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 :اإلهداء

 إلى من أشتاق إليه بكل جوارحي.... وطني الغالي رغم وجودي فيه.

 إلى كل  النساء السوريات اللواتي كن  في الصفوف األولى بثورة الحرية والكرامة 

 إلى كل  النساء اللواتي لديهن  إيماٌن بثورة الحرية والكرامة، الثورة السورية

لكل  امرأة مازال لديها اإليمان الراسخ بجدوى العمل النسوي للوصول بالنساء السوريات  

 لحقوقهن  المنشودة.

 إلى النساء السوريات المعتقالت بسجون نظام األسد

إلى من علَّمتني كيف أقف بكل ثبات فوق األرض، إلى أمي التي كانت ومازالت مثلي 

 ُحب  الخير، والعطاء. . .األعلى بالتضحية، والعمل الدؤوب، و

يُت منهم النصح والدعم، إلى أ.ايفا عطفة  إلى جميع من تلقَّ

 أهديكم خالصة ُجهدي العلمي
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 ملّخص الدراسة:

نظراا للتغييرات السريعة التي تطرأ على العالم، وعلى النظام الدولي بشكل عام، وأثره على الحياة 

ل نصف المجتمع، وهي المتأثرة السياسية، وكون النساء جزءاا  ال يتجزأ من المجتمع، وكون المرأة تشك 

باألحداث المتسارعة في العالم مع الرجل، جاءت هذه الدراسة للوقوف على أهم المعوقات االقتصادية 

 والقانونية التي تحد  من المشاركة السياسية للنساء.

هو المنهج الوصفي التحليلي، حيث تناولت في البداية تم تحديد المنهجية المتبعة في الدراسة، و

منهجية البحث انطالقا من طرح اإلشكالية، وأهمية الموضوع، مع ذكر أسباب اختيار الموضوع والهدف 

 منه، وكذلك تحديد مجاالت الدراسة.

ها: مفهوم السياسة، والمشاركة السياسية، المعوقات ...الخ  كما تم تحديد المفاهيم، أهمُّ

ثت عن المعوقات التي تحد  من المشاركة السياسية للنساء.وتم عرض   الدراسات السابقة التي تحدَّ

كما تمَّ توضيح خصائص المشاركة السياسية، أنواع المشاركة السياسية، أهمية المشاركة السياسية 

 للمرأة، مراحل المشاركة السياسية، أشكال المشاركة السياسية للمرأة.

لتطرق لواقع المشاركة السياسية للنساء العربيات، باإلضافة لواقع المشاركة في الفصل الثالث تم  ا

السياسية للنساء السوريات، كما تم الحديث عن المعوقات االقتصادية التي تحد  من مشاركة المرأة 

قات القانونية التي تحد  من مشاركة المرأة العربية، والمعوقات االقتصادية  التي العربية، باإلضافة للمعو 

تحد  من المشاركة السياسية للمرأة في سوريا، والمعوقات القانونية التي تحد  من المشاركة السياسية 

 للمرأة في سوريا.

نة عشوائية، وفي هذا الفصل  ا في الفصل الرابع، فقد تم جمع البيانات عن طريق االستمارة وأخذ عي  أم 

افة لتفريغ البيانات في ضوء التساؤالت األساسية ، باإلضالعمل الميداني وتحليل البياناتتم توضيح 

للدراسة، وتحليل المعطيات وتفسيرها في ضوء ما جاء في الجانب النظري، والوصول إلى نتائج 

 الدراسة الميدانية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 6 - 
 

مة  مقدِّ

ة على كافة األصعدة،  عصفت بالمجتمعات العربية عامة، والمجتمع السوري بصفة خاصة، أزمات عد 

على المستويين الداخلي والخارجي. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الشأن: على من تقع 

 مسؤولية التغيير وتجاوز تلك األزمات، وبالتالي إنجاز التجديد والتنمية؟

ُتعتبر الطاقة البشرية من أهم  عوامل التنمية والتغيير السياسي واالجتماعي واالقتصادي، والمرأة 

ل نصف هذه  اا في تغيير دور تشك  راا هام  الطاقة، وُتعد  مساهمتها في عملية التنمية االجتماعية مؤشِّ

 المرأة في هذه المجتمعات.

إال أن  تجارب الدول النامية والمتقدمة سواء االشتراكية أو الرأسمالية، أثبتت أن  التغييرات التي طالت  

ر كثيراا في إحداث تغيي ر حقيقي وجذري في دور المرأة ومكانتها، ألن  القوانين والتشريعات لم تؤثِّ

التغيير لم يَطل المفاهيم والقيم الثقافية السائدة، لذلك لم يعد من الصحيح طرح قضية المرأة على 

 أن ها قضية منفصلة عن الجنس اآلخر، وعن قضايا المجتمع.

تواها االجتماعي لقد شهدت المرأة الغربية حركة من النضاالت من أجل تحسين وضعها، ورفع مس

التي أعطت االنطالقة  واالقتصادي والسياسي، وعَرَفت هذه الحركة أوجها مع الثورة الصناعية

قيمة المرأة، واستبدلتها بفلسفة  تحط  منالحقيقية لكل التطورات المعاصرة، وأنهت الفلسفة التي 

ى هذا الوضع إلى دخول سياسية جديدة تأخذ بعين االعتبار القوة النسائية في الحياة العامة.  وقد أد 

 المرأة الغربية المجال السياسي وتبوئها مناصب عليا.

أما المرأة العربية، فبالرغم من التحسينات الطفيفة التي شهدها وضعها في المجال السياسي، 

ة الصحة والتعليم، إال أن ها مازال م الواضح في اقتحامها مجاالت العمل األخرى بقوة، وخاص  ت والتقدُّ

تقدير كفاءتها في المجال  تعاني من ضعف االهتمام بها من طرف السلطات والمجتمع، وعدم

 السياسي.

وكامتداد للمرأة العربية يشهد التاريخ للمرأة السورية دورها السياسي واالجتماعي والثقافي، إذ كان 

نظام األسد األب على  وحتى بداية استيالء 1920لها دورٌ واضح بالعمل السياسي واالجتماعي منذ عام 

 الحكم، وتأطير دور المرأة السورية باالتحاد العام النسائي. 

في سوريا عادت المرأة السورية للمشاركة بقوة في هذا الحراك، فأصبحنا نراها في  2011وبعد حراك 

ات، وكانت بجانب الرجل في صفوف الثورة. ورغم وجود قوانين  المظاهرات واالعتصامات والتنسيقي 

 داعمة للمشاركة السياسية للمرأة إال إن  مشاركة النساء السوريات في المجال السياسي مازال محدوداا.

من هذا المنطلق جاء اختيار موضوع المعوقات التي تواجه المشاركة السياسية للنساء السوريات، 

ت سياسية أو بهدف الكشف عن أهم  المعوقات التي تحد  من المشاركة السياسية للنساء من معوقا

اجتماعية أو اقتصادية، والتعرف على اإلسهامات الفعلية لقوى الحكم المحلي والحكومي، والتعرُّف 

على العالقة بين بعض المتغيرات االجتماعية والمعوقات، باإلضافة للتعرف على الكيفية التي يمكن 

 من خاللها التغلب على هذه المعوقات.
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 الفصل األول: منهجية البحث

 

 الجزء األول:

 مشكلة البحث:

/  1973نص الدستور السوري على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وفقاا للدستور السوري الدائم لعام 

لكل  مواطن حقُّ اإلسهام في الحياة السياسية واالقتصادية " 1المادة السادسة والعشرون

م القانون ذلك اطن في القانون تعني كل شخص يحمل . وكلمة مو"واالجتماعية والثقافية، وينظِّ

 الجنسية السورية ذكراا كان أم أنثى. 

ت المادة الخامسة واألربعون رأة جميع الفرص التي تتيح لها تكفل الدولة للم":1973من دستور  2كما نص 

الة والكاملة في الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، وتعمل على  المساهمة الفع 

 "لة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي االشتراكيإزا

لمواطني الجمهورية " :3في المادة الثانية 100بالمرسوم  2011وأيضا نص  قانون األحزاب السوري لسنة 

 ."العربية السورية الحق  في تأسيس األحزاب السياسية واالنتساب إليها وفقا ألحكام هذا القانون

الت التي يشهدها المجتمع السوري زيادة مشاركة المرأة في جميع نواحي الحياة إن    من أهم  التحو 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية، إال أن  نسبة مشاركتها في الحياة السياسية ال تزال 

نظيم نقابي خاص محدودة رغم الضمانات الشكلية في الدستور وقانون األحزاب واالنتخابات، ووجود ت

 بالنساء هو االتحاد العام النسائي سابقا. 

لكل  هذا ولغيره، جاءت هذه الدراسة للوقوف على أهم  المعوقات التي تحد  من المشاركة السياسية 

للمرأة السورية بشكل عام، إذ أن  هناك معوقات اقتصادية تحد  من المشاركة السياسية للمرأة السورية، 

، باإلضافة للمعوقات القانونية  وتتعلق المعوقات االقتصادية بالوضع المعيشي للمرأة والعمل مثالا

المتعلقة ببعض القوانين التي تحد  من المشاركة السياسية للمرأة السورية، كقانون األحوال الشخصية، 

خ فكر ال مجتمع وقوانين األحزاب واالنتخابات واإلدارة المحلية وغيرها، باإلضافة للدستور الذي رس 

 الذكوري.

 تساؤالت البحث:

ما أهم  المعوقات االقتصادية والقانونية التي تحد  حاول البحث اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي: 

 ينبثق عن التساؤل العام عدة تساؤالت فرعية وهي:من المشاركة السياسية للنساء السوريات؟ 

 السياسية للمرأة السورية؟ما عالقة المستوى المعيشي لألسرة بالمشاركة  ●

 ما عالقة االستقالل المادي للمرأة بالمشاركة السياسية؟ ●

 ما مدى تأثير انشغال المرأة بقضايا األسرة واألطفال على المشاركة السياسية؟ ●

 ما هو أثر األمان الوظيفي على المشاركة السياسية للمرأة السورية؟ ●

 المشاركة السياسية للمرأة السورية؟على  107ما هو أثر قانون اإلدارة المحلية  ●

                                                           
1https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50270/19/3/2020 
2https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50270/19/3/2020 
3http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=55105&cat=4399&/20/3/2020 
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 ما هي العالقة بين جندرة الدستور والمشاركة السياسية للمرأة السورية؟ ●

 ما هو أثر التمكين القانوني على المشاركة السياسية للمرأة السورية؟ ●

 

 أهمية البحث:

 تنبع األهمية النظرية والعملية لهذه الدراسة من خالل ما يلي:

د من مشاركة المرأة السورية في الحياة السياسية، إن  هذه الدراسة  - تبحث في المعوقات التي تح 

وذلك نظراا للمستوى المتدني لتلك المشاركة، السيما إذا ما قورنت بمستوى التطور الذي 

يشهده السياق السوري في مختلف المجاالت، حيث إن  تلك المشاركة لم تتماَش مع هذه 

لية السياسية في سوريا، من خالل استثمار جهود وقدرات نصف التطورات بما ينسجم مع العم

 المجتمع )المرأة(.

ز على موضوٍع من أهم موضوعات البحث في علم االجتماع  - تنبع أهمية الدراسة من كونها تركِّ

ل نسبة كبيرة  وفي مجال المرأة، والمشاركة السياسية، وقضايا األمن اإلنساني، ذلك أن  المرأة تشكِّ

 تمع عامة.من المج

سُتفيد نتائج هذه الدراسة أصحاب القرار والفاعلين بالملف السوري في الوقوف على أهم   -

المعوقات التي تحول وتحد  من مشاركة المرأة في الحياة السياسية تحديداا، مما يساعد في خلق 

 االستراتيجيات وبناء الخطط المناسبة.

ماا، والمشاركة السياسية للنساء السوريات بريف تساعد الباحثين والمهتمين بقضايا النساء عمو -

 حلب خصوصاا، في التنمية المجتمعية، وفي إثراء الدراسات المهتمة بقضايا النساء.

 أهداف البحث:

 التعرُّف على أهم  المعوقات االقتصادية التي تحد  من المشاركة السياسية للنساء السوريات. ●

 التي تحد  من المشاركة السياسية للنساء السوريات. التعرُّف على أهم  المعوقات القانونية ●

 مجاالت البحث:

 المجال البشري والمكاني:  -

ُطبِّقت الدراسة على مجموعة من النساء المتواجدات بريف حلب الشمالي، واللواتي يتمتعن بحق 

االنتخاب. والنساء العامالت والعضوات في المجالس المحلية، والحكومة السورية المؤقتة، 

 والنقابات المهنية، والمتواجدات بريف حلب الشمالي والشرقي.

 المجال الزمني: -

 .1.2.2021، وانتهت بتاريخ 2020بدأت الدراسة في الشهر الثاني من 

 منهج البحث:

 تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي باالعتماد على االستمارة كأداة لجمع البيانات.

 عّينة البحث: 

نة عشوائية من مجتمع البحث في ريف حلف الشمالي ومقدارها  ر  97تم أخذ عي  امرأة بسبب عدم توف 

تم  تطبيق االستبيان في مناطق مختلفة من ريف حلب إحصائيات رسمية حول مجتمع الدراسة، 

 الشمالي والشرقي.
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 الجزء الثاني:

 مفاهيم البحث:

ويتكون  Participateكلمة المشاركة مشتقة من أسم المفعول للكلمة الالتينية  تعريف المشاركة: -

 وبالتالي ،”بـ القيام“وتعني  Compareوالثاني  Partبمعنى جزء  parsهذا المصطلح من جزأين األول 

ن To take part تعني المشاركة .ومن التعريفات العامة التي تناولت مفهوم  4أي القيام بدور معيَّ

)المشاركة( بشكل عام نجد: المشاركة هي المساهمة الرسمية وغير الرسمية لألفراد والجماعات 

. 5في كل أنشطة المجتمع االقتصادية والسياسية واالجتماعية بهدف تحقيق الصالح العام

صيب من شيء ما، أي أن  المشارك له ويمكن تعريف المشاركة أيضاا بأن ها: حصول الفرد على ن

. وبالتالي يمكن تعريف المشاركة بأنها: المساهمة الرسمية، وغير 6نصيٌب في الشأن العام

الرسمية، لألفراد والجماعات في األنشطة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وحصول الفرد أو 

 الجماعة على نصيٍب من الشأن العام.

سة لغةا مشتقة من مصدر الفعل )ساس(، وتأتي هذه الكلمة بمعنى تدبير السيامفهوم السياسة:  -

شؤون الناس وتمل ك أمورهم والرياسة عليهم، ونفاذ األمر فيهم، وهذه الكلمة تستخدم للداللة 

على العديد من المعاني األخرى، مثل معاني القيادة والرئاسة والمعاملة والحكم والتربية 

ديفيد "لـ  "علم التخصيص السلطوي للقيم"السياسة على أن ها: . ويمكن تعريف 7والترويض

، وهذا ألن  أي  قرار ينطوي بالضرورة على تكريس وتدعيم لقيمة مادية أو معنوية محددة. "ايستون

ق "أي  هي أسلوب التسوية السلمية للصراعات عبر الحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول وسط توفِّ

ة المصالح المخَتلَ  علم تجريبي يهدف إلى دراسة تشكيل ". كما يمكن تعريفها بـ"ف عليهابين كاف 

ال  "كابالن  ". ويجب مالحظة إن  كلمه سلطان هنا في إطار تعريف8"السلطان والمشاركة فيه

ا من التعريفين يتفقان في إن  هناك أمراا يصدر من صانع  تختلف عن تعريف ايستون للسياسة. إن  كال 

 لمحكومون.القرار، ويخضع له ا

د التعريفات االصطالحية لمفهوم المشاركة السياسية، وذلك يعود المشاركة السياسية:  - تتعدَّ

ى إلى صعوبة وضع تعريٍف  د المحاوالت الفكرية التي تناولت هذا المفهوم، وهذا األمر أد  إلى تعدُّ

د لهذا المفهوم. ومن هذه التعريفات نجد: المشاركة السياسية تعنى  ركة أعداد كبيرة مشا"محدَّ

المشاركة السياسية تعنى "ويعرِّفها طارق أيضا  9."من األفراد والجماعات في الحياة السياسية

مشاركة أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع في أكبر عدد ممكن من األنشطة والمجاالت، بحيث 

العملية "بأنها . كما عر فها محمد 10"تتماشى هذه المجاالت مع قدرات ومتطلبات هؤالء األفراد

التي يمكن من خاللها إن يقوم الفرد بدور في الحياة السياسية بقصد تحقيق أهداف التنمية 

                                                           
 106( ص 1999.طارق محمد عبد الوهاب، سيكولوجية المشاركة السياسية، ) دار غريب للطباعة والنشر ، 4

 
والعلوم االجتماعية، مرأة والمشاركة السياسية في الجزائر، )رسالة ماجستير، كلية العلوم اإلنسانية .بادي سامية،ال5

 .26( ص2005جامعة منتورىقسطنطينة،

 
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=104505عبد، التأصيل الفقهي للمشاركة السياسية، 6
 27بادي سامية، مرجع سابق، ص7
القاهرة، كلية االقتصاد السيد عبد المطلب احمد غانم، المشاركة السياسية في مصر )رسالة دكتوراه، جامعة 8

 .14( ص1979والعلوم السياسية، 
في الوطن العربي، جمعية نهوض وتنمية المرأة،  للمرأة السياسية المشاركة“.أيمان بيبرس، ورقة بحثية بعنوان 9

 4ص 
 
 .14.طارق، محمد عبد الوهاب، مرجع سابق ، ص 10
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االجتماعية واالقتصادية، على أن تتاح الفرصة لكل  مواطن بأن يسهم في وضع األهداف والتعرُّف 

ك الجهود على أفضل الوسائل واألساليب لتحقيقها، وعلى أن يكون اشتراك المواطن في تل

على أساس الدافع الذاتي والعمل الطوعي الذي يترجم شعور المواطن بالمسؤولية االجتماعية 

تجاه األهداف والمشكالت المشتركة لمجتمعه، وأن يعتقد كل فرد أن  لديه حرية المشاركة في 

ة األنشط".كما عر ف شعبان المشاركة السياسية على أن ها: 11"القيم التي يقرِّها المجتمع

السياسية التي يشارك بمقتضاها أفراد مجتمع ما في اختيار حكامه، وفي صياغة السياسة 

العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، أي أنها تعني اشتراك الفرد في مختلف مستويات النظام 

ل المشاركة ". في حين عر فت الدكتورة حفيظة المشاركة السياسية كما يلي: 12"السياسي تمثِّ

نها تقوم على مساهمة المواطنين والمواطنات في قضايا السياسية أ رقى تعبير للديمقراطية، أل 

 .13المدينة أو الحي أو المؤسسة

ها:  تلك األنشطة السياسية التي بمقتضاها يشارك "كما عر فت سامية المشاركة السياسية بأن 

ام، وصياغة السياسة العامة بشكل  مباشر أو غير مباشر، عفوي الفرد أو الجماعات في اختيار الحك 

م، ابتداءا من التصويت، فضالا عن االنتماء الحزبي، أو العمل من خالل أي تنظيم سياسي،  أو منظَّ

ل في مراقبة القرار السياسي وتناوله بالنقد والتقييم  كما ينعكس على اهتماماته التي تتمث 

 .14"وله من أمور تتعل ق بالسياسةوالمناقشة مع اآلخرين، وينعكس أيضاا على معرفته بما يدور ح

بتلك األنشطة اإلدارية التي "المشاركة السياسية  "دائرة معارف العلوم االجتماعية"وتعرِّف 

امه، وفي صياغة السياسية العامة بشكل مباشر أو  يشارك بمقتضاها أفراد مجتمع في اختيار حك 

د 15"العمل والنظام السياسيغير مباشر، أي أن ها تعنى إشراك الفرد في مختلف مستويات  . يؤكِّ

 هذا التعريف على أن  هدف األنشطة هو اختيار الحكام وصياغة السياسة العامة

حرص الجماهير على ممارسة "كما يشير عبد الهادي محمد والي إلى أن  المشاركة السياسية هي: 

لمواقف المختلفة، إلى حقوقها السياسية ابتداءا من التصويت االنتخابي إلى اإلدالء بالرأي في ا

ر في نظام الدولة، كل هذا فضالا عن االنتماء الحزبي أو العمل من خالل  ك بكل حقٍّ مقرَّ التمس 

تنظيم سياسي مشروع ومعترف به، والمشاركة في جهود وأعمال الندوات العامة والمؤتمرات 

ال يقف موقف المتفرج من وحلقات النقاش، وباختصار فإن  الفرد في مثل هذه الحاالت مطاَلٌب بأن 

ط 16"القضايا األساسية والجماهيرية ز على الجانب الرسمي والمخطَّ . إال أن  هذا التعريف يرك 

م للمشاركة السياسية؛ أي أن ه ُيظهر دور وفعالية الفرد في اإلطار التنظيمي، في حين  والمنظَّ

السياسية، ودور اللوبيات أو  أهمل الكثير من مجاالت المشاركة السياسية منها متابعة األحداث

رة في تنظيم معين.  جماعات الضغط التي غالباا ما تكون غير مؤط 

مما سبق نستنتج تعريف المشاركة السياسية: هي انخراط الجماهير من رجال ونساء في ممارسة 

الحقوق السياسية، ابتداء من التصويت إلى االنتخابات، واإلدالء بالرأي، واالنتماء لألحزاب 

                                                           
ية والتطبيق) بيروت: دار النهضة العربية .محمد علي محمد، علي عبدالمعطي محمد، السياسة بين النظر11

 60( ص 1985للطباعة والنشر،  
 
 615شعبان الطاهر األسود، علم اجتماع السياسي، القاهرة، ص 12
المعهد العربي لحقوق /2004.المشاركة السياسية للنساء العربيات / كتاب/الدكتورة حفيظة شقير/13

 2004اإلنسان/تونس 
 جامعة/سامية بادي/ماجستير رسالة/ابيیالن العمل الحزبي العمل تیالتصو ةیاسی.المرأة والمشاركة الس14

 2005/قسنطينة منتوري
 رة،ھالقا والتوزيع، النشر و للطباعة بیغر دار ة،یاسیالس المشاركة ةیكولوجیب: ساھ./طارق محمد عبد الو15

2000 ) 

 108. ص 
 114 ص. 1988 ة،یاإلسكندر ة،یالجامع المعرفة دار ة،یاالجتماع ةیالتنم: والي محمد اديھ.عبدال16
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م ومعترف به من أجل المشاركة المباشرة،  واللوبيات ومجموعات الضغط، أو أي عمل سياسي منظَّ

 أو غير المباشرة، باختيار الحكام وصياغة السياسة العامة للدولة.

الُمعِوقات: وجود مشكالت تؤدي إلى عرقلة التنمية السياسية، خاصة في الدول "المعوقات:  -

. مثل: العوامل االجتماعية 17"ٌر سلبية على المسيرة التنمويةالنامية، ولهذه المشكالت آثا

والثقافية، واالقتصادية، والسياسية، واإلعالمية، التي تحول دون الوصول إلى األهداف ومواقع 

اتخاذ القرار. بالتالي يمكن تعريف المعوقات: بانها اإلشكاليات التي تحول دون تحقيق األهداف 

ة وعرقلة التنمية  ي إلى آثار سلبية على التنمية بشكل المرجو  السياسية، وعدم معالجتها يؤد 

 عام.

 

 الجزء الثالث:

 الدراسات السابقة:

المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية "تناولت الدراسة موضوع  دراسة محمد يوسف الحافي: .1

مع لمحة تاريخية لمشاركة المرأة الفلسطينية السياسية منذ العام  2006-1994في الفترة ما بين 

 . "، مروراا بأهم  المراحل التاريخية التي مرَّت بها القضية الفلسطينية1917

دات المختلفة لمش اركة المرأة الفلسطينية، وهي: االجتماعية، والقانونية ناقشت الدراسة المحدِّ

زت على مشاركة المرأة في االنتخابات، ومشاركتها في مراكز  والسياسية، واالقتصادية. كما رك 

صنع القرار الفلسطيني، ودورها في المنظمات األهلية، ومدى دعم تلك المنظمات لمشاركة 

اجه عمل المؤسسات النسوية على اختالف أنواعها. المرأة السياسية، وأهم الصعوبات التي تو

وألقت الضوء على واقع المرأة الفلسطينية ضمن خارطة العمل السياسي في الضفة الغربية 

استخدمت  18وقطاع غزة، ومعوقات المشاركة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية.

ذه المناهج ومالءمتها لمثل هذه الدراسة المنهج التاريخي الوصفي التحليلي لمناسبة ه

مت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها:  الدراسة. قد 

إن  المرأة الفلسطينية نجحت في تغيير الصورة النمطية التي كان يرسمها المجتمع، على  ▪

 الرغم من التعتيم الذي فرضه االحتالل اإلسرائيلي على وسائل اإلعالم.

ن ▪ حقوق المرأة، والتي تم  تعديله حسب تفاهمات القاهرة  بما أن  القانون الفلسطيني تضمَّ

بين الفصائل الفلسطينية، فإن  الفصائل هي من رفضت تطبيق هذه الصيغة على  2005

 مستوى الدوائر االنتخابية.

ل نصف المجتمع، وهي أقل  تأثيراا في الحياة  ▪
على الرغم من أن  المرأة الفلسطينية تمثِّ

راا بالواقع االجتماعي الفلسطيني.العامة من الذكور، لكن   نجدها أكثر تأث 

 تعقيب على الدراسة:

دات العمل السياسي للمرأة، باإلضافة لواقع المشاركة السياسية  تطرَّقت الدراسة إلى محدِّ

للمرأة، والمعوقات التي تواجه مشاركة النساء، ُأجرَيت الدراسة على النساء في قطاع غز ة عام 

2006 

                                                           
،  1983(، بيروت،  55، مجلة المستقبل العربي، عدد ) "أزمة المشاركة السياسية في الوطن العربي ".معوض، ج .17

 1986. 108ص
 .محمد يوسف الحافي: المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في الضفة الغربية18
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هدفت الدراسة إلى البحث في الحلول الممكنة لإلشكالية السياسية للمرأة ض العيلة: . دراسة ريا٢

الفلسطينية، وعملية تمثيلها في المجالس المنتخبة، والتي ارتبطت في أحد أبعادها بتطبيق نظام 

المحاصصة، ومدى دستوريتها أو عدمها، والكشف عن المعوقات التي تقف أمام مشاركتها في 

سي، وسبل معالجتها من ِخالل وجودها في صنع القرار السياسي. وقد خلصت الدراسة العمل السيا

 إلى النتائج اآلتية:

ه  ▪ لة في المجلس التشريعي، ألن  ه يجب أن تكون المرأة ممث  د غالبية المستفتيات على أن  تؤكِّ

ة العمل في  هن  الدستوري، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول قو  المجلس ممارسة لحقِّ

 التشريعي بغض  النظر عن الجنس.

ا قاطعا مقولة  ▪ ه باستطاعتها "إن  المرأة ال تصلح للعمل السياسي"ترفض المرأة رفضا دةا أن  ، مؤكِّ

 ممارسته، وتمثيل الرجال، ومصالحهم، وحتى قيادة الفصائل السياسية.

 تعقيب على الدراسة:

السياسية للمرأة الفلسطينية، باإلضافة إلى تطر قت الدراسة إلى البحث في الحلول لإلشكاليات 

المعوقات السياسية التي تقف أمام مشاركة المرأة في العمل السياسي، استهدفت العينة النساء 

، لم تتطر ق الدراسة للبحث في المعوقات الشاملة 2006فقط، كما تمت الدراسة في قطاع غزة عام 

 19التي تحد  من المشاركة السياسية للنساء.

سعت الدراسة لمعرفة اتجاهات المرأة والرجل نحو دور دراسة أمل الداغستاني وموسى شتيوي:  .3

محاولة تحديد الصفات والخصائص والقدرات  تشمل الجوانب التالية: المرأة في الحياة السياسية التي

تحديد االتجاهات العامة نحو مشاركة المرأة في الحياة  ،20الالزمة للعمل السياسي كما يراها المبحوثون

تحديد االتجاهات  -السياسية، تحديد المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية، 

 العامة نحو وضع المرأة الحالي في المجتمع األردني.

 2050تخدمة في هذه الدراسة وكان حجم العينة النهائية والمس 1993أجريت الدراسة الميدانية في عام 

 موزعة بين رجال ونساء. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

إن  مشاركة المرأة في الحياة السياسية في المجتمع األردني في هذه الفترة الزمنية مازالت  -

ع اآلن بحقوق سياسية متسا وية ضعيفة وهامشية، وبدون شك  فإن  المرأة األردنية أصبحت تتمت 

ها بدأت تشق   ه كان لها دور سياسي مهم  من الناحية التاريخية، وإْن كان محدوداا، وأن  مع الرجل، وإن 

ل سوى بداية الطريق نحو مساواتهن   طريقها إلى المناصب السياسية العليا، إال أن  هذا ال يشك 

 مع الرجل في المشاركة السياسية.

الة في الحياة  في مجال استعراض المعوقات التي تحد  من - قدرة المرأة على المشاركة الفع 

زت هذه المعوقات على معوقات ثقافية من أهمها: معارضة  السياسية في المجتمع األردني، ترك 

ر  الرجل و المجتمع لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، وعدم تشجيع المرأة للمرأة، وعدم توف 

وقات المرتبطة بالمؤسسات ذات العالقة المباشرة الدافعية لدى المرأة نفسها، ومن أهم المع

بالمرأة هو عدم تشجيع المرأة واالهتمام الكافي بقضاياها من قبل الحكومة والبرلمان، وعدم إيالء 

األحزاب أهمية كافية إلدماج قضايا المرأة ببرامجها، وإدماجها في العمل السياسي الحزبي في 

 المجتمع األردني.

                                                           
. األزهر، غزه. "فلسطينية في المشاركة السياسية والعامة قطاع غزة نموذجا.دراسة رياض العيلة: واقع المرأة ال19

2006 
 1993.دراسة أمل الداغستاني وموسى شتيوي: المرأة األردنية والمشاركة السياسية سنة 20



 

- 13 - 
 

 ت السابقة:تعقيب على الدراسا

زت على االتجاهات العامة للمشاركة السياسية للمرأة، وتطر قت للمعوقات التي  الدراسة السابقة رك 

نة مؤلَّفة من الرجال والنساء في األردن  تحد  من المشاركة السياسية للمرأة بشكل عام. كما درست عي 

ل للمعوقات االقتصادية1993عام  والسياسية التي تواجه المشاركة  ، لم تتطرَّق الدراسة بشكل مفصَّ

 السياسية للنساء.
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 الفصل الثاني: المشاركة السياسية:

 

 أواًل: خصائص المشاركة السياسية:

ُتعتبر المشاركة السياسية هي اللبنة األولية للديمقراطية، فالمشاركة السياسية تكون بدايةا على 

سم المشاركة شكل  رات، ومن ثم ُتترجم إلى أعمال واقعية تراكمية للوصول إلى الديمقراطية. تت  تصو 

 21السياسية بمجموعة من الخصائص الهامة. أبرزها:

عي، ونشاٌط إرادي، حيث أن  المواطنين يقومون بتقديم 1 . إن  المشاركة السياسية سلوٌك تطوُّ

عية لشعورهم بالمسؤولية اال  جتماعية تجاه األهداف والقضايا.جهودهم التطو 

ر الديمقراطية 2 . المشاركة السياسية هي األساس الذي تقوم عليه الديمقراطية، بل إن  نموَّ وتطو 

ع بها كل  إنسان في المجتمع. ف على إتاحة فرص المشاركة السياسية، وجعلها حقوقاا يتمت   يتوق 

ها 3 ُتترجم إلى أعمال فعلية وتطبيقية وثيقة الصلة بحياة . المشاركة سلوٌك إيجابيٌّ واقعي، بمعنى أن 

 وواقع الجماهير.

د بحدود جغرافية معينة، فقد تكون على 4 د، وال تتقيَّ . المشاركة الجماهيرية ال تقتصر على مكاٍن محدَّ

 نطاق محلي أو إقليمي أو قومي.

ي في األفراد الشعور بالمسؤولية، وروح المبادرة، 5 واالعتماد على الذات، والوالء .المشاركة تنم 

 للمجتمع، والرغبة في تحويل األهداف التي يريدون بلوغها إلى واقٍع ملموس.

 ثانيًا: أنواع المشاركة السياسية:

د الوظائف العامة في مختلف السلطات الحكومية،  تتعدد أشكال المشاركة السياسية لتشمل تقلُّ

، وممارسة العمل النقابي واالجتماعي، والتوقيع على سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية

العرائض، وتقديم التقارير بهذا الشأن لدى السلطات المختصة للمطالبة بتحسين أحوال المواطنين، 

 واستخدام مختلف منابر وسائل اإلعالم إليصال صوتها لمختلف المسؤولين بالطرق القانونية.

ظم الديمقراطية، ألن ها تقوم أصالا على المشاركة السياسية ويرتبط مفهوم المشاركة السياسية بالن

ألفراد الشعب، وهذه من أوضح صور الديمقراطية، إذ أن  افتقار النظام السياسي لمبدأ التمثيل النيابي 

 22يعني ببساطة إلغاء حق التمثيل السياسي ألفراد الشعب.

ع أيضاا على مجاالت الحياة الع امة األخرى، مثل االنتساب للنقابات واألحزاب والمشاركة السياسية تتوز 

اا.  والجمعيات بجميع أشكالها وأنواعها، والمشاركة في المناقشات السياسية والتعبير عن الرأي سلمي 

من وجهة نظرنا للمشاركة السياسية أنواٌع مختلفة، ولكل نوع أثٌر مختلف عن النوع اآلخر، وأهم  أنواع 

 واالنتساب للنقابات واألحزاب والجمعيات بجميع فروعها وأنواعها. المشاركة التمثيل النيابي،

                                                           
21. https://www.politics-dz.com/%D8%B5%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-patterns-of-political-participation/ 
22.https://www.ammonnews.net/index.php?page=article&id=82934 
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 ثالثًا: أهمية المشاركة السياسية للمرأة:

بالنسبة للمرأة فإن أهمية مشاركتها السياسية تأخذ طابعاا خاصاا نظراا لخصوصية قضية المرأة، التي 

ها في المجتمع  من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ هي قضية إلغاء جميع أشكال التمييز القائمة ضد 

 23الفرص بينها وبين الرجل. لذلك فإن أهمية مشاركتها السياسية لها أبعاد أخرى.

ز العام.1 ل باألسرة، وتشركها في الحي  ، والمتمث  ز الخاص   .  فهي التي تخرج المرأة من الحي 

رات والرؤى التي تحكم تقاسم األدوار2  بين الرجل والمرأة. . تساعد على إعادة النظر بالتصو 

. هي التي تدفع بقضية المرأة إلى أن تصبح قضية اجتماعية عامة، وليست قضية على هامش قضايا 3

 المجتمع تعنى بها المرأة فقط.

ن النساء من الحصول على الحقوق 4 . إن  مشاركة المرأة في صنع القرارات على جميع المستويات تمكِّ

 وتوجيه المجتمع. وممارستها، والمساهمة في إدارة

. إن  أهمية المشاركة السياسية للمرأة في المستويات المختلفة تخدم فكرة المساواة ليس بين 5

الجنسين فقط، بل بين جميع المواطنين. ومفهوم المساواة بين الجنسين تجسيٌد للمساواة بين 

ممارسة الديمقراطية. المواطنين جميعاا، وتطبيٌق حقيقي لمفهوم المشاركة الذي يعتبر األساس لل

 إن  وجود المرأة في موقع صنع القرار يخدم المجتمع في كافة قضاياه وجوانبه.

ل إحدى آليات التغيير 6 . إن  مشاركة المرأة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل تشكِّ

السياسي  الديمقراطي في المجتمع، التي تساهم في إعادة تركيب بنية هذا المجتمع ونظامه

 استناداا إلى مصالح وحاجات المواطنين الفعلية.

راا لنمو وتعزيز مشاركة المواطن، ومعياراا إلعادة توزيع 7 . ُتعتبر المشاركة السياسية بالنسبة للمرأة مؤشِّ

عالقات القوة بين الجنسين، وتحسين آليات الممارسة الديمقراطية. إن  وجود المرأة في مراكز القوة 

ق المصالح المرتبطة بها، وإبراز قضاياها والدفاع عن حقوقها، والتسريع في إعطائها والسلطة  سيحق 

 دوراا حقيقياا في عملية التنمية للمجتمع بشكل عام.

 من تأثير في حياة المرأة. –القوة والسلطة  –وكل ذلك يعود لما لهذه المراكز 

حكم بأمور حياتها وأمور اآلخرين، سواء في . المشاركة السياسية تعطي المرأة قدرةا أكبر على الت8

أسرتها أو مجتمعها، وذلك من خالل تمكينها من الحصول على حقوقها، وتحقيق مصالحها، والدفاع 

 عنها.

اا في عملية التنمية االجتماعية، كونها  اا ومحوري  من وجهة نظرنا إن  للمشاركة السياسية للمرأة دوراا هام 

ل نصف المجتمع، باإل  ضافة ألهمية دورها في التغيير اإليجابي للمجتمع وتوعيته.تشك 

 رابعًا: مراحل المشاركة السياسية:

                                                           
23. https://swnsyria.org/?p=3701 
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ر  تمر المشاركة السياسية بدرجات أو مراحل مختلفة: تبدأ باالهتمام بالشأن العام أو السياسي، وتتطو 

ل إلى القيام بنشاط سياسي، وأخيراا تنتهي بالو ل إلى االنخراط السياسي، ثم تتحو  عي بضرورة تحمُّ

 24المسؤوليات السياسية وتعاطي النشاطات السياسية وكل أشكال العمل والنضال السياسي.

هذه المراحل هي تعبيرات مختلفة للمواطنة، وتتطل ب تطوير المعرفة واالعتقادات السياسية وتدعيم 

 ية في المجتمع.السياس التنمية على والعمل ،”السياسية الثقافة“

 

 أن  مراحل المشاركة السياسية تكون على النحو التالي:لذلك نرى 

 االهتمام بالشأن العام المجتمعي والسياسي. .1

 المشاركة المبدئية باألنشطة السياسية. .2

 االنخراط الفعلي والمشاركة السياسية بالحياة السياسية. .3

 الوصول للوعي السياسي المطلوب. .4

 

 25خامسًا: أشكال المشاركة السياسية للمرأة:

د منصب سياسي أو إداري.١ .1  تقلُّ
 محاولة الحصول على منصب سياسي أو إداري. .2
مات السياسية. .3  العضوية النشطة في المنظَّ
مات شبه السياسية. .4  العضوية النشطة في المنظَّ
 المشاركة في االجتماعات العامة والمظاهرات. .5
مة سياسية )عضوية غير نشطة(. .6  مؤازرة منظَّ
مة شبه سياسية .7  )عضوية غير نشطة(. مؤازرة منظَّ
 المشاركة في النقاشات السياسية العامة. .8
 االهتمام بالسياسة. .9

 التصويت. .10

ز بعض العلماء المختصين بين شكلين من أشكال المشاركة السياسية:   يميِّ

مة وهي: )التسجيل في القوائم االنتخابية، التصويت، الشكل األول*  : يشمل النشاطات المنظَّ

 منظمات مجتمع مدني(.

د الشكل الثاني*  ر عن موقٍف من قضية أو حدث، وتتجس  : ويشمل النشاطات المؤقتة، والتي تعبِّ

باألعمال االحتجاجية، كاالعتصامات والمظاهرات وأعمال العنف، وليس بالضرورة أن تكون هذه األشكال 

.  غير قانونية، بل قد يكون منها ما هو شرعي وقانوني كالتظاهر السلمي مثالا

 القول إن  للمشاركة السياسية شكالن:ويمكن 

مة: مثل االنتساب لحزب أو نقابة، وممارسة النشاطات السياسية فيها.1  .نشاطات منظَّ

 .نشاطات غير منظمة: مثل المشاركة بالمظاهرات والوقفات التضامنية وتوقيع العرائض.2

                                                           
24.https://swnsyria.org/?p=3701 
 .)برو، فيليب، )د.ت(. علم االجتماع السياسي، ترجمة: محمد عرب صاصيال، بيروت: المؤسسة العربية(25
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 الفصل الثالث: المشاركة السياسية للنساء العربيات

 

 واقع المشاركة السياسية للنساء العربياتأواًل: 

 بصفة عامة تنقسم الدول العربية إلى صنفين:

يخص  الدول التي تعترف للنساء بالحقوق السياسية، وخاصة منها الحق  في الصنف األول:  -

التصويت، والحق  في الترشح. ويمكن أن نذكر في هذا الصنف، على سبيل المثال، تونس والمغرب 

 صر ولبنان واألردن وسوريا والعراق واليمن.والجزائر وم

يشمل الدول التي ال تعترف للنساء بالحقوق السياسية وتحرمهن  من التمتع بها. الصنف الثاني:  -

ويمكن أن نذكر على سبيل المثال العربية السعودية التي ما تزال تعمل بقاعدة التعيين، وترفض 

أو الكويت التي اعترفت للرجال دون النساء بالحق اعتماد قاعدة االنتخاب على كل  المستويات. 

أن لكل  كويتي من الذكور بالغ »االنتخابي في القانون االنتخابي الذي يقضي في المادة األولى 

 26«من العمر إحدى وعشرين سنة ميالدية كاملة حق االنتخاب

ا على مستوى الواقع، فيمكن الفصل بين مرحلتين:  أم 

ة المباشرة ما بعد االستقالل، وهي الفترة التي استثمرتها الحركة النسائية الفتر المرحلة األولى:  -

مت مجموعة من النساء حركة  العربية للمطالبة بحقوق النساء. هذا ما نجده في مصر، حيث نظ 

، ورفعت إلى السلطات "1954مارس/آذار  12 "احتجاجية للمطالبة بحقوقهن السياسية في

رة تدعو إلى ت مثيل المرأة في الجمعيات التأسيسية، وإلى مشاركتها في وضع المصرية مذك 

دستور الدولة المصرية. وإثر ذلك حصلت النساء المصريات على حقهن  في الترشيح واالنتخاب عام 

. ونجد نفس الحركة النسائية في السودان، حيث حصلت النساء السودانيات على حقوقهن  1956

 1965.27لبرلمان منذ سنة ، وبدأن يدخلن ا1964السياسية سنة

جت المرحلة األولى باالعتراف للنساء العربيات في العديد من الدول المرحلة الثانية:  - بصفة عامة ُتوِّ

العربية بالحقوق السياسية، وبالمشاركة في البرلمانات. وفي المرحلة الثانية ُدِعمت هذه المشاركة 

طريق التعيين، ثم  عن طريق االنتخاب في  بصفة تدريجية في العضوية النيابية في البداية عن

بعض الدول. رغم كل  هذه الجهود تبقى مشاركة النساء العربيات في المجال السياسي محدودة، 

ل العام لحضور النساء العربيات في البرلمانات العربية  %، وهي أقل نسبة  5,7إذ ال يتجاوز المعد 

ل العام للتمثيل النسائي داخل حي 28لتمثيل النساء في البرلمانات في العالم. ث بلغ المعد 

 %. 15حوالي  2002البرلمانات في دسمبر/

وحتى في الدول العربية تختلف هذه النسبة من بلٍد إلى آخر. فهناك دول عربية يفوق حضور 

 29% مثل تونس وسوريا والمغرب، وذلك حسب الجدول التالي: 10النساء في برلماناتها 

                                                           
 في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة. 1962لسنة  35. المادة األولى من القانون الكويتي رقم 26

27. UnionInterparlementaire, les femmes dans les parlements : moyennesmondiales et régionales 

au 23 décembre 2002 

28. UnionInterparlementaire, les femmes dans les parlements: moyennesmondiales et régionales 

au 23 décembre 2002 

 

29. Nations Unies, Département de l'information. Femmes dans la vie politique: sontelles 
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 المشاركة السياسية للنساء السوريات:ثانيًا: واقع 

عت أشكال الحراك الذي  ا يمتد  لما قبل الحكم العثماني لسوريا بكثير، إذ تنو  إن  للمرأة السورية تاريخا

س الصحف والجرائد، وتفتح الصالونات األدبية  ته حينها، فكانت صحفية تكتب المقاالت، وتؤسِّ تبن 

طالبت بنيل حقوقها في ساحات العمل والمشاركة السياسية، لتناقش آراءها وتسمع من حولها، كما 

زت الطعام، ونقلت الذخائر والوثائق  وساعدت حتى في المعارك والتصدي لالحتالل الفرنسي، فجهَّ

 السرية، وعملت على مداواة الجرحى من الجنود.

في بعض جوانبه على إال أن  النشاط المجتمعي والسياسي، الذي يعتبر الركيزة األقوى، ظل  مقتصراا 

رها من قيود المجتمع وامتالكها المال  الطبقة األرستقراطية الغنية من بنات العائالت المعروفة بتحرُّ

والسلطة، فنجد أن  نتائج مساعيها وجهودها في تحرير المرأة السورية البسيطة، وتنويرها بالتعليم 

ا  ق إال  بعد وقت طويل جدا نتيجة انحساره في بقعة ضيقة، ومالحقته من والحقوق والواجبات، لم يتحق 

ا لكل فترة، باإلضافة إلى تقل ب األوضاع السياسية واالقتصادية في البالد التي  السلطات المختلفة تبعا

ا للكثير من المشاريع والخطط. ا أو فناءا أبديا  فرَضت تبعاتها خمودا

ع  نشاط متنو 

ا ب اا وثيقا ه اآلخر، يرتبط نضال المرأة السورية ارتباطا المقاومة على أرض الواقع، وال يمكن فصله عن شق 

ٌق بوضعها والحقوق التي كانت تنالها أو ُتحرم منها في البالد،  فهو نشاٌط كامل المعالم، متعل 

كالتعليم وفرص العمل والحقوق المدنية، فكانت النساء تحرص على تأسيس الجمعيات وإطالق 

في تأسيس عدة جمعيات،  "نازك العابد"ٍر واحٍد، مثل مساعي المجالت، وكانت الجهود تصب  في نه

ا في بناء  "نور الفيحاء"منها جمعية لمساعدة ضحايا الثورة السورية الكبرى وهي  ، كما عملَن أيضا

 30جمعيات معنية بتوعية المرأة واألخذ بيدها ألداء دورها في المجتمع

                                                           
30.https://www.noonpost.com/content/37304 



 

- 19 - 
 

لسابقة دوٌر كبيٌر وجوهري  بالحياة السياسية. إذ من وجهة نظرنا كان للمرأة السورية خالل العقود ا

لت جهود النساء نواة  عت النشاطات التي انخرطت بها، سواء السياسية أو األدبية والطبية، وشك  تنو 

 العمل النسوي الحالي بمختلف مجاالت الحياة.

 ما بعد االستقالل

العها على ا قت التجربة النضالية للمرأة السورية من سعة اط  لعالم، وساهمت التجمعات النسائية عم 

بأشكالها المتنوعة إلى جانب السعي الفردي والجماعي المستمر طوال السنوات الماضية من دفعها 

ى في نهاية المطاف إلى خروجها من إطار الصالونات األدبية  للسعي نحو أهدافها الشخصية، مما أد 

م ليس بالقليل في ال  سياسة ونيل حقوقها المدنية. والجمعيات، وبدأت بتسجيل تقدُّ

 ، فبعد االستقالل عن فرنسا، وعودة المؤسسات والحركات إلى نشاطها، استعادت النساء حراكهن 

سن عام   "جمعية نساء العرب القوميات"أول جمعية نسائية ذات طابع سياسي، وهي  1943فأس 

ة رعاية الجند طالبت حينها بالحقوق السياسية النسائية للمرأة، ثم تبَعْتها جمعي اٌت أخرى كجمعي 

وأسرهم، إضافة إلى جمعيات أخرى كانت ُتعنى بنشر الوعي السياسي للمرأة، وقيام االتحاد النسائي 

  1944في دمشق عام  "اتحاد الجمعيات النسائية"العربي 

ح عام   الزعيم.بعد انقالب حسني  1949أثمرت الجهود أخيراا عن حصول النساء على حق  االنتخاب والترش 

في لقاءات كانت تقيمها منظمات  1945 -1943شاركت نخبٌة من الفتيات السوريات المثقفات ما بين 

نسائية حول العالم، حتى وصلن إلى مؤتمر شيكاغو الشهير المعني  بتنظيم لقاء سنوي  لنساء رائدات 

 31في مجتمعهن بهدف تناقل الخبرات ومناقشة حقوقهم المدنية والسياسية. 

يمكن القول، كان لتواتر واستمرار الحراك النسوي، وخروجهن  من النشاطات المدنية والصالونات إذ 

، وهذا يعتبر إنجازاا يؤخذ 1949األدبية، دورٌ في حصول النساء السوريات على حق  االنتخابات والترشح عام 

 بعين االعتبار في مسيرة النضال النسوي السوري.

 تضييق رقعة النشاط

ف هنا بالتحديد، ألنه ومع عودة الحياة النيابية إلى يمكننا  القول إن  النشاط النسائي الحقيقي توق 

تقل صت مساحة العمل نتيجة عدم منح التراخيص ألي  من هذه النشاطات، وهو ما  1954سوريا عام 

لذي قاده ا 1966تسبَّب بانقطاٍع كبيٍر وخموٍد في المشاركة الثقافية والسياسية، ومنذ انقالب عام 

، كان 2000، ومن ثم  استالم بشار األسد للحكم عام 1970صالح جديد مروراا بانقالب حافظ األسد عام 

ا الحظر أو االحتواء تحت ظل  موقف السلطة من هذه التجمعات أو الحركات بكل  أشكال نشاطها إم 

ع بأي  استقاللية، بل تعتبر  32واحدة من مؤسسات الدولة. المراكز الثقافية أو النسائية التي ال تتمت 

،  "االتحاد النسائي"فيما يسمى بـ ~فتم حصر وجودهن مةا حكومية شكالا ووظيفةا الذي كان منظ 

ومهمته األولى التصفيق والتهليل إلنجازات السلطة، واالطالع على أي محاولة لنشاط ال يصب في 

م أي مساعدة حقيق د وجوده، فلم يقدِّ ية على أرض الواقع، ومن الجدير بالذكر صالح حزب البعث، أو يهدِّ

ه عام  بقرار رئاسي، لتحلَّ وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مكانه بكل  ما له  2017أن  هذا االتحاد تم  حلُّ

 من حقوق وما عليه من التزامات.

                                                           
31.. https://www.noonpost.com/content/37304 
32. https://www.noonpost.com/content/37304 
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الجهود، وقد تسب ب هذا االحتكار والتهميش بضرٍر كبيٍر للحركة النسوية في سوريا، وأضاع الكثير من 

إذ منعهن  من االنضمام أو مجاراة الحركة النسوية العالمية الثانية التي انطلقت في بداية الستينيات 

حتى األلفية، لكن  هذا التراجع لم يكن في سوريا فقط، بل أضر  بكلِّ الحراك النسوي العربي نتيجة 

 سيطرة األنظمة االستبدادية عليها.

يةا تحت عباءة االتحاد  كان هناك الكثير من المحاوالت ة لحركات نسائية منذ بداية األلفية، متخف  الخفي 

النسائي، عملت على إدخال المنظور الجندري لسوريا، حيث اعتبر بالنسبة للحركة النسوية السورية نقلة 

ا.  33نوعية من الحديث عن حقوق النساء، لالنتقال إلى الحديث عن المساواة بين الجنسين أيضا

ظري كباحثة كان لنظام األسد منذ تسل مه الحكم في سوريا دوٌر في تحجيم الحراك من وجهة ن

النسوي السوري، واختصاره باالتحاد العام النسائي الذي يعتبر أحد أدوات النظام إلفشال أي حراك 

 مدني أو سياسي تقوده النساء بشكل خاص. 

ن نشاطات المرأة السورية في هذه فحين تنتفض النساء سينتفض كل المجتمع، إن  عملية الحد  م

الحقبة هو عمل ممنهج لإلبقاء على نمطية الدور المناط بالمرأة، لتبقى المرأة السورية تابعة بشكل 

نة.  قسري ألوامر وجهات معيَّ

 :2011حراك النساء السوريات بعد عام 

المظاهرات السلمية وفي منذ اندالع الثورة السورية شاركت النساء بالحراك وكن  إلى جانب الرجل في 

التنسيقيات، ولعبن دوراا هاماا بالحراك السلمي، وهذا الحراك أدى إلى نقلة نوعية في جهود النساء 

بعد زمن طويل من التهميش واإلقصاء، فعلى سبيل المثال تنسيقية الالذقية التي تأسست في 

 34. 50كانت نسبة النساء فيها أكثر من % 2011نيسان 

ست الثائرات عدة تنسيقيات نسائية، بعضها ذو طابع ديمقراطي علماني، وبعضها  وبشكٍل موازٍ  أس 

س بسبب البيئة المجتمعية المحافظة. واختلف دورها، فمنها ما كان ذو  إسالمي التوجه، وبعضها ُأسِّ

 طابع إغاثي، ومنها طب ي ومجتمعي، ومنها إعالمي وحقوقي، ومنها سياسي 

لنساء السوريات كن  والزلن نواة الحراك السلمي في سوريا، فقد طالبن وكوجهة نظر يمكن اعتبار ا

سن مجموعات عمل مدنية وسياسية ذات دور فاعل ومؤثر، بالرغم من العديد  بالحرية والمساواة، وأسَّ

 من الصعوبات والتحديات التي واجهت العمل النسوي.

 

 العربية: ثالثًا: المعوقات االقتصادية التي تحد من مشاركة المرأة

نتيجةا للدور المتنامي للمرأة في األعمال واألدوار، ومجاراتها للرجل في عصرنا الحديث، فقد برزت أهمية 

مشاركتها السياسية لتحديد معالمها الحضارية وآفاقها المستقبلية، وما يمكن أن تصل إليه من خالل 

المنطلق أن أهم المعوقات االقتصادية  مشاركتها في األحزاب أو الحياة السياسية والنيابية، ومن هذا

 هي:

انتشار الفقر، وبالتالي مديونية معظم البلدان العربية، وانعكاس هذا الفقر على المرأة  ●

 واألطفال في المرتبة األولى.

                                                           
33. https://www.noonpost.com/content/37304 
 .  لمى قنوت،المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش، 342017
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عدم استطاعة المرأة توفير المال الكافي لحمالتها االنتخابية، وبذلك تفقد فرصة النجاح  ●

 المتوفرة للرجل.

بين األجور المدفوعة للرجل والمرأة، مثل العالوات االجتماعية وعالوات السكن التمييز  ●

واألطفال وغيرها، مما يجعل وضع المرأة االقتصادي أقل  من الرجل.
35 

أتفق مع الدراسات السابقة في أن  الفقر هو أحد المعوقات االقتصادية التي تواجه المشاركة 

لمعيشي لألسرة ضعيفاا يتجه تفكير النساء لتأمين االحتياجات السياسية للنساء، عندما يكون الوضع ا

األساسية لألسرة، وتنصرف عن ممارسة دورها السياسي، باإلضافة لمشاركة المرأة بتغطية مصروفات 

 األسرة.

 

 رابعًا: المعّوقات القانونية التي تحّد من مشاركة المرأة العربية:

 تتلخص هذه المعوقات في: 

سياسية في بلورة قوانين تقوم على المساواة في الحقوق، وعدم اقتصارها ضعف اإلرادة ال ●

 على المساواة الظاهرة وغير الحقيقية أمام القانون.

د مشاركة المرأة في الحياة  ● مصادر التشريع المعتمدة في بعض الدول العربية، والتي تقي 

التمييز بين الرجل والمرأة، السياسية، كما يتم اعتماد بعض التفاسير في الدين لتكريس 

 والذي يؤدي إلى خلط المفاهيم واختالفها من قطر إلى آخر.

غياب التقاليد الديمقراطية وحرية العمل السياسي، والتقييد والمنع، وغلبة النظام القبلي  ●

 أو العشائري أو نصرة الطائفة بدالا من المواطنة.

ى االتفاقيات الدولية، وافتقار هذه االتفاقيات عدم احترام الدول اللتزاماتها عند المصادقة عل ●

 آلليات إلزامية، واقتصارها على آليات توعوية ألسباب سياسية.

اإلطار القانوني الخاطئ، كوجود نصوص تمييزية )قانون االنتخاب/ الجنسية /التقاعد والضمان  ●

لقانوني الذي االجتماعي/ العقوبات/األحوال الشخصية وغيرها(. فهناك الكثير من العنف ا

يماَرس على المرأة بصفة مباشرة، أو بصفة غير مباشرة، عن طريق بعض النصوص القانونية، 

بة تماماا، حيث الوصاية المفروضة عليها عن طريق كفيل  فأهلية المرأة القانونية والمالية مغيَّ

 يام بذلك.أو وكيل ليدير كل  أعمالها، وذلك العتبارها في بعض الدول مفتقدة األهلية للق

ة بين النساء في بعض البلدان العربية، واالهم  ارتفاع نسبة األمية القانونية  ● ارتفاع نسبة األمي 

 التي تجعل المرأة غير واعية بحقوقها الكاملة.

ة، وعدم  ● ضعف تناول الحركات النسوية العربية لمسألة المشاركة السياسية بصورة كبيرة وجاد 

ة غير مقتصرة على النساء فقط. التعامل معها كقضية مجتمعية  36عام 

، وعدم  تتفق الباحثة مع الدراسة السابقة بعدم وجود قوانين تحمي النساء من ممارسات العنف ضدهن 

تشجيع القوانين نفسها للنساء على االنخراط بالعمل السياسي، وعزوف الكثير من الدول عن توقيع 

 المعاهدات الدولية الخاصة بالنساء.

 

                                                           
35.https://araa.sa/index.php?view=article&id=2197:2014-07-20-14-06-

04&Itemid=172&option=com_content 
36option=com_content&Itemid=172&04-06-14-02-70-https://araa.sa/index.php?view=article&id=2197:2014..  
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 المعوقات االقتصادية التي تحّد من المشاركة السياسية للمرأة في سوريا:خامسًا: 

ل الفقر العام في سورية عام  ر معد   3,69% ، وبلغت نسبة من يعيشون في فقر شديد % 2,85بـ  2015ُقدِّ

 37من السكان، وهم غير قادرين على تأمين احتياجاتهم األساسية الغذائية وغير الغذائية.

  ا –عائلة من كل  أربع عائالت –عائلة سورية الجئة في مصر ولبنان والعراق واألردن  145000أكثر من "

، وذلك حسب تقرير مفوضية "ترأسها نساء يخضَن بمفردهنَّ كفاحاا من أجل البقاء على قيد الحياة

، وال يمتلكَن  شؤون الالجئين، ويعانين من الفقر، ضعف المساعدات، صعوبة الحصول على وثائقهن 

مهارات للعمل إْن وجد، يواجهن االستغالل، التحرش   الجنسي، االعتداءات الجنسية، التزويج القسري. 

، وال يستطعن منح الجنسية لهم، وال والية  ل مع أطفالهن  وحسب القوانين التمييزية ال يستطعن التنق 

 38لهن  عليهم. 

لى انخراط المرأة في األعمال المرتبطة إن  توزع النساء في قوة العمل يشير إ39وفقا للجدول التالي: 

بدورها التقليدي، حيث تتركز مشاركتها في أعمال الزراعة والخدمات، وهذا يكرِّس النظرة التقليدية 

 للمرأة بدالا من إتاحة الفرصة لها للمشاركة في المجاالت األخرى.

 

 

 مشاركة المرأة سياسياا. لذلك نجد أن  العائق االقتصادي هو من أهم  المعوقات التي تحد  من

من وجهة نظر الباحثة النساء مازلن يمارسن األدوار التقليدية بالعمل ويشتغلن بالمهن التقليدية 

ي  للنساء، كالعمل بقطاع التعليم والطب. والعائق األكبر أمام مشاركة النساء السياسية هو الفقر وترد 

 الوضع المعيشي.

                                                           
المركز السوري لبحوث  "– 2015تقرير يرصد آثار األزمة السورية خالل عام  -سوريا في مواجهة التشظي ". 37

 2016السياسات 
38YNHCR.   2014تموز  8صراع الالجئات السوريات من أجل البقاء  – "نساء بمفردهن"تقرير. 
 2009ومسح قوة العمل  2004. التعداد العام للسكان والمساكن 39
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 تحّد من المشاركة السياسية للمرأة في سوريا: سادسًا: المعوقات القانونية التي

ترزح السوريات تحت عنٍف وتمييٍز مقونن منذ عقود في الفضاءين العام والخاص، وتستند القوانين 

  2012القهرية للنساء )قوانين األحوال الشخصية، العقوبات، الجنسية( على المادة الثالثة من دستور

، وتأتي هذه الفقرة مع مضمون الفقرة الرابعة من "ة اإلسالمدين رئيس الجمهوري"الفقرة األولى  -

أن ال يكون متزوجا  من غير "المادة الرابعة والثمانين، التي تشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية 

ها في تول ي منصب رئيس الجمهورية."سورية  ، ما يعني حرمان المرأة من حق 

، وهي ترسيخ للطائفية في "الدينية مصونة ومرعيةاألحوال الشخصية للطوائف "الفقرة الرابعة:  -

لها، إذ أن  هناك ثمانية قوانين أحوال شخصية تكرِّس التمييز ضد النساء،  "دسترة"المجتمع و

 وتحرمهن  من حقوقهن  المدنية، وتسلِّط المرجعيات الدينية على حياتهن.

ع انخراط  ة الذي لم يشج  ا بالنسبة لقانون اإلدارة المحلي  النساء بالمجالس المحلية والقيام بدورهن  أم 

ة في كل المناطق التي  ـ المجالس المحلي  ـ مع بداية الحراك السلمي في سوريا ـ كما يجب، فقد انتشرت ـ

خرجت عن سيطرة النظام، وهي تدار من قبل األهالي، وتتولى مسؤوليات إدارة الحياة المدنية، وتوزيع 

 دمات الطبية واإلغاثية وغيرها من الخدمات.المعونات اإلنسانية، وتقديم الخ

 في العاملة المحلية المجالس رأي لمعرفة ”اإلستراتيجية للدراسات عمران“في استطالع أجراه مركز 

دمشق وريفها وحلب إدلب ودرعا  بين موز عة مجالس 105 نحو شمل المعارضة فصائل سيطرة مناطق

ن أن  نسبة تمثيل اإلناث في  427والقنيطرة وحمص وحماة والالذقية، من أصل  ا، تبي  ا محليا مجلسا

 وهي نسبة ضعيفة جدا..40% فقط2المجالس المحلية بلغت 

طالب برأيي أن  أهم  المعوقات القانونية التي تحد  من مشاركة النساء هو ضعف القوة النسائية التي ت

بالمساواة مع الرجال، باإلضافة لعدم قوننة نظام الكوتا ضمن القوانين التشريعية، كقانوني اإلدارة 

 المحلية واألحزاب، هذا النظام الذي يضمن الحدود الدنيا لمشاركة المرأة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40. https://enabbaladi.net/archives/336305 
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 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية وتحليل البيانات

 

 تحليل البيانات، النتائج، والتوصياتيضم  هذا الفصل: الدراسة الميدانية، 

 الدراسة الميدانية: (1

ن   نة عشوائية من مجتمع البحث تتضم  امرأة بسبب عدم توافر إحصائيات رسمية عن عدد  97تم  أخذ عي 

بِّق االستبيان في مناطق مختلفة من ريف حلب الشمالي  النساء الناشطات في العمل السياسي، طُّ

 والشرقي.

ِضعت استمارة  ن أسئلة تفصيلية عن الموضوع المطروح، حيث تم  تجريب االستمارة في البداية و  تتضم 

على خمس سيدات لمعرفة إذا ما كانت األسئلة شاملة لجميع أبعاد الموضوع أم ال، ومن ثم  ُوزِّعت 

ات  97االستمارة على المجتمعات المستهدفة، حيث تم استهداف  امرأة من مدن مختلفة، ومن سوي 

عة أيضاا.تعليم عة، وذات حاالت اجتماعية متنوِّ  ية متنوِّ

 تحليل البيانات (2

تم تحليل البيانات باستخدام برنامج إكسل، حيث تم تنظيف البيانات، وترتيبها، ومن ثم  تحليلها، والخروج 

 بالنتائج والتوصيات.

 البيانات العامة لعّينة البحث: .1

نة البحث، إضافة تطر قت الباحثة في هذا الجانب إلى مكان اإلقام ة، والحالة التعليمية واالجتماعية لعي 

 إلى الوضع العملي والمهني للمبحوثات. 

( إلى المدن التي تسكنها النساء اللواتي شاركن باالستبيان، ونالحظ من الجدول 1يشير الشكل رقم )

وتركمان بارح، وبزاعة.  أن  النسبة األكبر كانت من مدينة إعزاز بينما أقل نسبة للمشاركات كانت من سجو،

ويعود السبب في ذلك أن  عدد المراكز النسوية والنسائية هو األكبر بمدينة إعزاز مقارنة مع المدن 

 األخرى.

 

 ( توزع عينة البحث حسب المناطق1الشكل رقم )
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المبحوثات ذوات ( أن  السيدات 2وباالنتقال إلى الحالة االجتماعية للمبحوثات، نجد من خالل الشكل رقم )

حاالت اجتماعية مختلفة، فمنهن  المتزوجات، ومنهن  العازبات والمطلقات واألرامل، لكن نسبة النساء 

%، وهي أكبر نسبة بالمقارنة مع بقية الحاالت االجتماعية، بينما كانت النساء المطل قات 56المتزوجات 

.6هن  األقل  مشاركة، وبلغت   % تقريباا

 زع النساء حسب الحالة االجتماعية( تو2الشكل رقم )

 

وبالنسبة إلى الحالة التعليمية، فقد تنوعت المبحوثات المستهدفات من حيث الشهادات الدراسية 

التي حصلن عليها، إذ شاركت نساء حاصالت على درجات علمية مختلفة باالستبيان، ويشير الشكل 

% 63على الشهادة الجامعية، حيث كانت بنسبة  ( إلى أن  النسبة األكبر كانت للنساء الحاصالت3رقم )

%، 10.3%، وعلى الشهادة الثانوية بنسبة 13.4تقريباا، والحاصالت على شهادة معهد متوسط بنسبة 

%، بينما كانت نسبة قليلة منهن  ممن حصلن فقط على اإلعدادية، 7.3وعلى الدراسات العليا بنسبة 

اسة. وهذا يدل  على مدى اهتمام النساء بالتعليم، وعلى % تقريباا من عينة الدر 5وكانت نسبتهن  

 اهتمام المجتمع والمحيط االجتماعي بتعليم المرأة بشكل عام.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 البحث لعينة الدراسي التحصيل )3( رقم الشكل
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ن من خالل أجوبتهن إن  نسبة النساء  وبالسؤال عن الحالة العملية للسيدات المبحوثات فقد تبي 

ر على 86( 4العامالت بلغت كما في الشكل رقم ) نة البحث، وهي نسبة مرتفعة، ومؤشِّ % تقريباا من عي 

% تقريباا من 14مشاركة النساء بالعمل، وذلك ضمن العينة المستهدفة. باإلضافة إلى وجود نسبة 

نة النساء المشاركات باالستبيان غير عامالت. ويعود السبب في ارتفاع نسبة النساء الع امالت في العي 

ي الذي أجبر الكثير من النساء على العمل للمساعدة  المستهدفة إلى الوضع المعيشي المترد 

 بتغطية نفقات األسرة.

 ( نوع العمل                                       5الشكل رقم )                                ( الحالة العملية لعينة الدراسة        4الشكل رقم )               

 

عت أجوبة العينة المستهدفة بين موظفة ومديرة  وعند سؤالهن  عن نوع العمل الذي يقمن به، تنوَّ

ة وغيرها، لكْن نالحظ أن  نسبة النساء اللواتي يشغلن منصب مديرة بلغت  ومساعدة مدير وأعمال خاص 

،ا وهي نسبة ضعيفة تدل  على ضعف تواجد النساء بأماكن صنع القرار، في حين بلغت نسبة % تقريبا15

ر على تواجد النساء 42النساء اللواتي يشغلن منصب موظفة  % تقريباا، وهي نسبة كبيرة ومؤشِّ

 بمناصب اإلدارة الوسطى.

 ( مجاالت العمل1الجدول رقم)
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ع 1في حين يشير الجدول رقم ) مجال العمل الذي تعمل فيه النساء اللواتي شاركن باالستبيان، ( إلى تنوُّ

لكن  النسبة األكبر كانت بمجال التعليم، وهذا مؤشر على نمطية األعمال التي تعمل بها النساء، 

باإلضافة إلى انخفاض نسبة النساء العامالت بالمجالس المحلية ومؤسساتها، ويعود السبب في 

ت بالمجالس المحلية إلى القيود التي تفرضها العادات والتقاليد، وعدم انخفاض نسبة النساء العامال

 تشجيع قانون اإلدارة المحلية للنساء ليكنَّ عضوات أو موظفات بالمجالس المحلية.

 

 الوضع االقتصادي للمبحوثات . 2

خالل أغلب المبحوثات المشاركات في البحث الحالي ذات وضع اقتصادي دون الوسط، إذ نالحظ من 

% تقريباا، وهي نسبة 52( ارتفاع نسبة األسر ذات الوضع المعيشي المقبول، فبلغت 6الشكل رقم )

ي األوضاع المعيشية ألسر النساء المشاركات باالستبيان، في حين بلغت نسبة  ر على ترد  مرتفعة ومؤشِّ

ي الوضع 16األسر ذات الوضع المعيشي الضعيف  المعيشي ألسر %، والسبب يعود في ذلك إلى ترد 

( ارتفاع نسبة النساء اللواتي يحصلن على 7النساء المشاركات باالستبيان، كما نالحظ من الشكل رقم )

ر على انخفاض دخل النساء بالعينة المستهدفة، 200$ إلى 1دخل بين  $، وهو دخل منخفض، ومؤش 

%، وهي 3قط حوالي $ ف600%، في حين بلغت نسبة النساء اللواتي دخلهن أكثر من 70حيث بلغت 

نسبة منخفضة. ويعود السبب في ذلك إلى نظرة جهات العمل على أن  النساء أقل كفاءة وخبرة من 

ل مسؤوليات العمل، لذلك يتم التعاقد مع النساء برواتب أقل  من الرجال.  الرجال، وغير قادرات على تحمُّ

 

                     المعيشي ألسرتككيف تقدري الوضع  6الشكل رقم                            
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 مقدار الدخل الشهري للمبحوثات 7الشكل رقم 

 

ين بسبب 10فيشير إلى أن  نسبة  8أما الشكل رقم  ين مصروفاتهن  عن طريق الدَّ % من المشاركات يغط 

ة الدخل مقارنة بالنفقات الشهرية، ونالحظ ارتفاع نسبة  سوء الوضع المعيشي لألسر عموماا، وقل 

ر على مدى % تقريباا، وهذا مؤ67تغطية مصروفات األسرة عن طريق عمل الزوج والزوجة، حيث بلغت  ش 

ل مصروفات األسرة، وكسر العادات والتقاليد الروتينية الخاصة بتوزع أفراد  تعاون الزوج والزوجة بتحمُّ

عينة البحث التي تمنع عمل المرأة. والسبب في ارتفاع نسبة مشاركة الزوجة بتغطية نفقات األسرة مع 

على الزوج تأمين احتياجات أسرته  الزوج هو الحرب، والنزوح المتكرر لألسر، حيث أصبح من الصعب

 بمفرده، وأصبح بحاجة إلى مساعدة الزوجة في تغطية نفقات األسرة.

 كيف تغطي األسرة مصروفاتها الشهرية 8الشكل رقم           بمصروف المنزل                  نسبة مساهمتك    9الشكل رقم                 

 

% تقريباا، 5نسبة النساء اللواتي ال يساهمن بمصروفات األسرة بلغت ( أن 9كما نالحظ من الشكل رقم )

لها الرجل في األسرة،  والسبب يعود إلى أن  هؤالء النساء ترين إن  تغطية نفقات األسرة يجب أن يتحم 

3.09%

70.10%

19.59%

7.22%

$600أكثر من 

$200حتى 1من 

$400حتى 201من

$600حتى 401من 

10.31%

67.01%

17.53%

5.15%

الدين عمل الزوج أو 

الزوجة

غير ذلك مساعدات 

انسانية

5.15%

37.11%

13.40%

23.71%

19.59%

1.03%

ال نعم 

100%

نعم 

70%

نعم 

50%

نعم 

30%

نعم 

10%
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وهي غير مسؤولة عن تغطية نفقات األسرة، باإلضافة لعدم حاجة بعض األسر لدخل النساء لتغطية 

% تقريبَا، وهي نسبة كبيرة 95ين بلغت نسبة النساء اللواتي يساهمن بمصروف األسرة نفقاتها. في ح

عت إسهامات النساء بنسب  ل النساء عبء مصروفات العائلة مع الرجال، فتنوَّ ر على مدى تحمُّ ومؤشِّ

%، حيث بلغت نسبة مساهمة النساء بكامل دخلهن بمصاريف 100% و 70%و 50% و 30مختلفة بين 

ل النساء عب مصروفات األسرة، ويعود السبب 37األسرة  ر على مدى تحمُّ %، وهي نسبة مرتفعة، ومؤشِّ

ل عبء  في ارتفاع نسبة مساهمة النساء بتغطية نفقات األسرة إلى أن  النساء ترين  من واجبهن  تحمُّ

.الحياة مع الرجال، باإلضافة لكون وجود نساء فاقدات للمعيل، فتقمن بتغطية نفقات األسر   ة كامالا

 إذا كان لديك دخل من صاحب القرار في الصرف 10الشكل رقم 

 

% تقريباا، وهي نسبة مرتفعة، 53أن  نسبة النساء صاحبات القرار بالصرف بلغ  10نالحظ من الشكل رقم 

ر على استقاللية المرأة بما يتعلق بقرار الصرف، ويعود السبب في ذلك إلى أن  الكثير من النساء  ومؤشِّ

ر بال % تقريباا، وهذا 25صرف بلغت نسبته فاقدات المعيل، وهن  يلعبن دور رب األسرة، وأن  الزوج هو المقرِّ

ر على فرض الرجل سيطرته على دخل المرأة لنسبة ال بأس بها من النساء المشاركات باالستبيان،  مؤشِّ

 ويعود السبب في ذلك إلى نظرة المجتمع والعادات والتقاليد.

 .تأثير الوضع االقتصادي للمرأة على مشاركتها السياسية: 3 

ر على مدى استقالل المرأة من المعروف أن  الوض ع االقتصادي، وخاصة االستقالل المادي للمرأة يؤثِّ

د من مدى تأثير الوضع  في حياتها العامة بشكل عام، وعلى حياتها السياسية بشكل خاص، وللتأك 

 االقتصادي على المرأة بشكل عام. 

 ركة السياسية لها.تم  سؤال المبحوثات عن مدى تأثير االستقالل المادي للمرأة على المشا

 

 

 

 

12.30%

25.77%

53.61%

8.25%

االب

الزوج

أنا

غير ذلك
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 تأثير االستقالل المادي للمرأة على المشاركة السياسية 11الشكل رقم 

 

ن الشكل رقم  ثر إيجاباا على المشاركة  11يبي  ي يؤ  نسبة النساء اللواتي رأين إن  االستقالل الماد 

نة البحث، ويعود السبب في ذلك إلى إن  النس58السياسية، حيث بلغت  اء تصبحن % تقريباا من عي 

قادرات على اتخاذ القرارات، وإن  االستقالل المادي هو اللبنة األساسية الستقالل القرار، وأنها تصبح 

قادرة على دفع نفقات المشاركة السياسية، في حين بلغت نسبة النساء اللواتي رأين إن  االستقالل 

ر على المشاركة السياسية للنساء  دن على % تقريبا، باإل14المادي ال يؤثِّ ضافة إلى أن  بعض النساء أك 

ر على المشاركة السياسية للنساء، ويعود السبب  أن  االستقالل المادي ليس العامل الوحيد الذي يؤث 

 في ذلك إلى نظرة المجتمع والعادات والتقاليد.

أن  نسبة  12وعن تأثير الوضع االقتصادي لألسرة على المشاركة السياسية للمرأة، نالحظ من الشكل رقم 

ر إيجاباا على المشاركة السياسية للمرأة بلغ  النساء اللواتي رأين إن  الوضع االقتصادي الجيد لألسرة يؤثِّ

% تقريباا، ويعود السبب في ذلك إلى أنه عندما يكون الوضع االقتصادي لألسرة جيداا تكون قادرة 60

تصادي لألسرة ضعيفاا تنصرف المرأة على المشاركة في الحياة السياسية، وعندما يكون الوضع االق

لتأمين االحتياجات األساسية ألسرتها، وتكون األسرة غير قادرة على تامين مشاركة المرأة بالحياة 

السياسية من تمويل الحمالت االنتخابية وغيرها، في حين رأت بعض النساء إن  الوضع االقتصادي 

ر على المشاركة السياسية للنساء . 24حيث بلغت النسبة  لألسرة ال يؤثِّ  % تقريباا

 

 

 

14.43%

17.53%

58.76%

6.19%

3.09%

ال يؤثر أبداا  يؤثر إيجاباا بشكل 

طفيف

بيريؤثر إيجاباا بشكل ك س يؤثر إيجاباا لكنه لي

العاماللوحيد الدافع 

ةللمشاركة السياسي

يؤثر سلباا 
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 تأثير الوضع االقتصادي لألسرة على المشاركة السياسية للمرأة 12الشكل رقم 

 

 . المعوقات االقتصادية التي تحّد من المشاركة السياسية للمرأة:4

 أهم المعوقات االقتصادية التي تحد من المشاركة السياسية للمرأة 2الشكل رقم 

 

 

أن  أهم  المعوقات االقتصادية التي تحد  من المشاركة السياسية للنساء  2الجدول رقم نالحظ من 

 المشاركات بالبحث على الشكل التالي:

 العادات والتقاليد .1

 الفقر .2

 النزوح والحرب .3

 ضعف تغطية تكاليف مشاركة المرأة السياسية .4

ي للمرأة .5  عدم االستقالل الماد 

ع النساء على االنخراط باألعمال االقتصادية  .6  عدم وجود قوانين استثمارية تشجِّ

ة فرص العمل .7  قل 

24.74%

60.82%

2.06%

12.37%

ال يؤثر اركة نعم يؤثر إيجاباا على المش

السياسية للنساء

يؤثر سلباا  يؤثر نوعاا ما
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% 36حيث بلغت نسبة النساء اللواتي رأين إن الفقر هو أهم  معوق يحد  من المشاركة السياسية للنساء 

ر على أن  الفقر هو أحد أهم  العوائق التي تحد  من مشاركة المرأة السياسية، والسبب  تقريباا، وهذا مؤشِّ

في ذلك استمرار الحرب في سوريا، وتوالي حمالت النزوح وفقد األسر لمنازلهم وأمالكهم خالل الحرب، 

 باإلضافة لفقد المعيل للكثير من األسر.

 . الجانب القانوني وتأثيره على المشاركة السياسية للمرأة: 5

المبحوثات عن مدى اطالعهن  على القوانين المتعلقة بالمرأة من خالل البحث كان ال بد  لنا من سؤال 

ةا على القوانين التمييزية ضد المرأة، يشير الجدول رقم  إلى أن  نسبة النساء  3في سورية، وخاص 

%، وهي نسبٌة مرتفعة، ودليٌل على 60المبحوثات اللواتي ليس لديهن  اطالع على القوانين بسوريا 

هة جهلن  بالقوانين التمي ة برامج التدريب القانوني الموجَّ زية ضد النساء، ويعود السبب في ذلك إلى قل 

 للنساء، وضعف الوعي بالقوانين، وتهميش دور النساء قانونياا.

 أهم القوانين التميزية ضد المرأة 3الجدول رقم 

 

الع على بعض 40في حين كانت نسبة  القوانين، مثل % من النساء المشاركات باالستبيان على اط 

قوانين األحوال الشخصية واإلدارة المحلية واألحزاب، واتفاقية سيداو. والسبب في ذلك أن  هؤالء 

مات بالشأن السياسي والقانوني في سوريا،  النساء هن  من العامالت في مجال تمكين النساء، والمهت 

ـ  الٍع كامل على الجانب % موز عة على قوانين متفرقة، بمعنى أن المبحوثا40لكن  نسبة ال ت لسن على اط 

 القانوني المتعلق بالمرأة بشكل عام.

ظ  ة في سوريا، وما هي أهم  البنود التي تتحف  وعن مدى اطالع المبحوثات على قانون اإلدارة المحلي 

الع على قانون اإلدارة 13عليها المبحوثات، أظهر الشكل رقم   أن  نسبة النساء اللواتي ليس لديهن  اطِّ

% تقريباا، وهي نسبة مرتفعة تدل  على جهل النساء بهذا القانون، والسبب 81المحلية بسوريا بلغت 

ة وجود برامج توعية قانونية. ة، وقل   في ذلك تهميش دور النساء في اإلدارة المحلي 
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 مدى اطالع المبحوثات على قانون اإلدارة المحلية في سوريا 13الشكل  رقم 

 

الع على القانون  في حين بلغت نسبة ظاتهن  على 19النساء اللواتي لديهن  اطِّ % تقريباا، وكانت تحفُّ

 الشكل التالي:

ة ضمنياا. ●  التأكيد على المركزي 

 عدم تطبيق نظام الكوتا. ●

رين الترشح للمجالس المحلية. ●  ال يحق  للمهجَّ

دن تطبيق نظام الكوتا  4ويبين الجدول رقم  %، واعتبرن إن  تطبيق 72بلغت أن  نسبة النساء اللواتي أي 

نظام الكوتا يضمن الحدود الدنيا لمشاركة النساء، والسبب في ذلك يرجع إلى أن  النساء رأين إن  الكوتا 

تضمن مشاركة فعلية على أرض الواقع للنساء في المجالس المحلية، باإلضافة إلى أن  بعض النساء 

دن تطبيق نظام الكوتا بشرط أن يكون مرحلياا    حتى الوصول للمناصفة.أي 

 هل أنت مع تطبيق نظام الكوتا في المجالس المحلية 4الجدول رقم 

 

 

وعن أهم  المعوقات التي تحول دون تطبيق نظام الكوتا في المجالس المحلية أفادت المبحوثات وفق 

وثات كانت إن  أهم  المعوقات التي تحول دون تطبيق نظام الكوتا حسب وجهة نظر المبح 5الجدول رقم 

 كالتالي:

 العادات والتقاليد ●

 ضعف القوة النسوية التي تطالب بتطبيق نظام الكوتا ●

81.44%

3.09%

10.31%

3.09% 2.06%

ال ية نعم التأكيد على المركز
ضمنيا  

وتانعم عدم تطبيق نظام الك نعم ال يوجد تحفظات نعم ال يحق للمهجرين 
ةالترشح للمجالس المحلي
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 عدم اقتناع شريحة واسعة بجدوى نظام الكوتا ●

 عدم قوننة نظام الكوتا  ●

 عدم وجود بيئة آمنة لمشاركة النساء ●

 المعوقات التي تحول دون تطبيق نظام الكوتا في المجالس المحلية 5الجدول رقم 

 

 

% تقريباا من النساء المشاركات في االستبيان رأين إن  أهم  معوق هو عدم قوننة 43كما نالحظ أن  نسبة 

نظام الكوتا، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود قانون يضمن الحدود الدنيا لمشاركة النساء 

 بالمجالس المحلية.

 

 . تأثير القوانين على المشاركة السياسية للمرأة:6

% تقريباا من النساء المشاركات باالستبيان رأين أن  عدم التمييز بين الرجال 72من الجدول أن  نسبة  نالحظ

ر إيجاباا على المشاركة السياسية للنساء، والسبب في ذلك يعود إلى أن  النساء  والنساء بالقوانين يؤثِّ

اء أن  القانون يضمن حقوق والرجال متساوون بالحقوق والواجبات أمام القانون، فقد رأت بعض النس

.14النساء، وبلغت النسبة   % تقريباا

 تأثير القوانين على المشاركة السياسية للمرأة 6الجدول رقم 

 

الع السيدات المبحوثات على قانون األحزاب في سوريا، وعلى دساتير سورية، فنالحظ  وعن مدى اطِّ

الع على قانون األحزاب % تقريباا من النساء 85.57أن  نسبة  14من الشكل رقم  المشاركات ليس لديهن  اطِّ

ر على عدم معرفة وإلمام النساء بقانون األحزاب، ويعود السبب  في سوريا، وهي نسبة كبيرة ومؤشِّ

ة وعي النساء لضرورة تمكينها  ة برامج التمكين القانوني التي تستهدف النساء، وقلَّ في ذلك إلى قلَّ

الع على قانون األحزاب، ولديهنَّ التحفظات 15قانونياا، في حين أن  نسبة  % تقريباا من النساء لديهنَّ اطِّ

 التالية على قانون األحزاب:
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دة للنساء في األحزاب. ● ة محدَّ  عدم وجود حصَّ

ع النساء على االنخراط باألحزاب. ●  ال تشجِّ

 هيمنة حزب البعث على األحزاب األخرى. ●

 

 مدى اطالع السيدات على دساتير سورية 15الشكل رقم                       ع السيدات على قانون األحزاب  مدى اطال 14الشكل رقم           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% من النساء المشاركات باالستبيان ليس لديهن  اطالع على 79أن  نسبة  15نالحظ من الشكل رقم 

ر على ضعف إلمام النساء بالدساتير السورية، ويعود السبب  دساتير سوريا، وهي نسبة كبيرة، ومؤشِّ

ه لتجهيل النساء والرجال ع لى حد سواء في ذلك إلى التهميش الممنهج من قبل نظام األسد، والتوجُّ

ة برامج التوعية القانونية الموجهة للنساء، في حين أن  نسبة  % تقريبا من 17بالدساتير، باإلضافة لقلَّ

الع على الدساتير السورية.   النساء لديهن  اطِّ

 

دت النساء على أن ه يجب عدم تحديد جنس رئيس الدولة.  وأكَّ

أفادت المبحوثات أن  أهم  المعوقات التي تحد  من وعن أهم المعوقات التي تحد  من جندرة الدستور 

 جندرة الدستور كانت كالتالي:

 التدخالت الدولية. ●

 العادات والتقاليد. ●

 اللغة. ●

 ضعف األطراف التي تطالب بجندرة الدستور. ●

تها. ●  ضعف القوة النسوية وتشتُّ

 عدم تطبيق المعاهدات الدولية التي تحمي النساء. ●

 ي صياغة الدستور.عدم وجود نساء مشاركات ف ●

 مصادر التشريع األساسية للدستور. ●
  

ال نعم الدستور 

جيد وليس 

لبحاجة لتعدي

نعم عدم 

تحديد جنس 

رئيس 

الجمهورية

79.38

%

3.09

%

17.53

% ال نعم عدم 

وجود 

حصة 

محددة 

للنساء 

في 

االحزاب

نعم ال 

تشجع 

النساء 

على 

االنخراط 

باالحزاب

نعم 

هيمنة 

حزب 

البعث 

على 

االحزاب 

االخرى

85.57%

8.25% 3.09% 3.09%
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 أهم المعوقات التي تحد من جندرة الدستور  7الجدول رقم 

 

 

% تقريباا من النساء رأين أن  أهم  تحدٍّ أمام جندرة الدستور هو ضعف 26إلى أن  نسبة  7يشير الجدول رقم 

ت القوى النسوية الضاغطة األطراف التي تطالب بجندرة الدستور، ويعود السبب في  ذلك إلى تشتُّ

% تقريباا رأت أن  أهم  معوق يحد  من جندرة الدستور 21من أجل جندرة الدستور وضعفها، باإلضافة لنسبة 

 هو عدم وجود نساء عند صياغة الدستور.
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 النتائج:

المشاركات أهم  المعوقات االقتصادية التي تحد  من المشاركة السياسية للنساء     -

بالبحث على الشكل التالي:)العادات والتقاليد، الفقر، النزوح والحرب، ضعف تغطية 

ي للمرأة، عدم وجود قوانين  تكاليف مشاركة المرأة السياسية، عدم االستقالل الماد 

ة فرص العمل(. ع النساء على االنخراط باألعمال االقتصادية، قل   استثمارية تشجِّ

ر إيجاباا على نسبة النساء ا    - للواتي رأين إن  الوضع االقتصادي الجيد لألسرة يؤثِّ

 % تقريباا.60المشاركة السياسية للمرأة بلغ 

%، 60نسبة النساء المبحوثات اللواتي ليس لديهن  اطالع على القوانين بسوريا     -

الع على قانون اإلدارة المحلية بسوريا  % 81بلغت ونسبة النساء اللواتي ليس لديهن  اطِّ

 تقريباا،

أهم  المعوقات التي تحول دون تطبيق نظام الكوتا في المجالس المحلية أفادت     -

المبحوثات: )العادات والتقاليد، ضعف القوة النسوية التي تطالب بتطبيق نظام الكوتا، 

عدم اقتناع شريحة واسعة بجدوى نظام الكوتا، عدم قوننة نظام الكوتا، عدم وجود بيئة 

 ة لمشاركة النساء(.آمن

% تقريباا من النساء المشاركات باالستبيان رأين أن  عدم التمييز بين الرجال 72نسبة     -

ر إيجاباا على المشاركة السياسية للنساء.  والنساء بالقوانين يؤثِّ

% تقريباا من النساء رأين أن  أهم  تحدٍّ أمام جندرة الدستور هو ضعف األطراف 26نسبة     -

ت القوى النسوية الت ي تطالب بجندرة الدستور، ويعود السبب في ذلك إلى تشتُّ

% تقريباا رأت أن  أهم  معوق 21الضاغطة من أجل جندرة الدستور وضعفها، باإلضافة لنسبة 

 يحد  من جندرة الدستور هو عدم وجود نساء عند صياغة الدستور.

أفادت المبحوثات أن  أهم   وعن أهم المعوقات التي تحد  من جندرة الدستور    -

المعوقات التي تحد  من جندرة الدستور كانت كالتالي: )التدخالت الدولية، العادات 

تها،  والتقاليد، ضعف األطراف التي تطالب بجندرة الدستور، ضعف القوة النسوية وتشتُّ

عدم تطبيق المعاهدات الدولية التي تحمي النساء، عدم وجود نساء مشاركات في 

 غة الدستور، مصادر التشريع األساسية للدستور(.صيا
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 التوصيات:

السعي لرفع المستوى المعيشي لألسر في شمال حلب، وهذا بدوره يعزِّز المشاركة السياسية  -

 للنساء.

اا بقلب النظرة النمطية تجاه النساء -  مساهمة النساء بتغطية نفقات المنزل يجب أن تلعب دوراا مهم 

 إقامة تدريبات قانونية للنساء بحيث يصبحن على دراية وإلمام بالقوانين السورية.  -

 العمل على توعية المجتمع بضرورة انخراط النساء بالحياة العامة ومشاركتها السياسية. -
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