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  المرأة والمشاركة السياسية وصنع القرار
  

  مقدمة
  

يــرتبط االهتمــام بقــضية مــشاركة المــرأة بالحيــاة الــسياسية بــالجهود التــي 

لقـد لعبـت المـرأة      . ياخذت تبـذك الـشعوب مـن اجـل التغييـر والتقـدم االجتمـاع              

ــى اصــبح    ــديث، حت ــاريخ الح ــي الت ــشعوب ف ــات ال ــع حرك ــي جمي ــاً ف دوراً هام

معروفــاً انــه ال يمكــن حــدوث تحــوالت اجتماعيــة كبيــرة فــي اي مجتمــع بــدون 

ــق   ــاط الوثي ــسبب ادراك االرتب ــة، وب ــسائية المنظم ــة الن ــرأة وللحرك ــال للم دور فع

وبــسبب . ع بــشكل عــامبــين قــضية تحــرر المــرأة وبــين قــضية تحــرر المجتمــ

  .ادراك خصوصية واهمية الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع
  

لقد اكـد جميـع المهتمـين والمناضـلين مـن اجـل التغييـر االجتمـاعي علـى                   

ــة تعظــيم صــفوف   ــة اجتــذاب جمــاهير النــساء للنــضال العــام، وعلــى اهمي اهمي

ــرأة ــل الم ــاعيين،   . وعم ــلين االجتم ــوريين والمناض ــار الث ــام كب ــام وق ــا ق كم

ــل     ــن اج ــة م ــسياسية والفكري ــودهم ال ــوا جه ــذين كرس ــرون ال ــاحثون والمفك الب

ــرورة     ــول ض ــه ح ــات علمي ــاجراء دراس ــاً ب ــاموا جميع ــاعي، ق ــر االجتم التغيي

ــشاط   ــام بالن ــة عــدم االهتم ــى حال ــاء ال ــي دفعــت الغ ــى العوامــل الت ــب عل التغل

ل مختلـف   السياسي، والمـساهمة فـي العمـل العـام، وادركـوا اهميـة وضـرورة بـذ                
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الجهــود القامــة المنظمــات النــسائية لتأخــذ شــكل منظمــات جماهيريــة ديمقراطيــة 

ــام     ــضال الع ــا بالن ــساء وربطه ــاهير الن ــدى جم ــام ل ــوعي الع ــاظ ال ــا ايق مهتمه

  .السياسي واالقتصادي واالجتماعي والفكري
  

لقد لعبت االحـزاب والقـوى الثوريـة دوراً اساسـياً فـي تعميـق الـوعي لـدى                   

واسعة باهيمة تحرير النساء وجـذبهن للعمـل االنتـاجي والنـشاط االجتمـاعي              الجماهير ال 

وساهمت النساء الثوريات اللواتي انخـراطن فـي صـفوف االحـزاب الثوريـة              . والسياسي

ومـن ابـرز المناضـالت    . في توضيح سبل النضال بين صـفوف النـساء االكثـر تخلفـاً     

ـ              فوف النـساء علـى النطـاق       االوائل اللواتي كان لهن مـساهمة بـارزة فـي تعظـيم ص

العالمي المناضلة االلمانية كالرازيتكن والتي اقترحـت فـي مـؤتمر النـساء االشـتراكيات               

 تخصيص الثامن من آذار يومـاً عالميـاً للمـرأة والـذي             1910الثاني في كوبنهاجن عام     

اصبحت تحتفل به سنوياً ماليين النساء في العـالم كرمـز لوحـدتهن ونـضالهن المـشترك                 

جل تحقيق حقوق المرأة وحماية الطفولـة ومـن اجـل االسـتقالل الـوطني والتقـدم                 من ا 

  .االجتماعي وفي سبيل حماية السلم العالمي ولجحم القوى العدوانية
  

لمحة تاريخية حول   مشاركة المرأة السياسية
  

ــساعاً     ــموراً أو ات ــسياسية ض ــا ال ــاة بالدهم ــي حي ــرأة ف ــشاركة الم إن م

ــسائد   ــروف ال ــى الظ ــف عل ــوانين   يتوق ــة الق ــة ومنظوم ــؤثرات الخارجي ة والم

والتــشريعات ومنظومــة العــادات والتقاليــد الموروثــة والتــي تتــرك تاثيرهــا علــى  

  .وعي دور المرأة في المعترك السياسي
  

ــضال   ــسطيني ون ــضال الفل ــة بالن ــساحة األردني ــاط المباشــر لل نتيجــة لالرتب

ية فلقــد رفــع مــن حركــة التحــرر الــوطني العربيــة فــي ســبيل القــضية الفلــسطين

إذ لـم يمـر حـدث مهمـا كـان صـغيراً             . السوية العامـة لنـضال المـرأة فـي األردن         

  .لم يترك تاثره على توعية النساء وتعبئتهن
  

ــام   ــسطينية ع ــة الفل ــائق   1984ان النكب ــائج وحق ــن نت ــا م ــا تاله  وم

ــصادية    ــاة االقت ــاحي الحي ــع من ــي جمي ــر ف ــدل كبي ــى تب ــضت ال ــستجدات أف وم

وقــد تمثــل هــذا التبــدل فــي أحــد وجوهــه . سياسية فــي األردنواالجتماعيــة والــ

بانتعــاش الحيــاة الــسياسية واكتــسابها طابعــاً جماهيريــاً واغتنائهــا بخبــرة وتجربــة 
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العمل الحزبـي فـي فلـسطين، والـذي كـان أكثـر عمقـاً وأكثـر نـضجاً عمـا كـان                       

 قـد   عليه الحال فـي شـرق األردن، وفـي النتيجـة فـإن الحيـاة الحزبيـة فـي األردن                   

ــى المــستوى الفكــري   ــورة عل ــة ومتبل غــدت فــي الخمــسينات مؤســسية وجماهيري

ــتقالل      ــسطينية واس ــضية الفل ــى الق ــزاً عل ــضالها متمرك ــان ن ــسياسي، و ك وال

ــن      ــدفاع ع ــي وال ــوذ االجنب ــاء النف ــة، وانه ــدة البريطاني ــاء المعاه األردن وإلغ

  .مصالح الطبقات الشعبية الكادحة وتحقيق العدالة االجتماعية
  

 والتي ساهمت االحزاب 1957بعد حل حكومة سليمان النابلسي الوطنية عام و

السياسية الوطنية في تشكيلها وإعالن األحكام العرفية وحل البرلمان، فقد تم حل ومطاردة 

األحزاب السياسية واعتقال وسجن اعضائها وحظر نشاطها، والذي يعتبر انتهاكاً فظاً للدستور 

  .ويتنافى مع أحكامه
  

ــ ــوقهم    وظ ــن حق ــواطنين م ــان الم ــى حرم ــذي أدى إل ــنهج ال ــذا ال ل ه

وحرياتهم األساسـية هـو الـسائد علىامتـداد عـدة عقـود، حيـث تـم تحـريم الحيـاة                     

  .الحزبية وتشوية تاريخها وتعبئة الجماهير ضدها
  

 واالحـــتالل اإلســـرائيلي والنـــزوح 1967وفـــي ظـــروف عـــدوان 

ــ  ــرة الثاني ــسطينية للم ــائالت الفل ــن الع ــآلالف م ــي ل ــة ف ــات المتوالي ة، واالنتفاض

الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة إن هـذا التمـاس الـشديد لمجـرى األحـداث الـسياسية                    

المصيرية قد شد من ارتبـاط النـساء بالنـضال العـام جنبـاً إلـى جنـب مـع الرجـال                      

وأوضح لهـن بالمثـل الملموسـن، أن مكاسـب المـرأة التـي تـأتي عبـر النـضاالت                    

ــددة  ــب، مه ــددة الجوان ــر  المتع ــدوان وتمري ــة الع ــت سياس ــا نجح ــضياع إذا م بال

ــرض     ــسهتدف ف ــي ت ــصهيونية، الت ــة وال ــوى اإلمبريالي ــات الق ــة ومخطط سياس

ــشعب    ــان ال ــسطينية وحرم ــضية الفل ــصفية الق ــة وت ــى المنطق ــة عل ــة الكامل الهيمن

ــر المــصير وإقامــة   ــودة وتقري ــي الع ــه ف ــه المــشروعة حق ــسطيني مــن حقوق الفل

  . ارضه وعاصمتها القدسدولته الوطنية المستقلة على
  

كما لعبت األحـزاب الـسياسية فـي األردن دوراً أساسـياً فـي توعيـة وتنظـيم                  

  . وقد نصت برامجها السياسية على ذلك. النساء وجذبهن للنضال السياسي
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ــأثير هــذه االحــزاب علــى   وفــي وقــت مبكــر مــن الخمــسينات انعكــس ت

ــسياسي ــرأة ال ــضال . وعــي ودور الم ــة ن ــدرك أهمي ــدأت ت ــشترك فب ــشعوب الم ال

فــي ســبيل ســيادتها واســتقالل أوطانهــا، ودور مخــاطر الحــروب وأهميــة قــضية  

فقــد شــاركت فــي التوقيــع علــى النــداء الــذي وقعــه ألــوف مــن الرجــال . الــسلم

والنساء فـي األقطـار العربيـة مـن أجـل عقـد مـؤتمر لـشعوب الـشرق األردنـى                     

ــا الــشمالية لتوحيــد الجهــود والقــوى للــسير فــي ط ريــق مــشتركة تجنــب وإفريقي

  .البالد أهوال الحروب وتحقيق السيادة الوطنية
  

ثم بدأ نضال المـرأة يأخـذ بعـداً آخـر فلـم تكتـف بـالتوقيع علـى النـداءات                     

بل تعدت ذلـك إلـى القيـام بالمظـاهرات وبالتـالي تعرضـها لالعتقـال ومثـاالً علـى                    

عـام   تـشرين الثـاني      28قامـت عـشرات النـساء فـي عمـان بـوم الجمعـة               " ذلك  

ــي . 1952 ــشعب العراق ــد لل ــاهرة تأيي ــاة  . بمظ ــتفن بحي ــاهرات يه ــت المتظ وكان

الــشعب العراقــي الباســل المناضــل فــي ســبيل حريتــه واســتقالله وإللغــاء معاهــدة 

ــة   ــة البريطاني ــستعمرين    –العبودي ــشاريع الم ــالده بم ــط ب ــد رب ــة، وض  العراقي

ــشرق األوســط   ــادة ال ــشروع قي ــدمتها م ــي مق ــة وف ــة العدواني ــن أجــل الحربي وم

تــأميم شــركات البتــرول وســائر الــشركات االســتعمارية االحتكاريــة، وفــي ســبيل 

ــه  ــسلم والديمقراطي ــت     . ال ــوب داهم ــاني كل ــالد البريط ــرطة الج ــر أن ش غي

ــت     ــل واعتقل ــضرب والرك ــيهن بال ــت عل ــشية وانهال ــصورة وح ــاهرات ب المتظ

  ".خمساً من المتظاهرات 
  

ــي األ  ــة ف ــة الوطني ــضاالت الحرك ــصاعد ن ــع ت ــساهمة وم ــدت م ردن، تزاي

لقـد شـاركت فـي النـضال ضـد األحـالف            . المرأة في النـضال الـسياسي المتـشعب       

ــة  ــدة األردني ــاء المعاه ــسيرات -العــسكرية، وطــالبن بالغ ــة، ونظمــن الم  البريطاني

ــة      ــام العرفي ــد األحك ــضال ض ــي الن ــاركن ف ــصامات وش ــاهرات واالعت والمظ

ــات  ــدة للحري ــتثنائية المقي ــوانين االس ــا. والق ــن وط ــة وم ــات الديمقراطي لبن بالحري

ــة      ــذ بداي ــة من ــصادية واالجتماعي ــسياسية واالقت ــا ال ــرأة حقوقه ــنح الم ــل م أج

ــسينات ــام . الخم ــي ع ــدس   " 1952فف ــي الق ــسائية ف ــة الن ــة اليقظ ــت رابط نظم

ــة  ــي االنتخــاب للمجــالس البلدي ــا ف ــرأة حقه ــنح الم ــة بم ــة للمطالب ونظمــت . حمل

 لالحتفــال بيــوم المــرأة العــالمي وتعبئــة احتفــاالت علــى نطــاق األحيــاء والمنــازل

ــد      ــة وض ــرائيلية العداوني ــسياسية اإلس ــاداة ال ــوقهن، ومع ــة بحق ــساء للمطالب الن
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غيــر ان نــشاطها العلنــي قــد ضــرب بعــد ان أمــر قائــد ". االســتعمار البريطــاني 

ــذاك  ــيش آن ــوب ( الج ــا) كل ــدت  . بحله ــري واوف ــشكل س ــشاطها ب ــلت ن فواص

ــشاركة  ــضائها للم ــن أع ــد م ــة العدي ــؤتمرات العالمي ــي الم ــى .  ف ــافة إل فباإلض

استخدام المنـابر الدوليـة للـدفاع عـن القـضايا العادلـه للـشعوب العربيـة، فلقـد تـم                     

االســتفادة مــن التجــارب الغنيــة لــدى الحركــة النــسائية التقدميــة العالميــة، والتــي 

  .عكستها مندوبات الرابطة على نشاطاتها المختلفة على النطاق المحلي
  

ــد نظ ــن آذار  وق ــامن م ــاهيري بالث ــال جم ــة أول احتف ــت الرابط ــوم –م  ي

 800 فــي مدينــة أريحــا، شــارك فيــه ال يقــل عــن 1956عــام . المــرأة العــالمي

حقـوق متـساوية للمـرأة بمـا        " نظـم االحتفـال تحـت شـعار         . امرأة مـن الـضفتين    

لقــد " فــي ذلــك حــق الترشــيح واالنتخــاب للبرلمــان وإلغــاء المعاهــدة البريطانيــة 

ــس  ــا   عك ــا لحقوقه ــين نيله ــضوي ب ــرابط الع ــرأة للت ــال إدراك الم ــعار االحتف ش

  .واستقالل وسيادة وطنها وتحرره من السيطرة االستعمارية
  

ــالب       ــشباب والط ــات ال ــي مهرجان ــة ف ــرأة األردني ــاركت الم ــا ش كم

ــشاركتها عــام    ــة  م ــان بداي ــع ســنوات وك ــنظم كــل أرب ــت ت ــي كان ــة الت العالمي

  .م والصداقة في مهرجان وأرسوا للسل1955
  

ــام      ــس ع ــذي تأس ــة ال ــرأة العربي ــاد الم ــان التح ــة 1954وك  برئاس

وقـد رفـع االتحـاد    . المحامية املـي بـشارات دور هـام فـي توعيـة المـرأة سياسـياً               

العديد مـن المــذكرات إلـى رئـيس الـوزراء ومجلـسي األعيـان والنـواب مطالبـاً                   

ـ                 س الـوزراء فـي     فيها مـنح الــمرأة حقوقهـا الـسياسية وعنـدما صـدر قـرار مجل

 بالموافقــة علــى مــشروع االنتخــاب الــذي أعطــى للمــرأة       2/10/1955

المتعلمــة حــق االنتخــاب ولــيس حــق الترشــيح، نظــم االتحــاد حملــة واســعة مــن 

أجل مـنح المـرأة حقهـا الكامـل فـي االنتخـاب والترشـيح وإعطـاء المـرأة األميـة                     

  .حقها أسوة بالرجل األمي
  

ــص    ــى م ــي عل ــدوان الثالث ــاء الع ــدني  وأثن ــدفاع الم ــم دورات لل ر نظ

كمـا تحـول مقـره فـي عمـان، إلـى            . والتدريب علـى الـسالح واإلسـعاف األولـي        

كمـا دعـم    . أحد المنـابر الوطنيـة لـدعم الـشعب المـصري فـي مواجهـة العـدوان                

ــن      ــدفاع ع ــساء لل ــاهير الن ــد جم ــرري، وجن ــات التح ــساء العربي ــضاالت الن ن
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ــة ضــد االحــتالل الفر ــرأة الجزائري ــضاالت الم ــسين ــب . ن ــى جان ــا وقــف إل كم

ولــم تمهلــه الــسلطات طــويالً إذ . نــضاالت المــرأة التحرريــة علــى نطــاق العــالم

وجـاء حلـه كجـزء مـن الحملـة ضـد القـوى الوطنيـة،                . 1957جرى حلـه عـام      

وحــل األحــزاب الــسياسية، وفــرض األحكــام العرفيــة التــي رافقــت النــضال ضــد 

  .محاوالت فرض مبدأ ايزنهاور
  

ــضاال ــز ن ــد تمي ــود  لق ــدى العق ــى م ــد والجــزر عل ــسياسي بالم ــرأة ال  الم

ــام   ــذ ع ــة من ــاة النيابي ــل الحي ــرة فتعطي ــسياسية 1957األخي ــزاب ال ــع االح  ومن

ــة   ــة االعتقــال والــسجن وغيــاب الحريــات الديمقراطي وحظــر نــشاطها تحــت طائل

وسياسة القمع التـي سـادت الـبالد لـسنين طويلـة، قـد عكـست بـشكل سـلبي علـى                      

ي الــبالد بــشكل عــام، وتركــت تأثيرهــا بــشكل مباشــر علــى  الحيــاة الــسياسية فــ

ــساء     ــن الن ــداد م ــتثناء أع ــام، باس ــشاط الع ــسياسي والن ــل ال ــساء للعم ــذب الن ج

ــشعبية   ــات ال ــوره والتجمع ــسياسية المحظ ــاالحزاب ال ــرطن ب ــواتي انخ ــسم . الل وق

ــطهاد  ــكال االض ــع أش ــن لجمي ــؤالء تعرض ــن ه ــى  : م ــل ال ــن العم ــصل م كالف

وكانــت رجــاء . منــع مــن الــسفر وفــرض اإلقامــة الجبريــةالمطــاردة والــسجن وال

أبو عماشـة أول شـهيدة للواجـب حينمـا أطلـق عليهـا النـار وهـي تحـاول إنـزال                      

ــدس  ــة الق ــي مدين ــاء مظــاهرة ف ــسفارة أثن ــي عــن ال ــم الترك ــا نظمــت . العل كم

حمــالت متواصــلة للمطالبــة بــاطالق ســراح المعتقلــين الــسياسيين الــذين زج بهــم 

  .عتقالت الصحرواية لسنين طويلةفي السجون والم
  

خالل المـد الـوطني الـذي رافـق تواجـد قواعـد المقاومـة الفلـسطينية فـي                   

ــام   ــة ع ــد هزيم ــان   1967األردن بع ــاً  ك ــياً علني ــضاالً سياس ــهد األردن ن ، ش

للمرأة فيه دور مميـز وال سـيما فـي التعبئـة الـسياسية العامـة التـي شـلمت المـدن                      

  .والقرى والمخيمات
  

ــد نظمــ  ــا آالف    لق ــارك فيه ــي ش ــدة الت ــسائية الحاش ــاهرات الن ت المظ

النــساء فــي مختلــف المناســبات كــان أضــخمها المظــاهرة التــي نظمــت احتجاجــاً 

  .على العرض العسكري اإلسرائيلي في مدنية القدس
  

كمــا نظمــن االعتــصامات والمهرجانــات الوطنيــة، وشــاركن فــي       

  .مختلف الفعاليات السياسية داخل البالد وخارجها
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وبعــد احــداث الــسبعين شــهدت الحركــة الوطنيــة جــزراً عكــس علــى دور 

األحــزاب الــسياسية والنــضال الــسياسي العــام، وتــرك بــصماته الثقيلــة علــى دور 

  .المرأة في النضال السياسي وال زالت تعاني من آثارة السلبية
  

ــة    ــر هب ــي األردن أث ــدثت ف ــي ح ــسياسية الت ــوالت ال ــى ضــوء التح وعل

نتخابــات النيابيــة واتخــاذ خطــوات هامــة علــى طريــق تعزيــز نيــسان وإجــراء اال

ــشاطها    ــارس ن ــي تم ــرأة لك ــام الم ــاً ام ــال رحب ــة أصــبح المج ــاة الديمقراطي الحي

  .السياسي والقيام بواجبها الوطني على مختلف المستويات
  

  دور المرأة في األحزاب السياسية 
  

ــصالح     ــن م ــر ع ــى للتعبي ــسكل األرق ــسياسية الش ــزاب ال ــر األح  تعتب

مختلــف الطبقــات والفئــات التــي يتكــون منهــا المجتمــع، لــذلك مــن الطبيعــي أن  

تــشهد المجتمعــات الطبقيــة والدة أحــزاب وتنظميــات تعبــر عــن مــصالح مختلــف 

ــة    ــدام الديمقراطي ــل انع ــي ظ ــزاب ف ــذه االح ــرض ه ــات وأن تتع ــات والفئ الطبق

  .والتعددية السياسية إلى القمع واالضطهاد
  

ــى ام ــهد األردن عل ــد ش ــن االحــزاب  لق ــدد م ــاً والدة ع ــبعين عام ــداد س ت

السياسية الوطنية قـسم منهـا لـم يعمـر طـويالً بـسبب ظـروف القمـع وقـسم منهـا                      

ــصمد    ــال أن ي ــسجن واالعتق ــضييق وال ــع والت ــكال القم ــع أش ــم جمي ــتطاع رغ اس

ــصونه       ــه وت ــي أرض األردن، تحمي ــاً ف ــذورة عميق ــضرب بج ــرع وي ويترع

  .لحها، فمدته بخيرة أبنائها وبناتهاالجماهير الشعبية التي دافع عن مصا
  

ــسياسية قــد ســاهمت فــي تنظــيم الجمــاهير فــي منظماتهــا   إن األحــزاب ال

ــات     ــاب الحري ــي غي ــت ف ــي قام ــة والت ــة والجماهيري ــة والمهني ــة والعمالي النقابي

الـسياسية والحيــاة الحزبيــة بــدور هــام فـي تعبئــة الجمــاهير دفاعــاً عــن مــصالح   

  .د المخاطر الصهيونية واإلمبرياليةونضاالت الجماهير الشعبية ض
  

ــزراً،    ــداً وج ــهدت م ــد ش ــسياسية ق ــزاب ال ــي األح ــرأة ف ــشاركة الم إن م

ــوطني ولعبــت األحــزاب   ــضال ال ــوطني، حــين ازدهــر الن ففــي ســنوات المــد ال
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ــزاب    ــي االح ــرأة ف ــت الم ــسياسية، انخرط ــاة ال ــي الحي ــارزاً ف ــسياسية دوراً ب ال

ــه   ــي ش ــسياسية الت ــات ال ــات والحرك ــة والتجمع ــساحة األردني إال أن دور . دتها ال

المــرأة كــان ضــعيفا فــي فتــرات الجــزر حيــث حلــت األحــزاب الــسياسية وتــم  

  .حظر نشاطها تحت طائلة العقاب
  

ــا    ــت آثاره ــد ترك ــي ق ــل الحزب ــي العم ــرأة ف ــة للم ــة المريري إن التجرب

ــام     ــزاب ع ــرخيص االح ــد ت ــي بع ــي العلن ــل الحزب ــة العم ــي مرحل ــسلبية ف ال

  . مشاركتها جاءت محدودة جداً وضعيفة إذ أن1992/1993
  

ــتراتيجية      ــات االس ــز الدراس ــشرها مرك ــي ن ــة الت ــت الدراس ــد دل / لق

الجامعـــة األردنيـــة، حـــول األعـــضاء المؤســـسين واألعـــضاء المفوضـــين 

ــى   ــة األول ــة القيادي ــرخيص الحــزب وأعــضاء الهيئ ــإجراءات ت ــه الحــزب ( ب أمان

ة فـي األحـزاب الـسياسية، محـدودة         علـى مـشاركة المـرأ     ) والهيئة القياديـة العليـا      

  :جداً وضعيفة باالستناد إلى المالحظات التالية
  

توجد خمسة أحزاب مـن أصـل سـبعة عـشر حزبـاً لـيس للمـرأة وجـود أو                      :اوالً

الــشيوعي : تمثيــل فــي هيئاتهــا التأسيــسية، وباســتثناء ثالثــة أحــزاب هــي

ــل ال  ــسبة تمثي ــإن ن ــديمقراطي، ف ــدمي ال ــشعبية والتق ــي والوحــدة ال ــرأة ف م

وهـذ ينطبـق   . األحزاب المتبقيـة ال تتعـدى كونهـا رمزيـة ألنهـا قليلـة جـدأ              

  .على نسبة المرأة في األعضاء المفوضين

فــي أهــم هيئــة لــصنع القــرار فــي األحــزاب وهــو المكتــب الــسياسي أو   :ثانياً

ــي األحــزاب   ــل ســوى ف ــي الحــزب، ال يوجــد أي تمثي ــة ف ــة التنفيذي اللجن

ــشيوعي    وحــزب الــشعب   ) 7مــن 2( األردنــي التاليــة الحــزب ال

ــي  ــديمقراطي األردن ــشد –ال ــن 3(  ح ــي  ) 9م ــدوي العرب ــزب الوح والح

ــديمقراطي  ــن 1( ال ــة   ) 14م ــالمية الديمقراطي ــة اإلس ــة العربي  –والحرك

   ).11من 1( دعاء 

إذا مــا نظرنــا إلــى المــستوى األعلــى فــي هــذه األحــزاب وهــو منــصب   :ثالثاً

 جميــع األمنــاء العــامين لهــذه األحــزاب هــم فإننــا نجــد أن" األمــين العــام 

 أنــه كلمــا تــدرجنا – كمــا جــاء فــي الدراســة –الــذكور ونــستطيع القــول 
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 كمـا هـو الحـال فـي     –إلى األعلى في مواقـع صـنع القـرار فـي األحـزاب          

  . كلما قلت نسبة النساء أو انعدمت كلياً–المجتمع 
  

لمهمــة وبخاصــة إن هــذا يظهــر أن تمثيــل المــرأة فــي المواقــع الــسياسية ا

  .تلك المرتبطة بصنع القرار السياسي ما زال ضعيفاً في األحزاب السياسية
  

والبد من التاكيد عند الحديث عن الـدور الهامـشي للمـرأة األردنيـة فـي الحيـاة                  

الحزبية بشكل عام، بأنه ال يعني إطالقـاً إغفـال أو تجاهـل أو التقليـل مـن دور النـساء                     

ب السياسية منـذ الخمـسينات والـدور الهـام الـذي قمـن بـه        اللواتي انخرطن في األحزا   

  .حتى في أقسى ظروف القمع واإلرهاب
  

  معوقات مشاركة المرأة في األحزاب السياسية
  

ال شــك أن هنــاك عــدة أســباب وعوامــل شــكلت معوقــات حقيقيــة لــدخول 

  -:المرأة األردنية العمل الحزبي على نطاق واسع ويبقى في مقدمتها
  

ــسي -1 ــاخ ال ــرة،  المن ــود األخي ــالل العق ــبالد خ ــاد ال ــذي س ــام ال اسي الع

ــية   ــة األساس ــات الديمقراطي ــاب الحري ــر  : وغي ــرأي والتعبي ــة ال حري

ــوانين    ــة والق ــام العرفي ــل األحك ــي ظ ــابي، ف ــسياسي والنق ــيم ال والتنظ

ــا    ــشيوعية، وم ــة ال ــانون مكافح ــمنها ق ــن ض ــائرة وم ــتثنائية الج االس

 سـلباً علـى انخـراط       رافق ذلـك مـن قمـع وإرهـاب هـذا المنـاخ أثـر              

ــساء   ــيما الن ــسياسية وال س ــزاب ال ــي االح ــشعب ف ــاء ال ــوع أبن . مجم

ــان أحــزاب المعارضــة   ــرف ب ــا ان نعت ــك علين ــرغم مــن ذل ــى ال وعل

الوطنيــة قــد فرضــت تواجــدها وحــضورها الــسياسي وثقلهــا النــضالي 

ــضييق ــساحة، رغــم مواصــلة الت ــى ال ــى  عل ــيم عل والتحــريض والتعت

ــف  ــسياسية ومختل ــا ال ــة  برامجه ــسلطة التنفيذي ــار ال ــشاطاتها، واحتك  ن

لمختلف وسـائل اإلعـالم للـدفاع عـن سياسـاتها وتبريـر تـضييقها علـى                 

الجمــاهير الــشعبية الــذي بــدأ يأخــذ ابعــاداً خطيــرة مــن خــالل ســن  

ــي     ــات والت ــات والمطبوع ــاب والعقوب ــانون االنتخ ــه كق ــوانين مؤقت ق

  .تعيدنا إلى أجواء ومرحلة األحكام العرفية
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اب الــسياسية فــي األردن لفتــرة طويلــة وتحــريم نــشاطاتها حــل األحــز -2

ــضائها ــجن أع ــة وس ــشاط  . ومالحق ــد الن ــة ض ــالت إعالمي ــن حم وش

والعمـــل الحزبـــي والتـــشهير بـــالحزبيين وخاصـــة اليـــساريين،  

ــزب     ــسب للح ــان ينت ــن ك ــل م ــثالً ك ــشهم فم ــة عي ــاربتهم بلقم ومح

الشيوعي يحكـم خمـسة عـشر عامـاً وكـان يمنـع مـن الـسفر والعمـل                   

ي القطـاع العـام وحتـى الخـاص بمـا فـي ذلـك وظيفـة معلمـة فـي                     ف

ــى المتعــاطفين معهــم ــال والتــضييق عل ــسلم مــن . روضــة أطف ــم ي ول

المعانـــاة منتـــسبو األحـــزاب األخـــرى إذ كـــان معتقـــل الجفـــر 

ــين      ــشيوعيين والبعثي ــى ال ــق عل ــسجون تطب ــة ال ــصحراوي وبقي ال

 والقـــوميين العـــرب والشخـــصيات الوطنيـــة المـــستقلة والـــضباط

ــرار ــاديين  . األح ــراد الع ــت األف ــد جعل ــية ق ــراءات القاس ــذه اإلج أن ه

بتجنبون إقامـة العالقـات اإلنـسانية مـع الحـزبيين وحتـى الحـديث عـن                 

ــزاب أو    ــسابهم لألح ــالحري انت ــم ب ــسياسة فك ــديث بال ــزاب أو الح األح

 .باألحرى انتساب المرأة لألحزاب

النيابيــة ســنين حرمــان المــرأة مــن حقوقهــا الــسياسية، وتعطيــل الحيــاة  -3

طويلــة فــالمرأة لــم تمــنح حــق االنتخــاب والترشــيح لعــضوية مجلــس 

ــاريخ   ــواب إال بت ــم   1/4/1974الن ــانون رق ــصدور الق ــام 8 ب  لع

ــم   1974 ــاب رق ــانون االنتخ ــدل لق ــام 4 المع ــم  . 1960 لع ــا ل كم

ــام    ــة إال ع ــالس البلدي ــضوية المج ــيح لع ــاب والترش ــق االنتخ ــنح ح تم

ــذه الح. 1982 ــا ه ــا أن منحه ــرن  كم ــم يقت ــوانين ل ــب الق ــوق بموج ق

ــم  . بمارســتها ــانون رق ــضى الق ــشاري بمقت ــس االست ــشاء المجل ــع إن وم

.  تــم تعيــين عــدد مــن النــساء فــي دوراتــه الــثالث 1978 لعــام 17

ــة    ــام بأي ــا القي ــرم عليه ــد ح ــة ق ــسائية التطوعي ــات الن ــى المنظم وحت

ــسائية    ــات الن ــي والمنظم ــشاط سياس ــساء، أو أي ن ــية للن ــة سياس توعي

ــب     الدي ــرعيتها بموج ــترداد ش ــطرت الس ــت واض ــد حل ــة، ق مقراطي

ــساء   ــة الن ــرأة وجمعي ــا كاتحــاد الم ــدل العلي ــة الع ــرارات مــن محكم ق

 .العربيات

إن اســتفحال األزمــة االقتــصادية فــي الــسنوات األخيــرة، ومــا أفرزتــه  -4

من بطالـة وارتفـاع أسـعار، وتآكـل فـي مـداخيل العـاملين بـأجر، قـد                   

اًء إلــى االنغمــاس فــي الــشؤون الخاصــة، أديــا بالجمــاهير رجــاالً ونــس
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كمــا ال زالــت الــصورة المــشوهة لحقيقــة دور األحــزاب التــي كونتهــا  -5

ل اإلعــالم فــي ذهــن المــواطنين، وعــدم الثقــة بمــا ســتقوم بــه وســائ

األحــزاب، وجــدوى النــشاط الــسياسي بــشكل عــام، ماثلــة فــي أذهــان 

إضــافة إلــى حالــة االحبــاط العامــة الناجمــة . الجمــاهير رجــاالً ونــساًء

عن النتـائج المأسـاوية لحـرب الخلـيج الثانيـة ومـا سـاد المنطقـة مـن                   

 . السوفيتيتدهور وتمزق وانهيار االتحاد

ــسياسي    -6 ــراج ال ــديمقراطي أو االنف ــاخ ال ــة دوام المن ــة بإمكاني ــدم الثق ع

علــى حــد تعبيــر الــبعض لكــشف " مــصيدة " واعتبــار هــذه المرحلــة 

الحزبيين وكلمـا جـرى تـضييق علـى األنـشطة الوطنيـة مـن مـسيرات                 

 .الخ كلما تعمقت هذه القناعة...واعتصامات

ــر   -7 ــيما الم ــرأة وال س ــاء الم ــرة أعب ــوفير  إن كث ــدم ت ــة، وع أة العامل

التسهيالت االجتماعيـة لهـا مـن قبـل المجتمـع وجهـل المـرأة بحقوقهـا                 

ــة   ــة األبجدي ــشار األمي ــا، وانت ــدفاع عنه ــة ال ــي كيفي ــا ف وعــدم معرفته

والقانونيــة بــين صــفوفها ســاهمت فــي عــدم مــشاركة المــرأة مــشاركة 

ــع    ــي المجتم ــسياسي ف ــا ال ــيص دوره ــة وتقل ــاة العام ــي الحي ــة ف فعال

 .جامها عن االنخراط في األحزاب السياسيةوإح

  

ما هو السبيل لتحفيز المرأة األردنية لالنحراط في العمل الحزبي؟  
  

ــة     ــرأة األردني ــز الم ــا لتحفي ــب اتباعه ــدة يج ــراءات عدي ــائل وإج ــاك وس هن

  -:لالنخراط في العمل الحزبي ويبقى من ضمنها
  

ــاة   -1 ــاالت الحي ــع مج ــي جمي ــة ف ــاعة الديمقراطي ــاعة ا. إش ــاة وإش لحي

المؤســـسية فـــي الـــبالد باعتبارهـــا الركيـــزة األساســـية للحيـــاة 

والمجتمـــع المـــدني وتـــوفير المنـــاخ الـــديمقراطي . الديمقراطيـــة

المطلــوب لحــل جميــع المــشاكل االقتــصادية واالجتماعيــة التــي يعــاني 
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ــدماً    -2 ــرأة دوراً متق ــاء الم ــزاب، وإعط ــل األح ــة داخ ــاعة الديمقراطي إش

 .في صفوفها، وتشجيعها على تبوء مواقع قيادية وهي جديرة بذلك

إذ . تبنـي األحـزاب فــي برامجهـا الـسياسية الــدفاع عـن قـضايا المــرأة       -3

تعـاني  علينا ان ال نغفـل بـأن هنـاك خـصوصية لقـضية المـرأة، ألنهـا                  

من اضـطهاد مـزودج فـي األسـرة والمجتمـع، ومـن تـشريعات متخلفـة                 

ــابرة ــود الغ ــن العه ــة م ــى  . موروث ــستند إل ــي ت ــزاب الت ــرامج األح فب

ــستقطب      ــأن ت ــديرة ب ــسان ج ــسان لإلن ــتغالل اإلن ــاء اس ــادئ الغ مب

ــساء ــع أشــكاله . جمــاهير الن الالتــي هــن أول ضــحايا االســتغالل بجمي

ــصادره  ــه وم ــون هنــ . وألوان ــشؤون  وأن تك ــصة ب ــان متخص اك لج

 .المرأة تابعة لألحزاب

القيام بحملة إعالمية، إلزالة اآلثـار الـسلبية التـي خلفتهـا حمـالت التـشهير                 -4

. باألحزاب والحزبية، هـذة الحمـالت التـي سـادت طيلـة العهـود األخيـرة               

والتأكيد على أن االشتراك في األحزاب يعتبـر أرقـى أنـواع المـشاركة فـي                

والعامة وتحمل المسؤولية، وما يترتـب علـى هـذه المـشاركة            الحياة السياسية   

 .من واجبات وتضحيات

ــي   -5 ــشرعية، ف ــة وال ــسياسية والمهني ــة ال ــا المختلف ــة المــرأة بحقوقه توعي

إطــار التــشريعات المعمــول بهــا وحثهــا علــى ممارســة هــذه الحقــوق 

ــا   ــف منه ــوير المتخل ــديث وتط ــى تح ــل عل ــا، والعم ــتفادة منه . واالس

ــف  ــتخدام مختل ــشر    واس ــسموعة، لن ــة والم ــالم المرئي ــزة اإلع  أجه

ــدوات     ــيم ن ــساء، وتنظ ــاهير الن ــفوف جم ــين ص ــسياسي ب ــوعي ال ال

ــذه     ــة له ــالت المحلي ــصحافة والمج ــتخدام ال ــة، واس ــة وإذاعي تلفزيوني

وإصــدار مجلــة خاصــة بــالمرأة لتكــون أحــد المنــابر لتوعيــة . الغايــة

 .االمرأة سياسياً وثقافيا واجتماعياً والدفاع عن حقوقه

  

أهمية وصول   المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار
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والتـي   " 2000استراتيجية نيروبـي التطلعيـه لتقـدم المـرأة فـي عـام              " جاء في   

 وتـم اعتمادهـا مـن قبـل         1985أقرت في مؤتمر األمم المتحدة الثالث في نيروبي عـام           

  :الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ما يلي
  

حكومات واالحزاب السياسية تكثيف الجهـود، لـضمان وتـأمين المـساواة فـي              على ال " 
مساهمة المرأة في جميع الهيئـات التـشريعية الوطنيـة والمحليـة، وضـمان المـساواة                
في التعيين واالختيـار والترقيـة للمناصـب العليـا فـي الفـروع اإلداريـة والتـشريعية              

  ".والقضائية لهذه الهيئات على المستوى المحلي 
  

ودعا المجلـس االقتـصادي االجتمـاعي التـابع لألمـم المتحـدة فـي قـراره رقـم                   

ــرار   15/1990 ــنع الق ــع ص ــسلطة ومواق ــل ال ــي هياك ــرأة ف ــشاركة الم ــى م  إل

والعمـل علـى تعبئـة المجتمـع رجـاالً ونـساًء وتوعيتـه للقيـام بتغيـر                  % 30بنسبة  

ــزة ضــد المــرأة ودورهــا فــي صــنع  ــسلبية المتمي ــة ال  القــرار المواقــف المجتمعي

  .وتبني آليات وإجراءات تمكنت من انجاز ذلك
  

 التأكيـد مـن     1995وتضمن منهاج عمل مؤتمر بيجـين الـذي عقـد فـي عـام               

  .15/1990جديد على قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 
  

ــع ابعادهــا ومــن ضــمنها الوصــول إلــى   ــد كانــت قــضية المــرأة بجمي لق

جميـع المـؤتمرات الدوليـة التـي نظمتهـا          مواقع اتخاذ القـرار علـى جـدول اعمـال           

ــسعينات      ــع الت ــذ مطل ــومي من ــر الحك ــومي وغي ــشقيها الحك ــدة ب ــم المتح األم

ــع    ــيم للجمي ــول التعل ــالمي ح ــالمؤتمر الع ــة  ) 1990(ك ــدولي للبيئ ــؤتمر ال والم

والمــؤتمر العــالمي  ) 1993(ومــؤتمر حقــوق اإلنــسان   ) 1992(والتنميــة 

ـ ) 1994(للــسكان والتنميــة   ة العــالمي للتنميــة االجتماعيــة   ومــؤتمر القمـ

وكان من اهمهـا المـؤتمر العـالمي الرابـع للمـرأة الـذي عقـد فـي بكـين                    ) 1995(

  .1995 ايلول عام 15-4من 
  

ــى    ــيما ال ــرار وال س ــسلطة وصــنع الق ــع ال ــى مواق ــرأة إل أن وصــول الم

الــسلطة التــشريعية لــم يعــد مطلبــاً مــن مطالــب العدالــة والديمقراطيــة االساســية 

ــل ــسب ب ــدون   فح ــرأة فب ــصالح الم ــاة م ــرطاً ضــرورياً لمراع ــذلك ش ــر ك  يعتب

اشــتراك المــرأة اشــتراكاً نــشطاً وادخــال منظورهــا فــي جميــع مــستويات صــنع  
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ــرار ــي    . الق ــشاركة الت ــساواة والم ــي الم ــة ف ــداف المتمثل ــق االه ــن تحقي ال يمك

ــشكل االســاس   ــة والتــي ت ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــات التنمي تتجــاوب مــع متطلب

ــادي ــعالم ــدم المجتم ــاة   .  لتق ــشية وحي ــروف معي ــسين ظ ــل تح ــن أج ــذلك م وك

الموطنين، ومـن اجـل تحـديث وتطـوير القـوانين والتـشريعات التـي تحكـم وضـع                   

المــرأة فــي األســرة والمجتمــع والعمــل، والتــي تــشكل عائقــاً أمــام تقــدم المــرأة 

ــالمرأة       ــة ب ــة المتعلق ــات الدولي ــى االتفاقي ــصديق عل ــا والت ــة منجزاته وحماي

ــز ضــد   وانع ــكال التميي ــة اش ــاء كاف ــة الغ ــة كاتفاقي ــوانين المحلي ــى الق ــها عل كاس

المرأة والدفاع عـن القـضايا اليـسارية التـي تعـاني منهـا الجمـاهير الواسـعة مثـل                    

  .البطالة والفقر ألن المرأة هي الضحية األولى لهذه المشاكل
  

جهود الحركة النسائية اليصال   المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار
  

 بــدأ نــضال الحركــة النــسائية فــي اوائــل الخمــسينات للمطالبــة بمــنح لقــد

ــن   ــة كجــزء م ــة والنيابي ــي االنتخــاب والترشــيح للمجــالس البلدي ــا ف ــرأة حقه الم

  .نضالها الوطني العام
  

ــام  ــي ع ــام   1974وف ــرأة ع ــدولي للم ــام ال ــداد للع ــشية االع ــي ع  وف

لت اللجنــة  الــذي اعلنتــه األمــم المتحــدة فقــد جــرى تحــرك نــسائي وتــشك1975

ــة    ــات المعني ــى الجه ــذكرات ال ــع الم ــة رف ــت حمل ــي نظم ــة الت ــسائية األردني الن

مطالبــة بمــنح المــرأة حقوقهــا الــسياسية وقــد تحقــق ذلــك اذ منحــت المــرأة عــام 

ــم  1974 ــواب رق ــس الن ــاب مجل ــانون انتخ ــدل لق ــانون مع حــق ) 8( بموجــب ق

ــنح   ــم م ــى وت ــرة األول ــة للم ــالس النيابي ــاب للمج ــيح واالنتخ ــق الترش ــرأة ح  الم

  .1982االنتخاب والترشيح للمجالس البلدية عام 
  

ــوام       ــي االع ــة وف ــاة النيابي ــا الحي ــت فيه ــي تعطل ــرة الت ــالل الفت وخ

ــوطني    ) 1978-1984( ــس ال ــى للمجل ــدورة األول ــساء لل ــالث ن ــين ث ــم تعي ت

ــن   ــشكل م ــساري الم ــة   75االشت ــدورتين الثاني ــي ال ــساء ف ــع ن ــضوأ وارب  ع

  .والثالثة
  

ــات عــ   ــي انتخاب ــحت 1989ام وف ــس   12 رش ــسهن للمجل ــيدة أنف  س

  .النيابي إال أنهن لم ينحجن
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ــام   ــات ع ــي انتخاب ــط   1993وف ــالث فق ــحات ث ــدد المرش ــان ع ــد ك  فق

امـا بالنـسببة لمجلـس      . نجحت واحدة منهن مـن بـين ثمـانين عـضواً فـي البرلمـان              

االعيــان الــذي يتــشكل مــن اربعــين عــضواً، فقــد تــم تعيــين ســيدة واحــدة عــام 

 7 و1997 وثـــالث ســـيدات عـــام 1993ين ســـيدتين عـــام  وتعيـــ1989

  .2003سيدات عام 
  

وفي اطار االعـداد لمـؤتمر األمـم المتحـدة الرابـع الـذي عقـد فـي بيجـين                    

وبعد نهايـة المـؤتمر جـرى فـي األردن نـشاط واسـع مـن أجـل تطبيـق برنـامج                      

ــد    ــرار وعق ــاذ الق ــع اتخ ــى مواق ــرأة إل ــل وصــول الم ــن أج ــؤتمر م ــل الم عم

تمر وطنـي ومـؤتمر عربـي شـاركت فيـه سـتة عـشر دولـة عربيـة                   مؤتمران، مؤ 

  .وتم التركيز خاللهما على أهمية وصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار
  

 حملـة واسـعة بـين صـفوف النـساء           1997وشهد األردن في انتخابـات عـام        

نظمتها الهيئات النسائية ممثلـة باللجنـة النـسائية األردنيـة للمنظمـات غيـر الحكوميـة                 

هدف ايصال عدد من النساء الكفؤات الى السلطة التـشريعية لكـي يـشكلن قـوة مـؤثرة                  ب

داخل البرلمان قادرة على حماية مكتسبات المرأة وتحـديث التـشريعات لمواكبـة التطـور               

  .المطلوب للنهوض بالمرأة وبالتالي المجتمع
  

 بعــدم نجــاح ايــة مرشــحة مــن مجمــوع 1997ان تجربــة انتخابــات عــام 

 قــد دفــع الحركــة النــسائية للقيــام بنــشاط واســع مــن اجــل تعــديل   مرشــحة17

وقــد تــم % 20قــانون االنتخــاب وتخــصيص مقاعــد للنــساء بنــسبة ال تقــل عــن 

 الــف توقيــع علــى مــذكرات رفعــت للمــسؤولين، كمــا نظمــت لقــاءات 15جمــع 

غيـر ان جميـع     . مع اللجنـة القانونيـة فـي مجلـس النـواب وعـدد مـن المـسؤولين                

 فــشلت اذ صــدر القــانون المؤقــت لالنتخابــات دوت تعــديل مبــدأ هــذه الجهــود قــد

ــساء ــصوت الواحــد أو تخــصيص مقاعــد الن ــصوت الواحــد . ال ــدأ ال ــت مب ان ثتبي

ــصغيرة واعطــى    ــشيرة ال ــى الع ــزاب وحت ــساء واالح ــى الن ــه ضــربه إل ــد وج ق

ــر  ــسؤوليه الفرصــة االكب ــع الم ــي مواق ــوا ف ــن عمل ــره وم ــشيره الكبي ــذا . الع وه

  .لى برلمان خدمات وليس برلمان للوطنيحول البرلمان ا
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ــساء ونجحــت   ــا بتخــصيص مقاعــد للن ــسائية مطالبته ــة الن فواصــلت الحرك

 قبـل االنتخابـات األخيـرة غيـر         110 مقاعـد للنـساء مـن اصـل          6في تخـصيص    

ان اآلليــة التــي اســتخدمت فــي احتــساب األصــوات لــم تكــن ديمقراطيــة وعادلــة 

دل وبالتــالي كــان نجــاح النــساء فــي الن توزيــع االصــوات علــى الــدوائر غيرعــا

ــدوائر الــصغيره اذا احتــسب عــدد االصــوات التــي حــصلت عليهــا المرشــحات   ال

بالنسبة الصـوان المقتـرعين فـي الـدائرة ولـذلك نجحـت المرشـحة التـي حـصلت                   

ــى  ــى    300عل ــصلت عل ــي ح ــحة الت ــنجح المرش ــم ت ــا ل ــوت بينم  2250 ص

  .صوتاً
  

ــسائ   ــة الن ــت الحرك ــد دفع ــة ق ــذه النتيج ــنح  ان ه ــه بم ــدداً للمطالب ية مج

 مقعــداً بمعــدل مقعــد لكــل محافظــة وان يكــون التنــافس بــين النــساء 12النــساء 

ــات     ــع المحافظ ــل جمي ــتم تمثي ــالي ي ــدة وبالت ــة الواح ــي المحافظ ــحات ف والمرش

  .والتنافس يكون بين مرشحات المحافظة الواحدة
  

  تجربة المجالس البلدية
  

اللجنــة الوطنيــة لــشؤون المــرأة بمبــادرة مــن قبــل األميــرة بــسمة رئيــسة 

ــوزراء    ــس ال ــر مجل ــة اق ــة والبيئ ــة والقروي ــشؤون البلدي ــع وزارة ال ــاون م وبالتع

ــشرين أول  ــي ت ــن   1994ف ــن م ــسة معظمه ــيدة وآن ــسعون س ــسع وت ــين ت  تعي

  .النساء القياديات، كأعضاء في المجالس البلدية والقروية
  

ــة وكــان   ــارهن جميعــاً مــن المجتمعــات المحلي ــم اختي ــد ت لهــن بعــض لق

التجربــة العمليــة والقياديــة، أمــا كمعلمــات أو مــديرات مــدارس أو فــي نــشاطات  

وبعــد أن تــم تعييــنهن عقــدت اللجنــة الوطنيــة لهــن العديــد . الجمعيــات التطوعيــة

من الـدورات التدريبيـة الكـسابهن المهـارات المطلوبـة ولكـي يكـن علـى مـستوى                   

ة األولــى التــي تــدخل فيهــا المــسؤولية فــي المجــالس البلديــة، خاصــة أنهــا المــر

  .المرأة المجالس البلدية
  

لقــد كــان اداء العــضوات ممتــازاًُ فــي هــذه المجــالس التــي كانــت بحكــم 

ــة   ــات بمتابع ــساء المعين ــد قامــت الن ــى الرجــال، وق ــراً عل ــد حك ــادات والتقالي الع
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المــشاريع والخــروج إلــى الميــدان للتعــرف علــى مطالــب واحتياجــات        

يـة مـا أمكـن منهـا ممـا سـاعد كثيـراً فـي تقبـل الـرأي                    مجتمعاتهن المحليـة وتلب   

  .العام لوجودهن في هذ المجالس والثقة بقدراتهن

ــام    ــات ع ــي انتخاب ــحت    1995وف ــة ترش ــة والقروي ــالس البلدي  للمج

خمسة عشر امرأة وكـن جميعـاً ممـن تـم تعييـنهن سـابقاً وقامـت اللجنـة الوطنيـة                     

ثـرت هـذه الجهـود وتكللـت        بتقديم كل دعـم معنـوي واعالمـي للمرشـحات، وقـد ا            

بنجاح عـشر سـيدات مـنهن، احـداهن رئيـسة لمجلـس بلديـة خربـة الوهادنـه فـي                     

إن التــي فــازت برئاســة . محافظــة عجلــون، وذلــك ألول مــرة فــي تــاريخ األردن

ــدي،   ــي ادارة المجلــس البل ــى جــدارة ملحوظــة ف ــت عل ــد برهن احــد المجــالس ق

مــع المحلــي كإنــارة الــشوارع وقامــت بتنفيــذ العديــد مــن المــشاريع لــصالح المجت

  .وتعبيد الطرق والتي استطاعت الحصول على تمويل لها
  

ــام  ــي ع ــاب 1997وف ــم انتخ ــازت  7 ت ــة وف ــالس البلدي ــضاء للمج  اع

لقـد شـجعت هـذه التجربـة مزيـداً مـن            .  امـراة    30واحدة بالتزكيـة وتـم تعيـين        

شــحات  فقــد بلــغ عــدد المر1999النــساء للترشــيح فــي انتخابــات البلديــة لعــام 

ــس   ــضوية المجل ــة   35لع ــحات للرئاس ــدد المرش ــحة وع ــحات أي 7 مرش  مرش

  . مرشحة42بمجموع 
  

 مرشــحة ممــا يؤكــد 42وكانــت النتيجــة نجــاح ثمــاني نــساء مــن أصــل 

أن المجتمع قد تقبـل وجـود المـرأة فـي المجـالس البلديـة واذا بـذل مجهـود اكبـر                       

ــة،   ــد مــن النــساء إلــى المجــالس البلدي باعتبــار أن المــرأة باالمكــان ايــصال مزي

ــون، ووضــع    ــا المواطن ــاني منه ــي يع ــشاكل الت ــم وتحــسس الم ــى تفه ــادرة عل ق

ــأمس    ــي ب ــي الت ــع المحل ــشاريع المجتم ــذ م ــشاكل وتنفي ــذه الم ــل ه ــات لح أولوي

  .الحاجة اليها
  

 ســـيدة 25 قـــرر مجلـــس الـــوزراء تعيـــين 25/4/2000وبتـــاريخ 

يب وزيـر الـشؤون     اعضاء اضافيات فـي المجـالس البلديـة وذلـك بنـاء علـى تنـس               

ــة ــة والبيئ ــة والقروي ــادة . البلدي ــام الم ــتناداً الحك ــديات ) 27(واس ــانون البل ــن ق م

  . وتعديالته2955لسنة ) 29(رقم 
  

 19



ــعة     ــاالت واس ــتح مج ــة يف ــة والقروي ــالس البلدي ــى المج ــول إل إن الوص

لتطــوير دور المــرأة فــي خدمــة المجتمــع المحلــي وتنفيــذ المــشاريع مــن خــالل  

  .ية واالندية ومختلف مؤسسات المجتمع المدنيالمنظمات النسائ

أسباب عدم وصول المرأة الى مواقع اتخاذا القرار   
  

ــدم   ــي األردن عــن التق ــة ف ــر الحكومي ــوطني للمنظمــات غي ــر ال ــي التقري جــاء ف

  :ما يلي) 1999(المحرز في تنفيذ منهاج عمل مؤتمر بيجين 
  

ة فـي الـسلطة التنفيذيـة وفـي         بالرغم من عدم وجود عقبات تشريعية لمشاركة المـرأ        " 
السلطة القـضائية، وازالـة العقبـات القانونيـة التـي حالـت دون مـشاركتها الـسلطة                  

، إال أن المشاركة فـي الـسلطات الـثالث بقيـت حكـراً علـى       1974التشريعية منذ عام    
  ".الرجال لفترة طويلة 

  

  الموروث االجتماعي
  

 الـى المواقـع القياديـة، إذ ال         عدم قناعـة المجتمـع بـدور المـرأة وأهميـة وصـولها            

ــأثير   زالــت النظــرة العامــة لــدور المــرأة ســلبية وال زال للمــوروث االجتمــاعي ت

علــى تكــوين الــرأي العــام والــذي اســتغل مــن قبــل التيــار الرجعــي المتخلــف،  

الــذي بمثــل تواصــالً لألفكــار وتقاليــد مرحلــة االنحطــاط والجمــود التــي ســادت  

ــة العهــد العثمــاني و ــاة خــالل همين ــدهورت الحي ــاح المغــول لبغــداد حيــث ت اجتي

ــون واالداب،     ــة والفن ــكال الثقاف ــع اش ــت جمي ــصادية، وتراجع ــة واالقت االجتماعي

  .وانعدم األمن األسري واالجتماعي وتدهور وضع المرأة
  

العامل   االقتصادي 
  

برهنــت التجربــة بــأن المرشــحات أقــل قــدرة علــى تمويــل الحمــالت االنتخابيــة، 

ــش ــذي ي ــر ال ــطوة   األم ــه س ــي تواج ــدوائر الت ــض ال ــي بع ــاً ف ــاُ حقيقي كل عائق

ــذي      ــر ال ــرأة، األم ــب الم ــن جان ــدودة م ــات مح ــة ذات امكان ــات بحمل االمكان

ــإن الرجــل    ــالي ف ــاخبين وبالت ــن الن ــر م ــدد أكب ــى ع ــن الوصــول ال ــا م يحرمه

  .المرشح اقدر على تحمل اعباء االنتخابات المالية
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رة بسمة لـشؤون المـرأة حـول نتـائج مـشاركة            اظهرت الدراسة التي اجراها مركز األمي     

  :  بأن هناك خمسة أسباب رئيسية هي1979المرأة في االنتخابات النيابية 
  

  %.30.8نظرة المجتمع لدور المرأة والذي احتل النسبة األعلى  -1

 %.15.7عدم توفر المؤهالت الواجب توافرها في المرشحة  -2

 %.20.1) المرأة(ئب العشائرية والمفهوم الخاطئ لنظرة الدين للنا -3

 .عدم توفر القدرة لدى المرشحة على قيادة الحملة االنتخابية مادياً ومعنوياً -4

 %.7) قانون االنتخاب نفسه(معارضة الحكومة، التالعب في النتائج  -5
  

ومما تقدم يتضح أن الـسبب األهـم والـذي سـاهم بـشكل سـلبي فـي عـدم وصـول                      

ــدور  ــدي ل ــى المــرأة للبرلمــان هــو الفهــم التقلي ــا اضــافة إل المــرأة فــي مجتمعن

العــشائرية التــي حالــت دون وصــول أي مرشــحة إلــى قبــة البرلمــان لعــدم تقبــل 

  .العشيرة لفكرة تمثيلهم من قبل امرأة في مجلس النواب
  

االجراءات المطلوبة لتسهيل وصول المـراة الـى مواقـع اتخـاذ القـرار إذا كـان                 

:للسلطة التشريعية أو المجالس البلدية  
  

ام بحملــة اعالميــة واســعة لتغييــر الــصورة النمطيــة للمــرأة التــي القيــ -1

ورثناهــا مــن عهــود غــابرة والتركيــز علــى دور المــرأة المتنــامي فــي 

ــع ــضمان  . المجتم ــرأة ل ــى ضــرورة النهــوض بوضــع الم ــد عل والتأكي

تقــدم وتطــور المجتمــع وتقــديم نمــاذج حيــه حــول نجــاح المــرأة فــي 

ـ         ى تغييـر المنـاهج الدراسـية التـي         تبوء المواقـع المـسوؤلة باالضـافة إل

تكــرس المفــاهيم الخاطئــة حــول دور المــرأة مــن خــالل تقــسيم االدوار 

لكل مـن المـرأة والرجـل وتـوفير فـرص متكافئـة للمـرأة فـي التعلـيم                   

ــوروث     ــن الم ــتخلص م ــي أي ال ــل والترق ــل والعم ــدريب والتأهي والت

  .االجتماعي المتخلف وزيادة قناعة المجتمع بدور المرأة

ــضم -2 ــي  ل ــراءات ف ــسهيل اإلج ــائج، ت ــب بالنت ــدم التالع ــشفافية وع ان ال

العمليـة االنتخابيـة، والتــي تعطـي للرجــل فرصـاً متفوقــة علـى المــرأة      

ــى      ــول إل ــى الوص ــدرتها عل ــدودة وق ــرأة المح ــات الم ــة امكان نتيج

ــة  ــذه العملي ــن ه ــسؤولة ع ــذة الم ــات المتنف ــي . الجه ــارب الت وإن التج

ــي    ــة ف ــسابقة خاص ــدورات ال ــت ال ــس  رافق ــة تعك ــات النيابي االنتخاب
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التغلب علـى العامـل االقتـصادي لمـنح المرشـحات والمرشـحين فرصـاً                -3

متساوية في الدعاية المجانية عبر وسـائل االعـالم وال سـيما المرئيـة لكـي                

يتاح للمرأة ايصال صوتها وبرنامجها االنتخـابي والتعـرف علـى شخـصيتها             

عـة ضـد    واتخـاذ إجـراءات راد    . ألوسع الجماهير فـي دائرتهـا االنتخابيـة       

شراء الذمم واتباع مختلف االسـاليب لـشراء األصـوات مـستغلين األوضـاع              

 المعيشية الصعبة لغالبية السكان

ــحات   ــد المرشـ ــحات، وتزويـ ــدعم المرشـ ــندوق لـ ــيس صـ وتأسـ

بمتطوعــات مــن اعــضاء الجمعيــات والمنظمــات النــسائية ورفــع المنــع 

ــة   ــوعيتهن بأهمي ــساء وت ــة الن ــات لتعبئ ــز الجمعي ــتخدام مراك ــن اس  ع

ــزاب     ــم األح ــان ودع ــى البرلم ــحات إل ــصال المرش ــي اي ــن ف دوره

الــسياسية ماديــاً لتمويــل حمالتهــا االنتخابيــة كالــدول االوروبيــة وعــدد 

 .من الدول العربية شريطة ترشيح نساء

توحيد جهـود المنظمـات النـسائية لـدعم المرشـحات إن كـان للبرلمـان او                  -4

شـحات علـى مهـارات      المجالس البلدية وتنظـيم ورش العمـل لتـدريب المر         

االتصال ومخاطبة الجماهير ووضع البـرامج االنتخابيـة والبيانـات واختيـار            

أنسب الشعارات لكتابتها علـى الالفتـات والملـصقات وتنظـيم المهرجانـات             

وتـدريب المتطوعـات    . واللقاءات في االحياء وتنظيم حمـالت اطـرق البـاب         

.  االقتـراع والفـرز    والمتطوعين الذين سيشاركون في االشراف علـى مراكـز        

وكيفيــة الوصــول إلــى جمهــور النــاخبين المــستهدفين واعــداد الخطــاب 

 .المناسب

مواصــلة العمــل مــن اجــل تعــديل قــانون االنتخــاب الــذي يــستند إلــى  -5

مبــدأ الــصوت الواحــد وال يهمــش فقــط فــرص النــساء فــي الوصــول 

ــصغيرة،    ــشائر ال ــسياسية والع ــزاب ال ــذلك االح ــل وك ــان ب ــى البرلم إل

ا المجـال فلقـد بـذلت المنظمـات النـسائية جهـوداً كبيـرة كـان                 وفي هـذ  
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وكانت النتيجة لألسف ان النساء قد منحن فقط سـتة مقاعـد واتبعـت آليـة غيـر عادلـة                    

اذا يـتم احتـساب نـسبة اصـوات         .  نـسب الناجحـات الـستة      وديمقراطية في احتـساب   

المرشحة لمجموع عدد الناخبين فـي دائرتهـا االنتخابيـة ونتيجـة للتقـسيم غيـر العـادل                  

واذا . للداوئر االنتخابية فإن المرشحات في الدوائر الكبيـرة لـيس لهـن نـصيب بالنجـاح               

لنظـر عـن الفـارق      تساوت النسب فإن القرعة هي التي تقرر من هـي الناجحـة بغـض ا              

  .الكبير بعدد االصوات بين مرشحة واخرى
  

لقد وجهـت المرشـحات مـذكرة إلـى الملـك ورئـيس الـوزراء طـالبن فيهـا اعـادة                     

ــستة    ــة ان ال ــت النتيج ــوات وكان ــساب االص ــة احت ــد وطريق ــدد المقاع ــر بع النظ

  .مقاعد وطريقة احتساب االصوات قد اقرت بموجب قانون مؤقت
  

  لمهام المستقبليةالدورس المستفادة وا
  

على ضوء التجارب السابقة البـد مـن اتخـاذ اجـراءات عمليـة لتمـيكن المـرأة مـن                    

الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار فـي الـسلطة التـشريعية والمجـالس البلديـة والقرويـة                 

  :ومنها
  

البــدء باالعــداد لالنتخابــات فــي وقــت مبكــر مــستفدين مــن التجــارب  -1

ــي ــسلبية الت ــاط ال ــة والنق ــة ووضــع الناجح ــات االنتخابي ــت العملي  رافق

  .خطة عمل واضحة تنفذ على مراحل حسب األولويات

ــة للمــرأة   -2 ــصورة النمطي ــر ال االســتعانه بمختلــف وســائل االعــالم لتغيي

ــة   ــاعالت صــاحبات رؤي ــات ف ــساء كمواطن ــى الن ــضوء عل ــسليط ال وت

وتفكيــر قــادرات علــى تحقيــق انجــازات تتــراكم وتــستمر علــى جميــع 

 .سية واالقتصادية واالجتماعيةاالصعدة السيا

السعي لتغيير االنطبـاع االجتمـاعي الـسائد الخـاص عـن طريـق حمـالت             -3

للتوعية تقوم يهـا المنظمـات النـسائية المختلفـة ووسـائل االعـالم، بهـدف                

تشجيع النـساء والرجـال النتخـاب النـساء وشـرح المفـاهيم الديمقراطيـة               

 .اذ القرارللجهمور وأهمية مشاركة المرأة في مواقع اتخ
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العمــل مــع القــوى االخــرى مــن اجــل تغييــر قــانون االنتخــاب ممــا   -4

ــدأ      ــاء مب ــة والغ ــة االنتخابي ــراءات العملي ــسهيل اج ــى ت ــساعد عل ي

ــى    ــصول عل ــي الح ــساء ف ــرص الن ــص ف ــذي يقل ــد ال ــصوت الواح ال

ــي     ــا ف ــرورة لوجوده ــرى ض ــة ال ت ــات تقليدي ــط تجمع ــد وس مقاع

نـسبة ال تقـل عـن       مؤسسات صـنع القـرار وتخـصيص مقاعـد للمـرأة ب           

ــشريعية    % 20 ــسطات الت ــي ال ــرار ف ــاذ الق ــع اتخ ــع مواق ــي جمي ف

 .والتنفيذية والقضائية والمجالس المحلية

ــى    -5 ــادرات عل ــؤات الق ــحات الكف ــدعم المرش ــحة ل ــة واض ــع خط وض

 .الحصول على نسب تصويت مرتفعة في دوائرهن االنتخابية

ــى ال  -6 ــأثير عل ــي الت ــا ف ــادة دوره ــسياسية وزي ــزاب ال ــم االح ــساء دع ن

ــات      ــادة دور النقاب ــنظم وزي ــسياسي الم ــل ال ــذبهن للعم ــياً وج سياس

ــع   ــى مواق ــة إل ــة والمهني ــة فــي ايــصال المــرأة العامل ــة والمهني العمالي

قياديــة فــي هــذه النقابــات وتــدريبها علــى ممارســة المــسؤولية تمهيــداً 

 .اليصالها الى المجالس البلدية وإلى البرلمان

الجمعيـات التطوعيـة ومنظمـات      : اهيريـة زيادة دور مختلف المنظمـات الجم      -7

حقوق االنسان والبيئة وغيرها مـن منظمـات المجتمـع المـدني مـن خـالل                

تبنيها لقضايا المرأة وتوعيتها بهذه القـضايا وايـصالها الـى المواقـع القياديـة               

 .تمهيداً لوصولها إلى مواقع اتخاذ القرار

خاصـة  وضع معـايير وأسـس يـتم علـى أساسـها اختيـار المرشـحات و                -8

اللــواتي مارســن العمــل العــام واســتطعن تحقيــق االســتمرارية ويتمــتعن 

ــسياسية   ــضايا ال ــة بالق ــن دراي ــسؤولية وله ــل الم ــة وتحم ــدرات قيادي بق

 .واالقتصادية واالجتماعية

ــسبل     -9 ــاليب وال ــضل االس ــضمن اف ــحة يت ــرأة المرش ــل الم ــع دلي وض

ــاح      ــى النج ــحة عل ــساعد المرش ــة ت ــة ناجح ــة انتخابي ــضمان حمل ل

 .تماد على التجارب المحلية والعربية الناحجةباالع
  

وفي الختام البد مـن التأكيـد بـان مـشاركة المـرأة سياسـياً ووصـولها إلـى هياكـل                     

السلطة ومواقـع اتخـاذ القـرار ليـست قـضية شـعارات ترفـع وال مجموعـة افكـار                    

يــروج لهــا اعالميــاً فــي النــدوات والمــؤتمرات ووســائل االتــصال المختلفــة، بــل 

ة ذلـك تكمـن فـي جديـة طرحهـا وتناولهـا كقـضية لهـا مـساس بفعاليـات                     إن أهمي 
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ــسياسية    ــة وال ــة والتربوي ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــع المختلف ــل . المجتم وتتحم

التنظيمات النـسائية واالحـزاب الـسياسية مـسؤولية هامـة فـي جديـة طرحهـا فـي                   

ـ                     ي اطار ومحتوى علمـي ال تجعـل منهـا قـضية بـال مـضمون وايجـاد اآلليـات الت

ــرار وال   ــع اتخــاذ الق ــسلطة ومواق ــى هياكــل ال ــى الوصــول إل ــساعد المــرأة عل ت

ــصادية     ــسياسة واالقت ــا ال ــاة بالده ــي حي ــشاركة ف ــشريعية للم ــسلطة الت ــيما ال س
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