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الملخص
ُ
جاء اختيار الد ارسبة كنتباج لعبد
في تعزيز المشاركة السياسية للم أر

وامبل فكبان لتنبامي دور نظبام الكوتبا النسبائية النيابيبة
موماً دور العامل األول ،فيما كان النعكباس هبذا النظبام

ل الم أر الفلسطينية دور العامل الأاني.
هببذه العوامببل وفببي ضببوء ببدم وجببود تجربببة سببابقة لمشبباركة الم ب أر الفلسببطينية فببي المجلببس
التشريعي من خالل نظبام الكوتبا النسبائية النيابيبة ،دفعبت الباحب

لمحاولبة معرفبة طبيعبة أداء

المب ب أر البرلماني ببة الفلس ببطينية ف ببي المجل ببس التشب بريعي الأ بباني لع ببام  2006ودوره ببا ف ببي تأدي ببة
وظائفهببا التش بريعية والرقابيببة ،بعببد أن أتبباح لهببا القببانون االنتخببابي ضببوية بنسبببة %12.78
من خالل نظام الكوتا النسائية.
هدفت الدراسة خل معرفبة أداء المب أر البرلمانيبة فبي المجلبس التشبريعي الفلسبطيني الأباني
لعام  2006في طرح وحل للقضبايا النسبائية والمجتمبع مبن خبالل أدائهبا لوظيفتهبا التشبريعية
والرقابيببة ،فببي ظببل نظببام الكوتببا النيابيببة النسببائية الببذي أق بره القببانون االنتخببابي رقببم( )9لعببام
.2005
كما هدفت أيضاً خل التعرف ل الصعوبات والمعوقات التي واجهت البرلمانيات خالل فتبر
مشاركتهن البرلمانية وذلك الستخالص اآلليات واإلستراتيجيات الالزمة لتخطي هبذه العقببات
في المجالس القادمة.

ي

في محاولة للوصول ال هدف الدراسة ا تمدت األطروحة ل منباهج متعبدد فبي فقبد
ا تمدت ل المنهج الوصفي الذي يهتم بدراسة الظاهر كما هي من خبالل وصبفها وجمبع
المعلومات والبيانات الدقيقة حولها للوصول خل أسبابها والعوامل التي تتحكم فيها ،حي
البح

أن

في الجهود المبذولة لتحسين وضع الم أر الفلسطينية يستد ي وصف الحالة التي هي

ليها من خالل جمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بها ،وا اد صياغتها وفق خطة البح
وأهدافببه .ولبيببان مببدى فا ليببة البرلمانيببات فببي تأديببة وظببائفهن التشبريعية والرقابيببة تببم اسببتخدام
المنهج التحليلي.
اتضببح مببن الد ارسببة أن أداء المجلببس التش بريعي المنتخببة فببي العببام  2006فببي تأديت ببه
لوظائفببه التش بريعية والرقابيببة كببان ضببعيفاً أمببا ببن أداء البرلمانيببات فببي تببأديتهن لوظببائفهن
التشريعية والرقابية تفاوت بين الضعف والقو  ،فمن حي

التشريع كبان أداءهبن قويباً مبن جهبة

تقديم مشاريع أقرت في المناقشة العامة ،وكان أداءهن ضعيفا مبن جهبة تقبديم مشباريع قبوانين
مقترحببة ،أمببا مببن حيب

تببأديتهن لوظببائفهن الرقابيببة كببان قويببا مببن جانببة اسببتخدام االسببتجواة

كوسيلة للرقابة ،وكان ضعيفا من جانة استخدام السؤال كوسيلة للرقابة.
وقببد توصببلت الد ارسببة ال ب أن البرلمانيببات ملببن بحببرص ل ب طببرح قضببايا الم ب أر  ،فقببد
أظه ببرت البرلماني ببات حرصب باً كبيب ب اًر لب ب م ببنح المب ب أر المكان ببة الت ببي تس ببتحق ف ببي التشب بريعات
والق بوانين ،وتجل ب ذلببك بوضببوح فببي طلببباتهن ومببداخالتهن خببالل مناقشببة البيانببات الو ازريببة،
وأكببدن ل ب ضببرور خ طبباء الم ب أر الحقببول الكاملببة والمتس باوية لهببا مببع الرجببل وتكللببت هببذه
الطلبات في زياد

دد الوزيرات من وزيبر واحبده فبي الحكومبة العاشبر خلب أبال

وزيبرات فبي

ك

حكومة الوحد الوطنية .باإلضافة ال تقوية فرص النساء فبي التمأيبل النيبابي ،وقبد ببر بن
ذلك من خالل قرار بقانون رقم( )1لسنة  2007بشبأن االنتخاببات العامبة البذي سبيعتمد لب
طريقة واحد لالنتخابات القادمة وهي النظام النسبي الكامل الذي يعتمد ل القوائم الحزبية.
وقببد خلصببت الد ارسببة خل ب أن نظببام الكوتببا النيابيببة النسببائية فببي فليببة اشببت اله خطببو فببي
الطري ببق الس ببليم نح ببو تمك ببين المب ب أر الفلس ببطينية التمأي ببل الني ببابي( المجل ببس التشب بريعي) ،خال أن
تمأيببل الم ب أر بنسبببة  %12.78فببي المجلببس التش بريعي الأبباني مببن مجمببوع أ ضبباء المجلببس
التش بريعي قببو تأأيرهببا تبق ب ضببعيفة فببي طببرح قضببايا الم ب أر أو بتبنببي مواقببف تببد م الم ب أر فببي
المجتمع.
كما وتوصبلت الدارسبة خلب أن نظبام الكوتبا النسبائية شبجع المب أر الفلسبطينية لب الترشبح
فببي االنتخابببات التش بريعية لعببام  ،2006حي ب

بل ببت نسبببة مشبباركتهن خل ب (  ،)27%مقارن ب ًة

بنسبة المرشحات النتخابات ام  1996التي بل ت(.)4%
كذلك توصلت الدراسة خل أن نظام الكوتا النسائية أ طب الفرصبة للمب أر بتشبكيل نمباذج
ناجح ببة ف ببي المج ببالس المنتخب ببة ،والت ببي تس بباهم ب ببدورها ف ببي خح ببدا

ت يي ببر ت ببدريجي ف ببي نظ ببر

المجتمع لدور الم أر الفلسطينية.
من هنا ،يعتبر اللجوء الستخدام فلية تخصيص حصة للم أر الفلسطينية في المجبالس فبي
المجلس التشريعي ،كأحد سببل المسبا د المؤسسبية التبي تسبتهدف خلب تمكبين المب أر هبو أمبر
هام وحتمي في المرحلبة الراهنبة مبن حيبا المجتمبع الفلسبطيني ،التبي تشبهد تمييب اًز واقعيباً لب

ل

أساس النوع االجتما ي ،واستخدام هذه اآلليبة سبيكون متوافقباً مبع اتفاقيبة القضباء لب جميبع
أشكال التمييز ضد الم أر .
وببالنظر خلب تلببك النتبائج قببد خلصبت الد ارسببة خلب

بدد مببن التوصبيات توجهببت بهبا خلب

المش ببرع الفلس ببطيني ،بخص ببوص ت يي ببر القب بوانين الت ببي س بباهمت ف ببي التميي ببز ب ببين الجنس ببين،
والتنسبيق ببين كافبة مؤسسبات السببلطة فبي خل باء أو تعبديل القبوانين التببي يبتم فيهبا التمييبز بببين
الجنس ببين .باإلض ببافة الب ب زي بباد نس بببة تمأي ببل المب ب أر ف ببي المج ببالس التمأيلي ببة بتخص ببيص كوت ببا
نسائية تصل ال  %30أو  %40لكي تزداد فرص الم أر الفلسطينية بالتمأيل النيابي.
كمببا وتوجهببت الد ارسببة بجملببة مببن التوصببيات خل ب الم ب أر البرلمانيببة الفلسببطينية ،أهمهببا
مواصلة طرح قضاياها ،وأن تطالة بحقوقها بالمشاركة في العملية السياسية بأسلوة تدريجي
ومرحلببي ،وأن تطببرح قضبباياها وفقببا للأوابببت الوطنيببة .خضبباف ًة خل ب ضببرور طببرح قضببية الم ب أر
كقضببية اجتما يببة يتحمببل أأارهببا الرجببل والمب أر  ،ومعباً يمكنهمببا التحببدي للصببعوبات والمعيقببات
التي يمكن أن تحول دون مشاركة فا لة وكاملة للم أر في صنا ة القرار.
كما أشار الباح

خل

دم وقوف الم أر الفلسطينية ند حد تخصيص كوتا نسائية نيابيه ،بل

يجة أن يتعدى هذا الطموح تلك الحدود وذلك بالوصول خل المقعد البرلماني كحبق لهبا أسبو
بالرجل.

1

الفصل األول
 .1في خلفيات الدراسة ومشكلتها:
 1.1توطئة:
خن مشاركة الم أر في السياسة ،يعتبر من أهم مؤشرات التحول الديمقراطي في أي بلد في
العالم.
1

خاصة وأن زوف الم أر

ن المشاركة السياسية أو المشاركة بأي شكل فخر من أشكال

المشاركة المجتمعية ،معناه حرمان المجتمع ككل من هذه الطاقة الكامنة ،فهي تشكل نصف
ظر للمجتمع الديمقراطي المتحضر،
المجتمع ال بل تكاد أن تجسده ،وفي اغلة األحيان ين َ
ويقاس مدى نمائه وتحضره في مدى مشاركة النساء فيه.
و ل الرغم من أهمية مشاركة الم أر في المجالس التمأيلية ،خال أنها ما تزال تشكل %19
من أ ضاء البرلمانات في جميع أنحاء العالم .وال يستأن
فحجم التناقض اآلخذ بالتنامي واالتساع
والدساتير) التي تد و ال

العالم العربي من هذا التدني

بر الزمن بات واضحا بين النصوص(القوانين

خشراك الم أر في المجال التمأيلي وبين واقع هذه المشاركة،

فأظهرت الدراسة التي أ دها اإلتحاد البرلماني الدولي ام  1992حول مشاركة النساء في
السلطة التشريعية ،وشملت الدراسة ( )150برلمان ضو في اإلتحاد أظهرت بأن التشريع
الداخلي لكافة البالد تقريبا وبمن فيها الدول العربية تؤكد
1

ل

حق النساء في الترشح

خديجة ،حباشنة ")2007 (.خطو خل األمام الحملة الوطنية لتطوير مشاركة الم أر في االنتخابات  .2005-2002مؤسسة

هيرنش بل  ،مكتة الشرل األوسط العربي  ،بالتعاون مع اإلتحاد العام للم أر الفلسطينية ،رام هللا  ،ص . 14
*متوسط نسبة مشاركة النساء في البرلمانات العربية يبلغ حالياً.%9.6
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واالنتخاة دون تمييز مع الرجال ومع ذلك ال زالت نسبة مشاركة الم أر العربية في المجالس
المنتخبة من أدن النسة في العالم ،حي

يصل متوسط تمأيلها خل  ،%11.7ل وجه

الدقة ،ويصل نسبة تمأيلها في المجلس األدن ) (Lower Houseخل  ،%12.5و%8.4
في المجلس األ ل ( ،2) Upper House or Senateواذا كان هذا المعدل منخفض ،خال
انه تضا ف في السنوات العشر الماضية .وأحرز تقدم في السنوات األخير في العديد من
البرلمانات العربية.
ففبي الكويببت التببي منحببت المب أر حببق التصببويت فببي العببام  ،2005وبعببد سببنتين انتخابببات
كانببت مخيبببة لطموحببات الم ب أر الكويتيببة ،حي ب

لببم تفببز أي ام ب أر  ،ادخببل أربببع نسبباء للجمعيببة

الوطنية ألول مر في العام  .2009وفي البحرين ،تم انتخاة ام أر واحده ل مجلس النواة
ألول مر وتم تعيين  10نساء في مجلس الشيوخ ،وهو ما يمأل  %25من األ ضاء.
في العام  ،2006في دولة اإلمارات العربية المتحد  ،وقفت النساء والرجال ل حد سواء
لالنتخابات والتصويت ألول مر  ،ودخلت تسع نساء البرلمان ،والحصول ل  %22.5من
المقا د .فقط تم انتخاة واحده منهن بعد أن تم تعيين أمانية فخرين .وقد تم تعيين ما
مجمو ه  14ام أر لمجلس الدولة لسلطنة

مان في

ام  ،2007حي

أصبحت تمأل

 %14.9في المائة من أ ضاءها.
بالرغم من هذه اإلنجازات ،ما زالت الم أر تواجه تحديات كبير النتخابها (أقافية ،سياسية،
اجتما ية ،اقتصادية) .ففي سلطنة مان التي كانت من أول دول مجلس التعاون الخليجي

Women in parliaments - Situation as of 31 December 2010
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
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تمنح الم أر مقا د في البرلمان لعام  ،1994فقدت الم أر مقا دها في االنتخابات التشريعية
لعام .2007وفي قطر ،تم تمديد مد والية المجلس االستشاري وجميعهم من الذكور لمد
امين من  2008ال  .2010ومر أخرى منذ يوليو  ،2010وفي المملكة العربية السعودية
ال تزال الم أر ال تملك الحق في التصويت.
وقد اشت لت دوائر التفكير والمجتمع الدولي ،والمنظمات النسويه العالمية والعربية في
خيجاد ميكانزمات ذات كفاء

الية لتجاوز الحواجز والمعيقات ،ال سيما الموروأات الأقافية

التي تقف حاج از في سبيل تحقيق التوازن بين الجنسين ل مستوى التمأيل النيابي.
ففي العقود األربعة األخير من القرن العشرين قد أربع مؤتمرات دولية منذ ام -1975
1995م ،للنهوض بأوضاع الم أر وقضاياها ففي العام  1995م

قدت األمم المتحد

المؤتمر العالمي الرابع للم أر في بيجين" الصين" كخطو لزياد تمأيل النساء في الهيئات
النيابية .وفي هذا المؤتمر وضعت اللجنة الرئيسية فيه " خطة مل" وكانت بار
جدول أ مال تسع

ن

من خالله لتمكين الم أر  3وزياد المساوا بين الجنسين ،وصدر ن

اللجنة الرئيسية مقررات مهمة ،ومن المواد الحاسمة التي وضعها البرنامج تلك التي تد و
خل تحقيق التوازن بين الجنسين في التمأيل النيابي" حي

ورد في الماد ( )190بند (د) "

أن المطلوة من جانة الحكومات مراجعة التأأير المت ير للنظم االنتخابية ل
السياسي للم أر في الهيئات المنتخبة ،والنظر
3

التمأيل

ند االقتضاء في تعديل هذه النظم

(:)Empowermentيقص ببد ب ببه رف ببع ال ببو ي والمق ببدرات وال ببتفهم واالس ببتعداد للمب ب أر والرج ببل ،ببن طري ببق االنخب براط ف ببي األنش ببطة
والهياكببل التببي تسببمح لهببا بالمشبباركة بقببدر أكبببر فببي األمببور التببي تببؤأر لب الحيببا بشببكل مباشببر ،مببن أجببل خحببدا

ت ييببر فببي

المجتمببع ،ينهب بببه التمييببز والعنببف ضببد المب أر  ،الالمسبباوا فببي العالقببات ،وتوزيببع القببوى بببين المب أر والرجببل" ( .شببكري:2002،
،107خصالح)33 :2000،
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واصالحها ".وال سيما تبني نظام الكوتا النسائية كآلية يمكن من خاللها زياد نسبة تمأيل
الم أر في المجالس التمأيلية.
مؤداها أن تعط النساء نو ا من المسا د المؤسسية تخصيص مقا د للنساء في
والذي ّ
المجالس النيابية ،للتعويض ن التمييز الحاصل بين الم أر والرجل ،الذي ال يرجع باألساس
خل

تباين الرجال والنساء من حي

الصفات النفسية والعاطفية ،ولكنه يعود خل

المجتمع

4

الذي يتول تحديد األدوار والعالقات االجتما ية للجنسين.

وكتطبيببق القت ارحببات االتفاقيببات الدوليببة والمعاهببدات التببي لهببا قببو القببانون واألولويببة ل ب
شبره دولبه ربيبة (مصبر،

القوانين المحليبة بعبد مرورهبا بالم ارحبل الدسبتورية ،فقبد تبنبت أأنب

األردن ،الج ازئببر ،تببونس ،فلسببطين ،سببوريا ،موريتانيببا ،الم ببرة ،السببودان ،جيبببوتي ،الع برال،
الصومال) من بين  22دوله ربية أ ضاء في جامعة الدول العربية نظام الكوتا النسائية.
فقد خصص الحزة الدستوري الديمقراطي في تونس نسبة  %25للنساء لضمان وصولها
للمجلس النيابي ،وبناء ل هذه النسبة استطا ت الم أر التونسية في انتخابات  2009أن
5

تحصل ل  59مقعدا من أصل  214مقعد ،أي بنسبة .%28

وفي األردن أتاح القانون االنتخابي المعدل رقم ( )11لسنة  2003للم أر األردنية فرصة
الوصول للبرلمان ،وأدت هذه المسا د المؤسسة لوصل ست نساء للبرلمان ألول مر في
تاريخ المجالس النيابية في األردن ،وفي العام  2010تم رفع دد المقا د المخصصة للم أر

4

أحمد ،زايد.)2003(.األسر المصرية وتحديات العولمة ،القاهر  :مطبو ات مركز البحو والدراسات االجتما ية ،ص
. 437،404
Tunisia. Quota database; International idea 15-8-2010.
http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=220
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بناء ل هذا
خل  12المقعد وقد وصلت نسبة مشاركة الم أر األردنية في المجلس النيابي ً
6

التعديل خل  %12بواقع  13مقعد للم أر من أصل  110مقا د.

وفي الم رة ونتيجة تبني الحزة االشتراكي للقوات الشعبية كوتا نسائية طو ية تصل
خل  %20ل قائمته االنتخابية وبعد انتخابات  2007وصلت نسبة مشاركة الم أر الم ربية
7

خل  %10في مجلس النواة بواقع  34مقعد للم أر من أصل  325مقعدا.

وفي الجزائر أدى تبني األحزاة السياسية (جبهة التحرير الوطني ،حركة مجتمع السلم)
كوتا نسائية طوا ية ل قوائمها االنتخابية خل وصول نسبة تمأيل الم أر في البرلمان النيابي
ال

 %8في انتخابات ام  ،2007بواقع  30مقعد للم أر من أصل  389مقعد 8.وفي

موريتانيا ،حصلت الم أر

ل

 18مقعدا من أصل  95مقعدا ،وبهذا تصل نسبة مشاركة

الم أر الموريتانية ال .%18.9
والناظر خل حال الم أر الفلسطينية ،ال يجده مختلف ن أوضاع الم أر العربية فوجود
الم أر داخل المجلس التشريعي ،ال يعكس واقع القوانين التي تنص ل مساوا الم أر والرجل
في المشاركة السياسية وبالتحديد المجال التمأيلي وال تعبر نسبة تمأيلها التي وصلت ال
 %5.6في المجلس التشريعي األول لعام 1996م بصور منصفة ن حقها اإلنساني ،وال
تعبر هذه النسبة أيضا ن حجم نضالها السياسي والتضحيات التي قدمتها ،وال ن حجمها

6

Jordan . quota database International. Idea 15-8-2010.
http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=113
7
morocco. Quota database. International. Idea 15-8-2010
http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=138
8
Algeria. Quota database. International. Idea 15-8-2010.
http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=66
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الديموغرافي في المجتمع من حي

الكم 9.فكان ال بد من تدخل المشرع خيجابيا لتمكين الم أر

من الوصول ال المجلس التشريعي.
وقببد هيببأت مطالبببات مؤسسببات" المجتمببع المببدني" 10والحركببات النسببويه الطريببق لصببدور
القانون المعدل رقم( )9لسنة  2005الذي تم بموجبة تخصيص نسبة معينة للمب أر الفلسبطينية
فببي المجلببس التش بريعي (كوتببا نيابيببة نسببائية) ،كببإجراء انتقببالي لتعزيببز مشبباركتها فببي المجببال
التمأيلي.
لقببد حقببق القببانون االنتخببابي رقببم ( )9لسببنة  ،2005الفرصببة للمب أر للوصببول الب المجلببس
التشريعي بنسبة أ ل مما كانت لية ،حي

وصلت ال  %12.8في العام  ،2006بعد أن

كانت  %5.6في االنتخابات التشريعية األول لعام 1996م.
خال أن هذا الوصول للم أر الفلسطينية للمجلس التشريعي المنتخة في العام 2006من
خالل نظام الكوتا النيابية النسائية ،يأير العديد من التساؤالت حول طبيعة أدائها في المجلس
النيابي ،الذي من خالله تستطيع خظهار كفاءتها وقدراتها واقناع المجتمع بأحقيتها في تبوء
المناصة القياد .

9

بناء ل التقديرات التي أ دها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والتي بنيت باال تماد ل نتائج التعداد العام للسكان
والمساكن والمنشآت ،2007 ،فقد بلغ دد السكان المقدر منتصف ام  2009في األراضي الفلسطينية حوالي  3.9مليون

نسمة ،منهم  2.0مليون ذكر و 1.9مليون أنأ  .في حين بلغ دد سكان الضفة ال ربية المقدر حوالي  ،2.4مليون نسمة منهم:

 1.2مليون ذكر و 1.2مليون أنأ .

بينما قدر دد سكان قطاع غز لنفس العام بحوالي  1.5مليون نسمة ،منهم  755ألف ذكر و 732ألف أنأ  (.جهاز اإلحصاء
الفلسطيني ،مركز معلومات وا الم الم أر http://www.pwic.org.ps/derasat/derasat.html ،
10

الذي يعني أو ينب ي أن يعني " :مجموع التنظيمات المجتمعية من مؤسسات ،جمعيات ،هيئات ،مجالس ،نقابات ،أحزاة،
وسائل خ الم ،وشرائح اجتما ية ,لها تعبير تنظيمي في المجتمع أي مجموع التنظيمات المجتمعية التي لها مصلحة فعلية في
التحول الديمقراطي في المجتمع" (جقمان.)6 :1994 ،
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 2.1في سؤال الدراسة
والتساؤل المركزي المثاار نناا :مبا مبدى فا ليبة البرلمانيبات فبي المجلبس التشبريعي الأباني
لعببام  2006ف ببي ط ببرح وح ببل القضببايا المتعلق ببة ب ببالم أر والمجتم ببع مببن خ ببالل تأدي ببة وظ ببائفهن
التشريعية والرقابية؟
 3.1أنمية الدراسة:
تنب ببع أهمي ببة هب ببذه الد ارس ببة مب ببن ك ببون انتخابب ببات المجل ببس التش ب بريعي الأ بباني هب ببي أول
انتخاب ببات تج ببري لب ب أس بباس الق ببانون االنتخ ببابي رق ببم ( )9لع ببام  2005ال ببذي خص ببص
بموجب ببه كوت ببا نيابي ببة نس ببائية ،باإلض ببافة خلب ب أن وص ببول المب ب أر خلب ب المجل ببس التشب بريعي
يجعلها أكأر قربا من مؤسسات صنع القرار ،لذا فهي ستخضع للتقييم حبول قبدرتها لب
معالجببة والمشبباكل التببي كانببت تعبباني منهببا ،والعمببل لب المطالبببة بتحقيببق القضببايا التببي
يطالببة بهببا القطبباع النسببائي .ببالو ل ب ذلببك تببأتي أهميببة هببذه الد ارسببة بببالتعرف ل ب
مسببتوى أداء البرلمانيببات فببي المجلببس التش بريعي الأبباني ،وهببو مببا يمكببن أن يكببون أساسببا
لمراجعببة أسببلوة الكوتببا النسببائية ومببدى قدرتببه لب الت ييببر وخلببق واقببع جديببد .باإلضببافة
لتشكيلها مرجع للعمل النيابي النسائي وخاصة في بيان مدى فا ليبة المب أر البرلمانيبة فبي
طرح وحل القضايا العامة والنسويه خاصة من خالل تأدية وظائفهن التشريعية والرقابية.
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 4.1منهجية الدراسة
ألن موضبوع الد ارسبة هبو تقيبيم أداء لكوتبا النسبائية النيابيبة فبي المجلبس التشبريعي الأباني
لعام  ،2006وهي أول تجربة حقيقية من حي

حجم المشاركة للنساء في المجلس التشريعي،

وألن الب بباحأين والمهتم ببين به ببذا الش ببأن ل ببم يقومب بوا بع ببد بد ارس ببة ه ببذه الظ بباهر ،له ببذا كل ببه فق ببد
استخدمت المناهج العلمية التالية:
المبنهج الوصبفي ،يهبتم بد ارسبة الظباهر كمبا هبي مبن خبالل وصبفها وجمبع المعلومبات
والبيانات الدقيقة حولها للوصول خل أسبابها والعوامل التي تتحكم فيها ،حي

أن البح

فبي

الجهود المبذولة لتحسين وضع الم أر الفلسطينية يستد ي وصف الحالة التي هبي ليهبا مبن
خالل جمبع المعلومبات والمعطيبات المتعلقبة بهبا وا باد صبياغتها وفبق خطبة البحب

وأهدافبه.

كما وتناولت األطروحة المنهج التحليلي ،في الفصل المخبتص فبي تقيبيم أداء البرلمانيبات فبي
المجلس التشريعي الأاني المنتخة في العام  2006في ظل نظام الكوتا النيابية.
وتطلة قياس أداء البرلمانيات في تأديتهن لوظائفهن التشريعية والرقابية في المجلس
التشريعي الأاني طرح األسئلة التالية:
 -1كم دد اللجان التي انضمت خليها البرلمانيات في المجلس مقارنة مع النائة الرجل،
مع العلم بأن النظام الداخلي للمجلس التشريعي يشترط ل

كل ضو االنضمام

ال لجنة ،ويحق له كاختيار حر بأن يشترك في لجنة أانية فقط ؟
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 -2ما هي طبيعة

مل اللجان التي انضمت خليها البرلمانيات؟ و ما هي طبيعة

الوظائف التي تش لها البرلمانيات في هذه اللجان؟.
 -3كم دد القوانين أو مقترحات القوانين التي قدمتها البرلمانيات في المجلس ،مقارنة
مع النائة الرجل؟ وما هي موضو ات هذه القوانين؟.
 -4كم

دد األسئلة التي وجهتها البرلمانيات لوزراء أو مسئولين مقارنة مع النائة

الرجل؟ وما هي موضو ات هذه األسئلة؟.
 -5كم دد االستجوابات التي قدمتها البرلمانيات لوزراء أو مسئولين مقارنة مع النائة
الرجل؟ وما هي موضو ات هذه االستجوابات؟.
األسئلة الرئيسية الوارد أ اله ،بار ن مؤشرات كمية لقياس فا لية البرلمانيات في
المجلس التشريعي الأاني لعام  2006في ظل نظام الكوتا النيابية الذي اقره القانون
األساسي ،في حين األسئلة الفر ية ،بار ن مؤشرات نو ية وضعت لقياس مخرجات
أداء البرلمانيات ،من خالل جمع المعلومات الالزمة حولها ،فتكون في نهاية المطاف
هذه المؤشرات النو ية بار ن تفسير وتحليل للمؤشرات الكمية ،حت

نستطيع بذلك

تقيم أداء البرلمانيات.
وبما أن الباح
الباح

أشار خالل توضبيح المبنهج الب أهميبة المعلومبات وضبرور توفيرهبا ،فبإن

لجأ ال مجمو ة من المصبادر والوسبائل ،تشبكل األدبيبات والد ارسبات السبابقة الجبزء

األوسببع منهببا ،باإلضببافة ال ب محاضببر جلس ببات المجلببس التش بريعي لعببام  2006فببي جمي ببع
الببدورات التببي قببدها المجل بس خببالل فتببر الد ارسببة ،كمببا تببم الرجببوع ال ب الد ارسببات واألبحببا
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والتقببارير ،التببي تنشببر مببن خببالل المجلببس التش بريعي الفلسببطيني .ببالو ل ب ذلببك مراجعببة
الدوائر الرسمية وغير الرسمية ،وزار شؤون الم أر  ،لجنة االنتخابات المركزية ،مركبز بانو ارمبا،
دائ ببر اإلحص بباء الفلس ببطيني ،كم ببا أج ببرى الباحب ب

مق ببابالت شخص ببية م ببع المعني ببين بموض ببوع

الدراسة ،من برلمانيات في المجلس التشبريعي ،مبدراء اللجبان مبوظفين فبي المجلبس التشبريعي
الفلسطيني ،خضافة ال البيانات والوأائق التي تتقاطع وموضوع الدراسة.
 5.1حدود الدراسة:
نظ اًر لطبيعة الدراسة ،والتي تحاول دراسة أداء البرلمانيات في المجلس التشريعي
الفلسطيني الأاني في ظل نظام الكوتا النيابية ،فإن الباح

يرى أن الفتر الواقعة من

 2006/2/18وهي الفتر الزمنية التي تم تنصية فيها المجلس التشريعي الأاني ،أي بعد
أالأة أسابيع من خجراء االنتخابات التشريعية في  ،2006/1/25وحت  2007/7/5م ،هي
اإلطار الزمني لألطروحة ،وذلك بسبة دخول المجلس التشريعي الفلسطيني مرحلة تعطيل
11

أ ماله أو ما يسم باالستعصاء التشريعي.

11

حصل نتيجة االنقسام بين حركتي فتح وحماس في منتصف ام  ، 2007مما أدى ال

دم افتتاح الدور الأانية ومتابعة

المجلس التشريعي أ ماله ،وان كان هنالك متابعه أل مال المجلس = =التشريعي في قطاع غزه من خالل مل التوكيالت
للنواة المختطفين ،خال أن هذه الجلسات تعتبر غير قانونية من وجه مختصون في المجال القانوني ،وذلك لسببين :أولهما أنه

ليس في القانون ما يعطي الحق ألي ضو منتخة في المجلس التشريعي أن يوكل زميال له أو من ينوة نه في التشريع.
أما الأاني تعتبر جلسة التوكيالت حاصلة "في خطار المناكفات السياسية" وال يمكن ا تمادها خال خذا أقرت بقانون من المجلس

التشريعي في حال اكتمل النصاة وتوافق ليها أ ضاء الكتل ،وليس كخطو تأتي من طرف واحد.
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 6.1الدراسات السابقة:
تزايد االهتمام بدراسة موضوع المشاركة السياسية للم أر العربية ،وأسباة ضعف تواجدها
في الحيا السياسية ،منذ مطلع الأمانينات
ل

جميع أشكال التميز ضد الم أر (

ندما ا تمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء

CEDAW

) الصادر

ن األمم المتحد في ام

.1980-1979
وكذلك فقد كان ُّ
لتخلف العالم العربي ل
ل

بارز لتسليط الضوء
دور ٌ
المستوى السياسيٌ ،

أهمية مشاركة الم أر في الحيا السياسية خذا أخذنا بعين اال تبار أن التنمية التامة

والكاملة لبلد ما ،ورفاهية العالم وقضية السلم ،تتطلة جميعاً أقص
جانة الم أر

مشاركة ممكنة من

ل قدم المساوا مع الرجل في جميع الميادين وألجل هذا ال رض برزت د

دراسات بحأت قضية مشاركة الم أر العربية بشكل ام ،والفلسطينية بشكل خاص ،بوجهات
نظر مختلفة وباستخدام مناهج وأسالية مختلفة أيضاً ،بهدف حل خشكالية مشاركتها
السياسية ،القائمة ل التمييز بينها وبين الرجل.
وقبيل البدء في هذه األدبيات ،ال بد لنا من تعريف المصطلح األساسي في األطروحة فال
وهو ":الكوتا12؛ هي كلمة التينية األصل ،وتلفظ بالل ة اإلنجليزية( )Quotaوبالل ة الفرنسية
( ،(Quotaومعناها بالل ة العربية " النصية" أو " الحصة" .وقد انتقلت بلفظها اإلنكليزي
خل العربية في العصر الحدي .
12

خجراء خيجابي " "affirmative actionوتم استخدام هذه العبار منذ بداية الستينات وفي مضمون صراع حركة الحقول
المدنية في أمريكا .التي هدفت ال تصحيح تاريخ طويل من التمييز ضد الفئات المحرومة في المجتمع ،كاألقليات=

= والسود خما من قبل السلطات الحكومية أو من قبل أصحاة العمل في القطاع الخاص ،وكان المقصود بها تخصيص حصص
محدد للفئات لمهمشة في العمل والمؤسسات التعليمية والوظائف الحكومية ،وقد أطلق هذا النظام من قبل الرئيس األمريكي

كنيدي(في ام  )1961وتابعه جونسون في برنامجه الذي كان يمأل جزءاً من الحرة ل الفقر في بداية ام .1965
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والتعريف الواسع لمصطلح " الكوتا النسائية" والتي باتت خحدى أشكال الكوتا النيابية أو
خحدى صورها األكأر شيو اً في العالم حالياً ،ويتم اللجوء خليها من أجل تشجيع الم أر

ل

الممارسة السياسية ،ومعالجة خشكالية تفعيل ممارسة حقها القانوني في التمأيل النيابي
بالتساوي مع الرجل .وتطمح الدول التي تأخذ بنظام الكوتا ،خل تعزيز أقافة المجتمع بقدرات
الم أر من أجل لعة دورها في التمأيل السياسي من جهة ،وتفادي هدر طاقاتها وامكاناتها في
خنماء المجتمع وتطويره من جهة أخرى.
فهي نظام يتم من خالل "تخصيص" ومنح حصة أو نسبة من المقا د للنساء في الهيئات
المنتخبة ،وهذه الحصة يمكن أن تصل خل  %20أو  %30أو  ،%40و ملية التخصيص
تختلف من مجتمع خل أخر كل حسة ظروفه االجتما ية ،و السياسية التي تتعلق بطبيعة
13

األنظمة االنتخابية.

في كتابها" المشاركة السياسية للم أر األردنية وبعض الدول العربية" ،فقد ناقشت
[النقشبندي] :وضع الم أر العربية في السياسة بشكل ام ،والم أر الفلسطينية بشكل خاص،
فترى أن الم أر الفلسطينية قد شاركت في النضال السياسي خالل فتر االحتالل ،وأكدت الم أر
الفلسطينية من خالل هذا الكفاح شعا اًر من شعارات الحركة النسويه في ال رة ،وهو (األمر
الشخصي أمر سياسي) ،فقد كانت هذه المشاركة تخدم العائلة من جهة والمقاتلين من جهة
أخرى ،وا تبرت بأن هذه المشاركة النضالية قد أضافت للم أر العربية بشكل

ام تحدياً

Study (2008) " Electoral Gender Quota Systems and The Implementation Europe.p13. This
study was requested by the European Parliament's Committee on Women's Rights and Gender
Equality
_http://www.statsvet.su.se/forskning/wip/dokument/electoral_gender_quotas_report_european
parliament_2008.pdf recovered10-7-2010

13
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للصيغ التقليدية والنظام األبوي ،وقد ذكرت بأن الم أر الفلسطينية قد شاركت في السياسية،
لكن هذه المشاركة كانت ضئيلة ،و زت ذلك خل أن الم أر الفلسطينية لم تستطيع أن تطالة
بت يير وضعها القانوني فهي بال دولة ل

الرغم من خ الن الدولة الفلسطينية في ام

 ،1988فقد انحسر اهتمامها في خنهاء االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ،و زت
كذلك ضعف مشاركة الم أر خل الدين اإلسالمي ومستوى حضوره سياسياً ورسمياً.

14

وفي مداخلة ل[ ماريا نولت] ،حول قضية الم أر الفلسطينية والمشاركة السياسية - ،والتي
بدأت من حي

انتهت النقشبندي ،-فقد ا تبرت بأن الم أر الفلسطينية قد ناضلت في فتر

االنتداة واالحتالل ،والتي برت نها "بالمشاركة غير الرسمية " ،وقد كان هناك فرل بين
ما كانت ليه الم أر الفلسطينية خبان فتر االنتداة واالحتالل وبعد خ الن اتفاقية السالم ،فقد
كان هناك خيبة أمل للنساء الفلسطينيات وذلك نتيجة رسم صور الشعة والدولة

ل

أسس( ذكوري) ،فكيف يمكن خذن استيعاة النساء ضمن خطار أيديولوجي مسبق ومحدد،
لدى من هم في سد الحكم؟
وتتفق[ ماريا] مع [النقشبندي] :بأن الدين اإلسالمي لعة دو اًر في انخفاض مشاركة الم أر ،
حي

تري ماريا أن ظهور تيارين متناقضين ،لماني وهو نسوى مدافع ن حقول الم أر ،

واسالمي ال يرى بأن يستند القانون خل
يجة أن يستند خل

العلمانية والمواأيق الدولية وحقول اإلنسان ،بل

الشريعة اإلسالمية ،وخاص ًة فيما يتعلق باألحوال الشخصية .وهذا

الخالف قد أأر بدوره ل الحركات النسويه ،فال يوجد خجماع غالة بين النساء الفلسطينيات
14

النقش بببندي ،بار ببة .)2001(.المش بباركة السياس ببية للمب ب أر ف ببي األردن وبع ببض ال ببدول العربي ببة  .ط ،1م ببان  :المؤسس ببة العربي ببة
للدراسات والنشر .ص .65
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حول أفضل الطرل للتقدم خل

األمام  ،وكان هذا الخالف نقطة حقيقية حول مدى التزام

السلطة الوطنية الفلسطينية بحقول اإلنسان ،و تفعيل دور الم أر الفلسطينية سياسياً.

15

ترى[ إصالح جاد]؛ التي تتفق مع[ ماريا] و [النقشبندي] ،بأن ضعف مشاركة الم أر
الفلسطينية يرجع خل

تأأير حركة اإلسالم السياسي (حماس) ،وذلك من خالل وضع خط
طالبت بالعود

أحمر ل السلطة الوطنية الفلسطينية في التعامل مع قضية الم أر  ،حي

خل أصول الشريعة اإلسالمية في سن القوانين ،وخاص ًة األحوال الشخصية ،هذا من جانة
ومن جانة أخر كان تأأيرها ل الحركة النسويه الفلسطينية ،حي
معالجة قضية الم أر بين تيارين

بات هناك خالف حول

لماني واسالمي ،وتضيف كذلك بأن

دم التقدم في

المشاركة السياسية للم أر الفلسطينية كان نتيجة االحتالل اإلسرائيلي ،والأقافة االجتما ية.
وتؤكد الكاتبة في دراستها ل ضرور االهتمام بالدور السياسي غير الرسمي ألنه يعيد
تعريف السياسة موماً ،وبالتالي مهم لت يير القات القو المسيطر

ل

المجتمع الذي

يشمل أشكاالً نشاطي ًة متعدد ً ،يدور بعضها داخل حدود العائلة و األسر  ،أو في نسيج
اء في محيط المجتمع المحلي ،أم خارجه ،بهدف
شبكات متعدد من العالقات الشخصية ،سو ً
تدبير أحوال األسر وتمكينها من العيش والبقاء أو االنخراط في أ مال مقاومة جما ية،
وتضيف بأن التنمية ال يمكن تحقيقها خال بر المشاركة السياسية لكافة المواطنين ،رجاالً
16

ونسا ًء وكافة شرائح المجتمع.
15

هولببت ،ماريببا .)1996(.النسبباء فببي فلسببطين المعاصببر بببين الص ب ار ات القديمببة والحقببائق الجديببد  .ط ،1الجمعيببة الفلسببطينية

16

خصببالح ،جبباد )2003(.مشااااركة المااارأا السياساااية الرساامية و يااار الرسااامية فاااي الن ااال الفلساااطيني معهببد د ارسببات الم ب أر ،

األكاديمية للشؤون الدولية  :باسيا.ص .121
مجلد.1

مطبوعات املركز الديمقراطي العربي

15

وفي دراسة ل[ إسماعيل]؛ التي تدرس أسباة زوف الم أر الفلسطينية ن المشاركة
السياسية ،يرى :أن الم أر الفلسطينية تعاني من مناخ اجتما ي مترهل ،يشيع جواً من
اإلحباط ،كما أن دم وجود توجه ام من قبل الدولة لتبني سياسات وبرامج تد م الم أر ،
أدى خل تراجع مكانتها ،خضاف ًة خل أن هناك قوانين وتشريعات جائر تسمح بممارسة التمييز
ضد الم أر والمجتمع ،فهناك من ينظر خل الم أر با تبارها كائن من الدرجة الأانية ،ومن
ناحية أخرى ،فإن كأي اًر من النساء ال يقتنعن بقدرتهن ل العمل السياسي ،وتنعدم الأقة بين
النساء ،حي

ال تساند الم أر الناخبة الم أر المرشحة !،وانعكس انخفاض مستوى التعليم سلباً
17

ل توجهات الم أر نحو المشاركة السياسية.

أما األدبيات التي تفحص أحوال الم أر الفلسطينية في القوانين تنقسم خل مقوالت تعتمد
التفسير القانوني في تعزيز دونية الم أر  ،ومقوالت تعتمد التفسير الأقافي واالجتما ي في
حرمان الم أر حقوقها.
ففي دراسة قانونية ،ل [سريدا عبد محسن] في تقريرها " الحقول السياسية والعامة للم أر
الفلسطينية ،باالستناد خل

اتفاقية القضاء ل

كافة أشكال التميز ضد الم أر "سيداو"" ،خذ

تعتبر بأن هنالك ا ترافاً بحقول الم أر الفلسطينية بالمشاركة في الحيا السياسية ،لكن هذا
اال تراف ال يرتقي خل توفير الفرص للم أر لممارسة حقوقها ،وتعزي ذلك خل غياة الرؤية
اء
لدى صانع القرار الفلسطيني ،سو ً

ل

مستوى القوانين التشريعية ،السياسات ،برامج

األحزاة السياسية ،أو ل مستوى التخطيط التنموي العام مما يؤدي خل

17

تهميش النساء

خسما يل ،دنيا األمل ".الم أر الفلسطينية والمشاركة السياسية بين الشكل والمضمون" مجلة الرؤى ،العدد ،5ص 5
 http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/5/page5.htmlاسترجعت بتاريخ .2009/10/10
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واستبعادهن ن مراكز صنع القرار .وفي نفس السيال تعمل ل ذكر بعض القوانين التي
تمس الم أر وتتضمن تمي اًز واضحاً ضدها ،مأل قانون الجنسية الذي ال تستطيع الم أر
بموجبه منح الجنسية ألوالدها من أة أجنبي ،أو موافقة الزوج الخطية الستصدارها جواز
سفر ،وتلخص في أن هذه القوانين تعمل ل تكريس التميز ضد الم أر  ,والنظر الدونية
لها مما يحد بشكل واضح من حريتها ومشاركتها الفا لة في الحيا العامة والسياسية.
وفي دراسة قانونية أخرى والتي تندرج ضمن منشورات "مفتاح" ،حول قضايا الم أر
الفلسطينية وخاصة في المدخل الذي يتعلق بالواقع القانوني واالجتما ي للم أر الفلسطينية،
ترى" ،حنان" والتي تعتمد التفسير الأقافي واالجتما ي في حرمان الم أر من حقوقها ،بأن
القانون الفلسطيني المستمد في أغلة نصوصه من الدستور األردني لسنة 1952م ،ال يوجد
به نص صريح حول التمييز بين الرجل واألنأ  ،حي

تنص الماد السادسة فقر ( )1بأن

األردنيين أمام القانون سواء وال يوجد تميز بينهم في الحقول والواجبات ،وان اختلفوا في
العرل ،الل ة أو الدين ،لكن هذا القانون ال يخفي التمايز بين النظرية والتطبيق ،ففي القانون
ٍ
قاض أو كاتبة دل ،لكن من
ال يوجد نص صريح ل منع تولي الم أر الفلسطينية منصة
الناحية العملية ال يوجد أي نوع من هذه الوظائف تتوالها ام أر  ،و زت هذا التمايز نتيجة
انش ال الم أر في العمل الوطني ،وتراجع هدف تعزيز مركز الم أر في المجاالت االجتما ية،
االقتصادية ،الأقافية ،والسياسية ،خضاف ًة خل

دم بلور برنامج نسوي ،يكون بمأابة ميأال

وخطة مل لكل ام أر فلسطينية في مجتمعها ،بسبة وقوع الم أر نفسها أسيرً لتفكير غير
صحيح في حقوقها وواجباتها .معتبرً غياة الم أر

ن الحيا السياسية واالجتما ية يعود خل
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وجود مفهومين اجتما يين واقتصاديين مختلفين للم أر والرجل في المجتمع الفلسطيني ،فعل
سبيل المأال " تدني المستوى االقتصادي لألسر الفلسطينية يؤدي برة العائلة خل

وضع

الخطط ،وشد األحزمة من أجل توفير الوسائل المادية لتعليم الذكر ،تمهيداً لحمل مسؤولية
العائلة في المستقبل ،أما األنأ فهي ستنتقل خل أسر أخرى ولن تشارك في مسؤولية ائلتها
18

"

من خالل تفحص الدراسات التي تناولت الوضع السياسي للم أر الفلسطينية ،وموقعها في
مراكز اتخاذ القرار العليا ،نرى بأن التقارير اإلحصائية تشير خل أن دد المرشحين لعضوية
المجلس التشريعي في انتخابات ام ( )1996بلغ  672مرشحاً ،يتنافسون ل  88مقعداً،
شكلت النساء ما نسبته  %3.7من العدد الكلي للمرشحين ،وحصلت النساء ل ما نسبته
 %5.7من مقا د المجلس التشريعي ،و كان للم أر مشاركة واضحة في ملية التصويت,
حي

نجد بأن النساء شكلن حوالي  %49من

دد الذين أدلوا بأصواتهم (جهاز

اإلحصاء.)169 :1998،
أما االنتخابات التشريعية الأانية والتي ا تمدت نظام الدوائر والقوائم ،فقد شكلت مشاركة
الم أر الفلسطينية في ملية التصويت ما نسبته  %46من دد الذين أدلوا بأصواتهم ،في
(ضعيفة) حي
ً
حين بقيت مشاركة الم أر ترشيحاً

بلغ دد المرشحات للدوائر  15ام أرً من

أصل  414مرشحاً ،أي أقل من  %4من مجمل المرشحين ،بينما ترشحت  70ام أرً من

18

حنببان ،البكببري .)2003(.الواقااا القااانوني وااجتماااعي للم ارأا فااي ال اافة ال ر يااة" ،تحريببر ليبباء أرص ب لي .مجلببد 2القببدس:
المبادر الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية " مفتاح .ص .302
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أصل  314مرشحاً ل القوائم ،أي بنسبة  %22من دد المرشحين .حي

فازت  17نائب ًة

فقط بما نسبته  %13من مجموع أ ضاء المجلس التشريعي ،و فزن جميعهن ل القوائم .
وترجع [عائشة أحمد] ( )2007دم حصول الم أر

ل

أي من المقا د في الدوائر

االنتخابية مقارنة مع القوائم ،خل أن قانون االنتخابات العامة الذي أ ِق َّر في العام ،2005
اقتصر ل ا تماد نظام الكوتا للنساء في القوائم دون الدوائر.
ومع تشكيل الحكومة الفلسطينية األول  ،ش لت الم أر و ازرتين هما (:التعليم العالي
والشؤون االجتما ية) من بين  25وزار  ،ومع تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديد

ام

( ،)2003كان هناك تحول تمأل في تشكل وزار خاصة بالم أر الفلسطينية ،وقد كان هناك
ضعف في مشاركة الم أر في المجالس والبلديات المحلية ولجان المشاريع حي

شكلت

النساء ما نسبته .%0.05
والناظر خل

مستوى الوظائف اإلدارية العليا يالحظ بأن هنالك انخفاضاً ملحوظاً في

تواجد الم أر الفلسطينية فقد تم تعيين امرأتين بمنصة وكيل مسا د ،قدمتا استقالتهما فيما
بعد ،وام أر واحد في منصة مدير ام وزار  .وما نسبته  %12من مناصة مدير العام
البالغ

ددها  240منصة في  15وزار  ،مع تولي النساء  %15من مناصة مدير،

و %25من رؤساء األقسام.
فقد كانت هذه المشاركة ل المستوى الرسمي ،أما ل المستوى السياسي غير الرسمي
(خاصة في األحزاة السياسية) ،فقد كان هنالك تباين في تمأيل النساء ففي حركة فتح
شكلت النساء ما نسبته  %5من اللجنة المركزية ،مقارنة مع  %10للجبهة الشعبية%19 ،
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لالتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا ،في حين شكلت النساء ما نسبته  %18للجنة المركزية
19

للجبهة الديمقراطية في الضفة ال ربية و  %9في قطاع غز .

شاركت أيضا الم أر في الجمعيات الخيرية المختلفة التي تعمل في الضفة ال ربية وقطاع
غز  ،حي

نالحظ بأن نسبة النساء حوالي  %23من العاملين اإلداريين ،مع اختالف في

نسبة تمأيل الم أر في الهيئات اإلدارية للجمعيات من منطقة ألخرى ،مع ارتفاع نسبة التمأيل
العمالية،
للنساء مقارنة بقطاع غز  .هذا وتشكل النساء ما نسبته %7.6من ضوية النقابات َّ
وكانت النسة كالتالي %11.7 :من نقابة األطباء %21 .من نقابة أطباء األسنان%8.5 .
من نقابة المحامين .باإلضافة خل  3قاضيات من بين  68قاضياً وقاضية (الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني).
وهذه اإلحصاءات تتمأل أهميتها في أنها توفر تراكماً معرفياً في هذا المجال حي
بالتعرف

ل

مدى مشاركة الم أر السياسية حي

(تصويتاً) في االنتخابات األول

تسمح

يمكن ا تبار نسبة مشاركة الم أر

والأانية ( 49%و  ) %46منطقية ،مقارنة بوزنها

الديموغرافي في المجتمع الفلسطيني ،ولكن هل يمكن اختزال حق الم أر في المشاركة
السياسية بحجم تصويتها في االنتخابات التشريعية؟ وهل يشكل هذا الحجم في التصويت
ضمانة حقيقية لحقول الم أر ؟.
ٍ
محاولة لمقارنة المشاركة السياسية للم أر الفلسطينية الحالية في المجلس التشريعي،
وفي
مع مشاركتها في برلمانات الدول العربية والعالمية ،تعتبر[ حباشنة] :بأنها نسبة قليلة في

19

جهاز اإلحصاء الفلسطيني171-170: 1998 ،
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العالم خذ يوجد في المجلس التشريعي الفلسطيني خمس نساء من أصل  88ضواً ،أي
بنسبة  ،%5.6وهي بالتالي نسبة غير مقبولة وال تتناسة مع تجربتها و طاءها ،بينما في
العالم نجد معدل مشاركتها .)104 :2002( %14.7
في دراسة ِل[ زنيرا كمال]؛ التي تهتم بدراسة واقع الم أر في اتخاذ القرار في المجتمع
الفلسطيني ،وذلك من خالل التعرف ل دوافع العمل ،واآلفال المستقبلية والصعوبات التي
تحول دون مشاركة الم أر في اتخاذ القرار ،والتي استخدمت االستمار كأسلوة للبح

،حي

قامت بمقابلة ينة من النساء اللواتي يشاركن في اتخاذ القرار ،وأظهرت الدراسة بأن العادات
والتقاليد السائد تعيق مشاركة النساء ،خل

جانة وجود تشريعات تعيق مشاركة الم أر في

اتخاذ القرار(كمال.)1997 ،
ونتيج ًة -لرسوخ العادات والتقاليد السائد  -ووجود بعض مواد في قانون األحوال
الشخصية وقوانين االنتخابات التي تعيق مشاركة الم أر - ،-و دم خمكانية تداركها ،-فقد
ظهرت أدبيات ودراسات ووجهات نظر تد و للبح

في فليات يمكن من خاللها خشراك الم أر

تكون فليات تعزز الأقافة
في السياسة ،بما يتناسة وحجمها الديموغرافي ،وفي نفس الوقت ُّ
السياسية لدى الفرد ،والفئة الحاكمة في تقبل الم أر كشريك في جميع مجاالت الحيا .
وبهذا الصدد ،دراسة[ خديجة حباشنة] التي حاولت من خاللها دحض اآلراء التي
تعتبر نظام الكوتا يتعارض مع الديمقراطية وذلك من خالل ا تبار العملية الديمقراطية
وسيلة للوصول خل الهدف المتمأل في المساوا والعدالة .وبأن هناك فلية مختلفة لكل مرحلة،
ولكل مجتمع حسة ظروفه االجتما ية واالقتصادية والسياسية فالقانون الموضوع يتم تعديله
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من حين ألخر ليتناسة مع تطور المجتمع ،و ل هذا فإن المطلوة من القانون أن يضع
فليات ،مأل( :الكوتا ليتيح المجال للفئات األقل حظاً للمشاركة في الحكم (حباشنة:2003،
 ،))29ومن خالل دراسات [حباشنة] حول موضوع الكوتا فقد حددت مفهومه (:

ل

المستوى السياسي ،توفير الفرصة للقطاع األقل حظاً (الم أر ) من خالل "تخصيص" ومنح
حصة أو نسبة من المقا د في الهيئات والمجالس( خاصة المؤسسات التشريعية) ،للوصول
والمشاركة في البرلمانات الحكومية ,و ملية التخصيص هذه تختلف من مجتمع خل أخر كل
حسة ظروفه االجتما ية والسياسية واالقتصادية (حباشنة.))113 :1993 ،
وتتفق[ إميلي نفاع] في مداخلتها حول الكوتا ،مع [حباشنة] من حي
للم أر للوصول خل البرلمان حي

غياة الم أر

التشريعات المتعلقة بها ،بل يسهل ذلك الهجوم

خ طاء الفرصة

ن السلطة التشريعية ال يسا د ل تحديد
ل

مكتسباتها ،وتضيف نفاع( :لضيق

الفرص أمام الم أر للوصول خل البرلمان ،البد من وجود نظام يفتح أمامها المجال للتعبير
ن احتياجاتها الخاصة) ،وتعتبر أن األخذ بنظام الكوتا البد أن يتم بر األحزاة ألنها
تبق (أي الكوتا) حريصة ل خنجاح مرشحها بالدرجة األول  ،وترشح األكأر حظاً بالنجاح
20

ب ض النظر ن جنسه.

أما في مداخلة ل[ محمود كامل]؛ الذي يؤيد نظام الكوتا من الناحية الجوهرية ،والذي
سيدفع بالم أر للبرلمان لتظهر مدى القدر التي لديها ل التالؤم ،ويتعارض معها من حي
المبدأ ذلك أن وجود الم أر في البرلمان بدون أرضية تحميها وتحمي قدرتها ل االستمرار،
 20تقرير التنمية العربية اإلنسانية لعام  ،2005ص  ،97نقالً ن خميلي النفاع  "1998الم أر العربيبة فبي السبلطة السياسبية :الكوتبا
وامكانية تطبيقها" وقائع مؤتمر الم أر العربية في السلطة السياسية :الكوتا وامكانية تطبيقها ،بيروت.
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ن مسألة أن تكون جزءاً من

ستكون معزولة ن الحركة النسائية ،و ن الشعة وحت
القرار السياسي (.كامل.)100 :1996 ،

ومن الدراسات التي تناولت نظام الكوتا ،دراسة لنادر سعيد بعنوان (،الكوتا ،اإلنصاف،
الديمقراطية )،حي

يناقش موضوع خقرار تخصيص " الكوتا" للنساء في انتخابات المجالس

المحلية الفلسطينية،حي

يتعرض لوجهات النظر المعارضة لوجود الكوتا النسائية والدوافع

وراءها ،كما يقدم تفنيداً للحجج المناهضة لها.
ويؤكد الكاتة أيضا،
لصالح خ طاء مجمو ات

ل

أن العديد من الدول الديمقراطية تمارس التدخل اإليجابي
رقية واجتما ية( ومنها النساء) فرصة التمأيل والمشاركة

السياسية.
ويرى سعيد أن الم أر الفلسطينية شاركت في مختلف مراحل النضال الوطني الفلسطيني
جنباً خل

جنة مع الرجل مما يعمق اإليمان بحقها في المشاركة المتساوية ل

جميع

األصعد  :االجتما ية ،السياسية ،واالقتصادية .ويرى بأن " الكوتا" فلية مناسبة للت لة ل
التمييز الأقافي واالجتما ي بحق الم أر الذي تشكل

بر

قود طويلة ،مما يساهم في

مساواتها مع الرجل ويحقق العدالة واإلنصاف.
وتأتي أهمية هذه الدراسة في تأكيدها ل أن اإلسقاطات القانونية ل الم أر  ،مأل حقها
المر في ظل سياد القيم
في التصويت والترشيح ،غير كافية لتحقيق المساوا بين الرجل و أ
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الذكوريه التي تنظر بدونية للم أر  ،كما يؤكد ل ضرور خحدا

تدخالت خضافية لتحقيق

21

المساوا فعليا.

أما بالنسبة لمعارضي نظام الكوتا فيرون (:بأن تخصيص حصص لما يزيد

ن

نصف المجتمع فيه تَ َج ٍّن ،كما لو أن النساء أقلية ،فضالً ن التخلي ن مبدأ المنافسة
ونساء ،وكذلك تواجد الم أر في البرلمان لن يعكس ت يي اًر
المتكافئة بين المرشحين رجاالً
ً
حقيقياً في معطيات الواقع ،خاصة وأن المجتمع مازال ال يدفع بالم أر وال يشجعها وال يوافق
ل

وجودها في البرلمان ،وبهذا يكون فرض نساء

ل

المجتمع غير ممأالت من

المجتمع ،كما أن خطاة الكوتا يقرر الدونية ،وال يعزز أقة الم أر بنفسها ،كما أن اإلشكالية
ليست في وجود نظام يسمح للم أر للوصول للبرلمان بل تنبع من ذات الم أر فهي ديمة
22

الأقة بنفسها ،كما أن الم أر ال تد م الم أر  ،وهي دو الم أر ).

وفي مداخلة ل (نيفاء جمال)؛ التي ترى بضرور تواجد الم أر في البرلمانات ،لكن ليس
ضمن نظام الكوتا ،بل من خالل النضال والكفاء والمقدر وليس بالمائة ،ومعارضتها لنظام
الكوتا تنبع من أن المشاركة السياسية حق ،والحق ال يتجزأ ،وحق الم أر في المساوا نص
ليه الدستور.

 21نادر ،سعيد ".)2004(.الكوتا ،اإلنصاف ،الديمقراطية" أنظر الرابط التاليwww.amanjordan.org :
استرجعت بتاريخ .2009/3/5
22

هاني ،الحوراني ،خديجة حبا شنه ،وفخرون .) 1993(.وقائع ندو نظمها مركز األردن الجديد .تحرير :احمد رفات .األردن:

دار السند باد للنشر .ص .108 .106
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لكن اتفاقية القضاء ل جميع أشكال التمييز ضد الم أر "سيداو" الصادر في ام 1979م
ن األمم المتحد  ،ال تعتبر فلية الكوتا تميي از ففي الماد ( )3والتي تنص ل أن تتخذ
الدول األطراف في جميع الميادين( والسيما الميادين السياسية واالجتما ية واالقتصادية
والأقافية)،كل التدابير المناسبة ،بما في ذلك التشريع لكفالة تطور الم أر وتقدمها الكاملين
وذلك لتضمن لها ممارسة حقول اإلنسان والحريات األساسية والتمتع بها ل أساس المساوا
مع الرجل ،وهذه التدابير ال تعتبرها االتفاقية تميي اًز كما تحدده االتفاقية ،وال يجة أن يستَ َتبع
به ،كنتيج ًة لإلبقاء ل معايير غير متكافئة أو منفصلة.
من خالل المراجعة النظرية لألدبيات السابقة ،تبين أن هذه األدبيات منها ما الج المشاركة
السياسية للم أر العربية والفلسطينية موما ،ومنها ما الج معيقات المشاركة السياسية للم أر
العربية والفلسطينية ل وجه التحديد .وأخرى تدرس نظام الكوتا النسائية النيابية ،لتأتي هذه
الدراسة فتجمع االتجاهات الأالأة ،وتنتقل لقياس أداء المشاركة السياسية للم أر الفلسطينية في
المجلس التشريعي في ظل نظام الكوتا النيابية.
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الفصل الثاني
نظام الكوتا النيابية النسائية
مدخل
تزايد االهتمام بموضوع مشاركة الم أر في السياسة في مختلف البلدان ،منذ نهاية القرن
التاسع

السيما خأر تنامي الو ي السياسي وانتشار أقافة
شر وبداية القرن العشرين،
ّ

المواطنة ،والحقول ،والحريات العامة والفردية ،فقد ساهم ذلك كله في خيقاظ الو ي حول
ضرور خنصاف الم أر والمساوا بينها وبين الرجل ،ومسا دتها ل

تخطي الحواجز التي

تحول دون ممارسة الم أر حقوقها المدنية والسياسية ،وبالتالي لم يعد مقبوالً في

المنا

المعاصر ،ا تبار انخفاض نسة التمأيل النسائي في مختلف برلمانات العالم باألمر
الطبيعي.
لهذا بذل المجتمع الدولي جهوداً كبير من أجل التأكيد ل حقول الم أر النابع من تأكيد
ل

حقول اإلنسان ،فعمد ل

قد المؤتمرات والندوات وورش العمل واصدار اتفاقيات

دولية ،ويعد ميأال األمم المتحد لعام  1940أول ميأال نص ل

المساوا بين الرجل

والم أر بصي ة صريحة ،وجاء في ديباجته" نحن شعوة األمم المتحد قد ألينا ل أنفسنا أن
نؤكد من جديد ،خيماننا بالحقول األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدرته ،وبما للرجال والنساء
واألمم كبيرها وص يرها من حقول متساوية".

23

23

انظر ديباجة ميأال األمم المتحد .
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هكذا ،انش ل المفكرون والسياسيون بهذا الموضوع أي رفع نسبة تمأيل الم أر في
المجالس المنتخبة وتحقيق المساوا بينها وبين الرجل ،في البح

السيما
ن حلول جذريةّ ،

في البلدان العربية التي تعتبر من أكأر الدول تهميشا لدور الم أر التمأيلي ،حي
نسة التمأيل البرلماني للم أر

تتواجد أدن

في العالم ،فحسة خحصائيات اإلتحاد البرلماني
25

الدولي24،وصلت ال  11.7%في العام 2008

وأجروا في سبيل ذلك مسوحاً ودراسات

ميقة متخصصة ،بمعن أن المجتمع الدولي في العقود األخير شهد حراكاً ملحوظاً لوضع
الخطط واإلستراتيجيات الموحد
النسائي في البرلمانات ،و ل

ل

مستوى العالم ،والمفيد في رفع وزياد نسبة التمأيل

أساس هذه الدراسات والمسوح ،خّلص المجتمع الدولي من

خالل المؤتمرات الخاصة بهذا السيال ،خل

االتفال

ل

ضرور ختباع خستراتيجية حرل

المراحل وتجاوز العقبات ،بر ا تماد تدابير خاصة ومؤقتة ،التي باتت تعرف بنظام "الكوتا
26

النسائية".

24

) Union interparlementaire (UIPهي منظمة دولية أنشئت في ام 1889م تضم في ضويتها حوالي  150برلمانا
لدول ذات سياد و لهدف األساسي من خنشاء اإلتحاد هو المسا د في تحكيم الن از ات

25

اإلتحب ب بباد البرلمب ب بباني العب ب ببالمي ،)2008(،الم ب ب ب أر فب ب ببي البرلمانب ب ببات العالميب ب ببة .لمزيب ب ببد مب ب ببن اإلطب ب ببالع انظب ب ببر ال ب ب برابط اإللكترونب ب ببي:
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm

استرجعت بتاريخ.2009/8/6 ،
26

هناء ،صوفي " .)2008(.الكوتا النسائية النيابية بين التأيد الدولي والمواقف العربية المتناقضة .مجلة السياسة الدولية
اإللكترونية ،دراسات ،العدد : 23،مركز الدراسات العربية  :ص  48 .47للمزيد من اإلطالع النظر الرابط اإللكتروني:

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/political_23_45-70%20hana%20abd%20haii.pdf.
استرجعت بتاريخ2009/8/15 ،
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 .2في مفهوم الكوتا النسائية النيابية:
27

 1.2الكوتا :مفهوم

هببي كلمببة التينيببة األصببل وتلفببظ بالل ببة اإلنجليزيببة( ،)Quotaوبالّل ببة الفرنسببية ،Quote
ومعناها بالل ة العربية " النصية" أو " الحصة".
وقببد انتقلببت بلفظهببا اإلنكليببزي خل ب العربيببة فببي العصببر الحببدي  ،خصوص باً مببع ظهببور
المذاهة والنظم االشتراكية الهادفة خل حماية االقتصاد الوطني ،وكان قبد درج اسبتعمالها فبي
الدول األوروبية ضمن الخطط والبرامج التي تسمح باستيراد أو تصدير كمية معينة من سبلعة
تجارية أو صنا ية معينة بمعن تحديد حصة معينة لها في االستيراد أو التصدير.
وفببي الواليببات المتحببد األمريكيببة اسببتعملت الكوتببا كببإجراء خيجببابي ،وفببي مضببمون ص براع
حركببة الحقببول المدنيببة فببي أمريكببا التببي هببدفت خل ب تصببحيح تبباريخ طويببل مببن التمييببز ضببد
الفئات المحرومة في المجتمع :كاألقليات والسود ،خما من قبل السلطات الحكومية أو من قبل
أص ببحاة العم ببل ف ببي القط بباع الخ بباص ،وق ببد أطل ببق ه ببذا النظ ببام م ببن قب ببل الب برئيس األمريك ببي
كنيببدي(في ببام  )1961وتابعببه (جونسببون) فببي برنامجببه الببذي كببان يمأببل جببزءاً مببن الحببرة
ل الفقر في بداية ام .1965
وكببان المقصببود بهببا تخصببيص حصببص محببدد للفئببات المهمش به فببي العمببل والمؤسسببات
التعليميبة والوظبائف الحكوميبة .بهببذا أخبذت الكوتبا كمفهبوم مجببرد معنب الحصبة أو النصببية،
27

خجراء خيجابي " "affirmative actionوتم استخدام هذه العبار منذ بداية الستينات وفي مضمون صراع حركة الحقول المدنية في
أمريكا .التي هدفت خل تصحيح تاريخ طويل من التمييز ضد الفئات المحرومة في المجتمع ،كاألقليات والسود خما من قبل السلطات
الحكومية أو من قبل أصحاة العمل في القطاع الخاص ،وكان المقصود بها تخصيص حصص محدد للفئات المهشمة في العمل
والمؤسسات التعليمية والوظائف الحكومية ،وقد أطلق هذا النظام من قبل الرئيس األمريكي كنيدي(في ام  )1961وتابعه جونسون في

برنامجه الذي كان يمأل جزءاً من الحرة ل الفقر في بداية ام .1965
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وكببان الهببدف مببن خدراجهببا خنصبباف الفئببات المهشببمة والتببي تعبباني مببن التمييببز ل ب المسببتوى
28

التعليمي واالقتصادي.

 1.1.2مفهوم نظام الكوتا النيابية:
أما ل مستوى التمأيل النيابي ،فقد أنتشر استعمال الكوتا كمصطلح يعنب بتخصبيص
مقا د في البرلمبان النيبابي لببعض األقليبات العرقيبة ،أو الدينيبة ،أو لببعض الفئبات المجتمعيبة
المهشمة والتي يصبعة ليهبا  -ببالطرل المعتباد  -الوصبول خلب حقهبا فبي التمأيبل النيبابي،
ومأال ل ذلك :حصص األقلية الشركسبية والمسبيحية فبي البرلمبان األردنبي ،والمسبيحية فبي
المجلب ببس التش ب بريعي الفلسب ببطيني الب ببذي نب ببص قب ببانون األساسب ببي ل ب ب وجب ببوة تمأيب ببل األقليب ببة
المسيحية بما ال يقل ن مقعدين ،أو الحصص الطائفية – المذهبية في لبنان.
وق ببد أس ببتخدم ه ببذا النظ ببام لب ب س بببيل المأ ببل وال للحص ببر ،ف ببي البرلم ببان المص ببري ببام
 -1964في هد الرئيس جمال بد الناصر -حي

منح الفالحين والمزار ين مقا بد محبدد
29

في البرلمان ،كما أستخدم هذا النظام في كل من كرواتيا ،الهند ،باكستان ،فلنداه ،سلوفاكيا.

والهببدف مببن الكوتببا النيابيببة هببو خيصببال هببذه الفئببات للمجببالس التمأيليببة المنتخبببة إلشبراكها فببي

28

ضياء ،بدهللا  .)2005(.نظام الكوتا النسائية ،مجلة الفرات اإللكترونية  ،العدد الرابع  ،مركز الفرات للتنمية والدراسات
اإلستراتيجية ،لمزيد من اإلطالع انظر الرابط التاليhttp://fcdrs.com/magazem/407.html :

29

استرجعت بتاريخ.2010-3-8 :
مجدي ،خليل " .)2007(.التجارة الدولية في تمأيل األقليات والفئات المهشمة" الحوار المتمدن ،العدد ،1962
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101288

استرجعت بتاريخ.2010/3/8
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ملي ببات ص ببنع القب برار ،والمش بباركة ف ببي ملي ببة التنمي ببة ف ببي جمي ببع نب بواحي الحي ببا االجتما ي ببة
30

االقتصادية السياسية.

باء ل ب مببا تقببدم يمكببن تحديببد مفهببوم الكوتببا النيابيببة المختصببة (باألقليببات ،والطوائببف،
بنب ً
والعمببال) :ل ب أنهببا ضببمان حصببة مببن مقا ببد المجلببس النيببابي لبببعض الفئببات المجتمعيببة
وذلببك مببن أجببل ضببمان مشبباركتها فببي الحيببا السياسببية ،وفببي ال الببة تببتم بببالطرل اإللزاميببة،
حي ب

تلجببأ السببلطة خل ب تخصببيص " حصببة" مقا ببد معينببة مببن المقا ببد النيابيببة لفئببة معينببة

بالببذات ،حت ب ال يك ببون بمقببدور األكأري ببة حرمببان خح ببدى الفئببات أو األقلي ببات المجتمعيببة م ببن
ممارسة حقها في التمأيل النيابي.
 2.1.2الكوتا النسائية النيابية بمعنانا ااصطالحي:
هبي خحبدى أشبكال الكوتبا النيابيبة ،أو خحبدى صبورها األكأبر شبيو اً فبي العبالم حاليباً ،ويبتم
اللج ببوء خليه ببا م ببن أج ببل خ ازل ببة الفج ببو المتمأل ببة بالالمس بباوا ب ببين الجنس ببين ف ببي ممارس ببة الحي ببا
السياسببية وخاصببة فببي المجببالس التمأيليببة ،باإلضببافة لببذلك فهببي تهببدف لتشببجيع الم ب أر

لب

الممارس ببة السياس ببية ،ومعالج ببة خش ببكالية تفعي ببل ممارس ببة حقه ببا الق ببانوني ف ببي التمأي ببل الني ببابي
بالتساوي مع الرجل.
كما يسع نظام الكوتا خلب تعزيبز أقافبة المجتمبع بقبدرات المب أر مبن أجبل لعبة دورهبا فبي
التمأيل السياسي من جهة ،وتفبادي هبدر طاقاتهبا وامكانياتهبا فبي خنمباء المجتمبع وتطبويره مبن
30

مجدي ،خليل ".)2007(.التجارة الدولية في تمأيل األقليات والفئات المهشمة" الحوار المتمدن ،العدد ،1962
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101288

استرجعت بتاريخ.2010/3/8
و خديجة ،حباشنه " .)2003(.أسئلة وأجوبة حول الكوتا النسائية"  ،المبادر الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية"
مفتاح" ص . 22-21
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جه ببة أخ ببرى ،وذل ببك م ببن خ ببالل "تخص ببيص" وم ببنح حص ببة أو نس بببة م ببن المقا ببد للنس بباء ف ببي
31

الهيئات المنتخبة ،وهذه الحصة يمكن أن تصل خل  %20أو  %30أو .%40
 3.1.2المصطلح في نذه الدراسة:

من المالئم اآلن -وبعد استعراض مفهوم الكوتا كمفهوم مجرد واصطالحيا -أن ننتقل خل
المفهوم اإلجرائي الذي ا تمده الباح

في هذه الدراسة ،فهو يرى تخصيص نسببه محبدده مبن

مقا ببد المجلببس التش بريعي للنسبباء تتنببافس ليهببا النسبباء ،وال ينافسببها فيهببا الرجببل ،وفيمببا لببو
حصلت مرشحة أو أكأر ل

دد كبير مبن األصبوات تتجباوز الحصبة المحبدد لهبا ،ويمكبن

حينئب ٍبذ أن تتنببافس مببع األصبوات التببي حصببل ليهببا المرشببحين الرجببال .والطريقببة المتَّبعببة فببي
تكون الحصة مت يره وليست أابتة.

حصر المقا د يطلق ليها( كوتا الحد األدن ) بحي

 2.2مبررات اللجوء لنظام الكوتا النسائية النيابية
 1.2.2مبررات أساسية أدت للجوء لنظام الكوتا النسائية:
فيمببا يتعلببق بالنسبباء تحديببداً ،كشببفت تجببارة بعببض الببدول العالميببة ل ب أن توسببيع فببرص
المشاركة السياسية للم أر  -بإسقاط القيود القانونيبة لب حقبوقهن فبي التصبويت والترشبيح -ال
يكفي لوصولهن بأ داد مناسبة خل الهيئات النيابية.
فعل الرغم من أن النساء قد بدأن الحصول ل حقوقهن السياسية منبذ بدايبة هبذا القبرن
– قببل الحبرة العالميببة األولب فبي أسببتراليا وبعبض البدول اإلسببكندنافية ،-وبعبدها مباشبر فببي
Study (2008) " Electoral Gender Quota Systems and Their Implementation in Europe. p 13
http://www.statsvet.su.se/forskning/wip/dokument/electoral_gender_quotas_report_european_pa
rliament_2008.pdf

31
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بريطاني ببا وكن ببدا والوالي ببات المتح ببد  ،خال أن نس بببة تواج ببد النس بباء ف ببي الهيئ ببات المنتخب ببة بقي ببت
منخفضة التصل خل الأل  ،انظر الجدول (.)1-1
وله ببذا الس بببة ،ونتيج ببة لحس بباة المص ببالح السياس ببية ف ببي دول ال ببنظم الحزبي ببة -والت ببي ال
يحظ فيها حزة محدد بفرص مؤكد في الحصول ل أغلبية مربحة من المقا د -وتجاوباً
م ببع ارتف بباع نس بببة مش بباركة النس بباء ف ببي الق ببوى العامل ببة – كم ببا ه ببو الح ببال تحدي ببداً ف ببي ال ببدول
اإلسببكندنافية ،وبعببض دول وسببط غببرة أوروبببا مأببل ألمانيببا والمملكببة المتحببد  -باإلضببافة خلب
كل ذلك وتلبي ًة للمبادر من جانة قيادات سياسية ذات رؤية واسعة لمستقبل بالدها -كما هو
الحببال فببي ح ببزة المببؤتمر ال ببوطني فببي جن ببوة خفريقيببا -32فق ببد شببر ت ه ببذه الببنظم لألس ببباة
المتباينة( تقرير حصة) ،أو دد محدد من المقا د للنساء في المجالس المنتخبة" كوتبا نيابيبة
نسائية".
وق ببد اتخ ببذت ال ببدول اإلس ببكندنافية -وخصوصب باً فلن ببد وتبعته ببا ف ببي ذل ببك ك ببل م ببن الن ببرويج
والسببويد -الخط بوات األول ب ف ببي هببذا المضببمار بتخصببيص نس بببة خاصببة مببن المقا ببد ف ببي
برلماناتهببا للنسبباء ،أمببا فببي ألمانيببا والمملكببة المتحببد وفببي جنببوة خفريقيببا فقببد اسببتقرت بعببض
األحزاة السياسبية -وخصوصبا مبن أحبزاة اليسبار – لب أن يكبون رفبع نسببة تواجبد النسباء
في الهيئات النيابية بطريقة غير مباشر ،وذلك بأن يتم التخصيص بين مرشحي هذه األحزاة
لالنتخابات الخاصة بهذه الهيئات.

32

مصطف ،السيد ،وفخرون .)2000(.تمأيل الم أر في المجالس المنتخبة ،تحرير سلوى شعراوي ،مركز دراسات واستشارات
اإلدار العامة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهر  ،ص .5-4
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جدول رقم ( )1-1يو ح نسبة تمثيل النساء في البرلمان عالمياً(.)1940-1995
السنة

عااااااااااااااااادد

مجلااااااس

مجلاااااااااس األعياااااااااان

1945

26

%3.0

%2.2

1955

61

%7.7

%7.5

1965

94

%9.3

%8.1

1975

115

%10.5

%10.9

1980

136

%12.7

%.12

1995

176

%9.4

%11.6

البرلمانات

النواب

/الشيوخ

يمأ ببل الج ببدول( )1-1نس بببة النس بباء ف ببي برلمان ببات الع ببالم ف ببي فتب برات مختلف ببة لك ببل ش ببر
سنوات ،حي
حي

نالحظ بأنها لم تزد بشكل ملحوظ في الفتر الواقعة بين بام 1985 -1975

نسبة الت يير منذ السببعينات خلب الأمانينبات لبم تتجباوز %2.2فبي مجلبس النبواة ،ففبي

ببام  1985وص ببلت خلب ب  ،%12.7بع ببد أن كان ببت ببام  )10.5% (1975أم ببا ف ببي مجل ببس
األ يببان فببي ببام  1975كانببت  %10.9لتصبببح  ،%.12فببي ببام  1980وبنسبببة ت يببر ال
تتعدى  ،%1.1كما نلحظ من خالل هذه المؤشرات بأن تمأيل النساء في البرلمانات فبي فتبر
التسعينات قد تراجع بانخفاض  %3.3في مجلس النواة %0.4.في مجلس األ يان ،ويرجع
السبة في ذلك خل زياد الدول حديأة االستقالل.

33

المعلومات الوارد بالجدول مستقا من دراسة أ دها اإلتحاد البرلماني الدولي ،بعنوان الم أر في السياسية ،نسة تمأيل النساء
في البرلمان منذ ام  .1995 -1945ص  ،7لمزيد من اإلطالع النظر الرابط التالي:
http://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/m04.pdf
استرجعت بتاريخ .2010-3-10
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هببذه المؤش برات والمقارنببات تبببرهن مببا خلصببت خليببه التجببارة العالميببة أن توسببيع فببرص
المشاركة النيابية للم أر بإسقاط القيود القانونية ل حقوقهن فبي التصبويت والترشبيح ال يكفبي
لوصولهن بأ داد مناسبة خل الهيئات النيابية.
وقد كشفت التجارة العربية ن نفس المالحظة أنظر الجدول( )1-2وبناء ل اتفاقية
القض بباء لب ب جمي ببع أش ببكال التميي ببز ض ببد المب ب أر  ،واالتفاقي ببة المتعلق ببة بحق ببول اإلنس ببان لع ببام
 ،1948وكذلك االتفاقيبة الدوليبة بشبأن الحقبول السياسبية للمب أر  ،1965تقبدم المشبروع العرببي
خطببو نحببو خق برار المسبباوا وا طبباء الم ب أر حقوقهببا السياسببية والمدنيببة ،وقببد حصببلت الم ب أر فببي
معظببم البلببدان العربيببة (باسببتأناء دول الخلببيج) لب الحببق فببي االنتخبباة والترشببح لالنتخابببات
البرلمانية في الخمسينات والسبتينات مبن القبرن الماضبي ،خال أن نسببة تواجبد النسباء العربيبات
34

في الهيئات النيابية بقيت أقل من المعدل العالمي بما يقرة من .%10

وله ب ببذا الس ب بببة ،ونتيج ب ببة لترجم ب ببة الرغب ب ببات الدولي ب ببة الت ب ببي ظه ب ببرت ف ب ببي فت ب ببر الس ب بببعينيات
قبدين بالميين للمب أر ،

والتسعينات( )1995 -1975وهي الفتر التي أ لنتها األمم المتحبد

وما تخللها من قد للندوات والمؤتمرات لمناقشة قضبايا المب أر  ،وطبرح الحلبول التبي يمكبن مبن
35

خاللها أن تطلق مبادرات النساء وتنهي األوضاع التي تعيق حركتهن.

ا تمدت بعض النظم العربية نظام الحصص في برلماناتها كتدبير مؤقت ،وقد جاء ا تماد
التدابير من قبل الدول جلياً في الماد ( )7من اتفاقية القضاء ل جميع أشكال التمييز ضد
المب ب أر لع ببام 1979م والت ببي نص ببت لب ب (ض ببرور أن تتخ ببذ ال ببدول األطب براف جمي ببع الت ببدابير
34

تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام " .2005الم أر العربية في المجال السياسي" ص.8 ،

35

تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  ،2005البنية القانونية ص.170 .168 .167
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المناسبببة للقضبباء ل ب التمييببز ضببد الم ب أر فببي الحيببا السياسببية والعامببة للبلببد) ،وقببد ا تبببرت
االتفاقيببة فببي المبباد ( )4أن اتخبباذ التببدابير الخاصببة والمؤقتببة التببي تسببتهدف خلب التعجيببل فببي
المساوا الفعلية بين الرجل والم أر  ،ال يعتبر تميي اًز بالمعن الذي تأخذ به هذه االتفاقية ،ولكنبه
يجة أال يستتبع ل أي نحو اإلبقاء ل معايير غير متكافئة أو منفصلة.
كما أن خ الن برنامج مل بيجين" يد و الحكومات خل مراجعة تأأير أنظمتهبا االنتخابيبة
ل ب التمأيببل السياسببي للم ب أر فببي المجببالس المنتخبببة ،وتطبيق باً لببذلك نصببت التوصببية العامببة
الخامسببة للجنببة القضبباء ( ل ب جميببع أشببكال التمييببز ضببد الم ب أر ) ص براح ًة وذلببك للعمببل ل ب
تشجيع الدول ل اللجوء خلب المزيبد مبن التبدابير الخاصبة -نظبام تخصبيص حصبص للمب أر
في المجالس النيابية.
وق ببد ص ببدرت توص ببيات ف ببي ذات االتج بباه م ببن اإلتح بباد البرلم بباني ال ببدولي" ،وك ببذلك األم ببر
ا تبببرت لجنببة المب أر فببي األمببم المتحببد أن نسبببة  %30تشببكل الحببد األدنب لحصببة المب أر فببي
المجالس المنتخبة 36،وهذه النصوص التي تحب
بهدف خحدا

لب ختبباع التبدخل اإليجبابي لصبالح المب أر

توازن أمبام التمييبز السبلبي القبائم ضبدها فبي المجتمعبات العربيبة ،و بدم ا تبباره

نببوع مببن أن بواع التمييببز المطلببوة خل اؤهببا بحي ب

يتبببع لفتببر معينببة حت ب تببزول أسببباة التمييببز

السلبي.
وتجدر اإلشار هنا ،بأن الكوتا النسويه تستمد شر يتها مبن اتفاقيبات حقبول اإلنسبان بوجبه
ببام ،واتفاقيببه سببيداو لب وجببه التخصببيص ،بوصببفها احببد التبدابير التببي تسببع خلببي تحقيببق
36

تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  " 2005البنية القانونية الفصل الأامن ،نظام الحصص للم أر في المجالس النيابية ص،
.172
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ت يي ببر األنم بباط الأقافي ببة واالجتما ي ببة الس ببائد ف ببي المجتمع ببات العالمي ببة والعربي ببة لب ب وج ببه
التحدي ببد ،باإلض ببافة كونه ببا تس بباهم ف ببي تحقي ببق المس بباوا بتجلياته ببا العملي ببة ،ببالو لب ب ذل ببك
37

ضمان تمأيل الم أر في مراكز اتخاذ القرار.

38

جدول رقم ( ) 1-2نسب تمثيل المرأا العر ية في البرلمان.
الدولة

نساااااااااااااااااااب

الدولة

نسااااااااااااااااااااب

األردن

%3.5

الجزائر

%4.0

لبنان

%2.2

السعودية

0

اليمن

%0.7

الكويت

0

تونس

%11.5

اإلمارات

0

مصر

%3.4

قطر

%2.3

مان

%2.5

البحرين

%2.5

سوريا

%3.8

العرال

%3.3

التمثيل

التمثيل

تشير اإلحصاءات الوارد في الجدول خل وجود تبباين فبي نسببة تمأيبل المب أر العربيبة فبي
المجبال التمأيلبي ببين األقطبار العربيبة ،حيب

تتبراوح النسببة ببين (صبفر  )%11.5 -كبأ ل

نسبة تمأيل في تونس ومتوسط ( .)3.7%وكما يظهر هذا الجدول في ذلك الوقت بأن مبازال
هنالك بعض الدول العربية لم تحصل فيها الم أر

ل حق المشاركة في التصبويت والترشبيح

بتلخص بب َّ
بأن نسبببة مشبباركة
لالنتخابببات (الببدول الخليجيببة) ،كمببا تعببزز هببذه المؤشبرات نتيجب ًة تب ّ
37

ماهر ،شبير .)2007(.دراسة منشور ل اإلنترنت بعنوان ،خ داد مدراء حمالت انتخابية " ،الكوتا النسويه " ،ص  10مركز
سياد للحقول والقانون ،لمزيد من اإلطالع انظر الرابط اإللكتروني:

 http://www.syada.org/arabic/researches.php?id=30استرجعت بتاريخ .2010-8-6
 38تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام .2002
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الم ب أر فببي البرلمانببات العربيببة هببو (األدن ب ) مقارنببة بنسبببة تمأيببل الم ب أر فببي الببدول العالمي ببة،
ص ببت خليه ببا التج ببارة العالمي ببة أي أن
باإلضببافة خلب ب تأكي ببد ه ببذه المؤشب برات النتيج ببة الت ببي خل َ
توسببيع فببرص المشبباركة السياسببية للمب أر بإسببقاط القيببود القانونيببة لب حقببوقهن فببي التصببويت
والترشيح ،ال يكفي لوصولهن بأ داد مناسبة خل الهيئات النيابية.
وكش ببفت التجرب ببة الفلس ببطينية ف ببي االنتخاب ببات التشب بريعية األولب ب

ببام  1996ببن نف ببس

المالحظة أن نسبة مشاركة الم أر مازلبت منقوصبة ،ففبوز 5نسباء فبي المجلبس التشبريعي مبن
أصل  88مقعداً أي بنسبة  %5.6يبدو أمب اًر مقببوالً فبي أول انتخاببات نيابيبة ،وخاصبة خذا مبا
المر في البالد العربية التبي توجبد فيهبا نظبم دسبتورية نيابيبة ،خال أن هبذه
قورنت بنسة تمأيل أ
ال تتناس ببة م ببع حج ببم العط بباء والتض ببحيات الت ببي ق ببدمتها ،وال

النس بببة تبقب ب منقوص ببة بحيب ب

تتناسببة مببع الخبببر والتجربببة التببي اكتسبببتها فببي تنظببيم الجمبباهير وقيادتهببا ،وفببي استكشبباف
39

الحاجات والمطالة النسويه.

لهببذا فقببد بببادر اإلتحبباد العببام الفلسببطيني للم ب أر والمنظمببات النسببائية مببع جميببع منظمببات
المجتمببع المببدني المعنيببة بقضببايا الديمقراطيببة ،وحقببول اإلنسببان ،واألح بزاة السياسببية ،ببباقتراح
تخصيص نسبة معينة من المقا د في المجالس المنتخبة ،وتم خقرار ذلك فبي ،2004/8/31
وبل ببت حص ببة النس بباء فب بي المجل ببس التشب بريعي  13مقع ببداً 40،وق ببد ج بباء ه ببذا االرتف بباع نتيج ببة
المسا د المؤسسية.
39
40

غاد  ،الص ير ".العمل النسوي الفلسطيني ،خل أين؟"جريد األيام ،ص ،9السبت.1996/3/13،
قد هذا الحوار ل خأر اجتياح قوات االحتالل اإلسرائيلي للمدن الفلسطينية ،وا اد احتاللها في العام  2002وما تكشف ن
من خلل في بنية النظام السياسي الفلسطيني وضعف أدائها .وقد د ي هذا الحوار خل خجراء انتخابات في جميع المؤسسات

الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وتجديد الشر ية الفلسطينية واطالل ملية اإلصالح السياسي واإلداري .
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 2.2.2أسباب ثانوية أدت إلى المطالبة بتخصيص مقاعد للمرأا في المجالس المنتخبة:
باإلضافة خل السبة الرئيسي مضمونه :تدني نسبة تمأيبل المب أر فبي المجبالس المنتخببة
والببذي ال يتوافببق مببع مببا تببنص ليببه اغلببة الدسبباتير الداخليببة للببدول وال حجمهببا الببديموغرافي
ونسبببة مشبباركتها فببي سببول العمببل ،والببذي خلب حببد مببا تجتمببع حولببه اغلببة الببدول التببي تتبن ب
نظببام الكوتببا النسببائية ،فببإن هنالببك أسببباة أخببرى تببد و خل ب اسببتخدام نظببام الكوتببا النسببائية،
واغلبة هببذه المبببررات تطببرح مببن قبببل أنصبار تخصببيص مقا ببد للمب أر فببي المجببالس المنتخبببة،
والتي تندرج تحت مفهوم العدالة ،والمساوا  ،وتمأيل المصالح وفيما يلي تفصيل ذلك:
أوالً :أول األسباة التي يستند خليها أنصار نظام الحصص للنساء في المجالس النيابية هبو
(ا تبار العدالة) ،فعدد النساء في أي مجتمع يقترة من النصف ،خن لبم يكبن يزيبد فبي بعبض
الحاالت كما في المجتمعات الطارد لقوى العمالة ،أو في الفتبرات التبي تلبي الحبروة ،ولبذلك
يببرى المطببالبون بهببذا النظببام :أن لببيس مببن العدالببة أن يحب َبرم نصببف المجتمببع مببن التمأيببل فببي
المجالس النيابية ل كافة مستوياتها.
واذا كانببت األوضبباع -الخاصببة بالنسبباء مأببل حظببوظهن األقببل مببن الببدخل والأببرو والتعلببيم
والعمبل الببذهني والوظببائف القياديببة واالتصبباالت اإلسببتراتيجية والوقببت المتبباح للعمببل العببام -ال
تتيح لهن التنافس بقو مع الرجبال ،ممبا يبؤدي خلب انخفباض فبرص نجباحهن فبي االنتخاببات
وبالتالي قلة تواجدهن في المجالس النيابية ،فإنبه مبن الضبروري أن يع ِّبوض الدسبتور والقبانون
االنتخابي ن ذلك بإدراج حصص حد أدن من المقا د للم أر .
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و ل الرغم من أن (ا تبار العدالة) يقضي بأن يقترة هذا الحد -بقدر اإلمكان -أال وهو
النسبة العددية للنساء خل خجمالي السكان ،ولكن أنصار هذه الفكر ال يحبذون خل هذا الحد،
وان كان قانون االنتخابات في السويد والذي بموجبه تحقبق هبذا االقتبراة للنسببة العدديبة مبن
ذلك ،ندما نصت أال يقل تمأيل النساء أو الرجال في المجلس النيابي بن  %40أو خمبس
41

خجمالي مقا ده.

ومب ُّ
برد هببذا السبببة هببو تحقيببق المسبباوا بببين الجنسببين فببي المجتمعببات ال يببر متوازنببة فببي
أانيباًَ :
نظرتها الموضو ية خل خمكانيات الم أر  ،وقدرتها ل خوض الحيا السياسية ،واتهامها بعبدم
التمتع بالكفاء والخبر األوسع في السياسة ،وهذه النظر تعود بالضرور خل العادات والتقاليبد
والأقافات السلطوية التي ت ِق ُّر بدونية الم أر  ،وفي ظل هذه الأقافات ال يمكن للم أر التنافس بقو
مبع الرجبال ممبا يبؤدي خلب انخفباض فبرص نجباحهن فبي االنتخاببات وبالتبالي قلبة تواجببدهن
في المجالس النيابية ،وبالتالي من الضروري أن يعطي النظام الدستوري أو القانون االنتخابي
حصة ومقا د محدد للم أر  ،خاصة في ظل المعيقات المت ل لة في المجتمع.
أالأاً :تمأيل المصالح الذي ينطلق من تصور النظبام السياسبي با تبباره ينقسبم خلب جما بات
ذات مصببالح متباينببة ،ودور الهيئببات النيابيببة هببو خفسبباح المجببال للتعبيببر ببن هببذه المصببالح،
وايجاد السبل الخاصة بالتوفيق بين هذه المصالح
وي ببذهة ه ببذا الق ببول خلب ب أن للنس بباء مص ببالح خاص ببة تختل ببف ببن الرج ببال ،وم ببن أ ببم م ببن
الضببروري أن يكببون هنالببك تمأيببل مناسببة للنسبباء داخببل الهيئببات النيابيببة ،حت ب يمكببنهن مببن

41

مصطف  ،السيد ،وفخرون ،مصدر سبق ذكره ،ص .7
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التعبير ن هذه المصالح وحمايتها ،وتعبئة التأييد لهن ،والسعي للتوفيق بينها وبين المصالح
األخرى خذا لم يكن أمة سبيل للوفاء الكامل بها ،وهذه النسبة المحدد كفيلة بأن تحقق ذلك.
ويفترض أنصار هذا الرأي بأن للنساء مصالح خاصة للنساء تختلف ن مصالح الرجال،
فمن مصلحة النساء بكل تأكيد السبعي خلب تحقيبق المسباوا فبي فبرص التعلبيم ،وكسبة البدخل
والعمببل العببام مببع الرجببال ،وللنسبباء مصببلحة فببي زيبباد دور الحضببانة وم اركببز ر ايببة األمومببة
لذلك فهم يد ون خل ضرور تمأيل النساء في الهيئات النيابيبة ،حتب يمكبن لهبذه الهيئبات أن
تتسببع للتعبيببر ببن نطببال أوسببع مببن الرغبببات ،الحاجببات ،اآلراء ،االتجاهببات والتببي ال ت برتبط
42

بالضرور بمصالح محدد  ،وانما تمأل ترجمة لتصورات أوسع تحقيق مصلحة امة.

تعبببر القبوانين ببن رغبببات النسبباء
رابعباً :مببن أجببل صببيانة وتعزيببز ك ارمببة المب أر فببال يكفببي أن ِّ
وتطلعاتهن ،أو مصالحهن -خذا كان هذا االصطالح صحيحاً -وانمبا مبن الضبروري أن يببدو
مببل هببذه المجببالس نتيج ب ًة لمشبباركة الم ب أر ولوجودهببا داخلهببا .فببال يتفببق مببع ك ارمببة الم ب أر أن
ينبباوة نهببا فخببرون فببي التعبيببر ببن رغباتهببا والسببعي خل ب تحقيقهببا ،خذ أن ذلببك يببوحي بأنهببا
(ناقصة المواطنة) ،أما ندما تكون السياسبات العامبة والتشبريعات المختلفبة حصبيلة لمشباركة
النس بباء م ببع الرج ببال ف ببي ص ببياغتها والحب بوار حوله ببا ف ببإن ذل ببك يك ببون برهانب باً لب ب تمت ببع المب ب أر
بالمواطنببة الكاملببة ،وأنهببا قببادر لب تحمببل كببل الت ازمببات هببذه المواطنببة وممارسببة كببل الحقببول

42

احمد ،أابت .)2006(.الحركة النسائية العربية التحديات النخبوية ،ورقة مل مقدمة في مؤتمر تقدم الم أر العربية ،2004
مركز الدراسات أمان المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد الم أر  .لمزيد من االطالع انظر الرابط
االلكتروني http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=1174 :استرجعت بتاريخ -7
2009-8
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المنبأقة نها ،ولذلك فإن اشتراط وجود دد من المقا د تخصص للم أر هو ا تراف بمكانتهبا
43

في المجتمع وتعزي اًز لكرامتها وتعميق روح المواطنة لديها.

خامساً :تعتبر الم أر أقلية من الناحية المعنوية فلو ناضلت مئات السنين لن تنال حقوقهبا
بالمشبباركة السياسببية .وبهببذا السببيال فببإن نظببام الكوتببا يعتبببر بمأابببة تعببويض للمب أر ممببا تعانيببه
من تمييز فعلبي بحقهبا ،وأن الكوتبا تبوفر للنسباء خمكانيبة الحصبول لب مقا بد ك َّبن سيشب لنها
44

في األساس بطريقة طبيعية ،وربما بأ داد أكبر لوال وجود العوائق المجتمعية.

و لب ب ال ببرغم م ببن وض ببوح األس ببباة وموض ببو يتها ،والت ببي يطرحه ببا أنص ببار نظ ببام الكوت ببا
موجببه لنظببام الكوتببا النسببائية فببي المجببالس المنتخبببة
النسببائية ،خال انببه فببي المقابببل يوجببد نقببد َّ
يسوغها المعارضين للنظام ،وتجدر اإلشار هنا بأن المعارضين لنظام الكوتا النيابيبة النسبائية
الموجبه لنظبام الكوتبا النيابيبة النسبائية ،فالباحب
ليس فقط من الرجبال .وبخصبوص النقبد
َّ

يبرى

أن فيها من األفكار ما يجدر نقاشه ،وذلك ل النحو التالي:
.i

القببول بببأن -نظببام الكوتببا النسببائية يتعببارض مببع مبببدأ الديمقراطيبة ،والتنببافس الحببر الشبريف
والمساوا القانونية -فيه م الطبه فنظبام الكوتبا النسبائية يتبيح للنباخبين حريبة االختيبار ،وال
يقيد رغباتهم في اختيار من يمألهم فا لكوتا -الحصة المخصصة للنساء التي تطرح ل
النبباخبين ،-قائمببه ل ب التنببافس الحببر بببين النسبباء تببار  ،وتببار أخببرى مببع الرجببال حسببة
النظببام المتبببع ،وباإلضببافة خلب اختبزال المجببالس المنتخبببة لب الرجببال فيببه تهديببد لشببر ية
النظام وللعملية الديمقراطية ،خاصة بأن التمأيل يعني :بان يتم خشبراك كافبة شبرائح وفئبات

43

مصطف  ،السيد .مصدر سبق ذكره ،ص 11

44

الناطور ،مصدر سبق ذكره ،ص .109
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المجتمببع فببي المجببالس المنتخبببة ،وغيبباة نصببف المجتمببع -أي الم ب أر  -فيببه اجت براء ل ب
العملية الديمقراطية.
ألن فيبه تمييبز لصبالح المب أر  ،وكبأن فيبه سبعي مبن قببل
توجيه النقد لنظام الكوتا النسبائيةّ ،
السلطة أو مؤسسات المجتمع المدني والقائمين ل النهبوض ببالم أر خلب

كبس الواقبع ،وهبذا

مخالف للطبيعة والمنطق فمن الطبيعي أن يسع القائمين لب تصبحيح وضبعية المب أر خلب
تحقيق المساوا  ،وليس قلبا لموازين الطبيعة.
 .iiاالد بباء بببأن خ طبباء المب أر حصببة معينببه فببي الوقببت البراهن سببيقطع الطريببق ليهببا فببي زيبباد
نسبة تمأيلها في المجالس المنتخبة ،ال ينسجم مع الهدف البذي يسبع نظبام الكوتبا النسبائية
لتحقيقه أال وهو زياد نسبة تمأيل الم أر في المجالس المنتخبة ،وجسر الهو بين الجنسين.
 .iiiالقببول بببأن -اسببتحدا

نظببام الكوتببا النسببائية مببن خببالل القببانون االنتخببابي أو الدسببتور لببيس

ببباألمر المؤقببت -أيضببا قيببه م الطببه فببإذا تببم تحقيببق التبوازن بببين الجنسببين مببن خببالل نظببام
الكوتببا فإنببه لببم يعببد مببن الضببروري تواجببدها ،بحيب

تكببون المب أر قببد أأبتببت قببدراتها وكفاءتهببا،

والمجتمببع قببد ا تبباد ل ب تواجببدها فببي المجببالس المنتخبببة دون الحاجببة لنظببام كوتببا يببدفعها
45

للحصول ل المجالس النيابية.

 .ivاإلد بباء والقببول بببأن القبوانين والتشبريعات الداخليببة للببدول تؤكببد لب المسبباوا بببين الجنسببين،
ولكوتا النسائية ت الط مفهبوم المسباوا المنصبوص ليهبا فبي القبوانين ،خد باء سبطحي هبدف

45

نادر  ،خ از ي .)2005(.حق الم أر في المشاركة في ضوية المجالس المنتخبة ،رسالة ماجستير غير منشور  ،قسم الدراسات
القانونية ،جامعة فل البيت ،ص  .51وأحمد دسوقي خسما يل ،تمأيل الم أر في المجالس المنتخبة  :الفرص والتحديات
 ، 2000،مجلة النهضة  ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،العدد الأال  ،ص.115
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البقبباء ل ب دوام الحببال ،ألن مببا تضببمنه الق بوانين ،مببا هببو خال مسبباوا شببكليه ،فببي ظببل بن ب
وهياكل أقافية وسياسية واقتصادية وأنماط اجتما ية تقليديه ي لة ليها الطابع الذكوري.
ل أية حال ،فإن حق الم أر في المسباوا واحتبرام حقوقهبا ومكانتهبا ،هبو حبق طبيعبي لهبا
في مطلق األحوال ،وال ينب ي أن يقترن بمبررات أو أسباة ،وهو مكبون أساسبي مبن مكونبات
حقول اإلنسان.

46

 :3.2أنماط الكوتا النيابية النسائية.
تختلف فلية تطبيبق نظبام الكوتبا النسبائية النيابيبة مبن دولبة الب أخبرى ومبن الببديهي القبول
بأن ألي دولة أن تبتكر النظام الخاص بها ،خال انه يمكن حصبرها بنمطبين األول خل ازمبي مبن
خببالل الدسببتور ،أو مببن خببالل تعببديل األنظمببة االنتخابيببة ،أو القيببام بببإلزام األح بزاة السياسببية
لألخذ بها ،والأاني طوا ية تتبناها األحزاة دون نص من قبل الدولة.

47

 :1.3.2إلزامية تعتمد على نص دستوري أو تشريا قانوني:
اتُِّب َع ببت فلي ببة الكوت ببا الت ببي ن ببص ليه ببا الدس ببتور أو الق ببانون االنتخ ببابي ف ببي بع ببض البل ببدان
النامي ببة (:مص ببر ،ال ببدول الباكس ببتانية ،روان ببدا) ،م ببن أج ببل تج بباوز المعوق ببات الت ببي تح ببول دون
مشاركة الم أر في المجالس النيابية ،وهبذا األسبلوة يعنبي تخصبيص حصبة معينبة للنسباء مبن

46

سالم ،فياض .)8-9-2010(.خالل حديأه اإلذا ي األسبو ي ،السلطة الوطنية الفلسطينية ،مكتة رئيس مجلس الوزراء،
لمزيد من االطالع انظر الرابط الكترونيhttp://arabic.pnn.ps/fayyad/PM-PNN27.mp3:
استرجعت بتاريخ .2010-9-8

47

هناء ،صوفي .)2006 (.الكوتا النيابية النسائية بين التأييد الدولي والمواقف العربية المتناقضة .المجلة العربية للعلوم السياسية

اإللكترونية ،العدد ،22ص .50لمزيد من اإلطالع النظر الرابط اإللكتروني:
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/political_23_45-70%20hana%20abd%20haii.pdf
استرجعت بتاريخ .2010-7-5
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مجمببوع المقا ببد المكونببة للمجلببس التمأيل ببي( بطريقببة خلزاميببة) أي بمقتض ب أحكببام الدس ببتور
وتعرف حينها " بالكوتا الدستورية".
َّ
أو بموجة القانون االنتخابي بتعديل أو خصبدار قبوانين جديبد تضبمن وجبود المب أر بشبكل
متكافئ في البرلمان والمجالس المحلية التي تقضي بتخصيص نسببة معينبة مبن المقا بد ،أو
حفظ دد معين من المقا د للم أر في البرلمان وتعرف" بالكوتا التشريعية".
أي تك ببوين
ض ه ببذا الببنمط بببأي ش ببكل مببن الشببكلين الم ببذكورين ،يصبببح خأرهبباُّ ،
ومت ب فب ِبر َ
للمجلس التمأيلي غير دستوري ،أو غير قانوني ،ما لم تكن النساء ضبوات فيبه ،بمبا ال يقبل
ن النسبة المحدد لهن من المقا د المحجوز بموجة الكوتا.
أمببا بالنسبببة خل ب أدل التفاصببيل الواجببة م ار اتهببا فببي تنفيببذ الكوتببا ملي باً فهببي أمببور تب َبرّد
بباد ً ضببمن القببانون االنتخببابي ،وفببي ضببوئه يمكببن للكوتببا اإللزاميببة أن تأخببذ أحببد الش ببكلين
اآلتيين:
 .iالكوتا الم لقة :وهي الكوتا التي يسمح فيها للنساء بالترشيح فقط ل المقا بد المخصصبة
للنساء ،وال يسمح للنساء بالترشيح للتنافس مع المرشحين الرجال ل باقي المقا د.
 .iiالكوتبا المفتوحبة :وفيهبا يمكبن للمرشبحات االختيببار ببين الترشبيح للتنبافس لب مقا بد الكوتببا
المحدد للنساء ،أو خارجها لمنافسة المرشحين الرجال ل المقا د األخرى.

48

48

حباشنة ،مصدر سبق ذكر ص  ،43وهناء صوفي بد الحي( ،)2009الديمقراطية النيابية والتمأيل النسائي في الدول العربية،
المجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد ،22ص .51لمزيد من اإلطالع النظر الرابط التالي:
http://www.caus.org.lb/Home/electronic_magazine.php?emagID=133&screen=1
استرجعت بتاريخ .2010-7-5
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ولك ببي تف ببوز المب ب أر بمقا ببدها ه ببذه ،يج ببرى احتس بباة النت ببائج حس ببة الش ببكل المتب ببع فف ببي
اسب ببتخدام الكوتب ببا الم لقب ببة يب ببتم احتسب بباة المقا ب ببد ل ب ب أسب بباس المنافسب ببة فب ببي األص ب بوات بب ببين
المرشببحات النسبباء فببي كببل دائببر ،ب ببض النظببر ببن النتيج بة التببي يحصببل ليهببا المرشببحون
ال ببذكور اآلخ ببرون م ببن أصب بوات ف ببي ال ببدائر نفس ببها بمعنب ب أن بإمك ببان المب ب أر  -وف ببق ه ببذا
األسببلوة مببن الكوتببا -أن تحظب بمقعببدها بببر مجمو ببة أصبوات ربمببا تكببون أقببل بكأيببر ممببا
يجمعبه فخبر خاسبر مبن الرجبال .فالمنافسبة هنبا ،ال تشبمل المرشبحين مبن كبال الجنسبين ،ببل
تبق محصور بين النساء من جهة ،كما بين الرجال من جهة أخبرى ،و نبدها تسبم ( بكوتبا
الحد األ ل ).
أمببا فببي حببال تببم اسببتخدام الكوتببا المفتوحببة ،فيببتم احتسبباة النتببائج بإ طبباء الم ب أر المقا ببد
المحبدد التببي تنافسبت ليهببا مبع النسبباء ،وفيمببا لبو حصببلت مرشبحة أو أكأببر لب

ببدد كبيببر

يمكنهبا مبن المنافسبة مبع األصبوات التبي حصبل ليهبا
من األصوات تتجاوز الكوتبا المحبدد ّ ،
المرشببحين الرجببال ويطلببق ل ب هببذه الطريقببة (كوتببا الحببد األدن ب ) ،وبالتببالي تكببون الحصببة
49

مت ير .

أمببا بالنسبببة خلب التصببويت العببام المباشببر ،فإنببه ال يجببري لب هببذا األسبباس مببن الفصببل
يصوت الرجال والنساء معاً لمرشبحين البدائر الواحبد مبن كبال الجنسبين فبي
بين الجنسين ،بل ّ
كل األحوال ،وفي سائر أنماط الكوتا وأشكالها دون استأناء.

50

49

حباشتة )2003(،مصدر سبق ذكر ،أسئلة وأجوبة الكوتا ص 43

50

نفس المصدر السابق ص.52 ،
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وأسببلوة الحصببص المقببرر مببن خببالل الدسببتور أو القببانون االنتخببابي يتطلببة وجببود حركببة
نس ببائية منظم ببة ،ومد وم ببة م ببن منظم ببات " المجتم ببع الم ببدني" تعم ببل للضب ب ط والت ببأأير لب ب
ص ببانعي القب برار ف ببي ال بببالد لتع ببديل ق ببانون االنتخاب ببات ،أو المطالب ببة بوج ببود ن ب ّ ٍ
بص بالدس ببتور،
51

وا تماد كوتا نسائية فيه.

وتعتبببر الببدول الباكسببتانية مببن بببين أوائببل تلببك الببدول التببي طبقببت هببذا األسببلوة منببذ ببام
 ،1954ومازالت تطبق حت وقتنا هذا فقد قض دستورها األخيبر الصبادر فبي بام 2002
بتخصيص  60مقعداً من مقا د الجمعية الوطنية للنساء 52،ووصل التمأيل النسائي لديها في
بام  2008خلب نسبببة  %22بحيب

وصببل ببدد المقا ببد التببي تحتلهببا المب أر مببن أصببل 342

53

مقعد  76مقعد.

 :2.3.2تعتمد على قوائم األحزاب السياسية.
يجرى ختبباع هبذا األسبلوة فبي البدول المتقدمبة فبي ديمقراطيتهبا والتبي تتمتبع بهبا األحبزاة
السياسببية بهببامش مببن الحريببة ،وتكببون قببادر ل ب تببداول السببلطة ببن طريببق االنتخبباة ،ومببا
يسا د ل ختباع هذا األسلوة مبن الكوتبا هبو تبنبي هبذه البدول قبوانين انتخباة تعتمبد النظبام
النس بببي أي نظ ببام القب بوائم الت ببي تتبنب ب فيه ببا األحب بزاة بب برامج القض ببايا السياس ببية واالجتما ي ببة
54

واالقتصادية التي تهم المجتمع.

51

نفس المصدر السابق ،ص 50

52

فتحية الزغبي )2004(،االنتخابات فلية الديمقراطية ،مركز الدراسات البرلمانية(داما) ،مان ،األردن ،ص .105
;quota project global database of quotas for women .international .idea Pakistan
http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=178
حباشنة أسئلة وأجوبة الكوتا ،مصدر سبق ذكر ص49 ،
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وإلدراك األحب بزاة السياس ببية -وخصوصب باً ف ببي ال ببدول المتقدم ببة ف ببي ديمقراطيته ببا -بأهمي ببة
المش بباركة السياس ببية للمب ب أر  ،وبم ببدى أق ببل حج ببم المعوق ببات الأقافي ببة واالجتما ي ببة ،ب ببدأ التفكي ببر
الجدي في وضع السياسات واتخاذ خجراءات كفيلة بدفع دور الم أر في السياسة ،و لب أسباس
ّ
أقرت بعض األحزاة ،البرلمانات ،والحكومات للم أر حصتها في التمأيل الحزبي والنيابي
ذلك ّ
وفق نماذج مختلفة ،برزت ل النحو التالي:
.I

الكوتا الطوعية على الصعيد الهيكلية الداخلية للحزب:

وتعني :أن يقوم الحزة السياسبي طوا يب ًة ،وبمح ِ
بض خرادتبه الحبر بت ييبر هيكليبه الداخليبة،
مما يتيح خشبراك المب أر فبي خشب ال المناصبة القياديبة فيبه ،وذلبك ببر تعبديل نظامبه البداخلي،
مببن أج ببل ال ببنص ل ب ا تم بباد حص ببة مح ببدد للنسبباء ف ببي القي بباد العليببا ،يحص ببلن ليه ببا ف ببي
االنتخابات الحزبية الداخلية التي تجري لهذه ال اية.

55

يمكبن القبول بببأن هبذا األسببلوة قبد ظهبر لتالفببي يبوة األسببلوة األول -الكوتبا اإللزاميببة
حي

أنه يقوم ل الطوا ية ،وال توجد تشبريعات أو نصبوص بالدسبتور تحبدد قبد اًر معينباً مبن

الوجببود للمب أر فببي البرلمببان ،بببل ببن طريببق التبزام بعببض أو كببل األحبزاة فببي دولببة مببا بتحديببد
حصببة أو نسبببة للنسبباء مببن ق بوائم مرشببحيها لالنتخابببات ،وهببذه الحصببة تكببون طو يببة ،وغيببر
محدد بنص من الدستور أو بقبانون ملبزم ،وتعتببر هبذه الطريقبة ناجحبة فبي الببالد التبي يوجبد
بهببا أحبزاة قويببة قببادر لب تببداول السببلطة ببن طريببق االنتخابببات ،ويكببون لهببذه الببدول بباد َ

55

هناء ،صوفي .)2006 (.الكوتا النيابية النسائية بين التأييد الدولي والمواقف العربية المتناقضة .مصدر سبق ذكر ،ص .54
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قوانين انتخاة تعتمبد النظبام النسببي أي نظبام القبوائم التبي تتبنب فيهبا األحبزاة ببرامج تعبالج
56

القضايا السياسية واالجتما ية التي تهم المجتمع.

وأبببرز مببن قببام باسببتخدام هببذا الببنمط -الكوتببا الحزبيببة للمب أر  -النببرويج فببي سبببعينيات القببرن
57

الماضي ،فحزة اليسبار االشبتراكي

يتبنب نظبام الحصبص بنسببة  %40لكبال الجنسبين مبن
58

خالل القبوائم االنتخابيبة منبذ بام  .1975وحبزة العمبال النرويجبي

يتبنب نسببة  %50فبي

جميببع القبوائم االنتخابيببة لكببال الجنسببين ،وقببد اسببتخدم الحببزة نظببام الكوتببا ألول مببر فببي العببام
 ،1983أمببا حببزة الشببعة المسببيحي 59تبنب كوتببا لكببال الجنسببين مببن خببالل الق بوائم منببذ ببام
60
طب ببق اليب ببوم األغلبيب ببة السب بباحقة مب ببن األحب بزاة السياسب ببية النرويجيب ببة فب ببي تشب ببكيل
 .1993وت ّ

المجمو ات القيادية ل جميبع المسبتويات ،كمبا فبي تسبمية مرشبحيها لالنتخاببات البرلمانيبة،
بمعن أن األحزاة النرويجية قد ا تمدت نظام الكوتا الحزبية بطريقة خرادية طو يبة ،أي دون
قانون ِ
ملزم يهدف خل التوازن بين الجنسين داخل األحزاة السياسية وقد ارتفعبت نسببة تمأيبل
الم أر النرويجية في البرلمان في ظل ختبباع نظبام الكوتبا الطوا يبة مبن نسببة  %4.7فبي العبام
 ،1953ال  %36.4في العام  2001حي

وصل دد مقا د النساء في البرلمان الب 60

61

مقعدا من أصل  165مقعد.
56

من دليل التصميم من اجل المساوا  :النظم االنتخابية ونظام الكوتا :الخيارات المناسبة والخيارات غير المناسبة)2007 ( ،
المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات_ انترناشونال خيدياwww.idea.net .
57

Socialist Left Party
Norwegian Lab our Party
59
Christian People's Party
60
Quota project Global Database of Quotas for women(IDEA) Norway:
http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=165
61
RICHARD E.MATLAND, The Implementation of Quota “ The Norwegian Experience Of
gender quota”: Edited by Francesca Binda and Julie Balligton: c International Institute for
Democracy and Electoral Assistance 2005 p64 :
http://www.idea.int/publications/quotas_europe/upload/Quotas_Europe_Chapter_1.pdf
58
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وتطبببق ألمانيببا ،الكوتببا الحزبيببة اإلراديببة لب الصببعيد التنظببيم الببداخلي للحببزة ،وذلببك مببن
خالل تجربة الحزة االشتراكي الديمقراطي الذي شدد في انتخاباته الحزبية الداخليبة فبي بام
 ،1988ل ضرور أن يكون أل

مرشحيه ل األقبل مبن النسباء ،أبم رفبع هبذه النسببة فبي

ام  1994خل  %40بالنسبة خل جميع المناصة الحزبيبة ،وحبزة الخضبر البذي خصبص
ما نسبته  %50من المناصة القيادية داخل الحزة للم أر  ،أما بالنسبة خلب الحبزة المسبيحي
ال ببذي طب ببق نظ ببام الحص ببص الداخلي ببة ،ولك ببن بعك ببس الح ببزة االش ببتراكي ال ببديمقراطي وح ببزة
الخضبر حيب

لبم يخصبص حصبة محبدد وانمبا بشبكل تبدريجي ،وفبي هبذا اإلطبار يخصببص

الحزة المسيحي الديمقراطي حالياً أل
.II

62

المناصة القيادية داخل الحزة للم أر .

الكوتا الحز ية الطوعية على صعيد قوائم الترشيح لالنتخابات البرلمانية:

وهي تعني أن يلتزم الحزة -طوا ية وبمبادر منه -با تماد كوتا محدد للنساء فبي قائمبة
الترشيح االنتخابية خل جانة مرشحيه اآلخرين من الرجال.
وفببي سببيال الحببدي

ببن نمببط الكوتببا الطو يببة التببي تتبنبباه األح بزاة لب قوائمهببا للترشببيح

لالنتخابات ،بداي ًة ينب ي ذكبر تجرببة البدنمارك ،ففبي بام  1983قبرر حبزة العمبل انبه" فبي
جميع االنتخابات والترشيحات لكال الجنسين (يجة أن تكون الم أر م َمّألة مبن َقببل بمبا ال يقبل
ن نسبة .)%40
وفي ام  ،1988قرر الحزة الديمقراطي نسبة  %40لكل من الجنسين ل األقبل فبي
قوائم الحزة في االنتخابات المحلية واإلقليمية دون القومية ،وفي حالة بدم وجبود بدد كباف
62

هدى ،وض .)2000(.تمأيل الم أر في المجالس المنتخبة  :الفرص واإلشكاالت" التجربة األلمانية في تخصيص مقا د للم أر
في الهياكل االنتخابية" تحرير سلوى شعراوي،مركز دراسات واستشارات اإلدار العامة ،القاهر  ،ص .54-53
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من كال الجنسين للوصول خل هذه النسبة [ال يجة التمسبك بهبا] .ولقبد تبم خل باء هبذه القا بد
ببام  1996ن بدما شببعر الببدنمركيون بعببدم جببدواها ال سببيما بعببد ت ازيببد نسبببة تمأيببل الم ب أر فببي
البرلمان الدنمركي خل  %30من كل األحزاة.
ويختلبف الحبال بالنسبببة للحبزة االجتمبا ي الببديمقراطي السبويدي فبي تطبيببق نظبام الكوتببا،
والذي حقق من خالله درج ًة من المأالية في المسباوا فبي قائمتبه حيب

قبرر فبي بام 1994

ل ب مبببدأ " كببل أانيببة ل ب الالئحببة ام ب أر " وهببذا يعنببي أنببه خذا كببان رقببم واحببد رجببل يجببة أن
تكون ام أر تليه ،وهو ما يعرف مبدأ "السحاة"  ." the zipperوقد تم تحقيق ذلك من خالل
تنظببيم تحببالف نسببائي لمشبباركة األحبزاة السياسببية السبببعة الموجببود فببي السببويد ،حيب

قببادت

النسبباء هببذا التحببالف تحببت شببعار" ارتببة كامببل ونصببف القببو السياسببية" و ل ب خأببر ذلببك قببام
الحببزة االشببتراكي الببديمقراطي با تمبباد  %.50مببن مرشببحيه مببن النسبباء ،وو ببد بببأن تكببون
النسباء نصببف الحكومببة ،وكببذلك فعلببت األحبزاة اليسبارية والليبراليببة وحتب اليمينيببة ،أببم رفعببت
النسباء شببعا اًر " خن لبم تببنجح فبي الوصببول خلب نسببة تمأيببل للمب أر فببي البرلمبان السببويدي أ لب
منها في أي بلد في العالم ،فسبوف تنسبحة" وقبد كانبت النتيجبة  %41.0مبن مقا بد البرلمبان
للنساء ،و( )11وزير في الحكومة المكونة من ( )22وزير -وهي أ لب النسبة حققتهبا المب أر
ف ببي العب ببالم -63ففب ببي الب ببدنمارك يوجبببد النظ ببام التمأيلب ببي النسب بببي لألح ب بزاة ببببالقوائم الحزبيبببة،
وتتنببافس األح بزاة ل ب  179مقعببداً ،وتسببتخدم نظببام الكوتببا الطو يببة والببذي تبناهببا الحببزة
االشتراكي الشبعبي ( :)socialistisk folkcpatiوهبو أول حبزة فبي البدنمارك قبد تبنب نظبام
63

هاني ،الحوراني .)2002/7-9(.التمأيل البرلماني للم أر األردنية" هل فات األوان ل المطالبة بكوتا نسائية" ،محاضر
المؤتمر الوطني الم أر في االنتخابات النيابية ،ص .16
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الحصص بنسبة  %40في ام  ،1977خل جانة الحزة االشتراكي الديمقراطي ( Social
 )democratizeالذي أ تمد نظام الحصص طوا ية بنسبة  40في المائة فبي بام 1983
 ،واسببتخدم حصببص المرشببحين لالنتخابببات المحليببة واإلقليميببة فببي ببام  1988مببن  40فببي
64

المائة لكال الجنسين.

والجدير ذكره بأن نمط الكوتا الحزبية المطبق طوا ية من خالل األحزاة السياسبية ،دون
اللجوء خل خصدار تشريعات أو تعديالت ل الدستور ،تحتاج خل ضب ط متواصبل مبن قببل
الجمعيببات النسببائية لتعبئببة وتنظببيم الجهببود لضببمان ترشببيح مت ازيببد للم ب أر مببن قبببل األح بزاة
65

السياسية.

يمكن القول في هذه الجزئية ،بأن اإلجبراءات التبي تبنتهبا األحبزاة السياسبية اإلسبكندنافية
تمببت بش ببكل ط ببو ي ،دون تشب بريع مل ببزم خلب ب زي بباد تمأي ببل المب ب أر فف ببي االنتخاب ببات البرلماني ببة
ّ
األخي ببر  2006حص ببلت المب ب أر الس ببويدية لب ب أ لب ب نس بببه ف ببي الع ببالم بع ببد روان ببدا حيب ب
وصببلت خل ب  ،%47.3والنببرويج فببي المرتبببة الأالأببة بنسبببة 66.% 37.9كمببا قببدمت التجربببة
اإلسكندنافية نموذج الحصص الحزبية الذي يمكن االقتضاء به ،فاألحزاة والمشاركة الحزبيبة
67

هي الباة الملكي لعبور الهياكل المنتخبة محليا وقومياً.

64

65

67

Quota project Global Database of Quotas for women(IDEA) Denmark:
http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=63
أماني ،خضر" .)2007(.دراسة المشاركة السياسية للم أر في اليابان" مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،167األهرام  ،ص .30
66
Inter-Parliamentary Union, 2008, http://www.ipu.org
فريد غالم .)2004(.نظام الكوتا وتفعيل المشاركة السياسية للم أر  ،مان :مركز دراسات أمان،
 http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=538استرجعت بتاريخ 2010/3/14
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 1.2.3.2كوتا إلزامية على صعيد تشكيل لوائح الترشيح الحز ية:
بببار ببن تببدبير داخلببي مببن جانببة الدولببة ،يقضببي بببإلزام األح بزاة با تمبباد كوتببا معينببة
للنسبباء ،فببإذا كببان النظببام االنتخببابي يأخببذ بنظببام الببدائر الصب رى التببي ال يقتببرع فيهببا الناخببة
سوى لمرشح واحد ،تلزم األحزاة بالكوتا ل صعيد ترشيحها ل مستوى الوطن ككل ،واذا
كان النظام يأخذ بنظام االقتراع ألكأر من نائة ،تلزم األحزاة بالكوتبا لب مسبتوى كبل دائبر
مببن الببدوائر االنتخابيببة ،ويتببول المشب ّبرع مهمببة الببنص صبراح ًة لب األخببذ بهببذا األسببلوة مببن
الكوتا :خما فبي [مبتن الدسبتور] كمبا هبو حاصبل فبي(  12بلبداً) ،أو ضبمن القبانون الحزببي أو
االنتخابي كما حاصل في 20بلداً ل األقل68،ومن الممكن في البلدان المتخلفة -التي تأخذ
بنظببام االقت براع بواسببطة الالئحببة ،والتببي ال تعلببة فيهببا األح بزاة دو اًر فببا الً فببي تشببكيل ل بوائح
الترشببيح -أن تصببار خل ب ا تمبباد الكوتببا اإللزاميببة فببي تشببكيل الل بوائح (التببي غالب باً مببا يشببكلها
بعض السياسيين التقليدين أو كبار النافذين المتولين وضاً من األحزاة).
ومب ببن الجب ببدير ذك ب بره فب ببي هب ببذا المض ب بمار ،هب ببو أن خدراج حصب ببة للنسب بباء ل ب ب الل ب بوائح
االنتخابية ال يؤدي بالضرور خل فوز النسباء بتلبك المقا بد وبباألخص نبدما يلجبأ الحبزة-
ِ
المدرك مسبقاً دم خمكانية فوز قائمته كاملة -خل التحايبل لب المش ّبرع ،ببر ترتيبة أسبماء
مرشحيه ومرشحاته لب القبوائم االنتخابيبة بطريقبة غيبر ادلبة ،وتسبمح دومباً للبذكور -البذين
ينبدرج أسببماؤهم بالتتببالي لب القائمبة قبببل أسببماء المرشببحات -باسبتمرار وتمببايزهم للفببوز لب
المشرع أحياناً فبي ترتيبة األسبماء لب اللبوائح االنتخابيبة
حساة اإلنا  ،تداركاً لذلك يتدخل
ّ
68

مقال منشور ،بعنوان ،الحصص( الكوتا) القانونية ،الضوابط الخارجية لألحزاة السياسية والمرشحون ،شبكة المعرفة
االنتخابية ،لمزيد من اإلطالع انظر الرابط اإللكتروني.http://aceproject.org/ace-ar/topics/pc :
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المشب ّبكلة بحي ب

يفببرض مببأالً :أن يببتم التنبباوة بوضببع اس بم مرشببح ذكببر تليببه أخببرى أنأ ب  ،أو

وضع اسم يليه اسمان من الذكور أو أالأة بالتناوة ل التوالي ،ودائمباً حتب اسبتيفاء العبدد
69

المطلوة .مأال ل ذلك كوستاريكا التي تعتمد نظام التناوة منذ العام.2000
 2.2.3.2الكوتا التحفيزية:

تأخ ببذ فرنس ببا بنظ ببام الكوت ببا أو المحاصص ببه لب ب أس بباس المناص ببفة ،اس ببتناداً خلب ب الق ببانون
الصببادر فببي العببام  ،2000المعببروف باسببم (قببانون المناصببفة) ،وبموجببة هببذا القببانون ،يتبببع
المشرع الفرنسي نمطاً خاصاً في خلزام األحزاة بتطبيق العدالبة فبي اختيبار مرشبحيها مبن ببين
ّ
الذكور واإلنا

يطببق أسبلوة االقتبراع
فبالنسبة خل انتخابات البلدية وانتخاببات المحافظباتَّ ،

المتعدد بواسطة (الالئحة) ،وذلك من خالل فبرض لب كبل حبزة مبن األحبزاة ا تمباد نسببة
 %.50م ببن المرش ببحين م ببن ك ببال الجنس ببين لب ب الالئح ببة ،كم ببا يل ب ِبزم ب ببأن ي ببتم ترتي ببة أس ببماء
المرشحين ل الئحته بالتناوة بين الجنسين ،وفي حال لم يلتبزم( يبتم حرمانبه مبن المشباركة
في االنتخابات).
أما االنتخابات التشريعية العامة التي يطبَّق فيها األسلوة الفردي ،فإن ل الحزة أيضباً
انتقاء مرشحيه ل مستوى البدوائر ككبل ،و لب أسباس المناصبفة ببين الجنسبين فبإن لبم يقبم
بذلك ال يحرمه قانون المناصفة من المشاركة في االنتخابات ،وانما يعاقة من خبالل حرمانبه
من المسا د المالية التي تقبدمها لألحبزاة باد بمناسببة االنتخاببات العامبة .وبهبذا األسبلوة

Cost areca; quota database .international idea recovered 9-8-2010.
http://quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=54
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تتبببع فرنسببا نمط باً تحفيزي باً لألح بزاة -بطريقببة سببلبية -وذلببك بببر حرمببان األح بزاة التببي ال
70

تعتمد المساوا بين الجنسين في تشكيل لوائحها ،من المسا دات الحكومية.
 4.2تطبيقات نظام الكوتا النيابية النسائية في الدول العر ية:

 1.4.2الااادول التاااي تسخاااذ بسسااالوب الكوتاااا الدساااتورية أو القانونياااة فاااي تحدياااد المقاعاااد
النيابية:
حصلت الم أر المصرية ل حقوقها االنتخابية المتمألبة فبي الترشبيح والتصبويت فبي العبام
1956م ،وهي مرحلة مبكر مقارن ًة مع باقي الدول العربية ،و ل الرغم من ذلبك كانبت نسببة
مشب بباركتها السياسب ببية متدنيب ببة ففب ببي أول مجلب ببس انتخب ببابي ب ببام  1957حصب ببلت ل ب ب نسب بببة
71

 ،%0.57وكذلك األمر في انتخابات ام  1976م لم يتجاوز دد النائبات الأمانية.

وبنبباء لب هببذا الخلببل جبباء الببد م المؤسسببي لتصببحيح هببذا االخببتالل ،وقببد تمأببل ذلببك فببي
صدور قبرار مبن رئبيس الجمهوريبة رقبم  21لعبام 1979م بتخصبيص  30مقعبداً لب األقبل،
وقببد مببل هببذا القببانون لب تقسببيم جمهوريببة مصببر خلب مائببة وسببت وسبببعين دائببر انتخابيببة،
وبناء ل ذلك يبتم انتخباة بن كبل دائبر لعضبوية مجلبس الشبعة اأنبان َيكونبان لب األقبل
مببن العمببال والفالحببين ،باسببتأناء أالأببين دائببر انتخابيببة ينتخببة ببن كببل منهببا أالأببة أ ضبباء،
يكون أحدهم ل األقل من النساء.

72

70
71
72

هناء ،صوفي  .)2004(.مصدر سبق ذكره ،ص.57
سلوى ،شعراوي )2000(.مصدر سبق ذكره ص .173
نفس المصدر السابق ص173 . 22،
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وقببد حببدد هببذا القببانون نببوع نظببام الكوتببا ،وهببي مببا تعببرف [بكوتببا الحببد األدن ب  ]73التببي
تعطبي النسبباء فرصبة منافسببة الرجبال لب جميبع المقا ببد ،مبع ببدم السبماح للرجبال بالتنببافس
ل المقا د المخصصة للنساء ،وبموجة هذا القانون فقد شهدت مصر طفر فبي تلبك الفتبر
الممت ببد م ببن ببام  ،1984-1979حيب ب

وص ببلت نس بببة تمأي ببل المب ب أر -اإلجم ببالي م ببن ببدد

أ ضاء المجلس -خل نحو  ،%9مقارنة مع الفترات السابقة.
خال انبه وبعببد أالأببة أ بوام مببن صببدور القبرار ،قبد صببدر قببانون أخببر نببص لب خل بباء نظببام
الحصص النسائية وذلك بموجة قرار رقم 188 ،لسنة .1986
باء ل ب الطعببن فببي دسببتورية نظببام الكوتببا مببن قبببل المسببتقلين ،لببم يعمببل هببذا النظببام -
بنب ً
حسببة رأيهببم -لببيس فقببط ببباإلخالل بببالحقول العامببة المقببرر فببي الدسببتور ،ولكببن أيض باً ل ب
المر بمقا د في البرلمان هو خرل لمبدأ المساوا .
أساس خيأار أ

74

ويمكبن القببول ،لب الببرغم مببن خل بباء نظببام الحصببص النسببائية فببي مجلببس الشببعة ،خال أن
نسبببة تمأيلهببا بقيببت مرتفعببة نسبببياً(  18نائبببة مببن خجمببالي  456نائببة فببي مجلببس  1987م
بنسبببة  ،)%3.9ومب ُّ
برد ذلببك خل ب التعببديل الببذي ط ب أر ل ب طبيعببة النظ بام االنتخببابي حي ب

تببم

خالل تلك الفتر االنتخابية ختّباع نظام القوائم الحزبية النسبية :وهو النظام الذي يعطي فرصة
الترشح ل قوائم األحزاة .لكن هذه النسبة قد تبدنت فيمبا بعبد نتيجبة العبود
أكبر للنساء في ّ
خل تطبيق النظام االنتخابي الفبردي ،وتعتببر هبذه النتيجبة طبيعيبة خاصبة ببأن النظبام الفبردي
 73خديجة ،حباشنه "،)2003(.أسئلة وأجوبة حول الكوتا النسائية"  ،المبادر الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية"
مفتاح"ص .43و هناء صوفي بد الحق ،مجلة الكترونية "،الكوتا النسائية بين المواقف الدولية والعربية" ص.50

74

نيفين ،صبري  " .)2000(.تجربة أوغندا في تخصيص مقا د للم أر في الهياكل المنتخبة" "(تمأيل الم أر في المجالس

المنتخبة :الفرص واإلشكاالت ،تحرير سلوى شعراوي ،مركز دراسات واستشارات اإلدار لعامة :القاهر  ،ص ص،74
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ألن اال تقباد
دائماً يتطلة حشد المؤيدين وفي ال الة يتم ترشيح الرجبال فبي مأبل هبذا النظبام ّ
75

السائد بأن الرجال أكأر كفاء من النساء.

تببم خل بباء نظببام الحصببص فببي مصببر نتيجببة لصببعود جملببة مببن صببعوبات ببد تأب ّببط مببن
قدر الم أر

ل المشاركة في السياسة ،ومن هذه الصعوبات الظروف االقتصادية التي نشأت

خأببر حب ّبل مشبباكل مصببر االقتصببادية فمببا كببان منهببا خال أن اتجهببت الدولببة نحببو ختببباع ب برامج
اإلصالح االقتصادي والتكييف الهيكلي واالندفاع نحو مزيد مبن تحريبر االقتصباد ،وقبد كانبت
المب أر هببي الضببحية نتيجببة الت ييبرات فببي السياسببيات االقتصببادية التببي اسببتهدفت خ بباد توزيببع
الم ب بوارد لتحقيب ببق درجب ببة أ ل ب ب مب ببن االسب ببتقرار والنمب ببو ،ودون م ار ب ببا التمب ببايزات فب ببي أوضب بباع
الجنسببين فسياسببة االنفتبباح حصببرت النسبباء فببي القطبباع الخببدمي األقببل نم بواً والقطبباع غيببر
الرسببمي ممببا أدى خل ب ارتفبباع نسبببة البطالببة بببين النسبباء ،باإلضببافة خل ب المصببا ة الأقافيببة
والتببي تمألببت بصببعود تيببار محببافظ ينببادي بعببود الم ب أر خل ب المنببزل ،وانسببحابها مببن السياسببية
والحيا العامة ،والتقليل من شأن حقول الم أر السياسية.

76

وفي محاولة اإلجابة ن طبيعة األداء النيابي للبرلمانيات فبي ظبل نظبام الكوتبا النسبائية-
فيما يختص بالتجربة المصرية -نجد بأن أغلة الدارسات التي جبرت حبول هبذا الموضبوع قبد
خلصت خل أنه ال يوجد القة خرتباطية طردية بين دد العضوات وبين دد القضايا المأار
من قبل البرلمانيات في مجلس النبواة فعلب سببيل المأبل فبي مجلبس بام – 1987/1984

75
76

نفس المصدر السابق ص .23
ال ،أبو زيد ")2000(.التجربة المصرية في تخصيص مقا د للم أر في الهياكل المنتخبة"(تمأيل الم أر في المجالس المنتخبة:

الفرص واإلشكاالت ،تحرير سلوى شعراوي ،مركز دراسات واستشارات اإلدار لعامة :القاهر  ،ص . 183-182

مطبوعات املركز الديمقراطي العربي

56

بت وأالأبين خال خمبس
الفتر التبي تبم تخصبيص مقا بد للمب أر المصبرية – لبم تأبر ضبواته الس ّ
قضايا سياسية ،في حين أن ست ضوات فقبط فبي مجلبس بام 1987/1976م -والبذي لبم
يشهد تخصيصاً مقا د للم أر  -قد أأرن أمن قضايا سياسية.
وك ببذلك األم ببر لب ب مس ببتوى اس ببتخدام األدوات الرقابي ببة والتشب بريعية فق ببد ك ببان أداء المب ب أر
المص برية مت بدنياً فببي مرحلببة التخصببيص ،و ل ب سبببيل المأببال قببد تببم تقببديم مشببروع اسببتجواة
واح ببد ف ببي ببام 1987/1984م ،وف ببي الفت ببر الس ببابقة لنظ ببام التخص ببيص ق ببد ت ببم تق ببديم ش ببر
صببت هببذه
اقت ارحببات ،بينمببا فببي فتببر التخصببيص قببد تببم تقببديم صببفر مشببروع اقت براح ،وقببد خل َ
الد ارسببات خلب نتيجببة مفادهببا :أن ببدد أقببل فببي التمأيببل يمكببن أن يكببون أكأببر قببدر لب تقببديم
77

أداء بصور أفضل.

لكبن ال تعنبي هبذه النتيجبة ببأن أدا الكوتبا غيبر فا لبة فقبد كبان هنالبك

ظببروف مجتمعيببة :اقتصببادية اجتما يببة أقافيببة ،قببد تضببافرت لتفقببد المب أر كفاءتهببا التببي تمكنهببا
من المشاركة السياسية بكفاء

78

الية.

• األردن:
خن بني ببة المجتم ببع األردن ببي بش ببكل ببام ال تش ببجع المب ب أر

لب ب العم ببل ،وك ببذلك المش بباركة

السياسببية للم ب أر األردنيببة ليسببت منتشببر ل ب نطببال واسببع كمببا فببي ببباقي الببدول العربيببة فقببد
مِن َحت الم أر األردنية حق التصويت والترشيح متأخ اًر وذلك في العام 1974م ،ولم تبتمكن أي
ام ب ب أر مبببن الفبببوز فب ببي انتخابب ببات 1989م ،وحت ب ب فب ببي انتخاببببات قب ببل األخيب ببر 1997م ،أمب ببا

77

نفس المصدر السابق.179 -178 ،

78

نفس المصدر السابق .189
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البرلمانية السابقة [توجان فيصل] فقد فازت بالمقعد الشركسي ولشيشاني في انتخابات 1993
79

م.

األردن ل ببم يش ب َبهد له ببا مش بباركة ف ببي السياس ببة س ببوى ف ببي الخمس ببة ش ببر الس ببنة
المب ب أر ف ببي
ّ
الماضببية ،وقببد كانببت ل ب أدن ب المسببتويات ،وفببي محاولببة لتحقيببق رفببع نسبببة مشبباركة الم ب أر
األردنية

ملت العديبد مبن المنظمبات الحكوميبة وال يبر حكوميبة فبي العبام  1996لب د بم

وتو يبة المب أر األردنيبة ،باإلضببافة خلب المطالببة بتعبديل قببانون االنتخاببات ،ونبذكر مبن ضببمن
هببذه الجهببود مركببز األردن الجديببد الببذي قببد نببدو بعنببوان الم ب أر األردنيببة وقببانون االنتخابببات"
بمناس بببة ذك ببرى المب ب أر الع ببالمي ،وق ببد أس ببت ِ
عرض به ببذا الم ببؤتمر أورال وم ببداخالت الناش ببطين
ِ
ض أيضا تجارة تمأيل النسباء فبي البرلمانبات العالميبة ،وتبيبان أهميبة
والمشاركين ،وقد
أستعر َ
وجود نظام الكوتا ووجود الم أر في البرلمان.
وقد كان من أهم مبادرات هذا المبؤتمر تشبكيل تحبالف نسبائي ،وشبارك بهبذا التحبالف بدد
من المنظمات والشخصيات النسائية للمطالبة بتعديل قانون االنتخابات ،وا تماد كوتا مفتوحة
بنسببة  %20مبن مقا ببد مجلبس النبواة ،وبببالرغم مبن العقببات التببي واجههبا التحبالف النسببائي
تمكن من التأأير ل الرأي العام األردني وفي كأير من األوساط السياسية في البلد.
فقد ّ
بالرغم من الجهود التي قامت بها المنظمات ،خال أن في انتخاببات  1997لبم تفبز أي مبن
 17مببن المرشببحات للمجلببس النيببابي ممببا حببدا باللجنببة الوطنيببة للم ب أر خل ب د ببو الفعاليببات
بض ببن ذلببك االجتمبباع
تم َّخب َ
النسببائية لتقيببيم التجربببة النسببائية فببي االنتخابببات 1997م ،وقببد َ
79

بار ة ،النقشبندي .)2001 (.المشاركة السياسية للم أر في األردن وبعض الدول العربية ،ط 1بيروت :المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،ص .137 .126
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م ب َذ ّكرً رِف َعببت خل ب أصببحاة الق برار للمطالبببة بتخصببيص كوتببا للنسبباء ال تقببل ببن  %20مببن
مقا ببد المجلببس النيببابي ،كمببا قامببت لجنببة التنسببيق للمنظمببات النسببائية غيببر الحكوميببة بجمببع
أكأر من  15ألف توقيع ل المذكر المطالبة بالكوتا النسائية.
طرح في أألوساط النسائية بشكل واسع حت لبدى األوسباط التبي
وهكذا أخذت فكر الكوتا ت َ
رفضبتها سببابقاً ،وذلبك بعببد تجببارة النسباء فببي أبال

دورات انتخابيببة متعاقبببة ،كمبا بببدأت فكببر

الكوتا النسائية تتردد في أوساط أطراف القرار ،مما مهد الطريق أمام الكوتا النسائية.
وفببي ببام  2003وافببق البرلمببان ل ب تعببديل قببانون االنتخابببات رقببم( )34لعببام 2001
الذي يقضي بتخصيص  6مقا د للنساء في مجلس النواة من خالل القانون االنتخابي ،وقبد
ح ب ّبد َد ق ببانون الكوت ببا طريق ببة ف ببوز المرش ببحات بن بباء لب ب نس بببة األصب بوات الت ببي تحص ببل ليه ببا
المرشببحة خلب

ببدد المقتببر ين فببي دائرتهببا ،فتكببون صبباحبات أ لب سببت نسببة فببي محافظببات

البببالد هببن الفببائزات بالمقا ببد المخصصببة للنسبباء ،ويعببرف هببذا بنظببام الكتلببة ( 80أو الصببوت
المحدود أو الصوت غير المتحول )  +مقا د محجوز  -نظام أفضل الخاسرين .اليبوم يوجبد
 7نساء أ ضاء في مجلس األ يان مبن أصبل  )12%(55و 6فبي مجلبس النبواة مبن أصبل
81

.)%5.4( 110

80

نظام الكتلة :هو احد نظم األغلبية المستخدمة في دوائر تعددية ،وفيه يمكن للناخة التصويت لعدد من المرشحين يصل ال

دد المقا د المخصصة للدائر  .ويفوز المرشحون الحاصلين ل أ ل األصوات ،و اد يختار الناخبون في هذا = =النظام

مرشحين أفرادا وليس أحزابا سياسية .وهذا النظام يعطي نتائج جيده للنساء المرشحات في ظل ختباع فلية الكوتا خال في حالة
دم وجود دد كافي من النساء المرشحات ،وهو نظام يقدم لألحزاة السياسية حوافز لترشيح النساء لعدم الخوف من خسار
المقعد ألحزاة منافسة.
81

خديجة ،حباشنة " .)2004(.الكوتا النسائية والمسير الديمقراطية في األردن" قضايا المجتمع المدني ،العدد ،29األردن :مركز
األردن الجديد للدراسات .ص .19-18
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وقد تخلل تجربة الكوتا النيابية النسائية في األردن د صعوبات ،وهي امة وشباملة فبي
كببل المجتمعببات العربيببة والببدول الناميببة والتببي تببتلخص فببي :تعصببة ُّ
الن َخببة السياسببية ضببد
وجود الم أر في البرلمان ،األدوار المحدد التي يفرضها المجتمع ل الم أر  ،طبيعة األوضاع
االقتصادية.
ومن المعوقات الموضو ية التي واجهبت تجرببة البرلمانيبات فبي ظبل نظبام الكوتبا النيابيبة،
طبيعببة القببانون االنتخببابي رقببم ( )11لسببنة  2003حيب

واجهببت المب أر مببن خاللببه صببعوبة

اع فيببه
خاصببة فببي الببدوائر االنتخابيببة الكبيببر نتيجببة لألخببذ بمبببدأ التمأيببل النسبببي ،الببذي لببم ت بر َ
الكأاف ببة الس ببكانية ،حيب ب

أت بباح ه ببذا الق ببانون فرص ببة اكب ببر للنس بباء -ف ببي ال ببدوائر ذات الكأاف ببة

السكانية المنخفضة -للفوز من النساء ذات الدوائر الكبير وبطبيعة الحال كأيفة فبي السبكان
ميب َبز بببين المب أر والمب أر فببي مسببألة
وبالتببالي فببإن نظببام الكوتببا الببذي أنصببف المب أر بالوقببت ذاتببه ّ
82

النسبة والتناسة.

بعد هبذا العبرض للتجرببة األردنيبة ،يمكبن استيضباح األأبر البذي حققتبه الكوتبا النسبائية للمب أر
األردنية فقد ملت ل وجود الم أر في الحيا السياسية بشكل أفضل من الفترات السابقة -
والمقصبود بهبا منببذ  1994وحتب  -1997باإلضبافة خلب زيباد نسببة مشبباركتها فبي البرلمببان
خاصبة بعببد انتخابببات  ،2003وقببد اسببتطا ت المب أر األردنيببة تشببكيل "تحببالف نسببائي" بمبببادر
من مركز األردن الجديد مما يعني بصور أو بأخرى بأن و ي الم أر فبي المجبال السياسبي قبد
82

دراسة تحليلية ألداء البرلمانيات في مجلس النواة الرابع شر لسنة ( ،)2003مشاركة الم أر األردنية في الحيا

السياسية ،)2007(،صندول األمم المتحد اإلنمائي للم أر  ،المكتة اإلقليمي للدول العربية – يونيفم ،ط ،1ص  .67 -64للمزيد
من اإلطالع انظر الرابط التاليhttp://www.iknowpolitics.org/ar/node/12942 :
أسترجع بتاريخ .2010/3/17
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زاد ،وأصبببحت قببادر ببن التعبيببر ببن قضبباياها فقببد طالبببت ومببا ت بزال تطالببة بتعببديل قببانون
األحب بوال الشخص ببية ال ببذي يقض ببي بح ببق المب ب أر األردني ببة المتزوج ببة ب ببأجنبي أن تم ببنح أبناءه ببا
83

جنسيتها ،وغير ذلك من القضايا التي تخص الم أر والمجتمع.

أمببا بالنسبببة ألداء الم ب أر األردنيببة فببي البرلمببان وخببالل فتببر التخصببيص ،تظهببر د ارسببة قببد
أجريت في األردن :بأن أداء الم أر التمأيلي كان متمي اًز ،حيب

شباركت البرلمانيبات فبي مليبة

التشبريع وتعببديل القبوانين ،لب سببيل المأببال :قببانون خدمببة العلبم ،والتقا ببد المببدني ،وقببد بلببغ
خجمالي القوانين التي طرحها النواة 15قانونا ،وقد شاركت البرلمانيات في  11القانون.

84

• رواندا:
تعتََبببر روانببدا مببن أكأببر الببدول نجاحباً فببي تطبيببق نظببام الحصببص فببي خفريقيببا ،حيب
اآلن من المراكز األول في التصنيف العالمي للم أر في البرلمانات حي

تعتََبببر

تصل نسبة تمأيلها

85

خل  %56مقارنة مع السويد بنسبة .%47

ولق ببد أدخل ببت روان ببدا نظ ببام الحص ببص م ببن خ ببالل الدس ببتور بتخص ببيص نس بببة  %30م ببن
المقا د المحجوز في البرلمبان ،ويمكبن للمب أر أن تحصبل لب مقا بد أكأبر غيبر المحبدد فبي
الدستور ،وقد شكلت في انتخابات  2003م ما نسبة  ،%30وفبي انتخاببات  2008حصبلت

84

نفس المصدر السابق ص.112-110 ،
Drude Dahlerup 2009" About Quotas" recovered 15-8-2010
http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm

85
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النساء ل نسبة  %56من مقا د البرلمان و  %.36في مجلس الشبيوخ بهبذا تكبون روانبدا
86

أول دولة تشكل بها النساء أغلبية في البرلمان

وتجربة رواندا قد تج ّذرت في حقبة ما بعد اإلباد الجما ية التي حصلت في ام 1994م
والتي أدت خل مقتل  800.000شخص ،أغلبهم من الرجبال .األمبر البذي دفبع النسباء لتبولي
مهبام الرجبل التقليديببة فبي المجتمببع ،ومبن خببالل هبذه التجرببة قببد أأبتبت المب أر الروانديبة قببدرتها
لب ب الخبببوض ف ببي المجب ببال السياس ببي وذلب ببك بص ببياغة دسببباتير جدي ببد  ،والمطالب ببة بتشبببكيل
منظمببات وحركببات نسببائية تببد وا نسبباء أخريببات للنضببال مببن أجببل الحصببول ل ب حقببوقهن
السياسببية ،كمببا ملببت لب سب ّبن قبوانين تتعلببق بقضببايا المب أر  ،لب سبببيل المأببال :قببد ملببت
ل ب تعببديل قببانون المي ب ار حي ب

يسببمح للمب ب أر بببأن :تببر الملكيببة .تقببوم بببإبرام العق ببود.فتح

الحسابات المصرفية .وكل ذلك دون الحصول ل خذن الزوج واألة.

87

•

العراق:
بعد سقوط نظام صدام حسين أصبح هنالك توجه مختلف بخصوص تفعيل دور الم أر في

مختلببف مجبباالت الحيببا وخاصببة دورهببا السياسببي ،ففببي قببانون خدار الدولببة للمرحلببة االنتقاليببة
نص ل أن يتم انتخاة الجمعية الوطنية طبقا لقانون االنتخابات وقانون األحزاة السياسبية
ويس ببتهدف ق ببانون االنتخاب ببات تحقي ببق نس بببة النس بباء ال تق ببل ببن الرب ببع م ببن أ ض بباء الجمعي ببة
الوطنية.

86

"Dahlerup Drude Consolidated response quotas in African countries
http://www.iknowpolitics.org/files/consolidated_response_quotas_in_african_countries_EN.pdf
87
Dahlerup, Drude. "Using Quotas to Increase Women's Political Representation." Quota
Database. 1998. Stockholm University. 14 Apr. 2009 page 3.
http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm
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وفببي الببباة ال اربببع مببن المبباد ( )30فقببر ج أقببر القببانون حصببة للنسبباء ،وبنبباء ل ب هببذه
التعديالت القانونية بل ت نسبة النساء في الجمعيبة الوطنيبة المؤقتبة الب أكأبر مبن  %31مبن
دد أ ضاء الجمعية الوطنية المؤقتة البالغ ددها  %85من أصل  277ضوا.
وفي قانون االنتخابات رقم( )16لسنة  2005الذي حل محل أمر سبلطة اإلتبالف المشبار
خليه سابقا قد نص ل أن يجبة أن يكبون امب أر واحبده لب األقبل ضبمن أول سبتة مرشبحين
فبي القائمببة كمبا يجببة أن يكبون ضببمن أول سبتة مرشببحين بالقائمبة امبرأتين لب األقببل وهكببذا
حت ب نهايببة القائمببة .وتمخببض ببن هببذا القببانون بببان وصببلت نسبببة تمأيببل النسبباء فببي مجلببس
88

النواة العراقي ال  %20أي  70ام أر من أصل  275ضو.

 2.4.2تجارب الدول التي ّت ّت ِبا كوتا طواعية على صعيد قوائم الترشيح لالنتخابات:
* الم رب:
حصببل الم ببرة لب اسببتقالله ببام  ،1956ورغببم أن الحركببة النسببائية فببي الم ببرة بببدأت
منذ الخمسينات ،خال أن نشاطها فنذاك كان َيصة فبي مقاومبة االحبتالل واالسبتعمار الفرنسبي
والمطالبة باالستقالل.
تبل ببورت الحرك ببة النس ببائية ف ببي الأمانين ببات ،وب ببرزت بش ببكل أكب ببر ف ببي التس ببعينات ورفع ببت
مطالبهببا لتحسببين وضببعية الم ب أر  ،ومببع التحببول الببديمقراطي طب ِبرح موضببوع الم ب أر والديمقراطيببة

88

بد الرحمن ،بدهللا خليفة )2010(.الحصة" الكوتا النسائية ( مشاركة الم أر سياسيا والكوتا في العرال) ،بح

منشور ل

اإلنترنت ،ص .12-11لمزيد من اإلطالع انظر الرابط التالي:
http://www.ihec-iq.com/ftpar/artical_of_abdalrahman_10_11_2010.pdf
استرجعت بتاريخ .2011-2-1
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ل أساس أن الديمقراطية خذا لم ت ِ
سفر ن مؤسسات تمأل األمة بكل فئاتها فهي[ ديمقراطية
مبتور ].
وفي الم رة ومنبذ حصبولها لب اسبتقاللها ،نظمبت أمانيبة انتخاببات تشبريعية وذلبك
فب ببي األ ب بوام  ،2007 ،2002 ،1997 ،1992 ،1984 ،1970 ،1963خذ غابب ببت الم ب ب أر
كلي ب باً ب ببن نتب ببائج انتخابب ببات  ،1984 ،1977 ،1970 ،1963و رغب ببم ترشب ببح  8نسب بباء فب ببي
ّ
االنتخابات التشريعية لسنة  1997لم تفز أي منهن.
وكببان أول ظهببور للم ب أر فببي البرلمببان الم ربببي مباشببر بعببد انتخابببات  ،1992وفببي ببام
 ،1997ترشحت للبرلمان  69ام أر وفازت منهن سيدتان.
ونتيجببة لهببذا الحضببور الضببعيف للمب أر الم ربيببة فببي المؤسسببات التمأيليببة -حيب

لببم تصببل

ّخال ام أرت ببان ف ببي انتخاب ببات  -1993م ببدت الحرك ببة النس ببويه لب ب تش ببكيل[ ل ببوبي] م ببن أج ببل
الض ب ط ل ب األح بزاة السياسببية لتبنببي خج براءات تنظيميببة ،تسببا د الم ب أر فببي الوصببول خل ب
المجلس التشريعي ،وذلك ن طريق قد لقاءات متعدد مع القيادات السياسية لألحزاة.
وفب ببي هب ببذا الصب ببدد مب ببل المشب ب ّبرع الم ربب ببي -وبب ببالتوافق مب ببع الفرقب بباء السياسب ببيين -ل ب ب
تخصيص نسبة من مقا د مجلس النواة للنساء وذلك بر تبني خقرار الئحة وطنيبة خاصبة
بالنس بباء ف ببي الق ببانون التنظيم ببي رق ببم ،06/02القاض ببي بت يي ببر وتتم ببيم الق ببانون التنظيم ببي رق ببم
أن المجلببس الدسببتوري فببي ق ب ارره رقببم 475
 31.97المتعّلببق بانتخبباة مجلببس الن بواة .غيببر ّ
المعني ببة يتع ببارض م ببع الدس ببتور الم رب ببي ال ببذي
الص ببادر ف ببي  ،2002أ تب ببر مقتضب ب الم بباد
ّ
يقضي بالمساوا بين الجنسين.
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و ل ب الببرغم مببن رفببض المجلببس الدسببتوري نظببام تخصببيص مقا ببد للم ب أر فببي المجلببس
التشريعيّ ،خال أن األحزاة السياسية -وبفعل الظرفيبة الوطنيبة والدوليبة التبي تبد و خلب تمأيبل
المب أر وتبنببي خجبراءات خيجابيببة تسببا د لب تمأيببل المب أر فببي المجببالس المنتخبببة ،-قببد ملببت
ل خقرار نظام الكوتا في خطار توافبق وطنبي ذو طبيعبة أدبيبة وأخالقيبة غيبر ِ
ملزمبة ،يقضبي
بتخصببيص الالئحببة الوطنيببة للنسبباء دون الببنص ليببه فببي القببانون ،والتزمببت جميببع األح بزاة
بهببذا المقتضب

بلببغ ببدد النسبباء الالتببي رشببحته ّن األحبزاة لب القبوائم الوطنيببة 697

حيب

ام أر  ،باإلضافة خل خدراج  47ام أر

ل القوائم المحلية.

مك ببن م ببن وص ببول أالأ ببين امب ب أر للبرلم ببان
ه ببذا اإلجب براء ال ببذي تتبن بباه األحب بزاة السياس ببية ّ
الم ربببي بببر الالئحببة الوطنيببة ،وخمببس نسبباء بببر الل بوائح المحليببة فارتفعببت نسبببة تمأيببل
النساء من  %0.6خل  %10.8ام 200م ،لتصبح مرتبة الم رة  69بعد أن كانت 121
89

ل الصعيد الدولي.

وفببي سبببيل تكبريس أقافببة المسبباوا وتعزيببز المشبباركة السياسببية للمب أر الم ربيببة التببي تحققببت
م ببن خ ببالل الكوت ببا الحزبي ببة الطوا ي ببة ،اتخ ببذت الحكوم ببة الم ربي ببة -وبالتع بباون م ببع مؤسس ببات
المجتمع المدني بمن فيها األحزاة السياسية وبد م من الملك -د خجراءات نذكر أهمها:
أوالً :نشبر أقافببة المشبباركة والمسباوا بالنسببيج المجتمعببي الم ربببي ،والتبي ا تبببرت هببذا التببدبير
كشبرط وضبامن أساسببي لتفعيبل ومشباركة المب أر الم ربيبة فبي المجببالس التمأيليبة بشبكل خبباص
والحيببا العامببة بشببكل ببام .وفببي هببذا الصببدد ،تمببت بلببور " األرضببية المواطنببة للنهببوض بأقافببة
89

بأينة قروري ")2008(،دور الم أر العربية في التنمية المستدامة التنمية السياسية نموذجاً" ملتق دور الم أر العربية في التنمية
المستدامة ،الرباط – المملكة الم ربية من  ،،2007-16-12المنظمة العربية للتنمية اإلدارية :مصر ،ص .73-71
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حقببول اإلنسببان" ،فببي خطببار تشبباركي بببين المؤسسببات الوطنيببة ،والحكومببة ،والمجتمببع المببدني،
حسة جدولة زمنية لتنفيذها وتقييمها.
قيمببة مشببتركة،
وتهببدف هببذه األرضببية خلب تأهيببل المجتمببع الم ربببي ليلتقببي حببول أرضببية ّ
تشب ِّبكل فيهببا مبببادا الك ارمببة ،الحريببة ،المسبباوا  ،العببدل ،التضببامن ،التسببامح ،وقبببول االخببتالف
كقا د لعالقة اإلفراد فيما بينهم في حياتهم الخاصة العامة.
أانياً :وضعت الحكومة نظاما تحفيزياً مالياً لألحزاة السياسية وذلك من اجل تخصيص
متقدمة للنساء بمختلف لوائح الترشيح العادية ،وكذلك الدوائر التي ينتَخة ممألوها ن
مراكز ّ
طريق االقتراع الفردي .وتفعيالً لإلجراءات االنتقالية المؤقتة -بما فيها التمييز االيجابي،-
فإن المبلغ المخصص لألحزاة السياسية يكون

ل

أساس

دد المقا د التي ستحصل

ليها النساء في الدوائر االنتخابية العادية ،خمس مرات قيمة المبلغ الراجع ليها من طرف
90

المرشحين الذكور.

و ل الرغم من نجاح تجربة الم رة في تخصيص مقا د للم أر في الهياكل التمأيلية ،خال
أن فك ببر التخص ببيص واجه ببت قب ببات أهمها الموروأ ببات الأقافي ببة المتجب ب ّذر ب ببالمجتمع حيب ب
يف ببرض المجتم ببع الم رب ببي لب ب المب ب أر أدوا ار مح ببدد  ،مأ ببل :تربي ببة األطف ببال ،القي ببام باأل م ببال
المنزلية ،خضافة خلب أن الواقبع االجتمبا ي يق ُّبر بدونيبة المب أر

91

 ،خذا تعمبل هبذه الأقافبة لب

مواجهببة الم ب أر وتنببال مببن حقهببا الببذي كفلببه الدسببتور فببي األدوار المحببدد التببي لهببا ،وطبيعببة

90

التقرير الوطني للملكة الم ربية بيجين .15 +لمزيد من االطالع النظر الرابط التالي :ص United Nations 5،17
 Economic and Social Commission for Western Asia - ESCWAاسترجعت بتاريخ .2010_9_8

91

تقرير التنمية العربية لعام  ،2005ص .171
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األحوال االقتصادية حي

تبلغ نسبة البطالة في صفوف النساء خل  %24.2باإلضافة خلب

العقبببات التببي نتجببت ببن كيفيببة تعبباطي األح بزاة السياسببية مببع فكببر التخصببيص مببن أهمهببا:
احت ببدام الصب براع ب ببين النس بباء لب ب الم ارت ببة األولب ب ف ببي الالئح ببة الوطني ببة ،حض ببور ا تب ببارات
ال قالنية وغير سياسية في ترشيح بعض رؤساء اللبوائح الوطنيبة ،وببروز الزبائنيبة والعالقبات
92

العالية ،والمال السياسي ل حساة ا تبارات الكفاء والنضالية.

 3.4.2تجارب الدول التي تسخذ بالكوتا التحفيزية:
• موريتانيا العر ية -اإلفريقية:
تأخذ موريتانيا العربية -اإلفريقية ،بنظام الكوتا ل أساس المناصفة استنادا خل المرسبوم
الصادر قبل انتخاببات بام  2006القاضبي بوجبوة اشبتمال جميبع قبوائم األحبزاة السياسبية
ل

ٍ
ٍ
متساو من المرشحين ،وتتبع موريتانيبا األسبلوة التحفيبزي لب غبرار فرنسبا ،ولكبن
دد

تعمببد خل ب تمويببل األح بزاة السياسببية التببي تببتمكن مببن خنجبباح المزيببد مببن
بطريقببة خيجابيببة خذ َ
النساء ل لوائحها ،وقد قض ذلك بالفعل خل ضبمان حصبول المب أر الموريتانيبة لب نسببة
 20مب ببن مقا ب ببد الجمعيب ببة الوطنيب ببة ،باإلضب ببافة خل ب ب فوزهب ببا بنسب بببة  %21.0فب ببي االنتخابب ببات
93

التشريعية والبلدية في أواخر العام .2006

92

بأينة قروري ،مصدر سبق ذكر ،ص .75وتقرير الوطني للملكة الم ربية لمنهاج مل بيجين .)2009(،15+ص  .6لمزيد
من االطالع انظر. United Nations Economic and Social Commission for Western Asia - ESCWA:
استرجعت بتاريخ.2010_9_8
)Murtania Quota project Global Database of Quotas for women(IDEA
http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=151 Recovered 15/3/2010
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أخي ب ار ينب ببي القببول بببأن تجربببة نظببام الكوتببا النسببائية النيابيببة فببي الببدول العربيببة والبلببدان
النامي ببة تط ببرح دروس ببا متنو ببة ،أوله ببا ،أن نظ ببام الحص ببص وح ببده ل ببيس كافي ببا لتمك ببين المب ب أر
سياسببيا ،ولكببن نببدما يببتم اسببتكمال الحصببص مببع السياسببات العامببة التببي ينب ببي القيببام بهببا
كت ييبببر طبيعب ببة العالقب ببات بب ببين الجنسب ببين فبببي هياكب ببل السب ببلطة األبويبببة ،األح ب بزاة السياسب ببية،
المجتمببع ،المدرسببة ،العائلببة ،يمكببن أن يسبباهم نظببام الكوتببا فببي خلببق تح بوالت أ مببق فببي بنيببة
السلطة األبوية في المجتمع ويمكن الم أر سياسيا.
والدرس المستفاد من تجربة نظام الكوتا النسائية في البلدان سابقة الذكر هو الحاجة لنساء
قويببات التببي يمكببن أن تجعببل مطببالبهن قيببد التنفيببذ ،فمببا نبراه بهببذه التجببارة هببو أهميببة الضب ط
الذي قامت به الم أر  ،ففي األردن ملت ل تشكيل تحالف نسائي تطالة من خاللبه تعبديل
قانون االنتخابات من اجل الحصول لب تمأيبل أوسبع للمب أر فبي المجلبس النيبابي ،وأدى هبذا
التحببالف النسببائي ل ب كسببة تأييببد ال برأي العببام بمببن فيببه األح بزاة السياسببية ،وكسببة تأييببد
األح بزاة السياسببية ألحقيببة تمأيببل الم ب أر فببي المجببالس المنتخبببة هببي واحببده مببن النقبباط الهامببة
التي تخللت التجربة األردنية .وفي ذات السيال ملت الم أر الم ربية ل تشكيل[ لوبي] من
أجل الض ط ل األحزاة السياسية لتبني خجراءات تنظيمية ،تسا د المب أر فبي الوصبول خلب
المجلس التشريعي ،وذلك ن طريق قد لقاءات متعدد مع القيادات السياسية لألحزاة .وقد
كانببت أمببار هببذه التحركببات هببو حصببول الم ب أر الم ربيببة ل ب كوتببا طو يببة تتبناهببا األح بزاة
السياسية.
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الفصل الثالث

 .3التجر ة الفلسطينية في تخصيص كوتا نيابية نسائية.
 1.3مقدمة:
كما أوضحنا في الفصول السابقة ،تعتبر مشاركة الم أر في السياسة من أهم مؤشرات
94

التحول الديمقراطي في أي بلد في العالم.

بالرغم من ذلك مازالت المؤشرات الدولية تدل

ل تدني نسبة مشاركة النساء في برلمانات العالم ،ومن هنا كانت التوصية بتبني مفهوم
التمييز اإليجابي  positive discriminationمفاده أن تعط النساء نو ا من المسا د
المؤسسية للتعويض ن التمييز الذي تعاني منه الم أر من قبل المجتمع ،وأن تكون -أي
المسا د المؤسسية -بصور مؤقتة حت يتم تحقيق التوازن العادل بينهن وبين الرجال ل
مستوى التمأيل النيابي.
ال يختلف وضع الم أر في فلسطين نه في معظم دول العالم األخرى حي
اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير واسرائيل في  13أيلول

94

بعد توقيع

ام  1993دخل الوضع

خديجببة ،حباشببنة ")2007( .خطببو خل ب األمببام الحملببة الوطنيببة لتطببوير مشبباركة الم ب أر فببي االنتخابببات  .2005-2002مؤسسببة
هيرنش بل  ،مكتة الشرل األوسط العربي  ،بالتعاون مع اإلتحاد العام للم أر الفلسطينية ،رام هللا  ،ص . 14

• متوسط نسبة مشاركة النساء في البرلمانات العربية يبلغ حالياً.%9.6
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الفلسطيني مرحلة جديد

أال وهو (بناء اإلطار القانوني للمؤسسات الفلسطينية) ،و ل

أساسه أصبحت فلسطين تمتلك نظام يحمل بعض صفات الدولة -حسة هذا االتفال -وفي
ظل هذا التحول بدأت الحركة النسويه الفلسطينية في البح
التأأير

ل

ن ادوار جديد لها من خالل

منظومة التشريعات والقوانين للكيان الجديد ،ومن أم ابتداع فليات جديد

وتبوء مناصة في مستويات اتخاذ القرار.
للمشاركة في رسم السياسات ُّ
شاركت الم أر الفلسطينية في االنتخابات التشريعية األول لعام 1996م ،ووصلت نسبة
مشاركتها خل

تعبر بصور منصفة
 %5.6وهي نسبة محدود ال ِّ
95

وحجم التضحيات التي قدمتها،
المجتمع من حي

ن نضالها السياسي

وهذه النتيجة أيضا ال تحاكي حجمها الديموغرافي في

الكم ،التي تشكل ما نسبته  %49.5من المجتمع الفلسطيني تقريباً.
ّ

وال تبار مشاركة الم أر الفلسطينية في الحيا السياسية

نص اًر مهما من

ناصر تحقيق

الديمقراطية فقد تم -وضمن برلمان صوري -خأار النقاش حول الواقع السياسي للم أر
الفلسطينية ،وأهمية دورها في المشاركة وأهمية القانون كأدا لت يير وضعها السياسي،
وامكانية ختباع نظام الكوتا النسائية كإجراء مرحلي لتعزيز المشاركة السياسية للم أر

95

في هذه الدراسة لم يتم تكرار بدايات المشاركة السياسية للم أر الفلسطينية ،وطبيعة األنشطة السياسية ،وأشكالها التي قامت بها
خالل مرحلة التحرر الوطني .فهذه الدراسة تهتم بدراسة واقع المشاركة السياسية للم أر الفلسطينية في ظل المؤسسة
الفلسطينية وما هي اإلشكاليات التي تحد من مشاركتها في المؤسسات التمأيلية ،المجلس التشريعي والمجالس المحلية،
باإلضافة خل دراسة تجربة تخصيص كوتا نسائية في المجالس التمأيلية لعام  2006كأحد السبل الرامية لتعزيز دور الم أر
الفلسطينية في المؤسسات التمأيلية وتحقيق التوازن بين الجنسين.

لإلطالع ل

بدايات المشاركة السياسية للم أر الفلسطينية ،وطبيعة مشاركتها ومدى مساهمتها أنظر :غازي الخليلي–

"( ،)1981الم أر الفلسطينية والأور  "-أدبيات اجتما ية ميدانية تحليلية ط  2 ،دار األسوار كا وأنظر أيضا :ميسون

الوحيدي" )1987(-الم أر الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي "-مان -دار الجليل للنشر .وأنظر أيض ًا :زياد أمان( )2003قراء
نقدية في مشاركة الم أر الفلسطينية ،مركز رام هللا لدراسات حقول اإلنسان .وانظر أيضا :خصالح ،جاد( )1991تطور الدور
السياسي للم أر الفلسطينية حت االنتفاضة ،مجلة شؤون الم أر  ،نابلس.
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الفلسطينية ،وجسر الفجو بين الجنسين ،باإلضافة لضمان وصولها للبرلمان وذلك بهدف
تحقيق العدالة واإلنصاف ألن بدون الكوتا النسائية فإن فرص وصول الم أر الفلسطينية
للمجلس التشريعي ضئيلة ،وهذا ما برهنت

ليه االنتخابات التشريعية الأانية التي جرت

بتاريخ  2006\1\25خذ تم فوز  17مرشحة ل القوائم النسبية التي تتبن نظام الكوتا،
بينما ترشحت 13ام أر

ل

الدوائر االنتخابية اإلحدى شر من ستة شر دائر ولم تفز

واحد منهن خذ أن نظام الكوتا النسائية لم يشتمل الدوائر.
سيتم التركيز في هذه الجزئية من الدراسة ل التجربة الفلسطينية في تطبيق نظام الكوتا
النيابية النسائية ،كأحد السبل الرامية لدفع وتعزيز دور الم أر في التمأيل النيابي.
 2.3تسطير مشاركة المرأا الفلسطينية في المجالس التمثيلية من قبل المشرع.
ازداد االهتمام بالحقول السياسية للم أر في التشريعات الداخلية للدول ،خاصة قة انتهاء
الحرة العالمية الأانية وما نتج نها من د وات تتعلق بحقول اإلنسان بشكل ام والم أر
بشكل خاص ،فتم في العام  1948ا تماد اإل الن العالمي لحقول اإلنسان ذلك اإل الن
الذي جاء ووضع أساسات للعديد من الحقول والحريات التي يتساوى فيها جميع البشر بدون
تفريق بينهم ل أساس العرل أو الدين أو الجنس أو اللون.
خضافة خل

هذا اإل الن فقد برزت وأائق هامة أخرى لها صلة مباشر بوضع حقول

الم أر  ،السيَّما في المجال السياسي كاالتفاقية الخاصة بالحقول السياسية للم أر سنة ،1952
واتفاقية القضاء ل

المر (سيداو) فقد نصت هذه االتفاقيات
جميع أشكال التمييز ضد أ
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صراحة

ل

ضرور وكفالة مساوا الم أر مع الرجل مساوا فعلية وليست مساوا قانونية

فحسة.
و ل هذا بدأت تلك االتفاقيات الدولية تجد صداها في القوانين الداخلية للدول سواء في
التشريع الدستوري أو في التشريع العادي ،بل خن بعض الدول كالواليات المتحد األمريكية
جعلت من تلك االتفاقيات الدولية مبادا ال يجوز مخالفتها ،ومع الوقت فقد تحولت تلك
االتفاقيات خ ل ما يعرف بالعرف الدولي الذي ال يجوز مخالفته حت من قبل الدول التي لم
توقع ليها.
في ذات المضمار أكدت السلطة الفلسطينية -من خالل القانون األساسي،

96

والتشريعات

األخرى -ل تلك الحقول فساوت بين الرجال والنساء في الحقول والواجبات ،وجعلت من
تلك الحقول المتساوية أساساً للدولة الفلسطينية "المنشود " .وفيما يلي سنحاول رصد التأطير
القانوني لحقول الم أر الفلسطينية في المجالس المنتخبة من خالل التشريعات التي سنتها
السلطة الفلسطينية .ويمكن خيضاح ذلك من خالل محورين رئيسين :اإلطار الدستوري أوال،
وأانيا اإلطار التشريعي.
أواً :اإلطار الدستوري.

97

ينقسم التنظيم الدستوري

اد من حي

يتناول في القسم األول مبادا امة تحم

خق ارره بالحقول والحريات العامة خل

قسمين:

الحقول الفردية والجما ية بشكل ام فتساوي

96

يحتل القانون األساسي أ ل مرتبة في سلم التشريعات الفلسطينية ،فهو بمأابة الدستور بين باقي القوانين ،و ليه فإنه ال يجوز

97

يرتبط اإلطار الدستوري اد بوجود دستور لدولة واضحة المعالم ،تتبوفر فيهبا مقومبات البدول مبن شبعة واقلبيم وسبلطة سياسبية،

ألي قانون مخالفة أحكام القانون األساسي.

خال أنببه وفببي الواقببع الفلسببطيني وفببي ظببل وجببود االحببتالل اإلس برائيلي حت ب اليببوم ،فاإلطببار الدسببتوري الببذي نتحببد
القانون األساسي للسلطة الفلسطينية والذي يمكن ا تباره دستو اًر لها.

نببه هببو
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مأالً بين جميع المواطنين أمام القانون ،وتمنحهم حقوقاً وتلزمهم بواجبات متساوية ،أما القسم
الأاني فيحدد تلك الحقول وااللتزامات

ل

وجه الدقة ،و ل

ذات النهج سار المشرع

الفلسطيني.
فمن الجهة األول وفيما يتعلق بالم أر وحقوقها في المساوا والمشاركة المنصفة ،فقد ح
القانون األساسي المعدل للعام 2003

98

ل ذلك من خالل د نصوص ،وبما يؤكد التزام

السلطة الفلسطينية بروحية مبادا حقول اإلنسان ،ويمكن استخالص ذلك من خالل الماد
( )10في القانون والتي تنص ل حقول اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام.
تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية -دون خبطاء -االنضمام خل اإل النات والمواأيق اإلقليمية
والدولية التي تحمي حقول اإلنسان.

99

نلحظ من خالل اإلطالع ل القانون األساسي الفلسطيني :أنه لم يبين ما هي المكانة
القانونية التي تحظ بها تلك االتفاقيات والمواأيق قياساً خل التشريعات المحلية ،فهل تسمو
ل

القانون المحلي ،وبالتالي ال يجوز النص في تلك التشريعات

ل

ما يخالف تلك

االتفاقيات؟ هل يمكن اللجوء خل القضاء للمطالبة بحق منحته تلك االتفاقيات بينما سكت
نه القانون المحلي أو نص ل ما يناقضه؟ مأل هذه األسئلة ،البد من أن يقوم المشرع
باإلجابة ليها.

98
99

السلطة الفلسطينية" .القانون األساس المعدل ".الوقائع الفلسطينية ،2003 ,3 19 ،اإلصدار دد خاص.5 :

الماد ( )10/2من القانون األساسي المعدل للعام .2003
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كما ونص القانون األساسي الفلسطيني ل أن "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء
ال تمييز بينهم بسبة العرل أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإل اقة"،

100

وهذا نص

ام فخر ال يتيح التمييز بين الفلسطينيين ّأياً كانت االختالفات بينهم ،فهم

متساوون في الحقول والواجبات ،وال يجوز ألي نص تشريعي أو أي حكم صادر ن أي
محكمة أن يفرل بين الفلسطينيين ل أساس الجنس أو اللون ،وبهذا يكون القانون األساسي
الفلسطيني قد وضع قا د

امة يحمي بها حقول الفلسطينيين بشكل خاص.

أما الحماية الخاصة في مجال دراستنا -أي المشاركة في المجال النيابي -101فقد أت بها
القانون األساسي الفلسطيني في مادته السادسة والعشرين ليؤكد فيها ل أنه "للفلسطينيين
حق المشاركة في الحيا السياسية أفراداً وجما ات ولهم ل وجه الخصوص الحقول اآلتية:
 .Iتشكيل األحزاة السياسية واالنضمام خليها وفقاً للقانون.
 .IIتشكيل النقابات ،الجمعيات ،االتحاديات ،الروابط ،األندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.

100
101

الماد ( )9من القانون األساسي المعدل للعام .2003
تعببرف الموسببو ة الدوليببة للعلببوم االجتما يببة( المشبباركة السياسببية) " :ل ب أنهببا تلببك األنشببطة اإلراديببة التببي يقببوم بهببا أف براد
اء بش ب ببكل مباش ب ببر أو غي ب ببر مباش ب ببر"
مجتم ب ببع مع ب ببين ب ي ب ببة اختي ب ببار حك ب ببامهم ،والمس ب بباهمة ف ب ببي ص ب ببنع السياس ب ببة العام ب ببة ،سب ب بو ً
( .) H Mcclosky ،253:1968
هببذا التعريببف للمشبباركة السياسببية يشببتمل فببي معنبباه العببام -نببد بعببض الببباحأين -مجمو ب ًة مببن األنشببطة منها_":الببدخول فببي
مناقشببات سياسببية مببع ال يببر _.حضببور المببؤتمرات السياسببية والببد و خليهببا _.االتصببال بالمسببئولين السياسببيين _.االنخ براط فببي
ضوية األحزاة السياسية _.الترشيح للمناصة العامة ،وتقلد المناصة السياسية"(أبو ضيف.)152 :2002،
وفببي هببذا البح ب

نتبن ب تعريببف األمببم المتحببد للمشبباركة السياسببية للم ب أر ,والببذي جبباء فببي اتفاقيببة القضبباء ل ب كافببة أشببكال

التميي ببز ض ببد النساء"س ببيداو" الص ببادر ببن األم ببم المتح ببد

ببام  ، 1979وه ببو " ح ببق المب ب أر ف ببي التص ببويت ف ببي االنتخاب ببات

واالسببتفتاءات العامببة ،والترشببح لجميببع الهيئببات التببي ينتخببة أ ضبباؤها ببباالقتراع العببام ،كببذلك حقهببا فببي المشبباركة السياسببية فببي

ص ببياغة السياس ببات ,وتنفي ببذها لب ب مس ببتوى الدول ببة ض ببمن المج ببالس التشب بريعية والتنفيذي ببة ،وحقه ببا ف ببي المش بباركة ف ببي ض ببوية
األحزاة السياسية والجمعيات غير الحكومية التي تعن بالحيا العامة والسياسية بالبلد " (رياح.)266 : 2003 ،
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 .IIIالتصويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممألين منهم يتم انتخابهم باالقتراع العام وفقاً
للقانون.
102

 .IVتقلد المناصة والوظائف العامة ل قا د تكافؤ الفرص.

قد االجتما ات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة ،و قد االجتما ات العامة والمواكة

.V

والتجمعات في حدود القانون".
بهذا يكون القانون األساسي الفلسطيني قد كفل المساوا بين جميع المواطنين ،فمنحهم
حق الترشيح والتصويت في االنتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية وفقاً للقانون ب ض
النظر ن جنسهم ،ورغم حرص الدستور ل

تأكيد مبدأ المساوا بين المواطنين في هذا

الحق خال أنه ترك أمر تنظيم تلك المسألة لتشريع

ادي يصدر

ن المجلس التشريعي

الفلسطيني.
ثانياً :اإلطار التشريعي.
بعد أن رأينا كيف نظم القانون األساسي الفلسطيني مسألة الحقول المتساوية بين الرجل
والم أر وبخاصة مسألة التصويت والترشيح لالنتخابات ،يأتي الدور اآلن

ل

قوانين

االنتخابات الأالأة الصادر ن السلطة خالل مراحل حياتها المختلفة.
• قانون اانتخابات رقم  13لسنة 1995

103

102

حق الم أر بتقلد الوظائف العامة  ،تساهم بشكل فعال في خ طائها فرصة حقيقية في وضع السياسات العامة لبلدها  ،و في وضع
االستراتيجيات في المجاالت المتعدد و المتنو ة ،و بما أن الوصول للوظائف العامة  ،خاصة الموجود في سلم الهرم السياسي
أساسا خل خ طائها
الموجود ،تأتي من خالل العملية االنتخابية للمجلس التشريعي ،فان تقلد الم أر لتلك الوظائف البد أن يستند ً
الحق في ممارسة دورها في االنتخابات العامة وفق القانون االنتخابي ،خل جانة خ طائها الفرصة في تقلد الوظائف العامة بر

103

أساسا خل الكفاءات الفنية و المتخصصة.
التعيين ،التعيينات التي تكون مستند
ً
السلطة الفلسطينية" .قانون رقم ( )13لسنة  1995بشأن اإلنتخابات ".الوقائع الفلسطينية ،ص  ،12 ،11اإلصدار .7 :8
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ينظم قانون االنتخابات بشكل ام حق الترشح واالنتخاة للفلسطينيين ،فيعن هذا القانون
بتحديد أهلية الترشح واالنتخاة وشروط وممارسة هذه الحقول ،خل جانة المسائل التنظيمية
األخرى المتعلقة بانتخابات رئيس السلطة وأ ضاء المجلس التشريعي .ويعكس قانون
االنتخابات الفلسطيني األول تلك المسائل وينظمها بطريقة يتجاوز فيها مسألة دم وجود
قانون أحزاة فلسطيني ،ومسألة دم تسجيل أي حزة سياسي في تلك االنتخابات.
وقد تفادى هذا القانون تلك المسألة -أي دم وجود قانون خاص باألحزاة السياسية-
ن طريق خقرار نظام انتخابي104يتيح الترشح ألي مواطن ب ض النظر ن انتمائه السياسي
وما خذا كان مد وماً من قبل حزة سياسي أم ال ،ويندرج هذا النظام ضمن ائلة نظم
105

األغلبية التعددية (األكأرية التعددية).

كس هذا القانون صراحة المساوا بين الفلسطينيين كافة نساء ورجاالً في حق الترشح
واالنتخاة ،فع ِّرف الناخة مأالً بأنه "كل فلسطيني أو فلسطينية (من سكان الضفة ال ربية
بما فيها القدس الشريف وقطاع غز ) ممن توفرت فيه وفيها الشروط المنصوص ليها في
هذا القانون لممارسة حق االنتخاة ،وأدرج اسمه أو أسمها في جدول الناخبين النهائي" ،كما

104

يعني ترجمة أصوات الناخبين ال مقا د في البرلمان ،أي هي القا د التي يتم بموجبها تحويل أصوات الناخبين في
انتخابات امة ال مقا د لألحزاة أو المرشحين داخل البرلمان .ويتأأر بالنظام االنتخابي د أمور منها حجم الدائر ( دد
أ ضاء البرلمان الذين ينتخبهم أفراد المنطقة وليس دد الناخبين بالمنطقة) وشكل ورقة االقتراع ،توزيع المقا د ،طريقة
االقتراع.

105

يعتبر نظام األغلبية التعددية من ابسط النظم االنتخابية وأقدمها ،ويعهد هذا النظام خلي تقسيم الوطن ال دوائر انتخابية،
حي

يخصص لكل دائر دد من المقا د يتناسة و دد السكان في تلك الدوائر .ويملك الناخبون في هذا النظام دد من

األصوات يمأل دد المقا د المطلوة ملؤها ،ووفق هذا النظام في الفائز هو من يحصل ل أ ل األصوات ،فإذا كانت
الدوائر من ذوات المقعد المنفرد فان الفائز هو من يحصل ل أ ل

دد من أصوات الناخبين .أو من يحصل ل أكأر

من نصف األصوات في أحيان أخرى( األغلبية المطلقة ،أما خذا خصص لدائر أكأر من مقعد فإن الفائزون هم الحاصلين
ل أ ل األصوات في تلك الدائر .
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ِّرف المرشح بأنه "كل فلسطيني أو فلسطينية توفرت فيهما شروط الترشيح لمركز الرئيس أو
لعضوية المجلس وفق ما هو منصوص ليه في هذا القانون ،وتم خدراج أسمه وأسمها في
106

قوائم المرشحين الخاصة بمركز الرئيس أو ضوية المجلس".

و اد القانون وأكد هذا الحق في سيال مادته السادسة والأانية شر ندما أكد ل أن
النصوص القانونية

هذا الحق ملك لكل فلسطيني ذك اًر كان أم أنأ  ،ومن المالحظ ل

السابقة المشار خليها -و ل خالف التوجه في نصوص قانونية أخرى -خشارتها خل المساوا
في الحقول بين النساء والرجال نصاً ،بينما تشير أغلة النصوص خل

الفلسطينيين بشكل

ام ،في محاولة من المشرع ل تأكيد مبدأ المساوا في الحقول ب ض النظر ن الجنس.
يتبادر خل األذهان ند قراء الجزئية السابقة فيما يختص باإلطار التشريعي بأن القانون
قد المس كل ما يختص بقضايا الم أر  ،صحيح أن القانون وفر مبادا امة للمساوا بين
الجنسين ،خال أنه يبق غير حساس للقضايا النسويه ،فتبنيه لنظام الدوائر زز من السلبيات
االجتما ية كالعشائرية مأالً ،وبتقسيمه الدوائر االنتخابية خل ستة شر دائر العديد منها ال
يزيد تمأيله ن مقعدين فقط ،يكون قد قلل من فرص النساء في الترشح ن تلك الدوائر ،فال
العائالت وال األحزاة في الكأير من الحاالت مستعد لترشيح ام أر

ن تلك الدائر التي ال

تملك خال مقعداً واحداً أو مقعدين فترشيح ام أر من وجهة نظرهم يضعف من قدرتهم ل
107

المنافسة وبالتالي يتسبة في خسار مقعد تلك الدائر .

106

الماد ( )1من قانون رقم  13لسنة  1995بشأن االنتخابات.

107

سريد

بد حسين" )2001(.الحقول السياسية والعامة للم أر الفلسطينية ".تقرير حول وضعية الم أر الفلسطينية باإلستناد خل

ختفاقية القضاء ل

كافة أشكال التمييز ضد الم أر  ،ص  .85-64القدس :مركز الم أر لإلرشاد القانوني واإلجتما ي.و و
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وفي هذا المضمار ،يقول الجرباوي :108لقد شكل النظام االنتخابي المتبع تشجيعا ألنماط
مل وروابط تقليدية ،مما يعزز العشائرية والفئوية في تفضيل الناخة للحزة الكبير ل
الحزة الص ير ،كما يعمل ل

تفريغ اللوائح االنتخابية من قيمتها وأهميتها109.وال رية،

في أن تكريس هذه النمطية من شأنه القضاء ل فرص النساء في المشاركة الحقيقية في
110

الحيا االنتخابية.

ومع ذلك فقد شاركت النساء في تلك االنتخابات التي جرت في العشرين من كانون الأاني
من العام  ،1996وقد بل ت نسبة تسجيل النساء في القوائم االنتخابية حوالي  49%من
خجمالي المسجلين ،خال أن نسبة مشاركة الم أر في تلك االنتخابات قلت ن نسبة تسجيلها
حي

وصلت نسبة تصويتها  43%مقارنة مع الرجال التي وصلت خل  ،57%ما يعني أن

نسبة التسجيل المرتفعة ال تعني بالضرور أن نسبة الية من النساء يقمن بممارسة حقهن
في االنتخاة هذا من جهة ،ومن جهة أانية يدل االختالف في النسة ل أن هناك وائق
حقيقية تحول دون ممارسة الم أر حقها في االنتخاة كالتي تتصل بالمورو

الأقافي

111

للمواطن.

قائع مؤتمر بيت لحم( )27-6-2003االنتخابات وحق المشاركة في صنع القرار" ورقة قدمها ناصيف معلم ،بعنوان نحو
نظام انتخابي ديمقراطي ط ،.1رام هللا :المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية .ص .128
108

وزير التخطيط والتنمية اإلدارية.

109

رأي د الجرباوي ،وارد في بح

صام

ابدين ،تقرير حول مشاركة الم أر الفلسطينية في االنتخابات العامة ،المجلس

التشريعي الفلسطيني(  ،)2003ص .3
110
111

صام ،ابدين .)2003( .تقرير :حول مشاركة الم أر الفلسطينية في االنتخابات العامة ،مصدر سبق ذكره ،ص .3
نادر ،سعيد .)1999 (.النساء الفلسطينيات واالنتخابات :دراسة تحليلية للتجربة االنتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيني،
ومقارنات مع التجربة األردنية ،مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ،رام هللا ،ص .40
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• قانون رقم ( )9لسنة  2005بشسن اانتخابات.

112

بعد

شر أ وام

االنتخابات التشريعية األول  ،أصبحت كل األمور تتجه نحو

ل

ضرور خجراء انتخابات تشريعية أانية ،وبالفعل فقد أنجز المجلس التشريعي الفلسطيني قانون
االنتخابات الفلسطيني الجديد الذي تجرى بموجبه االنتخابات الجديد  .وقد صدر هذا القانون
بعد جدل كبير حول العديد من القضايا ومن أهم تلك القضايا موضوع "الكوتا" النسائية ،وقد
برز هذا الموضوع خل السطح بعد أن ظهرت النتائج الضئيلة للتمأيل النسوي في االنتخابات
األول لعام 1996م  -113التي سنناقشها في المطلة الأاني -فجاء القانون الجديد ليلبي
تلك التوجهات الجديد .
اد القانون الجديد ليؤكد ل الحقول المتساوية بين الرجال والنساء من حي
114

الترشح واالنتخاة،

التي أكد

الحق في

ليها القانون السابق .كما وأ اد القانون الجديد تنظيم

االنتخابات ل أساس النظام االنتخابي المختلط

115

الذي يجمع مناصفة بين نظام األكأرية

النسبية (الدوائر) ونظام القوائم (التمأيل النسبي)116،با تبار األراضي الفلسطينية دائر
انتخابية واحد  .وحدد القانون دد أ ضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ة  132ضواً،
112
113

114
115

السلطة الفلسطينية" .قانون رقم ( )9لسنة  2005بشأن اإلنتخابات ".الوقائع الفلسطينية ،2005 ,8 18 ،اإلصدار .8 :57
ريما ،كتانه " .)2004(.المشاركة السياسية للم أر الفلسطينية ،مجلة تسامح ،العدد ،5السنة الأانية ،رام هللا :مركز رام هللا
لدراسات حقول اإلنسان ،ص .35

الماد ( )8من قانون رقم ( )9لسنة  2005بشأن االنتخابات.

تقع النظم المختلطة في موقع تناسبي بين نظام التمأيل النسبي ونظم األغلبية التعددية ،فهو اد يجمع بين ميزات و يوة
كل من نظم األكأرية ،و اد يضم النظامين معاً.

116

تقوم جميع أنظمة التمأيل النسبي ل مبدأ تقليص التفاوت بين حصة الحزة من مجموع األصوات وحصته من مقا د
البرلمان .أي أن يكون هناك تناسة بين دد األصوات الحاصل ليها قائمة أو حزة معين وبين المقا د الفعلية التي

يحصل ليها البرلمان .يتم الترشح وفق نظام التمأيل النسبي ضمن قوائم انتخابية م لقة ل مستوى الوطن=،
= بحي

ال تظهر أسماء المرشحين في أورال االقتراع .وانما تظهر أسماء القوائم االنتخابية فقط ويتم ترتية أسماء المرشحين

وفق خراد القائمة االنتخابية ذاتها.
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يتم انتخاة  66منهم وفق نظام األغلبية النسبية ويتم انتخاة ال 66اآلخرون وفق نظام
117

التمأيل النسبي( القوائم).

وفيما يختص بنظام األكأرية حدد قانون االنتخابات العامة رقم( )9لسنة  ،2005انتخاة
 66من أ ضاء المجلس التشريعي بموجة نظام األكأرية (تعدد الدوائر) بحي

يتم توزيعهم

ل الدوائر االنتخابية حسة دد السكان في الدائر وبما ال يقل ن مقعد واحد لكل دائر ،
بحي

تحدد حصة كل دائر بموجة مرسوم رئاسي يصدر ن رئيس السلطة الفلسطينية.

ل رض انتخاة أ ضاء المجلس في نظام تعدد الدوائر فقد حدد القانون دد الدوائر
االنتخابية ة 16دائر انتخابية .ووفق هذا النظام فإن المرشحين يتنافسون بشكل فردي ،وفي
كل دائر ل

حد

بحي

تظهر أسماؤهم في أورال االقتراع ،ويفوز بالمقا د المخصصة

للدائر المرشحون الحاصلين ل أكأرية األصوات.
أما بالنسبة لنظام التمأيل النسبي( نظام القوائم) ،يتم انتخاة ال 66المتبقية من أ ضاء
المجلس التشريعي وفق هذا النظام ،حي

سيتم الترشح في خطار قوائم انتخابية م لقة ل

مستوى الوطن ،دون أن تظهر أسماء المرشحين في أورال االقتراع .وانما يظهر أسماء القوائم
االنتخابية فقط ،ويتم ترتية أسماء المرشحين داخل القائمة وفق خراد القائمة االنتخابية ذاتها،
بحي

ال يقل دد المرشحون ن سبعة مرشحون وال يزيد ن  66مرشح.

وفيما يختص بضمان مشاركة أوسع للم أر الفلسطينية في المجالس المنتخبة أقر القانون
نفسه ،حد أدن بتمأيل الم أر في انتخاة أ ضاء المجلس التشريعي وفق نظام القوائم فقط،

117

الماد ( )3من قانون رقم ( )9لسنة  2005بشأن االنتخابات.
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دون ضمانه لها ألي تمأيل وفق نظام األغلبية( تعدد الدوائر) ،وبناء ل ذلك فقد خصص
القانون "كوتا" نسائية" كحد أدن لتمأيل الم أر في القوائم االنتخابية المتر شحه وذلك بأن
ألزم كل قائمة انتخابية ترغة بالترشح بما يلي:118
 .Iأن تتضمن القائمة ام أر بين األسماء الأالأة األول فيها.
 .IIأن تتضمن القائمة ام أر بين األربعة أسماء التي تلي ذلك.
 .IIIأن تتضمن القائمة ام أر بين كل خمسة أسماء تلي ذلك.
بهذا يكون المشرع من خالل هذا التنظيم،

مل

ل  ،ضمان حق الم أر في ترتية

الترشح وفق نظام القوائم هذا في السيال األول ،وأانيا
للمجلس التشريعي وبنسبة تمأيل أ ل

مل

ل

تأمين وصول الم أر

للم أر في المجلس التشريعي القادم .أالأا :المراكمه

نحو تكريس أهمية وجود الم أر في البرلمان في أذهان المجتمع الفلسطيني ،ولكن هذا القانون
لم يضمن للم أر المرشحة النتيجة ،خضافة خل

أن القانون لم يضمن لها شيء وفق نظام

األكأرية.

• قرار بقانون رقم ( )1لسنة  2007بشسن اانتخابات العامة.

119

لم يبتعد هذا القانون األخير ن تلك التوجهات المساوية بين الرجال والنساء من حي
الصياغة ،غير أنه ا تمد طريقة واحد لالنتخابات هي النظام النسبي الكامل الذي يعتمد

118
119

الماد ( )4من قانون رقم ( )9لسنة  2005بشأن االنتخابات.

السلطة الفلسطينية" .قرار بقانون رقم ( )1لسنة  2007بشأن اإلنتخابات العامة ".الوقائع الفلسطينية،2007 ,9 9 ،
اإلصدار .2 :72
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120

ل القوائم الحزبية،

تدخل
تدخل
المشرع في تنظيم تلك القوائم في القانون السابقّ ،
وكما ّ
ّ

المشرع مر أخرى في هذا القانون بر خق ارره بنظام الكوتا الذي سبق وأن تبناه في القانون
السابق مبقياً توزيع األماكن النسويه في القوائم االنتخابية كما سبق ونظمت في القانون
121

السابق.

المشرع الفلسطيني االنتقاد الموجه خل القانون القديم الذي ترك
بهذا التوجه الجديد تجاوز
ّ
لألحزاة السياسية اختيار مرشحيها للدوائر بدون قيد ،باإلضافة خل ذلك :فإن ‘ا تماد نظام
انتخابي يقوم ل أساس التمأيل النسبي( القوائم) من شانه أن يؤسس -تناسبا -بين دد
يؤمن مشاركة واسعة للمواطنين
األصوات و دد المقا د البرلمانية .بما ّ
ويؤمن
احتياجاتهم،
ّ

مال سياسيا -اجتما يا

ل

نحو يلبي

ل

أساس برنامجي ،بما يطور العملية

االنتخابية ل نحو أكأر دالة ،ويعمل ل خمكانية تداول السلطة  .وهذا التوجه يسا د
ل

خضعاف الو الءات العشائرية والفئوية والفردية( النمطية التقليدية) ،122وفي النتيجة:
123

تقوية فرص النساء( الفئة المهشمة) في المشاركة الحقيقية في االنتخابات والنجاح.

تم في الجزئية السابقة رصد التأطير القانوني للمشاركة السياسية للم أر الفلسطينية من قبل
السلطة الوطنية الفلسطينية لتفعيل مشاركتها في الحيا السياسة وفي المجالس النيابية بشكل
خاص ،ويتضح من خالل هذه الجزئية بأن المشرع الفلسطيني ،قد بذل جهدا في سبيل تعزيز
120
121
122

الماد ( )4من القرار بقانون رقم ( )1لسنة  2007بشأن اإلنتخابات العامة.
الماد ( )5من القرار بقانون رقم ( )1لسنة  2007بشأن اإلنتخابات العامة.
صام ،ابدين .)2003 (.تقرير حول مشاركة الم أر الفلسطينية في االنتخابات العامة ،مقتبس من جورج جقمان
وفخرون )2001(،نحو نظام االنتخابي لدولة فلسطين الديمقراطية ،المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية موطن ،ص، 20
وكذلك تقرير الصادر ن وحد البحو البرلمانية -المجلس التشريعي الفلسطيني حول تطوير االنتخابات الفلسطينية.

123

ابدين .)2003(.مصدر سبق ذكره ،ص  3مقتبس ن الدراسة التي أ دتها وحد البحو البرلمانية بالتعاون مع وحد الم أر

في المجلس التشريعي الفلسطيني حول وضع الم أر في المواأيق الدولية مقارنة بالتشريعات الفلسطينية.
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دور المشاركة السياسية للم أر الفلسطينية في البرلمان من خالل اإلطار التشريعي والدستوري
والتركيز ل المساوا ب ض النظر ن الجنس ،ولكن يتبادر لألذهان تساؤل متعلق بنتائج
هذه القوانين والتشريعات ل

أرض الواقع ،هل ما تنص ليه هذه التشريعات والقوانين

تحاكي واقع تمأيل الم أر الفلسطينية في المجالس المنتخبة؟ ولإلجابة ل هذا التساؤل رأيت
بمكان تناول مؤشرات تواجد الم أر الفلسطينية في المجالس المنتخبة.
 :2.3الوصول لمؤشرات ح ور المرأا الفلسطينية في المجالس التمثيلية:
 1.2.3المرأا الفلسطينية في المجلس التشريعي المنتخب لعام:)1996(124
يتك ب ببون المجل ب ببس التشب ب بريعي الفلس ب ببطيني م ب ببن أ ض ب بباء منتخب ب ببين م ب ببن مجم ب ببوع الن ب بباخبين
الفلس ببطينيين ال ببذين تت ببوفر ف ببيهم ش ببروط الناخ ببة ،حس ببة ق ببانون االنتخ بباة الس بباري المفع ببول،
ويمارس المجلس التشريعي المهام والصالحيات المقر بموجة القانون الفلسطيني األساسي.
وفي الحقيقة :خن المؤسسات البرلمانية هي من أهم األجهز المشاركة في صنا ة القرار
ورسم السياسات في الدولة ،و ليه تكمن أهمية مشاركة الم أر الفلسطينية في العملية السياسية
بشكل ام والوصول خل البرلمان بشكل خاص بعدده خيجابيات ،يمكن خجمالها ل النحو
التالي:
 احترام القانون األساسي الذي يعد بمأابة الدستور من خالل تحقيق المساوا والعدالةوتكافؤ الفرص للرجال والنساء ل سواء.
 -خحدا

ت يير تدريجي في أنماط السلوك لدى المجتمع الفلسطيني بحي

يصبح أكأر

تقبال لدور الم أر في الحيا السياسية.
124
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 االستفاد من خبرات وقدرات وطاقات النساء المؤهالت في معالجة القضايا التي تواجهالسلطة الفلسطينية ،وبالتالي توظيف جميع قدرات وطاقات أبناء الوطن في تحقيق
التنمية الشاملة.
 -تعميق مفهوم المواطنة لدى جميع أبناء الوطن ،بحي

تشعر الم أر بالمساوا في الحقول

والواجبات مع الجميع وبأنها غير مهمشة في المجتمع.
تمكين القطاع النسائي من التعبير ن قضاياه ،وضمان خحدا

-

ل

الت ييرات والتعديالت

التشريعات التي تنتقص من حقول الم أر  ،مما يسا د في تحقيق المساوا بين
125

الجنسين.

رغم خن الم أر الفلسطينية حصلت ل حقوقها السياسية ،وبالرغم من أهمية تواجدها في
المجلس المنتخبة ،خال أن مشاركتها في االنتخابات التشريعية األول

كانت دون المستوى

المأمول ،ففي العام  1996أتت االنتخابات الفلسطينية الختيار أ ضاء المجلس التشريعي
ورئيس السلطة -التي تعتبر بمأابة التجربة األول في ظل سلطة وطنية فلسطينية -كخطو
ل طريق تحقيق الحلم الفلسطيني "الدولة المنشود وقياد منتخبة" بشكل ديمقراطي تسود
بها العدالة والمساوا  ،بمعن

أخر "دولة القانون" التي كانت أول

الرئاسي والتشريعي رقم  13لعام  ،1995التي جرت

ل

أمارها قانون االنتخاة

أساس االنتخابات في

ام

1996م.

125

محمد مصالحه ،مقال بعنوان" خيجابيات وجود الم أر في البرلمان" مركز أمان ،لمزيد من اإلطالع انظر:
 http://www.balagh.com/woman/trbiah/hk0u4k5o.htmاسترجعت بتاريخ .2010-4-15
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جرت االنتخابات بموجة القانون رقم ( )13لعام 1995

126

ل

وبناء

هذا القانون

رشحت 25ام أر أنفسهن من أصل  672مرشح ومرشحة ،أي بنسبة  %4انظر الجدول رقم
(  .)7-1كانت  16ام أر مستقلة ،أربع نساء ينتمين لحركة فتح ،اأنتان لحزة فدا ،اأنتان
لحزة الشعة ،واحد لجبهة التحرير العربي ،واحد للجبهة الشعبية ،وواحد للجبهة العربية
الفلسطينية ،وقد كان للم أر مشاركة واضحة في ملية التصويت حي

نجد بأن النساء شكلن

حوالي  %43من دد اللذين أدلوا بأصواتهم ،فازت  5نساء من بين  88ضو في المجلس
التشريعي أي ما يعادل  %5.7وهي نسبة متدنية مقارنة مع حجمها الديموغرافي ،وحجم
127

التضحيات التي قدمتها خالل مرحلة التحرر الوطني وحت بناء المؤسسات الفلسطينية.

وما يدلل ل هذا اإلد اء النقاش والجدل الذي جرى خالل فتر مناقشة قانون االنتخاة
حول ضرور تخصيص مقا د في المجلس للم أر  ،وكان هناك وجهة نظر تقول أن ذلك
خطو خجرائية تهدف خل

تحسين وضع الم أر في فلسطين ،في حين أكدت وجهة النظر
128

المعارضة أن نظام الكوتا يتعارض مع المبادا والقيم األساسية للديمقراطية.

126

لجنة االنتخابات المركزية – الفلسطينية ،التشريعات ،قوانين االنتخابات" قانون االنتخابات رقم( )13لعام  ،"1995أنظر الرابط
اإللكترونيhttp://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=38&sndx=1 ،
استرجعت بتاريخ .2010/4/10

127
128

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  1998 ،ص .169

لجنة االنتخابات المركزية ،الديمقراطية في فلسطين االنتخابات الفلسطينية العامة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأ ضاء
المجلس التشريعي لعام 1996م ص  17لمزيد من اإلطالع أنظر الرابط االلكتروني:
 http://www.elections.ps/pdf/Final_Report_General_Elections_1996_Part1_AR.pdfاسترجعت
بتاريخ .2010-10-5
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هذه النتيجة المتدنية بدورها أأارت حفيظة الباحأين والمفكرين والمراكز المهتمة في
تعزيز المشاركة السياسية للم أر الفلسطينية في البح

ن األسباة التي أدت خل

هذه

النتيجة المتدنية والمتمألة بفوز خمس نساء فقط في ضوية المجلس التشريعي بالرغم من
المشاركة العالية للنساء في التصويت ،ويمكن خجمال العوائق في ما يلي:
أوا :العوامل القانونية :ويمكن حصر العوائق القانونية في:
 .Iطبيعة النظام االنتخابي :ل الرغم من أن القانون وفر مبادا امة للمساوا خال انه يبق
غير حساس للقضايا النسويه ،خاصة في ظل ا تماد نظام انتخابي يقوم ل

األغلبية

(الدوائر) فقد لعة دو اًر في الحد من فرص النساء في الترشح لعدم القدر ل المنافسة،
خاصة في المناطق التي حِّد َد لها مقعد واحد كما هو الحال في أريحا ،سلفيت ،طوباس
حي

لم تتقدم أية ام أر لترشيح نفسها في هذه المناطق .ففي ظل هذا الوضع (العائالت

واألحزاة السياسية في كأير من الحاالت) غير مستعد لترشيح ام أر

ن تلك الدوائر التي

ال تملك خال مقعداً واحداً أو مقعدين فترشيح ام أر من وجهة نظرهم يضعف من قدرتهم
129

ل المنافسة وبالتالي يتسبة في خسار مقعد تلك الدائر ،
القيم والعادات االجتما ية المجحفة باتجاه خقصاء الم أر

وبهذا د م النظام االنتخابي

ن المشاركة في السياسة ،وهذا ما

تؤكده استطال ات الرأي التي سبقت االنتخابات ،والتي أظهرت أن االستعداد النتخاة
130

رجل كان أ ل منه بالنسبة للم أر .

129
130

طالة ،وض .)2004(.النظم االنتخابية واالنتخابات في فلسطين ،معهد اإل الم في جامعة بيرزيت ،رام هللا ص .55
طاف ،أبو غضة .)1996(.دور الم أر الفلسطينية في االنتخابات التشريعية ،مركز شؤون الم أر  ،نابلس ص .13
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 .IIانخفاض خمكانية ترشيح الم أر لدى األحزاة السياسية ألن نظام الدوائر االنتخابية يعطي
فرصاً اكبر للرجال بالفوز مقارنة مع الم أر .
دم وجود قانون يعالج األبعاد االجتما ية واالقتصادية و السياسية والأقافية للم أر .

131

.III

ثانياً :العبء المالي :لقد وقف العةء المالي ائقاً أمام الم أر في االنتخابات ،حي

بلغ

متوسط التكلفة االنتخابية للفرد حاولي  30ألف دوالر ،مما حال دون ترشيح الم أر المستقلة
لنفسها خال خذا توفر هذا المبلغ ن طرل الحزة السياسي.

ثالثاً :عوامل ثقافية واجتماعية
 .Iانتشار الأقافة األبوية العشائرية السائد التي تعتمد نظر دونية للم أر  ،وال تأق بقدراتها
لمليء المواقع في صنا ة القرار السياسي ،مما جعل الرجال بصور

امة ال يميلون
132

النتخاة النساء فهنالك تشدد واضح في المعايير المطلوبة من النساء مقابل الرجال.
 .IIخشكالية و ي الم أر لقدراتها ،وذلك لسياد الأقافة التي تعتبر الرجل
االجتما ي فالم أر جزء من هذه الأقافة التي أفقدتها خل

نصر البناء

حد ما الأقة بقدراتها

المشاركة في المجال السياسي والمجالس التمأيلية وصنا ة القرار

ل

بسبة التنشئة

االجتما ية ،التي تد م هذه الرؤية وتؤكد ل أن الوظيفة األول للم أر تتمأل في وظيفتها
131

رياض ،العلية .)2007(.واقع الم أر الفلسطينية في المشاركة السياسية العامة( قطاع غز نموذجا) ،مجلة جامعة النجاح
لألبحا ( العلوم اإلنسانية) ،المجلد  ،21العدد  ،) 2007(،1ماد البح

العلمي جامعة النجاح الوطنية ،نابلس _ فلسطين،

ص 345 .344
132

أشرف ،العجمي ،الم أر واالنتخابات ،مجلة تسامح ،العدد  ،7ص .117
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كزوجة وأم .خل جانة دم اهتمام الم أر بتطوير و يها السياسي من خالل المشاركة في
األمور السياسية ،واالكتفاء بالقضايا ذات الطابع المجتمعي البعيد ن تأأيره في ملية
صنع واتخاذ الق ارر ،ومرد ذلك خل وجود العادات والتقاليد المحافظة التي تمنع من مشاركة
الم أر في مجاالت أخرى مأل المشاركة في المسيرات أو االنضمام لألحزاة السياسية.
 .IIIالزواج المبكر الذي يقحم الم أر في مسؤوليات تحول دون استمرار اندماجها ومشاركتها
بالمجتمع حي

نسبة  %37من النساء الفلسطينيات يتزوجن تحت سن  17سنه ،وهو سن

الطفولة في ظل القانون الدولي وبشكل خاص حقول الطفل ،وكأر دد أفراد األسر حي
تمتاز األسر الفلسطينية بكأر العدد وتتجاوز الخمسة أوالد بما يعني ذلك من استنزاف
133

للجهد والوقت الالزمين للمشاركة في السياسة.
رابعا :العوامل السياسية:
.I

تشابك البرنامجين الوطني واالجتما ي بحي

أ طيت األولوية للتحرر الوطني مما سبة

تجاهل ،أو تأجيل االهتمام بالم أر وقضاياها.
.II

تراجع مكانة األحزاة المؤيد لقضايا الم أر وتحررها ومساواتها بالرجل
الفلسطينية ،وتنامي األحزاة المحافظة التي تد و خل

ل

الساحة

منح الم أر حقوقها كأحد أفراد

المجتمع الشرقي.

133

رياض العلية( ،)2007واقع الم أر الفلسطينية في المشاركة السياسية العامة( قطاع غز نموذجا) ،مجلة جامعة النجاح
لألبحا

( العلوم اإلنسانية) ،المجلد  ،21العدد  ،)2007(،1ماد البح

العلمي جامعة النجاح الوطنية ،نابلس _

فلسطين ،ص 344.323
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الأقافة العامة السائد في المجتمع الفلسطيني لم تصل خل

.III

درجة التأييد التام لمشاركة

134

الم أر مع الرجل في العمل السياسي ل قدم المساوا .

يمكن القول بهذه الجزئية ،بأن هذه العوامل التي تعيق من مشاركة الم أر الفلسطينية في
المجال السياسي بشكل ام والمجالس التمأيلية بشكل خاص تشترك بها مع الم أر العربية،
وكما اشرنا سابقا في أنايا الدراسة أن أكأر األسباة تأأي اًر ل

دم مشاركة الم أر في

المجالس النيابية ومراكز صنع القرار ،التراكمات المزمنة للعادات و التقاليد الجامد  ،وأن
الموروأات الأقافية هي التي تحكم الم أر وليست القوانين والنظم السياسي

 2.3.3المرأا الفلسطينية في المجالس المحلية: )1998 2002 2003(135
تضطلع المجالس البلدية والقروية بمهام متعدد في مجال تقديم الخدمات للمواطنين ،لذا
فإن تمأيل النساء فيها يعد خطو

ل

لتبوء مناصة ومراكز قيادية في
الطريق الصحيح ّ

المستقبل ،كما خن ممارسة حق االنتخاة والترشيح لالنتخابات البلدية وسيلة للتدرة ل
كيفية ممارسة هذه الحقول ،وادار الحمالت االنتخابية واالستفاد من هذه الممارسات في
تجارة سياسية أكأر أهمية ،مأل االنتخابات النيابية العامة ،ل الرغم من أهمية مشاركة
الم أر في المجالس المحلية ،خال انه تم استأناء النساء من المشاركة في مجالس الحكم
المحلي والقروية والبلدية( المجالس المحلية).

134
135

رياض العلية ،مصدر سبق ذكر ،ص .344

رف المشرع الفلسطيني المجلس بأنه " مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي

أو اللجنة اإلدارية لجنة التطوير أو أي مجلس أخر يشكل وفقا ألحكام القانون.
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استأنيت النساء الفلسطينيات من أ مال المجالس المحلية سواء ل
ل مستوى التنفيذ ،حي
ل

مستوى القرار أو

خن الخطط التنموية لهذه المجالس تضع النساء في الظل وتقوم

االفتراض القائل بأن التنمية التي تستهدف الرجل ال بد وأن تعود بالفائد
136

المجتمع بما في ذلك الم أر .

ل

باقي

ورغم الصحة المحدود لهذا االفتراض ،خال انه في منته

الخطر في جوهره ألنه يكرس الوضع القائم الذي يتصف باإلجحاف خزاء الم أر  ،ويظهر
تقرير التنمية البشرية الصادر

ن برنامج األمم المتحد اإلنمائي أن التنمية خذا لم يتم

تجنيسها تصبح معرضه للخطر ،وتصبح نتائجها تمييزية وجائر خذا استبعدت من فوائدها
معظم النساء.
ورغم أهمية الم أر في تشكيل المجالس المحلية ،خال أنها حظيت باهتمام قليل ،بالرغم من
خن قانون االنتخابات الفلسطيني لعام م 1996أ طي الم أر حق التصويت والترشيح في هذه
االنتخابات .ففي العام  1997تم تعين شر نساء فقط كأ ضاء في كافة المجالس البلدية
التي تم تشكيلها

ل

أساس التعيين137.وفي العام 1998م أصدر وزير الحكم المحلي

( ريقات) تعميما يقضي بتعيين ام أر واحده ل األقل في جميع المجالس المحلية والبلدية.
وفيما يختص بالتعميم لم تكن صي ته ملزمة ،وتم التعامل معه بمزاجية من رؤساء المجالس
وأ ضاءها في أكأرية المواقع ،وأقليه قامت بالتنفيذ حي

لم يتم تعيين النساء في اللجان

البلدية ( باستأناء مدن رام هللا والبير ) وفي المحصلة تم تعيين ( )61سيده من أصل 3739
136

نادر سعيد( ،)1996الم أر الفلسطينية ومجالس الحكم المحلي ،طاقم شؤون الم أر  ،فلسطين رام هللا ،ص  ،10نقال ن تقرير
التنمية البشرية لعام  1995الصادر ن البرنامج اإلنمائي لألمم المتحد .

137

جاد خصالح ،جونسون ،جقمان ،ريتا ،)2003(،مواطنو الترانزيت الجندر والمواطنين في ظل السلطة الفلسطينية من كتاة
الجندر والمواطنين في الشرل األوسط ،دار النهار :بيروت190 ،
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ضوا معينا ،وبما ال يتجاوز نسبة  ،%1.6كلها في الضفة ال ربية ،ألن بلديات غز لم
138

تستجة خل التعميم.

وفي ذات السيال ونتيجة طريقة التعامل مع النساء في المجالس المحلية ،والمتمألة
بت يية دورهن و /أو خ اقتهن

ن القيام بدورهن المطلوة -لمواقف سلبية خزاء الم أر

ومشاركتها في خطار المنطق الذكوري الذي يعتبر العمل في المجالس البلدية والقروية حك ار
ل الرجال دون النساء -فإن سبع نساء قدمن استقالتهن من المجالس البلدية والمحلية ،ل
139

سبيل المأال :جهاد الطل وهدى قيسيه في بلدية الظاهرية في الخليل.

بالرغم من ممارسات أ ضاء المجلس وأأرها في أداء الم أر فتر التعيين التي بدأت منذ
الم ادر أو مقاطعة أ مال

ام  2003-1997بواقع ست سنوات ،لم تدفع النساء خل

المجالس ،أو ال ياة ن االجتما ات ،واالستقاالت الطفيفة التي أشير خليها في السيال
السابق بسبة هذه الممارساتب ،تؤكد السلوك التمييزي تجاه العضوات النابع من تأأيرات الأقافة
140

التقليدية والنظر للم أر من موقع تقسيم العمل بين الرجل والم أر .
وتوالت سياسة ت يية الم أر

ن ضوية المجالس البلدية ففي العام  2002أنخفض دد

النساء ليصل خل  52أي حوالي  ،%1كما يؤكد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن
نسبة تمأيل النساء في المجالس المحلية للعام  2003لم تتجاوز  %2ل مستوى األراضي

138

نادر زت سعيد(الم أر الفلسطينية ومجالس الحكم المحلي التنمية واالنتخابات) طاقم شؤون الم أر  .12-11 ،و ريما كتانه
نزال( الم أر واالنتخابات المحلية قصص نجاح )2006(.المبادر الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية،ط 1ضمن
منشورات مفتاح ،تحرير زياد أمان .ص .25

139

ريمان كتانه )2006 (.مصدر سبق ذكره ،ص .25

140

ريما ،كتانه )2006 ( .نفس المصدر السبال ص.27
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الفلسطينية141،ويرجع الباحأين هذا التراجع خل

سياسة اإلقصاء والتمييز والت يية التي

جوبهن بها بعض العضوات اللواتي تم تعينهن في العام  1997مما شكل شعو اًر معادياً
للفكر لديهن.
و ل هذا األساس فإن المؤسسة النسويه بكل أشكالها لم تتعامل مع التعيينات ل أنها
مكسة للم أر  ،بل اتخذت مواقف سياسية من سياسة التعيين ،وا تبرتها طريقة لتكريس
العشائرية ،وتكريس التمييز ضد الم أر وضد الكفاءات والخبرات الشابة ،وقد ورد هذا الرفض
ضمن بيان صادر

ن طاقم شؤون الم أر ترفض فيه مبدأ التعيينات ،با تباره نقيضا

للديمقراطية ،ويعد مؤش ار ل احتمال شل نصف المجتمع وانكاره ألهمية دور الم أر في بناء
المجتمع الديمقراطي المدني ،كما أكد البيان أن سياسية التعيين تعتبر وسيلة لت يية خراد
142

الجماهير.

وف ببي ظ ببل سياس ببية خقص بباء المب ب أر

ببن المج ببالس والهيئ ببات المحلي ببة ،وف ببي خض ب ّبم مناقش ببة

المجل ببس التشب بريعي لمش ببروع ق ببانون الهيئ ببات المحلي ببة ،حاول ببت القي ببادات النس ببويه وال ببدا مين
لمشاركة الم أر تضمين" كوتا نسائية" في قانون الهيئات المحلية لضمان مشاركة أوسع للمب أر
وبالتالي تستطيع أن تعكس أولوياتها واحتياجاتها ،وقد شكل الض ط النسوي بر بيان صادر
ن طاقم شؤون الم أر موجبه خلب أ ضباء المجلبس التشبريعي ،متضبمنا مالحظبات واقت ارحبات
حول مسود قانون انتخاة مجالس الهيئات المحلية ،وأهمها ضرور وجود كوتا نسويه ،تكون
141

ناديببة ،حجببل ( ")2005النسبباء وانتخابببات المجببالس المحليببة" المجلببد  ،3دوريببة د ارسببات الم ب أر  ،معهببد د ارسببات الم ب أر  ،جامعببة
بيرزيت ص .59

142

كمال ،خبراهيم الوته( ) 2009الم أر الفلسطينية والحكم المحلي أضواء ل

ضوية النساء في المجالس البلدية الفلسطينية.

لمزيد من اإلطالع انظر الرابط اإللكتروني http://www.israj.net/vb/t5123/ :استرجعت بتاريخ  .2010-8-2نقال
ن نادر سعيد( التنمية واالنتخابات ،ص .78
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ل أساس وضع كوتا متراكمة حسة دد المرشحات في كل منطقة ،وحسة بدد المنباطق
في المحافظة فبإذا كبان هنالبك فبي منطقبة مبا  10مقا بد ،ونسببة ترشبيح النسباء وصبلت خلب
 %30فإن  3نساء من أصل  10أ ضاء سيحصلن ل مقا د ،وب ض النظبر خذا حصبلت
النسب ب بباء ل ب ب ب

ب ب ببدد األص ب ب بوات المطلوبب ب ببة أم ال وتزيب ب ببد هب ب ببذه النسب ب بببة حسب ب ببة ب ب ببدد النسب ب بباء

143

المرشحات.

 :4.3تخصيص مقاعد للمرأا في المجالس التمثيلية:
 1.4.3كوتا نيابية نسائية على مستوى المجالس المحلية:
وفي المجالس المحلية -كما ذكرنا بأن مشاركة الم أر الفلسطينية ل

مستوى الهيئات

المحلية قد شهدت نفس التدني الذي شهدت المشاركة النسائية في المجلس التشريعي
المنتخة في

ام 1996م -فقد كانت نسبة تمأيلها في العام1998م ،%1 ،وفي العام

 2003لم تتجاوز  %2ل مستوى األراضي الفلسطينية ونتيجة لض وط الحركة النسويه
وتقديمها لمقترح وجود كوتا نسائية في قانون الهيئات المحلية ،مل المشرع الفلسطيني ومن
خالل نص القانون بشأن االنتخابات المحلية في  2004/11/30ل

تخصيص مقا د

للم أر في الهيئات المحلية وذلك من خالل نص الماد ( )85منه " حيأما ترشحت ام أر يجة
143

كمال خبراهيم الوته( ،)2009الم أر الفلسطينية والحكم المحلي أضواء ل

ضوية النساء في المجالس البلدية الفلسطينية.

مصدر سبق ذكر.
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أن ال يقل تمأيل الم أر في أي من مجالس الهيئات المحلية ن مقعدين لمن يحصلن ل
أ ل األصوات من بين المرشحات" ،أي أن القانون حدد تمأيل الم أر بمقعدين مضمونين في
144

جميع الهيئات التي تترشح بها.

ل

أربع

جرت االنتخابات المحلية في العام  2004في الضفة ال ربية وقطاع غز

145

وفي

مراحل لتسبق بذلك االنتخابات انتخابات الرئاسة وانتخابات المجلس التشريعي.
المرحلة األول

التي جرت في  2004-12-23في الضفة فقد ترشحت  51ام أر قبل

صدور قرار الكوتا النسائية في  36مجلسا محليا ،وبعد خقرار نظام الكوتا 2004-11-30
ارتفع العدد ليصل خل  150مرشحه ،انسحة منهن خحدى شر مرشحة ليأبت العدد ند
 139مرشحة .أما في دوائر قطاع غز األربع شر ،فقد ترشحت اأنتان وأمانون ام أر ،
وقامت أربعة شر مرشحة في غز بسحة ترشحهن ،ليأبت الرقم ند  207مرشحات في
146

الدوائر األربعين المحدد في المرحلة األول من االنتخابات.

أما في المرحلة الأانية من االنتخابات ،فقد تقرر خجراء االنتخابات في  82دائر انتخابية
بتاريخ  .2005-5-5في الضفة ال ربية وقطاع غز  ،منهما ستة دوائر في غز والباقية في
الضفة ،ترشحت  397ام أر

أالأمائة وأمان وأالأون في دوائر الضفة ال ربية ،وتسع

وخمسون ام أر في دوائر قطاع غز بعد أن انسحة  42خمار من الترشح ،منهن ست

144

ريما ،كتانه "،)2005(.قراء نسويه لنتائج االنتخابات المحلية في مرحلتها األول " ،أمان مركز الدراسات العربية حول العنف
ضد الم أر http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=813 ،

145

146

لجن ة االنتخابات المركزية ،بشأن االنتخابات المحلية لعام  .2005-2004لمزيد من االطالع:
http://www.elections.ps/
لجنة االنتخابات المركزية ،خحصائيات ونتائج االنتخابات المحلية لعام  .2005-2004لمزيد من اإلطالع انظر الرابط

اإللكتروني http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=511&sndx=5 :استرجعت بتاريخ.2010-12-28 ،
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وأالأون في الضفة ،وهذا االنسحاة كان يأتي

ل

األغلة من دافع العادات والتقاليد

والطبيعة األبوية للمجتمع الفلسطيني.
وتجدر اإلشار  ،خل

أن المرحلة األول

والأانية من االنتخابات المحلية قد جرت وفق

قانون االنتخاة القديم ،والذي كان يعتمد نظام األكأرية147،وفي المحصلة وصلت  236ام أر
خل

منصة ضو هيئة محلية في موم الضفة ال ربية وقطاع غز شملت  120دائر

انتخابية ،وقد فازت الم أر في التنافس الحر في  60دائر انتخابية منها  54في الضفة
148

ال ربية وست دوائر في غز .
حصلت الم أر

ل نسبة  %14من مجموع األصوات الكلية للفائزين أي بواقع 54987

صوتا ،هي دد أصوات الفائزات في الضفة ال ربية من خجمالي األصوات الكلية المشاركة
والبالغ ددها  399143صوتا .وبجدر ذكر أن  143مرشحة قد فازت بالتنافس الحر في
المرحلتين االنتخابيتين ،أي بواقع  %54من الناجحات ،مما يعني حصولهن
أصوات تفول أصوات الرجال ،وقد أأار حصول الم أر

ل

دد

ل أصوات الية رد فعل ،ال سيما

في أوساط المحافظين ،الذين ال يد مون مشاركة الم أر خارج دائر البيت ،وقد جددوا د وتهم
بأن ال حاجة ألي خجراء أو تدخل قانونين لصالح الم أر  ،ل ا تبار أنها تستطيع المنافسة
والوصول وحدها ،والواقع يؤكد أن الفضل في دد أصوات الم أر المرتفع يعود خل وجود
نظام الكوتا النسائية" الذي يضمن تمأيل الم أر .
147

لجنة االنتخابات المركزية ،االنتخابات المحلية ،انظر الرابط التاليhttp://www.elections.ps :

148

لجنة االنتخابات المركزية ،خحصائيات ونتائج االنتخابات المحلية لعام  .2005-2004المرحلة الأانية ،لمزيد من اإلطالع
النظر الرابط التالي http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=511&sndx=5 :استرجعت بتاريخ-28 :
.2010-12
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والموضو ية تحتم لينا القول بأن األصوات التنافسية التي حصلت ليها الناجحات ال
يمكن تفسيرها ضمن حكم واحد ،بل لكل حالة من الحاالت تفسيرها الخاص الذي له القة
معينة بالواقع المحلي المعاش ففي بعض المناطق كانت األصوات العالية المتحققة
للناجحات مال مقصودا لذاته ،ناجما ن تقدير ألدوار من قصدوا بالتصويت الكأيف بسبة
التمايز والكفاء والخدمة المجتمعية ،فقد نالت خحدى المرشحات( فاطمة سحويل) ل أ ل
األصوات في دائرتها تقدي ار لدورها السابق في المجتمع كمدير مدرسة ناجحة ل الصعيدين
اإلداري والتربوي149.ارتفعت نسبة مشاركة الم أر في المجالس المحلية من  %2في العام
 2003خل  %17في العام .2004
الشك بأن قرار المجلس التشريعي الفلسطيني الصادر في 2004-11-30م الذي نص
ل

تخصيص مقا د للم أر (كوتا نسائية) في الهيئات المحلية ،قد ساهم في خلق فرص

للنساء وشجعهن ل الترشح والمشاركة في العملية االنتخابية .ويظهر ذلك لدى مقارنة دد
المرشحات المسجالت لدى اللجنة العليا لالنتخابات المحلية قبل وبعد خقرار مبدأ الكوتا في
القانون االنتخابي ،حي

بلغ ددهن  56مرشحة في  26مجلس فقط قبل سن القانون ،في

حين ارتفع العدد ليصل خل  139مرشحة بعد سن القانون ،أما في غز فإن القرار زاد من
150

دد المرشحات من  59مرشحة وصل لحظة خغالل باة الترشيح خل  151مرشحة.

أجريت المرحلة الأالأة من االنتخابات المحلية في  104تجمعات سكانية في الضفة
ال ربية فقط بتاريخ  .2005/9/29في هذه المرحلة تم ختباع النظام االنتخابي النسبي
149

ريما كتانه نزال(  )2006مصدر سبق ذكره ص.26.31.32 ،

150

نفس المصدر السابق ،ص.29
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(القوائم) وفقاً لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم ( )10لسنة  2005المشار خليه
سابقا.
أما المرحلة الرابعة من االنتخابات المحلية جريت بتاريخ  2005/12/15في  40تجمعاً
سكانياً في الضفة ال ربية وقطاع غز  .وتم خالل هذه المرحلة ختباع النظام االنتخابي النسبي
(القوائم) وفقاً لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم ( )10لسنة 2005151
وأما ن تقييم أداء النائبة في ظل نظام الكوتا النسائية في المجالس المحلية والبلدية
(والتي ليست ضمن دراستنا ،فهي بحاجة لبح

واف

ومتخصص ال يتسع المجال لذكرها

هنا) فيعتبر حسين األ رج152،بأن هنالك تفاوت في دور العضوات من بلدية ألخرى ،ففي
بعض البلديات مأل بلدية نابلس فإن المشاركة كاملة في الجلسات وباستمرار وان العضوات
يترأسن لجانا متخصصة في البلدية ،وهنالك خنجازات كأير بدأت تظهر ،في المقابل هنالك
كأير من العضوات يفتقرن للمشاركة والحضور المنتظم لالجتما ات في العديد من البلديات.
وبشكل ام فإنه لم يتحقق ما كان متوقعا من مشاركة العضوات في المجالس البلدية،
والمتمأل في وضع القوانين واضافة مواضيع نو ية لوزار الحكم المحلي ،حي

غلة ل

معظم النساء اللواتي تم انتخابهن المشاركة ل اية تطبيق االلتزام القانوني والسياسي من قبل

151

لجنة االنتخابات المركزية ،خحصائيات ونتائج االنتخابات المحلية ،لعام  .2005-2004لمزيد من اإلطالع النظر الرابط
التاليhttp://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=511&sndx=5:

152

استرجعت بتاريخ .2010-12-28

نائة وكيل وزار الحكم المحلي سابقا.
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التنظيمات المشاركة في الحكومة أو استجابة لمطلة العائلة ،مما ترك أأ ار كبي ار

ل

153

أدائهن.
يبق

القول ،بأن تكريس مبدأ الكوتا النسائية في قوانين االنتخابات سيحفز الم أر

ل

المشاركة األوسع ،وسيساهم في ت يير نسبي في المفاهيم المتعلقة في دور الم أر التقليدي،
باإلضافة خل

ختاحة الفرصة للعضوات في تبوء مناصة تمكنها من التعامل المباشر مع

كافة فئات المجتمع ،مما يعزز فكر مشاركتها المجتمعية والسياسية ويمهد لها الطريق للتقدم.
 2.3.3كوتا نيابية نسائية على مستوى المجلس التشريعي:
خن تجربة االنتخابات التشريعية األول

ام  1996دللت بشكل ملموس -وباألرقام -ل

تدني نسبة مشاركة الم أر في المجلس التشريعي ،حي

تمكنت فقط ( )5نساء من الفوز

بعضوية المجلس التشريعي من أصل( )88ضواً ،أي بنسبة  ،%5.7بالرغم من أن القانون
األساسي وقوانين االنتخابات كما أسلفنا في أنايا األطروحة ،قد كست صراحة المساوا بين
نساء ورجاالً في حق الترشيح واالنتخاة .هذه اإلشكالية -وهي تدني نسبة
الفلسطينيين كافة ً
مشاركة الم أر في المجلس التشريعي األول ،رغم النص ل حقها في الترشيح واالنتخاة في
النصوص القانونية -فرضت تساؤل ل المفكرين والباحأين والمهتمين بتمكين الم أر لماذا لم
تنجح الم أر كما كان متوقعا لها ،خاصة بأن نسبة تصويت الم أر الفلسطينية في االنتخابات
األول كانت مرتفعه؟

153

حنين ،بد العزيز جاد هللا ،)2007(.التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية للم أر في فلسطين،2006-1996

رسالة ماجستير غير منشور  ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،ص  ، .145نقال ن حسين األ رج ،مؤتمر نسوي()2006
تجربة الم أر الفلسطينية في المجالس المحلية في ظل السلطة.
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154

لهذا ومن أجل مشاركة ادلة ومنصفة

للم أر الفلسطينية ،في المجالس المنتخبة بما

ن
نساء ورجاالً
يتوافق مع القانو األساسي الذي كس صراحة المساوا بين الفلسطينيين كافة ً
في حق الترشيح واالنتخاة ،ومن اجل المسا د باتجاه الت يير في النمط االجتما ي وفي
بنيه المجتمع وبنظرته للم أر  ،خاصة بأن وصول نساء لنشاط

ام (المجالس المنتخبة)

يشكل نموذج ،وبنجاح هذا النموذج -خذا كان ناجحا ،وفي ال الة ينجح -تبدأ ملية الت يير
في نظر المجتمع بأن النساء يمكن أن يش لن مراكز في المجالس المنتخبة،

دا ن ذلك

يمكن من خمكانية ت ير بعض
فإن تواجد نسبه تمأيلية اليه للنساء في المجالس المنتخبة ّ
القوانين والتشريعات لصالح النساء ليس فقط بالمشاركة السياسية بل في قانون العقوبات
وقانون األحوال الشخصية.

155

توالت الجهود إليجاد أفضل اآلليات إلمكانية تحقيق المساوا بين الجنسين ل صعيد
المجالس التمأيلية وبما يتوافق طبيعة المجتمع الفلسطيني ،وطبيعة نظرته للم أر وألهليتها في
تبوء المناصة القيادية ،خاصة وأن المساوا أمام القانون يقابلها تميز مجتمعي يؤدي خل
نتائج محسومة لصالح الرجل ،فالحالة المجتمعية -ببنيتها وأقافتها -لم ترتق لممارسة
156

المساوا  .وبناء ل ذلك تم طرح خمكانية ختباع كوتا نسائيه في المجالس المنتخبة.

154

العدالة تعني أن الم أر في المجتمعات التي يكون فيها تمييز أقافي مجتمعي تحصل ل أصوات محدود  ،بينما في المجتمعات
التي ال تعاني من التمييز فنسبة مشاركة النساء تزداد ،أما اإلنصاف هو متعلق بإمكانية تطبيق القانون بشكل ادل وواقعي
ليخدم كافة الفئات فخ ًذا بعين اال تبار حاجة الم أر وظروفها المتباينة ،و لتحقيقه البد من تدخل الدولة ومؤسسات المجتمع
المدني ل مستوى السياسات والبرامج والمشاريع والقانون.

155

خالده ،جرار ،ضو المكتة السياسي لحركة الجبهة الشعبية و ضو المجلس التشريعي ن قائمه أبناء البلد ،مقابله أجريت
مع الباح .2010-9-27،

156

كارم نشوان ،مصدر يبق ذكر ،ص.7
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وأكد الدكتور زمي الشعيبي للباح

بأن خالل هذه الفتر تم النقاش حول موضوع نظام

الكوتا وامكانية خق ارره لمسا ده الم أر في الوصول للمجالس المنتخبة بنسبه اكبر ،خاصة بعد
فوز  5نساء مرشحات من أصل  88مقعدا في المجلس التشريعي لعام  1996ونتيجة تذمر
الحركة النسائية والحركة الوطنية من هذه النتيجة المتدنية للم أر الفلسطينية ،التي أأبتت أن
حجم الم أر في المجلس األول ال يتناسة وما كان يشاع أو متوقع ن دور مهم للم أر
157

الفلسطينية في المجالس المنتخبة للمقومات التي تمتلكها الم أر الفلسطينية،

وهي متعدد ،

البعض منها ذاتي المصدر ،وبعضها األخر موضو ي نابع من البيئة المحيطة داخليا
وخارجيا ،هذه الفرص والمقومات تمأل في ذات الوقت السبة الرئيسي نحو المطالبة بتعزيز
المشاركة السياسية للم أر الفلسطينية في المجالس المنتخبة ،ويمكن خيضاح أهمها في األتي:
 تبني منظمة التحرير رؤية وطنية متقدمة نسبيا فيما يتعلق بقضية الم أر وحقوقهاالسياسية ،مما شكل بيئة متقبلة لمشاركة الم أر و ل قدم المساوا مع الرجل في الحيا
السياسية واالجتما ية ،كما أسست هذه الرؤية أرضية صلبة لوأيقة االستقالل الصادر
ام 1988م ،والتي

ززت فكر المساوا و دم التمييز وأقافة التعددية في المجتمع

الفلسطيني.
 وجود الأقافة المدنية التي تنتجها وتنشرها مؤسسات المجتمع المدني مما أشاع احترامالتعددية والديمقراطية وحقول اإلنسان ،وبالتالي تسهيل المشاركة السياسية للم أر
158

الفلسطينية.
157

الشعيبي ،زمي ،رئيس مركز أمان للمساءلة القانونية ،مقابلة مع الباح . 2010-9 - 30،

158

ريما نزال ،الم أر واالنتخابات ،مصدر سبق ذكر ،ص .15
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 جزء مهم من المقومات التي تمتلكها الم أر الفلسطينية للمشاركة في السياسة ،توقيعل

السلطة الوطنية الفلسطينية

االتفاقيات الدولية المناصر للم أر وحقوقها كاتفاقيات

حقول اإلنسان ،واتفاقية القضاء ل جميع أشكال التمييز ضد الم أر .
 ومن المقومات الموضو ية التي تمتلكها الم أر الفلسطينية :هو قيام األحزاة السياسيةالفلسطينية وتحديدا اليسارية منها ل تشجيع النساء ل االنخراط في العمل الوطني
السياسي ،وذلك انطالقا من الفكر السياسي اليساري الهادف خلي خلق منظمات نسويه
ذات برنامج نسائي محدد ،تعمل من خالله مع القا د العريضة في الريف والمخيم
والمدينة ،باإلضافة خل

ذلك شجعت األحزاة اليسارية ل

التخفيف من أشكال القهر

النسوي والعنف الموجه ضدها.

159

 أحد العوامل والمقومات التي تمتلكها الم أر باإلضافة خلي العوامل الموضو ية ،هو العاملالذاتي المتمأل في تطور الو ي النسوي تجاه العمل السياسي وفي مجاالت مختلفة
خاصة في المجال القانوني والحقوقي مما يساهم ذلك في خلق كفاءات نسويه.
 ومن المقومات الذاتية التي تمتلكها الم أر  ،هو الحجم الديموغرافي للم أر الفلسطينية فيالمجتمع ،بحي

تشكل النساء ما نسبته %50من المجموع الكلي للسكان فبل ت نسبة

النساء في العام  2003ال 160،%49.1هذه النسبة المتقاربة بين الجنسين تدفع الم أر
الفلسطينية للمطالبة بمشاركتها في المجالس التمأيلية بنسبة متقاربة من الرجل.

159

وفاء اللبداوي ،مرجع سبق ذكر ص.67 ،
ESCWA

160
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 ومن المقومات المهمة والذاتية التي تمتلكها الم أر الفلسطينية -ويعتبرها المفكرونالسياسيون امل مرتبط بمشاركة الم أر في السياسية -وهو المختص بالمستوى التعليمي،
فكلما ارتفع المستوى التعليمي للم أر كلما زادت نسبة مشاركتها في السياسة

161

فقد أظهر

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن نسة التعليم بين صفوف النساء في الفتر
162

الواقعية( 15.2% )1996-1997وفي العامين ( ،)2001-2002وصلت%23.8
كما أن نسبة الحاصالت

ل

بكالوريوس فما فول  %3.6للعام  2000وفي العام
163

 2005وصلت خل  %5.8أي زياد مقدارها %61.1

وبالعود للجهود المتوالية ،تم خطالل حملة بعنوان تطوير مشاركة الم أر الفلسطينية ،التي
جاءت بد و من اإلتحاد العام للم أر والمنظمات النسائية مع جميع منظمات المجتمع المدني
المعنية بقضايا الديمقراطية وحقول اإلنسان واألحزاة السياسية في فلسطين ،وقد جاءت فكر
خطالل الحملة الوطنية في خضم الحوار الوطني الذي شهدته األراضي الفلسطينية ،164وقد
تم االنطالل بالحملة بعد تبني المجلس التشريعي وأيقة اإلصالح الوطني في 2002/5/16
التي تد و خل مراجعة النظام االنتخابي الفلسطيني ،واجراء انتخابات امة رئاسية وتشريعية
قبل نهاية العام .2002

161

بار ة النقشبندي( ،)2001المشاركة السياسية للم أر في األردن وبعض الدول العربية ،مان المؤسسة العربية للدراسات
والنشر.

162
163
164

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( ،)2003الم أر والرجل في فلسطين اتجاهات واحصاءات ،العدد الأاني ،ص .36
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( )2006التقرير السنوي الخامس ل النوع االجتما ي ،رقم .9

قببد هببذا الحبوار لب خأببر اجتيبباح قبوات االحببتالل اإلسبرائيلي للمببدن الفلسببطينية ،وا بباد احتاللهببا فببي العببام 2002ومببا تكشببف
ببن مببن خلببل فببي بنيببة النظببام السياسببي الفلسببطيني وضببعف أدائهببا ،وقببد د ببي هببذا الح بوار خل ب خج براء انتخابببات فببي جميببع
المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وتجديد الشر ية الفلسطينية واطالل ملية اإلصالح السياسي واإلداري.
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وأ دت الحملة مذكر أكدت بها ل

ضرور خ اد النظر في القانون االنتخابي لعام

1995م ،با تماد" النظام االنتخابي المختلط" الذي يجمع بين نظام الدوائر الفردية والتمأيل
دد مقا د المجلس التشريعي ،واتخاذ تدابير مؤقتة تضمن مشاركة منصفة

النسبي وزياد

للنساء بتخصيص حصة من المقا د في المجلس التشريعي من خالل قانون االنتخاة العام
(كوتا مفتوحة) بنسبة  ،%20كخطو باتجاه المساوا التي نص
الفلسطيني حي

يتيح هذا اإلجراء مجاالً للتنافس بين النساء ل المقا د المخصصة تحت

شروط اجتما ية واقتصادية متكافئة نسبياً ،باإلضافة خل ح
باالنتخابات

ليها القانون األساسي

ل

تخصيص حصة للنساء ال تقل

األحزاة السياسية التي تشارك

ن  %30في قوائمها ،وأن تضمن

مشاركة الم أر في مواقع متقدمة في القوائم .وكذلك األمر ملت هذه الحملة ل المطالبة
بتخصيص حصة ال تقل ن  %20في المجالس المنتخبة من خالل قانون الهيئات المحلية.
165

وقد كان لهذه الجهود التي بذلتها المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني في خطار
الحملة الوطنية التي أطلقها اإلتحاد العام للم أر الفلسطينية في أواخر العام  ،2004نتيجة
بأن قام المجلس التشريعي في  2004/12/1بإقرار مبدأ التدخل اإليجابي في قانون انتخاة
هيئات الحكم المحلي ،وذلك بالنص ل تخصيص مقعدين للم أر في جميع مجالس الحكم
المحلي حيأما ترشحت نساء كحد أدن لمشاركة الم أر في هذه المجالس.

165

خديجة حباشنة ( )2007خطبو خلب األمبام الحملبة الوطنيبة لتطبوير مشباركة المب أر فبي اإلنتخاببات .2005-2002هينبرش ببل-
مكتة بالتعاون مع اإلتحاد العام للم أر  ،الشرل األوسط العربي  :رام هللا ص .29-24
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أما بالنسبة للمطالبة بإقرار حصة للم أر في المجلس التشريعي من خالل قانون االنتخاة
العام فقد أقر المجلس التشريعي في  2005/6/18و ل

ضوء تعديل قانون االنتخابات

166
أقر بشكل نهائي دد أ ضاء المجلس
رقم( )13لعام  1996بالقانون رقم ( 2005)9الذي ّ

ة 132

ضواً ،تتوزع مناصفة بين كل من التمأيل النسبي وتمأيل أألغلبية ،قد قرر

تخصيص كوتا للم أر بالنسبة  %20كحد أدن

من نصف دد مقا د المجلس الخاصة

بالتمأيل النسبي( ل قوائم األحزاة) فقط  .أما فيما يختص بمطالة النساء بنسبة %20
من المقا د المخصصة للدوائر فقد ذهبت أدراج الرياح ،هكذا يكون مقتض القرار التشريعي
تأكيد ل تخصيص  13مقعد للم أر كحد أدن
زياد

في المجلس التشريعي ،مع توسيع فرص

دد المقا د التي يمكن للم أر أن تحصل ليها.
نتيجة هذه المسا د المؤسسية بتخصيص مقا د للم أر في المجلس التشريعي ،شهد

المجلس التشريعي المنتخة لعام  2006م زياد في نسبة تمأيل الم أر حي

بل ت %12.8

بدخول  17ام أر للمجلس من أصل  132مقعداً ،بعد أن كانت  %5.6أي  5نساء فقط في
167

انتخابات  1996من أصل  88مقعدا.

ويعود ذلك خل خصدار القانون رقم ( )9لسنة  2005القاضي بتعديل أحكام القانون رقم
( )13لعام  ،1996بشأن انتخابات المجلس التشريعي ليل ي النظام االنتخابي أألغلبي ويحل
محلها النظام االنتخابي المختلط ( التمأيل النسبي من خالل القوائم ،األغلبية) ،ولقد ساهم
166

يتبن النظام االنتخابي أألغلبي ،حدد دد أ ضاء المجلس ة 88ضواً ،لم يخصص كوتا نسائية ،بينما تبن كوتا تخص
الطائفة المسيحية والطائفة ألسامريه.

 167النتائج النهائية لالنتخابات التشريعية لعام  ، 2006لجنة االنتخابات المركزية ،فلسطين ،لمزيد من االطالع انظر:
http://www.elections.ps/admin/pdf/ResultFinal_Districts_Seats-Ar.pdf
استرجعت بتاريخ .2010\5\15
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هذا القانون خل حد ما في زياد د م مركز الم أر الفلسطينية كمرشحة حي

جعل تمأيل

الم أر في المجلس التشريعي مسألة خجبارية الزمة شأنها شأن تمأيل الطائفة المسيحية حي
نص في الماد الأالأة ل األخذ بنظام المختلط مناصفة %50-%50بين نظام األكأرية
النسيبة (تعدد الدوائر) ونظام القوائم ،و ل أن تتضمن الدوائر االنتخابية الستة شر (حسة
دد السكان) بما ال يقل ن مقعد واحد لكل دائر ،ويخصص منها ستة نواة للمسيحيين من
دوائر د يتم تحديدها بمرسوم رئاسي ،وفي الماد الرابعة من نفس القانون نص ل أن
تضمن القوائم االنتخابية المرشحة لالنتخابات النسبية( القوائم) حد أدن لتمأيل الم أر ال يقل
ن ام أر واحد من بين كل من :
 1األسماء الأالأة األول في القائمة.
 2األربعة أسماء التي تلي ذلك.
168

 3كل خمسة أسماء تلي ذلك.

ولوال تبني المشرع هذا التنظيم -أي الكوتا النسائية -لما استطا ت الم أر الوصول خلي
نسبة تمأيل م اير

ن نسبة تمأيلها في المجلس التشريعي األول ام  ،1996التي لم

تتجاوز ،%5.6.ويمكن االستدالل

ل

هذا اإلد اء من خالل التوضيح التالي :جرت

االنتخابات الفلسطينية الأانية ام  2006ل أساس قانون االنتخابات المعدل رقم ()10
لعام  ،2005والذي تبن

النظام المختلط القائم

ل

المزج مناصفة بين القائمة النسبية

والدوائر بواقع  66مقعداً لكل منهما أي بمجموع  132مقعداً ،وقد تم احتساة حصة الم أر (

168

كتية صادر ن لجنة االنتخابات المركزية فلسطين ،قانون رقم ( )9لسنة 2005م بشأن االنتخابات العامة ص(.)8-9
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كوتا نسائية) من خالل القائمة بواقع ام أر واحد في األسماء الأال

األول من القوائم ،وام أر

أانية في األسماء األربعة الأانية ،وأالأة في كل خمس تلي ذلك في القوائم ،و ليه قد تم فوز
 17مرشحه من  66مقعداً ،أي بنسبة .%12.8

نلحظ من خالل الجزئية السابقة ارتفاع ملحوظ في دد النساء المرشحات ل
ن العام  1996حي

القوائم

وصل في العام  2006م خل  70مرشحه من أصل  260مرشح

أي بنسبة  %27بينما في العام  1996م  27مرشحه من أصل  672أي ما نسبته ،%4
ويرجع السبة في ذلك نتيجة تبني نظام الكوتا النسائية من خالل قانون االنتخاة للعام
2006م ،الذي أ ط الم أر نسبة محدد لها في القوائم االنتخابية .خضافة ال خلزام األحزاة
والقوائم المستقلة بنص القانون مفاده :أن ال يقل نسبة تمأيل النساء في القوائم ن ام أر
واحده بين األسماء الأالأة األول

كحد أدن  ،ومن المالحظ بأن خشراك الم أر في القوائم

االنتخابية جاء بدافع القانون االنتخابي (كوتا نسائية) ،وليس كرغبة وقنا ه حقيقية من قبل
بعض األحزاة السياسية خاصة حركة حماس بأهمية مشاركة الم أر في ضوية المجلس
التشريعي ،وما يدلل ل هذا القول هو دم وجود ام أر تترأس القائمة أي لم نجد مرشحه
تحصل

ل

رقم واحد في القائمة .باإلضافة خل

أشركت  13ام أر

ل

ذلك بأن قائمة الت يير واإلصالح قد

قائمتها من أصل  53مرشح ،هذه نسبة مرتفعه تصل خل

%19

بينما ل الدوائر لم ترشح ام أر واحده مما يدفعنا لطرح تساؤل في هذا المقام هل خشراك
الم أر من قبل حركة الت يير واإلصالح جاء است الال لنظام الكوتا النسائية با تباره وسيلة
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سهلة لوصول الم أر للمجلس المنتخة؟ .أم ت يير في سلوك المجتمع واألحزاة ،واالقتناع
بأهمية مشاركة الم أر في البرلمان وحقها بالمشاركة في المجلس التشريعي؟
امر للتنافس ل ست وستين
أما ل صعيد الدوائر الستة شر  ،ترشحت خمسة شر أ
مقعداً ،تمأل نصف مقا د المجلس التشريعي دون وجود أي شكل من أشكال الحماية
القانونية" كوتا نسائية" انعكاس لرغبات التيارات المعارضة للنظام ،ونتيجة ل ياة هذه اآللية-
أي الكوتا النسائية -لم تحظ

وال ام أر بفرصة الفوز بمقعد واحد من الستة وستون ،وقد

ل

دد

نخفض

دد المرشحات

الدوائر مقارنه مع

دد المرشحين الرجال ،حي

بلغ

المرشحات  15من  399مرشح في انتخابات ام 2006م أي بنسبة  ،%3.7ونق أر من
خالل هذه النتيجة دم وصول أي ام أر للبرلمان رغم اهتمام الجمعيات المدنية والتنظيمات
النسائية ومراكز األبحا

في د م المرشحات ،مما يدلل بأن قانون الكوتا النسائية المطبق

ل نظام القوائم من خالل القانون االنتخابي لعام 2005م بأنه الحل األنجع لوصول الم أر
للبرلمان في هذه الفتر  ،فالمور االجتما ي ما زال يقدم الرجل ل الم أر  .ونلحظ أيضا بأن
حركة حماس التي خاضت االنتخابات لعام 2006م لم ترشح وال ام أر مقارنه مع حركة فتح
وحركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .ونلحظ انخفاض دد الدوائر التي ترشحت فيها
الم أر مقارنه مع انتخابات 1996م حي

ترشحت ل  10دوائر فقط من أصل  16دائر

بينما في انتخابات 1996م ترشحت ل  11دائر من أصل  16دائر.
هذه النتيجة تعكس حقيقة بأن نظام الكوتا قد سا د الم أر الفلسطينية ل ضمان تواجدها
في المجالس المنتخبة .و ل قوائم األحزاة السياسية ،حي

كان هذا التدبير بمأابة أدا حسم
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في تبني األحزاة بعض النساء في قوائمه ،ولوال تلك النصوص التي ألزمتها في خدراج نساء
ن المجلس التشريعي السابق لعام  ،1996ولما

ل قوائمها لما ارتفعت نسبة تمأيل الم أر

أظهرت الكتل الحزبية جدية في تعزيز المشاركة السياسية للم أر في المجالس المنتخبة
فحركة حماس صاحبة أ ل نسة تمأيل في المجلس التشريعي الجديد لم تتبن أية ام أر وفق
نظام الدوائر فقد رشحن  15ام أر أنفسهن في  10دائر انتخابية فقط من مجموع  16دائر،
ولم تترشح أي ام أر في الدوائر الخمس األخرى وهي :طوباس ،قلقليه ،أريحا ،خان يونس،
ورفح .وقد حصلن المرشحات

ل

 90.933صوتا ،من خجمالي األصوات الصحيحة

للناخبين البال ة  1.000.246صوتا أي ما نسبة  %9.0وهذه النسبة من المفروض أن
تؤهلهن للحصول ل
النساء المرشحات ل

دد من المقا د في المجلس التشريعي ،لكن في النتيجة لم تحصل
الدوائر ل

أي مقعد في المجلس التشريعي ،وذلك لعد أسباة

أهمها دم جدية القوى والكتل االنتخابية في تقديم الد م والمساند للمرشحات في هذه الدوائر
التي ترشحن فيها ،وذلك لشيوع أقافة االنحياز للرجل ل
الفوز أكأر من الم أر  ،والنعدام اإلراد

ا تبار أن الرجال فرصهم في

ند الكتل السياسية في تبني الم أر ود مها

نتج

نها ليس فقط تدني دد النساء المرشحات في هذه الدوائر التي بل ت  %3.6من خجمالي
نسبة المرشحين والمرشحات ،وفي دم قيامها بترشيح أي ام أر في  5دوائر ،بل أيضا في
169

تدني دد األصوات التي حصلن ليها بعض المرشحات.

169

ريما ،كتانه .)2006 (.االنتخابات التشريعية الأانية والم أر  ،مجلة تسامح ،العدد الأاني شر ،السنة الرابعة فذار ،2006
مركز رام هللا لدراسات حقول اإلنسان ،رام هللا ،ص .62
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في قراء

دم تقديم المسا د للم أر المرشحة من قبل األحزاة السياسية والمجتمع في

ظل غياة الكوتا النسائية ،يمكن فهمه بأن الفجو ما زالت قائمة بين الم أر والرجل ل
المستوى السياسي ،وال يوجد لدى األحزاة السياسية جدية في تعزيز المشاركة السياسية للم أر
فعل سبيل المأال :ال يوجد حزة سياسي قد أ د برنامج داخلي داخل الحزة لتمكين النساء
في الحزة لتأهيلهم لش ل منصة ذات شأن ام مأل البرلمان170،و دم تقديم المسا د للم أر
المرشحة يتضح من خالله ضمور وانخفاض و ي المجتمع بأهمية مشاركة الم أر في
المستويات السياسية.
5.3األحزاب السياسية الفلسطينية وأنمية تبنيها كوتا نسائية :
تعرف األحزاة السياسية ل
ّ
تنظيمات سياسية تسع
الناخبين من أجل السيطر

خل

أنها منظمات غير حكومية تعمل ل
خيصال ممأليها خل

ل

حشد الناس في

الهيئات التشريعية والتنفيذية ،وتعبئ
171

المناصة الحكومية وتوجيه سياسات الحكومة

وتشير

معظم الدراسات بشكل ام ،خل الدور المحوري الذي تلعبه األحزاة السياسية في خرساء
أسس الديمقراطية وسياد القانون فهي تعبر ن تطلعات ومصالح مختلف الفئات والطبقات
في المجتمع172،باإلضافة خل دورها في د م قضية المشاركة السياسية للم أر

ل افتراض

أن األحزاة هي الو اء األساسي للمشاركة السياسية الذي من المفترض أن تتكون فيه
الكوادر السياسية ،فهي التي تعد القيادات والكوادر وتقديمهم كمرشحين لالنتخابات ،كما
170
171

زمي ،الشعيبي ،رئيس مركز أمان للمساءلة القانونية ،مقابلة مع الباح .2010-9 - 30،
هالل ،جميل .)2006(.التنظيمات واألحزاة السياسية الفلسطينية :بين مهام الديمقراطية الداخلية والديمقراطية السياسية
والتحرر الوطني .مواطن :المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ،ط ،1رام هللا ،ص .7-6

172

جورج ،جقمان.)1994(.المجتمع المدني والسلطة" دائر الفلسفة والأقافة -جامعة بيرزيت ،ورقة قدمت في مؤتمر قد بجامعة
بيرزيت ،ص .6
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تعمل ل

تقوية شخصية أ ضاءها وتعلمهم كيفية التعامل مع المشاكل العامة وتدريبهم
173

ل الخطابة وتعريف المجتمع بهم وتوجيه الرقابة المجتمعية للحكومة.
فعند النظر خل

حقول الم أر الفلسطينية في األحزاة السياسية المختلفة ،نجد أنها لم

تتمأل فيها بالمستوى الذي يتوافق مع تضحياتها ودورها الفعال ل الصعيد الوطني حي
تشير البيانات المتوفر في الفتر الواقعة بين ام 2002-2001خل محدودية نسبة النساء
والتي تتراوح بين( )20%- 5%من المواقع القيادية لألحزاة السياسية ،وتعتبر الجبهة
الديمقراطية أكأر األحزاة تمأيالً للنساء في اللجنة المركزية بنسبة ،%20تليها فدا بنسبة
 ،%19والجبهة الشعبية  ،%10وشكلت النساء ما نسبته  %5من اللجنة المركزية لحركة
174

فتح وهي الحركة األكبر دداً وتأأي اًر ل الساحة الفلسطينية.
ويبق

التدني أسباة ترجع خل
لهذا ّ

فاألحزاة التي أشركت الم أر

األحزاة السياسية نفسها تار وتار أخرى للم أر

ل أساس مساهمتها في معركة التحرر خل جانة الرجل لم

تصمد في موقفها من حقول الم أر ألنها لم تؤسس هذه الحقول ل مفهوم المساوا كقيمة،
الذي ينطلق من حق الم أر كإنسانة كاملة أو كمواطنة كاملة ،فال تعطي الم أر وضعاً تنظيمياً
متقدما ،وانما تبق

173

مشاركتها ضمن القا د العريضة للحزة وفي ظل الدائر األسرية،175

ال أبو زيد .)2000(،التجربة المصرية في تخصيص مقا د للم أر في الهياكل المنتخبة" تمأيل الم أر في المجالس المنتخبة ،

تحرير سلوى شعراوي ،كلية االقتصاد القاهر  ،مركز دراسات االستأمار.186 ،
174

الرد ل االستبيان الموجه خل الحكومات بشأن( تنفيذ منهاج مل بيجين  ( 1995ونتائج الدور االستأنائية الأالأة والعشرين
للجمعية العامة  ( 2000فلسطين ص،8 ،
http://www.escwa.un.org/arabic/information/meetings/events/2004/810jul/docs/PALESTINE.pdf

175

تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  ،2005ص  ،94نقال ن زمي بشار  ،الض ط السياسي الخارجي وتمكين الم أر
العربية ،ص .8
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وناد اًر ما تصل خل

القياد 176،ويمكن أن نعزي ذلك خل

التمركز الذكوري داخل الحزة

السياسي الفلسطيني ،وط يان العنصر الذكوري ل معادلة تلك األحزاة وما انعكس نه
من غياة وت يية داخل هذه األحزاة في تبني القضايا النسويه

ل

مستوى المواأيق

الداخلية ،وكذلك في ممارستها نحو توسيع القا د النسويه للحزة ،هذا باإلضافة خل
مساهمتها في خلق أطر نسويه مستقلة خداريا ن الحزة ،وتابعة له أيديولوجيا وبيروقراطيا،
وما كسه هذا التوجه من مؤشر واضح لعدم قدر الحزة السياسي الفلسطيني ل استيعاة
الكوادر النسائية داخل الجسم المركزي له ،وما دلت ليه هذه الظاهر من مساهمة الحزة
في تكريس الدور النسائي للعمل االجتما ي الخدمات المساند لبرنامجه أالستقطابي ،منعكسا
هذا ل

دد تمأيل النساء في اللجان المركزية لألحزاة الفلسطينية .وما يعزز هذا الفرض

أن دد النساء في المكاتة السياسية للفصائل الفلسطينية ال يتجاوز دد أصابع اليد الواحد
غالبيتهن في األحزاة اليسارية.
لقد تأأر دور الم أر الفلسطينية بهذا الوضع ،كما تأأرت بقصور األحزاة السياسية ،التي
كرست جل اهتماماتها نحو العمل السياسي متجاهلة موضو ات أخرى قد تكون في ذات
األهمية ومن بينها تعزيز دور الم أر في المجاالت السياسية .وهذه العوامل أدت خل
اضمحالل دور الم أر في العمل السياسي بينما زاد دورها في المجال االجتما ي الذي تركه
الرجل لها النش اله بأمور "أسم  .هذه العقلية لدى األحزاة السياسية الفلسطينية قد تعكس
خل حد كبير خصائص المجتمع الفلسطيني والعقلية السائد فيه خضافة خل

176

اداته وتقاليده

يوجد في العالم العربي ام أر واحد تتول قياد الحزة السيد لويز حنون ،التي تتول حزة العمال في الجزائر.
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وموروأاته التاريخية والحضارية ،تلك العقلية المبنية ل

العصبية والعشائرية ،وغيرها من

األمور التي تحد من مشاركة الم أر الفلسطينية في الحيا العامة -وبخاصة في األحزاة
السياسية -بل وتضعف قدر القوانين ل التأأير فيها فالم أر تعاني في ظل هذا الوضع من
177

كأير من األزمات.

الو

ذلك تفتقر معظم األحزاة السياسية خل

ل

اآلليات

الديمقراطية في داخلها ،وذلك لتمركز السلطة في أغلة األحيان بيد مجمو ة ص ير من
178

األفراد ذات قدر كبير للوصول خل الموارد المادية والمعنوية الهامة.

أما األسباة الذاتية التي تعود للم أر فالم أر ال تمتلك الخبر السياسية الكافية التي تجعلها
تدرك أهمية المشاركة بالعمل الحزبي ودور األحزاة المهم في العملية السياسية ،الم أر
تتعامل مع العمل الحزبي ل أنه حد

طارا في حياتها ،وبالتالي نجد الم أر ت ادر الحزة

179

ند مواجهة أي مسؤولية اجتما ية.

بالرغم من وجود هذه المسببات التي تحول دون مشاركة الم أر في العمل الحزبي ،خال أنه
يمكن خدماج الم أر في األحزاة السياسية ،ومن أم تمأيلها لألحزاة في المجلس التشريعي
والهيئات المحلية فهي تعد بمأابة البوابة الموصلة لألفراد للمجالس المنتخبة ،ويؤأر خطابها
وبرنامجها كأي اًر في اختيار الناخبين ،ويمكن أن يتم خدماج الم أر في األحزاة السياسية من

177
178

179

طالل ،وكل" .)2004(.الم أر والحزة السياسي ".تسامح ،الصفحات ، 73-67 ،دد  ،5مجلد  2رام هللا.

باسم ،الزبيدي " .)2009/6/13(.مأزل الديمقراطية في األحزاة الحاكمة في العالم العربي" مركز القدس للدراسات السياسية،
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=128&local_details=2&id1=800&menu_id
=10&cat_id=2
خيناس الخالدي .)1996( .وقائع ندو الم أر األردنية والعمل السياسي ،تحرير أحمد رفات ،حسين أبو رمان ،دار السند باد
للنشر ،األردن ،ص .61
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خالل فتح مجال العمل السياسي أمامها في كافة األحزاة السياسية ،والعمل

ل

د م

180

مشاركتها في العمل السياسي وتدريبها في كافة المناصة الحزبية.

وينب ي القول بأن لألحزاة السياسية بشكل ام الدور األكبر في تفعيل نظام الكوتا وبأن
توظفه سياسيا ،فتظهر دراسات المقارنة في مجال تبني األحزاة لكوتا النسائية ،زياد في
دد النساء بشكل ملحوظ في المجالس المنتخبة .فمن بين  76حزة من أحزاة دول
اإلتحاد األوروبي ،طبق  35حزباً أي بنسبة  %46من األحزاة أنظمة الكوتا بنسة متفاوتة.
وما زال  24حزباً منها محتفظاً بها ،وأوقف البعض األخر العمل بالحصص لبلوغها
األهداف المرجو ،ويرجع الباحأون الفضل في تطور المشاركة السياسية للم أر في بريطانيا
لسياسة األحزاة التقدمية وتبنيها لمفهوم الكوتا وتطبيقه بشكل واع .وكذلك الحال في أمريكا
الالتينية ،حي

طبقت دد من األحزاة السياسية نسباً للكوتا النسائية تتراوح بين %40
181

كوستاريكا %20 ،في األكوادور ،وبيرو وبنما وفنزويال وبوليفيا.

ولكوتا النسائية المطبقة من خالل األحزاة السياسية ،ال تعمل فقط ل
مشاركة الم أر  ،بل لهذا األسلوة ميزات د

زياد نسبة

فتبني األحزاة السياسية لنظام الكوتا يعكس

قنا ة حقيقية من جانة هذه القوى بأحقية الم أر في التمأيل ،الو

ل

ذلك يصعة

الطعن في مدى دستورية الكوتا ،خذ أنها في أغلة األحيان ال تتم بنص من القانون ،وانما

180

سلوى شعراوي  ،مصدر سبق ذكر ص .123

181

فريد غالم خسما يل 8 ،تموز  ، 2004دراسات .الم أر العربية والمشاركة السياسية" أنظمة الكوتا وتفعيل المشاركة السياسية"
ص ،9لمزيد من االطالع انظر الرابط االلكتروني:
 ،http://www.awapp.org/wmview.php?ArtID=500&page=7استرجعت بتاريخ .2010\6\4
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باالختيار الوا ي من جانة النخة السياسية ،مأال -ليس للحصر -ل هذا النوع األخير
182

الدول اإلسكندنافية كما أسلفنا سابقاً.

وفيما يختص بموضوع األحزاة الفلسطينية وتفعيلها لنظام الكوتا النسائية ،وبالرغم من
الخالف حول نسبة التخصيص فإن هنالك الكأير من المؤيدين لمبدأ تخصيص مقا د للم أر
الفلسطينية في المجالس ،قد صرحت بعض قيادات األحزاة السياسية الفلسطينية بموافقتها
ل

ضمان مقا د للنساء في انتخابات

183

ام .2006

كما شاركت أغلة األحزاة

الفلسطينية -فدا ،الجبهة العربية الفلسطينية المبادر الوطنية الفلسطينية ،جبهة النضال
184

الشعبي  -في الحملة الوطنية لتطوير مشاركة الم أر في االنتخابات.

أخي اًر يجة االنتباه خل نقطة هامة مضمونها :أن الحيا النضالية وحجم والتضحيات التي
قدمتها الم أر الفلسطينية ك يرها من األفراد في المجتمع الفلسطيني تعطيها حق المشاركة
باألحزاة السياسية ،خال أنه بدون قيود قانونية ال يمكنها من تفعيل دورها في المجتمع
185

وحصولها ل مواقع سياسية متقدمة في األحزاة السياسية أو الهيئات الوطنية المختلفة.
 6.3الحركة النسوي الفلسطينية وجهودنا بإقرار كوتا نيابية نسائية:

182

شعراوي .)2000(.مصدر سبق ذكر  ،ص .11

183

نادر سعيد )1996(،الم أر الفلسطينية ومجالس الحكم المحلي التنمية واالنتخابات ،طاقم شؤون الم أر  ،رام هللا ،ص .55

184

حباشنة ،مصدر سبق ذكر ،الحملة الوطنية لتطوير مشاركة الم أر في االنتخابات ،ص .7

185

صالح ،ياسر ،نشر بعنوان" مشاركة الم أر في التنمية السياسية" ،مجلة العمل و التنمية ،ص87
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186

أكدت العديد من المؤتمرات والمواأيق الدولية مأل خ الن مؤتمر بكين
187

وا الن األلفية الأانية

ام 1995

ل ضرور اتخاذ التدابير الالزمة لضمان مشاركة فعالة للم أر في

مراكز صنع القرار وفي السياسة بشكل ام ،وفي ذات السيال ملت المنظمات األهلية
النسويه ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين ل اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها أن
تدفع الم أر للمشاركة في العمل السياسي ،وذلك بطرح تبني نظام الكوتا النسائية .وكانت
المطالبة بضرور وجود الكوتا النسويه نتيجة تدني نسبة مشاركة الم أر الفلسطينية في
االنتخابات التشريعية األول لعام 1996م التي لم تتجاوز  %5.6كما أسلفنا سابقا.

جدول ( )1-3األنشطة التي قامت بها المنظمات النسوي خالل اانتخابات بهدف تفعيل
188

دور المرأا في المجال التمثيلي.

186

يعتبر خ الن بكين )  ( 1995الصادر ن المبؤتمر العبالمي ال ارببع حبول المب أر " أن تمكبين النسباء ومشباركتهن الكاملبة لب أسباس
المساوا في جميع مجاالت المجتمع ،بما في ذلك المشاركة في ملية صنع القرار والوصول خل السلطة ،هي أمور أساسبية لبلبو

المسباوا  ،والتنميبة ،والسبالم ".كمبا يؤكبد اإل بالن التطبابق ببين حقبول المب أر وحقبول اإلنسبان ،وأن المسباوا ببين الرجبل والمب أر فبي

الحقول ،والفرص ،والوصول خل الموارد ،والتقاسم المتساوي للمسؤوليات بينهما في األسر ،والشراكة المنسجمة بينهمبا ،هبي أمبور

أساسية لرفاهيتهما ورفاهية أسرهما باإلضافة خل ترسيخ الديمقراطية.
187

ضوا في األمم المتحد بالعمل
قامت األمم المتحد بعقد مؤتمر قمة األلفية في أيلول/سبتمبر  ، 2000حي التزمت  189دولة
ً

من أجل خلق الم يكون فيه التخلص من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة ل قمة األولويات ،وتمخضت ن هذا اإل الن

أيضا نتيجة للمؤتمرات التي نظمتها األمم المتحد في التسعينيات من القرن
األهداف اإلنمائية لأللفية الجديد التي كانت ً
زمنيا والقابلة للقياس ،ويطلق ل هذه ال ايات
العشرين ،حي تم االتفال ل مجمو ة من ال ايات واألهداف المحدد
ً

يضا من االلتزامات في مجاالت حقول
واألهداف ،األهداف اإلنمائية لأللفية ،وقد لخص خ الن مؤتمر قمة األلفية أيضا نطاًقا ر ً

اإلنسان والحكم الرشيد والديمقراطية ،للمزيد من اإلطالع
http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/fact1.htm.

 188وفاء ،واد )2008(.دور المنظمات النسويه الفلسطينية في تفعيل المشاركة النسويه في الفتر الواقعة بين ( )2000-2006رسالة ماجستير غير منشور،
جامعه النجاح الوطنية ،كلية الدراسات العليا ،نابلس .ص .112

وفاء محمد "،ساهمت المنظمات النسويه الفلسطينية الفتر الواقعة بين ( )2000-2006في زياد الو ي النسوي السياسي من خالل ما قدمته من برامج تربوية

ونسائية تو ية وسياسية وأقافية خل غير ذلك من برامج حافظت فيها ل أدوارها التقليدية في تمكين الم أر وما ارتبط بها من برامج مدر للدخل ومرتبطة بالتنمية،
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النسبة المئوية

طبيعة النشاط
قد دورات لتو ية الم أر حول مشاركتها ودورها

%37.81

في االنتخابات
د م الحمالت االنتخابية للمرشحات

%25.21

تنظيم لقاءات للمرشحات مع الجمهور

%31.1

تمويل الحمالت االنتخابية للمرشحات

%5.9

المجموع

%100

نالحظ من الجدول أ اله أن  % 37.81من المنظمات النسويه قامت بعقد دورات تو ية
للم أر حول مشاركتها ودورها في االنتخابات ،و %25.21قاموا بتنظيم لقاءات للمرشحات
مع الجمهور د موا الحمالت االنتخابية للمرشحات ،وفقط  %5.9مولوا الحمالت االنتخابية
للمرشحات ،مع العلم َّأنه ال يمكن لنا رصد دد المنتفعات من هذه البرامج المقدمة من
خالل المنظمات النسويه ولكن يمكن تقدير النسبة بما يقارة  %50أو أقل بقليل من
المنتفعات من البرامج ل اختالفها  ،فال يمكن أن تكون النسبة أكأر من ذلك والسبة يعود
لتكرار البرامج المقدمة من وقت آلخر وفق رغبة المانحين.
مما دفع الحركة النسويه والمنظمات النسويه في التفكير في كيفية رفع نسبة تمأيل الم أر
في المجالس التمأيلية ،فكانت أول المبادرات التي تسلط الضوء ل أهمية تخصيص حصة
من مقا د المجلس التشريعي للم أر "كوتا نسائية"،االجتماع الذي

قد في 2002/7/25

بعنوان" مشاركة الم أر في االنتخابات القادمة وكيفية تطويرها" بد و من مؤسسة "مفتاح"

فقد ملت ل تفعيل دور الم أر السياسي من خالل مساهمتها في د م نساء للوصول لمراكز القرار ن طريق التو ية باالنتخابات والترشيح ،وتنظيم لقاءات

مباشر مع المرشحات ،ود م الحمالت االنتخابية لهن ،وتوفير قدر المستطاع من التمويل للحمالت االنتخابية للمرشحات.
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بالتعاون مع طاقم شؤون الم أر 189،وقد كان االجتماع يضم دداً من المنظمات والشخصيات
النسائية.
تمخض ن االجتماع ضرور وجود مجمو ة مل نسويه لالنتخابات حي

ملت هذه

المجمو ة بإ داد ورقة حول أهمية مشاركة الم أر في العملية الديمقراطية وفليات تطويرها،
لطرحها للنقاش داخل أطر اإلتحاد وبين كوادره القيادية لتشكيل قا د للتحرك ل

نطال

أوسع في ملية التعبئة حول أهمية ا تماد مبدأ التدخل اإليجابي لصالح الم أر من خالل
تخصيص حصة للم أر (كوتا) في االنتخابات القادمة .تضمنت هذه الورقة فليات ا تماد
الكوتا ،ونبذه حول تجربة الم أر في االنتخابات التشريعية األول  ،ومزايا الكوتا و يوبها.
كشفت هذه الورقة لدى طرحها للنقاش ن أن حجم التأييد للكوتا النسائية متواضع ،فيما
ركزت االتجاهات المعارضة للكوتا -وهي في ال الة كانت من التيار اإلسالمي (حماس)
ذو الطبيعة المحافظة ،ورجال ذات خلفيات محافظه ترفض مشاركة الم أر للرجل ليس فقط
في المجال السياسي التمأيلي وانما في كافه مجاالت الحيا وا تبار مل الم أر يكمن فقط
في األ مال المنزلية  -بأن مبدأ التمييز اإليجابي يتعارض مع مبدأ المساوا المنصوص
ليه بالقانون األساسي الفلسطيني ،وأال تعامل الم أر معاملة األقليات فهي تشكل نصف
المجتمع.
وفي  ،2002/10/7وبد و من اإلتحاد العام تم قد اجتماع فخر للخروج من حالة
التردد التي نتجت ن طرح الورقة ،حي
189

تم في خطار االجتماع خجراء استطالع لمواقف

( )WATCتحالف يضم ناشطات ومنظمات نسائية تأسس ام  ،1992ويعمل أ ضاء التحالف معا ،من اجل خل اء كافة
أشكال التمييز ضد الم أر سعيا لبناء مجتمع فلسطيني ذات أسس مدنية و ديمقراطية تحترم حقول اإلنسان.
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الكوادر التي شاركت باالجتماع الذي حضر 27كاد اًر نسائياً ،وبين االستطالع  -أجاة
ليه( )15مؤيد و( )4محايد و ( ) 3ضد )5( ،لم يقدمن رأياً بسبة خروجهن من الجلسة-
أن البح

ن حلول حول

ملية ضمان المشاركة السياسية للم أر يشكل أولوية بالنسبة

190

للكوادر النسائية.

ومع الخروج بهذا التأييد لتطوير مشاركة الم أر قام اإلتحاد العام في 2002/10/21
بالد و للقاء موسع يجمع بين كوادر اإلتحاد والمنظمات النسائية ،وممألين ن منظمات
المجتمع المدني (أحزاة وقوى سياسية ،ومراكز حقول اإلنسان ومنظمات شبابية) ،لمناقشة
فليات تطوير مشاركة الم أر وبهدف توسيع خطار التحالف ،وتم التوافق حول أهمية ا تماد
مبدأ التمييز اإليجابي لصالح الم أر بإقرار حصة للنساء في قانون االنتخاة وبعد نقاشات تم
التوصل خل

نسبة تخصيص  %20من مقا د المجلس التشريعي للنساء ،ود و األحزاة

السياسية لتبني حصة بنسبة  ،%30خ داد مذكر تشرح بإيجاز أهمية تطوير مشاركة الم أر
وضرور ا تماد مبدأ التمييز اإليجابي ،ومع التوضيح أن مطلة الحصة هو تدبير مؤقت
يستخدم لوضع حد للنظر النمطية السلبية للم أر  ،تشكيل لجنة متابعة من المنظمات النسائية
للتحرك بالمذكر  ،مع استعداد منظمات المجتمع المدني بتقديم الد م للجنة.
وحضببرت اللجنببة المشببكلة اجتما ببات مختلفببة كببان مببن ضببمنها اجتمبباع المجلببس المركببزي
لمنظمة التحرير الفلسطينية في العام 2003م ،وطالبت بضرور تبني نظام الحصص ،وأبدى
المجلس استعداده للتعاون ،وقبد تكللبت جهبود الجنبة بتضبمين بيبان المجلبس المركبزي الصبادر

190

حباشنة .)2007(،مصدر سبق ذكر ،ص .27-24
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فببي  ،2003/3/10مطالبببة المجلببس التش بريعي با تمبباد مبببدأ التمييببز اإليجببابي ،كمببا ملببت
اللجنببة ل ب مقابلببة ال برئيس (ياسببر رفببات) لعببرض مببذكر المطالببة ليببه .و ل ب الببرغم مببن
تحف ببظ الب برئيس ح ببول مب ببدأ الكوت ببا ،خال أن ببه طال ببة م ببن خ ببالل اجتم بباع لمجل ببس ال ببوزراء ف ببي
 .2003/12/14بوجببود حصببة لمشبباركة الم ب أر ألتقببل ببن %20وصببدر خأببر هببذا االجتمبباع
(/04/05م و/ا ل) لسبنة  2003بشبأن تعبديل قبانون االنتخاببات

قبرار مجلبس البوزراء رقبم

191

والتمأيل المختلط وحصة للنساء.

وفي ظل هذه األجواء كانت الساحة النسائية تشهد مسا اًر أخر ساهم في تعميق الو ي
بأهمية تعزيز المشاركة السياسية للنساء ،وذلك من خالل االنتخابات المحلية التي جرت في
2004/12/23م ،و ل ضوء شطة قرار الكوتا ( الذي نص ل نسبة .%20في مجالس
الحكم المحلي) ارتفع

دد المرشحات من  ،52ليصبح العدد النهائي للمرشحات 139

مرشحة يتنافسن ل  52مقعداً في  26دائر في الضفة تجري فيها االنتخابات المحلية .وما
زاد اهتمام النساء بالمشاركة السياسية هو فوز  33ام أر من النساء المرشحات بالتنافس الحر
حصلن ل

أصوات منافسة للرجال ،بل خن دد من النساء المرشحات ( )4-3حصلن
192

ل ترتية متقدم.

ومن ضمن النشاطات التي قامت بها لجنة متابعة الكوتا ،خصدار كتية يضم شرون
سؤاالً حول الكوتا من خ داد حباشنة ،يوضح مفهوم الكوتا للقا د النسائية وللرأي العام،
القيام بالمسيرات واال تصام الشعبي أمام مقرات المجلس المتزامنة في أكأر من منطقة
191

نفس المصدر السابق ،ص.64

192

نفس المصدر السابق ،ص.136
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ومحافظة لتقديم

رائض االحتجاج،

قد ندوات وورش

مل وتدرية من قبل األطراف

المشاركة في الحملة ،حول أهمية مشاركة الم أر في المجلس التشريعي وفي مواقع صنع
القرار ،ولتدرية النساء ل

المهارات الالزمة إلدار الحمالت االنتخابية ،وا داد البرنامج
193

االنتخابي ،ولعضوية المجالس المحلية والتشريعية.

نتيجة كل ما سبق ،استطا ت الحركة النسويه بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني أن
تحصل ل نسبة  %20من نصف مقا د المجلس التشريعي ،وتخصيص مقعدين للم أر في
جميع مجالس الحكم المحلي كحد أدن  ،كما يمكن القول أن فكر تخصيص نسبة معينة من
مقا د المجلس التشريعي للتنافس الحر ليها بين المرشحات من النساء .قد اكتسبت أنصا اًر
جدد واتسع نطال الهيئات والجمعيات النسويه التي تبنت الفكر  ،كما يالحظ أن موضوع
الكوتا النسائية بات موضو اً رئيسياً يطرح في مختلف الندوات واللقاءات التي تبح
قضايا الم أر أو قانون االنتخاة .بحي

في

ساهم خل حد ما في خذكاء الجدل حول واقع الم أر

الفلسطينية واألدوار المناطة بها ،وتسليط الضوء ل طبيعة مشاركتها في المجالس المنتخبة
والمعوقات التي تواجهها ،باإلضافة خل ذلك وّفر_ أي نظام الكوتا النسائية -مناخا للنقاش
لوضع الخالفات حول حقول الم أر في دائر النقاش والضوء ،واستخدم كوسيلة ومناسبة
للتأقيف القا دي ولتحشد الرأي العام بالض ط لتلبية المطالة المتعلقة بحقول الم أر
194

الفلسطينية.
193

نفس المصدر السابق ص .221

194

ريما ،كتانه ،)2006(.االنتخابات التشريعية الفلسطينية الأانية والم أر  ،مجلة الحوار المتمدن ،العدد  ،1483ولإلطالع ل
الموضوع يمكن زيار الرابط التالي http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=58983 :استرجعت بتاريخ
.2010-7-20
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ويمكن التحقق من ذلك من خالل االستشهاد بنتائج اأنين من استطال ات الرأي التي
تناولت موضوع الكوتا النسائية :األول أجراه برنامج دراسات التنمية التابع لجامعة بيرزيت في
أيار ،2003بهدف معرفة توجه األفراد حول مشاركة النساء في المجالس المحلية والتشريعي،
ومعرفة مدى تأيدهم لوجود كوتا نسائية فقد أفاد االستطالع بأن%70من المستطلعين بأن
الوقت قد حان إلشراك النساء في ضوية المجالس المحلية ،وأن  %76منهم قد أروا بأن
هنالك فائد من خشراك النساء في

ضوية المجلس التشريعي ،وأن  %62.5يؤيدون

تخصيص مقا د للنساء في المجلس التشريعي.
أما االستطالع الأاني الذي أجراه مركز البحو

والدراسات الفلسطينية في منتصف ام

 2006بر  %72من المستطلعين :بأن الوقت قد حان إلشراك الم أر في ضوية المجالس
المحلية ،وقال  %77من المستطلعين بأن هنالك فائد في انتخاة النساء ،وأبدى%78من
العينة استعدادهم النتخاة ام أر مؤهلة لعضوية المجالس المحلية ،و بر%62من
المستطلعين ن تأييدهم لتخصيص مقا د مضمونة في المجالس المحلية لتش لها النساء،
كما وأبدي  %60.1د مهم لتخصيص مقا د للنساء في المجلس التشريعي .وتعكس هذه
األرقام مدى تنامي التأييد للكوتا النسائية كمدخل لتذليل العقبات أمام التمأيل النيابي للم أر ،
ولو لفتر زمنية محدد حت

يصبح وجود الم أر في المجالس أم اًر واقعياً يتقبله المجتمع

195

الفلسطيني.

195

مر رحال )2004(،المشاركة السياسية للم أر الفلسطينية" تسامح ،العدد  ،5مركز رام هللا لدراسات حقول اإلنسان ،ص .33
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الفصل الرابا
أداء البرلمانيات في المجلس التشريعي الثاني لعام  2006في ظل نظام الكوتا النسائية
يختص هذا الفصل في مناقشة أداء البرلمانيات في المجلس التشريعي الأاني المنتخة في
العام 2006م في ظل نظام الكوتا النسبائية ،وذلبك مبن خبالل معرفبة نشباطاتهن وفا ليتبه فبي
المحاور التالية:
 -1مشاركة الم أر البرلمانية في اللجان البرلمانية الدائمة للمجلس التشريعي.
 -2مشاركة البرلمانيات في المجال التشريعي.
 -3مشاركة البرلمانيات في المجال الرقابي.
 1.4مشاركة البرلمانيات في اللجان البرلمانية للمجلس التشريعي.
تعب ّبرف اللجببان البرلمانيببة بأنهببا :لجببان برلمانيببه داخليببة متخصصببة تشببتمل كافببة نشبباطات
المجلس ويشكلها كل مجلس من بين أ ضاءه وتقبوم اللجبان بالرقاببة ومناقشبة وبحب

القبوانين

واالقت ارحببات التببي يحيلهببا المجلببس أو رئيسببه وتقببديم التوصببيات بشببأنه تمهيببدا لعرضببه ل ب
المجلس ،ألخذ القرار النهائي بشأنه.

196

وقببد اكتسبببت اللجببان البرلمانيببة فببي المجلببس التش بريعي الأبباني أهميتهببا مببن ببد

وامببل

زيباد

بدد اللجببان مبن شبر لجنببة خلب أربعبة شببر لجنبة اقرهبا المجلببس ببالتوافق أولهبا ،أانيببا

زياد

تبم بموجبة القبانون رقبم ( )9لسبنة 2005

دد أ ضاء المجلس التشريعي الأاني ،حي

بشببأن االنتخابببات العامببة زيبباد

196

ببدد الن بواة مببن  88ض بوا خل ب  132ضببو ،وتببم بموجببة

معدل النظام الداخلي( )2006المجلس التشريعي الفلسطيني ،الباة الرابع الفصل األول ،تشكيل اللجان(  .)48ص.20
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القببانون االنتخببابي تخصببيص كوتببا للنسبباء فببي المجلببس التش بريعي قببد وصببل ببدد البرلمانيببات
خل ( )17برلمانية .وبالتالي أصبح مجموع أ ضاء المجلس التشريعي ( )132ضواً ،بزياد
مقببدراها ( )44ض بواً ،ومببن المعلببوم أن النظببام الببداخلي للمجلببس التش بريعي لعببام  2005قببد
اشترط لب كبل ضبو ببأن ينضبم الب لجنبة مبن اللجبان الدائمبة ويحبق لبه كاختيبار حبر ببأن
يشببترك فببي لجنببة أانيببة فقببط ،كببل ذلببك أدى ال ب تنببافس بببين الن بواة لالنضببمام ال ب اللجببان
الرئيسية في المجلس التشريعي.
صحيح أن اللجان البرلمانية ليست صاحبة الصبالحية فبي خقبرار القبوانين ،خال أن توجهبات
ٌ
اللجنببة وتوصببياتها لهببا اأببر كبيببر فببي ق برار المجلببس النهببائي لببذا يحببرص الن بواة واألح بزاة
المش ببكلة للمجل ببس الس ببيطر لب ب ه ببذه اللج ببان ،لت ببتمكن م ببن ال ببتحكم ف ببي الوظيف ببة التشب بريعية
197

والرقابية للمجلس.

وهذه اللجان يتم انتخاة أ ضاءها فبي أول دور يعقبدها المجلبس ،حيب

يرشبح كبل ضبو

من األ ضاء نفسه للجنة التي يرى االشتراك فيها وتتلق هيئة المكتة المجلس هبذه الطلببات
وتقببوم بتنسببيقها بالتشبباور والتوافببق مببع مقببدميها ،أببم يعببرض ال برئيس التشببكيالت النهائيببة ل ب
المجلس198،وتعد هذه اللجان األساس فبي مسبا د المجلبس التشبريعي ألداء مهامبه التشبريعية
والرقابية.

 197جهاد ،حرب(  )2007تقييم األداء للدور التشريعية األول شباط  -2006حزيران  .2007سلسلة خصدارات مشروع تعزيز
دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية .مفتاح المبادر الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطي ،ص .21

198

النظام الداخلي للمجلس التشريعي ،مصدر سبق ذكره ،ماد  ،49اختيار أ ضاء اللجان .ص .21
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وتكمن أهمية اللجبان بموقبع رئبيس اللجنبة ومقررهبا ،أو مبن خبالل االنضبمام خلب اللجبان
الرئيسية (القانونية ،الموازنة والشؤون المالية ،اإلدارية ،الداخلية ،األمن).

199

كان تمأيل البرلمانيات في اللجان الدائمة التي شكلها المجلس التشريعي الأاني ل النحو
التالي:
• في الدور العادية األول  :اسبتطعن البرلمانيبات فبي المجلبس التشبريعي الأباني بفبرض
أنفسببهن لب تشببكيلة اللجببان ،حيب

اسببتطا ت البرلمانيببة خالببد جبرار ببالفوز برئاسببة

لجنببة الشببهداء واألسببرى التببي تقببوم مهمتهببا ل ب مراجعببة واقت براح الق بوانين التببي مببن
شببانها ضببمان الحيببا الكريمببة لببذوي األسببرى والجرح ب والشببهداء والتببي تشببتمل ل ب
ت طيبة الخبدمات الرئيسبية (ال ارتبة ،المسبكن ،التعلبيم ،الصبحة) ،ومراقببة أداء السبلطة
التنفيذية كل حسة االختصاص.
• في نفس الدور أخذ وضبع البرلمانيبات يبزداد قبو فبي اللجبان البرلمانيبة الدائمبة ،حيب
اسببتطا ت البرلمانيببة ربيحببة ذيبباة مببن الفببوز بوظيفببة المقببرر للجنببة الحكببم المحلببي
التب ببي تعن ب ب

بمتابعبببة القضب ببايا المتعلقب ببة بعمب ببل المجب ببالس البلدي ببة والقرويب ببة ،ومراقبب ببة

أ مالها ،خضافة لمراجعة التشريعات الخاصة بها.

199

هيف بباء أب ببو غ ازل ببة )2007(،د ارس ببات برلماني ببة خقليمي ببة ،ط :1ص ببندول األم ببم المتح ببد اإلنم ببائي للمب ب أر المكت ببة اإلقليم ببي لل ببدول

العربية -اليونيفيم ،األردن ،ص .100
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الجاادول رقاام ( )1-4اللجااان الدائمااة التااي ان اامت إليهااا البرلمانيااات والن اواب الرجااال فااي
المجلس التشريعي الثاني في الدورا العادية األولى.
الرقم

اسم

اللجنة

عدد

عدد

يات

الرجال

البرلمان النواب
في

اللجنة

مجمو نسبة تمثيل
ع

البرلمانيات

أع ا

األع اء

اء في اللجنة

أع اء

األع

ء

اللجنة

نسبة

تمثيل

النواب

نسبة

نسبة

تمثيل

تمثيل

البرلمانيا

من مجموع

األع اء

ت

اللجنة

أع اء

من حجم

النواب

الرجال

من مجموع األع اء

األع اء

تمثيلهن

تمثيلهم

اللجنة

من حجم

في

المجلس
1

القدس

1

9

10

%10

%90

%2.94

%3.88

2

الالجئب ب ب ب ببين 1

9

10

%10

%90

%2.94

%3.88

3

االقتص ب ببادي 1

17

18

%5.55

%2.94 %94.45

%7.33

4

التربي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة 3

11

%21.43

%8.82 %78.57

%4.74

200

201

والتعل ب ب ب ب ب ب ب ببيم

14

202

العالي

السياسب ب ب ب ببية 4

5

203

22

26

%15.38

11.76 %84.62
%

%9.48

200

تختص اللجنة بمتابعة قضايا الالجئين الفلسطينيين ومشاكلهم داخل الوطن وخارجه.

201

تختص أ مال اللجنة االقتصادية باقتراح السياسات والخطط والبرامج االقتصادية المقترح تبنيها وتطبيقها من قبل السلطة

التنفيذية
202

تقوم اللجنة بمراقبة ومتابعه أداء الجهاز التعليمي الفلسطيني المدرسي والعالي والقضايا المتعلقة بهموم ومشاكل هذا القطاع.

203

تختص بمتابعة الساسة الخارجية للحكومة و مل النظام السياسي ببنا الحزبية و القاته.
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6

االجتم ب ببا ي 5

9

14

%35.71

%14.7 %64.29

%3.88

7

الرقاب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة 5

24

29

%17.24

%14.7 %82.76

%10.34

204

وحقب ب ب ب ب ب ب ب ببول

اإلنسان
8

الحك ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببم 2

9

3

14

2

18

المحلي

القانونية
205

5

7

%28.57

%5.88 %71.43

%2.16

17

%17.65

%8.82 %82.35

%6.03

20

%10

%5.88

%7.76

10

الموازنة

الرقم

اسااااااااااااااااااام عاااااااااادد عاااااااادد مجماااااو نسبة تمثيال نسااااااااااااااااابة نسااااااااااااابة نساااااااااااااااااابة
اللجنة

%90

البرلمان النااواب ع

البرلمانيااااات تمثياااااااااااااااال تمثياااااااااااال تمثيااااااااااااااااال

ء

الرجاااااااااااااااال

يااااااااااات الرجااال أع ااااا األع اااااااااااء النااااااااااااااواب البرلمانياااا الناااااااااااااااواب
فاااااااااااااي األع

اللجنة

ماان مجمااوع األع ااااااااء ت

اء فااي اللجنة أع اااااااااااااااء من مجموع األع ااااء األع اااااااااء
اللجنة

اللجنة

أع ااااااااااااء ماان حجاام ماااان حجاااام

اللجنة

تمثااااايلهن تمثيلهم
فاااااااااااااااااااي

المجلس
األ ارض ب ب ب ببي 1

11

ومقاوم ب ب ب ب ب ببة

8

9

%11.11

%2.94 %88.89

%3.45

االستيطان
206

الرقابة

12

204

2

27

29

%6.9

%93.1

%5.88

%11.64

تختص بالرقابة والتشريع في كل ما يتعلق بالصحة العامة ،الشؤون االجتما ية ،الشؤون المدنية ،الأقافية ،اإل الم ،اآلأار،
الشباة ،الم أر  ،الطفولة.

206

تختص هذه اللجنة بمراقبة أوضاع حقول اإلنسان الفلسطيني وضمان تطبيقها في المجتمع ،ومراقبة انتهاكات أجهز السلطة
المختلفة لهذه الحقول ،خضافة لالنتهاكات اإلسرائيلية للحقول الفردية.
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13

الشب ب ب ب ب ب ببهداء 3

6

9

%33.33

14

لجنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة 0

7

7

0

واألسرى

%8.82 %66.67
%100

0

%2.59
%3.02

الطاق ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة
والمصب ببادر

الطبيعية

21

21

0

%100

0

%9.05

الداخليب ب ب ب ب ب ببة 0
33

207

240

222.87

1277.1

97.02

%89.23

2.36

%15.92 17.1 14.7

واألمن

المجموع

-

المتوسط

9

%

4

%3

%

%6.93 %91.22

%6.37

يالحظ من خالل الجدول ( )1-4الحقائق التالية:
 لبببم تمأب ببل البرلمانيب ببات فب ببي المجلب ببس التش ب بريعي فب ببي لجنتب ببين وهمب ببا :األول ب ب لجنب ببة الطاقب ببةوالمصادر الطبيعية وضم في ضويتها( )7نواة "تختص في السياسات والخطط والبرامج
المقترح تبنيها وتطبيقها ممن قبل السلطة التنفيذية ،بخصوص المصبادر الطبيعيبة والطاقبة
207

البيئيببة فببي فلسببطين وخارجهببا".

أمببا الأانيببة :لجنببة األمببن والداخليببة وتضببم  21ضببو،

التي "تختص بمتابعه أداء الحكومة األمني في المجباالت المختلفبة ،وت ارقبة مبل األجهبز
208

األمنية".

207

محمد ،جبريل ( ،)2007األداء البرلماني ،مصدر سبق ذكره ،ص .33

208

نفس المصدر السابق ص .35
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 لم ينحصبر انضبمام البرلمانيبات للجبان القضبايا االجتما يبة ،ببل تمألبت فبي معظبم اللجبانذات األهميب ببة الكبب ببرى (القانوني ب بة ،السياسب ببية ،والموازنب ببة ،الرقابب ببة) وهب ببذا حسب ببة تقب ببديرهن
يسا دهن في ت يير الصور النمطية المرتبطة في الم أر .
 انحصر مقرري اللجان من النواة الرجال ،وحصلت نائبة واحده ،ربيحة ذياة لب مقبررلجنة الحكم المحلي.
ونالحببظ مببن خببالل الجببدول( )1-4بببأن جميببع البرلمانيببات فببي المجلببس التش بريعي الأبباني
والبالغ ددهن  17برلمانيه قبد اشبتركن فبي لجنتبين باسبتأناء برلمانيبه واحبده اشبتركت فقبط
فببي لجنببه ،حيب

بلببغ ببدد أ ضبباء البرلمانيببات فببي اللجببان المختلفببة  33ضبواً مببن أصببل

الحد األ ل للعضوية البالغ  34ضواً ،أي بنسبة  %97.06وهي نسبة مرتفعه بالنسببة
لحجببم تمأببيلهن فببي المجلببس التش بريعي ،ومرتفعببة مقارنببه مببع مشبباركة الن بواة الرجببال فببي
اللجان ،حي

أن  91ضواً قبد اشبتركوا فبي لجنتبين مبن أصبل  116ضبواً فبي المجلبس

التش بريعي ،أي أن  25ض بوا قببد اشببتركوا فببي لجنببة واحببده فقببط حي ب

بلببغ ببدد أ ضبباء

الرجببال فببي اللجببان المختلفببة  207مببن الحببد األ ل ب المسببموح بببه وهببو  232ض بواً ،أي
بنسبة .%89.22
المالحظبات سبابقة الطبرح بشبأن نشباط البرلمانيبات فبي اللجبان وطبيعبة مشباركتهن بززه
خقرار مدير اللجان في المجلس التشريعي -احمد مصلح -للباح

بمصداقية هذه المالحظات
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ومالمس ببتها لواق ببع مله ببن و أض بباف ب ببأن اهتمام بباتهن ل ببم تنحص ببر ف ببي القض ببايا االجتما ي ببة
209

وقضايا الم أر فقط ،بل تنو ت ما بين القضايا السياسية واألمنية.

 2.4مشاركة البرلمانيات في المجلس التشريعي في المجال التشريعي.
الوظيف ببة التشب بريعية :ه ببي الوظيف ببة األساس ببية للمجل ببس التشب بريعي فللمجل ببس ح ببق اقتب براح
القوانين واقرارها ،فجميبع القبوانين ال تصبدر خال بموافقبة (المجلبس التشبريعي) -خال فبي حباالت
استأنائية -وله حق القبول ،أو التعديل ،أو رفبض المشباريع التبي تتقبدم بهبا الحكومبة ،أو تلبك
التي صدرت حال غيابه.
خذا كانببت الوظيفببة األساسببية للبرلمانببات هببي التش بريع فمببن الطبيعببي أن يكببون مببن حقهببا
اقتراح القوانين التي تبرى ضبرور لهبا ،أو أن المصبلحة العامبة تقتضبيها لهبذا جباء فبي المباد
( )67من معدل النظبام البداخلي للمجلبس التشبريعي للعبام  (2006أنبه يجبوز لعضبو أو أكأبر
مببن األ ضبباء أو أيببة لجنببة مببن لجببان المجلببس اقت براح مشببروع قببانون أو تعببديل احببد الق بوانين
المعمببول بهببا أو خل ائببه ،ويحببال كببل اقتبراح مرفقببا باألسببباة الموجبببة والمبببادا األساسببية لب
اللجنة المختصة في المجلس إلبداء الرأي ،فإذا رأى المجلس بعد االستماع لبرأي اللجنبة قببول
االقتبراح أحالببه خلب اللجنببة القانونيببة لوضببعه فببي مشببروع قببانون متكامببل لتقديمببه للمجلببس فببي
الدور نفسها أو التي تليها).
خن الحكومبة بحكببم كونهببا مسبتودع المعلومببات والبيانببات بمبا لببديها مببن أجهبز قانونيببة فهببي
األقدر ل تحديد احتياجات المجتمع من التشريعات ،ومن هنا أ ط معدل النظبام البداخلي
209

مصلح ،أحمد  ،مدير ام اللجان ،السلطة الوطنية المجلس التشريعي الفلسطيني ،فلسطين_ رام هللا .مقابله مع الباح -1-5
.2011

مطبوعات املركز الديمقراطي العربي

129

للمجلببس التش بريعي الحببق فببي أن يحيببل مجلببس الببوزراء مشبباريع الق بوانين أو االقت ارحببات خل ب
الرئيس مرفقة بمذكراتها اإليضاحية ،و لب البرئيس أن يحيبل المشبروع أو االقتبراح خلب اللجنبة
المختصة إلبداء الرأي.
من خالل ما تقدم نرى بأن دور المجلس التشريعي في مجال التشريع خما مبن خبالل خقبرار
مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة (مجلبس البوزراء) أو مبن خبالل اقتبراح القبوانين مبن قببل
أ ضائه أو اللجان ،وفي هذا المضمار نتساءل ن مشرو ات القوانين التي قبدمتها الحكومبة
واقرها المجلس التشبريعي؟ ومشباريع القبوانين التبي ببادر المجلبس باقتراحهبا؟ ودور البرلمانيبات
في مجلس النواة في الحالتين؟.
بل بت المببادرات البرلمانيبة( سبواء مبن األ ضباء أو اللجبان) بباقتراح مشبرو ات قبوانين فبي
المجل ببس التشب بريعي واحبببدا و شب برين مقترحب ببا ،أي  %95م ببن مجم ببل مشب بباريع القب بوانين التبببي
رضت ل المجلس خالل الدور السنوية األول ( التي استمرت سنة ونصف السنة) حي
تقبدم األ ضبباء بعشبرين مشببروع قببانون ،وتقببدمت لجنببة الموازنببة بمشببروع قببانون واحببد ،فيمببا لببم
يقدم مجلس الوز ارء سوى مشروع قانون واحد فقط.

210

كان دد القوانين التي أقرها المجلس التشريعي في الدور العادية األول أالأة قوانين ،هو
ق ب ب ب ببانون الموازنب ب ب ب ببة العامب ب ب ب ببة للس ب ب ب ببلطة الوطنيب ب ب ب ببة الفلسب ب ب ب ببطينية للس ب ب ب ببنة الماليب ب ب ب ببة ،2006رقبب ب ب ببم
القانون(/2006/3ع) ،مقدم من العضو( مر مطر) قدم بتاريخ  2006/3/29وتبم الموافقبة
ليبة ومناقشببة فبي  .2006/3/29وقببد تبم خببالل هبذه الببدور خحالبة مشببرو ي قبانونين للبرئيس
210

حرة ،جهاد ،) 2008(.تقرير أداء المجلس التشريعي الفلسطيني :تقييم األداء للدور التشريعية األول شباط -2006
حزيران ،2007منشورات مفتاح ،ضمن مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التشريعية ،ص .36-35
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للمصادقة ليهما وهمبا معبدل قبانون بشبأن الموازنبة العامبة للسبلطة الوطنيبة الفلسبطينية للسبنة
الماليبب ببة  2006رقب ب ببم القب ب ببانون(/2006/8ع )2/مقب ب ببدم مبب ببن النائب ب ببة جمب ب ببال نصب ب ببار ،بتب ب بباريخ
 .2006/5/31وتم خحالة للرئيس بتاريخ  .)2006/6/1باإلضافة خل معدل لقبانون الموازنبة
العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية  ،2006رقم القبانون(/2006/17ل )2/مقبدم
م ببن لجن ببة الموازن ببة ،بت بباريخ  2006/8/29وت ببم مناقش ببته وقراءت ببه ف ببي  2006/8/29واحال ببة
211

سبتة قبوانين(

للرئيس بتاريخ  ،2006/8/29فيمبا اقبر المجلبس التشبريعي بالمناقشبة العامبة

منهببا واحببد ل ب جببدول أ مببال المجلببس التش بريعي السببابق) فببي جلسببته المنعقببد فببي تبباريخ
.2006/8/29
الجدول رقم ( )1-5مشاريا القوانين التي أقرت في الدورا األولى للمجلس التشريعي
212

الثاني بالمناقشة العامة في المجلس التشريعي مقدمة من النواب والبرلمانيات.
م مون مشروع القانون
ر اية الجرح
الصب ب ببندول الب ب ببوطني للتعلب ب ببيم

العالي

قانون المياه

الجهة المقدمة المشروع

تاريخ التقديم

مناقشة

/11/27

/8/29

2006/3/6

/8/29

2006/5/4

/8/29

جمال الشاتي ( ضو)
مصطف البرغوأي( ضو)
مجلس الوزراء

2005

عامة

2006
2006

 211والمناقشة العامة هي أول  ،وهي بار ن دراسة امة ،تسمح هبذه المرحلبة بالنقباش والتصبويت لب المببادا العامبة لمشبروع
القانون وبإقرار األخير  ،أي الموافقة التي تبديها الجلسة العامة ،يرجع مشروع القبانون الب اللجنبة المختصبة للد ارسبة المركبز ألببواة

الق ببانون ،أمب ببا ف ببي حالب ببة الب برفض لمشب ببروع الق ببانون بالمناقشب ببة العام ببة فيب ببتم حذف ببه مب ببن ج ببدول أ مب ببال المجل ببس التش ب بريعي ،حب ببرة،
جهاد )2008(،تقييم األداء للدور التشريعية األول  ،2007-2006مصدر سبق ذكر ،ص37
212

السلطة الوطنية الفلسطينية ،المجلس التشريعي الفلسطيني .قائمة بالقوانين ومشاريع القوانين في المجلس التشريعي -المجلس
الأاني.2007/4/24 .
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2006

معدل قانون األحبوال المدنيبة سحر القوا سمي( ضو)

2006/4/17

/8/29

الجهة المقدمة للمشروع

تاريخ التقديم

مناقشة

محمد ال ول( ضو)

2006/6/24

/8/29

2006/7/19

/8/29

رقم ( )2لسنة 1999

م مون مشروع القانون

القضاء الشر ي

مع ب ب ب ب ب ببدل ق ب ب ب ب ب ببانون الس ب ب ب ب ب ببلطة أ ضاء( حنبان شبراوي ،خالبد
القضائية

ج برار ،قببيس بببد الك بريم ،بسببام

2006
عامة

2006
2006

الصب ب ب ب ببالحي ،سب ب ب ب ببالم فيب ب ب ب بباض،
مصطف البرغوأي).

نلحظ من خالل الجدول السابق ،بأن البرلمانيات قد شاركن في تقديم المشاريع التي أقبرت
فببي المناقشببة العامببة بواقببع برلمببانيتين اأنتببين مببن أصببل خمسببة مشبباريع خذا اسببتأنينا المشببروع
المقدم من قبل مجلس البوزراء البذي تبم تقديمبه فبي المجلبس التشبريعي األول وتبم مناقشبته فبي
المجل ببس التشب بريعي الأ بباني ،ف ببإن مش بباركة البرلماني ببات ف ببي تق ببديم المش بباريع الت ببي أق ببرت ف ببي
المناقشببة العامببة كانببت قويببة حي ب

بل ببت النسبببة  %40مببن حجببم المشبباريع التببي أقببرت فببي

المناقشببة العامببة ،وهببي نسبببة مرتفعببة جببدا مقارنببة مببع حجببم تمأيببل البرلمانيببات فببي المجلببس
التشريعي والبالغ نسبتها.%12.78
ويتضح من الجدول( )1-5أن دد المتقدمات بمشباريع أقبرت فبي المناقشبة العامبة والببالغ
ددهن برلمانيتين اأنتين مقارنة مع حجم تمأيلهن في المجلبس التشبريعي والببالغ بددهن 17
برلمانيببة أي بنسبببة  %11.76وهببي نسبببة مرتفعببة جببداً ،خذا مببا قورنببت بعببدد الن بواة الرجببال
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المتقببدمين بمشبباريع أقببرت فببي المناقشببة العامببة والبببالغ ببددهم أربببع ن بواة بحجببم تمأببيلهم فببي
المجلببس التش بريعي والب ببالغ ببددهم  116ض بواً ،أي بنس بببة  %3.45وهببي نسبببة منخفض ببة
جداً.

 1.2.4مسانمة البرلمانيات بالمجلس التشريعي الثاني في مناقشة واقرار التشريعات.
يمكن للبرلمانيات في المجلس التشريعي ألمساهمه في مناقشة واقرار التشريعات من خالل
فليتين ل النحو التالي:

أواً :مرحلة مناقشة التشريا من خالل اللجان:
تكمببن أهميببة المشبباركة فببي اجتما ببات اللجببان البرلمانيببة الدائمببة وهببي فببي مرحلببة المناقشببة
وبحب ب

التشب بريعات المعروضب بة ليه ببا ،ف ببي خن المجل ببس التشب بريعي غالب ببا م ببا يتبنب ب ق ب ب اررات

وتوصب ببيات اللجب ببان بخصب ببوص التش ب بريعات المعروضب ببة ليب ببه ،لهب ببذا تحب ببرص الكتب ببل النيابيب ببة
واأل ض بباء بش ببكل ببام لب ب المش بباركة ف ببي اللج ببان الدائم ببة ،م ببن اج ببل خح ببدا

ت ببأأير لب ب

التشريعات المعروضة ليه.
ثانياً :مرحلة مناقشة إقرار التشريا تحت قبة المجلس التشريعي.
خذا كببان للجببان البرلمانيببة وتوصببياتها بشببأن مشبباريع القبوانين المعروضببة ليهببا تببأأير لب
توجهببات المجلببس نببد خق ب ارره ،خال أنببه يبق ب المجلببس هببو صبباحة الق برار النهببائي بشببأن هببذه
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القوانين ،واذا حرمت البرلمانيات في المجلس التشريعي من المشاركة فبي خحبدى اللجبان ،فإنبه
بإمكانها المشاركة في المناقشة ند رض مشاريع القوانين ل المجلس واتخباذ القبرار البذي
يخدم مصالحها بشأنها.
فخببالل مناقشببة المجل ببس التش بريعي لقببانون ر اي ببة الجرح ب  ،تببم التص ببويت ل ب مناقش ببة
مشروع صندول لر اية الجرح مع األخذ بالمالحظة التي أبدها النائة .انتصار البوزير ( أم
جهاد) ،التي أوضبحت بهبا أن تشبكيل صبندول جرحبي يعنبي بأنبه يتنباقض مبع وجبود مؤسسبة
ر اي ببة أس ببرى الش ببهداء والجرحب ب  ،وطالب ببت ب ببأن يك ببون ه ببذا الق ببانون بتحدي ببد الحق ببول المادي ببة
والصببحية والمعنويببة للجرحب  ،بحي ب

أن يكببون هنبباك نظببام مببالي يببؤمن للجبريح وأس برته حيببا

كريمببة ويسبباهم فببي تخفيببف العببةء المببادي نببه ،وأن يكببون هنالببك قبوانين تببوفر لهببذا الج بريح
وأس برته التببأمين الصببحي والتعلببيم ،أيضببا بالنسبببة للجرح ب المعبباقين يببؤمن لهببم السببكن يليببق
بالجرح بحي

يكون مؤهل لحركة الجريح في داخل المنزل ،كما نجح اقتراح النائة البوزير

خببالل مناقشببة قببانون خق براض الطالببة الفلسببطيني ،بببأن ال يكببون هببذا الصببندول معببزول ببن
الحكومة بشكل كامل ويجة المشاركة فيه من قبل جميع الو ازرات ومؤسسات السبلطة المعنيبة
فببي التعلببيم العببالي .وطالببة النائببة نجببا األسببطل بببان يكببون اسببم المشببروع ،مشببروع قببانون
الصندول البوطني لبد م الطالبة الجبامعي حتب يتسبن لهبذا الصبندول أن يبد م الطلببة سبواء
في الداخل أو الخارج وليس فقط للتعليم العالي.
في فتر انعقاد جلسات المجلس التشريعي زاد نشاط البرلمانيبات فبي المناقشبات تحبت القببة
التش بريعية ،وقببد كببان هنالببك العديببد مببن المببداخالت واالقت ارحببات حببول التشببريعات المعروضببة
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ل المجلس ،وقد كان النصية األكبر لهبذه النقاشبات للنائبة انتصبار البوزير ،والنائبة نجبا
األسطل ،والنائة سمير حاليقة ،والنائة ربيحة ذياة ،فقد كان لهؤالء البرلمانيبات مبداخالت
واقتراحات في مشرو ي قانون ر اية الجرح  ،وقانون الصندول الوطني للتعليم العالي.

213

 2.2.4مشاركة البرلمانيات في مجلس التشريعي الثاني في مجال ااقتراحات بقانون.
س بباهمت البرلماني ببات فب ببي المجل ببس التشب بريعي فب ببي االقت ارح ببات بقب بوانين التبببي ق ببدمت ال ب ب
المجلس التشبريعي فبي البدور العاديبة األولب  ،والتبي قبدمت اسبتنادا ألحكبام المباد ( )67البباة
الخامس من النظام الداخلي للمجلس التشريعي لعام  ،2006وذلك ل النحو التالي:
الجاااادول رقاااام ( )1-6ااقتراحااااات بقااااوانين المقدمااااة ماااان أع اااااء المجلااااس التشااااريعي
والبرلمانيات من فترا انعقاد المجلس حتى تاريخ .2007/7/5
مصير ااقتراح البرلمانياااااااااااات فاااااااااااي مجماااااااوع الناااااااواب
المجلاااااس التشاااااريعي المتقااااااااااااااااااااااااادمين

م مون ااقتراح بقانون

المشاااركات فااي تقااديم بااقتراح
اقتراح بقانون

ح ببول المش ببروع ال يوجد
للجنب ببة الموازنب ببة
والقانونية

213

ض ببو( ق ببيس ب ببد معدل قانون مكافآت ورواتبة

الكريم)

أ ضب بباء المجلب ببس التش ب بريعي
وأ ض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباء الحكومبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة

المحضر الحرفي لجلسة مناقشة قانوني رعاية الجرحى ،والصندوق الوطني للتعليم العالي .بتاريخ .2006/8/29
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والمح ببافظين رق ببم( )11لس ببنة
.2004
حب ب ب ب ببول للجنب ب ب ب ببة ال يوجد

ض ب ب ب ب ب ب ببو( خال ب ب ب ب ب ب ببد تنظب ب ب ب ب ببيم مهنب ب ب ب ب ببة التصب ب ب ب ب ببميم

القانونية

يحي )

الب ب ب ب ب ببداخلي والب ب ب ب ب ببديكور فب ب ب ب ب ببي

حب ب ب ب ببول للجنب ب ب ب ببة -

أ ضاء

حق ب ب ب ب ببول ض ب ب ب ب ببو المجل ب ب ب ب ببس

الش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببهداء

فلسطين

التشريعي األسير

واألسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببرى

واللجنب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببة
القانونية

حب ب ب ب ببول للجنب ب ب ب ببة ال يوجد

ضبب ب ب ب ببو ( احم ب ب ب ب ببد دار الفتب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوى والبحب ب ب ب ب ب ب ب ب ببو

حب ب ب ب ببول للجنب ب ب ب ببة حنان شراوي

ضبب ب ب ب ب ب ببو حنب ب ب ب ب ب ب ببان معب ب ب ببدل قب ب ب ببانون االنتخابب ب ب ببات

حب ب ب ب ببول للجنب ب ب ب ببة ال يوجد

ضب ب ب ب ب ببو( محم ب ب ب ب ب ببد حظ ب ببر التع ب ببذية وغيب ب بره م ب ببن

القانونية
القانونية

الرقابة واللجنبة

اإلسالمية.

حلبية)

شراوي

العامة رقم( )9لسنة 2005

ضببروة المعاملببة الالنسببانيه

ال ول)

أو المهنية.

القانونية

مصير ااقتراح البرلمانياااااااااااات فاااااااااااي مجماااااااوع الناااااااواب م مون ااقتراح بقانون
المجلاااااس التشاااااريعي المتقااااااااااااااااااااااااادمين

المشاااركات فااي تقااديم بااقتراح

اقتراح بقانون
حب ب ب ب ببول للجنب ب ب ب ببة ال يوجد
القانونية
حب ب ب ب ببول للجنب ب ب ب ببة ال يوجد
القانونية

ضب ب ب ب ببو ( محمب ب ب ب ببد معب ببدل بعب ببض أحكب ببام قب ببانون
ال ول)

اإلجب براءات الجزائي ببة رق ببم()3

لسنة .2001

ضو محمد ال ول معب ب ب ب ب ب ببدل قب ب ب ب ب ب ببانون أصب ب ب ب ب ب ببول
المحاكمات المدنية والتجاريبة
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رقم ( )2لسنة 2001
حب ب ب ب ببول للجنب ب ب ب ببة ال يوجد

ضو محمد ال ول تع ببديل بعب ببض أحكب ببام قب ببانون
تشب ب ب ببكيل المحكب ب ب ببم النظاميب ب ب ببة

القانونية

رقم( )5لسنة .2001

حب ب ب ب ببول للجنب ب ب ب ببة ال يوجد
القانونية

ضو محمد ال ول الهيئب ببة الفلس ب ببطينية لمالحق ب ببة
ج ب برائم االحب ببتالل اإلس ب برائيلي
بحق الفلسطينيين.

حول للجنة

ال يوجد

القانونية
حب ب ب ب ببول للجنب ب ب ب ببة ال يوجد
القانونية وللجنة

الداخلية
حب ب ب ب ببول للجنب ب ب ب ببة ال يوجد
القانونية وللجنة

القضبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببايا

ض ب ببو ماج ب ببد أب ب ببو حماي ب ب ب ب ببة الأ ب ب ب ب ببرو الس ب ب ب ب ببمكية
شماله

وص ب ب ببندول حماي ب ب ببة الص ب ب ببياد

الفلسطيني

ضو محمد ال ول رس ب ب ب ب ب ببوم جب ب ب ب ب ب بوازات الس ب ب ب ب ب ببفر
الفلسطينية

ضو يس قراقع معب ب ب ب ببدل لقب ب ب ب ببانون المعب ب ب ب ببوقين
رقم( )4لسنة .1999

االجتما ية
نلح ببظ م ببن خ ببالل الج ببدول الس ببابق ،بأن ببه م ببن أص ببل ( )14مش ببروع ق ببانون محال ببة للج ببان
المختص ببة ،ش بباركت البرلماني ببات ف ببي تق ببديم مش ببروع ق ببانون ( )1م ببن خ ببالل البرلماني ببة حن ببان
شبراوي ،مببن بببين  6أ ضبباء قببدموا  13مشببروع قبانون ،وتبلببغ نسبببة مشبباركة البرلمانيببات فببي
تق ببديم مش بباريع  %7.14وه ببي نس بببة منخفض ببة خذا م ببا قورن ببت بحج ببم تمأي ببل البرلماني ببات ف ببي
المجلببس التشبريعي البببالغ  .%12.78ومنخفضببة مببع نسبببة مشبباركة الرجببال النبواة فببي تقببديم
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مش بباريع قب بوانين حيب ب

بل ببغ ببدد القب بوانين المقدم ببة  13قانونب باً م ببن أص ببل  14قانون ببا( مجم ببوع

القوانين المطروحة) حي

تبلغ نسبة مشاركتهم في تقديم مشاريع  %92.86وهي نسببة أ لب

من نسبة تمأيلهم في المجلس التشريعي والبال ة .%87.22
ونلحظ من الجبدول السبابق ،ببأن نسببة بدد البرلمانيبات المتقبدمات بمشباريع قبوانين هبي
نسبة مرتفعة خذا ما قورنت بعدد المتقدمين بطبرح قبوانين مبن النبواة الرجبال والببالغ بددهم 6
ن بواة م ببن حج ببم تمأ ببيلهم ف ببي المجل ببس التشب بريعي والب ببالغ ببددهم  116ضب بواً وتبل ببغ النس بببة
 ،%5.17وه ببي نس بببة أق ببل م ببن ببدد البرلماني ببات المتق ببدمات بط ببرح قب بوانين حيب ب

بل ببغ ببدد

المتقدمات بطرح قوانين برلمانية واحده من أصل  17برلمانية أي بنسبة .%5.88
 3.2.4مناقشة البرلمانيات في المجلس التشريعي لمشاريا قوانين الموازنة العامة.
الموازنبة وفبق نبص المباد ( )74مبن النظبام الببداخلي للمجلبس التشبريعي يقبدم مبن مجلببس
الببوزراء قبببل شببهرين مببن بدايببة السببنة الماليببة للنظببر فيببه وفببق أحكببام النظببام ،فالموازنببة قببانون
تخ ببتص السب ببلطة التنفيذي ببة بإ بببداده وتنفيبببذه وتخ ببتص السب ببلطة التشب بريعية باإليجب بباز والمراقببببة
الالحقة ،وبخصوص دور المجلس التشريعي في الموازنة العامة فإنبه تشبريعي ورقبابي فبي خن
واحد ،لذلك فإن من أهم الوظائف التي يضطلع بها المجلس التشريعي خقبرار ومراقببة المجلبس
التشب بريعي وتس ببتحوذ ه ببذه الوظيف ببة أهمي ببة كب ببرى كونه ببا تتعل ببق بمالي ببة الس ببلطة ،ل ببذا ف ببإن قي ببام
المجلببس التش بريعي بهببذه المهمببة يتطلببة جهببداً كبي ب اًر ،ألن نجبباح المجلببس التش بريعي فببي هببذه
المهمة يعزز الأقة باالقتصباد المحلبي مبن خبالل االطمئنبان لب ماليبة السبلطة ومكافحبة كبل
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مظبباهر الفسبباد ،والسبؤال الببذي يمكببن طرحببه فببي هببذا المضببمار كيببف تناولببت البرلمانيببات فببي
المجل ببس التشب بريعي مشب باريع ق ببانون الموازن ببة العام ببة للس ببلطة الوطني ببة الفلس ببطينية م ببن حيب ب
المناقشة والمطالة؟
محب بباور ومطالبببة البرلمانيب ببات فب ببي مناقشبببة الموازنبببة العام ببة للحكومب ببة العاشب ببر فبببي العب ببام
 ،2006كانببت قببد ركببزت ل ب بنببود خطبباة ق بوانين الموازنببة العامببة ،لهببذا اسببتحوذ الموضببوع
االقتصببادي والمببالي أهميببة كبببرى ،فقببد طالبببت النائبببة بضببرور حضببور القببائم بأ مببال وزيببر
المالي ببة م ببن اج ببل خببببداء الب برأي ف ببي المخالفب ببة القانوني ببة ،المتعلق ببة بب ببإبرام االتفاقي ببة م ببع البنبببك
اإلسالمي للتنمية وتطوير المدارس .وقيام الوزير بتوقيع االتفاقية بنفسه.
والمطالبببة بتقببديم تقريببر ربببع سببنوي ببن اإلي برادات والمصبباريف .تأييببد خقببرار القببروض
(الخارجية) ألهمية الوضع والظروف الخاصة ،والمطالبة بإقرار المشروع واإلسراع في العمل،
وذلببك خشببية مببن وجببود خض برابات مببن قبببل المببوظفين .باإلضببافة ال ب التأكيببد ل ب ضببرور
توزيع التقرير المالي ن الموازنة قبل فتره أقصاها  14يبوم وان ال يكبون اإلطبالع لب بنبود
مناقشة الموازنة قبل سا ات.
خن المطلع لب مناقشبة مشبروع قبانون الموازنبة العامبة للسبلطة الوطنيبة الفلسبطينية للعبام
 2006والمالحظات التبي أببدتها البرلمانيبات فبي مجلبس النبواة أأنباء مناقشبة قبوانين الموازنبة
العامة العامة ،يجد بان تلك المالحظبات كانبت دون المسبتوى المطلبوة ،فد ارسبة تقبارير لجنبة

مطبوعات املركز الديمقراطي العربي

139

الموازنبة لبم تكببن متفحصبة مبن قبببلهن ،كمبا خن البرلمانيببات لبم يقبدمن مطالببة تخبص المجتمببع
والم أر .
 3.4مشاركة البرلمانيات في المجلس التشريعي في مجال الرقابة.
يمكببن د ارسببة مشبباركة البرلمانيببات فببي المجلببس التش بريعي فببي المجببال الرقببابي مببن خببالل
وجه ببين األول :اس ببتخدام الوس ببائل الرقابي ببة المنص ببوص ليه ببا ف ببي النظ ببام ال ببداخلي للمجل ببس
التشبريعي ،أو مببن خببالل اللجببان البرلمانيببة التابعببة للمجلببس .وتسببم هببذه المشبباركة بالوظيفببة
الرقابية تعني أن أ مال وتصرفات الحكومبة فبي السياسبة الداخليبة والخارجيبة تخضبع لمراقببة
المجلس التشريعي ،فالمجلس يستطيع مراقبة الجهاز الحكومي وكيفية أدائه أل ماله ،وبالتبالي
مببدى مشببرو يتها ،وتهببدف الرقابببة إلسببداء النصببح للحكومببة فببي اتجبباه معببين لتجنببة الخطببأ
ومبواطن الزلببل ،باإلضببافة خلب تبلي هببا رغبببات المبواطنين ،والمجلببس التشبريعي فببي سبببيل أداء
وظيفته الرقابية ،استخدام د وسبائل ،حبددها النظبام البداخلي للمجلبس التشبريعي فبي الفصبل
الأاني منها ،األسئلة ،واالستجواة ،ومناقشة البيانات الو ازرية.
 1.3.4األسئلة النيابية:
يقصد بالسؤال االستفهام أو الرغبة في التحقق ن أمر من أمبور السبلطة ،واسبتنادا للمباد
( )75من النظام الداخلي للمجلس التشريعي ،فإن لكل ضو يحق لبه توجيبه األسبئلة للبوزراء
حول أي أمر من األمور العامة بهدف معرفة حقيقة تصرف من التصرفات أو الستعالم بن
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توجه الحكومة فبي أمبر مبا ،ويقبدم السبؤال كتاببة للبرئيس ويبل به خلب البوزير المخبتص ويدرجبه
214

في جدول أ ماله ،و ل الوزير أن يرد ل السؤال خالل مد ال تتجاوز األسبوع.

الجاادول ( )1-7عاادد األساائلة الموجهااة ماان المجلااس التشااريعي الثاااني والبرلمانيااات فااي
المجلس وم امينها.
م مون السؤال الموج من

البرلمانيات في المجلس التشريا
الثاني المنتخب لعام 2006

أسماء

البرلمانيات

النسبة

المئوية

األسئلة

العام لألسئلة

النواب

المقدمة من

البرلمانيات

العادية

الذين

في المجلس

التشريعي

في المجلس

لألسئلة

الموجهات

البرلمانيات

التشريعي
لألسئلة

مجموع

المجموع

مجموع

التشريعي من

المقدمة من خالل الدورا
في المجلس

األولى

الرجال
تقدموا
بطرح

األسئلة.

مجموع

األسئلة

مببا هببي األسببباة التببي تحببول دون قيببام نجا أبو بكر %7.1

2

28

وزار الداخلي ب ب ب ب ب ببة باتخ ب ب ب ب ب بباذ اإلجب ب ب ب ب ب براءات
القانونية بحق كل من يستخدم السبيارات
(المس ب ببروقة وغي ب ببر

غي ب ببر القانوني ب ببة

المرخص ب ببة) ب ب ببالرغم م ب ببن انتش ب ببارها ف ب ببي

مختلببف محافظببات الببوطن ،واسببتخدامها
لنقببل الركبباة األمببر الببذي أصبببح يشببكل

ظبباهر خطيببر فببي المجتمببع الفلسببطيني
تهدد سالمة وامن المواطن؟

ه ببل يج ببوز اس ببتخدام ميليش ببيات مس ببلحة انتصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببار

ف ب ب ببي أأن ب ب بباء أح ب ب ببدا
214

ج ب ب ببامعتي األزه ب ب ببر الوزير
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واإلس ببالمية والت ببي أس ببفرت ببن خص ببابة

أالأون شخصا؟ لماذا لم تتدخل الشرطة

لحسم الخالف قببل تفاقمبه نبدما طلببت

من قبل جامعة األزهر؟

ويالحظ من خالل الجدول الحقائق التالية:
 يتضح من خالل مضامين األسئلة الموجهة من البرلمانيات في المجلس التشبريعي الأباني،بأنها ذات طابع يتعلق في األمن الداخلي لألراضي الفلسطينية.
 تميببز أداء البرلمانيببات فببي اسببتخدام الس بؤال كوسببيلة للرقابببة بالمسببتوى الضببعيف ،فقببد تببمتوجيببه س بؤالين مببن أصببل ( )28س بؤاالً مببن قبببل النائببة انتصببار الببوزير ،ونجببا أبببو بكببر
بنسبة منخفضة بل ت%7.1من مجمبوع األسبئلة المقدمبة .وكانبت مشباركة البرلمانيبات فبي
طببرح األسببئلة مرتفعببة مقارنببة مببع ببدد الن بواة الرجببال المتقببدمين باألسببئلة حي ب

بلببغ ببدد

البرلماني ببات المتق ببدمات بالسب بؤال ن ببائبتين اأنت ببين ف ببي الوق ببت ال ببذي يص ببل في ببه ببددهن ف ببي
المجلس التشريعي ال  17برلمانية أي بنسبة  %11.76أمبا بالنسببة للنبواة الرجبال فقبد
بلغ دد المتقدمين بالسؤال  12نائباً في الوقت الذي يصل ددهم فبي المجلبس التشبريعي
خل  116نائباً ،أي بنسبة .%10.34
 2.3.4ااستجوابات
وفق ببا للم بباد ( )75م ببن النظ ببام ال ببداخلي للمجل ببس التشب بريعي لع ببام  ،2006يح ببق للعض ببو
محاسبببة الببوزير أو الببوزار واسببتجوابهم ببن أمببر يريببد معرفتببه حقيقتببه أو التحقيببق مببن حصببول
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واقعة لم بها ومعرفة اإلجراءات التي اتخبذت أو قبد تتخبذ فبي أمبر مبن األمبور ،واالسبتجواة
أخطر من السؤال ألنه قد ينتهي بطرح الأقة بالوزار أو الوزير ،ويشترط باالستجواة أن يكون
واضحا ومحددا لألمور المراد االستفسار نها بدون أي تعليق ،ويشترك فبي مناقشبة موضبوع
المناقش ب ببة العض ب ببو المس ب ببتجوة وك ب ببل م ب ببن يرغ ب ببة م ب ببن األ ض ب بباء االش ب ببتراك ف ب ببي المناقش ب ببة،
واالسب ببتجواة ووفقب ببا لب ببنص المب بباد  80مب ببن النظب ببام الب ببداخلي للمجلب ببس التش ب بريعي الفلسب ببطيني
215

األسبقية ل سائر المواد المدرجة ل جدول األ مال ما دا األسئلة.

وجه أ ضاء المجلس التشريعي حت  )3( 2007/7/5استجوابات لعدد مبن البوزراء ،أولهبا
كببان لببوزير الداخليببة اللبواء نصببر يوسببف فيمببا يتعلببق بحادأببة اقتحببام سببلطات االحببتالل لسببجن
أريحا واختطاف األمين العام للجبهة الشعبية واللواء فؤاد الشوبكي وبقية المعتقلين.
ولم تعرض رئاسبة المجلبس التشبريعي اسبتجوابين :األول مقبدم لبوزير الداخليبة سبعيد صبيام
مببن كتلببة فببتح البرلمانيببة ،الببذي يتعلببق بإنشبباء القببو التنفيذيببة التابعببة لببوزير الداخليببة مباشببر،
والأاني قدمه بسام الصالحي موجه لوزير التربية والتعليم ناصر الدين الشا ر ،ويتعلق بتبأخر
216

توزيع الكتة المدرسية للفصل األول في المدارس الحكومية.

شبباركت البرلمانيببات فببي المجلببس التشبريعي فببي الببدور العاديببة األولب فببي تقببديم اسببتجواة
واحببد ،الببذي تببم رضببه مببن قبببل رئاسببة المجلببس لب نصببر يوسببف" وزيببر الداخليببة" مببن قبببل
البرلمانيببة /خالببده ج برار ببن أ ضبباء المجلببس التش بريعي الببذين قببدموا االسببتجواة ،وهببم خالببده
ج ب برار /جميب ببل مجب ببدالوي /قب ببيس أبب ببو ليل ب ب  /بسب ببام الصب ببالحي /محمب ببود الرمحب ببي /مصب ببطف
215
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حرة ،جهاد ،)2008(،تقييم األداء للدور التشريعية األول  ،2007-2006مصدر سبق ذكر ،ص .41
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البرغوأي ./في نهاية االستجواة وبعد االستماع ألسبئلة النبواة ورد النائببة خالبده جبرار التبي
أ لنت دم اقتنا ها برد الوزير ،أكبد رئبيس المجلبس" زيبز البدويك" أن اللجنبة بقبرار المجلبس
رقم( )1/2/1019ستقوم بمتابعة هذا الموضوع ،واطالع المجلس ل نتائج ملها.
نلحببظ مببن خببالل ببرض الجزئيببة الخاصببة باالسببتجوابات ،بببأن البرلمانيببات قمببن باسببتخدام
االستجواة كوسيلة للرقابة ل أ مال الحكومة ،وهذا الدور الرقابي المهم يتطلة نواة لب
قببدر كبيببر مببن المعلومببات والخبببر القانونيببة التببي تمكنببه مببن التعامببل مببع موضببوع االسببتجواة
بمهنية ومعرفة إلأبات موقفه ضد الوزير المستجوة.
معظم االستجوابات الموجهة من المجلس التشريعي تم الرد ليها واالكتفاء باإلجابة.
لم تنتهي أي من االستجوابات الموجهة من البرلمانيات الب طبرح الأقبة بالحكومبة أو بأحبد
الوزراء.
 3.3.4مناقشة البيانات الوزارية.
وبموجة أحكام الماد ( 15الفصل الخبامس) مبن النظبام البداخلي للمجبس التشبريعي للعبام
 2006ف ببإن ك ببل حكوم ببة تؤل ببف أن تتق ببدم ببيانه ببا ال ببوزاري الب ب المجل ببس التشب بريعي م ببن اج ببل
مناقشته ألغراض منح الأقة بالحكومة أو حجة الأقة نها ،وفي حبال قبام المجلبس باألغلبيبة
المطلقة بحجة الأقة ن الحكومة أو ن واحد منهم يقوم رئيس السلطة الوطنية بتقديم بديال
217

في الجلسة التالية ل أن ال يتجاوز مو دها أسبو ين من تاريخ الجلسة األول .

217
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خببالل الببدور العاديببة األول ب الممتببد لعببام ونصببف العببام تشببكيل حكومتببان ،وقببد تقببدمت
الحكومببات المشببكلة ببيانببات و ازريببة للحصببول ل ب أقببة المجلببس ،وتعببد المناقشببات البيانببات
الو ازريببة مببن المناسبببات الهامببة لمناقشببة الخطببط والسياسببات الحكوميببة وتوجهاتهببا ومشبباريعها
المس ببتقبلية وم ببدى ق ببدر أشخاص ببها لب ب تحقي ببق ذل ببك ،وس ببنناقش ف ببي ه ببذه الجزئي ببة كلم ببات
البرلمانيات ومالحظاتهن ومطالبهن ،والحكومات التي تشكلت في حيا هذا المجلس هي:
أوا  :مناقشااة البيااان الااوزاري لحكومااة العاشاارا برئاسااة إسااماعيل ننيااة والتااي تشااكلت فااي
.2006/3/28
الجاادول رقاام ( )1-8محاااور ومطالااب ومالحظااات البرلمانيااات فااي مناقشااة البيااان الااوزاري
للحكومة العاشرا برئاسة إسماعيل ننية.218
النسااااابة المئوياااااة فاااااي مطالب ومحاور مناقشة البرلمانيات للبيان الوزاري

انتمامات البرلمانياات

المو وع

( نسبة تقريبية)

%10

مطالبة الحكومة بالتوضيح حول كيفية تحقيق االستأمار االقتصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببادي

والتنمية المستدامة في ظل خغالل المعابر المستمر و دم والمالي

االستقرار السياسي .جلة المستأمرين من الخبارج بحاجبة
الب منبباخ سياسببي مسبتقر حتب يببتم اسبتأمار أمبوالهم ،مببا

هببي اآلليببات التببي يمكببن أن تكببون االسببتقرار الفلسببطيني.

التوسع في المشاريع اإلنتاجية والتأهيلية.
%18

الطموح بأن يكبون بدد البوزيرات أكأبر مبن وزيبره واحبده .شؤون الم أر

ا تب ببار تمأي ببل المب ب أر بالحكوم ببة بنس بببة  %4ت ارج ببع ببن

تمأي ب ببل المب ب ب أر الت ب ببي حص ب ببلت لب ب ب  .%12.5االهتم ب ببام
 218المعلومات الواردة في الجدول مستقاة من المحضر الحرفي للخطاب الوزاري للحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية
والمنعقدة بتاريخ 2006/3/28
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بببالم أر وتعزيببز حضببورها فببي م اركببز صببنع الق برار .د ببو
الحكومب ب ببة لمعالجب ب ببة قضب ب ببايا التهمب ب ببيش واإلقصب ب بباء التب ب ببي
تتعرض لها الم أر .

%15

التسبباؤل ببن مببا هببي خطببة فببك االرتببباط ومببا المقصببود الشببؤون السياسببية

بها.االهتم ب ب ب ببام بالش ب ب ب ببر يات ال ب ب ب ببأال

منظم ب ب ب ببة التحري ب ب ب ببر الداخلية

الفلسطينية ،الشر ية الدولية ،والشر ية العربية.

النسااااابة المئوياااااة فاااااي مطالب ومحاور مناقشة البرلمانيات للبيان الوزاري

المو وع

انتمامات البرلمانياات
( نسبة تقريبية)

%10

مطالبب ب ب ب ب ببة الحكومب ب ب ب ب ببة بعب ب ب ب ب ببدم الرضب ب ب ب ب ببوخ للض ب ب ب ب ب ب وطات الشببؤون السياسببية

الخارجية.المطالبببة بتوضببيح طبيعببة العالقببة مببع الربا يببة الخارجية
الدوليب ببة وموقفهب ببا منهب ببا التب ببي تشب ببكلت لمناقشب ببة موضب ببوع
خارطة الطريق .تأمين الجهبود إل طباء األهميبة للقب اررات

الدولي ببة ،وربطه ببا بم ببا يتناس ببة والمص ببلحة العلي ببا للش ببعة

الفلسطيني
%2

التسبباؤل ببن خطببة للتعلببيم العببالي المجبباني أسببو بكأيببر التعليم

%1

المطالب ب ببة بإيج ب بباد جس ب ببم خ الم ب ببي ق ب ببوي لتوض ب ببيح رؤي ب ببا الأقافة واإل الم

%2

د و الحكومة ال وضع سياسيات وبرامج سكانية تعالج االجتما ية

من الدول.

الحكومة داخليا ودوليا.

خشببكالية تفبباقم ببدد السببكان خاصببة فببي غببز  .االستفسببار
ببن اإللي ببة والخط ببط الت ببي م ببن خالله ببا يمك ببن للض ببمان

االجتمببا ي أن يقضببي لب الفقببر والبطالببة ،البحب

ببن

فرص للعمال  ،ومسا د المزار ين في تسبويق منتجباتهم
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بظل خغالل المعابر.المطالبة بتطوير الوضع الصحي.

األمنية والعسكرية

%13

طريقة التعامل مع االحتالل اإلسرائيلي

%20

انتقاد مضمون البيان الوزاري وا تباره ام وغيبر مفصبل البي ب ب ب ببان ال ب ب ب ببوزاري
وغي ب ببر واض ب ببح ،وأن البرن ب ببامج ل ب ببم يق ب ببدم حلب ب بوال ملي ب ببة وتشكيل الحكومة

لمواجهة االحتالل .الد و لتضمين البيان البوزاري لوأيقبة
االستقالل ،ومنظمة التحرير كممأل شر ي وحيبد للشبعة

الفلسطيني .غياة فليات التطبيق ن الخطاة الوزاري.
%10

المطالب ب ببة برف ب ببع مس ب ببتوى االهتم ب ببام باألس ب ببرى والمعتقل ب ببين شب ب ب ببؤون األسب ب ب ببرى

والالجئب ببين .التسب بباؤل ب ببن غيب بباة الق ب برار  194الخب بباص والمعتقلبين ،قضبية
بالالجئين ن برنامج الحكومة.

الالجئين.

نلحظ من خالل الجدول السابق ،تركيز البرلمانيات بشكل ام في مناقشة البيبان البوزاري
لحكومببة خسببما يل هنيببة ببن كيفيببة تطبيببق محبباور البرنببامج .شبباركت البرلمانيببات فببي محبباور
متعببدد  ،مببع انخفبباض فببي أخببرى مأببل محببور التعلببيم والخببدمات الصببحية .خضببافة الب اهتمببام
البرلمانيببات بقضببية الم ب أر بشببكل ملحببوظ خاصببة فببي قضببية ضببرور رفببع ببدد الببوزيرات فببي
الحكومة من واحبده الب أبال

للتناسبة وحجبم تمأيلهبا فبي المجلبس التشبريعي .باإلضبافة الب

التركيز ل ضرور القضاء ل كافة أشكال التمييز ضد الم أر وتهميشها اجتما يا.
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ثانيااا :مناقشااة البيااان الااوزاري لحكومااة الوحاادا الوطنيااة( الحكومااة الحاديااة عشاار) برئاسااة
إسماعيل ننية والتي تشكلت في :2007/3/17
الجاادول رقاام ( )1-9محاااور ومطالااب ومالحظااات البرلمانيااات فااي مناقشااة البيااان الااوزاري
للحكومة الوحدا الوطنية( الحادية عشر) برئاسة إسماعيل ننية.
النسبة المئوية في

انتمامات البرلمانيات

مطالب ومحاور مناقشة البرلمانيات للبيان
الوزاري.

( نسبة تقريبية)

%10

المو وع

أتمنببي ببأن تسببتطيع حكومببة الوحببد الوطنيببة االقتصادي والمالي.
بكسب ببر الحصب ببار االقتصب ببادي الب ببذي فب ببرض
ل الحكومة السابقة.

%15

ض ب ببرور أن ت ب ببولي الحكوم ب ببة قط ب بباع الب ب ببم أر شؤون الم أر
األهميب ببة الكبب ببرى ،وحمايب ببة حقوقهب ببا يتوجب ببة

خيجباد فليبات تضببمن هبذه الحقببول المطالبببة
بتشب ببكيل مجلب ببس أ ل ب ب لل ب ببم أر  ،لكب ببي تأخب ببذ

دورهببا فببي كببل الجوانببة تحديببدا فببي المجببال

السياسي.
%27

التشب ب ببديد ل ب ب ب ضب ب ببرور تطبيب ب ببق القب ب ببانون األمنية والعسكرية

وسيادته من اجل محاربة الفوض والفلتبان،
ومحاسبة كل من قتل فلسطينيا

%30

جعل قضية األسرى والمخطبوفين لب سبلم شؤون األسرى
األولوي ب ببات مش ب ببدد

ل ب ب ب ض ب ببرور تكأي ب ببف والمعتقلين ،وقضية

الجهب ببود مب ببن اجب ببل تحريب ببر رئب ببيس المجلب ببس الالجئين.
والن ب بواة وس ب ببائر األسب ببرى .التب ب بزام الحكوم ب ببة
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بر ايبة ببائالت الشبهداء واألسببرى والجرحب
وتوفير حياه كريمة لهم.
تحوي ب ببل البي ب ببان ال ب ببوزاري الب ب ب خط ب ببة م ب ببل مناقشة البيان الوزاري

%5

واليات تنفيذ ملزمة للحكومة

المطالبب ب ب ببة بفب ب ب ببتح ح ب ب ب بوار خقليمب ب ب ببي و ربب ب ب ببي الشؤون السياسية

%5

واس ببالمي لتقل ببع ه ببذه الحكوم ببة م ببن ال ببديون الخارجية ،والداخلية

المأقلب ب ب ببة ليهب ب ب ببا .تشب ب ب ببكيل مجلب ب ب ببس أ ل ب ب ب ب

للمفاوض ب ب ببين الفلس ب ب ببطينيين .تش ب ب ببكيل لجن ب ب ببة
وطني ب ببة م ب ببن اج ب ببل المس ب بباهمة ف ب ببي تحقي ب ببق

المصالحة و ود السلم األهلي.

المطالبة بتشكيل مجلس أ ل ير

%4

ويراقة اجتما ي

كب ببل حب بباالت االنفب ببالت ويسب بباهم فب ببي السب ببلم
االجتم ب ب ببا ي م ب ب ببن اج ب ب ببل تحقي ب ب ببق البرن ب ب ببامج

السياسي واالقتصادي

صببياغة قببانون يسببمح بببإجراء اسببتفتاء ل ب

%4

ك ب ببل م ب ببا يط ب ببرح م ب ببن قض ب بباياهم .المطالب ب ببة

قانوني

بضب ببرور اإلشب ببار ال ب ب خن نظب ببام االنتخب بباة

تعددي قائم ل أساس القانون النسبي.

نالحظ من خالل استعراض مناقشة البرلمانيات للبيان الوزاري لحكومة الوحد الوطنية
برئاسة خسما يل هنية:
 جاء البيان الوزاري لحكومة الوحد الوطنية شامال ،يلبي رغبات معظم النواة وتطلعاتالشعة الفلسطيني ،وقد تناولت البرلمانيات جوانة ديد من هذا البيان كما أوضحنا
في الجدول السابق.
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 ركزت البرلمانيات ل ضرور االهتمام بقضايا األسرى وأهالي الشهداء ،وظهر اهتمامالبرلمانيات في المحور األمني ،بينما جاء االهتمام بالمحاور األخرى ضعيفا ال حد
ما .وغاة ن هذه المحاور فيما يتعلق بالتعليم ،والصحة والأقافة واإل الم.
 -المواضيع التي تختص بشؤون الم أر كانت امه وغير مفصلة ،ل

سبيل المأل لم

تطالة البرلمانيات في مكافحة بطالة النساء ،وتوأيق مل الم أر في المنزل ،قانون
األحوال الشخصية.
 لم تظهر البرلمانيات ،اهتمام ملموس في المحور االقتصادي والمالي. 4.3.4مشااااركة البرلمانياااات فاااي الرقاباااة بشاااكل منفااارد أو مااان خاااالل اللجاااان البرلمانياااة
للمجلس التشريعي.
تحب ببدأنا فب ببي السب ببطور السب ببابقة ب ببن مشب بباركة البرلمانيب ببات فب ببي المجلب ببس التش ب بريعي الأب بباني
و ضويتهن في اللجان الدائمة في المجلس ،كما تحبدأنا بن مسباهمة البرلمانيبات فبي اللجبان
الدائمة ودورهن في المجال التشريعي ،والتسباؤل البذي يتببادر لألذهبان فبي هبذا المضبمار مبا
هو الدور الذي اضطلعت به البرلمانيات في المجال الرقابي من خالل ملهن في اللجان.
من خالل الواقع العملي ترتبط فا لية اللجان في المجال الرقابي بقو وفا لية رئيس مقبرر
اللجنب ببة بالدرجب ببة األول ب ب  ،وبأ ضب بباء اللجنب ببة فب ببي الدرجب ببة الأانيب ببة ،فمت ب ب كب ببان رئب ببيس اللجنب ببة
وأ ضبباءها فببا لين ،ظهببر ذلببك مببن خببالل تكأيببف اجتما ببات هببذه اللجببان وتنظببيم الزيببارات
الميدانية المنتظمة والمستمر لو ازرات السلطة ومؤسساتها ،ود و المسئولين للجنة واالستماع
خليهم ،واصدار التوجهات الالزمة لذلك ،ومتابعة ذلك من خالل ما يملكه المجلس من وسبائل
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219

رقابية،

لهذا سنركز من خالل هذه الجزئية بشكل رئيسي ل مدى فا لية البرلمانيات في

ممارسة دورهن الرقابي في لجان مجلس النواة.
ش بباركت البرلماني ببات ف ببي المجل ببس التشب بريعي م ببن خ ببالل ض ببويتهن ف ببي اللج ببان الدائم ببة
بببالجوالت الرقابيببة والتفتيشببية التببي كانببت تعقببدها مببع الببوزراء والمسببئولين الحكببوميين ،وكببذلك
الشكاوي التي كانت تقدم من المواطنين.
فقبد زارت لجنبة شبؤون األسبرى فبي البدور العاديبة األولب  ،والتبي كانبت النائببة خالبد جبرار
رئيسببة لهببا وزار شببؤون األسببرى لمتابعببة سببير العمببل ومتابعببة شببكاوى الم بواطنين ،كمببا قامببت
أيضا بزيارات متعدد لوزار المالية وديوان الرقابة العام ،ومكتة قاضي القضا أيضبا لمتابعبة
سببير العمببل ومتابعببة قضببايا المبواطنين ،باإلضببافة خلب زيببار كببل مببن بلديببة بيبت لحببم ورام هللا
ومجلس قروي مردا.

220

وم ببن خ ببالل وظيف ببة الب برئيس الت ببي شب ب لتها خال ببد جب برار ف ببي لجن ببة األس ببرى ،وف ببي نيس ببان
 ،2007قام ببت بزيب ببار لب ببوزار شب ببؤون األسب ببرى ،لإلطب ببالع ل ب ب

مليب ببة تطبيب ببق قب ببانون ر ايب ببة

األسببرى ،ومببن خببالل ضببويتها فببي لجنببة الرقابببة العامببة وحقببول اإلنسببان التقببت خالببد ج ب ارر
مسببئول الببدفاع المببدني ،ووزيببري األشب ال العامببة والعمببل ضببمن تقصببي الحقببائق حببول حادأببة
221

محطببة المحروقببات.

و ملببت النائبببة مببن خببالل ت أرسببها لجنببة الشببهداء واألسببرى والجرح ب

والمقاتلين القبدام  ،لب القيبام بعبد زيبارات للمعتقلبين لبدى السبلطة الوطنيبة ،واإلطبالع لب

219
220

محمد ،جبريل( )2007األداء البرلماني ،1مصدر سبق ذكر ،ص .66

221محمد ،جبريل( )2007األداء البرلماني ،2مصدر سبق ذكره ،ص 64
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أوضا هم ،وزيار مقر األمبن الوقبائي ،لمتابعبة موضبوع المعتقلبين السياسبيين ،ومتابعبة وضبع
222

الذين تم ا تقالهم واال تداء ليهم في المسير الرافضة لمؤتمر أنا بوليس.

ومن خالل لجنة الحكم المحلي والتي كانت النائبة ربيحه ذياة مقر ار لها ،قامت بمتابعات
ددية في الصبحة والبديوان واإلدار والتنظبيم والماليبة والداخليبة ،باإلضبافة خلب زيبارات تفقديبة
لبلدية بيرزيت وبلدية رام هللا ،واتحاد الهيئات المحلية في محافظة رام هللا .والقيام بزيار لمدير
223

مركز اإلصالح ،واطلعت من مديرها ل أوضاع ومشاكل هذه المراكز.

ومببن خببالل ضببويتها فببي لجنببة القضببايا االجتما يببة والسياسببية ،قامببت النائبببة سببحر القبوا
سببمي فببي العديببد مببن األنشببطة الرقابيببة ،فقببد اتصببلت مببع مببدير مستشببف الحكببومي واإلطببالع
ل ب ب أخب ببر مسب ببتجدات اإلض ب براة ،باإلضب ببافة خل ب ب متابعب ببة قضب ببية مقتب ببل شب بباة ل ب ب أيب ببدي
مجهولين ،والعمل ل مراجعة وزار التموين للوقوف ل أخر معلومات ن وجود مواد غير
صالحة لالستهالك البشري في احد المصانع.
كم ببا اجتمع ببت بتشب برين أول ببام  ،2007ب ببوزير التربي ببة والتعل ببيم لبحب ب

قض ببايا وش ببكاوى

م ببوظفين وطلب ببة ،وف ببي مض ببمار متابع ببة قض ببية اإلص ببالح المتبع ببة ف ببي المح بباكم الفلس ببطينية،
اجتمعت النائبة برئيس مجلس القضاء األ ل في رام هللا ،ورئيس محكمة بدايبة الخليبل و بدد
مبن القضبا واإلطبالع لب سبير خطبة اإلصببالح المتبعبة فبي هببذا اإلطبار .واالجتمباع بمببدير

222

محمد جبريل ( )2007األداء البرلماني  ،7مصدر سبق ذكر ،ص.62 .74 ،

223

محمد ،جبريل ( )2007األداء البرلماني  ،3ص  ،65و األداء البرلماني  2ص  ،67األداء البرلماني  ،1ص  ، 68األداء
البرلماني  64 ،8بانوراما.64 ،68،8 ،1 ،67 ،2 ،65 ،3،
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وزار األشب ب ال العام ببة واإلط ببالع لب ب س ببير العم ببل ف ببي خ بباد ا م ببار البي ببوت الت ببي ه ببدمها
224

االحتالل.

قامت النائبة سمير حاليقة من خالل ضويتها فبي لجنبة األسبرى والشبهداء ولجنبة الرقاببة
وحقببول اإلنسببان نشببطت النائبببة فببي متابعببة قضببايا المعتقلببين لببدى األجهببز األمنيببة واإلطببالع
ل ظروفهم وأوضا هم ،وقامت من خالل التنسيق بزيار مكتة تربية جنوة الخليل.
ومببن خببالل ضببويتها فببي لجنببة الالجئببين ولجنببة الرقابببة وحقببول اإلنسببان شبباركت النائبببة
نعيمة الشيخ لي ،في العديد من األنشطة الرقابية فقد اجتمعت مع القائم بأ مال بلدية رفبح
في نيسان  ،2007لبح

مشاكل خاصة بالمحافظة واالجتماع مع لجنبة العباملين فبي البلديبة

لمناقشة األزمبة الماليبة التبي تمبر بهبا البلديبة ،واإلطبالع لب المعيقبات التبي تحبول دون قيبام
البلدية بعملها ل أكمل وجه ،وسبل المسا د في حلها ،باإلضافة خل قيامها بزيبارات لمقبر
225

الشببرطة واألمببن الوقببائي وجهبباز المخببابرات بهببدف اإلطببالع ل ب الخطببة األمنيببة،

وخببالل

ضوية النائة سبهام أاببت فبي لجنبة التربيبة والتعلبيم ،قامبت بمتابعبة قضبايا متعبدد فبي وزار
التربي ببة والتعل ببيم .به ببدف الوق ببوف تجهيب بزات مكت ببة التعل ببيم الع ببالي ال ببذي س ببيفتتح ف ببي مدين ببة
226

طولكرم.

وخالل ضوية النائة راوية الشوا في لجنة الموازنة ،فقد قامت باالتصال مع وزير الأقافة
بسام ألصالحي لإلطالع ل أمور الوزار ومناقشة موضوع الحكومة ومبا يرتئيبه فبي المرحلبة

224محمد جبريل( )2007األداء البرلماني  ،1-7ص 87.82
225

محمد ،جبريل ( )2007األداء البرلماني  2ص .134

226

محمد ،جبريل ( )2007األداء البرلماني  ،1ص .46
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القادمببة ،كمببا أقامببت باتصببال مببع وزيببر الخارجيببة زيبباد أبببو مببر ومناقشببة موضببوع الحكومببة،
وم ببع م ببدير دائ ببر الموازن ببة العام ببة ف ببي وزار المالي ببة لإلط ببالع لب ب الموازن ببة .227كم ببا قام ببت
باإلطالع ل مشاكل بلديات القطاع ،و ملت ل زيار وزار الشؤون االجتما ية فبي شبهر
228

نيسان لعام  2007لإلطالع ل نشاطها ومشاكلها.

وفببي نفببس المضببمار انخفببض الببدور الرقببابي لكببل مببن البرلمانيببات جهبباز أبببو زنيببد ،ومن ب
منصور ،ونجا أبو بكر ،أما انتصبار البوزير لبم تقبم ببدورها الرقبابي مبن خبالل ضبويتها فبي
لجن ببة الموازن ببة ولجن ببة الرقاب ببة وحق ببول اإلنس ببان ،وذل ببك بس بببة ت يي ببر الس ببلطات و ببدم تع بباون
المجلس الحالي في مسائلة الوزراء خصوصا في قضية الفلتان األمني.
 5.3.4مشاركة البرلمانيات في المناقشة العامة وطرح الق ايا.
بموج ببة النظب ببام البببداخلي للمجلب ببس وحسبببة المب بباد ( )30يحب ببق أل ضببباء أن يتق ببدموا خل ب ب
المجلس بطلة مناقشة أي أمر من األمبور وطبرح القضبايا ،وتهبدف طبرح القضبايا خلب تببادل
البرأي والمشببور بببين المجلببس والحكومببة ،ويشببترط بدم تقببديم طلببة الكببالم فببي موضببوع محببال
خل خحدى اللجان خال بعد تقديم تقريرها.

227
228

محمد ،جبريل ( )2007األداء البرلماني ،1ص .100
بانوراما فذار( ،)2007األداء البرلماني ،2،النائبة راوية الشوا( مستقلة)ص.99
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الجدول رقم ( )1-10عدد طلبات المناقشة والق ايا العامة ومسانمة البرلمانيات فيها من
آذار 2007-وحتى تموز.2007-
أسماء

229

مجموع

مجموع

المجلس التشريعي

ت

بطلب

المناقشة

بطلب

البرلمانيات في

المتقدمات بطلب

البرلمانيا

المتقدمات

المتقدمين

المناقشة

م مون طلب المناقشة

المناقشة.

مناقشة.

جهاد أبو زنيد

1

18

سهام أابت

2

18

-فذار-

قضية القدس ومعانا مواطنيها.

2007
سحر القوا سمي

-فذار-

ض ب ب ب ب ب ببرور تق ب ب ب ب ب ببديم المخطئ ب ب ب ب ب ببين

2007

الداميبة

والمسئولين ن األحدا

التب ب ببي وقعب ب ببت خب ب ببالل االقتتب ب ببال
الداخلي للقضاء

نجا أبو بكر

1

18

-فذار-

انتصار الوزير

1

18

_فذار-

جهاد أبو زنيد

1

23

2007

ض ب ببرور تش ب ببكيل مج ب ببالس لي ب ببا

لالقتص ب ب ب بباد والم ب ب ب ب ب أر ومجب ب ب ب بباالت
أخرى.
طرحت قضية الفلتان األمني

2007
 نيسب ب ب ب ب ب ب ببان -انتقببدت اجتمبباع المجلببس م برتين2007

فقببط خببالل أمانيببة شببهور ،المببر

األول ب مببن اجببل القببدس والأانيببة

مببن اج ببل األسببرى ،ونوه ببت خلب ب

تقريببر لجنببة األسببرى ،لببم يتطببرل

229

المعلومات الوارد في الجدول مستقا  ،األداء البرلماني( .1،2،3،4،7،8 ،)2007بانوراما ،المركز الفلسطيني لتعميم

الديمقراطية وتنمية المجتمع .رام هللا.
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لقض ببية جأب ب

األس ببرى والش ببهداء

فببي الأالجببات اإلسبرائيلية ود ببت

خلب ب ض ببرور االهتم ببام باألس ببرى
الع ببرة وأس ببرى الق ببدس وال ببداخل،
وضب ببرور تفعيب ببل الق ب برار الب ببوزاري

الخ ب بباص بع ب ببالو أس ب ببرى الق ب ببدس
البذي اقببر ولبم ينفببذ ،كمببا رأت أن
هنبباك تمييببز ل ب أسبباس حزبببي

في الوظائف العمومية.
مجموع

مجموع

أسماء

المجلس التشريعي

ت

بطلب

المناقشة

بطلب

البرلمانيات في

المتقدمات بطلب

البرلمانيا

المتقدمات

المتقدمين

المناقشة

م مون طلب المناقشة

المناقشة.

مناقشة.

سهام أابت

1

23

 -نيسب ب ب ب ب ب ب ببان -طرح ب ببت ض ب ببرور ت ب ببوفير ش ب ببرطة

نجا أبو بكر

1

23

 -نيسب ب ب ب ب ب ب ببان -طالبببت با تبببار األغ بوار منطقببة

سحر القوا سمي

1

23

-نيس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان -طرح ب ببت ض ب ببرور تق ب ببديم الخط ب ببة

هدى القريناوي

1

23

من منصور

1

11

2007
2007
2007

قضائية وليس " كتائة مسلحة"

منكوبة.

األمني ب ب ب ب ببة للحكوم ب ب ب ب ببة للمجلب ب ب ب ب ببس

لمناقشتها
 نيسب ب ب ب ب ب ب ببان -انتقببدت جببدول األ مببال با تببباره2007

غيب ب ببر كب ب ببافي ،وطالبب ب ببت بجلسب ب ببة

مفتوح ب ب ب ب ب ببة لمناقش ب ب ب ب ب ببة القب ب ب ب ب ب بوانين
المتكدسة

تم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوز -طرح ب ببت ب ب ببر اإل ب ببالم قض ب ببايا
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2007
جميلة الشنطي

1

11

مريم فرحات

1

11

هدى القريناوي

1

11

ح ببول المعتقل ببين السياسبببيين فب ببي

سجون الضفة.

تموز 2007-طرح ب ب ببت تش ب ب ببكيل لجن ب ب ببة حب ب ب بوار
وطن ب ب ب ببي بعي ب ب ب ببد

ب ب ب ببن األجن ب ب ب ببد

األمريكية واإلسبرائيلية ،وتضبمين

المنبباهج م بواد أكأببر حببول مدينببة
القدس وأهميتها.

تموز 2007-طالببت بسبن قبانون يمنبع التنببازل
ن القدس.
تموز 2007-طالبب ب ب ببت بإرسب ب ب ببال رسب ب ب ببالة خل ب ب ب ب

مجلس الشعة المصري للضب ط

من أجل فتح معبر رفح.

نلحظ من خالل الجدول السابق الحقائق التالية:
 اهتمام النواة والبرلمانيات في القضايا األمنية التي تختص بالشعة الفلسطيني ،وانهاءحاالت الفلتان األمني ،ويبرز االهتمام األكبر في القضايا المطروحة في قضية القدس.
-

قدمت البرلمانيات طلبات المناقشة خالل العام  )10( 2007طلبات من أصل 58
طلة أي بنسبة  .%17.24وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع نسبة تمأيلهن في المجلس
التشريعي الأاني ،والبال ة  .%12.78حي

يتضح من هذه النسبة بأن مشاركة

البرلمانيات في طرح القضايا وطلبات المناقشة كانت قوية.
لم تقدم البرلمانيات قضايا خاصة بالم أر  ،سوى قضية واحده من النائبة نجا أبو بكر
طرحت فيها بشكل ام تشكيل مجالس ليا لالقتصاد والم أر وقضايا أخرى.
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 شاركن  9برلمانيات من أصل  17نائبة في طرح قضايا امة خالل العام ،2007وهنالك برلمانيات مأل هدى القريناوي ونجا أبو بكر ،سحر القوا سمي ،طرحن أكأر من
قضية خالل العام نفسه.
 مشاركة البرلمانيات في المجلس التشريعي في جميع طلبات المناقشة التي تم مناقشتها. لم تتقدم البرلمانيات في المجلس التشريعي الأاني بمفردهن بطلة للمناقشة العامة ،بلكانت مساهمتهن من خالل المشاركة في الطلبات التي يقدمها أ ضاء المجلس.
 من المالحظ بأن مساهمة البرلمانيات في المجلس التشريعي الأاني ،ساهمن بشكل فا لفي المناقشات العامة التي أجراها المجلس التشريعي خالل الدور العادية األول  ،سواء
من خالل المشاركة الفا لة مع الزمالء النواة في تقديم هذه الطلبات والنجاح في قد
الجلسات ،أو من خالل المشاركة الفا لة ند طرح هذه الطلبات للمناقشة.

الفصل الخامس
في تقييم أداء مجلس النواب في المجلس التشريعي الثاني لعام  2006والبرلمانيات.
من الصعة أن نقيم أداء البرلمانيات في المجلس التشريعي الأاني بمعزل ن تقييم األداء
العببام للمجلببس ،وسببيكون هببذا التقيببيم لب أسبباس مببا أنج بزه المجلببس وفقببا لألرقببام والمعطيببات
التشريعية والرقابيبة ،ومبن خبالل فا ليبة المجلبس التشبريعي بالمخرجبات التبي اقرهبا و الوسبائل
الرقابية التي أستخدمها ،وحت يستقيم تقييم األداء التشريعي للمجلس سيتم تقيم فا لية اللجان
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البرلمانية الدائمة ،لنصل في نهاية المطاف لتقييم منفصل ألداء البرلمانيبات بن األداء العبام
لمجلببس النبواة .وإلضببفاء المزيببد مببن الموضببو ية لب هببذا التقيببيم تببم الرجببوع خلب اسببتطالع
أجراه مركز بانوراما المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع ،فيما يختص برضا
المجتمع الفلسطيني ن أداء المجلس التشريعي الفلسطيني الأاني.
 1.5اللجان البرلمانية الدائمة.
سبق وان ذكرنا خن للجان البرلمانيبة وظبائف تشبريعية ورقابيبة ،ففبي المجبال التشبريعي قببل
وبعببد التئببام المجلببس التش بريعي تببم تقببديم ببدد كبيببر مببن مشبباريع الق بوانين ،وهببي تشببتمل ل ب
القوانين المقترحة من قبل النواة ،وما قدمته الحكومة السابقة ،ووفقا للنظبام البداخلي للمجلبس
التشبريعي الفلسببطيني فببإن هببذه القبوانين سببتحال للجببان لد ارسببتها ورفببع التوصببيات بشببأنها ،وقببد
نهضت اللجان البرلمانية للقيام بوظائفها التشبريعية مبن د ارسبة القبوانين متوخيبة ببذلك مصبلحة
الوطن والمواطن ،ولكن تعطيل المجلس التشريعي -قد المجلبس  27جلسبة منهبا  15جلسبة
ادية و 10جلسات طارئة وجلسة استقبال واحده موز ه  25جلسة في الدور العاديبة األولب
230

وجلسببتان فببي الببدور غيببر العاديببة األول ب -

خضببافة لعببدم انتظببام قببد اجتما ببات اللجببان

بسبببة ببدم الت بزام الن بواة فببي الحضببور ،حببال دون خنهبباء المجلببس مناقشببة مشبباريع الق بوانين
واحالتهبا خلب البرئيس للمصببادقة ليهبا ،فلبم يحببل مبن مشباريع القبوانين سبوا خمسبة بعبد موافقببة

230

المجلس التشريعي الفلسطيني ،2006 ،لمزيد من اإلطالع النظر الرابط التالي:
 .http://www.pal-plc.org/index.php/2010-07-14-10-44-11/-1997-2006.htmlاسترجعت بتاريخ -30
.2010-12
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اللجنببة القانونيببة ليهببا ،وهببي ر ايببة الجرح ب  ،الشببؤون االجتما يببة ،الهيئببة العامببة للبتببرول،
ر اية الشباة ،مكافحة المخدرات ،التنظيم النقابي ،القضاء الشر ي ،القضاء العسكري.231
أما في المجال الرقابي فقد ترسخ لبدى اغلبة اللجبان الدائمبة فبي المجلبس التشبريعي الأباني
مفهبوم العمبل الميبداني ،مبن خبالل الزيببارات الميدانيبة للبو ازرات والبلبديات والبدوائر والمؤسسببات
الحكوميببة والوقببوف ل ب واقببع قيامهببا بالواجبببات المنوطببة بهببا ،ومببدى صببحة الخدمببة ألمببؤداه
منهببا للم بواطنين ،وقببد أوضببحنا سببابقا مببا قامببت بببه اللجببان التببي شبباركت بهببا البرلمانيببات فببي
المجلس التشريعي من زيارات ميدانية في هذا الشأن ،وهذا األسلوة ترسخ في اغلبة اللجبان.
ولببم يببؤأر تعطببل سببير مليببة المجلببس التش بريعي ل ب أداء اللجببان أو أ ضبباءها فببي القيببام
بدورها الرقابي فقد تابعت اغلة القضايا التي تهم شأن البوطن والمبواطن والرقاببة لب أ مبال
الو ازرات والدوائر الحكومية ،ومتابعة شكاوى المواطنين ،وقد ملت اللجان في بعض القضبايا
كو ازرات ظل ،فلجنة الطاقة والمصادر الطبيعية والبيئية ل سببيل المأبال كانبت مراقببة لب
أ مب ببال وزار التخطب ببيط وسب ببلطة األ ارضب ببي وسب ببلطة جب ببود البيئ ببة ووزار الحكب ببم المحلب ببي ووزار
الز ار ببة ،و الجببت هببذه اللجنببة نفسببها قضببايا تتعلببق بس برقة الرمببال فببي شبباطئ القطبباع ،وغببن
غلة ل أداء الدور الرقابي االستفسار واالستماع ب ير المساءلة واالستجواة خال أنها دورها
الرقابي يبق فا ال مقارنة مع دورها التشبريعي فبي البدور العاديبة األولب والبدور غيبر العاديبة
الأانية.
لقد أأبتت تجربة اللجان الدائمة في المجلس التشريعي الأاني العديد من القضايا التالية:

231

محمد ،جبريل ( )2007األداء البرلماني ،1مصدر سبق ذكر ،ص .14

مطبوعات املركز الديمقراطي العربي

160

-

انت اللجان كأي اًر من دم اكتمال النصاة لجلساتها بسبة دم التزام النواة بالحضور.

 كانببت اجتما ببات اللجببان بببار ببن نقاشببات امببة وتوصببيات لببم تلببق تقببارير هببذه اللجببانوالتوص ببيات المرفق ببة به ببا ،نقاش ببا م ببن أ ض بباء المجل ببس الب بباقين بس بببة تعط ببل س ببير م ببل
المجلس التشريعي الأاني ،األمر الذي يكشبف بن أن اجتما بات اللجبان تبقب دون طائبل
في ظل دم انعقاد المجلس.
 انعكس حجم الكتل البرلمانية ل تمأيلها في اللجان الدائمة ،وقد تم توزيع وظيفة البرئيسوالمقرر ل هذا النحو.
 خن فا لية اللجان كانت ترتبط بشكل رئيسي بقو وشخصية الرئيس والمقرر.مببن خببالل أتمعببن بواقببع مشبباركة البرلمانيببات فببي اللجببان الدائمببة فببي المجلببس التش بريعي
الأاني يخرج بالمالحظات التالية:
 خن البرلماني ببات ف ببي مجل ببس النب بواة حص ببلن لب ب مقا ببد قيادي ببة ف ببي اللج ببان الدائم ببة من ببذتشكيلها في الدور العادية األول .
 لببم تمأببل البرلمانيببات بشببكل فا ببل فببي اللجببان الدائمببة( الموازنببة ،القانونيببة ،مصببادر الطاقببةالطبيعية والبيئة ،لجنة األمن والداخلية).
 اقتصرت مشاركة البرلمانيات في اللجان الدائمة في المجلس التشبريعي الأباني ،باالنضبمامال ب اللجببان الدائمببة القريبببة مببن اهتمببامهن ،ومببدى مع برفتهن( لجنببة التربيببة والتعلببيم ،لجنببة
القضايا االجتما ية ،لجنة الحكم المحلي).
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 خن أداء البرلماني ببات فب ببي اللجب ببان البرلمانيبببة الدائمبببة ف ببي المجلب ببس التش ب بريعي وم ببن خببباللالمعطيببات السببابقة كببان جيببداً رقابيببا ،أمببا تش بريعيا فكببان أدائهببن متوسببطاً ومببرد ذلببك ببدم
انتظام انعقاد جلسات اللجان.

 2.5في المجال التشريعي.
أنجز المجلس التشريعي الفلسبطيني الأباني لعبام  2006حتب نهايبة البدور السبنوية األولب
أالأبة قبوانين تتعلبق فبي الموازنبة العامبة ،كمبا ببادر المجلبس التشبريعي فبي تقبديم ( )21اقتبراح
بقانون كما بينبا سبابقا ،فيمبا أقبر المجلبس التشبريعي بالمناقشبة العامبة سبتة قبوانين( منهبا واحبد
ل ب جببدول أ مببال المجلببس التش بريعي السببابق) المقببدم بتبباريخ  ،2005/11/27وخببالل هببذه
الفتر أحال المجلس تسعة مشاريع للجان إلبداء الرأي فيها.
وكببان ينب ببي ل ب المجلببس فببي ظببل هببذه الببدور انجبباز العديببد مببن مشبباريع الق بوانين التببي
ت ط ببي احتياج ببات المجتم ببع الفلس ببطيني كاف ببة ف ببي المج بباالت السياس ببية واالقتص ببادية والأقافي ببة
واالجتما يببة والمتعلقببة بحقببول األف براد وحريبباتهم ،أو بتنظببيم القببات األف براد فيمببا بيببنهم ،أو
بتنظيم القة اإلفراد بالسلطة ،أو بتنظيم فئة معينة مأل المزار ين ،والمعلمين والعسكريين.
ولكن ،مسير ام ونصف العام من مل المجلس التشريعي ،قد أتسمت بالمناكفة الحزبية
بببين الكتلتببين الرئيسببتين ممببا منببع المجلببس مببن تأديببة واجبببه كمببا ينب ببي ،وقببد بببدأ الصبراع بببين
الكتلتببين م ببع ط ببرح محض ببر الجلس ببة ال ببو دا ي ببة الت ببي ق ببدت برئاس ببة روح ببي فت ببوح للتص ببويت
والمصببادقة ليهببا فببي أول جلسببة للمجلببس الجديببد ،حيب

انسببحبت كتلببة فببتح مببن الجلسببة قبببل
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التصويت ل هذا المحضر ،األمر الذي أدى الب رفبع الموضبوع للقضباء ،البذي أ باد ببدوره
القضية للمجلس ليبت فيها ،وقد قاطعت فتح جلسات المجلس في البداية ،أم لقت الموضوع
برهن القضاء.
باإلضبافة خلبي ذلبك تبأأير العامبل الخبارجي المتمأبل فبي االحبتالل اإلسبرائيلي ،حيب

قامبت

سلطات االحتالل با تقال دد مبن النبواة والبوزراء الجبدد البذي بلبغ بددهم  40بيبنهم رئبيس
المجلببس التشبريعي زيببز الببدويك ،ممببا خلببق هببذا األمببر دديببة قليلببة حاضببر تمنببع المصببادقة
لب ب قب ب اررات حكومي ببة ،كم ببا يمكنه ببا أن تحج ببة الأق ببة ببن الحكوم ببة ،وبالت ببالي اخت ببارت كتل ببة
حماس تعطيل الجلسات بحجة دم توفر النصاة القانوني وتأجيل الجلسة قبل مو دها ،رغم
توافق الكتل البرلمانية ل تشكيل شبكة أمان للحكومة ،خال أن الحكومبة واألغلبيبة المفترضبة
بقيت متخوفة من تمرير المجلس لقوانين وقرارات في غير صالح الحكومة.
كمببا يشببكل االنفصببال بببين الضببفة وغببز ،احببد األسببباة التببي طلببت سببير العمببل المجلببس
التشريعي في الدور العادية األول  ،حي

ي ية التواصل الفردي والقرية بين األ ضاء سواء

في المجلس أو في اللجان ،وال يشكل الفيديو كونفرنس غيبر نافبذ مؤقتبة ال اللتقباء األ ضباء
ببن البعببد ،كمببا أأببرت اال تببداءات ل ب مقببري المجلببس فببي كببل مببن الضببفة وغببز  ،وتببدمير
بعببض األجهببز والمحتويببات لب سببير ملببه .هببذه العوامببل مجتمعببة أأببرت لب طبيعببة مببل
المجلس التشريعي وتعطيل اهمم هامة والمتمألة في التشريع القانوني.
ل ب الببرغم مببن ذلببك فببإن المجلببس التش بريعي الأبباني فببي الببدور العاديببة األول ب قببد مببل
بحببرص فببي المجببال التشبريعي ،ومببا يببدلل لب ذلببك توصببيته بعببدم قبببول قب اررات بقببو القببانون
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أصدرها الرئيس و ددها أالأة قوانين تتعلق بالشركات وقطاع االتصاالت والسلطة القضبائية،
ولم يبت المجلس أيضا بأربع ق اررات بقوانين وهي ( قرار بقانون رقم( ) لسبنة  2006بشبأن
قبانون معبدل لقبانون اإلجبراءات الجزائيبة ،قبرار بقبانون رقبم (

) لسبنة  2006بشبأن قبانون

معبدل ألحكبام فبي قبانون أصبول المحاكمبات المدنيبة والتجاريبة ،قبرار بقبانون رقبم (

) لسبنة

 2006بشببأن قببانون معببدل ألحكببام فببي قببانون تشببكيل المحبباكم النظاميببة لسببنة  ،2001ق برار
بقانون رقم (

) لسنة  2006بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى).

وفببي ضببوء تعطيببل الجلسببات العامببة للمجلببس ،وتعطببل اللجببان ببن اجتما اتهببا ،لببم يقببم
المجلببس التش بريعي الأبباني بببأي دور تش بريعي ملمببوس ،فيمببا قببدم ( )5أ ضبباء مشببروع قببانون
بصببفة االسببتعجال ،وهببو مشببروع قببانون حببق العببود  ،ونببوقش فببي المجلببس بببالقراءتين األول ب
والأانية ،فيما كانت تستعد بعض اللجان لتقديم مشاريع قوانين أخرى ،لوال توقف المجلس ند
الجلسة العادية التاسعة والتي لم تعقد رغم تشكيل حكومة جديد وانعقاد الجلسة الخاصة بمنح
الأقة.
أما بالنسبة ألداء المجلس التشريعي الفلسطيني الأاني فبي مناقشبة مشباريع قبوانين الموازنبة
فق ب ببد ك ب ببان ض ب ببعيفاً لل اي ب ببة ،حيب ب ب

ل ب ببم ينظ ب ببر ف ب ببي مش ب بباريع قب ب بوانين الموازن ب ببة العام ب ببة لس ب ببنتين

 ،2006،2007هببذا مببن جانببة ،ومببن جانببة أخببر قببدمت الحكومببة العاشببر الموازنببة العامببة
 2007فب ببي نهايب ببة شب ببهر كب ببان الأب بباني  (2007أي بعب ببد أالأب ببة أشب ببهر ل ب ب المو ب ببد المحب ببدد
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لتقديمها) والحكومة الحاديبة شبر " حكومبة الوحبد الوطنيبة" قامبت بسبحبه إل باد النظبر فيبه
232

من قبل الحكومة.

أما بالنسبة ال مستوى األداء التشريعي في مناقشة مشاريع القوانين ،فقد اتضح من خالل
اإلطالع ل محاضر جلسات المجلس التشريعي بأن هناك ضعفاً في مسبتوى اغلبة النبواة
من الناحية التشريعية ،وتكاد المناقشات للتشريعات تنحصر ل

دد محدود من النواة ،خما

بسبة دم التحضير المسبق ،أو نتيجة دم االختصاص في موضوع التشريع المعروض.
أما بالنسبة لالقتراحات بقانون التي قدمها المجلس فقد بادر المجلس بتقبديم واحبد و شبرين
مقترحاً بقانون وهي نسبة جيد خالل ام ونصف ،خال انه لم ينجح في خخراج أي قبانون الب
حيز الوجود ،وهذه االقتراحات ما زالت لدى لجان المجلس ولم تحول للحكومبة لصبياغتها فبي
مشروع قانون.
في حصيلة الموضبوع تشبير اإلنجبازات التشبريعية بضبعف أداء المجلبس التشبريعي الأباني
خببالل الببدور السببنوية األول ب بحي ب

لببم يقببم المجلببس التش بريعي بببإقرار الق بوانين المدرجببة ل ب

جدول أ مالة طيلة الدور السنوية األول سواء بالقراء األول أو الأانية.
وبع ب ببد أن استعرض ب ببنا األداء التشبب بريعي لمجل ب ببس التشب ب بريعي الأ ب بباني لع ب ببام  ،2006وك ب ببذلك
استعرضنا لبألداء التشبريعي للبرلمانيبات فبي المجلبس التشبريعي بشبكل خباص يمكبن أن نخبرج
بالمالحظات التالية:

232

حرة ،جهاد ( )2008تقيم األداء للدور التشريعية األول  .2007-2006مصدر سبق ذكر ،ص .43
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-

تراوح أداء المجلس التشريعي فبي المجبال التشبريعي الأباني ببين القبو والضبعف ،فقبد
كان قويا في تقديم مقترحات مشاريع قوانين ،واتسبم بالضبعف فبي خحالبة هبذه القبوانين
لمشبباريع ق بوانين ،وكببان ذل بك بسبببة ببدم انتظببام جلسببات المجلببس التببي غلببة ليهببا
طابع المناكفات الحزبية بين كتلتي فتح وحماس.

 تمي ببز أداء المجل ببس التش ب بريعي الأ بباني لوظيفتبببه التشب بريعية بالضب ببعف ف ببي التحضبببيروالدراسة لمشاريع القوانين التي ستعرض ل المجلس ،ومبا يبدلل لب ذلبك اقتصبار
المناقشبات التشبريعية لب

ببدد محبدود مببن النبواة ،و لب الجهبة األخببرى فقببد كانببت

البرلمانيببات فببي المجلببس التش بريعي الأ باني يقمببن بالتحضببير والمشبباركة ،ويظهببر ذلببك
جليب ببا ف ب ببي التش ب بريعات الت ب ببي تخب ببص الفئ ب ببات المحرومب ببة والت ب ببي تعب بباني م ب ببن ض ب ببعف
خمكانياتهب ببا ،كمب ببا أن البرلمانيب ببات قب ببدمن مخالفب ببات ومالحظب ببات ل ب ب الق ب بوانين التب ببي
رضت من قبل لجان المجلس وهذا يدل ل مدى تعمقها وفهمها لبدورها التشبريعي
المنوط بها.
-

انببت لجببان المجلببس والمجلببس نفسببه مببن ببدم الت بزام كأيببر مببن الن بواة مببن حضببور
جلس ببات المجل ببس ،وق ببد اأ ببر ذل ببك ب ببدوره لب ب أداء المجل ببس التشب بريعي بش ببكل ببام
والتشريعي بشكل خاص ،خال أن التبزام البرلمانيبات فبي جلسبات المجلبس كبان واضبحا
 ،وه ببذا ي ببدل لب ب م ببدى و ببي البرلماني ببات بأهمي ببة التواج ببد المس ببتمر ف ببي المناقش ببات
التشب بريعية ،لم ببا ل ببذلك انعك بباس لب ب ال ببوطن والمب بواطن ،فم ببن خ ببالل اإلط ببالع لب ب
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محاضببر جلسببات المجلببس التش بريعي كببان هنالببك العديببد مببن المببداخالت مضببمونها
بأهمية اإلبال

ن مو د الجلسات قبل يوم أو أكأر.

 ضعف األداء التشريعي للجان المجلس فبي مجبال انجباز االقت ارحبات بقبوانين المحالبةخليها ،فمن ( )21اقتراحا بقانون ،لم يتم خقرار أي قانون .وفي هذا السيال يؤخذ لب
البرلماني ببات ف ببي المجل ببس التشب بريعي ب ببأنهن ل ببم تس ببت ل ه ببذا الض ببعف لخدم ببة قض ببايا
ومطالببة الم ب أر فببي تعببديل الق بوانين التببي تمببس أو تنببتقص مببن حقببول الم ب أر  ،وكببان
بإمكان البرلمانيات في المجلس التشبريعي مبن خبالل التواصبل مبع العديبد مبن النبواة
تقديم العديد من اقتراحات القوانين المتعلقة بالم أر  ،وقانون األحوال الشخصية ،وال اء
التميي ببز ب ببين الرج ببل والمب ب أر ف ببي األحك ببام الجزائي ببة وخاص ببة قض ببايا الش ببرف ،وق ببانون
الضببمان االجتمببا ي ،وقبوانين العمببل التببي تخببص المب أر فببي المجببال العببام والخبباص،
وقانون الجنسية ،وهنالبك العديبد مبن هبذه القبوانين التبي كبان بإمكانهبا تقبديم مقترحبات
لها.
 3.5في المجال الرقابي.
مارس المجلس التشريعي الأاني خالل الدور األول دوره الرقابي باستخدام وسيلة السبؤال
واالستجواة ال مناقشة البيانات الو ازرية ،وغاة ن هذه الوسائل طرح الأقة بالحكومة.
كانت البرلمانيات شريك فا ل مع أ ضاء مجلس النبواة فبي اسبتخدام هبذه الوسبائل ،وقبد
تفبباوت تببأأير األداء الرقببابي للمجلببس التش بريعي الأبباني خببالل العببام والنصببف فببي أداءه لببدوره
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الرق ببابي ،فق ببد ك ببان متذب ببذباً ب ببين الض ببعف والق ببو م ببن وس ببيلة ألخ ببرى كم ببا أوض ببحنا ف ببي أناي ببا
األطروحة.
 1.3.5السؤال:
السبؤال لببيس وسببيلة فعالببة للرقابببة وال يببؤدي بذاتببه الب مأببل هببذه الرقابببة ،كمببا انببه ال يقببيم
ح بوا ار امببا بببين المجلببس والحكومببة ،وانمببا يقتصببر األمببر فيببه ل ب ح بوار أنببائي محببدود بببين
السائل والمسئول ،وال يقصد ببه خجبراء رقاببة جما يبة ،وبالتبالي فالسبؤال ال يعبدو أن يكبون خال
وسيلة رقابية فردية من قبل أحد أ ضاء المجلس ل الحكومة ،ولكن تبق أهمية السؤال في
كون اإلجابة الوارد من الحكومة أو احد الوزراء تعد وأيقة يمكن الرجوع خليها ومحاسببة لب
233

أساس ما ورد من معلومات ووقائع في اإلجابة.

وقبد أسببتخدم المجلببس التشبريعي الأبباني هببذه الوسبيلة للرقابببة لب أ مبال الحكومببة والببوزراء
ل نطال متوسط ،حي

بلغ مجموع األسئلة الموجه حت تاريخ بين2007- 2006

بر

النبواة المختلفببين  28سبؤاال ،قبببل أن يببدخل المجلببس مرحلببة التعطيببل التببي بببدأت فببي صببيف
234

ببام 2007

هببذه األسببئلة وجهببت لكببل مببن وزيببري الداخليببة ،نصببر يوسببف وسببعيد صببيام،

ومحافظ سلطة النقد ،ووزير األوقاف والشؤون الدينية بواقع ( )3أسئلة.
ومب ببن خب ببالل االضب ببطالع لب ب ب واقب ببع اسب ببتخدام المجلب ببس التش ب بريعي الأب بباني بشب ببكل ب ببام
والبرلمانيات لهذه الوسيلة الرقابية نستطيع القول:

 233هيفاء أبو غزالة )2007( ،دراسات برلمانية إقليمية ،مصدر سبق ذكره ،ص .66
 234جاء تعطيل أ مال المجلس التشريعي الأاني خأر االنقالة العسكري لحركة حماس في قطاع غز ام يوم  14حزيران ،2007
وبعد أن رفضت كتلة حماس البرلمانية د و الرئيس محمود باس " أبو مازن" رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية افتتاح
الدور الأانية للمجلس التشريعي في .2007-7-11
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 استخدام السؤال من قبل مجلس النواة الأاني كان متوسط وغير ممارس بشكل جدي. ال يوجد أسئلة من المطروحة قد تحولت ال استجواة للنواة. تميببز أداء البرلمانيببات فببي اسببتخدام الس بؤال كوسببيلة للرقابببة بالمسببتوى الضببعيف ،فقببد تببمتوجيه سؤالين مبن أصبل ( )28سبؤاالً مبن قببل النائبة انتصبار البوزير ،ونجبا أببو بكبر بنسببة
منخفضببة بل ببت%7.1مببن مجمببوع األسببئلة المقدمببة ،ومرتفعببة مقارنببة مببع ببدد النبواة الرجببال
المتقدمين باألسئلة بحي

بلغ ددهم  12نائباً في الوقت الذي يصل ددهم في المجلس خل

115نائبب باً أي بنس بببة  ،%10.43أم ببا بالنس بببة لعبببدد البرلماني ببات المتق ببدمات بالسب بؤال الببببالغ
ببددهن نببائبتين اأنتببين مقارنببة مببع حجببم تمأببيلهن فببي المجلببس التشبريعي والبببالغ ببددهن 17
برلمانية أي بنسبة .%11.76
 أخببذ البعببد األمنببي حيب از مببن أسببئلة البرلمانيببات فببي المجلببس التشبريعي الأبباني خببالل الببدوراألول (الفلتان األمني ،السيارات غير المرخصة).
 2.3.5ااستجواب:
كان أداء المجلس التشريعي في الدور السنوية األول متوسبطا لجهبة اسبتخدام االسبتجواة
كوسبببيلة للرقاببببة ل ب ب أ مب ببال الحكومب ببة ،فمبببن أصب ببل ( )3اس ببتجوابات وجه ببا المجل ببس حت ب ب
منتصف صيف  2007تم مناقشة فقط استجواة واحد( استجواة وزيبر الداخليبة اللبواء نصبر
يوسف فيما يختص بحادأة ا تقال األمين العام للجبة الشعبية ورفاقه من سجن أريحا من قبل
قبوات االحببتالل) ،أمببا بقيببة االسببتجوابات فقببد كببان أصببحابها يكتفببون بببرد الببوزير ،ويمكببن خيبراد
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المالحظ ببات التالي ببة ح ببول اس ببتخدام النب بواة االس ببتجواة ف ببي المجل ببس التشب بريعي الأ بباني لع ببام
 2006والبرلمانيات:
 قدم المجلس التشريعي ( )3استجوابات وهي نسببة مقبولبة فبي ظبل بام ونصبف العبام مبنمل المجلس التشريعي ،مع األخذ بعين اال تبار لو استمر المجلس في القيام بأ ماله.
 كببان أداء البرلمانيببات فببي اسببتخدام االسببتجواة قويببا ،فمببن بببين أالأببة اسببتجوابات قببدمتبرلمانيبة اسبتجواة واحبد ،أي بنسببة  %33.33وهببي نسببة مرتفعبة بالنسببة لحجبم تمأببيلهن
في المجلس التشريعي والتي تصل ال .%12.78
 شاركت البرلمانيات في مناقشة االستجواة المقبدم للبواء نصبر يوسبف فيمبا يتعلبق بحادأبةاقتحبام قبوات االحبتالل لسببجن أريحبا وا تقببال األمببين العبام للجبببة الشبعبية لتحريببر فلسببطين
واللواء فؤاد الشوبكي وبقية المعتقلين.
 3.3.5مناقشة البيانات الوزارية:
ال تعد مناقشة البيانات الو ازريبة وسبيلة رقابيبة كونبه لبم يصبدر بن الحكومبة بعبد تصبرفات
أو أفعببال يمكببن مراقبتهببا ،بببل خن البيانببات الو ازريببة يمكببن أن تكببون موضببو ا للرقابببة ال حقببا،
كونها تضمن خطط وبرامج مستقبلية للحكومة في المرحلة القادمة ،خال أن هذه الرقابة تمارس
ل واقعيبة الخطبط وببرامج الحكومبة فبي البيبان البوزاري وقبدر رئبيس وأ ضباء الحكومبة لب
القيام بتنفيذ هذه البرامج ،و ل هذا األساس يناقش البيان الوزاري:
ناقش المجلس التشريعي الأاني لعام  2006والبرلمانيات بيانين و ازريين ،وقد تمييبز األداء
في هذا الجانة بالنقاط التالية:
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 تميببزت المناقشببات النيابيببة للنبواة ،وخاصببة فببي بيببان الحكومببة العاشببر ،فببي الحببديببن البرن ببامج السياس ببي للحكوم ببة وكيفي ببة التعام ببل م ببع الكي ببان الص ببهيوني ،وكيفي ببة
التوفي ببق ب ببين برن ببامج المقاوم ببة والمفاوض ببات ،واالتفاقي ببات الملزم ببة للس ببلطة الوطني ببة
الفلسطينية.
وجاءت أكأبر النقاشبات حبول ضبرور ا تببار منظمبة التحيبر الممأبل الشبر ي والوحيبد
للشعة الفلسطيني
 تعرضت الحكومة العاشر ال انتقادات ديد في كيفية تحقيق برنامجها. تميزت نقاشات البرلمانيات في المجلس التشريعي في البيانين الو ازريين بالواقعية ،فقدكببان هنالببك مطالببة واضببحة ومحببدد وبعيببده ببن الخطابببات السياسببية والتركيببز لب
قضايا المجتمع.
 رك ببزت البرلماني ببات ف ببي المجل ببس التشب بريعي الأ بباني ف ببي مناقش ببات البيان ببات الو ازري ببة(الحكومببة العاشببر  ،وحكومببة الوحببد الوطنيببة) ل ب مطالببة وحقببول النسبباء ،وتعببديل
القوانين التي تمييز بين الرجل والم أر .
 كان البيبان البوزاري لحكومبة الوحبد الوطنيبة أكأبر وضبوحا فبي تضبمين لحقبول المب أرومشاركتها في الحيا السياسية ،وتركي از ل مطالبهن ،ففي الحكومة األولب لبم يكبن
هنالببك سببوى وزيببر واحببد  ،بينمببا فببي حكومببة الوحببد الوطنيببة ارتفببع العببدد ليصببل الب
أال

وزيرات.
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 لقببد كانببت نقاشببات البرلمانيببات فببي البيببانين الببو ازريين أكأببر فا ليببه مببن النبواة ،فكببانهنالك تساؤالت ومالحظات ده ل بنود وبرامج البيانات الو ازرية.
 4.5التحديات والمعوقات التاي واجهات المجلاس التشاريعي الثااني والخاصاة بالبرلمانياات
في .
ال شببك أن أداء المجلببس التش بريعي الأبباني قببد تببأأر بالعديببد مببن العوامببل التببي أأببرت سببلبا
لب ب طبيعب ببة أدائب ببه لوظائفبببه المناط ببة بب ببه التش ب بريع والرقاببببة .وس ببنتحد

ببن ه ببذه العوامب ببل

والمعوقات التي واجهت المجلس التشريعي الأاني والبرلمانيات في المجلس التشريعي.
وقبببل التطببرل للمعيقببات ،وفببي نهايببة تقييمنببا ألداء المجلببس التشبريعي الأبباني ،سببنلقي نظببر
سب بريعة لب ب اس ببتطالع رأي المب بواطنين ح ببول أداء المجل ببس التشب بريعي ،ال ببذي أجب براه مرك ببز
بانوراما المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع في العام  ،2007فقد بلغ نسبة
الراضين ن أداء المجلس التشريعي الأاني  %4.2و  %21.5بأن أداءه متوسبط ،فبي حبين
قيمه  %63.2بأنه ضعيف.
ويظهببر االسببتطالع ذاتببه -وبالنسبببة لتوزيببع الجنسببوي -فببإن الببذكور يعرفببون ببدد أ ضبباء
المجل ببس التشب بريعي أكأ ببر م ببن اإلن ببا  ،بف ببارل  %9.6وبف ببارل %16يعرف ببون ال ببذكور جمي ببع
أ ضبباء المجلببس التش بريعي فببي دائ برتهم أكأببر مببن اإلنببا  ،كمببا أنهببم أكأببر معرفببة لعنبباوينهم،
وانهببم أكأببر توجهببا ة  %12.6الب النبواة بطلبببات وشببكاوي ،بينمببا اإلنببا
النب بواة يفرق ببون ب ببين المب بواطنين لب ب أس بباس ببائلي أو حزب ببي حيب ب
ويتسبباوي الببذكور واإلنببا

أقببل شببعو ار بببأن

بل ببغ الف ببارل ،%12.8

فببي تفضببيل التوجببه نببد المشبباكل الب نائببة يرتبطببون بببه ائليببا أو
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سياسببيا .وهببذا التوجببه وحسببة تحليببل االسببتطالع نفسببه يببدل ل ب أن مشبباركة الم ب أر مببا بعببد
االنتخابببات تخ ببف وتص بببح مجببرد مخ ببزن لألصب بوات تلجببأ خلي ببه الكت ببل والمرشببحين ف ببي فتب برات
الد اية .كما أن المب أر فبي هبذا المجبال توكبل أمرهبا فبي المشباكل والقضبايا العامبة للرجبل ،خال
فيما يتعلق بقضايا تقودها المؤسسة النسويه وهي في ال الة نخبويبة معزولبة الب حبد مبا بن
235

جمهور النساء العريض.

 1.4.5المعيقات التي واجهت المجلس التشريعي الثاني:
لقببد واجببه المجلببس التشبريعي الأبباني معيقببات داخليببة وخارجيببة أأببرت لب أداءه التشبريعي
والرقببابي و ل ب سببير ملببه فقببد شببكلت البيئببة الداخليببة المببؤأر األهببم ل ب طبيعببة مببل
المجلس التشريعي الأاني ،فقد تأأر بعوامل أهمها:
 ا تقال رئيس المجلس وأمين سبره ،خضبافة الب  32ضبوا أخبر تبم اختطبافهم بعبد نجباحهمفي االنتخابات ،فيما رشحت القوائم معتقلين نها بلغ دد من نجبح مبنهم سببعة ،ليكبون
ببدد المعتقلببين والمختطفببين مببن أ ضبباء المجلببس  41ضببو ،وهببو رقببم يشببكل أكأببر مببن
أل

قوام المجلس.

 اسببتحالة االتصببال الشببفهي المباشببر فببي الجلسببات العامببة أو جلسببات اللجببان بببين أ ضبباءالضببفة وأ ضبباء القطبباع نتيجببة المنببع الببذي فرضببته خسبرائيل لب انتقببال كأيببر مببن النبواة
من الضفة وبالعكس.
235

جبريل ،محمد ( ،)2007األداء البرلماني ،تشرين األول ،المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع ،رام هللا.
ص.30 .31
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 التناقض الحاصل بين مؤسسة الرئاسبة ومؤسسبة الحكومبة ،واالخبتالف لب الصبالحياتوالسياسات ،مما أدى ال حالة من االحتقان تفجرت باشتباكات نيفة.
 حالة الفلتان األمني :التي سادت في مختلبف المنباطق الفلسبطينية ،وغيباة سبياد القبانون،حي

طال المجلس التشريعي كمؤسسة جانبا من فأارهبا سبواء باال تبداء لب المكاتبة أو

تدمير محتوياتها.
 غيبباة األمببن االجتمببا ي واالقتصببادي ،وتفشببي البطالببة وارتفبباع معببدالت الفقببر ،مصبباحبةانقطاع الرواتة ن الموظفين المدنين والعسكريين ،وتراجع االستأمار الداخلي والخارجي.
 كذلك واجه المجلس تحبديا خارجيبا ال يقبل أهميبة بن المعوقبات الداخليبة ،يتمأبل فبي حملبةالمقاطعة األمريكية واإلسرائيلية واألوروبية للحكومة الفلسطينية الناتجة ن ملية انتخاة
ديمقراطية ،وهذا الحصار لم يكن خاص فقط بالحكومبة ،ببل بن هبذا الحصبار قبد أصباة
مختلف قطا ات الشعة الفلسطيني ،وهدد النسيج االجتما ي بالتفكك ،حي

بن انقطباع

الروات ببة الت ببي تش ببكل مص ببدر دخ ببل أسب بباس لمعظ ببم الق ببوى العامل ببة الفلس ببطينية ،با تبب ببار
الحكومببة المش ب ل األساسببي فببي المجتمببع الفلسببطيني ،وهببذا الحصببار بببدوره ل ب مختلببف
القطا ات ،خاصة القطاع الخاص والذي يعتمد في حركته ل دور النقد المحلية.
وكبل هبذا اأبر لب أداء المجلبس التشبريعي ،و لب فليبة مبل النظبام السياسبي الفلسببطيني
برمتببه ،وتحولببت أجنببدات كانببت موضببو ة لب ب جببدول أ مببال الرئاسببة والحكومببة والمجل ببس
التشريعي ال األدراج ،وببات لب الجميبع التصبدي إلدار األزمبة الناتجبة بن الحصبار ،كبل
بطريقته.
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 2.4.5المعيقات والتحديات التي واجهت البرلمانيات في المجلس التشريعي الثاني.
تح ببدأنا ف ببي الس ببيال الس ببابق ببن المعوق ببات والتح ببديات الت ببي واجه ببت المجل ببس التشب بريعي
الأبباني ،وفببي نفببس الوقببت فببإن هببذه التحببديات والمعيقببات قببد واجهببت البرلمانيببات فببي المجلببس
التشريعي ،خال أن هنالبك تحبديات ومعوقبات خاصبة بالبرلمانيبات ،فقبد أتباح القبانون االنتخبابي
المعدل رقبم( )9لسبنة  2005للمب أر الفلسبطينية الوصبول للمجلبس التشبريعي الفلسبطيني ،وهبذا
يفبرض لب البرلمانيببات فبي المجلبس التشببريعي تحبديات جمببا ،فهبي المبر األولب التبي تصببل
بها الم أر الفلسطينية للمجلس التشريعي بهذا العبدد ف السببعة شبر امب أر اللبواتي وصبلن الب
المجلس التشريعي يقع ل

اتقهن مسؤولية كبير وجهود مضا فة ومجمو بة مبن التحبديات

نوجز أهمها بالتالي:
 خقنبباع الم بواطن (ذك ب ار وأنأ ب ) بأن به ال فببرل بببين النائببة الببذكر والنائبببة األنأ ب  ،خال بمقببدرالعمل والعطاء والقدر ل وضع برامج انتخابية موضو ية ،والقدر ل االلتزام فيها فك ار
ومضمونا واذا ما اسبتطعن البرلمانيبات مواجهبة هبذا التحبدي فإنبه يمكبن الوصبول للمجلبس
ن الطريق التنافس دون الحاجة لنظام الكوتا النسائية.

 خيصال هموم وطموحات المواطنين ال مراكز صنع القرار بوجه ام والم أر ال البرلمان،والمأببابر والجببد لب حلهببا فببالكأير مببن القبوانين المتعلقببة بببالم أر تحتبباج الب التعببديل ،لب
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سبيل المأبل قبوانين األحبوال الشخصبية ،236وهبذا يتطلبة التعباون البنباء مبع جميبع أ ضباء
المجلس التشريعي القتنا هم بضرور الوقوف ال جانة قضايا الم أر .
 -ت يير الصور النمطية المأخوذ

بن المب أر فبي المجتمبع والمتمألبة فبي بدم قبدر المب أر فبي

المجال السياسي والبرلماني ،واأبات جدار الم أر الفلسطينية وأحقيتها بالوصول ال المواقع
القيادية المبؤأر وبالتحديبد السبلطة التشبريعية ممألبة بمجلبس النبواة ،وال شبك فبي أن األداء
البرلمب بباني الب ببذي ظهب ببرت بب ببه اغلب ببة البرلمانيب ببات يالقب ببي استحسب ببانا ورضب ببا مب ببن النب بباخبين
والمبواطنين بشببكل ببام ،وانعكببس خيجابببا فببي ت ييببر الصببور المرسببخة نببد كأيببر مببن فئببات
المجتمع حول قدر النساء ل العمل السياسي.
 ضببرور توفيببق البرلمانيببات بببين ملهببن النيببابي وتببأديتهن لوظببائفهن التش بريعية والرقابيببة،والبق بباء لب ب التواصب ببل م ببع قوا بببدهن االنتخابي ببة ،والعمب ببل لب ب تلمبببس هم ببوم الم ب بواطن،
و رضها ل المسئولين.
أما فيما يختص بالمعوقات التي واجهت البرلمانيات في المجلس التشريعي األول ،يمكن
خيجازها ل النحو التالي:

236

يعتبر قانون األحوال الشخصية من أهم القوانين وأكأرها مساساً باألسر مومًا ،والم أر

ل وجه الخصوص ،فهو ينظم جميع

األمور المتعلقة بالزواج والطالل والمي ار ،ومصطلح األحوال الشخصية حدي نسبياً ،ويراد به األحوال التي تكون بين اإلنسان
وأسرته وكل ما يترتة ليها من فأار حقوقية والتزامات أدبية أو مادية .وقديمًا لم يستخدم الفقهاء هذا المصطلح وانما كانوا يطلقون

اسماً خاصًا ل كل موضوع يتعلق بالمبادا الحقوقية واألحكام الشاملة لألسر ككتاة النكاح ،وكتاة المهر وهكذا …واألحوال
الشخصية توازي في المعن األحوال المدنية ،ومحتوى قانون األحوال الشخصية يمكن رضه في أال نقاط

أوال :كل ما يتعلق بالزواج وأحكامه وما يترتة ليه من مهر ومسكن ونفقة ونسة وأحكام األهلية والحجر والوصايا والوصية
وأنوا ها أانيا :كل ما يتعلق بالطالل وأحكامه أالأا :كل ما يتعلق بأحكام اإلر  ،وفي الفقه يطلق ليه أحكام "الفرائض".
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 الأقافببة السياسببية والبرلمانيببة فعل ب الببرغم مببن الخلفيببة القياديببة والسياسببية والعمليببةلجمي ب ببع البرلماني ب ببات ف ب ببي المجل ب ببس التشب ب بريعي ،خال معظمه ب ببن يفتق ب ببر الب ب ب الخلفي ب ببة
البرلمانيببة ،فالبرلمانيببات بحاجببة ال ب المزيببد مببن اإللمببام بمفببردات العمببل التش بريعي
والرقابي واإللمام بالقضايا المحلية واالقتصادية والقانونية .والموضو ية تحتم لينبا
القول في هذه الجزئية ،ببأن معظبم أ ضباء المجلبس التشبريعي يفتقبرون الب الأقافبة
السياسية والبرلمانية .فمنذ اليوم األول لتشكيل المجلس التشريعي الفلسطيني ،طفت
ل سطح األداء البرلماني حالة من غياة البو ي البرلمباني والقبانوني ،وقبد يعبزى
ذلك ل ياة التجربة السابقة ل البية أ ضاء المجلس التشريعي ،وأدت هذه الضبحالة
حببداً تجبباوز فيببه المجلببس المنطلقببات الدسببتورية ،والتعببدي ل ب اختصاصببات غي بره
من السلطات ،كما حد

في خحدى الجلسات التبي د با لعقبدها المجلبس للنظبر فبي

م ببدى دسبببتورية د بببو ال ب برئيس لالسبببتفتاء ،رغب ببم أن ذل ببك مب ببن اختصببباص القضببباء
الدستوري فقط.
-

من المعيقات التبي واجهبت البرلمانيبات بدم ترشبيح األحبزاة السياسبية الكبيبر فبي
المجل ببس التشب بريعي نس بباء تق ببود لج ببان ،فل ببم يك ببن هن بباك س ببوى لجن ببة واح ببده تقوده ببا
برلمانية ،وهي لجنة الشهداء واألسرى والمقاتلين القدام .

-

الص براع األيببديولوجي داخببل المجلببس التش بريعي .وقببف حببائال دون طببرح مواضببيع
تهم الم أر

ل سبيل المأل قانون األحوال الشخصية ،القتل ل خلفية الشرف.
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-

ل الرغم من أن الكوتا خطو في الطريق السليم نحو تمكين الم أر الفلسطينية في
الوص ببول للمجل ببس التشب بريعي ،خال أن تمأي ببل المب ب أر بنس بببة  %12.8ف ببي المجل ببس
التش بريعي الأبباني مببن مجمببوع أ ضبباء المجلببس التش بريعي ،ال يمكببن أن تكببون قببو
مبؤأر سبواء فبي طببرح القضبايا أو بتبنبي مواقبف تببد م المب أر فبي المجتمبع .وبالتببالي
كب ببان حجب ببم الكوتب ببا م ب ببن المعوقب ببات التب ببي حالب ببت دون تنفي ب ببذ العديب ببد مب ببن القض ب ببايا
والطموحات النسائية.
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات

ه ببدفت الد ارس ببة خلب ب التع ببرف لب ب أداء البرلماني ببات الفلس ببطينيات ف ببي المجل ببس التشب بريعي
الأبباني لعببام 2006م فببي طببرح وحببل القضببايا العامببة والنشببوية مببن خببالل تببأديتهن وظببائفهن
التشريعية والرقابية ببر تجرببة نظبام الكوتبا النيابيبة النسبائية البذي أقبره القبانون االنتخبابي رقبم
( )9لعام .2005
لببم يكببن أداء المجلببس التش بريعي خببالل دورتببه الممتببد مببن ببام  2007-2006بالمسببتوى
المطلوة في تأدية وظائفه التشريعية والرقابية ،وأن اإلنجازات التي تم تحقيقها أقل بكأير ممبا
كببان مببأموال .ولكببي ال نجببافي الحقيقببة العلميببة ،ينب ببي القببول ،بببأن أداء المجلببس وقببف أمببام
معوقات و قبات ا ترضت طريبق المجلبس نحبو تحقيبق أهدافبه ومهامبه وحالبت دون الوصبول
خليها ،ومن أهم هذه المعوقات اال تقاالت الم َمنهجة التي قامت بها سبلطات االحبتالل لببعض
أ ضبباء المجلببس التش بريعي ،بمببن فببي ذلببك رئببيس المجلببس التش بريعي ،ومببن المعوقببات التببي
ا ترضببت مببل المجلببس سياسببية الحصببار السياسببي واالقتصببادي التببي تعببرض لهببا الشببعة
والسببلطة الوطنيببة ،وشببمل ذلببك حصببار المجلببس التش بريعي وأ ضببائه وادارتببه والعبباملين فيببه،
فال البية العظمب مبن البدول لب الصبعيد اإلقليمبي والبدولي رفضبت التعامبل مبع المجلبس أو
استقبال أ ضائه أو التعباون معهبم ،وقبد أأبر ذلبك ببدوره سبلبا لب أداء المجلبس ،خضبافة خلب
جمله من المعوقات تم اإلشار خليها في أنايا األطروحة.
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لب ب ال ببرغم م ببن ذل ببك ،كان ببت مش بباركة البرلماني ببات ف ببي تق ببديم المش بباريع الت ببي أق ببرت ف ببي
المناقشببة العامببة فببي المجلببس التش بريعي الأبباني قويببة مقارنببة مببع حجببم تمأببيلهن فببي المجلببس
التشريعي ،فقد شاركن بواقع برلمانيتين اأنتبين مبن أصبل خمسبة مشباريع خذا اسبتأنينا المشبروع
المقدم من قبل مجلس البوزراء البذي تبم تقديمبه فبي المجلبس التشبريعي األول وتبم مناقشبته فبي
المجل ببس التشب بريعي الأ بباني ،ف ببإن مش بباركة البرلماني ببات ف ببي تق ببديم المش بباريع الت ببي أق ببرت ف ببي
المناقشة العامة بل ت نسبتها  %40من حجم المشاريع التي أقرت في المناقشة العامبة ،وهبي
نسبببة مرتفعببة جببدا أيضببا ،مقارنببة مببع حجببم تمأيببل البرلمانيببات فببي المجلببس التش بريعي والبببالغ
نسبببتها .%12.78وكان ببت أيض ببا مشبباركتها قوي ببة مقارن ببة مببع ببدد النب بواة الببذين تق ببدموا ف ببي
مشبباريع قبوانين أقببرت فببي المناقشببة العامببة فببي المجلببس التشبريعي ،حيب

بلببغ ببدد المتقببدمين

بمشاريع قوانين أربع نواة من أصبل  116ضبواً ،أي بنسببة  %3.45وهبي نسببة منخفضبة
جداً بالنسبة لحجم تمأيلهم في المجلس التشريعي.
أما في مجال تقديم مشاريع مقترحة كان أداء البرلمانيات ضعيفاً بمقارنتها مع حجبم تمأبيلهن
فببي المجلببس التش بريعي ،حي ب

بل ببت نسبببة مشبباركة البرلمانيببات فببي تقببديم مشبباريع %7.14

وهببي نسبببة منخفضببة خذا مببا قورنببت بحجببم تمأيببل البرلمانيببات فببي المجلببس التش بريعي البببالغ
 %12.78ومتبدني مقارنبة مببع نسببة مشباركة الرجببال النبواة فبي تقببديم مشباريع قبوانين حيب
بلغ دد القوانين المقدمة  13قانوناً مبن أصبل  14قانونبا( مجمبوع القبوانين المطروحبة) حيب
تبلببغ نسبببة مشبباركتهم فببي تقببديم مشبباريع  %92.86وهببي نسبببة أ ل ب مببن نسبببة تمأببيلهم فببي
المجلس التشريعي والبال ة  .%87.22ولكن من ناحية دد البرلمانيات المتقدمات بمشباريع
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قب بوانين مقترح ببة كان ببت نس بببة مش بباركتهن مرتفع ببة مقارن ببة م ببع ببدد النب بواة الرج ببال المتق ببدمين
بمشبباريع ق بوانين مقترحببة ،فقببد بلببغ ببدد المتقببدمين بق بوانين مقترحببة  6ن بواة مببن أصببل 116
ضواً وتبلبغ النسببة  ،%5.17وهبي نسببة أقبل مبن بدد البرلمانيبات المتقبدمات بطبرح قبوانين
حي ب

بلببغ ببدد المتقببدمات بطببرح ق بوانين برلمانيببة واحببده مببن أصببل  17برلمانيببة أي بنسبببة

.%5.88
وتوصببلت الد ارسببة أيض باً خل ب ضببعف األداء التش بريعي للجببان المجلببس فببي مجببال انجبباز
االقت ارحبات ببالقوانين المحالبة خليهبا ،فمبن ( )21اقت ارحبا بالقبانون لبم يبتم خقب ارر أي قبانون .وفبي
هببذا السببيال يؤخببذ ل ب البرلمانيببات فببي المجلببس التش بريعي بببأنهن لببم يسببت للن هببذا الضببعف
لخدمة قضايا ومطالة الم أر في تعديل القوانين التي تمس أو تنتقص من حقول الم أر  ،وكان
بإمكببان البرلمانيببات فببي المجلببس التش بريعي مببن خببالل التواصببل مببع العديببد مببن الن بواة تقببديم
العديببد مببن االقت ارحببات للق بوانين المتعلقببة بببالحقول األهليببة للم ب أر وقببانون األح بوال الشخصببية،
وال اء التمييز بين الرجل والم أر فبي األحكبام الجزائيبة وخاصبة قضبايا الشبرف ،وهنالبك العديبد
من هذه القوانين التي كان بإمكانها تقديم مقترحات لها.
و ل صعيد األداء الرقابي للبرلمانيات ،تميز أداء البرلمانيات في استخدام السؤال كوسيلة
للرقابببة بالمسببتوى الضببعيف ،مقارنببة مببع ببدد األسببئلة التببي تببم طرحهببا فببي المجلببس التشبريعي
الأبباني ومقارنببة مببع حجببم تمأببيلهن ،فقببد تببم توجيببه ( )2س بؤاالً مببن البرلمانيببات فببي المجل ببس
التشريعي الفلسطيني الأاني من أصل ( )28سؤال بنسبة متدنية بل بت ،%7.1ولكبن مشباركة
البرلمانيات في طرح األسئلة كانت مرتفعة مقارنة مع بدد النبواة الرجبال المتقبدمين باألسبئلة
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حيب ب

بل ببغ ببدد البرلماني ببات المتق ببدمات بالسب بؤال ن ببائبتين اأنت ببين ف ببي الوق ببت ال ببذي يص ببل في ببه

ببددهن فببي المجلببس التش بريعي ال ب  17برلمانيببة أي بنسبببة  %11.76أمببا بالنسبببة للن بواة
الرجال فقد بلغ بدد المتقبدمين بالسبؤال  12نائبباً فبي الوقبت البذي يصبل بددهم فبي المجلبس
التشريعي خل  116نائباً ،أي بنسبة  ،%10.34وهي نسبة أقل من حجم تمأيلهم في المجلس
التشريعي والبال ة .%87.0
وفببي ذات الس ببيال ،ك ببان أداء البرلماني ببات ف ببي اس ببتخدام االس ببتجواة كوس ببيلة للرقاب ببة لب ب
أ م ببال الحكوم ببة قوي ببا ،مقارن ببة م ببع حج ببم تمأ ببيلهن ف ببي المجل ببس التشببريعي ومقارن ببة م ببع ببدد
االستجوابات المقدمة في المجلس ،فمن بين أالأة استجوابات قدمت برلمانية استجواة واحبد،
أي بنسبة  %33.33وهي نسبة مرتفعبة بالنسببة لحجبم تمأبيلهن فبي المجلبس التشبريعي والتبي
تصل ال .%12.78
أما ل صعيد مشاركة البرلمانيات في اللجان الدائمة للمجلس التشريعي توصلت الد ارسبة
ال ب أن مشبباركة البرلمانيببات كانببت قويببة مقارنببة مببع حجببم تمأببيلهن فببي المجلببس التش بريعي،
فجميع البرلمانيات في المجلبس التشبريعي الأباني والببالغ بددهن  17برلمانيبه قبد اشبتركن فبي
لجنتين باستأناء برلمانيه واحده اشتركت فقط في لجنه ،حي

بلغ دد أ ضاء البرلمانيات في

اللجببان المختلفببة  33ض بواً مببن أصببل الحببد األ ل ب للعضببوية البببالغ  34ض بواً ،أي بنسبببة
 %97.06وهي نسبة مرتفعه بالنسبة لحجم تمأيلهن في المجلس التشريعي ،ومرتفعة مقارنبة
مع النواة الرجال المنضمين ال اللجان الدائمة بالنسبة لحجم تمأيلهم في المجلس ،حي

أن

 91ضواً قد اشتركوا في لجنتين من أصل  116ضواً في المجلس التشبريعي ،أي أن 25
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ضبوا قببد اشببتركوا فببي لجنببة واحببده فقببط حيب

بلببغ ببدد أ ضبباء الرجببال فببي اللجببان المختلفببة

 207من الحد األ ل المسموح به وهو  232ضواً ،أي بنسبة .%89.22
واتضح من خالل الدراسة بأن أكأر المناقشات للخطابات الو ازرية كانت جدلية ،وقد خلت
كأي اًر مبن كلمبات النبواة مبن المناقشبة الجديبة لبنبود ومحباور الخطباة البوزاري ،و لب العكبس
من ذلك فقد امتازت مناقشات البرلمانيات بالعمق والجدية في مناقشة بنود ومحاور الخطابات
الو ازريب ببة ،كمب ببا تضب ببمنت مناقشب ببات البرلمانيب ببات لمحب بباور الخطابب ببات العديب ببد مب ببن التوصب ببيات
والتوجيهات بما يخدم المصالح العامة للمجتمع وللم أر .
وفيما يتعلق بقضايا الم أر  ،أظهرت البرلمانيات حرصاً كبي اًر ل منح المب أر المكانبة التبي
تستحق في التشريعات والقوانين ،وتجل ذلك بوضوح في طلباتهن ومداخالتهن خالل مناقشة
البيببان الببوزاري للحكومببة العاشببر برئاسببة خسببما يل هنيببة ،وأكببدن ل ب ضببرور خ طبباء الم ب أر
الحقبول الكاملبة والمتسباوية لهبا مبع الرجبل .وقبد تكللبت هبذه الطلببات فبي زيباد
من وزير واحده في الحكومبة العاشبر خلب أبال

بدد البوزيرات

وزيبرات فبي حكومبة الوحبد الوطنيبة .كمبا أن

المش ّبرع مبل جاهبداً لب تكبريس مشباركة المب أر فبي المجبالس المنتخببة وتقويبة فبرص النسباء
فببي التمأيببل النيببابي ،وقببد بببر ببن ذلببك مببن خببالل ق برار بقببانون رقببم( )1لسببنة  2007بشببأن
االنتخابببات العامببة الببذي سببيعتمد ل ب طريقببة واحببد لالنتخابببات القادمببة وهببي النظببام النسبببي
الكامل الذي يعتمد ل القوائم الحزبية.
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لقببد بببدا واضببحاً بببأن المجلببس التش بريعي الأبباني وخببالل دورتببه الممتببد مببن ببام -2005
 2006أنه واجه تحديات أأرت ل أدائه ،وكذلك البرلمانيات واجهن تحديات خاصبة تمألبت
بضب ببعف الأقافب ببة السياسب ببية والبرلمانيب ببة ،فعل ب ب الب ببرغم مب ببن الخلفيب ببة القياديب ببة والعمليب ببة لمعظب ببم
البرلمانيببات فببي مجلببس الن بواة ،خال أن معظمهببن يفتقببرن خل ب الخلفيببة السياسببية والبرلماني ببة،
فأ ضاء مجلبس النبواة بشبكل بام والبرلمانيبات بشبكل خباص بحاجبة خلب المزيبد مبن اإللمبام
بمفبردات الدسبتور والعمبل البرلمباني التشبريعي والرقبابي ،واإللمبام بالقضبايا الوطنيبة ،والدوليبة،
والقانونية ،والسياسة الداخلية والخارجية ،والقضايا المحلية واالجتما ية ،والقضايا العامة التي
تهم كافة المواطنين ،وقضايا الحريات العامة والتعددية الحزبية.
واتضح من خالل الدراسة ببأن نظبام الكوتبا النيابيبة النسبائية شبجع المب أر الفلسبطينية لب
الترشح في االنتخابات التشريعية لعام  ،2006حي

بل ت نسبة مشاركتهن  ،%0.27مقارنة

بنسبة المرشحات النتخابات ام  1996والتي بل ت .%0.4خضافة لذلك أ ط نظام الكوتبا
الفرصببة للم ب أر بتشببكيل نمبباذج ناجحببة فببي المجببالس المنتخبببة التببي تسبباهم بببدورها فببي خحببدا
ت يير تدريجي في نظر المجتمع لدور الم أر الفلسطينية.
كمببا خلصببت الد ارسببة الب أن زيبباد فببرص نجبباح نظببام الكوتببا النيابيببة النسببائية فببي تحقيببق
التوازن بين الجنسبين فبي المجبالس التمأيليبة ،يعتمبد فبي األسباس لب تو يبة المجتمبع لتببديل
س ببلوكيات حي ببال المب ب أر خاص ببة ف ببي المج ببال التمأيل ببي ،والتعري ببف بأهمي ببة مش بباركة المب ب أر ف ببي
البرلمان ،واألهداف التي يمكن أن تجنيها الم أر والمجتمبع مبن مشباركتها ،ويمكبن أن يبتم ذلبك
من خبالل د بم دور المؤسسبات والتنظيمبات غيبر الحكوميبة فبي تعزيبز مشباركة المب أر والعمبل
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من خالل وضبع خطبط وببرامج لب محبو الجهبل السياسبي نبد المسبتويات الشبعبية وترسبيخ
فكر مساوا الم أر مع الرجل في المجال التمأيلي.
وتوصببلت الد ارسببة أيض باً خل ب أن نظببام الكوتببا النيابيببة فببي فليببة اشببت اله خطببا خطببو فببي
الطريب ببق السب ببليم نحب ببو تمكب ببين الم ب ب أر الفلسب ببطينية فب ببي التمأيب ببل النيب ببابي ،خال أن تمأيب ببل الم ب ب أر
الفلسببطينية بنسبببة  %12.8فببي المجلببس التش بريعي الأبباني قياسببا خل ب العببدد الكلببي أل ضبباء
فإن قو تأأيرها تبق ضعيفة فبي طبرح القضبايا العامبة والنشبوية ،أو
المجلس التشريعي الأاني ّ
بتبني مواقف تد م الم أر في المجتمع .وبالتبالي فبإن حجبم الكوتبا النيابيبة النسبائية متبدني ممبا
يحول دون تنفيذ العديد من البرامج والطموحات النسائية.
ب ببدا واض ببحاً ب ببأن اللج ببوء خلب ب تخص ببيص مقا ببد مح ببدد للمب ب أر الفلس ببطينية ف ببي المج ببالس
المنتخبة ،هبو أمبر هبام وحتمبي فبي المرحلبة الراهنبة مبن حيبا المجتمبع الفلسبطيني التبي تشبهد
تمييب اًز واقعيباً لب أسبباس النببوع االجتمببا ي ،واسببتخدام هببذه اآلليببة سببيكون متوافقباً مببع اتفاقيببة
القضاء ل جميع أشكال التمييز ضد الم أر .
ولكن استخدام نظبام الكوتبا النيابيبة فبي المجبالس المنتخببة بمعبزل بن العوامبل األخبرى التبي
البد من توافرها ،مأل تبني األحزاة السياسية فكر نظام الكوتا طوا ية الذي يعكس بأن للم أر
حق مكتسة وليس مجرد تمكين ،باإلضافة خل االهتمام بوجبود المب أر فبي الصبفوف األماميبة
لألحبزاة السياسببية التببي تمكببن المب أر مببن خأبببات قببدراتها وكفاءاتهببا ،لتحببوز لب أقببة المجتمبع
واالقتناع بمدى قدرتها وأهميتها في المشاركة التمأيلية.
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و ناء على نذه النتائج خلصت الدراسة إلى عدا توصيات:
رغببم مببا حققببه نظببام الكوتببا النسببائية للم ب أر الفلسببطينية ،مببن زيبباد نسبببة تمأيلهببا فببي المجببالس
المنتخبة وا طاءهبا الفرصبة فبي طبرح نفسبها وطبرح قضباياها لب أسباس أنهبا قضبية مجتمبع
قبببل أن تكببون قضببية الم ب أر لوحببدها ،ومببا تسببير فببي طريببق تحقيقببه ،خال أنهببا تواجببه جملببه مببن
المعوق ببات الذاتي ببة والموض ببو ية الت ببي ته ببدد التق ببدم ف ببي ت يي ببر وض ببعية المب ب أر ف ببي المج ببالس
خن استمرارها يعني تقويض فعالية نظام الكوتبا النسبائية ،وانطالقبا مبن ذلبك يتقبدم
المنتخبة ،و ّ
الباح

بجملبة مبن التوصبيات تخبتص ببالم أر  ،وصبانع القبرار ،والبرلمانيبات ،ووسبائل اإل بالم

ب ية الوصول خل الهدف ،وهو تمكين الم أر سياسياً من خالل العمل الذاتي وتذليل المعوقات
السياسية واالجتما ية والقانونية ،وذلك ل النحو التالي:
 يعتبر دور السلطة والسياسات الحكومية من العوامل المهمة والمؤأر في وضبع المب أرودورهببا فببي التنميببة السياسببية ،وتسببتطيع مببن خببالل أجهزتهببا واإلجبراءات المتخببذ مببن
جانبها خما تعميق الفرو قات السياسية ببين الرجبل والمب أر أو الب خل اءهبا ،فمؤسسبات
السببلطة هببي التببي تزيببل العقبببات القانونيببة أمببام المشبباركة السياسببية للمب أر  .ويمكببن أن
يببتم ذلببك مببن خببالل قببد مببؤتمرات وطنيببة امببة تشببارك فيهببا كافببة قطا ببات المجتمببع
السياس ب ببية واالجتما ي ب ببة والأقافي ب ببة والمؤسس ب ببات الديني ب ببة والمنظم ب ببات النس ب ببويه وكاف ب ببة
المؤسسببات ذات الصببلة بشببؤون الم ب أر  ،لبح ب

قضببية زيبباد مشبباركة المب أر فببي الحيببا

العامة.
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 زيبباد نسبببة تمأيببل المب أر فببي المجببالس التمأيليببة بتخصببيص كوتببا نيابيببة نسببائية تصببلخل  %30أو  %40لكي تزداد فرص الم أر الفلسطينية بالتمأيل النيابي.
 مراجعة القوانين التبي تميبز ببين الرجبل والمب أر  ،والتنسبيق ببين كافبة مؤسسبات السبلطةفي خل اء أو تعديل القوانين التي يتم فيها التمييز بين الجنسين.
 تنفيببذ ب برامج تدريبيببة للنسبباء وللمرشببحات البرلمانيببات لتع بريفهم ببباإلجراءات االنتخابيببةوتطببوير المهببارات األساسببية للمرشببحات لخببوض االنتخابببات ،وتببوفير الببد م المببالي
للمرشحات خن أمكن.
 القيبام فبي تنفيببذ ببرامج محببو األميبة السياسببية ونشبر الببو ي القبانوني لببدى النسباء فيمببايتعلب ب ببق بحب ب ببق التصب ب ببويت والترشب ب ببيح لالنتخابب ب ببات ،فب ب ببي المب ب ببدن والقب ب ببرى والمخيمب ب ببات
الفلسطينية.
 زي ب بباد وتكأيب ب ببف البب ب برامج التأقيفيب ب ببة للبرلماني ب ببات ،خاصب ب ببة بحق ب ببول الم ب ب ب أر الدسب ب ببتوريةوالتش بريعية ،وبوضببع الم ب أر فببي األديببان والتش بريعات ذات الصببلة ،حت ب يكببن قببادرات
المر .
ل الدفاع ن حقول أ
-

قد المزيد من الندوات والمحاضرات وتوزيع النشرات في جميع المراكز النسائية التي
تعن بشؤون الم أر  ،لتعريف الم أر الفلسطينية بحقوقها القانونية ،واصدار دليل يعبرف
بحقببول المب ب أر وانجازاته ببا والتشب بريعات الت ببي تتعل ببق بحقوقه ببا ،و ق ببد الن ببدوات المتك ببرر
لشرح هذه القوانين.
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 وضع خطط واستراتيجيات تربوية تبين واقع الم أر وحقوقها السياسبية ،ضبمن المنباهجالتعليميببة ف ببي خطببار التو ي ببة بحقببول النس بباء فببي مختل ببف المجبباالت .باإلض ببافة الب ب
تعديل المناهج المدرسية لجهة التوازن بين الجنسين.
 تطوير الأقافة السائد في المجتمع بما يوصل ال اال تراف بأن الم أر شبريك رئيسبيفي ملية التنمية بكافة محاورها ،وال يمكن تحقيق التنمية بإقصاء وتهميش الم أر .
 القيببام بحمببالت تو يببة وتأقيببف للنبواة مببن كببال الجنسببين لب حببد سبواء فببي المجببالالنيبببابي ،للتعب ببرف ل ب ب مهب ببام المجلب ببس التش ب بريعي الفلسب ببطيني ،وكيفي ببة القيبببام بب ببأداء
وظائفهم بما يتناسة مع النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
 العم ببل لب ب زي بباد تواج ببد المب ب أر ف ببي الم ارك ببز السياس ببية العلي ببا لص ببنا ة القب برار و ببدماالكتفاء بإ طائها المناصة التقليدية أو االكتفاء بدورها ل أساس أانوي.
 االهتمببام الكببافي مببن جانببة وسببائل اإل ببالم بتصببحيح المفبباهيم الخاطئببة حببول دورالم ب أر فببي العمببل السياسببي ومواجهببة التمييببز الأقببافي فببي توزيببع األدوار بببين الرجببل
والمب أر  .باإلضببافة الب توضببيح أهميببة الديمقراطيببة والمشبباركة السياسببية وبالببذات فببي
العمليببة االنتخابيببة ،ويقببع ل ب

بباتق اإل ببالم دور مهببم فببي بيببان الحقببول الدسببتورية

للمر  ،فاإل الم ما زال غير منصف في طرحبه لقضبايا المب أر
والتشريعية التي منحت أ
لجهببة المشبباركة السياسببية ،بببل يركببز فببي ت طيببة لشببؤون الم ب أر كربببة بيببت ،و زوجببة
ش ببهيد ،ومدرس ببة ،و امل ببة ز ار ي ببة .كم ببا ينب ببي لب ب اإل ببالم ب ببأن يع ببزز الحض ببور
اإل المببي للنسبباء مببن خببالل التلفزيببون ووسببائل االتصببال الجمبباهيري ،لشببرح قض بايا

مطبوعات املركز الديمقراطي العربي

188

الم ب أر والصببعوبات التببي تواجهببا فببي الحيببا العامببة ،وذلببك مببن خببالل تطببوير الببو ي
الأقافي والسياسي والمهنبي للنسباء اإل الميبات والقيبادات النسبائية ،حتب يكبن قبادرات
ل خيصال الرسالة اإل المية للم أر  ،والتي من شأنها ت ير النظر من مشاركة الم أر
في ملية التنمية السياسية ،و ل وجه الخصوص في المجلس التشريعي.
 تس ببليط األضب بواء م ببن قب ببل اإل ببالم بش ببكل ك ببافي لب ب النم بباذج النس ببائية السياس ببيةالناجحة وتقديمها كنموذج يمكن االحتذاء به.
 تببد يم صببالحيات المنظمببات النسببويه القائمببة والمهتمببة والمعنيببة بالشببؤون النسببائية،وذلب ببك بارتباطهب ببا بمجلب ببس الب ببوزراء لمراجعب ببة التش ب بريعات التب ببي تحب ببد مب ببن دور الم ب ب أر
ومساواتها وانخراطها بالحيا السياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
 خقامب ببة ود ب ببم المؤسسب ببات التب ببي تشب ببجع مب ببل الم ب ب أر بكافب ببة الوسب ببائل ،واقامب ببة ود ب ببمالمؤسسات الأقافية التي تنهض بو ي الم أر الأقافي واأليدلوجي.
 خن أفضببل مشبباركة للمب أر يمكببن د مهببا وتبنيهببا مببن قبببل األحبزاة السياسببية ،فببانخراطالم أر في العمل الحزبي يعني المشاركة والتعليم المستمر ،ويكون ذلك من خالل خلزام
األحزاة السياسية بترشبيح نسببة معينبة مبن النسباء لب قوائمهبا الداخليبة ،ويمكبن أن
يتحقببق ذلببك مببن خببالل ربببط الببد م الحكببومي لألح بزاة مببن خببالل وجببود النسبباء فيهببا
وخاصببة فببي صببفوف قياداتهببا ،ومببن جهببة أخببرى ل ب األح بزاة السياسببية بببأن تكببون
جريئة في ترشيحها للمواقع القيادية وخاصة تحت قبة المجلس التشريعي.
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وباإل افة إلى نذه التوصيات ننالك توصيات تخاص البرلمانياات فاي المجاالس التشاريعية
القادمة:
 خيصال هموم وطموحات المواطنين ال الحكومة والعمل لب االلتبزام بتنفيبذ الو بودالتي يتم خدراجها في البرامج االنتخابية.
 العمببل ل ب االنضببمام خل ب اللجببان الدائمببة الرئيسببة ،والتنبباوة ليهببا للمشبباركة فببيجميببع اللجببان الكتسبباة الخبببر والمعرفببة ،و ببدم التركيببز ل ب لجببان بعينهببا بصببور
دائمة.
 العمل ٍبجد ومأابرٍ  ،والتنسيق مع مختلف النواة فيما يختص بطرح القضايا التي تهم
الم أر والصالح العام.
 -القيببام فببي البح ب

ببن الخب برات والتجببارة السببابقة للن بواة مببن خببالل وحببد البحببو

البرلمانية التابعة للمجلس التشريعي الفلسطيني.
 التواصب ببل مب ببع البرلمانيب ببات فب ببي الب ببدول العربيب ببة والعالميب ببة واالسب ببتفاد مب ببن تجب بباربهنوخبراتهن في العمل البرلماني.
 الفا ليببة فببي المشبباركة بالنببدوات والمببؤتمرات الداخليببة و الخارجيببة ،وتكأيببف الزيبباراتالميدانيببة للم بواطنين والحببدي

لوس ببائل اإل ببالم ببن نش بباطاتهن والب برامج التببي تن ببوي

القيام بها.
 مراجعة المستشارين القانونيين في المجلس أو خارجه ،بما يسا دها في أداء وظائفهاالتشريعية والرقابية.
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 التحضير المسبق لجلسات المجلس والقضايا التي تنوي طرحها. اإل ب ببالم ب ببن نشب بباطاتها داخب ببل المجلب ببس التش ب بريعي ،ومب ببا أسب ببهمت بب ببه فب ببي المجب ببالالتشريعي ،والخدمات التي قدمتها للمجتمع من خالل القيام بحمالت د ائيبة واصبدار
كتيبات شهرية بسيطة.
 االطببالع الببدائم والمسببتمر مببن البرلمانيببات ل ب النظببام الببداخلي للمجلببس التش بريعي،حت تتمكن من القيام بوظائفها وفق مواد القانون.
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.36

مناع ،هاله ،نادر سعيد ".)2006(.مشاركة النساء في المجالس المحلية في قطاع

.37

النقشبببندي ،بار ببة .)2001(.المشاااركة السياسااية للمارأا فااي األردن وبعا

الاادول

.38

ه ببالل ،جمي ببل.)2006(.التنظيماااات واألحااازاب السياساااية الفلساااطينية :باااين مهاااام

زا تحليل من وجهة نظر النوع ااجتماعي .غز  :مركز شؤون الم أر .

العر ية  .ط .1مان :المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

الديمقراطيااة الداخليااة والديمقراطيااة السياسااية والتحاارر الااوطني .ط .1رام هللا :م بواطن:
المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية.

.39

هولببت ،ماريببا .)1996(.النساااء فااي فلسااطين المعاصاارا بااين الصااراعات القديمااة

.40

الوحيبدي ،ميسبون .)1987(.المارأا الفلساطينية وااحاتالل اإلسارائيلي .مبان :دار

والحقائق الجديدا  .ط.1الجمعية الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدولية  :باسيا.

الجليل للنشر.

.41

وهببان ،احمببد .)2003(.دور الماواطن السياسااي فااي الااديمقراطيات ال ر يااة ،ترجمببة

احمد يعقوة المجدوبة وفخر .مان -األردن :دار البشير.

.42

 ،)2003(-------التخلف السياسي و ايات التنمية السياسية  :رؤية جديدا

للواقا السياسي في العالم الثالث،اإلسكندرية :الدار الجامعي.

الدوريات العر ية:

 .1أبو ضيف،أحمد" .)2002(.المشاركة السياساية فاي الفكار السياساي المعاصار" ،دورياة
عالم الفكر ،مج ،30العدد .3الكويت :المجلس الوطني للأقافة والفنون.

 .2أيمن ،يوسبف".)2005(.الكوتا النسائية بين المداخل النظرية والمواقف العملية " ،مجلاة
تسامح ،العدد .8رام هللا :مركز رام هللا لدراسة حقول اإلنسان.

 .3البكببري ،حنببان .)2003(.الواقاااا القاااانوني وااجتمااااعي للمااارأا فاااي ال ااافة ال ر ياااة"،
تحري ببر لي بباء أرصب ب لي .مجل ببد ،2الق ببدس :المب ببادر الفلس ببطينية لتعمي ببق الحب بوار الع ببالمي
والديمقراطية " مفتاح.

 .4جباد ،خصبالح .)2003(.مشااركة المارأا السياساية الرسامية و ياار الرسامية فاي الن ااال
الفلسطيني ،دورية دراسات المرأا ،مجلد .1رام هللا :جامعة بيرزيت.

 .)1992( .------- .5تطاااور الااادور السياساااي للمااارأا الفلساااطينية حتاااى اانتفا اااة(
الجزء الثاني) ،مجلة شؤون المرأا ،العدد ،2نابلس.
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 .6حجببل ،ناديببة .)2005(.النساااء وانتخابااات المجااالس المحليااة" دوريااة دراسااات الم ارأا،
المجلد الأال  ،معهد دراسات الم أر  ،جامعة بيرزيت.

 .7خضير ،أماني ".)2005(.المشاركة السياسية للمرأا في اليابان"(دراساة مقارناة) مجلاة
السياسة الدولية ،العدد  .167مصر :األهرام.

 .8دسببوقي ،احمببد .)2000(.تمثياال الماارأا فااي المجااالس المنتخبااة  :الفاارص والتحااديات،
مجلة النه ة  ،العدد  ،3كلية االقتصاد والعلوم السياسية.

 .9رحال ،مبر .)2004 (.المشاركة السياسية للمرأا الفلساطينية ،مجلاة تساامح ،العبدد،5
مركز رام هللا للدراسات وحقول اإلنسان.

.10

رباح ،يس  .)2003(.أنم ااتفاقيات والقا اررات والوثاائق الدولياة للقارن العشارين

.11

سب ببالم فيب بباض ،2010-9-8،خب ببالل حديأب ببه اإلذا ب ببي األسب بببو ي ،السب ببلطة الوطنيب ببة

في مجال القانون الدولي ،موسو ة القانون الدولي ،المجلد الخامس ،رام هللا :الشرول.

الفلسببطينية ،مكتببة رئببيس مجلببس الببوزراء ،لمزيببد مببن االطببالع انظببر ال برابط الكترونببي:
http://arabic.pnn.ps/fayyad/PM-PNN27.mp3

.12

شراة ،نباجي" .)1988(.أبعااد المشااركة السياساية فاي دول العاالم الثالاث" ،مجلاة

.13

الصب ير ،غبباد  ".العماال النسااوي الفلسااطيني إلااى أينا"جرياادا األيااام ،فلسببطين،

الوحدا ،العدد  ،48الرباط.
السبت.1996/3/13،

.14

العليبة ،ريباض .)2007(.واقااا المارأا الفلسااطينية فاي المشاااركة السياساية العامااة(

قطاااع اازا نموذجااا) ،مجلااة جامعااة النجاااح لألبحاااث( العلااوم اإلنسااانية) المجلببد ،21

العدد  .1نابلس :ماد البح

العلمي جامعة النجاح الوطنية.

.15

مر ،يوسف" .)1997(.واقا المرأا في الثقافة السائدا دراساة حااات حاول المارأا

.16

وكبل ،طببالل" .)2004(.المارأا والحاازب السياسااي ".تسااامح ،مجلببد ،2ببدد  ،5رام

.17

كتانببه ،ريمببا " .)2004(.المشاااركة السياسااية للماارأا الفلسااطينية ،مجلااة تساااامح،

العر ية ،المستقبل العر ي،العدد .250بيروت :مركز دراسات الوحد العربية.
هللا :مركز رام هللا للدراسات وحقول اإلنسان .

العدد ،5السنة الأانية_ حزيران  ،2004رام هللا ،مركز رام هللا لدراسات حقول اإلنسان.
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.18

كمببال ،زهيببر .)2003(.الم ارأا الفلسااطينية واتخاااذ الق ارار مجلااة شااؤون تنمويااة،

.19

م ي  ،أنبور .)2007 (.النخبة تسمالت نظرية ومنهجياة" مجلاة الديمقراطياة ،مجلبد

مؤسسة مفتاح ،وضعية الم أر الفلسطينية المجلد األول.

 ،7العدد ،25القاهر :مؤسسة األهرام.

الصحف:

.1النقشبببندي ،بار ببة ومخادمببة ،ذيبباة .)2002(.المشاااركة السياسااية لطلبااة الجامعااات

األردنية .مجلة دراساات :العلاوم اإلنساانية وااجتماعياة ،مجلبد  ،29العبدد .1مبان :مباد

البح

العلمي ،الجامعة األردنية.

التقارير:

 .1تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام .2005

 .2التقرير العر ي الموحد حاول تنفياذ منهاام عمال بيجاين لعاام  ،2009خ بداد فاطمبة
خفاجي.2009-3-21 ،

 .3التقرير الوطني للجمهورية التونسية بيجين()2009خ داد وزار شؤون الم أر واألسر

والطفولببة والمسببنين ،األسببكوا -األمببم المتحببد  ،لجنببة األمببم المتحببد االقتصببادية واالجتما يببة

ل ربي أسيا ،ص .14لمزيد من االطالع انظر الرابط الكتروني:

http://www.escwa.un.org/arabic/divisions/ecw.asp?division=ec .4

w#

 .5خ ببداد مببارلين ألربضببي نبزال ،التقرياار الااوطني لفلسااطين بيجااين( .)2009األسببكوا-

األمببم المتحببد  ،لجنببة األمببم المتحببد االقتصببادية واالجتما يببة ل ربببي أسببيا ،ص .5لمزيببد مببن
االطالع انظر:
.6

http://www.escwa.un.org/arabic/divisions/ecw.asp?division=ecw#

 .7التقرياار الااوطني للملكااة الم ر يااة بيجااين  .15لمزيببد مببن االطببالع النظببر ال برابط

التالي:
.8

United Nations Economic and Social Commission for Western

Asia - ESCWA
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 .9سينوره ،رنبد  .)2001(.تقرير حول و عية المرأا الفلساطيني ،القبدس :مركبز المب أر

لإلرشاد القانوني.

 .10بد محسن ،سريد " .)2001(.تقرير حول و عية المرأا الفلسطينية بااستناد إلاى

اتفاقية الق اء على كافة أشكال العنف

د المرأا" ،القدس ،مركز الم أر لإلرشاد القانوني.

 .11اببدين ،)2003(،تقريار حاول مشاااركة المارأا الفلساطينية فااي اانتخاباات العامااة،

المجلس التشريعي الفلسطيني.
 .12الندوات والمؤتمرات:

 .13أاب ببت ،أحم ببد ( ،)2006الحرك ببة النس ببائية العربي ببة التح ببديات النخبوي ببة ورقاااة عمااال

مقدمة في الحبوراني ،هباني( ")2002/7-9التمأيبل البرلمباني للمب أر األردنيبة هبل فبات األوان
ل المطالبة بكوتا نسائية" محا ر المؤتمر الوطني المرأا في اانتخابات النيابية

 .14جقمبان ،جببورج .)1994(.المجتمببع المببدني والسببلطة" ورقااة قاادمت فااي مااؤتمر عقااد

في جامعة بيرزيت ،دائر الفلسفة والأقافة.

 .15حباشببنة ،خديجببة ")2002(.نظببام الكوتببا التببدخل االيجببابي" ضببمان لمشبباركة منصببفة

للنس بباء ف ببي االنتخاب ببات ،مااااؤتمر اانتخابااااات الفلسااااطينية العامااااة.رام هللا :مؤسس ببة ك ببومراد

فدينارون  ،وحد البحو البرلمانية.

 .16ساف ،نظام )1997(.محرر وقبائع نبدو  :مشباركة المب أر فبي االنتخاببات النيابيبة "

سلسااالة المجتماااا المااادني والنظاااام البرلمااااني مركببز الريبباده للمعلومببات والد ارسببات ،مببان
األردن.

 .17مؤتمر تقادم المارأا العر ياة  ،2004مركبز الد ارسبات أمبان المركبز العرببي للمصبادر

والمعلومات حول العنف ضد الم أر  .لمزيد من االطالع انظر الرابط االلكتروني:
.18

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=1174

استرجعت بتاريخ 2009-8-7

 .19معلم ،ناصيف )2003 (،ورقة بعنوان نحبو نظبام انتخبابي ديمق ارطبي ،وقاائا ماؤتمر

بيااات لحااام( )27-6-2003اانتخاباااات وحاااق المشااااركة فاااي صااانا القااارار" مركببز الم ب أر

لإلرشب ب ب بباد الق ب ب ب ببانوني واإلجتمب ب ب ببا ي ،ط ، .1رام هللا :المرك ب ب ب ببز الفلسب ب ب ببطيني لقض ب ب ب ببايا الس ب ب ب ببالم
والديمقراطية.
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 .20ن ببدو بعنب بوان " مشااااركة المااارأا العر ياااة فاااي الحيااااا السياساااية" ( )2003م ببان،

بالتعبباون مببع المركببز اإلقليمببي لألمببن اإلنسبباني ،انظببر ال برابط اإللكترونببي :اسببترجعت بتبباريخ

.2010/4/16

http://www.aihr.org.tn/arabic/recommendations/confparticipfemm200

3.htm

رسائل ماجستير
 .1جبباد ،حنببين .)2007( .التخطببيط الرسببمي لتنميببة وتفعيببل المشبباركة السياسببية للم ب أر ف ببي
فلسطين  ،2006-1996رسالة ماجستير ير منشورا نابلس ،جامعة النجاح الوطنية.

 .2خ از ي ،نادر .)2005(.حق المب أر فبي المشباركة فبي ضبوية المجبالس المنتخببة ،رساالة
ماجستير ير منشورا ،األردن ،قسم الدراسات القانونية ،جامعة فل البيت.

 .3واد ،وفاء .)2008(.دور المنظمات النسويه الفلسطينية في تفعيل المشاركة النسبويه فبي
الفتر الواقعة بين( ،)2000-2006رسالة ماجستير ير منشورا ،نابلس ،جامعه النجاح

الوطنية ،كلية الدراسات العليا.

 .4منشورات المؤسسات:

 .5الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسبطيني ( ، )1998المرأا والرجل فاي فلساطين  :اتجاناات
واحصاءات  ،رام هللا.

 .6الجهبباز المركببزي لإلحصبباء الفلسببطيني( )2006التقريااار السااانوي الخاااامس علاااى الناااوع
ااجتماعي ،رقم .9

 .7الجهبباز المركببزي لإلحصبباء الفلسببطيني( ،)2003الماارأا والرجااال فااي فلساااطين اتجاناااات
واحصاءات ،العدد الأاني.

 .8لجنببة االنتخابببات المركزيببة فلسببطين ،قااانون رقاام ( )9لساانة 2005م بشااسن اانتخابااات
العامة.

 .9لجن ب ببة االنتخاب ب ببات المركزي ب ببة – الفلس ب ببطينية ،التشب ب بريعات قاااااوانين اانتخاباااااات" قاااااانون
اانتخاباااااات رقااااام( )13لعاااااام  "1995أنظ ب ببر الب ب برابط اإللكترون ب ببي ،اس ب ببترجعت بت ب بباريخ

http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=38&sndx=1 .2010/4/10
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.10

لجنة االنتخابات المركزية – الفلسطينية "النتائج النهائية لالنتخابات التشريعية لعاام

"2006

http://www.elections.ps/admin/pdf/ResultFinal_Districts_Seats-

Ar.pdf

.11

لجنببة االنتخابببات المركزيببة – الفلسااطينية التشااريعات ق اوانين اانتخابااات" قااانون

اانتخاباااااات رقااااام( )13لعاااااام  "1995أنظ ب ببر الب ب برابط اإللكترون ب ببي ،اس ب ببترجعت بت ب بباريخ

http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=38&sndx=1 .2010/4/10

.12

لجن ببة االنتخابب ببات المركزيب ببة -الفلسب ببطينية ،الديمقراطيااااة فااااي فلسااااطين اانتخابااااات

الفلسطينية العامة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأع اء المجلس التشريعي لعاام

1996م

http://www.elections.ps/pdf/Final_Report_General_Elections_1996

_Part1_AR.pdf

.13

لجنببة االنتخابببات المركزيببة -الفلسببطينية ،بشااسن اانتخابااات المحليااة لعااام -2004

.14

لجنة االنتخابات المركزية  -الفلسطينية "النتائج النهائية لالنتخابات التشريعية لعاام

 .2005لمزيد من االطالعhttp://www.elections.ps/ :

،

2006

http://www.elections.ps/admin/pdf/ResultFinal_Districts_Seats-

Ar.pdf

.15

لجن ببة االنتخاب ببات المركزي ببة(  )2006ملخاااص حاااول النسااااء المرشاااحات والفاااائزات

بع ااااوية المجلااااس التشااااريعي لعااااام  ،2006رام هللا فلس ببطين  ،ص  .6-4لمزي ببد م ببن

اإلطالع انظر الرابط اإللكتروني:
.16

http://www.elections.ps/admin/pdf/Women_Candidates_PLC_2

006.pdf

المراجا بالل ة اإلنجليزية:
1. Harding ,Sandra.(1987). Feminism and methodology: social
science issues .or “Feminism & methodology” Bloomington ,
IN.: Indiana University Press
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2. huntington,Samuel, Nelson,joan. (1976) no easy choice:
political participation in developing. Cambridge, mass: Harvard
university press.
3. Karl, Marilee.(1995).Women
and empowerment
:
participation and decision making, chapter 4 participation in politics
and life London: Zed Books.
4. Mcclosky, H.(1968) political participation”, enter national
Encyclopedia of the social science new York collier Macmillan
المراجا من اإلنترنت.
الكتب:
.1كبريم ،حسببين( ،)2003تعزيااز تمثياال المارأا فااي المجااالس المحليااة واقتاراح تطبيااق نظااام

الكوتا في لبنان ،بيروت :مركز حقول الم أر للدراسات واألبحا .

http://www.amanjordan.org/downloads/files/2007/3000030.pdf

الدوريات:

 .1خسما يل ،دنيا األمل ":الم أر الفلسطينية والمشاركة السياسية بين الشكل والمضمون"،
مجلة الرؤىhttp://www.sis.gov.ps/arabic/roya/5/page5.html ،
 .2الجببابر ،ضببياء ( :)2005نظببام الكوتببا النسببائية ،مجلااة الف ارات اإللكترونيااة  ،العببدد
الرابع .مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلستراتيجية،
http://fcdrs.com/magazem/407.html .3
 .4الحض ببرمي ،سوس ببن(  :)2007نظ ببام الكوت ببا النس ببائية ،صااااحيفة الجمهوريااااة ،ببدد
.15045
http://www.algomhoriah.net/atach.php?id=8386 .5
 .6خلي ببل ،نائل ببة( " :)2007التج ببارة الدولي ببة ف ببي تمأي ببل األقلي ببات والفئ ببات المهش ببمة"،
الحوار المتمدن ،العدد
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101288 .1962 .7
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