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 المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية
 
 المقدمة. 1

، في تطوير آليات وقواعد الحكم الصالح، كمفهوم  مهماًيلعب مفهوم المشاركة السياسية، دوراً
بالتنمية "، وفي إطار ما يعرف  بات قيد التداول السياسي في الوقت الراهن

 مجتمعات العام الثالث التي ، للمجتمعات، خاصة) sustainable development("ةمالمستدا
توصف أنظمتها بالشمولية أو بسيادة المفاهيم اإلرثية على مفاهيم المواطنة في تحديد النخب 

يمكن تعريف المشاركة السياسية بأنها عملية بطيئة في الديموقراطيات الحديثة نتيجة .السياسية
حدودة أيضاً في الدول لعوامل عديدة أهمها الفقر واألمية، وأن هذه المشاركة تبقى م

 وهي أيضاً األنشطة اإلرادية التي يزاولها أعضاء المجتمع بهدف 1.الديموقراطية المستقرة
اختيار حكامهم وممثليهم، والمساهمة في صنع السياسات والقرارات بشكل مباشر أو غير 

 بل توجها مباشر، ولذلك فإن المشاركة السياسية ليست مجرد تصويت في فترة انتخابات معينة،
  2.عاماً واهتماماً واضحاً من قبل المواطنين بقضية القرار السياسي ونتائجه

  حتى اآلن لمفهوم المشاركة السياسية ، باعتبارها مفهومـاً  محدداًال نجد تعريفاً ومع ذلك   
  من القصدية المسبقة في تبنيه اثر موجة العولمة ومحاولة تعميمها من البلدان المتقدمة             حمل نوعاً 

باتجاه البلدان التي انهارت فيها أنظمة تخطيط الدولة المركزي، والتي أدخلت األفراد فـي آلـة                
 في هذه اآللة، وأن مشاركته تـدخل    )برغيا(، باعتباره   الحركة المخططة والدور المحدد اجتماعياً    

 . في إطار نوع من اإلكراه على الدور
سية في بلدان العالم الثالـث، نجـد أن         أمام هذا الواقع وعند الحديث عن المشاركة السيا       

.  على مشاركة المرأة في الحياة السياسية، باعتبارها أكثر أعضاء المجتمع تهميـشاً            هناك تركيزاً 
 . وإن هناك ضرورة إلطالق طاقتها، وتحقيق مكانتها

مج وقد أقدمت كثير من الهيئات الدولية الممولة للنشاط التنموي في العالم الثالث على طرح بـرا               
في مختلـف الجوانـب االجتماعيـة واالقتـصادية والـسياسية           "واسعة هادفة إلى تمكين المرأة      

 . هذه المجتمعات) لبرلة(والحقوقية في إطار يحاول 
وفي فلسطين عدا االتحاد العام للمرأة الفلسطينية كمؤسسة تمثيلية عامة، تنشط العديد من األطـر               

 برامج مختلفة من نواحي مختلفة والتي ترتبط في كثير          والمراكز في مجال تقوية المرأة، وتطرح     
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من األحيان بأجندة الممول أو على األقل رؤيته عن بعد، للنتائج المترتبة علـى تنفيـذ البـرامج              
 . المختلفة

في هذا المجال يمكن تعريف المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين باإلمكانات والقدرات            
 الفلسطينية بشكل فردي أو جماعي، والتي تجعلها مـساهمة بهـذا            الواقعية والكامنة لدى المرأة   
 السياسي  القدر أو ذاك في صنع القرار

 
 :أهمية المشاركة السياسية للمرأة 

تعتبر المشاركة في صياغة الشأن العام أسلوباً حضارياً للحد من الصراعات السياسية ، 
ى شكل النظام السياسي  ، والذي من وطريقة مثلى إلحداث عمليات تغيير جديدة وجوهرية  عل

عملية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وبالتالي أصبحت .شأنه  تجاوز الماضي والتخلص منه 
 وإنما  المشاركة على الرجال، بحيث ال يقتصر حقالسياسي ، النظام أهدافضرورة لتحقيق 

 المشاركة لتشمل في نهاية دةن توسيع قاعأ، والمشاركة النساء والرجال على حد سواء شمل ت
األمر جميع شرائح المجتمع بما فيها النساء يساعد في كل األحوال على توسيع قاعدة الشرعية 
للمؤسسات التمثيلية والتنفيذية للنظام السياسي ، مما يعطيها قوة تمثيلية نابعة مستندة إلى الخيار 

اإلقرار بأنها تتمتع بالمواطنة التامة بكل لذا فأن من أولى مقدمات مشاركة المرأة الديمقراطي ، 
 . مظاهرها وبالمساواة التامة أمام القانون بدون أي تمييز 

 إن توسيع قاعدة المشاركة يعزز من مبدأ المواطنة بشقيها الحقوق والواجبات ، وبالتالي 
تمع ، على يعزز من مبدأ االنتماء واالنحياز لمصلحة الوطن ككل ، ويعزز مكانة المرأة في المج

طريق إحداث تغيرات جوهرية بما يشمل الهياكل االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية 
فال يكفي االعتراف من  .موظفاً طاقات المجتمع ككل .على طريق التنمية بمفهومها الشامل 

 والسعي  المرأة جميع فئات المجتمع بما فيهابحاجة التنمية إلى طاقات وجهودالناحية الشكلية 
واإلقرار بأن التنمية بمفهومها الدائم إلتاحة المجال أمام المرأة لجهة التعليم والعمل وغير ذلك ، 

الشامل والمستدام ال يمكن أن تتحقق بدون مساهمة المرأة في بلد يعتمد أساساً على موارده 
 . وثقافياً جتماعياًوا واقتصادياً مساهمة كاملة في الجهود التنموية سياسياً ، من أجلالبشرية 

من هنا فإن المشاركة السياسية هي شأن عام ال يمكن للفرد أن يكون مؤثراً أو مشاركاً   
أو فاعالً فيه ما لم يعترف بدوره في الحياة العامة وبحقه في ممارسة هذا الدور دون قيود ذات 

لمشاركة رة وعديدة  نالحظ أن هناك معيقات وعراقيل كثي ذلك، الرغم منوعلى .  طابع تمييزي
هذا إلى ،  النظرة السلبية من قبل المجتمع لعمل المرأة في الجانب السياسي أهمهالعلالمرأة 

جانب الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المرأة لجهة عدم توفيقها في كثير من األحيان بين 
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ميع العقبات والعراقيل ولكي تشارك المرأة بفاعلية ال بد من إزالة ج.مسؤولياتها األسرية والعامة 
 إلى الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ، وكافة اإلعالنات الدولية واإلقليمية اًمن طريقها استناد

والوطنية ذات الصلة ، والتي تؤكد على مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفاعلة في جميع مناحي 
 .الحياة بما يضمن حقوقها األساسية 

 الهيئات السياسية الرسمية لم يعد يعتبر أحد المطالب األساسية تبوء المرأة المسؤولية فيإن 
لديمقراطية النظام السياسي فحسب ، بل يتعدى ذلك في أن مشاركتها السياسية هي تعبير حقيقي 

مساواة في عن  مشاركة المرأة مشاركة فعالة فإنه ال يمكن الحديث  فبدون.وفعلي عن مصالحها 
المجتمع المختلفة ، وبما يضمن المشاركة الفاعلة في العملية الحقوق والواجبات بين فئات 

إن ذلك يتطلب قبل كل شيء إجراء تغييرات جوهرية على مجمل التشريعات . التنموية 
التصديق على االتفاقيات والقوانين التي تحد من تطور ونماء المرأة ، إلى جانب ذلك ال بد من 

 كافة إلغاء كاتفاقيةعلى القوانين المحلية، ت انعكاساذلك من ، وما يرافق الدولية المتعلقة بالمرأة 
 . واالتفاقيات األخرى  ذات الصلة  التمييز ضد المرأةأشكال

أكثر من هذا فإن المشاركة السياسية بشكل عام هي أكثر انخفاضاً بين الفئات النساء عنها في 
ر في الفصائل واألحزاب الفلسطينية الفئات األخرى ، وال يعني ذلك أن النساء تشارك بفاعلية أكث

ولهذا الواقع . سواء لجهة العضوية ، أو لجهة المشاركة في الهيئات المختلفة لهذه التنظيمات 
أهمية في معرفة وتلمس اتجاهات التحول الديمقراطي في فلسطين ، فالمجتمع السياسي 

ي لدى قطاعات واسعة من الفلسطيني بتركيبته القائمة يتحيز نحو الرجال ، األمر الذي يؤد
الشعب الفلسطيني ومن ضمنها النساء ليس إلى عدم المباالة ، بل واإلحساس  باالغتراب 

 .السياسي ،  والذي من شان ذلك أن يؤدي إلى بروز ظواهر  غريبة عن المجتمع الفلسطيني  
 

 3مشاركة المرأة  في اتخاذ القرار كحق من حقوق اإلنسان في المواثيق الدولية
    

 :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: أوال 
 

 :  العالمي لحقوق اإلنسان تؤكداإلعالن من 20المادة 
 حق الشخص في حضور االجتماعات -1
 حق اإلنسان في التجمعات السلمية -2

 الخ ...الحق في االنضمام إلى الجمعيات دون النظر إلى الدين أو اللون إلى  -3

                                                 
 .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان - 3
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 ت أو التجمعات أو االنضمام لها الحرية والطوعية في حضور االجتماعا -4

 بنيان هذه الجمعيات بنيان ديمقراطي  -5

 :على) 21(تنص المادة 

لكل فرد الحق في االشتراك في إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة أو بواسطة ممثلين    -1
 .يختارون اختياراً حراً

 .في البالدلكل شخص، بالتساوي مع اآلخرين، حق تقلد الوظائف العامة    -2

إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه اإلرادة بانتخابات نزيهة    -3
دورية تجري على أساس االقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب إجراء 

 .مماثل يضمن حرية التصويت

  المساواة بين الجميع في الوظائف العامة على أساس الكفاءة والنزاهة .4
 الشعب هو صاحب السيادة  .5

 االنتخابات المباشرة والديمقراطية والنزيهة والسرية  .6

 أن تكون االنتخابات دورية  .7

 أن تكون االنتخابات شمولية .8

 المساواة بين جميع الناخبين  .9

 حرية الترشيح واالنتخاب .10

 النظام السياسي وجد لخدمة جميع أفراد المجتمع وليس فئة بعينها .11

 يالسياسديمقراطية النظام  .12

 4العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: ثانياً

الحقوق  يكون لكل مواطن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من  25المادة 
 : التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة

 ة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشر) أ(
أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة ) ب(

                                                 
 .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية - 4



 5

 بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
 .لعامة في بلدهأن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف ا) ج(

 5االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري : ثالثاً

 من هذه االتفاقية، تتعهد 2إيفاء لاللتزامات األساسية المقررة في المادة :  على5تنص المادة 
الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، 

تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني، في المساواة أمام القانون، ال سيما دون 
 :بصدد التمتع بالحقوق التالية

 على أساس – اقتراعاً وترشيحاً – الحقوق السياسية، وال سيما حق االشتراك في االنتخابات -ج
لشؤون العامة على جميع المستويات، االقتراع العام المتساوي، واإلسهام في الحكم وفي إدارة ا

 . وفي تولي الوظائف العامة على قدم المساواة

 6اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: رابعاً

 : من االتفاقية على 7 تنص المادة 

  األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية تتخذ الدول
 : والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في 

العامة، واألهلية لالنتخاب لجميع الهيئات التي  التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات) أ
 العام، ينتخب أعضاؤها باالقتراع

الوظائف العامة،  ى شغلالمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وف) ب
 وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،

  .المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد )ج

 8المادة 

 على قدم المساواة مع الرجل، ودون تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة،
 .واالشتراك في أعمال المنظمات الدولية أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي

                                                 
 .االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري - 5
 .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة - 6
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 7اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة: خامساً

 : تنص المادة األولى

 " للنساء حق التصويت في جميع االنتخابات، بشرط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز" 

 : علىوتنص المادة الثانية 

للنساء أهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة باالقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع " 
 ". الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز

 : وتنص المادة الثالثة على

لتشريع للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى ا" 
 ". الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز
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 مؤشرات حول واقع مشاركة المرأة الفلسطينية في السلطة وعملية صنع القرار

 

     يؤكد الواقع أن المشاركة السياسية للمرأة متدنية ، إن المشاركة الشخصية في الحياة العامة 
لنظام السياسي ، بل أصبحت اآلن أحد أهم أركان الحقوق السياسية لم تعد منة من قبل ا

الشخصية للمواطنين ، والتي تناولتها المواثيق الدولية واإلقليمية ذات الصلة ، والتي ضمنتها 
إن حق المشاركة السياسية يتعدى إلى ما هو ابعد من . دول كثيرة إلى مقدمات دساتيرها 

نع القرار أو التأثير بها ، ليصل إلى إدارة شؤون البالد بطريقة المشاركة السياسية في عملية ص
مباشرة ، بكالم آخر فإن المشاركة تعني القيادة ، وقبول الخيار الديمقراطي على مستوى القيادة 

على ف. وعلى ذلك فإن من حق الفرد المشاركة في جميع مناحي الحياة انطالقاً من مسؤولياته. 
في السلطة لت المرأة الفلسطينية تواجه تحديات حقيقية لجهة مشاركتها الصعيد الفلسطيني مازا

وعملية صنع القرار ، على الرغم من مشاركتها الفاعلة في عملية النضال الفلسطيني بكل 
وبالرغم من كل الخطوات التي خطتها المرأة الفلسطينية لجهة مشاركتها السياسية ، . مراحلها 

. تواضعة بالمقارنة مع حجم تضحيات المرأة وفاعليتها المجتمعية إال أنها ما زالت مشاركة م
من المؤشرات مشاركة  : 8ويمكن لنا استعراض مشاركة المرأة من خالل المؤشرات التالية

في أعلى هيئة من هيئات منظمة التحرير % 7,5المرأة في الهيئات القيادية حيث تشارك بنسبة 
 هناك 744ي الفلسطيني ، فمن بين عدد أعضاءه البالغين الفلسطينية وهي مؤسسة المجلس الوطن

 عضواً  ، وهو 124 من أصل 5أما في المجلس المركزي فعدد النساء . عضو من النساء 56
الهيئة الوسطى بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية ، أما في اللجنة التنفيذية فال وجود للنساء 

 672 امرأة من بين 28ية منتخبة فقد ترشحت لعضويته أما المجلس التشريعي كهيئة تمثل.بها 
 . رجالً 83واستطاعت خمس نساء من الفوز في عضوية المجلس مقابل. مرشحاً

أما مشاركة المرأة في المفاوضات فقد كانت مغيبة في مفاوضات الوضع الدائم ، أما 
 امرأة 66فقد تم ضم على صعيد مشاركتها في الطواقم الفنية الخاصة بمؤتمر مدريد للسالم ، 

أما على صعيد السلطة التنفيذية فهناك . مشارك في هذه الطواقم366لهذه الطواقم من أصل 
                  .                                  وزيراً 24إمرأتان برتبة وزير من أصل 

 امرأة 15فقد بلغت أما على صعيد تعين النساء في المجالس البلدية والقروية ولجان المشاريع 
 1999 ، بينما ارتفع هذا العدد في نهاية العام 1997في العام % 0.5 بنسبة 3055من أصل 

 2000، وارتفع العدد مرة أخرى في العام % 1 أي حوالي 3680 امرأة من أصل 40إلى 
                                                 

 .10ص  . 8/3/2004 ، ملحق تصدره وزارة شؤون املرأةالثامن من آذار ،   - 8
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 رجالً ، أما توزيع العضوات على المستوى الجغرافي فتشمل 3597 امرأة مقابل 63ليصل إلى 
.        وال يوجد أي عضوة في قطاع غزة .  جميع محافظات الضفة الغربية باستثناء أريحا

 قاضياً وقاضية حتى 68أما مشاركة النساء في السلطة القضائية فهناك ثالث قاضيات من أصل 
-5أما مشاركتها في مؤسسات المجتمع المدني فهي تتراوح % . 4،4، أي بنسبة 1997العام 
كز القيادية لألحزاب والفصائل الفلسطينية ، أما عضوية االتحادات العمالية في المرا% 25

 .من اإلدارة % 6، 7فتصل حتى 

 

 آليات مشاركة المرأة في اتخاذ القرار

 األهداف العامة: أوال 
 .زيادة نسبة مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار -1
 . رأةبناء القدرات المؤسسية بإدارة تخطيط وتطوير مشاركة الم -2

 .زيادة تمثيل المرأة في هياكل السلطة وال سيما في مواقع اتخاذ القرار -3
 .تنظيم الحلقات النقاشية والدراسية حول آليات اتخاذ القرار -4

 في مجال صنع القرار:  ثانياً 
 األهداف

بما يضمن , تعزيز الحياة الديمقراطية في المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني  -1
ص أمام المرأة للمشاركة في بناء مجتمع الديمقراطية والمساواة والعدالة تكافؤ الفر
 .االجتماعية

 .رفع نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية بأشكالها ومستوياتها المختلفة -2
تعزيز مشاركة المرأة في رسم السياسات الحكومية وفي مواقع صنع القرار على مختلف  -3

 .األصعدة 
المرأة لتقلد الوظائف العامة التي تسهم في وضع السياسات العامة للوطن إتاحة الفرصة أمام  -4

 . وفي وضع االستراتيجيات في مجاالت أخرى،
 اإلجراءات

توعية النساء ألهمية ممارسة حقوقهن في الترشيح واالنتخاب والمشاركة في جميع مواقع  -1
 .صنع القرار

 . المؤهل والكفاءة في التعيين والترقية  اعتماد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على أساس -2
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إقامة ورشات العمل لتدريب النساء على المهارات  القيادية للمشاركة الفاعلة في مؤسسات  -3
 .المجتمع المدني 

 .القيام بفعاليات جماهيرية لتوعية المجتمع بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار  -4
لة عملية لإلسراع في القضاء على التمييز ضد  السعي العتماد مبدأ التمييز االيجابي كوسي -5

المرأة ولزيادة نسبة تمثيلها في كل من المجلس الوطني والتشريعي وفي أجهزة الحكم 
 .المحلي والمجالس البلدية والقروية 

 .تعزيز مشاركة المرأة لتمثيل الوطن في الهيئات والمؤسسات اإلقليمية والعربية والدولية -6
 .أة سواء الداخلية أو الخارجية للتعرف على التجارب الناجحةتبادل الزيارات للمر -7
 .تعزيز العالقة مع الهيئات الدولية ذات الصلة بالمرأة -8
تعزيز مشاركة المرأة العاملة في النقابات المهنية والعمالية ووضع اآلليات التي تفسح المجال  -9

 .أمام انتخاب المسؤوالت النقابيات
ألساسية ،  وتعزيز اإلحساس بأهمية حقوق المرأة كحقوق إنسان  إن توعية النساء بحقوقهن ا

 :ينطلق من المجاالت التالية .كأحد أهم مكونات المواطنة الديمقراطية 
 

 :في المجال االجتماعي والسياسي والثقافي

 :األهداف

العمل على تشجيع النساء في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتها وتمكين . 1
و العمل على زيادة أعداد القياديات .أة من المشاركة في  صنع القرار والقيادةالمر

 .المجتمعات وتمكينهن وبناء قدراتهن 

توعية النساء ألهمية ممارسة حقهن في الترشيح واالنتخاب والمشاركة في جميع .2
 .مواقع صنع القرار

ول المجتمعي ألنشطتها تعزيز المكانة االجتماعية للمرأة، والسعي لرفع مستوى القب.3
 .المتعلقة بتنمية المجتمع وتعزيز الثقة بنفسها

رفع كفاءة المرأة في أداء دورها األسري وتعزيز دورها في المشاركة في الحياة .4
   .العامة بما في ذلك النشاط السياسي واالجتماعي

 . على الرجلتغيير الصورة النمطية أو التقليدية التي تجعل عملية صنع القرار حكراً.5
المساواة في جميع الحقوق التي كفلتها اتفاقيات حقوق اإلنسان بين الجنسين دون أي .6

 تمييز 
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التأكيد على حقوق األطفال الملحة ورعايتهم وتعزيز التكافؤ بين األطفال الذكور .7
 . واإلناث في جميع مراحل الحياة والقضاء على أشكال التفضيل بينهم

عراف االجتماعية اإليجابية والمشجعة لجهود التنمية ومكافحة القيم تدعيم القيم واأل .8
 . السلبية والمعرقلة للتنمية وتطور حياة األسرة

 :السياسات واإلجراءات

 .تشجيع مؤسسات  المجتمع المدني على إشراك المرأة . 1
التوعية المجتمعية بأن وصول المرأة إلى مراكز اتخاذ القرار حق من حقوقها . 2
 .لشرعيةا

 .توفير المعلومات التي تمكن المرأة من المشاركة في صنع القرارات البيئية .3
إيجاد التدابير التي تحمي المرأة من األخطار البيئية سواء في المنزل أو في مجال .4

 .العمل
 .تفعيل التشريعات الكفيلة بتطبيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل.5
ن العمل وإعطاء حقوق متساوية للرجل والمرأة في مجال الدعوة إلى تنفيذ قانو.6

 .الوظائف 
 .تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة والعمل على تطوير قانون االنتخابات .7 
 .توعية المرأة لتطبيق الحقوق والواجبات ونشر الوعي القانوني بين النساء.8 
 .في المناطق الريفيةتدعيم تحسين رعاية األسرة وتوسيع نشاطها .9 

           : يمكن إجمال آليات المشاركة بالتالي 

 .اعتبار المشاركة في حق من حقوق اإلنسان  -1
وجود مؤسسات وقوانين يستطيع  اإلنسان أن يمارس من خاللها حقوقه وحرياته وأن  -2

 . تسمح له أن يقدم ويعطي ويشترك مع غيره بكل ما يستطيع من فكر وعمل وإبداع 

 أي وجود الديمقراطية والتي تعني االشتراك وممارسة ،د المناخ المناسب للمشاركة وجو -3
من خالل كفالتها للحق في المشاركة في إدارة شؤون . حق االختيار واالنتخاب والتغيير 

 .البالد 

وجود آليات الحوار والنقاش ومدى إطالع المجتمع على المعلومات وحريتهم في  -4
 .  ماتالوصول إلى تلك المعلو

 . أن يتسم عمل المؤسسات سواء أكانت حكومية أو غير الحكومية بالشفافية والمساءلة -5

 .أن تعكس عملية المشاركة احتياجات المجتمع وأولوياته  -6

 .أن تكون المشاركة ملبية لحاجات المجتمع  -7



 11

 أن تستهدف المشاركة البرامج جميع قطاعات المجتمع من أطفال ونساء ،وشباب ، -9
 .السن ، وذوي االحتياجات الخاصة وكبار 

 تحقيق الحاجات األساسية لإلنسان من مأكل ومشرب وملبس ورعاية صحية وتعليمية -12
فاإلنسان ال . فلن يكون هناك مشاركة كبيرة وواسعة إذا كان هناك نقص في هذه الحاجات . 

 .يستطيع أن يعمل أو يبدع أو حتى يفكر في ظل هذه الظروف 

عمل على إزالة كل المعيقات التي تحول دون المشاركة سواء أكانت سياسية أو    ال-13    
                                   .اجتماعية أو ثقافية أو إدارية أو اقتصادية أو غيرها من المعيقات

    العمل على برامج وأنشطة تبين أهمية المشاركة سواء أكانت برامج تمكين وبناء -14    
 . أو أنها تأخذ الصفة التوعوية قدرات 

تناول موضوع أهمية المشاركة ليس فقط  في البرامج الغير منهجية وإنما في المنهاج -15    
 . إيجابيةةالمدرسي واعتباره قيمة مجتمعي

وضع الخطط وتنفيذها (إشراك المجتمع المحلي في عملية تحديد األولويات واالحتياجات -16    
على أن يتضمن ذلك اختيار ما يتالءم مع طبيعة )  عليها ، وأخيراً التقييم واإلشراف والرقابة

 .المجتمع 

 . شريكة رئيسة في ذلك باعتبارهاتعزيز وتمكين دور المرأة في المشاركة -17   

فإن . في مقابل اآلليات واألفكار أعاله حول تطوير آليات المشاركة في مشروعات التنمية 
  أواجتماعية ينطلق منها الفرد ، سواء أكانت معيقات سياسية أوهناك معيقات للمشاركة 

 عقبة باعتبارهاإدارية ، لذا من الواجب بل من الضروري تجاوزها   أواقتصادية ثقافية أو
 .حقيقية ليس أمام المشاركة بل أمام عملية التنمية برمتها 

 
 :مبادئ عملية المشاركة  

بين مختلف المستويات , ات متعددة رأسية وأفقية يجب أن تكون المشاركة من خالل مستوي -1
 .والهيئات 

اتخاذ القرار من أجل التخطيط وأولوياته يجب أال تزاوله مجموعة تعتبر نفسها صفوة  -2
 . واتخاذ القرارات واالحتياجاتوأنها جديرة بتحديد األولويات ) نخبوية(المجتمع   

كما أن  نماذج الخطط , بصفة خاصة  الفئة المستهدفة احتياجاتيجب أن يعكس التخطيط  -3
 .يجب أن ال تضعها النخبة فقط وإنما بالمشاركة مع الفئة المستهدفة 

يجب أن تتضمن عملية المشاركة الضبط والرقابة والمشاركة في اتخاذ القرار بجانب تبادل  -4
  .اآلراء بين القاعدة والقمة والعكس
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 :أهمية المشاركة 

 .لناس كيف يحلون مشاكلهم من خالل المشاركة يتعلم ا -1
  .واحتياجاتهممن خالل المشاركة يستطيع الناس ترتيب أولوياتهم  -2

 .من خالل المشاركة يتعرف الناس على مشاكلهم  -3

 .المشاركة توفر الكثير من الوقت والجهد على الحكومة  -4

 .الجهود التطوعية من خالل المشاركة تعمل على تحقيق مبدأ ديمقراطية الخدمات  -5

 .دة الجهود الحكومية مسان -6

 .التقليل من اإلنفاق الحكومي  -7

 .التكاملية في الدور بين الناس والحكومة  -8

 .المشاركة من خالل المؤسسات األهلية قد تكون أسهل وأيسر من مثيلتها الحكومية  -9

 .المشاركة تزيد من وعي الناس وانتمائهم لمجتمعهم  -10

 .د المشاركة تؤدي إلى الرقابة والضبط ومنع الفسا -11

 .المشاركة تودي إلى تنمية العالقة بين الحكومة والشعب  -12

ألن المشاركة تجعلهم يشعرون بأن , المشاركة تضفي على المشروع صفة االستمرارية  -13
 .العائد هو نتاج جهدهم 

ألن , المشاركة تؤدي إلى دفع عملية التقدم إلى األمام خاصة في المجتمعات الريفية  -14
وإنما من خالل , العوائق المحلية ال يتم تجاوزها من خالل قانون أو األوامر أو القوة 

 .المشاركة 

 
  دوافع المشاركة السياسية

ان يعرف أن هناك فائدة أو مصلحة إال إذا ك, أن اإلنسان الذي يمارس سلوكاً اجتماعياً أو سياسياً
 : ومنها 9.تحفزه على المشاركة, عاجلة أو مؤجلة, مادية أو معنوية, ةشخصية أو عام

 .العمل من أجل الصالح العام  -1
 .حب العمل مع اآلخرين  -2
 .الرغبة في كسب شعبية بين المواطنين  -3

                                                 
 .248 ، ص )1998، 1، طوالتوزيع  دار الشروق للنشر:عمان ( ،السياسيعلم االجتماع ش ، ا أبرإبراهيم - 9
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 .الحصول على مركز في الهيئات أو الجمعيات أو األحزاب  -4
 . وتقدير اآلخرين كسب احترام -5
 .تكوين األصدقاء  -6
 .الحصول على كسب مادي  -7
  .االحتياجاتتلبية بعض  -8

 .وجود حوافز مادية ومعنوية للمشاركة  -9
 :نطاق المشاركة 

 .أن تشمل الرجال والنساء على حد سواء  -1
 .مشاركة الشباب واألطفال فيما يخص قضاياهم  -2
 .المشاركة العامة وليس النخبوية  -3
 . القرار واتخاذ في التخطيط والتنفيذ واإلشراف والرقابة والتوجيه مشاركة الجميع -4
 

 :معيقات المشاركة السياسية 

 عقبات المشاركة

 باعتبارها عناصر هامة - الحزبية والعائلية والعشائرية والجهوية والمناطقية االعتباراتتمثل  
 عن التوجه نحو  ومعيقات قيوداً تمثل ،-وبارزة في تشكيل عناصر الوعي السياسي والثقافي 

الفلسطينية ذلك تجربة الوقد أبرزت . االنفتاح والتطور السياسي المشاركة الفاعلة ومزيد من
 ترشيح المرأة، وهو األمر الذي أكدته كذلك تجربة المرأة فيبشكل ال يقبل التأويل في عملية 

طة ألعضاء هذه المجالس إال  تعين السلفرغمالمجالس البلدية والقروية المعينة من قبل السلطة، 
أنها استثنيت المرأة حتى وقت قريب وعينت فيما بعد عدد بسيط من النساء في بعض المجالس 
نتيجة ضغوطات خارجية، وداخلية لها عالقة باالستقاالت وتكملة النصاب القانوني لهذا المجلس 

 فإن قضية المشاركة رات،بالنجاح نتيجة لهذه االعتبا لم تَحظَ ة المرأة إن مشارك.أو ذاك 
 .السياسية للمرأة تظل أبرز اإلشكاليات فيها

السياسية والثقافية واالجتماعية المحيطة والمتمثلة بالبيئة  إدراك البيئة إن عدم معرفة و
إلى جانب   السائدة ومنها قانون االنتخابات، القوانين، ومن غير اإلطالع علىواالقتصادية

من غير حصر العقبات والعراقيل التي و . على المشاركة السياسيةوداًالقوانين األخرى تفرض قي
 البرامج واقتراح وضع وباألخص للبرلمان، يصعب طريق المشاركة السياسية المرأة،تعترض 

  .الخطط والمشاريع واقتراح الحلول التي من شأنها تمكين المرأة من انتزاع حقوقها
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برامج بعيدة المدى والتي تسعى بالنهوض بأوضاع وعلى الجانب اآلخر المتعلق بالخطط وال
الثقافية و واالجتماعية واالقتصادية ةالتشريعي  البيئةالمرأة، وتستهدف التأثير االيجابي على

 .الرجل مع ةالمساواقدم  سلم االولويات والمرأة علىقضايا  الكفيلة بوضع والسياسية
متقدم من المشاركة وتالياً الوصول إلى قيادة  الوصول إلى مستوى فيالفلسطينية  نجاح المرأة إن

 الكثير من ما زالت تعترضهالهرم السياسي والسلطة التشريعية وغيرها من المواقع الريادية، 
 : العقبات والعراقيل والصعوبات  لعل أبرزها

 فالموروث الثقافي ما زال يقف عائقا أمام ،  ما زال مجتمعا ذكورياًالفلسطينيإن المجتمع  .1
  . لجهة أنها مواطنة تتمتع بكافة حقوق المواطنة ،مرأة النتزاع حقوقها ال

 والى جانب أن المجتمع الفلسطيني مجتمعاً ذكورياً فهو أيضاً مجتمعاً أبوياً يحدد به األب  .2
 . وشيخ العشيرة، المشاركة من عدمها

ى تفرض قيودا على إلى جانب القوانين األخر  السائدة ومنها قانون االنتخابات،إن القوانين  .3
تقسيم الوطن إلى دوائر انتخابية والتي تؤدي إلى قلة فرص نجاح  أثر و .المشاركة السياسية

 . لن يكون التصويت لصالح المرأةأبوي/ففي مجتمع ذكوريالنساء في االنتخابات، 

المرأة، فالمؤسسات  زال دون مستوى االهتمام بقضية الفلسطيني ماإن المجتمع المدني  .4
  مشتتة ، وأحزابه السياسية لم تول، إال أنها وية الفلسطينية وان كانت قديمة نسبياالنس

فحال المرأة في استثنائيا إال في األدبيات والتنظير لمرأة اهتماما ل المشاركة السياسية
 والمؤسسات   . هو حالها في المجتمع والفصائل الفلسطينية سيما اليسارية منها األحزاب

  . بشكل عام لت  حكرا على الرجال المهنية ما زا

أن وعي المرأة لقضيتها لحقوقها ودورها، ما زال وعيا ناقصا فالثقة بقدرة المرأة على القيام  .5
دور قيادية ما زالت محدودة، فأصوات الناخبات تذهب إلى مرشحين وليس إلى مرشحات الب

  .في العام 
حالياً ومدى دمقرطته يعتبر من أهم  من جهة ثانية فإن النظام االنتخابي المعمول به 

اإلشكاليات والمعيقات لجهة مشاركة المرأة السياسية، هذا إلى جانب األساس السياسي والمرجعية 
 وبما تتصف من شمولية تمت نفالمشاركة السياسية األولى للفلسطينيي.الدستورية والقانونية لذلك 

 واشنطن ، بعبارة أخرى فقد تمت –ي طابا بناء على محددات اتفاق أسلو ، واالتفاق االنتقال
االنتخابات تحت سقف االتفاقيات الفلسطينية اإلسرائيلية ومحدداتها ، والذي حرم أبناء الشعب 
الفلسطيني في الشتات من ممارسة حقهم في االنتخاب والترشيح ، واقتصر ذلك على سكان 

وقد حددت هذه . لقدس الشرقية الضفة الغربية وقطاع غزة ، إضافة إلى العائدين  وسكان ا
  .   االتفاقيات عدد أعضاء المجلس وصالحياته 
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لم يأت في سياق تطور فلسطيني ، أو 1995 لسنة 13إن قانون االنتخابات الفلسطيني رقم 
من خالل حوارات سياسية أو مجتمعية ، بل جاء تعبيراً عن تطلعات فئة معينة، محكوماً في 

إن النظام االنتخابي كعقائق أمام المشاركة السياسية يوصف بأنه قانوناً ذات الوقت لالتفاقيات ، 
إن شكل وطبيعة قانون االنتخابات المطبق يعرقل عملية .  تقليدياً من حيث الشكل والجوهر 

 إلى التي تؤديتقسيم الوطن إلى دوائر انتخابية اسية وخاصة حين أبقى على قاعدة يالتنمية الس
ري والقبلي والحمائلي والعائلي والجهوي ، والفئوية السياسية ، بل أن هذا تعميق البعد العشائ

القانون يحرم العديد من األحزاب السياسية من الوصول إلى البرلمان ، واألخطر من ذلك فإن 
  ورؤيته ، ومحافظ فيتقاليدالعادات وتحكمه المجتمع عشائري ال زالت ظل في القانون السائد  

نطلق من مصالح ذاتية وعائلية ومحلية ومن يالسياسي العمل  الت على أنيعطي دال.  للمرأة
لقد تناولت بعض . على هذا الصعيد رؤية تقليدية نمطية ال تعترف بمكانة ودور المرأة 

الدراسات والمقاالت والحوارات المختلفة والتي تعني بقضية المرأة لجهة مشاركتها السياسية ما 
 ذلك من تبرير لذلك من أن المرأة ال تصوت للمرأة ، وأن المرأة وما رافق) بالكوتا(يعرف 
ومن . يساوي بين المرأة والرجل  الحاليالقانون  ومع ذلكالمرأة مقصرة بحق نفسها ،عدوة ،

           ، وللمواد10من القانون األساسي للمرحلة االنتقالية) 26( للمادة مخالفة)الكوتا ( نافل القول أن
  مبدأ المساواة وتلغي11 ، 1995 لسنة 13انون االنتخابات الفلسطيني رقم من ق ) 7 و6( 

 وإلى جانب ذلك تواجه المرأة الفلسطينية عقبات وتحديات في المشاركة .الوارد في تلك القوانين 
السياسية أهمها ضعف الوعي السياسي و انتشار األمية ، و اإلجراءات التي ال تحد من 

وانشغال المرأة بظروف الفقر ، إلى جانب بنية المجتمع األبوية التي مشاركتها بشكل فعال ، 
إن معظم المعوقات ناجمة عن عادات وتقاليد وقيم . حددت األدوار االجتماعية للمرأة والرجل

أما العوائق والعقبات االقتصادية، فتشكل عائقاً أساسياً في . اجتماعية سائدة وممارسات سياسية
وجود المرأة في الهيئات السياسية المختلفة واشتراكها في عملية صنع إن . مشاركة النساء 

 . القرار لم يعد ترفاً، بل باتت اليوم ضرورة ملحة

أن خروج المرأة إلى العمل يدمر األسرة وأن يضاف إلى ذلك تعالى بعض األصوات التي ترى 
ال أن المرأة و، ية األطفال يتمثل في اإلنجاب وتربأن دور المرأة و ومملكتها هو بيتها ، هامكان

الواقع أن هذه المواقف تعكس موقفاً ساعياً لتنصل من في .  تستطيع أن تنجح في العمل العام 
المسؤولية المالقاة على عاتقنا كأفراد وجماعات في تحمل مسؤولياتنا المتمثلة في أن المشاركة 

                                                 
 .القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية للمرحلة االنتقالية  - 10
  .1995 لسنة 13قانون االنتخابات الفلسطيين رقم  - 11
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والى جانب ما ذكر .  العمل العام السياسية هي انعكاس حقيقي لمشاركة المرأة للرجل في ميادين
 :أعاله يمكن تحديد معيقات  أخرى

 :معّوقات قانونية راجعة إلى.  1
ضعف اإلرادة السياسية في بلورة قوانين تقوم على المساواة في  -

 .الحقوق وعدم اقتصارها على المساواة أمام القانون
الحياة مصادر التشريع المعتمدة والتي تقيد مشاركة المرأة في  -

  .السياسية

  معّوقات اجتماعية وثقافية .2
 .ضعف الثقافة السياسية والمدنية -
سيطرة الموروث االجتماعي والنظام األبوي القائم على عادات  -

 .وتقاليد وقيم تمييزية
استمرارية التقسيم التقليدي لألدوار ما بين المرأة والرجل، بحيث تكاد  -

  .تقتصر أدوار المرأة الثانوية
تعدد األدوار التي تقوم بها المرأة داخل وخارج البيت، يحيل ما بينها  -

  .وبين إمكانية مشاركتها في الحياة العامة
 معوقات اقتصادية.3

 . تتعلّق بانتشار الفقر -

 معوقات ذاتية.4
تعود إلى عدم وعي النساء بأهمية دورهن كنتيجة للتربية العائلية والمدرسية التي   -

 .ها منذ الصغريتلقو
 .ارتفاع نسبة األمية  -
 ارتفاع نسبة األمية القانونية -
ضعف تناول الحركات النسوية لمسألة المشاركة السياسية وعدم  -

 .التعامل معها كقضية مجتمعية عامة غير مقتصرة على النساء
 معوقات سياسية. 5

 . غياب التقاليد الديمقراطية- 
 . والعشائريةهيمنة القبلية والطائفية - 



 17

  .عدم تمتع النساء العربيات بالمواطنة الكاملة -

 معوقات دينية.6
 .اعتماد تفاسير الدين لتكريس التمييز  -
 .تعدد المدارس الفقهية واختالف تفسيراتها  -

عملية التحول الديمقراطي، نابعة في األساس من االعتقاد الحياة السياسية وتعثر إن ضعف 
 ، ح بأن المشاركة السياسية تتمثل وتنحصر في عملية االنتخاب والترشيالسائد في المجتمع

بعبارة اقصر ينظر إلى عملية المشاركة بأنها عملية موسمية تنتهي بانتهاء االنتخابات ،  ال تأخذ 
 المشاركة الفاعلة سياسي منتظم ودائم ومشاركة مستمرة عن تتمثل في بعين االعتبار أي جهد 

إلى جانب ذلك إن   . في األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنيفعالفي النشاط ال
التي  أيضاً من العقبات يهتجاوزات النظام السياسي وعدم احترامه للحقوق األساسية لمواطنيه 

 يمثل مصلحة والتغييرتبدل ال،فالتغيير الديمقراطي وإمكانية تحول دون عملية التحول الديمقراطي
إلى جانب ذلك فإن بعض الفئات المهيمنة .  وإنما لجميع الفئات المهمشة ليس فقط لفئة بعينها

على مجريات األمور ترى بعملية التحول والتغيير تهديدا لها من شأنه أن يفقدها مواقعها 
  .وامتيازاتها ولهذا تقاوم التغيير ، وهذا يضاف إلى العقبات السابقة الذكر 

لمجتمع  الفلسطيني من الناحية العددية ،إال أنها من وعلى الرغم من أن المرأة تشكل نصف ا
الناحية الفعلية ليست كذلك ، فهي تمثل أقلية بالمفهوم السياسي ، مما يعني سيطرة فئة على 

وبالتالي فإن النظام السياسي هو الذي يجعل من المساواة حقيقة واقعية ، سواء .مجريات األمور
حقق مبدأ األمة وهو الذي ي للون أو الدين أو اللغة ،أكانت المساواة على أساس الجنس أو ا

من خالل إجراء االنتخابات الحرة والنزيهة والديمقراطية والدورية،والتعددية مصدر السلطات 
السياسية ، والفصل بين السلطات واستقالل القضاء ،وسيادة القانون ومحاربة الترهل اإلداري ، 

 .ان حقوق اإلنسو الحريات العامة واحترام
 

 الثقافة المجتمعية والمشاركة السياسية 

إن من المحددات األساسية لمدى الوعي الثقافي والسياسي ألي شعب ، وكذلك ما يتمتع به 
المجتمع من ديمقراطية فعلية ، هي المشاركة المجتمعية في تحديد االولويات واالحتياجات من 

 جهة ثانية ، إن كل ذلك مرتبط بنوعية جهة ، والمشاركة الفاعلة في صياغة الشأن العام من
ومقدار والتمتع بهذا الحق باعتباره المعيار والمقياس الدقيق لمستوى الديمقراطية ، وتعبيراً عن 

إن المجتمعات التي تتصف بالديمقراطية .الثقافة السياسة  السائدة  في المجتمع وسموها ورفعتها 
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السياسي تكون درجة االستقرار والرخاء بها أكبر وتالياً بحق المشاركة السياسية في النظام 
 .واشمل ، وذات مردودات ايجابية على المجتمع ككل 

من هنا نالحظ أن هناك عالقة مباشرة لثقافة المجتمع على دور المرأة الفلسطينية في 
جتمع المشاركة السياسية ، وعلى الرغم من عدم التطابق بين الثقافة السياسية للمواطن، وثقافة الم

بشكل عام ، إال أن البعد االجتماعي للثقافة يؤثر  بشكل ملحوظ في ثقافة المرأة السياسية منه 
وتجربة المرأة السياسية في تاريخه تجربة . لدى الرجال في مجتمع  يوصف بأنه مجتمع تقليدي 

  .متواضعة 

شر في الثقافة يمكن القول بأن الثقافة المجتمعية في إطارها الفلسطيني ترتبط بشكل مبا
المجتمعية العربية، والذي يشكل من العقيدة والعادات والتقاليد واألعراف انطالقاً من أن اإلسالم 
يصلح لكل زمان ومكان، والعرف االجتماعي والتقاليد هي إحدى الضوابط المجتمعية ، وكل 

، والتدين، ذلك محكوم بالحالل والحرام، والعيب، والمشروع، واحترام السلطة، واالمتثال
إن هذا المركب الثقافي يتحدد أيضاً في  .وأخالق العمل، وإطاعة ولي األمر ، وغير ذلك 

المجتمع الفلسطيني بمجموعة من الشروط الموضوعية مثل خصوصية الفئة السكانية التي ينتمي 
 .إليها الفرد 

 السياسية في المجتمع أما المشاركة السياسية ، فهي في النهاية المساهمة بصورة ما في العملية
فصور . منظماً ومستمراً أساساً فعالً ناجحاً ووالدولة، إال أنها ال تكون كذلك إال إذا كانت 

المشاركة متعددة ، إما أن تكون بالتصويت والترشيح لالنتخابات العامة أو الفرعية ، 
 من أجل قضايا بالحمالت االنتخابات، أو عبر النشاط االجتماعي أو بمقابلة المسؤولين أو

  .ولكل صورة من صور المشاركة نماذجها وأساليب عملها . أو باالحتياج شخصية،
وعلى الرغم من كل ما جاء في البحث والذي يعطي انطباعاً أولياً بأن المرأة الفلسطينية 
محدوة الدور بسب تواضع مشاركتها في الشأن السياسي ، إال أن واقع الحال الفلسطيني يؤكد 

ة نسبة من النساء في الشأن العام متجاوزات الظروف وقيود ثقافة المجتمع ، ومع ذلك مشارك
وليس ذلك بسبب . فإن مخرجات المشاركة السياسية لغاية اآلن لم تصل إلى أعلى مستوياتها 

الذي يتعارض مع مبدأ الحق في االنتخاب والترشيح كأحد الحقوق ) الكوتا(عدم وجود نظام 
ن ، وال بسبب إقصاء النساء عن المواقع القيادية المحتكرة لصالح الرجل، وإنما السياسية لإلنسا

 . ألسباب أخرى قد تكون المرأة نفسها هي السبب فيها

إن التحرر الحقيقي للمرأة يتمثل في حريتها من االضطهاد االجتماعي والسياسي المتمثل 
ع القرار في المستويات المختلفة ، أوالً في مساواتها مع الرجل ، وفي مشاركتها في عملية صن

وأن تأخذ دورها المتمثل في المشاركة في األنشطة المختلفة ، إن انتزاع المرأة لحريتها يجعلها 
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تقترب أكثر فأكثر من هموم مجتمعها ويفسح المجال لها واسعاً لالنخراط في عملية التنمية ، 
 إن مشاركة المرأة في كل أوجه الحياة وهذا يرتبط بشكل وثيق في عملية التحول الديمقراطي ،

 . أساسي للتحرر من التبعية شرطوالتي هي  التحرر االقتصادي يقربها من عملية

إن طبيعة المرحلة الراهنة وما يرافقها من تراجعات بل وإخفاقات وتعقيدات سياسية 
 افتقدت طوال واجتماعية وأزمات تنظيمية عصفت بالقوى السياسية ال سيما اليسارية منها التي

المرحلة السابقة لبرامج عمل اجتماعية واقتصادية موجهة إلى المرأة مما افقدها الكثير من 
عضواتها ومناصريها ، وإبقائها هياكل فارغة ال تمثل من الفعل إال االسم ، إن هذا الواقع أدى 

منظمات ال  السيطرة على بعضفيما يتعلق بقضية المرأة وعدم القدرة علىإلى عجز الفصائل 
 على  . (NGOs ) والتي تحول بعضها فيما بعد إلى منظمات مجتمع مدنيجماهيريةالنسوية ال

الرغم من أن هذه منظمات تلعب دوراً فعاالً في رفع وعي النساء السياسي ومحو األمية، كمقدمة 
 أن   ولكن يجب أن نشير من الناحية الموضوعية.لتفعيل مشاركة المرأة في العمل السياسي 

خصوصية الواقع الفلسطيني تتطلب عملية تفاعل منطقية بين المهام الوطنية والمهام الديمقراطية، 
يرفق ذلك من إعادة  ، وما  يجعل من عملية التفاعل آلية من آليات النهوض بواقع المرأةبحيث

الغائبة في النظر من قبل األحزاب والفصائل الفلسطينية بآليات ديمقراطيتها الداخلية المغيبة و
إن ذلك ، حالي الاقعتستجيب لمتطلبات الوكثير من األحيان ، وذلك من أجل االنتقال إلى مرحلة 

سيؤدي  إلى تفعيل دور األطر النسوية على اختالفها ويعزز مواقفها ويجعلها أكثر نشاطاً 
 .وحيوية
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 خالصة

 
 

المختلفة لعملية صنع القرار، تكمن إن أهمية المشاركة السياسية للمرأة في المستويات 
بإتاحتها المجال أمام النساء بأن تشارك بشكل فعال في وضع الخطط والبرامج و السياسات 
والمشاركة في تنفيذها واإلشراف عليها وتوجيهها وتقيمها ، مما يعود بالفائدة ليس على النساء 

ا وأثرها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بشكل إن شكل المشاركة وقيمته.فقط وإنما على المجتمع بشكل عام 
وطبيعة اآلليات الديمقراطية السائدة في المجتمع ، مما يؤدي إلى عدم تمركز القوة بيد فئة دون 

 .  األخرى ، بل سيتيح ذلك توزيع مصادر القوة داخل المجتمع 

 الثقافة السائدة  أخيراً يمكن القول أن المشاركة السياسية ليست بهذه البساطة والسهولة ، ففي ظل
التي قسمت العمل على أساس الجنس، تبدو المشاركة السياسية صعبة ومعقدة، إن وضع مشاركة 
المرأة في الحياة السياسية في فلسطين، ال يزال في بداياته على الرغم من حجم التضحيات التي 

خالل المعطيات قدمتها المرأة الفلسطينية على مدار التاريخ الفلسطيني ، إن ذلك يؤكد من 
 . واألرقام الرسمية لمدى مشاركة المرأة
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 مصطلحات البحث

 هي العملية التي يلعب الفرد من خاللها دوراً في الحياة السياسية واالجتماعية  :المشاركة. 1
لمجتمعه ، وتكون لديه الفرصة ألن يشارك في وضع األهداف العامة ، وكذلك أفضل الوسائل 

 .وإنجاز هذه األهداف لتحقيق 
هي األنشطة اإلرادية التي يزاولها أعضاء المجتمع بهدف اختيار  : المشاركة السياسية. 2

حكامهم وممثليهم ، والمساهمة في صنع السياسات والقرارات بشكل مباشر أو غير مباشر، 
هاً عاماً ولذلك فإن المشاركة السياسية ليست مجرد تصويت في فترة انتخابات معينة، بل توج

 . واهتماماً واضحاً من قبل المواطنين بقضية القرار السياسي ونتائجه ، وذلك من خالل المشاركة
  حصة مخصصة نسبيا ، نظام تحدد بموجبه قيود : الكوتا .3
 . كل مواطنة فلسطينية أتمت الثامنة عشرة من العمر:المرأة .5
ك، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنـسان ،       والمقصود بذل  : الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان   . 6

والمعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعيـة            
 . والثقافية 

عالقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العالقة من  : المواطنة.7
 .واجبات وحقوق في تلك الدولة

 .المجلس التشريعي الفلسطيني  : جلسالم. 8
وهي بناء المؤسسات ، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية ، إلى جانب   : التنمية السياسية. 9

تنمية قدرات الجماهير على إدراك مشكالتهم بوضوح وتنمية قدراتهم على تعبئة كل االمكانات 
 .  المتوفرة لمواجهة التحديات والمشاكل بأسلوب علمي 

مجموع التنظيمات المجتمعية من مؤسسات وجمعيات وهيئات ومجالس  : المجتمع المدني. 10
ونقابات وأحزاب وغيرها والتي يكون لها امتداد جماهيري واطر تنظيمية وتساهم بطبيعة عملها 
في إرساء أسس الديمقراطية والحد من سلطان الدولة ونفوذها وتدخلها في المجتمع وتخضعها 

 .م الرأي العام والجمهور للمساءلة أما
وهو المبدأ الذي يتوسط الحق في المساواة والحق في االختالف وذلك في  :التميز االيجابي.11

الحاالت التي توجد فيها صعوبة للحفاظ على الحق في المساواة ، أي المبدأ الذي يهتم بروح 
رة في المجتمع مثل المرأة مفهوم المساواة وليس بشكله ، وذلك بمراعاة حقوق الفئات غير القاد

 .واألطفال 
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 عمل تقوم به الحكومة أو مؤسسة خاصة لتعويض جماعة عن تمييز حصل في السابق على 
أسس اختالف النوع ، العرق، األصول االثنية ، الدين أو العجز عن الدراسة ،الوظيفة، أو 

 .المشاركة السياسية 
دة قدرات ومهارات ومعلومات كل األفراد في مجموعة العمليات التي تستهدف زيا :التمكين.12

 على أن يتصف ذلك -المجتمع بشكل عام والفئات المستهدفة بشكل خاص وذلك بشكل ممنهج
 .بالديمومة واالستمرار وبأشكاله المادية والمعنوية 

حركة تستهدف تحقيق حياة أحسن للمجتمع المحلي نفسه من خالل المشاركة   :التنمية. 13
أو من خالل مبادرة المجتمع المحلي نفسه، وإذا لم تتيسر هذه المبادرة فإن . لألهالياإليجابية 

هذه الحركة تستخدم األساليب التي توقظ وتثير هذه المبادرة ضماناً للحصول على استجابة 
 .جماعية وفعالة للحركة

حديد شكل الشكل الخارجي لنظام الحكم في الدولة وما يتصل به من ت : النظام السياسي. 14
الحكومة ووظائفها القانونية وصالحياتها كما يحددها الدستور وتتضمن المؤسسات القيادية 

 والفئات ذات المصلحة والقيادات صانعة للقرارات
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