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 إلقرارا

 :أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

 تجربة المرأة الفلسطينية في العمل البرلماني 
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 إشراف
 رائد نعيرات. د

 الملخص

الفلسطيني وتقيمـه    المرأة في الحقل السياسيأدتهجاءت هذه الدراسة لتعالج الدور الذي 

  في صنع القرارات والتشريعات الصادرة عنهاإسهاموبالتحديد في المجلس التشريعي، ومدى 

 .هذا المجلس

 الفلسـطينيات عملـن فـي       وابأن الن وتحققت الرسالة من الفرضية التي تقول وتدعي        

المجلس التشريعي بشكل منفرد وتمترسن خلف أحزابهن مما انعكس سلبا على تعزيز المشاركة             

 سواء على صعيد صـياغة       موحداً  نسوياً السياسية لديهن، فلم تصنع البرلمانية الفلسطينية عمالً      

 . أو على مستوى اتخاذ قرارات نسائية تخص العمل النسائي،سياسات نسائية حزبية

إضافة إلى ذلك، تناولت الدراسة الدور الذي لعبته المـرأة الفلسـطينية فـي فتـرتين                

راسة، عالوة على وهذا ما انفردت به هذه الد) 2006، وفترة  1996فترة  (انتخابيتين فلسطينيتين   

 الفلسطينيات سواء في وصولهن إلى مقاعد السلطة        وابالعوامل المؤثرة في اتخاذ القرار لدى الن      

 .التشريعية، أو في ممارستهن للعمل السياسي والتشريعي

وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ، إضافة إلى ذلك استخدم أداة المقابلة مع              

 .النواب

ة إلى عدة نتائج كان من أهمها أن مشـاركة المـرأة البرلمانيـة فـي                وخلصت الدراس 

 على الصـعيد    ،يجب أن تؤديه المرأة الفلسطينية     الذي   مهمللدور ال  قترتالمؤسسات الرسمية لم    

ويحد من إمكانية تأثيرها في رسم السياسات وإحداث تعديالت في التشريعات        ،الوطني والسياسي 



ي  

ى أن األحزاب قامت بدعم المرأة في انتخابات المجلس التشريعي بما           القائمة، وانتهت الدراسة إل   

يخدم مصلحتها الحزبية وليس تضامنا مع قضايا المرأة وحقوقها، وأن عـدم وضـوح الطـرح         

 .النسوي وعدم ربطه بالقضايا المجتمعية العامة قد أثر سلبا على أداء البرلمانيات

 الدراسة بضرورة مراجعة السياسـات      وصتأوبناء على النتائج التي تم التوصل إليها        

الحكومية، ودراسة مدى توافقها مع مشاركة المرأة في صنع القرار، كما يتوجب العمـل علـى                

زيادة مشاركة المرأة في المؤسسات الرسمية بشكل عام والمؤسسات التشريعية بشكل خـاص،             

جراء التعديالت والقوانين بما    وفتح المجال أمامها للمساهمة في عملية التنمية ورسم السياسات وإ         

 .يخدم مصالح المرأة وحقوقها
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 مقدمة الدراسة ومنهجيتها 

   الدراسة مقدمة

 المرأة المسؤولية في الهيئات السياسية الرسمية لم يعد أحد المطالب األساسـية             حملإن ت 

 ا تعبيـر  أضـحت ن مشاركتها السياسية     أ إلىلديمقراطية النظام السياسي فحسب، بل تعدى ذلك        

يمكن الحديث عن مسـاواة     دون مشاركة المرأة مشاركة فعالة ال       بف.  عن مصالحها  افعليو احقيقي

في الحقوق والواجبات بين فئات المجتمع المختلفة بما يضمن المشاركة الفاعلـة فـي العمليـة                

ى مجمل التشريعات والقوانين    إن ذلك يتطلب قبل كل شيء إجراء تغييرات جوهرية عل         . التنموية

االتفاقيـات الدوليـة   ، إلى جانب ذلك ال بد من التصديق على        ونمائها المرأةالتي تحد من تطور     

 .المتعلقة بالمرأة، وما يرافق ذلك من انعكاسات على القوانين المحلية

وضـغوطات  إجراءات   بسبب   يقوم: األول تعرضت الضطهادين     قد المرأة الفلسطينية 

نصـف المجتمـع الفلسـطيني      قرابـة   تشكل   ها كون  على المرأة الفلسطينية   ل اإلسرائيلي االحتال

 االضـطهاد  رغم كل هـذا و ,التمييز بين الجنسين أساس  على  يقوم   ,جنسي: والثاني،  %)49.5(

 الحركـة  فـي نشيطا وحيويا فعاال وعنصرا  أن تكون   فلم تتردد ب  ضد المرأة الفلسطينية     والتمييز

  تحسين مواقعها  في سبيل  العملية النضالية    راستثمقامت باستغالل وا  بل إنها   . ةالوطنية الفلسطيني 

ـ ، ف الفلسـطينية  السياسـية  الحياةهامه في   أخرى  داخل المجتمع وفي مواقع       المـرأة امـت   د ق ق

 قد كانتو.  منذ عشرينات القرن الماضيلها تابعه خاصة  جمعيات ومؤسساتبتأسيس الفلسطينية

وأصبحت حصلت  قد   في الحياة السياسية     تهامشارك بما يخص للمرأة  لحقيقية  االفعلية و االنطالقة  

 االتحاد إنشاءالذي أعقبه و ,(1964)عام  كيل منظمة التحرير الفلسطينية فيبعد تشواقعا ملموسا 

  .العام للمرأة الفلسطينية

فـي  % 2 في المجلس الوطني تراوحـت بـين         "كوتا"ب المرأة الفسطينيه    حظيتقد  و" 

قـد  ، و 1")1996(غزة في   قطاع  في  عقدت    الوطني  للمجلس في آخر دورة  % 7.5 إلى   (1964)

                                                 
. ، مركز دراسات التنميـة  "المرأة الفلسطينية في ضوء نتائج االنتخابات التشريعية الثانية   خطة عمل بعنوان   : رامي مراد 1

  http://home.birzeit.edu/cds/arabic/news/other/2006/womenelec.html. جامعة بيرزيت
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خاصـة  بو ،نتفاضةاال اتبفعالي وملموسة واضحةنشاطات ومساهمات  الفلسطينية المرأةشاركت  

 . األولىهافي سنوات

 االنتخابـات الرئاسـية     الـذي أقـر   ،  (1995)جاء قانون االنتخابات الذي أعد عـام        و

حقها الكامـل فـي المشـاركة       على  تمكنت المرأة من الحصول     حيث   )1996( والتشريعية عام 

 ).حق الترشح واالنتخاب(السياسية الرسمية 

 عضوا للمجلس   88 نساء من بين     5 لتفوزفقد خاضت المرأة الفلسطينية هذه االنتخابات       

ه أحـد   وقد اعتبر قانون االنتخابات في صيغته هـذ       %. 5.6التشريعي الفلسطيني، أي ما نسبته      

 أثرت سلبا على مشاركة النساء السياسية في االنتخابات؛ ألنه يقوم علـى أسـاس               العوائق التي 

الدوائر المتعددة وليس نظام الدائرة الواحدة، مما يسمح للعائلية والعشائرية بـالظهور كأسـاس              

 فـي   وبالنسبة لتمثيـل المـرأة     .1للنجاح، وهذا يشكل عائقا أمام المرأة في ظل مجتمع ذكوري         

اللجـان  ( فالنساء في الهيئات القيادية األولى لألحزاب        ،، لم يكن أفضل بكثير    األحزاب السياسية 

 .2 فقط%13إلى نسبتهن وصلت) المركزية

ـ    تفي المطالبة بإقرار عدة قوانين، نجح      وقد استمرت المرأة    أحيانًـا   ت أحيانًـا وأخفق

 .أخرى

 وأقر المجلـس التشـريعي      .(2006)عام   بتعديل قانون االنتخابات قبل إجرائها       تنجح

 قانونا معدال لالنتخابات العامة تمثل بزيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي،           18/6/2005بتاريخ  

 وإقرار حصة نسوية، مما شكل رافعة أساسية لمشاركة أوسع          ،واعتماد النظام االنتخابي المختلط   

 أقـر المجلـس   كمـا  .فلسـطيني الفعاليات والمؤسسات واألفراد في المجتمع الومن كل القوى 

 عدم تطبيق الحصـة     أدىفقط، في حين    ) النسبية(التشريعي حصة نسوية اقتصرت على القوائم       

                                                 
 تمـوز   ، رام اهللا، مطابع دار الكاتب،      من منظور نسوي   1996توثيق االنتخابات الفلسطينية لعام     : مركز القدس للنساء   1

  .20، ص1996
رسـالة  ،  2006-1996التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية للمـرأة فـي فلسـطين             : حنينجاد اهللا،    2

  .5 ص،2007نابلس، جامعة النجاح الوطنية، ماجستير، 
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أما بالنسبة لطبيعة   . النسوية على صعيد الدوائر إلى استبعاد النساء بدال من التمييز اإليجابي لهن           

 الذي وفر لهن ضمانة قانونية ل فيتلخص في القانون المعد،النظام الذي فازت بموجبه المرشحات

لمـاذا لـم تتنـاغم نتـائج        : مما أثار جدال واسعا في الحركة النسوية أعادنا إلى السؤال التالي          

 1 مع حجم المشاركة السياسية النسوية وتاريخها النضالي؟2006االنتخابات عام 

ياسـي  اول الفصل األول الدور الس  تنسة موزعة على ثالثة فصول رئيسة،       اوجاءت الدر 

 والواقع، وخرج من خالله الباحث أن المرأة الفلسطينية تعيش ظروفـا      عيقاتللمرأة من حيث الم   

انتخابـات عـام    ( أما الفصل الثاني فعالج التجربة البرلمانية األولى للمرأة الفلسطينية           .استثنائية

 دة عوامل ، وخلص الباحث من خالله إلى أنه ال يمكن الحكم على هذه التجربة نتيجة لع              )1996

 .الرسالةسوف تتضح في سياق 

انتخابات (وطرح الفصل الثالث من الدراسة التجربة البرلمانية الثانية للمرأة الفلسطينية           

، وقد وصل الباحث من معالجة هذا الفصل إلى أنه على الرغم من وجود العديد من                )2006عام  

على صناعة  _ النائب_عدم قدرة المرأة     وذلك ل  ،المعيقات إال أن التجربة النسوية جديرة باالهتمام      

 .عامةنسوية سياسة 

 مشكلة الدراسة

إن مشاركة المرأة ووصولها إلى البرلمان ضرورة وطنية ومجتمعية، حيـث تسـتطيع             

  .النساء أن تدافع عن نصف المجتمع

ألن موضوع الدراسة هو تقييم أداء الكوتا البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني،            و

الباحثين والمهتمين لم يقوموا بدراسة هذه الظاهرة، جاءت هـذه الدراسـة لتنـاقش أداء               وألن  

  .البرلمانيات في المجلس التشريعي

                                                 
  .2006، عام 238 ع األيام، رام اهللا، مطابع ملحق صوت النساء  جريدة األيام،1
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 امرأة، إال 17فعلى الرغم من التمثيل النسوي في البرلمان الفلسطيني الحالي حيث يوجد        

نسوية لم تكن أكثر من  اإلضافة الإن: وبمعنى آخر نستطيع القولأنه ال يوجد فعل نسوي موحد،     

إضافة رقمية لم تغير من الواقع شيئاً، فالوجود النسوي في البرلمان الفلسطيني مشـتت بسـبب                

انعكس سلبا علـى الفاعليـة النسـوية فـي          مما  انحياز كل امرأة إلى الحزب الذي تنتمي إليه،         

يل المـرأة علـى      تمث تعمل على البرلمان، وكان له األثر السلبي في تشكيل جبهة نسوية موحدة           

وتحول البرلمانية الفلسطينية لنموذج قيادي لخدمة كل الفلسطينيين رجاال , أكمل وجه في البرلمان

 .ونساء

  أسئلة الدراسة

  الفلسطينيات بشكل موحد وجماعي في المجلس التشريعي؟البرلمانياتهل عملت  .1

   في االنتخابات؟ بعد فوزهنالحزبيةهل تخلت البرلمانيات الفلسطينيات عن منطلقاتهن  .2

  ما المعيقات التي تحول دون مشاركة سياسية أوسع للمرأة الفلسطينية في البرلمان؟ .3

  ما اآلليات المقترحة لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في البرلمان؟ .4

  هل كان هناك تخطيط تنموي لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في البرلمان؟ .5

  التخطيط الرسمي مشاركة سياسية فاعلة للمرأة الفلسطينية في البرلمان؟هل أتاح  .6

 دعم المرأة في    بموضوع السلطة الوطنية الفلسطينية واألحزاب الفلسطينية       إسهامما مستوى    .7

  القرار؟حساسة في صنع  مناصب تسلممشاركتها السياسية والنضالية مما مكنَّها من 

   الدراسةةفرضي

منفـرد  عملن بشكل    الفلسطينيات في المجلس التشريعي      البرلمانياتأن  تفترض الدراسة   

مما انعكس سلبا على تعزيز المشاركة السياسية فلم تصنع البرلمانية الفلسطينية عمـال نسـويا               

  .جديدا
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  أهداف الدراسة

  :اآلتيةيمكن إجمال أهداف الدراسة في النقاط 

 . البرلمانية التجربةالفلسطينيات في ضوء التعرف على واقع العمل السياسي للبرلمانيات  .1

تقييم أداء البرلمانيات الفلسطينيات بحيث يعطي مؤشرا لصاحب القرار الفلسطيني واألحزاب            .2

 . الأم في ترشيح النساء ضمن قوائمها األحزاب استمرار إمكانية حول السياسية

 المرأة النظر بتقليد    إعادةهم في    لصاحب القرار الفلسطيني لعلها تس     تقديم النتائج والتوصيات   .3

 .مناصب هامه في قيادة المجتمع

  .العربية للمكتبة مرجع جديد إضافة .4

  أهمية الدراسة

 في مجال الدراسات التقييمية القليلة التي قامت على         مهتسكونها  من  تنبع أهمية الدراسة    

 هذه الخطط، وذلـك مـن       الربط ما بين الخطط الوطنية للنهوض بمشاركة المرأة سياسيا ونتائج         

  :  اآلتيخالل

توعية البرلمانيات بضرورة قيام عمل نسوي سياسي موحد، والمشاركة في جميـع مواقـع           .1

  .صنع القرار

تعزيز المكانة االجتماعية للمرأة، والسعي لرفع مستوى القبول المجتمعي ألنشطتها المتعلقة            .2

  .بتنمية المجتمع وتعزيز الثقة بنفسها

في الحياة العامة بما في ذلـك       مشاركتها  ة في أداء دورها األسري وتعزيز       رفع كفاءة المرأ   .3

  .النشاط السياسي واالجتماعي

 وتمكين المرأة من    ،نالعمل على تشجيع النساء للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياته          .4

  .المشاركة في صنع القرار والقيادة
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  منهجية الدراسة

 المنهج الـذي يشـتمل علـى جميـع          كونهالتحليلي  اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي     

اإلجراءات التي تساعد الباحث على اكتشاف الوقائع المختلفة للعمليات والبرامج المخططة التـي   

 .أعدت لتحقيق تغييرات مقصودة في المجتمع المستهدف

  حدود الدراسة

 الغربية وقطاع تتناول الدراسة فترتين انتخابيتين للمجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة

، حيث شهدت هذه الفترة انتخابات للمجلـس التشـريعي علـى            2009 -1996غزة، من عام    

 .2006، والمرحلة الثانية عام 1996مرحلتين، المرحلة االولى عام 

  الدراسات السابقة

 وهـي دراسـة   أبو غزالة، مشاركة المرأة األردنية في الحياة السياسية؛ هيفاء  دراسة  

 هذه الدراسة إلى    ت، هدف )2003(البرلمانيات في مجلس النواب الرابع عشر لسنة        تحليلية ألداء   

التعرف على واقع مشاركة المرأة األردنية في الحياة السياسية، ومـدى مسـاهمة التشـريعات               

األردنية في تعزيز هذه المشاركة، وجهود القيادة السياسية في إشراك المرأة في عمليـة صـنع                

 :لدراسة قدمت بعض التوصيات منهاالقرار، وفي نهاية ا

 . وعيها بحقوقها الدستورية، وأهمية مشاركتها في مواقع صنع القرارأن تزيدعلى المرأة  .1

يجب أن ال يتوقف طموح المرأة األردنية عند حد تخصيص كوتا للنساء في البرلمان، وإن                .2

تعدى هذا الطمـوح    كان البرلمان شكالً رئيساً من أشكال المشاركة السياسية، بل يجب أن ي           

  .تلك الحدود

دور المرأة فـي األحـزاب      "أبو دية،   عالية  والزغير  هنادي   ،عبد الرحمن وفاء  دراسة  

 تناولت هذه الدراسة واقع المشاركة السياسـية        ،)الحالة الفلسطينية "(السياسية في العالم العربي   

ة إلى المجلس التشـريعي،     للمرأة الفلسطينية على مر السنوات من بداية النكبة حتى دخول المرأ          
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 والمراكز التي احتلتها المرأة، وفي نهاية الدراسة ختمت الباحثات بخاتمة لخصن فيها دراسـتهن   

ما زال أمام المرأة الفلسطينية الكثير من العمل والجهد لكي تؤكـد ذاتهـا              :  أنه إلىوالتي تشير   

لـت أمـام التحـدي األكبـر        وحقها في المشاركة الكاملة في صنع القرار السياسي، فهي ما زا          

  .للمشروع الفلسطيني ككل والمتشكل في ظل وجود االحتالل اإلسرائيلي

قارنـت  ،  ) مقارنة بين األردن والبحـرين     دراسة( غزالة، المرأة والبرلمان  هيفاء  أبو  

البحرينـي ، توصـلت     في البرلمان    ها ودور  األردني الدراسة دور المرأة األردنية في البرلمان     

  :  ما يليالدراسة إلى

قديمة منذ استقالل الدولـة عـام       التي كانت   البرلمانية والسياسية    االردنيه   المرأةقدم تجربة    -أ

 بسبب الظروف السياسية    ، كانت حديثة العهد بها    مقارنة بتجربتها في البحرين التي     ، 1946)(

  . مملكةإلى لتحول البحرين من إمارة 

حة في البرلمان من خـالل إقـرار آليـة الكوتـا             توجت المرأة األردنية مشاركتها الواض     -ب

 أما المرأة البحرينيـة فـإن دخولهـا         ،بتخصيص مقاعد نيابية لها لتعزيز دورها في البرلمان       

خاصـة أن معطيـات     وب ، كان أحد األخطاء التي وقعت فيها       مستقال اعضوبوصفها  للبرلمان  

 بل بسبب   ،س ألنها امرأة فقط   الشارع السياسي تفرض صعوبة فوزها في الدوائر االنتخابية لي        

  .التيارات السياسية التقليدية المسيطرة في بعض الدوائر االنتخابية

تناولت هذه  ،  "2009 يونيو   12تمثيلية النساء في االنتخابات الجماعية ل     "دراسة حول   

، ونسبة مشاركة النساء في هذه االنتخابـات، وقـد          2009الدراسة انتخابات الدار البيضاء لعام      

بعض المالحظات بخصوص اإلطار القانوني لالنتخابات الجماعية، وخلصت        ل الدراسة   ضتتعر

 :  نتائج منهاإلىالدراسة 

،داخـل بعـض    )حاجيات الحملة االنتخابيـة   (عدم التوازن في توزيع الدعم اللوجستي        −

 .األحزاب السياسية بين المرشحات
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مالية المرصـودة للـدعم     هن معلومات حول المبالغ ال    دي من المرشحات ليس ل    اإن كثير  −

 .اللوجستي للحملة االنتخابية داخل دوائرهن االنتخابية

دور البرلمـان واإلعـالم فـي       "دراسة لصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة بعنوان        

حيث تناولت هذه الدراسة دور البرلمان واإلعالم في تمكين         ،  "التمكين السياسي للمرأة المصرية   

اً، وتدعيم مشاركتها من خالل التعرض ألهم المبادرات الوطنيـة التـي            المرأة المصرية سياسي  

وقد أوصت الدراسة ضرورة اهتمام البرلمان بالعمل على تمثيل المـرأة      . استهدفت تمكين المرأة  

 .في كافة لجان المجالس، وتفعيل دورها داخل هذه اللجان

لبرلمـان واإلعـالم فـي      دور ا "دراسة لصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة بعنوان        

تناولت هذه الدراسة دور البرلمان واإلعالم فـي التمكـين   ، "التمكين السياسي للمرأة األردنيـة   

السياسي للمرأة األردنية، باعتبارها تحظى بمكانة بارزة فـي االسـتراتيجية الوطنيـة للدولـة               

ور فاعل في عملية بناء      البرلمان للقيام بد   ألعضاءاألردنية، وقد أوصت الدراسة بإتاحة الفرصة       

 . التكتالت داخل المجلس، وضمان تواجدهن في مواقع متقدمة داخل هذه الكتل

دور البرلمـان واإلعـالم فـي       "دراسة لصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة بعنوان        

 تناولت هذه الدراسة دور البرلمان واإلعالم فـي التمكـين           ،"التمكين السياسي للمرأة البحرينية   

سياسي للمرأة البحرينية، وهي القضية التي توليها الدولة اهتماماً بالغاً على كافة المسـتويات،              ال

حيث تناولت الدراسة دور المؤسسة النيابية في البحرين التي تفترض أن تلعب دوراً رئيساً فـي                

أة في  قضية التمكين السياسي للمرأة البحرينية، وقد أوصت هذه الدراسة بوضع آليات لدعم المر            

البرلمان، ونشر المعرفة والثقافة البرلمانية لكل من المرأة والرجل، وأوصت بتعزيز العالقة بين             

  .البرلمان والمؤسسات اإلعالمية والصحف، بحيث تتسم هذه العالقة بالثقة المتبادلة

واقـع  : النساء في المجالس والهيئات المحليـة     " بعنوان   وهي أبو فاشة  دراسة وسيم 

حيث تتناول الدراسة تجربة المرأة الفلسطينية في انتخابات الحكم المحلي، وما ، 2009 "وتحديات

 دور عضـوات الهيئـات   يتخللها من جوانب نجاح، إضافة إلى ما يعتريها من قيود تحـد مـن      

  . المحلية، مثل الصورة النمطية التي ترفض مشاركة المرأة في عملية صنع القرار
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ول ضرورة دعم المشاركة النسوية في قطاع الحكـم         وقد خرجت الدراسة بتوصيات ح    

المحلي في األراضي الفلسطينية، كما حثت على ضرورة تجاوز التمييز والقيـود االجتماعيـة              

وغيرها من أمور تلقي بظاللها السلبية على عمل عضوات الهيئات المحلية، إلى جانب مواصلة              

   .د من دور المرأةالعمل لتعديل البنية القانونية والتشريعية التي تح

ومن خالل اطالعي على الدراسات آنفة الذكر، فقد جاءت دراستي هذه مختلفـة عـن               

 المـرأة الفلسـطينية فـي فتـرتين     شغلتهالدراسات السابقة، حيث ستتناول دراستي الدور الذي        

لك وهذا ما لم تتناوله الدراسات السابقة، كـذ       ) 2006، وفترة   1996فترة  (انتخابيتين فلسطينيتين   

سيتم بحث ما إذا كان هناك نوع من توحيد الجهود النسوية داخل البرلمان الفلسطيني، والعوامل               

  .المؤثرة في اتخاذ القرار لديهن

 مصطلحات الدراسة

 وتكون قابلـة ألن     ،مجموع النشاطات الجماعية التي يقوم بها المحكومون      : المشاركة السياسية 

  .1 السياسيةتعطيهم تأثيرا على سير عمل المنظومة

تلك الفعاليات واألنشطة التي تمارسها المجموعـات فـي قلـب           : المشاركة السياسية الرسمية  

 ولهـا  – ليست قائمة على عالقة الـدم والقرابـة  -  أو محيطها وهي  العامة المؤسسات السياسية 

ت أو فيما بعد مع حركا    ) األطراف المكونة لمنظمة التحرير   ( مع الحركة الوطنية     مؤسسةعالقة  

تستند في شرعيتها على قيادة الجماهير في النضال أو     (اإلسالم السياسي، ولها شرعية جماهيرية      

، وتحدد برامجها طبقًا لعالقاتها مع هذه الحزبية واالتحادية         )التضحية من أجل تحقيق االستقالل    

حـت  الجماهيرية وأشكال مختلفة من االئتالف السياسي سواء على شكل جبهات أو لجان عامة ت             

على كل ما لـه صـلة بمؤسسـات السـلطة           " رسمي"يطلق تعبير   ). رسمي(الفتة فعل سياسي    

، ويطلق على ما عـدا ذلـك مؤسسـات المجتمـع            الفلسطينية سواء كان بالتأسيس أو االنتخاب     

  .2المدني

                                                 
  .301 ص 1998، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات النشر والتوزيع، علم االجتماع السياسي: فيليببرو،  1
دراسات وتقارير حول وضعية المرأة الفلسطينية، المجلـد األول،         . )7(الوضع الراهن : طينيةالمرأة الفلس  :إصالحجاد،   2

  .27مؤسسة مفتاح ص : القدس
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 هي تلك اآللية التي تفرزها مبادرة مجتمعية للحد من تدخل الدولة فـي الفـرد           :المجتمع المدني 

  .1اعةوالجم

هي الرؤيا التي تنظر إيجابا لحقوق النساء من خالل مبدأ العدالة، ذلك أنهن عانين من               : النسوية

الضطهاد بسبب الجنس، ولهذا عليهن العمل للتخلص من ذلك عن طريق تمكين المرأة             التمييز وا 

ـ               وم من حياة أفضل، وتشمل الحركة النسوية نساء ورجاال لديهم وجهة نظر نسوية، ويحمل مفه

  .2النسوية رؤية تنموية تجاه إمكانية دمج النساء في التنمية من خالل مفهوم النوع االجتماعي

 تفرقة أو استبعاد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل              :التمييز ضد المرأة  

 اإلنسانية  من االعتراف بالمرأة وتمتعها أو ممارستها على قدم المساواة مع الرجل لكافة حقوقها            

والحريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخـر بغـض              

  .3النظر عن حالتها الزوجية

الشكل الخارجي لنظام الحكم في الدولة وما يتصل به من تحديد شكل الحكومة             : النظام السياسي 

 وتتضمن المؤسسات القيادية والفئات ذات      ،ووظائفها القانونية وصالحياتها كما يحددها الدستور     

  .صانعة للقراراتال والقيادات المصلحة

 إلى جانـب تنميـة      ، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية    ، وهي بناء المؤسسات   :التنمية السياسية 

قدرات الجماهير على إدراك مشكالتهم بوضوح، وتنمية قدراتهم على تعبئـة كـل اإلمكانـات               

   .تحديات والمشاكل بأسلوب علميالمتوفرة لمواجهة ال

 السياسي سواء على المسـتوى      باألداءومنهم من يرى ان التنمية السياسية هي االرتقاء         

الفردي من خالل تنظيم عالقة الفرد بالمجتمع او الجماعات او االحزاب مـن خـالل تطـوير                 

                                                 
، 1996المؤسسة الفلسطينية لدراسـة الديمقراطيـة   :  رام اهللا، مواطن .مساهمة في نقد المجتمع المدني     :عزميبشارة،   1

  .10ص
، 1999، رام اهللا موظف، المؤسسة الفلسـطينية لدراسـة الديمقراطيـة،            تخاباتالنساء الفلسطينيات واالن  : نادرسعيد،   2

  .11ص
  .3، ص2004، أيار جامعة بيرزيت ،مركز التعليم المستمر ، مجلة عين 3
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تنظـيم كافـة    الحكومات من خالل بناء وتحديث المؤسسات السياسية وتطويرهـا و       أو،  أفكارها

 والحكومات بحيث تصبح هذه العناصر مكتملة ذات اداء فعـال  واألحزابالعالقات ما بين الفرد    

 1.في المجتمع

                                                 
رسالة ماجستير غير منشورة نقال     االستيطان االسرائيلي في الضفة الغربية وأثره على التنمية السياسية،          اشتية، بالل،    1

 .مصطلحات ومفاهيم: الموسوعة الثقافية السياسية واالجتماعية والفكرية:  عامرعن مبيض،
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  للدراسة اإلطار النظري
 

  النظري اإلطار: األولالمبحث 
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 األولالمبحث 

  النظرياإلطار

 نسبة ال بأس بها من المجتمعات العربية بشـكل عـام، وفـي المجتمـع                المرأةتشكل  

، لذلك من حقها ان يكون لها تمثيال بارزا فـي           المرأة ما يقارب نصف المجتمع    الفلسطيني تمثل   

المؤسسات الفلسطينية كونها تشارك الرجل همومه السياسية، ومن هذه المؤسسات التي يبرز فيها 

  .البلدانكافة  في بالمرأة المجلس التشريعي اسوة المرأةدور 

للمرأة دور في التأثير على الحكومات وعلى صيغة القرار وصنعه وتأثيراته، ويتركَّز            و

 وذلك علـى    ،األولى على حقوقها المهدورة بالدرجة      فلسطينياكفاح المرأة عالميا وعربيا وحتى      

متقدمة مراحل مهمة   الدول  الكثير من ال  رأة البرلمانية في     وبلغت الم  حساب مشاركتها السياسية،    

، كـذلك هنـاك نسـاء     ومشاركتها السياسيةفي تحسين أوضاع المرأة وظروفها وحماية حقوقها   

 . عربيات بلغن مراتب جيدة في التأثير في ما يخص مكانة المرأة

 . العربيةللمرأةهذا المبحث واقع المشاركة السياسية ويناقش 

 العربية للمرأة السياسية مشاركةال واقع

 ًجزء ،العامة والحياة ،السياسية الحياة فيالعربيــة  للمرأة الفعالةالقويــة و المشاركة تعد

 في المرأة دوروتعاظم   تنامي ورغم. المجتمع في  الديمقراطيلوـالتح عملية منهاما   أساسياً

 ذلك لويتمث. ضعيفاً ليزا ال اسيالسي لالمجا في دورها  إنـف ،واإلجتماعية اإلقتصادية الحياة

 –العليا القيادات( القرار صنع مراكز وال سيما ،السياسية الرسمية الساحة في وجودها ضعف في

 العربية لالدو تنقسم عامة وبصفة). البلديات – البرلمان (التمثيلية المؤسسات وفي ) الحكومات

 : 1قسمين إلى

                                                 
 .19، جمعية نهوض وتنمية المرأة، بدون سنة نشر، صالمشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربيبيبرس، إيمان،  1



 15

 يـف قـالح ةـوخاص ،السياسية بالحقوق للنساء تعترف تدعم و  التي لالدو ليشم :لاألو القسم

 رـوالجزائ والمغرب تونس( ، ال الحصر  لالمثا لسبي على ومنها ،الترشح في والحق ،التصويت

  . )واليمن والعراق وسوريا واألردن ولبنان ومصر

  حـق  نـم رمهنـوتح يةـالسياس بالحقوق للنساء تعترف ال التي لالدو ليشم :يـالثان القسم

 ،التعيين دةـبقاع لتعم لزاـت ما التي )السعودية( لالمثا لسبي على نذكر أن ويمكن . بها التمتع

 .  المستويات كافة على ،االنتخاب بقاعدةعنها  االستعاضة وترفض

 أو التنفيذي توىـالمس على واءـس القرار صنع مراكز فى المرأة لتواجد بةـبالنس أما

ــريعي،   البيانات باختالف دولة لك فى الموضحة النسب لفوتخت ،التالي لالجدو فيوضحهاالتش

 .هذه الدول فى المتوفرة

 1ت العربيةا في البرلمانالمرأةنسب تواجد : )1(جدول 

 يةئوالنسبة الم المرأةعدد مقاعد  عدد المقاعد تاريخ االنتخابات الدولة

 %12 30 250 2003 سوريا
 %11.5 21 182 1999 تونس

 %10.8 3 325 2002 المغرب
 %9.7 35 360 2000 السودان
 %6.2 24 389 2002 الجزائر
 %5.5 6 110 2003 االردن
 %1.9 9 454 2005 مصر
 %2.3 3 128 2000 لبنان
 %0.3 1 301 2003 اليمن

 %0.0 0 40 2002 البحرين
 %0.0 0 65 2003 الكويت
 %0.0 0 120 2001 السعودية
 %0.0 0 40 1997 االمارات
 %3.7 3 81 1200 موريتانيا

                                                 
 .. ، مرجع سابقالمشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربيبيبرس، إيمان،  1
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 لالدو مستوى على البرلمان فى المرأة مشاركة نسبة تدنى ) 1(يتضح من جدول رقم     و

 ارتفاعها أقصى تبلغ النسب هذه كانت ناو ،السياسية نظمهم اختالف عامة على بصفة العربية

 تالخطوا مع تماشياً ،السورية للمرأة السياسية المشاركة نسبة ارتفاع يعكس وهذا ما ،سوريا فى

   .العامة الحياة في السورية للمرأة أكبر مشاركة لسبي في حالياً تتخذ التي

 العربية هي دون المستوى المطلوب، اذ بلغت        للمرأة المشاركة السياسية    أنيمكن القول   "

 المرأة مقارنة بمشاركة    ةالمائ في   3.7 العربية في الحياة العامة والسياسية       للمرأةنسبة المشاركة   

، ةالمائ في   38.8 فيها   للمرأةالخرى مثل اوروبا الشمالية والتي بلغت نسبة المشاركة         في الدول ا  

 فـي   14.3 للمـرأة قد بلغت نسبة المشـاركة      ف آسيا في     أما،  ةالمائ في   15.5 األمريكيتينوفي  

 1."ةالمائ

قـل النسـب    أ العربية هو من     المرأةمما سبق ان نسبة المشاركة السياسية لدى        ويتضح  

 المـرأة ، ويظهر ذلك جليا في التجربة المصرية، فعلى الرغم من ان            األخرى الدول   مقارنة مع 

 عضويتها في مجلـس     أن إالتتمتع بجميع حقوقها السياسية في االنتخابات والترشيح في مصر          

اما في االردن فقد شاركت النساء في االنتخابات النيابيـة          . الشعب والشورى تبقى منخفضة جدا    

 قياسـا للـدول   أيضـا ضئيلة تعتبر  وحصلن على ست مقاعد، وهذه نسبة )3200  (عامالعامة  

 2.االوروبية وغيرها

العمانية، في الحياة السياسية  المرأةما في دول الخليج العربي فيمكن الحديث عن تجربة         أ

 ال تحظـى بالـدعم االجتمـاعي        أنها السياسية إال  العمانية معترك االنتخابات     المرأةفقد دخلت   

 3.النيابية ما زال متواضعاالسياسية و لذلك فان تمثيلها في الحياة الكافي،

                                                 
، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر الوطني لدعم المرأة في االنتخابات ايجابيات وجود المرأة في البرلمان محمد، مصالحة، 1

 .2002نيسان : النيابية، عمان
 .المرجع السابق 2
مجلة جامعة دمشق للعلـوم     ،   والتوجهات الدولية والواقع   تالتمكين السياسي للمرأة العربية بين القرارا     بلول، صابر،    3

 .673، ص 2009، العدد الثاني، 25 المجلد قتصادية والقانونية،اال
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ـ              يلقي للمرأة العربية تجارب مضنية في مجال إثبات وجودها في الحياة السياسـية، وس

 تأثيرهـا  كونها تجربة حديثـة ولهـا   , الضوء على تجربة المرأة األردنية في هذا الشأن      الباحث

يني، سيما ان المجتمع االردني له ارتباطـات وثيقـة مـع            المباشر على الواقع السياسي الفلسط    

 .المجتمع الفلسطيني

توجان فيصل التـي    االنتخابات االردنيه    فازت للمرة األولى في تاريخ       1993في العام   

 مقاطعـة عـدد مـن    )1997(وشهدت انتخابـات    . في المجلس » الشركس«حصلت على مقعد    

الحملة الواسعة  من  رغم  الوعلى  . المنظمات النسائية األحزاب السياسية والنقابات المهنية وبعض      

لم تنجح أي فالتي نظمتها الهيئات النسائية إليصال عدد من النساء الكفؤات إلى السلطة التشريعية 

ومن أسباب عدم وصول المرأة األردنية إلى البرلمان قانون االنتخابات الذي يستند إلـى              ! منهن

. تصادي والموروث االجتماعي وتعقيد اإلجراءات االنتخابيـة      مبدأ الصوت الواحد، والعامل االق    

هو مبدأ معمول به منذ أكثر من نصف قرن، إذ          و ,  في األردن  البرلمانية» الكوتا«ويوجد نظام   

برلمانية للبدو، وثانية للمسيحيين، وثالثة لألردنيين من أصل شركسي، أي أن هناك » كوتا«توجد 

النسائية فإنه تم تشـكيل     » الكوتا«أما بالنسبة إلى    . وثالثة أثنية اجتماعية، وأخرى دينية    » كوتا«

النسائية لضمان مشاركة عادلـة     » الكوتا« من أجل اعتماد مبدأ      )1996(التحالف النسائي العام    

 .1للمرأة في االنتخابات النيابية

 الصـوت الواحـد     مبدأ يمثل   ان قانون االنتخابات االردني الذي    مما سبق يتبين للباحث     

والعامل االقتصادي والموروث االجتماعي، اضافة الى نظام الكوتا الذي يحد نسبيا من حصـة              

 فـي   وتأثيرهامشاركتها السياسية   وضعف   اضمحالل   إلى ذلك   أدى , في البرلمان  األردنية المرأة

 تشكيل تحالف نسائي اردني لتعزيز موقعها في الحياة السياسية،          إلى دفعها    ما صنع القرار، وهذا  

ستفاد من هذا، ان الواقع الفلسطيني السياسي يتقاطع مع الواقع االردني من ناحية المعوقـات               وي

 الفلسطينية لم تخطو خطوة المرأة أن إال ومشاركتها السياسية، المرأةالتي تحول دون تعزيز دور 

، ردنياأل كما هو الحال في الواقع       باتجاه ترسيخ موقعها السياسي، للحد من تلك المعوقات       واحده  

                                                 
 ، 2007\12\1، 1912، من تجارب العربية في الحياة السياسية، العدد صحيفة الوسط األردنيةالخياط، الهام،  1
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وذلك بتشكيل تحالف نسائي فلسطيني يضم مختلف القطاعات النسوية، لتشكل ضغطا على صانع          

 .القرار في الحياة السياسية الفلسطينية

بنت ت فإنها ،هااستقالل على الجزائر لحصو نذـم التجربة الجزائرية فانه     إلىوباالنتقال  

ــة متتالية بصفة  طريق عن  ومراجعته1989  ودستور1976و 1963 سنة في دساتير ثالثــ

ــاعال  أساسيا دورا 1989 دستور لسج  وقد1996 سنة استفتاء  التعددية نحو بواسطة تفتحهوف

 توافقي  فلخـص   يتثالثة  ال الدساتيره  هذ بين كالمشتر القاسم ولكنالقتصادي،  ا السياسية والتفتح

 مساواةو ,الجنسين بين المساواةو اإلنسان حقوق عن اإلعالنواإلنسان  لحقوق العالمية ئالمباد

 إلى العامة والسياسية باإلضافةت لالنتخابا والترشحت التصوي حقوق في ذكور واإلناثال مشاركة

 .الوطني القانوني النظام مع عليها المصادق القواعد لتكام

 بينتؤثر على العالقـات      لم 1989 دستور في عليها المنصوص السياسة تعدديةـال نا

 بين متأرجحة تلتغيرا المرشــحات نسبة تخضع  وقد،االنتخابيــة فسةالمنا في والنساء لالرجا

 عيتهاـلوض  راـنظ زابـاألح عوـمجم ىـعل توقفـي ت الالمترشحا وعدد% 7و  % 2,8

 . للمرشحات ممون أهم عتبارهااالنسوية ب تالترشحا هتجا

 1997 لسنة التشريعية االنتخابات   لخال الحزبية المنافسة في منخرطا حزبا 39 بين من

ـ قدم دـق 3/2 أي 29 ناف  األحزاب قوائم في مسجال مترشحا 7184 بين ومنت،  مترشحا واـ

  1.جلينـالمس حينـالمترش نـم % 4.52 بنسبة أي نساء هم 325 ناف

 هناك عدة حقب زمنية سياسـية       أن الجزائرية   للمرأةمن الواضح من التجربة السياسية      

مما انعكـس  و تعديالت على عدة دساتير،      إلى دىمما أ ارتبطت كلها بظروف الواقع الجزائري،      

على الحياة السياسية بين الجنسين، واختلفت نسب التمثيل في البرلمان الجزائري، وفـق نظـام               

 المـرأة معين تحدده الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية ، وبالرغم من ذلـك تمتعـت              

ياسية، وهذا قد يكـون بسـبب دعـم          على القرارات الس   التأثيرالجزائرية بحضور ملحوظ في     

                                                 
 .163 ، ص2004، تونس، تحديات امام التكريس للمواطنة: المشاركة السياسية للمرأة العربيةبن جاب اهللا، سعاد،  1
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االحزاب لها، للمحافظة على موقعها السياسي وتمثيلها في البرلمان، ويتشابه هذا ايضا مع الواقع       

 أن إال في المشـاركة السياسـية،       المرأةالفلسطيني، في تغير قانون االنتخابات، وتذبذب حصة        

 ,وتحتل مكانا لها في قبـة البرلمـان        الفلسطينية  استطاعت نسبيا ان تحافظ على تبوئها          المرأة

 على مجريـات الحيـاة      التأثيركوتا بنسبة معينة تستطيع ان تصنع قراراتها في         على  وحصولها  

 . السياسية الفلسطينية
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 المبحث الثاني

  والواقععيقاتالدور السياسي الم: المرأة الفلسطينية

ياة االقتصادية واالجتماعيـة     في مختلف نواحي الح     بارزاً  المرأة الفلسطينية دوراً   شغلت

والسياسية في فلسطين على مختلف العقود، كما لعب تتابع احتالل فلسطين في إبراز دور المرأة               

الفلسطينية في النضال ضد االحتالل على كافة الصعد، وسيتم التركيز في هذا الفصل على دور               

قضايا، سواء أكانت ضـد     المرأة السياسي الرسمي وغير الرسمي في النضال من أجل مختلف ال          

وما نتج عنهما من نكبات لحقت بـالمجتمع  ) خاصة االحتاللين البريطاني واإلسرائيلي (االحتالل  

 .الفلسطيني، أو في النضال من أجل نيل حريتها والدفاع عن قضاياها وحقوقها المشروعة

 مـن  في ظل عمل المرأة الفلسطينية السياسي، كان هناك عدد من المعيقات التي حـدت   

 ونموه ونضوجه، تركزت هذه المعيقات وتباينت تبعا للمرحلـة          الدورفعالية دورها أو تعثر هذا      

 معيقات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية       بأنها  هذه المعيقات  تفصيلالتاريخية، إال أنه يمكن     

 .وقانونية وذاتية

حكومـة وطنيـة   المتمثلـة ب  من ناحية أخرى فإن غياب المؤسسة السياسية الرسـمية و

 الدور البـارز فـي   ذا الغيابفلسطينية أدى إلى التقليل من فاعلية دور المرأة السياسي، وكان له     

عدم تراكم المكتسبات التي حققتها المرأة خالل عقود من النضال، وسيتم تناول هذا األثر علـى                

رأة الفلسطينية تاريخيـا   فغياب الدولة الفلسطينية المستقلة حرم الم،المرأة وفعالية عملها السياسي 

 عالوة على أن غياب المؤسسة      ، كما حدث في أغلب المجتمعات في العالم       ،من الرعاية السياسية  

 .السياسية الرسمية أضعف من قدرات المرأة السياسية

 الدور السياسي للمرأة الفلسطينيةطبيعة  :المطلب األول

 تفصـيل  السياسي، ال نستطيع     عند تناول موضوع المرأة الفلسطينية ودورها في العمل       

موضوعة االستعمار وعملية التحرر أو المقاومة الوطنية التي        التطرق ل هذا العمل السياسي دون     

تصاحبها، وذلك ألثر االستعمار الواضح في كافة نواحي حياة النساء وخاصـة فـي موضـوع       
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 قيـام   قـت نفسـه   الو الالمساواة في المجتمع الفلسطيني، وفـي        ضدتأجيل النضال االجتماعي،    

 .1ة التي ترسخ هيمنته وتضمن التبعية لهياالستعمار بمحاولة التحكم بالقيم الثقاف

ويرى الباحث أن للمرأة الفلسطينية دورا رياديا بارزا في العمل النضـالي فـي كافـة                

المراحل التاريخية التي مر بها الشعب الفلسطيني وفي مقاومة االستعمار، ولم يكن دورها فـي               

قد ساهمت في الحفاظ على الهوية الوطنيـة الفلسـطينية، وتعرضـت            ف النضال عابرا،    مسيرة

 وقدمت الشهيدات واألسيرات، وكان منهن القائدة والمكافحـة وحاملـة           ،لمختلف أنواع التعذيب  

وسيستعرض الباحث هذا الدور الريادي في معظم المراحل المفصلية التي         . الخ..السالح والطبيبة 

 سنة األخيرة، وألهمية الدور النضالي للمـرأة الفلسـطينية سـيتم            ةالمائ في   مرت بها فلسطين  

 . واالحتالل اإلسرائيلي،االحتالل البريطاني:  همامهمتينالتركيز على حقبتين 

 ياسي في حقبة االحتالل البريطانيدور المرأة الس:  األولالفرع

 المرأة السياسية في حقبة     يعطينا التاريخ المدون معلومات قليلة ومتضاربة حول مشاركة       

خاصة أن هذا التدوين أخذ الطابع النخبوي،       وبم،  )1936(االحتالل البريطاني وخاصة قبل عام      

بمعنى أنه ركز على المشاركة السياسية للحركة السياسية المدنية، بما تحتويه من نساء الطبقـة               

 .2يات ومشاركتهن السياسيةالعليا والوسطى، في حين أننا ال نجد ما يؤرخ لعمل النساء الريف

  مشاركة المرأةأدته الذي مهمإال أن الرواية الشفوية للتاريخ تعطينا تأكيدا على الدور ال

 فـي  مهم نشاطالسياسية في الثورات والهبات الوطنية، حيث كان للنساء الفلسطينيات في الريف        

 الدور في استكشاف مواقـع      دعم الثوار المسلحين من خالل إمدادهم بالمؤن الغذائية، وكان لهن         

العدو وتحركاته، وبناء الحواجز والدفاع عن القرى والمشاركة فـي المظـاهرات والنشـاطات              

العسكرية، أما عن النساء في المدن الفلسطينية فكان دورهن يتمحور حـول كتابـة العـرائض                

                                                 
 ، المجلد األول، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العـالمي والديمقراطيـة          وضعية المرأة الفلسطينية دراسات وتقارير     1
 ، 32ص ، 2003، "مفتاح"
 ، 21ص ، 2005، مركز المرأة لألبحاث والتوثيق، أدوار المرأة الفلسطينية في الثالثينات :ء عبد الهادي، فيحا2
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 دورا ةسـطيني  المرأة الفلقدمتوقد  )1921،1922(واالحتجاجات في بداية االنتداب البريطاني 

 : وذلك على مستويينومتميزارياديا 

 ".ثورة البراق  "1929المشاركة في ثورة وإضرابات عام : األول

تشكيل لجنة السيدات التي أدت إلى تشـكيل االتحـاد النسـائي فـي القـدس وتنظـيم                   :الثاني

 .1المظاهرات

ـ    تأكد ،)برفيقات القسام (كما برز إطار نسائي كان يعرف        ة الشـفوية    وجـوده الرواي

 وشـجعهن علـى     ،فقد استهدف الشيخ القسام النساء في دروسه السياسـية والدينيـة          . 2للتاريخ

االنخراط في الثورة، وقام بتأسيس حلقات محو األمية لتعليم النساء، وقام بتأسـيس مجموعـات              

 .3"رفيقات القسام"نسائية عسكرية سميت

م، على الصعيد السياسي    1936رة   في المشاركة في ثو    اً واضح اًحضوركان للمرأة   كما  

فعلى الصعيد السياسي االجتماعي تمحور دور المرأة في توفير المؤن          . واالجتماعي والعسكري 

الغذائية للثوار، والتحريض والتشجيع بهدف رفع الروح المعنوية والمشاركة في المظـاهرات،            

 ونقـل   ، ونقل األخبار  ،ريدوالدور الطبي من خالل تقديم اإلسعاف األولي للجرحى، والعمل بالب         

 وإخفاء الثوار وتهريبهم، وتمويه ومراقبة الطرق، وتخليص الرجـال مـن اإلنجليـز              ،الرسائل

وضرب الحجارة، وإعداد مشاعل للثوار، والحفاظ على سرية المكالمات، وتأسـيس االتحـادات     

 .4والجمعيات، والمشاركة في المؤتمرات السياسية

                                                 
 . 32 ص مرجع سابق، المجلد األول،  الفلسطينية دراسات وتقاريروضعية المرأة 1
 . 22-21 ص مرجع سابق، أدوار المرأة الفلسطينية في الثالثينات، :ء عبد الهادي، فيحا2
 . 66 ص  مرجع سابق،، المجلد األول،وضعية المرأة الفلسطينية دراسات وتقارير 3
 ،2005فلسـطين، رام اهللا،     ، مركز المرأة لألبحاث والتوثيق،    ية في الثالثينات  أدوار المرأة الفلسطين   :ء عبد الهادي، فيحا   4

 . 32ص 
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بغسله  حور دور المرأة في إخفاء السالح ونقله واالهتمام       أما على الصعيد العسكري فتم    

 األحيـان المشـاركة فـي       بعـض  وفي   ،وتزييته وتنظيفه وتعبئته، والتدرب على حمل السالح      

 .1المعارك

م 1948)-(1939انقسمت المساهمة السياسية للمرأة الفلسطينية في الفترة الواقعة بـين           

 .ياسي اجتماعي منظم وعمل س،إلى عمل سياسي اجتماعي غير منظم

وتركز دور النساء المدنيات في العمل السياسي االجتماعي غير المنظم على العمل فـي            

المجال االجتماعي والثقافي المرتبطين بالعمل السياسي، والمشاركة في االحتجاجـات الشـعبية            

 قـرار   والمظاهرات الجماهيرية، والمشاركة في الصدامات التي نشبت بين العرب واليهود بعد          

 ".اليهودية"التقسيم، ومقاطعة البضائع األجنبية 

أما مشاركة المرأة الريفية فاستمر عملها كحلقة وصل بين الثـوار ونقـل المعلومـات               

، والتنبيه على خطورة بيع األراضي والتصدي للجنود اإلنجليـز واالشـتباك            مهمةوالرسائل ال 

 .2معهم

ظم فتمثل بتكـوين الجمعيـات واالتحـادات        أما بالنسبة للعمل السياسي االجتماعي المن     

ذات الطابع الخيري التي ركزت على تعلـيم الفتيـات          " جمعية التضامن النسائي  "النسائية، مثل   

 .3في غزة التي كانت ذات طابع سياسي اجتماعي" التقدم النسائي"وتأهيلهن اجتماعيا، وجمعية 

 عدد من المنظمات النسائية السرية    برزأما بالنسبة للدور العسكري للمرأة الفلسطينية فقد        

التي كان لها دور سياسي اجتماعي عسكري، ومن أبرز هذه الجمعيات في تلك الفتـرة جمعيـة      

 .4"مهيبة خورشيد" التي أسستها "زهرة األقحوان"

                                                 
 .92 سابق، ص رجع مأدوار المرأة الفلسطينية في الثالثينات :ء عبد الهادي، فيحا1
، 2005 اهللا، فلسطين، رام، مركز المرأة لألبحاث والتوثيق، أدوار المرأة الفلسطينية في األربعينيات :ء عبد الهادي، فيحا2

 . 15ص 
 .38-30، ص رجع السابق الم3
 .43سابق، ص ال رجعمال 4
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ويرى الباحث أن هذه المرحلة اتسمت بمشاركة سياسية نشطة للمرأة علـى المسـتوى              

تيجة لألحداث الدرامية واالستثنائية التي عاصرتها المنطقة فـي         الرسمي وغير الرسمي، وذلك ن    

ذلك الوقت، األمر الذي أدى إلى وجود حراك متنوع على كافة الصعد ومن ضـمنها الصـعيد                 

 .  جدا للدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينيةمهمةالسياسي، حيث كانت المعركة 

 م1967)-(1948دور المرأة السياسي في الفترة من :  الثانيالفرع

عقد أول مـؤتمر نسـائي      بمواجهة الظروف المستجدة    في  النساء الفلسطينيات    بدأ نشاط 

، وانبثقت عنه اللجنة التنفيذية لجمعية السيدات العربيـات،         1929فلسطيني في مدينة القدس عام      

ة إلى  ثم أنشئ في العام نفسه االتحاد النسائي العربي في القدس وآخر في نابلس، حيث قام إضاف               

اللجنة التنفيذية لجمعية السيدات العربيات بأدوار متعددة اقتصادياً واجتماعيـاً وثقافيـاً ووطنيـاً           

متمثلة في المظاهرات، وتقديم االحتجاجات إلى المندوب السامي البريطاني، وإرسال الرسـائل            

 1.إلى الملوك والحكام العرب

فلسطيني أوضاعا طارئة، حيـث      على الشعب ال   )1948( النكبة الفلسطينية عام     فرضت

تشرد الفلسطينيون وتشتتوا، وانهارت القاعدة االجتماعية واالقتصادية التي كانت تنظم حيـاتهم،            

 ومن ضمنه المرأة، دخلت مفـاهيم       ،كافهي  أفراد المجتمع الفلسطين  وبهذه التطورات التي مست     

 .2 األرض المنزلاق خروج المرأة للعمل خارج نطومنهاوسلوكيات جديدة على المجتمع، 

 وإقرارها، والقوانين التشريعات صياغة في تاريخيا المرأة بمشاركة تتعلق مشاكل وهناك

 تميـزت   السابقة القوانين فجميع التشريعات، صياغة في للمشاركة جدية فرصة أي لها يتح لم و

 السلطة تأسيس قبل الفلسطينية المرأةف ،بكونها لم تعط المرأة الفلسطينية الحد األدنى من حقوقها        

 حـق  قصـرت  ذكوريـة  القوانين كانت حيث السياسية، حقوقها ممارسة من حرمت الفلسطينية

 قـانون  أو ،(1960) عـام  لالنتخابات األردني بالقانون سواء الذكور، على واالنتخاب الترشح

                                                 
  http://awfonline.net/page/ph/2004/MOS.htm : موقع ملتقى المرأة العربية االلكتروني1
 .73 السابق، ص رجع الم2
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 عام في يلياإلسرائ االحتالل قبل غزة في النافذة المصرية القوانين في أو ،(1955) لعام البلديات

(1967)1. 

 بعد النكبة وبصـورة عفويـة،       مهما دورا   أدينويرى الباحث أن النساء الفلسطينيات قد       

حيث اتسع نشاطهن ليشمل توفير الخدمات في ظل غياب الدولة وخدماتها، وكـان دور المـرأة                

عر محوريا في الحفاظ على الهوية الوطنية واالنتماء الفلسطيني وحق العـودة وتـأجيج المشـا              

 .الوطنية

وتطور العمل السياسي للمرأة الفلسطينية، واستمر عمل النساء ونشاطهن فـي معالجـة             

الجرحى من خالل التدريب على اإلسعاف األولي والتمريض، واستمرار العمـل التحريضـي             

 .2والثقافي، والعمل كحلقة وصل بين الثوار وإمدادهم بالمؤن، والمشاركة في النشاطات العسكرية

 بل تطور إلـى تأسـيس عـدد مـن           ،تف المرأة بالعمل في هذه المجاالت فحسب      لم تك 

الجمعيات التي كان هدفها األساسي سياسيا، فالربط بين العمل السياسي واالجتماعي والثقافي غدا    

 .3أكثر وضوحا في عمل هذه الجمعيات

ات واستمر دور النساء في النضال بعد النكبة، من خالل تأسيس عشرات الجمعيـات ذ             

 عنيت هذه الجمعيات بمساعدة المجتمع مـن االنهيـار          فقد ،الطابع الخيري واإلغاثي في المدن    

  التـي  االقتصادي واالجتماعي الشامل، فنشأت جمعيات لرعاية األيتام والمشـردين والالجئـين          

، وكان لهـذا العمـل دور   4على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للمرأة واألسرة    عملها   ركزت

دي في توحيد جهود النساء وطاقاتهن وتطوير آليات العمل واألنشطة التي يقمن بها بما يخدم تمهي

 .أهدافهن على المدى البعيد

                                                 
 مركـز   ،)2006-1996(اء التشريعي والرقابي والسياسي للمجلس التشـريعي الفلسـطيني          األد : البرغوثي، مروان  1

 .187، ص 2010لبنان، -دراسات الوحدة العربية، بيروت
 ص  ، الهيئة الفلسطينية لالستعالمات،   مجلة رؤية  ،دور المرأة الفلسطينية تاريخه الحديث والمعاصر      : الصوراني، غازي  2

10. 
 . 75-74ص مرجع سابق، ، أدوار المرأة الفلسطينية في األربعينيات :ء عبد الهادي، فيحا3
 .2003، 33ص مرجع سابق، ، المجلد األول، وضعية المرأة الفلسطينية دراسات وتقارير 4
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كان لهذه المؤسسات دور بارز في الحفاظ على مكتسبات المرأة وتثبيتها، واالسـتفادة             و

 وذلك من خالل الدعم      من الزخم والفاعلية،    نوعاً من تجاربها النضالية السابقة في إكساب عملها      

 .المادي والمعنوي الذي قدمته للمرأة

 التي كانت عبارة عن مؤسسات نسائية خيرية        -في تلك الفترة  -وتتويجا لدور الجمعيات    

كدور األيتام ومراكز المسنين وغيرها في إغاثة األسـر المنكوبـة وإعـادة المـرأة وتأهيلهـا         

 1965أسيس االتحاد العام للمرأة الفلسطينية عـام        لتتوج نضاالت المرأة في هذه الفترة بت       مهنيا

، وكان  1كتنظيم شعبي نسائي له دور اجتماعي وسياسي بين صفوف النساء في المناطق المحتلة            

االتحاد “حيث تم تأسيس     ذلك بمثابة انتقال للمرأة من العمل الخيري والثقافي إلى العمل السياسي          

 . 2فع مستوى المرأة اقتصاديا واجتماعيا وصحياالذي كان يهدف إلى ر” النسائي الفلسطيني

االتحاد العام للمـرأة    “وفي أواسط الستينات تم تأسيس منظمة التحرير وجناحها النسائي          

، الذي كان يهدف إلى تعبئة المرأة الفلسـطينية والنهـوض بمسـتواها االجتمـاعي               ”الفلسطينية

ة في تنظيم أنفسهن ونضالهن تحت      الخ، األمر الذي أعطى للنساء فرص     ..واالقتصادي والصحي 

 .3مظلة واحدة

 م1987)-1967(دور المرأة السياسي في الفترة من :  الثالثالفرع

م بتطور العمل النضالي والسياسي الفلسـطيني،  1967اتسمت الفترة التي أعقبت هزيمة   

 حيث خاضت المرأة تجربة النضال جنبا إلى جنب مع الرجل، وتعددت مظاهر مشاركة المـرأة              

السياسية في هذه المرحلة، حيث التحقت بالكفاح المسلح والعمل السري، وشـاركت فـي نقـل                

، وإيواء الفدائيين، وقدمت الشهيدات واألسيرات، وشاركت فـي المظـاهرات            وتخزينها األسلحة

والمسيرات ومختلف المهام الوطنية المتنوعة، كما وظفت خبرتها السابقة في العمـل النضـالي              

                                                 
 . موقع ملتفى المرأة العربية االلكتروني، مرجع سابق1
 .11 ص جع سابق، مردور المرأة الفلسطينية تاريخه الحديث والمعاصر، : الصوراني،غازي2
،القـدس،  )PASSIA(الجمعية الفلسطينية األكاديمية للشـؤون الدوليـة        ،  النساء في فلسطين المعاصرة    : هولت، ماريا  3

 . 28 ص ،1996
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ري ووعيها السياسي، فقامت بتشكيل العديد من األطر والمنظمـات والجمعيـات            ونضجها الفك 

 .1النسوية ذات الطابع الجماهيري الوطني والحزبي

لقد شهدت هذه الفترة نشاطا وانتشارا قويا للجمعيات واالتحادات النسـائية ذات الطـابع     

 المتخصصة بإغاثـة    الخيري والسياسي، حيث نشطت دور األيتام ومراكز المسنين والجمعيات        

العائلة وتأهيل المرأة وإعدادها، وتكون عدد من االتحادات التي عنيت بالشأن السياسي الفلسطيني 

 .2كهدف رئيسي

، وأصـبح   1967كان االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في بداياته عندما حلت نكسة عام            

وبعض " عصام عبد الهادي  "اد  بعدها غير مشروع، فقد قامت قوات االحتالل بإبعاد رئيسة االتح         

من عضواته بتهمة التحريض على االحتالل والتنظيم والمشاركة في المظـاهرات والمسـيرات             

 .3واإلضرابات

كما كانت مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة الحزبية كثيفة في السبعينات، حيـث تـم              

المرأة السياسي والمد الـوطني     بسبب تزايد نشاط    ” اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني    “تشكيل  

اتحـاد  “، و ”اتحاد لجان العمل النسـائي    “الذي ساد تلك الفترة، ثم بزغت أطر نسويه جديدة مثل           

 4.”اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي“، و”اتحاد لجان المرأة الفلسطينية“ و،”لجان المرأة العاملة

والنساء الفلسطينيات، وكـان    حيث عملت هذه األجسام حلقة وصل بين الحركة الوطنية          

وفي هذه المرحلة دخـل العمـل       . لها دور رئيس في نشر الوعي بين النساء وتجنيدهن سياسيا         

النسوي حيزا جديدا، حيث اهتم بالعمل النقابي والتنظيم السياسي، األمر الذي أدى إلى استشـهاد             

 .5واعتقال العديد من النساء الفلسطينيات

                                                 
 .12ص مرجع سابق،  دور المرأة الفلسطينية تاريخه الحديث والمعاصر، : الصوراني، غازي1
 جمعية الدراسات النسوية التنموية     ،رأة الفلسطينية بين الشكل والمضمون    المشاركة السياسية للم   : إسماعيل، دنيا األمل   2

 .3 ص ،2008الفلسطينية، 
 . 75ص ، 2002، المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية، مؤتمر المرأة الفلسطينية ومعركة الصمود 3
ــل  4 ــا األم ــماعيل، دني ــع رؤ    : إس ــية، موق ــاركة السياس ــطينية والمش ــرأة الفلس ــي الم ــة االلكترون : ي

html.5page/5/roya/arabic/STATE/sites/ps.gov.idsc.www://http 
، مركز المـرأة    2009،  المرأة الفلسطينية في األحزاب السياسية بين الحضور والغياب       نسرين عواد،   و الشافعي، كمال    5

 ، 13ص الفلسطينية، 
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اسـتطاعت أن تحقـق العديـد مـن          لفلسطينية في هذه الفترة   ويرى الباحث أن المرأة ا    

المكتسبات من خالل الدور غير التقليدي الذي لعبته، ومن خالل كسر نظرة المجتمع التقليدية لها            

 : وللدور المطلوب منها، وذلك لعدة أسباب من أبرزها

 في النضال والثـورة      طبيعة الدور السياسي الملقى على عاتق المرأة الفلسطينية والمتمثل         :أوال

 .وما له من محددات تقيد قدرة المرأة على المشاركة الفعالة

 المرأة الفلسطينية تعيش في مجتمع عربي تقليدي وهذا بدوره يحـد مـن نشـاط المـرأة                  :ثانيا

 .السياسي

 ا كانت في السابق حكـرا علـى       وعلى الرغم من ذلك فقد كان للمرأة الفلسطينية أدوار        

دالل "القيام بالعمليات العسكرية آنذاك من أمثال       وتعرضها لإلبعاد واالعتقال،     سواء في    ،الرجال

ديـر  (وهي تقـود مجموعـة      ، في مدينة يافـا    1978-3-11والتي نفذتها بتاريخ     ،1"المغربي

 ..في عملية الشهيد كمال عدوان،)ياسين

 م1993-1987دور المرأة السياسي في الفترة من :  الرابعالفرع

م، حيـث كانـت     1987أة السياسي مع تفجر االنتفاضة األولـى عـام          تطور دور المر  

 شاركت فيه كافة جماهير الشـعب الفلسـطيني رجـاال ونسـاء،      ،االنتفاضة فعال شعبيا بامتياز   

وعلى كافة األصعدة السياسية واالقتصادية  ،اتسمت هذه المشاركة بالفعالية وااليجابية والشموليةو

 .فيةوالكفاحية واالجتماعية والثقا

اتسمت الفترة األولى من االنتفاضة األولى بحجم كبير ومفاجئ لمشاركة المرأة، امتدت            و

، وأدت إلى تغييـرات فعليـة       )العمرية والمهنية والجغرافية  (إلى كافة الفئات النسوية الفلسطينية      

 .2على صعيد وعي المرأة ودورها السياسي واالجتماعي واالقتصادي

                                                 
 http://www.shbabq.com/moltqa/showthread.php?t=447ملتقى شباب قلقيلية، على الموقع االلكتروني  1
 . 93ص ، 1990، مركز بيسان للبحوث واإلنماء، مؤتمر االنتفاضة وبعض قضايا المرأة االجتماعية 2
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في المظاهرات واالعتصـامات واإلضـرابات ورمـي         ينيةكما شاركت المرأة الفلسط   

الخ، وساهمت في تحرير عدد كبير      ..الحجارة وزجاجات المولوتوف وزيارة الجرحى والمعتقلين     

من شبان االنتفاضة وتخليصهم من جنود االحتالل، وتعرضت المرأة في هذه الفتـرة لمختلـف               

م 1990لشهداء بين النساء حتى عـام       صنوف التعذيب واألسر والجرح والقتل، حيث بلغ عدد ا        

 .1 شهيدة100أكثر من 

في مشاركتها في لجان التموين واإلغاثة واإلسـعاف          الدور االجتماعي للمرأة   تركزكما  

األولي، فضال عن اللجان النسائية التي كانت تقوم بوظائف متعددة مثل توفير الطعام للمنـاطق               

 . 2الشهداء والجرحىالمحاصرة، وتوفير األدوية ومساعدة عائالت 

 كبيره في كسر الحصار إسهاماتسهمت  أ المرأة الفلسطينية قد     وبناءا على ما سبق تكون    

أما على الصعيد التنظيمي فقد     . اإلسرائيلي المفروض على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية      

صالح القضية   في نشر الوعي والحشد ل     أسهمتتم تشكيل العديد من األطر واللجان النسوية التي         

الفلسطينية، وعملت على المساعدة في تنظيم حمالت مقاطعة البضائع اإلسرائيلية، والمشاركة في 

 .العمل السياسي من خالل المؤتمرات والندوات

وحركة , حركة المقاومة اإلسالمية حماس   -وفي هذه األثناء ظهرت الحركات اإلسالمية       

كان لها أثر في مشاركة المرأة السياسـية وتعزيـز           في أواخر الثمانينات، و    -الجهاد اإلسالمي 

دورها النضالي، وخاصة على صعيد العمل االجتماعي والخيري، حيـث شـجعت الحركـات              

اإلسالمية العمل االجتماعي والخيري للمرأة، واعتبرته دورا ومهمة أساسية من مهـام المـرأة              

 .3جمعيات والمؤسساتالفلسطينية سواء على المستوى الفردي أو على صعيد تأسيس ال

                                                 
 .102سابق، ص رجع  م،مؤتمر االنتفاضة وبعض قضايا المرأة االجتماعية 1
 .100 السابق، ص جع المر2
 . 32ص مرجع سابق، المرأة الفلسطينية في األحزاب السياسية بين الحضور والغياب،  :نسرين عوادو الشافعي، كمال 3
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 الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية من الضياع، وذلـك مـن            أسهمت المرأة في  كما  

خالل ممارساتها اليومية واإلبداع المتمثل في الرواية والتـاريخ الشـفوي، وتثبيـت الروايـة               

 .1الفلسطينيالفلسطينية من خالل الحكاية الشعبية، والتعبير بالفن، كالغناء والحياكة والتطريز 

 إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينيةدور المرأة السياسي بعد : الخامسالفرع 

، تغير المشهد السياسي    )1993( عام   مع تأسيس السلطة الفلسطينية وتوقيع اتفاق أوسلو      

الحركة الوطنية عموما   على  ذلك  وانعكس   المد الوطني والشعبي،     تأثرواالجتماعي الفلسطيني، و  

حركة النسوية، وانقسم موقف الحركة النسوية ما بين مؤيد ومعارض لهذا االتفاق، ومن ضمنها ال

وبعد إنشاء السلطة الفلسطينية ومؤسساتها وتكاثر المؤسسات غير الحكومية، إرساء قواعد ، تم             

 .2استقطاب عدد كبير من ناشطات الحركة النسوية والوطنية لصالح هذه المؤسسات

، أمـا  %18م ما نسـبته  (2004) في المجالس المحلية عام   وبلغت نسبة مشاركة النساء   

، وهي في معظمهـا  %29م حوالي  (2008)مشاركة المرأة في القطاع الحكومي فقد بلغت حتى         

 فمثال بلغت نسبة مشاركة     .القرارات الحساسه وصناعتها  وظائف هامشية ال ترتقي لدور صياغة       

، فيمـا   %7.5)  هيئة في منظمة التحريـر     أعلى(المرأة في مؤسسة المجلس الوطني الفلسطيني       

 عضـوا، واقتصـرت     124 نساء فقط من أصل      5بلغت نسبة مشاركتهن في المجلس المركزي       

 .3مشاركتهن في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على امرأة واحدة فقط

ـ               ا ويرى الباحث باالعتماد على ما سبق أن مشاركة المرأة في المؤسسات الرسـمية م

 الذي لعبته وما زالت تلعبه المرأة الفلسطينية، فنضال المرأة الـذي            المهمزالت ال ترتقي للدور     

استمر عدة عقود من الزمن يستحق أن يتوج بوضعية أفضل للمرأة كي تكمل مسيرتها النضالية،            

 .وتدافع عن حقوقها الشخصية إلى جانب نضالها الوطني
                                                 

 ، 45 جريدة حـق العـودة، العـدد         لسطينية بين التقليد والوطنية،   دور المرأة في الحفاظ على الهوية الف       : شديد، روال  1
 http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1715-art12 على الموقع .10/9/2011

 . 32ص مرجع سابق،  السياسية بين الحضور والغياب،المرأة الفلسطينية في األحزاب  :نسرين عوادوالشافعي، كمال  2
، 2009 وزارة شؤون المرأة، السلطة الوطنية الفلسطينية، واقع المرأة الفلسطينية في الحياة السياسـية،  : عاصي، أمين  3

 ، 9-6ص
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أهمية دور المؤسسات النسوية فـي الوصـول إلـى          أما التيارات اإلسالمية فقد أدركت      

مختلف شرائح المجتمع، فعملت على إنشاء عدد من الجمعيات الخيرية، فقامت بتأسيس جمعيـة              

م، وكلتاهما في رام اهللا، وجمعية      1997عام  " الخنساء"م، وجمعية   1996عام  " الهدى اإلسالمية "

وكان لهذه المؤسسات دور هام في العمل       حنين في نابلس، وجمعية النساء المسلمات في القدس،         

 .1الخيري والمجتمعي الفلسطيني

 وما تبعـه مـن تشـكيل السـلطة          ،وبة الجديدة المتمثلة باتفاق أوسل    ومن هنا فإن الحق   

 :الفلسطينية تركت آثارها على المرأة الفلسطينية باتجاهين

 .االنقسام السياسي الفلسطيني في التوجهات النسوية: أوال

 .مستوى ذلك العملضعف ضيق فرص عمل المرأة و :ثانيا

فمن ناحية االنقسام السياسي جاء الموقف السياسي للمرأة الفلسطينية منسجما مع المواقف 

الحزبية للتنظيمات من اتفاق أوسلو، وهذا بدا واضحا على عمل المؤسسات النسوية المعارضـة         

 .أو المؤيدة التفاق أوسلو

المرأة الفلسطينية ومستواه فقد شكل إنشـاء مؤسسـات          فرص عمل    قلةأما فيما يخص    

  مميـز  مرأة الفلسطينية دور  ل ل كان حيث   ،المجتمع المدني موقعا متقدما بالنسبة للمرأة الفلسطينية      

 .إلى الطموح المأمول كما بينت األرقام ذلك سابقايرق  لملكنه وفي مؤسسات السلطة الفلسطينية،

 اسي في انتفاضة األقصىلمرأة السيدور ا:  السادسالفرع

مع تفجر انتفاضة األقصى وتصاعد العمل النضالي ضد االحـتالل اإلسـرائيلي، أخـذ            

الشعب الفلسطيني يناضل بكافة شرائحه المختلفة، وعمدت المرأة إلى أخذ دورها فـي النضـال              

 .ة واالقتصادية الرسمية وغير الرسمي،على كافة األصعدة السياسية واالجتماعية والثقافية

                                                 
، ات المرأة دورية دراس ، مجلة   ، مقاالت نساء حركة المقاومة حماس والموقف من النساء االستشهاديات        : جاد، إصالح  1

 .13 12ص ، 2011شباط  جامعة بيرزيت، العدد السادس،
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وكانت مشاركة المرأة على الصعيد السياسي نوعية، فقد شاركت في االنتفاضـة مـن              

خالل المشاركة في المسيرات والمظاهرات واالعتصامات، وكانت عرضة لالعتقال والجـرح            

 حيث,كان للمرأة بروزا أكثر   واالستشهاد، كما قدمت العديد من االستشهاديات، ومن ناحية أخرى          

 وعقدت الدورات وشاركت في     ، النضالي، وأصدرت البيانات   ن بدوره ساءالنعملت على توعية    

 .1المؤتمرات

أخذت المرأة على عاتقها ترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية ومفاهيمها، وبذلت الكثير      كما  

من التضحيات في سبيل إنجاح التعليم الشعبي، والمشاركة في إقامة العيـادات الطبيـة وتقـديم             

 .2وإيواء المطلوبيناإلسعاف للجرحى، 

 في العديد من الجوانب كان من  بارزاً شغلت دوراً  ويرى الباحث أن المرأة الفلسطينية قد     

لعدو اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسـطيني      اضمنها الجانب اإلعالمي، من خالل فضح ممارسات        

لى المدن أثناء القصف اإلسرائيلي ع   في  خاصة األطفال منهم،    ب و ،رجاال ونساء وأشباال وزهرات   

 . والقرى والمخيمات الفلسطينية

ركزت نشاطات المؤسسات النسوية في معظمها على الطابع الخيري اإلغاثي، فعلى           تلقد  

 االتحادات النسائية في معالجة المشاكل المتنوعة للنساء من خالل تطـوير            أسهمتسبيل المثال   

تماعي والنفسي لألمهـات، وتعزيـز   مهارات النساء القيادية والتكافل االجتماعي، واإلرشاد االج      

 .حمالت مقاطعة المنتجات والبضائع اإلسرائيلية

ويرى الباحث أن المرأة الفلسطينية أدركت أهمية نضالها الوطني ونجاعته، واستطاعت           

 علـى كافـة     مما انعكـس  ، وكان دورها النضالي شامال      ايجابيهأن توظف هذا النضال بطريقة      

 الحصار االقتصـادي،    سياسةالمرأة الحد من الضرر الناجم عن       نواحي الحياة، حيث استطاعت     

 حمل السالح وتهريبـه   كوتوفير المأكل والملبس والمسكن للمطاردين، والقيام بواجبها النضالي         

 . وتوفير االحتياجات األساسية لها، إلى المحافظة على األسرة والعائلة،أحيانا
                                                 

 ، 60ص .2002  القدس،، المركز الفلسطيني لقضايا السالم،مؤتمر المرأة الفلسطينية ومعركة الصمود 1
 .58 السابق، ص جع المر2
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  الفلسطينيةالعمل السياسي للمرأة معيقات: المطلب الثاني

تعد المشاركة السياسية للمرأة واحدة من أهم مؤشرات تطور المجتمع وتقدمـه، فعلـى              

 المرأة الفلسطينية، إال أنه ما تزال هناك العديد مـن           شغلتهالرغم من أهمية الدور السياسي الذي       

يعيش ظروفا األمور التي تقف عائقا أمام مشاركتها السياسية الفعالة في مجتمعنا الفلسطيني الذي        

تعيش المرأة الفلسطينية واقعا صعبا    كما أنها   استثنائية متمثال بوقوعه تحت االحتالل اإلسرائيلي،       

 .1متمثال بتأثرها بعوامل القمع االجتماعي والثقافي

 العمل السياسي للمرأة الفلسطينية ومشاركتها السياسية تتخـذ         عيقاتويرى الباحث أن م   

 تتعلق بمعيقات سياسية واقتصادية واجتماعيـة وثقافيـة    عيقاتهذه الم أبعادا متنوعة، إال أن أهم      

 المرأة هي المتضرر والمتـأثر األكبـر مـن هـذه            صبحوقانونية تتفاعل فيما بينها وتتشابك لت     

 .المعيقات

 معيقات سياسية واقتصادية: األولالفرع 

يقـات الخارجيـة    أهم المعيقات التي تواجهها مشاركة المرأة الفلسطينية تتمثل بالمع        إن  

كاالحتالل اإلسرائيلي، أما المعيقات الداخلية فهي انعكاس للحالة السياسية الداخلية، كمـا أنهـا              

 ياتتتعلق بالعقلية السياسية السائدة سواء كانت على مستوى المؤسسات الرسمية أو على مسـتو             

 .سياسية غير رسمية

 مشـاركة  إضـعاف  في   أساسي ثيرتأممارسات االحتالل القمعية بكافة أنواعها      ل كانلقد  

 وكثرة القيود المفروضة على حريـة الحركـة         ، ففي ظل فقدان األمن واألمان     .المرأة السياسية 

والتنقل، وما تتعرض له المرأة من عنف ومهانة وتحرش على الحواجز أثناء التفتـيش، فقـدت              

 قلت مشاركتها في الحياة     المرأة حريتها في التنقل الداخلي والخروج من مجتمعها المحلي، وبهذا         

 .العامة واألنشطة السياسية المختلفة

                                                 
 . 2002، نيسان 109د ، العدمجلة كنعان، جدلية الوطني والنسوي في نضال المرأة الفلسطينية :إبراهيممكاوي،  1
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 دورا هاما في تراجع هذه المشاركة ممارسات االحـتالل ضـد            أدتومن األمور التي    

المرأة الفلسطينية المتمثلة بالتحرش الجنسي والتهديد باالعتداء الجنسي فـي بعـض الحـاالت،              

 .1خال..والضرب واالعتداء والشبح والضغط النفسي

 في تراجـع    لظروف السياسية وتراجع الحالة السياسية واألمنية وتفككها دور       كان ل كما  

مكانة مشاركة المرأة السياسية، ويحد بنفس القوة ضعف التوجه السياسي لصانعي القـرار فـي               

 .2تحسين ظروف المرأة وتفعيل دورها السياسي وقدرتها على المشاركة الفعالة

 األحزاب السياسية الفلسطينية في عملية تنظيم أدتهيجابي الذي وعلى الرغم من الدور اإل  

المرأة وتشجيعها على المشاركة السياسية، إال أن العقلية الذكورية والسلطة األبوية في األحزاب             

الفلسطينية قد لعبت دورا سلبيا تجاه قضايا المرأة، حيث ركزت األحزاب على القضايا السياسية              

، وحدت من وصول المرأة إلـى المناصـب   3 مشاركة المرأة السياسيةوتجاهلت موضوع تعزيز 

 .4عم للرجال في المقاومة الوطنيةاالقيادية فيها، ورسخت فكرة دورها التقليدي كاحتياطي د

 االعتبارات القبلية والعشائرية والطائفية عبئا إضافيا على مشاركة المرأة السياسية           تمثل

 وتراجع ممارسـتها    ،ياب التقاليد الديمقراطية وحرية المرأة    الفعالة وتطورها، وخاصة في ظل غ     

 .غالبا ما يتم تهميش مشاركة المرأة تحت هذه االعتباراتففي الحياة السياسية واالجتماعية، 

 وغياب عمليـات االنتقـال      ،كما أن غياب الممارسة الديمقراطية في السلطة الفلسطينية       

- فاالستقطاب السياسي    ،ينية على المشاركة السياسية   السلمي للسلطة حد من قدرة المرأة الفلسط      

 أضـعف مـن دور المـرأة        -سواء على مستوى السلطة الرسمية أو على مستوى األحـزاب         

 ،لى فرض إرادة نسوية سياسية وطنية     الفلسطينية في إيجاد جسم نسوي ذي هموم سياسية قادر ع         

 .بيوأبقى العمل السياسي النسوي عرضة لالستقطاب السياسي الحز
                                                 

 .13-12ص، 5/10/2009، وزارة شؤون المرأة، السلطة الوطنية الفلسطينية، تقرير حول العنف ضد المرأة 1
 . 146، ص مرجع سابق، المجلد األول، وضعية المرأة الفلسطينية دراسات وتقارير 2
 .38 ص  مرجع سابق،،بين الحضور والغيابالمرأة الفلسطينية في األحزاب السياسية نسرين عواد، و الشافعي، كمال 3
مرجع سابق،  ،  2006-1996التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين           : جاد اهللا، حنين   4

 .68ص 
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أما العوائق االقتصادية التي تقف حائال بين المرأة ومشاركتها السياسية الفعالة، فتتمثـل             

 مما أدى إلى بروز عدد من  ،في حالة عدم االستقرار االقتصادي التي يعيشها المجتمع الفلسطيني        

 .الظواهر كالفقر والبطالة

، وخاصة أن إعادة إنتـاج       يعد الفقر والبطالة من معيقات مشاركة المرأة السياسية        لذلك

عالقات القوة والتحكم في الموارد القليلة يعود لصالح الرجل، األمر الذي يـؤثر علـى المـرأة                 

 .1سلبا

ويرى الباحث أن نقص فرص العمل والتمييز الوظيفي، واعتبار المرأة فـي المرتبـة              

ـ              ي المشـروعات   الثانية من حيث األحقية في المنافسة على فرص العمل، والعمل بدون أجور ف

العائلية، واعتماد المرأة على الرجل اقتصاديا، يجعلها سهلة االنقياد ألوامره وطلباته، ويحد مـن       

 . ومن ضمنها رغبتها في المشاركة السياسيةحريتها في أخذ قراراتها الشخصية

وهناك العديد من القيود المجتمعية والثقافية التي تحول دون تمتع النساء بحقهـن فـي               

ية والوراثة وإدارة ممتلكاتهن، إضافة إلى الخلل فـي التشـريعات االقتصـادية، وغيـاب               الملك

لتشريعات المنظمة للتنافس، والمانعة لالحتكار والمشجعة لالستثمار، وتدني مشاركة المرأة في           ا

 .2رسم السياسات االستثمارية واالقتصادية

ـ              تقاللية االقتصـادية،   ويعتقد الباحث أنه في حال حصلت المرأة على نـوع مـن االس

خاصة في مجال العمل والتملك، باإلضافة إلى تشريع وتطبيق قوانين تؤمن للمـرأة حقوقهـا               بو

 يكسبها مزيدا مـن الحريـة فـي         ,االقتصادية وتحافظ عليها بعيدا عن وصاية الرجل وسيطرته       

ي خياراتها الشخصية واالستقاللية في الـرأي، ووعيهـا بأهميـة دورهـا السياسـي والـوطن               

 .واالجتماعي

 

                                                 
 .10ص . 2007ورقة عمل، غزة، ،  في قطاع غزةالفلسطينيةحالة المرأة  : محيسن، تيسير1
 . 22-21 ص، 2009، وزارة شؤون المرأة، لسطينية باالستناد إلى اتفاقية سيداو وضعية المرأة الف:يب، سلوىهد 2
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 معيقات اجتماعية وثقافية:  الثانيالفرع

  العالقات السائدة فـي المجتمـع وتشـكلها        في كثير من   العقلية الذكورية األبوية     تحكمت

 تلك، وعادة ما تكون المرأة الفئة األولى المستهدفة لهذه العقلية ول          وتصهرها في كيانها السلطوي   

 أو الذهاب للعمل دون أخذ      ، النساء الخروج من المنزل    حيث ال تستطيع الكثير من    بالممارسات،  

العادات والتقاليد عائقـا  وتسهم وتشكل  عملها ينحصر في مجاالت تقليدية،  كم أن موافقة الرجل،   

 حركة المرأة وتفكيرها ومشاركتها في أعمال التنمية االجتماعية والمشاركة السياسية، وهذا            أمام

 وهنا تلعب هذه العقليـة      ء من كثير من حقوقهن كونهن نساء،       إلى حرمان العديد من النسا     يؤدي

 . 1دورا واضحا في الحد من مشاركة المرأة السياسية

من ناحية أخرى فإن عزوف المرأة عن المشاركة السياسة ال ينفصل عـن عـزوف               و

حيث يعاني المجتمع من حالة اغتراب سياسي وإحباط وشعور بالمجتمع ككل عن هذه المشاركة،    

مباالة السياسية، وذلك بسبب حالة الترهل السياسي الموجودة، ويعـود عـزوف الجمـاهير           بالال

حزاب إلى ترهلها وبيروقراطيتها، وعدم قدرتها على طرح سياسـات          االنضمام لأل والنساء عن   

 .2 بقضايا المرأةاً كافياكل، وعدم اهتمامها اهتماماً أو حلول للمش،بديلة

 أن المجتمع الفلسطيني في حالة ركود وجمـود، بـل إن            إن وجود هذه العوائق ال يعني     

المجتمع الفلسطيني يعيش حالة حراك بفعل عوامل مختلفة منها النضال المستمر لمختلف شرائح             

المجتمع ومنها المرأة، وبذلك نجحت المرأة في التخفيف من حدة النظرة التقليدية السـلبية لهـا                

 مكتسبات ملموسة في ترسيخ حقوقهـا وحريتهـا         خاصة في المناطق الحضرية، وباتت تحقق     بو

 . وإثبات أهمية دورها في العمل السياسي

 معيقات قانونية:  الثالثالفرع

خالل العقود الطويلة الماضية حرم الشعب الفلسطيني مـن سـن قوانينـه وتشـريعاته              

 واألوامـر   الوطنية، حيث كان يخضع لقوانين االحتالل البريطاني والقوانين األردنية والمصرية         
                                                 

 .8 7ص مرجع سابق، ،  في قطاع غزةالفلسطينيةحالة المرأة  : محيسن، تيسير1
 .30ص مرجع سابق، ، المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بين الشكل والمضمون : إسماعيل، دنيا األمل2
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، وساهمت فـي    اأثرت على المرأة الفلسطينية سلب    قد   وكانت هذه القوانين     .العسكرية اإلسرائيلية 

تكريس النظرة السلبية في الموروث الثقافي ضد المرأة وفي الحـد مـن مشـاركتها السياسـية          

 .1الرسمية

ـ        -اتاريخي– مشاكل أخرى تتعلق     ثمة وانين  بمشاركة المرأة الفلسطينية في صـياغة الق

 مشاركة جدية في صياغة القوانين، كما       ةوالتشريعات وإقرارها، حيث لم تتح الفرصة لها في أي        

حـق االنتخـاب    ك ،حقـوق المواطنـة   بعض  أن أغلب القوانين التي طبقت استثنت المرأة من         

 ومنها حقها في المشاركة     ، األمية القانونية لدى النساء في معرفة حقوقها       أسهمتكما  والترشيح،  

 .2لسياسيةا

ات الدولية لعدم حصولها علـى  يفلسطين ليست طرفاً في أي من االتفاق أن واضحومن ال 

ال ، إ المتاح التصديق عليها من الدول     صفة الدولة التي تمكنها من المصادقة على هذه االتفاقيات        

لتي تحمي  األساسي الفلسطيني يلزم السلطة الفلسطينية باالنضمام إلى تلك االتفاقيات ا         القانون  أن  

 وعلى  ،يسعها إال أن تعمل بروح تلك االتفاقيات      ، وعليه فإن السلطة الفلسطينية ال       اإلنسانحقوق  

 لالتفاقيات والمعاهدات الدولية على تعزيز مشاركة ملموسعن أثر الرغم من ذلك يمكننا التحدث 

حيـث  ات غير مباشر،     أن أثر تلك االتفاقي    رغمالمرأة الفلسطينية في الحياة الحزبية الفلسطينية،       

 وتعزز من دور المرأة فـي  ،تأتي تلك االتفاقيات بنصوص تعزز من مبادئ المساواة والمشاركة    

 . 3الحياة السياسية

وعند الحديث عن الحقوق السياسية في التشريع الفلسطيني يتبين للدراسـة أن التنظـيم              

 :األول:  قسـمين   إلـى    امةالدستوري الفلسطيني ينقسم من حيث إقراره بالحقوق والحريات الع        

                                                 
 مرجع سابق،   ،  2006-1996التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين          :  جاد اهللا، حنين   1

 .98ص 
 .99 السابق، ص رجع الم2
حقوق السياسية للمرأة في التشريعات الفلسطينية وأثرها في المشاركة السياسية للمـرأة الفلسـطينية،    : حسن  عودة، هاني  3

 http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/271852.html: موقع دنيا الرأي االلكتروني
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جميع المـواطنين   فيه  تساوى  ييتناول مبادئ عامة تحمي الحقوق الفردية والجماعية بشكل عام          

 . فيحدد تلك الحقوق وااللتزامات على وجه الدقة:خرآلالقانون،  أما القسم ا أمام

النتخابات ويمكن اإلشارة هنا إلى القوانين الصادرة عن السلطة الفلسطينية ومنها قوانين ا

إلى عدم وجود قانون أحزاب فلسـطيني،       أيضا  الثالثة خالل مراحل حياتها المحددة، ويشار هنا        

 .وإنما يوجد مشروع قانون األحزاب السياسية

 للحديث عن )1995(لسنة ) 13(وسوف تختار الدراسة قانون االنتخابات الفلسطينية رقم 

 قانون االنتخابات بشكل عام     يقرحيث  .  السياسية دور هذا القانون في مشاركة المرأة الفلسطينية      

 . وإناثاً ذكوراًحق الترشح واالنتخاب للفلسطينيين

ويعكس قانون االنتخابات الفلسطيني األول تلك المسائل وينظمها بطريقة يتجاوز فيهـا            

مسألة عدم وجود قانون أحزاب فلسطيني، ومسألة عدم تسجيل أي حـزب سياسـي فـي تلـك            

القانون تلك المسألة عن طريق إقرار نظام االنتخاب بالدوائر، وهذا النظام  وقد تفادىاالنتخابات، 

يتيح الترشح ألي مواطن، وأكد القانون على هذا الحق في سياق مادتيه السادسة والثانية عشـرة        

وبذلك يكون هذا القانون قد وفـر       .  أنثى وعندما أكد أن هذا الحق ملك لكل فلسطيني ذكرا كان أ          

ئ عامة للمساواة، إال أنه يبقى غير حساس للقضايا النسوية، فتبنيه نظام الدوائر يعزز مـن                مباد

السلبيات االجتماعية كالعشائرية، وبتقسيمه الدوائر االنتخابية إلى ستة عشر دائرة ال يزيد تمثيل             

 حسـب  العديد منها عن مقعدين فقط يكون قد قلل من فرص النساء للترشح عن طريق الـدوائر              

 مستعدة لترشيح امـرأة  -في كثير من األحيان  - وال األحزاب    ،، فال العائالت  جهة نظر البعض  و

 -من وجهة نظـرهم   -عن تلك الدائرة التي ال تملك إال مقعدا واحدا أو مقعدين، وترشيح امرأة              

 1. يتسبب بخسارة مقعد تلك الدائرةممايضعف من قدرتهم على المنافسة، 

 عكس ذلك تماما ليرى أن نظام الدوائر هو األفضـل           عتقدي الباحث أن هناك من      شيروي

 الفرصـة يمـنح    وأنـه    , كما يقول البعض   ليس له سلبيات اجتماعيه كالعشائرية    للمرشحين وأنه   
                                                 

حقوق السياسية للمرأة في التشريعات الفلسطينية وأثرهـا فـي المشـاركة السياسـية للمـرأة                :  عودة، هاني حسن   1

 . ، مرجع سابقالفلسطينية
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منها طبيعة   والتي   ,العديدةبالنجاح لألشخاص الذين يملكون القدرات واإلمكانيات وأسباب النجاح         

 وحضوره االجتماعي ووزنـه     ,اته االداريه والمهنية   وقدر , وعالقته بالمجتمع  ,شخصية المرشح 

كما يرى ,  وطبيعة برنامجه االنتخابي,قبل الترشح لالنتخاباتوتقبله  ونظرة المجتمع له ,السياسي

البعض اآلخر أن النظام االنتخابي المختلط والذي استخدم في االنتخابات التشريعية الثانية هـو              

 وخاصة  ,األمثل في النظم االنتخابية    النظام  الدوائر ليس هو    أما الباحث فيرى أن نظام      . األفضل

, في الواقع الفلسطيني الذي يعتبر ناشئا في االحتكام للعمليات االنتخابية وهو حديث التجربة بها             

 .وأن لكل نظام انتخابي سلبياته وايجابياته

  معيقات ذاتية: الرابعالفرع 

وامل ذاتية في المـرأة تعيـق مشـاركتها          هناك ع  عدى عن العوامل المذكورة آنفا فان     

السياسية بفعالية، منها عدم وعي نسبة من النساء بأهمية دورها في العملية السياسية، حيـث إن                

نسبة من النساء غير مقتنعات بقدرتهن على العمل السياسي، إضافة إلى نظرة المرأة التقليديـة               

نتيجة للتنشئة االجتماعية التي تدعم هذه      ، وذلك   1ظيفتها األولى بدورها األسري   حصر و لنفسها و 

 .الرؤية من خالل االستالب الثقافي الذي تعرضن له من خالل التربية

ومن الواضح أن تاريخ المجتمع الفلسطيني ال ينظر للمرأة الفلسطينية نظـرة المسـاواة              

دى إلـى   للرجل في مشاركته بتحديد معالم النظام السياسي الفلسطيني، مما خلق جوا ضـبابيا أ             

يضاف إلى ذلك كون المناخ السياسي الفلسـطيني        . محدودية مشاركة المرأة الفلسطينية السياسية    

 وهذا ما ذهبت إليه معظم األحـزاب        ، مشاركتها على ال يشجع    اإلحباطمترهال ويشيع جوا من     

 وعدم قدرتها على تجديد نفسها وأعضـائها؛ بسـبب        اجماهيريتهالسياسية الفلسطينية من تراجع     

 أو حلول للمشكالت التي يواجهها الجمهور الفلسـطيني،         ،عدم قدرتها على طرح سياسات بديلة     

ناهيك عن المشكالت الداخلية التي تعاني منها هذه األحـزاب مثـل عـدم ممارسـة أسـاليب                  

                                                 
 .31ص مرجع سابق، ، المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بين الشكل والمضمون :عيل، دنيا األمل إسما1
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ديمقراطية، وتفرد قادة األحزاب بعملية صنع القرار، أدى إلى إضعاف ثقة األحـزاب بـالمرأة               

 .1ط بهاوضمامها إليها ومشاركتها في أخذ دورها المنالفلسطينية بان

إضافة إلى ما تقدم، يمكن الحديث عن معيقات تعود للمرأة نفسها، فكثير من النساء غير               

 انتقاصا من أنوثـة      يشكل العمل السياسي مقتنعات بقدرتهن على العمل السياسي، بل يشعرن أن         

وحيدة الي تدعم هذه الرؤية، وتؤكد على أن الوظيفة المرأة، ويعود ذلك إلى التنشئة االجتماعية الت

 .للمرأة تتمثل في في األسرة

 ،كما أن قلة اهتمام النساء بتطوير وعيهن السياسي مـن خـالل المشـاركة السياسـية               

واالكتفاء بالقضايا ذات الطابع المجتمعي البعيد عن تأثيره في عملية صنع القرار، زاد من هـذه          

 وعـدم اهتمـامهن الكـافي       ،ارة إلى أن ضعضعة ثقة النساء فيما بينهن       ويمكن اإلش . المعيقات

 وتفضيلهن للمرشح الرجل من منطلق أنه األقدر للعمل السياسي، كل هذا     ،ومساندتهن للمرشحات 

 ووصولها إلى مراكز صنع القرار      ،يعزز من وجود هذه المعيقات الذاتية أمام المرأة الفلسطينية        

 2.السياسي

أن اهتمام النساء بالقضايا ذات الطابع المجتمعي أكثر من القضـايا ذات            ويعتقد الباحث   

الطابع السياسي جاء انعكاسا لنظرة المجتمع لهن والمنحصرة بدور المرأة ومقدرتها على التعامل        

 .مع القضايا االجتماعية، وعدم قدرتها على الخوض في القضايا السياسية

                                                 
 أمــــــان علــــــى الموقــــــع االلكترونــــــي    –مركــــــز الدراســــــات   1

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=1177  
 . أمان االلكتروني، مرجع سابق- مركز الدراسات2
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 نيالثا الفصل

 )م1996( الفلسطينية للمرأة األولى البرلمانية التجربة

 مـن  م(1996) عام ويعد جديدة، مرحلة الفلسطيني الوضع دخل أوسلو اتفاق توقيع بعد

 مجلـس  أول تأسـيس  في هذا التـاريخ      تم فقد الفلسطيني، الشعب مسيرة في مفصليةال التواريخ

 السـلطة  وإنشـاء  أوسـلو  التفـاق  نتيجة المجلس هذا تأسيس وجاء منتخب، فلسطيني شريعيت

 .الفلسطينية

 والمـرأة  النسوية الحركةو  األحزاب السياسية الفلسطينية   الفترة تلك في وقد دفع المناخ  

 محاولة في المنظومة، هذه في جديد دور عن والبحث جديدة، عمل آليات اقتراح إلى الفلسطينية

 خوض خالل من وذلك والقوانين، التشريعات منظومة على التأثير خالل من الواقع لتغيير هامن

 .م1996 لعام التشريعي المجلس انتخابات

 النساء ضمنها ومن ،المجتمع شرائح لكافة التشريعي المجلس في السياسية المشاركة إن

 ويمنحهـا  المجتمـع،  في المرأة مكانة من ويعزز المؤسسة، هذه على شرعية إضفاء في يسهم

 تعكـس  المرأة مشاركة ونوعية حجم إن حيث الكاملة، بالمواطنة بتمتعها المجتمع بإقرار شعورا

 .وتقدمه تطوره ومدى المجتمع حالة

 الفلسـطينية،  المـرأة  خاضـتها  التـي  التجارب أهم إحدى تقييم الفصل هذا في وسيتم

 هـذه  علـى  الضـوء  تسليط وسيتم الرسمي، ىالمستو على األولى البرلمانية التجربةباعتبارها  

 في إسهامهاو الفلسطينية، المرأة على هاساانعك يةوكيف غزة، وقطاع الغربية الضفة في المشاركة

  .التجربة هذه من والدروس العبر واستخالص تجربتها، إثراء

 في ورهد ومعالجة االنتخابية، العملية في اعتماده تم الذي االنتخابات قانون تناول وسيتم

 التـي  المعيقـات  أبرز دراسة سيتم كما .وترشحا انتخابا االنتخابات في المرأة مشاركة من الحد

 كمـا  مشاركتها، فرص تحسين في أسهمت التي عواملوال االنتخابية، العملية في المرأة تواجه

 لسياسـية ا الخلفية وتحليل لها، النسبي والوزن التشريعي المجلس في المرأة لتمثيل التطرق سيتم
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 إسـهام  مـدى  ودراسـة  والفـائزات،  التشريعي للمجلس للمرشحات واالجتماعية واالقتصادية

 االنتخابيـة  العملية هذه تقييم سيتم   النهاية البرلماني، وفي  والعمل التشريع عملية في البرلمانيات

 .المرأة السياسية مشاركة تعزيزب يتعلق فيما واإلخفاق النجاح حيث من
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 األول المبحث

 الفلسطينية والمرأة االنتخابي القانون

 تمييـز  دون االنتخابات جميع في التصويت فيالحق في كافة الحقوق السياسية و      لنساءل

 العـام،  بـاالقتراع  المنتخبـة  الهيئات جميع انتخاب في األهلية للنساء وأن الرجال، وبين بينهن

 .ضدهن تمييز أي دون العامة لمناصبا النساء تقلد وضرورة

 أولويات ضمن السياسية المؤسسات في القرار صنع مواقع في النساء تمثيل أصبح لقدو 

 وقد خاص، بشكل الفلسطيني السياق في الفلسطينية النسوية والحركة عام بشكل النسوية الحركة

 المـرأة  مـؤتمر  انعقد م(1995) عام ففي الدولية، المؤتمرات من عدد في االهتمام هذا انعكس

 مواقـع  فـي  المرأة مشاركة بزيادة بكين خطة خالل من العالم حكومات وطالب بع،الرا العالمي

 التشـريعية  المجـالس  فـي  التمثيـل  مـن  أدنى كحد %30 نسبة تحديد تم حيث القرار، صنع

 .1والتنفيذية

 يجـب  ،1996 لعـام  االنتخابي النظام ظل في المرأة وضعية عن بالحديث البدء وقبل

 إعـالن  وثيقـة  أقـرت  فقد .االستقالل إعالن وثيقة في الفلسطينية المرأة وضعية إلى التطرق

 بين الكاملة المساواة وأكدت المرأة، ضد التمييز وعدم المساواة مبدأ م1988 العام من االستقالل

   .2والواجبات الحقوق في الجنسين

 لتنظـيم  )13( رقم االنتخابات قانون صدر رئاسي مرسوم وبموجب م1995 عام فيو

 المجلـس  انتخابـات  إجراء تم م1996 عام وفي والتشريعية، الرئاسية االنتخابات إجراء عملية

 القـانون  هذا أن نالحظ العامة، االنتخابات وفقه أجريت التي االنتخابي القانون ووفق التشريعي،

 .ومباشرة حرةو عامة انتخابات إجراء ضرورة إلى يشير

                                                 
دراسـة تحليليـة للتجربـة     . النساء الفلسطينيات واالنتخابات، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية       :سعيد، نادر  1

لسـطينية لدراسـة    ، مـواطن ، المؤسسـة الف      االنتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيني ومقارنات مع التجربة األردنيـة        
 . 17، ص1999الديمقراطية، رام اهللا، 

 .وثيقة إعالن االستقالل الفلسطيني 2
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 تـم  وبموجبه اختيار لنظام الدوائر،     وتم بات،االنتخا في األغلبية نظام القانون هذا تبنى

 مـن  يتم المحافظة، حجم دائرة كل تمثل انتخابية دائرة 16 إلى غزة وقطاع الغربية الضفة تقسم

 المخصصـة  بالمقاعد يفوز القانون هذا وفق ،88 الـ التشريعي المجلس أعضاء انتخاب خاللها

 ونص .الناخبين أصوات من غيرهم من ثرأك على حصلوا الذين المرشحون انتخابية دائرة لكل

 في السامرية للطائفة واحد   مقعد إلى إضافة للمسيحيين،   )كوتا( مقاعد )6(تخصيص على القانون

 به المعمول السياسي األساس من بدال ديني أساس على تم الكوتا تخصيص أنأي   ،1نابلس دائرة

ديني بما يتنافى مع ما فـي وثيقـة         ، وهذا النظام سمح بالتمييز على أساس        التحرير منظمة في

عدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العـرق         "..إعالن االستقالل الفلسطينية التي جاء فيها       

 2."أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل

 بنظـام  العمل أدى وقد .)الدوائر( نظام على م1996 لعام التشريعية االنتخابات تيجرأ

 في أفضل نتائج على المرأة حصول أمام الفرص تقليل إلى الواحدة الدائرة وليس المتعددة الدوائر

 وقلل من فرص دخولهن كمرشحات للمجلس، فالعدد المخصص لكل دائرة خفـض             االنتخابات،

 قـد عـزز   النظـام  هـذا من فرص ترشيح األحزاب السياسية للنساء في قوائمها، وبذلك يكون     

 الـذي  األمر ، حسب وجهة نظر البعض    الترشح عن النساء زلع تجاه السائدة الفكرية التوجهات

  .الصغيرة الدوائر حالة في جليا كان

 فـي  جاء كما فيها السكان عدد مع تناسبي لم دائرة كل في المجلس مقاعد عدد أن كما

 جباليا دائرة في ناخبا 8945 كل منح تم قد أنه -المثال سبيل على- نجد حيث االنتخابات، قانون

 19191 عددهم والبالغ سلفيت دائرة في للناخبين يمنح لم حين في التشريعي، المجلس في مقعدا

 مـن  سبعة اختيار في الحق جباليا دائرة في للناخب كان أنه عن فضال واحد، مقعد سوى ناخبا

 اختيار وطوباس وسلفيت أريحا دوائر من كل في الناخبين على فُرض بينما ليمثلوه، المرشحين

  .3دائرة كل عن واحد مرشح

                                                 
 .1995لعام ) 13(قانون االنتخابات الفلسطيني رقم  1
 1988\11\15 وثيقة إعالن االستقالل الفلسطينية 2
، مركز اإلمارات للدراسات لمانيـة المجلس التشريعي الفلسطيني للمرحلة االنتقالية نحو تأسيس حياة بر   :حرب، جهاد  3

 . 21، ص 2004اإلمارات، - ظبيأبو، 100، العدد اإلستراتيجيةوالبحوث 
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 الحضرية المراكز مثل متنوعة ديموغرافية خصائص -الستة عشر – االنتخابية للدوائر

 هـذه  ضـمن  الفـوز  ضمان يتم ولكي باالتساع، الدوائر هذه واتصفت واألرياف، والمخيمات

 حزاباأل بين تحالفات عقد تم بل فقط، التقليدية االنتخابية القاعدة على االعتماد يمكن ال التركيبة

 .الشعبية القاعدة توسيع وضمان لتأمين ،)العشائرية( المعروفة والعائالت السياسية، والحركات

 النساء، حظوظ من أكبر التحالفات هذه عقد في الرجال حظوظ كانت الواقع هذا وضمن

 النسـاء  ممارسـة  ألن وذلك ، نسويه قاعدة كونها إلى تميل ما عادة للمرشحات الشعبية فالقاعدة

  .1الغالب في نساء عليها تسيطر التي المؤسسات خالل من يتم السياسي طهنلنشا

 )1996(في االنتخابات األولى عام به  الذي تم العمل االنتخابي القانون ويرى الباحث أن

 على وعمل الديمقراطية، مقابل الشرعية وإعطائها الواحد الحزب فكرة من  في التعزيز  أسهمقد  

، كما أن غياب أحزاب فاعلة عن االنتخابات أهمهـا          السلطة في تشارك لم التي األحزاب تهميش

 حركة حيث فازت حركة حماس والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية قد أدى إلى غياب التعددية،            

 هيمنـة  بمعنـى  التشريعي، المجلس عن البرلمانية األخرى الكتل وغابت الواسعة، باألغلبية فتح

  .التشريعي المجلس على "الحاكم"وهو الحزب  واحد حزب

 الفرصة تتح فلم الفلسطينيين واإلسرائيليين، بين للمفاوضات انعكاسا جاء القانون أن وبما

 توجهاتها، عن النظر بغض القانون هذا على البحتة الفلسطينية الرؤية بفرض الفلسطيني للمشرع

 والعائلية، العشائرية بةاللع شروط تستوفي وال ،األحزاب في المهمش الجانب هي المرأة أن وبما

  .الرجل وجه في للمرأة التنافسي الجانب أضعف النظام هذا فإن

 مـن  العديد نجد وبذلك الترشيح، في المرأة مشاركة على يشجع لم االنتخابي النظام إن

فـي   اإليجـابي،  التمييز من كنوع االنتخابي النظام في نسائية كوتا بوجود نادت التي األصوات

 بشـكل  الكوتـا  موضوع بحث وسيتم المرأة، ضد تمييز الكوتا أن ض المشرعين  بع اعتبرحين  

 .القادم الفصل في موسع

                                                 
 .126 ص  مرجع سابق، األول، المجلد،وضعية المرأة الفلسطينية دراسات وتقارير 1
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 الثاني المبحث

 للمرأة والدوافع المعيقات :االنتخابية العملية

 مـن  عـددا  المرأة واجهت فيها، الفلسطينية المرأة ومشاركة االنتخابية العملية ظل في

 أثرت التي العوامل من مجموعة هناكو التشريعية، االنتخابات في لمشاركتها والدوافع المعيقات

التشريعي  المجلس في تمثيلهن و في أ ناحية، من واالنتخاب سواء في الترشح   النساء مشاركة في

 هـذه  أصل وتحديد المرأة، أدته الذي الدور وتحديد العوامل هذه دراسة وسيتم ،أخرى ناحية من

 سبب تفسير في يسهم الذي األمر واالقتصادية، والثقافية الجتماعيةوا القانونية وأبعادها العوائق

  .النسائية المشاركة في االنخفاض

 لتسـجيل أثناء عملية ا  في   للنساء كاملة مشاركة دون حالت التي العوائق من عدد هناك

 يف المرأة تواجهها اجتماعية وعوائق سياسية، عوائق إلى العوائق هذه تقسيم ويمكن لالنتخابات،

 .الفلسطيني المجتمع

 السياسية العوائق: المطلب األول

 .حيث كان لها جانب استفتائي سياسي حول العملية السلمية,  طبيعة االنتخابات التشريعية:أوال

 وانعكاسه على مقاطعة واسـعة لهـذه        مقاطعة الحركة اإلسالمية لالنتخابات بكل أطيافها     : ثانيا

 . فيهااالنتخابات مما أضعف تأثير المرأة

 .الدور الضعيف للمؤسسات النسوية: ثالثا

 . مما أسهم في تشتت جهودهاانشغال المرأة في العمل في مؤسسات المجتمع األهلي: رابعا

حيـث   ، أصاب قوى اليسار الفلسطيني التي تعد الحواضن األساسية للمرأة الفلسطينية          ما: خامسا

 وبالتالي كـان لغيـاب      ،سطينية ذات التحرر  أن قوى اليسار الفلسطيني تمثل حاضنة للمرأة الفل       

 . تمثيل المرأة الفلسطينيةانعكس على   ملموسوضعف قوى اليسار الفلسطيني ضعف
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إن الوضع السياسي الذي مرت به األراضي الفلسطينية عقب اتفاق أوسلو وضع سياسي             

نقاش موضوع  غير مستقر واستثنائي، فالمفاوضات مع إسرائيل كانت في مراحلها األخيرة، وتم            

االنتخابات في هذه المفاوضات، وتم االتفاق بين الجانبين على تاريخ إجراء االنتخابات، والنظام             

االنتخابي، وعدد أعضاء المجلس التشريعي وغيرها، ولم تكن هناك بعد حكومة فلسطينية مشكّلة             

 ).حيث جرت االنتخابات أثناء تأسيس الحكومة الفلسطينية وليس بعد تأسيسها(

كما أن اإلغالقات اإلسرائيلية المتكررة وانتشار الحواجز بين المدن المختلفة، حال دون            

سهولة انتقال المرشحين بين المدن للترويج لحمالتهم االنتخابية، وكذلك األمر مع الناخبين وحتى         

 لممارسات معيقة من إسرائيل، حيث قامـت قـوات          االعاملين في لجان االنتخاب الذين تعرضو     

 1.تالل بإعاقة طواقم اللجنة المركزية لالنتخابات من تسجيل الناخبين في القدساالح

 الخارجيـة  العوائق من الصحيحة الرسمية الثبوتية األوراق افتقادومن ناحية أخرى يعد     

 استطالع لالنتخابات، ففي  التسجيل على النساء قدرة من حدت التي سياسيةالناجمة عن الدوافع ال   

 يـوم  قبـل  للنساء القدس مركز مع بالتعاون واالتصال لإلعالم القدس مركز هأجرا الذي الرأي

 هذه ثلث وأجابت االنتخابات، في التصويت ينوين ال أنهن النساء من %13.9 أجابت االنتخابات،

 كالهوية وغيرها مـن     الثبوتية األوراق في النقص هو تصويتهن عدم وراء السبب أن المجموعة

 .2 أوراق أخرى

 الغرض من االنتخابات:  الثانيالمطلب

 كـان  حيث انتخابات، أي من العام الهدف األولى التشريعي المجلس انتخابات تجاوزت

 مـن  عـدد  مقاطعـة  والدليل إسرائيل، مع السلمية العملية حول استفتائي جانب االنتخابات لهذه

  .السلمية للتسوية الرفض من كنوع لالنتخابات الفصائل

                                                 
دوة اإلقليميـة حـول      ورقة عمل قدمت في الن     المرأة الفلسطينية والمشاركة في االنتخابات البرلمانية،     : عوض، طالب  1

 .  5، ص2008المرأة في البرلمانات العربية، البرنامج العالمي لدعم البرلمانات، برنامج إدارة الحكم، لبنان، بيروت، 
 .12-11 ، ص1996 القدس،  من منظور نسوي،1996توثيق االنتخابات الفلسطينية لعام  مركز القدس للنساء، 2
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 السياسـي  الشق على همخطط تركزت ج المرشحين والمرشحات فقد   وفيما يتعلق ببرنام  

والخطط التطويرية، فمثال تركز البرنامج االنتخابي النتصار الـوزير       االجتماعي الشق من أكثر

  ،1)االحتالل اإلسرائيلي، والحدود، والقدس، والالجئين، والمعتقلين(على نقاط 

 قانون إصالح مثل المرأة تهم التي االقضاي على وبرامجهن المرشحات خطط تتركز لمو

 المرشحات أن  القول  المحتمل منو وفي الوقت نفسه   وغيرها، العمل وقوانين الشخصية األحوال

 مـن  أكثـر  المـرأة  قضايا من الحزب بموقف االلتزام إلى اضطررن قد الحزبية القوائم ضمن

   .القضايا هذه من الشخصي موقفهن

 فـي  المرشـحات  النسـاء  على صعوبات وضع في أسهمت قد والتقاليد العادات أن كما

 غيـاب  هناك كان كما .الرجال المرشحين إلى بالنسبة الوصول وسهولة الناخبين، إلى الوصول

 وطوبـاس  سـلفيت ( الدوائر االنتخابية خاصة الصغيرة منها مثل دوائر       من عدد في للمرشحات

 إعطـاء  فـي  الناخبات للنساء فرصة رتوف عدم وبالتالي،  )وقلقيلية وطولكرم لحم وبيت وأريحا

 .ذلك فضلن لو حتى للمرشحات أصواتهن

  االنتخابية العملية في النسوية المؤسسات دور: المطلب الثالث

 العمليـة  فـي  مزدوجا دورا أن تلعب    النسوية المؤسسات على    والمتوقع المفروض من

مـن  و التصويت، عملية في تالناخبا توعية على تعمل أن من ناحية    عليها كان فقد االنتخابية،

  .االنتخابات في فوزهن فرص لتحسين الوسائل بكافة المرشحات تدعم أنناحية أخرى 

 هذا في أثرت التي العوامل ومن االنتخابات، في النسوية للمشاركة المؤسسات دعم تنوع

 لفكريـة ا الميـول  بـين  عالقة هناك وكان والمالية، واإلدارية التنظيمية المؤسسة قدرات التنوع

 ركـزت  وحزبية سياسية أسس على القائمة النسوية فالمؤسسات الدعم، ومجال ونوعية للمؤسسة

 تعرضت الخيري الطابع ذات النسوية المؤسسات أن كما العامة، السياسية القضايا على جهودها

 لـك وذ عابرا، كان االنتخابية العملية في النساء دعم في اهتمامها إن حيث المرشحات، من للنقد

                                                 
 .2ملحق  مرجع سابق،،  من منظور نسوي1996خابات الفلسطينية لعام توثيق االنت مركز القدس للنساء، 1
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 عـن  بعيـدا  االجتماعية األعباء تحمل في النساء مشاركة مفهوم من المنطلقة التقليدية لنظرتها

 للتغييـر  تـدعو ( اجتماعيـة  أجندة على المرتكزة المؤسسات في حين بذلت    السياسية، األعباء

 النسـاء  دعـم  فـي  أكبـر  جهودا الخصوص وجه على المرأة بقضايا المهتمة أو )االجتماعي

 فـي  للمرشـحات  والمعنوي المالي الدعم المؤسسات هذه قدمت لقد .االنتخابات في المشاركات

 والمؤتمرات العمل ورشات خالل من الناخبات بين الوعي نشر في أسهمت االنتخابية، حمالتهن

 ،)وغـزة  اهللا ورام والخليـل  نـابلس  في حدث كما( والمسيرات اإلرشادية والكتيبات واللقاءات

 بإشراك وإقناعها دعمها على الحصول أجل من السياسية األحزاب مع ءاتاللقا من عدد وتنظيم

 فـي  المـرأة  قضـايا  بمتابعـة  المختصة المؤقتة اللجان وإنشاء االنتخابية، كتلها ضمن النساء

 .1والنـوعي  الكمي الصعيد على المطلوب المستوى ضمن يكن لم الدعم هذا أن إال االنتخابات،

ضعف عالقـة هـذه المؤسسـات مـع         : ى مجموعة عوامل منها   وربما يعود السبب في ذلك إل     

المؤسسات ذات العضوية الواسعة؛ مثل النقابات المهنية والعمالية واالتحادات الشعبية، باإلضافة           

إلى الضعف البارز على صعيد التنظيم االجتماعي سواء على الصعيد الوطني العـام أو علـى                

 -شأنها شأن معظم المؤسسات األهلية    -ات النسوية   ، كما وقعت هذه المؤسس    2صعيد القطاع العام  

 عدم المواءمة بين متطلبات وشروط الجهات الداعمة مادياً والمتطلبـات السياسـية             إشكاليةفي  

 .والوطنية للمجتمع المحلي

 واضـح  دعـم  تقديم عدم :أبرزها النسوية الحركة أداء في ونواقص ثغرات برزت لقد

 علـى  الضـغط  فـي  يسـهم  مسبق موحد عمل برنامج على االتفاق وعدم للمرشحات، ومباشر

 الماديـة  التغطيـة  ضـعف و وغياب الترشيح، في المرأة تمثيل نسب لزيادة السياسية األحزاب

 مـع  التعامل تجاه موحدة رؤية تبلور لم النسوية الحركة أن كما النساء، من المرشحات لحمالت

  .المستقل الترشح أو للحزب العام ثيلالتم إطار في المرأةوبمعنى آخر ظلت  المرأة، قضايا

                                                 
 .43 ص مرجع سابق،النساء الفلسطينيات واالنتخابات،  :سعيد، نادر 1
، رسـالة   دور المؤسسات النسوية في التخطيط التنموي فـي األراضـي الفلسـطينية           :  عامر، سمية سميح عبد الفتاح     2

 .13، ص 2007بلس، ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نا



 51

 للحمـالت  المخصصـة  المدة وقصر االنتخابية التجربة وحداثة الخبرة قلة اعتبار يمكن

 بعض عن وغيابها المرأة مشاركة تدعيم في المبذولة الجهود تشتت إلى أدت عوامل االنتخابية،

فقد  المرأة، أمام المؤثرة املالعو من المالي العبء اعتبار يمكن كما مشاركتها، وضعف المناطق

 رسـوما للتسـجيل، وكـان علـى     ا أمريكيا دوالر(1000) على كل مرشح أن يدفع       كان لزاما 

  .1المرشحين أيضا تمويل حمالتهم االنتخابية على نفقاتهم الخاصة

فإن متوسط كلفة االنتخابـات للنائـب       "ريما نزال عضو المجلس الوطني      رأي  حسب  بو

دوالر، وهذه الكلفة العالية يصعب على أي امـرأة بمفردهـا أن تتحمـل              ألف   30الواحد بلغت   

أعباءها، وفي حال عدم وجود دعم من األحزاب أو الحركة النسوية لتغطيـة نفقـات الترشـيح     

 .2"فستبقى حظوظ المرأة قليلة ومحدودة

  المرأة الفلسطينية في األحزاب السياسية: المطلب الرابع

 لـبعض  داعمـا  فكـان الـدور    في عملية االنتخابـات،   مزدوجا   دورا األحزاب شغلت

 أخريـات  لمرشـحات  ضـعيفا  الدعم هذا وكان حزبية، قوائم ضمن ترشحن اللواتي المرشحات

 يخـدم  بمـا  المرأة بدعم قامت األحزاب أن استنتاج يمكنو كمستقالت، ترشحن اللواتي وخاصة

 تميـل  النسوية والحركات سساتالمؤ أن إال المرأة، قضايا مع تضامنا وليس الحزبية مصلحتها

 . الترشح في فرصتها المرأة أخذ عدم مسؤولية األحزاب تحميل إلى

ومن المهم القول هنا أن لألحزاب دورا إيجابيا في وصول المرأة للمجلـس التشـريعي               

، إال أن العقلية الذكورية مازالت تسيطر على عقليـة المجتمـع   )الكوتا( عن طريقبشكل رئيس   

كمـا  فوهناك رأي آخر يقول إن للحزب دورا أساسيا في نجاح المرأة            3.ر األحزاب وطريقة تفكي 

، مع وجود فارق وهـو أن إيمـان الحـزب           المرأة أسهم أيضا في نجاح       في نجاح الرجل   أسهم

                                                 
 .23ص مرجع سابق، ،  من منظور نسوي1996توثيق االنتخابات الفلسطينية لعام مركز القدس للنساء،  1
، 2003، مركز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنسـان، نـابلس،   قراءة نقدية في مشاركة المرأة الفلسـطينية  : عثمان، زياد 2

 . 94-93ص
 2012\6\22 البريد االلكتروني بتاريخ  النائب انتصار الوزير، مقابلة عبر3
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لقدرة على خوض المعركة السياسية تأثير بالغ األهمية في دعمها بشكل أكبـر،             ابامتالك المرأة   

وتضيف النائب انتصار الوزير عن قائمة فتح أن هنـاك          1.ي المجتمع كجزء من تمكين المرأة ف    

ارتباطا وثيقا بين العمل البرلماني النسوي والدور الحزبي، فالحركة النسوية لم تستطع أن تبدي              

 .3وهذا ما ذهبت إليه كذلك النائب سهام ثابت2.رؤيتها بعيدا عن المصالح الحزبية

 أن " كمال زهيرة ترى فمثال ضدهن، واضحا يزاتمي هناكالنساء أن     من يرى من   ثمةو

 التـدخل  بمفهوم عملي إجراء أي يتخذ لم الفلسطيني السياسي المركب وعموم السياسية األحزاب

  .4"والسياسية التمثيلية الهيئات في المشاركة في هاتمثيل نسبة تحديد خالل من المرأة نحو اإليجابي

 بين شديدة معارضة من حصل ما الترشح في النساء ضد للتمييز الواضحة األمثلة منو

 الحاالت، إحدى النشاشيبي رنا كانت فمثال قوائمها، ضمن النساء لضم السياسية األحزاب أعضاء

 الرغم على القدس لدائرة الحزب قائمة في لضمها تحفظهم عن الشعب حزب أعضاء عبر حيث

 في تنجح لم فتح حركة في لناشطةا هديب سلوى أن كما .بالحزب العميق والتزامها شعبيتها من

 فـي  القوي وأدائها شعبيتها من بالرغم ترشيحها في لفتح المركزية اللجنة موافقة على الحصول

 .5فتح لحركة الداخلية االنتخابات

 الداخلية العوائق: المطلب الخامس

شكيل أهميه كبيره في ت     والجهويه يهولالعتبارات العائلية والحزبية والعشائرية والمناطق    

علـى  سـلبا    تؤثر   يوه, عناصر الوعي السياسي والقافي لدى الفرد سواء كان رجال أو امرأة          

, أنثـى  أو في التطور السياسي لدى المرشح سواء كان ذكرا          وافتتاحالتوجه نحو مشاركه فاعله     

,  أثناء ترشحها كونها عنصرا شبابيا     للمرأة الفلسطينية التجربةجليا في   واضحا و وكان ظهر ذلك    

 التي  والمحلية والقروية البلدية في المجالس    الفلسطينية المرأة تجربة   إليهوهذا ما أكدته وأشارت     

                                                 
 2012\6\11 النائب خالدة جرار، مقابلة عبر البريد االلكتروني بتاريخ 1
 .  النائب انتصار الوزير، مقابلة، مرجع سابق2
 2012\6\23النائب سهام ثابت، مقابلة عبر البريد االلكتروني، بتاريخ  3
 .93السابق، ص  المرجع 4
 .24ص مرجع سابق، ،  من منظور نسوي1996توثيق االنتخابات الفلسطينية لعام ،  مركز القدس للنساء5
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 أنها إالبتعيين أعضاء هذه المجالس الفلسطينية  الوطنية السلطةفرغم قيام . السلطةعينت من قبل 

ن عـددا   وقامت الحقا بتعيـي   ,  حتى وقت ليس ببعيد    المرأة استثنتو ,قد غفلت عن دور الشباب    

 مباشـره   عالقـة  وداخليه لهـا     خارجيةبسيطا من النساء في بعض المجالس نتيجة لضغوطات         

علـى  ,  لهذه المجالس من جهة أخـرى       وتكملة النصاب القانوني   ,جهةبموضوع االستقاالت من    

 .المعيقاتو  الصعوباتالرغم من أن مشاركة المرأة لم تحظ بالنجاح المطلوب نتيجة للكثير من

 العديـد  ترصد فقد النساء، على المفروضة االجتماعية بالقيود الداخلية لعوائقا تتمثلو

 فـي  للمشـاركة  الـزوج  أو األخ أو األب قبل من المنع أو للعنف تعرضن لنساء الحاالت من

 لـن  نهـن إ قلـن  اللواتي النساء من %16.1 أن تبين االستطالع السابق نفسه   وفي االنتخابات،

 1.األقارب أحد ذلك من عهنمن االنتخابات في يشاركن

سيطرة الموروث االجتماعي  و ،ضعف الثقافة السياسية والمدنيةويتضح مما سـبق أن      

يعد من أهم المعيقات االجتماعية لمشاركة      والنظام األبوي القائم على عادات وتقاليد وقيم تمييزية 

 .المرأة في الحياة السياسية

 النساء تعيق التي األسباب أهم  الفلسطيني أحد  في المجتمع  المتفشيان والبطالة الفقر يعدو

 وما ،%11 إلى لألسر المعيالت النساء نسبة زادت فقد السياسي، المعترك دخولهن دون وتحول

 نسـبتها  تبلـغ  إذ الرجـل،  عـن  كبيرة درجة إلى منخفضة العاملة المرأة مشاركة نسبة زالت

حث أن الخروج من هـذا المـأزق        ويعتقد البا  ،2.%83.6 في حين بلغت عند الرجال     ؛16.4%

 ومسـتقل،  ثابت دخل للمرأة بحيث يصبح  العاملة القوى في المرأة مشاركةمستوى   رفعب يكون

 الترشح رسوم أو االنتخابية، كالدعاية المختلفة السياسية األزمات مواجهة على قادرة تكون حتى

 . من متطلبات االستحقاق االنتخابيذلك إلى وما

                                                 
 .24ص مرجع سابق، ،  من منظور نسوي1996توثيق االنتخابات الفلسطينية لعام  مركز القدس للنساء، 1
لدراسات والسياسـات،   العوائق، مركز دائرة ا   .. الواقع.. الدور: مقال بعنوان المرأة الفلسطينية والسياسية    :  عاصي، أمين  2

 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3193دائرة شؤون المرأة، موقع وكالة وفا الفلسطينية لألنباء، 
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  الناخبين واتجاهات مواقف: المطلب السادس

 منت شريحة   حمل ، والمرشحات المرشحين من ومواقفهم الناخبين اتجاهات موضوع في

 لتشريع كالرجال مؤهالت لسن النساء وأن السياسي، ودورهن النساء عن السائدة الفكرة الناخبين

إلى كون المرأة ال حسب الثقافة االجتماعية السائدة بذلك سبب الدولة، ويعزى   تحكم التي القوانين

تتمتع بالموهبة والقدرة التي يتمتع بها الرجل، كما يعتقد كثير من الرجال والنسـاء أن المكـان                 

 ويختلف .1المالئم للمرأة هو المنزل، وأن وظيفتها هي رعاية األطفال والقيام باألعمال المنزلية           

 فكلما ارتفع المسـتوى     ي؛التعليم المستوى منها عوامل لعدة تبعا آلخر شخص من المنظور هذا

التعليمي لكال الجنسين قلت حدة النظرة الدونية للمرأة وزادت نسـبة التشـجيع علـى ترشـيح                 

  .وانتخاب المرأة في المجتمع

 اليوم تختلف اختالفا كبيرا عـن نسـبتها قبـل    النساء المتعلماتويرى الباحث أن نسبة    

مي والجامعي في المجتمع الفلسطيني هـي        نسبة التحصيل العل   أنفنجد اليوم   , عشرين عاما مثال  

 وخاصة تحرم من حقها في التعليم       المرأة التي كانت فيها     السابقةنسبه كبيره مقارنة مع األعوام      

 وقصور دورها على العمـل بـالمنزل        للمرأة والمجتمع   األسرة ةنظر بسبب   الريفيةفي المناطق   

 المدرسـة فـي    لتلقي تعليمها    المرأة خروج وموقف المجتمع من  , األسرة داخل   األطفالورعاية  

توازي الرجل فـي التحصـيل العلمـي        تكاد   اليوم   المرأةونستطيع القول أن    , جامعيالوتعليمها  

وان نسـبة الفتيـات     , وحتى في مجتمعنا الفلسطيني   , العربيةوالجامعي في كثير من المجتمعات      

 ن هي نسبه عاليه وكبيره مقارنة مـع       الفلسطينية اآل اللواتي يتلقين التعليم الجامعي في الجامعات       

  .الماضي

 للمرشـح  أن يكون  أهمية مثل ،المرشح اختيار عملية في أثرتقد   أخرى عوامل وثمة

,  فالتاريخ النضالي للمرشح كثيرا ما يلعب دورا في دعم المرشح لدى المنتخبـين             نضالي، تاريخ

 وفـي  ,ر السجن ومرارته   في مجتمعنا الفلسطيني الذي عانى من ظروف االحتالل وقه         وخاصة

                                                 

مساواة بين الرجـل والمـرأة فـي    ، برنامج تعزيز الالحقوق اإلنسانية للمرأة والمساواة على أساس النوع االجتماعي    1
 .2010، 2011-2008المنطقة األورومتوسطية
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وينطبق هذا علـى     المرشح، اختيار في الديني وااللتزام الدينية الخلفية سهمتأ األحيان من كثير

الحزب الذي ينتمي إليه المرشح، ففي أغلب األحيان يكون انتماء الناخب لحزب معين سبباً فـي                

  .اتهااختيار أحد مرشحي هذا الحزب بصرف النظر عن مدى قناعته بالشخصية ذ

,  في اختيار المرشح من قبل النـاخبين       ذات تأثير  الباحث أن هناك عوامل أخرى       يعتقدو

غالبا ما تكون هي العامل  يالت النظرة الحزبية -ال الحصر-على سبيل المثال   ومن هذه العوامل    

 ي الذي يعتبر أغلب أفراده     خاصة في مجتمعنا الفلسطين    ,األساسي في اختيار الناخبين للمرشحين    

ـ اثم هناك عامل آخر يلعب دور,  حزبيا أو يميلون لحزب دون اآلخر    نومؤ طري حزبيين    ا حيوي

 لدى الناخبين انه في كثير من األحيان يقوم األشخاص الحزبيين والمؤطرين باختيار كافة              اوهام

 وقدراتهم وكفاءتهم   نالمرشحين الذين ينتمون ألحزابهم بغض النظر عن إمكانية هؤالء المرشحي         

 سواء في المجلس التشريعي أو في البلديات والمجالس القروية والمحليـة            ,ذا المنصب أو ذاك   له

 .والجمعيات والمؤسسات األخرى

 القرار، صنع مراكز إلى المرأة وصول أمام العوائق من تعد السائدة المجتمعية الثقافة إن

 وهـذه  الرجـال،  مثل والعامة السياسية المشاكل معالجة النساء بمقدور ليس أنهفاالعتقاد السائد   

 معتقدات على المسيطرة األبوية والعقلية الذكوري الفكر بسبب أيضا اإلناث عند موجودة النظرة

 . وتوجهاتهالمجتمع

ويرى الباحث أن الثقافة المجتمعية السائدة في مجتمعنا الفلسطيني بالفعل تعد مـن أهـم       

 السياسـية هامه داخل المجتمع وفي الحياة       و حساسة لمناصب   المرأة وصول   موأبرز العوائق أما  

 على القيام بأعبـاء الرجـل       قادرة غير   المرأةأن  : تقولويأت هذا االعتقاد من ثقافة      , الفلسطينية

وريـه  ك الذ النظـرة  على التعامل مع المجتمع كما يتعامل الرجل مـن خـالل             قادرةغير  أنها  و

 ,المـرأة  على قيادة    دع الفلسطيني لم يعت    أن المجتم  اصة خ , المجتمع أفراد على غالبية    المسيطرة

ولـم  ,"المجلس التشـريعي  "ي   ومتقدمه مثل البرلمان الفلسطين    حساسةولم يشاهدها تصل لمواقع     

ويضـيف  , ه أو مجلس قروي أو محلـي      بلديال رئيسة   و, المختلفة الوزارات   يشاهدها وزيره في  

 تجاه الفكرةتمع الذين يتبنون هذه  لدى أفراد المج   ويهس وغير   سليمة ليست   النظرةالباحث أن هذه    
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مثلها مثل الرجل ولكـن  في المجتمع والحياة السياسية      القيادة على   قادرة المرأةأن  يرى  و, المرأة

 . في كثير من األحيانمتفاوتةبنسب 

 عـن  اختلفـت  المرشحات النساء تقييم في الناخبون استخدمها التي المعايير أن يالحظو

 النسـاء  حياة في والتركيز التدقيق تم ما غالباف المرشحين، الرجال تقييم في اتبعت التي المعايير

 فـالتعرض  األعـراف،  عـن  الخروج للرجل يغفر حين في الرجال، من أكثر والعامة الخاصة

 مـن  أساسا تنطلق التي لإلشاعات وبث تشويه لحمالت ويعرضهن أسهل، النساء لسمعة السلبي

 هذا عن وفضال األرامل، أو السن في الصغيرات مرشحاتال وخاصة دينية، أو جنسية منطلقات

كـان   إذا خاصةبو الرجل، يحتاجها ال شمولية بصفات تتمتع بأن مطالبة المرشحة المرأة تكون

  .العشيرة أو الحزب ذلك ضمن

ويعتقد الباحث أن هذه المعايير التي استخدمها الناخبون في تقييم النساء المرشحات خالفا 

 إلـى ها ال تسـتند     ون وغير موضوعيه ك   منقوصةاستخدمت في تقييم الرجال تبقى      للمعايير التي   

 تسـلط   أن يجب   المرأة على   األضواءفكما تسلط   , واضحة أسسمعايير علميه وغير قائمه على      

 المجتمع ويبنيانه بشكل مشترك بغض النظر       أسس والرجل يشكالن معا     المرأةعلى الرجل لكون    

 تتعـرض   المـرأة وكما أن   , أيضا انه للمرأة سمعه فللرجل سمعه       كماو,  كل منهما  إمكانياتعن  

  . داخل المجتمعإلشاعاتيتعرض أيضا  فالرجل إلشاعات
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 الثالث المبحث

 الفلسطيني التشريعي المجلس في للمرأة السياسي والوزن التمثيل

 معـا  أجريت التي التشريعية االنتخابات كل المعيقات سالفة الذكر إال أنمن رغم  على ال 

 التي منحت المرأة الفلسطينية فرصة ولو ضئيلة للتعبير عـن           المهمةمن األحداث   د  م، تع 1996

حقوقها المشروعة من خالل العمل السياسي الرسمي، وذلك من خالل مشاركتها فـي المجلـس               

التشريعي انتخابا وترشحا، والمشاركة في صياغة القوانين التي تحكم الواقع الفلسطيني، كما تعد             

 السياسـي  الفلسـطينية  المـرأة  نضـال  ترجمة وكيفية مدى لقياس اختبار بمثابةالمشاركة  هذه  

 الصـعيد  علـى  ملموس واقع إلى من القرن العشرين    النصف الثاني  في ونشاطها واالجتماعي

 العـام  منـذ  فلسـطيني  سياسي نظام ظل في رسميا األولى تعد االنتخابات هذه حيث السياسي،

 ولم تتكلل بالنجاح التام، إذا استطاع عدد قليل من          ،ة جاءت منقوصة   ولكن هذه الفرص   م،1948

 .النساء فقط االنتساب للمجلس

 تـاريخ  فـي  جـرت  التـي  التشـريعية  االنتخابـات  في الفلسطينية المرأة شاركتلقد  

 حسـب  الفلسـطيني  التشريعي المجلس مرشحي توزيع إلى أدناه الجدول ويشير م،20/1/1996

 .م1996 سالجن ونوع المحافظة
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 1996 الجنس، ونوع المحافظة حسب الفلسطيني التشريعي المجلس مرشحو): 2 (جدول

 (%) اإلناث نسبة المجموع أنثى ذكر المحافظة

 5.77 52 3 49 القدس

 0 6 _ 6 أريحا

 0 30 _ 30 لحم بيت

 2.78 36 1 35 جنين

 2.78 72 2 70 الخليل

 4.35 46 2 44 اهللا رام

 0 11 _ 11 سلفيت

 0 12 _ 12 طوباس

 0 38 _ 38 طولكرم

 0 12 _ 12 قلقيلية

 7.27 55 4 51 نابلس

 3.24 370 12 358 الغربية الضفة

 2.99 67 2 65 غزة شمال

 4 50 2 48 الوسطى المنطقة

 3.26 92 3 89 غزة مدينة

 7.58 66 5 61 خانيونس

 3.7 27 1 26 رفح

 4.3 302 13 289 غزة قطاع

 3.72 672 25 647 المجموع

 .123 ص ،2003 مفتاح، مؤسسة األول، دالمجل الفلسطينية، المرأة وضعية حول وتقارير دراسات :المصدر

 )إناث 25 و ذكور 647( بواقع ومرشحة مرشحا 672 تنافس أعاله الجدول من يتضح

 تالمرشـحا  اإلنـاث  نسبة بلغت وقد مقعدا، 88 عددها بلغ التي التشريعي المجلس مقاعد على

 .الحقيقي المرأة نضال حجم مع متناسبة وغير ضئيلة النسبة تعد هذهو ،%3.7 حوالي

 فـي  مرشـحة  13و الغربية الضفة في مرشحة 12 بينما   المرشحات اإلناث توزعت

 من الغربية الضفة مرشحات كانتأما عن التوزيع الجغرافي ف     . مرشحه 25 بمجموع   غزة قطاع
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 غاب في حين جنين، باستثناء كبرى مدن وهي جنينو والخليل والقدس اهللا ورام نابلس محافظات

 )وقلقيلية وطولكرم لحم وبيت وأريحا وطوباس سلفيت(دوائر  وهي دوائر ستة عن المرأة ترشيح

توزعت مرشحات قطاع   و وأريحا، وطوباس سلفيت مثل   لها واحد مقعد تخصيص تم وهي دوائر 

س ورفح والمنطقة الوسـطى، وتعـد دائـرة         غزة بين دوائر شمال غزة ومدينة غزة وخان يون        

خانيونس هي األعلى من حيث ترشيح النساء على مستوى دوائر قطاع غزة ودوائـر الضـفة                

الغربية جميعا، حيث حازت دائرة خانيونس على نصيب األسد من ترشيح النساء بواقع خمـس               

 .نساء

 أنفسـهن  رشـيح ت علـى  النسـاء  وإقبال الدائرة حجم بين طردية   عالقة هناك أن نلحظ

 الـذي  األمر أقل، أو مقاعدة  أربع لها خصص التي الدوائر عن النساء غابتحيث   لالنتخابات،

 .1الصغيرة الدوائر عن المرأة ترشيح إقصاء فيأسهم 

 من %5.7 نسبته ما أي مقعدا 88 أصل من مقاعد خمسة حصد في نساء خمس نجحت

 ومشـاركتهن  النساء تطلعات مع مقارنة ومتدنية ضئيلة النسبة هذه وتعد التشريعية، المقاعد عدد

 .والسياسي الوطني النضال في

 الظهـور  المرشـحات  غالبيـة  فضلت فقد المرشحات، للنساء الحزبي االنتماء عن أما 

 4 هنـاك  وكـان  مرشـحة،  25ال بـين  من مستقلة مرشحة 16 عددهن بلغ حيث كمستقالت،

 واالتحاد )حشف( الفلسطيني الشعب حزب من كل نصيب بلغ وقد فتح، لحركة ينتمين مرشحات

 كـان بينمـا    .العربيـة  التحرير لجبهة تنتمي ومرشحة مرشحتين، )فدا(الفلسطيني الديمقراطي

 النسـاء  ترشـيح  تقليل في أثر االنتخابات لهذه اليساريةاألحزاب   و اإلسالمية لحركاتا لمقاطعة

 .التشريعية االنتخابات في ومشاركتهن

 أي حزبيـات  نساء هن التشريع المجلس في بمقاعد من فزن  بين من مرشحات ثالث إن

 بأن القائلة الفرضية تعزز النتائج هذه فانوعليه   ،)فتح حركة هنا المقصود( حزب إلى منتميات

                                                 
 .31، ص 2004، معهد اإلعالم في جامعة بيرزيت، النظم االنتخابية واالنتخابات في فلسطين :عوض، طالب 1
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 الشـرعية  من المرأة نوعا  يمنح الحزب فدعم المرشحات، نجاح احتمالية من يعزز الحزب دعم

 التكـاليف  مشـكلة  حـل  في يسهم الحزب دعم أن كما المحافظة، المجتمعات ظل في خاصةبو

 .الثريات غير للمرشحات وخاصة الدعائية، االنتخابية للحملة المادية

 جتماعية والسياسية للمرشحاتالخلفية اال

 للمرشحات في انتخابات المجلس التشريعي يسهم       والسياسية االجتماعية الخلفيةإن تحليل   

لفلسطيني والمعايير التي يعتمدها الناخب في تقييمه لتـرجيح     في إثراء معرفة توجهات المجتمع ا     

 للمجلـس   للمرشحاتكفة مرشحة معينة على أخرى، وللنظر في الخلفية االجتماعية والسياسية           

 أهم الصـفات االجتماعيـة والسياسـية للنسـاء          يستعرض الذي اآلتي الجدول   نرفقالتشريعي  

 .المرشحات النتخابات المجلس التشريعي

 التشـريعي  المجلـس  النتخابات المرشحات للنساء والسياسية االجتماعية الصفات: )3(جدول  
1996 

 أقل أو توجهي دبلوم فوق فما بكالوريوس 

 %19.30 %23.00 %57.70 التعليم

 %27.20 فوق فما 50 %41.00 50-41 %31.80 40-30 العمر

 %22.20 عزباء %14.80 أرملة %63.00 متزوجة الزوجية الحالة

 7%40. متوفرة غير %92.60 متوفرة الحزبية الخلفية

 %63.00 مستقلة %37.00 كتلة ضمن االنتخابية الكتل
 .53 ص مرجع سابق، واالنتخابات، الفلسطينيات النساء :رناد سعيد، :المصدر

 علـى  حائزات التشريعي للمجلس المرشحات من %57.7 أن أعاله الجدول من يتضح

 لمن فرهاتو وأهمية المجتمع منظور من التعليم أهمية على يدل وهذا ،فوق فما بكالوريوس درجة

 إلـى  تصل بنسبة األربعين سن فوق فهو   العمري لتوزيع ل بالنسبة ما أ االنتخابات، خوض ينوي

 متزوجات كن أو متزوجات مه المرشحات من %77.8ل بالنسبة الزوجية والحالة ،%69 حوالي

 وهنـا  ،%92.6 إلـى  وصلت بنسبة حزبية خلفية مرشحاتال لمعظم كان أنه ويتضح ،)أرامل(

 إقامـة  إبعـاد،  اعتقال،( متميزة نضالية خلفية المرشحات لمعظم أن األخذ بعين االعتبار     يجب
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 معهـن،  التضـامن  نسبة رفع في هام دور النضالي النشاط لهذا وكان ،)الزوج اغتيال جبرية،

  .كمستقالت االنتخابات خوض فضلن منهن %63 أن إال الحزبية الخلفية هذه من الرغم لىوع

 مـن  التشـريعي  المجلس ألعضاء والسياسية االجتماعية االقتصادية الخلفية تحليل وفي

 هـي  واألخرى المسيحية، األقلية إلى تنتمي إحداهمافقط   نائبتين مستقلتين هناك   أن نجد النساء،

 حركة من فهن - ثالثة نائبات  -األخريات البرلمانيات أما فلسطيني، عسكري شهيد قيادي  زوجة

 حركة في بارزة سياسية ناشطة والثالثة غزة، قطاع في المرموقة العائالت من منهن اثنتان فتح،

 وخاصـة  المرشح منها يأتي التي الخلفية أهمية حول حيوية مؤشرات هي المعطيات وهذه فتح،

 .1االنتخابات في النجاح في كفتهن ترجيح في النساء

 أو البكـالوريوس  شهادة حملة من هن نائبات أربع فإن األكاديمي لتحصيلل أما بالنسبة 

 غير والخامسة شهداء زوجات أو متزوجات منهن وأربع ،الثانويه العامة  أنهت والخامسة أكثر،

 .الثالثين بداية في وواحدة الخمسين، عن أعمارهن تزيد أو تقارب منهن وأربع متزوجة،

 فـرص  وتعزيز دائرة كل في واحدة امرأة ترشح بين قةعال يوجد ال أنه النتائج أظهرت

 خمـس  ترشحت خانيونس وفي تفز، ولم واحدة امرأة ترشحت ورفح جنين دوائر ففي نجاحها،

 تبطل النتائج بهذه اثنتان، بينهن من فازت نساء أربع ترشحت غزة وفي منهن، أي تفز ولم نساء

 أكثر ترشيح يكون أن الممكن من فإنه هذاوب الفوز، لضمان واحدة امرأة ترشيح ضرورة مقولة

 التنـافس  حـدة  تزداد حيث أكثر على محمل الجد   النساء ترشيح بأخذ للمجتمع حافزا امرأة من

 علـى واحـده    مرشـحة  ينتخبون نسوي أساس على المؤيدين حالة في المرشحات كافة وتستفيد

 .2األقل

ـ  للمرأة؛ حقيقيا فوزا يكن لم التشريعي المجلس انتخابات في المرشحات فوز إن  نألنه

 .لكونهن نساء أو يمثلن النساء ومطالبهنال  ذلك، غير أو عائليه أو حزبيه العتبارات انتخبن

                                                 
 .126 ص مرجع سابق، األول، المجلد، وضعية المرأة الفلسطينية دراسات وتقارير  1
 .32، ص مرجع سابق، الفلسطينيات واالنتخاباتالنساء نادر سعيد،  2
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 الرابع المبحث

 البرلماني والعمل التشريعات في البرلمانيات إسهامات

 إصـدار  بمعنـى  التشريع، هي تشريعي مجلس أي بها يضطلع التي األولى المهمة إن

 التشـريعي  المجلـس  أقر وقد الشعبية، اإلرادة عن المعبرة بصفتها للجميع ملزمة ونيةقان قواعد

 يخـتص  فيما المجلس عمل تنظيم إلى يهدف حيث م،12/5/1997 في الداخلي نظامه الفلسطيني

 للمجلـس  الـداخلي  النظـام  إن   .والقوانين التشريعات ووضع القرارات واتخاذ الهيئات بانتخاب

 .به معمول قانون إلغاء أو تعديل أو قانون اقتراح في عضو كل أمام رصةالف يتيح التشريعي

 عمليـة  يشوب ضعف هناك كان أنه إال المجلس أقرها التي القرارات من الرغم وعلى

 التشـريعية  السـلطة  صـالحيات  تـداخل  منها؛ أسباب لعدة ويعود ذلك  القوانين، وتشريع سن

 صـالحياته  وتعقد الفلسطيني، التشريعي العمل وحداثة األولى، على األخيرة وهيمنة،  والتنفيذية

ففـي   .أوسلو، وكذلك اإلجراءات المطولة في إعداد قوانين التشـريعات  اتفاق بنود تحكمها التي

 العمل الجاد على يتم لم كما أنه  قانونا،41السنوات الخمس األولى من عمر المجلس لم ينجز إال 

 أوامرو مصريةو أردنيةو عثمانية(السابقة القوانين بين توالتشت الضياع حالة لمشكلة حل إيجاد

 في تم حيث أخرى، أحيان في القوانين مع واإلبداعي المهني التعامل وعدم ،)إسرائيلية عسكرية

 الواقـع مع   يتالءم بما تطويرها أو تحديثها في جهد بذل دون قوانين استنساخ -عديدة– حاالت

 .1الفلسطيني

 اإلشارة إلى رأي النائبة هدى القريناوي حيث تشـير إلـى أن             وفي السياق نفسه، يمكن   

تقدم رؤية خاصة بالمرأة الفلسطينية، وخصوصا فيما        المرأة البرلمانية الفلسطينية استطاعت أن    

بـإطالق  يتعلق بقضايا المرأة في السجون اإلسرائيلية وتحسين مستوى اعتقـالهن، والمطالبـة             

 2.ة كانت هناك محاولة لتعديل القوانين الخاصة بالمرأة       ، وبخصوص القضايا االجتماعي   سراحهن

 المجلس انعكست على  التي  ي الفلسطين حالة التشتت السياسي فقد ربطت بين انتصار الوزيرأما

                                                 
 .39، ص 1999  القدس،التقرير العام، -التحول الديمقراطي في فلسطين الملتقى الفكري العربي، 1
 2012\6\25 النائب هدى القريناوي، مقابلة عبر البريد االلكتروني، بتاريخ 2
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التشريعي الفلسطيني بالرؤية النسوية، حيث انعكست تلك الحالة السياسية المشـتتة علـى هـذه               

لظروف التي أحاطت المـرأة الفلسـطينية فـي تجربتهـا           فيما قالت راوية الشوا إن ا      1.الرؤية

ـ البرلمانية، حالت دون أن تظهر رؤية خاصة بالمرأة، ولذلك نحن بحاجة إلى أكثر من تجر               ة ب

فيما قالت ميسر الفقيه  .2بظروف سياسية جيدة لنتمكن من إظهار هذا الجانب من العمل البرلماني

 الفلسطينية كان لها دور المرأة أن  في نابلسفلسطينية الالمرأةمنسقة برامج ومشاريع اتحاد لجان 

 وما يعزز المرأةهام في المجلس التشريعي الفلسطيني خاصة في التصويت على القوانين لصالح          

 الفلسطينية ولكن كل ذلك اصطدم في عدم انعقـاد          المرأةمن قدراتها على احداث تغيير في واقع        

   2007.3االنقسام منذ عام المجلس التشريعي الفلسطيني بسبب حالة 

 قـوانين  إلغـاء  أو تعـديل  أو جديدة مشاريع اقتراح جانب في قويا النواب دور يكن لم

 اقتراحـات  تميزت حيث المجال، هذا في التنفيذية السلطة لعبته الذي بالدور مقارنة بها معمول

 علـى  ينعكس الضعف وهذا قليلة، فردية حاالت باستثناء ملموس بضعف ومبادراتهم األعضاء

 .-يمثلن أقلية في المجلس التشريعي حيث- اإلناث خاصةبو ،الرجال والنساء األعضاء

 سـاندت  التي القوانين من مجموعة التشريعي المجلس عن صدر وفي الجانب اإليجابي  

 الحقـوق  علـى  كافـة  مواده نصت إذ ،)المؤقت الدستور( األساسي القانون مثل المرأة، حقوق

 السـلطة  في المناصب جميع أن تتبوأ  في للمرأة الحق أعطى وقد والمرأة، رجلال بين المتساوية

 والمعاهدات االتفاقيات كافة مع متوافقا جاء المدنية الخدمة قانون أن كما استثناء، دون الفلسطينية

 كافـة  وشـغل  التوظيـف  فـي  الحقوق كافة المرأة القانون منح حيث بالمرأة، الخاصة الدولية

 الـوظيفي  للمسمى واألجور الرواتب في المساواة على وأكد المدنية، الخدمة ازجه في المناصب

 ال بنسبة والقروية والبلدية المحلية المجالس في المرأة تمثيل إقرار تم كما والمرأة، للرجل نفسه

 .4القصير المدى على إنجازا اعتباره يمكن الذي األمر %20 عن تقل

                                                 
 .  النائب انتصار الوزير، مقابلة، مرجع سابق1
 . 11/6/2012وية الشوا، مقابلة عبر البريد االلكتروني، بتاريخ النائب را 2
 2012\12\11مقابلة خاصة عبر الهاتف بتاريخ , ميسر الفقيه 3
الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الفلسطينية وأثرهـا فـي المشـاركة السياسـية للمـرأة             :  عودة، هاني حسن   4

 . مرجع سابقالفلسطينية، 
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 عدة ظروفا هناك أن إال النجاحات، بعض حقيقوت القوانين بعض سن من الرغم وعلى

 المجلـس  فـي  الضعيف المرأة تمثيل ف التشريعي، المجلس في المرأة عمل فعالية تقليل إلى أدت

 يجابيـة  إ رؤية تفعيل باتجاه الضغط أو القوانين وتشريع سن في المرأة فعالية من قلل التشريعي

 .وقضاياها المرأة اتجاه

 الحريـة  البرلمانيات يمنح لم البالد، به تمر كانت الذي لمتقلبا السياسي الوضع أن كما

 السياسية القضايا أمام القضايا هذه أولوية عدم بحجة بقوة، المرأة قضايا تمس قوانين اقتراح في

 من مزيدا للمرأة تكفل قوانين سن أو لنقاش المماطلة في النقطة هذه استغالل تم حيث والوطنية،

 .والحقوق الحريات

 السـارية  القوانين في جذرية تغييرات إجراء من المرأة في كثير من األحيان     تتمكن لم

 إنجـاز  دون تحـول  وثقافيـة  مجتمعية جذور ذات أخرى عوامل لوجود وذلك النساء، لمصلحة

 .وضحاها ليلة في العوائق هذه على التغلب يتم أن المتوقع غير منو للمرأة، حقيقية مكاسب

المرأة  هب إليه العديد من المتابعين للشأن النسوي على أن وجود         ويتفق الباحث مع ما ذ    

 التقليديـة  المجتمـع  نظرة في تغيير إحداث في أسهم فقد األول التشريعي المجلس في قلته رغم

 إن وجود النسـاء    .القناعات وبعض المحافظ الفكر جسور لبعض خلخلة وأحدث ودورها، للمرأة

ب من الجماهير وخلق حالة تواصل يومي وطبيعـي معهـم،   في هذه المراكز مكنهن من االقترا    

األمر الذي يؤدي إلى تقبل وجود النساء في الحياة العامة، وتمكين هؤالء النسـاء مـن فـرض           

  1.رؤيتهن النسوية للقضايا التي يتعرضن لها

 اقتـراح  أو سـن  فـي  المجلس في وجودها خالل من بشكل جزئي    ساهمت المرأة  كما

 الخبـرة  نقـص  أن إال ،)ليس بالقدر المطلـوب   (وحقوقها   المرأة قضايا لحلصا كانت تشريعات

 بسـبب  بـل  فيهم لعيب ليس وهذا -التشريعي المجلس في النواب مختلف عانى التي البرلمانية

                                                 
 .27 مرجع سابق، صالمشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بين الشكل والمضمون،: األمل إسماعيل، دنيا 1
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 على أثر -الفترة تلك في السياسي الوضع عثروت الفلسطينية الساحة على البرلمانية التجربة حداثة

 .التجربة هذه خوض في تسعفهن لم السابقة وخبرتهن للبرلمانيات اليالنض فالتاريخ ،أدائهم

 وربطـه  النسوي الطرح وضوح عدم البرلمانيات أداء على سلبا أثرت التي األمور من

 ومـن  ، عمل وخطة واضح برنامج يتبلور فمن ناحيه لم   العامة، المجتمعية بالقضايا كبير بشكل

وتوجهاتـه   الناخب عند الرؤية ضبابية من نوع إلى ي االنتخاب الطرح ضبابية أدت أخرى ناحية

 بوضوح واألولويات األهداف يحدد نسوي منظور غياب نإ .وأجندتها النسويةالنتخاب الحركه   

 الحركـة  تواجـه  التـي  المحورية القضايا على باالتفاق ويتسم عليها، متفق استراتيجية وضمن

 .وتطويرها اعتمادها على العمل النسوية كةالحر على يتوجب التي األولويات من هو,  النسوية

 لهذه المستهدفة الفئات وكانت بالعمومية، االنتخابية الحمالت اتصفت أخرى ناحية منو

ما وهو   إهمالها، تم فقد المجتمع شرائح باقي أما سياسيا، والناشطة المتعلمة الفئات هي الحمالت

 تعد التي والفقيرة التقليدية الشرائح تلك ةخاصبو المجتمع، من شرائحل المرشحات فقدان إلى أدى

 الفئـات  فإن هذه  أخرى ناحية ومن .ناحية من هذا آخر على مرشح كفة ترجيح في هاما عامال

 تعمـل  بحيث إليها النسوية الحركة خطاب يتوجه أن ويتوجب،  والجهل الفقر من تعاني التي هي

 .المهضومة مصالحها عن وتدافع بحقوقها توعيتها على

 أن علمـا  للمرأة، لصالح إيجابي تمييز أي يتضمن لم فإنه االنتخابي للقانون بالنسبة اأم

 القـوى  من العديد دعت ولذلك األدنى، بالحد تمثيلها وضمان المرأة مشاركة لضمان التمييز هذا

 يضمن بحيث االنتخابات قانون لتعديل المدني، المجتمع ومنظمات النسوية والمؤسسات السياسية

 الفرديـة  الدوائر بين يجمع( المختلط النظام واعتماد االنتخابات، في المرأة لنجاح أفضل فرصا

 في المشاركة السياسية األحزاب ودعوة التشريعي، المجلس مقاعد عدد وزيادة )النسبي والتمثيل

 القـوائم،  في متقدمة مواقع وفي النساء من معقولة نسبة مرشحيها قائمة تضمني أن .االنتخابات

 بتخصـيص  األصـوات  فتعالـت  عادلة، مشاركة للمرأة تضمن مؤقتة تدابير اتخاذ إلى لدعوةوا

 ومـا  للكوتـا  معارض تيار وجود من بالرغم المساواة، باتجاه كخطوة )كوتا( المقاعد من حصة

 .عليها يترتب
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 67

 ثالثال الفصل

 )م2006( فلسطينيةال للمرأة الثانية البرلمانية لتجربةا

 جدال واسـعا نظـرا للنتـائج غيـر     2006أثارت االنتخابات التشريعية الثانية في عام   

المتوقعة، حيث تمت في ظل أجواء تنافسية حادة بين الحزبين الكبيرين، وأدت إلى فوز حركـة                

 يامفصـل فهذه االنتخابات أثرت على المشهد السياسي الفلسطيني، مما شكل منعطفا            .حماس فيها 

وفقدان حركة فتح السيطرة على المجلس بعـد امتالكهـا زمـام    في الحياة السياسية الفلسطينية،     

 .األمور لمدة عشر سنوات

 :المحاور اآلتيةولعل السبب في هذا يعود إلى 

 قبيـل  السياسـية  والتطورات األحداث من مجموعة جرت ف  الثانية التي  االنتفاضة: أوال

 المنـاطق  لكافـة  الشـامل  كاالجتياح إسرائيلية ممارسات من بعهات وما االنتخابات، هذه إجراء

 اإلسـالمية،  القـوى    نفـوذ  تزايد في تمثلت داخلية تغييرات هذه األحداث  وصاحب الفلسطينية،

 .الرئيستين السياسيتين القوتين بين االستقطاب حدة وتزايد

ي فـي الواقـع      للمجلس األول وعدم إحداث تغيير جوهر      يضعف األداء البرلمان  : ثانيا

 .السياسي الفلسطيني من قبل المجلس التشريعي كونه كونه كان يمثل لونا سياسيا واحدا

غياب ياسر عرفات من الساحة الفلسطينية السياسية والذي كان يمثـل شخصـيه             : ثالثا

 .محمريه ومؤثره لدى غالبية الشعب الفلسطيني

امل مع الجمهـور الفلسـطيني      ما تميزت به حركة حماس من براغماتيه في التع        : رابعا

ونشاطها في الجوانب االجتماعية والسياسية والخدماتيه وقد ظهر ذلك من خالل فوزها بأغلبيـة              

 .المجالس البلدية والمحلية

وسيتم في هذا الفصل دراسة نتائج انتخابات المجلس التشريعي الثاني ، وتحليـل هـذه               

فكرة الكوتا، وتحليل هذه الفكرة من حيث النتائج   النتائج ضمن القانون االنتخابي المعتمد وخاصة       
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واإليجابيات والسلبيات، وسيتم تحليل أداء البرلمانيات ومدى حضور القضايا النسوية في عملهن، 

 وفي النهاية سـيتم تحليـل األثـر الحزبـي علـى             .ومدى أثر االنقسام على عمل البرلمانيات     

مجلس التشريعي، ومن حيث األثر علـى أداء         في الوصول إلى ال    سهاماإلالبرلمانيات من حيث    

 .سلباوالبرلمانيات إيجابا 
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 المبحث األول

 الثانية التشريعية االنتخابات

 من أكثر توجه حيث ،25/1/2006 تاريخ في الثانية التشريعي المجلس انتخابات أجريت

 يعي، وقد التشر المجلس في مرشحا 132 الختيار االقتراع صناديق إلى ومواطنة مواطن مليون

 الجهـاد  حركة باستثناء( السياسية واألحزاب واالئتالفات القوى كافة االنتخابات هذه في شارك

 االنتخابات هذه في شاركت حيث بشكل عام النسوية الحركة على انسحب الذي األمر ،)اإلسالمي

 أو الترشـح  مسـتوى  علـى  سـواء  أخرى نسائية أطر قاطعتها حين في النسائية األطر بعض

 .نتخاباال

 األغلبيـة  نظـام  بـين  يجمع الذي النظام أي المختلط، االنتخابي النظام اعتماد تم وقد

 الغربية الضفة تقسيم تم حيث ،%)50-%50( مناصفة )القوائم( النسبي التمثيل ونظام )الدوائر(

 .1مقعدا )66( بواقع قائمة عشرة وإحدى مقعدا )66( بواقع دائرة عشر ست إلى غزة وقطاع

 ،%)3.6( امـرأة  15 مـنهم  مرشـحا  414 الدوائر نظام في المرشحين عدد بلغ  وقد

 .2%)22( امرأة 70 منهم مرشحا 314 القوائم نظام في والمرشحين

 جنـين  :التالي النحو على الدائرة االنتخابية    سكان عدد نسبة أساس على الدوائر وقسمت

 مقعـد  مـنهم  5 والبيـرة  اهللا مرا ،6 نـابلس  ،1 سلفيت ،2 قلقيلية ،3 طولكرم ،2 طوباس ،4

 أريحـا   ،9 الخليل ن،امسيحي نامقعد منهم 4 لحم بيت ن،امسيحي نامقعد منهم 6 القدس مسيحي،

 .3 3ورفح  ،5 يونس خان ،3 البلح دير مسيحي، مقعد منهم 8 غزة مدينة ،5 غزة شمال، 1

 صـة المخص المقاعـد  ضمن )كوتا( للمسيحيين مقاعد ستة تخصيص تم قد يكون وبهذا

 .الدوائر لنظام

                                                 
 .2005لعام ) 9(قانون االنتخابات الفلسطيني رقم  1
ــة  2 ــات المركزيـــــــــ ــة االنتخابـــــــــ ــطين-لجنـــــــــ  : فلســـــــــ
 aspx.Default/US-en/language/807/tabid/ar/ps.lectionse.www://http 
 .2005لعام ) 9(قانون االنتخابات الفلسطيني رقم  3
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 من %)2( وهي الحسم نسبة اجتياز من قوائم ست فقد تمكنت  النسبية للقوائم أما بالنسبة 

 مـن  %44.4 علـى  الحصول من واإلصالح التغيير قائمة تمكنت حيث الصحيحة، األصوات

 بواقع األصوات من %41.4 على فتح حركة قائمة حصلت في حين  مقعدا، 29 بواقع األصوات

 مقاعد، 3 بواقع األصوات من %4.2 على مصطفى علي أبو الشهيد قائمة وحصلت ا،مقعد 28

 المستقلة فلسطين قائمة وحصلت مقعدين، بواقع األصوات من %2.9 على حصلت البديل وقائمة

 من %2.4 على حصلت الثالث الطريق قائمة وأخيرا مقعدين، بواقع األصوات من %2.7 على

 .1مقعدين بواقع األصوات

 التشريعي المجلس مقاعد عدد نصف في النسبي التمثيل لمبدأ االنتخابات قانون تبني إن

 المجلـس  فـي  التمثيـل  مـن  مزيدا الصغيرة األحزاب منح في أسهم مقعدا، 132إلى وزيادتها

  .النسبية القوائم صعيد على خاصة التعددية، من مزيدا يعني مما التشريعي،

 مقعـدا  45 ب واإلصـالح  التغييـر  قائمة فوز نتائجال أظهرت فقد للدوائر بالنسبة أما

 مقاعـد  4و ،)األصـوات  من %33.3( فتح لحركة مقعدا 17 مقابل ،)األصوات من 41.8%(

 ).حماس حركة من مدعومين كانوا فازوا الذين األربعة المستقلين بأن علما( 2.للمستقلين

نتخابات التشريعية، سواء   أدناه عدد المقاعد التي حصدتها األحزاب في اال        ويبين الجدول 

على مستوى الدوائر أو على مستوى القوائم، ويبين عدد المقاعد التي حصدتها النساء عن كـل                

 .حزب

                                                 
 . مرجع سابق:  فلسطين-نة االنتخابات المركزيةلج 1
 . المرجع السابق2
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 20061عدد المقاعد التي حصدتها األحزاب في االنتخابات التشريعية ): 4(جدول 

  النساء مقاعد عدد المقاعد عدد
 الحزب/القائمة

  قوائمال  الدوائر  القوائم  الدوائر

 6 - 29 45  حماس حركة

 8 - 28 17  فتح حركة

 1 - 3 - الشعبية الجبهة

 وحزب الديمقراطية الجبهة تحالف( البديل
 )وفدا الشعب

- 2 -  

 1 - 2 - )المستقلة فلسطين( الوطنية المبادرة

 1 - 2 -  الثالث الطريق

 - - - 4  المستقلون

 17 - 66 66  المجموع

 مـن  %12.87 بنسـبة  أي امرأة، 17 البرلمان قبة إلى وصلن تياللوا النساء عدد بلغ

 بلغـت  التـي  1996 لعـام  التشريعي المجلس انتخابات في تحقيقه تم مما أكثر وهي األعضاء،

 من نجحن )عضوا 17(االنتخابات  في نجحن اللواتي النساء من %100 أن الالفت منو .5.6%

 خاللهـا  مـن  النساء ترشحت التي العشرة وائرالد صعيد على أما عشرة، اإلحدى القوائم خالل

 .أعاله الجدول يوضح كما ،صفراً  فيهاالمرأة حصيلة فكانت

 فاز وقد اإلسرائيلية، السجون داخل أسرى قوائمها ضمن االنتخابية القوائم معظم رشحت

 وأفرجـت  ،)الشـعبية  الجبهـة  عن وواحد فتح عن وثالثة حماس عن ثمانية( مرشحا 12 منهم

 الجنـدي   وكتائب المقاومة   كتائب القسام  أسر إثر وعلى االنتخابات، بعد منهم جزء عن لإسرائي

                                                 
 .19-17  صمرجع سابق،، المرأة الفلسطينية والمشاركة في االنتخابات البرلمانية: عوض، طالب 1
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 فـتح،  حركة من واحدا   ونائبا حماس حركة من نائبا 36 باعتقال إسرائيل قامت ،)شاليط جلعاد(

 .1نائبا 45 إسرائيل لدى المعتقلين النواب لعدد النهائية المحصلة تكون وبذلك

 حيث المجلس، أداء على كبير أثر التشريعي المجلس نواب من ركبي عدد العتقال كانو

 األغلبية حماس حركة أفقد الذي األمر نوابه، من كبيرة مجموعة لغياب المجلس هذا عمل تعطل

 وأدخل الجلسات، حضور عن حماس كتلة أعضاء تغيب إلى أدى التشريعي، المجلس في العددية

السـيطرة  االنقسام الفلسطيني التـي حصـلت نتيجـة         كما أن حالة    , تام شلل حالة في المجلس

 بشكل سـلبي علـى   ت في قطاع غزه قد أثر   2007 حركة حماس عام     ا الذي قامت به   العسكرية

حيث أن المجلس التشريعي لم ينعقد بشكل موحد بين الضـفة           , أداء المجلس التشريعي وقراراته   

 .الغربية وقطاع غزه على مدار سنوات االنقسام

                                                 
 .12، ص 2008 منشورات مفتاح، رام اهللا، ،2008-2006تقرير أداء المجلس التشريعي الفلسطيني : حرب، جهاد 1
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 انيالمبحث الث

 والنتائج الفكرة الكوتا

 مبادئ ب التزامه أكد وقد ،(2003) عام تعديله وتم (2002) عام األساسي القانون صدر

 السـلطة  تعمـل  "أن علـى  تـنص  التي (10) المادة سيما ال مادة من أكثر في اإلنسان حقوق

 تحمـي  التـي  يةوالدول اإلقليمية والمواثيق اإلعالنات إلى االنضمام على إبطاء دون الفلسطينية

 .1"اإلنسان حقوق

 هـذا  تعـديل  على للعمل جهدها جل المرأة فقد بذلت  العامة، االنتخابات قانون أما بشأن 

 المـرأة  مشاركة لتشجيع الوطنية بالحملة الخاصة اللجان وشكلت ،مطالبها بلورتحيث   القانون،

 وأصـحاب  والتشريعية التنفيذية الرسمية الجهات كافة على الضغوط مارستو  االنتخابات، في

 توعيـة  علـى  العمـل  تم كما األهلية، والمؤسسات السياسية والقوى الفصائل وعلى فيها القرار

 التي النسوية بالمطالب مذكرات ورفعت والنشرات، واللقاءات الندوات خالل من وتثقيفها القاعدة

 أعضـاء  عـدد  من %20 بنسبة القانون في االنتخابية الكوتا نظام إقرار مطلب حول تمحورت

 .التشريعي المجلس مقاعد إلى بوساطته لتصل مؤقت كتدبير التشريعي، المجلس

 لعـام  )9( رقـم  المعدل االنتخابات قانون في الكوتا نظام أقر التجاذبات من سلسلة بعد

 بواقع والدوائر النسبية القائمة بين مناصفة المزج على القائم المختلط النظام تبنى الذي ،(2005)

 :على النحو اآلتي النسبية القوائم في محسوبة المرأة حصة وكانت منهما، لكل مقعدا )66(

 .القائمة من األولى الثالثة األسماء في واحدة امرأة •

 .القائمة من التالية األربعة األسماء في واحدة امرأة •

 .2القوائم في ذلك تلي أسماء خمسة كل في واحدة امرأة •

                                                 
 .2003من لعام ) 10(، المادة القانون األساسي المعدلأنظر  1
، ، ، العـدد السـابع والخمسـون        بشأن االنتخابـات   2005لسنة  ) 9(القانون رقم   :  جريدة الوقائع الفلسطينية الرسمية    2

18/8/2005. 
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 أو األحـزاب  قـوائم  مـن  النسـبية،  للقوائم المخصصة المقاعد من الكوتا جاءت وقد

 المرأة حصة تكون بأن الكوتا مفهوم تبنى من على رد التشريعي المجلس نإ المستقلة، االئتالفات

 تخصـيص  عدم أن كما .الكوتا ومفهوم المرأة مطالب تبنت التي والقوى األحزاب حصةضمن  

 يريدون وال مجددا، الترشح في يرغبون لنواباف مدروس، أمر هو الدوائر في للمرأة مقاعد ةأي

 المخـتلط،  للقـانون  الثالثة القراءة في طرح ما ذلك على والدليل المقاعد، تلك على مزاحمة أي

 إال النسبية، القائمة لصالح مقعدا )44(مقابل في للدوائر مقعدا )88( بواقع المقاعد تقسيم تم حيث

 مـع  التشـريعي  للمجلـس  القانون ورد الدستورية صالحياته استخدم عباس محمود الرئيس أن

 .1تم ما وهو والقوائم، الدوائر بين مناصفة المختلط صيغةبإقرار  القاضي التعديل

النائبة عن قائمة الشهيد أبـو علـي         ويمكن اإلشارة هنا إلى ما ذهبت إليه خالدة جرار        

اصب سياسـية، لتكـون     هدف الكوتا النسائية هو تمكين المرأة من الوصول إلى من         مصطفى أن   

قادرة على وضع وتعديل القوانين المتعلقة بالمرأة وغيرها مما يمس مصـلحة المجتمـع، وقـد            

نجحت في ذلك على المستوى األول، ولكن البد من بذل المزيد من المجهـود، لتظهـر ثمـار                  

وإنما هي  وهناك رأي آخر يقول إن الكوتا ليست هدفا بحد ذاتها،           2.النسائية بشكل أفضل  " الكوتا"

عبارة عن منفذ تستطيع النساء من خالله أن يتنفسـن ويضـمن تحقيـق الحـد األدنـى مـن                    

والكوتا النسائية هي الحد األدنى لتمثيل المرأة في المؤسسات العامـة، ويجـب علـى         3.حقوقهن

 4.المرأة أن تعمل على زيادة تمثيلها من خالل عملها مع القاعدة الشعبية

 إجراءات وجود عدم ظل في الدوائر، على مستوى  المرأةهتها   التي واج  المشكلة وتكمن

 مـن  المـرأة  نجاح وعدم الدوائر، هذه خالل من التشريعي المجلس إلى وصولها تضمن حماية

 إلـى  للوصول تنافسهما حال في الناخب عند المرأة على الرجل أفضلية إلى يشير الدوائر خالل

 .القرار صنع مراكز

                                                 
 . 21-20، ص 2006، منشورات مفتاح، رام اهللا، المرأة واالنتخابات المحلية قصص نجاح: نزال، ريما كتانة 1
 .  النائب خالدة جرار، مقابلة، مرجع سابق2
 2012\6\24 النائب سميرة حاليقة، مقابلة عبر البريد االلكتروني، بتاريخ 3
 .بق النائب سهام ثابت، مقابلة مرجع سا4
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 سـتكون  المرأة ألن الدوائر، في للمرأة مقاعد لتخصيص يتدخل أن بالمشرع أولى وكان

 تخصيص مبدأ حول التشريعي المجلس في للكوتا والمعارضين المؤيدين بين القائم الجدل محور

 القـانون  فـي  عليهـا  المنصوص المواطنين بين المساواة مبدأو ناقضتي” الكوتا “للمرأة مقاعد

 غير أخرى نوافذ عبر تمر أن يجب للمرأة السياسية ةالمشارك فإن أخرى ناحية ومن األساسي،

 خبـرة  اتذو بنسـاء  يأتي وقد بالرجال، الظلم يلحق الكوتا ونظام أقلية، ليست المرأة ألن الكوتا

 .الديمقراطية  مبادئمع يتعارض الكوتا نظامكما أن  قليلة، وكفاءة

 إناإلصالح، حيث قالت    هذا ما أشارت إليه البرلمانية منى منصور عن قائمة التغيير و          و

 فرصـة  ولكنها ،ومكانتها وأهميتها المرأة قيمة من وتقلل ،الديمقراطية مع تتناقض الكوتا فكرة

 كافيـة  فرصـة  يعطـي  ال مجتمع ظل في ووطنها شعبها خدمة على الحريصة المتميزة للمرأة

 القـدرة  لكنيمـت  ال اللواتي النساء بعض وصولوالجانب السلبي هنا يكمن في       المرأة، لوصول

 عصمت الشخشير المحاضرة فـي جامعـة   رأت فيما   1. معينه مناصب لشغل والجدارة والكفاءة

 من موقع تقدمها، فالمراتـب      أكثر  في    المرأةالنجاح الوطنية ان فكرة الكوتا جيدة، حيث اثبتت         

ء لديهن  االكاديمية االولى حصلن عليها في كثير منها من الطالبات، وهذا ما يدلل على ان النسا              

  2.امكانيات كثيرة، وينقصهن الخبرة والتجربة، ومساندة المجتمع لهن

 االنتخابـات،  في النسوية للمشاركة األساس حجر بمثابة الكوتا النسائية الحركة اعتبرت

 االعتباريـة  الشخصـيات  من ومجموعة األهلية والمؤسسات النسوية الحركة التفت ذلك وألجل

 .إرسائها أجل من وقاتلت ،لها ودعت ،وتبنتها ،الفكرة هذه حول

الكوتا النسائية هي وسيلة لتمكين المرأة مـن خـوض          ترى النائب هدى القريناوي أن      و

 على ظهور نساء لـديهن مـن الخبـرة           نظام الكوتا  ساعدفقد   لها،   ا مكفوال حقبوصفه  السياسة  

 على سلبياتها   غى التي تط   وترى أن تجربة الكوتا لها إيجابياتها      , الرجال ق السياسيين ووالكفاءة تف 

 3.المتمثلة أحيانًا بوصول نساء بشكل صوري

                                                 
 2012\7\16 النائب منى منصور، مقابلة عبر البريد االلكتروني، بتاريخ 1
 .2012\12\12عصمت الشخشير، مقابلة خاصة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،  2
 . النائب هدى القريناوي، مقابلة، مرجع سابق3
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 المجلـس  مقاعد إلى للمرأة مضمون وصول في يتمثل األول رئيسان هدفان للكوتا كان

 وفـي  المجلس في المرأة لوجود النظرة في تغيير إحداث في السهاما فهو :آلخرا أما التشريعي،

 .الحساسة القرار صنع مراكز

 إن الكوتا هي الحد     :تها علقت عضو المجلس التشريعي الثاني سهام ثابت بقولها        من ناحي 

األدنى لمشاركة المرأة في المؤسسات العامة، ولتفعيل مشاركة المرأة يتوجب التوجه إلى القواعد             

ومن جهتها عبرت النائب نجاة أبو بكر عن رأيهـا          . 1الشعبية قبل الوصول إلى المناصب العليا     

 فمجتمعنا الفتي في الوعي تجاه عمل ومشاركة المـرأة ال يـزال             ،لكوتا ممر إجباري   إن ا  :قائلة

 2.بحاجة إلى الكوتا حتى تحصل المرأة على أول مفتاح

عملـت علـى    و المرأة، حقوق حول النقاش إذكاء في أسهمت قد   الكوتا يرى الباحث أن  

 أن وحـدها  الكوتا تستطيع ال نولك للمطالب، تلبية العام الرأي لحشد القاعدة تثقيف في اإلسهام

 من ابتداء المرأة، بواقع للنهوض شاملة استراتيجية عن بمعزل المجتمع في السائدة المفاهيم تغير

 واجتماعيـة  واقتصـادية  وتنموية إعالمية وخطط   سياسات تبني إلى وصوال الدراسية، المناهج

 . الفاعلهواألدوات الوسائلب خهاترسي على وتعمل ،المرأة حقوق تحترم وقانونية شاملة وتشريعية

 االنتخابيـة  الـدوائر  في امرأة عشرة خمس ترشحت االنتخابية فقد  الدوائر صعيد وعلى

 الـدوائر،  هـذه  في نسائية كوتا وجود دون ،)االنتخابية المقاعد نصف( مقعدا 66 على للتنافس

 134 عـددهم  غالبـال  المرشـحين  نسبة من %3 الدوائر انتخابات في المرشحات نسبة وبلغت

أقل من عدد الدوائر االنتخابية الكلي، حيث خلت دوائر كل مـن             المرشحات عدد وكان مرشحا،

 مرشحة، أما في دائرة نابلس فقد ترشـحت         ةأريحا وطوباس وقلقيلية وخان يونس ورفح من أي       

أربع سيدات، وفي دائرة دير البلح ترشحت سيدتان، وفي كل من دوائر القدس وجنين وطولكرم               

                                                 
 . النائب سهام ثابت، مقابلة، مرجع سابق 1
 2012\8\6ر البريد االلكتروني، بتاريخ  النائب نجاة أبو بكر، مقابلة عب2
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وبيت لحم والخليل وشمال غزة ومدينة غزة فقد ترشحت سيدة واحدة          ) رام اهللا والبيرة  (وسلفيت و 

 .1عن كل دائرة

للتنافس على المقاعد االنتخابية إال أننا يمكن أن نـتلمس           وعلى الرغم من ترشح المرأة    

سـبب  ود ذلك يع ربماو االنتخابية؛ الدوائر في الترشح نوعا من عدم رغبة المرأة الفلسطينية في      

 النسـاء  اعتبـار  يمكـن  أخرى زاوية ومن الرئيسة، السياسية القوى بين الحاد لتنافساذلك إلى   

 علـى  خافيين غير اوتصميم ووعيا استثنائية، شجاعة امتلكن نبأنه الدوائر عن ترشحن اللواتي

 رشـحن ت اللواتي من أكثر ومركبة معقدة ظروفا واجهت الدوائر عن ترشحت التي فالمرأة أحد،

 الشخصـي،  وتاريخهـا  لكفاءتها شخصي اختبار تحت كانت الدوائر عن فالمرشحة القوائم، عن

 .الرجال من المرشح له يتعرض ال بشكل والذاتي الشخصي للتدقيق تعرضتنفسه  الوقت وفي

 مرشحة من أصل 11 فقد فضلت للمرشحات على الدوائر، السياسية والحزبية الخلفية في

تقل، بينما ترشحت عن كل من حركة فتح والجبهة الشعبية امرأتان، وربما      الترشح بصفة مس   15

 انتزاع أكبر قدر ممكـن مـن أصـوات           إلى هدفيكان الميل لدخول االنتخابات بصفة مستقل       

لم تستطع أي من النساء حصد خالفت كل التوقعات حيث مدوية جاءت المستقلين، إال أن المفاجأة 

للدوائر، ويعود ذلك لكثير من األسباب منها عامة تتمثل في عـدم  ) 66 (ألأي مقعد من المقاعد    

، إضافة إلى   على السواء    النساء والرجال     في ذلك  فوز المستقلين نتيجة للتحزب الكبير، اشتركت     

. نظرة المجتمع الفلسطيني للمرأة كونها غير مؤهلة لخوض المعترك السياسي بجانـب الرجـل             

سياسي الذي لم يكن بالمستوى المطلوب فـي مخاطبـة همـوم            ومنها أسباب ذاتية كالبرنامج ال    

البرنـامج   ف .ي ترقى بهموم الجمهـور الفلسـطيني      النساء، وعدم االهتمام بالجوانب الحياتية الت     

بقضايا حزبية عمومية بعيدة عن هموم الشعب الفلسطيني وقضـاياه          جاء محمال   السياسي للمرأة   

أدى إلى إضعاف فرص فوزهن ووصولهن إلـى قبـة          ما  ماالجتماعية واالقتصادية والسياسية،    

 . البرلمان

                                                 
 .2006ملخص حول النساء المرشحات والفائزات بعضوية المجلس التشـريعي          لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية،      1

 .  2006رام اهللا، فلسطين، 
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 حيـث تنقصـهن   المرشـحات   بعض   طبيعة   ومما يضاف إلى ما سبق أسباب تعود إلى       

 برنامجا سياسيا يحاكي كل جوانب      نالخبرة الكافية لخوض االنتخابات إلى جانب الرجل وقيادته       

تضح للباحث أن من األسباب الذاتيـة       القضية الفلسطينية وجميع نواحي الحياة الفلسطينية، كما ي       

ذات  المؤسسـات والجمعيـات       لهـا  تقدمـه  الـدعم الـذي      قلةالتي أدت إلى إضعاف فرصها      

 .االختصاص

 المرأة، ترشح بفكرة اقتناعها من أكثر بالقانون التزمت قد الحزبية والقوى االئتالفات إن

 الترتيـب  فـي  جاءت أنها بمعنى ة،بالفئ  ترتيبا ملتزمة المرأة أعطت النسبية القوائم معظم ألن

 الترتيـب  وفي التالية، األربعة المقاعد في السابع الترتيب وفي األولى، الثالثة المقاعد في الثالث

 القـوة  فرضـتها  التـي  االسـتثناءات  بعض إال وهكذا، التالية، الخمسة المقاعد في عشر الثاني

 فـي  المرأة بوضع السائد النمط عن القلي الخروج في فتح حركة فعلت مثلما للمرشحة، الرمزية

 .إضافية مواقع
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 المبحث الثالث

 ة االجتماعية والسياسية للفائزاتقراءة في الخلفي

 امـرأة   14جرت االنتخابات في الدوائر حسب نظام األغلبية واألقلية، وقـد ترشـحت             

خابية، ولكن  انت" كوتا"  مقعداً، تمثل نصف مقاعد المجلس التشريعي دون وجود          66لتنافس على   

  .أي منهن بمقعد  فلم تظفر،الرياح لم تأت بما اشتهت المرشحات

من إجمالي المرشـحين البـالغ      % 3 وتبلغ نسبة تمثيل المرشحات عن الدوائر ما نسبته       

مـن إجمـالي    % 4 )1996( بلغت نسبة المرشحات فـي عـام         في حين  مرشحاً،   414عددهم  

ق الزمني بين المرحلتين الذي كان من المفتـرض         المرشحين للمجلس السابق، مع مالحظة الفار     

 اجتماعية عديدة لصالح المرأة؛ نتيجة الزدياد الـوعي         تمييزيةأن يأتي مساهماً في ردم فجوات       

المجتمعي العام من جانب، والزدياد الوعي والخبرة واألعداد المرشحة للتقدم لخوض التجربـة             

 .من جانب آخر

 ،ة، وفي ثماني دوائر ترشحت سيدة واحـدة فقـط  فقد خلت ست دوائر من أي مرشح ل  

 هعد هذتوفي دائرة نابلس ترشحت أربع سيدات، وفي دير البلح ترشحت سيدتان، وبناء على ذلك 

 سياسيا من الترشح؛ بسبب التنافس الحاد بين القـوى الرئيسـة        تخوفا في عدد المرشحات     ندرةال

 لذلك فقد قلت نسبة النساء الراغبات فـي         التي أغلقت قوائمها على كل العدد المخصص للدائرة،       

وبالرجوع إلى عدد المرشحات وضمور أعدادهن وتوزيعهن الجغرافي والسياسي يتبين          . الترشح

أن المرشحات في كال الدورتين كن ينتمين إلى عدد من التيارات الفكرية والسياسية من أبرزها               

 .- الثانيةفي الدورة  - وحركة حماس -في كال الدورتين -حركة فتح 

هـا  ؤاهتمام حركة حماس البارز بقضـايا المـرأة، وإعطا        :  لسببين األول   ذلك ىويعز

دور الكوتا الذي مكّـن المـرأة مـن الوصـول           : الثانيوالنصيب الكبير من سياسات الحركة،      

وعي المجتمع ألهمية    السببين السابقين يتمثل في نضوج       إلىولعل سبب ثالث يضاف     للبرلمان،  

كما يمكن فهم الهروب من استحقاقات الترشح انطالقـا         . أة في المستويات السياسية   مشاركة المر 

من الوضع الذاتي للحركة النسائية الذي تعتريه مظاهر الخمول وفقدان المبادرة والتخطيط كمـا              
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) 2(تشير لذلك النسب المتدنية لعدد المرشحات في كال الدورتين كما هو موضح في جدول رقم                

جتماعية والسياسية للنساء المرشحات النتخابـات المجلـس التشـريعي لعـام            حول الصفات اال  

)1996(. 

يعود إلى عدم فـوز     االنتخابية    الدوائر على مستوى ويعتقد الباحث أن عدم نجاح المرأة       

 عدم تقبل المجتمع للمرأة في مراكز صنع القرار لدى تنافسها مـع             -إلى–أحد من المستقلين، و     

 ضمن معايير غير موضوعية، ويرجع هذا إلى المبادئ التي يقـوم عليهـا              الرجل ومقارنتها به  

قانون االنتخابات الذي لم يخصص حصة نسائية في نظام الدوائر، حيث تواجه المرأة مباشـرة               

 تتمثل في وضع المرأة في مسافه ضيقه من التنافس النسـائي الـداخلي              العقلية والنظرة التقليدية  

 . بعضهن مع بعض

اللـذين يوضـحان الصـفات       )4(وجدول رقـم  ) 2( إلى كل من جدول رقم       وباإلشارة

االجتماعية والسياسية للمرشحات الفائزات في كال الدورتين االنتخابيتين، فقد تبين للباحث أنـه             

وعلى الرغم من ارتفاع مستوى التحصيل العلمي للبرلمانيات والمرشحات إال أن ذلك لم يـرق               

ط بها في المجلس    ورلمانية مشاركة سياسية فعالة تتبوأ دورها المن      إلى مستوى مشاركة المرأة الب    

 وتقوم ،التشريعي، فالمرأة الفلسطينية البرلمانية أخذت تختزل نفسها في مكان عملها في مؤسستها

 من خارج قبة البرلمان، وكان لذلك تأثير مباشر علـى مشـاركتها             -إن وجد -بعملها السياسي   

 .القراراتبجانب الرجل في عملية صنع 

 2006الخلفية االجتماعية والسياسية للنساء الفائزات في دورة المجلس التشريعي ): 5(جدول 

 أقل أو توجهي دبلوم فوق فما بكالوريوس 

 %17.30 %0.00 %82.70 التعليم

 %76.48 فوق فما 50 %23.52 50-41 %0.00 40-30 العمر

 %5.89 باءعز %35.29 أرملة %58.82 متزوجة الزوجية الحالة
 %0.00 متوفرة غير %100 متوفرة الحزبية الخلفية

 %0.00 مستقلة %100 كتلة ضمن االنتخابية الكتل
 . عمل الباحث:المصدر
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 المبحث الرابع

 نقسام السياسي والتبعية الحزبيةالبرلمانية بين اال المرأة أداء

 انتخابـات  ثـاني   مثلت فقد الفلسطينية، السياسة في مهما منعطفا االنتخابات هذه شكلت

 السياسية الحياة على فتح حركة سيطرة من أعوام عشرة بعد وتأتي فلسطين، تاريخ في تشريعية

 الفصائل كافة بمشاركة حظيت من أنها االنتخابات لهذه الثانية األهمية وتنبع التشريعي، والمجلس

 حركة فازت حيث نتائجها من تنبع الثالثة واألهمية اإلسالمي، الجهاد حركة باستثناء واألحزاب

 السياسية البنية في تحوالت حدوث إلى أدى الذي األمر التشريعي، المجلس مقاعد بأغلبية حماس

 .الفلسطيني السياسي وللنظام للمجلس

 اإلنجـاز،  لهذا تضاف نوعية مبادرات بأية تقم لم ف بالقانون لقد التزمت األحزاب حرفياً   

 مواجهـة  في الدوائر نظام على المرشحة المرأة وتركت رأة،الم لقضايا الداعمة األحزاب حتى

فـي  لم تقم األحزاب بالدور المطلـوب       ويدعمها،   وال النساء بقدرة كثيراً يثق ال ذكوري مجتمع

دون مساندة، أشارت إلى ذلك النائب راويـة الشـوا           النساء ترك مما العشائرية، العقلية مواجهة

طاعت بكفاءتها الوصول إلى ما وصلت إليه سواء على المستوى إن المرأة الفلسطينية است: بقولها

االجتماعي أو السياسي، ولكن ال يمكن إغفال دور الحزب في دعم الجوانب المادية والمعنويـة               

 السياسية تتحمل جزء من     األحزاب أن نابلس   ةتيرة نائب محافظ محافظ   أل وترى عنان ا   .1للمرأة

 التي تكون قـادرة  المرأة ومن حيث اختيار     ,جلس التشريعي  للم المرأةالمسؤولية في عدم ايصال     

 تختار النساء المرشـحات علـى اسـس         األحزاب كانت   وإنماعلى تحمل مسؤولياتها السياسية،     

 2.حزبية

 المـدني،  المجتمع بمؤسسات البرلمانيات عالقة تطال الحزبية المعايير أن الواضح ومن

 الرئاسـة  خالل من أهلية لجمعية ينتسبن لبرلمانياتا من مجموعة أنإلى   النظر الذي لفت  األمر

 الجمعيـة،  مقـر  مـن  التشريعي المجلس في كعضو عملهن يدرن بعضهن إن بل العضوية، أو

                                                 
 النائب راوية الشوا، مقابلة، مرجع سابق 1
 .2012\12\11عنان االتيرة، مقابلة خاصة عبر الهاتف،  2
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 النائبـة  عالقـة  على أثر من له وما المجلس، نظام في األمر هذا مشروعية مدى دراسة ويجب

 .بالمواطنين

عملها كعضو في المجلس التشريعي من داخـل        ويعتقد الباحث أن قيام المرأة البرلمانية ب      

مؤسساتها وجمعياتها أو من مركز عملها قد يكون أكثر ميال لالتصال بالجمهور ومناقشة قضاياه           

وطرحها بعيدا عن قبة البرلمان الذي هو أساس عملها كعضو فيه لسـن القـوانين التـي تهـم                   

 .الجمهور

 ومـدى  التشـريعي  المجلـس  فـي  المرأة لوضع واضحة صورة تقديم نستطيع حتىو

 المجلـس،  هذا يعيشه يزال وما عاشه الذي السياق فهم يتوجب وكيفا، كما أعماله في مشاركتها

 والرقابيـة  التشـريعية  أدواره غيـاب  فـي  األولى بالدرجة المتمثلة اآلن وحتى أعماله بدء منذ

 عـن  ينفصل ال قسيا وهو المتخصصة، لجانه أو جلساته انعقاد ندرة ظل في هذا والمحاسبية،

 السياسـي  االنقسام ترسخ بعد الفلسطيني المجتمع يعيشه الذي العام واالجتماعي السياسي السياق

 .غزة وقطاع الغربية الضفة بين واالجتماعي

 ،2007 عام منتصف  منذ التشريعي المجلس عمل تعطيل إلى السياسي االنقسام أدى فقد

 غـزة،  قطاع في العسكري بالحسم حماس حركة وقيام وحماس، فتح حركتي بين للصراع نتيجة

 يكـون  ال وبهذا السياسية، الحياة في والمحاسبية والرقابية التشريعية قدرته تعطيل إلى أدى مام

 علمـا  ، الشعب تمثيل مبدأ  قد نقض  يكون بل فحسب، تعطل قد التاريخ ذلك منذ البرلماني العمل

 عـام  ينـاير  من والعشرين الخامس في هي يعيالتشر المجلس عمل النتهاء القانونية المدة بأن

ناوي أن األوضاع السياسية    يعامين، وقد أوضحت النائب هدى القر      عن يزيد ما منذ أي ،2010

وأضافت أن بعض العقبات السياسـية التـي        . الداخلية قد أثرت على عمل البرلمان بشكل سلبي       

رلمانيات نحو تفعيـل المشـاركة      سيطرت على فترة البرلمان الثانية حالت دون تعزيز عمل الب         

 1.السياسية التي لطالما حاولت أن تقدم رؤيتها ومشاركتها الفعالة

                                                 
 .  مرجع سابق،، مقابلةهدى القريناوي 1
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 شـكل  )االنقسـام  بسبب( التشريعي المجلس ويعيشه عاشه الذي السليم غير الوضع إن

 نساء لدى إيجابيا دافعا الوضع هذا يشكل أن المتوقع من فليس البرلمانية، المرأة عمل أمام   عائقا

 مصـالح  بـاختالف  النسوية المصالح اختلفت فحينما موحدة، بصورة ليعملن التشريعي مجلسال

 وغلـب  االجتماعيـة،  األبعـاد  ذات النسوية الرؤية على الحزب ورؤية مصالح طغت الحزب،

 علىويمكن القول أن هذا األمر انطبق        المجتمعية، للقضايا االنتماء على للنساء الحزبي االنتماء

 .1الحزبية انتماءاتهم عن النظر غضب ونساء، رجاال التشريعي المجلس أعضاء كافة

 أدائهـن،  على الثاني التشريع المجلس في النساء محاكمة الصعب من أنه الباحث يرىو

 الوضع هذا في العضوات فإن ولذلك انتخابه، منذ مرات قليله  سوى ينعقد لم المجلس أن حين في

 نر كي المرجوة، األهداف لتحقيق النسوية الحركة مع تواصلال من األدنى بالحدن يقم لم الصعب

هذا تـرى النائـب انتصـار       لو. حركه نسائيه برلمانيه ذات مواقف ايجابيه من القضايا النسويه        

الوزير عن قائمة فتح أن تجربة عمل البرلمانيات في الحقبة الثانية من االنتخابـات التشـريعية                

تمثيل المرأة في المجلس مستقبال، إال أن شلل المجلـس قـد     تمثل خطوة إيجابية في سبيل زيادة       

واعتبرت النائب راوية الشـوا أن هـذه         2.عطل قدرته على سن قوانين تكون في صالح المرأة        

التجربة ما زالت محدودة وهي بحاجة إلى مزيد من التعزيز والـدعم وتشـجيع النسـاء علـى             

قالـت إن   حين  قائمة التغيير واإلصالح،    وهذا ما أشارت له كذلك سميرة حاليقة عن         3.خوضها

وأضـافت  4.هذه التجربة لم يكتب لها أن تكتمل بسبب الضغوطات السياسية الخارجية والداخلية           

 قبول فيها وليس ،الحزبي والتعدد الديمقراطية من خالية التجربة أن هذه البرلمانية منى منصور    

 بطريقـة  عوملت اإلسالمي االتجاه على ةالمحسوب المرأة  إن بل ،أنثى أو ذكرا كان سواء لآلخر

 فيمـا رأت خلـود      5.واإلسـالمي  العربـي  مجتمعنا وتقاليد عادات أو لقيم تمت وال الئقة غير

 الفلسـطينية فـي   المـرأة  تجربة أن   سابقا بنابلسالمصري رئيسة مركز جذور للثقافة والفنون     

                                                 
 .10 مرجع سابق، ص المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بين الشكل والمضمون،: إسماعيل، دنيا األمل 1
 . النائب انتصار الوزير، مقابلة، مرجع سابق2
 . النائب راوية الشوا، مقابلة، مرجع سابق3
 .سابق النائب سميرة حاليقة،  مقابلة، مرجع 4
 . النائب منى منصور، مقابلة، مرجع سابق5
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 في المجـال    وباألخص العام   شأنالالبرلمان كانت تجربة ايجابية وناجحة، فمجرد مشاركتها في         

، ويراكم على مسيرتها النضالية على الرغم ان        أخرى الفلسطينية خبرات    للمرأةالسياسي يضيف   

الظروف السياسية الفلسطينية قد اعاقت مشاركتهن الفعلية من التمكن من سن تشريعات واتخـاذ              

 رأيي نابلس السـابق     جدة فضة عضو مجلس بلد    ا وكان لم  1. دورهن كان فاعال   أن إالقرارات  

 ضحلة، وتعد تجربـة اولـى   ت الفلسطينية كانللمرأةولى أل التجربة البرلمانية اأن قالت  إذ،  آخر

كانت النساء اللـواتي فـزن فـي تلـك          ف،  )2006(عام  االنتخابات الثانية   بدون خبرات، بينما    

 أكثـر جربة الثانيـة    ، وكانت الت  األداء كان بينهن تفاوت في      إذ ,االنتخابات ليست بنفس القدرات   

 2.وعيا من التجربة االولى

 ، كافه المجلس أعضاء على نفسها عكست التشريعي المجلس يعيشها التي الشلل حالة إن

 تحسـين  علـى  العمل خالل من أدائهن تفعيل على للعضوات الذاتية القدرة على نفسها وعكست

المـرأة،   صالح في تكون قوانين تعديل أو قوانين وسن ،الفلسطينيات للنساء التشريعية األوضاع

المشكلة الرئيسـة التـي     على ذلك بالقول إن     وقد أكدت منى منصور عضو المجلس التشريعي        

 .واجهت المجلس التشريعي هي تعطله وعجزه عن إقرار العديد من القوانين والتشريعات

 كافـة  علـى  ينطبق ما وهو العضوات، عمل على السياسي الطابعومهما يكن فقد غلب    

 عمـل  طبيعـة  على ارتد سلبا  والسياسي الجغرافي االنقسام أن كما التشريعي، المجلس أعضاء

 عـن  بعيدا ذاته، المنهج اتباع إلى العضوات قاد الذي األمر ، وحدتوال االنسجام غابو المجلس،

 .النسوي للجانب موحدة رؤية

فقد  برلمانيات،لل وواضحة موحدة رؤية وجود عدم إلى أدى المستقر غير الوضع هذا إن

 القضايا على هذا الموقف  يقتصر لمو واحدة، لقضية المتناقضة النسوية المواقفبرزت كثير من    

 ظـل  فـي  طبيعـي  أمر وهو والسياسية، الوطنية القضايا إلى امتد بل االجتماعية، أو النسوية

مـريم  الظروف الحزبية الراهنة، وفي هذا الخصوص أكدت مجموعة من البرلمانيات كالنائـب         

                                                 
 .2012\12\11خلود المصري، مقابلة خاصة عبر االنترنت،  1
 .2012\12\12ماجدة فضة، مقابلة عبر الهاتف،  2
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، على أهمية وجـود رؤيـة نسـوية        4، وانتصار الوزير  3، وراوية الشوا  2، وخالدة جرار  1صالح

عمل البرلمانيات، وعلى أهمية تجازو الضعف الذي شاب الرؤية النسـوية فـي عمـل               لجامعة  

 .البرلمانيات في المجلس التشريعي الثاني

 الـراهن،  السياسي واقعال ظل في البرلمانيات ألداء موضوعية قراءة تقديم الصعب من

 من كثير عنها تغيبت التي الفعاليات بعض خالل من األداء هذا طبيعة على التدليل يمكن أنه غير

  .البرلمانيات

وعلى الرغم من حداثة تجربتها البرلمانية فقد اتصفت المرأة البرلمانية بالوعي السياسي            

عاب أظهرت قوة المرأة الفلسطينية على      الذي اكتسبته، وهذه التجربة البرلمانية كانت محاطة بص       

 : قائلة النائب نجاة أبو بكرشيروت5.إيجاد حلول لكثير من المشاكل التي تواجه المجتمع الفلسطيني     

 ألننـا   ، العمل البرلماني في فلسطين متعدد ومتنوع وله عدة مسارب تختلف عن كل الـدول              إن

 6.نمتاز عن غيرنا بخصوصية وجود االحتالل ومآسيه

                                                 
 .21/6/2012النائب مريم صالح، مقابلة عبر البريد االلكتروني، بتاريخ  1
 .النائب خالدة جرار، مقابلة، مرجع سابق 2
 .ئب راوية الشوا، مقابلة، مرجع سابقالنا 3
 .النائب انتصار الوزير، مقابلة، مرجع سابق 4
 . النائب راوية الشوا، مقابلة، مرجع سابق5
 . النائب نجاة ابو بكر، مقابلة، مرجع سابق6
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 لنتائج والتوصياتا

 نتائج الدراسة

من الصعب القيام بعزل عمل المرأة الفلسطينية السياسي دون أن يتم ربـط هـذا العمـل        .1

باالحتالل وعملية التحرر والمقاومة الوطنية التي تصاحبها، وذلك ألثر االحتالل الواضح           

 . نضال المرأة االجتماعيعطيلفي تأجيل وت

رتق للدور المطلـوب الـذي      ت في المؤسسات الرسمية لم      ن مشاركة النساء الفلسطينيات   إ .2

 فـي  النسـاء  دمج يعيقلعبته وما زالت تلعبه المرأة الفلسطينية، وهذا التواجد الضعيف          

 فـي  تعـديالت  وإحـداث  السياسـات  رسم في تأثيرها إمكانية من ويحد التنمية، عملية

 .القائمة التشريعات

م، إال أنها ما 2006م و1996بات التشريعية في   على الرغم من مشاركة النساء في االنتخا       .3

زالت تعاني من مشكلة التمثيل الحقيقي لها، وخاصة في ظل عدم وضوح رؤية المؤسسة              

  .السياسية الرسمية الفلسطينية

 أنهـن  اعتبـار  على بعامه المجلس أداء عن التشريعي في العضوات أداء فصل يمكن ال .4

 .والثقافي واالجتماعي السياسي سياقه في إال األداء هذا قراءة يمكن ال وعليه فقط، نساء

 المـرأة  وضـعية  حـول  إيجابيـة  أفكاراً والفصائل معظم األحزاب  تبني من الرغم على .5

 .األحزاب لم يرتق للمستوى المطلوب في النساء وضع أن إالّ الفلسطينية،

 صـلحتها م يخـدم  بمـا في انتخابات المجلس التشريعي      المرأة األحزاب بدعم  لقد قامت  .6

 .المرأة وحقوقها قضايا مع تضامنا وليس الحزبية

 من نوعا يمنح الحزب دعم إن حيث المرشحات، نجاح احتمالية من يعزز الحزب دعم نإ .7

 المادية التكاليف مشكلة حل في ويساعد المحافظة، المجتمعات في النساء لترشح الشرعية

 .ثرياتال غير للمرشحات خاصةبو الدعائية االنتخابية للحملة
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 علـى  سلبا أثر العامة قد  المجتمعية بالقضايا إن عدم وضوح الطرح النسوي وعدم ربطه       .8

 اسـتراتيجية  وضـمن  واألولويات األهداف يحدد نسوي منظور فغياب البرلمانيات، أداء

النسـوية، أدى    الحركة تواجهها التي المحورية القضايا على باالتفاق ويتسم عليها، متفق

 .ة نسوية للبرلمانيات تتسم بالفاعليةإلى عدم وجود رؤي

 والـدليل   الدوائر في االنتخابات التشريعية الثانية،     واجهت المرشحات مشكلة على صعيد     .9

 .على ذلك عدم نجاح أية مرشحة من خالل هذه الدوائر

 أن وحـدها  الكوتـا  تستطيع ال ولكن المرأة، حقوق حول النقاش إذكاء في الكوتاأسهمت   .10

المرأة من   بواقع للنهوض شاملة استراتيجية عن بمعزل المجتمع في سائدةال المفاهيم تغير

وقانونيـة   وتشريعية واجتماعية واقتصادية وتنموية إعالمية وخطط   سياسات تبني خالل

 .ترسيخها في المجتمع على وتعمل ،المرأة حقوق تحترم شاملة

 من أكثر الكوتا   بقانون تالتزم قد) االستثناءات عدا بعض  (الحزبية والقوى االئتالفات إن .11

 أي بالفئة، ملتزمة ترتيبا المرأة أعطت النسبية القوائم فمعظم المرأة، ترشيح بفكرة اقتناعها

 المقاعد في السابع الترتيب وفي األولى، الثالثة المقاعد في الثالث الترتيب في جاءت أنها

 .لتاليةا الخمسة المقاعد في عشر الثاني الترتيب وفي التالية، األربعة

 طغـت  فمن ناحية  البرلماني، المرأة عمل أمام   شكل االنقسام الفلسطيني الفلسطيني عائقا     .12

 للقضايا االنتماء على للنساء الحزبي االنتماء غلب، و النسوية الرؤيا على الحزبية مصالحال

 من أجل العمـل    للبرلمانيات الذاتية القدرة المجتمعية، ومن ناحية أخرى أضعف االنقسام     

 في تصب قوانين تعديل أو قوانين من خالل سن   للنساء، التشريعية األوضاع تحسين على

 .المرأة صالح

 التوصيات

 صنع مراكز في وتواجدها المرأة دور بأهمية الجماهير الفلسطينية بين والثقافة الوعي نشر .1

سـات   والمجالس البلدية والقروية والمؤس، والوزارات المختلفة  ،التشريعي كالمجلس القرار

 .والجمعيات المختلفة
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 .القرار صنع في المرأة مشاركة مع توافقها مدى ودراسة الحكومية السياسات مراجعة .2

 والمؤسسـة   ،يتوجب العمل على زيادة مشاركة المرأة في المؤسسات الرسمية بشكل عام           .3

 في عملية التنمية، ورسم السياسـات       لإلسهامالتشريعية بشكل خاص، وفتح المجال أمامها       

 .جراء التعديالت الالزمة في التشريعات والقوانين بما يخدم مصالح المرأة وحقوقهاوإ

 .يتوجب التعامل مع الكوتا كمرحلة انتقالية وليس كطموح للمرأة .4

 .توفير بيئة قانونية مناسبة تساعد على زيادة نسبة مشاركة المرأة في األحزاب السياسية .5

 داخلها، والتضامن مع قضايا المرأة والدفاع       اطيةالديمقر  السياسية مطالبة بتعزيز   األحزاب .6

 .عنها وتعزيز مشاركتها السياسية داخل الحزب وخارجه

 وجـود  وضـرورة  ومؤسسات المجتمع المدني، النسوية المؤسسات جهود ضرورة توحيد  .7

أهدافها، وربـط هـذا الطـرح        تحقيق وتبنيها لخطة استراتيجية تعمل على       واضحة ارؤي

 االنتخابات في للمشاركة النساء دعم في هذه المؤسسات    دور تعزيزة، و بالقضايا المجتمعي 

 .وترشيحا اقتراعا

, ضرورة الفصل بين الخلفية الحزبية للبرلمانية وعملها النسوي في المجلـس التشـريعي             .8

 .  حتى ال تطغى األجندة الحزبية على األجندة النسويةوالعمل بحياديه وموضوعيه

سهمت سياساتها في تعزيـز مشـاركة المـرأة         أ الناجحة التي     تجارب الدول  االستفادة من  .9

 .السياسية

 موعـد  أقرب في التشريعي للمجلس الثالثة االنتخابات إلجراء االنقسام حالة نهاءإلالسعي   .10

 .ممكن
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 .2003، لعام القانون األساسي المعدل

 .1995لعام ) 13(فلسطيني رقم قانون االنتخابات ال

 .2005لعام ) 9(قانون االنتخابات الفلسطيني رقم 

 1988\11\15  االستقالل الفلسطينيةإعالنوثيقة 

 الجرائد
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 . م11/12/2012
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ـ                    اريخ السيدة ماجدة فضة، عضو مجلـس بلـدي بلديـة نـابلس سـابقاً، مقابلـة هاتفيـة، بت

 . م12/12/2012
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 2012\6\25النائب هدى القريناوي، مقابلة عبر البريد االلكتروني، بتاريخ 

 المراجع االلكترونية 

: المرأة الفلسطينية والمشـاركة السياسـية، موقـع رؤيـة االلكترونـي           : األملإسماعيل، دنيا   

http://www.idsc.gov.ps/sites/STATE/arabic/roya/5/page5.html 

 جريـدة حـق     ،ة بين التقليد والوطنية   دور المرأة في الحفاظ على الهوية الفلسطيني       :شديد، روال 

-http://www.badil.org/en/haq علـى الموقـع      .10/9/2011 ،  45العودة، العدد   

alawda/item/1715-art12 
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http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3193 

الفلسطينية وأثرهـا فـي المشـاركة       حقوق السياسية للمرأة في التشريعات      : حسن عودة، هاني 

ــي   ــرأي االلكترونـ ــا الـ ــع دنيـ ــطينية، موقـ ــرأة الفلسـ ــية للمـ : السياسـ

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/271852.html 
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Abstract 

This study comes to treat and evaluate the role that women played in 

the Palestinian political field, specifically in the Legislative Council, and 

the extension of their contribution in making decisions and legislations 

through the Legislative Council.  

The study was proposed to assess truth in the hypothesis which 

claims and assumes that women in the PLC have worked in isolation and 

have blended themselves within their parties which negatively impacted the 

reinforcement of female political participation. Therefore, women in the 

PLC could not launch any united feminist political efforts that would help 

to form feminist partisan policies or take decisions related to feminist 

activism in its specific sense.  

In a novel approach, this study deals with the role women played in 

both of the Palestinian electoral periods (1996 and 2006) in addition to 

exploring the factors affecting their decision making firstly in winning 

seats in the Legislative Council and secondly in participating politically 

and legislatively.  

The study follows a descriptive analytical approach. Interviews with 

the MPs were also used. 



 c

The study draws a number of conclusions. Most importantly that the 

participation of women in official institutions has not arrived at the level of 

the important role that women played and still play in the Palestinian 

society, on both the national and political levels, which limits the 

possibility of their impact in policy making and modifying the current 

legislations. The study has also found that the political parties have 

supported women in a way that served their own partisan interests and did 

not help women or recognize their rights. The ambiguity of women’s 

platform and the lack of connection between it and public and social issues 

has negatively impacted the performance of the women MPs. 

Based on the results obtained, the study recommends that it is very 

urgent to review governmental policies and to restudy their suitability for 

women’s participation in decision making. It is also essential to increase 

opportunities for women to partake in official institutions, specifically the 

legislative ones and allow more room for their contributions in 

development, in policy making and in modification of laws in a way that 

serves their interests.   

 




