمƘ ملخصا لتاريƣ المرأة الفلسطينية في النضال السياسيÜ منطلقة بأن Ċأية دراسة حول                 
وأنها وبƹƎفالها له ƍنƃما  . دور المـرأة الفلسـطينية في الحياة السياسية Ǚ يمكن لها أن تغفل هذا التاريƣ الهام  

تال ذلǁ عرƯ مختصر للواقع السياسي الحالي الذي        . محـو أساسا مستندا أساسيا في تحليل الوضع الراهن        ت
Ƙيق بأي تحليل للظروف الراهنة مهما كانƛرتباطه الوǙ نظرا Üيعيشه الشعب الفلسطيني. 

Ü سواء من خالل    أمŇا في الفصل الƛانيÜ فقد تناولƘ وضع المرأة الفلسطينية اليوم على خارطة العمل السياسي             
تواجدهـا فـي المجلس التشريعي الفلسطينيÜ أو مƌسساƘ السلطة الوطنية الفلسطينيةÜ أو في الهياكل والبنى                
ƹـير الرسـمية كاألحزاب السياسيةÜ  والجمعياƘ الخيريةÜ والنقاباƘ العمالية والمهنيةÜ ومجالس الطلبة في               

 .تعمل في مجاƘǙ التنمية وحقوق اإلنسانالتي ) األهلية(الجامعاÜƘ والمنظماƹ Ƙير الحكومية 
وفـي الفصـل الƛالـƚ تناولـƘ وضع المرأة الفلسطينية الحالي في أرقامÜ حيƚ اعتبرƘ تلǁ األرقام بمƛابة                   
مƌشـراƘ ألهـمŇ المكاسب التي حصلƘ عليها المرأة الفلسطينيةÜ وفي نفس الوقƘ ألهم المعيقاƘ التي تحول                 

 .ينيةدون النهوƯ بأوضاƳ المرأة الفلسط
                Üمشاركة المرأة في الحياة السياسية ƭالفلسطينية فيما يخ Ƙبيـنما تناول الفصل الرابع من الدراسة التشريعا

وحقيقة أن تلǁ الدولة ما زالƘ طي قراراƘ الشرعية الدوليةÜ          . بمقارنـتها مـع اǙتفاقياƘ والمواƛيق الدولية      
كƃل دǙلة واضحة على أن ƹيابها كدولة لم يƌهلها         وطـي ƈمال الشعب الفلسطينيÜ وأنها لم تر النور بعدÜ يش          

بعـد للتوقيع أو المصادقة على اǙتفاقياƘ والمعاهداƘ الدوليةÜ ولكن هذا Ǚ يعني بأي شكل من األشكال عدم                  
التحضـير لذلـǁ من خالل دراسة تلǁ اǙتفاقياƘ والمعاهداƘ وخاصة منها المتعلقة بمساواة المرأة بالرجل                

 ا وبناء القوانين والتشريعاƘ باǙستناد على ذلǁ وعلى تاريƣ المرأة الفلسطينية المناضلةوعدم التمييز ضده
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والتـي تستحق بعد كل تلǁ التضحياƘ أن تحيا في وطن Ǚ يعيد لها كرامتها المبنية على عدم التمييز ضدها                    
لقاƘ متصلة في   علـى أساس العرق فقط بل Ǚ يميز ضدها على أساس الجنس أيضاÜ حيƚ أن التمييز هو ح                 

 .سلسلة واحدة Ǚ يتم القضاء عليه تماما Ǚƍ عند القضاء على كافة حلقاƘ السلسلة
وفـي الفصل الخامس تناولƘ الخطاباƘ المختلفة التي تتبناها مكوناƘ الحركة النسوية الفلسطينيةÜ في محاولة              

 المرأة الفلسطينية في الحياة     لتقيـيم أجـندة تلـǁ المكوŇناƘ الواضحة أو ƹير الواضحة تجاǉ تعزيز مشاركة             
 .السياسية

أمŇـا فـي الفصـل السادس فقد حاولƘ أن أستطلع موقف األحزاب السياسية الفلسطينية المختلفة من مشاركة         
                  Ƙالفصائل وقام ǁالمواقف التي تبنتها أو تتبناها تل Ưالمـرأة الفلسـطينية في الحياة السياسية من خالل بع

 .ى مواقف السلطة الوطنية الفلسطينية تجاǉ هذا الموضوƳباإلضافة ƍل. باإلعالن عنها
بيـنما ركزŇ الفصل السابع على المعيقاƘ الحقيقية التي تحول دون تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة               

 .السياسية عبر تصنيف تلǁ المعيقاƘ ونقاشها بشيء من التفصيل
ياƘ سواء التي طرحتها المناضالƘ اللواتي تمƘŇ       وأخـيرا وفي الفصل الƛامن قمƘ باستخالƭ بعƯ التوص        

                  Ƙذا أخذƍ ها تكون قادرة فيماƃمقابلتهن أو التي أضفتها أنا من خبرتي الطويلة في العمل السياسي والنسوي عل
Ƙالمعيقا Ưبجدية على تجاوز بع. 

 :هذا وفي جميع الفصول التي تمŇ ذكرها فقد انطلقƘ من عدة فرضياƘ أوجزها فيما يلي
ن المـرأة الفلسـطينية مƌهلة للمشاركة في العمل السياسي سواء من حيƚ التعليم أو التدريب أو الخبرة                  أ) 1

 .العملية
 .أن نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية لم تزل ضعيفة مقارنة مع تاريƣ المرأة الفلسطينية) 2
 .ƈخذ بالتطور اإليجابي باستمرارأن أداء المرأة الفلسطينية في مواقع اتخاذ القرار ) 3
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أن الحركة النسوية الفلسطينية قد استطاعƘ وعبر برامجها وأنشطتها المختلفة أن تعزز من مكانة المرأة               ) 4
 طرح قضايا المرأة    "لتابو"الفلسطينية عبر تغيير نظرة المجتمع للمرأةÜ وعبر تحطيمها في العديد من األحيان             

 .على مستوǎ مجتمعي
طـاب األولويـاƹ Ƙير المنطقي وƹير العقالني ƍنما يعزز الخطاب السلفي حول المرأة دون قصد                أن خ ) 5

 . ويشكƃل العائق األكبر دون تفعيل دور المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية
رافية هذا وقبل البدء في الدراسة فقد كان Ǚ بد من تحديد ƍطار البحƚ الجغرافي من حيƚ تحديد المنطقة الجغ                  

التـي تغطـيها هـذǉ الدراسةÜ فقد كان Ǚ بد من تحديد المرأة الفلسطينية التي نتحدƚ عنهاÜ فهل هي المرأة                     
الفلسطينية في فلسطين بشكل عامÜ أم هل هي المرأة الفلسطينية التي فرƯ عليها أن تعيش واقع الشتاÜƘ أم                  

اخترƘ وألسباب ليس لها عالقة بموقف      هـل هـي المـرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاƹ ƳزةÜ وقد              
سياسـي محدد أن أدرس المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاƹ Ƴزة والقدسÜ وهي المنطقة الجغرافية                

 .التي تشكل ووفقا لقراراƘ الشرعية الدولية حدود الدولة الفلسطينية المستقلة والتي لم تر النور بعد
ذا الموضوƳ قد شكƃل أحد أهم اهتماماتي تاريخياÜ وبأنني وبالعمل عليه           وأخـيرا Ǚ يسعني Ǚƍ أن أقول بأن ه        

                   Üبه من جميع النواحي Ƙي أبدا بأنني قد أحطŇأدع Ǚ وبأنني Üبالعمل عليه Ƙبƹعمال طالما ر Ƙاليوم قد مارس
ها فقـد أسـهم عـامل الوقƘ المحدد إلنجاز الدراسة عامال قاهرا من ناحيةÜ والظروف السياسية التي تمر ب                  

األراضـي الفلسطينية الصعبة عامال قاهرا ƈخر ƍضافة ƍلى الظروف الخاصة التي Ǚ تقل قهراÜ دون ƹƍفال                 
 .العامل اإلنساني في النسيان أو اإلسقاط ƹير المقصود

 
  

فضل فـي ƍعـداد هـذǉ الدراسة تمŇ اǙعتماد على مجموعة من األساليب البحƛيةÜ في محاولة للوصول ƍلى أ                  
النـتائƝ التـي من شأنها أن تجيب على أسئلة البحƚ التي تمŇ تحديدها في محاولة للتجاوب مع هدف الدراسة                    

 :وفيما يلي المصادر التي تمŇ اǙعتماد عليها. المخطط له من قبل المعهد العربي لحقوق اإلنسان
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 .اإلحصائياƘ المتوفرة من مركز اإلحصاء الفلسطيني) 1
2 ( Ƙاألدبيا Ưمشاركة المرأة في الحياة السياسيةبع Ƴموضو Ƙالتي عالج. 
 .نتائƝ بعƯ المسوحاƘ المحلية حول مشاركة المرأة في انتخاباƘ المجلس التشريعي الفلسطيني) 3
بعـƯ الدراسـاƘ الميدانـية المحلـية التـي تناولƘ جوانب مختلفة من طبيعة وأشكال مشاركة المرأة                  ) 4

 .الفلسطينية في الحياة السياسية
بعـƯ المقـابالƘ الميدانية التي قام بها الباحƚ الميداني مع ناشطاƘ ومناضالƘ في األحزاب السياسية                ) 5

 . الفلسطينية
نـتائƝ بعـƯ المقابالƘ التي قامƘ بها الباحƛة سابقا في سياق تقييم عمل ƍدارة تخطيط وتطوير مشاركة     ) 6

 .المرأة في وزراة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية
. لقد تمŇ اعتماد أسلوب المقابلة الشخصية في هذǉ الدراسة نظرا ألنŇ هذǉ الدراسة باألساس نوعية وليسƘ كمية                

فالدراسة تهدف باألساس ƍلى تحليل الواقع أكƛر مما تعتمد ƍعطاء أرقام وƍحصائياÜƘ دون أن يعني ذلǁ عدم                 
تحليل أن يتم بدونها ولكن ونظرا ألن بعƯ        أهمـية تلـǁ المƌشراƘ الكمية في التحليلÜ بل والتي Ǚ يمكن لل            

األبحـاƚ الحديـƛة قـد قامƘ بتحضير تلǁ المƌشراƘ الكميةÜ فقد اخترƘ أن نبني على تلǁ النتائƝ بدل أن                    
 .نكررها لخدمة أهداف الدراسة

وقـد تم ƍفراد ملحق كامل بالمراجع التي تمŇ استخدامها واألبحاƚ والدراساƘ واإلحصاءاƘ والمسوحاƘ التي               
 .تمŇ الرجوƍ Ƴليها
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א  :א
 

 
  :       

 :تاريƣ تطوŇر مشاركة المرأة في الحياة السياسية في خمس مراحل) 4(تلخƭƃ الباحƛة زهيرة كمال
 1948وتمتد من بداية القرن حتى عام : ـ المرحلة األولى

 1967ـ1948تمتد من : ƛانيةـ المرحلة ال
 1978ـ 1967تمتد من : ـ المرحلة الƛالƛة
 1992ـ 1978وتمتد من : ـ المرحلة الرابعة
 ـ حتى اآلن1992: ـ المرحلة الخامسة

   Ǎوبداية دعم                أّمـا المرحلة األول Üقامة وطن لهم في فلسطينƎر وعد بلفور البريطاني لليهود بƛعلى أ Ƙقد بدأ 
هجرة اليهود وتوطينهم في األراضي الفلسطينةÜ وما نجم عن ذلǁ من مقاومة فلسطينية             اǙنـتداب البريطاني ل   

في هذǉ المرحلة شاركƘ المرأة الفلسطينية في النضال ضد اǙستيطان اليهودي           . لمشـروƳ التوطين المشƌوم   
Ǚتحاد  بتنظيم من ا   1922عبر المظاهراƘ النسائية والمƌتمراƘ حيƚ عقد أول مƌتمر نسوي جماهيري عام            

في ذاǁ المƌتمر عبŇرƘ النساء الفلسطينياƘ عن موقفهن        . 1921النسـائي فـي القـدس والذي تأسس عام          
             Ƙالجمعيا Ưلبع Ƙالƛمم ǁنذاƈ Ƙالنساء الفلسطينيا Ưبع Ƙكما شارك ÜستيطانǙلسياسة ا Ưالسياسي الراف

 .برئاسة هدǎ الشعراوي 1936النسائية الفلسطينية في المƌتمر النسائي الذي عقد في القاهرة عام 
وكما تشير الباحƛة زهيرة كمال فقد اتسمƘ تلǁ المرحلة من المشاركة النسائية بالطابع اǙحتجاجيÜ باإلضافة               
                 ǁناء قيامهن بتلƛأ Ƙلى استشهاد العديد من النساء الفلسطينياƍ ǎللمشـاركة في مساعدة األسر المنكوبة مما أد

Ƙالنشاطا. 

                                                 
 .1997 زهيرة كمالÜ المرأة واتخاذ القرار في فلسطينƍ Üدارة تخطيط وتطوير مشاركة المرأةÜ وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينيةÜ رام اهللاÜ نيسان  4
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 على جزء من األراضي الفلسطينية 1948قد جاءƘ على أƛر قيام دولة ƍسرائيل عام      Ü ف أّمـا المرحلة الƙانية   
ومـا نجم عن ذلǁ من تهجير وتشريد Ǚƈف األسر الفلسطينية وما رافق ذلǁ من سياساƘ التنكيل والقتل التي                   

لخيرية هذǉ المرحلة دفعƘ بالعديد من النساء لتشكيل مزيد من الجمعياƘ ا          . تعـرƯŇ لهـا الشعب الفلسطيني     
                  Ƙللحركا Ƙلى ما شهدته من انضمام العديد من النساء الفلسطينياƍ باإلضافة Üللعمـل مـع ضـحايا الحرب
               Ƙالتي عمل ǎالسرية األخر Ƙشتراكية والجماعاǙل حركة القوميين العرب واألحزاب اƛالوطنـية كأفـراد م

 .على تنفيذ عملياƘ نضالية مختلفة
          ƍ بد من اإلشارة Ǚ المـرحلة ǉتقسيم          فـي هـذ ƚلى الوضع السياسي الجديد الذي عاشه الفلسطينيون من حي

ما أطلق عليها منطقة ما وراء الخط       (فلسـطين ƍلـى ƛـالƚ مناطقÜ منطقة محتلة من قبل العدو الصهيوني              
ما اصطلح على تسميتها الضفة الغربيةÜ أي الضفة        (Ü ومـنطقة ملحقة بالمملكة األردنية الهاشمية        )األخضـر 

 ).قطاƹ Ƴزة(Ü ومنطقة ملحقة بمصر )نهر األردن الذي يفصل فلسطين عن حدود األردنالغربية من 
ƍنŇ التقسـيم السـابق هامŇ جدا في سياق قياس تطوŇر مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسيةÜ وذلǁ لما                   

طيني ما  يعكسـه مـن واقع سياسي مختلف في كل منطقة من المناطق الƛالÜƚ ففي حين عاش الشعب الفلس                 
Ü عاش الشعب الفلسطيني في األردن      1967وراء الخـط األخضـر أحكامـا عسـكرية امتدƘ حتى حرب             

                 Üيحملون أية جنسية Ǚ Ƙقƌزة في وضع مƹ بينما بقي الفلسطينيون في Üكأردنييـن يحملون الجنسية األردنية
قع ونهوƯ العمل السياسي    مما يعني اختالفا في وا    . ويتنقلون بوƛيقة سفر فلسطينية صادرة عن حكومة مصر       

       ƚالƛيتمتعن بالمواطنة           . فـي كـل منطقة من المناطق ال Ǚ زةƹ في Ƙفيه الفلسطينيا Ƙالذي كان Ƙففي الوق
من العديد من   ) شأنهن كشأن األردنياƘ في ذاǁ الوقƘ     (الكاملـةÜ حرمـƘ الفلسـطينياƘ في الضفة الغربية          
Ǚنتخابالحقوق السياسية ولعل أبرزها الحق في الترشيح وا. 

Ü تمŇ تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية ومƌسساتها المختلفةÜ        1964فـي هذǉ المرحلة أيضا وتحديدا في عام         
 والتي شكƃل اǙتحاد العام للمرأة الفلسطينية 
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أحـد مƌسساتها والذي تشكƃلƘ له فروƳ في جميع مواقع الشتاƘ بهدف تركيز نشاطاƘ المرأة الفلسطينية في   
     ƘǙقافية والسياسية والعسكرية في مختلف مناطق تواجد الشعب            مخـتلف مجـاƛجتماعـية والǙالنضـال ا

 .وقد استطاƳ بالفعل أن يƌطر أعدادا كبيرة من النساء الفلسطينياƘ. الفلسطيني
Ü والتي نجم عنها احتالل ƍسرائيل لما تبقى من         1967) جوان( كانƍ ƘبŇان حرب حزيران      المـرحلة الƙالـƙة   
Ü وما نجم عن ذلǁ من سياساƘ احتاللية هدفƍ Ƙلى نسف           )الضفة الغربية وقطاƹ Ƴزة   (نية  األراضـي الفلسطي  

البنـية التحتية للمجتمع الفلسطيني بهدف ƍلحاق المجتمع الفلسطيني وƍخضاعه بالكيان الصهيونيÜ ولعل أبرز              
البنى اǙقتصادية  مـا فـي ذلƍ ǁلحاق اǙقتصاد الفلسطيني باǙقتصاد اإلسرائيليÜ وما نجم عنه من تغير في                 

للمجتمع الفلسطينيÜ الذي بدأ بالتحول من مجتمع زراعي ƍلى مجتمع استهالكي يعتمد على  العمالة المأجورة                
فـي األسواق اإلسرائيليةÜ وعززƘ ذلǁ سياسة اǙستيطان بما عبŇرƘ عنه من مصادرة لǖراضي الفلسطينية               

وما تال ذلǁ من استفزاز وƍرهاب للمزارعين الذين        وزرƳ المسـتوطنين حول األراضي الزراعية الفلسطينية        
 .تركوا أراضيهم والتحق معظمهم بسوق العمل اإلسرائيلية

                 Ƙوتفاقم المشكال Üلى انتشار الفقرƍ ƘŇاقتصادية واجتماعية أد ƘǙŇالمجتمع الفلسطيني من تحو ǉمـا شـهد Ňنƍ
ةÜ حيƚ انطلقƍ Ƙلى سوق العملÜ ممŇا عزز        اǙجتماعـية األخرÜǎ دفعƘ بالمرأة الفلسطينية لتبوƌ أدوار جديد        

 .من استقالليتها وƹيŇر من نظرة المجتمع لقدراتها
 وما نجم عنها من تسليم لباقي أراضي فلسطين خالل ستة أيام فقط قد أسهم               1967كما أن نتائƝ حرب عام      

نÜ وقرŇر أن يحمل    فـي يقظة الشعب الفلسطيني الذي كان يعقد األمل على األنظمة العربية في تحرير فلسطي              
               Ƙفيما شمل Ƙالتي شمل Üالتعبئة العامة Ƙاألحزاب والفصائل الفلسطينية وأعلن Ƙلƃفكان أن تشك Üقضيته بنفسه
النسـاء اللواتـي انضـمƘ لتلǁ الفصائل واألحزاب سواء كان ذلǁ في التنظيماƘ العسكرية أو السياسية في                  

نظماتها في داخل الوطن المحتلÜ وفتحƘ أبوابها لكافة مواقـع الشـتاƘ واللجوءÜ والتي امتدƘ فورا لتشكƃل م        
 .فئاƘ الشعب
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 )1992ـ 1978(أّما في المرحلة الرابعة 
ومـع نهايـة السـبعيناƘ خطƘ تلǁ التنظيماƘ خطوة نحو األمام في تنظيم النساءÜ عندما شكƃلƘ منظماتها                  

فƍ Ƙلى تأطير النساء الفلسطينياƘ في      والتي هد « األطر النسوية »النسـوية الجماهيرية والتي أطلق عليها اسم        
وطرحƘ شعار ربط النضال السياسي بالنضال اǙجتماعيÜ مما أسهم         ) مدنÜ مخيماÜƘ قرǎ  (مواقـع سكنهن    

فـي تأطـير أعـداد واسعة من النساءÜ وفي خلق قياداƘ نسوية فرضƘ نفسها فيما بعد على ساحة النضال                    
Ü وقادرة على ƍمداد البرامƝ النضالية وتعزيزهاÜ ولعل دور         الفلسطيني من حيƚ أنها ممƛلة لقطاƳ هام وفاعل       

 ألكبر دليل على ذلÜǁ حيƚ كانƘ تلǁ األطر تشكƃل قاعدة هامة            1987المـرأة الفلسطينية في انتفاضة عام       
لتنفـيذ البرامƝ النضالية المقرŇة من قبل القيادة الوطنية الموحدة لالنتفاضةÜ حتى أنه تمŇ تشكيل ما أطلق عليه                  

والذي مƃƛل شكال تنسيقيا نضاليا ما بين ممƛالƘ األطر النسوية المختلفة واعتبر            ) لمجلـس النسـوي األعلى    ا(
كـذراƳ للقـيادة الوطنية الموحدة وقد شكƃل ذلǁ وحسب وجهة نظري اعترافا ضمنيا بأهمية مشاركة المرأة                 

 .الفلسطينية في الحياة السياسية
 

 )ن ـ  وحتǍ اآل1992(في المرحلة الƢامسة 
. 1991تشـير الباحـƛة زهـيرة كمال بأنه ومع بدء المفاوضاƘ بين الفلسطنيين واإلسرائليين نوفمبر عام                 

وتشـكيل الطواقم الفنية كان هناǁ تفاعل نسوي مع هذǉ العملية وتمŇ تشكيل طاقم شƌون المرأة بمطلب نسوي                  
طواقمÜ ولتكون المرأة مشاركة في     كواحـد مـن الطواقم الفنية من أجل تعزيز دعم مشاركة النساء في هذǉ ال              

). الƣ...التعليمÜ الصحةÜ العملÜ اǙقتصادÜ الزراعة    (وضـع الخطط والبرامƝ الوطنية في المجاƘǙ المختلفة         
ونتيجة الجهود المبذولة   . عضو) 300(نساء من بين    ) 6(وكـان عدد النساء المشاركاƘ في الطواقم الفنية         

امرأة وبلƸ العدد اإلجمالي في هذǉ      ) 66(النساء المشاركاƍ  Ƙلى     مـن طـاقم شـƌون المرأةÜ فقد زاد عدد           
ا نسبته  ــشخصا دون احتساب عدد النساء المشاركاƘ في طاقم شƌون المرأةÜ أي م           ) 366(الطواقم الفنية   

)18.03Ė  .( 
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من مبدأ  كما تضيف الباحƛة بأنه وفي هذǉ الفترة قد وضعƘ مسودة للقانون األساسي الفلسطينيÜ والتي لم تتض               
المساواة كبند أساسيÜ فتحركƘ النساء في الخارƜ على مستوǎ اǙتحاد العام للمرأة الفلسطينيةÜ حيƚ وجهن               
رسـالة ƍلـى الرئيس ياسر عرفاƘ لتضمين مبدأ المساواة كبند أساسي في الدستورÜ كما تحرŇكƘ النساء في                  

ور أنيس القاسم رئيس اللجنة المكلƃفة      الداخـل علـى مسـتوǎ األطر والجمعياƘ النسويةÜ واجتمعن مع الدكت           
باعداد مشروƳ القانون األساسي مبدياƘ مالحظاتهن على بنود القانون العامة والقضايا المتعلقة بالمساواة بين              

 .الجنسين
) األطر والمراكز والجمعياƘ النسوية   (هـذا وقد برز صوƘ نسائي معبŇر عن بعƯ مكوناƘ الحركة النسوية             

 الوطنـية لمهامها للمطالبة بتخصيƭ حصƭ انتخابية للنساء في انتخاباƘ المجلس            وبعـد تسـلƃم السـلطة     
 .التشريعي

وهكـذا وممŇـا تقـدŇم فƎننا نجد أن تاريƣ اهتمام ومشاركة المرأة الفلسطينية في العمل السياسي لم يكن أمرا                    
نية منذ بداية القرن    جديـداÜ وأن مسـألة الوعـي حول أهمية هذا الدور متجذرة في الحركة النسوية الفلسطي               

العشـرينÜ وأن تطورهـا التاريخي يشكƃل مƌشرا ƍيجابيا حول ازدياد الوعي لدǎ الحركة النسوية الفلسطينية          
 .وليس العكس

 
 :        

تها عليه مرحلة انتقالية معقدة     يمـر الواقـع الفلسـطيني بظروف موضوعية متغيرة وبتحدياƘ عصيبة فرض           
وصـعبة تحمل في طياتها خياراƘ وقراراǙ Ƙ مناƭ منهاÜ وطبيعة هذǉ القراراƘ هي التي سترسم مالمح                 
مسـتقبل الشـعب الفلسـطينيÜ وطبـيعة النظم والمƌسساƘ التي ستشكل مضمون دولتهÜ وبالتحديد األساس             

تبار مصيري لعدالة القانون وسيادته وضمان تطبيقه       القانونـي والتشـريعي الذي سترتكز عليه الدولة في اخ         
دون ƍجحاف أو تمييز عبر استقاللية القضاء الذي سيقوم على تنفيذ القانون وصيانتهÜ وعلى حقوق المواطنين                

 والمواطناƘ وحرياتهمÜ باǙضافة ƍلى فصل السلطاƘ التنفيذية والتشريعيةÜ وبناء األجهزة 
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رسيƣ مƌسساƘ المجتمع المدني وتفعيلهاÜ لضمان ترجمة مبادǎء الديمقراطية         والـنظم اإلداريـة المهنيةÜ وت     
وحقـوق اإلنسـانÜ والمسـاءلة والعالنية والمشاركة ƍلى ƈلياƘ عمل وأنماط تطبيقية في التفكير والتخطيط                

 .والتنفيذÜ بحيƚ تصبح منهجية متكاملة
Ü وضمان مشاركتها الفاعلة دون     )تقويتها(ا  وتـبقى قضية المرأةÜ ووضعها القانونيÜ وتفعيل طاقاتها وقدراته        

ƍجحـاف أو تميـيز هـي المحǁ الحقيقي واǙختبار الجوهري لمدǎ تماسǁ مختلف خيوط النسيƝ الفلسطيني                
وتجانسـه نحـو ƍقامـة الوطـن وترجمته ƍلى دولة معاصرة تقوم على صيانة الحقوق والحرياƘ ومساواة                  

 ).5(شاملمواطنيها في ظل سيادة واضحة لقانون عادل و
وهنا Ǚ بد من اإلشارة ƍلى تعƛر العملية السلمية بسبب تعنƘ الحكوماƘ اإلسرائيلية المتعاقبة وǙ سيما حكومة                 
اللـيكود الحالية بزعامة شارونÜ والتي عمليا تخلƘƃ حتى عن مبادǎء اتفاقية أوسلوÜ وما زالƘ تمعن في قمع     

لفلسطينيÜ ومحاصرة السلطة الوطنية الفلسطينية ممƛلة      الشـعب الفلسـطينيÜ وهـدم البنية التحتية للمجتمع ا         
برئيسها السيد ياسر عرفاÜƘ وƍصرارها على قصف مواقع السلطة الوطنية الفلسطينيةÜ وƍعادة احتالل مواقع              
كـان قـد تـمŇ تسـليمها وفقا ǙتفاقياƘ أوسلو للسلطة الوطنية الفلسطينيةÜ مما يعيد ƛقل العملية السياسية ƍلى                

 .  األزمة الراهنةÜ على حساب استكمال بناء مƌسسة الدولةالخروƜ من
وعـند الحديƚ عن تعطل عملية بناء مƌسسة الدولةÜ فƎن أولوياƘ جديدة تعود لتفرƯ نفسها من جديد على                  
نضال المجتمع الفلسطيني ممƛال بأحزابه السياسية ومنظماته الجماهيريةÜ ومنظماƘ المجتمع المدني المختلفة            

 .ن أجل حقوق اإلنسان والديمقراطية وƹيرها من قيم المجتمع المدنيالتي تعمل م
تلـǁ األولويـاƘ التـي ما زالƘ تصر على فصل القضية الوطنية عن القضية اǙجتماعيةÜ والتي تخجل أن                   

 تطرح حقوق المرأة في ظل األوضاƳ السياسية 

                                                 
 نحو تقوية المرأة الفلسطينيةÜ– Ü المرأة والعدالة والقانون "تشخيƭ الواقع وتحدياƘ المستقبل: المرأة الفلسطينية"حنان عشراويÜ ورقة عمل حول .  د 5

 Üسسة الحقƌ1995م. 
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ني واǙجتماعي وبفصل جبري ما بين      واألمنـية المـتردية بƎيمان نابع من ذاǁ الفصل التعسفي ما بين الوط            
 .قضايا المرأة وقضايا الديمقراطية والعدالة والمساواة

                  Üر انتشاراƛبل يكاد يكون الخطاب األك Üهذا ليس خطاب فئة معينة Ƙخطاب األولويا Ňوالمشـكلة تكمن في أن
األحزاب السياسية  فهو خطاب السلطة التي ما زالƘ تماطل في سن القوانين والتشريعاÜƘ وهو خطاب معظم               

والتـي فـي اجتماƳ ممƛليها مع الفعالياƘ النسوية التي تعمل من أجل قانون أسرة فلسطيني موحد قائم على                   
طالبƘ العديد من المنظماƘ السياسية الفعالياƘ النسوية بالعقالنية والواقعية  المنطلقة من            ) 6(أسـاس المساواة  

 اإلنسان الذي تتلمسه بتغييب طرحها أو تعاملها مع         ترتيـب األولويـاÜƘ وهو خطاب بعƯ منظماƘ حقوق        
قضـايا المـرأة بقدر اإلمكانÜ وهو خطاب العديد من المنظماƘ النسوية المنتمية ƍلى أحزاب سياسية والتي                 
تتخلى عن أجندتها النسوية كلما طرأ طارǎء سياسيÜ ولعل تخليها ألكƛر من عام عن متابعة موضوƳ قانون                 

 ...لى سرعة تكيفها مع خطاب األولوياƘاألسرة لمƌشر واضح ع
هـذا ومـن الجدير بالذكر بأن خطاب األولوياǙ Ƙ يقتصر على تقديم الوطني السياسي على اǙجتماعيÜ بل                  

Ü فهناǁ دوما أولوياƘ    "العملي فاǙستراتيجي "أيضا في ترتيب اǙجتماعي نفسه والذي ƹالبا ما يخضع لمعادلة           
قبل الغوƭ بالمتطلباƘ اǙستراتيجية التي تهدف أساسا ƍلى معالجة العقباƘ من           مطلبية Ǚ بد من العمل عليها       

     Ƙجذورهـا وفقا ألصحاب خطاب األولويا .            Ƙالمتطلبا Ưم من أن بعƹلى أنه وبالرƍ بد من اإلشارة Ǚ وهنا
بقاء وفقا  العملـية Ǚ يمكـن تأجيلها ألنها تتصل أساسا بتوفير الحاجاƘ األساسية التي تشكƃل أساس الحياة وال                

 والـذي يصنƃف حاجاƘ اإلنسان ƍلى درجاƘ تبدأ من توفير الحاجاƘ األساسية أو الحاجاƘ               "لهـرم ماسـلو   "
              ǎالهرم األخر Ƙلى درجاƍ نتقالǙقبل ا Ưالفسيولوجية كتوفير الغذاء والشراب والمسكن والتعافي من األمرا

اجة ƍلى اعتبار الذاƘ وأخيرا الحاجة ƍلى تحقيق        والتي تتصل بتوفير األمن ومن ƛمŇ الحاجة ƍلى اǙنتماءÜ فالح         
 Ǚ أنه Ǚƍ ÜƘالذا 

                                                 
اللجنة التحضيرية لمشروƳ قانون أسرة  في قاعة بلدية البيرǉ وبحضور مندوبين عن معظم األحزاب السياسية وعضواƘ 5/8/2000 عقد اǙجتماƳ في 6

 .فلسطيني موحŇد
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يمكـن لنا وبأي شكل من األشكال أن نعمل على تلǁ المتطلباƘ أو الحاجاƘ بشكل تراتبي مطلقÜ بمعنى أن                   
ي ننـتظر تحقيق الدرجة األولى تماما ومن ƛمŇ ننتقل ƍلى األخرǎ وهكذاÜ ألن توفير الحاجاƘ األساسية Ǚ ينته           

فعلى سبيل المƛال Ǚ يمكن  لنا معالجة الفقر بمعزل عن قضايا التنمية             . أساسـا Ǚƍ بتوفـير حلول جذرية لها       
فاليوم يمكن توفير مساعداƘ طارئة     .  األخـرÜǎ ممـا يعنـي أهمية العمل عليها بشكل متواز بقدر اإلمكان            

ن لنا أن نستمرÜ ألنƃه Ǚ يمكن لنا وǙ         للفقـراء ولكن وبدون أن نعمل على معالجة أساس مشكلة الفقر فال يمك            
بأي شكل من األشكال اǙستمرار بتوفير تلǁ المساعداƘ الطارئة نظرا لمحدودية المصادر المتاحة من ناحية               

ويمكننا القول على سبيل    .   ونظـرا لمحدودية اإلمكانياƘ البشرية القادرة على مواصلة هذا النوƳ من العمل           
دراƘ اليوم على توفير بعƯ التدخالƘ لمعالجة بعƯ مشاكل النساء المتعلقة بمواجهة            المƛال ƍنƃنا قد نكون قا    

                 Üالخدماتية Ɲالبرام Ưعبر بع ǉيرƹ العنف المسلط عليهن سواء كان العنف الجسدي أو النفسي أو القانوني أو
تمكن من ولكـن بـدون أن نعمـل على معالجة تلǁ المشاكل من أساسها والعمل عليها بشكل جذري فقد Ǚ ن                   

اǙستمرار بهذا العمل الذي يتطلب الكƛير من الموارد البشرية والمادية واألكƛر من ذلǁ أنه يعالƝ المشكلة بعد                 
ƍنŇ ما سبق Ǚ يعني بأي شكل من        . وقوعهـا بدل أن يحمي النساء من التعرƯ لتلǁ التجربة المريرة أساسا           

رامƹƍ Ɲاƛة للفقراء وƹيرها بقدر ما يعني بأن Ǚ يكون          األشكال عدم توفير برامƝ حماية للنساء المعنفاƘ أو ب        
عملـنا منصـبŇا علـى الحاجاƘ العملية فقط عبر ƹƍفال الحاجاƘ اǙستراتيجية بل العمل عليهما معا ƈخذين                  
وƈخذاƘ بعين اǙعتبار أن التراكم الكمي لنتائƝ العمل على الحاجاƘ العملية Ǚ يعني بالضرورة الوصول ƍلى                

 .تعلق بتحقيق الحاجاƘ اǙستراتيجيةنتائƝ فيما ي
خطاب ينطلق أساسا   ...ƍن مـا سبق يتطلب منا وبشكل أساسي بلورة خطاب جديد يدعو للنظر لǖمور بعمق              

خطاب ينطلق أساسا من تحقيق العدالة المبنية على المساواة ما بين           ...من التعامل مع الناس على قدم المساواة      
خطاب تنموي وحقوقي   ... بتوفير األجواء المناسبة لممارسة الناس لحقوقهم     الناس في أجواء ديمقراطية كفيلة      

 خطاب يتخلƃى عن الشكل التراتبي ...في ƈن واحد
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Ƙولوياǖالناس بتحديد احتياجاتها                 ...ل Ƙعبر مشاركة كافة فئا Ǚƍ يمكن أن تتحقق Ǚ من بأن التنميةƌخطاب ي
     ÜƘحتياجاǙا ǁالمشاركة في تقييمها         والمشاركة في التخطيط لتحقيق تل Ňمƛ ومن Üوالمشاركة في العمل عليها  .

مما يعني أن النساء وكفئة أساسية في هذǉ المجتمعاǙ Ƙ بد أن تسهم في تلǁ العملية التنموية وأن Ǚ يغفل هذا                     
 .الخطاب التنموي الحقوقي دورها األساسي وǙƍ لفقد قيمته أساسا

 
 

א  א
 

א אא א מ  א
 

 :      
Ü توجه أكƛر من مليون فلسطيني ƍلى صناديق اǙقتراƳ ليشاركوا          1996في العشرين من شهر كانون الƛاني       

وتكمن ). 7(ألول مـرة فـي انتخاباƘ ديمقراطية  Ǚنتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي              
أهمـية هذǉ اǙنتخاباƘ في كونها أول انتخاباƘ لمجلس تشريعي فلسطيني من المفترƯ أن يبشƃر بقيام دولة                 
برلمانـية يمـارس فيها مواطنوها حريŇة اختيار ممƛليهمÜ علما بأنها تعتبر التجربة اǙنتخابية الƛانية فقط في                 

 في  1946 في الضفة الغربية وعام      1976ية عام   فلسـطينÜ حيƚ لم يسبقها سوǎ انتخاباƘ المجالس البلد        
 .قطاƹ Ƴزة تحƘ اǙنتداب البريطاني

من ƍجمالي المسجلينÜ وتعتبر هذǉ النسبة جيدة جدا Ǚƍ أنها لم تبق هكذا             Ė 49وقـد شـكƃلƘ النساء ما نسبته        
 ).ƍ)8ناƛاĖ 32ذكوراÜ وĖ 58: عند اǙنتخاب حيƚ كانƘ النسب كالتالي

                                                 
 .1996 من منظور نسويÜ القدسÜ تموز 1996 مركز القدس للنساءÜ توƛيق اǙنتخاباƘ الفلسطينية لعام  7
 . المصدر السابق 8
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 رجالÜ أي   676 امرأة مرشحة مقابل     28ح وكما يƌكد المصدر السابق فقد كان هناǁ         أمŇـا بالنسـبة للترشي    
4.15 Ė      جمالي عدد المرشحينƍ وعشر من تلقاء أنفسهن أي           (مـن Üحن من قبل أحزابهنƃماني عشرة رشƛ

 Ƙمنهن    )مسـتقال Ƙنجح Ü5          أي أن المجلس التشريعي الفلسطيني يتكون من Üأي   5 رجال و  83 نساء Üنساء 
 .5.68Ėه ما نسبت

 
  :     

                 Ƙذا كانƎف Üرادة النظامƍالسلطة الوطنية الفلسطينية في األساس عن وعي و Ƙسساƌر تواجد النساء في مŇيعـب
                  ƚرادة وطبيعة النظام من حيƍ عن ǁر وبال شŇتعب ǁفتل Üرادة الشعبƍ ر عنŇعضـوية المجلس التشريعي تعب

و عدم ƍيالئه األهمية الكافية لمسألة مشاركة المرأة وفقا لما تنƭ عليه اǙتفاقاƘ الدولية والتي               مـدƍ ǎيالئه أ   
 .وعدƘ السلطة الوطنية الفلسطينية بالمصادقة عليها فور اǙعتراف بها كدولة في األمم المتحدة

لسلطة الوطنية  وعلـى أرƯ الواقـع  ففـيما يلي ما تشغله النساء من مناصب عامŇة في مƌسساƘ وأجهزة ا                  
 ):9(الفلسطينية 

) وزيرة الشƌون اǙجتماعيةÜ ووزيرة التعليم العالي  (علـى مسـتوǎ وزيرة فلم يتم تعيين سوǎ وزيرتين           ) 1
 .ومع استقالة وزيرة التعليم العالي بقيƘ امرأة واحدة تشغل منصب وزير الشƌون اǙجتماعية

2 (    ǎنتين في م      وكيل وزراة علـى مستوƛنصب وكيل وزارة مساعد      فقد تم تعيين ا)    قدمتا استقالتهما بعد عام
 ). من شغل الوظيفة

 )10). (وزارة الشباب والرياضة( ـ تمŇ تعيين واحدة برتبة مدير عام للوزارة مدير عام وزارة) 3

                                                 
 .1997والتعاون الدولي الفلسطينيةÜ رام اهللاÜ نيسان زهيرة كمالÜ المرأة واتخاذ القرار في فلسطينƍ Üدارة تخطيط وتطوير مشاركة المرأةÜ وزارة التخطيط   9

 . المصدر السابق 10



 313

 .سفيرة دولة فلسطين في فرنسا« ليلى شهيد» ـ تشغل امرأة واحدة منصب سفير هي السيدة سفيرة) 4
ل هذا المنصب ƛالƚ نساءƍ Üحداهن معينة في محكمة األحداÜƚ والƛانية في محكمة الصلح               تشغ -قاضـية ) 5

 .وتعمل على قضايا وحوادƚ السيرÜ والƛالƛة في ƹزة
 ـ أما فيما يخƭ منصب مدير عامÜ فيبين الجدول التالي عدد النساء اللواتي يشغلن               منصـب مديـر عام    ) 6

 ):11(نية المختلفةهذا المنصب موزعاƘ على الوزاراƘ الفلسطي
 

  
  

    
) ( 

    
) ( 

  

11Ė 2 18 العمل 
7Ė 1 14 قافةƛال 

12.5Ė 1 8   التخطـــيط والـــتعاون
 الضفة الغربية/الدولي

30Ė 3 10 التربية والتعليم 
12.5Ė 1 8 إلعالما 
83Ė 5 6 جتماعيةǙون اƌالش 
 الصناعة 6 صفر صفر

11Ė 1 9 قتصاد والتجارةǙا 

                                                 
وضعية المرأة الفلسطينية باǙستناد ƍلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأةÜ مركز المرأة لǘرشاد القانوني واǙجتماعيÜ : تقرير حول  11

 Ü2001القدس. 
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               Ƙعدد النساء المعينا Ƹـا بالنسـبة لمشـاركة المرأة في المجالس المحلية فيبلŇشأنهن شأن    (أم Ƙولسن منتخبا
وتجدر . طفقĖ 0.42أي ما نسبته    ) 12 (3081امرأة من مجموƳ    ) 13) (الـرجال فـي المجالس المحلية     

اإلشـارة هنا ƍلى أنŇ وزير السلطاƘ المحلية السيد صائب عريقاƘ كان قد أصدر قرارا بƎضافة امرأة واحدة                  
 .على األقل لكل مجلس محلي

 
  :       

    
لسياسية Ǚ بد من التوقف عند حقيقة أن األحزاب         قـبل الحديƚ عن مشاركة المرأة الفلسطينية في األحزاب ا         

السياسـية الفلسـطينية قد مرƘŇ في مد وجزر ألكƛر من مرŇةÜ فلقد شكƃلƘ تلǁ األطر واألحزاب السياسية في                   
فـترة السبعيناƘ وحتى نهاية الƛمانيناƘ وقبيل مجيء وتشكل السلطة الوطنية الفلسطينية المالذ الوحيد لمعظم               

سطيني التي كانƘ تتطلع للتحرر والمساواةÜ وفي فترة اǙنتفاضة األولى التي انطلقƘ عام        فـئاƘ الشـعب الفل    
 الـتحق العديد من أبناء وبناƘ الشعب الفلسطيني بصفوف المنظماƘ واألحزاب السياسية للتعبير عن               1987

 السياسية  رفضـهم لالحـتالل ورƹبتهم في تأجيƝ شعلة اǙنتفاضة حتى دحر اǙحتاللÜ خاصة وأن األحزاب              
كانـƘ قـادرة في حينها على قيادة اǙنتفاضة والمحافظة على استمراريتها من خالل القيادة الوطنية الموحدة                 
لالنتفاضـة والتي تشكƃلƘ من مندوبي األحزاب والفصائل الفلسطينية المتواجدة على الساحة واضطلعƘ بدور              

ئاƘ التي انضمƘ لصفوف التنظيماƘ الفلسطينية      وقد كانƘ النساء من تلǁ الف     . المخطـط لفعالـياƘ اǙنتفاضة    
سـواء بشـكل مباشـر أو مـن خالل األطر النسائية التي شكƃلتها تلǁ التنظيماƘ في نهاية السبعيناƘ وبداية         

مما جعل . الƛمانيـناƘ واسـتطاعƘ أن تƌطـر أعدادا واسعة من النساء وتجنيدها للنضال في العمل الوطني         
تدعو لتشكيل مجلس نسوي أعلى ليشكƃل ذراعا لها ورافدا         ) 1987(نتفاضة  القـيادة الوطنـية الموحـدة لال      

 .ومعززا للبرنامƝ النضالي المطروح
Ǚƍ أن تلـǁ األحـزاب قـد أعادƍ ƘنتاƜ الƛقافة المجتمعية السائدة ƍلى حد كبير من حيƍ ƚعطاء أدوار اتخاذ                  

 القرار فيها للرجال بشكل أساسيÜ ولعل تركيبة القيادة 
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الموحـدة والتـي تغيŇرƘ أكƛر من مرŇة خالل اǙنتفاضة بسبب اǙعتقاƘǙ والظروف األمنية تشير               الوطنـية   
بوضـوح ƍلـى ƹـياب النساء عن تلǁ الهيئة القيادية الميدانية األولىÜ حيƚ لم يتم مرŇة واحدة أن طرح أي                     

نية كافة لم تشهد وجود امرأة      كما أن الفصائل الفلسطي   . فصـيل فلسطيني اسم امرأة لتمƛيله بهذǉ الهيئة القيادية        
 .في منصب أمين عام أو قائد للفصيل أو الحزب السياسي

 ).13(ويشير الجدول التالي ƍلى نسبة مشاركة اإلناƚ في بعƯ الفصائل السياسية الفلسطينية
 

  )Ė(   
 
 
25 
5 

33 
40 
11 

28.5 
 

 
 مƌتمر الحركة العام

 يةاللجنة المركز
 المجلس الƛوري

 اللجنة الحركية العليا
 المجلس الحركي الموسع

Ƴالمجمو 

 
 
10 
20 
11 
10 

א  א
 اللجنة المركزية العامة

 اللجنة المركزية الفرعية المنبƛقة عن اللجنة المركزية
 قيادة الفرƳ في األراضي الفلسطينية

Ƴتمر الفرƌم 
 
30 
19 

א אא  )א(א
 المكتب التنفيذي
 اللجنة المركزية

א  א
17 9 
18 13 

 ƹ9ير متوفر                        

19.5                            16.5 

א א  א
 اللجان اللوائية

 لمركزيةالقيادة ا
 سكرتارية القيادة المركزية

 اللجنة المركزية العامŇة
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وهكـذا يوضŇـح الجدول السابق أنه وبالرƹم من أن أعلى نسبة من النساء في المناصب الكلية تحتلها حركة                   
فـتحǙƍ Ü أن نسبة مشاركة النساء في اللجان المركزية وهي أعلى هيئة Ǚتخاذ القرار في المنظماƘ اليسارية                  

 .ى منها من حركة فتحأعل
وفـي المقابالƘ الميدانية التي أجراها الباحƚ الميداني مع بعƯ الناشطاƘ في األحزاب السياسية الفلسطينية               

بأنŇ عدد النساء في المكتب السياسي للحزب حاليا يبلƛ Ƹالƛة          ) حزب فدا (فقد أفادƘ المناضلة سهام البرƹوƛي      
Ü وفي لجنة الرقابة    51 من أصل    7لنساء في اللجنة المركزية      عضواÜ بينما يبلƸ عدد ا     15نسـاء من أصل     

Ü فـي حيـن توجد امرأة واحدة أو اƛنتان في كل هيئة قيادية من هيئاƘ                17 مـن أصـل      1الديمقراطـية   
Ƙالمحافظا. 

 في الحركة العليا ومن     21أمـا المناضلة سلوǎ هديب من فتح فقد أشارƍ Ƙلى وجود امرأة واحدة من أصل                
 . في اقليم فتح17 من أصل 2 عضو في المجلس الƛوريÜ و100من أصل  نساء 10 ـ 8

بينما أشارƘ المناضلة مها نصار بأنƃه في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يتراوح عدد النساء في أعلى هيئة                 
10 Ė Ƹ11بينما تبل Ėفي المكتب السياسي. 

لتحرير فلسطين بأن المكتب السياسي     من الجبهة الديقمراطية    « ƈمنة الريماوي »فـي حيـن أكـدƘ المناضلة        
 عضوا في اللجنة المركزيةÜ بينما      52 نساء من أصل     8للجبهة Ǚ يوجد فيه أي امرأةÜ في حين توجد حوالي           

وجميعهن . في كل محافظة أو فر2Ƴ-1 علـى مسـتوǎ المحافظـاƘ واألفرƳ فتتراوح أعداد النساء ما بين     
 .منتخباƘ بطريقة ديمقراطية

فƎنŇ منظمة فدا قد عملƘ بمبدأ التمييز اإليجابي لصالح         ) 14 ("فدا" بأنه وفقا لسياسة حزب      والجديـر بالذكـر   
 رجال في الهيئاƘ يجب أن تكون هناǁ امرأة         10النسـاء حيـƚ أن هناǁ توجيهاƘ تقضي بأن من بين كل             

ين أكدƘ جميع في ح. بينما لم تشر أي من التنظيماƘ األخرƍ ǎلى تبني مƛل هذǉ السياسة  . واحـدة على األقل   
 .المناضالƘ على أن النساء قد وصلن للهيئاƘ القيادية عبر اǙنتخاب

                                                 
 . المقابلة الميدانية مع المناضلة سهام البرƹوƛي 14
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وعن سبب ضعف تمƛيل النساء في األحزاب السياسية فقد أشارƘ المناضالƘ اللواتي تمƘŇ مقابلتهن ƍلى عدŇة                
 :أسباب منها

ن لهنŇ حتى ولو على صعيد مخاوف تكمن عند النساء في ترشيح أنفسهن لالنتخاباƘ من حيƚ تقبل الناخبي          ) 1
الحـزبÜ حيƚ ما زالƘ تهيمن العقلية الذكورية التي ترǎ بأن تلǁ المناصب أجدر بالرجالÜ ولتخوف النساء                 
من تحمŇل أعباء أكƛر في ظل تحملهن ألعباء األسرة والبيƘ وخضوعهن للتقاليد اǙجتماعية التي تعيق حرية                

 .حركتهن
 .ظري والممارسة العملية المتƃصلة بحقوق المرأةالفجوة القائمة بين التفهم الن) 2
عـدم ƍيالء األحزاب السياسية اǙهتمام الكافي بتبني قضايا المرأة مجتمعيا والدفاƳ عنها أقصى العديد من        ) 3

ووصولها أو عدم وصولها للهيئاƘ     . النسـاء عـن تلǁ األحزابÜ مما جعل النساء تمƛل األقلية داخل الحزب            
 .رة أو بأخرǎ وجودها داخل الحزبالقيادية يعكس بصو

٤ (ǎالكافي للنضال داخل الحزب بسبب التزاماتهن األخر Ƙعطاء الوقƍ على Ƙير قادراƹ النساء. 
 ضعف استقاللية قرار المرأة ) 5
 صعوبة حرية التنقل بالنسبة للمرأة) 6
نياƘ الموجودة لدǎ   هيمـنة الذكـور داخـل الحزب وعدم ƍيمانهم بقدراƘ المرأة بغƯ النظر عن اإلمكا              ) 7

 .المرأة الفلسطينية
 

 :       
ƍذا مـا أخذنـا بعيـن اǙعتـبار أهمية البنى السياسية ƹير الرسمية في تكريس مفاهيم المجتمع المدني من                    

اركة المرأة في تلǁ البنى     ديقمراطـية ومساواة وعدالة اجتماعية ومساءلة وشفافية وƹيرهاÜ لوجدنا أهمية مش          
وفـي مواقـع صـنع القرار فيها Ǚ للتأƛير فقط في تكريس تلǁ المفاهيم بل ولتعزيز ƍدماƜ حقوق المرأة في                     

 .برامƝ تلǁ البنى كحقوق ƍنسان ƹير قابلة للمساومة
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مية وفـي هـذا المجـال فƎن ما يحكم مشاركة أو عدم مشاركة المرأة في تلǁ البنى ليسƘ التشريعاƘ الرس                   
 .فحسبÜ وƍنما السياساƘ الخاصة بتلǁ البنى ƍضافة ƍلى عوامل أخرǎ عديدة   سنأتي على ذكرها Ǚحقا

               Üالمهنية Ƙوالنقابا Üالعمال Ƙواتحادا Üالخيرية Ƙير الحكومية الجمعياƹ Ƙوالمنظما Ƙالهيـئا ǉوتشـمل هـذ
 .لحقوقية األخرǎواتحاداƘ الطالب واللجان النسوية والمنظماƹ Ƙير الحكومية التنموية وا

 
 الجمعيات الƢيرية) أ

ƍلى أن مجموƳ نسبة مشاركة     ) 15(أمŇـا عن الجمعياƘ الخيرية فتشير ƍحصاءاƘ المرأة والرجل في فلسطين          
تتراوح  Ė 22.6 هي   1997اإلناƚ في الهيئاƘ اإلدارية للجمعياƘ الخيرية المسجلة وفقا إلحصاءاƘ عام           

دس ـة الق ــتليها منطق ) 42.9Ė(ة  ـة رام اهللا أعلى نسب    ـد منطق في توزيعها بين المناطقÜ ففي حين تشه      
)39.46Ė (         Ƹتبل ƚن أقل نسبة تقع في الخليل حيƎفـ)13.75 Ė (في Ƹتبل ƚزة حيƹ Ƴه النسبة ـيليها قطا
)16.3Ė.( 

            Ɲالنتائ ǉلى هذƍ العديد من العوامل في التوصل Ƙهـذا وقـد ساهم .Ǚأو :    Ƙالوجود التاريخي للمنظما ǁهنا
من األرجح أن تكون النساء جزءا من الهيئاƘ اإلدارية         : ƛانيا. يرية في مناطق القدس وبيƘ لحم ورام اهللا       الخ

لمـنظماƘ المرأة أو مƌسساƘ رعاية الطفلÜ ويتواجد الكƛير من هذǉ المنظماƘ بنوعيهاÜ أو تقع مقراتهاÜ في                 
وربما كان لǖعراف   : ƛالƛا. Ƙ أخرǎ المناطق الوسطى للضفة الغربية بالرƹم من وجود فروƳ لها في محافظا          

اǙجتماعـية والƛقافـية المحلية التي تفرز السلطة الذكورية األƛر السلبي على قدرة النساء على المشاركة في                 
األقسام اإلدارية ألن مƛل هذǉ المناصب يتم ملƌها من خالل عملية انتخابية يشارǁ فيها أعضاء الهيئة العامة                 

 ).16(لخاصة بكل مƌسسة وفقا للوائح الداخلية ا

                                                 
 .1998اتجاهاƘ وƍحصاءاÜƘ دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينيةÜ السلطة الوطنية الفلسطينيةÜ - المرأة والرجل في فلسطين 15
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 النقابات العمالية) ب
ƍلى أن عدد أعضاء    ) 1997مسوح القوǎ العاملةÜ    (تشـير ƍحصاءاƘ دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية        

    Ƹالعمالية يبل ƘتحاداǙ11.4 شخصا ويعادل هذا العدد      63.054ا Ė      العاملة في الضفة ǎالقو Ƴمن مجمو
 Ƴالغربية والقطا .  Ǚير اƛوكان تأ           Ƙرƛل هذا الشكل أƛوبم ÜƳحتالل اإلسرائيلي بالغا على اقتصاد الضفة والقطا

 أعاقƍ Ƙسرائيل أية تنمية في القاعدة       1967فمنذ العام   . سياسـاƘ اǙحـتالل علـى حـركة نقاباƘ العمال         
 وفي الوقƘ نفسه أدǎ النمو في مساهمة قطاƳ الخدماƘ في اإلنتاƜ القومي ƍلى تراجع             . التصـنيعية المحلـية   

وفي قطاƹ Ƴزة حظرƘ السلطاƘ اإلسرائيلية      . تأƛـير نقابـاƘ العمـال القائمة على منظماƘ العمال التقليدية          
Ü ولم تستطع النقاباƘ تنسيب أشخاƭ جدد من ƹير         ƍ 1980لى   1967نقابـاƘ العمـال فـي الفـترة من          

تحاداƘ العمال في   ومن القيود األخرǎ المفروضة والسارية المفعولÜ حرمان ا       . 1967أعضـائها قبل العام     
قطـاƹ Ƴزة من ƍجراء انتخاباÜƘ أو استالم األموال من الخارÜƜ أو تسجيل العمال بدون ƍذن مسبقÜ أو عقد                   

وسرƘ مƛل هذǉ القوانين    . المحاضراƘ الƛقافية أو التعليمية أو اǙجتماعاƘ من دون حضور ضابط ƍسرائيلي          
باƍ Ƙلى الحظر والمضايقاƘ واǙنتهاكاƘ واǙعتداء      كذلǁ في الضفة الغربيةÜ حيƚ تعرضƘ اǙتحاداƘ والنقا       

 ).ƹƍ)17الق المكاتبÜ وحظر نشاطاƘ اǙتحاد: واإلجراءاƘ اإلسرائيلية األحادية الجانب مƛل
من أعضاء النقاباĖ   Ƙ 7.6كذلƍ ǁلى أن النساء يشكلن      ) مصدر سابق (وتشـير ƍحصـائياƘ المرأة والرجل       

شاركة المرأة في القوǎ العاملةÜ حيǙ ƚ تزيد نسبة النساء عن           العمالـية ممـا يعكـس النسـبة المنخفضة لم         
14.9 Ė              يعمل معظمهن في قطاعي الصحة والتعليم ƚحي Üمـن العامليـن في سوق العمل الرسمية . ǁكذل

منه في قطاƹ Ƴزة و     Ė 66.6توجـد النسـاء أيضـا بكƛرة في اǙقتصاد ƹير الرسمي حيƚ يشكلن نسبة               
55.6 Ė  وتن. في الضفة الغربية           Üل المالبسƛالمنزلي م Ɯمعتمدة على اإلنتا Ƙء النسوة في نشاطاǙƌخرط ه

كما أنه من المرجح أن تنضم هǙƌء النساء ƍلى اǙتحاداƘ . وتحضـير الطعـامÜ والبـيعÜ وتصـفيف الشعر     
 .العمالية أو أن يستطعن مواجهة استغالل أصحاب العمل

                                                 
17  Samih K.Farsoun and Jean M.Landis, The Sociology of an Uprising : The Roots of th Intifada. 
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اƹ Ƴزة عن عددهن في الضفة الغربيةÜ مما يطرح أسئلة          يزيد عدد أعضاء النقاباƘ العمالية من النساء في قط        
بخصـوƭ المشـاركة في القوة العاملة الذي Ǚ يمكن اعتبارǉ وحدǉ مسƌوǙ عن انخفاƯ مستوياƘ التمƛيل                 
الضعيفة للنساء في النقاباƘ العماليةÜ حيƚ يفترƯ وجود عالقة طردية بين عدد النساء العامالƘ وبين نسبة                

اƘ العمالية لكن العالقة هي في الواقع عالقة عكسية ƍذ تزيد نسبة النساء في اتحاداƘ قطاƳ                التمƛيل في اǙتحاد  
ƹـزة العمالية عن نسبة المرأة في الضفة الغربية رƹم ندرة عمل المرأة في القطاƳ حيǙ ƚ يشكلن Ǚƍ نسبة                    

.  الضفة الغربية وقطاƹ Ƴزة    بالتالي توجد عوامل أخرǎ وراء اǙختالفاƘ بين      . ضئيلة من القوة العاملة الكلية    
ويالحظ زيادة نسبة التمƛيل النسوي في اǙتحاداƘ في محافظاƘ رام اهللا والقدسÜ حيƚ تتركز اǙتحاداƘ من                

 ).18(أخذƘ زمنا أطول لتتجذر وتتطور « ƛقافة نقابية»ناحية جغرافية وحيƚ  توجد 
د أكدƘ بأن وضع المرأة في النقاباƘ العمالية  فق"ƈمنة الريماوي "وفـي مقابلـة ميدانـية مع النقابية المناضلة          

أصـعب مـنه فـي األحـزاب السياسية وذلǁ لغياب اǙنتخاباÜƘ حيƚ لم تتم اǙنتخاباƘ منذ أكƛر من عشر                
               Ƙالمستشفيا Ƙل نقاباƛالمغلقة والخاصة بالموقع الواحد م Ƙفقط في النقابا ƘنتخاباǙا ǎتجر ƚحي ÜƘسـنوا

ي فƎن التمƛيل النسوي في مƛل هذǉ النقاباƘ يكون محدودا جدا يتمƛل بواحدة             واǙتصـاƘǙ والتمريƯ وبالتال   
 .وأنه ƹالبا ما توكل للمرأة مهمة متابعة شƌون المرأة.  عضوا تقريبا17من أصل 

وعن العقباƘ التي تواجه المرأة للوصول ƍلى الهيئاƘ اإلدارية في النقاباƘ فقد أجملتها النقابية الريماوي على                
 :تاليالنحو ال

 .ƘنتخاباǙجراء اƍ عدم 
 الواقع الرجولي لمجتمعنا الفلسطيني. 
الوضع اǙجتماعي للمرأة الفلسطينية وما يفرضه من قيود عليها سواء كانƘ في الحركة أو التنقل أو اتخاذ                 . 

 .القرار  المستقل

                                                 
 ).14( مصدر سابق  18
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ء عليها Ǚ تدƳ لها فرصة      المهمـة المزدوجة للمرأة الفلسطينية في العمل والبيÜƘ وما يفرضه ذلǁ من أعبا            . 
 .لممارسة أدوار ƍضافية

 .عدم وجود الوقƘ الكافي لدǎ المرأة للعمل في اǙطار النقابي العمالي. 
 .عدم وجود التشجيع الكافي للنساء لدخول هذا المعترǁ ومنافسة الرجال فيه. 
 
 االتحادات والنقابات المهنية) ج

اǙحتاللÜ كوكاƘǙ منظمة ذاتيا لخدمة مصلحة المجموعاƘ       عملـƘ اǙتحـاداƘ والـنقاباƘ المهنية في ظل          
               Üاألعضاء Ƙواإلشراف على ممارسا ƭللترخي Ƙالقومية والوطنية كهيئا Ƙياب الهيئاƹ المهنـية فـي ظل

 ǁالمهنة أو تل ǉلهذ Ƙ19(ووضع المعايير والخطوط العامة واإلرشادا.( 
 

 ).20( في النقاباƘ واǙتحاداƘ المهنية وفيما يلي جدول يمƛل توزيع النساء والرجال المسجلين
 

     
 

 
 )٪( 

 
 )٪( 

   
 )٪( 

  

 

 أطباء أسنان 349 91 20.68 220 59 21.15 20.86
 األطباء 1157 149 11.41 1375 186 11.92 11.68

Ʒ .399 142 26.25 م Ʒ .م Ʒ .م Ʒ .الصيادلة م 
Ʒ .71 3 4.05 م Ʒ .م Ʒ .م Ʒ .ــباء  م األطــ

 البيطريون
 المحامون 768 71 8.46 313 29 8.48 8.47
 المهندسون 3839 388 9.18 2974 156 4.98 7.39

Ʒ .م Ʒ .م Ʒ .م Ʒ .الصحافيون 191 17 8.17 م 

                                                 
 . المصدر السابق 19
 . المصدر السابق 20
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باƘ المهنية من حيƚ العددÜ وƍذا ما أخذنا بعين         ممŇـا يـتقدم يتضح ضعف وجود المرأة في اǙتحاداƘ والنقا          
اǙعتبار ما تمŇ التنويه له مسبقاÜ من أن تلǁ النقاباƘ هي الوحيدة المخولة بƎعطاء رخƭ تعاطي المهنةÜ فƎن  
الجـدول ƍذن يمـƃƛل دǙلة على ضعف وجود النساء في هذǉ التخصصاƘ األمر الذي يعود لعدة أسباب نذكر                   

 : منها
معظم هذǉ التخصصاƘ في الجامعاƘ المحلية حتى وقƘ قريبÜ مما يعني عدم ƍمكانية اإلناƚ              عدم وجود   . 1

) تغريب البناƘ (مـن اǙلتحاق بهذǉ التخصصاƘ نظرا لنظرة المجتمع حول ما اصطلح على تسميته مجتمعيا               
Ɯرسالهم للتعلم في الخارƍ بمعنى. 

دواǉ نظرا لكون مستقبل البناƘ منحصرا في العمل        الـنظرة المجتمعية السائدة حول تعليم الفتياƘ وعدم ج        . 2
 ).21)(البنƍ Ƙن وصلƘ للمريƈ ƣخرتها للطبيƣ(المنزلي 

3 .                   Ƙالعائال ǎيعتبر تعليم الذكر أولوية لد ƚحي Üتـزداد الـنظرة تضـييقا على تعليم الفتاة مع ازدياد الفقر
وحاجاتهن دائما في ƈخر السلم     وهـنا نعود لخطاب األولوياƘ الذي يضع مصالح اإلناƚ          . محـدودة الدخـل   

 .التراتبي
نظـرة المجـتمع نحـو عمل المرأة تحدد فرصها في التعلمÜ فعادة ما يتم تقسيم العمل ƍلى عمل ذكوري                    . 4

وعمـل نسـائيÜ وتـندرƜ معظم التخصصاƘ المشار ƍليها في الجدول مجتمعيا تحƘ العمل الذكوري الذي                 
لمنزلÜ باإلضافة ƍلى ضرورة التنقل في بعƯ المهن مƛل مهنة          يتطلـب جهدا ووقتا Ǚ يتناسبان ووقƘ ربة ا        

 .الصحافة
5 .                Ƙتتالءم مع دور المرأة في البي Ǚ Ƙالتخصصا ǁالعمل في تل Ƙوما    (طـول سـاعا Ɯعادة اإلنتاƍ دور

Ü مما يجعل بعƯ المتخصصاƘ في هذǉ المجاƘǙ تلجأ للعمل          )يرتـبط به من مهام صيانة المجتمع البشري       
نظرا لمحدودية ساعاƘ العمل في مجال التدريس وكƛرة اإلجازاƘ وǙ سيما ƍجازة الصيف             ) مةمعل(كمدرسة  

 .التي تتيح للمرأة التواجد مع أطفالها في تلǁ اإلجازة حيƚ تغلق المدارس أبوابها

                                                 
 . مƛل شعبي سائد يدلل على أن مستقبل الفتاة هو للمنزل والمطبƣ تحديدا 21
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وƍذا مـا أخذنا بعين اǙعتبار ضعف وجود المرأة في تلǁ اǙتحاداƘ والنقاباƘ فƎن ذلǁ حتما سينعكس على                  
ففي مقابلة مع الموظف اإلداري     . دǎ مشاركتها في مواقع اتخاذ القرار في تلǁ اǙتحاداƘ والنقاباƘ المهنية          م

فـي مجمع النقاباƘ المهنية في القدس أجاب بأنه Ǚ توجد وǙ امرأة في نقابة الصيادلة وǙ في نقابة األطباء                    
 . في الوقƘ الحاضر

 
 القطاƱ الƢاƫ. د

لرجال في فلسطين لمصلحة شخƈ ƭخر لقاء أجر مدفوÜƳ وفيما عدا ذلǁ يقل التشابه              تعمـل ƹالبية النساء وا    
Ü وتشير  )ƍحصائياƘ المرأة والرجلÜ مصدر سابق    (فـي نمـط ومكانة التوظيف للمرأة والرجل في اǙقتصاد           

ضفة من  الذكور العاملين في ال     Ė 34اإلحصـائياƘ المتوفرة من المصدر المشار ƍليهƍ Üلى أنه وبينما يعمل            
مـن الذكور العاملين في قطاƹ Ƴزة في المنشƘƉ التي يمتلكونها ويقومون بƎدارتها بأنفسهمĖ           Ü 25الغربـية و  

ن ـفـƎن ملكية  النساء لǖعمال هي أقل بكƛير في المنطقتين حيǙ ƚ تزيد نسبة صاحباƘ األعمال الحرة ع                  
15 Ė في الضفة الغربية مقارنة بحوالي Ƙ9فقط من النساء العامال Ėزةمƹ Ƴفي قطا Ƙن النساء العامال. 

كما تشير نفس اإلحصائياƍ Ƙلى توجه النساء من أصحاب العمل في اǙقتصاد الرسمي ƍلى األعمال الصغيرة                
باإلضافة ƍلى البياناƘ التي وفƃرتها     . خاصـة وأن األƹلبية الساحقة تعمل لوحدها دون توظيف عاملين ƈخرين          

لمرتفعة التي تعمل وǙ سيما في اǙنتاƜ الزراعي العائلي بدون أجرÜ           اإلحصـائياƘ ذاتها حول نسبة النساء ا      
وهي  Ė 76.1حيـƚ تبلƸ نسبة النساء اللواتي يعملن في المشاريع الزراعية التي تمتلكها األسر بدون أجر                

 .نسبة مرتفعة جدا
 8ستها ƍلى أن هناÜ     ǁ والتي تناولƘ عينة في درا     )المرأة واتخاذ القرار في فلسطين    (كمـا تشير الباحƛة كمال      

 .11.4Ėنساء فقط يشغلن وظيفة مدير عام في الشركاƘ الخاصة ويمƛلن ما نسبته 
ƍن مـا سبق يشير بوضوح ƍلى أن النساء الفلسطينياƘ ما زلن بعيداƘ عن التحكم بالموارد وبمصادر الدخل                  

 Ƙقافة المجتمعية السائدة والتي ما زالƛالكافية تماشيا مع ال 
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وحقيقة بعد النساء عن التحكم بمصارد      . الذكر هو المكلف بحماية الموارد اǙقتصادية وتشغيلها      تƌكد على أن    
الدخل ƍنما يضعف ƍمكانية وصولهن لمواقع اتخاذ القرار Ǚ على صعيد المنشأة اǙقتصادية فحسب وƍنما على                

 التشريعيÜ والتي يتطلب    مستوǎ مƌسساƘ التمƛيل السياسي األخرǎ مƛل المجالس القروية والبلدية والمجلس         
ƍلى مصادر مالية واقتصادية تدعŇم     ) ما لم يكن الشخƭ مرشحا من قبل مجموعة سياسية        (الترشيح لعضويتها   

أو حتى في التعيينÜ حيƚ     ) اǙنتخاباƘ تحتاƍ Ɯلى موارد مالية    (ƍمكانـية نجاحه سواء كان ذلǁ في اǙنتخاب         
 ƍقناƳ المجتمع المحلي بƎمكانياته لتبوƌ مناصب سياسيةÜ      يعتـبر اǙقتصـادي صاحب الموارد أكƛر قدرة على        
 .يستطيع من خاللها توظيف مواردǉ في خدمة مجتمعه

 
 مجالس طلبة الجامعات) و

مـن المعروف فلسطينيا بأن مجالس طلبة الجامعاƘ تشكƃل أحد أهم معاقل صنع القرار فيما يتعلق بمناهضة                 
تتشكل القوائم بناء (طلبة التي عادة ما تتم على أساس حزبيÜ  اǙحـتاللÜ وتعكـس نتائƝ انتخاباƘ مجالس ال    
مƌشرا هاما لتواجد هذا الفصيل أو ذاǁ داخل الجامعةÜ ذلǁ          ) علـى ائتالفاƘ حزبية ما بين الفصائل المختلفة       

 . المعقل النضالي الهام الذي Ǚ يمكن تجاهله عند تحديد قوŇة فصيل معين
خاباƘ المجالس الطالبية في الجامعاƘ تقع ضمن اǙهتماماƘ األولى         وهكـذا فƎنـنا نسـتطيع القـول بأن انت         

للفصـائل واألحـزاب الفلسـطينيةÜ وتشـكƃل العملية اǙنتخابية ابتداء من تحضير القوائم اǙنتخابية وتسمية                
وبمعنى أدق فƎن ما ينطبق تقريبا      . المرشـحين ومرورا بالتصويƘ مرƈة لما يجري داخل األحزاب السياسية         

وتبقى جامعة بيƘ لحم هي اǙستƛناء      . واجـد المرأة في األحزاب السياسية ينطبق على مجالس الطلبة         علـى ت  
 ):22(وفقا للجدول التالي 

                                                 
-Ü1996 )3رقم (تاب اإلحصائي السنوي  استنادا ƍلى دائرة اإلحصاء المركزية ووزارة التعليم العاليÜ الك1997-1996 تـم حساب البياناƘ للعام   22

 .1997دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينيةÜ حزيران : رام اهللا. 1997
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40.90 0.0 11 0 11  
41.22 0.0 11 0 11  
53.35 20 10 2 8  
64.65 52.63 19 10 9   
50.28 0.0 35 0 35  
36.57 43.75 16 7 9  
36.57 50 18 9 9  
41.39 23.33 120 28 92  

 
مـع ضرورة األخذ بعين اǙعتبار بأن هناǁ فصال بين الجنسين في جامعتي األزهر واإلسالميةÜ حيƚ يوجد                 

Ƙخر للطالباƈمجلس للطالب و. 
أمـا عن جامعة بيƘ لحمÜ فƎنه يمكن القول بأن منطقة بيƘ لحم تعد من المناطق األكƛر انفتاحا اجتماعيا في                    
الضـفة الغربية وقطاƹ ƳزةÜ وƹالبا ما تقتصر طالباƘ الجامعة على طالباƘ من منطقة وسط الضفة الغربية                 

ق األكƛر انفتاحا اجتماعياÜ كما يشكƃل اليسار في الجامعة تكتال واسعا           وهي المناط ) القدسÜ رام اهللاÜ بيƘ لحم    (
 ). 64.65Ė(باإلضافة ƍلى أن نسبة الطالباƘ في الجامعة تشكل األكƛرية 

ولعـل حالتـي األزهـر واإلسالمية تشيران بوضوح ƍلى رƹبة وقدرة الطالباƘ على العمل ضمن المجالس                 
 :طالبÜ وقد يكون هناǁ أكƛر من تفسير لذلǁالطالبية عندما تختفي المنافسة مع ال

 خوف الفتياƘ بسبب التربية التي يتلقينها من التواجد في هيئاƘ مختلطة) 1
2 (                   Ɯنتاƍ عادةƍ لىƍ عدد الطلبة باإلضافة ƚمن حي ƚـير العادلـة ما بين الطالب الذكور واإلناƹ المنافسـة

خاذ القرار وصنع السياساƘ أدوار مخصصة للرجال       الـƛقافة المجتمعـية الذكورية والتي تعتبر بأن مواقع ات         
 دون النساءÜ وهي التربية التي 
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Ü ومن ƛمŇ تعززها    )دور األب واألم  (تـبدأ مـن األسرة والنماذƜ التي تشكƃل أول نماذƜ يتعرف عليها الطفل              
تي يتم توارƛها   المـناهƝ الدراسـية واإلعالم المرئي والمسموƳ والمكتوبÜ باإلضافة ƍلى الƛقافة المجتمعية ال            

مما يجعل الفتياƘ يحجمن عن خوƯ تلǁ المنافسة في         . عـبر العـاداƘ والتقالـيد والمـƛل الشعبي المحكي         
 .الجامعاƘ المختلطة

دور الحزب السياسي في الترشيحƍ ÜنŇ انتخاباƘ مجالس الطلبة كما ذكرƘ سابقا تمƛل في العادة تنافسا ما                 ) 3
وسع عدد ممكن من المقاعد وƹير مستعدة للمخاطرة عبر ترشيح          بيـن قـوǎ وفصائل سياسية تسعى ألخذ أ        

Ƙفتيا. 
لعلƃـه من المفيد أيضا اإلشارة ƍلى أن السنواƘ األخيرة شهدƘ نشاطا ملحوظا للقوǎ اإلسالمية في العديد                 ) 4

                ǉعتبار نظرة هذǙمع األخذ بعين ا Üالكتل اإلسالمية بأوسع مقاعد من مجالس الطلبة Ƙوفاز ÜƘمـن الجامعا 
 .القوǎ لمشاركة المرأة في الهيئاƘ المختلطة

هـذا وتقـوم الطالباƘ في حال وصولهن لمجالس الطلبة بأدوار بارزة وƍيجابيةÜ ففي انتفاضة األقصىÜ قام                 
مجلـس طلـبة كلـية مجتمع رام اهللا التابع لوكالة الغوƚ وهو مشكƃل فقط من طالباƘ على أساس أنها كلية                     

 شƌون طالباƹ Ƙزة المحاصراƘ واللواتي لم تسنح لهن الفرصة للذهاب ƍلى            طالـباƘ بدور ريادي في تدبير     
ƹزة طوال فترة اǙنتفاضة وحتى اليومÜ عبر اتصالهن بالمراكز النسوية والتعاون معهاÜ في حين لم يلحظ أي                 

مما يدعم فرضية أن النساء قادراƘ على تحمل        . دور يذكـر لمجـالس الجامعاƘ في حل هذا اإلشكال الكبير          
 .المسƌولية فور وصولهن ƍلى مواقع اتخاذ القرار

 
 المنظمات Ʒير الحكومية األƢرǌ) ز

تشـكل المنظماƹ Ƙير الحكومية األخرǎ كالمنظماƘ الحقوقية التي تعمل في مجال حقوق اإلنسانÜ أو حقوق                
بƘ هذǉ المنظماƘ   وقد لع . المـرأةÜ أو في القضايا التنموية المختلفة جزءا هاما من المجتمع المدني الفلسطيني            

               Ɲوالبرام Üالمختلفة Ƙعبء توفير الخدما ƘلŇتحم ƚحي Üدورا أساسـيا قبل مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية
 التوعوية والحقوقية لسنواƘ طويلة وعملƘ كغطاء أمني للعمل النضالي السياسي 
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ǁ المنظماƘ عن مزاولة    هذا وبعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتوقف تل        . فـي كƛـير مـن األحيان      
عملهـاÜ بـل على العكس فقد ازدادƘ نوعا وكمŇا إليمان القائمين عليها بأهمية تفعيل دورها للمحافظة على                  
موازيـن عمـل تضمن تحقيق قيم المجتمع المدني المختلفة من ديمقراطية ومساءلة وشفافية ومساواة وعدالة                

 الحكومية والتدخل لتصويبها من ناحيةÜ ولعدم اهتمام      اجتماعـيةÜ من خالل عملها كرقيب على عمل األجهزة        
 .أجهزة السلطة ومƌسساتها أو عدم قدرتها على العمل على جميع اǙحتياجاƘ المجتمعية التنموية المختلفة

هن من نشطاء الفصائل    /وعـودة لتاريƣ تلǁ المنظماƘ فƎن معظم القائمين والقائماƘ على هذǉ المنظماƘ هم            
ة المختلفةÜ باإلضافة ƍلى العديد من المƛقفين والمƛقفاƘ الذين واللواتي اختاروا العمل في             واألحـزاب السياسي  

تلـǁ المƌسسـاƘ لما توفرǉ من فضاء للعمل السياسي الوطني دون الحاجة لالنخراط في األحزاب السياسية                 
ال ولكن دون تعريƯ    بشكل مباشرÜ وهذا يتناƹم مع عقلية الكƛير من المƛقفين العرب الذين يرƹبون في النض             

وهذا بالطبع Ǚ ينتقƭ من هذا الدور وǙ من الدور الكبير الذي قدŇمته وما زالƘ          . أنفسـهم لمخاطـر النضال    
Ƙالمنظما ǉمه هذŇتقد. 

وبالـرƹم من عدم توفر ƍحصائياƘ كافية حول التقسيم ƍلى الجنسين في تلǁ المنظماǙƍ ÜƘ أنه ومن المالحظ                  
المنظماƘ بشكل عام هم من الرجال باستƛناء المنظماƘ والمراكز النسوية والتي           بـأن ƹالبـية القائمين على       

                 Ƙالمنظما ǉمع عدم تهميش دور النساء في مجالس أمناء هذ Üتتـبوأ فـيها النساء المناصب القيادية األولى .
النساء ولعـل انصراف النساء باǙهتمام بالمنظماƘ النسوية حيƚ ما زالƘ تعتبر قضية المرأة قضية خاصة ب               

فقـط يشـكƃل أكبر عامل في ƹياب هǙƌء النساء عن المنظماƘ األخرǎ باإلضافة ƍلى عوامل أخرǎ عديدة                  
               Üلى عامل توزيع األدوار داخل المجتمع الفلسطينيƍ باإلضافة Üخرǔيته لƌتتصـل بهيمنة النفس الذكوري ور

 Ǚ يبقى لها وقƘ كاف للضلوƳ بأدوار        والذي ما زال يلقي بعبء البيƘ واألسرة كامال على عاتق المرأة التي           
 .أخرǎ كما الرجل
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بالـرƹم من أن النساء الفلسطينياƘ وكما تشير ƍحصائياƘ مركز اإلحصاء الفلسطيني تعمŇر أكƛر من الرجال                
 امرأة لكل مئة رجلÜ      96بة النساء   Ǚƍ أن نسـبتهن ووفقا لنفس المصدر أقل من نسبة الرجال حيƚ تشكƃل نس             

 .97 وفي قطاƹ Ƴزة 95بحيƚ أن النسبة في الضفة الغربية هي 
Ü وما تسببته من هجرة للسكانÜ فقد نشأƘ فئة جديدة          1948هذا ومن الجدير بالذكر بأنه وكنتيجة لنكبة عام         

 في كافة محافظاƘ الضفة     مـن السكان كنتيجة هي فئة الالجئين الذين يعيشون في مخيماƘ اللجوء المنتشرة            
هذǉ الفئة  . الغربـية وقطـاƹ Ƴزة باإلضافة ƍلى وجود عدد كبير من الالجئين في األقطار العربية المجاورة               

                Üافة السكانية العالية وقلة عدد الغرف بالنسبة لعدد السكانƛتعـيش ضمن ظروف معيشية صعبة تتصف بالك
 .الرزق الرئيسي للعديد من األسروافتقار األسر ƍلى األرƯ التي كانƘ تمƛل مصدر 

كمـا أن سياسـة اǙستيطان التي تتبعها سلطاƘ اǙحتالل اإلسرائيلي وما نجم عنها من مصادرة األرÜƯ قد               
زاد فـي ارتفـاƳ الكـƛافة السـكانية وهجـرة قطاƳ العمل الزراعي ƍلى قطاƳ العمالة وǙ سيما في السوق                     

ياة الناس من خالل فتح وƹƍالق سوق العمل أمام العمالة          حيـƚ يـتحكم اإلسـرائيليون في ح       . اإلسـرائيلية 
الفلسـطينيةÜ وǙ سيما في قطاƹ Ƴزة حيƚ الكƛافة السكانية العالية والتي Ǚ تمكƃن من استيعاب القوǎ العاملة                  

 .داخل هذا الشريط الضيŇق الذي يعيش فيه السكان
يليÜ فلم يتم أي تحسين أو تطوير يذكر على         هـذا ومن الجدير بالذكر أنه وكنتيجة لسنواƘ اǙحتالل اإلسرائ         

                    Ƙالتي لم تصلها شبكا ǎالقر Ưبع ǁال فهناƛفعلى سبيل الم Üر قساوةƛالبنـية التحتـية ممـا يجعل الحياة أك
الكهـرباء بعدÜ بل تعتمد على مولداƘ محلية يتم تشغيلها في ساعاƘ محددةƍ Üضافة ƍلى شبكة الطرق السيئة                  

 Ü وما نجم عنها من 2000دƳǙ انتقاضة سبتمبر والتي ازدادƘ سوءا منذ ان
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تجريف للعديد من الطرقÜ مما يصعŇب على السكان الوصول ƍلى مراكز الخدماƘ الصحية والتعليمية التي ما                
 .زالƘ تتمركز في المدن الرئيسية

 -يني مركز اإلحصاء الفلسط(ƹالبـية األسـر الفلسـطينية كما تشير ƍحصائياƘ المرأة والرجل في فلسطين        
علما بأن األسر التي ترأسها     . منها فقط ترأسه امرأة   Ė 7،7يرأسـها رجلÜ في حين أن ما نسبته         ) 1998

فردا Ė 3.9امرأة أقل حجما من األسر التي يرأسها رجلÜ حيƚ أن متوسط حجم األسرة التي ترأسها امرأة                 
     ǉ2.7مقارنـة بمتوسط مقدار Ėمع وجود  اخت Üما بين الضفة الغربية فردا في حال كان يرأسها رجل Ƙالفا

 .وقطاƹ Ƴزة
بالمقارنة مع  Ė 74كما أن ƹالبية أرباب األسر من النساء وكما يشير نفس المصدر هن من األرامل ونسبتهن                

من األسر التي يرأسها فرد أرمل Ė 85وأكƛر من  . من الرجال األرامل الذين يرأسون أسرهم     Ė 1مـا نسبته    
 .ن األسر التي يرأسها فرد مطلƃق أو منفصل هو امرأةمĖ 69هو امرأةÜ وكذلǁ أكƛر من 

من األسر التي ترأسها امرأة تتكون من امرأة وأطفالهاĖ         Ü 60ويشـير المصـدر ذاته ƍلى أن ما يزيد على           
 .فقط من األسر التي يرأسها رجل تتكون من رجل مع أطفالهĖ 1وبالمقابل فƎن ما نسبته 
دǉ الفريق الوطني لمكافحة الفقر وأصدرته وزارة التخطيط والتعاون          والذي أع  1998يشير تقرير الفقر لعام     

         Ƙلƃشك ƚحي Üالتي يرأسها رجال ǁلـى أن نسبة الفقر ترتفع في األسر التي ترأسها نساء مقارنة بتلƍ الدولـي
Ü11 Ė في حين شكلƘƃ ما نسبته       1997من األسر الفلسطينية في العام      Ė 8األسر التي ترأسها ƍناƚ حوالي      

لفقراءÜ وعلى الرƹم من كون هذǉ المجموعة تشكƃل ƍحدǎ الجهاƘ الرئيسية التي تتلقى مساعدة عامة في                من ا 
نسبة انتشار  ) 30Ė(كل من الضفة الغربية وقطاƹ ƳزةǙƍ Ü أن نسبة الفقر في صفوفها تفوق بنسبة ملموسة                

 ).22Ė(الفقر بين األسر التي يرأسها الذكور 
تي ترأسها نساء أكƛر سوءا من وضع األسر الفقيرة التي يرأسها رجالÜ فنحو             كمـا ƍن وضع األسر الفقيرة ال      

73 Ė                  ير قادرة على تلبية الحد األدنىƹ أي أنها Üمن األسر الفقيرة التي ترأسها نساء تعاني من الفقر الشديد
 من احتياجاتها 
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 .تي يرأسها رجالمن األسر الفقيرة الĖ 63األساسية للمأكلÜ والملبسÜ والمسكنÜ مقارنة بنحو 
أي في سن   ) 17ـ6( من الفتياƘ من الفئة العمرية       63.6ووفقا إلحصائياƘ مركز اإلحصاء فƎن ما نسبته        

وبنظرة .  من الذكور من الفئة ذاتها     68.1اǙلـتحاق بالمدرسـة ملـتحقاƘ فعليا بالمدارس مقابل ما نسبته            
متمدرساƘ مع تقدم العمرÜ حيƚ تشكƃل نسبة       سريعة على الجداول المتاحة يظهر لنا بوضوح انخفاƯ نسبة ال         

ƍلى ) 14ـ12(ƛم ما تلبƚ أن تنخفƯ في الفئة العمرية         Ė 5.91) 11ـ6(المتمدرساƘ في الفئة العمرية     
 ).23 (ƍ63.6لى ) 17ـƍ )15لى أن تصل في الفئة العمرية 90.7

           Ƙفتشير بيانا Üا بالنسبة لمعرفة الكتابة والقراءة حسب العمر والجنسŇح»أمƍ  المرأة والرجل Ƙلى أنه  « صائياƍ
 سنة وأن نسبة الذين يعرفون القراءة       24ـ15تـمŇ محـو األمية بين األفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين             

ولكن تتسع الفجوة . للذكور واإلناƚ على حد سواء    Ė 90 سنة   34-15والكـتابة للذين تتراوح أعمارهم من       
اد نسبة النساء اللواتي Ǚ يعرفن القراءة والكتابة كلما زاد           فأكƛر بحيƚ تزد   35للذيـن تـزيد أعمـارهم عن        

أما بالنسبة لنسبة األمية فتشير بياناƘ صادرة عن وزارة التربية ƍلى أن هناǁ انخفاضا ملحوظا على      . العمـر 
 .7،7Ėأما عند الرجال فهي Ė 20نسب محو األميةÜ حيƚ تقدر نسبة النساء األمياƘ بـ

 نسبة مشاركة النساء في القوǎ العاملة الفلسطينية Ǚ تتجاوز في أعلى معدل لها              وتشـير اإلحصائياƍ Ƙلى أن    
13 Ė       العاملة الفلسطينية عام ǎجمالي القوƍ عام    1996من Ƙوتراجع Ü1999     العاملة ǎالقو Ƙلƃشك ƚحي Ü

اƍ Ƙلى  بالمقابل يالحظ من خالل نفس اإلحصائي     . فقط من ƍجمالي القوǎ العاملة الفلسطينية     Ė 11.6النسائية  
ويدل ذلǁ على وجود عملية     . من نسبة الذكور في نفس سن العمل      Ė 67أن أدنى معدŇل لمشاركة الذكور كان       

 ƍقصاء للمرأة في 

                                                 
Ü رام اهللاÜ دائرة 9-1 دائـرة اإلحصـاء المركـزية الفلسـطينيةÜ المسح الديمغرافي في الضفة الغربية وقطاƹ ƳزةÜ سلسلة تقارير المحافظاƘ رقم      23

 .1996ة اإلحصاء المركزية الفلسطيني
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المشـاركة فـي العمـل المأجورÜ وحصر أدوراها ونشاطها اǙقتصادي في القطاƹ Ƴير الرسميÜ حيƚ نجد          
تماعية والƛقافية السائدة التي تقوم بتقسيم العمل على أساس         ارتفاعا في العمالة النسائيةÜ وتعزيزا للمفاهيم اǙج      

من النساء في   Ė 93.1من النساء في الضفة الغربيةÜ و       Ė 84.2وتشـير اإلحصائياƍ Ƙلى أن      . الجـنس 
 ).24(قطاƹ Ƴزة هنŇ خارƜ القوǎ العاملة الرسمية أو مدفوعة األجر 

قا فيما يتعلق باألوضاƳ اǙقتصادية والحق في العمل        ممŇـا تقـدŇم نجد بأن وضع المرأة الفلسطينية ما زال مقل           
وفـرƭ العمـل وفـرƭ الحياة الكريمةÜ وبمقارنة ذلǁ مع ما توصŇلƘ له المرأة الفلسطينية في المشاركة     
السياسـيةÜ فـال يمكننا أن نحاكم هذا التمƛيل الذي ما زال متدنيا من ناحيةÜ وما زال على المستوǎ الرسمي                    

ـ      ا ما نستطيع أن نقوله هو أن جهودا كبيرة ما زالƘ مطلوبة للنهوƯ بواقع المرأة               حديـƚ الـتجربةÜ وƍنم
الفلسـطينيةƍ Üن لـم تكن هي مشاركة في التخطيط والتنفيذ لها فستبقى مهمŇشةÜ ممŇا يƌكد أهمية العمل على                   

 لكل ƍنسان الحق    زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية على قاعدة ما ذكرناǉ في بداية هذǉ الدراسة من أن               
 .في المشاركة في العملية التنموية واǙستفادة من ƛمارها

                                                 
 ربحـي قطـامشÜ تقرير الحقوق اǙقتصادية للمرأة الفلسطينيةÜ تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية باǙستناد ƍلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال    24

 .2001التمييز ضد المرأةÜ مركز المرأة لǘرشاد القانوني واǙجتماعيÜ القدس 
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التشريعاƘ والنظم القانونية المطبقة عليها وذلǁ نظرا للظروف        تعانـي المرأة الفلسطينية كما الرجل من تعدد         
السياسـية التي تميزƘ بها المنطقةÜ وما نتƝ عنها من تطبيق مزيƝ من القانون العƛماني وقوانين الطوارǎء                 

كما كانƘ  (اǙنتدابـية البريطانـية والقانون الفلسطيني في قطاƹ ƳزةÜ والقوانين األردنية في الضفة الغربية               
ƍضافة ƍلى األوامر العسكرية والقانون اإلسرائيلي بالنسبة للقدس المحتلةÜ         ) 1967شية حرب حزيران عام     ع

وكـان قـانون الملة العƛماني قد ترǁ لكل جماعة أو طائفة دينية حق وضع التشريعاƘ الخاصة بالعائلة وفقا                   
ظم جملة واسعة من العالقاƘ والمسائل      لمعـتقداتهاÜ مما زاد من مشكلة تعدد القوانين وتباين األحكام التي تن           

                   Üمن تعدد المراجع القضائية والمحاكم ǁعن ذل Ɲلى ما نتƍ ضافةƍ Üوتمسها يوميا  Üالتـي تتعلق بحياة المرأة
                 Ưالتعقيد والغمو Ƹمما خلق وضعا بال ÜƘǙمن الحا ǉيرƹالمختلط و Ɯالزوا ƘǙفي حا ǎأخـر Ƙوتعقـيدا

ستجداƘ واǙحتياجاÜƘ وترǁ المرأة الفلسطينية في حالة من الحيرة تسهم          والقصور في القدرة على مجابهة الم     
 ).25(في المزيد من ضعف مركزها القانوني ومكانتها في الحياة العامة في المجتمع الخاصة في األسرة 

                   Üزةƹ Ƴستقالل لم يتغير الوضع القانوني في كل من الضفة الغربية وقطاǙعالن اƍ ه معƃوالجديـر بالذكـر أن
       Ƙرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد ياسر عرفا Üأصدر رئيس السلطة الفلسطينية ƚحيـ

 يقضي بضرورة استمرار العمل بالقوانين واألنظمة واألوامر التي كانƘ سارية           20/5/1994قـرارا فـي     
 ƣفي األراضي الفلسطينية5/6/1967المفعول قبل تاري . 
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لقوانين السارية في الضفة الغربية وقطاƹ Ƴزة نجد أنŇ معظم هذǉ القوانين وǙ سيما              وبـنظرة سـريعة على ا     
قـانون األحـوال الشخصية تشتمل على العديد من القوانين التمييزية المنطلقة من دونية المرأة في المجتمع                 

لذي يعتبر من   الفلسـطينيÜ والتـي يكرسها الخطاب الشعبي من جهة والتفسيراƘ الخاطئة للدين اإلسالمي وا             
ǎأهم المصادر التشريعية من جهة أخر . 

 ):26(وتجمل المحامية أسمى خضر مظاهر التمييز القانوني ضد المرأة الفلسطينية كما يلي 
 ـ التميـيز الناشىء عن فرƯ قوانينÜ وتشريعاǙ Ƙ تتالءم وتطلعاƘ الشعب الفلسطينيÜ وǙ تستند ƍلى                 ١

 .ادتها بالقوةƍرادته من قبل سلطاƘ فرضƘ عليه ƍر
  ـ التمييز الناشىء عن عدم استقرار القواعد القانونية وتعقيدها٢
  ـ التمييز الناشىء عن ƹياب نظام قانوني موحد يطبق على الفلسطينيين جميعا٣
 ـ التميـيز الناشـىء عن سن قوانين في ظل أوضاƹ Ƴير ديمقراطية بالنسبة للفتراƘ المحدودة التي أتيح                   ٤

 .لسطيني فرصة المشاركة في ƍدارة الشأن العامفيها للشعب الف
  ـ التمييز الناشىء عن ƹياب نظام قضائي مستقرÜ ومستقلÜ وفعال٥
 ـ التميـيز الناشىء عن ضعف قدرة المرأة على استخدام القانون لصالحهاÜ بسبب الجهلÜ واألميةÜ وعدم                 ٦

 .المشاركة في الحياة العامةƍ Üضافة ƍلى ضعف مكانتها في المجتمع
فيما يستند بعضها اآلخر ƍلى التمييز الناشىء عن نظرة المجتمع للمرأةÜ ونظرة المشرƍ Ƴلى المرأةÜ ويتجلى                

 :هذا التمييز في الصور البارزة التالية
التمييز في أحكام قوانين الجنسيةÜ     (ـ التميـيز الناشـىء عـن عدم اإلقرار بالمساواة بين الرجل والمرأة              1

 ...)وق المواطنةاǙنتخاب والترشيحÜ حق
 ـ التميـيز الناشىء عن اǙعتقاد بأن مكان المرأة الطبيعي والوحيد هو البيƘ ودورها ينحصر في خدمة                  2

 األسرة ومن ƛم الزوƜ واألطفالÜ وأنه Ǚ شأن لها 

                                                 
 . المصدر السابق 26
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 ).قوانين األحوال الشخصية مƛال(بالحياة العامة وǙ دور لها في التنميةÜ وǙ في اإلنتاƜ اǙقتصادي 
ـ 3 شكليا وقانونيا فقط حيƚ أنها من الناحية الواقعية معيلة فعليةÜ          ( التميـيز الناشـىء عـن ƍعفاء المرأة           

من أعباء اإلنفاق واستخدام ذلǁ     ) ومسـاهمة في ƍنتاƜ دخل األسرة حتى ولو كانƹ Ƙير عاملة خارƜ المنزل            
التمييز في األحكام   (ر اإلنتاƜ   مـبررا لحـرمانها من حق المشاركة في اتخاذ القرارÜ وحق اǙستفادة من ƛما             

 ).الخاصة بالعالواƘ والتأميناƘ اǙجتماعية والضرائبية مƛال
ـ التمييز الناشىء عن اǙعتقاد بأن شرف المرأة هو في جسدها فقطÜ وأن جسد المرأة وشرفها الكامن فيه                  4

            Ǚو Üولية شرفها وجسدهاƌأهال لوحدها لتحمل مس Ƙوأن المرأة ليس Üسرةǖل ǁالتصرف بنفسها    هو مل ǁتمل 
                Ƙاإلنسانية أو عن التصرفا Ƙالتعاقدية أو القانونية الناشئة عن العالقا Ƙأو بجسدها وفقا إلرادتها أو لاللتزاما

 .)العذر المحل للقتلÜ والتمييز في أحكام قانون العقوباƘ مƛال(ƹير المشروعة 
 بحاجة ƍلى وصاية رجل كما لو كانƘ قاصرا وأن          ـ اǙعتقاد بأن المرأة Ǚ تبلƸ أبدا سن الرشدÜ وأنها تبقى          5

أهليـتها المعترف بها قانونا Ǚ تصلح في مجاƘǙ وأحوال معينة واعتبارها تابعة وملحقة دائما بشخƈ ƭخر                 
ذكر وǙ تستطيع اǙعتماد على نفسها أو التصرف بشكل مستقل مما يوجب بقاءها في حماية شخƈ ƭخر أو                  

 ...).خصيةÜ قانون جوازاƘ السفرقوانين األحوال الش(رعايته 
6                Ƙسقاطها من حساباƍ رة سياسيا وبالتاليƛƌير مƹ ـ التميـيز الناشىء عن استضعاف المرأة باعتبارها قوة

 ).التأميناƘ اǙجتماعيةƍ ÜجازاƘ الوǙدة مƛال(المشرƳ وخاصة من الحساباƘ ذاƘ التكلفة المالية 
7          Ɯعتقاد بأن خروǙـ التميـيز الناشىء عن ا            Ɯتعمل أو تخر Ǚ ناء واألصل أنƛستǙهو ا Ƙالمرأة من البي

 ).قوانين العمل والوظيفة العامة مƛال(Ǚƍ لضرورة يقدرها الرجل 
ومـن الجديـر بالذكر بأن مجهوداƘ جادة اليوم تبذل لوضع تشريعاƘ فلسطينية من قبل المجلس التشريعي                 

 الفلسطينيÜ حيƚ تم تشكيل العديد من 
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ذǉ التشريعاƘ نذكر منها قانون الخدمة العامة والذي تمƍ Ňقرارǉ من قبل المجلس التشريعيÜ              اللجـان لوضع ه   
وقـانون الجـناياƘ المطروح اليوم أمام المجلس التشريعي للتصويƘ عليهÜ وما زال يƛير نقاشاƘ في أوساط                 

باإلضافة ƍلى  . مرأةالحـركة النسـوية والحقوقية نظرا Ǚشتماله على بعƯ المواد التي تكرŇس التمييز ضد ال              
علما بأنه Ǚ يمكن لنا أن نتجاهل بعƯ القوانين         . تشـكيل لجـنة لوضـع مسودة لقانون األسرة  الفلسطيني          

والتشريعاƘ التي قام المجلس التشريعي بسنها والتي تتضمن بال شǁ حقوقا متكافئة للمرأة والرجل ومنسجمة               
 الصادر  "منهاƜ عمل بيجين  " وذلǁ باǙستناد ƍلى     "لسطينيةاǙستراتيجية الوطنية للمرأة الف   "ƍلـى حـد كبير مع       

 )27 . (1995عن مƌتمر األمم المتحدة الدولي للمرأة لعام 
 قانون اǙنتخاباƘ الفلسطيني الذي أعطى حقوقا متساوية للمرأة         -ومـن ضمنها  على سبيل المƛال Ǚ الحصر        

مرحلة اǙنتقالية الذي أكد على مبدأ المساواة       والـرجل في اǙنتخاب والترشيحÜ ومشروƳ القانون األساسي لل        
    ǁيجوز التمييز بينهما في ذل Ǚ األساسية وأنه Ƙبيـن الجنسين في الحقوق والحريا. ǎوقد تم تبني قوانين أخر

ذاƘ عالقـة أيضا مƛل قانون التعليم العام حول ƍلزامية ومجانية التعليم للجنسين حتى الصف العاشرÜ وقانون              
Ü وقـانون الخدمـة المدنية المتعلق بتقلد الوظائف العامة والتساوي في األجور وƹيرها من               التعلـيم العالـي   

 Ƙ28(التشريعا.( 

                                                 
27      Üبالمرأة Ưعمل بيجين          " اللجنة الوطنية للنهو Ɯبتطبيق منها ƭالتقرير الوطني للمرأة الفلسطينية الخا : Ɲوبرام Ƙاتجاها"     ƳجتماǙلى اƍ تقرير مقدم Ü

 .Ü لبنانÜ بيرو1998Ƙ ديسمبر 15-12جينÜ من العربي الخاƭ بمتابعة منهاƜ عمل بي
28 ÜجتماعيǙرشاد القانوني واǘمركز المرأة ل Üتقرير Üلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأةƍ ستنادǙ2001 وضعية المرأة الفلسطينية با

 .Ü القدسÜ فلسطين
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2 .                      
        

 
 א.1.2

لقد جاء وبوضوح في وƛيقة ƍعالن استقالل دولة فلسطين الصادرة عن الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني                
أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية الممƛل الشرعي والوحيد للشعب        (1988الفلسـطيني عام    

ين هي للفلسطينيين أينما كانواÜ فيها      ƍن دولة فلسط  "في الجزائر     )  الفلسـطيني بƎجمـاƳ الشـعب الفلسطيني      
يطـورون هويـتهم الوطنية والƛقافيةÜ ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوقÜ وتصان فيها معتقداتهم الدينية               
والسياسية وكرامتهم اإلنسانيةÜ في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين               

حقـوق األقليةÜ واحترام األقلياƘ قراراƘ األƹلبيةÜ وعلى العدل اǙجتماعي          األحـزابÜ ورعايـة األƹلبـية       
العرقÜ أو الدينÜ أو اللونÜ أو بين المرأة والرجلÜ         : والمسـاواةÜ وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس        

روحي فـي ظـل دستور يƌمن سيادة القانونÜ والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراƚ فلسطين ال                
 ."والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين األديان عبر القرون

وتعلن دولة فلسطين التزامها بمبادǎء األمم المتحدة       "وفـي فقـرة أخرǎ من نفس اإلعالن ورد النƭ التالي            
 ."وأهدافهاÜ وباإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والتزامها كذلǁ بمبادǎء عدم اǙنحياز وسياسته

 ."....والمرأة الفلسطينية الشجاعةÜ حارسة بقائنا وحياتناÜ وحارسة نارنا الدائمة"في نفس اإلعالن كما ورد 
لـيظل أبدا رمزا لحريتنا وكرامتنا في وطن يبقى دائما وطنا حرا لشعب من              ...."باإلضـافة ƍلـى عـبارة       

 ".األحرار
فلسطينية كما الشعب الفلسطيني كافة     ƍن مـا  تقـدŇم يشـير بوضـوح ƍلى دولة فلسطينية تتمتع فيها المرأة ال                

بالمسـاواة والعدالـة اǙجتماعية والديمقراطية والتسامح وتلتزم بمبادǎء األمم المتحدة وأهدافهاÜ وتبقى وطنا              
 ... حرا لشعب من األحرار
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ها وكلمـة أحرار هنا تعني التحرر الكامل لǘنسان من كافة أشكال التمييز والقمع واǙضطهاد والتي أشارƘ ل                
الوƛـيقة بوضـوح عندما تطرقƍ Ƙلى عدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو            

 .بين المرأة والرجل
كمـا أن اإلشـارة ƍلى دولة برلمانية لها دستور يƌمن سيادة القانونÜ والقضاء المستقل ƍنما هو تأكيد ضمني                   

 .ةعلى ضمان تطبيق المبادǎء الواردة في الوƛيق
وعلـى هـذا األساس فالمرأة الفلسطينية Ǚ يمكن لها أن تطمح بأكƛر من ذلǁ لتعيش حرŇة في وطن األحرار                    
الـذي وعدتهـا فـيه الوƛـيقةÜ وبناء على ذلǁ فقد جاء نƭ الوƛيقة النسوية الفلسطينية لالتحاد العام للمرأة                    

غربية وقطاƹ Ƴزة باإلضافة ƍلى فروƳ اǙتحاد       الفلسطينية والتي وقعŇتها ƹالبية الفعالياƘ النسوية في الضفة ال        
 :في الشتاƘ لتترجم مبادǎء اإلعالن ƍلى مبادǎء أكƛر تفصيال ودقة حيƚ أوردƘ الوƛيقة النصوƭ التالية

واستنادا ƍلى ميƛاق   ":  فقد حدŇدƘ المراجع كما وردƘ في النƭ التالي        Ė فـيما يƢـƫ مبادǌء األمم المتحدة       
لعالمـي لحقوق اإلنسانÜ وكافة اǙتفاقياƘ والمواƛيق الدولية الخاصة بالحقوق          األمـم المـتحدةÜ واإلعـالن ا      

السياسـية والمدنـية والحقوق اǙقتصادية واǙجتماعية والƛقافيةÜ وبشكل خاƭ اǙتفاقية الدولية للقضاء على              
 "...جميع أشكال التمييز العنصريÜ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 : فقد حددتها كما يليا فيما يƫƢ المبادǌء العامةĖ أم
ـ أن تلـتزم الدولـة الفلسـطينية المستقبليةÜ والسلطة الوطنية بغƯ النظر عن مستوǎ صالحيتهاÜ بوƛيقة                 
اǙسـتقاللÜ وبكافـة المواƛيق واألعراف الدولية الخاصة بحقوق اإلنسانÜ وبشكل خاƭ اتفاقية القضاء على               

 .1979 المرأة لعام جميع أشكال التمييز ضد
ـ ƍرسـاء مـبادǎء المسـاواة والتساوي بين المرأة والرجل في كافة مجاƘǙ الحياةÜ والنƭ على ذلǁ في                   
دسـتور السـلطة الوطنية وتشريعاتها بشكل صريح وواضحÜ وضمان التحقيق العملي لهذا المبدأ من خالل                

المرأةÜ وƍلغاء وضع عدم المساواة ضدهاÜ وذلǁ       اتخاذ تدابير تشريعية وƍدارية لحظر كافة أشكال التمييز ضد          
Ƙقرار الحماية القانونية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في كافة المستوياƍ من خالل. 
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ـ اǙلتزام بحق المرأة في تولي المناصب العامة انتخاباÜ وتعيينها في األجهزة القضائية والتشريعية والتنفيذية               
 .جلÜ وتضمين ذلǁ في قانون ملزم وفعŇال قابل للتطبيقعلى قدم المساواة مع الر

التصويÜƘ والترشيحÜ واǙستفتاءاƘ العامةÜ وتقلد     : ضمان حق المرأة في   "Ė  Ü وفـي مجال الحقوق السياسية     
المناصـب السياسـية والقضائية العامة على اختالف مستوياتهاÜ كذلǁ تكافƌ الفرƭ مع الرجل في األحزاب             

 Ƙوالمنظما Üيل بلدها في              السياسيةƛوتم Üوالحياة العامة في فلسطين Üير الحكومية المعنية في الحياة السياسيةƹ 
 .المنظماƘ العالميةÜ واǙقليمية وفي السلǁ الدبلوماسي

Ü والتي  14/6/1997وƍذا مـا أضفنا لذلǁ ما ورد في اǙستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية والمقرة في               
 :اف اǙستراتيجية التاليةتضمŇنƘ فيما تضمŇنƘ األهد

وبما يضمن  ). اتحاداÜƘ نقاباÜƘ بلدياÜƘ أحزاب   (ė تعزيـز الحياة الديمقراطية في مƌسساƘ المجتمع المدني          
 .تكافƌ الفرƭ أمام المرأة للمشاركة في بناء مجتمع الديمقراطية والمساواة والعدالة اǙجتماعية

 .شكالها ومستوياتها المختلفةėرفع نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية بأ
 .ė تعزيز مشاركة المرأة في رسم السياساƘ الحكومية وفي مواقع صنع القرار على مختلف الصعد

ƍ ėتاحـة الفـرƭ أمام المرأة لتقلد الوظائف العامة التي تسهم في وضع السياساƘ العامة للوطن وفي وضع             
 .اǙستراتيجياƘ في المجاƘǙ المتعددة

 أن نستند على ما تقدم في قياس مدǎ اإلنجاز في تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة                 فƎنـه بƎمكانـنا   
 .السياسية

 
א2.2  א

عـند النظر ƍلى قانون الترشيح واǙنتخاب فال بد من تسجيل مالحظتين أساسيتين األولى تكمن في كون هذا                  
ن في كون هذا القانون مرتبطا باتفاقية أوسلو والتي تشترط موافقة الجانب            القانون قانونا فلسطينيا والƛانية تكم    

 اإلسرائيلي للعمل بأي قانون فلسطينيÜ مما يعني بأن هذا القانون ƍنما يعكس واقع الوضع 
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الفلسـطيني في المفاوضاƘ اإلسرائيلية الفلسطينية التي تلƘ أوسلو وفقا لالتفاقياƘ الƛنائية الخاصة بالمرحلة              
 .Ǚنتقاليةا

هذا وبالرƹم من أن القانون قد أعطى المرأة الفلسطينية نظريا حقوقا متساوية مع الرجل فيما يخƭ الترشيح                 
واǙنتخابǙƍ Ü أن واقع هذا القانون من ناحية عملية قد شكƃل معيقا أمام ƍمكانية وصول المرأة الفلسطينية ƍلى                  

 والذي  1996الذي وضع ǙنتخاباƘ الرئيس والمجلس لعام       المجلس التشريعي من حيƚ أن النظام اǙنتخابي        
احـتوǎ علـى نظام الدوائر المتعددة وليس الدائرة الواحدةÜ والذي ارتكز على قانون اǙكƛرية البسيطةÜ هذا                 

فربع مناطق الضفة   . الـنظام قلل بدرجة كبيرة من فرƭ دخول  النساء الحملة السياسية كمرشحاƘ للمجلس             
فطوباسÜ أريحا وسلفيÜƘ   . ة الستة عشر خصƭ لها فقط مقعد أو مقعدان في المجلس          الغربـية وقطـاƹ Ƴز    

 ).29(حصلƘ كل واحدة منها على مقعد واحد في حين حصلƘ قلقيلية على مقعدين فقط 
 ƍن العـدد المحدود المخصƭ لكل من هذǉ الدوائر قد خفƯ بدرجة كبيرة من فرƭ النساء وذلǁ لǖسباب                  

 :التالية
1 ( ƛاألحزاب السياسية              بسبب ال Ƙفقد تخوف Üبأن العمل السياسي هو للرجال ǎقافة المجتمعية السائدة والتي تر

مـن ترشيح نساء للتنافس على مقعد واحد أو مقعدينÜ حيƚ أن األحزاب كانƘ تخشى من انعدام فرصتها في       
أن ترشيح امرأة في دائرة     الفوز عندما يصبح التنافس على مقعد واحد أو اƛنين فقطÜ مما جعل األحزاب تعتقد               

انتخابـية لهـا مقعد أو مقعدان يعد مخاطرة كبيرة أمام مرشحين رجال من أحزاب أخرǎ أو حتى مرشحين                   
 .مستقلين

ƍن سيادة روح العشائرية أيضا قد أسهم ƍلى حد كبير من تخوف العائالƘ من تمƛيل نفسها بمرشحة امرأة                  ) 2
باتجاǉ تفضيل الرجل على المرأة في الحياة السياسيةÜ مما جعل          في موازين قوǎ مجتمعية قد حسمƘ أمورها        

 العائالƘ أيضا 

                                                 
 .1996 نتائƝ انتخاباƘ الرئيس والمجلسÜ مركز القدس للنساءÜ – من منظور نسوي 1996 توƛيق اǙنتخاباƘ الفلسطينية لعام  29
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                   Üالفوز من ناحية ƭتفقد فر Ǚ لها حتىƛحجام عن ترشيح نساء تمǙمن ا ƘنتخاباǙأن تدخل ا Ƙوالتـي قرر
 .وحتى Ǚ تتهم بأنها وحسب المفاهيم اǙجتماعية Ǚ تملǁ رجاǙ لترشيحهم

 شعرƘ النساء اللواتي كنŇ يرƹبن بترشيح أنفسهن كمستقالƘ بقوة المنافسة على مقعد             ƍضافة ƍلى ذلǁ فقد   ) 3
أو مقعديـن فـي ظل المفاهيم المجتمعية المشار ƍليهاÜ وهي منافسة ƹير عادلةÜ وبعيدة كل البعد عن مفاهيم                   

ل دون تحقيق تلǁ    المساواة الكاملةÜ حيǙ ƚ يمكن الحديƚ عن المساواة بشكلها المطلق دون تعديل كل ما يحو              
 .المساواة

ƍضـافة لتحديد المواقعÜ فهناƍ ǁشكالية أخرǎ برزƘ في النظام اǙنتخابيÜ وهي القوائم المفتوحةÜ بمعنى أنƃه                
                 ǎمن قائمة انتخابية أخر ǎنتخابية واختيار أسماء أخرǙاألسماء من القائمة ا Ưمكـان الناخب أن ينتقي بعƎب

نجاح النساء في قوائم األحزاب السياسيةÜ حيƚ قام المنتخب في كƛير من            أو مسـتقلينÜ مما قلل من ƍمكانية        
                    Ưبترشيح بع Ƙعلما بأن األحزاب لم تكتف بالقوائم بل قام Üسـقاط أسـماء النسـاء من القوائمƎاألحـيان ب

 .المرشحين اإلضافيين خارƜ قائمة الحزب مما أƛر في منافسة قوائم الحزب نفسها
     Ǚعن قانون ا ƚوعـند الحدي              ƭالنظام فيما يخ ǁفي ذل ƭياب نظام الحصƹ لىƍ بد وأن نتطرق Ǚ Ƙنتخابا

فقد شهدƘ الضفة الغربية وقطاƹ Ƴزة نقاشا حادا حول موضوƳ الحصƭ اǙنتخابية قبيل انتخاباƘ              . النسـاء 
المجلـس التشـريعيÜ واجتمعƘ قياداƘ الحركة النسوية مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في ƹزة بشأن                

 .ب تحديد حصة للنساء في انتخاباƘ المجلس التشريعيǙƍ Ü أن الرئيس رفƍ Ưقرارهامطل
وهـنا Ǚ بـد مـن الـتطرق ƍلى النقاشاƘ الخاصة بتلǁ الحصÜƭ ففي حين اعتبرƘ بعƯ النسوياƘ بأن                    
موضـوƳ الحصـƭ هـو ƍقرار ضمني بدونية المرأة وعدم المساواةÜ وبأن على المرأة أن تƛبƘ نفسها في                   

فقد ارتأƘ  . اƘ مـن خـالل عملها ونضالهاÜ وأن تصل للمجلس التشريعي بشكل متساو مع الرجل              اǙنـتخاب 
 أكƛرية النسوياƘ بأن موضوƳ الحصƭ في اǙنتخاباǙ Ƙ ينتقƭ من المساواة بل 
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علـى العكس يƌكدهاÜ فال يمكن لنا الحديƚ عن المساواة بشكل مطلق دون أن نأخذ بعين اǙعتبار الظروف                  
فالمرأة الفلسطينية عاشƘ منذ عصور في مجتمع وضعها دائما في          . والتاريخـية لقضية المرأة   الموضـوعية   

                 Üالمتعلقة بالتعليم العالي أو التدريب ƭالفر ǁتل Ƙسواء كان Üƭوحجب عنها العديد من الفر Üمرتـبة دونية
يوم في وضع تنافسي ƹير     أو تبوƌ مناصب عامة تƛبƘ من خاللها ƍمكانياتها وقدراتها ومواهبهاÜ مما يجعلها ال            

ولـتجاوز ذلـǁ فال بد من ƍعطائها اليوم تمييزا ƍيجابيا حتى نضعها في موقع تنافسي عادل ƍلى أن                   . عـادل 
تـتحقق لهـا الفـرƭ الكافية لتمكينها من المنافسة على قدم المساواة مع الرجالÜ وهذا يتفق مع ما جاء في                     

Ǚ يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة       ") 1-4(لمادة  اتفاقـية ƍلغـاء كافـة أشكال التمييز ضد المرأة ا          
مƌقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذǉ اǙتفاقيةÜ ولكنه                
                    ǉكما يجب وقف العمل بهذ Üير متكافئة أو منفصلةƹ اإلبقاء على معايير Üعلى أي نحو Üيسـتتبع Ǚيجـب أ

 ".دابير متى تحققƘ أهداف التكافƌ في الفرƭ والمعاملةالت
 

א.2.3 א א א  א
Ǚ يوجد أي تشريع فلسطيني ينƭ على منع المرأة أو التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بƎشغال المناصب العامة                  

 لكي تتبوأ المرأة الفلسطينية المواقع الخاصة باتخاذ       للدولـةǙƍ Ü أنه Ǚ يمكن لنا وبأي حال أن نعتبر ذلǁ كافيا            
تتم جميعها بالتعيين من    ... القـرارÜ خاصة وأن جميع الوظائف اإلدارية العليا وكيل وزارةÜ مدير عامÜ مدير            

قـبل رئـيس السلطة الفلسطينية وǙ يتم اإلعالن عنها في الصحف المحليةÜ مما Ǚ يمكƃن أعدادا واسعة من                    
دم لهذǉ الوظائف وفق الكفاءة والخبرة العملية للمرأة في الحياة السياسية والعامة للبلدǙƍ Ü أن تدابير                النساء للتق 

    ǁالوظائف والتي تناط صالحية             . جدية لم تتخذ لتحقيق ذل Ưتقلد بع ƭفيما يخ Ƙالتدبيرا Ưبع ǁكما أن هنا
من القانون األساسي للسلطة الوطنية     ) 56(التعييـن فـيها برئـيس السلطة الوطنية الفلسطينية مƛل  المادة             

يعين رئيس السلطة الوطنية ممƛلي السلطة الوطنية      " تنƭ على أنه     2/10/1997الفلسـطينية الصـادر في      
 Ƙالدول والمنظما ǎلد 
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 مما يعني أن    "كما يعتمد ممƛلي هذǉ الجهاƘ لدǎ السلطة الوطنية       . الدولـية والهيـئاƘ األجنبية وينهي مهامها      
 .س وحدها تكاد تكون المتحكمة في تحديد أو توسيع مشاركة المرأة الفلسطينية في تمƛيل دولتهاƍرادة الرئي

ممـا تقدŇم نجد بأن جهودا حقيقية على مستوǎ الدولة لتعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية لم                  
 :تتم على أرƯ الواقع مما يتناقƯ مع

  ė انية  (المادة السابعةƛها            )الفقرة الŇتتخذ الدول  » من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ونص
األطـراف جمـيع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلدÜ وبوجه                 

 تنفيذ خـاƭ تكفـل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في المشاركة في صياƹة سياسة الحكومة وفي                
 .هذǉ السياسةÜ وفي شغل الوظائف العامةÜ وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستوياƘ الحكومية

  ė   امـنةƙعلى أن               المـادة ال ƭتتخذ الدول  " من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي تن
 مع الرجلÜ ودون أي تمييزÜ فرصة تمƛيل        األطـراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة         

 ".حكومتها على المستوǎ الدوليÜ واǙشتراǁ في أعمال المنظماƘ الدولية
ė وƍذا مـا أخذنـا بعين اǙعتبار بأن هاتين المادتين ƍنما هما تأكيد لما ورد في اتفاقية حقوق المرأة السياسية                     

 .ضع الحالي يتعارƯ مع تنفيذ هذǉ اǙتفاقية أيضاÜ لوجدنا بأن الو1952التي تمƘŇ المصادقة عليها عام 
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א  א
      

   
 

تتبـنى مكوŇناƘ الحركة النسوية الفلسطينية خطاباƘ عديدة ومختلفة شأنها في ذلǁ شأن بقية الحركاƘ النسوية    
Ƙ هنا أعتقد بأن ذلǁ أمر يعيب الحركة النسوية الفلسطينية بقدر ما أردǙ             Ƙ بـل الجماهيرية في العالمÜ ولس      

                  Üعلى دعم الحركة النسوية الفلسطينية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية Ƙالخطابا ǉر هذƛلـى أƍ أن أشـير
 Ƙالخطابا ǁ30(وللبدء في هذا التحليل أوجز تل:( 

رأة بل واألكƛر من ذلǁ يقوم بتقسيم تلǁ الدونية ƍلى درجاƘ            الذي يوافق ضمنيا على دونية الم      :الƢطاب األول 
تـتالءم مع التقسيم الطبقي القائمÜ ويسعى هذا الخطاب فقط لتحقيق حاجاƘ جندرية عملية تهدف ƍلى تحسين                 

 .مستوǎ معيشة المرأة الفلسطينية في ظل وضعها المعرŇف مجتمعيا
ية التي ترǎ بأن الحفاظ على وضع المرأة الفلسطينية كما          هذا الخطاب تتبناǉ بعƯ المƌسساƘ النسوية التقليد      

وǙ يرǎ  . هـو ƍنمـا يشـكƃل حفاظـا على الهوية الƛقافية الفلسطينية في مواجهة الظروف السياسية الراهنة                
أصـحاب هـذا الخطـاب أصال أن وضع المرأة الفلسطينية الحالي يشكƃل عائقا أمام تقدم المرأة الفلسطينية                   

ية الفلسطينيةÜ ويبرر ذلǁ باǙستناد ƍلى بعƯ التفسيراƘ الدينية التي يتناولها بالطريقة التي             والقضـايا التنمو  
                   Ƙهذا الخطاب مع تنامي الحركا ǎوقد تغذ Üǁالتي تدعو لغير ذل Ƙبل ويحارب حتى الخطابا Üǁكـد ذلـƌت

 .األصولية في المنطقة العربية
 وضمن األدوار التقليدية التي عرŇفها المجتمع للمرأة        يتناول أصحاب هذا الخطاب حقوق المرأة األساسية فقط       

 .الفلسطينيةÜ ويسعى أيضا لتعزيز هذǉ األدوار من خالل البرامƝ والخدماƘ التي يقدŇمها

                                                 
 .1999 من كلمة اǙفتتاح التي قدمتها الباحƛة في المƌتمر الدولي للمرأة الفلسطينية الذي نظمه برنامƝ الصحة النفسية في ƹزة عام  30



 344

                 Ƙمعيشتهن كأمها ǎلتحسين مستو Ƙأصـحاب هـذا الخطاب بأن الفئة المستهدفة هي النساء الفقيرا ǎيـر
تلقياƘ وليس كمشاركاÜƘ ويأتي ذلǁ منسجما مع التقسيماƘ الطبقية         وزوجـاƘ وبالتالي يتعامل مع النساء كم      

 .داخل المجتمع الفلسطيني
 هو الخطاب الذي يعلن لفظيا عن رفضه لدونية المرأةÜ ولكن تأتي معظم برامجه منسجمة               :الƢطـاب الƙاني  

 .مع تلǁ التي يطرحها الخطاب األول
ن عن مواقف ƛورية ترفƯ دونية المرأة وتنادي بأهمية         تتبنى هذا الخطاب بعƯ المƌسساƘ النسوية التي تعل       

الفƣ الذي وقع فيه أصحاب هذا الخطاب هو عدم ترجمة تلǁ الشعاراƘ            . مشـاركتها في جميع نواحي الحياة     
ƍلـى بـرامÜƝ وانغالق برامجهم على العمل الوطني السياسي فقط دون أي تركيز على حقوق المرأة كحقوق       

فه وƈراǉƌ الخاصة به أو حتى على أهمية تبوƌ المرأة لمواقع صنع قرار فيما يتعلق ƍنسان له احتياجاته ومواق 
بالنضـال الوطنـي السياسيÜ مما جعل برامƝ أصحاب هذا الخطاب منسجمة مع تلǁ التي يطرحها أصحاب                 

 .الخطاب األول ƍلى حد ماÜ نظرا ألنها Ǚ تƛƌر على تغيير وضع المرأة الحالي Ǚƍ بقدر محدود
 فƎنـه لمـن التجني القول ƍنŇ أصحاب هذا الخطاب يعادلون أصحاب الخطاب األولÜ ولكن المواقف        بالطـبع 

فأصحاب هذا الخطاب وبالرƹم من ƍيمانهم بعدم وجوب القبول         . العملـية هـي التي جعلƘ ذلǁ يبدو متوافقا        
ون أولوياƘ تبدأ   بمـبدأ دونـية المرأةǙƍ Ü أنهم ما زالوا يخضعون لخطاب األولوياƈ Ƙنف الذكر حيƚ يضع               

   Ǚƍ الحقوق ǁمما يجعلهم دوما بعيدين عن العمل في تل Üنسانƍ بـالعمل الوطني وتنتهي بحقوق المرأة كحقوق
بما هو عملي منهاÜ مما يسŇر هيمنة األحزاب السياسية على تلǁ المƌسساƘ بالتأƛير عليها دوما بأولوية العمل                 

يني والذي يتفكǁ فور التطرق ƍلى مسألة المرأة ومكانتها         الوطنـي وعـدم الوقوƳ بفƣ تفكيǁ الموقف الفلسط        
 .ودورها خاصة في ظل تنامي تياراƘ معادية لها في مواقفها المعلنة من تلǁ المسألة

وهنا Ǚ بد من التطرق للسبب الحقيقي الذي يضع بعƯ قادة األحزاب السياسية في تناقƯ مع بعƯ مبادئهم                  
ة والتي تأتي في أولها مهادنة هǙƌء القادة لفكر الخطاب الشعبي حول المرأة             النظرية التي يتبنƃونها حول المرأ    

 في محاولة 
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لكسب تأييد الشارƳ باإلضافة ƍلى التناقƯ الحاصل ما بين القناعاƘ النظرية حول الحقوق وتلǁ المستقاة من                
 .التربية المجتمعية المتأصلة

قسامÜ ولم يعد باإلمكان تحميل هذا الخطاب ƍلى جميع         علمـا بـأن أصـحاب هذا الخطاب اليوم قد بدأوا باǙن           
عناصر هذǉ المجموعاƘ النسويةÜ حيƚ أن هناǁ مƌشراƘ جادة نحو تحوŇل أكƛر ƍيمانا بأهمية مشاركة المرأة                

ولعل النقاشاƘ الجارية اليوم حول قانون أسرة فلسطيني موحد داخل          . بـاƘ ملموسـا اليوم أكƛر من السابق       
سوية الفلسطينية خير مƌشر على هذا اǙنقسامÜ حيƚ برزƘ أصواƘ كانƘ تعتبر من             مكونـاƘ الحـركة الن    

 .كوادر هذا الخطاب لتطالب اليوم بعدم ƍخضاƳ قضايا المرأة لسلم األولوياƘ هذا
 Ƙالƙطاب الƢاألحزاب السياسية السلفية              :ال Ưفهو الخطاب الذي تطرحه بشكل مباشر بع ƚالƛأما الخطاب ال 

باتƘ تنادي به من خالل تأسيسها لبعƯ المنظماƘ النسوية لمجابهة تلǁ التي تحمل أفكارا              المـتطرفة والتي    
معاكسةÜ ويحارب أصحاب هذا الخطاب كل ما تطرحه الحركاƘ النسويةÜ ولعل أبرز مƛال على ذلǁ قيامهم                

 القوانين  المرأة والتشريع حيƚ دعƘ فيه النƃسوة ƍلى تعديل       -بـƎعالن الحرب على مشروƳ البرلمان الصوري      
التمييزية وǙ سيما تلǁ التي يطرحها قانون األحوال الشخصية ƍذ يعتبرون أن المس بتلǁ القوانين يمƛل تعديا                 
علـى الشـريعة اإلسـالمية والتي هي المصدر األساسي لهذا القانون دون األخذ بعين اǙعتبار بأن القوانين                  

واضعوها العديد من وجهاƘ النظر الفقهية المختلفة       الشـرعية المعمول بها ما هي Ǚƍ قوانين وضعية تجاهل           
ويعتبر أصحاب هذا الخطاب بأن الصورة التمييزية التي يطرحها هذا          . وتمسـكوا بوجهـة نظر فقهية واحدة      

القـانون Ǚ تضـع المـرأة في مرتبة دونية وƍنما يعزز مكانتها كƎنسان ضعيف من واجب اآلخرين حمايته                   
 .ا التيار الدين كستار للتوصل ƍلى أهداف سياسية محددةويستخدم هذ. وتحمل مسƌوليته

مـن الجدير بالذكر بأن أصحاب هذا الخطاب يستخدمون قضية المرأة كأحد الدŇوافع التي تسهم في رفع مكانة   
أحـزابهم داخـل المجـتمع ومن خالل تعبئة الناس بأنهم هم الحامون لǘسالم وللهوية اإلسالمية التي حسب                  

  ادŇعائهم يحاول
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                 ǁاآلخرون المس منها مستفيدين من الخطاب الشعبي الذي يضع المرأة في مرتبة دونية ويجعل النقاش في تل
القضـايا مـن المحـرماƘ ويقنع أصحاب هذا الخطاب أنفسهم والمجتمع بأن مصدر ذلǁ التمييز هو الدين                  

 .وبالتالي علينا تقبل ذلǁ دون نقاش
  Ʋطـاب الرابƢير قابلة             وأخيرا يأتي الخطاب ا    :الƹ نسانƍ لرابع الذي يتعامل مع حقوق المرأة على أنها حقوق

للـتجزئة أو المساومةÜ ويعتبر أن مرجعيته باألساس هي كل المرجعياƘ التي تƌكد على المساواة التامة بين                 
Ư الجنسـين لما في ذلǁ من تأƛير ƍيجابي على العدالة اǙجتماعيةÜ ويحلل األمور بشكلها العقالني الذي يرف                

 .قبول كل ما يمس بتلǁ المساواة
 :يطرح أصحاب هذا الخطاب برامƝ وأنشطة تتناسب مع هذا الطرح من خالل

 .ė تبني برامƝ خدماتية تدافع عن النساء المنتهكة حقوقهن
 .ė برامƝ توعية تهدف ƍلى تغيير نظرة المجتمع الدونية نحو المرأة

ي السياساƘ ومتخذي القراراƘ لمناهضة كل ما يمس        ė بـرامƝ تشبيǁ وضغط تهدف ƍلى التأƛير على واضع         
 .من حقوق المرأة على كل المستوياƘ التشريعية والقضائية واǙجتماعية واǙقتصادية والسياسية

 .ė دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية
عالياƘ يسعى لتجنيد الف  ) خطاب حقوق المرأة حقوق ƍنسان    (ومـن الجديـر بالذكر بأن أصحاب هذا الخطاب          

                Üقضية نسوية محضة Ƙالمجتمعـية المختلفة لتأييد خطابه لقناعته بأن قضية المرأة هي قضية مجتمعية وليس
                  Ƙل قضية المنظماƛسابقا تم Ƙقضية المرأة في مجتمعنا الفلسطيني وكما ذكر Ƙسف ما زالǖأنـه ول ƚحيـ

ǎ وعلى رأسها منظماƘ حقوق     النسـوية فقـط والتـي Ǚ تتطرق لها معظم منظماƘ المجتمع المدني األخر             
 .اإلنسان Ǚƍ في حاƘǙ خاصة

لعل تنامي أصحاب الخطاب الرابع اليوم وانضمام العديد من القياداƘ النسوية السياسية لدعم هذا الخطاب قد                
                   Ƙالتي تم Ƙالمرأة الفلسطينية تم التعبير عنه خالل المسوحا ǎسـاهم بشـكل كبير في خلق وعي سياسي لد

 .مرأة في انتخاباƘ المجلس التشريعي والتي سنأتي على ذكرها Ǚحقاحول مشاركة ال
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א  א
 

       
   

 
كمـا تمŇـƘ اإلشـارة في الفصل الرابع حول مشاركة المرأة في األحزاب السياسيةÜ ما زالƘ نسبة مشاركة                   

صنع القرار متدنيةÜ وقد أشرƘ سابقا ƍلى المعيقاƘ التي حالƘ وتحول دون            المـرأة الفلسـطينية في مراكز       
ǁخليل الشقاقي في دراسته حول        . ذل ƚالسياسية بين الفلسطينيين   "ويشير الباح ƘنتماءاǙ49أن  ) 31 ("ا Ė من

من نفس  Ė 29الوسـط السياسي يوافق بشدة على ضرورة وجود المرأة في البرلمان في حين Ǚ يوافق بشدة                 
Ü في  46Ėفقط يوافقون بشدة بينما يعارƯ ذلǁ بشدة        Ė 19التيارÜ أما التيار اإلسالمي فقد سجل المسح بأن         

Ǚ يوافق بشدةÜ أما ƹير المنتمين ألحزاب       Ė 2فقـط مـن التيار اليساري يوافق بشدة مقابل          Ė 10حيـن أن    
 .Ǚ يوافقون بشدةĖ 16منهم يوافقون بشدة مقابل Ė 13سياسية ف 
السابقة تشير ƍلى تخبط واضح داخل األحزاب وǙ سيما اليسار منها في قضية مشاركة المرأة في                لعل النسب   

الحـياة السياسـيةÜ وفي رأيي أن هذا التخبط ƍنما ناتƝ من كون أن هذǉ المسألة ƹير مطروحة بجدية داخل                    
لفردي في تحديد وجهاƘ    األحـزاب السياسيةÜ ولم يتم اتخاذ مواقف موحدة منهاÜ مما يترǁ المجال لالجتهاد ا             

النظرÜ فلقد عودتنا األحزاب اليسارية الفلسطينية على المواقف الموحدة تجاǉ القضايا السياسيةÜ ولكن يبدو أن               
خطابا واضحا حول القضايا اǙجتماعية وخاصة ما يتعلق منها بالمساواة ما بين الرجل والمرأة ما زال ƹائبا                 

 .ع برامƝ هذǉ األحزاب السياسيةأو ƹير مطروح بالشكل الذي يتناسب م

                                                 
اساƘ تحليلية للتوجهاƘ السياسية واǙجتماعية في فلسطينÜ مركز البحوƚ  خليل الشقاقيÜ اǙنتماءاƘ السياسية بين الفلسطينيينÜ الفصل السابع من در 31

 .1997والدراساƘ الفلسطينيةÜ وحدة األبحاƚ المسحيةÜ نابلس 
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وفقا للدراسة التي قام بها أكƛر      ) اتجاǉ يساري (ƍلى أن مواقف مƌيدي الجبهة الشعبية       ) 32(هـذا ويخلƭ سعيد   
           ƚقيد البح ǎالحقوق      . تأيـيدا لحقـوق المرأة السياسية من مواقف الفصائل األخر ǉجاء بعدهم في التأييد لهذ

وقد كان المستقلون اإلسالميون هم األقل      . ن الوطنيون يليهم مƌيدو حماس    مƌيدو حركة فتح ومن ƛم المستقلو     
 .تأييدا لحقوق النساء السياسية يليهم في ذلǁ مƌيدو حركة الجهاد اإلسالمي

هـذا ومن الجدير بالذكر بأنه ولدǎ اǙجتماƳ مع قادة الفصائل السياسية لنقاش مسودة المبادǎء التي وضعتها              
األمين (طينية حول قانون األسرة الفلسطيني الموحدÜ كان موقف الرفيق صالح رأفƘ            الحـركة النسوية الفلس   

مƌيدا تأييدا مطلقا للوƛيقة وبدون شروطÜ في حين تردد القادة اآلخرون ونادوا بالعقالنية             ) العـام لحـزب فدا    
) ة لتحرير فلسطين  األمين العام للجبهة الشعبي   (والواقعـيةÜ وبعد نقاش أيد المرحوم الرفيق أبو علي مصطفى           

األمين العام المساعد   (الوƛـيقةÜ وكذلـǁ مـندوب حزب الشعب الفلسطينيÜ في حين احتفظ الرفيق أبو ليلى                
ببعƯ المالحظاƘ وطلب من الحركة النسوية الترويÜ  وكذلǁ مندوب          ) للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين   

 ).33(حركة فتح 
بأن ) مصدر سابق (ن منظور نسوي فقد أشار مركز القدس للنساء         وفـي سياق توƛيق اǙنتخاباƘ الفلسطينية م      

واجهƘ النساء تمييزا واضحا ضدهنÜ فكانƘ هناǁ معارضة شديدة بين أعضاء األحزاب            "النساء وهنا أقتبس    
ورنا النشاشيبي هي ƍحدǎ الحاƘǙ على سبيل المƛالÜ فقد عبŇر          . السياسـية المخـتلفة لضم النساء في قوائمها       

 الشعب الفلسطيني عن تحفظاتهم بالنسبة إلدراƜ اسمها في قائمة الحزب لدائرة القدس على              أعضـاء حـزب   
 وبالرƹم من ذلǁ التخوف تشير نفس الدراسة        ".الرƹم من شعبيتها واسعة اǙنتشار والتزامها العميق بالحزب       

 ƍلى أن 

                                                 
32       Üسعيد Ƙجتماعية في              " نـادر عـزǙالسياسية وا Ƙتحليلية للتوجها Ƙدراسا Üقتصادية للنساء في الوعي الفلسطينيǙجتماعية واǙالحقوق السياسية وا

 Ƙوالدراسا ƚنابلس –فلسطين مركز البحو Üالمسحية ƚ1997 وحدة البحو. 
33 ƳجتماǙوعرضها خالل ا Əبتقديم المباد Ƙوقام ÜƳجتماǙحاضرة في ا Ƙة كانƛالباح . 
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 ƈخرمن حزب الشعب     صوتا وهو رقم لم يحققه أي مرشح       4481رنا النشاشيبي استطاعƘ أن تحصل على       
 .في دائرتها

ناشطة في فتح   (وكمـا عـبŇرƘ عـن نفس الصعوباƘ ـ كما تشير ƍلى ذلǁ الدراسة نفسها ـ سلوǎ هديب                   
ƍ Üذ لم توافق الحركة على ترشيحها       )وحاصـلة علـى المرتبة األولى أو الƛانية باǙنتخاباƘ الداخلية للحركة          

 .ضمن قائمة فتح
      Ňلى أنƍ ن ما سبق يشير بوضوحƍ           مشاركة المرأة ƭاألحزاب السياسية متخلفة عن موقف الجماهير فيما يخ 

فـي الحـياة السياسيةÜ ففي حين Ǚ يتردد المرشح العادي بانتخاب المرأةÜ فƎن األحزاب ما زالƘ تتردد في                   
                Üيمان المجتمع بعمل المرأة السياسيƍ ترشـيح النساء خوفا من الفشل متذرعين بالخطاب التقليدي حول عدم

 .وǙستسهال ذلǁ وبدل أن تبذل تلǁ األحزاب جهدا لدعم النساء فƎنها تعزف عن ترشيحها خوفا من الفشل
وقـد يكون األمر كذلǁ فيما يتعلق بالحصƭ التي حصلƘ عليها األحزاب في التعييناƘ الوزاريةÜ فلم ترشح                 

             ƭمناصب وزارية في الحص ƌŇاألحـزاب نسـاء لتـبو ǁير معلنة ولكن     (تلـƹ في  ). ضمنيةالكوتا ǁوكذل
حصƭ توزيع المناصب العليا كوكيل وزارة ومدير عام وزارةÜ حيƚ لم ترشƃح لتلǁ المناصب سوǎ حركة                

 .فتحÜ والتي قد يكون وراء ترشيحها أهمية الحصة المخصصة لحركة فتح
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فـي هذا القسم من الدراسة سأحاول أن أجمل األسباب والمعيقاƘ التي حالƘ حتى اآلن دون مشاركة المرأة                  

 :الفلسطينية في الحياة السياسية كما يجبÜ مضيفة ƍليها بعƯ األسباب األخرǎ والتي لم ترد سابقا
 

     
ولة فلسطين والتي تمŇ التطرق لها سابقا تƌكد وبوضوح على المساواة بين            علـى الرƹم من أن وƛيقة ƍعالن د       

Ǚƍ أن الواقع أيضا يشير ƍلى عدم وجود ƍرادة       ... الجنسـينÜ وعلـى ضـرورة عدم التمييزÜ ودولة األحرار         
ية وهنا Ǚ أدŇعي موقفا سلبيا مقصودا بقدر ما أشير ƍلى ƹياب ƍرادة حقيق            . حقيقـية لـترجمة ما جاء بالوƛيقة      

فعلى سبيل المƛال فƎن رفƯ الرئيس والسلطة لتخصيƭ حصŇة للنساء في المجلس التشريعيÜ على              . واضحة
        ƭم مـن قبولهم بمبدأ الحصƹالدينية     (الـر Ƙقلياǖة لŇتحديد حص Ňتم ƚحي (     ǎوعدم قيام الرئيس بتعيين سو

              ƍ على وزيرة واحدة ǁاقتصار ذل Ňمƛ ووزيرتين في البداية ومن Üياب      سـفيرة واحـدةƹ  نما تعبير واضح عن
 .اإلرادة الحقيقية الواعية لترجمة ما جاء في وƛيقة اǙستقالل

كمـا أن حقـيقة أن الوظائف العامة تتم بتعيين مباشر من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيةÜ وما يعكسه                   
ادة السياسية الحقيقية   واقـع الحال من تدني مشاركة المرأة في تقلد هذǉ الوظائف لمƌشر ƈخر على ƹياب اإلر               

 .األمر الذي يتناقƯ مع اتقاقية حقوق المرأة السياسية
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وعند الحديƚ عن القوانين فال يمكن لنا بأي حال أخذ القوانين والتشريعاƘ المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة                 

      ǎوالقوانين األخر Ƙهمال التشريعاƍير مباشرة على هذا الواقع        السياسية وƹ ر بطريقةƛƌمما يعني  . والتي قد ت
 .بأننا مطالبون ومطالباƘ بتحليل التشريعاƘ المباشرة وƹير المباشرة

فعلـى صـعيد التشريعاƘ المباشرة فقد ضمن كل من قانوني اǙنتخاباƘ والقانون األساسي المساواة الكاملة                
        Ńكما أن قانون الخدمة العامة لم ي Üالجنسين للمناصب السياسية         للمـرأة ƌلى أي تمييز فيما يتعلق بتبوƍ شر . Ǚƍ

أنه وبالرƹم من ذلǁ وكما أشرƘ سابقا فƎن قانون اǙنتخاباƘ بحيƛياته يشكƃل عائقا أمام وصول المرأة للمجلس                
 ).ورد التحليل كامال في الفصل الرابع من هذǉ الدراسة(التشريعي 

 األخرÜǎ فما زالƘ تلǁ التشريعاƘ تعيق ƍمكانية استقالل المرأة والذي           أمŇـا مـن حيƚ التشريعاƘ والقوانين      
يشـكƃل مقدمـة أساسـية لوصـول المرأة للمناصب العامةÜ فعلى سبيل المƛال ما زال الرجل ووفقا للمحاكم                   
الشـرعية التي ما زالƘ تفصل في قضايا األسرة قادرا على استصدار أمر يمنع من خالله زوجته من السفر                   

تـنقلÜ أو يسـتطيع أن يطلبها ƍلى بيƘ الطاعةÜ أو ينتزƳ منها حضانة أطفالها في حال ƛƍباƘ أنها امرأة                    أو ال 
ƍن .  ساعة24مشـغولة بغـƯ الـنظر عن كونه مشغوǙ هواآلخرÜ فتحق له الحضانة حتى لو كان يعمل     

وتتستر بالتفسيراƘ  اسـتمرار العمـل بالمحاكم الشرعية وبما تحمله من قوانين وتشريعاƘ عفا عليها الزمن               
لهو ƍذǙل للمرأة وƍنقاƭ من     ) حيǙ ƚ يوجد مƛال أي نƭ ديني حول بيƘ الطاعة         (الخاطئة للدين اإلسالمي    

 .استقالليتها
                  Ǚ الƛفعلى سبيل الم Üس تبعية المرأة ودونيتهاŇتكر Üعة في ديوان الموظفين العامŇالمتب ƘجـراءاǙƍ كمـا أن

 الموظفين معيلةÜ فهي Ǚ تتلقى أية ƍعاناƘ عن أطفالها بغƯ النظر عن           الحصـر Ǚ تعتـبر المرأة في ديوان       
وضـعها اǙجتماعيÜ ووقع مƌخرا تقديم تسهيالƘ للمرأة األرملة فقطÜ مع ƍهمال واقع المرأة المعيلة ألسباب                

 ǎزوجة عاطل عن العمل(أخر Üمهجورة Üمطلقة...ƣكد عدم استقاللية المرأة من جديد وتبعيته). الƌامما ي. 



 352

كمـا أن قانون الجنسية هو قانون أردني ما زال يميز على أساس الجنس فالمرأة ƹير قادرة على استصدار                   
أي Ǚ يسمح لها بالتحكم بالقراراƘ الخاصة بنفسها أو بأطفالها حيǙ ƚ تملǁ             (جـواز سـفر Ǚƍ بƎذن زوجها        

فالها دون موافقة األب أو الوصي    ƍعطـاء الجنسية ألطفالها من أب أجنبيÜ أو حتى استصدار جواز سفر ألط            
Ü بالرƹم من أن اإلجراءƘ المتبعة حاليا Ǚ تلتزم التزاما مطلقا بذلǁ القانونÜ حيƚ حصل               )في حال وفاة األب   

وأن اسـتطاعƘ العديد من األمهاƘ الفلسطينياƘ المتزوجاƘ من أجانب ƍعطاء الجنسية ألطفالهم وتمŇ توقيف               
      Ɯبقانون دستوري             العمل بضرورة أخذ موافقة الزو ǁيق ذلƛعلى استصدار جواز سفر للزوجة دون أن يتم تو

 .وƍنما تجاوبا مع مطلب للحركة النسوية الفلسطينيةÜ التي ما زالƘ تناضل من أجل المساواة الكاملة
 

    
من النساء والرجال في فلسطينÜ     مـا زال الموروƚ اǙجتماعي يلقي بعبئه على واقع الحياة اǙجتماعية لكل             

Ǚ يمكن له بأي حال من األحوال تحمŇل  « ضلع قاصر»ذلـǁ المـوروƚ اǙجتماعي الذي يعتبر بأن المرأة   
المسƌوليةÜ وبأن المرأة ƍنسان عاطفي هش Ǚ يمكن له بأي حال من األحوال أن يكون عقالنياÜ وبالتالي فƎن  

ومن .  طبيعتها العاطفيةÜ حيƚ تتطلب تلǁ المواقع شخصا عقالنيا        تـبوƌ المرأة لمناصب قيادية Ǚ يتالءم مع       
الجدير بالذكر أن هذا الموروƚ ما زال سائدا بسبب تعاطي المناهƝ الدراسية معه من ناحية ووسائل اإلعالم                 
مـن ناحـية أخرÜǎ ففي الوقƘ الذي تشدد فيه المناهƝ الدراسية على تقديم نموذƜ الرجل الشجاƳ في موقع                   

وفي ). الƣ..األمÜ والممرضةÜ والمعلمة الطيبة  (القـرارÜ ما زالƘ تقدŇم نموذƜ المرأة العاطفية الحنون          اتخـاذ   
. نفـس الوقƘ ما زالƘ وسائل اإلعالم تغيŇب ƍلى حد كبير نموذƜ المرأة القائدةÜ وتعزز نموذƜ الرجل القائد                 

 Ɯنتاƍ تعيد Ƙالمدرسية ما زال Ɲمما يعني أن وسائل اإلعالم والمناهǉوتعزز ƚهذا المورو. 
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ومن الجدير بالذكر أن هذا الموروǙ ƚ يلقي بنفسه على رƌية الرجال للمرأة فقط بل على رƌية المرأة لنفسها                
ولدورهاÜ فƎلى جانب أن هذا الموروƚ يقلل من ƍمكانية تصويƘ الرجال للنساء  فهو في الوقƘ نفسه يقلل من                   

Ǚƍ أنه ومن الجدير بالذكر فهناǁ تطور في        .  ƛقتهن بانتخاب النساء   ƍمكانية ترشيح النساء لنفسهنŇ أو حتى من      
المركز الفلسطيني لقضايا السالم    "تفهـم المـرأة لدورهـا السياسيÜ وفيما يلي نتائƝ اǙستطالƳ الذي قام به               

 :2001) جوان( في حزيران "واقع المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية" حول "والديمقراطية
 "هل مشاركة النساء ضرورية Þ"ابتهن على السƌال ففي محضر ƍج

 .من المشاركاƘ ذكرن نعمĖ 87ـ 
 .امتنعن عن التعليقĖ 12ـ 
 .ذكرن بأنهن يشاركن أحياناĖ 1ـ 

 :أما حول تأييدهن لترشيح امرأة لرئاسة السلطة الفلسطينية
 يƌيدنĖ 56ـ 
 يعارضنĖ 28ـ 
 .Ǚ رأي لهن في هذا الموضوĖƳ 16ـ 

 :يستمعن Ǚمرأة نشيطة مƛل حنان عشراويشعورهن عندما 
 شعور بالفخرĖ 91ـ 
 بدون تعليقĖ 7ـ 
 شعور بالخجلĖ 2ـ 

Ƙفي مشاركتهن/رأي المشاركا Ƙالمستجوبا 
 .أن مشاركتهن تسهم في مساعدتهن على تطوير ذاتهن وتطوير المجتمعĖ 90ـ 
 بدون تعليقĖ 10ـ 

  بلدي أو قرويتأييدهن لترشيح امرأة للرئاسة أو العضوية في مجلس
 أƌيدĖ 59ـ 
 أعارĖƯ 24ـ 
- 17 Ėخرƈ رأي 
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ƍلى ƍبداء الغالبية من الفلسطينيين ƛقة بقدرة النساء على القيام بمهام           ) 34(ويشـير الباحـƚ نادر عزƘ سعيد        
من المستجوبين بأن لدǎ النساء القدرة على القيام بمهام قيادية في           Ė 62قـيادية فـي المجـتمعÜ فقد صرŇح         

   Üح  المجـتمعŇ8وصر Ė      لى حد كبير  »بأن لديهن القدرة على القيادةƍ»   وصرح Ü16 Ė    بأن لديهن القدرة على
 .بأن النساء Ǚ يمتلكن القدرة على القيام بمهام قياديةĖ 14وفي المقابل صرح نحو . «ƍلى حد ما»القيادة 

رساتهم دون أن نغفل    وهنا يبقى أن نضيف بأن ما يƌمن به الناس نظرياÜ ليس بالضرورة أن ينعكس على مما               
 .أهمية حتى ولو ƍيمانهم النظري كمƌشر لتغير نظرة المجتمع حول المرأة

وقد يكون لدور المراكز والمنظماƘ النسوية خالل السنواƘ األخيرة تأƛير واضح في تغير صورة المرأة في                
 .المجتمع باإلضافة ƍلى تغير رƌيتها لنفسها ولبناƘ جنسها

لنظر ما توصŇل ƍليه سعيد في نفس الدراسة السابقةÜ حيƚ وصلƘ نسبة الرجال األميين              Ǚƍ أنƃـه ومن الالƃفƘ ل     
من الرجال الجامعيينÜ وأن نسبة     Ė 64مقابل ما نسبته    Ė 69الذيـن يعـتقدون بأن للمرأة قدرة على القيادة          

لجامعيين من الرجال ا  Ė 78مقابل  Ė 89األمييـن الذين يرون بأن هناǁ ضرورة لوجود النساء في البرلمان            
ǁالذين يرون أهمية ذل . 

                  ƚر مما هو بسبب الموروƛأك Üمكانية تخوف الرجال الجامعيين من منافسة النساء لهمƍ لىƍ ن ما سبق يشيرƍ
 . اǙجتماعي فقط

 
    

 :ƍن ƹياب الديمقراطية يعني
. لس المحليةÜ والتي يتم تعيينها وفقا إلرادة السلطة       ـ ƹياب اǙنتخاباƘ الديمقراطية مƛل تغييب انتخاباƘ المجا       

ترƹب في الترشح   /وتغييـب انتخاب المجلس التشريعي تعني أيضا عدم ƍعطاء الفرصة من جديد لمن يرƹب             
 .لعضوية المجلس

                                                 
34       Üسعيد Ƙالس           " نـادر عـز Ƙتحليلية للتوجها Ƙدراسا Üقتصادية للنساء في الوعي الفلسطينيǙجتماعية واǙجتماعية في   الحقوق السياسية واǙياسية وا

 Ƙوالدراسا ƚنابلس –فلسطين مركز البحو Üالمسحية ƚ1997 وحدة البحو. 
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ـ ƹـياب الديمقراطـية في التعييناƘ تعني أيضا ƍخضاƳ ذلǁ لǘرادة السياسية وحدهاÜ وهي اإلرادة التي لم      
 .بعين اǙعتبار حتى اآلن أهمية ƍدماƜ المرأة في مواقع اتخاذ القرار السياسيتأخذ 
 

     )   ( 
   

مـن المالحـظ بـأن تقسيم األدوار على أساس الجنس في المجتمع الفلسطيني وهو ما يصطلح على تسميته                   
ما زالƘ تكرس التقسيم التقليدي والذي يحدد دور المرأة في          ) أو أدوار الـنوƳ اǙجتماعي    (لنوعـية   األدوار ا 

وهو الدور الذي يهتم Ǚ بالحمل والوǙدة فقط بل بصيانة المجتمع البشري عبر العمل              « ƍعـادة اǙنتاƜ  »دور  
للرجالƘ ( Ü قيمة تبادلية  الدور المختƭ بƎنتاƜ سلع وخدماƘ ذا     (المنزلـيÜ بيـنما يخصƭ الدور اإلنتاجي        

وبالـرƹم مـن دخول المرأة في هذا الدور Ǚƍ أنه ما زال ينظر له على أنه دور للرجال دخلته المرأة لحاجة    
اقتصادية قد تكون مƌقتة ويتم داخله تقسيمه وتصنيفه ƍلى ذكوري ونسويÜ مع اإلشارة ƍلى أن دخول المرأة                 

 .الدور األولفي هذا الدور لم يعفها أو يخفف عنها عبء 
للنساء والرجال ) الدور المعني بتنظيم الموارد اǙجتماعية المحدودة   (فـي حين يتم تخصيƭ الدور المجتمعي        

             Ɯعادة اإلنتاƍ ل امتدادا لدورƃفما يشك Üوتأهيل النساء     (وفقـا لطبـيعة هذا الدور Üهتمام باألمومة والطفولةǙا
جمعياƘ المياÜǉ موتوراƘ   (ل باتخاذ قراراƘ أكƛر أهمية      للنساء بينما ما يتص   ) وƹـيرها مـن العمل الخيري     

) دور صنع القرار واتخاذ السياساƘ    (للرجالÜ في الوقƘ الذي يعتبر فيه الدور السياسي         ) الـƣ ...الكهـرباء   
 .للرجال



 356

 )35(ولعلĊ الجدول التالي يƌكد صحŇة ما ورد 
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7.31 6.17 7.39 24.6 50.2 43.9  العمل في المنشƇت
 نشاطات اإلنتاج األولي 9.3 5.9 7.6 4.16 2.01 3.24
6.05 2.18 8.00 10.8 4.4 17.1  صول علǍ الدƢل Ƣدمات تتعلق بالح

ƲƏر للبضاƢƆ وإنتاج 
3.16 4.07 1.20 65.2 90.9 39.8 ǈإدارة المنزل والمحافظة علي 

 والتسوق الƢاƫ باألسرة
1.51 2.12 0.59 35.4 50.3 20.8 العــناية باألطفــال، المرضــǍ، كــبار الســن، 

 والعاجزين من نفس األسرة
 ة األسر األƢرƢǌدمات المجتمƲ ومساعد 7.2 10.4 8.8 2.13 1.35 1.51
6.57 7.08 6.47 23.2 22.7 23.6  التعلم
3.32 3.14 3.50 89.2 88.8 89.5  أنشطة اجتماعية وƙقافية
2.37 2.47 2.28 86.0 87.3 84.7  استƢدام وساƏل اإلعالم
11.07 11.25 10.50 100.0 100.0 99.9  العناية الشƢصية والمحافظة علǍ الƤات

 نشاطات أƢرǌ ضمن المجموعة الرƏيسية 9.6 25.2 17.3 0.26 0.26 0.26

                                                 
 .2000 – 1999 النتائƝ األساسيةÜ الجهاز المركزي لǘحصاء الفلسطينيÜ – استخدام الوقƘ في األراضي الفلسطينية  35
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عـند الحديƚ عن مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية Ǚ يمكن لنا وǙ بأي حال من األحوال تجاهل             

كيل الدولة الفلسطينية حتى الـتاريƣ السياسـي لفلسطين والذي نجم عنه سلسلة من اǙحتالƘǙ حالƘ دون تش       
تـاريƍ ƣعـداد هذا البحÜƚ مما حرم الشعب الفلسطيني أساسا من تحقيق ƈماله في دولة مستقلة يمارس فيها                   

ولعل اتفاقياƘ أوسلو وما نجم عنها من تسلم السلطة الوطنية          . معانـي الحـرية والمشـاركة والديمقراطـية       
ها الفترة اǙنتقالية قد أعاد ƍلى األذهان أهمية وضع األسس          الفلسـطينية خالل الفترة التي اصطلح على تسميت       

ولكن وفي نفس الوقƘ فƎن اتفاقياƘ أوسلو قد حددƘ دور وصالحياƘ السلطة الوطنية             . الصحيحة للدولة الحلم  
الفلسـطينية من ناحيةÜ ولم تسفر Ǚƍ عن مزيد من سياساƘ القمع للشعب الفلسطيني وما ترتب عليها من ترد                   

Ƴوضاǖل  ǉله في بداية هذ Ƙقد قدم Ƙوالذي كن Ƙلى الوجود خطاب األولوياƍ ا أعادŇمم ÜقتصاديةǙاألمنية وا 
 .الدراسةÜ األمر الذي أخƃر من جديد توفر اإلرادة الحقيقية إلنصاف المرأة الفلسطينية

 
     

ية تشكƃل أحد العوامل الهامة في ƍعاقة مشاركة المرأة         وƍن كانـƘ الخطابـاƘ المخـتلفة داخل الحركة النسو         
الفلسـطينية في الحياة السياسيةÜ حيƚ من المفترƯ أن ملف مشاركة المرأة في الحياة السياسية هو باألساس                 
                    Ǚيمكن لنا و Ǚ ولكن Üǎأخر Ƙالحركة التي عليها أن تحمله وتضغط من أجل تبنيه من جها ǉولية هذƌمسـ

 :كال ƍهمال الجوانب األخرǎ والتي من أهمهابأي شكل من األش
تراجع دور األطر الجماهيرية النسوية الملحوظÜ فقد لعبƘ تلǁ األطر دورا بارزا في تأطير النساءÜ ولكن                ) 1

وبعـد أوسـلو تراجع دور هذǉ األطرÜ وأخذ اǙهتمام ببناء المƌسساƘ سواء الرسمية أو ƹير الرسمية يكون                  
 . شأنها شأن الحركاƘ الجماهيرية األخرǎ كالحركاƘ الطالبية والعماليةعلى حساب دور هذǉ األطر

سـيادة الطـابع الخدماتي على الطابع اǙستراتيجي في أحيان كƛيرة قد قلل من ƍمكانية لعب هذǉ الحركة                  ) 2
 .للدور المناط بها
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 تجاǉ مشاركة المرأة    ولكن Ǚ يجوز لنا بأي شكل من األشكال ƍلغاء دور هذǉ الحركة في خلق وعي جماهيري               
فقـد تبنƘƃ بعƯ المنظماƘ النسوية برامƝ خاصة بدعم النساء المرشحŇاǙ ƘنتخاباƘ المجلس التشريعيÜ وقام               
طـاقم شـƌون المرأة بتشكيل لجان تطوعية في المناطق لدعم هذا الموضوÜƳ وشاركƘ العديد من المراكز                 

المتطوعاƘ في هذǉ اللجانÜ باǙضافة ƍلى برنامƈ Ɲخر        النسـوية ببرنامƝ تدريبي نظمŇه الطاقم لتدريب النساء         
وبرامƝ أخرǎ خاصة بتوعية الجماهير النسائية حول       . لتدعـيم مشاركة النساء في المجالس المحلية والقروية       

موضوƳ الديمقراطية والمشاركة السياسيةÜ كذلǁ الذي قام به طاقم شƌون المرأةÜ وƈخر نظƃمته جمعية المرأة               
طينيةÜ وبرنامƈ Ɲخر نظƃمه مركز الدراساƘ النسوية بالقدسÜ باإلضافة ƍلى أن مركز الدراساƘ             العاملـة الفلس  

                ƜŇنتخابية وروǙا Ƙمنطقة القدس خالل الحمال Ƙلمرشحا ƘجتماعاǙم العديد من اƃالنسـوية في القدس قد نظ
 . لذلǁ تم توزيعه مجانا التي أفردƘ عددا كامال"صوƘ النساء"لبرامƝ جميع المرشحاƘ اǙنتخابية عبر مجلته 

 
      

مـا زالـƘ مـنظماƘ المجـتمع المدنـي Ǚ تتعامل بالجدية الكافية مع قضايا المرأةƍ ÜمŇا تجاوبا مع خطاب                     
أة األولوياƘ الذي تحŇدƘƛ عنه في بداية هذǉ الدراسةÜ وƍما بسبب عدم قناعة بعƯ المنظماƘ بأن قضية المر                

قضـية مجتمعـية Ǚ يمكن تجاوزها عند الحديƚ عن مجتمع مدني تسودǉ العدالة والمساواة والمساءلةÜ  وƍما              
 .بسبب ƹƍفالهم لذلÜǁ وأحيانا بسبب ترǁ هذا األمر للمنظماƘ النسوية للقيام به لوحدها

                  Üالمرأة Ƴللعمل مع موضو Ƙأو وحدا Ɲبرام Ƙقد أضاف Ƙالمنظما ǉهـذ Ưم مـن أن بعـƹأنه   وبالـر Ǚƍ 
ولǖسف فƎن معظم هذǉ الوحداƘ جاءƍ Ƙما في سياق التجاوب مع سياساƘ الممولينÜ وƍما في سياق اǙهتمام                 

 .في حين أن منظماƘ قليلة من تلǁ تهتم فعليا بقضية المرأة وأنتجƘ خطابا واضحا نحو ذلǁ. النظري
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א  א
 

 
شأنها أن تعزز من مشاركة وفعالية المرأة في الحياة السياسيةÜ فال بد            عـند الحديƚ عن التوصياƘ التي من        
 :من التطرق ƍلى عدة مستوياƘ من العمل

 ويتمƛل في تغيير صورة المرأة في المجتمع الفلسطينيÜ من صورة المرأة المتلقية ƍلى              المسـتوǌ األول،  ) 1
من صورة المرأة اǙتكالية    ... مرأة القوية من صورة المرأة العاجزة ƍلى صورة ال      ... صورة المرأة المشاركة  

من صورة المرأة العاطفية ƍلى صورة      ... التـي تعـتمد على ƹيرها ƍلى صورة المرأة المعتمدة على  ذاتها            
 .المرأة العقالنية التي تستخدم عاطفتها بشكل عقالني

 :يليولكي نصل ƍلى ذلÜǁ فهناǁ عدة ميادين يجب أن نعمل عليهاÜ وممكن تلخيصها فيما 
1.1        Ƙدخال التغييراƍ جتماعي وبالتاليǙا Ƴالنو Ƙوتقييمها بعدسا Üالدراسـية الحالـية Ɲمـراجعة المـناه 

وتلǁ هي باألساس مسƌولية مجتمعية . الالزمـة علـيها وصوƍ Ǚلى مناهƝ واعية وحساسة للنوƳ اǙجتماعي       
لمجتمع المدني وعلى رأسها    فمنظماƘ ا . تقـع علـى عاتق الحكومة ومنظماƘ المجتمع المدني في ƈن واحد           

منظماƘ حقوق اإلنسان بشكل عام والمنظماƘ النسوية بشكل خاƭ مطالبة ببرمجة هذا التوجه والعمل عليه               
 . مع الوزاراƘ المعنية

2.1                ǁوتل Üالصور ǁوالعمل على تصحيح مسارها بما يتالءم وتعزيز تل Üمتابعة وسائل اإلعالم بشكل دائم
اس على عاتق وزارة اإلعالم والتي Ǚ بد وأن تعمل بالتنسيق مع منظماƘ المجتمع        أيضـا مسƌولية تقع باألس    

والعمل في هذا المجال هو عمل شائǁ يتطلب الكƛير من الجهد والصبرÜ فهناǁ دوما عدة               . المدني ƈنفة الذكر  
ائل اإلعالم أن   ƍشـكاƘǙ في هذا المجال Ǚ بد للتعامل معهاÜ األولى تتعلق بفهم اإلعالم لدورÜǉ فهل على وس                

أما اإلشكالية األخرǎ فتتعلق . تعكس الواقع كما هوÜ أم عليها أن تنتقد هذا الواقع وتحاول أن تطرح بدائل له 
 .بحرية الرأي وحرية اإلعالمÜ وهنا Ǚ بد من مواجهة وسائل ƍعالم تحمل فكرا معينا وترŇوƜ له
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 البرامƝ التدريبية للعاملين في وسائل اإلعالم       وللـتعامل مـع هـذǉ اإلشكالياÜƘ فال بد من طرح العديد من            
حساسيتهن للنوƳ اǙجتماعي ولدور وسائل اإلعالم في اǙرتقاء بواقع         /المخـتلفة تهـدف ƍلى رفع حساسيتهم      

المجـتمعاƘ مـن ناحـيةÜ باإلضافة ƍلى تعزيز دور وسائل اإلعالم الحليفة والتنسيق معها وƹƍناء برامجها                 
 .امة في الرد على وتوفير بديل لوسائل اإلعالم التقليديةالمختلفة لتوفير قاعدة ه

 توجـيه العـناية الكافـية للعمل مع الفئاƘ المƛƌرة في المجتمع كفئة المعلمين والمعلماÜƘ المرشدين                 1.3
اǙجتماعييـن والمرشـداÜƘ اآلباء واألمهاÜƘ الشباب والشاباƘ من خالل التوجه لهم ببرامƝ تهدف ƍلى رفع               

ايا النوƳ اǙجتماعيÜ وتلǁ مسƌولية مناطة بالمنظماƘ النسوية بشكل خاƭ ومنظماƘ حقوق            حساسيتهم بقض 
 .اإلنسان بشكل عام

 يتمƛل في العمل على صعيد التشريعاƘ والقوانين المحلية بهدف الوصول ƍلى تشريعاƘ             المستوǌ الƙاني ) 2
ة التي تمكنƃها من المشاركة بما      تضـمن مشـاركة المـرأة في كافة مجاƘǙ الحياة وتضمن لها الحياة الكريم             

                  Üسيما اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة Ǚالدولية و ƘتفاقياǙـيق واƛيـتالءم وكافـة الموا
وهذا يتطلب العمل على كافة القوانين      ). بيجين(واتفاقـية حقـوق المـرأة السياسـية وبـرنامƝ عمل بكين             

فلكي تتمكن المرأة من    . Ƙ الخاصة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية      والتشـريعاƘ وعدم اǙكتفاء بالتشريعا    
المشاركة في الحياة السياسية Ǚ بد وأن تحترم ƍنسانيتها في كافة مجاƘǙ الحياةÜ وǙ سيما داخل األسرةÜ مما                  

التي تمكƃن  مرورا بكافة القوانين األخرǎ     ) األحوال الشخصية (يعني أن العمل يجب أن يبدأ من قانون األسرة          
               ƭالخاصة بالمساواة في فر Ƙوانتهاء بالقوانين والتشريعا ƘǙالمتساوية في جميع المجا ƭالمـرأة من الفر

 .المشاركة في الحياة السياسية
                Ƙووضع مقترحا Üوتحديد ما هو تمييزي منها Üالمعمول بها Ƙوهذا يتطلب العمل على دراسة كافة التشريعا

ظماƘ حقوق اإلنسان والمنظماƘ النسوية لتنظيم حمالƘ ضاƹطة على المجلس          للتغييرÜ وتضافر كل جهود من    
       Ƙالتشريعا ǁالوطنية كما           . التشـريعي مـن أجل تغيير تل Ƙوفي حالة فلسطين والتي لم تقر بها بعد التشريعا

 Ƙفال بد للعمل منذ اآلن على تقديم مقترحا Üسبق وأشرنا في الدراسة 
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Ü والمشاركة الفعŇالة في مناقشة وتقييم كافة مسوداƘ القوانين المطروحة          للمجلـس التشريعي تضمن المساواة    
 .اليوم أمام المجلس التشريعي للمصادقة عليها

3 (    Ƙالƙال ǌالديمقراطية             أمـا المسـتو Ƙبتعزيز التوجها ƭالخا ǎبد من العمل عليه فهو المستو Ǚ والذي 
تمع المدنيÜ المطالبة بمراقبة النهƝ الديمقراطي      داخـل الـبلدÜ وهـنا تقع المسƌولية على كافة منظماƘ المج           

حيƚ أن ƹياب الديمقراطية وكما بينƘƃ الدراسة عند الحديƚ عن          . داخلها أوǙ ومن ƛمŇ داخل مƌسساƘ الدولة      
التعييـناƘ وƍناطة المسƌولياƘ والترقياƘ وƍعطاء فرƭ التدريب يعد من األسباب المباشرة التي تتسبب في               

وباإلضافة ƍلى التعييناƘ فهناǁ    . ط بل الشخƭ المناسب عن المكان المناسب بشكل عام        ƍقصـاء Ǚ المرأة فق    
اǙنـتخاباƘ ومـا يرتبط بذلǁ من تعديل لقانون اǙنتخاباƘ بما يضمن المساواة في الفرƭ للجميعÜ وضمان                 

وعلى . وقتها سير جميع اǙنتخاباƘ سواء كانƘ انتخاباƘ المجلس التشريعي أو انتخاباƘ المجالس المحلية في            
مسـتوǎ مƌسسـاƘ المجتمع المدني ƍجراء انتخاباƘ الجمعياƘ واǙتحاداƘ واألطر النقابية بشكل ديمقراطي              

 .ودوري
4 (  Ʋالراب ǌالمجالس           المسـتو Ƙوعضوا ÜƘالمجلس التشريعي الحاليا Ƙيتضمن العمل والتنسيق مع عضوا 

حسين أدائهن وزيادة ƛقة اآلخرين بهنÜ وتحميلهن       الـبلدية والقروية وكافة النساء في مواقع القرارÜ من أجل ت          
                  ǎومد ÜحقاǙ قة النساء بالنساءƛ مما سيعزز Üرتقـاء بواقـع المرأة الفلسطينية كل من موقعهاǙولية اƌمسـ

 .انعكاس ذلǁ على دعم النساء للنساء في توصيل ممƛالƘ عنهن لمواقع اتخاذ القرار المختلفة
هو المستوǎ الذي يضمن تطوير وتعزيز عمل المنظماƘ النسوية          ف فـيما يـتعلق بالمسـتوǌ الƢـامس       ) 5

 :وصوǙ للعمل على التوصياƈ Ƙنفة الذكرÜ وفي هذا المجال فال بد من
                   Ƙوالمخيما ǎوضمان انتشارها في كافة المدن والقر Üعـادة بـناء األطـر واللجـان النسـوية القاعديةƍ ـ

 .الفلسطينية
باط هياكل وبرامƝ عمل جديدة لها تتالءم مع الوضع الحالي وما          ـ تقيـيم عمـل تلـǁ األطر واللجان واستن         

Ƙمانيناƛوأوائل ال Ƙاألطر في نهاية السبعينا ǁمنذ تأسيس تل Ƙصاحبه من تغيرا. 
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ـ التنسيق بين األطر النسوية والمراكز النسوية المتخصصةÜ بشكل يضمن توظيف خبرة المراكز وƍمكانياتها              
لتي من المفترƯ أنها تمƃƛل صوƘ المرأة الفلسطينية في القاعدة وتنظم جهود            لصالح تطوير عمل تلǁ األطر ا     
ƍن هذا التنسيق من المفترƯ أن يتم على قاعدة تعزيز خطاب حقوق المرأة        . النسـاء وصوǙ لتحقيق مطالبها    

 .حقوق ƍنسانÜ لوضع البرامƝ والسبل الكفيلة بتعزيز هذا التوجه والعمل المشترǁ عليه
سيق والعمل المشترǁ ما بين المنظماƘ النسوية ومنظماƘ حقوق اإلنسانÜ ودفع منظماƘ حقوق             ـ تعزيز التن  

 .اإلنسان لوضع حقوق النساء على أجندتها والنضال من أجلها
               ƘǙالنسوية العربية والعالمية بهدف تبادل الخبرة والتجربة وتعزيز النضا Ƙمع المنظما ǁـ تعزيـز التشبي

 .المشتركة
6  (   ǌويتعلق بأهمية النضال من أجل بناء الدولة الفلسطينية               السـادس المسـتو Üهام جدا ǎوهـو مسـتو 

المسـتقلةÜ وخاصة بعد الدمار الذي ألحقته السياسة الشارونية المتغطرسة في عرقلة بل وأحيانا في محو كل                 
 . 2002بريل  أ/ ƍنجازاƘ مƌسساƘ السلطة الوطنية الفلسطينية خالل حصار واجتياح مارس
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                ǎدائما أنها عند مستو Ƙبƛت Ƙوكان Üالمعاصر Ƙالكوي ƣالحركة النسائية الكويتية دورا محوريا في تاري Ƙلعب

وهو ما تجسد بجالء في الصورة الناصعة       . عليها عندما يتعلق األمر بقضايا وهموم الوطن      اآلمـال المعقودة    
            Ƙأب ƚحي ÜƘبان فترة الغزو العراقي للكويƍ الرجال "التي قدمتها المرأة الكويتية Ƙلى جانب      "أخƍ أن تقف Ǚƍ 

محدود كأمÜ وربة بيÜƘ    وتعددƘ أوجه عطائها الال   . الـرجل الكويتيÜ كتفا لكتفÜ في مقاومة الظلم والظالمين        
 . وعاملة ومقاومة وشهيدة

ƹير أنه يƌسفنا القول ƍننا قد دخلنا ƍلى القرن الحادي والعشرين والمرأة في مجتمعنا مازالƘ تعاني من وضع                  
وǙ بد من اǙعتراف هنا أن مجتمعاتنا       . عام يضعها دون الرجل في األسرةÜ وفي العملÜ وفي الحقوق المدنية          

ة ضـد النساء على مختلف األصعدةÜ تساعدها في ذلǁ ممارسة مغروسة في الƛقافة العامة               تمـارس الـتفرق   
وهي تفرقة نابعة من األعراف والتقاليد وبعƯ التفسيراƘ التراƛيةÜ أفضƍ Ƙلى           . لقطاعاƘ واسعة من السكان   

             ǁمن المنزل أو اختيار الشري Ɯشتى في التعليم والعمل والخرو Ƙتزال المرأة   . معاناة المرأة من صعوباǙو 
والمƌسف . تواجه حتى هذǉ اللحظة الكƛير من عدم المساواة في الحقوق والواجباƘ ألسباب قانونية أو عرفية              

                  Ƴقطا ǁفهنا Üالنساء أيضا Ưبل بع Üالرجال Ưتقف أمامه فقط جبهة بع Ǚ أن وعي المرأة بذاتها وبحقوقها
بذ ما هن عليه من واقعÜ و يقاوم أي تغيير مراد           منهـنÜ ألسـباب عديـدة تراƛـية وتعليمية واجتماعيةÜ يح          

 .ومطلوب
ورƹـم أن مجتمعاتـنا قد حققƘ خالل القرن المنصرم الكƛير من التقدم على المستوǎ اǙقتصاديÜ فƎنها لم                  

فأخذƘ تعلو األصواƘ التي تطالب . تحقـق القـدر نفسـه من التقدم على مستوǎ نظرة الƛقافة السائدة للمرأة     
 ƍلى البيÜƘ والتي تحملها المسƌولية عن الكƛير من الشرور اǙجتماعية باعتبارها أداة للفتنة              المـرأة بـالعودة   

ومـن المƌسـف هنا أننا نجد أنفسنا اليوم مطالبين بالدفاƳ عن أفكار ظنناها يوما قد أصبحƘ من              . والغوايـة 
Ƙالمسلما .Ƙالبدايا Ɯنتاƍ وكأنه قد كتب علينا أن نراوح مكاننا في مرحلة. 
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وقد ظلƘ  . 1"يشدƍ ǉلى الصحراء نسب وƍلى البحر سبب      "كان المجتمع الكويتي قبل النفط مجتمعا بدويا بحريا         

حـركة التغيـير في حياة المجتمع وƛقافته حتى مطلع هذا القرن بطيئة اǙيقـاƳ ومحدودة النطاقÜ يƛƌر فيها                  
 . لمجاورةÜ وبأسفارهم التجاريةÜ البرية والبحريةاتصال أبناء هذا المجتمع بالبلدان ا

الصيف حيƚ يكدح الناس في الغوƭ على اللƌلƍ :        ƌلى قسمين رئيسيين    "وكـان العامÜ عند الكويتيين ينقسم       
              ǎيسافرون على سفنهم الكبيرة للتجارة والنقل البحري خمسة شهور أخر ƚوالشتاء حي Üأربعة أشهر بطولها .

فهي تنجز أعمالها المنزليةÜ وترعى     . ǎ القيام بدورها ودور األب في ƈن واحد معا        ولـم يكـن أمام األم سو      
 .أطفالهاÜ وتقوم ببعƯ األعمال األخرǎ لتوفير احتياجاتها الضرورية

وكانـƘ صلة الكويƘ بالبادية Ǚ تقل عن صلته بالبحرÜ وقد يلتقي البحار بالبدوي في شخƭ واحد يذهب مع                   
ƌلƌعلى الل ƭم يستأنف حياة البدو في الصحراء بقية العامالسفينة للغوƛ 2"  صيفا.  

. وقـد أفضـى التزاوƜ الفريد بين حياتي البحر والبداوة ƍلى تمتع المجتمع الكويتي بسماƘ بالغة الخصوصية                
العالقاƘ "وهو ما تجسد في     . فالـنظام الدقيق الذي يحكم سفينة الغوƭ على اللƌلƌ ترǁ تأƛيرǉ على المجتمع            

يـن الناس كالƛقة المتبادلةÜ واǙعتماد على كلمة الشرف في المعامالÜƘ وتتمƛل في تكوين األسرة               الفـردية ب  
من بحارة سفينتهÜ وتتمƛل في التعاون البالƸ       ) الربان(ومكانة ربها فيهاÜ تلǁ المكانة التي تشبه مكانة النوخذة          

السفينة الواحدة على تسييرها ورعايتها     بيـن أبناء المجتمعÜ ذلǁ التعاون الذي يبدو واضحا في تعاون بحارة             
 .3"والذي بدونه يحيق بالجميع العطب

في األسرة الكويتية وتقاليدها التي تنظمƘ حسب أصول التنظيم    ": وكانـƘ تأƛـيراƘ الـبادية ملحوظة أيضا         
 فكان رب األسرة الحاكم ... القبلي الشائع في البادية

                                                 
1  Üعبد العزيز حسين "Ƙعن المجتمع العربي بالكوي Ƙمحاضرا"ƭ Ü79. 
2  ƭ Ü56 المصدر نفسه. 
3  ƭ Ü50 و 49 المصدر نفسه. 
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       Üكبير األسرة           المطلق صاحب الرأي النافذ والقول الفصل ſبل قد تتجاوز سلطة Üون األسرةƌش ƭحتى في أخ
وفي العالقاƘ اǙجتماعية الفردية نجد أن البدوي       .. ƍلى األسر األخرǎ التي ترتبط معها بنسب وصلة وقرابة        

وقد انعكسƘ هذǉ النظرة على مجتمعنا في الكويƘ فأصبحƘ واضحة في ... يقـدر لعـامل السن أهمية كبيرة     
Ǚا Ƙفي نطاق األسرة الواحدةالعالقا ƭ4"جتماعية بين الناس وباألخ  . 

فكانƘ المرأة شبه   . تمارس التمييز ضد المرأة   ) بطريركية(وكـان من الطبيعي أن تسود المجتمع ƛقافة أبوية          
ولعل من  ". معـزولة اجتماعياÜ فقد حظر على البناƘ في سن معينة الخروÜƜ وخاصة بناƘ األسر الميسورة              

لدǙلة هنا أن نذكر بما رواǉ المصلح يوسف بن عيسى القناعي في كتاباته عن الرجل الذي مر                 األشياء ذاƘ ا  
علـى بيƘ جارǉ فطرق الباب محتجاÜ وأخبرǉ أن نافذة المطبƣ العليا واسعة بعƯ الشيءÜ وأصواƘ النساء                 

 التفاخر بأن   وهو الذي نقل لنا أيضا    . تتسـرب مـنها للمارة في الخارƜ مع الدخانÜ وأصواƘ النساء عورة           
األولى حين تتزوƜ فتذهب ƍلى بيƘ الزوجيةÜ والƛانية عندما         (المرأة Ǚ تخرƜ من بيتها Ǚƍ مرتين في حياتها          

Ü وكأنه يتأفف   "كرمǁ اهللا "Ü وأن الرجل عندما يشير ƍلى أهله يبدأ بكلمة          )يتوفاها اهللاÜ فتخرƜ جƛتها ƍلى المقبرة     
 . 5"!!من ذكر السوء 

وكانƘ المدارس مقتصرة في مطلع هـذا القرن على تعليم         . نوير األولى من المدرسة   وجـاءƍ ƘرهاصاƘ الت
وكان عددها ƈنذاǁ قليال Ǚ يتجاوز خمس أو سƘ         . القـرƈن وعلـى قـراءة قبس من السيرة النبوية العطرة          

وكانـƘ المدرسة عبارة عن حجرة واحدة يجلس فيها التالميذ على األرƯ أما فراشها فكان من                . مـدارس 
ويذكر األستاذ عبد الرزاق البصير أن التعليمÜ في        . حصـير المصـنوƳ من خوƭ النخل أو أعواد القصب         ال

 .6ذلǁ الحينÜ كان بعضه مختلطا بين الجنسين

   

                                                 
4  ƭ Ü57 و 56 المصدر نفسه. 

الذي ". المرأة الخليجية واأللفية الƛالƛة"قدمƘ لمƌتمر " عربيالعولمة واألبعاد العلمية والƛقافية لدور المرأة في الخليƝ ال" محمد الرميحيÜ ورقة بعنوان  5
 .1999عقد في البحرين في العام 

Ü مجلة البيان الكويتيةÜ عدد 1970 من كلمة ألقاها األستاذ عبد الرزاق البصير خالل الزيارة التي قام بها وفد من رابطة أدباء الكويƘ للمغرب في عام  6
 .1970يوليو 
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ƹير أن بشائر التغيير بدأƘ في الظهور عندما بدأ         . وظـل التعلـيم علـى هـذا الحال حتى مطلع هذا القرن            
Ǚ يجوز أن يبقى على هذا الوضع وǙبد أن يتطور ليالئم حاجاƘ أبنائهÜ             المجـتمع يدرǁ بالتدريƝ أن التعليم       

. التي ازدادƘ مع اتساƳ حركة التجارة واتصالهم مع العالم الخارجـي ومع تطلعهم ƍلى بناء مجتمع عصري               
                  Ƙارتبط Ƙاألولى لتأسيس تعليم نظامي في الكوي ƘǙلة في هذا الصدد أن المحاوǙالد Ƙومـن األشـياء ذا

وهو ما حدƚ على سبيل المƛال عند تأسيس        . ادراƘ شعبية وحمالƘ تبرعاƘ أسهم فيها كل أبناء الكويƘ        بمـب 
 . 1912أول مدرسة نظاميةÜ وهي المدرسة المباركيةÜ في العام 

 
    

ف األصعدة   حدƛا ƹير مصير المنطقة العربية بأسرها على مختل        1946كـان البدء في ƍنتاƜ النفط في العام         
وكان التطور  ". لكن التغيير في الكويƘ كان حادا وواسعا وفوريا       . اǙجتماعية واǙقتصادية والسياسية والƛقافية   

الوافـد عنـيفا وشديدا في نوعه وكمهÜ  فشرƳ يغزو بسرعة وƹلظة ما ألفه المجتمع من عاداƘ وتقاليد وقيم                    
ها مجتمعا جديدا Ǚتزال سماته وخصائصه في دور        اجتماعـيةÜ محاوǙ دون ƍشفاق أن يحل محلها ويصنع من         

وزاد مـن حدة التغيراƘ أن النهوƯ اǙجتماعي الذي حدƚ في أعقاب الحرب العالمية الƛانيةÜ               . 7" التكويـن 
مـترافقا مـع استخراƜ النفط بكمياƘ تجاريةÜ واكب أيضا ظهور عالم جديد ƛنائي األقطاب وصعود حركة                 

 .التحرر العربي
     Ƙسـنوا Ƙعلى نفسها وعلى العالم من حولها            وكانـ Ƙتفتح الكوي Ƙالفترة هي سنوا ǁحركة  . تلـ Ƙواتسع

وبدأ األدباء والشعراء يتأƛرون جليا بما يكتب في        . اǙتصـال الƛقافي بين الكويƘ و الخارƜ أكƛر من ذي قبل          
معارف وجسدƘ  حقيقية قامƘ بها ƍدارة ال    « ƛورة تعليمية »وشهدƘ هذǉ الفترة أيضا     . مصـر والشام والعراق   

كل طموحاƘ التجربة الكويتية الفريدة الرامية ƍلى اللحاق بالقرن العشرين من خالل تحقيق نهضة شاملة في                 
ƘǙرسال الطالب للدراسة في . جميع المجاƍ دارة المعارف فيƍ Ƙوبدأ 

                                                 
 .81 حسينÜ مرجع سابقƭ Ü  عبد العزيز 7
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 1939العام  فبعد البعƛة األولى التي أرسلها المجلس التشريعي في         . الجامعـاƘ والمعـاهد العليا في مصر      
 طالباÜ  17 وضمƘ   1940وضمƛ Ƙالƛة طالبÜ جاءƘ البعƛة الƛانية التي أرسلتها ƍدارة المعارف في العام             

 .  طالبا65 عقب نهاية الحربÜ وكانƘ أكبر البعƛاƘ وعددها ƛ1945م الƛالƛة في عام 
Ü والتوسع في تعليم البناÜƘ     المجانية التامة للتعليم  : واعـتمدƘ هـذǉ الƛورة التعليمية على ستة أعمدة رئيسية           

والتوسـع فـي ƍرسال البعƛاƍ Ƙلى الخارÜƜ وتعميم رياƯ األطفالÜ واǙهتمام بالمدارس والمدرسينÜ وربط               
 .التعليم بالƛقافة

. وقـد أسـفرƘ هـذǉ الƛورة عن نهضة تعليمية وƛقافية ساهمƘ في ƍرساء الدعائم الحقيقية للكويƘ الحديƛة                 
 طالبا  6292اإلشارة ƍلى أن العدد اإلجمالي للطلبة قد قفز خالل هذا العقد من             وللدǙلـة على حجمهاÜ تكفي      

أي تضاعف عددهم بمقدار سبعة      (1960 طالبا وطالبة في العام      ƍ 40211لى   1951وطالـبة فـي عام      
      Ƙفي العام      ). أضعاف تقريبا في أقل من عشر سنوا Ƙووصل   1772 هو   1951وكان عدد الطالبا Üطالبة 

 مليون  32وقفزƘ ميزانية التعليم خالل نفس الفترة من        .  طالبة ƍ 15215لى   1959 العام   هـذا الـرقم في    
Ü وهو مبلƍ 1959-1960   Ƹلى حوالي مائتي مليون روبية في العام         1953 ـ   1952روبـية فـي العام      

 .8من مجموƳ دخل الدولةĖ 10كان يعادل حينئذ أكƛر من 
 يسيرةÜ فقد قاومته قوǎ اجتماعية عديدة ألسباب مختلفةÜ كما          ƹـير أن دخول المرأة ƍلى التعليم لم يكن عملية         

فقد دخلƘ المرأة سلǁ التعليم في المناطق الحضرية        . أن بعƯ فئاƘ المجتمع لم تقبل عليه جميعا مرة واحدة         
أبكـر مـن المـناطق الريفية أو من الباديةÜ وفي العاصمة أبكر من المناطق األخرÜǎ ووسط العائالƹ Ƙير           

 .بل عائالƘ المناطق القبلية ذاƘ العالقاƘ اǙجتماعية المحافظةالقبلية ق
واستمر التعليم لفترة طويلة مقصورا على المستوǎ ما دون الجامعيÜ األمر الذي أدƍ ǎلى خروƜ دفعاƘ من                 

 الفتياƘ للتعليم الجامعي في الخارƜ في أواخر 

                                                 
Ü نشرƘ في كتاب عبد العزيز حسين وحلم التنوير العربيÜ دار سعاد الصباحÜ "رحلة في عقل رائد تنوير"سليمان ƍبراهيم العسكريÜ دراسة بعنوان .  د 8

1995. 
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الفتياƘ في الستينياƘ في بلد مƛل الكويÜƘ       ولو لم تتوافر جامعة تقبل      . العقــد الخـامس من القرن الماضي      
 .لحرم كƛير من رجال ونساء هذا الجيل من التعليم الجامعيÜ خاصة النساء

ولكن التعليم كان أداة من األدواƘ الفاعلة التي راكمƘ على مر الزمن وعيا رجاليا ونسائيا بدور المرأةÜ كما                  
استمدتها من التعليمÜ وبالتالي من     « قوة»صلƘ عليه من    أعطƘ المرأة شيئا من الحرية المجتمعية نتيجة ما ح        

 .اǙستقاللية المادية عندما التحقƘ بالوظيفة
 

   
ومن الناحية  . 2001من جملة عدد المواطنين حسب تقديراƘ السكان في نهاية العام           Ė 6.50تمƛل النساء   

      Ƙالحادة التي أفرزها مجتمع اليسر المنفتح على         التعليمية تتفوق المرأة على الرجل نتيجة للتناقضا Ƙوالتعقيدا 
من جملة الشهاداƘ الجامعية وما فوقها في الكويĖ        Ƙ 61وتستحوذ النساء على    . العـالم والمحافظ في ƈن معا     

أما نسبة الطالباƘ الكويتياƘ المسجالƘ في جامعة الكويƘ فأكƛر من ضعف           . 2001حـتى منتصـف العام      
Ė 31من ƍجمالي الطالب مقابل     Ü69 Ė وتبلƸ هذǉ النسبة     2000-1999سجلين في العام    الطلبة الذكور الم  

في التعليم العام   ) 7.50Ė(وتمƛل اإلناƚ أكƛر من نصف عدد الطالب الوطنيين         . نسـبة الطـالب الذكـور     
من المجموƳ الكلي للطالب في كل المراحل       Ü9.45 Ė ونسبة   2000-99الحكومـي فـي العام الدراسي       

 . ورياƯ األطفال بالتعليم الخاƭ األهلي) قبل الجامعية(ة التعليمي
. أمـا على مستوǎ نزول المرأة ƍلى العملÜ فƎن التناقضاƘ الحادة تظهر مجدداÜ ولكن هذǉ المرة ضد المرأة                 

في ƍ 8.12 Ėلى   1958في العام   Ė 1.4ورƹـم ارتفـاƳ معدƘǙ مساهمتها في قوة العمل في الدولة من             
 .2001في منتصف العام ƛ Ü36 Ėم ƍلى حوالي 1992في العام Ė 25.3  لتصل ƍلى1980العام 

من ƍجمالي قوة العمل Ė 6.94وتـتركز قوة العمل النسائية في القطاƳ الحكوميƍ Üذ يعمل في الحكومة نحو         
-3-30حسب الحالة في    (في القطاƳ الخاƭ الكويتي     Ė 4،4الكويتـية من النساءÜ مقابل نسبة Ǚ تتجاوز         

2001 .( 
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 2000-99تل النساء نسبة مرتفعة من أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العام الحكوميÜ وصلƘ في العام               وتح
ونسبة أخرǎ عالية ضمن العاملين في وزاراƘ الصحة والتجارة والشƌون اǙجتماعية والمالية            ƍ9.64 Ėلى  

 . وƹيرها من مƌسساƘ الدولة
كيل وزارة مساعدÜ وسفيرةÜ ومديرة جامعةÜ ورئيس       وتشـغل المرأة الكويتية حاليا منصب وكيل وزارةÜ وو        

ǎمن الوظائف المرموقة األخر ǁير ذلƹ لىƍ Üǎعالمية كبرƍ Ƙسساƌورئيسة تحرير في م Üدارةƍ مجلس . 
وأعطـƘ القوانيـن المرأة المرتب األساسي نفسه للوظيفة نفسها التي يشغلها الرجلÜ وƍجازة وضع مدفوعة                

وصدر مرسوم قبل خمس سنواƘ أباح      . مة مدفوعة األجر لمدة أربعة اشهر     األجـر لمدة شهرينÜ وƍجازة أمو     
للمـرأة الكويتـية التقاعد بعد خدمة في الوظيفة لمدة خمسة عشر عاماÜ في حين Ǚ يحق للرجل التقاعد قبل                    

 . خدمة عشرين سنة في العمل
Ƙ النسائية الكويتية وصل ƍلى     وفيما يتعلق بالعمل التطوعي وأنشطة المجتمع المدني األخرǎ فƎن عدد الجمعيا          

وهناǁ عدد من اللجان النوعية للمرأة داخل . خمـس تمـارس أنشـطة اجتماعـية وƛقافية ورياضية متنوعة         
جمعياƘ النفع العام الكبرǎ كاللجنة النسائية في جمعية اإلصالح اǙجتماعيÜ وجمعية ƍحياء التراƚ اإلسالمي              

 . ل الكويƘ وƹيرهاولجنة المرأة باǙتحاد العام لنقاباƘ عما
ويمكن القول ƍن هناǁ    . ورƹـم ذلـÜǁ فـƎن الوضع العام للمرأة في الكويƘ يتسم بالتشوش وعدم الوضوح              

تناقضـا حـادا بيـن المكتوب والممارسÜ بين القانوني والمجتمعيÜ رƹم الدستور الحديÜƚ الذي نƭ على                 
قد نصƘ المادة التاسعة من الدستور الكويتي       ف. المساواة بين المواطنينÜ وعلى حماية المرأة والطفل واألسرة       

األسـرة أسـاس المجـتمعÜ قوامها الدين واألخالقÜ وحب الوطنÜ يحفظ القانون كيانهاÜ ويقوي               "علـى أن    
الدولة ترعى النشء   "كما نصƘ المادة العاشرة على أن       . "أواصـرهاÜ ويحمـي فـي ظلها األمومة والطفولة        

 ."ال األدبي والجسماني والروحيوتحميه من اǙستغالل وتقيه من اإلهم
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وقـد شـهدƘ القوانين الكويتية الكƛير من التطور نتيجة للتغيراƘ الحادƛة في المجتمعÜ حيƚ سن العديد من                  
التشـريعاƘ فـي المجاƘǙ اǙقتصادية والمدنية لمواكبة تلǁ التطوراƘ التي أƛرƘ بعمق على األسرة وعلى                

 .9ن قوانين األحـوال الشخصية عندما صدرƘ قننƘ أعرافا قائمةحجمها وطبيعة دورها اǙجتماعيƹ Üير أ
ويمكـن القـول ƍن هـناǁ فجواƘ ملحوظة في مجمل الوضع القانوني للمرأة في الكويÜƘ بما في ذلǁ عدم                    
قانونية الزواƍ Ɯن لم يوافق عليه ولي األمرÜ بما يعنيه ذلǁ من تجريد المرأة من حقها في تزويƝ نفسهاÜ وفي                    

  Ǚالحا Ưلزام الزوجة بالطاعة             بعـƍو ÜƜوعدم تحديد سن الزوا ÜƘوعدم تقنين تعدد الزوجا Üبطالهƍ يمكن Ƙ .
                 Üالمرأة المرتب األساسي نفسه للوظيفة نفسها التي يشغلها الرجل Ƙنفا عن أن القوانين منحƈ ǉم ما ذكرناƹور

الة العددية والحالة التعليمية    فـƎن تولـي المـرأة الكويتـية للوظائف القيادية مازال محدودا جدا مقارنة بالح              
ومازالƘ المرأة الكويتية محرومة من تولي بعƯ الوظائف وولوƜ بعƯ الميادين ومنها العمل             . والوظيفـية 

بالقضـاء والشرطة والجيشÜ رƹم أن المرأة تولƘ عمادة كلية الحقوق ولديها مكاتب محاماة عديدةÜ وبرƹم                
ويوجد خمس عشرة أسيرة من بين أكƛر من        . لعراقي اآلƛم أنهـا قدمـƛ Ƙمـان شهيداƘ في التصدي للغزو ا          

بل ƍن بعƯ القوǎ اǙجتماعية استخدمƘ قانون      . ستمائة أسير تسعى الكويƘ ومعها العالم أجمع لǘفراƜ عنهم        
وربما . الـتقاعد المبكر لتشجع على تقليƭ الدور اǙقتصادي والوظيفي للمرأة الكويتية وƍعادتها ƍلى المنزل             

 . أن القانون أعطى هذا الحق دون أن يفرضهكان العزاء
وبشـكل عامÜ يمكننا القول ƍن المرأة قد خطƘ خطواƘ كبيرة في الدخول ƍلى سوق العملÜ واقتحمƘ الكƛير                  

لكن  عمل   . مـن مجاƘǙ العملÜ خاصة في الƛلƚ األخير من القرن العشرين بعد أن تهيأ لها العلم والتدريب                
 والواقع أن . مهن محددة كقطاعاƘ الصحة والتدريس والعمل المكتبيالمرأة في الغالب يتركز على 

                                                 
Ü المƌتمر الرابع "األسرة والطفولة"في كتاب " أحكام األسرة في الخليƝ بين رواسب الماضي ومقتضياƘ الحاضر" هـيا راشد الخليفةÜ دراسة بعنوان   9

 .Ü1988 نشر في الكويƘ 87للمرأة في الخليÜƝ ديسمبر 
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اǙستقالل المادي للمرأة يعني في جانب منه حصولها على دخلÜ وفي الغالب يتأتى هذا من دخولها ƍلى سوق                  
ورƹـم التحسن الكبير الذي طرأ في الربع األخير من القرن العشرين على فرƭ المرأة في سوق                 . العمـل 

ـ    ويواجه سعي المرأة نحو    . Ǝن المصـاعب األخرǎ التي تحد من استكمال استقاللها مازالƘ قائمة          العمـلÜ ف
فهناǁ اǙستنكار اǙجتماعي . تحقـيق اسـتقاللها اǙقتصادي ـ بدرجاƘ مختلفة ـ أشكاǙ من المقاومة عديدة   

 في بيئة   Harassmentلعمـل المـرأةÜ وهناǁ التمييز في الترقياƘ والمكافÜƘƉ فضال عن ظاهرة المضايقة              
العمل أو في األماكن العامةÜ والتي تأخذ شكل المضايقة الشخصية أو العامةÜ وǙ تجد أƹلبية النساء القدرة أو                  

 . الفرصة للشكوǎ أو حتى المقاومةÜ وهو ما يعني تحمل المرأة ألعباء ƍضافية ƹير عبء الخروƜ للعمل
وجة األجنبية للرجل الكويتي تصبح مواطنة بعد فترة من         وتـتعدد أشـكال التمييز القانوني ضد المرأةÜ فالز        

بل وتحرم المواطنة   . الزمـنÜ بينما تحرم القوانين زوƜ الكويتية وأبناءها من حق المواطنة وتعاملهم كأجانب            
وقد يتعدǎ الحرمان القانوني    . المـتزوجة مـن أجنبي من بعƯ حقوق المواطنةÜ مƛل التمتع بƎعاناƘ السكن            

 قانوني ضدهاÜ على سبيل المƛال      "عنف"معاتـنا األحوال الشخصية ƍلى الجنائية في ƍباحة         للمـرأة فـي مجت    
ـ        التي تنƭ على العذر المخفف لمƛل الجرائم التي ترتكب         « جرائم الشرف "القوانيـن التـي تنظم ما يسمى ب

 .10"ضد المرأةÜ بينما Ǚ ينطبق األمر نفسه على الرجل
 

  
يموقراطية للكويتيين عل طبق من ذهبÜ وǙ كانƘ هبة من السماءÜ وƍنما جاءƘ نتيجة لحالة من                لـم تأƘ الد   

الوعي المبكر بضرورة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارÜ وتنظيم العالقة بين الحاكم والمحكومÜ وبناء دولة               
Ƙالمعتمدة على الفصل بين السلطا Ƙسساƌالم .Üوانطالقا من هذا الوعي المبكرƘǙتقدم عدد من رجا  

                                                 
10   Üالعربية" حـنان نجم Ƙالمرأة العربية وقوانين العقوبا Ňورقة مقدمة لندوة المرأة "العنف ضد Ü"مائة عام على تحرير المرأة" Üقافةƛالمجلس األعلى لل Ü

 .99القاهرة أكتوبر 
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 بمذكرة ƍلى حاكم البالد ƈنذاÜǁ والد األمير الحالي الشيƣ جابر 1921 فبراير 22الكويـƘ البارزيـن فـي      
وقد وافق  . األحمـد الصـباحÜ طالبوا فيها بتشكيل مجلس للشورǎ يعين الحاكم على تصريف شƌون الوطن              

يار مجلس بلديÜ تبعتها انتخاباƘ مجلس      Ü أجريƘ انتخاباǙ Ƙخت   1932وفي  . الحـاكم  علـى هـذا الطلب       
 تم انتخاب   1939 انتخاب أول مجلس للشورƛ Üǎم في العام         Ü1938 وشهد العام    1936المعارف في العام    

 . مجلس تشريعي جديدÜ بادر ƍلى وضع مشروƳ دستور لم يقر
        Ƙقبل استقالل الكوي ƘǙالمحاو ǉكل هذ Ƙنه     . وقـد جرƍ نه يمكن القولƎف Üم جديتهاƹتشكل حالة    وبر Ƙا كان
وبعد ƍعالن اǙستقالل أصدر أمير دولة الكويƘ القانون        . جنينية لوǙدة الحالة الديموقراطية المعمول بها حاليا      

دستور يبين نظام الحكم على أساس      » القاضي بƎنشاء مجلس تأسيسي يقوم بƎعداد        1962لسـنة   ) 1(رقـم   
 يناير  6وجرǎ انتخاب أعضاء هذا المجلس يوم       . «هدافهاالمبادƏ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويƘ وأ      

 Ü11 وصدق عليه األمير في      1962 نوفمبر   Ü3 وانـتهى مـن صياƹة مشروƳ الدستور وأقرǉ في           1962
 .  لتبدأ البالد مرحلة الشرعية الدستورية1962نوفمبر 
مجالس لǖمةÜ  Ü أجريƘ اǙنتخاباƘ تسع مراÜƘ وتشكلƘ تسعة        1999 يوليو   3و1963 يـناير    23وبيـن   

                    ƭحر ǎمد Üالتي تعد من أعالها عالميا Üجمـيعها مـن واقـع المشاركة الشعبية من قبل الناخبين Ƙأكـد
وقد تعرضƘ المسيرة الديمقراطية للتعطيل بشكل      . الكويتيين على الديمقراطية وعلى وجود البرلمان المنتخب      

 أكتوبر  5 و 1986يو   يول Ü3 و 1980 أƹسطس   24 و 1976 أƹسطس   ƹ29ـير دسـتوري مرتين بين       
 .1999 يوليو 3 مايو و4وحل مجلس األمة الƛامن دستوريا بين . 1992

 
   

التي عرفتها الكويƘ منذ اǙستقالل وحتى      ) البرلماناƘ(لـم تشارǁ المرأة كنائبة أو مرشحة في مجالس األمة           
: ƭ في مادته التاسعة والعشرين على أن      فهوÜ أي الدستورÜ قد ن    . ولم يكن ذلǁ بسبب علة في الدستور      . اآلن

" Ǚو Üالعامة Ƙالقانون في الحقوق والواجبا ǎوهم متساوون لد Üالناس سواسية في الكرامة اإلنسانية 
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كما نƭ الدستور في مواضع مختلفة على       . "تميـيز بينهم في ذلǁ بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين            
الـرأي والبحƚ العلميÜ وحق تكوين الجمعياƘ والنقاباÜƘ وعقد         الحـرية الشخصـيةÜ وحـرية اǙعـتقاد و        

اǙجـتماعاƘ العامـةÜ والـتجمعاƘ ومخاطبة السلطاƍ ÜƘلى ƹير ذلǁ من المبادƏ والقيم والمƛل التي تجعله                 
جديـرا باǙحـترام وبالتمسـǁ به كمرجعية وتجعله واحدا من الدساتير المتقدمة التي تحفظ وتصون حقوق                 

 . اإلنسان وكرامته
وتمـارس المـرأة الكويتـية حقوقهـا في المناقشة وƍبداء الرأي في القضايا السياسية والعامةÜ وتشارǁ في                  

وهي عضو  . انتخاباƘ اǙتحاداƘ الطالبية والمهنية والعماليةÜ والجمعياƘ والروابط وتترشح لمجالس ƍدارتها         
وتنظم .  وتتاجران بماليين الدوǙراƘ   في مجلس ƍدارة جمعيتين تعاونيتينÜ تخدمان عشراƘ األلوف من البشر         

المـرأة الكويتـية وتشارǁ في حلقاƘ النقاش والمƌتمراƘ داخل الكويƘ وخارجهـاÜ وتدلي بوجهاƘ نظرها               
ƍزاء القضـايا المحلـية واإلقليمية والدوليةÜ وترجع ƍليها هيئاƘ شعبية ورسمية ألخذ رأيها في قضايا مهنية                 

 . أكدƘ المرأة تفوقها في ميدانها
 

   
 في من يدلي برأيه في      "شروط الناخبة " مـن دستور دولة الكويƘ على ضرورة توافر          82نصـƘ المـادة     

 لسنة  35ومادة شرط الناخب هذǉ وردƘ في القانون رقم         . انـتخاباƘ مجلـس األمـة أو يترشـح لعضويته         
ونصƘ هذǉ المادة على أنه     .  األولى Ü الصـادر في اليوم التالي لصدور الدستورÜ وبالتحديد في مادته          1962

 من  20كما نصƘ المادة    . "..لكل كويتي من الذكور بالƸ من العمر ƍحدǎ وعشرين سنة كاملة حق اǙنتخاب            "
القـانون في من يرشح نفسه لعضوية مجلس األمة أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول اǙنتخابÜ وهو ما                   

 . الذكور بحكم المادة األولىيحرم المرأة من هذا الحق ألنه مقتصر على
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وهكـذا ولد التناقƯ الذي لم تستسلم له المرأة بين دستور يساوي بين المواطنين وبين قانون انتخاباƘ يفرق   

وقد قامƘ النساء من خالل جهود العديد من جمعياƘ النفع العامÜ وهو اǙسم الذي يطلق               . بينهم بسبب الجنس  
لكويÜƘ ومن بينها الجمعية الƛقافية اǙجتماعية النسائيةÜ بمحاوƘǙ لتسجيل         على منظماƘ المجتمع المدني في ا     

ولتغيير هذا النƭ   . أسـمائهن في جداول الناخبينǙƍ Ü أنŇ تلǁ الجهود باءƘ بالفشل لصراحة النƭ القانوني             
حكم المحكمة  Ǚ Ü بد أن تتم المبادرة من قبل مجلس األمة أو من قبل الحكومة أو من خالل                  )ƍلغاء أو تعديال  (

وفي حالة مبادرة مجلس األمة أو الحكومةÜ فƎنه يلزم توفير أƹلبية برلمانية للموافقة على التغيير               . الدستورية
 .أو التعديل المطلوبÜ وهو ما لم يتحقق في المحاوƘǙ السبع التي جرƘ حتى اآلن

 
     

تها أو شاركƘ فيها المرأة الكويتيةÜ ومبادراƘ من بعƯ النواب المƌمنين           بـناء علـى تحـركاƘ شعبيةÜ قاد       
           ƘنتخاباǙعديدة لتغيير المادة األولى من  قانون ا ƘǙمحاو Ƙجر Üالجهود في معظم     .بحقوق المرأة Ƙوتركز

الحـاƘǙ علـى ƍعطـاء المرأة حق اǙنتخاب والترشيح لمجلس األمةÜ في حين تركز القليل منها على حق                   
Ǚحق الترشيحا ǎالسبع على النحو التالي . نتخاب فقط كمرحلة يتبعها في مرحلة أخر ƘǙالمحاو Ƙوقد جر: 
  

  Ǎوالترشيح من              1972 في العام    :األول ƘنتخاباǙعندما طلب نائب في ديسمبر بتمكين المرأة من حقها في ا 
النسائي األول للمرأة الكويتية الذي     خـالل تعديـل قانونـي اǙنتخاباÜƘ وجاءƘ المطالبة بعد انتهاء المƌتمر             

وعلى ƛƍرǉ تقدم وفد منبƛق عن ذلǁ المƌتمر بمذكرة ƍلى مجلس           . 1971نظمته ƍحدǎ الجمعياƘ في ديسمبر      
 وحصل مشروƳ القانون المقدم من النائب على . األمة مطالبا بحق المرأة السياسي
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خمسون باǙنتخاب والباقي   (ن منهم مجلس األمة     تأييد اƛني عشر عضوا فقط من بين أكƛر من ستين نائبا يتكو           
 ). أعضاء في الحكومة

Ǚƍ Ü أنŇ المشروƳ المقترح بتعديل قانون اǙنتخاب رفضته لجنة الشƌون           1981 في مايو من العام      :الƙانـية   
وعندما أصر البعƯ على ضرورة مناقشة مشروƳ القانونÜ لم ينل تأييد سوǎ            . الداخلية والدفاƳ في المجلس   

 . عة من النواب فقطسب
 عندما تقدم أحد أعضاء مجلس األمة باقتراح مماƛل لالقتراحاƘ          1986 جـرƘ وقائعها في العام       :الƙالـƙة   

 . السابقةÜ ولكن اǙقتراح لم ير النور
 باقتراح يعطي المرأة حقوقها السياسية      1992 عـندما تقـدم عضـو في مجلس األمة في العام             :الـرابعة   

ى ƛمانية عشر عاماÜ لتوسيع دائرة الناخبينÜ وفشل اقتراحه لعدم حصوله على التأييد        ويخفـƯ سن الناخب ƍل    
 . المطلوب
Ü حيƚ تقدم أربعة نواب باقتراح ƍعطاء المرأة حقوقها السياسيةÜ ولم           1996 وجرƘ أمام مجلس     :الƢامسـة

 . يكن مصيرǉ أفضل من سابقيه
ن باǙقتراحاƘ نفسهاƍ Ǚƍ Üن اقتراحهما المقدم        نفسهÜعندما تقـدم عضوا   1996 وشهدها مجلس    :السادسـة   

 .  انتهى ƍلى النتيجة نفسها التي انتهƍ Ƙليها كل اǙقتراحاƘ السابقة1997في يناير 
ففي .  وربمـا كانـƘ أهم المحاوƘǙ على اإلطالقÜ وبادرƘ بها الحكومة استجابة لرƹبة أميرية              :السـابعة   

Ü صرح نائب رئيس الوزراء بأن ولي العهد رئيس         1999 مايو   16أعقـاب اجـتماƳ مجلس الوزراء يوم        
مجلـس الـوزراء أبلƸ المجلس رƹبة أمير الكويƘ منح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية في اǙنتخاب                 
والترشـيح لمجلس األمة والمجلس البلدي تقديرا لدورها الحيوي في بناء وتنمية المجتمعÜ واǙرتقاء بهÜ ولما                

     Ƙعلى امتداد              قدمـته مـن تضـحيا Ƙلها الكوي Ƙالتي تعرض Ƙزاء مختلف التحدياƍ ولƌجسـام ودور مس 
 . تاريخها
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وبـالفعل كلـف مجلس الوزراء لجنة الشƌون القانونية التابعة له بƎعداد األداة القانونية الالزمة لتنفيذ رƹبة    
من قانون اǙنتخاب بما     مايوÜ اعتمدƘ لجنة وزارية مشروƳ مرسوم بتعديل المادة األولى           17وفي  . األمـير 

يتـيح للمـرأة الكويتية التسجيل في جداول الناخبينÜ وممارسة حقوقهـا السياسية اعتبارا من انتخاباƘ العام                
من " مايوÜ اعتمد مجلس الوزراء مشروƳ تعديل المادة المذكورةÜ حيƚ تم حذف عبارة              23وفـي   . 2003
وبذلǁ انتهƘ التفرقة بين    . ين سنة حق اǙنتخاب    وأصـبح لكل كويتي بالƸ من العمر ƍحدǎ وعشر         "الذكـور 

 مايوÜ ونشر في الجريدة     25وصادق أمير البالد على المرسوم بقانون يوم        . الجنسـين فـي حـق اǙنتخاب      
وقد أƛار صدور القانون ردود فعل واسعةÜ معظمها كان مرحباÜ والقليل منها            . 1999 يونيو   6الرسمية يوم   

 .فكيف فاز المعارضون برƹم وصفهم باألقلية. قانونأكد معارضته وتوعد بƎسقاط ال
 

   
 األمير حق حل مجلس األمةÜ على أن تجرǎ اǙنتخاباƘ للمجلس الجديد في 107أعطـى الدستور في مادته     

 3 مايوÜ وأجريƘ انتخاباƘ المجلس الجديد يوم        4وقد حل مجلس األمة الكويتي يوم       . موعد Ǚ يجاوز شهرين   
وقد أجاز الدستور   . وخالل فترة الحلÜ أصدرƘ الحكومة ستين مرسوما بقانون       . 1999 العام   يولـيو مـن   

لǖمير ƍصدار مراسيم بقوانينÜ في فترة عطلة المجلس أو حلهƍ Üذا حدƚ ما يوجب اإلسراƳ في اتخاذ تدابير                  
Ư المراسيم على   Ü أكد على ضرورة عر    71ولكن الدستور في المادة نفسهاÜ أي المادة        . Ǚ تحـتمل التأخير   

مجلـس األمة خالل خمسة عشر يوما من تاريƣ صدورهاƍ Üذا كان المجلس قائماÜ أو في أول اجتماƳ له في   
 .حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعيÜ وǙƍ زال أƛر المراسيم بقوانين بأƛر رجعي
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ولى من قانون اǙنتخاب    وبعـد مناقشاƘ واسعة ومطولة تم عرƯ المرسوم بقانون الخاƭ بتعديل المادة األ            
وقد أيدƛ ǉالƛون نائبا في حين عارضه اƛنان وƛالƛون وامتنع          . 1999 نوفمبر   30للتصـويƘ فـي جلسـة       

Ƙوتأجل مجددا حصول المرأة على حقوقها السياسية. عضوان عن التصوي Üالمحاولة األخيرة Ƙسقط ǁوبذل . 
 

  
ن المرأة الكويتيةÜ على الرƹم من فشل المشروÜƳ قد حققƘ الكƛير من            أعـتقدÜ من وجهة نظري الشخصيةÜ أ      

وأعـتقد أيضـا أن ما حققته المرأة بعد المبادرة األميرية جعل احتماƘǙ حصولها على حقوقها                . المكاسـب 
 : أكƛر واقعية من أي وقƈ ƘخرÜ لǖسباب التالية 2003والمشاركة في انتخاباƘ العام 

       Ü30فاز  المرسوم بقانون بتأييد      ـ مـن الناحـية العددية Üوهو رقم لم يحصل من قبل Üعضوا في البرلمان 
 . مقارنة بما جرǎ مع المحاوƘǙ السابقة

ـ أكـد عـدد ƹير قليل من النواب الذين صوتوا ضد المشروƳ أنهم لم يصوتوا ضد حقوق المرأة السياسية                    
في ƹياب مجلس األمة Ǚ تتوافر فيها صفة        ولكنهم صوتوا ضد ƍصدار مراسيم بقوانين       . ومسـاواتها بالرجل  

وقال نفر منهم ƍن حكومة تصدر ستين مرسوما بقانون خالل شهرين تنصب من             . اǙسـتعجال أو الضرورة   
 . نفسها مشرعاÜ وتلغي دور السلطة التشريعية الممƛلة بالبرلمان

 فيهاÜ ولكن ƹير ذلǁ كان      وقـال هـǙƌء ƍنهم وافقوا على مراسيم قوانين الميزانياƘ لتوافر صفة الضرورة            
                Üومنها ما يتعلق بحقوق المرأة Üبقوانين Ƙوتتقدم الحكومة باقتراحا Üلى حين انتخاب المجلسƍ يمكـن تأجيله

Ƙنتيجة التصوي Ƙفربما تبناها البرلمان وتغير . 
ياسيةÜ وكان  ـ النائبان اللذان امتنعا عن التصويƘ معروفان بعدم معارضتهما منح المرأة الكويتية حقوقها الس             

 .من الممكن أن يƌيدا مشروƳ القانون لو تم تقديمه بطريقة طبيعية
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                  Ưعملية إلنهاء التناق Ƙبة من أمير البالد باتخاذ خطواƹل مرة تبادر السلطة التنفيذية بناء على رŇنه ألوƍ ـ
 . القائم بين الدستور وقانون اǙنتخاب

اتفاقية القضاء على جميع أشكال     »معاهداƘ الدوليةÜ ومنها    ـ ƍن الكويـƘ طرف في العديد من اǙتفاقياƘ وال         
وقد صدر المرسوم رقم    . Ü1979 المعتمدة في الجمعية العامة لǖمم المتحدة في ديسمبر          «التمييز ضد المرأة  

 بالموافقة على   ƍ 1996بريل   13 في   12كما صدر القانون رقم     . 1994 يناير   17 بالموافقة عليها في     24
. 1966لخاƭ بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الجمعية العامة لǖمم المتحدة في ديسمبر           العهد الدولي ا  

حريصة على اǙندماƜ في    ) تاريƣ الغزو العراقي الغاشم    (1990وƍذا كانƘ الكويƘ قبل الƛاني من أƹسطس        
 السادس والعشرين من    حركة المجتمع الدوليÜ خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق اإلنسان واحترامهاÜ فƎنها بعد           

وبالتالي فƎن استمرار هذا التمييز بين الرجل والمرأة في         . أكƛر حرصا على ذلǁ   ) تـاريƣ تحريرها  (فـبراير   
 .بلدنا Ǚ مستقبل له

بشكاوƍ ǎلى وزير الداخلية بعد رفƯ      ) من نشطاء الحركة النسائية الكويتية    (تقدمـƘ مجموعـة من النساء       
ول الناخبينÜ ويتوقع زيادة عدد الشكاوǎ كخطوة نحو رفع األمر ƍلى           موظفـي وزارتـه تقييدهن ضمن جدا      

وعدم دستوريته أمر شبه مƌكد إلخالله بمبدأ       . المحكمـة الدستورية لمراجعة مدǎ دستورية قانون اǙنتخاب       
 . المساواة بين المواطنين

داخل المجتمع  ـ ƍن الرƹـبة األمـيرية ومـا ترتـب عليها من ƍجراءاƘ تحولƍ Ƙلى حركة شعبية واسعة                   
الكويتـيÜ وحققـƘ المـرأة بما بذلته من خالل الفترة الفاصلة بين اإلعالن عن هذǉ الرƹبة وفشل حصول                   
المرسوم بقانون على األƹلبية الالزمة دعاية واسعة لقضيتها ورواجا شعبيا كبيرا لحقوقهاÜ خاصة بعد ردود               

 . ناالفعل الواسعة التي قوبلƘ بها الرƹبة األميرية خارƜ حدود
                  Ƙوبدأ Üالعربية Ɲن حقـوق المرأة بشكل عام تكتسب يوميا المزيد من األنصار والمريدين في دول الخليƍ ـ

 بعƯ الدول الشقيقة تعد نفسها باتجاǉ منح المرأة 
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وكل ذلǁ يرجع Ǚزدياد الوعي . حقوقهـا السياسية كاملةÜ بعد أن سمحƘ لها بالمشاركة في اǙنتخاباƘ البلدية          
 .   لتعليم واتساƳ مشاركة النساء ضمن قوة العمل الوطنية في بالدهنوانتشار ا

لكـل مـا سـبقÜ أتوقـع أن تحصل المرأة على كامل حقوقها وأن تشارǁ على قدم المساواة مع الرجل في                      
 Ƙ2003انتخاباƘفي الكوي  . 

 
  ..  

الظلم والتمييز في ظل وضع محلي وعالمي شديد        ƍن المـرأة العربـية بشكل عام تتعرƯ لكƛير من أشكال            
وƹني عن القول ƍن مجتمعا يمارس التمييز ضد نصفه Ǚ يمكن أن يكون مجتمعا عادÜǙ وǙ يمكن                 . الخطورة

والتحدياƘ التي نواجهها تستدعي من كل القوǎ المستنيرة من الرجال والنساء على            . أن يكـون مجتمعا حرا    
 . ة اǙعتبار لقضايا المرأة جميعهاÜ وعلى رأسها حقوقها القانونية والسياسيةالسواء التكاتف من أجل ƍعاد

       Ƙالذي        . وتواجـه المـرأة العربية العديد من المشكال Üقافي التقليدي الجامدƛال ƚالميرا Ƙالمشكال ǉل هذŇوأو
ال وديناÜ  وهو ميراǙ ƚيزال ينظر ƍلى المرأة باعتبارها ناقصة عق        . Ǚيـزال مهيمـنا بـنزاعاته المـتحجرة       

والواقع أن هذا الميراƚ هو الذي تستمد منه جماعاƘ اǙتباƳ          . ومصـدرا للغوايةÜ وتهديـدا ألخالق المجتمع     
 . الجامد والتقليد السلبي مشروعيتهـا استنادا ƍلى كتب تراƛية شاعـƘ في عصور الضعف
اǙجتماعية والتعليمية  ويجـد هـذا المـيراƚ أصداءǉ في الوعي الجمعي للمجتمع البطريركيÜ وفي أنساقه               

وهو ما يعني على أرƯ الواقع الكƛير من أشكال التمييز ضد المرأةÜ في البيÜƘ وفي العملÜ وفي                 . واإلدارية
 .الشارÜƳ وفي تقلƭ حضورها السياسي في اǙنتخاباƘ وفي البرلماناƘ واألحزاب وجمعياƘ المجتمع المدني
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ي عليه من انعكاس القمع السياسي على المجتمع ككلÜ بما في           وهناǁ أيضا ƹياب الحرية السياسيةÜ بما ينطو      
مقموƳ يتحول  : ذلƍ ǁعادة ƍنتاƜ القمع في عالقة الرجل بالمرأةÜ والرجل بأفراد أسرتهÜ والرئيس بالمرƌوس              

والقمع ـ بكل درجاته وفي كل صورǉ المباشرة        . ƍلى قامع يقمع مقموعا ƈخر لتستمر الدائرة الجهنمية المغلقة        
فاإلنسان المقموƳ  .  المباشرة ـ Ǚ يمكن تبريرÜǉ بغƯ النظر عن التقاليد أو المعتقداƘ التي نبع منها              وƹـير 

وتتراكم التكاليف الحقيقية في صورة     . يعانيÜ وكذلǁ المجتمعÜ وهناǁ عواقب وخيمة يتحملها المجتمع العالمي        
 فرƯ القمعÜ وفشل المجتمعاƘ القمعية      خـنق اإلبداƳ اإلنسانيÜ وتعطيل تنمية المجتمعÜ وتبديد الƛرواƘ على         

                 ÜƘمن اضطرابا ǎوعن عوامل أخر ǁوما ينجم عن ذل Üفي التكيف جيدا مع البيئة الكونية المتسارعة التغير
لـذا فƎننا يجب أن نربط تحرير المرأة بتحرير الرجل وبتحرير المجتمع            . 11وصـراعاƘ وعـدم اسـتقرار     

 . اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وƛقافيا
يضـاف ƍلـى ذلǁ صعود الجماعاƘ السياسية المعادية لحقوق المرأةÜ والتي تمارس ضغطا مزدوجا على                و

الدولـة والمجـتمع من أجل ليس فقط حرمانها من حقوقها التي تطمح ƍليهاÜ بل وأيضا تجريدها من الحقوق                   
 الفاعلة في المجتمع بين     وتبقى التجربة الكويتيةÜ حيƚ يتراوح الموقف العام للقوǎ       . التـي تتمـتع بها بالفعل     

ـ      Ü ذاƘ دƘǙǙ مهمةÜ فمن المƌسف أنه في بلد         12"حقوق المرأة السياسية  "عـداء متأصل ومناصرة خجولة ل
مـƛل الكويÜƘ تمارس فيها الديمقراطية في ظل دستور مكتوبÜ وبعد أربعة عقود تقريبا من ممارسة الرجل                 

 .ل المرأة حقوقها السياسيةلحقوقه السياسيةÜ يقف البرلمان المنتخب ضد أن تنا

                                                 
11  David Rothkopf, » In Praise of Cultural Imperialism  «  Foreign Policy 107 (Summer 1997)  

Ü ورقة مقدمة لمنتدǎ المرأة وصنع القرارÜ الجمعية الƛقافية اǙجتماعية النسائيةÜ "التياراƘ السياسية والمرأة في المجتمع الكويتي:"أحمد البغدادي. د 12
 .1996الكويÜƘ ديسمبر 
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                  Üقافة البطريركيةƛال ǉالنظام التعليمي العربي يسهم بقسط كبير في تكريس هذ Ňلى أنƍ بد من اإلشارة هنا Ǚو 
                Üوللفتى والفتاة Üطفال الصغار وتكرس صورة معينة للرجل والمرأةǖالصور التي تقدم ل ǁتل ƭوبشـكل خا

تب المقررة على أن األعمال الخاصة بالفتياǙ Ƙ تتجاوز العناية          حيـƚ التركـيز في القصƭ المدرسية والك       
بالمـنزل وخدمة الزوƜ والسهر على راحته هو وبقية أفراد األسرةÜ بينما اإلشارة ƍلى أعمال الرجل تتركز                 
علـى عملـه خارƜ البيÜƘ فضال عن قيامه بأعمال اإلشراف على األسرةÜ وهو تكريس لنماذƜ هذǉ الƛقافة                  

بـل واألسـوأ من هذا أننا نجد اليوم من يطالب مƌسساتنا التربوية بأن تعزل تعليم البنين عن                  . ةالبطريركـي 
 وحتى الجامعةÜ وبقوانين ƍن لزم األمرÜ وهو ما حدƚ          "الحضانة"البـناƘ في كل المراحل التعليمية بدءا من         

 .ي الجامعةفي الكويƘ عندما صوƘ مجلس األمة على قانون يقر الفصل بين البنين والبناƘ ف
. وباإلضـافة ƍلـى كل هذǉ التحدياƘ تمƛل العولمة وƛورة اǙتصاƘǙ والمعلوماتية تحديا فريدا للمرأة العربية               

فالهوة المتواصلة اǙتساƳ بين الشمال والجنوبÜ      . "التقليد"ووجـه الفرادة هنا أن العولمة وفقا لتعريفها تعمق          
جبهة بعƯ  : اƘ والمحرومين منهاÜ ترسƣ التقليد على الجبهتين        وبين األƹنياء والفقراءÜ وبين مالكي المعلوم     

                 Ưوجبهة بع Üماضوي هربا من الحاضر Ɯاألعمى بنموذ ǁلى التمسƍ اŅندĉون عƌالمعارضـين الذيـن يلجـ
فالتقليد في جوهرǉ   . المƌيدين لها عندما يتبنون ƛقافة هي في جوهرها محاكاة ساذجة لمظاهر التحديƚ الغربية            

 . النقديÜ وهو الشرط األول واألساس ألي تطور منشود لمجتمعاتنا العربيةƍلغاء للعقل 
 200فبينما Ǚ تشغل أكبر     . لكن التحدي األخطر الذي يواجه المرأة العربية يرتبط بالوجه اǙقتصادي للعولمة          

وذ في الوقƘ   شـركة عالمية سوǎ أقل من ƛالƛة أرباƳ واحد في المائة من القوة العاملة في العالمÜ فƎنها تستح                 
 في المائة من    70 شركة على    500وتستحوذ أكبر   .  في المائة من النشاط اǙقتصادي العالمي      28ذاته على   

وتشبه هذǉ الشركاƘ المقاطعاƘ اإلقطاعية التي تطورƍ Ƙلى أمم  دولÜ وهي ليسƘ سوǎ              . الـتجارة العالمية  
 . طليعة النظام الدارويني الجديد للسياسة
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 العولمة الحقيقية بينما األƹلبية الساحقة من سكان األرǙ Ưتزال ƹارقة في بيئاتها المحليةÜ              وألنها تحتل جبهة  
فـƎن الشركاƘ عبر القومية الكبرǎ ستبقى حرة طوال العقود القليلة القادمة في أن تلقي خلفها بالحطام البيئي                  

.  ƈمنة رخيصة العمالة هناǁ    واǙجتماعـي الـذي خلقته  تغلق فجأة مصنعا هنا من أجل أن تفتح منشأة ƹير               
ويقـبل مجـتمع األمـم على نحو متزايد فكرة أن مقتضياƘ العصر تتطلب وجود تلǁ الكياناƘ فوق القومية                   

supranational entities  عتراف بأن الرمز الرئيسي للهوية الوطنية ـ أيǙالقبول يأتي أيضا ا ǁومـع ذل Ý 
 .13تلǁ الكياناƘالسيادة ـ ينبغي أن  يتم التخلي عنه جزئيا ل

وهـناǁ شـبه ƍجمـاƳ بين أبرز المحللين على أن اǙنتشار العالمي للرأسمالية يƌدي ƍلى ضمور وتƉكل قوة                   
واستقاللية الدولة القوميةÜ وأن رأس المال عبر القومي يترǁ تأƛيراƘ عميقة على الدولÜ والƛقافاÜƘ واألفراد               

 صورة موحية Jihad vs. McWorldد السوق الكونية ويرسـم بنجاميـن باربر في كتابه الجهاد ض  . أنفسـهم 
ذلǁ المستقبل مجسدا في تلǁ الصورة المفعمة بالحركة لقوǎ اقتصاديةÜ          ": للعولمـة عـندما يصـفها بأنهـا         

وتكنولوجـيةÜ وƍيكولوجـية مـندفعة تطلـب التكامل والتناƹم وتغرق وعي البشر في كل مكان في طوفان                  
  Ƙوالكمبيوترا Üدافعة األمم باطراد نحو حديقة مالهي عالمية           الموسيقى السريعة Üالسريعة Ƙوالوجبا Üالسريعة 

ويصف المجتمع السياسي في عصر العولمة بأنه مجتمع يعاني من اǙنقسام يقتصر            . "واحدة متجانسة التكوين  
فـيه وǙء مختلف أعضاء المجتمع على مصالحهم الذاتية الخاصة على حساب أي تصور للمصلحة العامة أو     

  ǁأو الـ       . الخـير المشتر Üوورلد   "والواقع أن السوق الكونية ǁماMcWorld"      Üالعولمة ǎكما أسمي باربر قو 
األسـواق الكونية القائمة على المصلحة والتي تضرب جذورها في اǙستهالǁ والربحÜ تاركة جانبا              "تفضـل   

 .14"قضايا الخير المشترǁ والمصلحة العامة

                                                 
  The Atlantic Monthly. Nov 1998. Was Democracy Just a Moment ? روبرت آابالن، 13
14  Benjamin Barber, Jihad vs.MacWorld, (New York, Ballantine Books, 1996). 
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     Ǚومن            والواقـع أن جوهر العولمة ا Üلى الكونيƍ قتصاد العالمي من الوطنيǙقل اƛ قتصادية هو انتقال مركز
وهنا تفرƯ العولمة اǙقتصادية منطقها الخاÜƭ      . الدولـة ƍلى الشركاƘ والمƌسساƘ والتكتالƘ عبر القومية       
 "الƛقافيةدفاعا عن اإلمبريالية    "وفي مقاله الشهير    . حتى لو تعارƯ هذا المنطق مع رƹباƘ أكبر وأƹنى الدول         

 من خالل خلق سلسلة من      institutionalizedبينما السوق العالمية يجري مأسستها      ": يقـول دافيد روƛكوبف     
وƍذا كان لرƌوس األموال أن تتدفق بحريةÜ       . الكياناƘ المتعددة األطراف ترسƣ قواعد مشتركة للتجارة الدولية       

وƍذا . اƘ التسوياƘ متساوقةÜ والتعويضاƘ واضحةفيجـب أن تكون قواعد الشفافية متماƛلةÜ وأن تكون ƍجراء         
                  Üمةƹمتنا ǁومعايير الجمار Üفيجب أن تكون قوانين النقل متساوقة ÜƘكـان للسـلع أن تنتقل دون أي معوقا

وƍذا كان لرجال األعمال أن يتحركوا بحرية من صفقة لصفقةÜ          . ومعايير تصنيف وأمن السلع مطبقة ومرعية     
نقل الجويÜ وكذلǁ معايير للرقابة على الهجرةÜ وأن تكون القوانين التجارية   فيجـب أن توضـع اتفاقـياƘ لل       

 .  15"وتظل النشاطاƘ التجارية من نواح عدة هي المحرǁ الرئيسي للعولمة. متساوقة
واألمـر المƌسفÜ أن السياساƘ التي تفرضها على الدول العولمة وأدواتها اǙقتصاديةÜ بما في ذلǁ صندوق                

مـنظمة التجارة العالميةÜ وعلى رأسها ƍجبار الحكوماƘ على بيع مƌسساƘ الدولة للقطاƳ             الـنقد الدولـي و    
. الخاÜƭ قد تلقي بعواقب وخيمة على مجتمعاتنا العربيةÜ وربما تدفع المرأة النصيب األكبر في هذǉ المعاناة               

لمزيد من التحدياƘ التي    وسـتفرƯ العولمة اǙقتصادية على المرأة العربيةÜ وبالتالي على الحركة النسائيةÜ ا           
فمع ارتفاƳ معدƘǙ البطالةÜ وانتهاƜ الدول      . قـد تهدد حتى المكاسب التي تحققƘ على المستوǎ اǙقتصادي         

العربية إلجراءاƘ تقشفية وسياساƘ الخصخصةÜ وصعود التياراƘ السياسية المحافظةÜ قد تجد المرأة العربية             
ن أعباء األوضاƳ اǙقتصادية الجديدة باعتبارها أول من سيتم         العاملـة نفسـها مطالبة بتحمل القسط األكبر م        

 تسريحه من 

                                                 
15  David Rothkopf, «  In Praise of Cultural Imperialism »  Foreign Policy 107 (Summer 1997). 
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وقد يتخذ المجتمع نفسهÜ تحƘ تأƛير القوǎ السياسية المحافظةÜ موقفا معاديا من عمل المرأةÜ إلتاحة  . العمـال 
رتبطة والحركة النسائية مطالبة اليوم بƎجراء دراساƘ جادة على األخطار الم         . فـرƭ أفضـل لعمل الرجال     

ƭوالمرأة العاملة بشكل خا Üيراتها على المرأة العربية بشكل عامƛقتصادية وتأǙبالعولمة ا  . 
                 Ƙوليس Üمنين بالتقدمƌالعديدة التي تواجهها مجتمعاتنا العربية تدعو كل الم Ƙن الـتحدياƍ وخالصـة القـول

ضوي شامل ذي أبعاد اقتصادية     الحـركة النسائية وحدهاƍ Üلى تبني استراتيجية جديدة تسعى ƍلى مشروƳ نه           
واجتماعية وسياسية وتعليمية وƛقافية يرمي ƍلى قيام مجتمع ينعم بالصحة والعافية يستند ƍلى القيم الديمقراطية               
                ÜǙنساء ورجا Üالذي يجب أن يكون الجميع Üوسيادة القانون Üواحـترام اإلنسان وحقوقه وكرامته Üالحقيقـية

دǉ هو الذي يمكن أن يقود ƍلى استكمال مهام تحرير المرأة اجتماعيا            وهـذا المشروƳ وح   . سواسـية أمامـه   
وهو مشروƳ لن ينجز فقط في أروقة الحكوماƘ أو في دوائر صنع القرارÜ وƍنما              . واقتصاديا وƛقافيا وسياسيا  

 .يجب أن يكون منجزا جماعيا يسهم فيه كل دعاة التقدم في هذǉ األمة
 



 391

 
 

 
 
 
 
 

     
  :  
 
 
 .   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*Ƴعالمة اجتما . 



 392



 393

 
 
 

 
.....................................................................................395 

 397...........................................المشاركة السياسية للمرأة اللبنانية -1

 397....................................................ممهداƘ سوسيو تاريخية 1-1

 401........................... البيƏة القانونية في لبنان ومشاركة المرأة السياسية-2

 404....................رقاممƌشراƘ وأ  :  موقƲ المرأة في الحياة السياسية اليوم-3

 414................................................... المستوǎ اǙجتماعي الƛقافي-1

 415................................................. المستوǎ اǙقتصادي السياسي-2

 : المشاركة السياسية للمرأة اللبنانية  -

Þ أي مستقبل Þ 417...........................................................أي أفق 

 
 
 
 
 
 
 



 394



 395

 
   ƚوعلى           /المشـاركة مفهوم حدي Üواألفراد على السواء Ƙعتراف بالحقوق المتساوية للجماعاǙقديم يقوم على ا

وهو . اوالعرقالقبول باآلخر واعتبارǉ متكافئاŹ ومتساوياŹ مع جميع نظرائه بصرف النظر عن الجنس أو الدين               
قديـم باعتبار أنŇ فكرة المشاركة Ǚتني تتصل بجوهر اǙجتماƳ البشري واشكاله المتغيرةÜ وهو حديƚ ألنها                

تلǁ التحوƘǙ التي   . صـبحƘ جـزءاŹ من حزمة المفاهيم التي أسسƘ للتحوƘǙ النوعية في الفكر والسياسة             أ
ة وانتقالها من فضاء السياسياƘ التوتاليتارية التي       رافقـƘ سـقوط الƛنائية القطبية وانهيار اǙنظمة اǙشتراكي        

ترتكـز علـى مـبدأ الواحدية في الفكر والممارسة النظرية المنتظمة ضمن ƍطار الحزب الواحدƍ Üلى فضاء        
        Ƙتدعي»الـتعددية التي تنتظم في أشكال وممارسا »       Ƙفي العالقا Źأساسيا Źالديمقراطية وتعتبر المشاركة بعدا

.  التي تحملها رياح العولمة"الجديدة"ارها أداة فحƭ وقياس للتحويل نحو المنظومة الفكرية  اǙجتماعـية باعتب  
والمشاركة هنا شرط ونتيجةÜ هي شرط يراد به ƍضفاء المشروعية على كل نشاط اجتماعي أو سياسيÜ وهي                 

 .في الوقƘ عينه نتيجة للحركة المنظمة لمجمل قطاعاƘ المجتمع المدني
اد لها أن تكونÜ وفي نظر المتحمسين لهاǙ Ü بد أن تساهم في استبعاد الصراƳ من حلبة                 فالمشـاركة كما ير   

فالقبول باآلخر الذي تستند ƍليه المشاركة يرعى       . العالقـاƘ السياسية واǙجتماعية وتحل محله فكرة التعاون       
وم المشاركة ƍلى مبدأ    ففي مجال اǙقتصاد يستند مفه    . مـبدأ العالقـاƘ الديموقراطـية في مستوياتها المختلفة        

وفي المجال  . وهو أحد اآللياƘ المتقدمة لعملياƘ العولمة التي أنتجتها التحوƘǙ الراهنة         « اǙعـتماد المتبادل  »
السياسـي تعتـبر المشاركة حجر الزاوية في ƍعادة تركيب نظم السلطة وƍتاحة الفرصة للجماعاƘ المختلفة                

والمشاركة بهذا المعنى نقيƯ لالستئƛار واǙستفرادÜ أكان       ). Ǚنتخابا(للمشاركة بها عبر اآللياƘ الديمقراطية      
 .ذلǁ استفراداŹ بالسلطة على اختالف درجاتها وأنواعهاÜ أم استفراداŹ بالƛروة
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 متكافئة كانƘ أم ƹير متكافئةÜ وهذا هو جوهر         "المشاركة الدولية "ويتسـع المفهـوم أو يوسع ليتضمن حدود         

     Ɯلى الشراكة بين الرجل      . "ام العالمـي الجديد   بالـنظ "الدعـوة لالندمـاƍ وتضيق حدود المشاركة حتى تصل
 .والمرأة داخـل النظام األسري

               ÜنسانǙكمفهوم حقوق ا Üوتتساند معه ǉوينتظم هذا المنظور الجديد للمشاركة ضمن حزمة من المفاهيم تساند
        Ƙالمفاهيم التي أصبح ǉهذ Üوالديمقراطية ÜنسانǙمم       وحقـوق المرأة واǖالوفيرة ل Ƙمن األدبيا Źأساسيا Źجزءا 

 ).1(المتحدة ووƛائق مƌتمراتها العالمية األساسية
                    ǉلى المشاركة في هذƍ أو بطالنها سننظر ƘدعاءاǙطائل من ورائه حول صحة ا Ǚ نقع في سجال Ǚ وحـتى

          Ƙيشكل رافعة إلعادة التوازن ما بين المستويا Źجرائياƍ Źالورقة باعتبارها مفهوما     ǎƌالمختلفة التي تفرضها ر 
وهذا . التعدد للمجموعاƘ العرقية أو الƛقافية أو الفئاƘ اǙجتماعية المختلفةÜ والعالقاƘ ما بين النساء والرجال             

« بالهيمنة»يعنـي أنƃـنا نـتعامل مـع هذا المفهوم في حدودǉ هذÜǉ وبالتالي سنخضعه للنقد في كل ما يتصل        
        ǁتل Üرامشيƹ هƹالهيمنة التي يمكنها أن تتضمن الشراكة لكنها تستبعد المساواة القائمة          بالمعـنى الـذي صا

 .على مبدأ التكافÜƌ وما الشراكة عندئذ ƃǙƍ وسيلة إلضفاء المشروعية على كل فعل سياسي أو اجتماعي
ونقول ƍشكالية في ƍشارة ƍلى     . مـن داخـل هـذا الفهـم نقـارب ƍشكالية المشاركة السياسية للمرأة اللبنانية              

فالمرأة اللبنانية التي نالƘ حقوقها السياسة باكراŹ . لتناقضـاƘ التـي تƌطر أبعاد هذǉ الموضوعة وتتحكم فيها   ا
 . Ǚ تزال بعيدة عن صناعة القرار السياسي في جميع مستوياته1953سنة 

Þفما الذي أقصاها 
ÞƘوكيف أقصي 

Þوما هو موقعها في الحياة السياسية اليوم 
  الموقعÞوهل من أفق لتغيير هذا

                                                 
ن والتنمية ، مؤتمر السكا1995 مؤتمر التنمية االجتماعية 1992مؤتمر البيئة في الریو :  المؤتمرات األساسية التي دعت إليها ونفذتها األمم المتحدة هي  1

 .1995 مؤتمر المرأة 1994
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1 .    
 ممهدات سوسيو تاريƢية -1-1

عـندما نقـول مشـاركة سياسـية فƎننا نشير ƍلى المشاركة في مجمل النشاطاƘ التي تهدف ƍلى التأƛير في                    
حزاب القـراراƘ التـي تـتخذها الجهاƘ المعنية في صنع القرار السياسي كالسلطة التشريعية والتنفيذية واأل               

 Ƙير               . والـنقاباƛاألشكال المختلفة في  مواقع صنع القرار ومواقع التأ ǉوتأتي أهمية المشاركة السياسية في هذ
مـن كونهـا تمكن الناس في الحصول على حقوقهم ومصالحهم والدفاƳ عنهاÜ األمر الذي يعطيهم في النهاية      

 .المجتمع بشكل عامقدرة على التحكم في أمور حياتهم والمساهمة في ƍدارة وتوجيه 
وتكمـن أهمية مشاركة المرأة السياسية في المستوياƘ المختلفة لصنع القرار في رأيناÜ في كونها تتيح للنساء                 
أن يشاركن بشكل فعال في تخطيط السياساƘ وتوجيهها بشكل يخدم فكرة المساواة ليس بين الجنسين فقط بل                 

ب التاريخية أنŇ التمييز الممارس ضد المرأة يخفي عادة         فلقد دلƘ التجار  . بيـن جمـيع المواطنين بشكل عام      
ƈلـياƘ التمييز اǙجتماعية والسياسية بين الجماعاƘ المختلفةÜ وأنŇ مفهوم المساواة بين الرجال والنساء تحققه               
أو ƹيابه هو تجلĆ حقيقي للمساواة التي ترعى المواطنين جميعاŹ وتجسيد حقيقي للقبول بمفهوم المشاركة الذي                

 .عتبر األساس الموضوعي للممارسة الديمقراطيةي
                  Ǚ ن أهمـية المشاركة السياسية للمرأة تكمن في القيمة المعنوية لهذا المفهوم ألن التمييز على أساس الجنسƍ
                   Ƙالقوة بين أشكال العالقا Ƙالقـوة بين الرجال والنساء فحسب بل يعكس في رأينا عالقا Ƙيعكـس عالقـا

وخاصة العالقاƘ بين الحكام والمحكومينÜ ويشير الباحƛون اǙجتماعيون المهتمون         اǙجتماعـية والسياسـية     
بقضـايا التغيير اǙجتماعي ƍلى أنŇ المنظومة القيمية التي ترعى مبدأ العالقاƘ بين الرجل والمرأة هي نفسها                 

 ).2(التي تواكب العالقاƘ بين المجتمع والسلطة

                                                 
 .1992مركز دراساƘ الوحدة العربية Ü بيروƘ . األبوية المستحدƛة وƍشكالية تخلف المجتمع العربي: هشام شرابي :انظر على سبيل المƛال Ǚ الحصر  2

 Ƙبيرو Üالوحدة العربية Ƙمركز دراسا Üالمجتمع العربي المعاصر ÜƘ1984حليم بركا. 

مركز دراساƘ الوحدة العربية بيروƘ ."هل الديمقراطية مطلب اجتماعي المجتمع المدني في الوطن العربي ودورǉ في تحقيق الديمقراطية"ب الطاهر لبي
1992. 
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اسية فتتجلى في التأƛير في ƍعادة توزيع مصادر القوة بين الجنسين           أمŇـا القـيمة الموضـوعية للمشاركة السي       

 .كمعيار إلعادة توزيع عالقاƘ القوة في المجتمع وتحسين ƈلياƘ الممارسة الديمقراطية
وتشير الدراساƘ واألبحاƚ التي أجريƘ في ƍطار التحضير للمƌتمر الرابع للمرأة على مستوǎ العالمÜ والتي               

ƍ Üلى أنŇ اإلشكالياƘ المحيطة بموضوƳ المشاركة       1995ة البشرية الخاƭ بالمرأة لسنة      لخصها تقرير التنمي  
السياسـية للمـرأة في مختلف بلدان العالم Ǚ تزال صعبة ومعقدةÜ ويرǎ التقرير أنŇ المشاركة السياسية هي                  

رأة وموقعها في    ألنƃه يقيم المعادلة الصحيحة بين قدراƘ الم       Empowrmetالمقـياس الحقيقي لتمكين المرأة      
على Ė 10وƍذ اعتـبر التقرير أنŇ تولƃي حصة المرأة من المقاعد البرلمانية أمر ذو دǙلة               . صـناعة القـرار   

مسـتوǎ العالمÜ فقد لخƍ ƭلى حد كبير التمايزاƘ بين مختلف الدول والتي تجاوزƘ الدول النامية نحو دول                  
 .*من  العالم األول

       Ƙالتاريخي الذي قسم العمل على أساس الجنس            فالمشـاركة السياسـية للمرأة ليس ƚفي ظل اإلر Źأمرا سهال
وقد ǙنبالƸ بالقول ƍنƍ ŇخراƜ المرأة من الحيز الخاƭ         . جـاعالŹ من الحيز الخاƭ مستقراŹ للمرأة وطموحاتها       

وƍشـراكها فـي الحـيز العامÜ أي ƍعادة بناء الفضاء المشترǁ بين المرأة والرجل في العام والخاƭ يتطلب                   
جـود بيئة مساندة تتيح ƍعادة النظر في التصوراƘ والرǎƌ التي تحكم تقاسم األدوار التاريخية بين الرجل                 و

والبيـئة المساندة بالنسبة لموضوƳ المشاركة السياسية هي المناƢ المحلي الذي تتحرǁ فيه المرأة              . والمـرأة 
 مجموعة من األعراف والتقاليد     وتنـتظم ضـمن أطـرǉ السلوكياƘ اǙجتماعية واǙقتصادية والسياسية وفق          

والقوانين التي تشكل ما نسميه الƛقافة السائدةÜ وتضيف األدبياƘ الجديدة المناƢ العالمي كمحلĆ إلنتاƜ اǙفكار               
 .وتوزيعها عبر وسائط اǙتصال والمعلوماƘ الجديدة

المرأة منذ السبعيناƘ  نسـارƍ Ƴلـى القول ƍنŇ المناƢ  العالمي قد شهد تطوراŹ ملحوظاŹ تجاǉ قضية                 -2-2-1
Ƹ ــوبيجين) 1985(ونيروبي  ) 1980(وكوبنهاƹن  ) 1975(فسلسلة المƌتمراƘ التي عقدƘ في مكسيكو       

 التزمƘ بحƃƚ المجتمع ) 1995(

                                                 
 ƭ 83 95تقرير التنمية البشرية لعام  *
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والحكومـاƘ علـى ƍعـادة النظر في الرǎƌ والتصوراƘ التي حكمƘ القسمة التاريخية للمكانة والدور بين                 
 .الرجل والمرأة
طالبة بتحسين أوضاƳ المرأة عالمياŹ بمفاهيم الديموقراطية وحقوق اǙنسان والتنمية والتحديÜƚ           لقد تم ربط الم   

اتفاقية ƍلغاء  (وقـد استطاعƘ هذǉ الدعواƘ أن تنتƝ اهتماماŹ أكبر بقضايا النساء عبر عدد من الوƛائق الدولية                 
          Ƹعالن بيجنƍ Üا   ..) جمـيع أشـكال التميـيز ضـد المرأة Ƙوعبر تشجيع    التي أصدرتها منظما Üألمم المتحدة

اǙهـتمام باǙبحـاƚ والمتطلباƘ والمƌتمراƘ الخاصة بموضوƳ المرأة وƍدماجها في عملية التنمية البشرية              
 .المستدامة

 
2-2-2 Ýالمحلي اللبناني Ơا عن المناƤفما 

 النظريةÜ وترتبط   تتأسس التجربة اللƃبنانية على ƛقافة اجتماعية سائدة تعطي للجديد مكانة بارزة في تصوراتها            
                ǎير من العناصر األخرƛمع الك Ɲنفتاح القديم على الغرب الذي نسǙا ǁقافة بذلƛال ǉتعدد ديني ومذهبي   (هـذ

 .هذǉ الخصوصية التي يتحدƚ عنها اللبنانيون في كل حين) وƍلى حدŇ ما ƛقافي
سة أخرÜǎ فالخصوصية   وعناصرها المتناقضةÜ فذلǁ يتطلب درا    ) 3(لن أتوقف طويالŹ عند هذǉ الخصوصية       

فـي رأيـنا ليسـƘ تجريداŹ فلسفياŹ بل هي مجموعة من العناصر المتغيرة التي أƛرƘ وتƛƌر في تشكيل البيئة                    
 .المحلية اللبنانية

ونسـتطيع القول ƍنŇ تفرد لبنان بنظام ديمقراطي تعددي ضمن المحيط العربي وبيئة حقوقية دستورية لم يكن                 
كانƘ "صية وترابطاتها المجتمعيةÜ فالديمقراطية الليبراليةÜ كما يقول بول سالم          بعيداŹ عن تأƛيراƘ هذǉ الخصو    

 ).4("من النتائƝ الجانبية للتنوƳ اǙجتماعي والطائفي في لبنان

                                                 
 قضايا استراتيجية المتوسط دار "وامل الخارجية فيهاالمسألة اللبنانية وخصوصيتها المحلية ومكانة الع"لمـزيد من التفصيل انظر فهيمة شرف الدين    3

 Ƙ1992الفارابي بيرو. 
ƍشراف فريد الخازن وبول سالم المركز اللبناني :  اǙنتخاباƘ األولى في لبنان بعد الحرب "الديمقراطية العالمية والعربية والحالة اللبنانية": بول سالم   4

 Ƙبيرو ÜƘ1993للدراسا ƭ المقدمة Ü20. 
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                    ƘعاءاŇم من كل ادƹقاصرة عن تجديد الحياة السياسية ولم تستطع بالر Ƙالديمقراطـية ظلـ ǉعلـى أن هـذ
 .بة من أجل تحديƚ الحياة السياسية واǙجتماعيةالتحديƚ أن تنجز الخطواƘ المطلو

وقـد تكـون مشـاركة المرأة السياسية نموذجاŹ لهذا اǙلتباس الذي Ǚ يزال يلف الحياة اǙجتماعية والسياسية                  
                Üنتخاب منذ زمن ليس بقصيرǙبنانية حتى الترشح واƃللمرأة الل Ƙم من وجود بيئة حقوقية أتاحƹفبالر Üاللبنانية

 .مرأة اللبنانية لم تدخل الحياة البرلمانية ƃǙƍ مƌخƃراǙƍ أن ال
         Ǚبأحسن حا Ƙليس ǎالمنتخبة األخر Ƙمشاركتها في الهيئا Ňالمشاركة السياسية للمرأة      . كما أن Ňونحن نعتقد أن

 بيئة حقوقية تحرر    :شـأنها شـأن جميع الموضوعاƘ المتعلقة بالمرأة Ǚ بد أن تتوفر على شرطين أساسيين              
الموضوعية للمرأة وتساعد على اǙعتراف بوجودها اǙجتماعي المستقلÜ ومنظومة تربوية تساعد           المسـاحة   

 .على بناء صور متوازنة للعالقاƘ المتساوية بين الرجل والمرأة
علـى أنŇ هذǉ الشروط Ǚ تعمل بشكل تلقائي بمجرد توفرها ألنƍ Ňعادة النظر باألدوار اǙجتماعية يحتاƍ Ɯلى                  

اƘ قانونية لǖدوارÜ فلقد دلƘ اإلحصاءاƘ التي أوردها تقرير التنمية البشرية المخصƭ            أكـƛر مـن تشريع    
فالتشريعاƘ كما بينƘ   . "أن ضƉلة التمƛيل النسائي في الهيئاƘ المنتخبة هي ظاهرة عالمية         " 1995للمرأة سنة   

أسلوباŹ جديداŹ  "الƛقافية و الدراساǙ Ƙ تكفيÜ بل يتطلب األمر ƍجراء تعديالƘ أساسية في األعراف اǙجتماعية و            
بل تحل محلها فلسفة جديدة تعتبر جميع       . تماماŹ في التفكير Ǚ يعتمد القولبة الخطية للرجل والمرأة وخياراتهما         

 ).5 ("الناس عناصر فاعلة وأساسية للتغيير
            ǁوهل تسمح بنيته القانونية والتربوية بذل Üتب  . فهـل يتوفر لبنان على هذين الشرطين Ƙوهل بدأ  Ƙرز اتجاها

Þجديدة أو أسلوب جديد في التفكير 

                                                 
 .ǁ1995 ƭ 49 رتقرير التنمية البشريةÜ األمم المتحدة نيويو  5
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2 .       
عضو مƌسس من منظمة األمم المتحدة ويلتزم بمواƛيقها        "يـنƭ الدسـتور اللبناني في مقدمته على أنŇ لبنان           

 كلĊ اللبنانيين سواء لدǎ القانونÜ       كما ينƭ في أحكام أخرǎ منه على أنŇ        "واإلعـالن العالمي لحقوق اǙنسان    
يتمتƃعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسيةÜ لكن الدستور اللبناني Ǚ ينƭ صراحة على المساواة بين الرجل               

 ).6(والمرأة كما تفعل معظم الدساتير الغربية وبعƯ الدساتير العربية
م العملياƘ اǙنتخابية في لبنان أعطى المرأة الحق        على أنŇ قانون اǙنتخاب الذي أصدرته دولة اǙستقالل لتنظي        

Ü وذلǁ تحƘ تأƛير الضغوط التي مارستها نقابة المحامين والرائداƘ في           1953فـي المشاركة السياسية سنة      
ومنذ ذلǁ الحين والمرأة اللبنانية تتمتع بحق المشاركة في جميع العملياƘ           ). 7(الحـركة النسـائية اللبنانـية       

ـ    ع ذلǁ فƎن وصول المرأة ƍلى الندوة اللبنانية كان متأخراŹ جداÜŹ وهي دخلƘ الندوة البرلمانية               اǙنتخابـيةÜ وم
 انتخبƘ السيدة ميرنا البستاني خلفاŹ لوالدها       1963ففي سنة   .  حسب القول الشائع في لبنان     "بلـباس الحـداد   "

 . ƍميل البستاني Ǚستكمال وǙيته
ئباŹ في البرلمان بعد استشهاد زوجها الرئيس رينه معوÝƯ  عينƘ السيدة نائلة معوƯ نا    1991وفـي سـنة     

                   ƚالƛ ن نجاحƎف Üوحـتى بعـد اتفـاق الطائف الذي أعلن انتهاء الحرب اللبنانية وبداية مرحلة السلم األهلي
            Ƣأو األ Ɯعن كفالة ما للزو Źلم يكن بعيدا ƘنتخاباǙفي ا Ƙسـيدا .      Ưعليها نائلة معو Ƙفالمبايعة التي حصل

ةÜ وقبلها السيدة نهاد سعيد بعد وفاة زوجهاǙ Ü تعتبر مƌشراŹ لتخطي الضوابط التقليدية التي تحدŇ من                 من العائل 
ƛƍر صدمة اƹتيال    ("عاطفية"ƍلى أن منطلقاƘ المبايعة     ) 8(مرƹريƘ حلو . الحياة السياسية في لبنانÜ وتشير د     

Ưكما ) الرئيس معو 

                                                 
 .ƭ Ü232 1996دار النهار للنشرÜ مƌسسة جوزيف مغيزلÜ بيروƘ .  في دراساƘ مهداة ƍلى جوزف مغيزل"حقوق النساء"لور مغيزل   6
براهيمƍ Ü المƌلفة من السيداƘ لور ƛابÜƘ ابتهاƜ قدورةÜ اميلي فارس "سائيةاللجنة التنفيذية للهيئاƘ الن"تذكر لور مغيزل ذلǁ بالتفصيل حول التدخل الذي قامƘ به   7

 .ƭ233 . انظر دراساƘ مهداة ƍلى جوزف مغيزل. جمال كرم حرفوشÜ نجال صعبÜ الن ريحانÜ نجوا القدريÜ مي فياƯ ولور مغيزل
 .1996 و992النائباƘ والمرشحاƘ في اǙنتخاباƘ النيابية لدوري :  مرƹريƘ حلو . د  8
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مرƹريƘ حلو هو   . ر تضيفه د  ـوسبب ƈخ . لى استالم اإلرƚ  أنƃهـا تحƘ تأƛير ƹياب الوريƚ الذكر القادر ع        
ƹـياب المنافسـة كمـا في حالة السيدة مهى الخوري التي ربحƘ المعركة اǙنتخابية بعدد من اǙصواƘ لم                   

ـ  ) المسيحية بشكل عام  (صوتاŹ وكان ذلǁ نتيجة للمقاطعة السياسية التي نفذتها المنطقة الشرقية            43يتجاوز ال
 .ط ترشحها ونجاحها بوفاة شقيقها على أيدي الميليشياƘ اليمينيةƍلى جانب ارتبا

ولقـد شـذƘ عن هذǉ القاعدة السيدة بهية الحريريÜ لكنها هي األخرǎ فازƘ بدعم من شقيقها الرئيس رفيق                   
 .الحريري

        Ƙمر في انتخاباǙوحتى في سنة         1996ولقـد تكـرر ا Ƙسيدا ƚالƛ Ƙفاز ƚحي Ü2000    لم تدخل الندوة 
 .ية سوƛ ǎالƚ نساء وكأن هذا الرقم هو المسموح به في ظل المعادƘǙ السياسية الراهنةالبرلمان

 وƍن ظلĊ محدوداŹ جداÜŹ فƎن هذا الترشح كان دليالŹ          1953وƍذا كـان ترشـح النساء لالنتخاباƘ لم ينقطع منذ           
 ƛم ما   1953 سنة   على ƍصرار المرأة على ممارسة حقها بالمشاركة فقد ترشحƘ السيدة ƍميلي فارس ƍبراهيم            

 ترشحƘ السيدة لور ƛابƘ أيضاŹ وسحبƘ ترشيحها قبل حصول          1957لبƛـƘ أن سحبƘ ترشيحها وفي سنة        
 ƘنـتخاباǙعلى        1960وفـي سـنة     . ا Ƙالسيدة منيرة الصلح وحصل Ƙ53100 من أصل    2165 ترشح 

              Ƙنفسها وحاز ƘنتخاباǙفي ا Ɯالسيدة زينة الحا Ƙترشح ǁوكذل ÜƘمن أص   601صـو Ź23024ل   صوتا 
 1968 ترشحƘ سيدتان هما منيرة الصلح وƍبريزا المعوشيÜ وأعادƘ الكرة سنة            1964وسـنة   . صـوتا 

 اǙنتخاباƘ األخيرة قبل اندƳǙ الحرب      1972السـيدة منـيرة الصـلح وكذلǁ السيدة نهاد سعيدÜ وفي سنة             
 ).9(يد ونظيرة طربايÜ كان هناƛ ǁالƚ مرشحاÜƘ هن ƍميلي فارس ƍبراهيم ونهاد سع1975اللبنانية سنة 

هكـذا نرǎ أن طريق المرأة اللبنانية في المشاركة السياسية لم يكن ممهداŹ بالرƹم من اإلقرار بحقها القانوني                  
وقد أشارƘ  . في المشاركة ألن العقباƘ التي تحول دون وصول المرأة ƍلى الندوة اللبنانية ليسƘ دائماŹ حقوقية              

 مرƹريƍ . Ƙلى ذلǁ د

                                                 
9   Ưسسة معوƌم Ü1999مشاركة المرأة في السياسة ƭ 46 
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) 10(1996 و 1992ا القيمة حول النائباƘ والمرشحاƘ في اǙنتخاباƘ النيابية لدورتي          حلـو فـي دراسته    
    Ƙالعقبا ǉة عناوين لهذƛالƛ Ƙقافة السائدة والتي تتميز بكونها ذكورية أبوية           :فعددƛجتماعي المرتبط بالǙمنها ا 

قيقية للحمالƘ اǙنتخابية التي    ومنها اǙقتصادي المرتبط بموقع المرأة في العالقاƘ اǙقتصاديةÜ والتكاليف الح         
Ǚ تسـتطيع المـرأة تحمŇلهاÜ أمŇا ƛالƚ هذǉ العوامل فهو سياسي بامتياز نتيجة لتفصيل قوانين اǙنتخاب على                  
قـياس زعماء الطوائف وأمرائها من جهة وتدهور األحزاب السياسية أو ƹيابها من جهة أخرÜǎ كل ذلǁ في                  

 .كيب يستأƛر لبنان بالكƛير من نتائجه البائسةوضع ƍقليمي وعربي شديد التعقيد والتر
ونـزعم هـنا أنƃنا نستطيع ƍدماƜ هذǉ العناوين الƛالƛة في عنوان واحد يƌطر وضع المرأة التاريخي وموقعها                  

 .الحالي في المجتمعÜ هذا العنوان هو المنظومة التربوية
2-2-         Ƙجتماعية وتنعكس في نظم التربية      ونعنـي بالمنظومة التربوية مجموعة القيم التي تخترق العالقاǙا 

والتعليم وقواعد الضبط والسلوǁ اǙجتماعيÜ وهي مسƌولة  ƍلى حدŇ بعيد  عن ƍنتاƜ الصور النمطية للرجال                 
فالموقف من النساء Ǚ تحددǉ القوانين فقطÜ بل تمليه مجموعة القيم األبوية التي تجعل              . والنسـاء على السواء   

تها وطرق التعامل معها مرهونة بكيفية اشتغال هذǉ القيم التي تستبقي الفصل بين             صورة المرأة ودورها ومكان   
العـام والخـاƭ في ƍطارǉ التقليديÝ ذلǁ اإلطار الذي يستبعد المرأة من اإلطار العام ويحول دون اǙستفادة                  

 .الكاملة من البيئة القانونية المالئمة لمشاركتها في الحياة العامة
في وصف المشكالƘ المتعلقة بالمنظومة األبوية ألنŇ هذǉ المنظومة  تتعدǎ المدرسة التي             Ǚ نريد اǙسترسال    

تكرس مناهجها صورة العزل العنصري بين الرجل والمرأة عبر تكريس األدوار التقليدية لكل منهماÜ تتعداها               
ي ƍعادة ƍنتاƜ الصور    ƍلى التربية داخل البيƘ وفي المجتمع على السواءÜ حيƚ تساهم المرأة دون وعي منها ف              

 ).11(المختلفة للمكانة والدور لكل من المرأة والرجل على السواء

                                                 
10   Ưسسة معوƌم Ü1999مشاركة المرأة في السياسة ƭ 46. 
 .ƭ 174 4 كتاب باحƛاƘ رقم 1996 و1992النائباƘ والمرشحاƘ في اǙنتخاباƘ النيابية لدورتي : مرƹريƘ الحلو . د  11
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وقـد يصعب علينا أن نزيل اǙلتباس عن المسƌولية الفعلية التي تحملها المرأة في سياق ƍعادة انتاƜ الصورة                  

           Ňلى أنƍ من اإلشارة Ňبد Ǚ هƃأن Ǚƍ Üعنه بيار بورديو بصفته       الذي تحد  "العنف الرمزي "الحالية للمرأة ƚ" وسيلة
مصطفى حجازي والذي   . الذي تحدƚ عنه د   ) 13 ("اǙستالب العقائدي " و ")12( أساسية لالستمرارية التاريخية  

  Ňألن Üالنساء والرجال على السواء ǎلد Üوجيƹزان عمل الفعل البيداŇوجي "تخضع له المرأة يعزƹكل فعل بيدا
Źعنف رمزي بصفته فرضا Źقافيهو موضوعياƛ قافي بواسطة سلطانƛ 14(" لتعسف.( 

Þفكيف يتجادل الموضوعي مع الذاتي في المشاركة السياسية للمرأة اللبنانية اليوم 
 
3 .     : 

 :مƊشرات وأرقام
لمي بقضايا النساء    يعتبر المƌتمر العالمي الرابع للمرأة في بيجينƸ محطة أساسية في تاريƣ اǙهتمام العا             2-1

 فالتحضير للمƌتمر الذي كان جزءاǙ Ź يتجزأ من المƌتمر نفسهÜ والحملة اإلعالمية             :فـي القـرن العشـرين     
الدولـية والمحلـية التـي رافقتهÜ سلطƘ الضوء على أهمŇ العقباƘ والمشكالƘ التي Ǚ تزال تحول دون تقدم             

 .المرأة
للنساء فرصة ذهبية ليقمن بمراجعة موقعهنŇ ومكانتهنŇ في المجتمع         وقد نستطيع القول ƍنŇ هذا المƌتمر قد قدŇم         

 .انطالقاŹ من مجموعة من المƌشراƘ التي صاƹتها أدبياƘ المƌتمر ووƛائقه وƍعالناته
       ǁشتراǙفقد أتاح لها ا ÜŹولم تغب المرأة اللبنانية عنه أيضا Üتمرƌهتمام بالمǙوكالعـادة لـم يغـب لبنان عن ا

 واإلعداد لهÜ أن تعيد وصل ما انقطع من تراƚ للحركة النسائية اللبنانية كانƘ الحرب  بالتحضـير للمƌتمـر  
 .اللبنانية قد فتƃتته أو دفعته باتجاهاƘ متناقضة

                                                 
 .مƌسسة فريديرǁ ايبارÜƘ بيروÜ Ƙ لبنان. تحƘ الطبع:  أصل واحد وصور كƛيرة :  نف ضد النساء البعد الƛقافي للع:  فهيمة شرف الدين   12
 .35ترجمة نخلة وهبهÜ وزارة التربية والتعليم البحرينƭ Ü :  معاودة اإلنتاƜ :  بيار بورديو   13
 .1984التخلف اǙجتماعيÜ معهد اإلنماء العربيÜ بيروƘ : مصطفى حجازي   14

 .24المصدر نفسه ƭ :  ديو بيار بور
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                  ƘǙير دقيق موقع المرأة في مختلف مجاƹ تمر للمرأة اللبنانية أن تعرف ولو بشكلƌلقـد أتاح التحضير للم
لذي قدم في بيجنƸ باسم الدولة اللبنانية أوŇل تقرير منهجي يراقب أوضاƳ الحـياة العامـةÜ لقـد كان التقرير ا        

وبالرƹم من أنŇ المعطياƘ التي قدŇمها التقرير لم تناقƯ المالحظاƘ          . المرأة اللبنانية وموقعها في الحياة العامة     
 فƎنŇ المفاجأة   .التجريبـية فـيما يخŇƭ حضور المرأة وحظوظها بالنسبة للمشاركة في ƍدارة الدولة والمجتمع             

 .*كانƘ كبيرة بسبب الغياب شبه الكلي للمرأة اللبنانية عن مواقع التخطيط والمشاركة في صنع القرار
ومـع أنŇ التقرير يشير ƍلى التقدŇم الحاصل في تعليم المرأة وخاصة في مستوياƘ التعليم العاليÜ فƎنŇ خياراتها                  

لغالب ƍلى سوق العمل أعادƘ التساƌل مرŇة أخرǎ حول      التخصصـية في العلوم النظرية والتي Ǚ تفضي في ا         
 .العالقة بين التعليم وتقدم المرأة في ظل ƛقافة أبوية تصر على األدوار التقليدية بين النساء والرجال

                  Ƙبين قدرا Ƙيظهر التفاو ƚالتعليم والعمل حي Ƙعندما تتم المقارنة بين مستويا Źجليا Ưوقـد يظهـر التناق
ا في العمل ƍذ أنŇ التقارير المختلفة تظهر أن نسبة المرأة اللبنانية في قوǎ العمل Ǚ تتجاوز                 المـرأة وانخراطه  

). 15(حسب اإلحصاءاƘ المصنفة حسب النوƳ اǙجتماعي     Ė 99بينما نسبتها في التعليم قد جاوزĖ       Ƙ 28الـ  
ففي . ركة السياسية ونضـيف هنا أنŇ هذا التناقƯ يرخي بظالله على رƹبة النساء وعلى وعيهن وعلى المشا              

مرƹريƘ حلو أنŇ المرأة اللبنانية ƹير راƹبة في        .  ترǎ د  "2000المـرأة وانـتخاباƘ عام      "دراسـة عـن     
من مجمل  Ė 2فقد وجدƘ أنŇ    . اǙنضـمام ƍلى األحزابÜ وحتى ƍلى الجمعياƘ النسائيةÜ نسائية كانƘ أم مدنية           

ƛة ƍلى أنƹ Ňياب الرƹبة في دخول األحزاب لم         وقد أشارƘ الباح  . العيـنة المدروسة قد انخرطن في األحزاب      
 ).16(يتأƛر كƛيراŹ بمتغيراƘ الطائفة أو السن أو حتى التعليم

                                                 
*   Üتمر العالمي الرابع للمراةƌلى المƍ 1995انظر التقرير الوطني اللبناني المقدم.  
كذلǁ التقرير الوطني للمنظماƹ Ƙير الحكوميةÜ الذي اعتمدته الهيئة الوطنية لشƌون المرأة . انظر الرجل والمرأة في لبنانÜ صورة ƍحصائيةÜ اǙسكوا 15

 . باسم الدولة اللبنانيةÜ2000 عام 5+جتماƳ نيويورǁ بيجنƸ وقدمته في ا
 .م مƌشر للتغيير تحƘ الطبع المركز اللبناني للدراساƘأتكريس لدور  :  2000المراة وانتخاباƘ : مرƹريƘ حلو . د  16
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فالـنظرة ƍلى  األحزاب ودورها في العملية السياسية قد تأƛرƘ بالتحوƘǙ السياسية التي حدƘƛ أواخر القرن                 
فƘ للنظر هو عزوف النساء عن اǙنضمام ƍلى        Ǚƍ أنŇ الال  . الماضي وكذلǁ بدور األحزاب في الحرب اللبنانية      

ة ـمن العينة فقط هن أعضاء في هيئاƘ وجمعياƘ نسائي        Ė 2فقد بينƘ الدراسة نفسها أنŇ      . الجمعياƘ النسائية 
في اتحاداƘ مهنية ونقابيةÜ بالطبع باستƛناء تلǁ التي تفرƯ اǙنتساب          Ė 2أعضاء في جمعياƘ عائلية و    Ė 8و

 .في تعاونياĖƘ 2في نواد مختلفةÜ وĖ 4كشرط لممارسة المهنة و
وتحملـنا قراءة هذǉ النتائƍ Ɲلى استنتاƜ سلبي بشأن استعداداƘ المرأة السياسيةÜ ولكنƃها تطرح في اآلن نفسه                 
اǙشـكالياƘ الخاصـة بما أسميناǉ المنظومة التربوية التي ترعى ƍنتاƜ الصور واألدوار للمرأة والرجل على                

 ..السواء
 ǉ الصور واألدوار في مشاركة المرأة السياسية Þفكيف انعكسƘ هذ

حـدŇد تقريـر التنمـية البشرية المجال السياسي باعتبارǉ المجال الذي يشمل السلطاƘ السياسية المنتخبة في                 
والسلطاƘ ) المجالس التشريعية ـ النيابية   (أو الوطنية   ) السلطاƘ المحلية ـ البلدياƘ   (المسـتوياƘ المحلـية     

 .ها منصب رئيس الدولةالتنفيذية بما في
 .ويوسع تقرير التنمية البشرية المفهوم ليطال مجال صياƹة القرار الدولي باعتبارǉ أداة سياسية إلدارة العالم

علـى أنŇ بعـƯ الباحƛين ونحن منهم يرون أنŇ السياسي يتدخل في كل تفاصيل صناعة القرارÜ وبذلǁ فƎن                   
         Ǚا Ƙأن يشمل السياسا Ňبد Ǚ السياسية وفي بلد        قـياس المشـاركة Ƙلى جانب السياساƍ جتماعيةǙقتصادية وا

كلبنان حيǙ ƚ يتمŇ الفصل بين اإلدارة والسياسة كما يجب أن يكون في دولة القانون والمƌسساÜƘ فƎن القرار                  
اإلداري Ǚ يزال تحƘ سيطرة السياسيÜ أمŇا القرار اǙقتصادي فهو مرهون كما نعلم بملكية رأس المال الذي                 

 .كم فيه القطاƳ الخاƭ في ظل نظام اقتصادي حرŇ كان وǙ يزال ƍحدǎ ركائز النظام اǙقتصادي اللبنانييتح
ƍنŇ ما تقدŇم مضافاƍ Žلى اإلشكاƘǙ التي تحيط اليوم بالعمل الحزبي والنقابي يدفعنا  ƍلى حصر  قياس مشاركة                   

 ƚالƛالمرأة في الحياة السياسية في الدوائر ال 
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Ü والسلطة التشريعية والسلطة    )البلدياƘ( أي دوائر السلطاƘ المحلية      :ا تقرير التنمية البشرية   التـي أشار ƍليه   
 .التنفيذية بما فيها منصب رئيس الدولة

 Þ فأين المرأة اللبنانية من المشاركة في السلطة التشريعية
  

  : مشاركة المرأة في السلطة التشريعية-2-2
     Ǚها اƃفي لبنان بعد الحرب       نـبدأ بالسلطة التشريعية ألن Ƙاألولى التي جر Ƙلبنان من مرحلة     . نتخابا Ɯلقد خر

لقد تركƘ الحروب المتقطعة على مدǎ سبعة عشر عاماƛƈ ŹاراǙ Ź تمحى ببساطة             . الحـروب مƛخـناŹ بالجراح    
علـى العملـية المدنـية الديمقراطـية التي كانƘ قد بدأƘ تشق طريقها في أوائل السبعيناƘ فدمŇرƘ الحرب                   

وقد تقاطعƘ هذǉ   . عناصـر الفعلية لعلمياƘ اǙندماƜ  اǙجتماعي على أساس المواطنية والمذهبية والطائفية           ال
الحرب مع ظروف ƍقليمية ودولية شديدة التعقيدÜ أدƍ ƘŇلى ƍخراƜ وƛيقة للتسوية أنهƘ الحرب اللبنانية دون أن                 

ل للعيش بسالم واǙنطالق نحو استدراǁ ما       وكان توقفها بداية أم   . تنهـي اǙنقسام على أسس مذهبية وطائفية      
 .فاتها خالل سنواƘ الحرب الطويلة

Þ ƘنتخاباǙفي مجال ا ǁفكيف تجلى ذل 
 أي اǙنتخاباƘ األولى بعد ƍعطاء      1954لـم ينقطع طموح المرأة اللبنانية لخوƹ Ưمار اǙنتخاباƘ منذ سنة            

 .المرأة الحق في المشاركة السياسية كما سبق وذكرنا
 كان لها معنى ƈخر لدǎ المرأة والرجل على السواء وهذا المعنى يتأسس في رأينا على                1992نتخاباƘ  لكن ا 

كما أنŇ هذǉ اǙنتخاباƘ أتƘ     . وهـم الـتجديد في الƛقافة السياسية الذي يتبارǎ رجال السياسة في الحديƚ عنه             
              Ưلزوجها الرئيس رينيه معو Źخلفا ƯŇم      مباشـرة بعـد تعيين السيدة نائلة معوƃام من تسلŇالذي استشهد قبل أي

 .منصبه كأوŇل رئيس للجمهورية بعد الحرب
وفيما اعتبرƘ بعƯ النساء أنŇ هذا التعيين بادرة حسن نية من طرف الزعماء السياسيينÜ أدƘŇ الظروف التي                 

ي وقد أظهر استقصاء للرأ. أحاطـƘ بهـذǉ اǙنتخاباƍ Ƙلى تشجيع نساء أخرياƘ طامحاƍ Ƙلى هذǉ المشاركة         
  Reach Mass أجرتها مƌسسة ريتش ماس "وصول المرأة ƍلى السلطة السياسية في المجتمع اللبناني"حول 
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لصـالح مƌسسـة رينيه معوƍ ÜƯنŇ مشاركة المرأة في الحياة السياسية أصبحƘ مقبولة في المجتمع اللبناني                 
يفضلون الرجل حتى   Ė 49نŇ نسبة   Ü أمŇا اǙختيار ما بين رجل وامرأة فقد كان لصالح الرجل ƍذ أ            74Ėبنسبة  

منهم أعلنوا عـدم معرفتهم بالمرشحين     Ė 23ولـو تسـاوƘ الصفاƘ المطلوبـة للنساء والرجال علماŹ بأن           
 ). من الرجـالĖ  18مقابل Ė  43(الذين يختارونهمÜ أمŇـا الذين يختارون المرأة منهم مـن النسـاء فهم 

ون ذلǁ عن سابق تصوŇر وتصميم وذلǁ من أجل تحسين موقعها في            وقـد أكƃد الذين اختاروا المرأة أنƃهم يفعل       
 ).Ė)17 41السياسة وتشجيعها على المشاركة 

                 Ňلى أنƍ الدراسة Ƙفقد أشار Üالسياسية Ƙ91أمـا رأي النواب اللبنانيين في مشاركة المرأة في السلطا Ė منهم
ا بالنسبة إلمكانية المرأة في أن تصبح       أمŇ. كانƘ في درجة موافق   Ė 10أعلـنوا موافقـتهم الكاملةÜ بينما الـ        

Ė 80نائباÜŹ و Ė 94تستطيع المرأة أن تصبح وزيرة و     ) 95Ė(وزيـرة فقـد كانƘ نتائƝ اǙستطالƳ كالتالي         
 ).18(يوافقون على أن تترشح ǙنتخاباƘ رئاسة الجمهورية

كنة بل مطلوبة على    ƍنŇ قـراءة سـريعة فـي هـذا اǙستطالƳ تظهر أنƍ Ňمكانية مشاركة المرأة بالسياسة مم                
األرجحÜ ولكنŇ النتائƝ التي أدƍ ƘŇليها اǙنتخاباƘ لم تعكس هذا اإلمكان حتى على مستوǎ الترشيح في أي من                  

 .اǙنتخاباƘ الƛالƚ التي أجريƘ بعد الحرب
   Ƙ1992في انتخابا     ƘنتخاباǙلى اƍ Ƙمنهن          5 تقدم Ƙعلى مختلف المناطق اللبنانية وقد فاز Ƙنساء موزعا 

 ƚـالƛ                 سنة Ưلزوجها الرئيس رينيه معو Źخلفا Ƙقد عين Ƙالتي كان Ưحداهـن السيدة نائلة معوƍ Ü1991 Ü
                ǎهي األخر Ƙالنيابية في جبل لبنان وجاء Ƙفي ظروف المقاطعة المسيحية لالنتخابا Ƙانـية سيدة ترشحƛوال

فائزة الƛالƛة فقد كان لها من      أمŇا ال . نتـيجة لتقاطع هذا الوضع مع استشهاد شقيقها على يد الميليشياƘ المسلحة           
 الدعم المادي والمعنوي ما جعلها تفوز

                                                 
 .84 .. 77ترقية اǙجتماعية للƛقافة Ü الصفحاƘ مƌسسة رينيه معوÜ Ư اǙتحاد اǙوروبي ومƌسسة ال. )الدليل العملي(مشاركة المرأة في السياسة   17
18   ƭ 86المصدر نفسه. 
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                  Ƙفهـي شقيقة السيد رفيق الحريري الذي أصبح رئيسا للوزراء فيما بعد ولم تكن انتخابا Ü1996بامتـياز 
                  Ƙنتان منهن أعيد انتخابهن وحلƛا ÜƘسيدا ƚالƛ Źأيضا Ƙفقد فاز ÜƝالنتائ ǎبأفضـل مـن سابقاتها على مستو

 .حدة مكان أخرǎ في المنطقة نفسها التي تراجعƘ عن المقاطعة بشكل جزئيوا
من معنىÜ فهو يندرƜ في مجموعة      ) 19(وƍذا كان لعدد اǙصواƘ التي نالتها الفائزاƘ كما يظهر الجدول رقم            

ن العناصـر التـي تشـكل جوهر العملية اǙنتخابية في لبنانÜ أي تركيب اللوائح والدعم المادي والمعنوي م                 
في ظلĊ انعدام القوانين التي تحدŇ من التأƛيراƘ المادية والمعنويةÜ          . جانـب الجهاƘ المƛƌرة في الحياة اللبنانية      

 .وتحدŇ من الفرƭ الديمقراطية
علـى أنŇ مـا يلفƘ النظر في هذǉ اǙنتخاباƘ هو ازدياد عدد المرشحاƍ Ƙذ وصل عددهن ƍلى ƍحدǎ عشرة                    

وهو على صغرǉ ذو دǙلة على . 1954من الدوراƘ السابقة أي منذ  مرشـحة وهـذا عدد لم نشهدǉ في أي          
 .اندفاƳ النساء ƍلى المشاركة بالرƹم من كلĊ العقباƘ الموضوعية التي تصادفها

         Ƙفي انتخابا Źيراƛذا كان الحال لم يتغير كƍنسبة مشاركة المرأة هي        2000و Ƙذ ظلƍ Ü2.3Ė     ها منƃأي أن Ü
 أنŇ السلوǁ السياسي للنساء قد تغيرÜ فǖول مرة في لبنان تفوز سيدة على              Ǚƍ) 20(أدنـى النسـب في العالم       

Ü وفـي ظـل أجواء شديدة التوترÜ وفي ذلǁ معنى يتخطى المشاركة كحقƃ وواجب ƍلى    *لوائـح المعارضـة   
 .اعتبارها موقفا Ǚ بدŇ من النضال في سبيله

ستوǎ التمƛيل والترشيحÜ فالمشاركة في     وقـد يكـون من المفيد في هذا المجال أن Ǚ نحصر المشاركة في م              
مسـتوǎ العملياƘ اǙنتخابية Ǚ تقلĊ أهميŇة عن األولىÜ خاصة ƍذا ارتبطƘ بازدياد الوعي بالدور الذي تلعبه                 

 ƘنـتخاباǙعالية             . ا Ƙكان ƳقتراǙا Ƙمشاركة المرأة في عمليا Ňلى أنƍ ǉنتباǙا Ƙوالدراسا Ƙاإلحصاءا Ƙوتلف
 منذĖ 55وĖ 48ها السياسيةÜ فقد تراوحƘ بين منذ ƍعطاء المرأة حقوق

                                                 
19  Ü النيابية لدورتي 1جدول رقم ƘنتخاباǙفي ا Ƙالمرشحا Ü1992 Ü 1996  1رقم(ملحق( 
20  Ü 2جدول رقم Ü) 2ملحق رقم( 

 .فوز السيدة نائلة معوƯ في مواجهة ما سمي لوائح السلطة السياسية  *
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 1954             Ƙبشكل ضئيل في انتخابا ƃǙƍ النسبة ǉولـم تـتراجع هذ Ü1992   1996 و    Ưبسبب مقاطعة بع 
       Ƙنتخاباǘاللبنانـية وبخاصة المسيحية منها ل Ƙر على        . وتذكر د . الفـئاƛƌهذا التراجع لم ي Ňحلو أن Ƙريƹمر

ار أنŇ نسب المشاركة الذكورية تزيد عن المشاركة النسائية بنسب تتراوح           النسـب العمومية ƍذا أخذنا باǙعتب     
 ).21(حلو أنŇ هذǉ النسب تجعل لبنان يقترب ظاهرياŹ من الديمقراطياƘ الغربية. وترǎ دĖ 5وĖ 8بين 
 
 : مشاركة المرأة في السلطات المحلية -2-3

Ü كان قد مضى على ƍجراء اǙنتخاباƘ السابقة        1998عـندما أعلنـƘ الحكومة عن نيتها ƍجراء انتخاباƘ بلدية سنة            
   Źون عاماƛالƛخمسـة و .              Üخالل الحرب Ƙة انتخاباŇجراء أيƍ أساسية أمام Ƙمعوقا Ƙالحرب اللبنانية قد أضاف Ňصحيح أن

ة على التنايف الطائفي والمذهبي الذي      ـلكن موضوƳ السلطاƘ المحلية تقاطع بشكل عميق مع تناقضاƘ مجتمعية قائم          
 ).22( ة اللبنانيةـ ودخول الفلسطينيين والƛورة الفلسطينية على خط المعادل1968عد اشتد ب

ومـع أن الحكومـة حاولƘ تأجيل انتخاباƘ السلطاƘ المحلية ǙعتباراƘ سياسية نشأƘ بعد انتخاباƘ السلطة                
لعامة في  وما أنتجته من ƛƈار سياسية واجتماعية تركƘ بصماتها على الحياة ا          ) 23(1992التشـريعية سـنة     

ƃǙƍ أنŇ قوǎ الضغط التي تشكلƘ في صفوف الشباب بشكل عام على خلفية اǙستياء الشديد               . لبـنان حتى اآلن   
مـن القوانيـن التـي حكمƘ اǙنتخاباƘ النيابية أجبرƘ الحكومة على تعيين موعد لالنتخاباƘ وƍجرائها في                 

 .موعدها المحدŇد
 نفسها شروط اǙنتخاباƘ النيابيةÜ فقد أضيفƘ معوقاƘ أخرǎ         لم تكن الشروط التي حكمƘ هذǉ اǙنتخاباƘ هي       

 لمشاركة المرأة تتصل بوضعية قانون 

                                                 
 . حلوÜ مصدر مذكور سابقاÜŹ القسم المتعلق بالسلوǁ اǙنتخابيمرƹريƘ. د  21
 .مصدر مذكور سابقاŹ.. المسألة اللبنانية: فهيمة شرف الدين  22
مصدر مذكور ..  في اǙنتخاباƘ األولى بعد الحرب"متاريس الديمقراطية الجديدة": لمزيد من التفاصيل حول هذǉ اǙنتخاباÜƘ انظر فريد الخازن   23
 .1997دار النهار للنشر . Ü المسرح والكواليس1996انتخاباƘ : اŹ وكذلǁ جوزف بوناصيف سابق
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وتتصل أيضاŹ  . اǙنـتخاب نفسـه الـذي يلزم المواطن بأن ينتخب في مركز وǙدته وليس في مركز ƍقامته                
             Ɯلى مركز الزوƍ Źنتقال رسمياǙنتخابيبوضـعية المرأة القانونية الحالية التي تلزمها باǙوهذا يعني التخلي   . ا

                   Ƙعـن مسـيرة حـياتها واقـتالعها من جذورها خاصة في ظل العالقة بالمكان الذي تفرضه فلسفة السلطا
 .المحلية

                    ŇنƎف ÜƘنتخاباǙا ǉير من النساء في المشاركة في هذƛهذا العائق المضاف منع ويمنع الك Ňأن ǎذا كـنا نـرƍو
في منع النساء من المشاركة السياسية كالفقرÜ وعدم وجود أحزاب          عوائـق أخـرǎ باتƘ كالسيكية ومكرŇرة        

علـى المستوǎ الوطني تتمتع بنفوذ في مختلف المناطقÜ لكن األكƛر فعالية في كل هذǉ العوائق على أهميتها                  
هو النظام األبوي وما يتصل به من قيم تستبقي المرأة في الحيز الخاƭ الذي رسمه تقسيم العمل على أساس                   

 .س منذ زمن طويلالجن
                   Ƙالمرشحا Ƴمجمو Ƹفقد بل Üظاهرة حقيقية ƘنتخاباǙا ǉالنساء في هذ ǁفقـد شكل اشترا ǁ353ومـع ذلـ 

وقد Ǚ يعنينا رقم    . Ü بالرƹم من الظروف الصعبة التي خلقها قانون اǙنتخاب الذي أقرŇته الحكومة           )24(مرشحة
اƛنتين فقط كرƌساء بلدياƘ وهو العدد ذاته الذي كان         Ü حيƚ تمŇ انتخاب     139الفائزاƘ في المجالس البلدية أي      

Ü لكن ما يعنينا هو عدد المرشحاƘ وتوزعهن على جميع المحافظاƘ وجميع            1963قد فاز في انتخاباƘ سنة      
الطوائـفÜ وƍن كـان بنسـب مخـتلفة لمـا لهذا األمر من دǙلة على رƹبة النساء وƍرادتهن في المشاركة               

 .السياسية
ومدنية برامƝ توعية وتحريƘ)25 (    ǁ السـلطاƘ المحلية في لبنانÜ نفذƘ هيئاƘ نسائية        فـي ƹمـرة انـتخابا     

للمجـتمع لـتعزيز مشاركة المرأة في اǙنتخاباƘ كناخبة ومنتخبةÜ وقد وضعƈ ƘلياƘ لقاءاƘ حسب المناطق                
ة اختبارية  وكانƘ فتر . شـملƘ كـل المناطق اللبنانيةÜ كما دŃربƘ نساء متبارياƘ من أجل القيام بهذǉ المهمة              

لقـدرة النساء على اǙتصال والتواصل مع القوǎ اǙجتماعية المختلفةÜ وفي الوقƘ عينه كانƘ اختباراŹ لتقبل                
 وفي . المجتمع وجود المرأة في الفضاء العام

                                                 
 .)3في الملحق رقم ( 3انظر الجدول رقم   24
 اللجنة. Ü 2000   1998دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنانÜ تجربة اǙنتخاباƘ البلدية والنيابية             . فهـيمة شـرف الديـن وأمان شعراني        25

 Ƙبيرو ÜƘسسة فريدريش ايبارƌهلية ومǙ2002ا 
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                  Ƙƛتحد ÜŹللنساء والرجال معا Źوكان لقاء مختلطا Üلبنان Ƙالتي أدرتها في بلدة طرفيه من بلدا Ƙاللقاءا ǎحـدƍ
ـ  فقاطعني أحدهم قائالŹ بصوƘ عالĆ وهو في       . وŹǙ عـن أهمية وجود النساء في مجالس البلدياƘ ورئاستها         مط

 أي ألم يعد هناǁ     "شو ما بقا في رجال    " لماذا تصرين يا سيدتي على ترشيح النساء         :ƹايـة اǙنفعـال والتوتر    
 Þ رجال ليترشحوا

ة لكنها تعبر جميعها عن استقرار الƛقافة األبوية في         تلـǁ العـبارة التي نسمعها أينما كنا تتردد بأشكال كƛير          
Źوعي المجتمع اللبناني وفي تقييمه ألدوار النساء والرجال معا. 

فـرد الفعـل هذا ليس صدفةÜ وليس وليد ساعته بل هو تعبير عن الرأي العام والƛقافة األبوية المسيطرة في                    
 .لبنان
 
  األƢرǌ المشاركة في السلطة التنفيƤية والسلطات-2-4

خالصة تشابǁ  "يتفق معظم الباحƛين اǙجتماعيين والمحللين السياسيŇين على أنŇ السلطة السياسية في لبنان هي              
     Ƙـيل السياسي للعائالƛيل           (التمƛيكون التم Ǚو Üمتدادية والعشائرية مع هويتها الطائفية ونفوذها في مناطقهاǙا

 ).26(" أجباب العائلة أو بيƘ من بيوتهاƃǙƍ من خالل الذكور األكƛر سلطة داخل جب من 
وتعتمد السلطة السياسية على التركبية اǙجتماعية القائمة عل التعدد الديني والطائفي في تعميم فرضية القبول               

 والخصوصية اللبنانية لديمقراطية من نوƈ Ƴخر يراها البعƯ خير وسيلة           "الفرادة"التي تقوم على ƍيديولوجيا     
 ).27(سياسية اللبنانيةإلدارة الحياة ال

لكـن هذǉ التركيبة اǙجتماعية نفسها هي التي تجعل من المجتمع اللبناني مجتمعاŹ تصعب فيه المشاركة ليس                 
 األول هو   :ويورد ملحم شاوول سببين على األقل للتدليل على صعوبة المشاركة         . فقط للنساء بل أيضاŹ للذكور    

 بين فئاته المتعددة والمختلفةÜ والسبب الƛاني هو أنŇ أن المجتمع اللبناني مجتمع شديد التنافس 

                                                 
26   ƚبحاǙوا ƘستطالعاǙالمرأة والشأن العام في ضوء ا Üعدد : ملحم شاوول ÜƘاƛ4مجلة باح ƭ Ü145. 
 .الديمقراطية العالمية والعربية وحالة لبنانÜ مصدر مذكور سابقاŹ:  بول سالم   27
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       Źتمتهن تدريجيا Źها       "لعبة السياسة "هذا التنافس يفرز نخباƃوحل Ƙدارة األزماƍ بما هي )  Źهكذا ). أو افتعالها أحيانا
ماعية قياداƘ البنى اǙجت  "يصبح اتƃخاذ القرار والمشاركة فيه محصورا بفئة مهنية خبيرة ومحترفة تتكوŇن من             

 ).28("  أكانƘ عائالƘ أم طوائف:القائمة 
Þذن مع النساءƍ لشريحة واسعة من الذكور فكيف سيكون األمر Źاستبعادا Źوهذا يعني تلقائيا 

Þالمستقبلية لمشاركة النساء في الحياة السياسية ƘجاهاƃتǙوكيف ترتسم ا 
 
Ƙ المختلفة في لبنان يستبعد صراحة      Ǚ شـيء فـي الدسـتور اللبنانيÜ وǙ في قوانين اǙنتخابا            -2-3-1

ومع ذلǁ فƎنŇ المرأة لم تستطع حتى       . وصول المرأة ƍلى أيŇ من المسƌولياƘ التمƛيلية في العملية الديمقراطية         
 .اليوم أن تكون شريكاŹ كامالŹ مع الرجل في ƍدارة الدولة والمجتمع

 Þ فما هي العقباƘ التي تحول دون هذǉ الشراكة
رعياŹ لمشاركة المرأة في السلطة التنفيذية ألنني لم أرł أهميŇة لذلÜǁ طالما أنŇ المرأة مقصاة               لـم أضع عنواناŹ ف    

فالمرأة اللبنانية لم تحظ يوماŹ بشرف اǙشتراǁ في السلطة        . عـن الكƛـير مـن المناصب القيادية في المجتمع         
وهذا يعود في رأينا    . سة الدولة التنفـيذيةÜ ولـم تعين أية امرأة وزيرةÜ ولم تكن بالطبع يوماŹ في منصب رئا              

ويطول امتداحها  « فرادتها»ألسـباب كƛيرة ربŇما كان في طليعتها التركيبة اǙجتماعية التي يكƛر الحديƚ عن              
على ألسنة السياسيين وحتى الباحƛين اǙجتماعيينÜ ونحن نرǎ أنŇ هذǉ التركيبة اǙجتماعية هي المسƌولة عن               

 .ظة التي تƌطر النظام السياسي اللبنانيهذǉ الدرجة العالية من المحاف
ƍنŇ المراقبة  الدقيقة ألحوال المشاركة السياسية للمرأة تظهر لنا وجوها عديدة للعقباƘ التي يƛيرها هذا النظام                 
فـي وجه العملية الديمقراطية فيحول دون تجديد الحياة السياسية من جهة ويضعف مشاركة الفئاƘ المهمشة                

 .حياة السياسيةوخاصة النساء في ال

                                                 
 .ملحم شاوولÜ المصدر نفسهÜ الصفحة نفسها 28
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                   Ňيختلفون بأن Ǚ همƃلكن ÜŹيجاباƍ أو Źين السياسيين في شأن تقييم هذا النظام السياسي سلباƛراء الباحƈ وقـد تختلف
ولعلهم Ǚ  . هـذا النظام الذي ترعاǉ الطوائف ومرجعياتها الدينية يحول دون أيŇ تجديد في صيغته واستهدافاته              

على أنŇ البنية   . اعتبارǉ نظاما نابذا للضعفاء والمهمŇشين وخاصة النساء      يخـتلفون أبداŹ في وصف هذا النظام ب       
الدستور (الحقوقـية في لبنان ترعى جوانب عديدة في الحياة السياسية وتنظمها بالتساوي بين النساء والرجال                

  .على أساس المواطنية كما أنƃها تتيح اشتغال مفهوم المشاركة عبر اآللياƘ اǙنتخابية) اللبناني
Þذنƍ Ƙفما هي المعوقا 

                ǎقافي والمستوƛ اجتماعي ǎمستو Üفي مستويين أساسيين Ƙلى جعل المعوقاƍ ون ونحن منهمƛيمـيل الباحـ
 .السياسي/ الƛاني هو المستوǎ اǙقتصادي

 
Ü وهو المستوǎ الذي تنظمه وتƌطرǉ المنظومة التربويةÜ أي مجموعة           المستوǌ االجتماعي الƙقافي    -1

ى مسألة تقاسم األدوار بين المرأة والرجل وتنعكس في قواعد الضبط والسلوǁ اǙجتماعيينÜ             القـيم التي ترع   
فـالموقف من النساء Ǚ تقررǉ القوانين أو التشريعاƘ فحسب بل هو مرتبط بمنظومة القيم األبوية التي تƌطر                  

أة في المجال السياسي تكمن     موقـع المرأة ومكانتها في المجتمعÜ فالعقبة األولى واألساسية أمام انطالقة المر           
ذلǁ ان حقيقته   »بالمعنى الذي قصدǉ هشام شرابيÜ      « مجتمع أبوي مستحدƚ  "في طبيعة المجتمع اللبناني فهو      

Ưفينشأ عنهما توتر وتنافر وتناق ƚالحدي ǉمظهر Ƙ29 ("الخفية تقع مباشرة تح.( 
 اǙجتماعية للمرأة والرجل على السواءÜ      وتƛƌـر الـنزعة األبوية تأƛيرا قوياŹ في بناء التصوŇراƘ عن األدوار           

وترǎ سعاد جوزف أنŇ اللبنانيين الذين خبروا مواطنتهم في العائلة في سنŇ مبكƃرة من طفولتهم عبر ممارستهم         
للحقـوق والواجـباÜƘ تأƃƛـروا تأƛـيراŹ بالغـاŹ بالƛقافة األبوية المتأصلة في معظم قطاعاƘ المجتمع اللبناني                  

 ).30(ها للحقوق بصبغة الجنس والسنوتصوŇراتها وممارسات

                                                 
29   Ƙبيرو Üالوحدة العربية Ƙمركز دراسا Üشكالية المجتمع العربي المتخلفƍبوي وǙالنظام ا Ü1992هشام شرابي ƭ Ü41. 
30   Üستمرارية والخصوصية في التجربة المواطنية"سعاد جوزفǙفي بناء المواطنية في لبنان"ا  . Ƙبيرو Ü 1999الجامعة اللبنانية األميركية. 
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ونحـن نـرǎ أنŇ أساليب التنشئة اǙجتماعية أي تلǁ التي تنعكس في المناهƝ المدرسية أو تلǁ التي تƌسس                   
                Źفالقيادة دائما Üالهرمية القائمة على الجنس والسن Ƙلبناء العالقا Źكامال Źم دعماŇجتماعية تقدǙا Ƙأنمـاط العالقا

ب رأس العائلة الصغيرة ورئيس الجمهورية أب للعائلة الكبيرة التي هي الوطنÜ كما أنŇ              هي لǖكبر سناÜŹ فاأل   
المرأة هي دائماŹ بكفالة ماÜ وتحضرني اآلن تلǁ الجمل البسطية للروائية سحر خليفة في كتابها مذكƃراƘ امرأة                 

في بعƯ األحيان أكون    أنا ابنة المفتشÜ وبقيƘ كذلǁ حتى أصبحƘ زوجة التاجرÜ و         " :ƹـير واقعية ƍذ تقول    
Źنتين معاƛǙهو أبوها أو أخوها أو زوجها. "ا Üبذاتها وكينونتها مشروطة بكينونة رجل ما Źكائنا Ƙفالمرأة ليس. 

كما تلعب الƛقافة األبوية دوراŹ بالغاŹ في تنميط السلوكياƘ اǙجتماعية والƛقافيةÜ وترǎ مارƹرين حلو أنŇ الƛقافة                
 ).31(فهي تتمحور حول نفس القيم والتقاليد وتكرسها"نانية Ǚ تختلف عن ƛقافة الرجل السياسية لدǎ المرأة اللب

 
 :المستوǌ االقتصادǎ السياسي -2

                 Źيزال مقفال Ǚ فالباب الموصل للسياسة Üقافيƛجتماعي الǙا ǎبالمستو Źيقاƛو ŹǙاتصا ǎويتصـل هـذا المسـتو
رƘ فترة طويلة في لبنان أن تنجز اختراقاŹ حقيقياŹ لوضع          باتجاǉ واحد ولم تستطع اǙحزاب السياسية التي ازده       

 رأƘ بعد تجربة طويلة في العمل       1996ففـي مقابلـة للسيدة نهاد سعيد نائبة جبيل في انتخاباƘ            . المـرأة 
Ü أنŇ الطريق الحزبية هي الطريق األسلم لدخول المرأة معترǁ العمل السياسي       1968السياسـي بـدأƘ سنة      

وكانƘ السيدة سعيد ترد بطريقة ƹير مباشرة على وجهة النظر القائلة ƍنŇ دخول             ) 20/8/96جريدة النهار   (
 .المرأة الحياة السياسية عبر الطرق التقليدية هو أمر ممكن

كما أنŇ  . لكن اǙحزاب نفسها كما نعلم ليسƘ مƌسساƘ جاذبة بعد تجربتها المريرة في الحرب األهلية اللبنانية              
  أحزاب ليسƘ كبيرة عندالرƹبة في اǙنتماء ƍلى

                                                 
31   Üحلو Ƙريƹمر Ƙالخاتمة :  2000المرأة وانتخابا ÜŹمصدر مذكور سابقا. 
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    Źالنسـاء والـرجال معا .      Ňللرأي أن Ƴ25.64فقد أظهر استطال Ė       Ǚلى أحزاب وƍ ينتمون Ǚ من المستطلعين
  ǁبون في ذلƹير .  Ň8.77وأن Ė     الكتلة تقول ǉحزاب "من هذǖل Ǚ"         ا نسبة النساءŇأم Źتريد األحزاب بتاتا Ǚ أي 

       Ƙالكتلة فقد كان ǉ4.56(فـي هذĖ (  مقابل)6.43Ė (       حزاب "من الذكور ونسبة النساء اللواتي يقلنǖل Ǚ" 
 Ƙ3.79(كانĖ ( 9.75مقابل Ėللذكور)32.( 

 .ونستطيع أن نستنتƝ من هذǉ األرقام أنŇ النساء بعد الحرب هن ضدŇ العمل الحزبي بشكل عام
                Ƙجتماعية خضعǙا Ƙسساƌفاألحزاب هي كباقي الم ÜŹيراƛللتراتبية ولـم يكـن الوضع أفضل قبل الحرب ك

الهرمـية القائمـة على الجنس والسن التي يقوم عليها النظام األبويÜ فلم تستطع المرأة الوصول ƍلى اللجان                  
 Źوبعدد قليل جدا Üبصعوبة بالغة Ǚ33(التنفيذية ا.( 

ة ولمŇا كانƘ السياسة في جوهرها عملية قيادة وتخطيط وتنفيذÜ فƎن النظام األبوي يضع حدوداŹ على حقƃ المرأ                
في ) 34( كما قالƘ السيدة ليندا مطر  « كشريǁ ينفذ »فـي المشاركة في هذا المجالÜ فالمرأة مقبولة من الرجل           

تقييم عام لتجربتها السياسية وهو ما تنبŇهƍ Ƙليه العديداƘ ممن لعبن دوراŹ في سياسة لبنان أو ممن ورƛن هذا                   
 .الدور

 الوصول ƍلى مواقع السلطة السياسيةÜ ترǎ مرƹريƘ        وفـي تقيـيمها للعوامل المساعدة والمعوقاƘ في عملية        
                Ċالشخصية للمرشحة في ظل Ƙدن على الصفاŇقد تشد Üوهن نساء ترشحن للمجلس النيابي Ƙالمستجوبا Ňحلو أن

معظم المعوقاƘ ناجمة عن عاداƘ وتقاليد وقيم       "ƹياب التمييز ضد المرأة على المستوǎ القانونيÜ خاصة وأن          
 )35 ("دة وممارساƘ سياسيةاجتماعية وذهنية سائ

                                                 
 .1996 الجمعية اللبنانية للسلم األهلي الدائم ومƌسسة ادنيهاور بيروƘ "اǙحزاب والقوǎ السياسية في لبنان" )اشراف(انظر  انطوان مسرة   32
 .1996منهاƜ عمله بخينƸ انظر التقرير الوطني للمنظماƹ Ƙير الحكومية عن التقدم المحرز في تنفيذ   33
 .2000 و 1996ليندا مطر هي احدǎ السيداƘ اللواتي ترشحن لالنتخاباƘ بعد الحرب في الدورتين   34
35  Ƙوالمرشحا Ƙالنائبا Üحلو Ƙريƹمر .. ƭ Ź197مصدر مذكور سابقا. 



 417

 
على أنƃه Ǚ يجوز أن ننسى العوائق اǙقتصادية التي تشكل أحد الموانع األساسية لمشاركة النساءÜ وƹني عن                 
                   ǎالمستو Ƙنتخابية في ظل انفالǙا Ƙالعمليا Ưمن خو Ňالتي تمكنهن Ƙرواƛيملكـن ال Ǚ النسـاء Ňالبـيان أن

لعل مقارنة صغيرة بين ƛرواƘ النساء اللواتي ترشحن في اǙنتخاباƘ          المالـي المحـدد للحمالƘ اǙنتخابية و      
األخيرةÜ وبين عدد اǙصواƘ التي احرزتها لنرǎ أنŇ الوضع اǙقتصادي للنساء يƛƌر تأƛيراŹ بالغاŹ على مسألة                

 ).36( المشاركة
 

?  ?       
لبنانـية التي امتدƘ على مدǎ سبعة عشر عاماŹ أƛر كبير على تراجع المسار              لقـد كـان للحـرب ال       -3-1

الديمقراطـي الذي كان يشق طريقه أوائل السبعيناÜƘ فلقد دمرƘ الحرب الطويلة العناصر الفتية القائمة على                
..) ائيةأحزابÜ نقاباÜƘ حركاƘ اجتماعية شبابية ونس     (نـبذ الطائفـية والمذهبيةÜ فانهارƘ الخياراƘ المدنية         

 .تحƘ ضغط النزاعاƘ الداخلية التي تقاطعƘ مع ظروف اقليمية شديدة التعقيد وحروب اسرائيلية متواصلة
                   ƭوخاصة فيما يخ ǁالمدنية تل Ƙعادة الحياة لالتجاهاƎومـع بـدء مسـيرة السالم انتعش األمل من جديد ب

التي تبنƃتها الحكوماƘ المتتالية لم تنجح   لكنŇ البرامƝ   . اǙتجاهـاƘ إلنصاف المرأة وƍحالل التوازن اǙجتماعي      
قوانين اǙنتخاب  (بل على العكس من ذلǁ أدƘŇ الممارساƘ السياسية         . في التعبير عن اآلمال التي عقدƘ عليها      

 .ƍلى تكريس تهميش المرأة واستبعادها من حقول اإلدارة والسياسة معا) المختلفة
لتي تمنع ƈلياƘ الديمقراطية من العمل هي التركيبة الطائفيةÜ ففي          ولعلƃـنا Ǚ نبالƸ بالقول ƍنŇ أولى المشكالƘ ا        

يضيق حقل اشتغال الديمقراطيةÜ ويتراجع الفعل      ) كقوانين اǙنتخاب (ظل بنى قانونية تتأسس على بنى طائفية        
 السياسي الوطني 

                                                 
سيسها وهي مناضلة سياسية في صفوف الحزب الشيوعي ومع ذلǁ وتقدم السيدة ليندا مطر مƛالŹ على ذلÜǁ فهي رئيسة لجنة حقوق المرأة منذ بداية تأ  36

 .فقد كان عدد اǙصواƘ التي نالتها Ǚ يوازي قيمتها المعنوية في المجتمع
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عي أن تكون المرأة    فتـنطوي الطوائف والمناطق واألحياء على ذواتها وتستنفر ƈلياƘ اǙصطفاء والنبذÜ وطبي           
 .ƍحدǎ الضحايا

                     Ƙعقبا ǁفدون ذل Üمشـاركة المـرأة في الحياة السياسية لم تكن سهلة ولن تكون سهلة Ňنƍ ببسـاطة شـديدة
وعقـباÜƘ بعضها يتصل بالمساحة الذاتية للمرأةÜ وهو ما يتصل بصورة المرأة عن نفسها وقدرتها على نقد                 

مرأة عن نفسها ليسƘ مسƌولية فردية بل هي مسƌولية تتصل بكل           وصورة ال . هذǉ الصورة وƍعادة النظر فيها    
عناصـر العملـية التنموية الƛقافية منها واǙقتصاديةÜ وƍذا كانƘ التنمية اǙقتصادية تƛƌر تأƛيراŹ مباشراŹ فيما                

نظراŹ لما  ) أي التعليم والعمل وتحسن مƌشراƘ الصحة     (أسـميناǉ العناصـر الموضوعية لتطوŇر وضع المرأة         
دƛـه هـذǉ العناصر من ƛƈار ƍيجابية على قدراƘ النساء ووعيهن بحقوقهن وواجباتهن فƎن للتنمية الƛقافية                 تح

                Ƙوالمعايير والعادا Ƙأهمية فالعمل على تعديل المنظومة التربوية بما هي منظومة القيم والمعتقدا Ċتقل Ǚ Źاراƛƈ
سب أهمية كبرǎ في رفع نسبة الوعي عند النساءÜ         التي ننقلها بواسطة قواعد التربية األسرية والمدرسيةÜ يكت       

 .وǙ ننسى اإلعالم ودورǉ في تعديل هذǉ المنظومة والمساهمة في تحديƚ أسسها القيمية والƛقافية
أمŇـا المساحة الموضوعية أي المساحة القانونيةÜ فالعمل على تطويرها وتحسين العملياƘ اǙنتخابية باعتبارها        

      Ǚ للديموقراطـية Źعلى مشاركة المرأة في السياسة        شـرطا Źيجاباƍ أن ينعكس Ňالنسائية  . بد Ƙالهيئا ǁ37(وتدر (
أهمـية ذلـǁ على المستوǎ العمليÜ وقد انعكس هذا اإلدراǁ في المحاولة األخيرة التي أنتجها التنسيق بين                  

لقد . 2002عالمي سنة   مختلف الجمعياƘ النسائية من أجل تقديم وƛيقة مطالب المرأة اللبنانية في يوم المرأة ال             
المطلبان األوǙŇن تمحورا   . تضمنƘ الوƛيقة ƛالƛة مطالب اعتبرƘ أولوياƘ للمرأة اللبنانية في بداية هذا القرن           

حـول مشـاركة المرأة في الحياة السياسية والمطلب الƛالƚ يتعلق بƎنصاف المرأة اللبنانية فيما يخƭ قانون                 
 ).38(الجنسية

                                                 
 . فيهاÜ بما هي رƌية واضحة وƈلياƘ عمل متناسبة مع هذǉ الرƌية"الحركة النسائية"نفضل تسميتها الهيئاƘ النسائية نظراŹ لعدم توفر شروط   37
 .Ü2002 المجلس النسائي اللبنانيÜ اللجنة اǙهلية لمتابعة قضايا المرأة 2002انظر وƛيقة مطالب المرأة اللبنانية   38
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نون الجنسية الذي يميز بين المرأة والرجل في لبنان Ǚ يزال داخل البازار السياسي              وƍذا كان مطلب تعديل قا    
الطائفي والمذهبيÜ فƎن المطلبين اآلخرين لم يعترƯ عليهما أحد في الظاهر ولم يكن على مقدمي الوƛيقة أن                 

 ). 39(يتوسعوا في شرح األسباب التي تدفعهم ƍلى ذلÜǁ فالمرأة شبه ƹائبة عن القرار اإلداري
أمŇـا المطلـب اآلخر فهوالمتعلق بالمشاركة المرتبطة بالعالقة الجدلية بين حق المرأة في المشاركة السياسية                
التـي يكفلهـا لها الدستور وƹياب اإلجراءاƘ لتحويل هذا الحق ƍلى فعل حقيقي يترجم بالفعل رƹبة السلطة                  

 .السياسية وƍرادتها في ƍشراǁ المرأة في الحياة السياسية
 
3-2-Ý اƤبناء فضاء المشاركة، كيف ولما  

                Üالفضاء الذي تلتقي فيه المرأة والرجل ويكونان فاعلين فيه على قدم المساواة ǁذل Üونقصد بفضاء المشاركة
 .أي فضاء األسرةÜ وفضاء العمل وفضاء السياسة

لى األدوار التقليدية لكل    ونحن نعتقد أن بناء فضاء المشاركة يعتمد على تداخل الفضاءاƘ المنفصلة القائمة ع            
تدخلية لتصبح فضاءŅ رحباŹ ينظر ƍلى المرأة       / مـن المـرأة والـرجل وتوسيع حدودها عبر ƍجراءاƍ Ƙرادية          

والـرجل بعيـن متسـاويةÜ مقصياŹ تقسيم العمل على أساس الجنس باعتبارƍ ǉرƛاǙ Ź بد من ƍعادة النظر فيه                    
باعتبارǉ قضية متغيرة بتغير الظروف     ) الجندر(ماعي  وتجديـدǉ علـى مبادǎء أخرǎ تنظر ƍلى النوƳ اǙجت         

 .اǙجتماعية واǙقتصادية والƛقافية
وقـد يكون من المفيد هنا التأكيد أنŇ رحلة األلف ميل في بناء فضاء المشاركة قد بدأÜƘ فازدياد نسبة عمالة                    

Ü وازدياد نسبة المرأة في     )40(المـرأة في لبنان على سبيل المƛال يعزز فسحة المشترǁ ما بين المرأة والرجل             
 التعليم العاليÜ يجعل من

                                                 
 .Ü4 ملحق رقم 4انظر جدول رقم   39
 .5 ملحق رقم 5Üانظر جدول رقم   40
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 ƍمكانـية توسـيع حـدود المشترƍ ǁمكانية حقيقية ƍذا استطعنا تقليƭ المسافة بين حضورها في قوة العمل                  

                ǉا في المجال العام الذي تختصرŇأم Üورسمها Ƙوحضـورها في مراكز اتخاذ القرار ومراكز تخطيط السياسا

ود الفضاء المشترǁ بين الرجل والمرأة على ما نزعم لن يعيد تشكيل جميع مجاƘǙ              السياسـة فƎن توسيع حد    

 .الحياة العامة فحسب بل ƍنƃه يستعيد تركيب عناصر التنمية المستدامة التي نطمح ƍليها

ƍنŇ مشـاركة المـرأة في الحياة السياسية ليسƘ هدفاŹ في حد ذاتهاÜ بل هي أداة مهمة و هي الوسيلة الوحيدة                     

ـ  ادة الـروح ƍلى المجتمعÜ فالمرأة ليسƘ نصف المجتمع المعطل فحسبÜ بل هي روح المجتمع التي لم                 إلع

 .تſستŽعłد حتى اآلن
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يسير المغرب بخطى بطيئة في مجال ƍقرار حقوق اإلنسانÜ وبخطى أبطأ في مجال ƍقرار حقوق النساء لكن                 

ويرجع الفضل في ذلÜǁ رƹم البطءƍ Üلى نضاƘǙ الشعب         . هـذǉ الخطى وƍن كانƘ بطيئة فهي بالتأكيد ƛابتة        
هذǉ التضحياƘ التي أدƛ ǎمنها باهظا العديد من        . ورجاله وتضحياته من أجل الكرامة والحرية      المغربي بنسائه 

 .المواطنين والمواطناƘ المغاربة
وƍذا . ينضـاف ƍلى كفاح المغاربة وƍصرارهم ƍرادة سياسية بدأƘ مالمحها تتحدد في السنواƘ القليلة األخيرة              

ل من أجل فرƯ حقوق اإلنسان فƎن حركة نسائية مغربية          كانƘ المرأة هي الحلقة األضعف في سلسلة النضا       
فتيةÜ ولكن قوية بƎصرارها واستماتتها من أجل ƍقرار حقوق النساء تعمل جاهدة وبكل ما أوتيƘ من قوة من                  
أجـل مكـان للمـرأة المغربية تحƚ الشمسÜ ومن أجل الحق في الكرامة والمساواةÜ ومن أجل مجتمع قوي                   

ومن هنا كان نضال الحركة     .  تنمية مستديمة تكون المرأة طرفا فيها مفيدا ومستفيدا        بنسائه ورجالهÜ ومن أجل   
النسـائية المغربية على جميع الواجهاƘ سواء منها واجهة الحقوق المدنية والƛقافية واǙجتماعية واǙقتصادية              

ا جزء Ǚ يتجزأ من     ƍن مبدأ هذǉ الحركة هوأن حقوق النساء كل Ǚ يتجزأ وأنه          . أو واجهـة الحقوق السياسية    
ونظرا لطبيعة الموضوƳ المقترح للبحƚ فƎننا سنقتصر في هذǉ         . حقـوق اإلنسان في بعدها الشمولي والكوني      

ǎطار تقاطعها مع الحقوق األخرƍ طبعا في Üالدراسة على الحقوق السياسية للمرأة المغربية. 
 

 :      
א1  :א

فقد . أقـر الدستور المغربي بصفة مباشرة وبصريح العبارة المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية              
 : ما يلي1996جاء في الفصل الƛامن من الدستور المراجع سنة 
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 ."الرجل والمرأة متساويان في الحقوق السياسية"
 يكون ناخبا ƍذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية           لكـل مواطـن ذكـرا كان أو أنƛى الحق في أن           

 .”والسياسية
فقد خصصƘ . هـذا الحـق فـي التمتع بالحقوق السياسية لكل من المرأة والرجل ورد في الدساتير المغربية            

 . الفصل الƛامن منها لهذا الموضوƳ مضمونا وعبارة1992 و1972 و1970 و1962دساتير 
جميع المغاربة سواء   " مساواة المغاربة جميعا أمام القانون       1962 فصله الخامس ومنذ     كمـا يقر الدستور في    

 أما الفصل التاسع من الدستور فƎنه يضمن لجميع المواطنين حقهم في حرية الرأي والتعبير               "أمـام القـانون   
يضمن »صل  ورد في هذا الف   . وحـرية اǙجتماƳ وحرية تأسيس الجمعياƘ واǙنخراط في النقاباƘ واألحزاب         

 :الدستور لجميع المواطنين 
 .ـ حرية التجول وحرية اǙستقرار بجميع أرجاء المملكة
ƳجتماǙـ حرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله وحرية ا. 

وǙ يمكن أن   . ـ حـرية تأسـيس الجمعياƘ وحرية اǙنخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم              
     Ƙالحريا ǉلممارسة هذ Ňبمقتضى القانون   يوضـع حد Ǚƍ  ”        مكانيةƍ اني عشر من الدستورƛكما يضمن الفصل ال

يمكن لجميع المواطنين   “ورد في هذا الفصل     . تقلد المواطنين للمناصب العمومية والمساواة في شروط تقلدها       
سبق ƍضافة ƍلى ما    . ”أن يـتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيله            

تعهد المغرب بأن يلتزم بما تقتضيه مواƛيق        1962فـƎن الدسـتور المغربـي أقر في تصديرǉ منذ دستور            
                Ƙالمنظما ǉعضوا عامال نشيطا في هذ ǉباعتبار Ƙوحقوق وواجبا Əالدولـية من مباد Ƙورد في  . المـنظما

ليةÜ فƎن المملكة   وƍدراكـا منها لضرورة ƍدراƜ عملها في ƍطار المنظماƘ الدو         “: 1962تصـدير دسـتور     
                 Əيقها من مبادƛتتعهد بالتزام ما تقتضيه موا ÜƘالمنظما ǉعضوا عامال نشيطا في هذ Ƙالمغربـية التي أصبح

Ƙفي . ”وحقوق وواجبا ǉƌناƹƍ يق المنظمة الدولية تمƛلتزام بما تقتضيه مواǙهذا التعهد با 
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 لǘنسانÜ وهكذا أصبح تصدير الدستور  بجملة ƍضافية تƌكد تشبƘ المغرب بالحقوق العالمية    1992دسـتور   
وƍدراكا منها لضرورة ƍدراƜ    “:  فـي الفقرة الخاصة بعالقة المغرب بالمنظماƘ الدولية كالتالي         1992مـنذ   

عملهـا فـي ƍطار المنظماƘ الدوليةÜ فƎن المملكة المغربيةÜ العضو العامل النشيط في هذǉ المنظماÜƘ تتعهد                 
مبادƏ وحقوق وواجباƘ وتƌكد تشبƛها بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها           بالتزام ما تقتضيه مواƛيقها من      

وƍذا انطلقنا من المبدأ القائم على أن حقوق النساء جزء Ǚ يتجزأ من حقوق اإلنسان فƎننا نستخلƭ                 . ”عالمـيا 
 .بأن المغرب يتشبÜƚ انطالقا من الدستور بحقوق النساء كما هي متعارف عليها عالميا

 الحقوق السياسية وƍن كانƘ أساسية وƍن أقرها الدستور فهي ƹير كافية بل مهددة  ƍذا لم يرافقها                  المساواة في 
               ǎالصريح على مبدأ المساواة بين المرأة و الرجل في جميع الميادين األخر ƭووعيا بهذا  . دستوريا التنصي

اسية الديمقراطية تطالب   الوضـع فـƎن الجمعـياƘ النسـائية العاملة في مجال حقوق النساء واألحزاب السي              
باسـتمرار بضرورة التأصيل الدستوري لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل Ü في الحقوق المدنية واǙقتصادية               

 .واǙجتماعية والƛقافية كما هو الشأن بالنسبة للحقوق السياسية
 
א−2  א

 والظهير الشريف بمƛابة قانون     1958فمبر   نو 15 بتاريƣ   1.58.376انطالقا من الظهير الشريف رقم      
المتعلق بحق تأسيس الجمعياƘ فƎن قانون الحرياƘ العامةÜ         1973 أبريل   10 بتاريƣ   1.73.283رقـم   

                   Üامن من الدستورƛلى المواطنين حسب الجنس كما هو الشأن بالنسبة للفصل الƍ يشـير صراحة Ǚ ن كـانƍو
شأن تأسيس الجمعياÜƘ وهو يستعمل لفظة شخƭ للدǙلة على         فƎنƃـه Ǚ يـنƭ على أي تمييز بين الجنسين ب          

         Ƙالفصل األول المعرف للجمعيا ƭيـن Üالجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين       »: المـرأة والـرجل
كما أنه Ǚ   . «شخصـين أو عدة أشخاǙ ƭستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية ƹير توزيع األرباح فيما بينهم              

 لنسبة ƍلى اǙنخراط النساء في الجمعياƘ أو تأسيسهن يشترط أي شرط كان با
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يجوز تأسيس جمعياƘ األشخاƭ بكل حرية و       " 2لهـاÜ بل ƍنŇ هذا التأسيس يتم بكل حريةÜ ورد في الفصل             
و يحدد المقتضياƘ الواجب اتباعها لكي تتمتع       " 5دون سابق ƍذن بشرط أن تراعى في ذلǁ مقتضياƘ الفصل         

كذلǙ ǁ نجدÜ في ƍطار قانون      . نونية وǙ يشتمل هذا الفصل على أي تمييز بين الجنسين         الجمعياƘ باألهلية القا  
الحـرياƘ العامـةÜ أي تمييز بين الجنسين فيما يتعلق بالقانون المنظم للتجمعاƘ العمومية أو القانون المتعلق                 

ƍن الطباعة وترويƍ "   Ɲن الفصل األول من قانون الصحافة يشير ƍلى حرية الطباعة وترويƝ الكتب           . بالصحافة
يمكن نشر كل جريدة أو مطبوƳ دوري بحرية        ":  من نفس القانون على أنه     3وينƭ الفصل   . "الكتـب حران  

أي الظهير الشريف رقم    ( ."بعـد القـيام باإلجـراءاƘ المقررة في الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا             
1.58.378 ƣبشأن قانون الصحافة بالمغرب1958 نونبر 15 بتاري  .( 

 .وǙ تتعلق اإلجراءاƘ المقررة بالفصل الخامس سوǎ باإلجراءاƘ القانونية المتعلقة بالنشر
 
א3  :א

 في فصله األول على المساواة بين       1958 فبراير 24 المƌرƢ في    1.58.008ينƭ الظهير الشريف رقم     
لكل مغربي الجنسية الحق في الوصول       " الفصل يقول. الجنسـين فيما يتعلق بالوصول ƍلى الوظائف العمومية       

وǙ فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون األساسي ماعدا          . ƍلـى الوظـائف العمومية على وجه المساواة       
 ."المقتضياƘ التي ينƭ عليها أو التي تنتƝ عن قوانين أساسية خصوصية

 
 :مالحظات حول قانون الوظيفة العمومية 

يفة يساوي بين الجنسين فيما يتعلق بولوƜ أسالǁ اإلدارة وفيما يتعلق باألجر والترقيةƍ             Üذا كـان قـانون الوظ     
     Ưالمناصب الخاصة ببع Ưبع Ɯيساوي بين الموظفين من الجنسين فيما يتعلق بولو Ǚ ن هـذا القـانونƎفـ

 ام السلطةومن الوظائف التي Ǚ تلجها النساء نذكر مناصب مه. اإلداراƘ انطالقا من أنظمتها األساسية
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 بـوزارة الداخلـية كمناصـب عامل و كاتب عام للعمالة أو األقاليم ورئيس قسم الشƌون العامة بالعمالة أو                   
وعلى كل فƎن الممارسين لهذǉ المهام يسمŇون       ... اإلقليم ورئيس الدائرة ورئيس المقاطعة الحضرية أو القروية       

وƍذا كان النظام األساسي    . "د منهم برجل السلطة   وينعƘ الواح ". انطالقـا مـن القـانون نفسه رجال السلطة        
الخـاƭ بموظفـي وزارة الداخلـية Ǚ يشير صراحة ƍلى ضرورة شرط الذكورة في المنصب فƎن التسمية                  
                    ǉوالواقـع وخطاب الفصول في هذا القانون نفسه يحيالن على عدم تولي النساء لهذ Üلـيها سـابقاƍ المشـار

وذلǁ في جميع مستوياƘ هذǉ     « امرأة تملǁ السلطة  »وجـد بالمغرب   فعلـى مستوǎ الواقع Ǚ ي     . المناصـب   
 من النظام األساسي الخاƭ للمتصرفين بوزارة الداخلية ينƭ على هذǉ العبارة            24السـلطةÜ كما أن الفصل    

ƍن األعـوان الممارسين مهام السلطة Ǚ يمكن تعيينهم أو ƍبقاƌهم في مناصبهم بƎقليم أو عمالة تزاول فيهـا                  »
 في هـذا الفصل تشير ƍلى أن المقصود بالممارسين لمهام          "تزاول" ƍن لفظـة    ".....هم نشاطا يدر فائدة   أزواج

 .السلطـة هم رجـال وليسـوا نساء
أمـا النظام األساسي الخاƭ بموظفي المديرية العامة لǖمن الوطنيÜ فƎنه  عندما يستعمل صيغة المذكر فƎنه                 

ل المتعلقة بمناصب للنساء ونجدها محددة بصريح العبارة في هذا          يقصـد بهـا الذكورÜ ذلǁ أن هناǁ الفصو        
وهكـذا فƎننا Ǚ نجد أƛرا للنساء في وظائف مƛل حراس األمن وضباط األمن وقواد حراس األمن                 . القـانون 

 مساعداƘ  " و "مسعفاƘ الشرطة "ومفتشـي الشـرطة وعمداء الشرطة ووǙة األمن في حين نجد أن وظائف              
لقد ورد  . النساء وحدهن بحيƚ يتم التنصيƭ بصيغة التأنيƚ على موظفاƘ هذا اإلطار           حكرا على    "الشـرطة 

توظف » من النظام األساسي الخاƭ بموظفي المديرية العامة لǖمن الوطني ما يلي             2 الفقرة   19في الفصل   
لسنة مسـعفاƘ الشـرطة عـن طريق مباراة يمكن أن تترشح لها اإلناƚ اللواتي تابعن دراستهن ƍلى نهاية ا                  

 ."السابعة من التعليم الƛانوي
ƍن عملية التذكير والتأنيƚ في لغة الفصول تحدد بوضوح المجاƘǙ التي يمكن للمرأة أن تشتغل بهاÜيتأكد هذا                 

  الذي جاء ليحدد 45الكالم من خالل الفصل 
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 أما  "المرشحاƘ" و "المرشحين"ƍجراءاƘ تعيين التقنيين من الجنسين بحيƚ تم الحديƚ عن الجنسين معا بتعبير             
النظام العام للقواƘ المساعدة فهو مجال حكر على الرجال دون اإلناƚ تƌكد ذلǁ التسمية التي يحملها الظهير                 

ـ         القواƘ المساعدة كما تƌكد ذلǁ تسمياƘ      " رجال"الشـريف بمƛابة قانون والمتعلق بالنظام األساسي الخاƭ ب
سلǁ . رجال القيادةÜ سلǁ المفتشين     : اƘ المساعدة وهي  القو" رجال"األسـالǁ والدرجـاƘ التـي يرتب فيها         

 .وما يقال عن رجال القواƘ المساعدة يقال عن رجال المطافƐ. المساعدين ورجال الصف
 النظام األساسي الخاƭ بهيئة رجال المطافƐ يجعل        1977 فبراير 5  بتاريƍ83.77.2 ƣن المرسوم رقم    

سلǁ رجال : دد الفصل األول هيئة رجال المطافƐ في هـذǉ الوظـيفة حكـرا علـى الرجال دون اإلناƚ يح          
Ɛضباط رجال المطاف ǁوسل Ɛضباط الصف لرجال المطاف ǁوسل Ɛالمطاف . 

       ƣن المرسوم الملكي بتاريƎلى الجنسين فƍ يحصر الوظائف التي تشغلها النساء      1966فبراير  10 أما بالنسبة 
عن مناصب السلطة التابعة لوزارة الداخلية هو ƍبعاد        وǙ يخفى علينا أن ƍبعاد النساء       . فـي العمل اǙجتماعي   

لهن عن مراكز القرارÜ ذلǁ أن هذǉ الوظائف كلها باستƛناء الوقاية المدنية هي وظائف تندرƜ في ƍطار سلطة                  
وبهذا فƎن قانون الوظيفة العمومية وƍن بدا في مقتضياته العامة قانونا قائما على المساواة فهو قانون                . القـرار 

 .على التمييز وتحكمه عقلية ذكورية ترسƣ للنظرة السائدة حول المرأة التي Ǚ يجب أن تتولى السلطةقائم 
 
 :א−4

            ƣبها المراجعة الدستورية بتاري Ƙالتي جاء Ƙضمن اإلصالحا ƘنتخاباǙمدونة ا Ɯ1996 سبتمبر 13تندر 
 9.97 بشأن تنفيذ القانون رقم      1997  أبريل 2 الصادر في    97.83ويـنظمها الظهـير الشـريف رقم        

 ƘنتخاباǙالمتعلق بمدونة ا. 
المغاربة ذكورا  "وقد نصƘ هذǉ المدونة في فصلها الƛالƚ المتعلق بتحديد هوية الناخبين على أن الناخبين هم                

 وƍناƛا البالغون من العمر عشرين سنة شمسية كاملة 
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جودين في ƍحدǎ حاƘǙ فقدان األهلية اǙنتخابية المنصوƭ        والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسة وƹير المو     
 ."عليها في هذا القانون

وتشـمل حـاƘǙ فقـدان األهلـية اǙنتخابية كما ورد في الفصل الخامس من مدونة اǙنتخاباÜƘ العسكريين                  
والمحكوميـن بعقوبـة والمحرومين من حق التصويƘ بموجب حكم قضائي واألشخاƭ الصادرة في حقهم               

م جنائية ƹيابية والمحجور عليهم قضائيا واألشخاƭ الذين طبقƘ في حقهم مسطرة التصفية القضائية              أحكـا 
واألشخاƭ المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم                

ها ƍحدǎ هذǉ الحاƘǙ فهي تتوفر      وهكذا فƎن المرأة ما لم تشمل     . الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها      
كما أن عليها مƛل الرجل واجب طلب التقييد في         . علـى وجـه المسـاواة مع الرجل على حق كونها ناخبة           

وينƭ على هذا  األمر المادةſ الرابعة من        . الالئحـة اǙنتخابـية للجماعـة التي يقيمون فيها منذ ƛالƚ أشهر           
كورا وƍناƛاÜ البالغين من العمر عشرين سنة شمسية كاملة في          يجب على المغاربة ذ   ": المدونـة عـندما تقول    

تـاريƣ حصـر الالئحة اǙنتخابية النهائية عند وضعها أو مراجعتها طبقا لهذا القانون أن يطلبوا مع مراعاة                  
ƛة أحكـام المادة الخامسة من هذا القانون قيدهم في الالئحة اǙنتخابية للجماعة التي يقيمون فيها بالفعل منذ ƛال         

 "......أشهر على األقل بتاريƍ ƣيداƳ طلبهم
ويتسـاوǎ المغاربة ذكورا وƍناƛا في كونهم ناخبين وهم يتساوون أيضا في شروط األهلية للترشيحÜ ذلǁ أن                 

:  مـن مدونـة اǙنتخاباƘ تشترط ألهلية الترشيح باإلضافة ƍلى السن أن يكون المترشح ناخبا                 41المـادة   
 سنة شمسية كاملة على األقل في       23تخاباƘ أن يكون ناخبا وبالغا من العمر        يشـترط فـي من يترشح لالن      "

     Ƴالمحـدد لالقـترا ƣاني المادة      (".الـتاريƛالباب ال ƘنتخاباǙونعلم من خالل الباب األول المادة      ) 41مدونة ا
لالئحة المحددة لمن   وǙ تفقد المرأة صفة الترشيحÜ مƛلها مƛل الرجلƍ Ǚƍ Üذا شملتها ا           . الƛالـƛة أن المرأة ناخبة    

 .Ǚ حق لهم في أن يكونوا منتخبين
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 الحظات حول مدونة االنتƢاباتم
تفاديا للضعف الصارƢ الذي تعرفه تمƛيلية النساء في مختلف األجهزة التقريرية فƎن الجمعياƘ النسائية ومنذ               

   Ƙعليها م         1996انـتخابا Ƙواقتراحا Ƙدخال تعديالƍو ƘنتخاباǙن شأنها أن توفر    طالـب بمراجعة مدونة ا
وقد اقترحƘ . الظـروف اإليجابية الكفيلة بتمكين المرأة المغربية من الممارسة الفعلية لجميع حقوقها السياسية        

                ǉومن شأن هذ ƘنتخاباǙولين مراجعة مجموعة من فصول مدونة اƌلى المسƍ في مذكرة موجهة Ƙالجمعـيا
ر عليهن أƛناء ممارستهن لحقهن في التصويƘ       المـراجعة أن تضـمن حـق النساء في عدم منعهن أو التأƛي            

Ü لنسبة من النساء Ǚ تقل عن عشرين بالمائةÜ         )الكوطا(والترشـيحÜ وأن تضـمن لوائـح الترشيح في ƍطار           
               ƘǙالعما ǎأعضاء مجلس النواب على مستو Ƙنتخابي بالالئحة عند انتخاباǙلى العمل في النظام اƍ باإلضافة

 .واألقاليم
 2001سنة  ) ƹير حكومي ( تكتل من أجله عشرون تنظيما       1996بدأته أربع جمعياƘ سنة     هذا العمل الذي    

شـمل ممƛلـي وممƛالƘ الجمعياƘ النسائية واألحزاب السياسية والنقاباƘ وجمعياƘ حقوق اإلنسان ومراكز              
يها اسم وكانƘ نتائƝ هذا العمل المشترƍ ǁصدار مذكرة Ü أطلق عل. اǙسـتماƳ والجمعـياƘ الƛقافية والتنموية     

وتهدف هذǉ المذكرة ƍلى دفع المسƌولين سواء      . مذكرة العشرين Ü تتضمن مشروƳ مراجعة القانون اǙنتخابي         
فـي الحكومـة أو البرلمان أو األحزاب السياسية ƍلى  تبني قوانين انتخابية منصفة للمرأة تحقƃق لها حضورا                   

  .2002لمقبلة والتي ستجرǎ في سبتمبر فاعال في األجهزة اǙنتخابية في اǙستحقاقاƘ  السياسية ا
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  :       
 
א−1 א א  א

ينƭ الفصل الحادي والƛالƛون من الدستور على أن الملǁ يوقع المعاهداƘ ويصادق عليها باستƛناء تلǁ التي                
ها تكاليف تلزم مالية الدولةÜ فهذǙ ǉ تتم المصادقة عليها Ǚƍ بعد الموافقة عليها بقانون وباستƛناء                تترتـب علي  

تلـǁ التي Ǚ تتفق مع نصوƭ الدستور وهذǙ ǉ تقع المصادقة عليها Ǚƍ بعد اتباƳ المسطرة الخاصة بتعديل                   
 عنها أية تكاليف تلزم مالية الدولة كما        وانطالقا من أن اǙتفاقياƘ المتصلة بحقوق المرأة Ǚ تترتب        . الدسـتور 

أنهـا Ǚ تختلف مع الدستور الذي ينƭ على أن جميع المغاربة سواء أمام القانونÜ فƎن المغرب صدق على                   
مجموعـة من اǙتفاقياƍ Ƙما خاصة بحقوق المرأة أو تنƭ على الحقوق السياسية الخاصة بالمرأة و هكذا فقد      

 :تمƘŇ المصادقة على
ـ    نوفمبر 8 بتاريƣ   1.79.186ية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية بالظهير الشريف رقم          ـ اǙتفاق
 .1980  ماي21 بتاريƣ  6.3525 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1979

 .1993ـ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي انضم ƍليها في يونيو 
 .1977ياسية للمرأة وقد صادق عليها المغرب سنة ـ اǙتفاقية بشأن الحقوق الس

 
א−2  :א

ƍن مصـادقة المغـرب علـى  اǙتفاقياƘ سالفة الذكر أو انضمامه ƍليها تعتبر خطوة ƍيجابية في اتجاƍ ǉقرار                    
و1962ر  حقـوق اإلنسـان بصفة عامة وحقوق النساء بصفة خاصة كما أنه جاء يتالءم مع تصدير دساتي                

التـي تـنƭ على أنه ƍدراكا منها لضرورة ƍدراƜ عملها في ƍطار المنظماƘ الدوليةÜ فƎن                 1972و1970
                  Əيقها من مبادƛتتعهد بالتزام ما تقتضيه موا ÜƘالمنظما ǉالمملكـة المغربـية العضـو العامل النشيط في هذ

  ƛم دستور1992وحقوق وواجباƘ وابتداء من الدستور المراجع في
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ـ  1996  . Ǝن تصدير الدستور جاء يƌكد على تشبƘ المغرب بحقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها دوليا               ف
وتƌكد تشبƛها بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها         ...":وهكـذا أضـيف ƍلـى الجملة سابقة الذكر ما يلي          

 "...عالميا
 ترافقه اإلجراءاƘ الالزمة لتفعيل     Ǚƍ أن هذǉ المصادقة أو اǙنضمام جاء يعتريه الكƛير من النقƭ كما أنه لم             

هـذǉ المواƛيق سواء على مستوǎ الدستور أو على مستوǎ القوانين األخرƍ ǎضافة ƍلى التحفظاƘ المرتبطة                
ƘتفاقياǙا ǉهذ Ưببع . 

                Üالدستور المغربي صراحة على أسبقية القانون الدولي على القانون المحلي ƭين Ǚ Üالدستور ǎعلـى مستو
 اعتبر بعƯ الدارسين أن التصدير الدستوري الذي ينƭ 1996 ودستور   92ر المراجع في    لكن منذ الدستو  

علـى تشبƚ المغرب بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عالمياÜ يعد قفزة نوعية من شأنها أن تƌدي ƍلى                   
 الترسانة  نتائƝ مهمة في مجال ƍدماƜ النصوƭ الدولية ذاƘ الطابع الكوني التي تنادي بحقوق اإلنسان ضمن              

                   ǎمهما في النظام القانوني الداخلي على مستو Ǚتحو ƚالقانونـية المغربـية الشـيء الذي من شأنه أن يحد
 . التشريع الدولي والتشريع الداخلي

مـن العقباƘ األخرǎ التي تحول دون تطبيق اǙتفاقياƘ الدولية التي صدق عليها المغرب نذكر عدم مالءمة                 
اƘ هـذǉ اǙتفاقياƘ الشيء الذي Ǚ يجعل لهذا التصديق أي تأƛير على القوانين              القوانيـن الوطنـية لمقتضـي     

واآلخر قائم على   . الداخلـيةÝ بل نجد أنفسنا بين قانونين اƛنين واحد قائم على مبدأ المساواة وƹير معمول به               
لقانون الداخلي فƎن   ونظرا لغياب المالءمة بين القانون الدولي وا      . التميـيز ضد المرأة وهو الذي يتم العمل به        

الخـروقاǙ Ƙ تزال تمس حقوق النساء سواء على مستوǎ تقلد المناصب العليا أو ولوƜ بعƯ الوظائف كما                  
أشرنا ƍلى ذلǁ سابقا فيما يتعلق بقانون الوظيفة العموميةÜ أو على مستوǎ قانون األحوال الشخصية أو قانون                 

 ...الشغل
رة لحقوق اإلنسان أن تكون المهمة األولى لهذǉ الوزارة هي          والمفـروƯ أن المغـرب وهو يتوفر على وزا        

 العمل على بذل الجهود من أجل خلق انسجام بين القانون 
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الدولـي والقـانون المحلي وƍذا كانƘ هناǁ جهود تبذل فيما يتعلق ببعƯ اǙتفاقياƘ الدولية المتعلقة بحقوق                 
 تبذل وزارة حقوق اإلنسان بالمغرب أي مجهود        الطفـل مـƛال أو ƹيرهاÜ فƎنه على مستوǎ حقوق المرأة لم           

كمـا تجـدر اإلشارة ƍلى أن الجمعياƘ النسائياƘ العاملة في مجال حقوق النساء قد راسلƘ الوزارة                 . يذكـر 
المعنـية فـي شأن مالءمة القوانين الداخلية مع اǙتفاقياƘ التي صدق عليها لكن بدون جدوǎ بحيƚ لم يكن                   

        Ǚو ÜƘفي طرق المالءمة بين             لمراسـلتها أيـة تـبعا ƚالبح ǎأهمية وجدو ǎمد Üبطبـيعة الحال Üيخفـى
 . التشريعاƘ الدوليـة والوطنية

 
 : 

ƍذا كـان الدستور المغربي ينƭ صراحة على المساواة بين الجنسين فيما يتƃصل بالحقوق السياسيةÜ وƍذا كان            
رأة دون تحفظاÜƘ فƎن األمر ليس كذلǁ بالنسبة        المغرب قد صدق على اǙتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للم        
لقد كان للمغرب موقف مختلف ورافƯ لبعƍ .       Ưلـى اتفاقـية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة          

أحكام هذǉ اǙتفاقية والسبب هو أن المغرب اعتبر هذǉ األحكام المتحفظ عليها Ǚ تنسجم مع الشريعة اإلسالمية                 
 . الخاصة بوضعية المرأةومع التشريعاƘ الوطنية

وقـد جاءƘ تحفظاƘ المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تمس جوهر اǙتفاقية                 
وتفرƹها من محتواها القائم على مبدأ المساواة بين الجنسين وبالتالي تفرƷ عملية اǙنضمام ƍلى  هذǉ اǙتفاقية                 

 .وضعية المرأة وتحسين أوضاعها ومساواتها بالرجلمن كل ما من شأنه أن يسهم في الرقي ب
 أرفق هذا   ƍ1993ن المغرب عند انضمامه ƍلى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في يونيو                

       Ƙوالتحفظا Ƙنضـمام بمجموعة من التصريحاǙتفاقية والفقرة        . اǙانية من اƛالمادة ال Ƙالتصريحا Ƙوقد شمل
أما التحفظاƘ فقد شملƘ الفقرة الƛانية من المادة التاسعة والمادة السادسة           . الخامسة عشرة الـرابعة من المادة     

 .عشرة والمادة التاسعة والعشرين
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ǈمالحظات حول تصريحات المغرب وتحفظات     : 
الشرط األول أǙ تخل اǙتفاقية     . جـاء استعداد المغرب لتطبيق مقتضياƘ اǙتفاقية مشروطا بشرطين أساسيين         

بالمقتضـياƘ الدسـتورية التـي تنظم قواعد توارƚ عرش المملكة المغربية والƛاني أǙ تكون منافية ألحكام                 
وبما أن مدونة األحوال الشخصيةÜ حسب التصريحÜ منبƛقة من الشريعة اإلسالمية فƎنها            . الشـريعة اإلسالمية  

ƍن الدستور المغربي   . «و ƍلغاƌها Ǚ يمكن تجاوزها أ   »تعطـي حقوقـا للمرأة ƹير تلǁ المخولة للرجل والتي           
يـنƭ في الفصل الخامس على أن جميع المغاربة سواء أمام القانونÜ ومدونة األحوال الشخصية هي قانون                 
ضـمن ترسـانة القوانين الوطنية وǙ تعتبر بأي حال من األحوال نصا مقدسا وبالتالي فƎن تحديدها للحقوق                  

ستمد مشروعيته من الشريعة اإلسالمية بقدر ما يستمدها من ƛقافة          والواجباƘ بين كل من المرأة والرجل Ǚ ي       
وعندما نعود ƍلى مدونة األحوال الشخصية ونقف على        . تميـيزية ذكورية تتخذ من الدين ستارا تتوارǎ خلفه        

ƍن . هـذǉ الحقـوق المخولة للمرأة فƎننا نجد بأن منطق الدونية واǙستصغار هو أكƛر ما تفرزǉ هذǉ الحقوق                 
 مـن المدونة يجعل من حقوق المرأة على زوجها  النفقة الشرعية والعدل عند تعدد الزوجاƘ                 35 الفصـل 

 .والسماح بزيارة األهل بالمعروف
نالحـظ أن مـا يعتبر حقوقا حسب المدونة Ǚ يعدو أن يكون تشييئا للمرأة وذلǁ من خالل اإلبقاء على تعدد                     

كذلǙ ǁ  . أو خارجه / سرة سواء بالعمل داخل البيƘ و     الـزوجاƘ وطمسـا لحقها في المشاركة في نفقاƘ األ         
أما البند الرابع من نفس الفصل الذي       .يعـدو أن يكـون انتهاكا لحقها في الحرية عند تقنين زياراتها ألهلها              

يعطـي المـرأة حـرية التصـرف في مالها فهو وƍن لبس لبوس الحق فƎنه يفرƷ من محتواǉ في الكƛير من                      
وهذا يحيلنا على الحقوق التي خولها القانون للزوƜ        . رأة نفسها ملزمة بطاعة الزوƜ      الحـاƘǙ عندما تجد الم    

 تكرس تشييء المرأة    "حقوق"علـى زوجـته وأبرزها الطاعة وƍرضاƳ األوǙد واإلشراف على البيƘ وهي             
 . وتقوم على مبدƍ اǙستعباد عندما تفرƯ طاعة الزوجة لزوجها

طق اǙستعبادÜ من كل ما نصƘ عليه المواƛيق الدولية  والداعي ƍلى            وهـنا نتسـاءل أين هذا المنطقÜ أي من        
 الحق في المساواة واǙعتراف بالشخصية القانونية 
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Þ الحق في الكرامة ƍيوجد مبدأ الطاعة في حالة تناف مع مبد Ǚنسان والحق في الكرامة أǘل . 
الزوƜ المطلق في أن يكون السيد      مـرة أخـرǎ معنى هذا أن المغرب يتحفظ على كل محاولة للمساس بحق               

ومعناǉ أيضا أن المغرب يتحفظ على حق المرأة في . وعلى حقه في أن Ǚ يكون له شريǁ في ممارسة سيادته 
المسـاواة مـع الرجل أمام القانونÜ ومعناǉ أنه يتحفظ على أن تكون للمرأة األهلية القانونية لممارسة مختلف                  

أجل ƍنه تحفظ على أن تكون المرأة       . مغرب يتحفظ على مواطنة المرأة    حقوقهـا Ü وبالتالـي معنى هذا أن ال        
Ƙالمواطنة من حقوق وما تستلزمه من واجبا ǉمواطنة كاملة المواطنة بما تستتبعه هذ . 

 
א.3 א א  א

א א א  א
  Ǚ بنود اتفاقية المرأة  المتعلقة بمدونة األحوال                  قـد Ưالمغرب على بع Ƙأية عالقة بين تحفظا ǁتـبدو هنا 

الشخصـية وبيـن الحقـوق السياسـية للمرأة خاصة ƍذا عرفنا بأن المغرب لم يتحفظ على اǙتفاقية الخاصة          
لمرأة والرجل في الحقوق    بـالحقوق السياسية للمرأة وأن الدستور المغربي ينƭ صراحة على المساواة بين ا            

السياسـية وأنـه ينƭ على ƍمكانية جميع المواطنين في أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء                 
لكننا عندما نعود ƍلى الواقعÜ نجد النساء       ). 12الدستور الفصل   (فـيما يـرجع للشـروط المطلوبـة لنـيلها           

الوازن والفاعل في الهيئاƘ السياسية والمجالس      المغربـياƘ بعـيداƍ ÜƘن لـم نقـل مبعداÜƘ عن الحضور             
 فأين الخلل ƍذنÞ . اǙنتخابية وأجهزة صنع القرار

تمكـن اإلجابة عن هذا السƌال من خالل الجزم بأن بنود مدونة األحوال الشخصية تلقي بظاللها على جميع                  
ƍن نظرة الرجل بل نظرة     . المجـاƘǙ والفضـاءاƘ التي تتواجد بها المرأة أو من المفروƯ أن تتواجد بها             

كذلǁ فƎنŇ امرأة محكومة بالطاعة لزوجهاÜ      . المجتمع ƍلى المرأة تختزلها فيما تمليه المدونة وتصنعه من أدوار         
Ǚ تملـƍ Üǁذا كان ذلǁ سيمس بحق الزوƜ في الطاعة Üأن يكون لها الحقÜ كما لكل األفرادÜ في تدبير الشأن                     

 .العام
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ملǁ حق الفتوǎ والتقنين لعالقة الزوجة بأهلهاÜ متى تزورهم وǙ تزورهمÜ متى            وƍذا كان الزوƜ في المدونة ي     
يـزورونها وǙ يـزورونها وهل يسمح بذلǁ أم ƍ Ý Ǚذا كان الزوƜ كذلǁ فما هو هامش الحرية الذي سيبقى                     

 .للمرأة للمشاركة في الحياة العامة وممارسة حقوقها المدنية والسياسية
هل أنŇ امرأة Ǚ تملǁ حتى حق المشاركة في اإلشراف على بيتها ƍلى             : ءل أيضا   باإلضـافة ƍلى ما سبق نتسا     

 Þ جانب زوجها يمكن أن يسمح لها باإلشراف على الشأن العام 
وهل أنŇ امرأة Ǚ تملǁ حق المشاركة في قرار يهم حياتها الشخصية وهو قرار فسƣ عقدة الزواÜƜ يمكنها أن                   

  ƍن العالقة وƛيقة بين وضع المرأة القانوني وبين ضعف مشاركتها في             .تملـǁ حـق القرا ر في الشأن العام        
ƍنه ƍذا كانƘ الحكومة المغربية تقول نعم للحقوق السياسية للمرأة من خالل المصادقة على              . الحـياة السياسية  

اǙتفاقـية الخاصـة بذلǁ ومن خالل الدستور فƎن مدونة األحوال الشخصية وتحفظاƘ المغرب يحوǙن دون                
 .لممارسة الفعلية للحقوق السياسية من طرف النساءا

ووعـيا بهـذا التناقƯ وبهذا اإلفراƷ لكل اǙتفاقياƘ من محتواها الحقيقي فƎن الجمعياƘ النسائية العاملة في                 
مجال حقوق النساء وجمعياƘ حقوق اإلنسان ما فتئƘ تطالب برفع التحفظاƘ على اتفاقية القضاء على جميع                

 . د المرأة وƍعمال هذǉ اǙتفاقية ومالءمتها مع القوانين المحليةأشكال التمييز ض
 

  :       
ƍن التاريƣ القريب للمغرب يشهد على أن المرأة المغربية كانƘ دائما حاضرة في المشهد السياسي سواء أƛناء                 

ƹير أن التأريƣ لهذǉ المرحلة ƹالبا ما طبعه الشح         .  بعد اǙستقالل  مقاومـة اǙستعمار أو المطالبة بالجالء أو      
وƍذا كان عدم كƛافة المشاركة النسائية يبرر هذا الشح فƎن عقلية التغييب أيضا فعلƘ              . فيما يتعلق بدور المرأة   

 .فعلها في التعتيم على مدǎ مشاركة المرأة المغربية في هذǉ الحقبة من تاريƣ المغرب
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Ǚستقالل فƎن استفادة المرأة من التعليم ƛم ولوجها سوق العمل قد شجعاها أكƛر على اǙهتمام بالشأن                أمŇا بعد ا  
وهكـذا فـƎن المـرأة المغربية وجدƘ منذ البداية في صفوف األحزاب السياسية وفي النقاباƘ وفي                 . العـام 

Ƙالجمعيا .            Ƙالبي Ƙولياƌالشيء الذي جعل    بيد أن هذا الوجود ظل ضئيال بسبب تحمل المرأة لمس Üواألطفال
مشـاركة المرأة تبقى محتشمة وخجولة وبالتالي ظلƘ مƌسساƘ المجتمع المدني والسياسي مƌسساƘ ذكورية              

والشيء نفسه يمكن قوله بالنسبة ƍلى وصول المرأة ƍلى المناصب العليا و مراكز القرار في               . بالدرجة األولى 
 .الدولة

ال السياسي تعززÜǉ باإلضافة ƍلى ما سبقÜ عوامل أخرƍ ǎن دلƘ على            هذا الحضور المحتشم للمرأة في المج     
شـيء فƎنمـا تدل على ƹياب اإلرادة السياسية التي من شأنها أن تدفع بالنساء ƍلى أقصى درجاƘ الحضور                   

ونذكـر من بين أهمŇ هذǉ العوامل التعامل مع قضية المرأة كقضية اجتماعية تتطلب مقاربة تقليدية                . والفعـل 
ƍنه لم يتم التعامل مع قضية المرأة كقضية تدخل في صلب اǙهتماماƘ            . فيها النظرة الدونية ƍلى المرأة    تتحكم  

هذا التعامل جعل اهتمام الدولة Ǚ يخرƜ عن        . السياسـية وǙ كقضـية مـن قضايا حقوق اإلنسان األساسية          
 . طرز وأشغال البيƘمجاƘǙ مƛل التعليم األولي و محو األمية وتعليم الصنعة مƛل الخياطة و ال

كذلǁ من العوامل المساهمة في ƍبعاد النساء عن المشاركة المكƛفة في الشأن العام تعدد  الجهاƘ التابعة للدولة                  
ƍننا نجد قضية المرأة موزعة بين عدة ƍداراƘ مƛل وزاراƘ الشبيبة والرياضة            . التـي تتقاسـم الشأن النسائي     

. يضاف ƍلى ما سبق ضعف الميزانية المخصصة للقضية النسائية        . والشـƌون اǙجتماعية والصحة والفالحة    
 . ولم يوضع في كل الحكوماƘ المتعاقبة منذ اǙستقالل قانون للمالية قائم على المقاربة النوعية

                   Ƙالالزمة سيظل يساهم في تشتي Ƙالمرأة تتوفر لها كل اإلمكانيا Ƴلية خاصة بأوضاƈ ـيابƹ نƎوهكـذا فـ
 . اسر األول هو القضية النسائيةالمجهوداƘ وسيكون الخ

 .ƍن توفير ƈلية خاصة بالمرأة كان مطلبا من مطالب الحركة النسائية منذ عقدين من الزمن على األقل
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وفي ظل وضع كهذا فƎن واقع مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية Ǚ يزال يطبعه الكƛير من الضعف                  
وسنحاول مقاربة هذǉ المشاركة من خالل      .  الجهد واإلرادة السياسية     كمـا Ǚ يزال يحتاƍ Ɯلى المزيد من بذل        

 .ƛالƚ نقاط تشمل المجالس اǙنتخابية وأجهزة القرار واألحزاب السياسية
 
א−1  :א

باǉ يمكـن القول ƍنŇ المرأة المغربية كانƘ دائما حاضرة في كل اǙستحقاقاƘ اǙنتخابيةǙƍ Ü أن الذي يƛير اǙنت                 
           ƘستحقاقاǙا ǉنه يقتصر بالدرجة األولى على كونها      . هو أن هذا الحضور لم يكن متكافئا في كل مراحل هذƍ

ناخـبة أي علـى عملـية التسـجيل والتصويÜƘ أما على مستوǎ الترشيح فقد كان هذا األخير محتشما جدا                    
 .ومنعدما ƛم شبه منعدم على مستوǎ الفوز بالمقاعد النيابية أو الجماعية

لقد جعلƘ األحزاب   . ƍن ƛنائـية الحضور والغياب هذǉ أدƍ Ƙلى أسوأ عملية استغالل سياسي للمرأة كمواطنة             
                  Ǚو ÜƘوكيف شاء Ƙتستعمله متى شاء Ƙخزان أصوا Üرƛأك Ǚأقل و Ǚ Ƙالسياسـية من المرأة خزان أصوا

 . على ذلǁواإلحصائياƘ خير ما يدلĊ. فرق في ذلǁ بين أحزاب اليسار أو اليمين أو الوسط
 

  :2002 سبتمبرقبل انتƢابات 
من مجموĖ   Ƴ 0.6 فƎن النساء Ǚ يمƛلن سوǎ       1977حسـب اإلحصـائياƘ المـتعلقة بانـتخاباƘ سـنة           

امرأتان في مجلس النواب وامرأتان في مجلس المستشارين        : وقد أعطƘ هذǉ النسبة ما مجموعه       . البرلمانيين
          Ƙالتشريع 1993وهـي نفـس النسـبة فـي انتخابا     Ƙ0( ية وقد كان Ė (  النسبة تضع   . 1984سنة ǉوهذ

ا ــالمغـرب في ƈخر الالئحة بالنسبة لتمƛيلية النساء في البرلماناÜƘ بعد العديد من الدول العربية مƛل سوري         
 )9.6 Ė (  وتونس )6.7 Ė  (  والجزائر )6.6 Ė  (  ولبنان )2.3 Ė  (  ومصر )2.0 Ė  (ن ـواليم
 )0.7 Ė .(     مجـال لل Ǚ وطـبعا             Ƙلم تمنح المرأة بعد حق التصوي Ƙعن الدول العربية التي ما زال ƚحدي

 .والترشيح
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ي ــياƘ بالمغرب ه  ـ فƎن نسبة المستشاراƘ الجماع    1997أمŇا على مستوǎ اǙنتخاباƘ الجماعية لسنة       
)0.34 Ė .( Ƙفي انتخابا Ƙ1992وقد كان ) 0.33 Ė  ( Ƙ1983وفي انتخابا ) 0.27Ė .( 
 

  :2002 رسبتمبانتƢابات 
 امرأة ƍلى مجلس النوابÜ منهن ƛالƛون امرأة وصلن عن          35مكƃنـƘ نـتائƝ اǙنتخاباƘ األخيرة من وصول         

وهذǉ النتيجة جعلƘ المغرب يحتل     .  نساء وصلن عن طريق اللوائح اإلقليمية      5طـريق اللوائـح الوطنية و       
 على صعيد   62المائة ويحتل  المرتبة      ب 10,9المرتـبة الƛانية بعد تونس بالنسبة للدول العربية وذلǁ بنسبة           

 .121الترتيب العالمي بعد أن كان يحتل المرتبة 
هـذǉ النتـيجة مـا كان للمغرب أن يصل ƍليها لوǙ التعديالƘ التي طرأƘ على نصوƭ القانون التنظيمي                   

ذǉ وتتلخƭ أبرز ه  . 2002المـتعلقة بمجلـس الـنواب والتي دعا ƍليها قرار المجلس الدستوري في يونيو               
 عضوا على   295التعديالƘ في اعتماد اǙقتراƳ النسبي بالالئحة واعتماد الالئحة الوطنية بحيƚ يتم انتخاب             

بهذا التعديل ستنتقل العملية اǙنتخابية     .  عضوا على صعيد الوطني    30صـعيد الدوائـر اǙنتخابية المحلية و      
 .بالمغرب من نظام اǙقتراƳ الفردي ƍلى نظام اǙقتراƳ بالالئحة

 
א  :א

 لم يشر ƍلى أن اللوائح الوطنية هي لوائح خاصة          2002عـندما صـدر قرار المجلس الدستوري في يونيو          
بالنساء وذلǁ لعدم دستورية هذا اإلجراءÜ لكن األحزاب السياسية توافقƘ فيما بينها على أن تخصƭ اللوائح                

 10ة عن كل حزب تƌدي في النهاية ƍلى تخصيƭ   مرشح 30الوطنـية للنساء فقطÜ وأن تشمل هذǉ اللوائح         
 مقعدا نسائيا بالبرلمانÜ أما المقاعد الخمسة األخرǎ فقد جاءƘ          30وهو ما أعطى    . بالمائة من المقاعد للنساء   

 .عن طريق الترشيح في اللوائح اإلقليمية
 الخاصة بالنساء كان منحة     هل اعتماد الالئحة الوطنية   : والسƌال الكبير الذي يطرح نفسه بعد هذǉ النتيجة هو          

 Þ أم جاء نتيجة نضاƘǙ الحركة النسائية المغربية
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       : 
         ǎالعشر األخيرة فورة كبر Ƙالنسائية مكونا أساسيا      . عـرف المجتمع المدني في السنوا Ƙالجمعيا Ƙوقد شكل

التي يمكن القول بأنها اتسمƘ من ضمن ما اتسمƘ به بتنامي الوعي            هذǉ الجمعياƘ   . من مكوناƘ هذا المجتمع   
و هذا التنامي أدǎ بدورƍ ǉلى تنامي الحركة المطلبية النسائية طبعا بما فيها الحقوق              .الحاد لديها بحقوق النساء   

التنسيق وهكذا نجد الجمعياƘ النسائية ومنذ سنواƘ التسعيناƘ تتخلى عن العمل الفردي وتعمل على              . السياسية
ولم تكن الحقوق السياسية للمرأة المغربية      . فـيما بيـنها وتتقدم بملفاƘ مطلبية مشتركة ƍلى الجهاƘ المختصة          

ويمكن القول ƍنŇ العمل من أجل ƍقرار الحقوق السياسية للنساء قد تكƛف            . لتغيـب عـن هذǉ الملفاƘ المطلبية      
 Ƙر قبيل انتخاباƛ1997أك 

موعة من الجمعياƘ النسائية والحقوقية والنقاباƘ والقطاعاƘ النسائية        رفعƘ مج 1996 مارس   8 فبمناسـبة   
مذكرة ƍلى السيد الوزير األول تطالب من ضمن ما تطالب به بضرورة            )  تنظيما 12( باألحـزاب السياسـية   

احـترام النصـوƭ الدسـتورية وتطبيق القوانين التي تنƭ على المساواة والشراكة في تقلد كافة مناصب                 "
 ".المسƌولية

مذكرة ƍلى كل من السيد     )  جمعياƘ   4(  رفعƘ مجموعة من الجمعياƘ النسائية       1996 دجنـبر    31وفـي   
مستشـار الملـǁ والوزيـر األول ووزير الداخلية ورئيس مجلس النواب ورƌساء الفرق البرلمانية واألمناء                

وكان أبرز هذǉ   . اǙنتخاباƘالعامين لǖحزاب السياسية الديموقراطيةÜ تقترح فيها ƍدخال تعديالƘ على مدونة           
 بالمائة من النساء في     20اǙقـتراحاƘ هو اعتماد نظام الكوطا في لوائح الترشيحاƘ وذلǁ بنسبة Ǚ تقل عن               

نالحظ أن الجمعياƘ النسائية بهذا العمل قد انتقلƘ من كونها جمعياƘ مطلبية ƍلى كونها أصبحƘ               . كـل Ǚئحة  
 .جمعياƘ ذاƘ قوة اقتراحية

أصدرƘ نفس الجمعياƘ األربع بالƹا بمناسبة      ) سنة اǙنتخاباƘ التشريعية ما قبل األخيرة     (1977وفـي سنة    
 :وأبرز هذǉ المطالب هو .  مارس ضمنته مطالبها فيما يتعلق بحقوق المرأة السياسية8



 443

 .ė تحقيق التطبيق الفعلي لمقتضياƘ الدستور الذي ينƭ على المساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية
ė التعجـيل باتخـاذ اإلجـراءاƘ المƌقتة التي ينƭ عليها البند الرابع من اǙتفاقية الدولية للقضاء على كافة                   

 . بالمائة20أشكال التمييز ضد المرأة وخاصة اعتماد مبدƍ الكوطا في اǙنتخاباƘ بنسبة Ǚ تقل عن 
والعمل على تخصيƭ نسبة     ) ė )1977 رفـع األحزاب السياسية من نسبة المرشحاƘ لالنتخاباƘ القادمة           

معيـنة مـن ترشـيحاتها للنسـاء وتخصيƭ حمالƍ Ƙعالمية واسعة النطاق لتحسيس الرأي العام الوطني                 
 .بضرورة التصويƘ على النساء

لجنة »وفـي نفـس السـنة أيضا وبمناسبة اǙنتخاباƘ الجماعية والتشريعية تشكل ƍطارا للتنسيق يحمل اسم                 
تشكيل قوة ضغط نسائية فاعلة     " وقد حملƘ هذǉ اللجنة على عاتقها مهمة        . "طـية التنسـيق النسـائية الديمقرا    

لضـمان تمƛيل وازن للنساء في اǙستحقاقاƘ المقبلة وجعل قضية المرأة محورا أساسيا في البرامƝ اǙنتخابية              
 5واقيع  الـبالƷ الصحفي الصادر عن لجنة التنسيق النسائية الديموقراطية ويحمل ت          ( ."لǖحـزاب السياسـية   

Ƙجمعيا(. 
     Ƙوما بين انتخابا ė1977   Ƙر        2002 وانتخاباƛأك Ƙالمغربية قد نضج Ƙالجمعيا Ƙكان .   Ƴلقد كان الصرا

الـذي خاضته من أجل ƍعمال الخطة  الوطنية إلدماƜ المرأة في التنمية مناسبة لتستوعب الجمعياƘ أن قوتها              
 2002 و2001لƘ هذǉ الجمعياƘ من سنتي لهذا جع. فـي عملهـا بشـكل جماعي وفي التنسيق فيما بينها      

              ƘستحقاقاǙصالح قانون األحوال الشخصية ومعركة اƍ سنتي نضال من أجل معركتين حاسمتين هما معركة
 .السياسية 

 تنظيما  20أما بالنسبة للمدونة فالمعركة ما زالƘ مستمرة وأمŇا بالنسبة لالستحقاقاƘ السياسية فƎن تنسيقا جمع               
سياسيا وتنمويا استحدƚ وكان هدفه هو الدفع في اتجاǉ مراجعة القانون اǙنتخابي من أجل              نسـائيا وحقوقيا و   

 تصحيح اǙختالل الصارƢ فيما يتعلق بتمƛيلية النساء في مراكز المسƌولية"
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وقد شملƈ ƘلياƘ عمل هذǉ التنظيماƘ الدراساƘ الميدانية        ) 2001مذكرة العشرين تنظيما ماي      ("والقـرار 
ƚ والندواƘ والحمالƘ التحسيسية والدوراƘ التكوينية ومجموعاƘ الضغط و ƹيرها من ƈلياƘ            وورشاƘ البح 

   ǎهو     . العمـل األخـر Ƙالتنظيما ǉالنسبية     : وكان أول مطلب لهذ ƭالكوطا(تبني مبدأ الحص (  ƘياǙفي الو
مائة كحد أدنى    بال 20وقد حددƘ مذكرة هذǉ التنظيماƘ نسبة       . والوظائف اǙنتخابية على المستوǎ التشريعي      

وهو ما أدƍ ǎلى    .  بالمائة فقط  10للترشـيحاƘ النسـائية الشـيء الذي لم يحصل وتم اǙقتصار على نسبة              
ونتمنى أن تكون هذǉ خطوة أولى تتلوها خطواƘ أخرǎ في اتجاǉ           .  امـرأة ƍلى مجلس النواب     30وصـول   

 .تحقيق المناصفة
  
א−2 א א א  א
ƍ             تشـكيلة الحكومـة الجديـدة التـي اقترحها الوزير األول Ňاألحزاب        (ن Ɯوهو وزير أول تم تعيينه من خار

 :أسندƘ لهن الحقائب التالية )  بالمائة7.6بنسبة ( نساء 3وتمŇ تعيينها من طرف الملǁ ضمƘŇ ) السياسية 
 .ربية بالخارėƜ الوزارة المنتدبة لدǎ وزير الخارجية والتعاون المكلفة بالجالية المغ

ė كـتابة الدولـة لـدǎ وزيـر التشغيل والشƌون اǙجتماعية والتضامن المكلفة بالعائلة والتضامن والعمل                 
 .اǙجتماعي

 .ė كتابة الدولة لدǎ وزير التربية الوطنية المكلفة بمحاربة األمية والتربية النظامية
وكان يرأسها وزير   (لتناوب التوافقي األولى    وقـبل هذǉ الحكوماƘ كانƘ الحقائب المسندة للنساء في حكومة ا          

هـي كـتابة الدولة لدǎ وزير الخارجية والتعاون المكلفة بالتعاون وكتابة الدولة لدǎ وزير               ) أول اشـتراكي  
أما في حكومة التناوب الƛانية فقد تم اǙقتصار على امرأة          . التشـغيل والشƌون اǙجتماعية المكلفة بالمعوقين     

دƘ لها حقيبة الوزارة المنتدبة لدǎ وزير التشغيل  والشƌون اǙجتماعية المكلفة بأوضاƳ             واحدة بالحكومة أسن  
 .المرأة واألسرة والطفولة وƍدماƜ المعوقين
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  :               المرأة Ƴلية خاصة بأوضاƈ ƚحداƍ النسائية والمجتمع المدني ينتظران Ƙالجمعيا Ƙالذي كان Ƙفـي الوق  

نجـد قضية المرأة تغيب نهائيا عن هذǉ الحكومة Ý بل يتم اǙستغناء عن التكليف بأوضاƳ المرأة والحال أنƃه                   
وهذا مطلب من مطالب الجمعياƘ النسائية منذ أكƛر من عشر سنواÜƘ كما            . كان معتمدا في الحكومة السابقة    

 .تضمنته خطة العمل الوطنية إلدماƜ المرأة في التنمية
ا التغييب الرسمي لهذǉ اآللية ƍلى احتجاƜ الجمعياƘ النسائية وƍصدارها لبياناƘ في الموضوƳ             وقـد أدǎ هـذ    

 .تندد فيه بتهميش قضية المرأة 
   :                 انية ومنƛللنساء من قبل حكومة التناوب األولى وال Ƙعـندما نتأمل في الحقائب الحكومية التي أسند 

ƍن النساء Ǚ تسند    . واحدة أسند لها منصب وزيرة كاملة اǙستوزار      قبل هذǉ الحكومة فƎننا نجد بأنه وǙ امرأة         
                  Ǚ النساء Ƙوزير ما وكأن كفاءا ǎدولة وفي أحسن األحوال منصب وزيرة منتدبة لد Ƙمناصب كاتبا Ǚƍ لهن

 ).طبعا ƹير العربية ( زالǙ Ƙ تƌهلهن لشغل منصب وزيرة ولم Ǚ وزيرة أولى كما في العديد من الدول 
   :                  كالطفولة واألسرة والجالية ÜجتماعيǙعن المجال ا Ɯيخر Ǚ الحقائـب المسـندة للنسـاء Ƴن نـوƍ 

ƍن استوزارا من هذا النوǙ Ƴ يرقى في تفكيرǉ وفي رƌيته ƍلى ƍخراƜ المرأة من               . والمعوقيـن ومحو األمية   
 للطفل وللمعوق ولǖمي    المجـاƘǙ التقلـيدية القائمـة علـى فكرة أن المرأة بطبيعتها العاطفية هي األصلح              

فهل المرأة Ǚ تصلح بأن تسند لها حقائب وزارية مƛل التربية الوطنية أو التجهيز أو الداخلية أو                 . وللمهمـش 
ǎاألخر ƘǙيرها من المجاƹ أو الخارجية أو الفالحة أو Ƙالمواصال. 

 :باإلضافة ƍلى كل ما سبق نذكر بأنه 
 . ة في وزارة ـ Ǚ توجد أية امرأة في منصب كاتبة عام

 .حسب مديرية اإلحصاء) 5Ė(وǙ تمƛل النساء في مناصب المدراء المركزيين سوǎ نسبة  ـ
 .من رƌساء المصالح)  Ė 1.6( من رƌساء األقسام و ) 4Ė(ـ وتمƛل النساء نسبة 
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لنسائية ƍنŇ مرد هذا الحضور الضعيف للنساء ضمن مواقع المسƌولية في الحياة السياسية ليس قلة الكفاءاƘ ا               
 :وعلى سبيل المƛال نذكر أنه حسب اǙحصائياƘ األخيرة . بل ƍن هذǉ الكفاءاƘ موجودة

 من األطباء المغاربة نساءĖ 24.6ـ 
 من الصيادلة نساءĖ 38.7ـ 
 من جراحي األسنان نساء Ė 31.3ـ 
 من  الموظفين نساء Ė 33.3ـ 

 امرأة تشتغل بالتعليم الƛانوي     17000 وحوالي   باإلضافة ƍلى عشراƘ من اآلǙف في قطاƳ التعليم اǙبتدائي        
 .  امرأة أو يزيد مقاولة6000 امرأة أستاذة جامعية و1000واكƛر من 

ƍنŇ الخلـل يكمن في الذهنية التي ما زالƘ تكرس دونية المرأة وترسخها عبر مختلف األجهزة السياسية منها                  
ة أرضية صلبة يقف عليها السياسيون وصانعو القرار        وتمƛل ƛقافة الدوني  . واǙقتصـادية واǙجتماعية والƛقافية   

مـن أجل ƍقصاء النساء عن مختلف مجاƘǙ  الشأن العامÜ وǙ يمكن لهذا الوضع أن يتغير Ǚƍ بتوفر اإلرادة                    
 .السياسية القوية لدǎ الجميع وتفعيل الخطاب حول الديمقراطية وحقوق اإلنسان وترجمته على أرƯ الواقع

 
 10א

بمناسـبة ذكـرǎ اإلعـالن العالمـي لحقوق اإلنسان عين جاللة الملǁ أعضاء المجلس اǙستشاري لحقوق                 
 . نساء ضمن أعضاء المجلس8و قد تم تعيين . اإلنسان

 
א−3 א  :א

 على األحزاب التي    كان لخطة العمل الوطنية إلدماƜ المرأة في التنمية تأƛيرها المباشر أو ƹير المباشر سواء             
ƍن العديد من األحزاب التي عقدƘ مƌتمراتها في السنتين األخيرتين عملƘ بمبدأ            . أيدتهـا أو التي عارضتها    

 20 بالمائة و  10وقد تراوحƘ نسبة هذǉ التمƛيلية ما بين        . الكوطا في تمƛيلية النساء بمختلف أجهزة قراراتها      
 .بالمائة
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صائياƘ دقيقة  حول نسبة النساء في األحزاب السياسيةÜ وبالمقابل هناǁ           ومـع ذلـǁ فƎنه Ǚ تتوفر لدينا  ƍح         
تتجلى هذǉ المƌشراƘ في نسبة الترشيحاƘ      .مƌشراƘ على هذǉ النسبة أو بتعبير أصح على ضعف هذǉ النسبة          

 .لالنتخاباƘ سواء منها التشريعية أو الجماعية
 امرأة من مجموƳ    16أي  Ė 1.17 تبلƸ   1984فبالنسبة لالنتخاباƘ التشريعية كانƘ نسبة المرشحاƘ سنة        

 2072 امرأة مرشحة من مجموƳ      36أي  Ė 1.07 مƛلƘ هذǉ النسبة     1993 مرشـحÜ وفي سنة      1366
 . مرشحا3216 مرشحة مقابل 72أي Ė 2.1 كانƘ النسبة 1997مرشحا وفي 

 كانƘ  1983 في سنة    :أمŇا بالنسبة ƍلى اǙستحقاقاƘ الجماعية فقد جاءƘ نسبة الترشيحاƘ على الشكل التالي             
 مƛلƘ الترشيحاƘ النسائية 1992وفي سنة   .  مرشحا 56858 مرشـحة مقابل     307أي  Ė 0.56النسـبة   
1.16 Ė  1997 وفي سنة    91914 مرشـحة في حين كان عدد المرشحين الذكور هو           1086أي  Ƙكان 

 . مرشحا100528 مرشحة مقابل 1651أي Ė 1.61نسبة الترشيحاƘ النسائية 
   ƘنـتخاباǙالنساء في              وفـي ا Ƙترشيحا ƭلى تقليƍ اعتماد الالئحة الوطنية الخاصة بالنساء ǎاألخيرة فقد أد 

فقد كانƘ هذǉ اللوائح حلبة صراƳ قوي داخل األحزاب السياسية من أجل            . اللوائـح اإلقليمـية بشـكل كبير        
عد لم يرشح وأيŇة    وهكذا وجدنا أكبر األحزاب الذي حصل على أكبر عدد من المقا          . اǙسـتفراد برأس الالئحة   

وهو تنظيم سياسي حديƚ مكون من      (امـرأة على رأس لوائحه اإلقليميةÜ و اكتفى اليسار اǙشتراكي الموحد            
هذا في الوقƘ . بترشيح امرأة واحدة رئيسة لالƃئحة   ) أربـع تنظيماƘ سياسية المفروƯ أنها تحمل فكرا تقدميا        

 .سالمي ترشح نساء على رأس لوائحهمالذي وجدنا فيه أحزابا محافظة ƍلى جانب الحزب اإل
فهـل يدل مƌشر الترشيح على ضعف تواجد النساء باألحزاب السياسية فقط أم على العقلية الذكورية السائدة                 

وبما أن مجتمعنا   .أنŇ األحزاب السياسية تبقى في ƈخر المطاف نتاƜ مجتمع معين           . في هذǉ األحزاب Þ األكيد    
  فالحزب لن يشذ عن القاعدةÜ وهكذا نجد أنفسنا أمام أحزاب أشبه يختزل النساء في أدوار تقليدية
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بالمنـتدياƘ ألذكوريـة تحركها نفس الدواليب التي تحرǁ مختلف الهياكل األخرǎ وتعيد ƍنتاƜ نفس الوضع                
القـائمÜ وحتى عندما تضع هذǉ األحزاب  برنامجها فغالبا ما نجد قضايا المرأة في ƈخر  هذǉ البرامƝ وترتبط   

ئمـا بـالطفل وبقضـايا الطفولـة وبالمعوقين والعجزة أي أنه يتم الجمع في خانة واحدة بين كل الشرائح                    دا
ومن ينظر ƍلى المرأة على أساس أنها كائن مستضعف Ǚ يمكنه أن يعمل على              . المستضـعفة فـي المجتمع      
 .ƍشراكها في قضايا الشأن العام

 
  :       

     
 
 :א−1

هـناǁ مـن يقول بأن النسبة المرتفعة لǖمية في صفوف النساء هي المعيق الكبير أمام خوƯ المرأة ƹمار                   
ƍن األميةÜ وهي منتشرة بين الرجال بنسبة كبيرة أيضا         . الحياة السياسية Ü لكن هذا القول Ǚ يمƛل كل الحقيقة           

ولم يصبح  . كƛيرون هم البرلمانيون الذين كانوا أميين بالمغرب      . Ǚƌء من دخول المعارǁ السياسية    Ü لم تمنع ه   
 . شرط ضرورة توفر مستوǎ تعليمي معين قائما Ǚƍ منذ سنواƘ ليسƘ بالكƛيرة

 Þ مشاركة المرأة في الحياة السياسية Ƙذا ما هي معوقاƍ 
معوقاƛ Ƙقافية تربوية و معوقاƘ قانونية و       : ة هي    يمكـن ƍجمـال هـذǉ المعوقاƘ في ƛالƛة عناصر أساسي          

 . معوقاƍ Ƙعالمية
لـن نخوƯ في المعوقاƘ القانونيةÜ فقد أشرنا ƍليها سابقا في المحور المتعلق بحالة تطبيق اǙتفاقياƘ الدولية                 

 فأين تتجلى المعوقاƘ الƛقافية و اإلعالمية Þ. ومدǎ تطابقها مع القوانين المحلية
Ƙ الƛقافية بامتياز في الفكر الذكوري المهيمن واستمرار هذا الفكر في ƍنتاƜ قيم منافية لحقوق               تـتجلى المعوقا  

ƍن الƛقافة الذكورية شيدƘ للمرأة بناء ووضعتها به وǙ         . اإلنسـان بصـفة عامة وحقوق النساء بصفة خاصة        
 Ưلى تقويƍ سبيل 



 449

ةÜ في المجتمعاƘ العربية بصفة عامةÜ هي رمز        ƍن المرأة في الƛقافة الذكوري    . البناء أو حتى ƍحداƚ شرƢ به     
للـدǙل واإلƹراء في مرحلة الشبابÜ وفي مرحلة األمومة هي رمز للحنان والعطف وفي مرحلة الشيخوخة                
هـي محل للبر واإلحسانÜ هذا في الجانب اإليجابي أما في الجانب السلبي فلم تحتفظ الذاكرة الƛقافية بالنسبة                  

ة العجوز الشمطاء التي لم تختزن من تجارب الحياة سوǎ أساليب المكر والكيد             للمـرأة العجـوز Ǚƍ بصور     
ومن . وǙ مجال للذكر بأن لغة السياسة Ǚ عالقة لها بلغة الدǙل واإلƹراء أو الحنان أو اإلحسان                 . والحـيلة   

ء وألغاهن  ƛمـة فـƎن هـذا البـناء الƛقافـي القوي عمل على تكريس ƛقافة اإلقصاء والتهميش بالنسبة للنسا                  
. ولهذا فهي تتواجد خارƜ نطاق المواطنة     . كمواطناƘ ألنه بكل بساطة لم يشيد للمواطنة خانة يضع بها المرأة          

هذǉ الƛقافة التي لم تتغير رƹم تغير الواقع المعيش هي التي تعكسها األنظمة التربوية والسياساƘ التعليمية من                 
ƍن المرأة  . مرأة محكومة بتعاليم مدونة األحوال الشخصية     ƍنها تقدم صورة عن ال    . خـالل المـناهƝ الدراسية    

    Ƙالبي Ɯو الرجل لخار Ƙحقل السياسة          . للبي Ɯذن المرأة توجد خارƍ ÜƘالبي Ɯوالسياسة طبعا توجد خار . ǉهذ
وهكذا تستمر دواليب   . المعادلة يتعلمها الطفل منذ الصغر وترسƣ في ذهنه ويشب عليها وبالتالي يعيد ƍنتاجها            

 تدور وتدور وǙ مجال إليقافها Ǚƍ بƎحداƚ رجة قوية تخلخل المفاهيم العتيقة وتعيد صياƹتها على                اإلقصـاء 
كما يكون  . أسـس مغايـرة يكـون عمادها احترام الفرد بغƯ النظر عن جنسه واحترام كينونته واختياراته               

 كƎنسان له حقوق وعليه  عمادهـا معاملـة قائمـة على المساواة بين الجنسينÜ معاملة يتعامل فيها مع المرأة   
ƍن الـنظرة الجنسية ƍلى المرأة تجعلها تعيش قهرا مزدوجاÜ فهي تحمل وزر جنسها              . واجـباǙ Ƙ كجـنس    

وتعاني كامرأة كما أنها تشارǁ الرجل المعاناة المشتركة بينهماÜ معاناتهما كمواطنين يتيهان في صحراء من               
 .التخلف والردة بحƛا عن مواطنة حقيقية و فعلية

ƍ                لياته الخاصة لتمرير مفاهيمه و ترسيخها فيƈ خلق Ü ليه سابقاƍ الذي أشرنا Ü قافـي الذكوريƛن الصـرح ال
خلق األدب بمختلف أجناسه كƉلية كانƘ وǙ تزال فاعلة من أجل تكريس النظرة             . األذهـان عـبر السـنين       

 الدونية ƍلى المرأةÜ و خلق القانون الذي 
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. كما استفاد من التكنولوجيا لكي يروƜ لهذǉ الƛقافة الغنية والمتنوعة         . و القوة   يعطي لهذا التمييز المشروعية     
وƍذا كانƘ الشعوب قد استفادƘ من التكنولوجيا لكي تتقدم وتترقى وتتحدÜƚ فƎن شعوبنا العربية استفادƘ من                

نولوجيا ويأتي على رأس هذǉ التك. التكنولوجـيا لكـي تسـاعدها في وضع كل فرد في المقام الموضوƳ له    
اإلعالمÜ المسموƳ منه والمرئيÜ بل ƍن أحدƚ تقنياƘ التواصل مƛل اǙنترنيƘ تم توظيفها في مجتمعاتنا لقهر                
المـرأة وتكـريس دونيتها ألم تسجل الصحافة كيف أن نسبة الطالق Ü طالق األزواƜ لزوجاتهن طبعا Üعبر                  

 ! د بصيغة المذكر فقط  ƍنها التكنولوجيا في خدمة الفر. اǙنترنيƘ ارتفعƘ بشكل كبير
أما التلفزيون فقد كان هدية من السماء للفكر العربي الذكوريÜ أن الصورة التي يقدمها التلفزيون عن المرأة                 

وهي صورة تشيƐŇ المرأة وتختزلها في كونها أداة للخدمة         .المطبƣ والمرأة   :Ǚ تخـرƜ عـن فضـاءين اƛنين       
. ا جل القنواƘ العربية في رمضان المنصرم خير مƛال على ذلǁ          والمتعةÜ ولعل الدراما المصرية التي قدمته     

 لم يعمل ƃǙƍ على أن أنعش فكرا ذكوريا وقواǉ وزادǉ رسوخـا Ý فوراء              "عائلـة الحـاƜ متولي    "ƍن مسلسـل    
خطـاب ديني مزيف يقف رجل شبـه أمي يعدد النسـاء ويضعهن ديكوراƘ في بيوتاتـه ويمارس عليهن                

 . نف العربـي ضد المـرأةكـل اجتهاداƘ تاريƣ الع
حقوقſ النساء  "ومـا هـذǉ الدرامـا Ǚƍ نموذƜ على سبيل المƛال Ǚ الحصر دشن به اإلعالم العربي ترسانته                   

Ǚ تصور المرأة Ǚƍ والمغرفة في      : وطبعا Ǚ ننسى اإلشهار الذي يطبق مبدأ      . "العربياƘ في بداية األلفية الƛالƛة    
اǉ أو فرشاة رموش أو على كل حال كلها أدواǙ Ƙ تخاطب ذهن المتلقية              وقد تستبدل المغرفة بقلم شف    . يدهـا 

ويمكن اǙستمرار في جرد هذǉ الصورة التشييئية للمرأة من خالل برامƝ الموضة            . وƍنمـا تخاطـب جسدها    
 .والطبƣ وبرامƝ النصائح حول كيف تعاملين زوجǁ وتبتسمين في وجهه وتخدمينه ليل نهارƍ Üلى ما Ǚنهاية

 هذǉ الصورة تروƜ لها ƹالبية المجالƘ العربية المختصة Üوحتى تلƹ ǁير المختصة فƎنها عندما تفرد                كما أن 
 .صفحاƘ للمرأة فƎنها Ǚ تخرƜ عن مبدأ المرأة والمغرفة
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. أمـاƃ التحلـيالƘ السياسية والخوƯ في المسائل المهمة فƎنها تبقى قصرا على الرجال وǙ شأن للنساء بها                   
كـتوبة ÜفƎن اǙفتتاحياƘ والمقاƘǙ السياسية يشرف عليها في أƹلبها رجال وليس نساءÜ   وفـي الصـحافة الم    

          ǁالمرأة والطفل وما شابه ذل Ƙالمجتمعية وصفحا ƚالحواد Ƙويتسم الخطاب المستعمل   . وتبقى للنساء صفحا
كوري لǘعالم فهو   في مƛل هذǉ البرامƝ سواء منها في الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية بالتوجه الذ              

 .يستعمل ضمير المخاطبة وليس ضمير المخاطب
لقـد ƈن األوان لكي يلعب اإلعالم العربي دورǉ كامال في العمل على خلخلة الصورة المتبلƃدة والمتحجرة عن                  

ƍن ممارسة الحقوق السياسية Ǚ     .المـرأة وذلǁ بƎشراكها في قضايا المجتمع الكبرǎ وفي قضايا الشأن العام             
 . من الفراƷ وليسƘ هبة من السماء وƍنما هي تربيةتأتي

ƍن اإلعالم يجب أن يتعامل مع قضية المرأة         . وهـذǉ التربـية يمكـن لǘعـالم أن يلعـب دورا فعاǙ فيها               
باعتـبارها قضية فكرية  وقضية سياسية وقضية حقوقية وذلǁ من أجل خلق قناعاƘ لدǎ المواطنين العاديين                 

مƛقفين ولدǎ النخبة حتى يتسنى تغيير النظرة الدونية عن المرأةÜ وهذا يتطلب            وقـناعاƘ بالخصوƭ لدǎ ال    
                    Ǚ عادة تربية قائمة على اعتبار أن حقوق النساء هي جزءƍولين وƌرادة  سياسية من المسƍ بطبـيعة الحـال

إلعالم يـتجزأ من حقوق اإلنسانÜ وƍعادة التربية هذǉ  يجب أن تشمل المسƌولين و مختلف العاملين بقطاƳ ا                 
Ǚنساء ورجا . 

 
    : 

ƍن تطـور المجتمع المغربي الذي أدƍ ǎلى خروƜ المرأة ƍلى التعليم وƍلى سوق العمل لم يرافقه تطور على                   
مسـتوǎ البنياƘ التحتية من شأنه أن يوازن بين تحمل المرأة والرجل معا لمسƌوليتهما كأبوين مسƌولين عن                 

 ƍن النظرة التقليدية ƍلى تقسيم األدوار بين المرأة والرجل هي التي ظلƘ سائدة رƹم هذا      أسـرة وأطفـالÜ بل    
ƍن مشـاركة المرأة في التنمية المجتمعية اقتصاديا واجتماعيا وƛقافيا وسياسيا لم تعفها من مهامها               . الـتطوŇر 

 التقليدية التي تفرƯ عليها ضرورة اǙهتمام 
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أة ƍلى العمل ومساهمتها في التنمية تم في ظل ظروف Ǚ تزال تحكمها نفس              ƍن خروƜ المر  . بالبيƘ واألطفال 
وهكذا وجدƘ المرأة نفسها موزعة بين العمل والبيƘ يتقاذفانها وǙ تدخل من            .  بنود مدونة األحوال الشخصية   

 في ظل هذǉ الظروف نتساءل كيف يمكن للمرأة أن تساهم في          . طـرف الدولـة قصد ƍعادة التوازن  لǖشياء        
وƍذا قلنا سابقا ƍن األحزاب     . القضـايا السياسـيةÞ بـل وتطـور مساهمتها ويكون لها حضور وازن وفاعل             

                  Üمعينة Ƙفي أوقا Ǚƍ تتداول في األمور السياسية Ǚ Ƙالمنتديا ǉن هذƎف Üذكورية Ƙالسياسـية هي أشبه بمنتديا
فهي ƹالبا ما   . عضه لقضاياها السياسية  تـتداول فيها بعد اǙنتهاء من يوم عمل طويلÜ وأمامها الليل كله أو ب             

ƍن هذا التوقيƘ في حد ذاته يعتبر معوقا كبيرا أمام          . تـبرمƝ اجـتماعاتها ابـتداء من الساعة السابعة مساء         
ممارسـة المرأة لحقوقها السياسية Ý فƎذا كان المجتمع والقانون والتقاليد تعفي الرجل من مهام اإلشراف على                 

وعندما تغيب المرأة فƎن المسƌولية تقع عليها هي بسبب الغياب وǙ يتم التفكير             . ةالبيـƘ فهي Ǚ تعفي المرأ     
. أبدا في أنها عندما تغيب فǖن مسƌولياƘ أخرǎ لم تتم ƍعادة توزيعها على ضوء التطور الذي تعرفه البالد                 

 والعقباƘ أمام   ƍن مƌسسـة األسـرة وتحمŇل المرأة وزر المسƌولية فيها وحدها ما تزال تشكل أكبر العراقيل               
 .الحضور الوازن والفاعل للنساء في الحقل السياسي

 
א2 א א א א  :א

        ǎسياسية واقتصادية واجتماعية كبر Ƙيواجـه المغـرب رهانا .     Üالمجتمع ƚيواجه رهان الديمقراطية وتحدي
ان كسب قضية وحدته الترابية ويواجه رهان مواجهة عولمة         ويواجـه رهـان التنمية المستديمة ويواجه ره       

ومن شأن هذǉ الرهاناƍ ÜƘن     . سـاحقة ويواجـه رهان ƍشعاƛ Ƴقافة حقوق اإلنسان ويواجه رهان التكنولوجيا           
ومعلوم أن كسب هذǉ الرهاناǙ  Ƙ يتم Ǚƍ بواسطة          . كسبها المغربÜ أن تجعله يسير في ركب الدول المتقدمة        

ا رجاǙ ونساء وتشكل النساء نصف السكان وبالتالي فƎن اندماƜ المرأة المغربية في معركة              المواطنيـن جميع  
 وعلى المرأة المغربية أǙ تنتظر حتى. كسب هذǉ الرهاناƘ يعد ضرورة ملحة تمليها المصلحة العليا للوطن
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      ǉمـنح لهـا فرصة المشاركة هذſيمنح      .  ت Ǚو Ƴن المشاركة حق والحق ينتزƍ . Ƴن انتزاƍ    المرأة لحقوقها من 
هذǉ الحقيقة وعتها المرأة المغربية وشرعƘ تƌسس لخطاب نسائي جديد          . شأنه أن يجعلها تلعب دورها كامال     

يتجلى الخطاب النسائي الجديد في كون قضية المرأة هي من صميم قضايا حقوق             . ولمطالـب نسـائية جديدة    
تقود هذǉ الحركية الغنية حركة     . نسانية األساسية والحقـوق السياسية جزء Ǚ يتجزأ من الحقوق اإل        . اإلنسـان 

هذǉ الحركة النسائية هي التي تعمل اليوم جاهدةÜ . نسـائية مغربـية من سماتها اإلصرار والعناد واǙستمرار        
والـبلد مقـبل على استحقاقاƘ سياسية قريبةÜ وعلى المطالبة بƎقرار حقوق النساء السياسية كما ينƭ عليها                 

ـ    ƛلى صانعي           . يق الدولية الدسـتور والمواƍ مطالب الحركة النسائية المغربية في المجال السياسي متوجهة Ňنƍ
وأمام المغرب خياران   . القرار أينما وجدوا سواء في الحكومة أو في األحزاب السياسية أو النقاباƘ أو ƹيرها             

أن يخلف الموعد مرة أخرǎ مع      ƍمŇا أن يكسب رهان الديمقراطية بƎقرار الحقوق السياسية للمرأة وƍمŇا           : اƛنان  
ƣالتاري. 

وتأنيƚ السياسة معناǉ تأنيƍ  .    ƚنŇ دور المـرأة المغربـية السياسي من شأنه أن ينعكس على المجتمع بأكمله             
Ǚشموليتها لكل أفراد المجتمع نساء و رجا ǉالتنمية معنا ƚو تأني Üالتنمية . 

ولة قويةÜ قوية بنسائها ورجالها وقادرة على مواجهة        ƍن الـدور السياسي للمرأة المغربية من شأنه أن يخلق د          
 Ƙف              . الـتحدياƛوهذا . وتنامـي الدور السياسي للمرأة من شأنه أن يجعلها تتواجد في مواقع القرار بشكل مك

الوجود المكƛف هو وحدǉ الذي سيƛƌر في السياساƘ ويجعلها تنبني على المقاربة النوعية وبالتالي يستفيد منها                
 . ساء ورجاǙ دون تمييز أو ƍقصاء لطرف على حساب اآلخرالمواطنون ن

من أجل القيام بهذا الدورÜ فƎن المرأة المغربية مطالبة بأن تكسر جدار الصمƘ أوǙ على واقع التهميش الذي                  
وهذǉ مهمة Ǚ يمكن أن يقوم بها Ǚƍ المرأة نفسها Ý كما أن المرأة المغربية مطالبة بأن تنخرط وبكƛافة                   . تعيشه

 في اǙهتمام بالشأن
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العـام وأن تـنخرط انخـراطا فعلـيا فـي العمل السياسي وأن Ǚ يأتي هذا األخير في الدرجة األخيرة من                   
كمـا علـيها أن Ǚ تتحجƝ بƛقل المسƌولياƘ و تعددها وƍنما عليها العمل من أجل أن تكون هذǉ                . اهـتماماتها 

 .ولة و أسرة و مجتمعالمسƌولياƘ مشتركة بينها وبين شركائها اآلخرين من د
 

  :      
 Ƙالبعيد: يمكن التفكير في نوعين من المقترحا ǎعلى المد ǎالقريب وأخر ǎعلى المد Ƙمقترحا . 

 
א−1  :א

 أ ـ علǍ المستوǌ السياسي
وǙ على التوفر على اإلرادة السياسية القوية لدǎ جميع األطراف يـتوقف الـنهوƯ بحقوق المرأة السياسية أ   

ƍن توفر اإلرادة السياسية معناǉ حصول وعي لدǎ النخب بضرورة اǙنتقال من مستوǎ التعامل مع             . المعنـية 
وهذا يعني أن تترجم اإلرادة السياسية ƍلى أفعال        . قضـية المـرأة مـن قضـية اجتماعية ƍلى قضية حقوقية           

 Ƙجراءاƍونقترح . لصالح المرأةو : 
      ƭلى            ) الكوطا(ـ تبنـي مبدأ الحصƍ ديƌعلى أساس أن يكون هذا اإلجراء مجرد مرحلة ت ÜƘنتخاباǙفي ا
 . مبدƍ المناصفة في المستقبل

 .ـ تبني نظام اقتراƳ عادل Ǚ يقصي النساء والتخلي عن نظام اǙقتراƳ األحادي اǙسمي
 . خبين بصفة عامة ومنع تراكم المناصب اǙنتخابية عند الشخƭ الواحدـ تحديد الوǙياƘ اǙنتخابية للمنت

               ƘستحقاقاǙوليتها في العمل على توفير أوسع مشاركة للنساء في اƌلمس Ƙـ تحمل األحزاب السياسية والنقابا
 وهذا يتوقف على عدم ƍقصاء النساء وتهميشهن ومطالبة األحزاب نفسها بتطبيق نظام الكوطا في             . السياسـية 

 .مختلف أجهزة القرار بهاÜ باإلضافة ƍلى تنمية الƛقافة الحقوقية في صفوف منخرطي األحزاب
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 :ب ـ علǍ المستوǌ القانوني 
عن قرب  �األخذ بعين اǙعتبار بمطالب الحركة النسائية المبنية على دراساƘ واجتهاداƘ وعلى معاينة للواقع            

قانونية القائمة على التمييز ضد المرأة و ƍعادة النظر         والتي تطالب بضرورة العمل على حذف كل الفصول ال        
فـي قانون األحوال الشخصية برمته وجعله قانونا مسايرا للتطوراƘ التي تعرفها البالد على جميع األصعدة                
ومالءمـته مع اǙتفاقياƘ الدولية مع رفع التحفظاƘ عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة                 

 . ƍلى البروتوكول اǙختياري المتعلق بهذǉ اǙتفاقيةواǙنضمام 
 

 : ت ـ علǍ المستوǌ اإلعالمي 
                  ǉعـالم مواطـن يهـتم بقضايا المواطنين الحقيقية ويواكبها بالخبر والتحليل والتعليق ويلعب دورƍ ـ خلـق

ية أو اجتماعية أو    التنموي الحقيقي مع ƍشراǁ النساء بنسبة مهمة في كل البرامƝ الجادة سياسية كانƘ أو ƛقاف              
 .حقوقية

                  Ưقتصار على تواجدهن في بعǙلى مراكز القرار في أجهزة اإلعالم وعدم اƍ ـ ضـرورة وصـول النساء
 .المناصب التي Ǚ تتطلب ƍعالما للذهن بقدر ما تتطلب المظهر الالئق المطلوب
ديم صورة للمرأة كƎنسان وليس     ـ تحرر اإلعالم من الكليشهاƘ الجاهزة التي تƌسس لها الƛقافة الذكورية  وتق            

 .كجسد
 
א2  :א

وهـي ƈلياƘ تتطلب العمل على المدǎ الطويل لكي تعطى النتائƝ المرجوةÜ وتقوم أساسا على تربية المواطن                 
 :ومن هذǉ اآللياƘ نذكر . على مجموعة من األسس المرسخة لمبادƏ حقوق اإلنسان كما هو معمول بها دوليا

وهذا Ǚ يمكن . ـ خلـق جيل جديد مƌمن بالمساواة بين المرأة والرجل Ǚ يعيد ƍنتاƛ Ɯقافة اإلقصاء والتهميش     
أن يـتم Ǚƍ بالعمل على ƍعادة النظر في المناهƝ الدراسية وتنقيتها من كل ما يشوبها من مفاهيم تكرŇس دونية                    

 .المرأة
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رجل والقضاء على الفكر القائم على أن الناس رعايا       ـ تطويـر اإلحسـاس بالمواطنة عند كل من المرأة وال          

 . وليسوا مواطنون
           Ƙبالعمل على تغيير العقليا ǁقافي الذكوري وذلƛيتأتى بين يوم وليلة       . ـ هـدم صرح الفكر ال Ǚ وهذا العمل

ǉبل هو عمل شاق ويتطلب عقودا من الزمن إلنجاز. 
وعي بغية تحقيق مصالح ضيقة تخدم فئة أو أشخاصا         ـ محاربة دعارة الفكر التي تƌسس لدونية المرأة عن          

 .أكƛر ما تخدم الوطن والمواطنين
 .ـ العمل بالفعل على ƍقامة دولة القانون وترسيƣ الديمقراطية وƍشعاƛ Ƴقافة حقوق اإلنسان

 
 : 

 ـ الدستور المغربي
 ـ النظام األساسي لقانون الوظيفة العمومية

 ـ قانون الحرياƘ العامة
 دونة اǙنتخاباƘـ م

 ـ مدونة األحوال الشخصية
 ـ المواƛيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان

 كتاب صادر عن الجمعية المغربية لحقوق النساء: ـ واقع حقوق النساء بالمغرب
 كتاب صادر عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب:ـ الديمقراطية المبتورة 

  المغاربية من أجل المساواة95جموعة صادر عن م: ـ مغاربياƘ تحƘ التحفظ 
  .1990المرأة والسياسة  ـ دار توبقال  ـ : ـ رقية مصدق 

 ـ مشروƳ خطة العمل الوطنية إلدماƜ المرأة في التنمية
  1998 ـ 14 /13عدد :ـ مجلة أمل 

 ـ مذكراƘ الجمعياƘ النسائية المشتركة في ƍطار التنسيق
  .2001رباƘ ـ نشر الفنǁ ـ سلسلة مقا: ـ النساء والديمقراطية 
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               Ƙاليمني صعوبا ƚوتواجه الباح Üيتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة اليمنية ÜŹمتواضعا Źاƛبح ƚيعتـبر هذا البح

ما يجعل مهمته صعبةÜ ونأمل أن يكون هذا البحƚ         كƛيرة نتيجةŹ لعدم وجود مراجع يمنية وƍحصاءاƘ دقيقة م        
المتواضـع قد استطاƳ أن يعطي صورةŹ أولية للقارƏ العربيÜ يستطيع من خالله أن يتلمس الخطوط العامة                 

 .التي تمس الحقوق السياسية للمرأة اليمنية
Ƙ متناقضة  ويـتكون هذا البحƚ من أربعة أبواب أساسيةÜ وقد اضطررنا في بعƯ األحيان لعرƍ Ưحصاءا              

 .ليس بهدف ƍرباǁ القارƏ ولكن بهدف ƍعطاء صورة واقعية عن اليمن
 

  
 تقديم وتقييم للتشريعات اليمنية المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة اليمنية

فـي هذا الباب األول من هذǉ الدراسة سيتم عرƯ عدد من التشريعاƘ اليمنية التي تنظم المشاركة السياسية                  
لمـرأة اليمنية وعلى وجه التحديد أهم النصوƭ القانونية التي وردƘ في دستور الجمهورية اليمنية  المعدل                 ل

مÜ وقـانون اǙنـتخاباƘ العامة بتعديالته وقانون اإلدارة المحلية وقانون التنظيماƘ واألحزاب             1994عـام   
 ..ون الجنسيةالسياسية وقانون الجمعياƘ وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل وقان

 
 : الدستور -1

            ƣعداد دستور الجمهورية اليمنية في تاريƍ نـتهاء منǙعملية تحقيق      30/11/1981تـم ا Ƙم وبعد أن تم
م بتوحيد شطري اليمن شماله وجنوبه سابقا في دولة واحدة تم ƍخضاƳ  1990مايو  22الوحـدة اليمنـية في      
م أو Ǚ بشأن هذا الدستور ƛم جرǎ أول تعديل له في عام  وذلǁ باإلجابة نع) عام شعبي(هذا الدستور Ǚستفتاء 

1994Ňاني في عام م وتمƛ2000 التعديل ال . 
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يƌكـد الدسـتور اليمنـي بـأن الشعب مالǁ السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق اǙستفتاء        
والتنفيذية والقضائية وعن   واǙنتخاباƘ العامة كما يزاولها بطريقة ƹير مباشرة عن طريق الهيئاƘ التشريعية            

يعني به الرجال   )) الشعب((وǙشǁ أن هذا النƭ الذي يستخدم مصطلح        ) 1(طريق المجالس المحلية المنتخبة     
 .يمƛلون سيادة بصفتهم الناخبين /والنساء معا باعتبارهم الذين يحملون

وهذا النƭ يستخدم   ) 2(وهـناǁ نـƈ ƭخـر يƌكـد بأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجباƘ العامة              
ليعني به الرجال والنساء على قدر من المساواة ودون أي تمييز بينهم فيما يتعلق              )) المواطـنون ((مصـطلح   

بـالحقوق بشـكل عـام ومنها بال شǁ الحقوق السياسية والتي استناداƍ Źليها تمارس المرأة اليمنية مشاركتها                  
 .السياسية

لكل مواطن حق   (شاركة السياسية للمرأة اليمنية حيƚ يشير بأنه        باإلضافة ƍلى نƭ دستوري ƈخر متعلق بالم      
وكذلǁ نƭ دستوري ƈخر وهو الذي ينƭ بأنه تكفل الدولة الفرƭ           ) 3....) (في اإلسهام في الحياة السياسية    

وبالرƹم من أن النصوƭ الدستورية الƛالƛة      ) 4(وتصدر القوانين لتحقيق ذلǁ     ... لجمـيع المواطنيـن سياسيا    
  ƍ لتشمل المرأة والرجل معا فيما يتعلق بالحقوق       ) المواطن والمواطنون   (لـيها تسـتخدم مصـطلح       المشـار

السياسية Ǚƍ أن هناǁ نصا ƈخر في الدستور ذاته يسمŇى بصورة مباشرة المرأة ويقارن حقوقها مع الرجل هذا                  
ة اإلسالمية وينƭ   النساء شقائق الرجال ولهن حقوق وعليهن واجباƘ ما تكفله وتوجبه الشريع          ((لـنƭ هو    
 .)5)) (عليه القانون

                                                 
 . دستور الجمهورية اليمنية4 مادة  1
 . دستور الجمهورية اليمنية40 مادة  2
 . دستور الجمهورية اليمنية41 مادة  3
 . اليمنية دستور الجمهورية24 مادة  4
 . دستور الجمهورية اليمنية31 مادة  5
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والواقـع أن هـذا النƭ جاء تأكيدا على أن جميع الحقوق ومنها الحقوق السياسية يتمتع بها الرجل والمرأة                   
وبالطـبع يستند الرجل ƍلى الشريعة اإلسالمية ويتم ƍخراجها والنƭ عليها وبشكل نصوƭ قانونية وبالتالي               

صـƭ للنساء يƌكد حقيقة أنŇ الحقوق بشكل عام والسياسية على وجه            فـƎنŇ هـذا الـنƭ الدسـتوري المخ        
الخصـوƭ قد تختلف بالنسبة للنساء عن تلǁ الممنوحة للرجال ألن التفسير الوحيد الذي يمكن ƍعطاǉƌ ألي                 
اخـتالف فـي الحقـوق السياسية بين الرجال والنساء هو الشريعة اإلسالمية وسوف تتعرƯ الورقة لتفسير      

 . مة استناداƍ Źلى ذلǁ باعتبار أن الشريعة اإلسالمية أيضا هي مصدر جميع التشريعاƘالنصوƭ القاد
تـنƭ المادة الƛالƛة من اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة بأن للنساء أهلية تقلƃد المناصب العامة وممارسة جميع                 

 . ل دون أي تمييزالوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجا
 : يحتوي هذا النƭ على المبادƏ التالية  

 .  للنساء أهلية تقلد المناصب العامة بمقتضى التشريع الوطني-1
 .  للنساء ممارسة جميع الوظائف العامة بمقتضى التشريع الوطني -2
 .  تساوي الشروط ما بين النساء والرجال-3
 . لرجال دون التمييز في الشروط بين النساء وا-4

وسـنقوم هـنا بƎجـراء مقارنـة بين هذǉ المبادƏ والتشريعاƘ اليمنية ذاƘ العالقة لمعرفة مدǎ تطابقها أو                   
 . تعارضها

 .  ـ للنساء أهلية تقلد المناصب العامة بمقتضى التشريع الوطني 1
 بها في أدائهم     الدسـتور اليمني ينƭ بأن الخدمة تكليف وشرف للقائمين بهاÜ ويستهدف الموظفين القائمين             *

ألعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعبÜ ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجباƘ القائمين بها              
 ).28مادة (

والقـانون الـذي أشار ƍليه الدستور بأنه سيحدد شروط الخدمة العامة وحقوق وواجباƘ الموظفين هو قانون                 
 .الخدمة المدنية
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الشخƭ المعين بقرار من السلطة     (ويقوم بتعريفة بأنه    ) الموظف(ة يستخدم مصطلح    ƍن قـانون الخدمة المدني    
المختصـة للقـيام بعمل ذهني أو مهني أو حرفي أو ƹيرǉ تنظمه وظيفة مصنفه ومعتمدة في الموازنة العامة           

 ).2مادة) (ƍلƣ ... للدولة
 .ساء دون تمييز ـ أن تكون شروط المناصب والوظائف العامة متساوية بين الرجال والن2

يقوم شغل الوظيفة ((ƍن المـبادƏ األساسـية لقانون الخدمة المدنية يƌكد على عدم التمييز وذلǁ ما أشار بأنه    
العامـة على مبدأ تكافƌ الفرƭ والحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز وتكفل الدولة وسائل الرقابة                

 )..12(الفقرة جـ ـ مادة )) على تطبيق هذا المبدأ
 

  
 تطابق القوانين اليمنية مƲ تلك االتفاقيات الدولية 

 المتعلقة بحقوق المرأة السياسية
 .ƍلى ƛالƛة فصول دراسية) هذا البحƚ/هذǉ الدراسة(هذا الباب الƛاني تقسمه 

 .الفصل األول وهو دراسة عن حالة اǙتفاقياƘ الدولية المتعلقة بحقوق المرأة عموما
ل الƛاني فهو بخصوƭ تطبيق اǙتفاقياƘ الدولية ذاƘ العالقة بالحقوق السياسية للمرأة Ü وأخيرا فƎن               أما الفص 

 .الفصل الƛالƚ يحدد مدǎ تطابق القوانين اليمنية مع تلǁ اǙتفاقياƘ الدولية
 

   
        

Ǚبد من استعراƯ عناوين اǙتفاقياƘ الدولية المتعلقة بحقوق المرأة عموما والتي           فـي بدايـة الفصل األول       
صـادقƘ عليها اليمن ƛم استعراضها في مختلف حاƘǙ تطبيق أهم تلǁ اǙتفاقياƘ الدولية في مجاƘǙ مختلفة                

 .في اليمن
 . ـ اǙتفاقياƘ الدولية المتعلقة بحقوق المرأة عموما والتي صادقƘ عليها اليمن
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من الفصل الƛاني من هذا البحƚ ستعرƯ في عناوين اǙتفاقياƘ الدولية المتعلقة            ) أ(ƍن موضـوƳ هذǉ الفقرة      

 :بحقوق المرأة عموما والتي صادقƘ عليها اليمن وهذǉ اǙتفاقياƘ الدولية هي التالية  
ديسمبر16رها في تاريƣ    ـ العهد الدولي الخاƭ بالحقوق اǙقتصادية واǙجتماعية والƛقافية التي تم ƍصدا          1

1966       ƣ1976يناير   3م وبدأ سريان مفعولها في تاري        ƣاليمن بالمصادقة عليها في تاري Ƙفبراير  9م وقام 
 .م 1987

2                   ƣفي تاري Ƙوالتي صدر Ɯوتسجيل عقود الزوا  Ɯوالحد األدنى لسن الزوا Ɯ7 ـ اتفاقـية الرضاء بالزوا
م وقامƘ اليمن بالمصادقة عليها في تاريƣ       1964ديسمبر  9م وبدأ سريان مفعولها في تاريƣ       1962نوفمبر  

 .م1987 فبراير 9
3                ƣفي تاري Ƙواستغالل دعارة الغير التي صدر ƭتجار باألشخاǙم وبدأ  1949ديسمبر   2 ـ اتفاقـية حظـر ا

ƣ1951 يوليو 25سريان مفعولها في تاري ƣاليمن بالمصادقة عليها في تاري Ƙم1989 أبريل 6م وقام. 
بشأن مساواة العمال والعامالƘ في األجر عن عمل ذي قيمة  ) 100(اقـية منظمة العمل الدولية رقم        اتف - 4

       ƣفي تاري Ƙ1951متسـاوية التي صدر       ƣاليمن   1953 مايو   23م وبدأ سريان مفعولها في تاري Ƙم وقام
 ƣم1976 يوليو 29بالمصادقة عليها في تاري. 

بشأن التمييز في اǙستخدام والمهنة والتي صدرƘ في تاريƣ          )111(  اتفاقـية منظمة العمل الدولية رقم      -5
1989        ƣ1960يونيو 15م وبـدأ سـريان مفعولهـا في تاري ƣاليمن بالمصادقة عليها في تاري Ƙ2م وقام 

 .م1969اƹسطس 
بشأن تكافƌ الفرƭ والمساواة في المعاملة بين العاملين من         ) 156( اتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم         -6

ـ  م وبدأ سريان مفعولها في     1981ين والعمŇـال ذوي المسƌولياƘ العائلية التي تم ƍصدارها في تاريƣ            الجنس
 .م 1989مارس 13م وقامƘ اليمن بالمصادقة عليها في تاريƣ 1983اǙول من أƹسطس 

اتسـمƘ مسـاهمة النسـاء ضمن السلطاƘ الوطنية بالطابع الرمزي المعتادÜ حيƚ خضن انتخاباƘ المجالس                
ية ففـي صنعاء شاركƘ سيدتان وفازƍ ƘحداهماÜ وتنشأ حالياŹ حركة واسعة من الجمعياƘ األهلية التي                الـبلد 

 . بين حين وƈخر كرمز للمشاركة اإلنسانية) عضوة واحدة(تظهر في عضويتها
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م Ǚƍ1987 أن المشـاركة في البرلمان قد جاءƘ متأخرة نسبيا حيƚ أن أول برلمان معين في عدن قام عام                    
 .عضوا في قائمة الحزب الحاكم) 301(ر نساء من بين ضم عش

أمŇا في المحافظاƘ الشمالية فƎنه لم يسمح للسيداƘ بترشيح أنفسهن في انتخاباƘ مجلس الشعب التي جرƘ في                 
/22م وƍن كان يسمح لهن بحقوق اǙنتخاب فقط وحينما قامƘ الوحدة بين شطري اليمن بتاريƣ                1987عام  
5/1990      Ƙالعضـوا Ƙفي البرلمان الموحد للشمال           م كانـ Ƙالعشر أنفسهن من برلمان عدن هن المشاركا

م وشملƘ المحافظاƘ الشمالية والجنوبية فازƘ      1993وللجـنوب وفي اǙنتخاباƘ العامة التي جرƘ في عام          
في ) عضو300(من المحافظاƘ الجنوبية بسبب دعم الحزب اǙشتراكي لترشحهما وذلǁ من أصل            ) سيدتان(

ما يذكر بأن قضية مشاركة المرأة اليمنية في الحياة البرلمانية Ǚ تزال رمزية سواء قبل الوحدة أو                 المجلس وم 
                   Ǚ ƳقتراǙالتي عملية ا Ƙالمشاركا Ƙيـتوقع تحسن نسبتها في األمد القريب كما أن نسبة السيدا Ǚبعدهـا و

 رƹم صدور عدة فتاوǎ دينية      من العدد الكلي للسيداƘ ذواƘ الحق في اǙقترا16Ė (       Ƴ(تـزال متدنـية جدا      
تƌكد ضرورة مشاركة النساء في التصويƘ لصالح الرجال الصالحين ويمكن أن تعزǎ أسباب تدني مشاركة               

 :المرأة العربية ƍلى عدد من العوامل أهمŇها  
 .نقƭ الوعي بأهمية ممارسة الحقوق اǙنتخابية) 1
 . اǙعتقاد بأن المرأة ليسƘ مƌهلة للعمل السياسيالنظرة التقليدية القاصرة للمجتمع والتي تتمƛل في) 2
 .ضيق وقƘ النساء وانشغالهن بمهام منزليŇة متعددة) 3
اضطرار المرشحاƘ لتخطي الكƛير من المقاوماƘ والضغوط والحواجز التي يفرضها المجتمع بشكل عام             ) 4

ƭأو أفراد األسرة بشكل خا Ɯواألزوا. 
 . لǘنفاق على الحمالƘ الدعائية واإلعالميةارتفاƳ التكلفة المالية الالزمة) 5

م تشغل امرأة واحدة منصب وكيل وزارة مساعد بشكل فعلي ولكن في عام             1991وبعـد الوحـدة في عام       
 .م تم تعيين أول امراة لمنصب وزيرة دولة لشƌون حقوق اإلنسان2001
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          Ƙاللواتي يشغلن مراكز مديرا Ƙعـدد السيدا Ƹمدير عام أي ما يعادل نسبة      )ألف(سيدة من أصل    ) 79(بلـ 
 . مستشاراƘ) 5(م Ü1992 كما بلƸ عدد المستشاراƘ للوزراء عام )تقريباĖŹ 8(قدرها 
سيدة يشغلن وظائف دبلوماسية مختلفة في وزارة الخارجية عدا منصب السفير كما توجد سيدتان              ) 26(توجد  

سيداƘ بوظيفة  ) 4(أول وƛان و  بدرجة سكرتير   ) 8(سيداƘ بوظيفة مستشار و   ) 8(بدرجـة وزيـر مفوƯ و     
 .ملحق دبلوماسي

وتشـير هـذǉ األرقام ƍلى تطور نسبي في التحاق المرأة اليمنية بوظائف وزارة الخارجية Ǚ سيما بالمناصب            
 .الدبلوماسية منها 

 
   

         
ويطرح السƌال  . لرجل والمرأة في دساتيرها وتشريعاتها المناسبة األخرƍ       ǎدمـاƜ مبدأ المساواة بين ا      -2-1

 :نفسه هل قامƘ اليمن بالوفاء بهذا اǙلتزام الدولي في دستورها وتشريعاتها الدنيا Þ واإلجابة تكمن فيما يلي  
. لواجباƘ العامة المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق وا     "أوŹǙ نجد أنŇ دستور الجمهورية اليمنية يƌكد بأن         

 ليشكل الرجال والنساء معاŹ     "المواطنون"ولكن هذا الدستور نفسه بالرƹم من أنه سيستخدم مصطلح          ). 4(مادة  
النساء شقائق الرجال ولهنŇ من     "Ǚƍ أنـه فـي نفـس الوقƘ يصنع نصاƈ Źخر مخصصا للنساء وفيه يƌكد بأن                 

 ).31(  مادة "وينƭ عليه القانونالحقوق وعليهن من الواجباƘ ما تكفله وتوجبه الشريعة 
 .من الدستور نفسه) 41(وǙ شǁ أن هذا النƭ يتعارƯ شكالŹ وموضوعاŹ مع نƭ المادة 

                  ÜŹمن المواطنين الذي يشمل النساء والرجال معا ŹǙه يستخدم مصطلح النساء بدƃألن Źمعه شكال Ưفهـو يـتعار
 .وهو ما تم استخدامه في جميع نصوƭ الدستور 
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رƯ الموضـوعي بيـن المادتين فيكمن في أنه بالرƹم من ƍقرار الدستور بالتساوي في الحقوق                أمـا الـتعا   
معه Ǚƍ أنه عاد وكرر بأنه بالنسبة للنساء فƎن حقوقهن وواجباتهن هي طبقاŹ             ) 41(والواجـباƘ فـي المـادة       

تعلق بالحقوق والواجباƘ   للشريعة اإلĆسالمية Ü وǙ شǁ أن كال من القانون والشريعة اإلسالمية يختلفان فيما ي             
هذا من جهة كما أنه من جهة       . ألنـه طـبقاŹ للشريعة فƎن المرأة Ǚ تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل              

                   ƚبها الشريعة اإلسالمية وهذا ما سنالحظه في هذا البح Ňتقر Ǚ بها القانون Ňنه يوجد الحقوق التي يقرƎف ǎأخر
علقة بالمرأة والمنصوƭ عليها في اǙتفاقية الدولية للقضاء على كافة          مـن خـالل مختلف أنواƳ الحقوق المت       

 .أشكال التمييز ضد المرأة ومقارنتها بنصوƭ الشريعة اليمنية
 اتخـاذ تدابـير تشريعية وƹير تشريعية بما في ذلǁ ما يناسب من جزاءاÜ Ƙ لحظر كل تمييز ضد                    -2-2

 .المرأة 
 .خذ أية تدابير تشريعية أو ƹير تشريعية لحظر أي تمييز ضد المرأة وبهذا الصدد فƎن الحكومة اليمنية لم تت

 فـرƯ حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجلÜ وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن              -2-3
 .طريق المحاكم والمƌسساƘ العامة من أي عمل تمييزي

وية لحقوق المرأة والرجل معاŹ دون تمييز مستخدمة عـادة مـا تتضمن التشريعاƘ اليمنية حماية قانونية متسا         
مصـطلح الفردÜ أو المواطن أو الشخƭ أو الشخƭ الطبيعي دون أي تمييز بينهما سواء عن طريق الحاكم                  

ولكن الواقع اليومي يƌكد بأن المرأة تعاني من النظرة السيئة عند تقدŇمها بشخصها ƍلى              . أو المƌسساƘ العامة  
 .بعƯ حقوقها باختالف أنواƳ تلǁ الحقوقالمحاكم للدفاƳ عن 

2-4-                  Ƙعـن مباشـرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة وكفالة تصرف السلطا ƳمتـناǙا 
والمƌسسـاƘ العامة بما يتوافق وهذا اǙلتزام Ǚ شǁ أنه يوجد في الواقع اليومي المعيش العديد من األعمال                  

 .لكن Ǚ توجد حتى اآلن أبحاƚ أو دراساƘ تكشف عن هذǉ المسألة و. والممارساƘ التمييزية ضد المرأة 
 اتخـاذ جمـيع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخƭ أو منظمة أو                   -2-5

 .مƌسسة
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بمـا أنه Ǚ يوجد تشريع أو نƭ خاƭ بمسألة التمييز ضد المرأةÜ  وبالتالي فƎن التمييز ضد المرأة Ǚ يعتبر                     
جريمة أو جنحة أو مخالفة قانونياŹ وǙ توجد بالتالي أية تدابير  أو عقوباƘ ضد أي شخƭ طبيعي أو معنوي                    

 .يرتكب فعالŹ يعتبر تمييزاŹ ضد المرأة طبقاŹ لالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اÜ لتغيير أو ƍبطال القائم من القوانين        اتخـاذ جمـيع التدابـير المناسـبةÜ بما في ذلǁ التشريعي منه             -2-6

 .واألنظمة واألعراف والممارساƘ التي تشكƃل تمييزاŹ ضد المرأة
يسـتطيع مجلـس الـوزراء اليمني أو مجلس النواب أن يقترح وأن يصادق على ƍلغاء أو تعديل أو ƍضافة                    

نين باإلضافة ƍلى حق مجلس     نصـوƭ قانونية ألن الدستور اليمني يمنح هاتين السلطتين الحق باقتراح القوا           
 ."السلطة التشريعية في ƍصدار القوانين"النواب 

ولكـن تغيـير أو ƍلغاء أو تعديل القوانين يجب أن يكون مطابقاŹ لمبادƏ الشريعة اإلسالمية كونها ƍلى صدر                   
اليمن تفضل  من الدستور فتلǁ مسألة أيضاŹ صعبةÜ ألن الدولة في          ) 3(الرئيس للتشريع في اليمن طبقاŹ للمادة       

 .أن تبقى بعيدة عن التدخل ضد األعراف اǙجتماعية
ويكفـي أن نشـير هنا ƍلى مسألة حمل السالح الناري في اليمن والذي لم تستطع الحكومة اليمنية بالرƹم من          
ƍصـدارها قانونـا يـنظم حمل السالح بموجب ترخيƭ وعدم حمله في المدن الرئيسية Ǚƍ أن هذا األمر لم                    

ه نظراŹ ألن الممارساƘ والعاداƘ اǙجتماعية في الريف تتطلب أن يحمل الرجل سالحاŹ هذا ولم               تستطع تطبيق 
 .تفكر الحكومة اليمنية يوماŹ بƎصدار قانون بشأن تحريم حمل السالح

ولكـن األمر يختلف عندما يتعلق األمر بقوانين Ǚ تتعارƯ مع الشريعة اإلسالمية فقد صرح رئيس الوزراء                 
لقـادر باجمـال بحضور أعضاء لجنة الدفاƳ عن الحقوق التشريعية والقانونية بسحب قانون              اليمنـي عـبد ا    

وكذلƍ ǁزالة التفرقة بين الرجل والمرأة في . المـرافعاƘ من مجلس النواب والذي يتناول مسألة بيƘ الطاعة     
صدر عن صحيفة   األسرة ملحق ي  (قـانون السـلǁ الديبلوماسي وƍجراء تعديالƘ على قانون الجانبية المرجع            

 ƘبŇالس Üورةƛ52م العدد 16/2/2002الƭ 1(. 
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وبالـرƹŇم مـن وجود عدد كبير من النصوƭ التي تميز بين الرجل والمرأة في اليمن ƍل أنŇ تصريح رئيس                    
 .وهذا يعكس موقفاŹ انتقائياŹ يتعارƯ مع اǙلتزاماƘ الدولية لليمنيين. الوزراء قد ركز على ƛالƛة قوانين فقط

3-1- ƃوالتمتع             ات Üاألساسية Ƙيرها لضمان ممارسة المرأة لحقوق اإلنسان والحرياƹخاذ التدابير التشريعية و
 .بها على أساس المساواة مع الرجل

ƍن الدسـتور اليمنـي يضمن ممارسة حقوق اإلنسان للمواطنين أي للرجل والمرأة معاŹ وذلǁ من خالل عدة                  
Ƙعلى الحقوق والحريا ƭلعل أهمها الن Üووجود سلطة قضائية مستقلةعناصر Ü ..ƣال. 

ولكـن من وجهة نظر حقوق اإلنسان فƎنه يوجد تمايز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالتمتع بحقوق اإلنسان                  
فـي اليمـن ولعل أهم مƛال نوردǉ على ذلǁ هو أن الرجل يحق له ƍبرام عقد زواجه أمŇا المرأة فيبرمه نيابة    

 .ذا األمر يرجع ƍلى مبدأ القوامة في الشريعة اإلسالميةوǙ شǁ أنŇ ه. عنها ولي أمرها
 

 ) 4(المادة 
 Ǚ يعتـبر اتخـاذ الدول األطراف تدابير خاصة مƌقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل                 -4-1

لى معايير  والمرأة تمييزاŹ بالمعنى الذي تأخذ به هذǉ اǙتفاقيةÜ ولكنه يجب أǙ يستتبعÜ على أي نحوÜ اإلبقاء ع                
                     ƭفي الفر ƌأهداف التكاف Ƙالتدابير متى تحقق ǉكمـا يجـب وقف العمل بهذ Üـير متكافـئة أو منفصـلةƹ

Ƙوالمعامال. 
 .ولم تتخذ الحكومة اليمنية أية تدابير خاصة مƌقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة

ستهدف حماية األمومةÜ بما في ذلǁ تلǁ التدابير         Ǚ يعتـبر اتخـاذ الـدول األطراف تدابير خاصة ت           -4-2
Źجراء تمييزياƍ تفاقيةǙا ǉالواردة في هذ. 

             Źعن المرأة المرضع حقوقا Źفضال ÜƘتمنح المرأة الحامل والمرأة التي وضع ƭنصو Ƙيوجـد فـي التشريعا
من هذǉ اǙتفاقية   ) 11(وامتـيازاƘ حمايـة لǖمومـة وهـو ما سيتناوله هذا البحǙ ƚحقاŹ عند تحليل المادة                 

 .الدولية
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 :تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي  
 تغيير األنماط اǙجتماعية والƛقافية لسلوǁ الرجل والمرأةÜ بهدف تحقيق القضاء على التحيزاƘ وعلى              -5-1

 .للمرأةاǙعتقاد بأن يكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر أو على أدوار نمطية 
             Ưير على المجتمع لتغيير نظرته وبعƛالتلفزيونية واإلذاعية بالتأ Ɲتقـوم الدولـة اليمنـية مـن خالل البرام
ممارسـاته الخاطئة ولكن هذا األمر يتم عرضه بصورة توفيقيŇة ومهادنةÜ وهي تعكس عدم رƹبة الدولة في                 

 الخاƭ لǖعراف والعاداƘ ولعل أبرز مƛال       التدخل في الشأن األسري والعائلي والقبلي أي تترǁ هذا المجال         
على ذلǁ هو موقف القانون والذي يعتبر الوسيلة األساسية في يد الدولة إلحداƚ أي تغيير في المجتمع لما له  
مـن قـوة ƍلزامـية Ǚرتـباطه بالدين اإلسالمي حيƚ تعتبر الشريعة اإلسالمية هي المصدر الرئيس لجميع                  

 Ƙور الدست30المادة (التشريعا.( 
                Ƙنه من واجباƍ لىƍ فقـانون األحوال الشخصية يكرس الدور النمطي التقليدي للرجـل والمرأة عندما يشـر

 ).30 ـ40مادة ) (امتƛـال المرأة بالقيام بعملها في بيƘ الزوجية مƛل ƹيرها (الزوجة تجاǉ زوجها هو 
مادة ) (الƣ  ... نفقة وكسوة (وجته  ومـن جانـب ƈخر عندما أشار هذا القانون بأنه من واجباƘ الزوƜ تجاǉ ز              

والمقصود بالنفقة الغذاء والكسوة والمسكن والمعالجة أي أن هذا القانون قد كرس الدور التقليدي              ) 2 بند   41
 .للرجل والمرأة بأن عليه أن ينفق وأن يكسيها وأن عليها القيام باألعمال المنزلية

ماŹ لǖمومة بوصفها وظيفة اجتماعيةÜ اǙعتراف بكون        ـ كفالـة تضـمين التربـية العائلية فهماŹ سلي          ٢ ـ   ٥
تنشـئة األطفـال وتربيـتهم مسـƌولية مشتركة بين األبوين على أن يكون مفوهما أن مصلحة األطفال هي                   

ƘǙعتبار األساسي في جميع الحاǙا. 
 

 ) 6(مادة 
Ü لمكافحة جميع أشكال      تـتخذ الـدول األطراف جميع التدابير المناسبةÜ بما في ذلǁ التشريعي منها              -6-1

 .اǙتجار بالمرأة واستغالل بغاء المرأة
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ƍن القانون اليمني يحرم أية عالقة جنسية بين الرجل والمرأة خارƍ Ɯطار الزواƜ اإلسالمي ويعتبر أية عالقة                 
جنسـية بين رجل وامرأة دون وجود عقد زواƍ Ɯسالمي عبارة عن جريمة يعاقب عليها القانون بالنسبة لغير                  

وƍن كانا كل من الرجل     . بالجلد مائة جلدة ويجوز حبسهم مدة Ǚ تتجاوز السنة        ) ƹير المتزوجين (محصـنين   ال
Ƙن عقوبتهما الرجم حتى الموƎخرين فƈ 263مادة . ( والمرأة متزوجين من رجل وامرأة.( 

مالي أو بدون   أي أنـه سواء كانƘ العالقاƘ الجنسية بين رجل وامرأة Ǚ يربطهما عقد زواƍ Ɯسالمي بمقابل                 
 .مقابل فƎن هذǉ العالقة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون اليمني

أمŇـا بالنسـبة لالتجـار بالمـرأة واستغالل قيامها بالبغاءÜ فƎن القانون اليمني يعرفه في ƍحدǎ نصوصه بأن                 
خالق الغير أو   الفجـور والدعارة هو ƍتيان فعل من األفعال الماسة بالعرƯ والمنافية للشرÜƳ بقصد ƍفساد أ              »

وعقوبة كل من يمارس الفجور أو الدعارة الحبس مدة Ǚ تزيد على            ) 277(التكسـب مـن وراء ذلǁ مادة        
 Ƙسنوا ƚالƛ) 278مادة.( 

كما أن ƍدارة بيƘ أو محل للدعارة أو الفسق هو أهم أشكال استغالل بغاء المرأةÜ فƎن عقوبته هي الحبس لمدة                  
المحل أو البيƘ لمدة Ǚ تتجاوز سنتين ويحكم كذلǁ بمصادرة األƛاǙ           ƚ تـزيد علـى عشر سنواÜƘ وƹƍالق         

 ).281مادة (واألدواƘ وƹيرها مما هو موجود في ذلǁ المحل أو البيƘ أƛناء ممارسة هذا الفعل  
 

 ) 7(مادة 
مة للبلدÜ  تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدŇ المرأة في الحياة السياسية والعا              

 :وبوجه خاƭ تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجلÜ الحق في  
7-1- ƳقتراǙها باƌالتي ينتخب أعضا Ƙالعامة لجميع الهيئا ƘستفتاءاǙوا ƘنتخاباǙفي جميع ا Ƙالتصوي . 

ي في  للمواطن حق اǙنتخاب والترشيح  وƍبداء الرأ      "م  1994يكفـل دسـتور الجمهورية اليمنية المعدل لعام         
 ).43مادة  ("الƣ... اǙستفتاء
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              Ňيشير بأن ƚفي أحد نصوصه حي ǎمرة أخر ǁكد الدستور ذاته على ذلƌوي"    Üالسلطة ومصدرها ǁالشعب مال
أما الهيئاƘ الدستورية القائمة    ) 4مادة  . ("ويمارسـها بشـكل مباشر عن طريق اǙستفتاء واǙنتخاباƘ العامة         

شريعية وقمŇتها مجلس النواب وقمة السلطة التنفيذية وهو منصب رئيس          علـى مبدأ اǙنتخاب فهي السلطة الت      
 .الجمهورية والمجالس المحلية

 المشـاركة فـي صياƹة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذǉ السياسةÜ وفي شغل الوظائف العامةÜ وتأدية                 -7-2
 .المهام العامة على جميع المستوياƘ الحكومية

.  عضواǙ301   Ź يذكرƍ Üذ توجد عضوتان من بين        ) السلطة التشريعية (ƍن موقـع المرأة في مجلس النواب        
حيƚ توجد عضو وزيرة واحدة من      ) السلطة التنفيذية (كمـا أن موقع المرأة مهمش في ƍطار مجلس الوزراء           

 .بين مجموƳ الوزراء وزيراŹ وهي وزيرة دولة أي أنها وزيرة بدون حقيبة وزارية لشƌون حقوق اإلنسان
من أن حقوق اإلنسان أصبحƘ قضية أساسية في السياسة الداخلية والدولية منذ سقوط جدار برلين                هذا بالرƹم   

Ǚƍ أن هذا األمر يƌكد بأن المسألة Ǚ تحظى باألولوية في السياسة العامة للحكومة اليمنية وبالتالي فƎن المرأة                  
 .ƹير مƛƌرة في ƍطار السلطة التشريعية أو التنفيذية في اليمن

فـي ƍطار الوظائف العامة فبحسب اإلحصائياƘ الرسمية فƎن ƍجمالي عدد النساء الموظفاƘ في القطاƳ               أمŇـا   
 2000المرجع كتاب اإلحصاء السنوي لعام      . ( رجال 568.081 امرأة مقابل    54.912الحكومـي يقدر    

 ƭ 208للجمهورية اليمنية.( 
سيط نظراŹ لقلة عدد النساء مقارنة مع الرجال        وهـذا يدل أن دور المرأة وتأƛيرها في القطاƳ الحكومي أيضاŹ ب           

الموظفين في القطاƳ الحكومي هذا من جهةÜ ومن جهة أخرǎ لتولي الرجال للمناصب القيادية واإلدارية في                
 .القطاƳ الحكومي

 . المشاركة في أية منظماƘ وجمعياƹ Ƙير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد-7-3
 .لذي تجب اإلشارة ƍليه هنا هو مشاركة المرأة في األحزاب السياسيةƍن المƛال األوضح ا
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 ) 8(مادة 
 اتخـذƘ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل ودون أي                 -8-1

 .تمييز فرصة تمƛيل حكومتها على المستوǎ الدولي واǙشتراǁ في أعمال المنظماƘ الدولية
منح الدول األطراف المرأة حقوقاŹ مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو ƹيرها أو اǙحتفاظ                ت -9-1

وتضمن بوجه خاƭ أǙ يترتب عن الزواƜ من أجنبيÜŇ أو تغيير الزوƜ لجنسيته أƛناء الزواƜ أن تتغير       . بهـا 
Ɯعليها جنسية الزو Ưأو تصبح بال جنسية أو أن تفر Üجنسية الزوجة Źتلقائيا. 

              Źطالقاƍ سقاطها عن يمنيƍ يجوز Ǚالدسـتور اليمنـي بشأن الجنسية اليمنية و ƭيجوز سحبها ممن    . يـن Ǚو
 ) 44مادة . ( اكتسبها Ǚƍ وفقاŹ للقانون

 .  تمنح الدول األطراف المرأة حقاŹ مساوياŹ لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما-9-2
وهذا يعني بأن الطفل ƍذا كانƘ أمه يمنية وأبوǉ         )  أ - 3مادة  (ليمنية  القانون اليمني ينƭ بأنه يتمتع بالجنسية ا      

هذا النƭ يƌكد على وجود تمييز بين اليمني        . ƹـير يمنـي فƎنـه Ǚ يستحق الحصول على الجنسية اليمنية           
تم وتنعكس اآلƛار السلبية لهذا التمييز القانوني على الطفل الذي سي         . واليمنـية المتزوجين من أجنبي أو أجنبية      

 .حرمانه من جنسية أمه اليمنية
 

 ) 10(المادة 
 تنƭ هذǉ المادة على أن تقوم الدولة بالقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقاŹ مساوية                  -10-1

 .لحقوق الرجل في ميدان التربية والتعليم
 واإلناƚ فهو يستخدم مصطلح  م Ǚ يميŇز بين الذكور    1992لسنة  ) 45(وأن القانون العام للتربية والتعليم رقم       

كما أن المنهƝ   . الطـالب والتالمـيذ ويقصد بهم اإلناƚ والذكور والملتحقين بالتعليم بكافة أنواعه ومستوياته            
التعليمـي هو المنهƝ نفسه الذي يطبق على الذكور واإلناƚ من التالميذ والطلبة في جميع مراحل التعليم من                  

ة التي تواجهها األنƛى في النظام التلعيمي هو تسرب عدد كبير منهن            ريـاƯ األطفال حتى الجامعة والمشكل     
مـن المدارس وذلǁ نتيجة للزواƜ المبكر للبناÜƘ المشكلة األخرǎ عدم سماح بعƯ األسر لبناتهن بمواصلة                

 .الدراساƘ الجامعية أو العليا خارƜ اليمن
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 مقدمة * 

م وبدأ نفاذها في    1952صدرƘ اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة عن الجمعية العامة لǖمم المتحدة في ديسمبر             
 . م1954 يوليو 7

                ƣعليها اليمن بتاري Ƙقانوني وقد صادق ƭعشرة مادة ن ǎحدƍم 1978/فبراير/9وهـي تتكون من مقدمة و
 . م1991 من دستور "130"ية بعد قيام دولة الوحدة اليمنية طبقاŹ لنƭ المادة وورƛتها الجمهورية اليمن

وهـنا سنقوم بƎجراء مقارنة بين نصوƭ هذǉ اǙتفاقية والتشريعاƘ اليمنية بغرƯ التعرف ƍلى مدǎ التطابق                
 . أو التعارƯ القائم بينهما

   :      : 
ساء الحق في التصويƘ في جميع اǙنتخاباƘ بشروط تساوي بينهن وبين الرجال            للن"تنƭ اǙتفاقية أعالǉ بأن     

 . "1" "ودون أي تميز
ƍن موقـف التشـريعاƘ اليمنـية من حق المرأة في التصويƘ في جميع اǙنتخاباƘ بشروط مساوية للشروط              

 : نستعرضه فيما يلي  .. المتعلقة بالرجل دون أي تمييز
 : حق المرأة في التصويƘ موقف التشريعاƘ اليمنية من 

                Ƙذا ǎمن خالل الدستور والقوانين األخر Ƙاليمنية من حق المرأة في التصوي Ƙموقف التشريعا Ưنسـتعر
 : العالقة وذلǁ فيما يلي  

الشعب مالǁ السلطة ومصدرها    "م بأن   1994 ينƭ دستور الجمهورية اليمنية المعدل لعام        :ـ الدسـتور      1
 ."4الدستور مادة " "ƍلƣ.. ريق اǙستفتاء واǙنتخاباƘ العامةويمارسها بشكل مباشر عن ط

) 1) (األهلية في فرƯ الطاعة واǙحترام    (من الدستور اليمني تƌكد بأن السلطة والمقصود بها         ) ƍ)4ن المادة   
مالكهـا ومصـدرها الشعب أي تلǁ الفئة من سكان الجمهورية اليمنية الذين يتمتعون بحق ممارسة حقوقهم                 

 ة وهذا  يعني الرجال والنساء على السواء دون أي تمييزÜ وعندما أشار الدستور اليمني بأن  السياسي
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حكم الشعب للشعب من قبل     (فƎنه أراد ان يƌكد المقولة المعروفة وهي        ) الشـعب مـالǁ السلطة ومصدرها     (
Ǝن دستور  بمعنى ƈخر ف  .. وهـي ƍحـدǎ أهـم المقـوƘǙ التي تستخدم عادة لتعريف الديمقراطية            ) الشـعب 

م قد أراد أن يقول بأن السلطة في الجمهورية اليمنية هي سلطة ديمقراطية             1994الجمهورية اليمنية المعدل    
 . تستند ƍلى الشعب الذي هو مالكها ومصدرها 

الذي ) 40(من الدستور اليمني وهو النƭ رقم       ) 4(ويوجـد نـƭ دستوري ƈخر ذو عالقة مباشرة بالمادة           
ƍن الحق في التصويƘ في     ) نيـن جمـيعهم متساوون في الحقوق والواجباƘ العامة        المواط(يشـير ƍلـى أن      

Ǚ يفرق أو   ) 40(اǙنـتخاباƘ يدخل ضمن الحقوق العامة للمواطنينÜ وǙ شǁ أن نƭ الدستور اليمني رقم               
ƘنتخاباǙفي ا Ƙيميز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحق كل منهما في التصوي . 

نصاŹ دستورياŹ عاماƍ ÜŹذ أن هناǁ أيضاŹ في نفس الدستور اليمني نصŇا خاصŇا هو              ) 40(ويعتـبر نـƭ المادة      
للمواطن حق اǙنتخاباƘ والترشيح وƍبداء الرأي في اǙستفتاء وينظم         (وهـو يذكر بأن     ) 42(نـƭ المـادة     

 ). القانون األحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق
والمادة ) 4(ين الدستوريين اللƃذين سبق ذكرهما وهما المادة        ƍنŇ هذا النƭ الدستوري ينسجم ويتطابق مع النص       

تشير ƍلى تنظيم هذا الحق من خالل قانون وبالفعل         ) 42(باإلضافة ƍلى ذلǁ فƎن المادة الدستورية رقم        ) 40(
 لسنة  27ورقمه  ) قانون اǙنتخاباƘ العامة  (فƎنـه قـد تـم ƍصدار قانون ينظم هذا الحق ويحمل اǙسم التالي               

  . م1996
 : قانون االنتƢابات العامة 

ويشير أيضاŹ بأن مصطلح    ) 2فقرة بمادة   (يعني كل يمني ويمنية     ) المواطن(يƌكـد هذا القانون بأن مصطلح       
  ). 2فقرة جمادة (يعني كل مواطن يتمتع بالحقوق اǙنتخابية وفقاŹ ألحكام هذا القانون ) الناخب(

واة بين الرجل والمرأة في اليمن دون أي تمييز في          وهـذǉ النصـوƭ تƌكـد بشـكل واضح بأنه توجد مسا           
ƘنتخاباǙممارسة الحق في ا . 

وانتخاباƘ رئيس الجمهورية   ) السلطة التشريعية (وǙ شǁ أن هذا القانون ينطبق على انتخاباƘ مجلس النواب           
 ǎعامة أخر Ƙالمجالس المحلية وأية انتخابا Ƙوانتخابا. 
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نية تمارس حق التصويƘ في اǙستفتاءاƘ العامة دون أي تمييز مقارنة           كمـا أن المـرأة في الجمهورية اليم       
بأخـيها الـرجل اليمنيÜ ودستورياŹ فƎن اǙستفتاء العامÜ هو استطالƳ رأي الشعب اليمني لمعرفة موافقته أو                 
رفضـه أليŇ موضوƳ يتعلق بالتعديل على الدستور أو حل مجلس النواب أو أي موضوƈ Ƴخر يدعو رئيس                  

 . ة اليمنية لالستفتاء بشأنه وفقاŹ للدستورالجمهوري
 

 : 
ƍن جميع التشريعاƘ اليمنية ذاƘ العالقة بحق اǙنتخاباƘ كالدستور وقانون اǙنتخاباƘ العامة Ǚ يتضمنان أي               
تميـيز أو شـروط قانونـية في شأن الحق في التصويƘ في اǙنتخاباƘ بين الرجل والمرأة في الجمهورية                   

بل ƍن  . هذا فƎن التشريعاƘ اليمنية تتطابق مع اǙتفاقية الدوليŇة للحقوق السياسية للمرأة بهذا الشأن            اليمنـيةÜ وب  
منهÜ وذلǁ ألنه   ) 5(قانون اǙنتخاباƘ اليمني يشجع المرأة اليمنية على ممارسة حقها في اǙنتخاباƘ في المادة            

خباƘ في جداول الناخبين والتأكد من  قـد تبـنى فكـرة تشـكيل لجـان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء النا               
شخصـيتهن عند اǙقتراƳ في ƍطار كل دائرة انتخابيةÜ وذلǁ في جداول الناخبين والتأكد من شخصيتهن عند                 

 . اǙقتراƳ في ƍطار المراكز اǙنتخابية المحددة في نطاق كل دائرة انتخابية
 

   :     : 
للنساء األهلية في أن ينتخبن     (منها بأنŇ ) 2(بشأن الحقوق السياسية للمرأة في المادة       أشـارƘ اǙتفاقية الدولية     

لجمـيع الهيـئاƘ المنتخـبة باǙقتراƳ العامÜ المنشأة بمقتضى التشريع الوطنيÜ بشروط تساوي بينهن وبين                
 ).الرجال دون تمييز

 
 : موقف التشريعات اليمنية من حق المرأة في أن تكون منتƢبة  

اول هنا موقف التشريعاƘ اليمنية من حق المرأة في أن يتم انتخابها عضوا في الهيئاƘ التي تستند ƍلى                  سـنتن 
 : مبدأ اǙنتخاب وذلǁ فيما يلي  



 478

للمواطن حق اǙنتخاب   (بأن   م1994 يـنƭ دسـتور الجمهوريـة اليمنـية المعدل لعام            :الدسـتور    -1
 ). 42 مادة) (مارسة هذا الحقوينظم القانون األحكام المتعلقة بم... والترشيح

 : وفي نفس الوقƘ يƌكد هذا الدستور بأنه يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب عدة شروط وهي  
Źأ ـ  أن يكون يمنيا . 

Źيقل سنه عن خمسة وعشرين عاما Ǚ ب ـ أن . 
 . Ɯ ـ أن يكون مجيداŹ للقراءة والكتابة 

        Źدياƌم ǁد ـ أن يكـون مستقيم الخلق والسلو            Ƙحكم قضائي با ǉيكون قد صدر ضد Ǚ الدينية وأن Ưللفرائ 
 ǉليه اعتبارƍ 63مادة(في قضية مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رد.( 

  
 :  قانون االنتƢابات العامة -2

يكرر قانون اǙنتخاباƘ العامة نفس الشروط األربعة المذكورة في الدستور مع بعƯ التفاصيل اإلضافية في               
 ) . 51مادة ) (وأن Ǚ يكون عامالŹ في التهريب أو الممنوعاƘ( األخير ƍذ يضيف الشرط

ونجـد أن الـنƭ الدستوري في قانون اǙنتخاباƘ العامة لم يفرق بين الرجل والمرأة حيƚ أنه استخدم كلمة                   
 .والتي تشكل كل يمني ويمنية) مواطن(

            Ǚ وهو أن المرأة في اليمن Ňلى أمر هامƍ ǉنتـباǙا Ƙأن يتم انتخابها لمنصب          ونلفـ Ǚيجوز أن ترشح نفسها و 
رئيس الجمهورية ألن شرط الذكورة هو شرط أساسي لتولي هذا المنصبÜ ويعود هذا األمر ألن اليمن دولة                 

 Ƙلدستورها وأن الشعب اليمني جزء من األمة اإلسالمية تعتبر مصدر جميع التشريعا Źسالمية طبقاƍ)3مادة .( 
 

          : 
للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة (تـنƭ اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة بأن    

 .)المنشأة بمقتضى التشريع الوطنيÜ بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز
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*              : 
 : سنحاول هنا أن نتحدƚ عن هذا الحق من خالل التشريعاƘ اليمنية المختلفة ذاƘ العالقة فيما يلي  

 من دستور الجمهورية اليمنية فƎنƃه يجوز ترشيح المرأة لعضوية          12بند  ) 63( طبقاŹ للمادة    : الدسـتور    -1
 . أشرنا ƍلى ذلǁ أعالǉ في هذǉ المقالةمجلس النواب اليمني وقد 

                  ǁوذل Üلى وجود تمييز بين الرجل والمرأةƍ تشير Ǚ انتخاب رئيس ونواب هيئة رئاسة مجلس النواب Ňكما أن
 . من الدستور) 70(في المادة 

) 106(بالنسـبة لتولي المرأة اليمنية منصب رئيس الجمهورية فذلǙ ǁ يجوز طبقاŹ للدستور وخاصة المادة                
 . منهÜ حيƚ يجب أن يكون المرشحون ذكوراŹ فقط

فـيما يتعلق بالعضوية في مجلس الوزراء فƎن الدستور يشير بأنه يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه                  
الـوزراء الشـروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب مع مراعاة أن Ǚ تقل سن أي منهم عن ƛالƛين                    

 ). 129(ذي يجب أن Ǚ يقل سنه عن أربعين سنة سنةÜ باستƛناء رئيس الوزراء ال
وهكـذا نجد أن هناǁ تطابقا بين الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النوابÜ وعضو مجلس الوزراء                 
مـع استƛناء وحيد وهو العمرÜ وبهذا نستطيع أن نƌكد بأنه من حق المرأة اليمنية أن تكون عضوا في مجلس                    

 . لعملية لم يجر اختيار امرأة Ǚحتالل منصب وزير منذ قيام الجمهورية اليمنيةالوزراءǙƍ Ü أنه من الناحبة ا
م ينƭ بأن الخدمة    1994فيما يتعلق بالوظيفة العمومية أو العامة فƎن دستور الجمهورية اليمنية المعدل لعام             

المصلحة العامة  العامŇـة تكلـيف وشرف للقائمين بهاÜ ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم ألعمالهم               
 ). 28مادة (وحقوق وواجباƘ القائمين بها 

م هو المنظم للخدمة العامŇةÜ لم ينƭ في شروط         1991لعام  ) 19(حيـƚ أن قـانون الخدمـة المدنية رقم          
 ). 12مادة (التعيين في الخدمة العامة أية فوارق بين الرجل والمرأة 
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*   
ية الحقوق السياسية المتعلقة بالمرأة باستƛناء حق المرأة في أن تحتل           ƍن التشـريعاƘ اليمنـية تتطابق مع اتفاق       

منصـب رئيس الجمهورية وهذا األمر يعود ألسباب تتعلق بالدين اإلسالمي وهو القاعدة األساسية في النظام                
 . السياسي واǙجتماعي

 
*  

 اإلنسان في جميع ƍعالناƘ     فـي هـذǉ الدراسـة سنسـعى ƍلى التعرف على حق اǙنتخاب كحق من حقوق               
واتفاقـياƘ حقوق اإلنسان الصادرة عن األمم المتحدةÜ بغرƯ معرفة األسس والمبادƏ المدرجة بهاÜ هذا من                
جهـةÜ ومن جهة أخرǎ سنقوم بمقارنة تلǁ النصوƭ مع النصوƭ المتطابقة معها أو المتعارضة معها في                 

 . التشريعاƘ اليمنية
قانوني سوف يتلمس هذا البحƚ مدǎ ممارسة حق اǙنتخاب في الواقع اليمني من خالل              وباإلضافة ƍلى هذا الجانب ال    

مÜ واǙنتخاباƘ المباشرة   1997م Ü وتلǁ التي جرƘ عام       1993انـتخاباƘ مجلـس الـنواب التي جرƘ في عام           
 . م1999لمنصب رئيس الجمهوريةÜ والتي جرƘ ألول مرة في تاريƣ اليمن في سبتمبر 

     ŷأوال Ė:   Ǚحـق ا             Ƙعالناƍ هنا سبعة Ưالدولية لحقوق اإلنسان سنستعر ƘتفاقياǙوا Ƙنـتخاب في اإلعالنا
 : واتفاقياƘ دولية لحقوق اإلنسان وسنركز على حق اǙنتخاب فيها وهي التالية 

1          : 
م وهو يحتوي   1948ديسمبر10ة لǖمم المتحد في     صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من الجمعية العام       

 . على مقدمة وƛالƛين نصاŹ وخاتمة
ƍرادة الشعب هي مناط سلطة الحكمÜ ويجب أن تتجلى هذǉ اإلرادة           ) 3(منه يشير في البند     ) 21(فـي المادة    

صويƘ السري  مـن خالل انتخاباƘ نزيهة تجرǎ دورياŹ باǙقتراƳ العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالت              
أو بƎجراء مكافƐ من حيƚ ضمان حرية التصويÜƘ ويحتوي هذا النƭ على عدة مبادƏ متعلقة بممارسة حق                 

 : اǙنتخابÜ وهذǉ المبادƏ هي التالية 
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 . انتخاباƘ نزيهة -1
 .  انتخاباƘ دورية-2
 .  انتخاباƘ باقتراƳ عام-3
 .  المساواة بين الناخبين-4
 .  تصويƘ سري-5
 . رǎ لحيدة التصويƘ ضماناƘ أخ-6

 
2         : 

23: مÜ وبدأ نفاذǉ في تاريƣ      1966صـدر عـن الجمعية العامة لǖمم المتحدة في األول من شهر ديسمبر              
 . مÜ ويتكون من نƭ باإلضافة ƍلى مقدمة وخاتمة1976مارس

 : من هـذا العهد ƍلى ما يلي  ) 25(ة أما فيما يتعلق بالحق في اǙنتخاب فقد أشارƘ الماد
الحقوق التالية التي يجب أن     ) ė)2 يكـون لكـل مواطن دون أي وجه من وجوǉ التمييز المذكورة في المادة                

 . تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود ƹير معقولة
ة بين الناخبينė   Ü ان ينتخـب وينتخـب في انتخاباƘ نزيهة تجري دوريا باǙقتراƳ العامÜ وعلى قدم المساوا               

     Ƙوضمانا Əرادة الناخبين ويحتوي هذا العهد على عدة مبادƍ السـري تضمن التعبير الحر عن Ƙوبالتصـوي
 : انتخابية وهي التالية  

1Źومرشحا ſـ أن يكون المواطن ناخبا . 
 . ـ انتخاباƘ نزيهة2
 . ـ انتخاباƘ دورية 3
 . ـ اقتراƳ عام 4
 .  ـ تصويƘ سري 5
 . ين الناخبينـ المساواة ب6
3             : 

           ƣمم المتحدة في تاريǖويتكون من أحد عشر     1963 نوفمبير 20صدر هذا اإلعالن عن الجمعية العامة ل Üم
 . نصاŹ ومقدمة وخاتمة
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 : المادة السادسة منǈ تشير إلǍ ما يلي 
عرق أو اللون أو األصل األƛنى في تمتع أي شخƭ بالحقوق السياسية وحقوق             Ǚ يقـبل أي تميـيز بسبب ال       

 . المواطنة في بلدǉ وǙ سيما حق اǙشتراǁ في اǙنتخاباƘ باǙقتراƳ العام المتساوي
 : ويحتوǎ  هذا اإلعالن على عدة مبادƏ ـ ضماناƘ انتخابية وهي التالية  

 . Ƙ عدم التمييز في حق اǙشتراǁ في اǙنتخابا-1
 .  اقتراƳ عام-2
 .  اقتراƳ متساو-3
 
4-           : 

م وهي مكونة من خمسة وعشرين نصا        1965ديسمبر 21صـدرƘ عـن الجمعية العامة لǖمم المتحدة في          
 . ومقدمة وأحكام ختامية

ي والقضاء عليه بكافة أشكاله وبضمان حق كل ƍنسان         وبموجب تعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصر      
دون تميـيز بسـبب العـرق أو اللون أو األصل القومي أو اƛǙنيÜ في المساواة أمام القانونǙ Ü سيما بصدد       

 :  التمتع بالحقـوق التالية  
مادة ـ فقرة   (وǙ سيما حق اǙشتراǁ في اǙنتخاباƘ اقتراعاŹ وترشيحاſ على أساس           :  الحقـوق السياسية     -1
Ɯ (  نتخابية وهي التاليةǙا Ƙالضمانا  Əتفاقية على العديد من المبادǙا ǉوتحتوي هذ : 
- Źوترشيحا Źاقتراعا ƘنتخاباǙفي ا ǁشتراǙحظر التمييز فيما يتعلق بحق ا . 
 
5-         : 

ية العامة لǖمم المتحدةÜ ويتكون من أحد عشر نصاŹ         م عن الجمع  1969صدر هذا اإلعالن في تاريƣ نوفمبر       
 . ومقدمة وخاتمة

أنه تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل ودون أي               ) 4(تـنƭ المـادة     
 :تمييز الحقوق التالية 
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لمنبƛقة عن اǙنتخاباƘ العامة حقهـا في التصويƘ في جميع اǙنتخاباƘ وفي ترشيح نفسها لجميع الهيئاƘ ا       .  أ
 : يحتوǎ هذا اإلعالن على عدة مبادئضماناƘ انتخابية وهي التالية 

1 ƘنتخاباǙفي جميع ا Ƙـ حق المرأة في التصوي . 
 . ـ حق المرأة في ترشيح نفسها لجميع الهيئاƘ المنبƛقة عن اǙنتخاباƘ العامة2
  
6             : 

         ƣمم المتحدة في تاريǖومقدمة      1979 ديسمبر   18أصـدرتها الجمعية العامة ل Źين نصاƛالƛ م وتحتوي على
 : وأحكام ختامية  

تنƭ بأنه تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة               ) 7(المادة  
 : ƭ تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في السياسية والعامة للبلد وبوجه خا

التصـويƘ فـي جمـيع اǙنـتخاباƘ واǙستفتاءاƘ العامة واألهلية لالنتخاب لجميع الهيئاƘ التي ينتخب                . أ
 . أعضاƌها باǙقتراƳ العام

 : تحتوي هذǉ اǙتفاقية على العديد من المبادƏ  الضماناƘ اǙنتخابية وهي التالية  . ب
 ساواة المرأة بالرجل في األهلية لالنتخاباƘ م. 1
 . مساواة المرأة بالرجل في جميع الهيئاƘ التي ينتخب أعضاƌها باǙقتراƳ العام. 2
 
7        : 

           ƣتفاقية في تاريǙا ǉمم المتحدة هذǖالجمعية العامة ل Ƙم وتتكون من أحد عشر    1954ديسمبر/20: أصـدر 
نصـاŹ ومقدمـة وأحكـام ختامـيةÜ المادة األولى من هذǉ اǙتفاقية تنƭ بأن للنساء حق التصويƘ في جميع                    

 .اǙنتخاباƘ بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون تمييز
تƌكـد بـأن للنساء األهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئاƘ المنتخبة باǙقتراƳ العام المنشأة               : المـادة الƛانـية       

تشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون تمييز وتحتوي على عدة مبادƏ  ضماناƘ               بمقتضى ال 
 : انتخابية هي 
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1 .ƘنتخاباǙفي جميع ا Ƙحق التصوي. 
 .المساواة في اإلنتخاباƘ وممارسة الحق. 2
 .عدم التمييز بين النساء والرجال. 3
 . انتخاب النساء لجميع الهيئاƘ العامة المنتخبة. 4
 .اǙنتخاباƘ باǙقتراƳ العام.  5
 . المساواة في شروط الترشيح. 6
 

   :   -      
        . 

اŹ والتي احتوتها اإلعالناƘ    هـنا سـوف نجـري مقارنـة بين المبادƏ اǙنتخابية المشار ƍليها في الجدول ƈنف               
الدستور وقانون اǙنتخاباƘ العامة (واǙتفاقـياƘ الدولـية مـع نفس المبادƏ اǙنتخابية في التشريعاƘ اليمنية             

بغـرƯ الوصول ƍلى نتيجة وهي معرفة مدǎ التطابق أو التعارƯ بين اإلعالناƘ واǙتفاقياƘ              ) بـتعديالته 
 .من جهة أخرǎ وذلǁ من خالل دراسة أربعة عشر مبدأĄ انتخابياŹالدولية من جهة مع التشريعاƘ اليمنية 

 
1-      : 

ƍنŇ نزاهة أي انتخاباƘ يمكن قياسها من خالل مسألة واحدة وهي اǙلتزام بتطبيق القواعد القانونية المختلفة ـ                 
 المقترعين المتوفين والذين بلغوا ƍجـراءاƘ اǙنـتخاباƘ ـ خالل جميع مراحلها ابتداءŅ من قيد تسجيل أسماء      

سنة ƍضافة ƍلى أولئǁ المقترعين الذين قاموا بتغيير موطن اقامتهم وبالتالي تغيير موطنهم            18سن الرشد وهو    
.. اǙنتخابـيÜ وكذلǁ فصل المحاكم في الطعون المقدمة بشأن اǙجراءاƘ اǙنتخابية أو بشأن قوائم الناخبين                

        Ƙاسـتقبال طلبا ǁوكذلـ Üƣلـƍ           واحترام Ü نسحاب من الترشيحǙالمرشحين ومنح الفرصة لمن أراد منهم ا
ƍجـراءاƘ اǙقتراƳ وƍجراءاƘ فرز األصواƘ وƍعالن نتائƝ اǙنتخاباƛ Ƙم احترام نتائƝ اǙنتخاباƛ Ƙم احترام               

 .نتائƝ الطعون اǙنتخابية
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اƘ اǙنتخاباƘ بأن يلزم جميع      وǙ يكتفـي قـانون اǙنـتخاباƘ العامـة مـن خالل القواعد المتعلقة بƎجراء              
               Ưنه يعاقب كل من يرتكب أية مخالفة ألحكامه وتتراوح العقوبة في بعƍ المواطنيـن اليمنييـن باحترامها بل

وƍلى تطبيق عقوبة الحبس لمدة Ǚ تزيد عن        ) 96(المخالفاƘ من حد أدنى للعقوبة وهو ستة أشهر حسب مادة           
ألف ريال وǙ تزيد عن ƛالƛمائة ألف ريال يمني وللقاضي الحق           ƛـالƚ سنواƘ أو بغرامة Ǚ تقل عن مائتي          

 Ƙعليها في قانون العقوبا ƭالعقوبة المنصو Ƴيقاƍ في)Źمناسبا ǉ98مادة ) (أو ايهما يرا .( 
     ǉل استعمال القوة أو التهديد لمنع الناخب من استعمال حقه لغيرƛنتخاب مǙجرائم ا Ưفي بع Ƴن الشروƍ بـل

 . ƍلƘ ..ƣ على وجه معين أو على اǙمتناƳ عن التصويƘليحمله على التصوي
وهذا يعتبر قمة الضماناƘ ألن     ) 99مادة(هǙƌء تتمŇ معاقبتهم بنفس العقوبة المنصوƭ عليها للجريمة التامة          

 .تكون اǙنتخاباƘ نزيهة
  
2      : 

الشعب مالǁ  (تخاب حيƚ ينƭ بأن     م يتبنى مبدأ عمومية اǙن    1994دسـتور الجمهورية اليمنية المعدل عام       
 ). 4(السلطة ومصدرهاÜ ويمارسها بشكل مباشر عن طريق اǙنتخاباƘ العامة مادة 

 ). 63مادة (ƍلƣ .. وفي نفس الوقƘ يƌكد هذا الدستور بأن أعضاء مجلس النواب ينتخبون بطريق اǙقتراƳ العام
          Ǚكد على مبدأ عمومية اƌالعامة ي ƘنتخاباǙعندما عرفها بأنها هي األسلوب المباشر       كمـا أن قانون ا Ƙنتخابا

                ǎعامة أخر Ƙليه في مجلس النواب أو أي انتخاباƛ25فقرة ي مادة    (لممارسـة الشعب حقه في انتخاب مم (
ونلفƘ اǙنتباǉ بأن المقصود باǙنتخاباƘ األخرǎ هي انتخاب رئيس الجمهورية والذي يتم باǙنتخاب المباشر              

 ). لم يصدر القانون حتى كتابة هذا البحƚ (اب المجالس المحلية من الشعب وكذلǁ انتخ
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3     : 
   ǁشـǙأي أن لها مواعيد                  أ ǎالتي تنظم في الدول األخر ǁفي الجمهورية اليمنية هي أشبه بتل ƘنـتخاباǙن ا

ة في الجمهورية اليمنية    ومـدة محـددة وهي األمر الذي يجعلها انتخاباƘ دوريةÜ ونظراŹ ألن الهيئاƘ المنتخب             
 : متعددة سنقوم هنا باستعراƯ كل منها على حدة فيما يلي  

 :  مجلس النواب  -أ
مدة مجلس النواب أربع سنواƘ     (وهـو السلطة التشريعية في الجمهورية اليمنيةÜ ويحدد الدستور اليمني بأن            

ن ƍلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء شمسية تبدأ من تاريƣ أول اجتماƳ لهÜ ويدعو رئيس الجمهورية الناخبي 
مـدة المجلـس بسـتين يومـاŹ على األقلÜ فƎذا تعذر ذلǁ لظروف قاهرة ظل المجلس قائماŹ ويباشر سلطاته                    

 ). 64مادة .. الدستورية حتى تزول هذǉ الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد
لس النواب في الجمهورية اليمنية هي      واسـتناداƍ Źلـى هـذا النƭ الدستوري فƎنه يتبين لنا بأن انتخاباƘ مج             

      Ƙدورية تتم كل أربع سنوا Ƙقامة           . انـتخاباƍ القاعدة في حالة وجود ظروف قاهرة تعيق ǉناء لهذƛاست ǁوهنا
انـتخاباƘ يـبقى كما هو كقاعدة ƛابتة ƍذ أن هذǉ اǙنتخاباƘ تنظم كل أربع سنواƘ شمسية يبدأ احتسابها من                    

 . تاريƣ أول اجتماƳ لمجلس النواب
 :  انتƢاب رƏيس الجمهورية  -ب 

وفقـاŹ لدسـتور الجمهورية اليمنية فƎن رئيس الجمهورية اليمنية يتم انتخابه من الشعب في انتخاباƘ تنافسية                 
وأمـا المدة التي يتولى فيها رئيس الجمهورية رئاسة الدولة فƎنها محددة في الدستور              )  فقـرة أ   107مـادة   (

 ). 111مادة(يƣ أداء اليمين الدستورية بخمس سنواƘ شمسية تبدأ من تار
 . وهنا يعني أن انتخاباƘ دورية تتم كل خمس سنواƘ بشكل منتظم دوري

 :  انتƢاب المجالس المحلية  -ج
كما يبين القانون طريقة    .. يـنƭ الدستور اليمني على أن يتم تقسيم أراضي الجمهورية ƍلى وحداƍ Ƙدارية              

 ) . 143مادة (ƍلƣ . .ترشيح وانتخاب واختيار رƌسائها 
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                  Źحرا مباشرا Źاإلدارية يكون لها مجالس محلية منتخبة انتخابا Ƙالوحدا ǉويضـيف الدسـتور اليمنـي بأن هذ
 ). 144مادة(ومتساوياŹ على مستوǎ المحافظة والمديرية 

 البحÜƚ  وحيƚ أن قانون السلطة المحلية لم يصدر بعدÜ ومازال يناقش في مجلس النواب خالل فترة كتابة هذا                
          Źلم تحدد مدة تنظيمها دوريا Ƙالمجلس المحلية مازال Ƙن انتخاباƎالعامة بأنه      .. فـ ƘنتخاباǙوقد أشار قانون ا

فيما عدا ما ورد به نƭ في هذا القانون تطبق في شأن انتخاباƘ المجالس المحلية األحكام الواردة في قانون                   
 ).  103مادة(اإلدارة المحلية 

 : التصويت بين الرجل والمرأة  عدم التمييز في -4
وكما أسلفنا  ) 42مادة(م بأن لكل مواطن حق اǙنتخاب       1994يƌكـد دستور الجمهورية اليمنية المعدل لعام        

بأنه كل يمني ويمنية    ) المواطن(الذكر عدة مراƘ في هذا البحƚ بأن قانون اǙنتخاباƘ العامة يعرف مصطلح             
 ).2فقرة ب مادة(

اباƘ العامة Ǚ يميز وǙ يفرق بين المواطن اليمني والمواطنة اليمنية فيما يتعلق بحق كل               كما أنŇ قانون اǙنتخ   
منهما في التصويÜƘ ألن هذا القانون يعطي لكل ناخب صوتا واحدا وǙ يجوز للناخب أن يدلي بصوته أكƛر                  

متع بالحقوق اǙنتخابية   ويعرف هذا القانون الناخب بأنه كل مواطن يت       ) 6مادة(من مرة في اǙنتخاباƘ الواحدة      
وهذا يبين بوضوح تام بأن مصطلح ناخب يعني مصطلح مواطن وكل ناخب            ) 2فقرة جـمادة (وفقاŹ ألحكامه   

وهذا يƌكد مرة أخرǎ عدم وجود تمييز في التصويƘ بين الرجل والمرأة            .. ومواطـن يعني كل يمني ويمنية     
 .في الجمهورية اليمنية

5 - ǎالسر Ʊاالقترا  : 
م بأنه تتم انتخاباƘ مجلس النواب بطريقة اǙقتراƳ السري         1994تور الجمهورية اليمنية المعدل للعام      يƌكـد دس  

 ). 50(منه وكذلǁ في المادة ) 48(ويƌكد قانون اǙنتخاباƘ العامة مبدأ سرية اǙقتراƳ في المادة ) 62مادة(
اطن والمواطنة اليمنية لعملية التصويƘ     ومن الناحية العمليŇة ينعكس مبدأ اǙقتراƳ السري خالل ممارسة المو         

 ǁلى ذلƍ ويشير القانون ƘنتخاباǙفي يوم ا 
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حيـƚ يƌكـد علـى أنه يسلم رئيس اللجنة اǙنتخابية لكل ناخب ورقة اǙقتراƳ ليƛبƘ رأيه فيها وراء الستار                    
جنة المخصـƭ لذلـÜǁ داخـل قاعـة اǙنتخاب بشكل سري ƛم يضعها في صندوق اǙقتراƳ أمام رئيس الل                  

وأعضـائها المرشحين أو مندوبيهم دون أن يكون ألي منهم الحق في اǙطالƳ على محتوياتها وهو ما يƌكد                  
 ƳقتراǙاليمنية مبدأ سرية ا Ƙالعامة فقرة د مادة (على احترام التشريعا ƘنتخاباǙ64قانون ا .( 

 
6 -  ŷباƢحق المواطن في أن يكون نا  : 

كما أنه قد   )) 42مادة  ((م بأنه للمواطن حق اǙنتخاب      1994لمعدل لعام   يشـير دستور الجمهورية اليمنية ا     
 :حدد الشروط التي يجب أن تتوفر في الناخب ǙنتخاباƘ مجلس النواب وهذǉ الشروط هي الشرطان التاليان  

 ).63فقرة أمادة (ـ شرط متعلق بشخصية الناخب وهوأن يكون يمنيا 
أما قانون  ) 63فقرة ب (قل عمر الناخب عن ƛمانية عشر عاما        ـ وشـرط مـتعلق بعمر الناخب وهو أن Ǚي         

اǙنتخاباƘ العامة فقد أضاف استƛناء للشرطين المذكورين أعالǉ وهو أن كل شخƭ متجنس بالجنسية اليمنية               
 ).3مادة (لم يمƯ على كسبه الجنسية المدة القانونية المحددة في قانون الجنسية 

 
7Ƣبا   ـ حق المواطن في أن يكون منت: 

كما أن هذا   ) 42(م يقر بأن للمواطن الحق في الترشيح        1994دسـتور الجمهوريـة  اليمنـية المعدل لعام          
 ).63من المادة 2(الدستور حدد الشروط التي يجب أن تتوفر في المرشح لعضوية مجلس النواب في البند 

قد عرف الناخب بأنه كل مواطن يتمتع       أمـا قانون اǙنتخاباƘ العامة فقد أعاد التأكيد على نفس المبدأ ƍذ أنه              
بـالحقوق اǙنتخابـية وفقـا لǖحكـام وكما أنƃه حدد بأن مصطلح مواطن هو كل يمني ويمنية وبالتالي فƎن                    
                   Ƙعليه في اإلعالنا ƭاليمنـية تـتفق ومبدأ حق المواطن في أن يكون منتخبا كما هو منصو Ƙالتشـريعا

 .واǙتفاقياƘ الدولية لحقوق اإلنسان
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 :عدم التمييز في المشاركة في االنتƢابات   ـ 8
 لم يرد في أي     ٦٩٩١م وقانون اǙنتخاباƘ العامŇة لسنة      ƍ1994نŇ دسـتور الجمهوريـة اليمنية المعدل لعام         

نـƭ يمـيز بيـن المرأة والرجل اليمني فيما يتعلق بحق كل منهما في اǙنتخاباƘ ومشاركة كل منهما في                    
      ƭالتي تخ ǁسواء تل ƘنتخاباǙالتي تمس قمة السلطة التنفيذية       )) مجلس النواب   ((السلطة التشريعية   ا ǁأو تل

 :وذلǁ لعدة أسباب وهي التالية  .. وهي انتخاب رئيس  الجمهورية  ولكن من الناحية العملية فالمسألة تختلف
 ). الدستور 1مادة (أ ـ أن اليمن دولة ƍسالمية 

 )  الدستور 2مادة (ليمنية ب ـ ƍن اǙسالم دين الدولة في الجمهورية ا
  ).3مادة (Ɯ ـ أن الشريعة اǙسالمية هي مصدر جميع التشريعاƘ في الجمهورية اليمنية 

لكل هذǉ اǙسباب فƎنه Ǚ يجوز من الناحية الشرعية اǙسالمية أن تكون المرأة على قمة الدولة اǙسالمية ألنه                  
 .Ǚ يجوز أن تتولى امرأة الوǙية العامة

 
 :ق في التصويت للمرأة في جميƲ االنتƢابات   ـ الح9

ومصطلح مواطن  ) 42مادة  (الƍ....  ƣن دسـتور الجمهورية اليمنية المعدل يقر بأنه للمواطن حق اǙنتخاب            
 .طبقا لقانون اǙنتخاباƘ العامة)2فقرة ب مادة (يطلق على كل يمني ويمنية 

 التصويƘ وذلǁ عندما أشار قانون اǙنتخاباƘ العامة        وهناǁ نƈ ƭخر مباشر يبين بأن للمرأة اليمنية الحق في         
للـتأكد من شخصياتهن يقصد النساء عند اǙقتراƳ من قبل اللجان النسائية وذلǁ في ƍطار المراكز اǙنتخابية                 

كما أن هذا يستعرǙ Ưحقا مشاركة المرأة       ) مادة قانون اǙنتخاباƘ العامة     (فـي ƍطـار الدوائر اǙنتخابية         
لمجلس النواب والتي جرƘ مرتين في ظل الجمهورية اليمنية         )) البرلمانية  (( اǙنتخاباƘ التشريعية    اليمنية في 

م وكذلǁ مشاركة المرأة في أول انتخاباƘ رئاسية مباشرة والتي          1997م ومرة في عام     1993مرة في عام    
        ƣألول مرة في اليمن في تاري Ƙ1994المعدل لعام   م ولم يحد الدستور اليمني      1999 سبتمبر عام    23جر

Ƙمشاركة وتصوي Ưمعينة كما أنه لم يرف Ƙفي انتخابا Ƙم من مشاركة المرأة وحقها في التصوي 
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 المـرأة فـي أيـة انـتخاباƘ معيـنة باإلضافة ƍلى ذلǁ فƎن قانون اǙنتخاباƘ اليمني  يحمل عنوان قانون                     
          Ƙسساƌوالم ƘنتخاباǙالعامة مما يعني أنه يشمل جميع ا ƘنتخاباǙفي      ا ǁكد ذلƌاليمنية والمجالس المحلية وي

الفصل األول  (كما أن هذا القانون يحتوي على فصل خاƭ بانتخاب مجلس النواب            ) 2(الفقرة ي من المادة     
أما )) الفصل الƛاني من الباب الخامس((وفصل ƈخر متعلق بانتخاب رئيس الجمهورية    ) مـن الـباب الخامس    

 فƎن قانون اǙنتخاباƘ العامة اليمني هو الذي يضيف ƍلى جانب أحكام            بالنسـبة ǙنـتخاباƘ المجالس المحلية     
 .وهو لم يصدر بعد حتى كتابة هذا البحƚ )) 103مادة رقم ((قانون اإلدارة المحلية 

 :ـ حق المواطن في أن يكون ناƢبا  10
)) 42مادة ((ب م ƍلى أن المواطن له حق اǙنتخا 1994يشـير الدستور في الجمهورية اليمنية المعدل لعام  

كما أنه قد حدد الشروط التي يجب أن تكون في الناخب ǙنتخاباƘ مجلس النواب وهذǉ الشروط هي الشرطان                  
 :التاليان  

 .63أ ـ شرط يتعلق بجنسية الناخب وهو أن يكون يمني الجنسية فقرة أمادة 
 .٣٦ما فقرة بالمادة ب ـ وشرط متعلق بعمر الناخب وهو أن Ǚ يقل عمر الناخب عن ƛمانية عشر عا

أمـا قـانون اǙنتخاباƘ العامة فقد أضاف استƛناء للشرطين السابقين أعالǉ وهو أن يكون  متجنسا بالجنسية                  
 ).3(اليمنية الذي لم يمƯ على كسبه الجنسية المدة القانونية المحددة في قانون الجنسية مادة ر قم 

 :ـ حق المواطن في أن يكون منتƢبا  11
كما أن هذا   ) 43(م يقر بأنه للمواطن الحق في الترشيح مادة         1994هورية اليمنية المعدل لعام     دسـتور الجم  

 .62 من المادة 2الدستور حدد الشروط التي يجب أن تتوفر في المرشح لعضوية مجلس النواب في البند 
ب بأنه كل مواطن يتمتع     أمـا قانون اǙنتخاباƘ العامة فقد أعاد التأكيد على نفس المبدأ ƍذ أنه قد عرف الناخ               

وبالتالي فƎن  ... بـالحقوق اǙنتخابـية وفقـا ألحكامـه وكما حدد بأن مصطلح مواطن هو كل يمني ويمنية                
                   Ƙعليه في اإلعالنا ƭاليمنـية تـتفق ومبدأ حق المواطن في أن يكون منتخبا كما هو منصو Ƙالتشـريعا

 .واǙتفاقياƘ الدولية لحقوق اإلنسان
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 : المشاركة في االنتƢابات  ـ عدم التمييز في12
م لم يرد في أي     1996م وقانون اǙنتخاباƘ العامة لسنة      ƍ1994ن دسـتور الجمهورية اليمنية المعدل لعام        

مـنهما أي نƭ يميز بين الرجال والنساء اليمنيŇين فيما يتعلق بحق كل منهما في اǙنتخاباƘ أو مشاركة كل                   
        ƭالتي تخ ǁسواء تل ƘنتخاباǙالتي تمس قمة السلطة      )  مجلس النواب (السلطة التشريعية   منهما في ا ǁأو تل

 . التنفيذية وهي انتخاب رئيس الجمهورية 
                Ƙالتي تم ǁالتشريعية لمجلس النواب اليمني سواء تل ƘنتخاباǙومن الناحية العملية أيضا نضيف بأنه خالل ا

تمييز بين الرجل والمرأة في اليمنÜ م تبين عدم وجود أي    1997م أو تلǁ التي تمƘ في عام        1993في عام   
                Ƙفـيها كناخبة وكمرشحة في انتخابا Ƙالمـرأة اليمنـية شـارك Ňألن ǁمرشحتان    1993وذلـ Ƙم كما فاز

وذلǁ من  ... أوراس سلطان ناجي  /ƈلوف باخبيرةÜ والدكتورة    /م وهما 1997باǙنـتخاباƘ التشريعية في عام      
 .محافظة عدن

 
 :جميƲ االنتƢابات  الحق في التصويت للمرأة في -13

م قد أكد نفس المبدأ اǙنتخابي المذكور       1994يكفـي أن نشير بأن دستور الجمهورية اليمنية المعدل في عام            
  .42مادة ) الƣ ....حيƚ أكد بأن للمواطن حق اǙنتخاب والترشيح10أعالǉ في البند

ǉ فƎنƃه استخدم مصطلح اǙنتخاب     وبالـرƹم من أن الدستور اليمني لم يستخدم مصطلح اǙقتراƳ كما هو أعال            
 Ƙأو التصوي ƳقتراǙنتخاب عمليا يكون باǙوهو يعطي نفس المعنى ألن ممارسة حق ا. 

 
 : المساواة في شروط ترشيƞ الرجل والمرأة لالنتƢاب لجميƲ الهيƏات العامة -14

ة اليمنية المعدل عام    بالنسـبة ƍلى شروط الترشيح ǙنتخاباƘ عضوية مجلس النواب نجد أنŇ دستور الجمهوري            
م يحـتوي علـى نـƭ واحد بشأن الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخƭ المرشح لعضوية هذا                   1994

 :المجلس وهذǉ الشروط هي التاليـة  
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 .ـ أن يكون يمني الجنسية
 .ـ أن Ǚ يقل عمرǉ عن خمسة وعشرين عاما

 .ـ أن يكون مستقيم الخلق والسلوǁ مƌديا للفرائƯ الدينية
ن Ǚ يكـون قـد صـدر ضدǉ حكم قضائي باƘ في قضية مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رد ƍليه                       ـ أ 

 )63مادة 2(اعتبارǉ بند 
نظرا ألن هذا النƭ هو النƭ الوحيد       ... منه) ƍ)51ن هـذا الـنƭ يكررǉ قانون اǙنتخاباƘ العامة المادة           

 .جال أو امرأة يمنية المتعلق بشروط المرشح فهو دون شǁ يشمل المرشح سواء كان ر
و مـا يƌكـد ذلـǁ هـو أن الدستور نفسه يƌكد في نƈ ƭخر بأن المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق                      

 .والواجباƘ العامة و Ǚشǁ أن اǙنتخاب يعتبر حقا للمواطن اليمني سواء كان رجال أو امرأة 
           Ǚ ومـن الناحية النظرية نجد أن شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية        Ǚ يميز أو ƭعلى أي ن ƭتن 

يسـاوي بين الرجل والمرأة ولكن أƛبتƘ أول تجربة ǙنتخاباƘ رئاسية أنه لم يتم ترشيح امرأة كما لم تطرح                   
 .هذǉ المسألة حتى ولو نظريا ألنها محسومة

 
   :       : 

 Ƙم 1993انتخابا. 
 . مركزا انتخابيا2017دائرة انتخابية وبلƸ عدد المراكز  301تخابية ـ كان عدد الدوائر اǙن

 ).3.076.056(ـ عدد السكان في سن اǙنتخاب من الذكور 
 ).2.2.9944(ـ عدد المسجلين في جداول الناخبين من الذكور  

 ƚنتخاب من اإلناǙ3.206.833(ـ عدد السكان في سن ا.( 
 )478.379(ن اإلناƚ ـ عدد المسجلين في جداول الناخبين م

 )15Ė(ـ  النسبة المئوية 
 ƚنتخاب من الذكور واإلناǙـ عدد السكان في سن ا. 
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 ) 2.688.323=(ـ اإلجمالي 
 ƚـ المسجلون في جداول الناخبين من الذكور واإلنا. 

 ) 2.688.323=(ـ اإلجمالي 
 .Ė 43ـ النسبة المئوية لǘجمالي 

ناخبا وناخبة من ƍجمالي عدد     ) 2.271.185(ن أدلوا بأصواتهم    ـ بلـƸ عـدد الناخبيـن المقترعين الذي        
 Ƹفي جداول الناخبين ) 2.688.323(المسجلين البال. 

 ).2.232.573(عدد األصواƘ الصحيحة  وبلƸ)  84.5( بلغƘ النسبة المئوية لعدد الناخبين  المقترعين *
 Ƙانتخابا ė1997  م: 

 ) .3.464.573(م من الذكور 1996ـ عدد السكان في اǙنتخاب ƍلى نهاية 
 ) 3.209.944(م من الذكور 1993ـ عدد المسجلين في عام 

 ).1.254.474(م من الذكور 1996ـ عدد الذين لهم حق القيد والتسجيل في عام 
 ).3.456.992(م من اإلناƚ 1996ـ عدد السكان في سن اǙنتخاباƍ Ƙلى نهاية 

 ).478.379(م من اإلناƚ 1993ـ عدد المسجلين عام 
 ).2.978.511(م  من اإلناƚ 1996ـ عدد الذين لهم حق القيد والتسجيل عام 

 ) .ƍ ) (6.921.561ناƚ-ذكور (م 1996ـ ƍجمالي عدد السكان في سن اǙنتخاب ƍلى نهاية 
 ).2.688.323) ( ذكور -ƍناƚ (م 1993ـ ƍجمالي عدد المسجلين عام 

 ).4.323.239) (ذكور ـ ƍناƚ (م 1996م ـ ƍجمالي عدد الذين لهم حق القيد والتسجيل عا
 ).1.500.000(بحوالي  ) المسجلون الجدد(ـ ومƌدǎ ذلǁ تقدير الذين سيسجلون أنفسهم 

 .م اللƃجنة العليا لالنتخاباƘ اللجنة الفنية1997ـ تقرير اللجنة الفنية عن اǙنتخاباƘ النيابية لعام 
 ƳقتراǙ61.40(ـ النسبة المئوية لعدد المشاركين في ا.( 

 ).2.726.858(األصواƘ الصحيحة ) 2.827.369(ـ البالƸ عددهم 
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سعيد الحكمي عضو اللƃجنة العليا لالنتخاباƘ رئيس اللجنة اإلعالمية بلƸ عدد المسجالƘ في              / كلمة األستاذ    -
ناخبة وذلǁ من ƍجمالي عدد من يحق لهن ممارسة حق   ) 501591(سـجالƘ القـيد والتسـجيل النهائـية         

والي ـاƘ ح ـــان عدد من أدلين بأصواتهن في تلǁ اǙنتخاب       ـامرأة وك ) Ƹ)3206883  ـاب والبال اǙنتخ
 . أƹسطس 31م وحتى 1996 يوليو 1ناخبة ابتداء من ) 400.000(
-     Ƙعدد المسجال Ƹ41.980امرأة بنسبة   ) 807.104( وبل Ė    جمالي عدد المسجلين البالƍ عددهم  ـمن Ƹ
م يصبح اإلجمالي   96 و 93ع أرقام المقيداƘ في سجل الناخبين لعامي        ذكورا وƍناƛا ويجم  ) 1.220.513(

    Ƙفي جداول           ) 1.308.695(لعـدد المسجال Ƙزاد فيها عدد المسجال Ƙعدد من المحافظا ǁامرأة وهنا
 : القيد والتسجيل على عدد المسجلين وهذǉ المحافظاƘ هي  

 .امرأة) 150.970(وƍناƛا منهاذكورا )) 297.124(( بلƸ عدد المسجلين فيها :ـ محافظة إب 1
 امرأة ) 97.299(ذكورا وƍناƛا منها ) 180.418( بلƸ عدد المسجلين فيها : ـ محافظة Ƥمار 2
 .امرأة )892.30(ذكورا وƍناƛا منها  ) 57.226( بلƸ عدد المسجلين فيها : ـ محافظة المحويت ٣
 

       :  
Ė 16مقابل  Ė 28- م97م بلغƘ نسبة المقيداƘ في جداول القيد والتسجيل ǙنتخاباƘ          1997 يوليو   7-9* 

     Ƙالنساء               93فـي انـتخابا Ƴنسبة اقترا Ƙما يزيد على مليون ومائتي امرأة فيما بلغ Ƴ85م أي مجمو Ė من
 .م 93عام ƍ73 Ėجمالي عدد المسجالƘ مقابل 

 :االنتƢابات الرƏاسية * 
Ǚا Ƙالرئاسية في الجمهورية اليمنية ألول مرة في جر Ƙم 1999 سبتمبر 23نتخابا 

ومائة وتسعة عشر شخصا    . عـدد المسـجلين فـي جـداول اǙنـتخاباƘ خمسـة مالييـن وسـتمائة ألف                
5.600.119. 
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ـ   سبعمائة واƛنان وسبعون ألفا وتسعة وƛمانون       772ماليين و 3دد الذيـن أدلـوا بأصواتهم في اǙنتخاباƘ         ع
 أربعمائة وƛالƛة وخمسون رجال      453 وسبعمائة وتسعة Ǚƈف و    709ا ومواطـنة مـنهم مليونان و      مواطـن 

ممن يحق  Ė 67.37 وƛالƛمائة وƛمان وأربعون من النساء أي بنسبة         ƛ 348الƛة وستون ألفا و    63ومليون و 
Ƙلهم التصوي . 

              Ƙبأصواتها فقد بلغ Ƙالصحيحة التي أدل Ƙجمالـي عـدد األصواƍ سبعمائة وخمسة   725ماليين و   3أمـا 
 2من ƍجمالي عدد األصواƘ منهم    Ė 98.75 وƛمان مائة وƛمانين صوتا أي بنسبة        880وعشـرين ألفـا و    

 .صوتا للنساء 912 ألفا و 55 صوتا للرجال ومليون و998 ألفا و669ماليين و
من  Ė 96.2 صوتا أي بنسبة     339 الفا و  584 ماليين و    3وقـد حصل الرئيس علي عبد اهللا صالح على          

 صوتا للنساء بينما 753ألفا و35 صوتا للرجال ومليون و    646 و 548 مليون و  ƍ2جمالـي األصواƘ منهم     
من ƍجمالي من أدلوا بأصواتهم     Ė 3.8 صوتا بنسبة    481ألفا و 141حصـل نجيـب قحطان الشعبي على        

 .صوتا من النساء169 ألفا و20صوتا من الرجال و312لفا و  أ121منهم 
 

  
Ʋابية واقƢحضور المرأة اليمنية في المجالس االنت  

 ومƊسسات المجتمƲ المدني
أن ) المشاركة في الحكم  (عـند الحديـƚ عن مشاركة المرأة اليمنية في شغل الوظائف العامة بكل مستوياتها               

ن بعد  نأخذ في الحسبان الظروف اǙقتصادية واǙجتماعية والسياسية التي عاشتها اليمن بشطريهاÜ وتعيشها اآل            
 والتي تزامنƘ مع    1990 مايو   22لكـن تركـيزنا سيكون على الفترة التي تلي توحيد البالد في             . الـتوحد 

ƍعـالن الديمقراطية والتعددية السياسية وما تالها من ممارساƘ فعلية للنساء مكنتهن من المشاركة في رسم                
قوانين النافذةÜ بƎعطائه لكل مواطنÜ ذكراŹ      السياساƘ العامة للبالد وتنفيذهاÜ بموجب ما منحه لهن الدستور وال         

            ƘنتخاباǙعن طريق التعيين أم ا Ņسواء Üحق شغل الوظيفة العامة Üىƛكان أم أن .      ƭوهو ما يتطابق مع ما تن
ƭيق الدولية بهذا الخصوƛوالموا ƘتفاقياǙعليه بنود ا. 
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ناصب القيادية في الجهاز اإلداري     ولقد شهدƘ اليمن تطوراŹ ـ وƍن كان محدوداŹ ـ في مجال شغل النساء للم             
وللوقوف على حجم مشاركة النساء     . فزاد عدد النساء العامالƘ في الدرجاƘ اإلشرافية واǙختصاصية       . للدولة

 :في اليمن في الحكومة نستعرƯ اإلحصاءاƘ التالية  
ستƛناء امرأة واحدة في    با. تغيب المرأة تماماŹ في الوظائف العليا في الدولةÜ ويقصد بها درجة وزير وما فوق             

 ).دون ممارستها لهذǉ الوظيفة فعلياŹ ( وحصلƘ امرأة واحد على منصب نائب وزير 2001عام 
 . كما Ǚ نجد امرأة واحدة تشغل منصب محافظ أو وكيل محافظة

 :وبالنسبة للدرجات الوظيفية األدنǍ فƌن 
 .لمعاشاƘـ امرأة واحدة تتولى منصب رئيسة الهيئة العامة للتأميناƘ وا

 .ـ امرأتان بدرجة وكيل وزيرة
 .ـ وامرأة  واحدة رئيس جهاز محو األمية
 .ـ أربع نساء بدرجة وكيل وزارة مساعد

) 97(أما في اإلداراƘ العامة فقد بلƸ عدد النساء اللواتي يشغلن منصب مدير عام في الجهاز الحكومي حوالي                  
 .  من الرجالمدير عام) 2000(مديراŹ عاماŹ مقابل ما يربو على 

هـذا باإلضـافة ƍلـى امرأتين في منصب مستشار لرئيس الجمهوريةÜ وƛالƚ نساء بدرجة مستشار برئاسة                 
 . في مجلس الشور2001ǎالوزراءÜ وامرأتان عينتا في عام 
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 جدول يبّين شغل المرأة للمناصب العاّمة
 
 

مستشار رƏاسة 
 الوزراء

مستشار رƏاسة 
 الجمهورية

ناƏب رƏيس  وزير ناƏب وزير ةوكيل وزار مدير عام
 وزراء

 الدرجة

Ƙكور إناƤ Ƙكور إناƤ Ƙكور إناƤ Ƙكور إناƤ Ƙكور إناƤ Ƙكور إناƤ Ƙكور إناƤ 
 

Ʊالسنة النو 

- 9 - 2 10 452 1 117 - 18 - 13 - 4 
 

1991 
3 - 2 43 49 979 1 59 - 28 - 23 - 5 

 
1992 

- - - - 7 162 3 129 1 4 - 7 - 2 
 

1993 

- - - 9 7 134 - 23 - 11 - 8 - 3 
 

1994 

- 1 - 6 2 284 1 128 - 8 - 23 - 5 
 

1995 
3 10 2 60 75 2011 6 492 1 69 - 74 - 19 

 
 

المصدر من متابعة ما يصدر في الجريدة الرسمية لǔعوام المƤكورة
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  نساء 105وتشغل المرأة اليمنية عدداŹ من الوظائف في السلǁ الدبلوماسي ويصل عددهن ƍلى 
 .ـ امرأة واحدة عينƘ سفيراŹ فعليا

 ).ولم يشغلن منصب سفير فعلي(ـ امرأتان فقط بدرجة سفير 
 .ـ امرأتان فقط بدرجة قائم أعمال

 . نساء فقط بدرجة مستشار 7ـ 
 . نساء فقط بدرجة سكرتير أول3ـ 
 . نساء فقط بدرجة سكرتير ƛان4ـ 

ƚالƛ ـ امرأتان فقط بدرجة سكرتير. 
 .درجة ملق ƍعالمي   ـ امرأتان ب

 
      : 

. حدƘƛ منذ ƍعادة تحقيق الوحدة جملة من التطوراƘ في مجال اشتغال النساء في سلǁ القضاء والنيابة العامة                  
 :ويمكن ƍجمالها باآلتي 

 .ـ Ǚ توجد أية امرأة في مجلس القضاء األعلى
 .ي المحكمة العلياـ Ǚ توجد أية امرأة تشغل أي منصب ف

 .ـ هناǁ امرأة واحد تشغل منصب قاƯ في شعبة األحوال الشخصية في محكمة استئناف عدن
ـ Ǚ توجـد امرأة في منصب رئيس محكمةÜ سواء المحاكم اǙبتدائية أم المحاكم التجارية أم محاكم األموال                  

 .العامة
ي محكمة اǙستئناف وامرأتان في محاكم       امرأة يشغلن منصب قاÜƯ منهن امرأة واحد قاضية ف         32ـ توجد   

 .األحوال الشخصيةÜ والباقياƘ يعملن قاضياƘ محاكم ابتدائية ومساعداƘ قضاة
 . محامياŹ من الرجال650 محامية مقابل 35ـ كما توجد 

 لǖعضاء والعاملين في النياباƘ العامةÜ اǙبتدائية واǙستئنافية        1998جـرƘ حـركة تعييـناƘ في أكتوبر         
 . Ƙ األموال العامةونيابا
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وقد جاءƘ نسبة ƍشراǁ النساء في حركة       . ٥٩٩١وكانƘ قد سبقƘ هذǉ التعييناƘ حركة تعييناƘ مماƛلة عام          
 : كالتالي 1998التعييناƘ لعام 

 .ـ امرأتان فقط وكيالƘ نياباƘ ابتدائية
 .ـ امرأة واحدة وكيلة بنيابة األموال العامة

 .اف اǙبتدائية نساء أعضاء في نياباƘ اǙستئن5ـ 
 . نساء أعضاء في نياباƘ األموال العامة3ـ 

 من الذكورÜ وبنسبة    199 امرأة مقابل    11وبذلـǁ يكون ƍجمالي النساء العامالƘ في مجال النياباƘ العامة           
5.24 Ė 94.76للنساء مقابل Ėللذكور. 

المجاÜƘǙ كما تزداد نسبة    ويمكـن القـول ƍجمـاƍ ŹǙن واقع الحال يشير ƍلى تحسŇن مشاركة المرأة في كافة                 
ولكن هذǉ الزيادة Ǚ تتناسب مع ما       . مسـاهمتها في وضع السياساƘ واتخاذ القراراƘ والمساهمة في تنفيذها         

من ƍجمالي السكان   Ė 50فالنساء يشكلن أكƛر من   . تمـƛله من نسبة السكانÜ وǙ مع أهمية دورها في المجتمع          
حاجة شديدة ƍلى وضع ƈلياƘ جديدة وفاعلة لزيادة تمكن المرأة          وبالتالـي فƎنـنا فـي ƍطار الدولة والمجتمع ب         

اقتصـادياŹ وسياسـياŹ واجتماعياŹ وحقوقياÜŹ حتى تستطيع أن تساهم وبشكل عادل ومنصف وبنسبة تقترب من                
ƘǙمساهمة أخيها الرجل في مختلف المجا. 

 
      

 : البرلمانية  مشاركة المرأة في الحياة -1
كما شهدƘ  .  دورتان انتخابيتان لمجلس النواب      1990 مايو   22جرƘ في اليمن منذ قيام الوحدة اليمنية في         

 .1992اليمن تجربة انتخابية واحدة Ǚنتخاب رئيس للبالد عام 
                  ƘنتخاباǙا ǉدور هام ورئيس من خالل مساهمتها في هذ ƘنتخاباǙا ǉالنسبة ب(وكـان للمـرأة اليمنية في هذ

. ناخبة ومرشحةÜ وفي ƍدارة العملية اǙنتخابية واإلشراف عليها والرقابة على سيرها          ) Ǚنتخاب مجلس النواب  
 .1999كما كان لها باعتبارها ناخبة دور فعال في انتخاباƘ رئيس الجمهورية عام 
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 جدول يوّضƞ مشاركة المرأة في االنتƢابات النيابّية
 م1993عدد المسجلين في انتƢابات  1997عدد المسجلين في انتƢابات 

 Ƥكور نسبة إناƤ Ƙكور Ƥكور نسبة إناƤ Ƙكور
27 Ė 1.272.073 73 Ė 3.364.796 18 Ė 478.790 82 Ė 2.209.944

 التقرير الوطني عن مستوǎ تنفيذ اتفاقية القضاء على أشكال التمييز : اللجنة الوطنية للمرأة: المصدر 
ƭ Üصنعاء Üالمرأة Ň21ضد. 

 
 بلغƘ حوالي  1993الل الجدول السابق أن نسبة المسجالƘ من اإلناƚ في انتخاباƘ عام            ـويالحـظ من خ   

18 Ė     جمالـي عدد المسجلينƍ من النساء ضعيفة ومتواضعة مقارنة          . مـن Ƙويتضح أن نسبة عدد المسجال
سبة تعتبر عالية ƍذا    ولكن هذǉ الن  . بنسبة عدد النساء من السكان وضعيفة أيضاŹ مقارنة بالمسجلين من الرجال          

مـا عرفنا أن هذǉ هي التجربة األولى التي تشارǁ النساء اليمنياƘ فيها في انتخاباƘ عامةÜ بعد التحول نحو                   
Ü 1997وتƌكد هذǉ األرقام والنسب التي بلغتها النساء في انتخاباƘ عام           . الديمقراطـية والـتعددية السياسية    

من ƍجمالي المسجلين من    Ė 27 لتصل ƍلى حوالي     1997م  حيـƚ ارتفعƘ نسبة المسجالƘ في انتخاباƘ عا       
الجنسـينÜ األمـر الذي يدل على تنامي الوعي لدǎ النساء بأهمية اǙنتخاباƘ والمشاركة السياسيةÜ وتنامي                

أما عن مشاركة المرأة اليمنية في اǙنتخاباƘ النيابيŇة لعامي         .. الرƹـبة لديهـن في ممارسة حقوقهن السياسية       
 :شحة فيوضحها الجدول التالي  مر1997 ـ 93
 

 م1997 – 1993جدول يبين عدد المرشحين لعضوية مجلس النواب ونسبتهم في الدورتين 
 

 السنة 1993 1997
Ʊالنو  

 نسبة
 
Ƙإنا 

 
 نسبة

 
 Ƥكور

 
 نسبة

 
Ƙإنا 

 
 نسبة

 
 صفة الترشيƤ ƞكور

1.2 9 98.8 717 1.4 17 98.6 1198 
 حزبيون 

0.05 7 99.5 1453 1.2 24 98.8  مستقلون 1942
 

0.07
 

16 99.3 2170 1.3 41 98.7  إجمالي 3140
 اللجنة العليا لالنتخاباƘ: المصدر 
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 :ومن خالل استعراƯ النسب واألرقام في الجدول السابق نالحظ ما يلي  
والي Ü وأن هذǉ النسبة قد تراجعƘ بح      1997 يفوق نسبة المرشحاƘ لعام      1993أن نسـبة المرشحاƘ لعام      

61 Ė      نتخابيتينǙاألربع الفاصلة بين الدورتين ا Ƙقد       . خالل السنوا Ƙالحزبيا Ƙكما نالحظ أن نسبة المرشحا
بين المرشحاƘ المستقالƘ ما بين     Ü71 Ė كما تقلصƘ بنسبة     1997 93بين عامي   Ė 47تقلصـƘ بنسـبة     

 :هم أسباب ذلǁ ما يلي  وفي اعتقادنا أن أ. Ü وهو أمر يشير ƍلى تراجع عدد المرشحاƘ 1997-93 يعام
 مƛل الحزب اǙشتراكي اليمنيÜ وحزب رابطة أبناء اليمن         1997ـ مقاطعة بعƯ األحزاب ǙنتخاباƘ عام       

 .وǙ شǁ أن هذين الحزبين من األحزاب التي تعطي مساحة Ǚ بأس بها للنساء في أولوية الترشيح). رأي (
يها عناصر نسائية ǙعتباراƘ عديدة Ü منها       ـ ƍحجـام بعـƯ األحـزاب األخرǎ عند تضمين قائمة مرشح           

 .اǙعتباراƘ اǙجتماعية والƛقافية والعقائدية
                     Ɲحباط شديدة بسبب النتائƍ ـير قلـيل مـن النساء عن ترشيح أنفسهن لشعورهن بحالةƹ حجـام عـددƍ ـ

 .المتواضعة التي حققتها النساء في اǙنتخاباƘ السابقة
 .اصر واشتراطاƘ قد Ǚ يكون بمقدور النساء الوفاء بهاـ اعتماد الحمالƘ اǙنتخابية على عن

ـ 93ـ وƍجمـاŹǙ لـم تفـز في دورتي اǙنتخاباƘ النيابية عامي               سوǎ امرأتين فقطÜ في كل دورة       1997 
) 301( من ƍجمالي عدد أعضاء المجلس النيابي البالƸ      )  0.07Ėحوالي  (Ė 1انتخابـيةÜ وبنسـبة تقل عن       

 .عضوا
 على عمليتي اǙنتخاب والترشيح     1997-93لمرأة في اǙنتخاباƘ النيابية لدورتي    ـ ولـم تقتصر مشاركة ا     

وللتعرف على مدƍ ǎسهام المرأة     . فقـطÜ بـل كان لها دور فعال في ƍدارة تلǁ اǙنتخاباƘ واإلشراف عليها             
 :اليمنية في ƍدارة العملية اǙنتخابية نشير ƍلى اإلحصاءاƘ التالية  

وهي أعلى سلطة ƍشرافية    (ألول مرة في عضوية اللجنة العليا لالنتخاباƘ         1993ـ سـاهمƘ المـرأة عام       
 ). لتخطيط اǙنتخاباƘ وتنفيذهاÜ وتقسيم مناطق الجمهورية ƍلى دوائر انتخابية
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 عضواŹ من   16م عضوة واحدة مقابل     93وكـان نصـيب المـرأة في عضوية اللجنة العليا لالنتخاباƘ عام             
 خالياŹ من مشاركة أي عنصر نسائيÜ وكذلǁ        1997عليا لالنتخاباƘ لعام    وجـاء تشـكيل اللجنة ال     . الـرجال 

 .1998الحال عندما أعيد تشكيل اللجنة العليا لالنتخاباƘ في عام 
 

Ʊابات بحسب النوƢاالنت Ǎجدول يبين عضوية اللجان المشرفة عل 
 

  حتǍ اآلن1993  حتǍ اآلن1997  حتǍ اآلن1998 اللجنة

 السنة
Ƙكور إناƤ إنƘكور اƤ Ƙكور إناƤ 

 
Ʊالنو 

 اللجان اإلشرافية 53 1 54 - 59 1
 

1 902 903 
 

 اللجان األساسية 903 - 903
 اللجان الفرعية 6051 5148 - - 6051 5148

 ƍ1999حصاءاƘ مسحوبة على ورق استنسل عام : اللجنة العليا لالنتخاباƘ: المصدر
 

ƍذ لم تمƛل النساء Ǚƍ     . ية اللجان اإلشرافية ضعيف للغاية    يتضح من الجدول السابق أن تمƛيل المرأة في عضو        
         Ƙ54من أصل   1993بعضـوة واحدة في اللجان اإلشرافية في انتخابا Źل في اللجان      .  عضواƛكما أنها لم تم

    ƘنتخاباǙ بينما حصل الرجال على عضوية اللجان األساسية كاملة وعددها            1993األساسـية ÜŹ903 نهائيا 
 عضوة  5148ستوǎ اللجان الفرعية فقد حصلƘ المرأة على نصيب كبيرƍ Üذ مƛلƘ ب             أما على م  . أعضـاء 
 فباإلضافة ƍلى استبعاد العنصر النسائي من       1997أما في انتخاباƘ    .  عضـواŹ مـن الرجال     6051مقـابل   

حصل الرجال على   (عضـوية اللجـنة العليا لالنتخاباÜƘ استبعدƘ نهائياŹ أيضاŹ من عضوية اللجان اإلشرافية              
Ü بينما تقاسمƘ المرأة مع الرجل عضوية اللجان األساسية في          ) لجنة   54كـامل عضـوية اللجـان وعددها        

   Ƙالنسـاء على       . 1997انـتخابا Ƙذ حصـلƍ903        لجان  903 لجان أساسية مقابل حصول الرجال على 
Źأساسية أيضا . Ƙفي انتخابا Ƙ1993ولم يتم تشكيل اللجان الفرعية كما تشكل. 

 فلم تمƛل المرأة في عضوية اللجان       1998النساء في اللجان المختلفة التي شكلƘ عام        فـيما يخـƭ نصيب      
كما مƛلƘ بعضوة واحدة . عضوا60Źالعلـيا لالنتخاباÜƘ ومƛلƘ بعضوة واحدة في اللجان اإلشرافية من أصل            

 .فقط في اللجان األساسية
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من حيƚ العددÜ بل من حيƚ التمƛيل       وكـان نصـيب المرأة في اللجان الفرعية مساوياŹ لنصيب الرجلÜ ليس             
        ƘنتخاباǙأقل من نسبة . بحسـب عـدد المسـجلين المقيدين في جداول ا Ƙومعرفة أن نسبة  النساء المسجال

 .الذكور المسجلينÜ ولذا كان عدد اللجان النسائية أقل من عدد لجان الرجال
 
 مشاركة المرأة في األحزاب والتنظيمات السياسية  -2

 على  Ü40 والمستند ƍلى الشريعة اإلسالميةÜ في مادته رقم         1994 ديسمبر   1الد المعدل في    نƭ دستور الب  
من هذا الدستور   ) 41(ونصƘ المادة   )) . جميعهم متساوون في الحقوق والواجباƘ العامة     ((أن المواطنيـن    

ل الدولة حرية   علـى أن لكـل مواطن حق اإلسهام في الحياة اǙقتصادية واǙجتماعية والƛقافية وعلى أن تكف               
الƣ في سياق التوجه نحو الديمقراطيةÜ وƍعماŹǙ لمبدأ التعددية         ... الفكـر واإلعراب عن الرأي بالقول والكتابة      

السياسيةÜ وفي ظل تعدد تكوين األحزاب السياسيةÜ عملƘ المرأة اليمنية ومنذ الوهلة األولى ǙنتهاƜ التعددية               
عالن عن اǙنتماء السياسي الذي كان سابقاŹ على تاريƍ ƣعالن          السياسـية علـى اǙنخـراط في األحزاب واإل        

وللوقـوف على حجم مشاركة المرأة في عضوية األحزاب والتنظيماƘ السياسية نورد اإلحصائية             . الـتعددية 
 :ة ـالتالي
 

 مشاركة المرأة في عضوية الهيƏات العليا لǔحزاب السياسية اليمنية
 

 Ƥكور Ƥكور
 عدد نسبة عدد نسبة

 
 اسم الحزب

5 Ė 1 59 Ė 19 تمر الشعبي العامƊالم 
  100 Ė 16 Ɲصالǖاليمني ل Ʋالتجم 
16 Ė 4 86 Ė 25 الحزب االشتراكي اليمني 
5 Ė 1 95 Ė 14 ǎالناصر ǎالتنظيم الوحدو 

  100 Ė 2 العربي Ƙحزب البع 
9 Ė 2 91 Ė 20  حزب الرابطة)ǎرأ( 

  100 Ė 16 حزب الحق 
  100 Ė 7 الشعبيةاتحاد ǌالقو  
  100 Ė 31 الديمقراطي ǎالحزب الناصر 
 حزب البعƘ العربي القومي   1 
  100 Ė 3 حزب الرابطة اليمنية 
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ومـن خـالل اسـتعراƯ الجدول السابق وكما تشير األرقام والنسب فƎن تمƛيل المرأة في هيئاƘ األحزاب                  
صب رئيس حزب أو أمين عام ألي حزب أو حتى          ضعيف ومتواضع للغاية ƍذ Ǚ توجد امرأة واحدة تشغل من         

كما أن مشاركة المرأة في الهيئاƘ القيادية ضعيفة للمƌتمر         . أميـن عـام مسـاعد في كافة األحزاب اليمنية         
Ü وأربع عضواƘ في المكتب     )1999في مƌتمرǉ العام السادس في يوليو     (فقـط Ė 5الشـعبي العـام ونسـبة     

 29مـن ƍجمالـي أعضاء المكتب السياسي البال14Ė         Ƹ السياسـي للحـزب اǙشـتراكي اليمنـي وبنسـبة         
 Źانية المنعقدة بشهر سبتمبر            (عضـواƛتمر العام الرابع للحزب في دورته الƌالم Ɲوتوجد ). 2000بحسـب نتائ

وعضوة واحدة في القيادة القطرية لحزب البعƚ       ) رأي(عضوتان في اللجنة التنفيذية لحزب رابطة أبناء اليمن         
 Ǚ توجد أية مساهمة للمرأة في الهيئاƘ العليا والقيادية لǖحزاب السياسية اليمنية             ومـا عـدا ذلǁ    . القومـي 

 .بمختلف توجهاتها
أمـا عـن مشاركة المرأة في الهيئاƘ األدنى فهي كالتاليÜ فال يوجد سوǎ خمس وƛالƛين عضوة في اللجنة                   

صالح سبع عضواƘ انتخبن    ويضم مجلس شورǎ اإل   . الدائمة للمƌتمر الشعبي العام من أصل سبعمائة عضو       
وتضم اللجنة المركزية للتنظيم اǙشتراكي اليمني ƛالƚ عشرة        .  عضواŹ 160 من أصل    1998فـي أكتوبر    

وتضم اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الناصري أربع عضواƘ من أصل          .  عضواŹ 270عضوة من أصل    
74  Źالشعبية وما عدا       ... ويوجـد .  عضـوا ǎاتحاد القو ǎأي        في مجلس شور ǎيوجد في هذا المستو Ǚ ǁذل 

Ƙعاديا Ƙكعضوا Ǚƍ دور للمرأة في بقية األحزاب. 
 
  مشاركة المرأة في منظمات المجتمƲ المدني -3

لقـد ارتـبط تـزايد عدد منظماƘ المجتمع المدني في اليمن وفعاليتها بالتحول السياسي الديمقراطي في دولة     
ƍذ وفرƘ التعددية السياسية والديمقراطية     . ة ولممارستها السياسية  الوحـدةÜ والتي جاءƘ منافية للدولة القطري      

وعلى الرƹم من   . باإلضـافة ƍلى اǙقتصاد الحر مناخاŹ مالئماŹ لظهور المجتمع المدني الحديƚ بكل مƌسساته            
لÜ Ƙ فقد شك  )ممƛلة بظهور الجمعياƘ األهلية الخيرية النسويŇة     (حداƛـة نشأة منظماƘ المجتمع المدني النسائية        

 فƎذا كانƘ . نقلة نوعية في هذا المجال
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المشاركة السياسية للمرأة خالل األحزاب السياسية وعضوية المجالس النيابية والتشريعية محدودةÜ فƎن فضاء             
. العمـل األهلي المدني هو المجال األكبر الذي وجدƘ فيه متنفساŹ للتعبير عن ƍمكانياتها وقدراتها وطموحاتها               

 :ية أداء المرأة في هذا الجانب عدد من العوامل Ü لعل من أهمها  وقد زاد من فاعل
ǎبالتعليم سنة بعد أخر Ƙالملتحقا ƚـ تزايد نسبة اإلنا. 

                 Üنخراط في العمل األهلي المدنيǙل اƛم Üأوسع ƘǙعديدة ومجا Źالمرأة للعمل أمامها فرصا Ɯـ أتـاح خرو
ناشئة التي ساهمƘ بوعيها الحديƚ وباحتياجها ƍلى دفع     باإلضـافة ƍلـى الـدور الذي لعبته الطبقة الوسطى ال          

فƌاد الصالحيÜ الجمعياƘ   (المـرأة اليمنـية للتعلـيم والعمل والمساهمة في أنشطة منظماƘ المجتمع المدني              
  ƭ Üالخيرية النسوية الدعم الكبير الذي أولته              ). 22النسـائية Ƙوزاد مـن انخراط المرأة في أنشطة الجمعيا
وتأتي أهمية العنصر النسائي من خالل      . لتشجيع المرأة على العمل ضمن هذǉ المنظماƘ المدنية       الدولة اليمنية   

بيان الحكومة المقدم ƍلى    (ƍدماجه في عملية التنمية والتحديƚ باعتبارǉ عنصراŹ مƌهالŹ وفاعالǙ Ź يمكن تجاهله             
اƘ المجتمع المدني يمكن    ولمعرفة مدǎ مشاركة المرأة في منظم     ). ƭ Ü14   1998مجلس النواب في يوليه     
 : النظر ƍلى الجدول التالي 

 
 1998 حتǍ عام 1990جدول يبين حجم التطور في عدد الجمعيات النساƏية منƤ عام 

 
 السنة عدد الجمعيات

18 1989 
10 1990 
8 1991 
7 1992 
8 1993 
8 1994 
12 1995 
12 1996 
14 1997 
12 1998 
 اإلجمالي 109

 .36الحيÜ الجمعياƘ النسائيةƭ Ü الص: المصدر 
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                 ƚالƛفي المدن الرئيسية ال Üالتوزيع الجغرافي ƚمن حي Üالنسوية Ƙالجمعيا ǉوتقـع الغالبـية العظمى من هذ
 محافظة أخرǎ مجتمعة سوƛ ǎلƚ عدد الجمعياƘ النسائية         Ü17 بينما Ǚ يوجد في      )صـنعاءÜ عـدنÜ تعـز     (

 .اليمنية
 107: ـ عدد الجمعياƘ النسائية  

 40:  عدد الجمعياƘ النسوية التي تديرها نساء فقط  ـ
  ǁالنسوية التي يديرها رجال ونساء على نحو مشتر Ƙ69: ـ عدد الجمعيا 

 18: ـ عدد الجمعياƘ النسوية التي نشأƘ قبل الوحدة  
 91: ـ عدد الجمعياƘ النسوية التي نشأƘ بعد الوحدة  

  : ة في اليمن فهي على النحو التاليهلية النسويأما أهم النشاطاƘ التي تمارسها الجمعياƘ األ
 .ـ رعاية األسرة واǙهتمام بالصحة اإلنجابية

 .ـ األمومة والطفولة
 .ـ تعليم المرأة ومحو أميتها

 . ـ التدريب والتأهيل في صفوف النساء مƛل الخياطةÜ والتدبير المنزلي والحياكة
 .مال السكرتارية والتمريƯـ التدريب والتأهيل على أعمال الكمبيوتر وأع

 .ـ تقديم خدماƘ رعاية األسر الفقيرة
 ).حقيقة مدرسية(ـ تقديم خدماƘ لǖطفال في األسرة الفقيرة 

كمـا أن عددا محدوداŹ للغاية من الجمعياƘ النسوية يهتمÜ وƍن بشكل محتشمÜ بمطالب المرأة السياسيةÜ وحقها                 
       Üيرها من المطالب        فـي المشـاركة السياسـية الفاعلة واإليجابيةƹويرجع .  وحق المرأة في العمل والتعليم و

                ǉة نشأة هذƛلى حداƍ Ƙهتمام الغالب بجانب الرعاية والخدماǙالنسوية في اليمن على ا Ƙاقتصار دور الجمعيا
الجمعياÜƘ وطبيعة الظروف اǙجتماعية والƛقافية على وجه الخصوÜƭ والتي تكرس األدوار التقليدية للمرأة             

 .ها في المجال الخاƭ بهاوتحصر
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 :علǍ الصعيد السياسي  

 :دعوة الدولة ƍلى  ) 1
 .أ ـ ƍحداƚ وزارة  تهتم بشƌون وقضايا المرأة

ها إلشغال )بحدود الربع تقريبا   (ب ـ تخصـيƭ نسبة معينة من مجموƳ الوظائف القيادية في أجهزة الدولة                
ƚمن قبل اإلنا. 

Ǚنشغالها من قبل اإلناƚ وذلǁ كخطوة      ) بحدود الخمس تقريبا  (Ɯ ـ تخصيƭ نسبة معينة من المقاعد النيابية         
 . النسائية في المƌسسة البرلمانيةمبدئية في سبيل تعزيز المشاركة

ا بني ترشيحها ودعمه  دعـوة األحزاب السياسية ƍلى دعم فصول النساء ƍلى مراكز القرار والقيادة فيها وت             ) 2
 .في الدوراƘ البرلمانية القادمة

ضـرورة اتخاذ قرار سياسي لتعديل كافة الظروف والبنى ƹير المتكافئة بين الجنسين والتي تضع المرأة                ) 3
فـي مرتـبة ƛانويـة مقارنة بالرجل ولتكƛيف الجهود الكفيلة بتحقيق المساواة التامة في كافة المجاƘǙ دون                  

 .تمييز
ة الـدول التي لم تصادق بعد على أتفاقية ƍلغاء التمييز ضد المرأة للمصادقة عليها وتطبيق بنودها                 دعـو ) 4
 ).تطبيق اǙتفاقية بصورة أكƛر(
 

 :علǍ الصعيد القانوني  
 تعديـل جمـيع القوانيـن التـي تتضمن نصوصا تميز بين المرأة والرجل كقوانين العقوباƘ والجنسية                  -1

 .صا أخرǎ تخالف المواƛيق الدوليةواألحوال الشخصية ونصو
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 سـن التشـريعاƘ التـي تحمي المرأة من العنف الجسدي والمعنوي وƍنشاء الهيئاƘ التي تحمي النساء                  -2
 .اللواتي يتعرضن للعنف

 التشدد في تطبيق القانون الذي يحدد السن اǙدنى لزواƜ الفتياÜƘ والسن اǙدنى للعمل أيضا للحيلولة دون                 -3
 . حداƚتشغيل األ

 . لتطور في دور المرأة واحتياجاتها مراجعة وتحديƚ التشريعاƘ القائمة بشكل مستمر للتالƌم وطبيعة ا-4
 ).ƹير سياسي. ( تخفيف اإلجراءاƘ المالزمة لدعاوǎ الطالق والنفقة وƹيرها-5
لجان الوطنية والحكومية    التأكيد على ƍشراǁ المرأة وخاصة المنتمية للهيئاƘ األهلية ƹير الحكومية في ال            -6

 . التي تناقش القوانين والتشريعاƘ الخاصة بشƌون المرأة وتمƛيلها تمƛيالŹ عادŹǙ فيها
 التركيز على دوراƘ وبرامƝ محو األمية القانونية لتعريف المرأة بحقوقها وواجباتهاÜ وƍدخال مادة الƛقافة               -7

 . س بالمدارس والمعاهد والجامعاƘالقانونية للمرأة ضمن المناهƝ األكاديمية التي تدر
8-                ǉهذ Ưعن حقوقهن حينما تتعر Ƴالنقابية التي تتولى الدفا Ƙلاللتحاق بالتنظيما Ƙتشـجيع النساء العامال 

 .الحقوق لالعتداء 
 .  تفعيل أدوار الهيئاƘ التطوعية وتنسيق أعمالهاÜ وتوفير الدعم المالي الالزم لتحقيق طموحاتها-9

كز ƍقليمي عربي لتدريب القياداƘ النسائية على العمل العربي المشترǁ ويمكن أن يكون أحد               ƍيجاد مر  -10
 . المراكز التابعة مباشرة لجامعة الدول العربية لضمان شمولية خططه وديمومته

 
  :لصعيد اإلعالمي وتعديل االتجاǉاتعلǍ ا

كƛر فأكƛر بقضايا المرأة وحفزهم على  ƍقامـة دوراƘ تدريبـية للمسƌولين عن اإلعالم بهدف تحسيسهم أ   -1
التعرƯ للمشكالƘ التي تعاني منها النساءÜ إلبرازها وتسليط الضوء عليها تمهيداŹ لمعالجتها من قبل األجهزة               

 .المعنية
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 تخصـيƭ سـاعاƘ بـƚ كافـية في التلفزيون واإلذاعة لمعالجة قضايا المرأة واألسرة معالجة علمية                  -2
 . وموضوعية

 . ز بالحمالƘ اإلعالمية على التعريف باǙتفاقياƘ الدولية المتعلقة بالمرأة التركي-3
 .  زيادة الوعي المجتمعي بقدراƘ المرأة وطاقاتها والتي ينبغي استغاللها لصالح بناء وتطوير المجتمع-4
رأة للتحقق   ƍشراǁ النساء في لجان متخصصة لفحƭ ومراقبة وتقييم البرامƝ اإلعالمية ذاƘ العالقة بالم             -5

 . من مالءمتها وانسجامها مع التوجيهاƘ التي تعزز تقدم المرأة
 اعـتماد معايـير وضوابط في تقييم المواد اإلعالمية التي تتناول موضوعاƘ المرأة وتأƛيرها في تشكيل                 -6

 .الرأي العام واتجاهاته
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تبنى التشريعاƘ سواء الدستور أو القوانين       ƍن حـق اǙنـتخاب هو من الحقوق  السياسية وǙ يكفي أن ت              -1

األخـرǎ ذاƘ العالقة هذا الحق ƍذ يجب أن يمارس عمليا من خالل تنظيم انتخاباƘ دورية منتظمة Ǚنتخاب                  
 .هيئاƘ أو مƌسساƘ أية دولة على أن يمارسه المواطنون رجاǙ ونساء دون تمييز

 ......بحقوق اإلنسان الجمهورية اليمنية لǘعالناƘ العالمية المتعلقة -2
م لحق اǙنتخاب والمبادƏ األخرǎ التي تعتبر ضماناƘ        1994 دسـتور الجمهورية اليمنية المعدل لعام        -3

Əالعامة اليمني لجميع المباد ƘنتخاباǙلى جانب تبني قانون اƍ نتخاب في اليمنǙقانونية لممارسة حق ا. 
ورة في هذا البحƚ والمتعلقة بحقوق اإلنسان باإلضافة ƍلى أنŇ           الجمهورية اليمنية لǘعالناƘ العالمية المذك     -4

مصـادقة اليمـن على جميع اǙتفاقياƘ الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان والمشار ƍليها في هذا البحƚ قد شكل                  
 .ضمانة دولية لممارسة حق اǙنتخاب في اليمن

والمرأة في اليمن حقوقا متساوية فيما يتعلق        ƍن التشريعاƘ اليمنية المتعلقة بحق اǙنتخاب ضمنƘ للرجل          -5
باǙقـتراƳ أمـا بالنسـبة ƍلى حق الترشيح فƎنŇ هناǁ استƛناء وحيدا وهو أنه Ǚ يحق للمرأة اليمنية أن تكون                     
مرشـحة لرئاسـة الجمهوريـة ألن هذا المنصب يعتبر منصب وǙية عامة و Ǚ يجوز في دولة ƍسالمية أن                    

ǉامرأة وهو ما تعتبر ǉǙحقوق اإلنسان تمييزا بين الرجل والمرأة لصالح الرجلتتو Ƙاتفاقيا . 
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 . أستاذة القانون بالجامعة التونسيةÜ عضوة لجنة المرأة بالمعهد العربي لحقوق اإلنسان *
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ـ  نطلق هـذا الـتقرير التأليفي حول المشاركة السياسية للنساء العربياƘ من الدراساƘ التي قامƘ بƎعدادها                ي

 :خبيراƘ وخبراء من الدول العربية التالية 
  ـ  المغرب1
   ـ الجزائر2
  ـ األردن3
  ـ السودان4
5Ƙـ الكوي  
  ـ البحرين6
  ـ سوريا7
  ـ لبنان8
  ـ فلسطين9

  ـ تونس10
 نـ اليم11

 :ويعتمد هذا التقرير على أهم المحاور واإلشكالياƘ التي برزƘ في الدراساƘ والتي تخƭ المواضيع التالية
 . المشاركة السياسية- 1
 . المشاركة السياسية وحقوق اإلنسان والمرجعية - 2
 . القانون المطبق أو المعمول به- 3
  واقع المشاركة السياسية- 4
5 -Ƙالمعوقا  
 .ادي ضعف المشاركة السياسية وكيفية تفعيل هذǉ المشاركة إلرساء الديمقراطية كيفية تف- 6
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1      
 .من المسائل الجوهرية التي يجب البحƚ فيها هي تحديد مفهوم المشاركة السياسية وتقديم أهم مظاهرها

ى ƍرساء عالقاƘ احترام وتبادل ورقابة بين       باعتبارها أساس ممارسة الديمقراطية تقوم المشاركة السياسية عل       
الحكـام والمحكوميـن أي بيـن السلطة السياسية والمواطناƘ والمواطنين وتقتضي ضرورة اعتماد ƈرائهم               

 .ومواقفهم مهما اختلفƘ وتنوŇعƘ عند وضع السياساƘ المحلية أو القطرية أو الدولية
ديمقراطية وتطور مع بداية العمل بقاعدة اǙنتخاب       وقـد ظهـر مفهوم المشاركة السياسية مع ƍرساء النظم ال          

 .والتمƛيل في مƌسساƘ السلطة السياسية
 :وبصفة عامŇة مرŇ مفهوم المشاركة السياسية بƛالƛة مراحل

اقترنƘ هذǉ المرحلة بƎقرار الحقوق السياسية وانحصرƘ في اǙعتراف بحقƃ اǙنتخاب           : ė المـرحلة األولـى    
 .لرجال دون النساءوفي ممارسته خاصة من طرف ا

وفـي هذǉ المرحلة كان اǙقتراƳ في معظم الحاƘǙ مقيŇد وƹير معمŇم على كافة المواطناƘ والمواطنين وفي                 
 .بعƯ الدول كان اǙنتخاب واجب وƍجباري

بدأƘ مع ظهور النقاباƘ والمنظماƘ اǙجتماعية والنسائية واكتساح الفضاء العام من قبل   : ė المـرحلة الƛانية     
 .اطنين والمواطناƘالمو

وفي هذǉ المرحلة تحوŇل اǙقتراƳ من اقتراƳ مقيŇد ƍلى اقتراƳ عام وشمل حق اǙنتخاب النساء والرجال بدون                 
 .استƛناء فاتسع مفهوم المشاركة السياسية وأخذ عدة مظاهر تجاوزƘ حق اǙنتخاب

 Ƙفقط وشمل Ƙذ لم تعد تقتصر المشاركة السياسية على عملية التصويƍ: 
- ÜنتخابيةǙالحقوق ا 
-Üيليةƛالهياكل التم Ċح لكلƃالحق في الترش  
-Üفي أخذ القرار ǁشتراǙالسياسية عن طريق ا Ƙولياƌفي المس ǁشتراǙالحق في ا  
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-Üالحق في تقلد الوظائف العليا في البالد  
-Üيل الدبلوماسيƛالحق في التم  
-Üليهاƍ نضمامǙالحق في تكوين األحزاب السياسية وا  
-Üليهاƍ نضمامǙير الحكومية واƹ Ƙالحق في تكوين المنظما  
-Üالحق في التعبير عن المواقف السياسية  
-ÜƯوفي تقديم العرائ ƯعتراǙالحق في ا  
-Üالسلمية Ƙالحق في التظاهرا  

ونتـيجة لهـذا الـتطوŇرÜ اتسـعƘ رقعة المشاركة السياسية وأصبحƘ تمƛل عنصرا من أهم عناصر العملية       
 .قراطية ومرƈة لطبيعة النظام السياسي واǙجتماعي في الدولةالديم

من المعلوم أن توصية منظمة األمم المتحدة بشأن        . تتعلق بعالقة حق المشاركة بالتنمية    : ė المـرحلة الƛالƛة     
لكل ƍنسان الحق في المشاركة في العملية التنموية        " أنŇ   1986حـق اإلنسـان فـي التنمـية اعترفƘ سنة           

 ."ة من ƛمارهاواǙستفاد
المجاƘǙ بما فيها المجال اǙقتصادي واǙجتماعي والƛقافي       » وبمـا أنŇ التنمية في مفهومها الشامل تشمل كل        

والسياسـي يصبح من البديهي أن نعتبر الحقƃ في المشاركة السياسية وفي اتخاذ القرار جزء من حق اإلنسان                  
 .في التنمية

ة عند ƍعدادا تقاريرها تستخدم معيار أو مقياس التمكين الذي يقارن           وفـي هذا اإلطار بدأƘ المنظماƘ الدولي      
وضـع الـرجال والنساء في مجاƘǙ مراكز القوة في المجتمع ومدǎ التمƛيل النسائي في الهيئاƘ التشريعية                 

 .والتنفيذية لتحديد تنمية الدول
ي حياة المجتمع العامة    كمـا أصـبحƘ تقـاس درجـة تنمية المجتمعاƘ بمقدار قدرتها على ƍدماƜ النساء ف               

 . والخاصة
                  Ƙالدول دورا هاما في بلورة السياسا Ưالنساء تلعب في بع Ƙبدأ Üر المشـاركة السياسـية النسائيةŇوبـتطو

 .وƍصدار القوانين التي تأخذ بعين اǙعتبار حاجياتهنŇ وتحمي حقوقهن
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               Ǚال مطـروح حول طبيعة المشاركة السياسية للنساء في ظل اƌحتالل والحروب وكيفية   لكـن يـبقى السـ
 .ممارستها خالل األزماƘ والنزاعاƘ وفي تقليƭ الحياة الديمقراطية

 
2        

من بين المسائل الهامŇة التي ذſكرƘ في الدراساƘ المختلفة الموضوƳ المتعلƃق بمدǎ اعتبار الحق في المشاركة                
 .ان ومدǎ اعتماد مرجعية حقوق اإلنسان من قبل الدولالسياسية كحق من حقوق اإلنس

Ü بدأƘ المنظماƘ الدولية وبعƯ     1993فالـيوم ومـنذ انعقاد المƌتمر الدولي لحقوق اإلنسان في فيينا سنة             
الـدول والمنظماƹ Ƙير الحكومية تعتبر أن حقوق النساء جزء Ǚ يتجزأ من حقوق اإلنسان وهي كيان موحŇد                  

وقد يƌدǎ هذا التماƛل بين حقوق اإلنسان وحقوق النساء ƍلى اǙعتراف للنساء            . لتقييدƹـير قـابل للتجزئة ول     
 .بكافة الحقوق على قدم المساواة مع الرجال

لكـن الواقـع السـائد في الدول العربية يبقى متجاهال هذا التماƛل أو هذا التالزم بين حقوق اإلنسان وحقوق                    
ƃǙƍ ببعƯ الحقوق أو بجزء منها للنساء وذلǁ حسب طبيعة النظم           اإلنسـان للنسـاء وǙ يعترف ƍلى حدŇ اآلن          

 .السياسية في هذǉ الدول
وعـدم اǙعتراف بكافة الحقوق للنساء يدلĊ على تجاهل المبادƏ التي يرتكز عليها التماƛل ببن حقوق اإلنسان                 

 :بصفة عامة وحقوق اإلنسان للنساء والتي تنحصر في مبدأين
نسان للنساء الذي يفترƯ أن حقوق النساء كيان موحŇد ƹير قابل للتقييد والتجزئة أو               مبدأ عالمية حقوق اإل    -

 .المساومة
 مبدأ عدم التمييز بين الجنسين الذي يمƃƛل األساس الذي تقوم عليه كلĊ الصكوǁ الدولية والتشريعاƘ المحلية                 -

 .التي تنظم وتحمي حقوق اإلنسان
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3      
    Üمعظم الدساتير العربية مبدأ المساواة بين الجنسين أو مبدأ عدم التمييز بين الجنسين أو               بصـفة عامة ƘŇأقر

 .مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون
ومـن نـتائƝ اإلقـرار بهـذا المبدأ أو التنصيƭ عليه دستوريا وƍعطائه قيمة دستوريةÜ مبدئيا المساواة في             

 .بط القوانين كيفية ممارستهااǙعتراف بكافة الحقوق التي ستض
لكن عند اإلطالƳ على القوانين ورƹم التنصيƭ الدستوري على حقƃ المواطنين في الحقوق السياسية والحق               
فـي حـرية تكويـن الجمعياƘ وفي تكوين األحزاب السياسية والحق في اǙجتماƳ السلمي والحق في حرية                  

ين اǙعتراف بهذǉ الحقوق والقيود التي وضعƘ عند ممارستها         التعبير والحق النقابيÜ فƎنŇ البون يبقى شاسع ب       
 :في الدول العربية لعدŇة أسباب 

ـ مـن جهة أولى ألنŇ الدول العربية تقرŇ مبدأ المساواة بين الجنسين في الدساتير لكنƃها تصدر تشريعاƘ تقيŇد                   
ي كلĊ الدول العربية أو مجال   المسـاواة أو علـى أساس الالمساواة في بعƯ المجاƘǙ مƛل المجال العائلي ف             

الحقـوق اǙنتخابـية كمـا هو موجود في الكويƘ التي تستƛني تشريعاتها اǙنتخابية النساء من التمتƃع بالحق                  
 .اǙنتخابي

                     Ưتحترم مبدأ عدم التمييز بين الجنسين عند المصادقة على بع Ǚ الدول العربية Ňألن Üانـيةƛ ـ مـن جهـة
 :ضوƳ وهي بالخصوƭاǙتفاقياƘ المتعلقة بالمو

ė اǙتفاقـية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة والتي صادقƘ عليها كل من مصر والجماهيرية العربية الليبية                
 .واألردن ولبنان والمغرب وموريتانيا وتونس واليمن

بية ė اǙتفاقـية الخاصـة بƎلغـاء كل مظاهر التمييز المسلط على النساء والتي صادقƘ عليها الجزائر والعر                 
السعودية والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق والجماهيرية العربية الليبية واألردن والكويƘ ولبنان والمغرب            

 .وموريتانيا وتونس واليمن وجزر القمور وسوريا وأخيرا دولة اإلماراƘ العربية
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يبوتي والعراق  ė العهـد الدولـي الخاƭ بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقƘ عليه كلĊ من الجزائر وج               
 .والجماهيرية العربية الليبية واألردن والكويƘ ولبنان والمغرب وسوريا والصومال والسودان وتونس واليمن

وقدŇمƘ كل الدول تحفظاƘ على بعƯ أحكام هذǉ اǙتفاقياƘ فأدخلƘ تمييزاƘ صلب نظام يقوم على مبدأ عدم                 
. حقوق والواجباƘ أو المسƌولياƘ بين النساء والرجال      التمييز بين الجنسين ويطمح ƍلى تحقيق المساواة في ال        

 .وكلĊ هذǉ التحفظاƘ تتعلق بصفة عامة بكلĊ األحكام المتصلة بحقوق النساء داخل العائلة وƍزاء األطفال
وأضـافƘ بعـƯ الدول العربية مƛل الكويƘ تحفظاƘ خاصة باألحكام المتعلقة بالحقوق السياسية وذلǁ عند                

الدولي الخاƭ بالحقوق السياسية والمدنية وعلى اǙتفاقية الخاصة بƎلغاء كلĊ مظاهر           المصـادقة علـى العهد      
 .التمييز المسلط على النساء

ـ ومـن جهـة ƛالـƛةÜ فƎنƃـنا Ǚ نجـد فـي كلĊ التشريعاƘ المتصلة بالممارسة السياسية تنصيƭ للتدابير                     
 في كلĊ الفضاءاƘ السياسية ولتفعيل      واإلجـراءاƘ التـي يتسنى على الدول اتخاذها لضمان التواجد النسائي          

 .مشاركة النساء صلبها
-                     Ƙالتشريعا Ưم أن بعƹنائية قاعدة الكوتا أو التناصف رƛستǙالتدابير ا ǉويمكـن أن نذكـر مـن بين هذ  

 .حاولƘ اعتمادها وتعرضƍ Ƙلى ƍلغائها من قبل أجهزة الرقابة الدستورية
 
4     

 :ǉ الفقرة سنتناول في هذ
-Üلينƛنتخابية وفي اختيار الممǙمشاركة المرأة في العملية ا  
-Üمشاركة المرأة في أجهزة السلطة السياسية  
-Üمشاركة المرأة في األحزاب السياسية  
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-Üير الحكوميةƹ Ƙمشاركة المرأة في المنظما  
 . مشاركة المرأة في العمل السياسي-

 .من المعلوماƘ حول مشاركة النساء العربياƘ في انتخاب ممƛليها وممƛالتهابصفة عامةǙ Ü نجد ƃǙƍ القليل 
 .من النساء اللواتي يشاركن في العملية اǙنتخابيةĖ 30وǙ تتجاوز هذǉ المشاركة أكƛر من 

أمŇا على مستوǎ الوظائف التمƛيلية وخاصة التمƛيل في البرلمانÜ ودون أن ندخل في التفاصيلÜ فƎنŇ مشاركة                
وهي  Ė 5ء العربياƘ تبقى محدودة ƍذ Ǚ يتجاوز المعدŇل العام لحضور النساء العربياƘ في البرلماناƘ               النسـا 

حيƚ يتراوح المعدل العام للتمƛيل النسائي داخل البرلماناƘ . أقـلĊ نسبة لتمƛيل النساء في البرلماناƘ في العالم    
وفـي أوروبا الغربيـة   Ė 39،7  فيصل فـي دول أوروبا الشمالية ƍلى      2002في ديسمبر   Ė 15حوالـي   
5.15 Ė سياƈ 15.2وفـي Ė 13.6وفي أفريقياĖ . 

 .22ĖوĖ 0وفي الدول العربية ذاتهاÜ تختلف هذǉ النسبة من دولة ƍلى أخرǎ وتتراوح بين 
نفـس المالحظة يمكن ƍبدائها فيما يتعلق بالتواجد النسائي داخل السلطة التنفيذية ƍذ تتراوح أعلى النسب بين                 

7.5 Ė      6.3فـي سـوريا و Ė   3.2في مصر و Ė        لىƍ النسب ǉهذ Ư0في تونس بينما تنخف Ė   في دول
.  أوŇل تعيين وزيرة مكلƃفة بالتربية والتعليم      2003عربـية أخرǎ مƛل قطر التي عرفƘ أخيرا في شهر ماي            

اƘ ذاƘ  فأƹلبهن مسƌوƘǙ على وزار   . وهـذا مـا يƌكƃد طبيعة المهام المسندة للنساء في الحكوماƘ العربية           
صـبغة اجتماعـية مـƛل وزارة الشƌون اǙجتماعية أو الشباب أو الطفولة أو المعاقين أو النهوƯ بالمرأة                   

 .والعائلةÜ وهي كلƃها مجاƘǙ تمƛل امتدادا لوظائفهن التقليدية داخل العائلة كربŇة بيƘ أو أم
 .د النسائي يبقى السمة المميزةوعلى مستوǎ األحزاب السياسية ومنظماƘ المجتمع المدنيÜ فƎنŇ ضعف التواج
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فـي األحزاب السياسيةǙ Ü يزال حضور النساء ضعيف ويتقلƭ كلما نصعد في الهياكل ƍذ يكاد يكون ƹير                  
 .موجود على مستوǎ الهياكل القيادية الحزبية

فـي المـنظماƹ Ƙـير الحكومـيةƛ Üمة اختالف بين المنظماƘ ولو أن الوضع Ǚ يختلف عن الحكوماƘ أو                    
 .ماناƘ أو األحزاب السياسيةالبرل

تـبقى السمة العامة هي ضعف ƍقبال النساء على هذǉ المنظماƘ وتواجدهنŇ أكƛر في المنظماƹ Ƙير الحكومية      
التي تهتم بأعمال الخير واإلحسان أو تلǁ التي تقتصر مهامها أو نشاطها على مساعدة الفئاƘ الضعيفة والقيام                 

 .ببرامƝ التوعية والتعليم والتربية
فـي المنظماƘ النسائية واإلنسانية وخاصة منظماƘ حقوق اإلنسان وحقوق النساء نالحظ أنŇ مشاركة النساء               
تنخفƯ وتضعف عندما تكون هذǉ المنظماƹ Ƙير موالية للسلط السياسية أو للحزب الحاكم نظرا لعملهنŇ على              

             Ƴرسـاء العمـل الديمقراطـي المسـتقل أو على احترام حقوق اإلنسان والدفاƍ     لصعوبة العمل ǁعنها وكذل 
 .الجمعياتي المستقلĊ وانعكاساته على حياة النساء العامة والخاصة

هكـذا نالحظ تقليƭ مواطنة النساء وضعف مشاركتهن في صنع القرار وفي بلورة السياساƘ المحلية على                
لعائلة والتنمية اǙجتماعية   مستوǎ الدول العربية رƹم أهمية الدور الذي تلعبه هاته النساء في التربية والنمو با             

 .واǙقتصادية
 
5     

 : أنواǙ3 ƳزالƘ هذǉ المعوقاƘ كƛيرة ويمكن أن نحصرها في 
 
א٭ א א  א

ترتـبط هـذǉ األسباب بطبيعة المجتمعاƘ العربية التي يسودها النظام األبوي القائم على دونية النساء وعدم                 
 .هن بروح المبادرة وبتقلد الوظائف العامة والمناصب السياسيةاǙعتراف ل
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ويتجسـد هذا النظام في اǙمتيازاƘ الذكورية واحتكار الفضاءاƘ العامة والمسƌولياƘ في مراكز أخذ القرار               
 .من طرف الرجال

لية كمـا يرتكـز الـنظام األبـوي علـى تقسيم جنسي لǖدوار بحيƚ ينحصر دور النساء في األعمال المنز              
 .والوظائف التقليدية في البيƘ بينما يتولى الرجال القيام بكلĊ الوظائف اǙجتماعية والسياسية بدون استƛناء

وتمـƛل المـنظومة الـتربوية أحسـن تكريس لهذا النظام األبوي عن طريق البرامƝ التعليمية المعمول بها                  
 .والخاƭوالصور النمطية التي تتضمŇنها حول الفصل التقليدي بين العام 

وبصـفة عامة وحتى يكتسي هذا النظام األبوي صبغة مقدŇسة في الدول العربيةÜ يعتمد على الموروƚ الديني                 
لتبرير التمييزاƘ المسلطة على النساء ولرفƯ أي نهوƯ بأوضاƳ النساء وحقوقهن على أساس المساواة بين               

 .قى ƹير معترف به في مجتمعاتناالجنسين في كلĊ المجاÜƘǙ والحال أن النساء تلعب دورا هاما يب
 
א٭  א

تتمـƛل هـذǉ األسـباب في ƹياب التقاليد الديمقراطية في العديد من الدول العربية وفي تقييد حقوق اإلنسان                   
 .والحرياƘ األساسية للنساء والرجال

 .اسيومن نتائƝ هذا الوضع ƍبعاد النساء عن العمل السياسي وقلة اهتمامهن بالشأن السي
فرƹم اإلقرار بالحقوق السياسية للنساء والرجال في ƹالب األحيانÜ تتعرƯŇ ممارسة هذǉ الحقوق ƍلى حواجز               
                Üلى نظام األحزاب السياسية السائدة في الدول العربيةƍ ألنها راجعة Ƙقطيعة بين الشعوب والحكوما Ƙخلقـ

مهيمن أو ƍلى دور القبائل أو الطوائف التي نظـام الحزب الواحد أو نظام التعددية الحزبية مع حزب سائد أو   
Ƙعند تنظيم اإلنتخابا Ƙتتقاسم أجهزة السلطة أو تتدخل عند اختيار المرشحين والمرشحا. 
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وƍضافة ƍلى كلĊ هذǉ األسبابǙ Ü يجب أن ننسى حاƘǙ اǙحتالل والنزاعاƘ المسلحة أو الحروب األهلية أو                 
من قبل النساء بل تعرقل مشاركتهن في الفضاءاƘ السياسية وتهمŇش الدولـية التي تƛƌر على ممارسة السلطة        

ǎالمشاركة باسم أولوية القضايا الوطنية على كل القضايا األخر ǉالعمل من أجل تفعيل هذ. 
 
א٭  א

ƹالبا ما  ترتـبط هـذǉ األسـباب بقلة وعي النساء بأهمية دورهن السياسي وبعبء المسƌولياƘ العائلية التي                 
 .تتحملها النساء دون الرجال وفقا للتوزيع الجنسيÜ التقليدي لǖدوار

كمـا أنŇ نظـرة المجتمع للنساء اللواتي يتحملن مسƌولياƘ سياسية تبقى سلبية وƹير مشجعة لالهتمام بالشأن                 
 .السياسي

مƛل تدهور األخالق   فالمجـتمع يحمŇـل النساء المنخرطاƘ في العمل السياسي مسƌولية األزماƘ اǙجتماعية             
 .وتفاقم العنف واألزماƘ العائلية مƛل الطالق

Ƙحاƃلفائدة النساء المترش ƘŇتصو Ǚو Ưالبع Ňق النساء في بعضهنƛت Ǚ ةŇوبصفة عام. 
 ويجب أن نضيف ƍلى كل هذǉ األسباب أسبابا أخرǎ تتعلق بارتفاƳ األمية النسائية وقلة ƍدراǁ النساء بأهمية                 

 .تع بها وللنهوƯ بأوضاعهن القانونية واǙجتماعيةمعرفة حقوقهن للتم
لهـذا تكـون النتـيجة الحتمية لهذا الوضع السائد في الدول العربية عزوف النساء عن اǙهتمام بالشأن العام                

ǉدهن عن المشاركة في العمل السياسي بكل مظاهرŇوترد . 
 .لمشاركة السياسية للنساء في العالم العربيوهذا ما يدفعنا ƍلى التفكير في كيفية تفادي هذا الوضع بتفعيل ا
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6        
باعتـبـار أنŇ المشاركة السياسية النسائية ضرورية لتمكين النساء من اكتساح الفضاء العـام وتسيير شƌون               

 لهذǉ الشƌون  ) Bonne gouvernance(الدولـة على قـدم المساواة مع الرجـال حتى تتحقƃق اإلدارة الجيدة   
 .  ǙبدŇ أن نفكƃر في تقديم مجموعة من المقترحاƘ للحكوماƘ العربية

 :وفي هذا اإلطار يمكن أن نطالب 
 .ـ بضرورة احترام أحكام الدساتير العربية المتعلقة بمبدأ المساواة بين الجنسين

 .اإلنسانـ  بالمصادقة على كلĊ اǙتفاقياƘ الدولية التي تخƭ حقوق النساء و
ـ بـرفع التحفظاƘ التي قدمتها الدول العربية عند المصادقة على بعƯ اǙتفاقياƘ حتى يتسنى للنساء التمتƃع                 

Ňلغاء كل مظاهر التمييز المسلط عليهنƍ Ňبكافة حقوقهن ويتم. 
أ المساواة ـ بـتعديل أو تنقـيح التشريعاƘ المحلية المتناقضة مع أحكام اǙتفاقياƘ الدولية بما يتناسب مع مبد       

بيـن الجنسين في كل المجاƘǙ وخاصة في المجال السياسي والتنصيƭ على ƍجراءاƘ استƛنائية مƛل قاعدة                
 .الكوتا أو التناصف لتمكين النساء من مشاركة سياسية فعلية

 .ـ  بالعمل على تعويƯ عقلية التمييز بعقلية المساواة بين الجنسين
 . حقوق النساء جزء Ǚ يتجزأ من حقوق اإلنسانـ  بنشر ƛقافة حقوق اإلنسان واعتبار

ـ  بتنظـيم حمـالƘ توعوية تجاǉ النساء لرفع األمية القانونية ولتوعية النساء بدور القانون في تمكينهن من                   
 .النهوƯ اǙجتماعي

ـ  بتبنـي سياسـاƘ وبـرامƝ لـتعزيز تمƛيل النساء في كلĊ المجالس وكل أجهزة السلطة السياسية واتƃخاذ                    
 .ءاƘ لحماية المترشƃحاƘ من كلĊ الضغوطاƘ والتقييد والتهديد الذي يتعرŇضن ƍليه عند تقديم ترشƃحهنƍجرا
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 .ـ  بتنمية قدراƘ النساء العربياƘ في مجال العمل السياسي عن طريق برامƝ التƛقيف والتوعية
تتحقƃقا في ƹياب النساء عن     ـ  بƎقناƳ كل األطراف اǙجتماعية بأنŇ الديمقراطية واإلدارة الجيدة Ǚ يمكن أن              

 .الفضاءاƘ السياسية
 .ـ بالضغط على الحكوماƘ من أجل تدعيم المواطنة والتقاليد الديمقراطية واحترام حق اǙختالف

ـ بتفعـيل دور اإلعالم بتنظيم دوراƘ توعوية لكلĊ المهتماƘ والمهتمين بهذا المجال حتى يساهم اإلعالم في                 
 .ة النساء عبر وسائل اإلعالمتغيير األنماط السائدة لصور

ـ  ببـناء فضـاء المشـاركة الذي تلتقي فيه النساء والرجال ويكونوا فاعلين على قدم المساواة ويقوم على                    
الترابط بين المجاƘǙ العامة والخاصة وعدم تجزئة الحقوق المرتبطة بكلĊ هذǉ الفضاءاƘ واǙعتراف بكامل              

Ƙالفضاءا Ċالحقوق في كل. 
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