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  ملخص

ً في عملية التنمية المجتمعية وإذا ما أريد لھذا الدور أن  تلعب المرأة الفلسطينية دوراً مھما
مقومات أساسية تمكنھا من المشاركة اإليجابية في حركة التنمية يكون فعاالً فال بد من توا فر 
إن إشراك المرأة في التنمية السياسية، يضعھا في موقع القوة،  . بتوجيھھا إلى المشاركة السياسية

ً للرجل في المسؤوليات والواجبات، وتعكس مدى تقدم المجتمع ونھضته في  بحيث تصبح شريكا
ة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية تعد عنصًرا مھًما من عناصر فمشارك. المجاالت المختلفة

الديمقراطية، حيث تعكس طبيعة النظام السياسي واالجتماعي ألي بلد كان، فلقد لعبت المرأة في 
فلسطين دوًرا أساسيًا في مرحلة النضال الفلسطيني في مواجھة االحتالل منذ االنتداب البريطاني 

ل مستمرا ضد االحتالل اإلسرائيلي، وقد تعزز دورھا في الحياة السياسية منذ م والزا١٩٢٢عام 
م في األراضي الفلسطينية المحتلة من خالل ١٩٩٤إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

ترشيحھا لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية وكذلك لعضوية المجلس التشريعي في انتخابات عام 
م بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات ٢٠٠٥المحلية والرئاسية لسنة  م، وكذلك االنتخابات١٩٩٦

م، حيث إن استقالل المرأة السياسي سيساھم في ٢٠٠٦وكذلك في االنتخابات التشريعية لعام 
تحررھا من القيود االجتماعية ويساعدھا في حركة التنمية المجتمعية بحيث أن التنمية ھي عملية 

سية واجتماعية واقتصادية تتفاعل فيما بينھا بصرف النظر عن ذات جوانب متعددة ومتداخلة سيا
ولكن ھذا الدور لن يكون فاعالً دون أن تقوم المرأة بتعزيز مكانتھا في . ماھية محور التفاعل

الحياة السياسية والمشاركة فيھا وفي مؤسسات المجتمع المدني من خالل مجموعة من العوامل 
نساء من ناحية والعمليات االجتماعية والتاريخية من جھة أخرى، أھمھا فھم عملية التفاعل بين ال

لكي تساعدھا في القيام بأخذ ھذا الدور في المجاالت المختلفة وخاصة المشاركة السياسية منھا 
وقد توصلت الدراسة التي تناولت . وصوال إلى تولي المناصب القيادية التي تؤثر في البالد
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المرأة في المشاركة السياسية ودور المؤسسة الفلسطينية في  بالبحث التطور التاريخي لدور
تفعيل دورھا، إلى وجود مجموعة من العوائق االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية، 
تقف حائال أمام المرأة لتشارك بقوة في المجاالت السياسية والعامة، إضافة إلى العوائق التي 

  .كتھا السياسية والعامةتضعھا المرأة نفسھا أمام مشار
 
Abstract 

The Palestinian Woman is playing an important role in the community 
development Process. In order to make her role more active, basic elements 
should be available to be able for a positive participation in the development 
movement by guiding her to the political participation.. Participation of women 
in the political development gives her enough power to share man the 
responsibilities and obligations, which reflect the important progress of the 
society in the various fields. Also her participation in the political life is 
considered as an important factor of democracy, since that reflects the nature of 
the social and political system for any country.  In Palestine and since the 
British mandate in 1922, The Palestinian woman has played a main role through 
out the Palestinian struggle against British occupation, and still continuous 
against the Israelis occupation. Since the establishment of PNA in 1994, the 
woman role has increased more and more in the political life, that was through 
Candidating her to the position of PNA president, and to become a membership 
in the legislative council in 1996 elections, and also her participation in the 
local and presidential election in 2005, after the death of the president Arafat, 
and finally, her participation in the current legislation election 2006.  Since 
development has interference political, social and economic aspects react 
together the independence of the woman will share in her freedom from the 
social restrictions and will help her in the community development movement.  
But this role will not be active if she doesn’t work harder to increase her 
position in the political life and in the civil society, and this has become through 
a group of factors, the most important factors are understanding the interaction 
between women and the social and historical movements, which help her for 
more success in various fields especially the political sharing towards handling 
effective leadership positions.  This study discusses the historical development 
of Palestinians women role in the political sharing, and the role of the 
Palestinian institutions to improve woman sharing, and the results show a lot of 
social, economic, political and legal obstacles prevent woman from powerful 
sharing in the local and political fields, and show different obstacles the woman 
herself creates against her political and local sharing. 
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  مقدمة

تلعب المرأة الفلسطينية دوراً المجتمع الفلسطيني، حيث  في% ٤٩و٥تشكل المرأة ما نسبته 
 ً لخصوصية وضع المرأة واختالف المھام واألدوار الملقاة  باإلضافةفي المجتمع، فعاالً ومھما

أفراد المجتمع، حيث تعد مشاركة المرأة في الحياة السياسية عنصرا مھما  على عاتقھا عن بقية
حيث ساھمت منذ زمن طويل في مراحل النضال الفلسطيني وصوال  من عناصر الديمقراطية

في ھذه الدراسة  .الفلسطينية األراضيم في ١٩٩٤بناء السلطة الوطنية الفلسطينية عام  إلى
لفلسطينية في اتخاذ القرار وخاصة من خالل مشاركتھا سوف نناقش مدى مساھمة المرأة ا

إلى جانب تحديد العوائق  ،السياسية المتمثلة في االنتخابات وتولي المناصب القيادية المؤثرة
وذلك  ،االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تقف حائال أمام مشاركة المرأة السياسية والعامة

لدور المرأة في المشاركة السياسية ودور المؤسسة الفلسطينية التطور التاريخي من خالل تناول 
في تفعيل دورھا، إضافة إلى تحليل وجھة نظر المرأة الفلسطينية العاملة في المؤسسات النسوية 

  .والتي استقيناھا من خالل استبيان وزع عليھن
  

  أھداف الدراسة

اركة السياسية للمرأة تھدف الدراسة إلى البحث في الحلول الممكنة إلشكالية المش
وعملية تمثيلھا في المجالس المنتخبة والتي ارتبطت في أحد أبعادھا في تطبيق نظام  ،الفلسطينية

ومدى دستوريتھا أو عدمھا، والكشف عن المعوقات التي تقف أمام مشاركتھا في  محاصصةال
واء في المؤسسة وسبل معالجتھا من خالل وجودھا في مواقع اتخاذ القرار س ،العمل السياسي

  .النيابية أو المجالس التنفيذية أو داخل األحزاب السياسية
 

  التساؤالت

  ة الحقوق السياسية؟نقوصھل المرأة الفلسطينية م -

دور المرأة الفلسطينية في المشاركة  تحسينفي  اصصةحالم إلى أي مدى يساھم نظام -
  ؟السياسية

  ما المرجعيات التي تسن حقوق المرأة؟ -

  مصدر التشريع لحقوق المرأة في فلسطين؟ ما -
 

  الفرضيات

  :  يات في النقاط التاليةضتتلخص الفر

أن تطور المشاركة السياسية للمرأة قد أفرزتھا التطورات السياسية من :  تفترض الدراسة -
  .خالل مشاركتھا في صنع الحدث خالل فترة النضال الفلسطيني ضد االحتالل
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لحقوق التي تحصل عليھا المرأة منصوص عليه في النظام األساسي أن ا:  تفترض الدراسة -
  .الفلسطيني والذي يعتبر حافزا لمشاركة المرأة السياسية

أن العالقة بين المرأة والمشاركة السياسية في فلسطين يكتسب بعدا :  تفترض الدراسة -
  .. ا من جھة ثانيةتاريخيا وسياسيا، ساعد فيه طبيعة عملھا من جھة والقوانين المعمول بھ

 
  مشكلة الدراسة

  :  يالتدراسة إلى اإلجابة عن التساؤل التسعى ال

يجابية والسلبية التي تؤثر على دور المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية العوامل اإلما 
سيسھم في تحسين دورھا في المشاركة  محاصصةداخل أراضي السلطة الفلسطينية؟ وھل نظام ال

  السياسية؟
  

  منھجية الدراسة

استخدمت الدراسة في تحليالتھا النظرية المنھج الوصفي الميداني لدور المرأة في المشاركة 
السياسية، وذلك من خالل االعتماد على األدبيات المتعلقة بمشاركة المرأة السياسية، وھو المنھج 

التي  االستبانةسير من ثم وعبر تحليل وتفو ،الذي يھدف إلى وصف الظاھرة كما ھي في الواقع
، لجمع لى العامالت في المؤسسات النسويةمنھا ع )٢٠٠(مئتين  صممھا الباحث وتم توزيع

فق نظرة المرأة حول تلك معرفة ثقافة المشاركة النسوية في العمل السياسي و، والبيانات
حصائي وقد تمت المعالجة اإلحصائية و التحليل اإلحصائي باستخدام البرنامج اإل. المشاركة

SPSS وبمساعدة البرنامج التطبيقيExcel .  
 

  حدود الدراسة

على الرغم من التاريخ النضالي للمرأة الفلسطينية في المجاالت المختلفة وبشكل خاص 
م لغاية ١٩٩٣المشاركة السياسية، فإن ھذه الدراسة تھتم بالفترة ما بين توقيع اتفاقية أوسلو عام 

د الشعب وجھا يمكن أن تعمم على باقي مناطق وث أن نتائجم وفي منطقة قطاع غزة بحي٢٠٠٥
الفلسطيني داخل وخارج األراضي الفلسطينية وذلك ألن الحركة النسوية الفلسطينية تعاني نفس 

  . ظروف االحتالل والتھجير
 

  تعريفات

كل عمل إرادي ناجح أو فاشل منظم  -كأحد التعريفات  –ويقصد بھا   :المشاركة السياسية
يفترض اللجوء إلى وسائل شرعية أو غير شرعية بھدف  ،ر منظم، مرحلي أو مستمرأو غي

أو اختيار الحكام وعلى كل المستويات  ،أو إدارة الشؤون العامة ،التأثير على اختيارات سياسية
:  وتظھر رغبته ھذه من خالل) ١٥٧ص :  ١٩٨٧:  العربي.(الحكومية والمحلية والوطنية
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اء العام ورغبة الفرد في المشاركة السياسية للحصول على الحماية ضد رغبة الفرد في االنتم
  )  ١٧٢/١٧٤ص:  العربي. (ظروف الحياة وأزماتھا

يقصد بھا كل ما يتصل بالمشاركة في اتخاذ القرارات أو تنفيذ الخطط :  التنمية المجتمعية
 قدمھا تنظيمات التنميةوالبرامج والمشاركة في الخدمات العامة واالستفادة من الخدمات التي ت

  . التي تزيد من وحدة وتماسك المجتمع) ١٩٠ص:  ١٩٩٦:  عبد الفتاح(

تلك التنظيمات التي تضم عددا  -بشكل عام  –يقصد بالحزب السياسي :  األحزاب السياسية
والتي تعمل على ضمان تأثيرھم الفعال في إدارة  ،من األشخاص يعتنقون أفكاراً سياسية واحدة

بحيث أن ظھور األحزاب السياسية وتطورھا ارتبط بظھور . السياسية في الدولةالشؤون 
المجالس النيابية التي أخذت بممارسة الحياة الديمقراطية في نقاشاتھا السياسية، فبفضل وجود 

دة كثير من ظھرت الكتل النيابية التي شكلت النواة األساسية لوالفي فلسطين ھذه المجالس 
  )  ٩٩ص :  ٢٠٠٣:  العيلة. (األحزاب السياسية

 
 أقسام الدراسة

  :  تتكون الدراسة من مقدمة وثالثة مباحث ھي

  مقدمة -

  في المشاركة السياسية التاريخي دور المرأة:  المبحث األول -

  دور المؤسسة الفلسطينية في تفعيل مشاركة المرأة السياسية:  المبحث الثاني -

 تحليل االستبانة:  المبحث الثالث -

  النتائج -

  الخالصة -

  التوصيات -
 

  في المشاركة السياسيةالتاريخي دور المرأة :  األولالمبحث 

ً في بناء المجتمع منذ عشرات السنين الماضية، فھي  لعبت المرأة الفلسطينية دوراً ملموسا
غياب  ربة منزل أسھمت مساھمة كبيرة في الحفاظ على تماسك األسرة وسد الفراغ الذي يسببه

ً أو  رب األسرة إما بسبب التجارة وتنقله بين المدن الفلسطينية والبلدان العربية أو حتى سجينا
فمنذ بداية االستيطان الصھيوني لفلسطين،  خاضت المرأة الفلسطينية غمار الحياة . شھيداً 

 االستيطان اليھودي في فلسطين، ثم أعقبھا إنشاء ضدالسياسية عندما نظمت التظاھرات احتجاجاً 
الجمعيات الخيرية التي شكلت االنطالقة األولى للمرأة الفلسطينية، ثم شاركت المرأة الفلسطينية 

عقد أول  ١٩٢٩شھد عام  الرجل في مختلف مراحل النضال ضد االنتداب البريطاني حيث
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انبثقت منه ) ٢٤٥و٢٤٤ العدد:  ١٩٩٣أغسطس/يوليو:  عوض خليل(في القدس  نسويمؤتمر 
ية لجمعية السيدات العربيات ثم أنشئ في العام نفسه االتحاد النسائي العربي في اللجنة التنفيذ

خالفاً  - بعض األحزاب األيديولوجية حاولت  ومن جھة أخرى،  .القدس وفرع آخر في نابلس
تنظيم فتيات  - عائلي أكثر منه أيديولوجي لبقية األحزاب التي كانت في معظمھا ذات بناء

وخاصة عندما بدأت األمور تتأزم بعد استشھاد  رات في المدن الرئيسةالمدارس للخروج بمظاھ
 .استشھاده تنظيم مجموعة أطلق عليھا رفيقات القسام الشيخ عز الدين القسام الذي حاول قبل

  ٣ص، ٢٠٠٥:  المرأة الفلسطينية والسياسة:  جاد(
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 الخمسينيات، وبعد أن فقد تنظيم اإلخوان المسلمين نفوذه في مصر، ومع بداية ١٩٤٨عام  وبعد
. الفلسطيني فتح مجال أكبر لعمل األحزاب األيديولوجية القومية، وبدرجة أقل الحزب الشيوعي

ً نسو١٩٥٤بعث أنشأ حزب ال ثم ً حزبيا حركة القوميين  اءياً، وكذلك نشطت بين النسم تنظيما
د النساء، جنبا إلى جنب مع الرجل، في أھم المعارك الوطنية التي خاضھا وجكما كان لو ،العرب

ً في إفشال مشروع توطين ، ١٩٥٥الالجئين في سيناء عام  قطاع غزة في ذلك الوقت دوراً مھما
     ٣ص:  جاد" ١٩٥٧مشروع التدويل "، وإفشال١٩٥٦ومقاومة االحتالل اإلسرائيلي للقطاع عام 
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منه  ٣٠، حيث نصت المادة عن النظام الدستوري في قطاع غزة م تم اإلعالن١٩٦٢وفي عام 
يتألف المجلس التشريعي من أثنين وعشرين عضواً ينتخبھم األعضاء المنتخبون "على أن 

ضوية اللجان المحلية لالتحاد القومي العربي الفلسطيني بقطاع غزة وذلك وفقا لقواعد وشروط لع
م الذي حدد ١٩٦٢لعام  ١٢، ثم تال ذلك القرار رقم "نظام االنتخاب الذي يصدر عن الحاكم العام

والذي  ،نظام االنتخاب والترشيح لعضوية المجلس التشريعي على أعضاء لجان االتحاد القومي
بقت أن حرمت المرأة الفلسطينية فيه من العضوية، بسبب اشتراط الذكورة كجنس، وانطبق س

ذلك على التعين بالمجلس التشريعي، ألنھا نفس شروط العضوية بالترشيح التي تحكمه مما 
أما في ظل النظام األردني . انعكس على حرمانھا ومصادرة حقھا في عضوية المجلس التشريعي

الغربية جزءاً من ھذا النظام، فقد طبق عليھم ما جاء في قانون االنتخابات  التي كانت الضفة
لكل أردني حق انتخاب "أ /٣م، بحيث نصت المادة رقم ١٩٦٠لعام  ٢٤لمجلس النواب رقم 
أ كل شخص اكتسب الجنسية األردنية /٢واألردني ھو كما حددتھا المادة " أعضاء مجلس النواب

د حرمت المرأة من ممارسة حقھا في االنتخاب والترشيح بسبب ، وق"بمقتضى قانون الجنسية
عدم حصولھا على الجنسية بأقدمية خمس سنوات وعدم قيدھا في كشوفات الناخبين كما نص 

 وردا على سياسة حرمان المرأة المشاركة السياسية .عليھا قانون االنتخاب لمجلس النواب
وغيرھا  ،ومراكز رعاية المسنين ،دور األيتامية الخيرية، كنشطت العديد من المؤسسات النسو

 ، الذي نظم مشاركةاالتحاد العام للمرأة الفلسطينية ١٩٦٥لتغيير ھذا الواقع، حيث أسس في عام 
الرجل في مختلف مراحل النضال ضد االنتداب البريطاني ثم االحتالل  مع المرأة الفلسطينية

فلسطينية موقعھا في صفوف المقاومة م حيث أخذت المرأة ال١٩٦٧اإلسرائيلي بعد عام 
على الرغم من ذلك، فقد وقفت عوامل عدة . الفلسطينية، وسقط العديد منھن برصاص االحتالل



 ٣١٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رياض العيلة
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ً أمام ممارسة المرأة لحقوقھا السياسية كمواطنة، فقد ميزت القوانين ضدھا عندما جاءت  مانعا
التشريعي ولعضوية البلديات  لتقصر حق االنتخاب والترشيح على الذكور، النتخابات المجلس

بنصوص من التعيين لعضوية المجلس  أيضا في قطاع غزة، ووصل األمر إلى حرمانھا
فقد  م،١٩٥٠التشريعي والمجلس التنفيذي، أما في الضفة الغربية التي تبعت األردن منذ عام 

تخاب المرأة من ممارسة حقھا السياسي في ان ١٩٦٠لسنة ) ١٤(حرم قانون االنتخاب رقم 
ً بموجب قانون البلديات األردني لعام  ، والذي ١٩٥٠أعضاء مجلس النواب كما حرمھا أيضا

ولم يكن  ،من حق الترشيح واالنتخاب لعضوية المجالس البلدية والقروية ١٩٧٤عدل في عام 
ومن مفارقات القدر أن  . باإلمكان سريانه في األراضي الفلسطينية بسبب وقوعھا تحت االحتالل

بموجب األمر !! المرأة الفلسطينية ألول مرة حقھا في االنتخاب والترشيح على يد االحتالل تنال
الذي منحھا الحق في الترشيح واالنتخاب لعضوية المجالس  ١٩٧٥لعام  ٦٢٧العسكري رقم 

البلدية، اعتقادا منه أن المرأة ستصب بأصواتھا للقوى التقليدية المناوئة لقوى التغيير والثورة من 
رجال منظمة التحرير الفلسطينية، إال أن ھذا لم يتحقق حيث ّصبت المرأة أصواتھا لقوائم منظمة 

المرأة الفلسطينية بين :  نزال(  .المجتمعنية كجزء أصيل من قوى التغيير في التحرير الفلسطي
  .المشاركة الحقيقية واإلشراك التجميلي

ow.art.asp?t=1&aid=17869//www.rezgar.com/debat/sh:  http ( مما ساعد في
أن تلعب المرأة الفلسطينية دوراً فاعالً في إطار الحركة الوطنية الناھضة في التعبئة والتنظيم، 
وفي داخل األحزاب الفلسطينية التي ضمت في أجھزتھا العسكرية عدداً من النساء إلى جانب 

كما ساھمت . راضي الفلسطينية المحتلةالرجل، حيث شاركن بعمليات عسكرية في داخل األ
المرأة الفلسطينية إلى جانب الرجل، في إحباط المشاريع الصھيونية، على رأسھا مشروع روابط 

في ومع تزايد الوعي الوطني تأسست لجان العمل النسائي التي ضمت . القرى والمجالس المحلية
ئل واألحزاب، إذ أسھمت في خلق ية النشطة من كافة الفصاصفوفھا مئات من الكوادر النسو

كما تساھم المرأة الفلسطينية في النشاطات التنموية . مناخ عام للحوار الديمقراطي وتعدد اآلراء
التي تتصل بالمشاركة في اتخاذ القرارات أو تنفيذ الخطط والبرامج والمشاركة في الخدمات 

 :١ص:  عطا ( ية،العامة واالستفادة من الخدمات التي تقدمھا تنظيمات التنم
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بحيث انعكست أھمية مشاركتھا في العملية التنموية في ، وتماسكه التي تزيد من وحدة المجتمع
قق التنمية بدون تحقيق ذاتھا وشعورھا باألھمية والقيمة المجتمعية، بحيث ال يمكن أن تتح

مساھمة جميع الفئات بما فيھا المرأة وخاصة في فلسطين التي تعتمد أساسا على مواردھا 
انطالقا من ذلك فال بد من وجود آلية لتحقيق مشاركتھا السياسية والمجتمعية الفاعلة من . البشرية
  ).١٩٠ص :  ١٩٩٦:  عبد الفتاح(:  خالل

  .قھن وحرياتھن من خالل االشتراك مع غيرھموجود مؤسسات وقوانين لممارسة حقو -

  .وجود آليات الحوار والنقاش ومنحھن الحرية في الوصول إلى تلك المعلومات -

  .إشراك المؤسسات النسوية في عملية المشاركة السياسية والتنموية -



ً ( المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية والعامة واقع"ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣١٦  ")قطاع غزة نموذجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

العمل على إزالة كل المعيقات التي تحول دون مشاركة المرأة سواء كانت السياسية أو  -
 .قتصادية أو غيرھا من المعيقاتاال

فر الخدمات، تؤدي إلى استدامة افر شبكة من األجھزة والمؤسسات التي تضمن تواتو -
التنمية التي توصل المرأة إلى االستفادة من الموارد المتاحة، وتزداد إمكانية تمتعھا 

مات التي تنبثق والخد ،احترام المجتمع لھذه الحقوق بتنظيم ھذه األجھزةيزداد و ،بحقوقھا
المدنية والعسكرية  ،من السلطات الثالث وھي السلطة التنفيذية بإداراتھا وأجھزتھا المختلفة

سلطة التنفيذية والسلطة ومالھا من دور في التشريع ومراقبة ال ،والسلطة التشريعية
  .القضائية

اسية واالجتماعية تمتع المرأة بحقوقھا المختلفة ومن خالل احترام حقوقھا المدنية والسي -
  ).١٥٠ص :  ١٩٩٧:  سراج الدين وآخرون.(واالقتصادية والثقافية

في ضوء ذلك، نستطيع القول أن مشاركة المرأة في االنتخابات التشريعية والبلديات ساھم 
وخاصة عبر مواقع صنع القرار على  ومشاركتھا في التنمية المجتمعية في رفع وعيھا السياسي
على الصعيد االقتصادي ياسية واالتحادات والمنظمات الجماھيرية، مستوى األحزاب الس

واالجتماعي، حيث بدا واضحا للمجتمع األبوي الذي يتصف فيه المجتمع الفلسطيني بأنه أصبح 
  .لزاما عليه توسيع مفھوم المشاركة المجتمعية ليشمل كل الفئات بما فيھا المرأة

  
  ة في تفعيل مشاركة المرأة السياسيةدور المؤسسة الفلسطيني:  المبحث الثاني

تعرضت المرأة الفلسطينية على مدار سنوات االحتالل واالنتفاضة إلى القتل والتنكيل 
واالعتقال واإلبعاد من بلدھا على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي، بحيث من الصعب فصل تطور 

  . ودھاالحركة النسوية عن الحركة الوطنية الفلسطينية في كافة مراحل وج

ومع تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، ساد االعتقاد بأن مشاركة المرأة فيھا ستكون أفضل 
التي كانت للمرأة مساھمة بارزة  ،مما ھي عليه، ذلك ألن السلطة تشكلت بعد االنتفاضة األولى

ع اليد ال يتعدى أصاب، مة في السلطة، فقد كان نصيبھا من المواقع المھفيھا، لكن ذلك لم يتم
وذلك لطبيعة المجتمع  عاما من النضال الفلسطيني ٣٨مقارنة مع حجم مشاركتھا على مدار 

على الرغم من ذلك، فقد عملت السلطة على . الذكوري الذي يتصف به المجتمع الفلسطيني
أدى إلى تراجع دور توزيع معظم قيادات العمل النسائي على وظائف الدولة المختلفة، مما 

ية وطنية، وبقيت بعض المنظمات النسوية وخاصة التابعة للفصائل والقوى اللنسوالمنظمات ا
  .١ص :  عطا (غير الحكومية العاملة بقضايا المرأة، 
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ن أمام القانون، جميع الفلسطينيين متساويم، ١٩٨٨وثيقة االستقالل الفلسطينية لعام  فقد اعتبرت

كما أعطت القوانين الفلسطينية سواء القانون األساسي أو قانوني االنتخابات التشريعية والمحلية، 
المرأة الفلسطينية حق االنتخاب والترشيح، بحيث حققت المساواة ودعمت تطلعاتھا نحو مشاركة 

م ١٩٩٣منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام الرغم من ذلك وعلى  .سياسية فاعلة تساھم في بناء الوطن
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المرأة حقوقھا السياسية حيث نصت المادة الثانية من  منحسعت المؤسسة السياسية الفلسطينية إلى 
أيلول  ٢٩االتفاقية اإلسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة بتاريخ 

حق االنتخاب سيكون عاما وشامال،  - ا:  "على أن) ٢ة ماد:  ١٩٩٥:  اتفاقية أوسلو(م١٩٩٥
". بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والرأي واألصل االجتماعي والتعليم أو وضع الملكية

كما أكد القانون األساسي الفلسطيني على حق المرأة في االنتخاب والترشيح لالنتخابات الرئاسية 
إلى  إضافةلناحيتين القانونية والدستورية، مساواة من اوالتشريعية والمحلية، وبذلك تحققت ال

بروز عوامل داخلية وخارجية ساعدت على توعية المرأة بدورھا السياسي وحقوقھا من خالل 
فقد أشار القانون . تحقيق ذاتھا في األطر النسوية والمؤسسة التشريعية والنقابات وغيرھا

للفلسطينيين حق "على أن ) ٢٦مادة :  ٢٠٠٣:  القانون األساسي المعدل( األساسي الفلسطيني
المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات ولھم حق تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام 

والتصويت والترشيح في االنتخابات ...  وتشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات ... إليھا
وحق تقلد المناصب والوظائف العامة على . .الختيار ممثل منھم يتم انتخابھم باالقتراع العام

، جميعھم في حدود "عاتوعقد االجتماعات الخاصة والعامة والتجم...  قاعدة تكافؤ الفرص
نصت  التي ،م١٩٨٨لما سبق أن قررته وثيقة إعالن االستقالل عام وتأكيدا  إقرارا ذلكو. القانون
لة في الحقوق، وتصان في دولتھم معتقداتھم تمتع الفلسطينيين أينما كانوا بالمساواة الكام"على 

أساس حرية  ىالدينية والسياسية وكرامتھم اإلنسانية في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم عل
الرأي، وحرية تكوين األحزاب، ورعاية األغلبية حقوق األقلية، واحترام األقليات قرار األغلبية، 

ز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو وعلى العدل االجتماعي والمساواة وعدم التميي
  ..".يادة القانون والقضاء المستقلاللون أو بين المرأة والرجل في ظل دستور يؤمن س

:  قانون االنتخابات( م١٩٩٥لعام  ١٣ومن جھته، تضمن قانون االنتخابات الفلسطيني رقم 
المرأة فيما يتعلق بالعملية بين نصوصه عدم التمييز بين الرجل و) ١٢- ١المواد:  ١٩٩٥

كل فلسطيني أو فلسطينية ممن (حيث عرفت المادة األولى من القانون الناخب بأنه , االنتخابية
وعرفت ... ) ھا الشروط المنصوص عليھا في ھذا القانون لممارسة حق االنتخاب/توفرت فيه

لترشيح لمركز الرئيس ھا شروط ا/كل فلسطيني أو فلسطينية ممن توفرت فيه(:  المرشح بقولھا
وبنفس الوقت، أكد في عدد من ...) أو لعضوية المجلس وفقا لما منصوص عليه في ھذا القانون

أ على أن / حيث ذكرت مادته السادسة:  مواده على حقوق ومساواة المرأة على النحو التالي
بغض النظر .. .االنتخابات حق لكل فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة،
وكذلك المادة . عن الدين والرأي واالنتماء السياسي والمكانة االجتماعية واالقتصادية والعلمية

من نفس القانون حيث أفردت الشروط الواجب توافرھا في الشخص العتباره مؤھال  ١٢رقم 
 لكل(:  لممارسة حقه في الترشيح لعضوية المجلس التشريعي، حيث نصت على ذلك بقولھا

شخص فلسطيني، ذكر أو أنثى، توفرت فيه الشروط، له الحق في ترشيح نفسه لعضوية المجلس 
أما الترشيح فتنطبق على كل فلسطيني أو فلسطينية شروط الترشح لمنصب رئيس ). التشريعي

م لرئاسة السلطة امرأة ١٩٩٦السلطة أذا توفرت فيه الشروط، حيث تنافست في انتخابات عام 
من أجمالي األصوات حيث حصل الرئيس الراحل ياسر % ٩و٨٩نسبته وحصلت على ما 



ً ( المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية والعامة واقع"ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣١٨  ")قطاع غزة نموذجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

وفتح الترشيح أمام الجميع )  ١٩٩٦:  ٤٩:  الديمقراطية في فلسطين(، %٨٧و٢٨عرفات على 
م، إال أنه اقتصرت ٢٠٠٥ممن تنطبق عليھم الشروط النتخابات رئيس السلطة الفلسطينية لعام 

فاز فيھا المرشح محمود عباس مرشح  -رأة من بينھم ال توجد ام –المنافسة على ستة مرشحين 
 http/www.election.ps/pdf/result/.pdf( ،%٦٢.٥٢حركة فتح لرئاسة السلطة بنسبة 

وحصل نوعه في تاريخ المنطقة العربية  وھذا بحد ذاته يعتبر الحدث األول من) (٧جدول رقم 
احل ياسر عرفات في رئاسة السلطة محمود عباس أبو مازن الذي رشح نفسه لخالفة الشھيد الر

% ٩٩.٨٠من األصوات خالل االنتخابات مقارنة مع نتائج %  ٦٢.٥٢الوطنية الفلسطينية علي 
وكان . سجلت في كل سورية وتونس والجزائر وليبيا فقائد الثورة اعفي نفسه من أي اقتراع

  ).اطيفي اقتراع وصف أيضا آنذاك بأنه ديمقر ١٩٩٦الشھيد عرفات انتخب عام 

فعلى الرغم من تلك القوانين مازالت المرأة الفلسطينية تسير بخطوات بطيئة في مشاركتھا 
وعلى الرغم من بطء ھذه الحركة إال أنھا سجلت حضوراً في العديد من المؤسسات  .السياسية

 صنع القرار، فنجد الوزيرة، وعضو واألطر السياسية، حيث استطاعت الوصول إلى كافة مواقع
لس التشريعي والمجلس الوطني، والمديرات العامات في الوزارات المختلفة، كما تم المج

امرأة للمجلس التشريعي عام  ٢٥كما  ترشحت نحو . استحداث وحدات للمرأة في أكثر من وزارة
مرشحا وقد فازت خمسة من النساء الفلسطينيات في المجلس  ٦٧٢م من عدد المرشحين ١٩٩٦

عضواً،  ٨٨من إجمالي عدد أعضاء المجلس التشريعي البالغ % ٤.٤لعددالتشريعي ويشكل ھذا ا
  .)٢٨ ص:  ١٩٩٩:  سعيد.(رجال لھن بنسبة أكبر من النساءحيث صوت ال

فوز المرأة في عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني انجازا كبيرا له  يعدومن جھة أخرى، 
وكذلك داللة ومؤشر على قدرة الحركة  دالالته على كافة المستويات التنظيمية للحركة النسوية،

النسوية على الدفع بأجندتھا الوطنية جنبا إلى جنب مع أجندتھا النسوية، ألن العمل على إزالة 
التمييز ضد المرأة في المشاركة السياسية والحياة العامة يحتاج إلى ضمان كاف إلعطائھا 

جوھر المشاركة السياسية ووجود من  دتع الفرصة الحقيقية للمشاركة في الحياة النيابية التي
يمثلھا داخل المجلس التشريعي حتى تتمكن من اتخاذ القرارات المنصفة التي تضمن حقوق 
المرأة من خالل التشريعات التي يسنھا المجلس التشريعي، أو عند أجراء التعديالت الالزمة على 

فيھا، مقارنة مع باقي الدول على الرغم من محدودية المشاركة . بعض التشريعات والقوانين
  . العربية باستثناء المجالس النيابية في كل من تونس وسوريا والمغرب

 (Union Interparlementaire, les femmes dans les parlements:  moyennes 
mondiales et régionales au 23 décembre 2002). 

في المجلس النيابي مقارنة مع تمثيل المرأة  فإن المرأة الفلسطينية في المجال السياسي وتمثيلھا
  :  في بعض البرلمانات العربية، فإنھا تحتل موقعا مميزا وذلك حسب الجدول التالي
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  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــ

رأة  :)١(جدول  ل الم ة مع تمثي تمثيل المرأة الفلسطينية في المجلس التشريعي الفلسطيني مقارن
  العربية في المجالس النيابية

 لبرلماناتنسبة الحضور في ا البلد

 %١١.٥ تونس

 %١٠.٨ المغرب

 %١٠.٤ سوريا

 %٩.٧ السودان

 %٩.٠ فلسطين

 %٧.٦ العراق

 %٦.٢ الجزائر

 %٣.٨ موريتانيا

 %٢.٤ مصر

 %٢.٣ لبنان

 %١.٣ األردن

 %٠.٧ اليمن

 %٠.٠ جيبوتي

 %٠.٠ اإلمارات

 %٠.٠ الكويت

 %٠.٠ ليبيا

% ٩عربية يفوق حضور النساء في برلماناتھا  من الجدول السابق نستخلص أن ھناك دوالً 
في لبنان % ٢بينما ينخفض ھذا الحضور إلى حدود . مثل فلسطين وتونس وسوريا والمغرب

في اليمن وال يوجد تمثيل لھن في دول مثل جيبوتي % ٠.٧في األردن و % ١.٣وفي مصـر و 
أن المعّدل العام لحضور النساء  علما٢٠٠٢أيلول /واألمارات العربية والكويت وليبيا منذ سبتمبر

وھي أقل نسبة لتمثيل النساء في البرلمانات % ٥.٧العربيات في البرلمانات العربية ال يتجاوز 
في % ١٥حيث يبلغ المعّدل العام للتمثيل النسائي داخل البرلمانات في العالم حوالي  .في العالم
و % ٣٩.٧صل معدل حضورھن إلى وفي دول أوروبا الشمالية ي ٢٠٠٢كانون األول /ديسمبر

أما في % ١٥.٢وفي آسيا % ١٥.٥وفي أوروبا الغربية % ١٦.٥في الواليات المتحدة األمريكية 
  %.١٣.٦إفريقيا فتصل النسبة إلى 



ً ( المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية والعامة واقع"ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٢٠  ")قطاع غزة نموذجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

(Union Interparlementaire, les femmes dans les parlements:  moyennes 
mondiales et régionales au 23 décembre 2002). 
مما سبق يتطلب أخذ االعتبار لرفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية العربية وبشكل خاص 
الفلسطيني ليصل إلى متوسط نسبة تمثيلھن في المجالس النيابية في العالم وذلك تطبيقا لتوصيات 

  . مؤتمرات المرأة الدولية بالخصوص

في مواقع صنع القرار ھدفا للحركة ومن جھة أخرى، يشكل تعزيز دور المرأة الفلسطينية 
م وفي مؤتمر اإلستراتيجية الوطنية ١٩٩٥النسوية وتأكيداً على ما جاء في مؤتمر بكين عام 

م، الذي طالب برفع مشاركة المرأة في الحياة ١٩٩٧حزيران عام  ٤للمرأة الفلسطينية بتاريخ 
:  سعيد.(لھا بتقلد الوظائف العامةالسياسية بأشكالھا ومستوياتھا المختلفة وكذلك إتاحة الفرصة 

  ).٢٤ص:  ١٩٩٩

ومن جھتھا، أكدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن التنمية 
الشاملة والكاملة بما فيھا المشاركة السياسية تتطلب مشاركة دائمة من قبل المرأة على قدم وساق 

ال (الحياة، حيث نصت مادتھا الرابعة على أنه  مع الرجل في جميع الميادين، وفي جميع مناحي
تدابير خاصة مؤقتة تستھدف التعجيل بالمساواة الفعلية  -  باالتفاقية – يعتبر اتخاذ الدول اإلطراف

بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي يأخذ به في ھذه االتفاقية ولكنه يجب أال يستتبع على أي 
من خالل تعامل أفراد المجتمع كشركاء في ...) كافئة أو منفصلةنحو اإلبقاء على معايير غير مت

. الوطن، أن ينعكس ذلك في التشريعات والقوانين في كافة مجاالتھا وبشكل خاص السياسي منھا
حيث أثبتت التجارب اإلنسانية وبشكل خاص في األقطار العربية أن القانون شيء والممارسة 

المرأة وإنما حتى بالنسبة لقضايا الفئات األكثر ضعفا في شيء أخر، ليس فقط بالنسبة لقضايا 
وضمن ھذا المفھوم يجب استنھاض المرأة كمجموعة إنسانية تشكل نصف المجتمع .  المجتمع

والعمل على دفعھا بقوة إلى مركز صنع القرار ليسھل عليھا عملية طرح قضاياھا وھمومھا 
ألحزاب والتكتالت السياسية تمثيل المرأة فيھا بصورة أكثر جدية، ويتحقق ذلك من خالل إلزام ا

نصف المجتمع، مما يمكنھا من لى الرغم من أنھا تمثل فيه نحو بمقدار تمثيلھا في داخلھا، ع
للمرأة لتجسيد حقوقھا في المجال السياسي  حصةمع العلم، أن تحديد . المشاركة في صنع القرار

تكافوء الفرص ويؤدي إلى إقرار حالة  سيتعارض مع مبدأ المساواة بين الجنسين ومبدأ
وبنفس الوقت يعتبر مخالفا للنظام األساسي الذي يقضي بالمساواة . الالمساواة بين المرأة والرجل

بين الرجل والمرأة وذلك على الرغم من تأييد األغلبية النسوية لمبدأ تخصيص مقاعد مضمونة 
يد من السلطة السياسية وخاصة النيابية منھا للمرأة في المجلس التشريعي، إال أنه ال يحظى بتأي

التي ترفض أن )  ٩٢ص:  ١٩٩٩:  ٢٤ص:  ١٩٩٩:  سعيد(وجزء من الحركة النسوية ذاتھا، 
سوف يدفع ) حصة(تقتصر المنافسة بين النساء والنساء فقط وكأنھا معركة نساء وأن تخصيص 

بذل الجھود المطلوبة إلحداث  المرأة باتجاه الطريق السھل، طريق الوصول إلى المواقع بدون
التغيرات االجتماعية الالزمة لكي يقتنع المجتمع بالمساواة بين المرأة والرجل ويدفعھا إلى 

:  ١٩٩٤:  الوقائع الكاملة لجلسات المؤتمر الفلسطيني األول حول الديمقراطية.(المواقع القيادية
مقترحا للتدخل االيجابي لصالح وقد درست اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ) ١٨٧ص 
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المرأة وإعطائھا حصة لضمان أن تحظى بتمثيل مناسب في المجلس التشريعي والمجالس البلدية 
وذلك من خالل إلزام األحزاب السياسية بأن تتضمن قوائمھا نسبة معينة تخصص لصالح المرأة، 

يشكل ھذا التدخل إخالال وأن تكون في أماكن فعلية في ھذه القوائم تضمن نجاحھا، بحيث ال 
وبناء عليه ال ) المواطنين جميعا سواء(:  الذي ينص على أن) الدستور(بمبادئ القانون األساسي

تقرير اللجنة .(يمكن التدخل لصالح فئة معينة دون إجراء تعديل في النظام األساسي بالخصوص
  ).٢٠٠٤:  القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني

، ٣٠/١١/٢٠٠٤ر في فقد خصص قانون االنتخابات المحلية الذي صد على الرغم من ذلك
للنساء في عضوية المجالس المحلية، فقد أقر المجلس التشريعي في ) حصة(مقاعد مضمونة 

تخصيص مقعدين للمرأة في ھيئات الحكم المحلي من عدد أعضاء المجلس  ١٣/٨/٢٠٠٤
رشحت امرأة يجب أن ال يقل تمثيل المرأة حيثما ت"منه على ) ٨٥(المحلي، الذي نص في المادة 

في أي من مجالس الھيئات المحلية عن مقعدين لمن يحصلن على أعلى األصوات من بين 
، أي أن القانون حدد تمثيل المرأة بمقعدين مضمونين في جميع الھيئات التي تترشح "المرشحات

عضوا،  ١٩-١٥لديات ما بين بھا النساء دون أن يأخذ باالعتبار حجمھا، حيث يتراوح حجم الب
أعضاء، لذلك عمليا وفي انتخابات ) ٩-٧(ويتراوح عدد أعضاء لجان المشاريع ما بين 

المرحلتين األولى والثانية في الضفة الغربية وقطاع غزة حصلت المرأة على مقعدين من مقاعد 
رغم من كل ھيئة منتخبة بغض النظر عن عدد أعضاء مجلس اإلدارة في كل ھيئة، وعلى ال

إيجابية القانون بإقرار التدخل اإليجابي لصالح المرأة، وبأنه أنصف النساء وزاد من عزيمتھن 
في القرى الصغيرة والنائية التي تواجه فيھا المرأة ظروفا اجتماعية أكثر تعقيدا وصعوبة، ساعد 

في  وجود عضوتين في كل مجلس محلي على ثباتھن في العضوية أكثر من بقاء عضوه واحدة
كل مجلس لكن القرار أجحف المرأة في المدن الكبرى ذات المجالس الواسعة، عندما نص بشكل 

قراءة نسويه لنتائج االنتخابات :  نزال.(جامد على تمثيل المرأة بواقع عضوتان في مجالسھا
  ة الفلسطينية في مرحلتھا األولىالمحلي

/http:  //www.rezgar.com/debat/show.art.asp?t=1&aid=17869) 
 ٢٥إلى  ٢٠ومن جھة أخرى، أوضح استطالع أجراه مركز أبحاث المستقبل بقطاع غزة ما بين 

 ممن شملھم%  ٨٤.٩شخص أن  ٥٠٠م على عينة عشوائية تقدر ب ٢٠٠٥من شھر مارس 
والبلدية، كما  االستطالع أبدوا رغبتھم في المشاركة في المرحلة الثانية من االنتخابات المحلية

وعند سؤالھم  .أن تكون االنتخابات مفتوحة لجميع الفصائل الفلسطينية % ٨٨.١ا نسبته وحبذ م
 ٥جراء االنتخابات فيھا بتاريخ تم إ(ية عن الموقف من دخول المرأة في انتخابات المجالس البلد

، وھذا يؤكد أن المجتمع %٤٢.١دخول المرأة بينما أيده % ٥٣.٩، عارض )م٢٠٠٥مايو
في ھذا المجال إلى يحتاج تفھم دور المرأة  حول ھذه القضية ويجد صعوبة في الفلسطيني منقسم

عدم وجود توجه عام من الدولة :  مزيد من الوقت، وذلك يعود إلى مجموعة األسباب نذكر منھا
يتبلور في شكل تبني سياسات وبرامج تدعم المرأة في السياسية الرسمية، وغير الرسمية، ونظرة 

ً لدور الرجل أةمرالمجتمع إلى ال وعدم قناعة لدى كثير من النساء . باعتبار دورھا يأتي تاليا
بقدرتھن على العمل السياسي، بسبب التنشئة االجتماعية، التي تدعم ھذه الرؤية، وتؤكد على أن 



ً ( المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية والعامة واقع"ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٢٢  ")قطاع غزة نموذجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

إلى جانب، عدم اھتمام المرأة بتطوير . الوظيفة األولى للمرأة تتمثل في وظيفتھا كزوجة وأم
من خالل المشاركة في األمور السياسية، واالكتفاء بالقضايا ذات الطابع  وعيھا السياسي

المحافظة في  المجتمعي البعيد عن تأثيره في عملية صنع القرار، إضافة إلى انتشار العادات
ھي التي رفعت نسبة  -بوجھة نظري  –المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة، ھذه األسباب جميعھا 

  .السياسية والعامة المعارضة لمشاركة المرأة

أما في مؤسسات السلطة الفلسطينية فقد بقيت مشاركة المرأة في الوزارات و المؤسسات 
في قطاع غزة، حيث شاركت أكثر من مرة وزيرتان في % ١٢.٨الحكومية، بنسبة ال تتجاوز 

نسوة  ٣و ،كما يوجد عدد امرأتين وكالء وزارة مساعدين في قطاع غزة ،الحكومة أو أكثر
ومدير  ،مدير عام في قطاع غزة ٥الء وزارة مساعدين في الضفة الغربية والقدس، وعدد وك

في الضفة % ١٦.٤ونحو  ،بدرجة مدير في قطاع غزة% ٤.٩وما نسبته  ،عام واحدة في القدس
 ،رئيس قسم في قطاع غزة% ٣٦.٢ونحو  الغربية والقدس من إجمالي عدد شاغلي ھذه الوظيفة،

ة الغربية والقدس من إجمالي عدد شاغلي ھذه الوظيفة، إضافة إلى نحو في الضف% ٣٧.٥ونحو 
في الضفة الغربية والقدس بدرجات أدنى من رئيس % ٣٢.١ونحو  ،في قطاع غزة% ٢٠.١
  . القسم

على الرغم من أھمية مشاركة المرأة وضرورة مساواتھا مع الرجل، إال أن التعيينات 
دأ تكافؤ الفرص وقواعد الشھادات العلمية والخبرات بغالبيتھا كانت تتم على أساس عدم مب

المطلوبة، وبعيدا عن أصحاب الكفاءة أو الخبرة، واالعتماد على مبدأ عدم الشفافية في عملية 
. في الوظائف المدنية%) ٥٠قد تزيد عن (مما أدى إلى ارتفاع التعيينات . التعيين لكال الجنسين

متزايد للمرأة في الوظائف الرسمية والتي وصل على أي حال، وعلى الرغم من العدد ال
 ٥١٦٤٠من إجمالي عدد الشاغلين لھذه الوظائف والتي تقدر بنحو  ٥٣٩٨مجموعھا نحو 

وظيفة، تظل مشاركتھا في الوظائف الحكومية ذات طابع ھامشي، محدود، دون أي دور ھام أو 
عليھن في قطاع التعليم، وھو  مميز من حيث التأثير، على الرغم من أن المسؤولية الكبرى تقع

من النساء العامالت في الحكومة، وفي رياض % ٤٠القطاع األكثر أھمية حيث يعمل فيه نحو 
  ٣ ص:  الصوراني( %.٩٩.٩األطفال فإن نسبة مشاركة المرأة تصل إلى 

http:  //www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=9703).  

في قطاع غزة والضفة الفلسطينية والقدس يوضح عدد الموظفين  )٢(رقم  الجدول التالي
أعتمد الباحث في إعداده الجدول المذكور أدناه (حسب نوع الوظيفة والجنس والمنطقة السكنية 

  .)على عدد من الجدول اإلحصائية المختلفة التي جمعھا الباحث بنفسه من الدوائر المختلفة



 ٣٢٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رياض العيلة

  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــ

/ جنس ومنطقة اإلقامةالوظيفة وال أجمالي عدد الموظفين في قطاع غزة حسب نوع):  ٢(جدول 
  .م٢٠٠٥أبريل 

  الوظيفة

 المنطقة

مدير عام في  مدير عام وكيل مساعد وكيل وزارة
 الوزارة

 الباقي ٨ـ٤درجة  مدير

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور أثاث ذكور

 ٩٧١ ٢٧٦٢ ٢٣٧٧ ٤٧٢٤ ٢٥٥ ١٦٣٦ ١٨ ١٤٠ ٤ ٢٣ ٢ ٣١ ٠ ١٦ غزة

 يشمال
 غزة

 ٢٢١ ١٨٧٠ ٧٦١ ١٦٣٥ ٢٦ ٧٦١ ١ ١١ ١ ٠ ٠ ٣ ٠ ـ٠

منطقة 
 وسطي

 ٢٩٥ ١٠٠٨ ٤٠٦ ١٦٣٢ ٢٩ ١٧٨ ٠ ١٣ ـ٠ ١ ٠ ٣ ٠ ١

 ٧٦ ٤٠٦ ٥١٦ ٧٥٨ ٦ ٣٨١ ٠ ٧ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ خانيونيس

 ٤١٥ ١٨١٩ ١٤٦٧ ٢٧٢٦ ٤١ ٣٠٧ ١ ٢٩ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ١ رفح

 

 ١٩٧٨ ٧٨٦٥ ٦٥٢٣ ١١٤٧٥ ٣٥٧ ٦٥٢٣ ٢٠ ٢٠٠ ٥ ٢٩ ٢ ٣٩ ٠ ١٨ اإلجمالي

               

النسبة 
 ئويةالم

٢٠.١ ٧٩.٩ ٣٦.٢ ٦٣.٨ ٤.٩ ٩٥.١ ٩.١ ٩٠.٩ ١٤.٧ ٨٥.٣ ٤.٩ ٩٥.١ ٠ ١٠٠ 

 

اإلجمالي 
 عام

٩٨٤٣ ١٧٩٩٨ ٦٨٨٠ ٢٢٠ ٣٤ ٤١ ١٨ 

 وظيفة   ٣٠٣٤٠   =%)   ٨٧.١٦(   ٢٦٤٤٥)  ذكور(     (12.8%) +  ٣٨٩٥) إناث(

 .م٢٠٠٥أبريل / لضفة الفلسطينية حسب نوع الوظيفة والجنس ومنطقة اإلقامةأجمالي عدد  الموظفين في ا

 ١٣٥ ٢٠٨ ١٢٠ ١٤٨ ١٤ ٤٦ ١ ١٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ أريحا

 ٤٣٣ ١١٤٠ ٤٢١ ٩٥٠ ١٢ ١٦٣ ٠ ٢٥ ٠ ٢ ٠ ٣ ٠ ١ الخليل

 ١٦١ ٣٧٣ ١٢٧ ١٩٩ ٢٩ ١٥٠ ٤ ٢١ ١ ٣ ١ ٦ ٠ ٠ القدس

 ٢٣٩ ٤٨٩ ٢١٧ ٣٧٤ ٢٢ ٩٩ ٠ ١٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ بيت لحم

 ٣٢٧ ٩٧٩ ٣١٣ ٧٨٠ ١٤ ١٨٠ ٠ ١٩ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٢ جنين

 ٨٢٤ ١٤٩٧ ٦٣٧ ٩٠٥ ١٦٤ ٢٧٦ ٢٣ ١١٠ ٠ ٦ ٢ ٢٨ ٠ ٧ رام هللا

  



ً ( المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية والعامة واقع"ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٢٤  ")قطاع غزة نموذجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )١(دول رقم جتابع ... 

الوظيفة 
 المنطقة

مدير عام في  مدير عام وكيل مساعد وكيل وزارة
 الوزارة

 الباقي ٨ـ٤درجة  مدير

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور ناثإ ذكور إناث ذكور إناث ذكور أثاث ذكور

 ١٢٦ ٢٢٧ ١١٥ ١٦٦ ١٠ ٥٦ ١ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ سلفيث

 ٣٨١ ٧١٤ ٣٦٥ ٥١١ ١٥ ١٨٣ ١ ١٩ ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ٠ طولكرم

 ١٤٢ ٢٩٧ ١٣٨ ٢٣٨ ٤ ٥٢ ٠ ٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ قلقيلية

 ٧٠٧ ١١٩٣ ٦٥٢ ٨٨٠ ٤٩ ٢٨٩ ٦ ٢٣ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ١ نابلس
 

٣٤٢ ٧٢٣٠ ٣١٠٠ ٥١٥٦ ٣٣٣ ١٦٩٤ ٣٦ ٢٥٩ ١ ١٣ ٣ ٤٣ ٠ ١٢ اإلجمالي
٠ 

 

النسبة 
 مئويةال

٣١.١ ٦٧.٩ ٣٧.٥ ٦٢.٥ ١٦.٤ ٨٣.٦ ١.٣٩ ٩٨.٦١ ٠.٠٨ ٩٩.٩٢ ٠.٠٧ ٩٩.٩٣ ٠ ١٠٠ 

 

 اإلجمالي
 عام

١٠٦٥٠ ٨٢٥٦ ٢٠٢٧ ٢٩٥ ١٤ ٤٦ ١٢ 

 %١٠٠وظيفة  ٢١٣٠٠  =    %)٦٧.٦% (١٤٤٠٧) ذكور(  +%)  ٣٢.٤( ٦٨٩٣) إناث(

سياسية على الرغم من وجود نسبة من النسوة في ھذه األطر أما على صعيد األحزاب ال
عضو، كما  ١٠٠نساء أعضاء في المجلس المركزي من أصل  ٣السياسية والتي تتمثل في عدد 

من أعضاء اللجنة % ٤و ،من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح% ٥تشكل المرأة الفلسطينية 
اء اللجنة المركزية للجبھة الشعبية لتحرير من أعض% ١٥  ونحو ،الحركية العليا لحركة فتح

من أعضاء % ١٥.٥من أعضاء اللجنة المركزية لحزب فدا إلى جانب % ٣٠وكذلك  ،فلسطين
اللجنة المركزية للجبھة الديمقراطية، إال انه يالحظ عدم تمتع النساء عموما بمناصب قيادية 

  ٢ص ،ورانيغازي الص( األول في األحزاب السياسية،ضمن الصف القيادي 
http:  //www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=9703n). 

م بعض األطر السياسية الفلسطينية بترشيح ودعم عشرة نساء من أصل على الرغم من قيا
م وذلك انطالقا من القناعة ١٩٩٦امرأة ترشحت في انتخابات المجلس التشريعي لعام  ٢٧

بضرورة دمج المرأة في األطر السياسية بھدف جذب صوت المرأة لھا وانطالقا من إدراك قوة 
من المتوقع أن ( ية في التأثير في العملية االنتخابية القادمةوإمكاناتھا المستقبل ،الحركة النسوية

وفي دراسة ميدانية أجراھا مركز شؤون المرأة في غزة بشھر ). م٢٠٠٦تجري في شھر يناير 
طالبة من طالبات الجامعات لتحديد  ٦٠٠، على عينة عشوائية مكونة من ٢٠٠٢أكتوبر عام 

اسية فقد اتضح من الدراسة أن أغلبية عينة الدراسة مدى انتمائھن إلى األطر والتنظيمات السي
ً سياسيا حيث تمثل ذلك فيما نسبته  ٥١٥ من العينة % ٨٥.٨طالبة ال تنتمي انتماًء رسميا



 ٣٢٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رياض العيلة

  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــ

االعتقاد الخاطئ بأن السياسة كفكر :  ، ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل أبرزھا.اإلجمالية
وتدني مقومات  ،لالنتماءات السياسية النسوية والحداثة النسبية ،وممارسة ھي مسألة ذكورية

 .التدرج السياسي للمرأة باإلضافة إلى التكوينات االجتماعية والسياسية وتناقضاتھا الواقعية
:  دراسة ميدانية/ االنتفاضة وانعكاساتھا على وضعية المرأة الفلسطينية:  شكري صابر(

  .)٢١٧/٢١٨ص :  م٢٠٠٢

% ٧.٦٤فقط إلى  يصل بات، فمجمل نسبتھن من مجمل األعضاءأما في االتحاد العام للنقا
مما يدلل على شـدة  ،إناث ٤٨١٨ذكور و ٥٨٢٣٦منھم  ٦٣٠٥٤من المجموع الكـلي البالغ 

  ٣ ص غازي الصوراني(  .ضعف دورھا في البنية القيادية والقاعدية للحركة النقابية
http:  //www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=9703). 

المرأة الفلسطينية استطاعت بنضالھا الدءوب من ترسيخ تام، نستطيع القول أن وفي الخ
ً ترشحاً وترشيحالتشريعات التي تمنحھا الحق في المشاركة السياسية  عالوة  لالنتخابات النيابية، ا

في القوائم، بحيث تلتزم كل قائمة بتضمين األسماء الثالثة  على تخصيص حد أدنى لتمثيلھا
رى على األقل، وامرأة واحدة في على األقل، واألسماء األربعة التالية امرأة أخ مرأةاألولى اسم ا

فإن قانون ، ٢٠٠٥لعام ) ٩(وذلك حسب قانون االنتخابات رقم  .خمسة أسماء تلي ذلككل 
يتطلب منھا المشاركة  الذيالفعلية في الحياة السياسية،  يعني مشاركة المرأةاالنتخابات النسبي 

النشاط الدءوب والدائم ليساعدھا على التمكين السياسي ليجعلھا مساھمة فاعلة في الحياة الفعالة و
: غباش.(السياسية وصوالً لتولي المناصب القيادية التي تعتبر دائما حكرا على الرجل دون منازع

  :  ٨ص :  واقع المرأة ومتطلبات التنمية البشرية في الوطن العربي
www.balagh.comLwomanLh909L2r0u8ndo.htm). 

  
  تحليل استطالع رأي المرأة العاملة في مؤسسات الحركة الوطنية النسوية:  ثالثالمبحث ال

  
  الخصائص الديمغرافية والعامة للعينة

جاء تحديد النطاق النظري لھذه الدراسة وتحليالتھا في المجتمع الفلسطيني معتمدا على 
لعاملة في مؤسسات بھدف تحليل رأي المرأة ا دراسة المؤسسات النسوية المتواجدة بقطاع غزة،

وعليه فقد تم تحديد عينة الدراسة بعدد حول مشاركتھا في العمل السياسي ، الحركة النسوية
المؤسسات النسوية الالتي يعملن في مجال المشاركة السياسية للمرأة وبلغ مقدارھا تطبيقا 

يمثلن  اسيالمؤسسات النسوية العاملة في مجال التثقيف السيمفردة بحثية على مستوى ) ٢٠٠(
في  ، %٧٧.٥منھن في المدينة أي ما نسبته  ١٥٥يقطن ( مختلف أماكن اإلقامة في قطاع غزة

من األفراد في  ٣٥بينما يسكن  ،من حجم العينة% ٥منھن في القرية بنسبة  ١٠حين يسكن 
تم االختيار بصورة مقصودة وفقا لالعتبارات  وقد) ممن شملتھن االستبانة% ١٧.٥المخيم بنسبة 

  :  والشروط التالية

  .ما حددته الدراسة في تعريف المشاركة السياسيةالتمسك ب -



ً ( المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية والعامة واقع"ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٢٦  ")قطاع غزة نموذجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .النشاطات التي قامت بھا المؤسسات في مجال المشاركة السياسية -

أن تمثل العينة واقع المرأة من ناحية والمشاركة السياسية من ناحية أخرى بھدف معرفة  -
 .سيةعالقة ھذه المؤسسات بمشاركة المرأة السيا

التي لم يتم انتقائھا وإنما  - أعمار أفراد العينة إضافة إلى الشروط السابقة فقد تم مراعاة 
ً و  ٢٠فتراوحت بين  - العامالت في المؤسسات  ً  ٥٠عاما عدد األفراد الذين فقد كان , عاما

من  ٢٥في حين كان , من حجم العينة% ٤٠فرداً بنسبة  ٨٠عاماً  ٢٤-٢٠بين  تتراوح أعمارھن
ً أي ما نسبته ٢٩-٢٥بين  أفراد العينة تتراوح أعمارھن تتراوح  منھن ٣٠و ،%١٢.٥ عاما

بين  االستبانة تتراوح أعمارھن شملتھن ممن ٢٠و ،%١٥عاماً أي بنسبة  ٣٤-٣٠بين  أعمارھن
ً أي ما نسبته  ٣٩-٣٥ ً  ٤٤-٤٠بين  ومثلھم تتراوح أعمارھن, جم العينةمن ح% ١٠عاما  ،عاما

من حجم % ١٢.٥عاماً أي بنسبة  ٥٠- ٤٥بين  من أفراد العينة تتراوح أعمارھن٢٥في حين كان 
   ).٣(كما يتضح من جدول  ، العينة

  .عددھا ونسبھا المئوية ،الفئة العمرية ألفراد العينة): ٣(جدول 

 النسبة المئوية العدد العمر

٤٠.٠ ٨٠ ٢٤-٢٠ 

١٢.٥ ٢٥ ٢٩-٢٥ 

١٥.٠ ٣٠ ٣٤-٣٠ 

١٠.٠ ٢٠ ٣٩-٣٥ 

١٠.٠ ٢٠ ٤٤-٤٠ 

١٢.٥ ٢٥ ٥٠-٤٥ 

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

 الدراسة مستواھن ممن شملتھن ٢٠اك كان ھن:  أما عن مستوى التعليم لدى أفراد العينة
 )الثانوي( منھن ٣٥حين كان المستوى التعليمي في  ،%١٠التعليمي دون الثانوي أي بنسبة 

بينما  ،من حجم العينة% ١٢.٥ أي ما نسبته )الدبلوم( منھن ٢٥وكان مستوى  ،%١٧.٥بنسبة 
ممن % ٦٠أي بنسبة  ،أو أعلى ن بتعليم جامعيتعيتم ١٢٠ باقي أفراد العينة والبالغ عددھن كان

  ).٤(وھو ما رصده جدول  ، االستبانة شملتھن

  
  
  



 ٣٢٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رياض العيلة

  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .مستوى التعليم ألفراد العينة، العدد والنسبة المئوية: )٤(جدول 

 النسبة المئوية العدد مستوى التعليم
 ١٠.٠ ٢٠ دون الثانوي

 ١٧.٥ ٣٥ ثانوي
 ١٢.٥ ٢٥ دبلوم

 ٦٠.٠ ١٢٠ جامعي فما فوق
 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

من أفراد العينة ھن طالبات أي ما  ٧٠أما عند الحديث عن مھن أفراد العينة فقد وجدنا أن 
 ٦٠في حين كان  ، %٣٥ه تأخريات موظفات أي ما نسب ٧٠و ، من حجم العينة% ٣٥نسبته 
وذلك ما  ، من حجم العينة% ٣٠أي ما نسبته ) ربات بيوت وعاطالت عن العمل( ن بال عملمنھ

  ).٥(ھو واضح من خالل جدول 
  .طبيعة المھنة ألفراد العينة، العدد والنسبة المئوية): ٥(جدول 

 النسبة المئوية العدد المھنة
 ٣٥.٠ ٧٠ طالبة
 ٣٥.٠ ٧٠ موظفة
 ٣٠.٠ ٦٠ بال عمل
 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

  
  :  االستبانة تحليلنتائج 

عند توجھنا بسؤال أفراد العينة عن رأيھن في ضرورة منح المرأة المناصب القيادية بما 
من حجم % ٢٥من أفراد العينة أي ما نسبته  ٥٠فيھا رئاسة الدولة؟ وافق بشدة على ھذا الرأي 

ن عينة بال رأي وھن يمثلمن أفراد ال ١٠ب وأجا ،%٢٠بنسبة  منھن ٤٠في حين وافق  ، ةالعين
من حجم % ٣٢.٥من أفراد العينة أي ما نسبته  ٦٥وعارض ھذا التوجه  ، من أفراد العينة% ٥

وھو  ، %١٧.٥ن بشدة أي ما نسبته اد الذين شملتھن االستبانة يعارضمن األفر ٣٥وأن  ، العينة
   ) .٦٥(ما يتضح في جدول 

  .الدولة يجب أن تتاح للمرأة المناصب القيادية بما فيھا رئاسة ):٦(جدول 
 النسبة المئوية العدد التكرار
 ٢٥.٠ ٥٠ بشدةموافق 
 ٢٠.٠ ٤٠ موافق
 ٥.٠ ١٠ ال رأي
 ٣٢.٥ ٦٥ معارض

 ١٧.٥ ٣٥ بشدةمعارض 
 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع



ً ( المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية والعامة واقع"ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٢٨  ")قطاع غزة نموذجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

من أفراد  ٧٠رأى  ، وعند السؤال عن حق الرجال والنساء في عضوية مجلس النواب
من أفراد العينة أي ما  ١١٥ووافق  ،%٣٥وجود ھذا الحق أي بنسبة  العينة الموافقة بشدة على

منھم  ١٠وعارض  ،%٢.٥بال رأي بنسبة  ٥في حين أجاب  ، من حجم العينة% ٥٧.٥نسبته 
   ).٧(وھو ما يوضحه جدول  ، %٥أي بنسبة 

  عضوية مجلس النواب حق للرجال والنساء  ):٧(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار

 ٣٥.٠ ٧٠ بشدةق مواف

 ٥٧.٥ ١١٥ موافق

 ٢.٥ ٥ ال رأي

 ٥.٠ ١٠ معارض

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

من أفراد العينة أي  ٩٠وافق بشدة  ،البد أن يكون في مجلس النواب نساء:  وعند عرضنا للتوجه
 ، بال رأي ٥ في حين أجاب ، %٤٧.٥منھم بنسبة  ٩٥ووافق  ، من حجم العينة% ٤٥ما نسبته 

وذلك ما يرصده  ، من حجم العينة% ٥نة أي ما نسبته من أفراد العي ١٠توجه وعارض ھذا ال
   )٨(جدول 

  البد أن يكون في مجلس النواب نساء  ):٨(جدول 

النسبة المئوية العدد التكرار

 ٤٥.٠ ٩٠ بشدةموافق 

 ٤٧.٥ ٩٥ موافق

 ٢.٥ ٥ ال رأي

 ٥.٠ ١٠ معارض

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

ً  كانت المرأةوعند السؤال حول ما إذا  من  ٧٥وافق بشدة  ،قادرة على العمل كالرجال تماما
من أفراد العينة بال رأي  ٥في حين أجاب  ، ووافق مثلھم ، %٣٧.٥أفراد العينة أي ما نسبته 

 ، ممن شملتھم الدراسة% ٢٠من أفراد العينة أي بنسبة  ٤٠وعارض ھذا التوجه ، % ٢.٥بنسبة 
  ).٩(وذلك ما يوضحه جدول  ، من حجم العينة% ٢.٥ه في حين عارضه بشدة أي ما نسبت



 ٣٢٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رياض العيلة

  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــ

ً   :)٩(جدول    المرأة قادرة على العمل كالرجال تماما

 النسبة المئوية العدد التكرار
 ٣٧.٥ ٧٥ بشدة موافق
 ٣٧.٥ ٧٥ موافق
 ٢.٥ ٥ ال رأي
 ٢٠.٠ ٤٠ معارض

 ٢.٥ ٥ بشدةمعارض 
 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

أجاب ، اب تدافع عن قضايا عامة تھم الرجال والنساءأما عن كْون المرأة في مجلس النو
في حين  ،ووافق مثلھم ، من حجم العينة% ٤٢.٥من أفراد العينة بموافق بشدة أي ما نسبته  ٨٥

وذلك ما  ،من حجم العينة% ١٠أفراد بنسبة  ٢٠وعارض % ٥منھم بال رأي أي بنسبة ١٠أجاب 
   ).١٠(يتضح من خالل جدول 

  في مجلس النواب تدافع عن قضايا عامة تھم الرجال والنساء المرأة  ):١٠(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار
 ٤٢.٥ ٨٥ بشدةموافق 
 ٤٢.٥ ٨٥ موافق
 ٥.٠ ١٠ ال رأي
 ١٠.٠ ٢٠ معارض
 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

وعند السؤال عن ما إذا أن العمل السياسي يجب أن يكون حق للجميع بغض النظر عن 
منھم أي ما  ٨٥ووافق  ،من حجم العينة% ٤٥من أفراد العينة أي بنسبة  ٩٠ة وافق بشد ،الجنس
لعينة من أفراد ا ١٠وعارض  ،%٧.٥منھم بال رأي بنسبة  ١٥في حين أجاب  ، %٤٢.٥نسبته 

  ).١١(وھو ما يوضحه جدول  ،%٥ھذا التوجه أي ما نسبته 

  عن الجنس العمل السياسي يجب أن يكون حق للجميع بغض النظر  ):١١(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار
 ٤٥.٠ ٩٠ بشدةموافق 
 ٤٢.٥ ٨٥ موافق
 ٧.٥ ١٥ ال رأي
 ٥.٠ ١٠ معارض
 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع



ً ( المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية والعامة واقع"ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٣٠  ")قطاع غزة نموذجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

من أفراد العينة يرون أنه بإمكان المرأة أن تشارك  ٥٠أن ) ١٢(ويتضح من خالل جدول 
منھم  ٩٥في حين وافق  ، نةمن حجم العي% ٢٥في أي عمل سياسي مھما كان نوعه أي ما نسبته 

منھم بنسبة  ٤٥وعارض  ،%٥بال رأي أي بنسبة  ١٠و أجاب  ،%٤٧.٥على ھذا الرأي بنسبة 
  ).١٢(وھو ما يوضحه جدول  ،من العينة% ٢٢.٥

  .إمكان المرأة أن تشارك في أي عمل سياسي مھما كان نوعه  ):١٢(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار

 ٢٥.٠ ٥٠ بشدةموافق 

 ٤٧.٥ ٩٥ موافق

 ٥.٠ ١٠ ال رأي

 ٢٢.٥ ٤٥ معارض

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

وافق  ،ليدية ھي العائق ضد عمل المرأة ؟وعند االستفسار حول ما إذا كانت األفكار التق
منھم بنسبة  ٦٥ووافق  ،من حجم العينة% ٤٧.٥من أفراد العينة وھو ما نسبته  ٩٥بشدة 
من أفراد العينة أي بنسبة  ٦٠وعارض  ،%٢.٥أي بنسبة بال رأي  ٥في حين أجاب  ،%٣٢.٥
وذلك ما  ،من حجم العينة% ٢.٥من أفراد العينة وھو يمثل ما نسبته  ٥في حين عارض  ،%١٥

  ).١٣(يتضح من خالل جدول 

  .األفكار التقليدية ھي العائق ضد عمل المرأة  ):١٣(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار

 ٤٧.٥ ٩٥ بشدةموافق 

 ٣٢.٥ ٦٥ موافق

 ٢.٥ ٥ ال رأي

 ١٥.٠ ٣٠ معارض

 ٢.٥ ٥ بشدةمعارض 

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

 ١٢٠وافق بشدة  ،وعند سؤال أفراد العينة عن أن نظام التعليم في بالدنا يشجع عمل النساء
 ٥و أجاب  ،%٣٢.٥منھم بنسبة  ٦٥ووافق  ،من حجم العينة% ٦٠من أفراد العينة أي ما نسبته 

ويتضح ذلك من  ،%٥من أفراد العينة بنسبة  ١٠في حين عارض  ،%٢.٥أي بما نسبته بال ر
  ).١٤(جدول 



 ٣٣١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رياض العيلة

  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .نظام التعليم في بالدنا يجب أن يشجع عمل النساء  ):١٤(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار
 ٦٠.٠ ١٢٠ بشدةموافق 
 ٣٢.٥ ٦٥ موافق
 ٢.٥ ٥ ال رأي
 ٥.٠ ١٠ معارض
 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

% ٦٠من أفراد العينة أي ما نسبته  ١٢٠لنظر إلى بيانات الجدول نالحظ أن ما يزيد عن با
في حين  ،ممارسة لحقھا الدستورييعد على أن انتخاب المرأة  ،قد وافق بشدة من حجم العينة

من  ١٠وعارض ذلك  ،%٢.٥بال رأي أي بنسبة  ٥وأجاب  ،%٣٢.٥منھم بنسبة  ٦٥وافق 
  ).١٥(وھو ما يوضحه جدول  ،%٥أفراد العينة بنسبة 

  .انتخاب المرأة ممارسة لحقھا الدستوري  ):١٥(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار
 ٦٠.٠ ١٢٠ بشدةموافق 
 ٣٢.٥ ٦٥ موافق
 ٢.٥ ٥ ال رأي
 ٥.٠ ١٠ معارض
 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

ين شملتھم العينة من األفراد الذ ٣٥أفاد  ، أما عن إمكانية أن يعبر الرجال عن قضايا النساء
في حين  ،%٢٧.٥منھم بنسبة  ٥٥ووافق  ،من حجم العينة% ١٧.٥بموافق جداً أي ما نسبته 

من حجم % ٣٠منھم بنسبة  ٦٠وعارض ھذه اإلمكانية  ،%١٠بال رأي أي ما نسبته  ٢٠أجاب 
  ).١٦(وھو ما يتضح من خالل جدول  ، %١٥أفراد بنسبة  ٣٠وعارض جداً  ،العينة

  .قضايا النساء يمكن أن يعبر عنھا الرجال  ):١٦(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار
 ١٧.٥ ٣٥ بشدةموافق 
 ٢٧.٥ ٥٥ موافق
 ١٠.٠ ٢٠ ال رأي
 ٣٠.٠ ٦٠ معارض

 ١٥.٠ ٣٠ بشدةمعارض 
 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع



ً ( المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية والعامة واقع"ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٣٢  ")قطاع غزة نموذجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 وافق بشدة، وعند االستفسار من أفراد العينة عن عدم وجوب قيام المرأة بعملية االنتخاب
ين في ح ، %٧.٥منھم بنسبة  ١٥ووافق  ، من حجم العينة% ٥من أفراد العينة وھو ما نسبته ١٠

في حين ، %٣٢.٥من أفراد العينة أي بنسبة  ٦٥وعارض  ، %٢.٥بال رأي أي بنسبة  ٥أجاب 
وذلك ما يتضح ، من حجم العينة% ٥٢.٥من أفراد العينة وھو يمثل ما نسبته  ١٠٥عارض بشدة 
  ).١٧(ول من خالل جد

  .ال يجب أن تقوم المرأة بعملية االنتخاب ):١٧(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار

 ٥.٠ ١٠ بشدةموافق 

 ٧.٥ ١٥ موافق

 ٢.٥ ٥ ال رأي

 ٣٢.٥ ٦٥ معارض

 ٥٢.٥ ١٠٥ بشدةمعارض 

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

ؤدي إلى نظام غير ديمقراطي ي محاصصةوعند سؤال أفراد العينة عن أن كْون نظام ال
من حجم % ١٠من أفراد العينة أي ما نسبته  ٢٠وافق بشدة  ،إلغاء مساواة حقوق المرأة بالرجل

بمعنى أن (, %٢٧و٥بال رأي أي ما نسبته  ٥٥أجاب , % ٢٥منھم بنسبة  ٥٠ووافق , العينة 
أي ما نسبته  ٥٠في حين عارض ) بالمحاصصةالمبحوثات ال يعرفن المقصود  نسبة عالية من

وذلك ما  ، من حجم العينة% ١٢.٥أفراد بنسبة  ٢٥وعارض بشدة , من حجم العينة % ٢٥
  ).١٨(يرصده جدول 

  .المحاصصة نظام غير ديمقراطي يلغي مساواة حقوق المرأة بالرجل ):١٨(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار

 ١٠.٠ ٢٠ بشدةموافق 

 ٢٥.٠ ٥٠ موافق

 ٢٧.٥ ٥٥ ال رأي

 ٢٥.٠ ٥٠ معارض

 ١٢.٥ ٢٥ بشدةعارض م

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع
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  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعند التوجه باالستفسار ألفراد العينة عن أن النساء ال يثقن ببعضھن البعض فال ينتخبن 
منھم أي ما  ٥٠ووافق  ، %٢٠من أفراد العينة بموافق جداً أي بنسبة  ٤٠أجاب  ،نساء أخريات

فرداً  ٧٥وعارض ذلك  ، عينةمن حجم ال% ١٥بال رأي بنسبة  ٣٠في حين أجاب  ، %٢٥نسبته 
وذلك ما يتضح من  ،%٢.٥من أفراد العينة بنسبة  ٥في حين عارض بشدة  ،%٣٧.٥بنسبة 
  ).١٩(جدول 

  .النساء ال يثقن ببعضھن البعض فال ينتخبن نساء أخريات  ):١٩(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار

 ٢٠.٠ ٤٠ بشدةموافق 

 ٢٥.٠ ٥٠ موافق

 ١٥.٠ ٣٠ ال رأي

 ٣٧.٥ ٧٥ معارض

 ٢.٥ ٥ بشدةمعارض 

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

وعند سؤال أفراد العينة عن رأيھم في أن الرجال في مجلس النواب يعبرون عن قضايا 
ووافق  ،من حجم العينة% ١٠من أفراد العينة بموافق جداً بنسبة  ٢٠فقد أجاب :  النساء والرجال

 ،%١٠من أفراد العينة بال رأي بنسبة  ٢٠ وأجاب ،من العينة% ٤٥منھم أي ما نسبته  ٩٠
من األفراد الذين شملتھم % ٥بشدة بنسبة  ١٠في حين عارض ، %٣٠منھم بنسبة  ٦٠وعارض 
  ).٢٠(كما في جدول , االستبانة

  .الرجال في مجلس النواب يعبرون عن قضايا النساء والرجال  ):٢٠(جدول 

 التكرار العدد النسبة المئوية

 بشدةموافق  ٢٠ ١٠.٠

 موافق ٩٠ ٤٥.٠

 ال رأي ٢٠ ١٠.٠

 معارض ٦٠ ٣٠.٠

 بشدةمعارض  ١٠ ٥.٠

 المجموع ٢٠٠ ١٠٠

 ،؟المجلس تمنع إعادة انتخاب المرأةھل التجربة السابقة مع عضوات :  وعند االستفسار
منھم بنسبة  ٣٠ووافق  ،من حجم العينة% ٥من أفراد العينة وھو ما نسبته  ١٠وافق بشدة 



ً ( المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية والعامة واقع"ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٣٤  ")قطاع غزة نموذجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

من أفراد العينة أي بنسبة ١٠٠وعارض  ،%١٠بال رأي أي بنسبة  ٢٠ين أجاب في ح ،%١٥
 ،من حجم العينة% ٢٠من أفراد العينة بشدة وھو يمثل ما نسبته  ٤٠في حين عارض  ، %٥٠

  .)٢١(وذلك ما يتضح من خالل جدول 

  .تجربتنا السابقة مع عضوات المجلس تمنع إعادة انتخاب المرأة  ):٢١(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار

 ٥.٠ ١٠ بشدةموافق 

 ١٥.٠ ٣٠ موافق

 ١٠.٠ ٢٠ ال رأي

 ٥٠.٠ ١٠٠ معارض

 ٢٠.٠ ٤٠ بشدةمعارض 

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

وافق بشدة على  ،ھل يجب أن تتمتع المرأة بقيادة األحزاب السياسية؟:  عند توجھنا بالتساؤل
منھم بنسبة  ٨٥في حين وافق ، ن حجم العينةم% ٢٠من أفراد العينة أي ما نسبته  ٤٠ھذا الرأي 

 ،من أفراد العينة% ٧.٥من أفراد عينة االستبانة بال رأي وھم يمثلون  ١٥وأجاب  ،%٤٢.٥
و يوضح لنا  ،من حجم العينة% ٢٢.٥من أفراد العينة أي ما نسبته  ٤٥وعارض ھذا التوجه 

  % .٧.٥ون بشدة أي ما نسبته من األفراد الذين شملتھم االستبانة يعارض ١٥أن ) ٢٢(جدول 

  .يجب أن تتمتع المرأة بقيادة األحزاب السياسية  ):٢٢(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار

 ٢٠.٠ ٤٠ بشدةموافق 

 ٤٢.٥ ٨٥ موافق

 ٧.٥ ١٥ ال رأي

 ٢٢.٥ ٤٥ معارض

 ٧.٥ ١٥ بشدةمعارض 

 ٢٠٠١٠٠ المجموع

 ٥٥رأى  ،مرأة بالعمل والمشاركة السياسية ؟ھل الشريعة اإلسالمية تسمح لل: وعند السؤال
من أفراد  ١١٠ووافق  ،%٢٧.٥من أفراد العينة الموافقة بشدة على وجود ھذا الحق أي بنسبة 

وعارض  ،%٥بال رأي بنسبة  ١٠في حين أجاب  ، من حجم العينة% ٥٥العينة أي ما نسبته 
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  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــ

وھو ما  ،%٥عينة بنسبة من أفراد ال ١٠في حين عارض بشدة  ،%٧.٥منھم أي بنسبة  ١٥
  ).٢٣(يوضحه جدول 

  .الشريعة اإلسالمية تسمح للمرأة بالعمل والمشاركة السياسية  ):٢٣(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار

 ٢٧.٥ ٥٥ بشدةموافق 

 ١١٠٥٥.٠ موافق

 ٥.٠ ١٠ ال رأي

 ٧.٥ ١٥ معارض

 ٥.٠ ١٠ بشدةمعارض 

 ٢٠٠١٠٠ المجموع

من أفراد العينة أي ما نسبته  ٣٥وافق بشدة  ،ساء ال ينتخبن نساء أخرياتالن: وعند التساؤل
بال رأي بما نسبته  ٣٠وأجاب  ،%٢٢.٥منھم بنسبة  ٤٥ووافق  ،من حجم العينة% ١٧.٥
ويتضح   ،%٥بنسبة  ١٠وعارض  ،%٤٠من أفراد العينة بنسبة  ٨٠في حين عارض  ،%١٥

  .)٢٤( ذلك من جدول

  .ينتخبن نساء أخرياتالنساء ال   ):٢٤(جدول 

النسبة المئوية  التكرار العدد

 بشدةموافق  ٣٥ ١٧.٥

 موافق ٤٥ ٢٢.٥

 ال رأي ٣٠ ١٥.٠

 معارض ٨٠ ٤٠.٠

 بشدةمعارض  ١٠ ٥.٠

٢٠٠ ١٠٠  المجموع

من  ٤٠وافق بشدة  ،ال تعبر عنھا إال النساء وعند سؤال أفراد العينة عن أن القضايا النسوية
وأجاب  ،%٣٥منھم بنسبة  ٧٠في حين وافق  ،من حجم العينة% ٢٠نسبته  أفراد العينة أي ما

 ١٠ذلك بشدة  نوعارض ،%٣٠بمعارض أي بنسبة  ٦٠وأجاب %١٠بال رأي بما نسبته  ٢٠
  ).٢٥(وھو ما يوضحه جدول ، %٥من أفراد العينة بنسبة 



ً ( المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية والعامة واقع"ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٣٦  ")قطاع غزة نموذجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .قضايا النساء ال تعبر عنھا إال النساء  ):٢٥(جدول 

 التكرار العدد النسبة المئوية

 بشدةموافق  ٤٠ ٢٠.٠

 موافق ٧٠ ٣٥.٠

 ال رأي ٢٠ ١٠.٠

 معارض ٦٠ ٣٠.٠

 بشدةمعارض  ١٠ ٥.٠

٢٠٠ ١٠٠  المجموع

ھل من غير المقبول أن تكون عضوية مجلس النواب ممثلة للرجال :  أما عند االستفسار
 ،من حجم العينة% ١٥بته من األفراد الذين شملتھم العينة بموافق جداً أي ما نس ٣٠أفاد  ،أيضاً؟

وعارض ھذه  ،%١٠بال رأي أي ما نسبته  ٢٠في حين أجاب  ،%٢٢.٥منھم بنسبة  ٤٥ووافق 
 ،%٥من األفراد بنسبة  ١٠وعارض جداً  ،من حجم العينة% ٤٧.٥منھم بنسبة  ٩٥اإلمكانية 

  ).٢٦(وھو ما يتضح من خالل جدول 

ً  من غير المقبول أن تكون عضوية مجلس  ):٢٦(جدول    .النواب ممثلة للرجال أيضا

 النسبة المئوية العدد التكرار

 ١٥.٠ ٣٠ بشدةموافق 

 ٢٢.٥ ٤٥ موافق

 ١٠.٠ ٢٠ ال رأي

 ٤٧.٥ ٩٥ معارض

 ٥.٠ ١٠ بشدةمعارض 

 ٢٠٠١٠٠ المجموع

من أفراد العينة وھو  ٥وافق بشدة  ،ھل المرأة ال تصلح للعمل السياسي؟:  وعند االستفسار
منھم  بال  ١٠في حين أجاب  ،%١٢.٥منھم بنسبة  ٢٥ ووافق ،من حجم العينة% ٢.٥ ما نسبته

 ٨٠في حين عارض بشدة  ،%٤٠من أفراد العينة أي بنسبة  ٨٠وعارض  ،%٥رأي أي بنسبة 
وذلك ما يتضح من خالل جدول  ،من حجم العينة% ٤٠من أفراد العينة وھو يمثل ما نسبته 

)٢٧.(  



 ٣٣٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رياض العيلة

  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .تصلح للعمل السياسيالمرأة ال   ):٢٧(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار

 ٢.٥ ٥ بشدةموافق 

 ١٢.٥ ٢٥ موافق

 ٥.٠ ١٠ ال رأي

 ٤٠.٠ ٨٠ معارض

 ٤٠.٠ ٨٠ بشدةمعارض 

 ٢٠٠١٠٠ المجموع

 ٥أجاب  ،ھل يجوز أن تنتخب المرأة رجال وال يجوز أن تنتخب نساء؟:  أما عند السؤال
 ،من حجم العينة% ٥٠أي ما نسبته  ١٠٠حين عارض في ،%٢.٥بال رأي أي ما نسبته 

ولم يوافق أحد أو يؤيد أن تنتخب  ،نةمن حجم العي% ٤٧.٥فرداً  بنسبة  ٩٥وعارض بشدة 
  ).٢٨(المرأة فقط الرجال وذلك ما يرصده جدول 

  .يجوز أن تنتخب المرأة رجال وال يجوز أن تنتخب نساء  ):٢٨(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار

 ٠ ٠ بشدةموافق 

 ٠ ٠ موافق

 ٢.٥ ٥ ال رأي

 ١٠٠٥٠.٠ معارض

 ٤٧.٥ ٩٥ بشدةمعارض 

 ٢٠٠١٠٠ المجموع

وعند التوجه باالستفسار ألفراد العينة عن عدم حاجة النساء لمن يمثلھن في مجلس النواب 
ما منھم أي  ٢٥ووافق  ، %٥أي بنسبة  بشدةمن أفراد العينة بموافق  ١٠أجاب ، من النساء

 ٦٥وعارض ذلك  ، من حجم العينة% ٧.٥بال رأي بنسبة  ١٥في حين أجاب ، %١٢.٥نسبته 
وذلك ما يتضح  ،%٤٢.٥من أفراد العينة بنسبة  ٨٥في حين عارض بشدة ، %٣٢.٥فرداً بنسبة 
  ).٢٩(من جدول 



ً ( المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية والعامة واقع"ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٣٨  ")قطاع غزة نموذجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .ال تحتاج النساء إلى من يمثلھن في مجلس النواب من النساء  ):٢٩(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار

 ٥.٠ ١٠ بشدةموافق 

 ١٢.٥ ٢٥ موافق

 ٧.٥ ١٥ ال رأي

 ٣٢.٥ ٦٥ معارض

 ٤٢.٥ ٨٥ بشدةمعارض 

 ٢٠٠١٠٠ المجموع

من أفراد العينة  ١٥فقد أجاب :  أما أن قضايا الناس واحدة وال وجود لما يخص النساء
 ،من العينة% ٢.٥بته منھم أي ما نس ٥و وافق  ،من حجم العينة% ٧.٥بموافق جداً بنسبة 

بشدة   ٩٥في حين عارض  ،%٤٠منھم بنسبة  ٨٠وعارض  ،%٢.٥بال رأي بنسبة  ٥وأجاب 
  ).٣٠(كما في جدول  ،من األفراد الذين شملتھم االستبانة% ٤٧.٥بنسبة 

  .قضايا الناس واحدة وال وجود لما يخص النساء  ):٣٠(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار

 ٧.٥ ١٥ بشدةموافق 

 ٢.٥ ٥ موافق

 ٢.٥ ٥ ال رأي

 ٤٠.٠ ٨٠ معارض

 ٤٧.٥ ٩٥ بشدةمعارض 

 ٢٠٠١٠٠ المجموع

من أفراد العينة وھو ما ١٠وافق بشدة  :أما أنه ال حاجة لوجود النساء في مجلس النواب
بال رأي أي بنسبة  ٢٠في حين أجاب  ،%٥منھم بنسبة  ٥ووافق  ،من حجم العينة% ٥نسبته 
من أفراد  ١٠٠في حين عارض بشدة  ،%٣٠من أفراد العينة أي بنسبة  ٦٠ وعارض ،%١٠

  ).٣١(وذلك ما يتضح من خالل جدول  ،من حجم العينة% ٥٠العينة وھو يمثل ما نسبته 



 ٣٣٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رياض العيلة

  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .ال حاجة لوجود النساء في مجلس النواب  ):٣١(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار

 ٥.٠ ١٠ بشدةموافق 

 ٥.٠ ١٠ موافق

 ١٠.٠ ٢٠ أيال ر

 ٣٠.٠ ٦٠ معارض

 ١٠٠٥٠.٠ بشدةمعارض 

 ٢٠٠١٠٠ المجموع

 ،عضوية مجلس النواب تعني الوالية وھي للرجال فقط:  د توجھنا ألفراد العينة بالتساؤلعن
في حين وافق  ،من حجم العينة% ٢.٥من أفراد العينة أي ما نسبته  ٥وافق بشدة على ھذا الرأي 

 ،من أفراد العينة% ٢.٥من أفراد العينة بال رأي وھم يمثلون  ١٠ب وأجا ،%٥منھم بنسبة  ١٠
من  ٦٥و أن  ،من حجم العينة% ٥٥من أفراد العينة أي ما نسبته  ١١٠وعارض ھذا التوجه 

وھو ما يتضح في جدول  ،%٣٢.٥األفراد الذين شملتھم االستبانة يعارضون بشدة أي ما نسبته 
)٣٢(.  

  .واب تعني الوالية وھي للرجال فقطعضوية مجلس الن  ):٣٢(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار

 ٢.٥ ٥ بشدةموافق 

 ٥.٠ ١٠ موافق

 ٥.٠ ١٠ ال رأي

 ١١٠٥٥.٠ معارض

 ٣٢.٥ ٦٥ بشدةمعارض 

 ٢٠٠١٠٠ المجموع

من ١٠رأى  ،ھل من الواجب أن ال يعمل الرجال والنساء في مكان واحد ؟:  وعند السؤال
من أفراد العينة أي ما ٢٠ووافق  ،%٥موافقة بشدة على وجود ھذا الحق أي بنسبة أفراد العينة ال

منھم أي  ٨٥وعارض  ،%٧.٥بال رأي بنسبة  ١٥في حين أجاب  ،من حجم العينة% ١٠نسبته 
وھو ما يوضحه جدول ، %٣٥بة من أفراد العينة بنس ٧٠في حين عارض بشدة ، %٤٢.٥بنسبة 

)٣٣(.  



ً ( المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية والعامة واقع"ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤٠  ")قطاع غزة نموذجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .يعمل الرجال و النساء في مكان واحديجب أن ال   ):٣٣(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار

 ٥.٠ ١٠ بشدةموافق 

 ١٠.٠ ٢٠ موافق

 ٧.٥ ١٥ ال رأي

 ٤٢.٥ ٨٥ معارض

 ٣٥.٠ ٧٠ بشدةمعارض 

 ٢٠٠١٠٠ المجموع

 ٥وافق بشدة , ھل انتخاب المرأة في مجلس النواب يھدد حياتھا األسرية ؟ :  وعند التساؤل
بال  ٢٥و أجاب  ،%٧.٥منھم بنسبة  ١٥ووافق ، من حجم العينة% ٢.٥لعينة أي ما نسبته أفراد ا

 ٥٠وعارض  ،%٥٢.٥من أفراد العينة بنسبة ١٠٥في حين عارض  ،%١٢.٥رأي بما نسبته 
  ).٣٤(ويتضح ذلك من جدول   ،%٢٥بنسبة 

  .انتخاب المرأة في مجلس النواب يھدد حياتھا األسرية  ):٣٤(جدول 

 النسبة المئوية العدد رالتكرا

 ٢.٥ ٥ بشدةموافق 

 ٧.٥ ١٥ موافق

 ١٢.٥ ٢٥ ال رأي

 ١٠٥٥٢.٥ معارض

 ٢٥.٠ ٥٠ بشدةمعارض 

 ٢٠٠١٠٠ المجموع

من  ١٠وافق بشدة : أما عند مناقشة أن القوامة للرجال وينطبق ذلك على مجلس النواب
وأجاب ، %١٢.٥منھم بنسبة  ٢٥ في حين وافق ،من حجم العينة% ٥أفراد العينة أي ما نسبته 

في حين عارض  ،%٤٥من أفراد العينة بنسبة  ٩٠وعارض ذلك  ،%١٠بال رأي أي بنسبة  ٢٠
  ).٣٥(وھو ما يوضحه جدول   ،%٢٧.٥من أفراد العينة بنسبة  ٤٥ذلك بشدة 



 ٣٤١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رياض العيلة

  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .تنطبق القوامة للرجال على مجلس النواب  :)٣٥(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار

 ٥.٠ ١٠ بشدة موافق

 ١٢.٥ ٢٥ موافق

 ١٠.٠ ٢٠ ال رأي

 ٤٥.٠ ٩٠ معارض

 ٢٧.٥ ٤٥ بشدة معارض

 ٢٠٠١٠٠ المجموع

 ،ھل العمل السياسي واالنتماء إلى األحزاب السياسية للرجال فقط ؟:  أما عند االستفسار
ووافق  ،ينةمن حجم الع% ١٠من األفراد الذين شملتھم العينة بموافق جداً أي ما نسبته  ٢٠أفاد 
 ٧٠وعارض جداً  ،من حجم العينة% ٤٠منھم بنسبة  ٨٠وعارض ذلك  ،%١٥منھم بنسبة  ٣٠

  ).٣٦(وھو ما يتضح من خالل جدول  ،%٣٥من األفراد بنسبة 

  .العمل السياسي واالنتماء إلى األحزاب السياسية للرجال فقط  ):٣٦(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار

 ١٠.٠ ٢٠ بشدةموافق 

 ١٥.٠ ٣٠ موافق

 ٤٠.٠ ٨٠ معارض

 ٣٥.٠ ٧٠ بشدةمعارض 

 ٢٠٠١٠٠ المجموع

من أفراد  ١٥وافق بشدة  ،ھل الرجال ھم األكفاء للمناصب السياسية ؟:  وعند االستفسار
في حين أجاب  ،%٣٠منھم بنسبة  ٦٠ووافق  ،من حجم العينة% ٧.٥العينة وھو ما نسبته 

في حين  ،%٣٢.٥من أفراد العينة أي بنسبة  ٦٥وعارض  ،%٥منھم بال رأي أي بنسبة ١٠
وذلك ما يتضح من  ،من حجم العينة% ٢٥من أفراد العينة وھو يمثل ما نسبته  ٥٠عارض بشدة 
  ).٣٧(خالل جدول 

  



ً ( المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية والعامة واقع"ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤٢  ")قطاع غزة نموذجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .الرجال ھم األكفاء للمناصب السياسية :)٣٧(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار

 ٧.٥ ١٥ بشدةموافق 

 ٣٠.٠ ٦٠ موافق

 ٥.٠ ١٠ ال رأي

 ٣٢.٥ ٦٥ معارض

 ٢٥.٠ ٥٠ بشدةمعارض 

 ٢٠٠١٠٠ المجموع

من أفراد العينة  ٥وافق بشدة  ،صناعة القانون عمل للرجال فقط ؟ ھل:  أما عند السؤال
بال رأي أي ما نسبته  ٥و أجاب  ،%١٢.٥منھم أي ما نسبته  ٢٥في حين وافق  ،%٢.٥بنسبة 
فرداً  ٦٠وعارض بشدة  ،من حجم العينة% ٥٢.٥ي ما نسبته أ ١٠٥في حين عارض  ،%٢.٥

  ).٣٨(وذلك ما يرصده جدول  ،من حجم العينة% ٣٠بنسبة 

  .صناعة القانون عمل للرجال فقط  ):٣٨(جدول 

 النسبة المئوية العدد التكرار

 ٢.٥ ٥ بشدةموافق 

 ١٢.٥ ٢٥ موافق

 ٢.٥ ٥ ال رأي

 ١٠٥٥٢.٥ معارض

 ٣٠.٠ ٦٠ بشدةمعارض 

 ٢٠٠١٠٠ المجموع

من أفراد  ٢٠أجاب  ،وعند التساؤل ألفراد العينة عن مناسبة الظروف حالياً النتخاب المرأة
بال  ٥في حين أجاب  ،%١٥منھم أي ما نسبته  ٣٠ووافق  ،%١٠العينة بموافق جداً أي بنسبة 

ض في حين عار ،%٣٧.٥فرداً بنسبة  ٧٥وعارض ذلك  ،من حجم العينة% ٢.٥رأي بنسبة 
  ).٣٩(وذلك ما يتضح من جدول  ،%٣٥من أفراد العينة بنسبة  ٧٠بشدة 



 ٣٤٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رياض العيلة

  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .الظروف غير مناسبة حالياً النتخاب المرأة  :)٣٩(جدول 

 التكرار العدد النسبة المئوية

 بشدة موافق ٢٠ ١٠.٠

 موافق ٣٠ ١٥.٠

 ال رأي ٥ ٢.٥

 معارض ٧٥ ٣٧.٥

 بشدةمعارض  ٧٠ ٣٥.٠

٢٠٠ ١٠٠  المجموع

من أفراد العينة ١٥فقد أجاب :  لنساء عاطفيات وال يستطعن احتمال العمل السياسيأما أن ا
 ،من العينة% ١٧.٥منھم أي ما نسبته ٣٥و وافق  ،من حجم العينة% ٧.٥بموافق جداً بنسبة 

في حين عارض  ،%٣٧.٥منھم بنسبة  ٧٥وعارض  ،%١٠آخرون  بال رأي بنسبة  ٢٠وأجاب 
  ).٤٠(كما في جدول  ،فراد الذين شملتھم االستبانةمن األ% ٢٧.٥بشدة بنسبة   ٥٥

  .النساء عاطفيات وال يستطعن احتمال العمل السياسي  ):٤٠(جدول 

 التكرار العدد النسبة المئوية

 بشدةموافق  ١٥ ٧.٥

 موافق ٣٥ ١٧.٥

 ال رأي ٢٠ ١٠.٠

 معارض ٧٥ ٣٧.٥

 بشدةمعارض  ٥٥ ٢٧.٥

 المجموع ٢٠٠ ١٠٠

  
  النتائج

لى نتيجة مؤداھا إن في ضوء فرضياتھا التي تم مناقشتھا خالل متنھا إلدراسة ا توصلت
تقف عائقا أمام المرأة للوصول إلى المواقع السياسية المتقدمة، يمكن أن نجملھا في  عواملھناك 

  :  العوامل الرئيسة التالية



ً ( المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية والعامة واقع"ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤٤  ")قطاع غزة نموذجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  العوامل االجتماعية   .١

السائدة، التي تعتقد بفقدان المرأة النظرة للمرأة في المجتمع الشرقي حيث الثقافة  -
  .لمؤھالت المساواة مع الرجل

على الرغم من رفض المرأة للتقاليد والممارسات العائلية والعشائرية بشأن ترشيحھا  -
ً في تغييب المرأة لتمثيلھا  في االنتخابات أال أن ھذه الممارسات قد لعبت دوراً مھما

  .بنسبتھا الحقيقية في المجلس التشريعي

إشكالية وعي المرأة لقدراتھا حيث سيادة الثقافة التي تعتبر الرجل عنصر البناء  -
  .االجتماعي، فالمرأة جزء من ھذه الثقافة التي أفقدتھا الثقة بقدراتھا مع الزمن

الزواج المبكر الذي يقحم المرأة في مسئوليات تحول دون استمرار اندماجھا  -
من النساء الفلسطينيات يتزوجن تحت سن % ٣٧ ومشاركتھا بالمجتمع حيث أن نسبة

سنة وھو سن الطفولة في القانون الدولي وبشكل خاص حقوق الطفل، وكثرة عدد  ١٧
أفراد األسرة حيث تمتاز األسرة الفلسطينية بكثرة العدد وتتجاوز الخمسة أوالد بما 

زمين الال -على الرغم من توزيع الوقت  –يعني ذلك من استنزاف للجھد والوقت 
  .للمشاركة في مؤسسات المجتمع

  العوامل االقتصادية  .٢

أزمة الدور لدى المواطن حيث ترتفع نسبة البطالة في المجتمع التي تحد من دور  -
فالفرد العاطل عن العمل ال يمكنه االنتماء التحاد نقابي مثالً، وترتفع تلك . األفراد

اء خارج القوى العاملة حيث تبلغ نسبة النسبة أكثر بين النساء حيث تعتبر غالبية النس
سنة فأكثر خارج القوى العاملة مقارنة  ١٤من اإلناث ممن تبلغ أعمارھن % ٨٤

  .فقط من الذكور% ٣٢بحوالي 

  العوامل السياسية  .٣

تشابك البرنامجين الوطني واالجتماعي بحيث أعطيت األولوية للتحرر الوطني مما  -
  . بالمرأة وقضاياھاسبب تجاھل، أو تأجيل االھتمام 

تراجع مكانة األحزاب المؤيدة لقضايا المرأة وتحررھا ومساواتھا بالرجل، على  -
الساحة الفلسطينية وتنامي األحزاب المحافظة التي تدعو إلى منح المرأة حقوقھا كأحد 

  .أفراد المجتمع الشرقي

التأييد التام لمشاركة الثقافة العامة السائدة في المجتمع الفلسطيني لم تصل إلى درجة  -
  .المرأة مع الرجل في العمل السياسي على قدم المساواة



 ٣٤٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رياض العيلة

  ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــ

حيث  -بسبب عادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني المحافظ  –صورة المرأة عن نفسھا  -
أن الغالبية من النسيج النسائي للمجتمع الفلسطيني تتصور أن العمل العام والسياسي ال 

 .مشاركتھا في المراحل النضالية المختلفة ضد االحتالليالءم المرأة على الرغم من 

  العوامل القانونية  .٤

م، أدى إلى تقليل ١٩٩٦أدى نظام الدوائر االنتخابي الذي عمل به في انتخابات عام  -
حيث لم يضمن . الفرص أمام المرأة الفلسطينية لتحقيق فوز أفضل في االنتخابات

  ).العائلية والعشائرية(االجتماعية  تمثيال حقيقيا للمرأة، بسبب العوائق

انخفاض أمكانية ترشيح المرأة لدى األحزاب السياسية، ألن نظام الدوائر االنتخابية  -
  . يعطى فرصا أكبر للرجال بالفوز مقارنة مع المرأة

  .تعزيز العشائرية والعائلية التي تقف أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة -

  .د قانون يعالج األبعاد االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية للمرأةعدم وجو -
  

  الخالصة

خلصت الدراسة إلى ما أظھره تحليل االستبانة لواقع المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية 
  :بالتأكيد على مجموعة من الحقائق التالية

البية العامالت فيھن يتراوح وأن غ -قطاع غزة  –تركز المؤسسات النسوية في مدن  .١
  .عاما ويتمتعن بمؤھل علمي أدناه درجة البكالوريوس ٥٠ـ٢٠أعمارھن ما بين 

تؤكد غالبية المستفتيات على فتح جميع المناصب القيادية بما فيھا الرئاسة أمام الجميع دون  .٢
  .تمييز في الجنس

ثلة في المجلس التشريعي ألنه تؤكد غالبية المستفتيات على أنه يجب أن تكون المرأة مم .٣
ممارسة لحقھن الدستوري، وال يوجد أي فروق ذات داللة حول قدرة المرأة في العمل في 

  .الجنس النظر عنالمجلس التشريعي بغض 

عائق يستدل من إجابات المستفتيات أن الموروث الثقافي والعشائري واألفكار التقليدية ھي  .٤
  .ھا في الحياة العامة والسياسية بشكل خاصأمام عمل المرأة ومشاركت رئيس

تؤكد المرأة والحركة النسوية بشكل قاطع على مشاركتھا باالنتخابات انتخابا وترشيحا  .٥
  .رافضة بذلك أية دعوة إلقصائھا عن الترشيح واقتصارھا على االنتخاب فقط

خبة، فقد توزعت في المؤسسة التشريعية والمؤسسات المحلية المنت محاصصةحول مفھوم ال .٦
النسبة بينھما بالتساوي بمعنى أن ھذا النظام يؤدي إلى إلغاء مساواة حقوق المرأة، وبنفس 

  .الوقت أن ھذا النظام يؤدي إلى حفظ حقوقھن



ً ( المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية والعامة واقع"ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤٦  ")قطاع غزة نموذجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )١( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ترفض المرأة رفضا قاطعا مقولة إن المرأة ال تصلح للعمل السياسي مؤكدة أن باستطاعتھا  .٧
  .حتى قيادة األحزاب السياسيةممارسته وتمثيل الرجال ومصالحھم و

  
  التوصيات

  :  توصي الدراسة لتطوير مشاركة المرأة السياسية تحقيق األتي

وضع خطة عامة تتبناھا السلطة الوطنية الفلسطينية والھيئات المتخصصة لتدريب القيادات  -
التنموي في  النسائية، للدفع بھن اتجاه زيادة الوعي السياسي للمرأة الفلسطينية للقيام بدورھا

  .بناء المجتمع

تمكين المرأة من القيام بتحسين شروط مشاركتھا في االنتخابات، وصوالً إلى تعزيز ودعم  -
   .سياسية والنظام السياسي بشكل عامفرص المرأة للتأثير على العملية ال

تدريب الناخبات على ممارسة حقوق المواطنة من خالل إتاحة الفرصة لھن للتعبير عن  -
  .ائھن السياسية، واكتساب مھارات المناقشة في مختلف المجاالتأر

نظام انتخابي يقوم على أساس تعزيز دور األطر واألحزاب السياسية والمجتمع  إنشاء -
   .والنظام االنتخابي النسبي ھو القادر على تعزيز دور األطر واألحزاب. المدني ومؤسساته

اركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وصوالً تنفيذ حمالت توعية جدية حول أھمية مش -
  .  إلى بناء مجتمع مدني يقوم على مبدأ المساواة والعدالة

في  تمثلهفي البناء والمشاركة في اتخاذ القرار حسب ما  األساسيبأن تأخذ المرأة دورھا  -
  . نحو خمسين بالمائة من المجتمع إلىالمجتمع والذي يشير 

ة بعقد الدورات التدريبية لھن في مجال المشاركة السياسية والتعريف كما توصي الدراس -
   .بحقوقھن ومفاھيم الديمقراطية وممارستھا في المجتمع

عمل التأھيل الالزم لھن في المجال االنتخابي ومعرفة حقوقھن االنتخابية كمرشحة وناخبة  -
  . عمع المفاھيم الدينية والبيئية في داخل المجتم يتعارض بما ال

السياسية واالجتماعية واالقتصادية وتساھم في دمج المرأة  األبعادسن القوانين التي تعالج  -
في المجتمع، أسوة بمشاركتھا في المراحل النضالية والجھادية التي خاضتھا وتخوضھا 

  . ضد االحتالل للحصول على االستقالل الوطني

لذي سيعمل على ضمان االستقرار السياسي سن قانون انتخابي يعتمد على النسبية الكاملة ا -
واالجتماعي في المجتمع الفلسطيني، ويحد من القوانين العشائرية والعائلية التي تقف عائقاً 

 .أمام مشاركتھا في الحياة السياسية والعامة
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  المراجع
  

  الوثائق

 العدل لعام،وقانون االنتخابات / ١٢ـ١م المواد من ١٩٩٥لعام،  ١٣قانون االنتخابات رقم  -
  .م٢٠٠٥

التي صدرت عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورتـــه التي عقدت في / وثيقة االستقالل -
  .م١٩٨٨نوفمبر،  ١٥الجزائر بتاريخ 

م، ٢٠٠٣مارس،  ١٩بتاريخ  ٢الوقائع الفلسطينية العدد ممتاز / القانون األساسي المعدل -
  .٢٦المادة رقم 

الفترة األولى بتاريخ /الدورة التاسعة/ي المجلس التشريعيتقرير اللجنة القانونية ف -
  .م غزة٩/٦/٢٠٠٤

الوقائع الكاملة لجلسات المؤتمر الفلسطيني األول حول الديمقراطية ـ بانوراما المركز  -
  .م١٩٩٤القدس، /الفلسطيني لتعميم المعلومات البديلة

  
  الكتب والدوريات

مجلة شؤون فلسطينية، العدد . "الفلسطينية الحركة النسائية"، )م١٩٩٣(خليل، عوض،  -
  .يوليو أغسطس . ١٤٤/١٤٥

  .غزة/ ـ مطبعة منصور مبادئ العلوم السياسية). م٢٠٠٣(، )د(العيلة، رياض  -

المكتب  – ٢ط الخدمة االجتماعية في مجال تنمية المجتمع). م١٩٩٦(:  عبد الفتاح، محمد -
  .اإلسكندرية –العلمي للنشر

دراسة / المفاھيم السياسية المعاصرة ودول العالم الثالث) م ١٩٨٧( :  )د(م العربي، سويل -
  .المغرب/المركز الثقافي العربي - تحليلية نقدية

/ االنتفاضة وانعكاساتھا على وضعية المرأة الفلسطينية). م ٢٠٠٢( ،)د(شكري صابر -
  .غزة أكتوبر/لمرأةـ مركز شؤون ا دراسة ميدانية على عينة ممثلة لقطاع التعليم العالي

، مواطن المؤسسة ١ط" النساء الفلسطينيات واالنتخابات":  م١٩٩٩) د(سعيد، نادر عزت  -
  .الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ـ رام هللا

  .١٩٩٦رام هللا / الديمقراطية في فلسطين -

تحرير  لعالقة بين الديمقراطية والتنمية دراسة نقديةا. )م١٩٩٧(. معوض، جالل عبد هللا -
  .مركز الدراسات اآلسيوية جامعة القاھرة/ محمد السيد سليم و نيفين عبد المنعم مسعد
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  مواقع االنترنت

  . المرأة الفلسطينية بين المشاركة السياسية الحقيقية واإلشراك التجميلي:  نزال، ريما كتانه -
http:  //www.rezgar.com/debat/show.art.asp?t=1&aid=17869 

  )٧(جدول رقم : لجنة االنتخابات المركزية في فلسطين -
http/www.election.ps/pdf/result/.pdf. 

  قراءة نسويه لنتائج االنتخابات المحلية الفلسطينية في مرحلتھا األولى:  نزال، ريما كتانة -
http:  //www.rezgar.com/debat/show.art.asp?t=1&aid=17869 

الموقع  ٨ص  واقع المرأة ومتطلبات التنمية البشرية في الوطن العربي: غباش، موزة -
  www.balagh.comLwomanLh909L2r0u8ndo.htm:  االلكتروني

 المشاركة السياسية للمرأة من خالل االتحادات والنقابات :عطا هللا، أكرم -
http:  //www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=766 

  www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=9703:  http//الصوراني، غازي  -

 ١٣كانون ثاني / المرأة الفلسطينيـة والسياسـة).  م ٢٠٠٥( :  )د(جاد، إصالح  -
http:  //www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=766 

  

  المراجع باللغة األجنبية

- Union Interparlementaire, les femmes dans les parlements: moyennes 
mondiales et régionales au 23 décembre 2002 

  

  

  


