
نشرية تصدر عن 
مركز المرأة العربية للتدريب 

والبحوث - كوثر
ل  - 2016   أكتوبر/تشرين األوَّ

عــــدد - 62

التناصف والالمركزية 
معركة »التونسية« الجديدة

وربيع عربي َنَسوّي آخر  الالمركزية...
المرأة بين »التهميش« و »التصعيد«...

الالمركزيــــة هــــي الحــــــل 
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»مختـارات غــزة«... عندمــا تختـرق 
المــرأة الغزيـة حــاجز المستحيــل ! 

الال مركزية... ودعم مسيرة تاء التأنيث العربية 



النساء  ومشاركة  الالمركزية  موضوع  »كوثر«  مركز  أوىل 
تدخله  جماالت  إحدى  منه  جعل  اهتماما  احمللي  الشأن  يف  والشباب 
اهتمام  وهو  القدرات،  بناء  أو  البحث  مستوى  على  سواء  الرئيسية 
كل  يف  النساء  مشاركة  دفع  إىل  الرامية  اجلهود  ضمن  يتنزل 
ومتكينها  احمللية  الكفاءات  وتثمني  احمللي  املستوى  على  اجملاالت 
احمللية  واالسرتاتيجيات  العامة  السياسات  وضع  يف  االخنراط  من 
الفاعلة  للمشاركة  مالءمة  أكثر  وجعلها  احمللية  البيئة  لتطوير 

وممارسة احلقوق.

ويعود اهتمام املركز مبوضوع الالمركزية والشأن احمللي باعتباره 
مضت  عديدة  سنوات  إىل  والتحليل،  التعمق  يستوجب  حبثيا  جماال 
واحلكم  العربية  »املرأة  حول  إقليميا،  مشروعا  املركز  نفذ  عندما 
من  سعى  واليمن،  وتونس  ولبنان  واجلزائر  مصر  مشل  واحمللي«، 
خالله إىل حتليل طبيعة مسارات مشاركة املرأة من احلكم احمللي 
إىل احلكم املركزي، والعوامل اليت تؤثر على مشاركتها سواء أكانت 
ناخبة أم منتخبة أم قيادية. وقد ركز املشروع على أفضل التجارب 
وقواعدهن،  القياديات  بني  احلوار  تقوية  إىل  اهلادفة  واملمارسات 
وسعى حنو االستفادة من جمموع العوامل املساعدة يف دفع مشاركة 

املرأة من املستوى احمللي إىل املستوى املركزي.

على  التعرف  إىل  هدفت  ومناصرة،  حبث  أنشطة  املشروع  وتضمن 
التحديات اليت تواجه املرأة وحتول دون تفعيل مشاركتها يف احلكم 
السياسات  وضع  على  القرار  صانعي  تشجيع  وإىل  جهة،  من  احمللي 
أشكال  مجيع  إدارة  يف  املرأة  مشاركة  لتفعيل  املناسبة  والتشريعات 
النظام الالمركزي وإزالة العقبات اليت تواجهها على املستوى احمللي 

من جهة أخرى.

وأصبح مركز »كوثر« يولي أكثر فأكثر اهتماما خاصا باألبعاد 
احمللية يف جمال التنمية واملشاركة الفاعلة للنساء، ووجه براجمه 
النساء  أدوار  تفعيل  حنو  السيما  احمللي  املستوى  حنو  أكرب  بشكل 
مسارات  يف  املدني  اجملتمع  وناشطات  ونشطاء  والشباب  املهمشات 
وتقارير  حبوثا  فأجنز  والتنمية.  العام  الشأن  يف  الفاعلة  املشاركة 
املستوى  العام على  الشأن  وواقع مشاركتهن يف  النساء  أوضاع  حول 

الشابات  مشاركة  حول  االستقصائية  الدراسة  ذلك  من  احمللي، 
اليت حبثت يف مدى  السياسية يف تونس  يف وضعية هشة يف احلياة 
مشاركة النساء الشابات يف احلياة السياسية يف مناطق توزر وقفصة 
الغربي  اجلنوب  منطقيت  يف  تقع  حمافظات  ثالث  وهي  والقصرين، 
العوائق اليت  الدراسة    الغربي من تونس. وقد حددت هذه  والوسط 
حتول دون املشاركة السياسية للشابات يف وضعية هشة، وظروف 
التهميش السياسي هلذه الفئة من النساء، وذلك بالرتكيز على مدى 
تأثري انعدام األمن االقتصادي واالجتماعي وتدني املستوى التعليمي 

على فرص االستثمار السياسي. 

والنوع  الالمركزية  حول  إقليميا  حبثا  »كوثر«  أصدر  كما 
ضمن  إجنازه  مت  واليمن،  وتونس  وليبيا  األردن  يف  االجتماعي 
الشرق  منطقة  يف  والالمركزية  االجتماعي  »النوع  برناجمه 
الالمركزية   تأثري  مدى  حتديد   من  البحث  هذا  ومكن  األوسط«. 
الدور  يف  تأثريها  خاصة  وبني  تطرحها،  اليت  والتحديات  املرأة  على 
خالل  من  وذلك  الدولة  هيكلة  إعادة  يف  املرأة  تلعبه  أن  ميكن  الذي 
دراسة مقارنة لتجارب أربع دول من منطقة الشرق األوسط ومشال 
إفريقيا بتجارب بلدان أخرى من الشمال وبلدان آسيا وإفريقيا جنوب 

الصحراء وأمريكا الالتينية يف جمال سياسات الالمركزية.

اجتاه  يف   2030 املستدامة  التنمية  خطة  أيضا  »كوثر«  ويواكب 
لذلك  وصمم  تنفيذها،  مسار  يف  احملليني  الفاعلني  اخنراط  تعزيز 
برامج تستهدف تعزيز قدرات هياكل اجملتمع املدني السيما النساء 
القياديات  والنساء  واإلعالميات  واإلعالميني  فيها،  الفاعل  والشباب 
على املستوى احمللي، وذلك يف اجتاه خلق ديناميكة حملية من أجل 
تعزيز االلتزام باملؤمترات الدولية وتنفيذ خطة عملها على األصعدة 

الوطنية.

إن إميان املركز بأهمية االشتغال على املستوى احمللي وتعزيز قدرات 
وعديد  يدفعنا  التغيري  مسارات  يف  أدوارهم  وتثمني  فيه  الفاعلني 
احمللي  املستوى  وتطوير  وتثمني  إبراز  حنو  قدما  للمضي  الشركاء 
املشاركة واملساواة وتكافؤ  البيئة احلاضنة األوىل لرتسيخ  باعتباره 

l  الفرص بني مجيع الفئات

اإلفتتاحية
د. سكينة بوراوي

 املديرة التنفيذية
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ال أحد ينكر، وال حيق له ذلك،  أن املرأة العربية، تعاني تهميشا سياسيا وإقتصاديا، وقد أجهضت حقوقها 
جمرد  هو  الراهن،  الوقت  يف  للمرأة  واالقتصادي   السياسي  التمكني  عن  يرتدد  ما  وأن  اليسري.  النذر  إال 
تصرحيات لالستهالك احمللي !  وغالبا ما جند االدعاء مبناصرة قضاياها ومنحها بعض احلقوق، جمرد 
رسائل  تريد أن تلفت  نظر املراقبني واملعنيني يف املنظمات الدولية ودول العامل املتمدن،  رغم أن  ثوابت 
أو  أنه ال ميكن ألي جمتمع سواء كان كبريا  النظريات االجتماعية والسياسية واالقتصادية، تؤكد  
صغريا أن ينهض بإضعاف أو استضعاف نصفه. ومن ثم سيظل املستوى التنموي للمجتمع احمللي مقرتنا 

مبستوى وقدرات أضعف فئاته وأكثرها تهميشا.  

المرأة بين »التهميش« و »التصعيد«...

الالمركزيــــة هــــي الحــــــل 

األقرب للمواطن، وهى مقدم اخلدمات 
املباشر للمواطنيني احملليني.

قيام  تتضمن  الالمركزية  كانت  وإذا 
املنتخبة  سواء  احمللي  احلكم  وحدات 
ومتويل  ختطيط  بإدارة   املعينة،   أو 
األنشطة التنموية على املستوى احمللي،  
املؤسسات  هذه  عن  املرأة  غياب  فإن 
األنشطة  من  نصيبها  على  يؤثر  قد 
تغييب   فإن  وبالضرورة  التنموية. 
تغييب  يعين  املؤسسات  هذه  عن  املرأة 
حتديد  يف  اجملتمع  نصف  نظر  وجهة 
املستوى  على  التنمية  وإقرارأولويات 
احمللي. فالالمركزية احلقيقية تعترب 
يعرف  والذي   احمللي  احلكم  جوهر  
السياسية  السلطة  »استخدام  بأنه 
الرقابة على اجملتمع احمللي«   وممارسة 
االقتصادية  التنمية  حتقيق  أجل  من 

واالجتماعية.

والالفت للنظر رغم أن غالبية الدساتري 
احلقوق  يف  املساواة  على  تنص  العربية 

العامل  يف  اجلغرافية  واملناطق  األقاليم 
مواطين  نظرة  يصبغ  ما  وهو  العربي، 
هذه اجملتمعات إليها بصبغات خمتلفة،  
من  ختتلف  مكانة  يف  املرأة  يضع  كما 

جمتمع آلخر.

يؤدي  الالمركزية   مفهوم  تبين  إن 
مكتسبات  وتوزيع  التشاركية  إىل 
داخل  املناطق  خمتلف  بني  التنمية 
نوعية  إضافة  يشكل  مما  الدولة،  
يف  املرأة  دور  وتعزيز  لدعم  موجهة 
لتكون  وتشجيعها  واملؤسسات،  اجملتمع 
وحتقيق  القرار،  صنع  يف  فاعلة  أداة 
واملؤسسات  العام  العمل  يف  اخنراطها 
املشاركة  تعزيز  خالل  من  املنتخبة، 
حتقيق  أن  مراعاة  مع  الدميقراطية. 
التمكني السياسي املطلوب للمرأة على 
الالمركزية،  ظل  يف  احمللي  املستوى 
التمكني  أيضا  هلا  حيقق  سوف 
ميكن  احمللية  فاحلكومة  اإلقتصادي. 
وضع  على  كبري  تأثري  هلا  يكون  أن 
للحوكمة  األول  املستوى  فهي  املرأة،  

هذه احلقائق تكشف عن أن توجه الدولة 
بصفة  العربي  عاملنا  يف  ــ  لالمركزية 
حتى  للتصحيح،  خطوة  هو  ــ   خاصة 
مقولة  ومبقدار  متأخرة.   جاءت  ولو 
وقت  دائما  »يأتي  كينغ  لوثر  مارتن 
يصبح التحرك فيه متأخرا جدا«. ولكن 
النظر  بغض  التحرك،   يأتي  أن  املهم 
الشأن،   هذا  يف  النوايا  صدق  مدى  عن 
وبغض النظر أيضا عن مدى االستعداد 
نظام  يف  التارخيي  التحول  هلذا  الفعلي 
العدة  أعدت  قد  كانت  إذا   وما  احلكم، 
بالشكل  املختلفة  متغرياتها  ملواجهة 
واألمان  التجربة،  جناح  يضمن  الذي 
هذا  يف  يهمنا  وما  التحول.  عملية  يف 
الشأن هو واقع املرأة يف مؤسسات احلكم 
والتنفيذية،   الشعبية  بأجنحتها  احمللي 
مع  الواقع  هذا  سيتفاعل  وكيف 
؟  ومعطياتها  الالمركزية  متغريات 
على  الالمركزية  تطبيق  تأثري  وما 
ذلك  كل  ؟  احمللي  املستوى  على  املرأة 
النظم  طبيعة  االعتبار  يف  األخذ  مع 
يف  املتمايزة  واالجتماعية  الثقافية 

فتحي خطاب -  مصــر
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أكثر  الدولة  »جعل  و  التفكري«،  وإعادة 
قربًا من الناس«، و» التحول إىل احملليات«  
و » الالمركزية والتنمية« .. ولكن أين 
تقف الدول العربية  من هذا اإلهتمام ؟

ال ننكر أن هناك بالفعل حماوالت تبدو 
جادة،  يف عدد قليل من الدول العربية، 
وترتفع بها أصوات ترى  أهمية التدرج 
يف تطبيق مفهوم  الالمركزية، حتى ال 
تكون النتائج صادمة. وهي رؤية تستند 
املصرية   احمللية  التنمية  وزارة  إليها 
وتطوير  بإعداد  املثال  سبيل  على  حاليا  
خطة عمل تنفيذية ذات جداول زمنية 
مرحلة  فهناك  الالمركزية.  لتطبيق 
 3 ملدة  وتستمر  االسرتشادي  التطبيق 
حمافظات.   و3  قطاعات   3 يف   سنوات 
الشامل  التطبيق  وهي  الثانية  واملرحلة 
فتمتد ما بني  5 إلي 10 سنوات،  باعتبار 
أن إشراك املرأة يف العمل العام حيتاج إىل 
وقت وجمهود »كبري« حتى يتم تدريبها 
وتوعيتها حبقوقها كمواطنة، ومن ثم  

كسر حاجز »التهميش السياسي« ..

والنساء  فالرجال  احلوكمة.  عملية 
ومسؤوليات  حقوق  هلم  كمواطنني 
وفرص متساوية، كما جيب أن يتمتعوا 

حبقوق متساوية فس ممارستها.

وإذا كان اإلعالن العاملي قد أوضح  أن 
الفقر،  من  التحرر  يف  احلق  هلن  النساء 
باألمن  والتمتع  التمييز،  من  واحلماية 
احلقوق   تلك  مثل  مواجهة  فإن  البيئى، 
وتأكيد  املرأة  متكني  حتمية   تفرض 
اخنراطها يف احلكومة احمللية من خالل  
يكون  دميقراطية  حملية  سلطة  خلق 
يف  مشرتك،   دور  فيها  والرجال  للنساء 
حقيقة  ويف  الالمركزية.  نظام  إطار 
اهتمامًا  الدول  من  العديد  أبدت  األمر، 
متزايداً مبوضوع الالمركزية، بأبعادها 
واالقتصادية،  واإلدارية،  السياسية، 
االهتمام  ذلك  عن  ت  وعربرّ واملالية،  
الكربى  الدولية  املنظمات  تقارير 
املتحدة  لألمم  اإلمنائي  كالربنامج 
من  العديد  حتت  الدولي   والبنك 
الالمركزية  حتقيق   « مثل  املسميات  

متييز  وال  املواطنني،   بني  والواجبات 
األصل  أو  اجلنس  بسبب  ذلك  يف  بينهم 
أو اللغة أو الدين أو العقيدة، واحلق يف 
قيادية عامة يف  احلصول على مناصب 
هذه  على  النص  لكن  املستويات،  كل 
احلقوق يف القوانني ال يكفى يف حد ذاته، 
بفرص  النصوص  إتباع  من  البد  حيث 
العملى.  الواقع  يف  للتطبيق  حقيقة 
ومشاركتها  املرأة  متثيل  أن  واحلاصل 
دور  ولعب  احمللية  القرارات  صنع  يف 
دون  يزال   ال  احمللى  الشأن  يف  فاعل 
املستوى املأمول. وانطالًقا من الرغبة يف 
تعزيز دور املرأة يف السلطة احمللية، فقد 
الدولي  الدول األعضاء باالحتاد  أكدت 
العاملي  إعالنها  يف  احمللية  للسلطة 
الصادر حول »املرأة يف السلطة احمللية« 
يف هريارى بزمبابوى عام 1998 على أن 
تأمني  يف  فاعل  دور  احمللية  للحكومة 
واالجتماعية  االقتصادية  العدالة 
كل  يف  املواطنني  جلميع  والسياسية 
تضمني  يتم  أن  وجيب  العامل.  دول 
يف  ونساًء  رجااًل  اجملتمع  أعضاء  مجيع 
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وفي الجملة يمكن القول :

• السبيل 	 هي  الالمركزية  إن   : أوال 
احملليات  يف  الفساد  على  للقضاء 
وحتقيق املشاركة يف احلكم، وتصب 
تدعمها  أن  »بشرط  املرأة  صاحل  يف 
يف  وتشركها  والقوانني  التشريعات 

صنع القرار« .  
• ثانيا :  بإمكان الالمركزية أن تدعم 	

توفرت  إذا  االجتماعي  النوع  سياسات 
الواعية  النسائية  احمللية  القيادات 
الظروف  تهيئة  ومت  القضايا،  بهذه 
ال  وحتى  بفعالية.  للمشاركة  هلن 
الالمركزية  فإن  حقوقها،  جنهض 
صنع  يف  املرأة  دور  تعزيز  »بوابة«  هي 

القرار.
• املالية، 	 الالمركزية  تطبيق   : ثالثا 

بتحديد  حملية  وحدة  لكل  ستسمح 
احتياجات النساء فيها، ومن ثم حتديد 
أولويات اإلنفاق. وهنا ميكن القول إن 
املوازنة احمللية سوف تأخذ بالضرورة 

قضايا النوع اإلجتناعي يف االعتبار.  
• السياسية 	 اإلرادة  توافر   : رابعا 

الالمركزية،  أسس  لبناء  احلقيقية 
مركزية  على  التأثري  خشية  دون 
أعلى  احلاكمة  السياسية  السلطة 
نقول  أن  املنطقي  فمن  اهلرم.   قمة 
يتمثل  احلقيقي  التحدي  إن  مرارا 
بني  دقيق  توازن  على  احملافظة  يف 
أبناء  كافة  مبشاركة  املرأة  تصعيد 
التنموية  اخلطط  صياغة  يف  الوطن 
وجود  على  احملافظة  وبني  ملناطقهم، 
لتكامل  تسعى  مركزية  حكومة 
النجاحات  وتعميم  التقنية  اجلهود 
اإلدارية  الوالية  على  التغول  دون 

للحكم احمللي.                                      
                                            

النموذج  هذا  من  اليوم  حنن   فأين 
l املتوازن؟

احمللي،  املستوى  على  بالفعل  املتدنية  
وال توجد برامج مستقلة أو آليات قائمة.                                                           
التمكني  لتحقيق  حلول  عن  البحث  إن 
املستوى  على  للمرأة  املطلوب  السياسي 
أوال   يبدأ  الالمركزية،  ظل  يف  احمللي 
احلقيقية  املصلحة  أصحاب  بتصعيد 
صنع  عملية  يف  وإشراكهم  )النساء( 
احمللية  اجملالس  أعضاء  وتواصل  القرار، 
تعمل  اليت  املدني  اجملتمع  منظمات  مع 

على هذه القضايا.

يف حقيقة األمر ال يقتصر تهميش املرأة 
يف مؤسسات احلكم احمللي على املؤسسات 
األطر  وبتأثري  فقط،   املنتخبة  الشعبية 
املسؤولة  احلاكمة  احمللية  الثقافية 
بدرجة كبرية عن هذه األوضاع، ولكنه 
التنفيذية.  املؤسسات  إىل  ذلك  يتعدى 
لنظام  التوجه  أن  واضحا  يبدو  وهنا 
فرصة  املرأة  مينح  الالمركزية 
وتعزيز  القرار،  صنع  يف  املشاركة 
العملية  يف  الشعبية  القواعد  مشاركة 
يف  التزامهم  ضمان  وبالتالي  التنموية، 
جهة،  من  التنموية  املخططات  تنفيذ 
وحتملهم ألعبائها من جهة أخرى. كما 
أن الالمركزية بهذا املعنى تفتح اجملال 
بدرجات  يتمتع  الذي  التخطيط  أمام 
يف  االختالف  ويراعي  الدقة،  من  أعلى 

احلاجات ويعطي األطراف حقها.

جدية  حول  للتساؤل  املثرية  واملالحظة 
التعامل مع »التهميش السياسي للمرأة«، 
اليت  احلكومية  اللجان  تعدد  رغم  أنه 
بعثت يف إطار التوجه حنو الالمركزية، 
ال توجد جلنة لدعم مشاركة املرأة يف 
املعوقات  وإزالة  احمللي  السياسي  النظام 
واالجتماعية  والتشريعية  اإلدارية 
ويف  طريقها.   تعرتض  اليت  والسياسية 
املاحنة  اجلهات  جهود  فإن  الوقت  نفس 
الكربى كالوكالة األمريكية للتنمية 
وهم  املتحدة  لألمم  اإلمنائي  والربنامج 
ال  امليدان،  هذا  يف  الرئيسني  الالعبني 
بني  املباشر  الربط  عن  بعيدة  زالت 
متكني املرأة واالجتاه حنو الالمركزية.  
ويقتصر األمر فقط على تقديم بعض 
املنظمات  لبعض  احملدودة  التمويالت 
يف جمال دعم املرتشحات لعضوية هذه 
اجملالس.  وكلها جهود غري منهجية وال 
والتواصل،   االستدامة  بعد  فيها  يتوفر 
كما أنها ال ترتبط باإلطار العام لتوجه 

الدولة حنو الالمركزية.

املرأة  مكون  غياب  سبق   مما  لنا  ويتضح 
متاما،  أو يف أفضل احلاالت عدم وضوحه 
اليت  تلك  أو  احلكومية  اجلهود  كل  يف 
واملتعلقة  املاحنة   اجلهات  بها  تقوم 
بدعم الالمركزية. حتى اجلهود املعنية 
بعد  بها  ليس  الشعبية  املشاركة  بدعم 
املرأة  مشاركة  لدعم  وحمدد  واضح 



اختـراق »المحرمـات المجتمعيــة«

اعتبارية  تتحدث عن شخصية  فأنت  »املختار«،  تتحدث عن  عندما 
يف  بل  وحده،  الفلسطيين  احمللي  اجملتمع  يف  ليس  األهمية،  بالغة 
وسوريا  فلسطني  وهي  بأكملها،  الشام  لدول  احمللية  اجملتمعات 
أو  »العمدة«  شخصية  بآخر،  أو  بشكٍل  وتوازي  واألردن،  ولبنان 
من  ذلك  على  داللة  أكثر  يوجد  وال  مبصر.  األرياف  يف  »الكبري«، 
تروي  اليت  فريوز،  اللبنانية  للمغنية  املخاتري«  خمتار  »يا  أغنية 
من  أن  حيُث  مشكلتها،  حلل  باملختار  مستنجدة  جاءت  فتاة  حكاية 

بني أهم مهام »املختار« هو ممارسة »القضاء العشائري«. 

وال  كانت  فلسطني،  يف   « عامًا(:   40( حرب  فاتن  »املختارة«  تقول 
زالت لـ«املختار« مكانة عظيمة، منذ مئات السنني، حيُث أنه ميتلك 
ختمًا خاصًا به حيمل امسه وصفته، ويتم ترشيحه هلذا املنصب بناء 
املتوارثة،  والتقاليد  األعراف  عليها  نصت  عديدة،  مواصفات  على 
املنصب  هذا  يتوارث  حيُث  أيضًا،  »خمتارًا«  والده  يكون  أن  بينها  من 
وخربة  حكمة  واألكثر  سنًا  األكرب  يكون  وأن  وحدهم،  الذكور 
مع متتعه مبظهر مهيب. كما يفضل أن يتمتع بالثراء أيضًا، حيُث 
يتوىل »املختار« حل املشاكل والنزاعات اخلاصة بقريته أو عائلته أو 
قبيلته، وال يستطيع أحد حتدي أحكامه وقراراته والنيل من هيبته، 

حيث حتظى قراراته باالحرتام حتى من قبل السلطات الرمسية ».

العشائري«  »القضاء  أهمية  )60 عامًا(  »املختارة« رضا  كما توضح 
بالنسبة إىل اجملتمع الفلسطيين احمللي، فتقول » إن امليزة األساسية 
يف »القضاء العشائري« أن إجراءاته ونتائجه أسرع بكثري من احملاكم 
الرمسية. فقد حيتاج املختار مثاًل، إىل جلسات حمدودة، ال تستغرق 

».. لن ميحى ذلك اليوم من ذاكرتي، عندما دخل هو ملقابلة وفدنا يف القصر الرئاسي برام اهلل، كانت املرة األوىل اليت أرى فيها 
الذي جاء ضمن احلملة  وفد ميثل وجهاء و«خماتري« قطاع غزة،  الفلسطيين، حممود عباس شخصيًا، حيُث كنا يف  الرئيس 
الشعبية للوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام الفلسطيين...  توقفت »املختارة« رضا حسونة، قبل أن تواصل بالقول: » سألنا عن صفتنا 
بالوفد فقلُت له: »حنن »خمتارتان من غزة«..«. فقال لنا باستغراب شديد وهو يضحك: أهنالك »خمتارات« يف غزة؟!«. ابتسمُت 
ساعتها أنا و«املختارة« فاتن حرب، مؤكدتني له ذلك بكل فخر واعتزاز، والدليل أننا أمامه! أبدى ساعتها سعادة بالغة باألمر، 
وأطال احلديث معنا. بعد املقابلة، أبلغتنا أكثر من شخصية رمسية سرور الرئيس مبقابلتنا، مما شكل مصدر فخر وسعادة 

كبريين لنا، حبكم أننا أوائل »املختارات« يف تاريخ بالدنا«!

أكثر من أسابيع، كي يقوم بإصدار حكمه، بعد االستماع ملختلف 
األطراف. يف حني قد تستغرق املسألة شهوراً طويلة بل ورمبا سنوات 
من أجل الوصول إىل تسوية ما، مع كل ما حتتاجه هذه املسألة من 
القضائية،  اإلجراءات  ومتابعة  احملامني  لتوكيل  باهظة  تكاليف 
قد تزيد حبسب املدة. فضاًل عن عدم تطوير املنظومة الفلسطينية 
القانونية منذ سنوات بفعل االنقسام، مما يدفع العديد إىل اللجوء 

لـ«القضاء العشائري« ». 

حتدث  ظاهرة  أمام  اآلن  نفسه  جيد  الفلسطيين  اجملتمع  أن  إال 
هذا  النساء  من  جمموعة  تولي  وهي  تارخيه،  يف  األوىل  للمرة 
أن  إىل  طويلة،  لقرون  الرجال  على  حكراً  ظل  الذي  املنصب 
»خمتارة«  أول  بظهور   ،2011 عام  االحتكار  هذا  حتطيم  مت 
ظهور  تبعه  احلنفي.  مسية  هي  غزة،  قطاع  يف  فلسطينية 
خمتارتني أخريني بعدها بفرتة قصرية، هما رضا حسونة وفاتن 
حرب، ليشكلن معًا »ثالثيًا نسويًا« متميزاً. وتتحلى كل واحدة 

ألول مــرة فـــي تــاريخ فلسطيـــن  

»مختـارات غـــزة«... عندمــا تختـــرق 
المــرأة الغزيــة حــاجز المستحيــل ! 

سيد إسماعيل -  غــزة 
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كانت  فاتن،  فاملختارة  مميزة،  قيادية  بشخصية  منهن 
املشاكل«  بأنها »حاللة  أفراد عائلتها وجريانها  معروفة بني 
األمر  وكذلك  االحرتام.  من  كبري  مبقدار  بينهم  وحتظى 
بالنسبة إىل املختارة رضا، فيما متيزت املختارة مسية عنهن 
عشر  ستة  منذ  منطقتها،  يف  معروفة  دينية  واعظة  بكونها 
نساء  بني  خاصة  مكانة  الوعظ  خالل  من  اكتسبت  عامًا، 
العديد من معاناة  منطقتها، جعلتها تطلع من خالهلن على 

النساء عرب شكاواهن هلا.

البدايـات والصعوبــات الجمــة

ذوات  نقاط تشابه عديدة، فهن من  الثالث  املختارات  جتمع 
أنهن  كما  بسيطة،  ألسر  وينتمني  القيادية،  الشخصيات 
املبكر،  كالزواج  صعبة،  اجتماعية  بتجارب  مجيعًا  مررن 
بقية  الذي يعملن على حماربة ظاهرته حاليًا، إضافة إىل 
دورهن  خالل  من  األخرى،  السلبية  االجتماعية  الظواهر 
كمختارت هلن مكانتهن الكبرية اآلن يف اجملتمع. يف حديثها 
املسألة  »بدأت  فاتن  املختارة  تقول  مشوارهن،  بداية  عن  
الفلسطيين  املركز  قام  حيُث  املدني،  اجملتمع  خالل  من 
طويلة  ودورات  ورشات  بعقد  النزاعات  وحل  للدميقراطية 
من  قيادية،  امرأة  ملائة  طويلة،  سنوات  مدى  على  األمد 
خمتلف حمافظات قطاع غزة، بهدف تدريبهن على الوساطة 
دورات  على  اشتملت  االجتماعي،  واإلصالح  النزاعات  وحل 
معمقة يف املواريث والقوانني اخلاصة باألسرة وحقوق املرأة 
مسية  وزميلتاي،  أنا  قررُت  بعدها  اخلصوص.  وجه  على 
خمتارات  أول  لنصبح  »املخرتة«،  جمال  خنوض  أن  ورضا، 

على مستوى بالدنا، وألول مرة يف التاريخ الفلسطيين.. ».

الرغبة  من  قرارنا  نبع  لقد   « قائلة:  فاتن  تكمل  ثم  ومن 
بأن يكون لنا، كنساء فلسطينيات يف غزة، دور حموري يف 
وتتابع  احلصار  ظل  يف  به،  والنهوض  اجملتمعي  اإلصالح 

ظل  يف  عنه  نتج  وما  غزة،  قطاع  على  اإلسرائيلية  احلروب 
واقع اقتصادي أدى إىل تفاقم األوضاع االجتماعية، وبالتالي 
األسرة  تضررت  لقد  واألسرية.  النفسية  املشاكل  ازدياد 
وخباصة  الظروف،  هذه  من  كبري  بشكل  الفلسطينية 
النساء واألطفال  الذين يعدون »احللقة األضعف«، واألكثر 
الرجال  من  »املخاتري«  يستطيع  ال  أدوار  هنالك  تضرراً. 
القيام بها، مهما كانت قدرتهم على حل املشاكل، ومن هنا 

اكتسبنا تفردنا ومتيزنا«.

مل تكن الطريق أمامهن بالطبع »مفروشة بالورود«، إذ أن 
العديد من األطراف يف اجملتمع احمللي يف البداية، رفضت 
واملعارف  كاألقرباء  اإلناث،  من  كمختارات  صفتهن 
تابعوا  الذين  الذكور،  من  واملخاتري  احمللية  والسلطات 
رضا  »املختارة«  تقول  مثلما  واضحة،  بسخرية  ظهورهن 
وجناحنا  األرض  على  وجودنا  إثبات  مسألة  كانت  »لقد 
هنالك  إذ  متامًا،  مستحيلة  الناس  من  لكثري  بالنسبة 
املرأة  شأن  من  تنقص  اليت  الشعبية  األمثال  من  العديد 
لألسف، مثل »شاور املرأة وخالف قوهلا«، و »املرأة لو طلعت 
للمريخ بتضلها للنفخ والطبيخ«، رغم أن املرأة الفلسطينية 
عن  فضاًل  هذا  بهما.  املشهود  وصمودها  بنضاهلا  متفردة 
العوائق االجتماعية، كسخرية »املخاتري« الذكور منا يف 
على  تعليقات  مطلقني  لوجودنا،  ورفضهم  مشوارنا  بداية 
غرار »ما ضل غري النسوان بها البلد تيجي حتل مشاكلنا«! 
قبل أن نثبت للجميع كفاءتنا. بل إن العديد من »املخاتري« 
املستعصية  املشاكل  من  العديد  حلل  الحقًا  بنا  استعانوا 
كبرياً  ضمنيًا  اعرتافًا  هذا  وكان  حلها!!  عن  عجزوا  اليت 

بنجاحنا الكبري«.  

املشاكل  الكثري من  » هنالك  »املختارة« رضا  ومن ثم تكمل 
قدرتها  عدم  بسبب  النساء  حقوق  فيها  تضيع  اليت  األسرية 
من  مثااًل  لك  وسأضرب  عائلتها.  أمام  برأيها  اجملاهرة  عن 
واقع عملي: ذهبُت حلل مشكلة عائلية، فأصر والد الزوجة 
أنها  منها  فهمُت  جذبة  خفية  ابنته  لتجذبين  الطالق،  على 
هلا رأيا خمالفًا، فطلبُت من األب االختالء بها وحدنا، لتؤكد 
املشكلة  أساس  وأن  زوجها،  من  الطالق  يف  رغبتها  عدم  لي 
مصريها  تقرير  يف  حلقها  والدها  ومصادرة  أهلها  عناد  هو 
املشكلة رجاًل، ما كان  املسؤول عن  لو كان  وأم.  كزوجة 
هلا أن تتصرف بذات الطريقة، يف ظل جمتمع حمافظ جداً 
املئات من  الفلسطيين يف غزة. وِقس على ذلك  كمجتمعنا 
حباجة  فيها  املرأة  كانت  واليت  حبلها،  قمنا  اليت  املشاكل 
لن يستطيع  ما  وهو  يفهمها ويستوعب معاناتها،  قاٍض  إىل 

فعله أي خمتار من الرجال«. 



احمللية. تكمل »املختارة« مسية » أصبحت السلطات احمللية، 
املعضالت  من  العديد  حلل  إلينا  تلجأ  مثاًل،  كالشرطة 
سيكون  الرمسي  القضاء  عرب  حلها  أن  جيداً  يدركون  اليت 
جمتمعية  فئات  بنا  استعانت  كما  عقيمًا.  أو  املدى  طويل 
كن  اللواتي  السجينات  مثل  كبري،  بشكٍل  مهمشة  كانت 
حمرومات من العديد من حقوقهن كرؤية أطفاهلن، فكن 

يطلنب تدخلنا«.

بعد سنوات من جتربة عمل النساء يف هذا املنصب االعتباري 
كبري  بنصيب  »املختارات«  خالهلا  حظيت  األهمية،  شديد 
من االهتمام اإلعالمي بهذه التجربة الواعدة وغري املسبوقة 
الضمين  باالعرتاف  لتتوج  الفلسطيين،  الشعب  تاريخ  يف 
قامت  اليت  األدوار  بأهمية  الفلسطينية  الرئاسة  ملؤسسة 
اختيارهن  مت  حيُث  جماهلن،  يف  الرائدات  النسوة  هؤالء  بها 
من  اهلامة،  االعتبارية  الشخصيات  وفد  ضمن   ،2015 عام 
الوحدة  لتحقيق  الشعبية  احلملة  ضمن  وخماتري،  وجهاء 
الفلسطينية  للمرأة  وليصبح  الفلسطيين،  االنقسام  وإنهاء 
متثيل قوي وعالي التأثري يف هذا اجملال الذي ظل حكراً على 

الرجال لقرون طويلة. 

تقول »املختارة« فاتن » برغم كل العراقيل والصعوبات وقلة 
اإلمكانيات، خاصة وأننا ال نتلقى عن عملنا يف »املخرتة« أي 
إال  احملدودة،  الذاتية  إمكانياتنا  على  واعتمدنا  كان،  مبلغ 
أننا أثبتنا للجميع أننا كنا بالفعل على قدر املسؤولية، بل 
حققنا يف العديد من القضايا احمللية املستعصية إجنازات مل 
يستطع زمالؤنا من املخاتري الذكور حلها، مما زاد يف القبول 
اجملتمعي والرمسي لنا. ويكفي أن تتأمل كيف حتيي الناس 
أي واحدة منا عند مرورها يف مكان ما ببشاشة وحبور قائلني 
على  كدليل  خمتارة«،  يا  »منورانا  خمتارة«!  يا  »سالمات 

مدى قبوهلم وحمبتهم لنا«. 

لالستمرار  تدفعنا  النجاحات  »هذه  القول:  تواصل  ثم  ومن 
يف مشوارنا الصعب والفريد من نوعه بكل املقاييس، والذي 
من  الفلسطيين،  باجملتمع  النهوض  إىل  خالله  من  سعينا 
خالل احلفاظ على متاسكه األسري. ال تستطيع أن تنهض 
فخراً  يزيدنا  وما  مهددة.  فيه  األسرة  أن  طاملا  ما،  مبجتمع 
واعتزازاً أن لقب »خمتارة« الذي حظيت به كل واحدة منا 
أو  رمسية  جهات  أو  حكومية  مؤسسة  أية  من  نأخذه  مل 
الناس بنا وحمبتهم  غري رمسية، بل حزناه من خالل ثقة 
الرياديات  النساء  من  املزيد  جتربتنا  تشجع  أن  آملني  لنا، 
بنا  يلتحقن  كي  والقدرة،  الكفاءة  ذوات  من  جمتمعنا،  يف 

 lلنواصل تطوير التجربة، وحتقيق املزيد من النجاحات

نجـــاح كبيــر ألدوار ريــاديـــة

شديدة  الثالث«  »املختارات  بها  قامت  اليت  اخلطوة  كانت 
األهمية، إذ أنهن يلعنب اآلن دوراً هامًا، ال ميكن ألي طرف 
ضخمة.  بنسبة  األسرية  املشاكل  زادت  إذ  به،  القيام  آخر 
غزة،  قطاع  يف  الشرعي  للقضاء  األعلى  اجمللس  فبحسب 
األعلى على اإلطالق  2014 هي  الطالق عام  كانت نسبة 
مقارنة بالسنوات اخلمس اليت سبقتها، وهو ذات العام الذي 
والذي  غزة،  قطاع  على  الثالث  اإلسرائيلي  العدوان  شهد 
لتستمر  وجريح،  شهيد  بني  ما  ألفًا  عشر  أحد  ضحيته  راح 
املعيشية  الظروف  تفاقم  بفعل  التالي  بالعام  تصاعدها  يف 
الصعبة، وهي ظواهر أدت جمتمعة إىل تكاثر أعداد النساء 
نيل  إىل  يسعني  اللواتي  غزة،  يف  واألرامل  املطلقات  من 
خالل  من  الصعوبة،  شديد  أمر  وهو  املشروعة،  حقوقهن 
بسبب  الذكر،  أسلفنا  كما  الرمسي،  والقضاء  احملاكم 

التكاليف اليت قد ال تتوفر مع معظمهن. 

هذه  لتوضح  عامًا(   50( احلنفي  مسية  »املختارة«  وتتحدث 
النقطة بالذات، فتقول » من خالل كوني واعظة يف العديد 
كبري  اطالع  على  كنُت  غزة،  قطاع  جنوب  املساجد،  من 
تتفاقم  كانت  أنها  كيف  وشهدُت  النساء،  مشاكل  على 
دخولي  استلزم  مما  احللول،  غياب  وسط  متسارع،  بشكٍل 
قيادية  امرأة  تكون  أن  الصعب.  املعرتك  هذا  وزميالتي  أنا 
خربة  تتطلب  إنها  أبدا.  سهلة  ليست  مسألة  »خمتارة«  ما 
عالية  قدرة  مع  اجملتمعي،  الواقع  فهم  يف  عاليني  وحنكة 
مواجهة  على  قادرة  قوية  وشخصية  املعضالت،  فهم  على 
بأننا استطعنا  الفخر  الظامل« بقوة، وإنين لشديدة  »الطرف 
لنساء  املهضومة  احلقوق  من  الكثري  استعادة  كمختارات 

مثلنا، مل جيدن يف كثري من األحيان من ينصفهن«.  

غزة  قطاع  حمافظات  مستوى  على  نشاطهن  خالل  من 
اخلمس، استطاعت »املختارات« الثالث إثبات وجودهن على 
األرض بقوة، وتقبلتهم خمتلف اجلهات، مبا فيها السلطات 
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صدر مشروع قانون االنتخابات البلدية ليطرح جمموعة من 
دعم  مبادئ  حتقيق  بإمكانيات  املتعلقة  اجلديدة  التحديات 
التونسية  املرأة  إىل  بالنسبة  التناصف  وحق  مركزية  الال 

يف آن واحد، وهو ما ضمنه نص الدستور بعد الثورة.

عن  واملدافعني  املدني  واجملتمع  السياسية  الساحة  أن  ويبدو 
حقوق املرأة، وخاصة حقها يف االنتخاب والتمثيلية يف اجملالس 
خالل  وكبري  جديد  حتد  أمام  أنفسهم  سيجدون  احمللية،  
اليت ستمثل بوصلة ومعيارا ملدى  القادمة  البلدية  االنتخابات 
االلتزام بالفصول اليت نادى بها الدستور حول دعم الالمركزية 
من ناحية، والتناصف من جهة ثانية يف دستور تونس اجلديد.

لإلعداد  البالد  فيه  تستعد  وقت  يف  التحديات  أبرز  فماهي 
لالنتخابات البلدية؟

الهيئة مجندة

أكد السيد رئيس اهليئة العليا لالنتخابات شفيق صرصار أنه 
ما  حسب  االنتخابات  يف  املرأة  حقوق  ضمان  على  العمل  سيتم 
تضمنه الدستور. ,إن مشروع القانون االنتخابي للبلديات تضمن 
األفقي.  والتناصف  العمودي  التناصف  يف  احلق  على  التأكيد 
مبا  الرتشح  مطالب  قبول  عملية  يف  للتدقيق  اهليئة  وستسعى 
العملية معقدة خاصة مع وجود  القانون. ستكون  يتماشى مع 
حوالي 350 دائرة بلدية وهو ما ميثل حتديا كبريا. وأكد أن 
اهليئة جمندة لربح املعركة االنتخابية وتطبيق الدستور مهما 

كانت الصعوبات.

الوطنية  اهليئة  عضو  زرقوني  ملياء  السيدة  اعتربت  جهتها  من 
يف  كبرية  حتديات  هناك  أن  العدلية  والقاضية  لالنتخابات 
االنتخابات التونسية من أجل ضمان متثيلية املرأة ال سيما املرأة 
اجملتمع  من  خاصة  كبريا  عمال  هناك  أن  وأكدت  الريفية. 
املدني من أجل ضمان مشاركة املرأة كناخبة ويف التمثيلية 
300 ألف امرأة ال ميتلكن بطاقة  االنتخابية. وذكرت بوجود 
هوية من الريفيات. وقالت إن جهود اهليئة تتمثل يف التعاون مع 
اهليئات املسؤولة مثل وزارة الداخلية ووزارة الشؤون االجتماعية 
يف مساعدة الناخبات يف اجلهات على ممارسة حقهن االنتخابي. 
وأضافت إن جناح احلملة االنتخابية يعين أيضا تغطية أكرب 
اليت  الريفية  واملرأة  واملرأة يف كل اجلهات،  الناخبني  عدد من 
هي معنية باالنتخابات احمللية. وجيب تيسري ممارسة حقها يف 

احلوكمة احمللية.

 14 غري  تضمن  مل  االنتخابات  يف  املرأة  متثيلية  ان  ويذكر 
باملائة من تواجدها بفضل التناصف العمودي. ويسعى اجملتمع 
املدني لتحسني النسبة التمثيلية للمرأة جهويا بفضل التناصف 

األفقي والعمودي معا يف االنتخابات البلدية.

التناصف والالمركزية 
معركة »التونسية« الجديدة

علـى أبـواب االنتخـابـات البلـديــة

تفاؤل بمشروع القانون االنتخابي البلدي في انتظار التطبيق	 

األحزاب التي أقصت المرأة من القواعد ستدفع الثمن.. لكنها ستتحسن في المستقبل	 

إجراءات من أجل تمثيلية المراة الريفية في المجالس البلدية ولممارسة حقها االنتخابي	 

ابتسام جمال - تونس



املدن واملراكز الكربى . إنها فرصة لدعم تواجد التونسيات يف 
مواقع القرار حمليا .«

السيدة   النهضة  حركة  عن  النائبة  أيضا  أكدت  جهتها  من 
املرأة  تواجد  يدعم  النهضة  حركة  حزب  أن  العبيدي  فريدة 
ضمان  خالل  من  حمليا  القرار  مستوى  على  ومتثيليتها 
التناصف األفقي والعمودي. وقالت »لقد أكدت املرأة قدرتها 

على إدارة الشأن احمللي واملسائل احمللية.«

يف  البعض  يروج  كما  صعوبات  وجود  فريدة  السيدة  ونفت 
القائمات  ترأس  يستطعن  تونسية  نسائية  كفاءات  إجياد 
التناصف األفقي ونساء رئيسات قائمات.وأشارت إىل  وضمان 
وجملس  التأسيسي  الوطين  اجمللس  يف  تونس  جتارب  جناح 
للمرأة  ثقته  أعطى  التونسي  املواطن  أن  كما  الشعب.  نواب 
شك  بال  سيتواصل  ما  وهو  الوطين  االنتخابات  يف  التونسية 

وحسب رأيها يف املستوى احمللي.

تطبيق الدستور

هي  اجلهوي  املستوى  على  التناصف  معركة  أن  األكيد 
حقوق  الدستور  ضمن  فنظريا  املرة،  هذه  ميدان  معركة 
التناصف والالمركزية للمرأة التونسية. وهو ما أكده السيد 
جوهر بن مبارك الدكتور واالستاذ يف احلقوق واملنسق العام 
لشبكة »دستورنا«، قائال »املسألة تتعلق بنظام اقرتاع والدستور 
التونسي نص على مبدأ التناصف. ومشروع القانون االنتخابي 
الدستور. وهو  البلدي يكتسي تطورا إجيابيا وهو متطابق مع 

يعطي جماال تشاركيا أوسع«

غياب  حول  البعض   يذكره  الذي  باإلشكال  يتعلق  فيما  أما 
الكفاءات النسائية الكافية على املستوى احمللي فيقول  »السؤال 
يطرح كذلك على الرجال.. فمسألة الكفاءات مطروحة على 
اجلنسني. لقد أثبتت نساء تونس وجود كفاءات يف االنتخابات 

جبميع أنواعها والدور اآلن يف االنتخابات البلدية«.

يف املقابل أشار الدكتور جوهر إىل وجود صعوبات ستطرح 
يعين  ما  وهو  املرتشحني  عدد  كثرة  خالل  من  التطبيق  يف 
عمال كبريا يف هيئة االنتخابات. ففي صورة إذا ما أراد كل 
و   7 بني  ما  فهذا يعين وجود  الدوائر  يف كل  الرتشح  حزب 
دائرة. وهو حتد كبري خاصة وأن  8 آالف مرتشح يف كل 
الكثري من االحزاب يعجزون عن توفري التمثيلية املتناصفة 
حد  يف  وهذا  وقواعدهم.  قائماتهم  دعم  على  العمل  وعليهم 
وعلى  السياسي  الفعل  يف  النساء  لتشريك  ودفع  إجناز  ذاته 

مستوى القرار احمللي.

حتمسهم  لالنتخابات  املستقلة  اهليئة  أعضاء  أكد  وعموما 
االنتخابات،  يف  اجلهات  يف  املرأة  حق  ضمان  أجل  من  للعمل 
ستشكله  ما  رغم  ومرتشحة  كناخبة  حقها  دعم  إىل  إضافة 
األحزاب  عدد  لتشعب  نظرا  وتعب  مشقة  من  الفرز  عملية 

وتعقيد العملية االنتخابية. وهو ما يتطلب دعما لوجستيا.

تحديات سياسية

رغم ما تروجه بعض اجلهات من 
اجلهات  يف  نساء  وجود  صعوبة 
االنتخابات  القائمات  يرتأسن 
أن  يبدو  أنه  إال  السياسية، 
قد  البالد  يف  الكربى  األحزاب 
التحدي  اتفقت على رفع شعار 
معركة  كسب  على  والرهان 
يف  والعمودي  األفقي  التناصف 

االنتخابات البلدية.

وخالل حديث مع السيدة منية بن مجيع رئيسة احتاد النساء 
للمرأة  أعطي  قد  شيء  أبدا  يوجد  »ال  قالت  الدميقراطيات 
بسهولة. ومعركة التناصف األفقي والعمودي هي معركة 

أخرى يف االنتخابات البلدية علينا كسبها.«

السيدة  اعتربت  جهتها  من 
عضو  محيدة  باحلاج  بشرى 
االنتخابات  أن  النواب  جملس 
البلدية هي فرصة لدعم مكانة 
اجلهات  يف  مكان  كل  يف  املرأة 
وخاصة يف »احملليات« واجلهات. 
التناصف  ضمان  إن  وقالت 
من  ميكن  والعمودي  األفقي 
مواقع  يف  املرأة  وجود  حتسني 

القرار.

وأضافت أن هناك إقرار بغياب النساء  يف مواقع احلكم رغم 
وجود الكفاءات واهتمامهن بالعمل البلدي. وقالت إن القانون 
سيدعم حظوظ املرأة ال سيما الريفية على مستوى حملي. 
خالله  من  حياول  واضح  بنص  جاء  قد  الدستور  ويعترب 
ضمان املساواة وحق املرأة وواجبها دون أن يتدخل أي طرف 

حلرمانها من ذلك.

املرأة  دور  لدعم  كربى  معركة  »إنها  بشرى  السيدة  تقول 
يف  فقط  ممثلة  املرأة  تكون  ال  أن  جيب  ومكانتها.  اجلهات  يف 
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امليساوي  مفيدة  السيدة  أما 
النساء  مجعية  عضو 
»إن  فقالت  الدميقراطيات 
العمودي  التناصف  تبين 
جمال  يف  خطوة  هو  واألفقي 
وسيكون  الالمركزية  دعم 
النساء.  إنصاف  حنو  خطوة 
النساء  متثيلية  أن  وأكدت 

املقابل  يف  ولكن  هاجسا  ميثل  القادمة  البلدية  اجملالس  يف 
مواقع  يف  للمرأة  اإلجيابي  التمييز  يعمق  لقانون  وجود  ال 
القرار. وذكرت بأنه تارخييا مل حتتل سوى امرأة واحدة أو 

امرأتني مواقع القرار.

وحتدثت السيدة مفيدة عن جناعة متثيل السيدات يف العمل 
احمللية  باملشاغل  التصاقا  أكثر  باعتبارها  واحمللي  اجلهوي 
من   46 الفصل  مثل  فصول  وجود  إىل  وأشارت  اليومية. 
الدستور الذي يضمن إنصاف املرأة والفصل 21 الذي يضمن 

املساواة وال بد من تفعيله.

عند  واسعا  جدال  أحدثت  قد  التناصف  فصول  أن  يذكر 
  .2014 سنة  التأسيسي  الوطين  اجمللس  من  عليها  املوافقة 
اخلاص  فصله  يف  الدستور  تطبيق  املدني  اجملتمع  واستنكر 
معركة  نتاج  البلدية  االنتخابات  لتمثل  أفقيا.  بالتناصف 
لكسب التناصف االفقي والعمودي، وخمتربا ملواجهة صعوبات 
عن  الدفاع  يف  الرائد  البلد  تونس  لتبقى  والعقليات..  التطبيق 

l حقوق املرأة  التونسية يف كل اجلهات

مل  أحزاب  »هناك  وأضاف 
قائماتها  إىل  النساء  تدخل 
الثمن  وستدفع  وقواعدها 
جديد  حتد  وهذا  غاليا. 
الدفع  هذا  إن  لألحزاب. 
يف  سيدفعهم  ألنه  إجيابي 
املستقبل إىل مزيد العمل من 
املعارك  يف  املرأة  كسب  أجل 
فالكفاءات  االنتخابية. 
العمل  يبقى  لكن  موجودة  
والقرى  واملدن  األرياف  من  التونسيات  اخنراط  كسب  على 
وكل اجلهات على حد سواء يف احلياة السياسية و »احلوكمة« 

احمللية. هذا بالفعل إجناز ودفع حنو التقدم.«

معركة نسائية

قانون  إن  فتقول  اجلربي،  راضية  املرأة  احتاد  رئيسة  أما 
الكثري  »هناك  النقاط،  من  العديد  يطرح  الالمركزية 
مستعدون  حنن  هل  الالمركزية.  تطبيق  حول  احلرب  من 
احمللي  املستوى  على  مستعدة  اجلهات  وهل  لالمركزية؟ 
والوطين يف ظل االستقاللية املادية. وللمركزية على املستوى 
األفقي والعمودي؟ من خالل نقاشات مع اجملتمع املدني يبدو 
أن املسألة يف التطبيق صعبة وفيها حتديات تستوجب مراحل 

من العمل. 

إقرار  إمكانية  يف  البعض  بتشكيك  يتعلق  »فيما  وأضافت 
من  كل  يعاقب  القانون  إن  والعمودي،  األفقي  التناصف 
خيالف الدستورية. وردت على من يتحدثون عن اخلصوصيات 
اجلهوية اليت قد ال متكن من إجياد عدد من النساء يف مراكز 
رؤوس القائمات: »كثريون يتحدثون عن »البورقيبية«، أريد 
ان أقول إن الزعيم احلبيب بورقيبة حتدث عن املرأة والتعليم 
عندما كانت البالد أمية وفقرية وقال إنه قد ترفض جملة 
األحوال الشخصية لو مت عرضها على االستفتاء. ودفع اجملتمع 
حنو تبين القيم النبيلة. اليوم أقول إن الدستور ضمن حقوق 
اجلهات  ودفع  األمام  إىل  اجملتمع  بدفع  أيضا  وسيقوم  املرأة 

حتى تكون متثيلية املرأة اكرب يف اجلهات.«

املرأة تعتربأكثر قربا يف  املرأة أن  كما أكدت رئيسة احتاد 
مبشاغل  التصاقا  األكثر  وهي  املواطن  من  اجلهوية  املسائل 
مثل  قضايا  حتمل  على  قادرة  جيعلها  ما  وهو  واجلهة  احلي 
النظافة والتنمية اجلهوية يف اجلماعات احمللية خاصة إذا ما 

وضعت يف مواقع القرار.
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جـرس نــائلـة ...  ومرافعـــات حــول 
الالمـركــزيـــة وحقـــوق المــــرأة

أصبح احلكم الالمركزى هو التوجة العام يف أنظمة احلكم 
لبعض الدول العربية، بغض النظر عن إجيابياته وسلبياته 
الدول  اختذتة  وقد  له.  والتخطيط  االستعداد  مدى  وعن 
احمللى  املستوى  على  املتاحة  املوارد  استغالل  يف  يسهم  النه 
العبء  تقليل  مع  أفضل  بشكل  الالمركزية  للحكومة 
الواقع على عاتق احلكومة املركزية. كما  املاىل والصرف 
القرار دون  الالمركزية سلطة اختاذ  انه مينح احلكومات 
املواطنيني  الرجوع للمركز، جبانب  إسهامه يف تعزيز دور 
وتوسيع مساحة املشاركة اجملتمعية األمر الذى قد حيقق 
كثري  من  واحملرومة  املهمشة  اجملموعات  وأمنيات  أشواق 

من االحتياجات والفرص السيما النساء.

ظل  يف  املرأة  واقع  على  التعرف  حناول  املقال  هذا  وفى 
احلكم الالمركزى ومدى تأثريه على حقوقها االنسانية 
الفقر  والتحرر من  والتعليم  العمل  املتمثلة يف احلق يف 
من  وغريها  السياسي...  والتمكني  واملساواة  والتميز 
احلقوق اليت متثل حتديات تتطلب املواجهة لسد الفجوة 

النوعية وحتقيق العدالة االجتماعية بني اجلنسيني.

الالمـركزيــة أمـــل االنســاء
في تغييــر واقعهـــن... ولكــن

املرأة،  تقول مسية صاحل كاشف، ناشطة يف جمال قضايا 
»يتغري وضع املرأة السياسي واالقتصادي واالجتماعي عندما 
السياسات خاصة  القرار ويف وضع  تشارك يف عملية صنع 
كاملة  معرفة  على  املرأة  ألن  االجتماعي،  بالنوع  املتعلقة 
الذي يتطلب  الداء  النساء واحتياجاتهن وأين يكمن  بقضايا 
بنظام  البدء  يف  سعدنا  لقد   « وتضيف  واالهتمام«..  املعاجلة 
يف  للنساء  مسارا  يفتح  قد  باعتبارة  الالمركزي  احلكم 
ثقتهن  ويعزز  واقعهن،  ويغري  احمللي  املستوى  على  األقاليم 
القتحام احلياة العامة واملشاركة فيها. إال أن الالمركزية 

مل تنصف النساء  خاصة فيما يتعلق باملشاركة السياسية، 
حيث ما زالت  النساء أقلية على مستوى مواقع صنع القرار. 
فعدد من يشغلن مناصب تنفيذية عليا على املستوى احمللي  
النساء  الواحدة،  ودائما ما تشغل  اليد  يكاد يعد على أصابع 
ما.   نوعا  مهمشة  وزارة  وهي  االجتماعية  الرعاية  وزارة 
فأين النساء من وزارة املالية مثال وهي الوزارة املسؤولة على 
اإلنفاق واملوازانات واملال؟ إن إبعاد النساء منها يعنى تغيبهن 
من وضع سياسيات مالية وفقا ألولويات النوع االجتماعي يف 
الشركات  املستوى احمللي، ويف هياكل قطاع  التنمية على 
حيث  النقابات،  و  واإلقتصادية  اإلجتماعية  واملؤسسات 
امرأة  أي  تشغل  مل  كما  ضعيفا.  فيها  املرأة  متثيل  يكون 
الدستور منحها  هذا احلق،  أن  الوالي رغم  اىل اآلن منصب 
وال منصب رئيس اجمللس التشريعي على مستوى الواليات 
األحياء«.  جلان  مستوى  على  شعبية  جلنة  رئيس  حتى  أو 
الدستور  لنا  كفل  »لقد  بقوهلا  مرافعتها  الكاشف  وختمت 
أعطي  ما  لكن  واملتساوية،  العادلة  العامة  املشاركة  حق 
االجتماعية  باحلواجز  احملاصر  الواقع  أخذه  باليمنى  لنا 

والثقافة الذكورية اليت حتط من شأن النساء باليسرى«.

الالمركزية لسد للفجوة بين نساء الريف 
والحضر أيضا

 
األمني  الرمحن،  عبد  جهاد  األستاذة  تقول  السياق  ذات  يف 
السابق لوزارة األمومة والطفولة بوالية دارفور ذات الوضع 
احلكم  نظام  تطبيق  انعكاسات  عن  احلديث  »قبل  اخلاص 
السودانية  املرأة  إن  القول  ميكن  املرأة،  على  الالمركزي 
املاضية  احلقب  يف  السياسية  املكاسب  من  كثريا  حققت 
هلا  مهد  مما  باكراً  واالنتخاب  التصويت  حق  نالت  إذ 
السياسية  احلياة  يف  واملشاركة  الربملان  لدخول  الطريق 
النسائية  لرائدات احلركة  التى كانت مبثابة حلم قديم 
كاشف  حاجة  ودكتورة  املليك  نفيسة  أمثال  السودانية 
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الثروة  بتقاسم  الوثيقة  من  الثالث  الفصل  إختص  بينما 
التمويل  نظام  يف  النساء  فرص  وتوسيع  الفقر  ومكافحة 
األصغر وحتقيق العدالة االجتماعية بني اجلنسني وغريها 
يف  جهاد  وتستمر  وحقوقها.  باملرأة  املتعلقة  األحكام  من 
مرض  غري  مازال   فالواقع   ذلك،  »رغم  موضحة  احلديث 
وكثري من الظروف والعوامل وقفت حائال دون تطبيق هذه 
األحكام. ففي مواقع صنع القرار مت تعيني وزيرتيني فقط 
من ضمن )15( وزيرا ويف موقع األمني العام مت تعني امرأة 
فقط من أصل )15( بنسبة )6.5( %، وفى جملس السلطة 
وهو   % )20( بنسبة  برملانية  عشر)11(  إحدى  تعني  مت 

متثيل دون طموح النساء يف املساوأة النوعية«. 

الالمركزية بؤرة ضوء في مجتمعات 
ممعنة في التقليدية

إلحتاد  السابق  العام  األمني  خليفة  حسن  رجاء  تقول 
للحكم  املشانق  ننصب  أن  نريد  »ال  السودانية  املرأة  عام  
فالالمركزية  املرأة.  حقوق  على  وأثره  الالمركزي 
مرتامية  كالسودان  دولة  حلكم  األمثل  النظام  هي 
األطراف، ليسهم هذا النظام يف حتقيق التنمية االنسانية 
واالجتماعية على املستوى احمللى. فالالمركزية ساهمت 
األوسع  الفرصة  هلا  وأتاحت  املرأة  حقوق  تعزيز  يف  فعال 
احلكم  لنظام  وفقا  قامت  اليت  واملؤسسات  واجباتها.  ألداء 
الالمركزي بشقيها التنفيذي والتشريعي أتاحت مساحة 

وغريهن  أزرق  مكي  وعزيزة  األمني  أمحد  ونفيسة  بدري 
ضمن  من  دارفور  يف  املرأة  مكتسبات  فكانت  الرائدات...  من 
احنصرت  احلقوق  تلك  أن  إال  السودانية.  املرأة  مكتسبات 
وهي  احلضرية  وشبة  احلضرية  املناطق  يف  النساء  على 
والقرى  الريف  يف  النساء  بأعداد  مقارنة  ضعيفة  نسبة 
الذي  والفقر  واملرض  األمية  وقع  حتت  يرزخن  والالئي 
دارفور...   إقليم  يف  واحلرب  الصراع  بسبب  وطأته  زادت 
وتضيف » يعترباحلكم الالمركزي من أفضل نظم احلكم 
إذا ما مت االلتزام بتطبيقه عربتعزيز دور املواطنيني وإتاحة 
الفرصة ملشاركة كافة شرائح اجملتمع احمللي يف اجملاالت 
وأضافت  القرار«.  صنع  ومواقع  والسياسية  االجتماعية 
كبري  بشكل  داعمة  دارفور  لسالم  الدوحة  وثيقة  »جاءت 
لتعزيز حقوق النساء يف احلكم احمللي أي الالمركزي مبا 
حقوق  جانب  ففي   ... للمرأة  وحقوق  أحكام  من  تضمنته 
البنود  املادة )1( بالوثيقة،  نصت  االنسان من الفصل األول 
وأن  االنسان  حقوق  ومحاية  تعزيز  أهمية  على  و3   ،2  ،1
وأن  والواجبات  احلقوق  يف  للمساواة  أساسا  املواطنة  تكون 
اإلجتماعى  الرفاه  حتقيق  على  اإلقليمية  احلكومة  تعمل 
ومتكني املرأة. وفيما يتعلق بتقسيم السلطة، نصت املادة)2( 
من الوثيقة  على أن املواطنة هي األساس وال يوجد متييز 
حبسب النوع مع ضرورة وضع تدابري خاصة ملعاجلة ضعف 
القرار.  صنع  ومواقع  احلكومية  املؤسسات  يف  املرأة  متثيل 
متثيل  ضرورة  على   )87( الفقرة   )13( املادة  نصت  كما 

املرأة متثيال مناسبا على مستوى احلكومة احمللية«.
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االوضاع  يف  انعكست  واألقاليم  املركز  بني  املتوازنة  غري 
النساء  لتكون  والصحية  التعليمية  املرتدية يف اخلدمات 
غايته  نظام  »الالمركزية  وتضيف  ذلك.  ضحية  هن 
دون  اجملتمع  أفراد  ورفاهية  التنمية  حتقيق  األساسية 
إال  الرشيد،  للحكم  مدخل  وهي  بينهم  تفريق  أو  متييز 
أنها لن تتحقق على أرض الواقع دون مشاركة منصفة 

وعادلة للمرأة«.

وبني  االتهام بالتهميش واالعرتاف باالنصاف،  تبدو قضية 
املرأة واملساواة يف ظل احلكم الالمركزي،  حباجة للنضال 
كثري  لتخطي  أنفسهن  النساء  من  االجتماعي  وللحراك 
كفلته  ما  رغم  الذكوري،  اجملتمع  رسخها  احلواجز  من 
الدساتري والقوانني من حقوق  متساوية بني اجلنسني.   هذا 
احلراك البد من أن يصطحبه إعالم مستمر للمساهمة يف 
تقديم صورة اجيابية لقدرات املرأة القيادية، وفى توعية 
املستوى  على  ال  السياسية  احلياة  يف  للمشاركة  املرأة 

احمللي فقط، بل على املستوى القومي أيضا.

  وبعيدا عن العاطفة واالحنياز النوعي، نعرتف أن النساء 
حتى  العمل  ملزيد  حباجة  احمللية،   اجملتمعات  يف  خاصة 
يتجاوزن  أن  من  والبد  بفاعلية.  ااملشاركة  يستطعن 
بأهمية  وأن يشعرن  والسياسية  األمية األجبدية  ظلمات 
مهارتهن  يعزز  الذي   التدريب  مع  حلقوقهن  ممارستهن 
نساء  منهن  وخيلق  كفاءتهن  ويرفع  قدراتهن  ويصقل 

قويات  قادرات على املصادمة  وانتزاع احلقوق املنتكهة.

وأختم مقالي بعبارة من األمني العام لألمم املتحدة »بان 
كي مون« يف خطاب له أمام جلنة وضع املرأة   »ما دامت 
مل  النضال  فان  واحدة،  إمرأة  حلقوق  انتهاكات  هناك 

l .»ينته بعد

صنع  مواقع  ويف  السياسية  للمشاركة  للنساء  واسعة 
يتواجدن  األقاليم  مستوى  على  »النساء  وتضيف  القرار«، 
احمللية  احلكومات  يف  ووزيرات  التشريعي  اجمللس  يف 
القيادية..صحيح هي  نسب متثلية  الوظائف  وفى بعض 
يف  لالمركزية  إجيابية  انعكسات  أنها  إال   ، مرضية  غري 
بيئة ممعنة يف التقلدية. واالحتاد العام للمرأة السودانية 
املتابعة  يف  زال  وما  ساهمت  املدني  اجملتمع  ومنظمات 
والضغط املستمر من أجل إقرار مزيد من احلقوق ورفع 

نسبة املشاركة السياسية للمرأة«.

جرس نــائلـة 
والمحددات اإلجتماعية والثقافية

آخر  انتخابيا هلا يف  الذي اختذتة رمزا  نائلة اجلرس  قرعت 
للمرأة  متوازنة  صيغة  عن  حبثا  بالسودان،  جرت  انتخابات 
معها  حوار  ويف  اجملتمع.  يف  الطبيعي  وضعها  تأخذ  جتعلها 
احملددات  أثر  نائلة  عكست  السودانية  التالي  اليوم  بصحيفة 
االجتماعية يف ضعف املشاركة السياسية وحقوق النساء  يف 

ظل الالمركزية.

الذي  يهدف إىل توسيع  املفهوم  »انطالقا من  نائلة  تقول 
التمثيل  ومببدأ  الالمركزي  احلكم  يف  املشاركة  قاعدة 
للمجلس  ترشحت  اجملاالت،  كل  يف  للمرأة  النوعي 
التشريعي للوالية الشمالية  حبثا عن فرصة للمشاركة 
معركيت  أن  مسبقا  أعرف  وكنت  احمللي.  املستوى  على 
صعبة يف ظل قصور إمكانياتي يف جمتمعات حملية تبقى 
مالحمها.  أبرز  من  واالجتماعية  الثقافية  العوائق  فيها 
املنقوصة   للحقوق  تنبيها  جرسها  بقرع  نائلة  تكتف  ومل 
الالمركزية  للمرأة يف ظل  السياسية  املشاركة  يف حق 
»التنمية  بقوهلا  ذادت  بل  االجتماعية،  العوائق  بسبب 
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الال  اجتاه  يف  يكمن  احلقيقي  »التقدم  إن  الروسي،  املفكر  كربوتكني«،  »بيرت  يقول 
مركزية، حيث تتحقق روح املبادرة، واالحتاد، خالية من التسلسل اهلرمي من القمة 

إىل القاع والعكس«.

يف مصر مثاًل، جاء أول اعرتاف باحلكم احمللي يف مصر يف 
دستور 1923 حيث نص يف مادتيه 132 و133 على أن يتم 
تشكيل مجيع اجملالس سواء بلديات أو مديريات باالنتخاب 
حمليا  العامة  السياسة  بتنفيذ  تتعلق  اختصاصات  ومنحها 

مع إلزامها بنشر ميزانياتها وفتح جلساتها أمام املواطنني.

زغلول،  سعد  خرج  حتديًدا  سنوات  بأربع  الفرتة  تلك  قبل 
برحيل  يطالبون  امليادين  إىل  ورفاقه  الشهري،  الوفدي 
االحتالل اإلجنليزي – وقتئذ- عن مصر، وظهر على الساحة 
السياسية يف مصر وقتها، َطرٌف لطاملا غاب، يف ظالل امللكية، 
امللك  زوجات  إال  مصر  نساء  عن  أحد  يسمع  يكن  مل  حيث 
بها  تعج  اليت  األمحر،  للهالل  األمريات  وزيارات  وشقيقاته، 
الصادرة يومئذ، أعقبها تغيريات دستورية معينة،  الصحف 
املصرية  املرأة  حبق  لتنادي  خرجت  جديدة  فكرية  وموجة 

يف التعليم والثقافة، واحلق يف احلياة أيضا.

يف  أمني،  بك  قاسم  حبجم  كاتب  يظهر  أن  غريًبا  كان 
السائد  عن  كلًيا  خيتلف  بفكر  عشر،  التاسع  القرن  أواخر 
يف جمتمع مليء بسيدات ذوات »ُبْرُقع« أسود، خاضعات لفكر 
تقييد احلريات  ويهاجم  تتهاوي،  أن  أوشكت جدرانه  عتيق، 
بعدها  وتتابع  واألنظمة،  الدساتري  خلدمته  ُسخرت  الذي 

املقاالت على صفحات اجلرائد.

لتلك  كان   1967 يف  االستقالل  إعالن  بعد  اجلزائر،  ويف 
مفهوم  تغيري  على  كبري  أثر  الطويلة  االستعمارية  الفرتة 
استصدار  ومت  اجلزائرية،  السلطات  لدى  مركزية  الال 

عدم  على  ناشئ  إداري  كفكر  مركزية  الال  تعتمد 
البت  هلا  يكون  حيث  واحدة،  وهيئة  يد  يف  السلطة  تركز 
واإلقليمية  الشؤون احمللية  بكل  اليت ختتص  القرارات  يف 
على  واالعتماد  احلاكمة،  السلطة  إلي  الرجوع  دون 
أوضاع  على  بآخر  أو  بشكل  ينعكس  مما  القرار،  مركزية 
أن  أذكر  أن  أيًضا  املهم  من  لعل  ما.  دولة  مواطين  ختص 
جتربة الالمركزية جاءت نتيجة تعدد األفكار اليت تدعم 
الدولة  مركزية اإلدارة واليت شيًئا فشيًئا أطلقت سلطة 
هامة  مراكز  العواصم،  وأصبحت  أقاليمها.  مقابل  يف 
بكافة  واحلضارة  والثقافة  والسياحة  والتعليم  للتجارة 
أشكاهلا، يف حني أن وقعت أقاليم الدول اليت خضعت هلذه 
إىل  معينة،  تارخيية  حقبة  أو  سياسي  بضغط  التجربة 
إقليم من  تهميش وعدم وجود كوادر تنموية داخل كل 
أقاليم الدولة، أو تنمية للبنية الداخلية والتحتية. وكان 
الكوادر  وخلق  النمو  ومعدالت  احلريات  على  هام  أثر  هلذا 
النظر هلؤالء الذي يقفون على  اليت تنهض باجملتمع دون 
أن  يطمح  غريب  كل  وجه  يف  العاصمة  وأبواب  نواصي 

حيقق جناح أو شأن يف بلده.

وكان من أكثر الدول اليت خضعت لتجربة الالمركزية، 
ودساتريها  تشريعاتها  تتسم  اليت  العربية  الدول  هي 
الداخلية، ببطء يف مواكبة حاجات الناس، وتنظيم املسائل 
االختصاصات  بني  والفصل  الدولة  بأجهزة  تتعلق  اليت 
كمبدأ عام من مبادئ أي دستور، حيرتم التخصص ويقنن 
اليت  الدساتري  من  العديد  عليه  تعاقبت  كعرف  احلريات 

صدرت خالل القرنني األخريين.

الالمركزيـــة... 
            وربيع عربي َنَسوّي آخر 
هاني عبد الهادي - مصر
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الثمانينيات  بداية  ومع  االستقالل.  عام  ذات  يف  قوانني 
املرسوم  إطار  يف  البلديات  إىل  الصالحيات  كل  أعطيت 
صالحيات  للبلديات  نقل  الذي   1981 ديسمرب  يف  الصادر 
جد هامة يف خمتلف القطاعات ) الصحة، الرتبية، السكن، 
السياسي،  اجلانب  يف  حتى  و  النقل..(.  التكوين،  و  العمل 
املركزية،  لإلدارة  موازية  إدارة  البلدية  إدارة  من  جعلت 
فكانت هناك عالقة مرتابطة بني البلدية و املواطن. غري أن 
ما  دولة  بات صورًيا فقط، فمبادئ سياسة  املبدأ  وجود هذا 
ثم  للدولة،  الذاتية  السيادة  دعم  إىل  متيل  االستقالل  بعد 
يف فرتة الحقة، متتد لتشمل األقاليم القريبة والبعيدة عن 

عاصمة القرار واإلدارة.

ناحية  حثيثة  خطواٍت  ختطو  الدول  بعض  زالت  ما  بينما 
العربية  الال مركزية، كاألردن والكويت، والدول  تطبيق 
على  كبري  أثر  فيها  اإلدارية  املركزية  لوطأة  كان  اليت 
وتوسيع  احمللي،  احلكم  ملزايا  التشريعات  ومالئمة  تطور 
دائرة خلق الكوادر واالحتفاظ بذاتية اإلقليم دون االنفصال 

عن اهليكل السياسي واإلداري للدولة.

من  عدًدا  االعتبار  يف  الوضع  جيب  التجربة،  ولتقدير 
االعتبارات اهلامة، منها ما يتعلق بالطابع احلضاري والثقايف 
الفعلي  أيًضا ما يتعلق بالتطبيق  املشاركة، منها  الدول  لدى 
هلذه التشريعات. فبعض الدول رغم نصها على مبادئ احلكم 
احمللي وال مركزية اإلدارة إال أنها مل تزل تتخبط بني أودية 
املركزية بصورها املختلفة، خاصة إذا تعلق األمر باستثناءات 
أخرى  فئات  يقتضي حجب  الديانة مما  أو  النوع  على حساب 
احلكم  من  جتعل  اليت  الكوادر  فاعلية  على  بدوره  يؤثر  مما 
احلكم  سياسات  إلي  بالوراء  يعود  الوضع،  هذه  على  احمللي 
القدمية وعودة مجيع السلطات ومراكز القوى يف يد واحدة.

لدى  التارخيية،  واخللفية  احلضاري  الطابع  إىل  وبالنظر 
معظم الدول العربية جند أن شكل احلكم واإلدارة فيها قائم 
اليت  اجلمهوريات  حتى  واإلمارات.  املمالك  املركزية،  على 
نصت يف دساتريها وقوانني إدارتها على تفعيل الال مركزية، 
إال أنها أدت إىل تداخل اختصاصات اهليئات وحدوث نزاعات 
قضائية، بسبب التطبيق اخلاطئ لفكرة الال مركزية اليت 

تقوم على توزيع السلطات بشكل فعلي.
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عقب تلك الفرتة من اللغط السياسي وتذبذب تيارات الثورات 
يف مقابل األنظمة القدمية، شهدت الساحة السياسية عدًدا 
وإحداث  مكانة  لتبوء  املرأة  دعم  خيص  فيما  التغريات  من 
استلزم  الذي  األمر  احمللي.  احلكم  منظومة  يف  هام  دور 
القيام بعدد من الدورات وطرح القضايا اليت تتعلق مبشاريع 
الفئات  حقوق  ودعم  املركزية،  اإلدارة  نظم  ختص  قوانني 
املهمشة كالشباب والسيدات. ومل يقف األمر عند هذا احلد 
بل خرجت السيدات يطالنب حبقوقهن، وظهر نوع آخر من 

النشاط السياسي، كان غريًبا وقتئذ على كثريين.

للمشاركة  املرأة  املوروث عائًقا يف وجه  ويف تقديري يقف 
فاجملتمعات  القرار.  وصنع  احلكم  منظومة  يف  الفعالة 
بشبه وصاية  املرأة  تتعامل مع  اآلن،  زالت حتى  ما  العربية 
زالت  ما  العربية  الدول  بعض  أن  حتى  الذكور،  من  عليها 
تتمارس التمييز ضد فئات واسعة من النساء الالتي جاهدن 
قواعد  أبسط  ترسي  جمتمعية  مشاركة  سبيل  يف  كثرًيا 

الدميوقراطية واملساواة بني اجلنسني.

العربي  الربيع  الذي أحدثه  التأثري  اإلشارة هنا إىل  وجتدر 
وثوراته على أوضاع النساء العربيات. فبعض الدول العربية، 
اليت هاجرت  أهلية  كسوريا   تعاني حتى اآلن من حروب 
ولبنان  واألردن  ومصر  كرتكيا  أخرى،  دول  إىل  نساؤها 
والكويت، مما يفتح بابا آخر لتجارة اجلسد، شبكة املعلومات 

مليئة بقصص عنهن.

أما عام 2016 الذي شهد الكثري من التحوالت على الساحة 
السياسية العربية، فقد انتصبت هامة الال مركزية وعلت 
تكرار  وعدم  اجلنسني،  بني  املساواة  تطلب  كثرية،  مطالب 

جتربة تلك العصور البائدة من االضطهاد النسوي.

وتراود السيدات العربيات يف تلك الفرتة أحالم وردية حول 
حتقيق المركزية، تكون هدية الربيع العربي إليها ليكون 

  l ربيعا َنَسويارّ آخر

أما الطابع الثقايف وقدرة الكوادر على خوض هذا امليدان، فما 
زالت شرائح كثرية ختطو حنو ال مركزية حقيقية. النساء 
مناسب  دور  أداء  من  للحجب  عرضة  أكثر  كن  العربيات 
نيل  يف  حقهن  ينلن  ومل  احمللي،  احلكم  سياسات  يف  ومؤثر 
عام  الـ100  خالل  املهارات،  وكسب  الكافية  التعليم  فرص 
األخرية، نذكر مثاًل يف مصر أن أول امرأة حصلت على شهادة 
بني  ما  الفرتة  يف  عاشت  واليت  موسى،  نبوية  كانت  جامعية 
1886 إلي 1950 واليت عانت للحصول على وظيفة تتساوي 
فيها مع الرجال يف ظل حكم مركزي يقوم على سلطة امللك، 
وتفضيل الرجال على النساء، أو استثنائهن من بعض الوظائف 
إىل اآلن. إضافة إىل قصور التشريعات يف حفظ حق املرأة يف 
يقوم  إطار  يف  املختلفة،  األجهزة  داخل  بالوظائف  االلتحاق 
املرأة كشعار خاٍل  الكوادر ال جمرد حفظ حق  على توظيف 
من أي مضمون خيدم مصلحة اإلقليم، وال يتعارض بشكل أو 

بآخر مع سياسة الدولة أو احلفاظ على سيادتها.

بــــاب الخــروج... 

زيد  بو  سيدي  والية  مقر  أمام  موجوًدا  البوعزيزي  كان 
اليت كان يبيع  العربة  الشرطة  التونسية، بعد أن صادرت 
حلمه  تساقط  حتى  جسده،  يف  النار  أضرم  اخلضر.  عليها 
تنديد  تونس،  يف  كثيفة  احتجاجات  تاله  عظمه،  فوق  من 
السيئة، واألحوال االقتصادية والقبضة  املعيشية  باألوضاع 
السلطات.  على  والسيطرة  اإلدارة  ومركزية  األمنية، 
بعدها بأيام، جنحت الثورة التونسية يف تنحية بن على عن 
عرشه، استشف احللم الوطن العربي كله، وما هي إال أيام 
واندلعت احتجاجات مل تقل يف وطأتها عن احتجاجات تونس 
السكان حيلمون  التحرير حتديًدا. خرج  القاهرة، ميدان  يف 
بالسلطة  انفراد  أو  حكم،  دكتاتورية  بال  وتنمية  بعدل 
وفاة  بعد  من  سنة   30 طيلة  ظل  الذي  األمر  وتوريثها، 
متبعا،  عرًفا  السادات،  أنور  حممد  الراحل  املصري  الرئيس 
كل يورث بنيه. مركزية اإلدارة مسحت باإلطاحة بكثري 

من الكفاءات من الرجال والسيدات على حد سواء. 



يف اليمن: يتحدثون بفخر عن امللكة بلقيس وامللكة أروى، كملكات حكمن يف التاريخ اليمين امليالدي 
ليسوا  أنهم  إال  الشوروي.  احلكم  سياسة  يف  وتطورا  تقدما  عهدهن  يف  اليمن  وشهدت  امليالدي  وقبل 
وفاعال يف  وقويا  املرأة أصبح جوهريا  دور  أن  الرغم من  بينهم على  لتقبل ملكات جديدات  مستعدين 

الساحة اليمنية وكفلت هلا القوانني حقها. 

ميزان  املعضالت  من  الكثري  استمرار  جعل   ، املركز  يف  السلطة  واحتكار  اإلدارية  املركزية  وبسبب 
التنمية والفرص مائال ويتضمن إجحافا مجاعيا حبقوق شرائح كبرية، خاصة يف اجملتمعات احمللية 
جزء  الدولة،  كيان  من  فقط  جزء  على  التنمية  وانصبت  املركز.  عن  البعيدة  تلك  السيما  األصغر 
جغرايف بذاته وأقلية اجتماعية بذاتها وهذا ما تثبته جتربة اليمن املريرة مع مركزية متصلبة تهيمن 

على كل شيء.

اليمنيـات في مواجهة المركزية

السلطة المحلية

مر قانون السلطة احمللية مبراحل عديدة 
.1990 بعد قيام الوحدة اليمنية يف عام 

اعتربت  الوحدة  دولة  دستور  ومبوجب 
الوحدات اإلدارية واجملالس احمللية جزءاً 

ال يتجزأ من سلطة الدولة.

1991م  لسنة   )2( رقم  القانون  وجاء 
وهو: قانون السلطة احمللية لسنة 1991 
ليسهم يف شرح األركان األساسية لنظام 
 1994 29سبتمرب  ويف  احمللية.  السلطة 
تعديالت  بإجراء  النواب  جملس  قام 
التعديالت  تلك  وتناولت  دستورية 
أكدت  حيث  احمللية،  السلطة  موضوع 
مبدأ  اليمين  الدستور  يف   )144( املادة 
كأساس  واملالية  اإلدارية  الالمركزية 
وتلتزم  اليمن  السلطة احمللية يف  لنظام 

به احلكومة.

اليمن، وهو ما أثبتته جتارب االنتخابات 
يف  واالنتخابات  والربملانية  الرئاسية 
منذ  احمللي(  )احلكم  احمللية  اجملالس 
عقب   1993 يف  برملانية  انتخابات  أول 
الشمالي  اليمن  بني  اليمنية  الوحدة 
مل  إذ   ،1990 عام  اجلنوبي  واليمن 
يتجاوز متثيل املرأة يف تلك االنتخابات 
0.33  % االنتخابات الربملانية وكانت 
مقابل  الربملان  يف  وحيدة  امرأة  هناك 
300 رجل فيما مل تتجاوز نسبة النساء 

يف اجملالس احمللية 0.5 % 

ضحايا  اليمن  يف  املرأة  تتصدر 
دون  حالت  اليت  الشديدة،  املركزية 
للمحافظات  متسع  إجياد  إمكانية 
وموازنات كافية إلدماج  موارد  لتأمني 
واملبادرات  األعمال  يف  النساء  من  املزيد 
بلد  يف  احمللي  واحلكم  االجتماعية 
تفرض عاداته قيودا شديدة على حرية 
منطقة  من  وانتقاهلا  وحتركها  املرأة 
أخرى.  إىل  حمافظة  ومن  أخرى  إىل 
هي  الذكورية  املركزية  وباتت 
يف  املرأة  تواجه  اليت  الرئيسية  املعضلة 
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مهيـب زوى -  اليمن



السجل  يف  القيد  كشوفات  ضمن 
42.20 % من  االنتخابي ووصوهلن إىل 
عدد الناخبني، يفيد بأن اجملالس احمللية 
املنتخبة مل تعكس إرادة الناخبني، بسبب 
للبنية  االنتخابي  النظام  مالئمة  عدم 
إنتاج  تعيد  اليت  التقليدية  االجتماعية 
القائم  التقليدي  االجتماعي  الرتاتب 
إلرادة  خاضعة  الناخبة  املرأة  تزال  فما 
أثناء  مرشحها  اختيار  يف  حتى  الرجل 
بعد  النتائج  تعكسه  ما  وذلك  االقرتاع، 
اهليئات  يف  الفائزات  عدد  فكان  االقرتاع: 
6700 رجل  امرأة يف مقابل   38 احمللية 
امرأة  2001، و35  يف االنتخابات األوىل 

يف االنتخابات الثانية 2006«.

ال انتخابات

االنتخابات  جترى  أن  املقرر  من  كان 
مت  انه  إال   2008 يف  الثالثة  احمللية 
االنتخابات  وتأجيل  القانون  تعديل 
والتمديد للمجالس احمللية أربع سنوات 

إال  السابقة.  االنتخابات  عن  امرأة   29
خميبة  كانت  االنتخابات  نتائج  أن 
هذه  أسفرت  فقد  أيًضا  لآلمال  أكثر 
االنتخابات عن فوز 35 امرأة فقط وهي 
انتخابات  عن  نساء  بثالث  أقل  نسبة 
2001 للمجالس احمللية اليت فازت فيها 
39 امرأة. وتشري هذه النتائج إىل تراجع 
ملحوظ خالل الفرتة املاضية فيما يتعلق 
فوزها  أو  لالنتخابات  املرأة  برتشيح 
السياسي  املرأة  نشاط  ازدياد  من  بالرغم 
كثافة  عن  ناهيك  واالجتماعي  واملدني 
إمجالي  من   % 49.09 بنسبة  تواجدها 
عددهم  البالغ  اجلمهورية  سكان  عدد 
تعداد  حبسب  نسمة   26,687,000
قيود  وحبسب  اليمن،  يف  للسكان   2015
اللجنة العليا لالنتخابات فإن نسبة عدد 
الناخبات ضمن قيود االقرتاع 42.20 %.

االتصال  أستاذ  العزعزي  أمني  يقول 
»إن  صنعاء  جامعة  اإلعالم  بكلية 
من  والفائزات  املرشحات  عدد  اخنفاض 
الناخبات  عدد  ارتفاع  من  بالرغم  النساء 

تلك  من  كثري  يتحقق  مل  انه  إال 
انتخابات  إجراء  يتم  ومل  االلتزامات 
القانون  فصدر  احمللية،  للمجالس 
يف   )4( رقم  احمللية  للسلطة  اجلديد 
الئحته  صدرت  كما   2000 10فرباير 
التنفيذية يف 21 أغسطس من نفس العام 
والئحته  القانون  هذا  ضوء  وعلى  أيضا. 
عامة  انتخابات  أول  متت  التنفيذية 

للمجالس احمللية يف فرباير 2001م.

 120 االنتخابات   هذه  يف  وشاركت 
امرأة للرتشح لعضوية اجملالس احمللية 
وأسفرت  رجل،  مرشح   23772 مقابل 
عضو   6700 فوز  عن  االنتخابات  هذه 

للمجالس احمللية بينهم 38 امرأة.

احمللية  اجملالس  انتخابات  أن  غري 
االنتخابات  مع  بالتزامن  أجريت  اليت 
خيبت   2006 سبتمرب  يف  الرئاسية 
املرأة  حضور  بكثافة  التوقعات 
فكانت  احمللية  للمجالس  كمرشحة 
بزيادة  مرشحة   149 فقط  هناك 
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30 % للمرأة تضمنتها خمرجات احلوار 
الوطين يعد خطوه جيده لإلمام ستكملها 
مسريه  على  األخرى  باخلطوات  املرأة 
حقوقها  على  احلصول  أجل  من  نضاهلا 

السياسية وحقوق املواطنة«. 

جباش  العامل  عبد  الصحفي  ويقول 
مؤمتر  بهما  خرج  نقطتني  أهم  إن 
والكوتا  الفيدرالية  هما  الوطين  احلوار 
هامتان  إنهما  وقال   .% 30 النسائية 
لتلبية  الالمركزية  مالءمة  إلظهار 
للنساء  التشريعي  التمثيل  حقوق  بعض 
التنقل  على  قيودا  يفرض  جمتمع  يف 

بالنسبة إىل املرأة.

حكومات  فيها  »الفيدرالية  ويضيف 
حملية وبرملانات يف نطاق احملافظات ما 
املشاركة للنساء يف  يعين توسيع فرص 
املشاركة يف صنع القرار وتقلد مناصب 

عامة عرب التعيني أو االنتخابات«.

الوطين  احلوار  »خمرجات  جباش  وتابع 
تطور  وهذا  للمرأة  الزامية  نسبة  تكفل 
جيد يف منظومة التشريعات يف اليمن ألن 
خمرجات احلوار هي حمددات جرى على 
أساسها اجناز مسودة دستور جديد يعطي 
النساء متسعا أفضل للتمثيل واملشاركة 
على  جديدة  توجهات  وهي  السياس. 
اليمن االحتادي والتغيري  طريق مشروع 

القريب العاجل، وإن الظروف السياسية 
غري مهيأة على اإلطالق إلجراء انتخابات 
سواًء برملانية أو جمالس حملية. وحتى 
جتري انتخابات، البد من إقرار الدستور 
خمرجات  ضمن  صياغته  متت  الذي 
قانون  ثم  ومن  أواًل  الوطين  احلوار 
العليا  اللجنة  ذلك  وبعد  االنتخابات 
االنتخابي.  السجل  وبعدها  لالنتخابات 
تتم  لكي  وقت  إىل  حتتاج  األشياء  هذه 
ويف ظل ظروف سياسيه مواتية متوافق 
عليها بني كل األطراف، وهو ما ال يتوفر 

اآلن برأيه.

الذي ميتلك  الطرف  »إن  وتابع األسلمي 
القوة والسالح اآلن على األرض ال يرغب 
حجمه  ستمنحه  ألنها  باالنتخابات 
حجمه  من  أكرب  يريد  وهو  احلقيقي، 
بكثري، لذلك فهو يعتمد على القوة فقط 

لفرض ما يريد من اشرتاطات«.

وعن مسودة الدستور اليت كانت إحدى 
خمرجات احلوار الوطين واليت شاركت 
عضًوا   17 ضمن  نساء   4 صياغتها  يف 
الدستور  مسودة  »إن  األسلمي  يقول   ،
احلد  وحتقق  ومقبولة  جيده  عام  بشكل 
مجيع  بني  واإلمجاع  التوافق  من  األدنى 
حتقق  قد  يكون  ال  ورمبا  األطراف. 
للمرأة يف مسودة الدستور كل ما تريده 
بنسبة  الكوتا  اعتماد  لكن  فيه  وترغب 

يف  نفسه  األمر  وهو   ،2012 إىل  أخرى 
االنتخابات الربملانية اليت كان مقرر هلا 
أن جترى يف 2009، ومت التمديد للربملان 

إىل 2011 ولكنها مل جتر أيضًا.

فقد بات من غري املتوقع إجراء انتخابات 
جمالس  انتخابات  وال  جديدة  تشريعية 
فسيطرة  القادمة.  الفرتة  يف  حملية 
يف  داخلية  حرب  وشنها  احلوثي  مليشيا 
األمر  جعل   2014 سبتمرب  منذ  اليمن 
سبتمرب   21( التاريخ  فهذا  ممكن.  غري 
واليمنيات  اليمنيون  2014(، سيتذكره 
جيدا، لصعود املليشيا احلوثية واالنقالب 
على شرعية الدولة وشنها حربا داخلية 
الدولة  مؤسسات  كل  على  والسيطرة 
التاريخ  هذا  فمع  والعسكرية.  املدنية 
يف  أكثر  اليمينيات  خماوف  ارتفعت 
اليمن  تاريخ  يف  األصعب  هي  مرحلة 
السياسي وتاريخ املرأة النضالي، ومتثيلها 
االستحقاقات  يف  يتناقص  ظل  الذي 
ونصف  عقدين  منذ  الدميوقراطية 
اليمنية  املرأة  وضع  وأصبح  الزمن،  من 
حققته  مما  الرغم  على  تعقيدا،  أكثر 
من اجنازات خالل عام الثورة 2011 وما 
تاله، ومشاركتها مبؤمتر احلوار الوطين 

بنسبة 30  % من بني 565 عضًوا.

يقول عبد الكريم األسلمي، عضو الربملان 
يف  انتخابات  جُترى  لن  إنه  اليمين،  
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سامية  تقول  كما  وحرياتها«-  باملرأة 
األغربي.

عضـــوات المجالس يرويـن

اليت حازت  املقاعد  الرغم من نسبة  على 
أنها  إال  احمللية،  اجملالس  يف  املرأة  عليها 
حضورها  لتؤكد  مكثف  بشكل  عملت 
يف  حثيثة  جهوًدا  بذلن  و  املعوقات  رغم 
اخلدمة  وتقديم  النساء  أوضاع  حتسني 
املديريات  مستوى  على  االجتماعية 
اليت ميثلنها. وقد روت عضوات اجملالس 
الرابع«  الدميوقراطي  امللتقى  يف  احمللية 
أقامه  الذي  احمللية«  اجملالس  يف  النساء 
يف  اإلنسان  حلقوق  الشقائق  منتدى 
2005 جتاربهن واملعوقات اليت واجهتهن 

خالل أداء مهامهن كعضوات.

عضو   - الرمحن  عبد  حممد  أفراح  تقول 
مديرية  االجتماعية،  الشؤون  جلنة 
عضو  كوني  عدن:  حمافظة  املنصورة/ 
يف جملس احلكم احمللي ملديرية املنصورة 
وعضو يف جلنة الشؤون االجتماعية أحب 
خالل  من  لعبناه  الذي  الدور  إىل  أنوِّه  أن 

الواقع  لتغيري  احلديث  إىل  التقليدية 
إىل غد أفضل. وامتألت الساحات بالنساء 
بشكل  والتظاهرات  املسريات  وتقدمت 
مكثف متفوقة بذلك على الرجال، حققت 
الكثري   2011 الثورة  عام  خالل  املرأة 
مشاركتها  أهمها  خالل  االجنازات  من 

باحلوار الوطين بنسبة 30 %.

املرأة  استطاعت  العوائق  كل  رغم  »انه 
قالت  للعامل«،  صوتها  توصل  أن  اليمنية 

سامية.

الدور  هذا  يرتاجع  أن  األغربي  وختشى 
الذي قامت به املرأة اليمنية لنيل حقوقها 
ثورة  جناح  بعد  املتساوية  املواطنة  يف 
السابق  الرئيس  نظام  وسقوط   2011
-علي صاحل، خصوصا بعد دخول املليشيا 
احلوثية إىل املشهد وإدارة حرب داخلية 
باتت  فقد  املآسي،  من  الكثري  يف  تسببت 
دخول  مع  تعقيدا  أكثر  اآلن  مهمتها 
السياسي  املشهد  إىل  احلوثي  مليشيا 
منذ  دامية  حرب  يف  اليمن  وإدخال 
2014، فقد أضيف للمرأة عدو  سبتمرب 
آخر ال يعرف سوى لغة القتل واالنتهاك: 
» إنها يف مواجهة مليشيا مسلحة ال تؤمن 

وأهم  األقاليم،  متعدد  الفيدرالي  للنظام 
حقوق  أن  هو  اجلديد  التوجه  يف  ما 
العام  الشأن  إدارة  يف  املرأة  مشاركة 
اجلديدة  األسس  أحد  هي  القرار  وصنع 

املتوافق عليها.

مواجهـــــة

اليمن  يف  املرأة  تواجه  طويلة  عقود  منذ 
العيب  بنظرة  ممتلئة  جمتمعية  ثقافة 
ذكوري  جمتمع  يف  هلا  االجتماعي 
املرأة  ختوض   1990 فمنذ  متصلب. 
كمواطنة  حقوقها  لنيل  عدة  نضاالت 
هلا حقوق وعليها واجبات يف ظل دستور 
تابعة  فقط  أنثى  باعتبارها  إليها  ينظر 
للرجل حتى يف حتديد خياراتها الدراسية 
املرشح  حتديد  يف  وحتى  العمل،  نوع  أو 

اليت ستمنحه صوتها يف االنتخابات.

تقول سامية األغربي، صحفية وناشطة 
اليمنية  املرأة  ومازالت  »عانت  حقوقية: 
من  عانت  والتهميش.  الظلم  من  كثرياً 
الدين  باسم  أقصاها  ذكوري  جمتمع 
وباسم العادات والتقاليد، همشتها القوى 
فعلت  وكذلك  والدينية  التقليدية 
األحزاب السياسية، وإن ادعت أنها تساند 
املشاركة  نلحظ  إذ  مشاركتها،  وتدعم 
السياسي  للمرأة يف اجملال  الضئيلة جدا 
يف  وأيضا  القرار،  مراكز  يف  وحتى 
وبذلك  حتضر  كانت  حني  االنتخابات 
كصوت  حضرت  ولكنها  الكبري،  الكم 
الرجل ومرجحة لكفة احدهم  للمرشح 

أمام مرشح أخر يف االنتخابات«.

اليمنية  املرأة  مواجهة  وجتلت 
 2011 العام  يف  الذكورية  للمركزية 
النظرة  من  خرجت  أنها  أظهر  الذي 
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صنعاء  يف  باملركز  متدرجًا  سلطاته  بكامل 
من  احمللية  التنمية  يف  املشاركة  أعاق  مما 
حيث التخطيط والذي يعد من صميم عمل 
والرقابة  اإلشراف  وكذا  احمللية  اجملالس 
احمللي  اجمللس  يتمكن  مل  وعليه  واحملاسبة. 
من أداء دوره يف التوجيه واإلشراف والرقابة 
للوحدة  التنفيذية  األجهزة  عمل  على 
للخطط  تنفيذها  مستوى  وتقييم  اإلدارية 
وحماسبتهم  رؤسائها  ومساءلة  والربامج 
وسحب الثقة منهم عند اإلخالل بواجباتهم 
األخرى  والقوانني  القانون  ألحكام  وفقًا 

النافذة بسبب التوازنات السياسية«.

وتشري إىل أنه خالل جتربتها جرى االنشغال 
األعضاء  قبل  من  السياسية  باملكايدات 
احلقيقي  دوره  أداء  عن  اجمللس  وتعطيل 
مبادرات  باستثناء  الناس  مصاحل  محاية  يف 
حقوقهم  عن  والدفاع  للمحافظة  فردية 

الضائعة.

وتضيف »لقد عانيت شخصيًا من مضايقات 
مستمرة يف عملي كمديرة ملدرسة ثانوية 
احمللي  اجمللس  عضوية  على  حصولي  منذ 

القرارات وصرف  وتضيف »إن مركزية 
اليت  العوائق  ابرز  من  املالية  االعتمادات 

تواجه جلنتها«.

اليمنية  املرأة  حتقق  أن  أفراح  وتتطلع 
حضورهن  توسيع  خالل  من  طموحاتها 
توسيع  وكذا  الربملاني  التمثيل  يف 
سواًء  اجملالس  عضوية  يف  مشاركتهن 
مستوى  على  أو  احملافظات  مستوى  على 
يف  النساء  عدد  يزيد  وأن  املديريات، 
النساء  تصل  وأن  الوزارية،  احلقائب 
واملكاتب  املرافق  يف  القيادية  املناصب 
عليه  هو  مما  أوسع  بشكل  التنفيذية 

احلال اآلن.

عضو  سعيد  ثابت  محود  جوهرة  وتقول 
جلنة الشؤون االجتماعية حمافظة عدن 
احملافظات  يف  احمللية  اجملالس  »تعاني 
من صعوبات املركزية يف أجهزة الدولة 
ووزاراتها مع معاناة املديريات من صعوبات 
املركزية يف احملافظة. وهذا ينطبق على 
ك  متسَّ إذ  عدن  حمافظة  يف  احلال  واقع 
احملافظة  يف  للدولة  اإلداري  اجلهاز 

خالل  من  أو  االجتماعية  الشؤون  جلنة 
رافق  فقد  املهام.  توزيع  عند  العمل  جلان 
عملنا العديد من اإلجنازات مثل: اإلسهام 
يف تقديم الدعم واملساعدة لألسر الفقرية 
الرعاية  برنامج  إدراجها ضمن  من خالل 
االحتياجات  بذوي  االهتمام  االجتماعية، 
اخلاصة من خالل إدخاهلم مراكز تأهيل 
وتدريب ذوي االحتياجات اخلاصة، إضافة 
املستمرة  واملتابعة  العالقة  توطيد  إىل 
تدريب  يف  واإلسهام  النسوية  للجمعيات 
مستوى  لتحسني  ومساعدتهن  النساء 
االقتصادي  املستوى  ورفع  معيشتهن 
األسرية  والنزاعات  القضايا  لألسرة وحل 

يف حميط اجملتمع الذي منثله.

وتشري أفراح إىل عوائق وصعوبات واجهتها 
متثلت يف عدم القدرة على تقديم املساعدة 
للنساء الراغبات يف احلصول على وظائف 
احملافظة  قيادة  استجابة  وعدم  حكومية، 
يف  احمللي  اجمللس  يف  املتخذة  للقرارات 
غري  املالي  الدعم  عن  ناهيك  املديرية، 
جلنتها  إطار  يف  النشاطات  ملزاولة  الكايف 

االجتماعية.
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األسر  وبنات  أبناء  وتدريب  للمرأة،  
الفقرية اللواتي يستلمن معاش الضمان 
االجتماعي ليتمكَّنرّ من مساعدة أسرهن 
الفقر،  مكافحة  نشاطات  من  كجزء 
سبتمرب   26 حديقة  تأهيل  وإعادة 
مكافحة  مركز  وتأسيس  لألطفال، 
مستشفى  مع  بالتعاون  الثدي  سرطان 

الكويت وحكومة إيطاليا.

إال أن العديد من املعوقات واجهت احلرييب، 
املادية  اإلمكانيات  حمدودية  منها 
حكومي  مبنى  وجود  وعدم  والبشرية، 
خاص باجمللس احمللي مبديرية التحرير.

املعوقات  تلك  ابرز  »إن  احلرييب  وتضيف 
اجمللس  أعضاء  بعض  تقبل  عدم  هي، 
لوجود املرأة يف موقع القرار وجلوئهم إىل 
والتهم  واالختالفات  املشاكل  اختالق 
املسؤولني  ثقة  هلز  كمحاولة  الباطلة 
تطبيق  عدم  إىل  إضافة  بها،  واملواطنني 
املركزية  وبقاء  احمللية  السلطة  قانون 
على مستوى احملافظات يف تنفيذ امليزانية 

l.»االستثمارية باملديريات

السياسي  انتمائي  بسبب  للمحافظة 
تلك  وصلت  االشرتاكي.  للحزب 
مديرييت  خارج  نقلي  حدِّ  إىل  املضايقات 
والدستور  القانون  بذلك  خمالفني 
وإخضاع  املدرسية،  التنقالت  والئحة 
العامة ملصاحل حزب ضد حزب  الوظيفة 

آخر«.

وتساءلت مستنكرة كيف يتمكن اجمللس 
احمللي للمحافظة من تأدية مهامه جتاه 
محاية  يستطيع  ال  كان  إذا  املواطن 

حقوق أعضاءه؟

اجملالس  استمرار  إىل  »نطمح  وتابعت 
صالحياتها  حتقيق  مع  احمللية 
واحملاسبة  والرقابة  اإلشراف  يف 
التنمية  يف  واملشاركة  والتخطيط 
السلطة  قانون  يف  ورد  كما  احمللية 
حكم  حنو  التنفيذية  والئحته  احمللية 
باحرتام  وذلك  الصالحيات  واسع  حمليٍّ 
احملافظة  يف  للدولة  التنفيذي  اجلهاز 
اجملالس  وصالحيات  ملهام  واملركز 

احمللية.

اجمللس  عام  أمني  احلرييب،  ولفاطمة 
أمانة   - التحرير  )مديرية  احمللي 
إىل  الوصول  يف  جتربتها  العاصمة( 
انتخابها  اجمللس احمللي كعضو، ومن ثم 

أمينًا عاًما.

تقول احلرييب »خضت جتربة االنتخابات 
من  ودعم  تشجيع  من  ملسته  ما  على  بناًء 
الشعيب  )املؤمتر  إليه  أنتمي  الذي  احلزب 
أسكن  الذي  احلي  مواطين  ومن  العام( 
مدينة  قلب   14 الدائرة  العزب-  )بئر  فيه 
تتمسك  اليت  األحياء  من  ويعترب  صنعاء(، 

بالتقاليد والعادات اليمنية«.

خالل  متكنت  أنها  احلرييب  وتذكر 
مبديرية  احمللي  اجمللس  توليها  فرتة 
من  صنعاء،  العاصمة  قلب  التحرير 
اخلدمية  املشروعات  من  العديد  إجناز 
مثل  عديدة  جماالت  يف  التنموية 
وإصالح  وترميم  جديدة  مدارس  بناء  
وترميم  وتوسعة  القدمية،  املدارس 
وتنفيذ  والطفولة،  األمومة   مركز 
مشروع القروض للمشروعات الصغرية 
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نســاؤنا في الجهـات 

    كادحات وعن مواقع القرار مغّيبات   
نزيهة بوسعيدي - تونس

الخيتلف اثنان حول إصرار املرأة التونسية باجلهات على 
مواجهة صعوبات احلياة من فقر وتهميش وبطالة... وال 
الكبري يف اجلهة، ولكن مقابل  التنموي  ينكر دورها  أحد 

ذلك جندها مغيبة عن مواقع القرار.
املراة  قضية  سنعاجل  كإعالم  واجبنا  منطلق  ومن 
اجلهات  فتيات  أغلب  أن  حيث  امللف  هذا  يف  والالمركزية 
عن  حبثا  املدن  إىل  يتوجهن  العليا  الشهائد  على  احلاصالت 
القراريف  مواقع  إىل  الوصول  أو  ما  طموح  حتقيق  أو  عمل،  
ولقد  وحملي.  جهوي  مستوى  على  املوجودة  املصاعب  ظل 
لتثبيت  املتبعة  والسياسات  النظرة  تغيري  الضروري  من  بات 
من  ومتكينها  فيها،   وترعرعت  ولدت  اليت  باجلهة  املرأة 
السلط  القراريف  مواقع  وتقلد  السياسية  املشاركة  يف  حقها 
جدا  خمجلة  حاليا  املوجودة  النسب  أن  إذ  واحمللية.  اجلهوية 
التونسية  املرأة  بها  حتظى  اليت  اهلامة  باملكانة  قارناها  ما  إذا 
وترسانة القوانني اليت تتمتع بها وعلى رأسها جملة األحوال 

الشخصية ووقوفها يف وجه املد الرجعي بعد الثورة.

الالمركزية والتحديات الكبرى  

العمل  يف  كادحات  عقود  امتداد  على  اجلهات   يف  النساء  ظلت 
الفالحي والركيزة األساسية لليد العاملة الفالحية،  ومقبلة 
على بعث املشاريع الصغرى لتوفري مصدر رزق قار يزداد سنة 
 2013/2012 ملوسم   إحصائية   معطيات  وحسب  أخرى.  عن 
6.8 من جمموع املستغلني  فإن املرأة يف القطاع الفالحي متثل 
و38.2  القارين  األجراء  جمموع  من  باملائة  و11.2  الفالحيني 
املعينني  من  باملائة  و62  الوقتني  األجراء  عدد  من  باملائة 

العائليني )الزوجة وابنة الفالح(. 

ورأت أستاذة القانون جنان ليمام يف تصريح إعالمي أن حتديات 
كربى يف انتظار تونس للربط مع ما جاء به الدستور يف بابه 
املسائل  وحسم  احمللي،  واحلكم  بالالمركزية  املتعلق  السابع 
على  خاصة  املضمار  هذا  يف  الدستور  إليها  يتطرق  مل  اليت 
إىل  مشرية  واملوارد،  والتمويل  والصالحيات  الرتكيبة  مستوى 
ضرورة  توسيع الرقعة اجلغرافية لبعض البلديات وإضافة 50 

بلدية جديدة حسب أوىل التقديرات.

جملسا  و24  بلديا  جملسا   264 حاليا  تعد  تونس  أن  وذكرت 
جهويا  مشرية إىل أن أول عهد للمرأة التونسية مع االنتخابات 
نسبة  وارتفعت   1957 لسنة  البلدية  االنتخابات  يف  كان 
حدود  إىل  سنة   20 مدى  على  البلدية  اهلياكل  يف  حضورها 
على  املرأة  وجود  أن  الحظت  كما   .2010 سنة  باملائة    32.8

رأس اجملالس البلدية مل يتجاوز 5 رئيسات بلديات.

استنكار واستياء

على  ينص  لتونس  اجلديد  الدستور  من   46 الفصل  أن  رغم 
املرأة والرجل يف حتمل خمتلف  احرتام مبدأ تكافؤ الفرص بني 
وفقا  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  مجيع  على  والقضاء  املسؤوليات 
دفع  الوالة  تعيينات  يف  تغييبها  فإن  »سيداو»،  باتفاقية  اللتزامها 
فيه  عربت  بيان  وإصدار  االستنكار  إىل  نساء  أصوات  مجعية 
املدني  اجملتمع  داعية  النساء،  جتاهل  من  الشديد  استيائها  عن 
واملنظمات النسائية بصفة خاصة إىل مزيد اليقظة و التنسيق 
لتحقيق املساواة الفعلية و التصدي جلميع املمارسات اإلقصائية.

والباحثة  اجلالصي  نادية  القاضية  قالت  السياق،  نفس  ويف 
يكن  مل  حمليا  حضوراملرأة  إن  املراة  حقوق   جمال  يف 
تشريعية  مبنظومة  حظوظها  تعزيز  باحلضورالكبريرغم 
بهيمنة  املنصب  هذا  عرف  الوالة،  مستوى  فعلى  متكاملة. 
املرأة عن  ة عقود يعكس إقصاء  امتداد عدرّ ذكورية شديدة على 
اجلهوية،  اجملالس  مستوى  على  أما  مراكزالقرارالسياسي.  
حيث   1997 سنة  حني  إىل  وجهها  يف  مغلقا  جماال  بقي  فإنه 
اجمللس  تركيبة  ضمن   األقل  على  امراتني  ادماج  اقرار  وقع 
يف  املرأة  دور  لتكريس  املشرع  سعي  ظل   يف  والية  لكل  اجلهوي 
حتقيق التنمية السياسية على الصعيد اجلهوي واحمللي. وبفضل 
 1998 سنة  امرأة   46 اقتحمت  والية،  لكل  امراتني  تعيني  آليرّة 
اجلهوية  اجملالس  يف  النساء  نسبة  وارتفعت  اجلهوية،  اجملالس 
احمللية.  اهلياكل  يف  املرأة  حضور  تعزيز  بهدف  وذلك  للواليات 
وفيما يتعلق باملعتمديات، يعد وجود النساء ضعيفا لكنه مع مرور 
21 معتمدة سنة  اىل   2000 6 معتمدات سنة  الزمن تطور من 
الشؤون  املعتمدات بوظيفة  النساء  تكليف  ما يقع  2005، وغالبا 
االجتماعية خالفا لنظرائهم من العنصر الرجالي الذين توكل 

إليهم وظيفة الشؤون االقتصادية.
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 برنامج تكويني لـ 450 امرأة

يف إطار حتقيق تكافؤ الفرص بني اجلنسني يف إدارة الشأن 
يف  للمشاركة  والفتيات  النساء  نسب  يف  والرتفيع  احمللي 
استأنفت  احمللية،  الشؤون  وإدارة  والسياسية  العامة  احلياة 
وزارة املرأة واألسرة والطفولة، بالتعاون مع مؤسسة هانس 
الطرفني،  بني  شراكة  لربوتوكول  واستنادا  األملانية  زايد 
امتداد  على  يتواصل  والذي  الغرض  يف  التكويين  الربنامج 

سنة 2016 ويستهدف قرابة 450 امرأة.

دور مركز »كوثر« 

مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث » كوثر » مل يدخر 
العربية  املرأة  بقضايا  االهتمام  يف  عديدة  سنوات  منذ  جهدا 
جهوي  مستوى  على  القرار  مبواقع  حضورها  تعزيز  السيما 
وحملي ومنها إطالق مشروع إقليمي هام حول املرأة العربية 
واحلكم احمللي بدعم من مبادرة الشراكة مع الشرق األوسط 
وذلك هلدف املساهمة يف دفع مشاركة املرأة العربية قيادية 
ورفع  احمللي  الشأن  يف  وفاعلة  وناشطة  وناخبة  ومرشحة 
كفاءتها وقدراتها للمشاركة يف صنع القرار على املستويني 

احمللي والوطين .  

الالمركزية في أرقام

ويف   %  32 بنسبة  اجلهوية  اجملالس  يف  املرأة  تتواجد 
 % 19.5 بنسبة  أي  منهن   169 تشغل  البلدية  اجملالس 
مواقع مسؤولية : 5 رئيسات بلديات بنسبة 6 .26 % )857 
أول  نائبات   5 و  مستشارا(   4191 جمموع  من  مستشارة 

للرئيس و 59 عضو مناوبات.

أما بالنسبة إىل تركيبة اجملالس احمللية للتنمية، بقى احلضور 
النسائي متواضعا، مقابل حضور هام يف اجملالس القروية واليت 
متثل هياكل استشارية باملناطق غري البلدية التابعة للوالية إذ 
تطورالعدد من 36 امرأة سنة 2000 اىل 92 امرأة سنة 2005.

من  افضل  البلدية  اجملالس  مستوى  يف  املراة  حضور  ويعد 
امرأة تولت رئاسة جملس  احلضور احلكومي والربملاني. وأول 

بلدي كان يف  سنة 1980.

وعرفت نسبة النساء يف تركيبة اجملالس البلدية تطورا هاما خالل 
السنوات االخرية بفضل اعتمادآالية نظام احلصص والذي طبق يف 
االنتخابات البلدية لسنة 2000 كحد أدنى يقدر باخلمس وسنة 

2005 كحد أدنى يقدر بالربع. 

اهلام من حيث  النسائي  احلضور  إن هذا  القول  وإمجاال، ميكن 
الالتي  النساء  عدد  أن  إذ  القيمة.  حيث  من  خمتلفا  بقي  العدد 
 4 فقط  يوجد  حيث  ضعيف  البلدية  يف  مهمة  مناصب  شغلن 
شغلن منصب رئيسة بلدية و13 شغلن منصب رئيسة مساعدة 
دائرة بلدية.أما يف جمالس  10 شغلن منصب رئيسة  و  بلدية 
األحياء، فنجد أن حضور املرأة يف تركيبتها يظل متواضعا اذ مل 

يتجاوز نسبة 6.13 % سنة 2005 .

ارادة سياسية

إن تعثر التنمية اجلهوية يف اجلهات وتفشي االرهاب يف سنوات مابعد 
الثورة، أبرز الدور االجتماعي الذي لعبته املرأة يف احلفاظ على مسقط 

رأسها والتمسك بالفالحة كمورد رزق قار وبعث املشاريع الصغرى.  

النظام  توفرإرادة سياسية فعلية لرتكيز  وبناء عليه البد من 
القرار على  بِنَسب هامة يف مواقع  املرأة  الالمركزي وتشريك 
باجلهات،  النهوض  أردنا  ما  إذا  ألنه  حملي  أو  جهوي  مستوى 

l فالبد من النهوض بالنساء أوال



اهلند  التارخيية.  احلقب  من  كثري  يف  النظام  هذا  ترسخ 
مثال عرفت نظام اجملالس احمللية يف بداية التاريخ امليالدي، 
عدًدا  تضم  اليت  املدينة،  دولة  نظام  اإلغريق  بالد  يف  وساد 
من القرى، والقرية تضم عدًدا من القبائل. ثم ظهر نظام 
احلكم احمللي أو اإلدارة احمللية، كظاهرة قانونية يف القرن 
التاسع عشر، حيث ظهرت اجملالس احمللية يف إجنلرتا عند 
الالمركزية  وظهرت   .1832 عام  اإلصالح  قانون  صدور 
 ,1789 عام  الفرنسية  الثورة  قيام  مع  إداريًّا  فلسفيًّا  فكًرا 

لتقر باملشاركة الشعبية يف شؤون اإلدارة.

يعرف ليونارد وايت، مؤرخ أمريكي، الالمركزية بأنها نقل للسلطة تشريعية أو اقتصادية أو تنفيذية من 
الالمركزية واإلدارة احمللية موجود بشكل غري  الدنيا. ونظام  املستويات  العامة إىل  املستويات احلكومية 
القانوني إال بعد قيام الدولة احلديثة، عندما ازدادت أعباؤها  مباشر، منذ زمن بعيد، لكنه مل يأخذ شكله 
جتاه املواطنني. ولتخفيف تلك األعباء كان ال بد من نقل أو تفويض بعض الصالحيات إىل اإلدارة احمللية.

العمل  من  متكينها  الالمركزية  تعين  املرأة،  إىل  بالنسبة 
احمللي واالخنراط يف احلياة السياسية واالجتماعية واملهنية 
يف  مطالبها،  عن  تعرب  أن  تستطيع  التى  الوحيدة  هى  ألنها 

مواجهة الدولة، وحقها يف اختاذ القرار.

التى  الدول  يف  خاصة  الالمركزية  جتربة  جنحت  وقد 
عانت لسنوات من القمع أو االنغالق أو اخلضوع أليدلوجيات 
سياسية. وتأثرت  املرأة العربية من جتارب الدول املتقدمة 
مما  اجملتمع  يف  املرأة  ومتكني  الالمركزية  تطبيق  يف 

الال مركزية... ودعم مسيرة تاء التأنيث العربية 

مديحة عبد الوهاب  - مصر
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اليت  مطلق،  غادة  جند  السعودية  إىل  مصر  ومن 
جامعة  يف  الكيمياء  قسم  العلوم  كلية  من  خترجت 
أكملت  ثم  أجنلوس.  لوس  يف  »أوكسيدينتال« 
جامعة  من  احليوية  الكيمياء  يف  املاجستري  رسالة 
منحة  على  وحصلت  »بريكلي«،  كاليفورنيا 
اهلندسة  يف  كاليفورنيا  والية  من  الدكتوراة 
10,000 حبث  الكيميائية. مت اختيار حبثها من بني 
مة  علمي للفوز جبائزة اإلبداع العلمي من أكرب منظرّ
 3 العلمي يف أمريكا والرّيت تبلغ قيمتها  البحث  لدعم 

ماليني دوالر.

يوسف  سناء  الفدائية  جند  لبنان،  إىل  السعودية  ومن 
معروفة  امرأة  أورّل  حميدلي  بسناء  الشهرية  حميدلي  

ذ عمليرّة فدائية يف الترّاريخ.  تنفرّ

ابنة  حميدلي  ذت  نفرّ  1985 عام  أبريل  من  الترّاسع  يف 
)احملتلرّ  لبنان  جنوب  يف  فدائية  عمليرّة  عشرة  الثرّامنة 
آنذاك( استهدفت قافلة تابعة للجيش اإلسرائيلي. وأدرّت 
العمليرّة إىل مقتل اثنني من اجليش اإلسرائيلي وجرح 
ب سناء حميدلي حترّى يومنا هذا يف  اثنني آخرين. وُتلقرّ

لبنان بـ”عروس اجلنوب”.

ومن أبرز الشخصيات العربية يف اخلمسني عاًما األخرية، 
مينية،  صحفية  وهي  كرمان  توكل  الشابة،  اليمنية 
مع  بالتقاسم   2011 عام  للسالم  نوبل  جائزة  ُمنحت 
السلمي  لـ«نضاهلن  غبوي  وليما  سريليف  جونسون  إلني 

حلماية املرأة وحقها يف املشاركة يف صنع السالم«. 

جعلها أكثر طموحا وتطلعا إىل  دعم املؤسسات التى 
تعمل بها، وتنطلق إىل آفاق أكثر من التطور العلمي 
والثورة التكنولوجية اليت مل تكن متاحة هلا يف العصور 
املرأة  مكانة  تطور  مزيد  يف  الفضل  ويرجع  املاضية. 
العربية إىل ثورات الربيع العربي والتغيري الذي حدث 
على املستويني القانوني والدستوري لصاحلها ومتكينها 

يف اجملتمع.

املرأة  خرجت  وسوريا  والعراق  وليبيا  وتونس  مصر  يف 
احلرية،  عن  الباحثات  السياسيات  الناشطات  ثوب  يف 
للثورات يف بلدانهن وكذلك  القائد األول  وكانت هى 
والعلمية  واالقتصادية  السياسية  اجملاالت  يف  احلال 
اجملتمع  منها  يتربأ  مقهورة  كانت  أن  بعد  والطبية، 
فقط لكونها أنثى، حُترم من التعليم  واختاذ القرارات، 

وتفرض عليها كل أشكال القمع.

النساء  مناذج  هي  وكثرية 
اليت أثرت يف التاريخ العربي، 
موسى،  مسرية  د.  كتجربة 
اليت  املصرية،  الذرة  عاملة 
جامعة  يف  العلوم  درست 
األورّل  فؤاد  )جامعة  القاهرة 
على  األوىل  وكانت  حينها( 
يف  معيدة  فُعيرّنت  دفعتها 

الكليرّة.

النرّووي  الح  السرّ امتالك  ألهميرّة  دائًما  تدعو  كانت 
فحرصت  الم.  السرّ حتقيق  يف  تسهم  ملكيرّته  أنرّ  وتؤمن 
مت  رة كما أنرّها نظرّ على إرسال بعثات لدراسة علوم الذرّ
الم” يف جامعة القاهرة الرّذي  رة من أجل السرّ مؤمتر “الذرّ

شارك فيه الكثري من علماء العامل.



كانت يف طليعة احملتجني الذين طالبوا بإسقاط النظام 
بدعوة مبكرة بدأت يف العام 2007 مبقال نشرته صحيفة 
النظام  إسقاط  إىل  فيه  دعت  برس  مأرب  وموقع  الثورة 

اليمين بشكل صريح.

لبنى  بالشيخة  الشهرية  القامسي  خالد  بنت  لبنى 
القامسي وزيرة التنمية والتعاون الدولي هي أول وزيرة 
إماراتية عينت كوزيرة االقتصاد والتخطيط يف 31 من 
أكتوبر 2004 ثم أعيد تعيينها كوزيرة لوزراة التجارة 
مت   2013 سنة  ويف   .2007 فرباير   17 يف  اخلارجية 

تعينها وزيرة التنمية و التعاون الدولي. 

يف  الزاوية  حجر  املرأة  حقوق  كانت  البحرين  ويف 
عيسى  بن  محد  امللك  بدأها  اليت  السياسية  اإلصالحات 
بن سلمان آل خليفة مع حصول املرأة على حق التصويت 
والرتشح يف االنتخابات النيابية والبلدية ألول مرة بعد أن 

مت تعديل الدستور يف عام 2002.

رافقت توسيع احلقوق السياسية املتساوية محلة واعية 
احلكومة.  داخل  السلطة  مواقع  إىل  باملرأة  لالرتقاء 
البحرين أول وزيرة وهي ندى حفاظ يف منصب  وعينت 
وزيرة  البلوشي  فاطمة   2005 عام  ويف  الصحة  وزيرة 
أليس  أصبحت   2005 أبريل  ويف  االجتماعية.  للتنمية 
مسعان عضوة جملس الشورى أول امرأة ترتأس الدورة 
الربملانية يف العامل العربي عندما ترأست جملس الشورى.

وبالنظر إلي النماذج السابقة من هؤالء السيدات العربيات 
الالتي ذاع صيتهن يف أرجاء العامل كنساء حظني حبقهن 

يف حكم حملي يضع حقوق األفراد نصب العني.

 يف هذا السياق جيدر القول إن الالمركزية قامت بتسيري 
األمور على املرأة واجملتمع يف التعليم والعمل واملشاركة 

احمللية يف إدارة البالد.

وبالنظر أيضا إىل بعض التغريات التشريعية، اليت طرأت 
على دساتري الدول العربية، جند العديد من األمثلة اليت 

أخذت موقًفا داعما لدور املرأة يف منظومة احلكم احمللي.

باالجتاه  خطوة  تعترب  اليت  بالكوتا  العراقية  املرأة  تتمتع 
الصحيح..

ويف تونس، بعد رحيل بن علي، نادى حزب النهضة، الذي 
 ،2011 عام  على  بن  مغادرة  منذ  تونس  حكم  قد  كان 

بشكل من أشكال اإلسالم املعتدل«.  

حيث قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة إن حزبه 
يدعم حرية املرأة، وإن من بني أعضاء احلركة عدد من 
النساء الفاعالت الالتي يعملن إىل جانب نظرائهن الرجال.

على  السورية  العربية  اجلمهورية  دستور  أكد  كما 
يف  والتاريخ  اجملتمع  حلقوق  التشريع  مواكبة  ضرورة 
استفتاء  بعد   1973 يف  وبصدوره  التقدم.  حنو  مساره 
للرجل  حقوقًا  أقر  اجلنسني  بني  إطالقًا  مييز  مل  شعيب 

واملرأة بالتساوي حيث جاء يف املادة ) 52 ( : 

احلقوق  يف  القانون  أمام  متساوون  املواطنون   .  1
والواجبات  

 . املواطنني  الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بني  تكفل   .  2
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وأكد الدستور يف املادة )45( : »تكفل الدولة 
للمرأة مجيع الفرص اليت تتيح هلا املساهمة 
السياسية  احلياة  يف  والكاملة  الفعالة 
وتعمل  واالقتصادية  والثقافية  واالجتماعية 
تطورها  متنع  اليت  القيود  إزالة  على  الدولة 

ومشاركتها يف بناء اجملتمع.

يف  بفاعلية  السورية  املرأة  ساهمت  كما 
واملنظمات  واالحتادات  املهنية  النقابات 

الشعبية بنسبة قدرها )53 %( عام 2001.
تدعم بعض املواثيق مشاركة املرأة يف احلياة 
أعلنت  حيث  احمللي.   واحلكم  السياسية 
ديسمرب  يف  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
أشكال  مجيع  على  القضاء  اتفاقية   1979
هذه  ودخلت   - سيداو   - املرأة  ضد  التمييز 

االتفاقية حيز التطبيق يف 1 مارس 1980 . 

وتتألف االتفاقية من » 30 « مادة يف قالب 
والتدابري  املبادىء  يتضمن  ملزم  قانوني 
لتحقيق املساواة يف احلقوق للمرأة يف كل 

مكان . 

 «  : على  االتفاقية  من   )7( املادة  وتنص 
تتخذ مجيع الدول األطراف مجيع التدابري 
املرأة  ضد  التمييز  على  للقضاء  السياسية 
وبوجه  للبلد  والعامة  السياسية  احلياة  يف 
خاص تكفل للمرأة حق املساواة مع الرجل.

احلق يف

التصويت يف مجيع االنتخابات  أ - 
واالستفتاءات العامة . 

سياسة  صياغة  يف  املشاركة  ب - 
السياسة  هذه  وتنفيذ  احلكومة 
وتأدية  العامة  الوظائف  شغل  ويف 
املستويات  مجيع  على  املهام  مجيع 

احلكومية . 
املنظمات  مجيع  يف  املشاركة  ت - 
اليت  احلكومية  غري  واجلمعيات 
يف  والسياسية  العامة  باحلياة  تعنى 

البلد« . 

ثورات الربيع العربي

بعد اندالع العديد من االحتجاجات يف أكثر من دولة عربية، 
خمتلف  بشكل  اجلنسني  بني  واملساواة  احلرية  مفهوم  ظهر 
يف  الرجال،  مع  بكتف  كتًفا  السيدات  نشاهد  كنا  املرة.  هذه 
التحرير  جبهات  يف  واملشاركة  اهلتافات  وإطالق  التظاهر 
يناير   25 يف  حدث  ما  مثاًل،  مصر  يف  الثورة.   مطالب  ودعم 
2011، أثبت للسيدة املصرية خاصة والعربية بشكل عام أن 
كعضو  بالرتشح  السياسية  املشاركة  على   حريصة  املرأة 
الناخبني يف  الربملان والرتشح يف احملليات. وهى أيضا أوىل  يف 
الدستور  هلا  فأقر   السياسية.  واملشاركة  بأصواتهم  اإلدالء 

عددا من املقاعد داخل الربملان.

يف  املشاركة  من  املرأة  لتمنع  العوائق،  من  العديد  تقف  ولكن 
التنمية احمللية.

– احلقيقية يف قدرتها  – الالمركزية  التجربة  وتكمن قيمة 
على إحداث تغيري حقيقي، يدعو املرأة لتنضم لصفوف املسؤولني 
ودعم مسرية التنمية. فالنساء العربيات ميثلن شرحية كبرية، 
بني السكان، لكن املشكلة اليت تعيق هذه املسرية اليت ترسخت عرب 
األنثى يف اجملتمعات  تعلو سلطة  الذكورية  فالسلطة  التاريخ. 
العربية على أغلبها، وحتصر املرأة يف صور ثالث فهي إما طفلة 
أو مراهقة أو امرأة حبلى وأم ألطفاٍل كثر. تلك النظرة ساهمت 
يف عزل املرأة العربية عن ما حييط بها من تغيريات خاصة يف 

الدول املتقدمة، اليت تقدر دور اإلنسان، دون النظر إىل جنسه.

قدًرا  التجربة  ومنح  غادرتها،  اليت  الساحة  لتلك  املرأة  وإلعادة 
اإلعالم  وسائل  تقوم  أن  ينبغي  والتقييم،  املشاركة  من  أكرب 
بإلقاء الضوء على مشاكل السيدات يف الوطن العربي، وكيف 
مسارات  وإثراء  السياسية  احلياة  دعم  يف  مشاركتهن  ستؤثر 

احلكم واإلدارة.

القرار،  صنع  على  قادرات  سيدات  هناك  أن  يعرفوا  أن  جيب 
التأنيث  تاء  مسرية  لدعم  الرجال،  مع  جنب  إىل  جنًبا  والوقوف 
العربية. فالعامل يسري إىل األمام، وال يتوجب أن نسري إىل اخللف 

l أبًدا
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authority in which women and men will have a shared role, in the 
framework of the decentralization system... In fact, many countries 
have shown a growing interest in the issue of decentralization, in is 
political, administrative, economic and financial dimensions. 

That concern was expressed by major international organizations such 
as the United Nations Development Program and the World Bank, 
under many titles, such as “decentralization and re-thinking,” and 
“making the state closer to the people,” and “shifting to localities” and 
“decentralization and development” 

… but where do the Arab countries stand compared with this attention?

We cannot deny that there are already attempts which look serious, 
in a small number of Arab countries, in which there are rising voices 
that see the importance of gradual application of the concept of 
decentralization, to ensure that results are not shocking. 

This is a vision on which the Egyptian Ministry of Local Development, 
for example, is currently relying through the preparation and the 
development of an executive work plan with timetables to apply 
decentralization of executive action. Indeed, there is the pilot 
application phase which lasts three years in three sectors and three 
provinces. 

The second phase is that of full application and extends for a period 
ranging between 5 and 10 years, since the involvement of women in 
public work takes time and “great” effort to provide training to them 
and raise their awareness about their rights as citizens and therefore 
breaking the wall of “political marginalization.

What is worth questioning about the seriousness of dealing with the 
“political marginalization of women”, is that despite the multiplicity of 
government committees created under the move to decentralization 
they are devoid of a committee to support the participation of women 
in the political system and the removal of administrative, legislative, 
social and political obstacles that stand in their way. 

Similarly, the efforts of major donors, including the US Agency for 
International Development and the United Nations Development 
Program, which are the key players in this field, are still far from 
the direct link between women’s empowerment and the move to 
decentralization. 

There are only some limited funds that are granted to some 
organizations in supporting female candidates for membership in these 
councils and these are unmethodological and lacking sustainability 
and continuity. They are also not tied to the general framework of the 
country’s move to decentralization.

It appears from the foregoing the total absence of the women quite 
component, or at best a lack of clarity in all government’s efforts or 
those made by donors and related to the support for decentralization. 
And even those concerned with supporting public participation do not 
have a clear and specific nature to support the participation of women 
which is low at the local level. 

Moreover, there are no independent programs or mechanisms… 
The search for solutions to achieve the desired women’s political 
empowerment at the local level under decentralization first starts 
with the promotion of the real stakeholders (women) and their 
involvement in the decision-making process and local council 
members’ communication with civil society organizations working on 
these issues.

Actually, the marginalization of women in local governance institutions 
is not limited to elected popular institutions and to the impact of the 
governing local cultural frameworks largely responsible for these 
conditions, but it goes beyond that the executive institutions. 

Here, it seems clear that the orientation to the system of decentralization 
gives women the opportunity to participate in decision-making and 
to promote grass-roots participation in the development process, 
thereby ensuring their commitment in the implementation of 
development plans on the one hand and bearing their burden on the 
other hand. Moreover, decentralization in this sense paves the way for 
planning which has much higher precision, and takes into account the 
differences in needs and gives the parties their rights l

As a whole we can say :

•	 First: that decentralization is a way to eliminate 
corruption in the localities and achieve participation in 
governance, and is in favor of women “provided they 
are supported by legislation, laws that involve them in 
decision-making”.

•	 Second: that decentralization could support gender 
policies if there are local women leaders conscious 
of these issues and conditions have been created to 
ensure their effective participation…And not to abort 
their rights, decentralization is the “gateway” to 
strengthen the role of women in decision-making.

•	 Third, the application of financial decentralization will 
allow each local unit to determine women’s needs in it 
and then determine spending priorities. Here, it can be 
said that the local budget will not necessarily take into 
account the gender issues.

•	 Fourth, and most importantly the availability 
of real political will to build the foundations of 
decentralization, without worrying about the effect 
on the centrality of the ruling political power, on the 
higher top of the pyramid. It is logical to say repeatedly 
that the real challenge is to maintain the delicate 
balance between the advancement of women with 
the participation of all citizens in the formulation of 
development plans for their areas and the maintenance 
of a central government that seeks to integrate the 
technical efforts and mainstream successes without 
encroachment on the administrative jurisdiction of 
local government.

        Where are we today from this balanced model?
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Indeed, local government can have a significant impact on the status 
of women, since it is the first level of governance closest to the citizen 
and is a provider of direct services to local citizens.
                                                                    
While decentralization involves provides that local government 
units, whether elected or appointed, oversee planning and funding 
development activities at the local level, the absence of women in 
these institutions may affect their share in development activities 
... And necessarily the absence of women in such institutions 
means ignoring the views of half of society in identifying and setting 
development priorities at the local level. 

Indeed, real decentralization is the essence of the local government, 
which is defined as “the use of political power and exercising control 
over the local community” in order to achieve economic and social 
development.
                                                   
Remarkably … Although the majority of Arab constitutions provide for 
equality of rights and duties among citizens, and no discrimination on 
grounds of sex, origin, language, religion or belief, the right to access to 
public leadership positions at any level, the stipulation of these rights 
in the law is not enough in itself. 

Indeed, these legislative texts need to be coupled with real 
opportunities for their application on the ground… The point is that 
women’s representation and participation in local decision-making 
and in playing an active role in local affairs is still below the desired 
level... and out of a desire to strengthen the role of women in the 
local authority, the Member States in the International Union of Local 
Authorities in its world declaration on “Women in Local Governments” 
in Harare, Zimbabwe in 1998 have emphasized that the local 
government has an active role in securing the economic, social and 
political justice for all citizens in all countries of the world. All members 
of the community, including men and women must be involved in the 
governance process. 

Indeed, men and women as citizens have equal rights and 
responsibilities and opportunities, and should enjoy equal rights in 
practice.

While the Universal Declaration has made it clear that women have 
the right to be free from poverty, and protection from discrimination, 
and to enjoy the environmental security, facing such rights impose the 
inevitable empowerment of women and confirming their involvement 
in local government through the creation of a democratic local 

No	one	denies	-and	is	not	entitled	to	deny-	that	Arab	women,	suffer	marginalization	politically	and	economically	
and	their	rights	have	been	aborted,	except	a	few	of	them.	

What	is	reported	about	the	political	and	economic	empowerment	of	women	at	the	moment	are	just	statements	
for	domestic	consumption!	

We	often	find	that	claiming	to	champion	their	causes	and	giving	them	some	rights	are	just	the	messages	that	
seek	to	draw	the	attention	of	observers	and	stakeholders	in	international	organizations	and	countries	of	the	
civilized	world,	despite	the	fact	that	the	constants	of	the	social,	political	and	economic	theories	confirm	that	
any	society	whether	big	or	small	cannot	stand	up	by	weakening	or	minimizing	half	of	it.

Moreover, the ability of any society is always measured by the 
ability of its weakest parts, and therefore the developmental 
level of the community will be ever associated with the level 

and capacity of its weakest and most marginalized groups.

 These facts reveal that states’ move to decentralization in the Arab 
world in particular is a right step, even though it came late, and as 
Martin Luther King said “there is such a thing as being too late,” but 
it is important that the move comes, regardless of the sincerity of 
intentions in this regard, and regardless also of the real preparation 
for this historic shift in the system of government, and whether also 
the tools were put in place to cope with its different changes that 
will ensure the success of the experience and safety in the process of 
change... 

What concerns us in this regard is the reality of women in local 
government institutions with their popular and executive wings, and 
how this reality will interact with the changes of decentralization and its 
data? And what is the impact of the implementation of decentralization 
on women at the local level? All this, taking into account the nature of 
the different cultural and social systems in the regions and geographic 
areas in the Arab world. 

This has different impact on citizens of these communities and puts 
women in a position that differs from one society to another.

The adoption of the concept of decentralization leads to a participatory 
approach and distribution of development between different regions 
within the state, which represents a qualitative addition geared to 
support and strengthen the role of women in society and institutions, 
and to encourage them to be effective tools in decision-making, and 
ensure their involvement in public work and elected institutions, 
through strengthening democratic participation, while taking into 
account the fact that he achievement of the desired women’s political 
empowerment at the local level under decentralization will also bring 
to them economic empowerment. 

Women between “marginalization”  and “escalation”… 

Decentralization is the solution 



Dr. Soukeina Bouraoui
Executive Director

“CAWTAR” has paid special attention to the issue of  
decentralization and participation of  women and youth in 
local affairs, making it one of  its main areas of  intervention, 
whether in terms of  research or capacity-building. 

It is an interest that fits into the efforts aimed at 
strengthening women’s participation in all fields at 
the local level, valuing local talents and enabling them 
to engage in drawing up general policies and local 
strategies in order to develop the local environment 
and make it more conducive to active participation and 
exercise of  rights.

The center’s interest in the issue of  decentralization 
and local affairs as a research area requiring deeper 
analysis dates back to years ago when the Center 
implemented a regional project on «Arab Women and 
Local Government.» 

Through this project that targeted Egypt, Algeria, 
Lebanon, Tunisia and Yemen, the Center sough to 
analyze the nature of  the processes of  women’s 
participation from the local government to the 
central government, and the factors that affect their 
participation, whether as voters, elected or leaders. 
The project has focused on the best experiences and 
practices aimed at strengthening the dialogue between 
the leaders and their bases. It sought to benefit from 
the set of  factors helping to promote the participation 
of  women from the local to the central level.

The project included research and advocacy activities 
that aimed at recognizing the challenges facing women 
and preventing the activation of  their participation in 
the local government on the one hand, and encouraging 
decision-makers to develop appropriate policies and 
legislation to give effect to the participation of  women 
in the management of  all forms of  the decentralized 
system and remove the obstacles they face at the local 
level, on the other hand.

The “CAWTAR” Center is now paying increasing attention 
to the local dimensions in the field of  development and 
active participation of  women. 

It has directed its programs more extensively to the 
local level, particularly towards activating the roles of  
marginalized women, youth and activists in the civil 
society in the paths of  active participation in public 
affairs and development.

It has produced research and reports on the conditions 
of  women and the reality of  their participation in public 
affairs at the local level. One of  them is a survey 
on the participation of  vulnerable young women in 
political life in Tunisia, which looked at the extent of  
the participation of  young women in political life in 
the regions of  Tozeur, Gafsa, and Kasserine. These 
three governorates are located in the regions of  the 
Southwest and Midwest of  Tunisia. 

This survey has identified the barriers to political 
participation of  vulnerable young women and the 
conditions of  political marginalization of  this group of  
women, by focusing on the extent the lack of  economic 
and social security and the low level of  education 
impact on political investment opportunities.

«CAWTAR» has also issued a regional research on 
decentralization and gender in Jordan, Libya, Tunisia 
and Yemen. It was carried out, in partnership with 
the Canadian Forum of  Federations, as part of  its 
program «Gender and Decentralization in the Middle 
East.» This research helped determine the impact 
of  decentralization on women and the challenges it 
poses. 

It also pointed to its particular impact on the role that 
women can play in restructuring the state, through a 
comparative study of  the experiences of  four countries 
from the Middle East and North Africa, the experience 
of  other countries of  the North and the countries of  
Asia, Sub-Saharan Africa and Latin America in the field 
of  decentralization policies.

“CAWTAR” is also keeping pace with the Sustainable 
Development Strategy 2030 towards strengthening 
the involvement of  local actors in its implementation 
process. 

It has, for this purpose, designed programs aimed at 
strengthening the capacity of  civil society structures, 
especially women and youth active in it and male and 
female media professionals and women leaders at the 
local level, towards the creation of  a local momentum 
in order to promote the commitment to international 
conferences and the implementation of  their action 
strategy at the national level.

The centre’s belief  in the importance of  working at the local 
level and increasing the capacity of  stakeholders therein 
and valuing their roles in the paths of  change leads us 
and other partners to move ahead towards highlighting, 
valorizing and developing the local component as the first 
incubator to consolidate the participation, equality and 
equal opportunities for all  groups.l
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