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  السياسية للمشاركة االجتماعية والتحديات املعوقات
 العربي الوطن يف للمرأة

                                   )*(عيد سعد عوجاند. 
                           

 ملخص البحث:

 المعوقاتوتوضيح  ،مشاركة السياسيةبيان مفهوم ال تهدف هذه الدراسة إلى

من خالل  العربي الوطن في للمرأة السياسية للمشاركة االجتماعية والتحديات

المشاركة السياسية  على وانعكاساتها وأثرهاهذه المعوقات والتحديات  استعراض

ومستوى  ،ومن أهم تلك المعوقات : الثقافة الشعبية ،للمرأة في أوطاننا العربية

 والوعي ،للمرأة الذاتي الوعيوغياب  ،وغياب القوانين المنصفة للمرأة ،التعليم

وافتقاد المرأة للحماس  ،وثقافة التمييز ضد المرأة ،والتنشئة األسرية، الثقافي

ومن السبل والطرق التى تعمل على تفعيل دور المرأة فى المشاركة  .السياسي

المجتمع  وتفعيل مؤسسات ،المرأة مهارات بناءو ،السائدة الثقافة تغييرالسياسية: 

  .للمرأة الفكريواإلعداد  ،والتنشئة االجتماعية السليمة ،المدني

 :مقدمــــــة
للمرررأة مكانررة متميررزة ودور أساسرري فرري بنرراء المجتمررع، وتساهرر م يرردا  بيررد مررع 

 الرجررل فرري الحفرراق علررى قرريم المجتمررع وتطرروير المقومررات األساسررية لرر ، وللمرررأة

نحرو أسررتها ومجتمعهرا ووطنهرا.. ووقرع عليهرا م رالم  والرئيسري األساسريدورها 

وانتهاكات خاصرة بكونهرا مامررأةم، وجاهردت ومعهرا األفكرار المسرتنيرة والمفراهيم 

الصحيحة لألديران، مرن أجرل الحصرول علرى اقوقهرا، وتقردم  خطروات وانتكسر  

خطرروات، ونالرر  اقوقررا  لررم تمارسررها، أو بمعنررى أدق لررم تسرراعدها ال ررروف علررى 

ها، وفي كل األاوال فإن المرأة لم تتراجع عن أداء دورها في تنميرة وتقردم ممارست

 مجتمعها ايثما أتيح لها المجال.

ويبردو الحرديع عررن التمكرين السياسري للمرررأة فري الوقر  الررراهن نغمرة لرم تعررد 

تطرب كثيرا فهي عزف على وتر تم استهالك  فلم يعد يصدر ألحان جديدة هذا من 

كان وال يزال ميردان المررأة هرو السرااة التري تمرارس فيهرا  جانب، ومن جانب آخر

كررل الررن م الديكتاتوريررة والسررلطوية هوايتهررا فرري اسررتعراض مهاراتهررا فرري تزييرر  

الواقع، واالدعاء بمناصرة قضاياها ومنحها بعض الحقوق اتى ولو بشكل إعالني 

                                                 
 .     دولة الكويت -علم االجتماع -مساعد: أستاذ عيد سعد عوجان )*(
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لقمعيررة كرران وال يررزال قنررا  خرراد  ترتديرر  هررذه الررن م إلخفرراء اقيقررة ممارسررتها ا

واالنتهاكيررة لسررلة الحقرروق األخرررى االقتصررادية واالجتماعيررة والمدنيررة والسياسررية 

وضرروء كررارب تريررد أن تلفرر  برر  ن ررر المررراقبين والمعنيررين فرري المن مررات الدوليررة 

ودول العررالم المتمرردن وتلهيرر  عررن رسيررة ممارسررتها القمعيررة فرري الميررادين السياسررية 

 واالجتماعية واالقتصادية األخرى.

ن دراسة واقع المرأة من خالل دورها في المشاركة السياسرية، بر ن قضرية ال إ

تقتصررر مناقشررتها علررى المسررتوى المحلرري لرردى الرردول فحسررب، بررل أصرربح  مررن 

المحاور األساسية التي تناقش إقليميا  ودوليا  من خالل المؤتمرات والنردوات وعلرى 

خ مفهرروم المسرراواة بررين أعلررى المسررتويات السياسررية، ويرر تي هررذا االهتمررام لترسرري

 الجنسين من أجل العمل معا  لتحقيق التنمية الشاملة.

تتطلررب الديمقراطيررة مشرراركة سياسررية مررن قبررل كافررة أفررراد المجتمررع. بررل إن 

تطبيقها يتطلرب المشراركة األوسرع للنسراء، وقرد ال تميرز القروانين والتشرريعات برين 

ي ن رري قرد ال يتطرابق الجنسين فري هرذا المجرال، لكنهرا ت رل مجررد خطراب رسرم

تماما مع توزيع السلطة بحسب النو  على صعيد الواقع. كما أن دساتير العديد مرن 

الدول قد ال تتضمن تمييزا واضحا صريحا فري مجرال المشراركة السياسرية، ولكنهرا 

في رات الوق  ال تتضمن اآلليات الضامنة لتطبيرق تلرك النصروف، فضرال عرن أن 

 صرااة النص على اق المرأة في المشاركة السياسية.هناك بعض الدساتير تغفل 

إن قاهرة محدودية المشاركة السياسية للمرأة هي محصلة العديد من العوامل 

المتفاعلرررة والمتداخلرررة علرررى الصرررعيد المجتمعررري العرررام. سرررواء كانررر  سياسرررية أو 

 اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، فمنها ما يرجع إلى:

ة, ايع ال ينص المشرر  علرى مبردأ المسراواة برين أسباب دستورية وقانوني -

الررذكور واإلنررام فيمررا ي ررص بعررض الحقرروق السياسررية، وقررد يضررمن للمرررأة اررق 

الترشريح واالنت راب ومرع رلررك ت رل هرذه النصروف معطلررة بصرفة كليرة أو جزئيررة 

بفعررل عرردم وجررود آليررات ضررامنة لتنفيررذ تلررك النصرروف، كمررا أسررلفنا، فتبقررى مجرررد 

 هر ب نها نصوف غير تمييزية في دساتير دول ديمقراطية!. نصوف يمكن الت ا

ومن العوامل المعوقة لتحقيق المشراركة األوسرع للنسراء مرا يتصرل بالنسرق  -

الثقررافي والقيمرري والررذي يكرررس صررورا نمطيررة عررن المرررأة ودورهررا فرري المجتمررع، 

فيساعد رلك على سيادة تصورات مغلوطة عن موقر  الردين مرن المررأة مرع تروافر 

التفسيرات التي يمكن توقيفهرا بهرذا الصردد للحرد مرن تفعيرل مشراركة النسراء  بعض

السياسررية ولمقاومررة األصرروات المطالبررة ب هميررة تحقيررق رلررك، والرررد علررى الجهررود 

 الدولية والحجج العلمية التي يمكن أن تثب  أهمية التشارك في كل مجاالت الحياة.
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يررة  بكافررة أنواعهررا بررين وتسرراهم العوامررل االقتصررادية وارتفررا  نسررب األم -

النسرراء فرري المجتمعررات الناميررة أسرربابا أخرررى مضررافة يمكررن اإلشررارة إليهررا فرري هررذا 

 الصدد.

أن هيمنة العقلية الذكورية والشك لدى العديرد ارول أهميرة مشراركة النسراء  -

فرري العمررل السياسرري يعررد مررن العوامررل األساسررية والمررؤثرة فرري هررذا المجررال وإن 

 ير معلن.است دم  بشكل ضمني وغ

كما أن عدم اهتمام القيادات الحزبية بتوفير مستلزمات التردريب والتطروير  -

للكرروادر النسررائية ضررمن تلررك األاررزاب ضرراع  مررن ضررع  مشرراركة النسرراء فرري 

 المواقع القيادية في العمل الحزبي.
 

 ** أهمية الدراسة:

إلقاء الضوء على واقع المرأة السياسي، وأن نسب التمثيل النسائي ما  -

 زال  ال تتالءم وطمواات الحركات النسائية المن مة.

كما ت تي أهمية هذه الدراسة، في كونها ال تن ر إلى المرأة باعتبارها  -

متغيرا  تابعا  فقط ولكنها في الوق  نفس  متغير أصيل يستطيع في رات  أن يحدم 

اسي المحيط تغيرا  في الواقع السياسي بالقدر الذي يت ثر بالواقع االجتماعي، والسي

ب . بعبارة أخرى كلما أتاح الواقع االجتماعي السياسي للمرأة فرصة المشاركة، 

والمساهمة اإليجابية، والفعالة، أدى رلك إلى ت ثير المرأة في النهوض االجتماعي، 

 والتطور السياسي للمجتمع.

 إلقاء الضوء على المشاركة السياسية في العالم العربي.  -

لمعوقات االجتماعية للمشاركة السياسية للمرأة في إلقاء الضوء على ا -

 المجتمعات العربية. 

محاولة التوصل إلى سبل مواجهة المعوقات االجتماعية للمشاركة  -

 السياسية للمرأة في المجتمعات العربية. 

 ** أهداف الدراسة :
تهدف الدراسرة  توضريح واقرع المررأة فري صرناعة القررار وتمكرين المررأة مرن 

ممارسة الحريات والحقوق السياسية، والتحرديات والمعوقرات االجتماعيرة الحق فى 

 التى تحول دون المشاركة السياسية للمرأة فى الدول العربية.

 

 مباشرة املرأة للحقوق واحلريات السياسية:  -أوالا 
 المشاركة السياسية: 
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كتنفر  مفهوم المشاركة السياسية كغيره من المفاهيم في العلوم االجتماعيرة ي إن

 .الكثير من الغموض لذلك فقد تعددت التعريفات لهذا المفهوم

 التري الجماعيرة النشراطات مجمرو : مب نهرا السياسرية المشراركة تعري  يمكن

ا تعطريهم ألن قابلرة وتكرون المحكومرون بها يقوم  المن ومرة عمرل سرير علرى تر ثير 

 .(1)مالسياسية

 بهردف المجتمرع أعضراء يزاولهراالتري  اإلداريرة األنشرطةكمرا تعررف ب نهرا: م

 مباشر بشكل والقرارات السياسات صنع في والمساهمة وممثليهم، اكامهم اختيار

 .(2)مباشرم غير أو

القانونيرة يمارسرها المرواطنين  األنشرطةفالمشاركة السياسية هى مجموعة مرن 

على سلوكهم وأفعالهم وعلى القررارات  والت ثير المسئولينبهدف الت ثير في اختيار 

. وترتكز أهمية المشاركة السياسية في قردرة المرواطنين علرى التر ثير يت ذونهاالتي 

 في القرارات الحكومية.

 وقواعرد آليرات تطروير فري مهمرا   دورا   يلعب السياسية المشاركة مفهوم أصبح

 وب اصرة ،تمعراتالمسرتدامة للمج بر التنمية يعررف مرا إطرار وفري الصرالح، الحكم 

 المفراهيم اإلرثيرة بسيادة أو بالشمولية أن متها توص  التي الثالع العالم مجتمعات

 المشراركة تعرير  يمكرن لرذلك .السياسرية الن رب تحديرد فري المواطنرة مفاهيم على

 أهمهرا راتيرة لعوامرل نتيجرة الحديثرة الرديمقراطيات فري بطيئة عملية السياسية ب نها

 الديمقراطيرة الردول فري أيضرا محردودة تبقرى المشراركة هرذه وأن واألميرة، الفقرر

 .(3)المستقرة

 

 للمرأة العربية السياسية مشاركةال: 

 ،إن مشاركة المرأة فى الحياة السياسية رهن ب روف المجتمع الذى تعيش في 

وتتوقررر  درجرررة هرررذه المشررراركة علرررى مقررردار مرررا يتمترررع بررر  المجتمرررع مرررن اريرررة 

وعلى ما يمنحر  المجتمرع مرن اريرات اجتماعيرة  ،وديمقراطية من النااية السياسية

ولرذا فإنر  ال يمكرن مناقشرة المشراركة السياسرية للمررأة  .للمررأة لممارسرة هرذا الردور

 .بمعزل عن ال روف االجتماعية والسياسية التى يمر بها المجتمع

را للمرأة السياسية المشاركة جاءت  زمرن منرذ خاضرتها نضرالية لمسريرة تتويج 

 الشرعب مرن معينة طبقة أو فئة على مقتصرة السياسية المشاركة منذ كان  طويل،

 مهمشرة النفرور ضرعيفة وتلرك الفقيررة الطبقرات الحكرم، بينمرا دفرة إدارة فري طمع را

 .نص  المجتمع يشكلن اللواتي النساء ومنها وبعيدة،
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 عالمي را، المررأة بقضرايا االهتمرام العشررين القررن مرن األخيرر الربرع فري زاد

 ايرع للمررأة، السياسرية المشراركة أهميرة أدركر  التري الردول الناميرة فري خاصرة

 جانرب فري يعرود مجتمعاتهرا، وتر خر خطرط التنميرة، فشرل أن الردول هرذه اكتشرف 

إهردارا   يسربب ممرا ومهرارات النسراء، جهرود مرن االسرتفادة عردم إلرى منر  أساسري

  .المجتمع لطاقات

 مرن للحرد اضراري ا أسرلوب ا العرام الشر ن صرياغة فري النسراء إشرراك يمثرل

 من والذي المرغوب، السياسي التغيير إلادام مثلى وطريقة الصراعات السياسية

 السياسية المشاركة قاعدة توسيع يساهم كذلك .من  الماضي والت لص تجاوز ش ن 

 المؤسسرات علرى الشررعية إضرفاء في والنساء تحديد ا المجتمع شرائح كافة لتشمل

 ال يرار إلرى ومسرتندة قروة نابعرة يعطيهرا ممرا سياسري ن رام ألي والتنفيذية التمثيلية

 ودون بالمواطنة الكاملة بتمتعها المجتمع بإقرار شعورا   المرأة ويمنح الديمقراطي،

عرن  المجتمرع فري مكانتهرا ويعزز الوطن، لمصلحة االنتماء مبدأ لديها يعزز تمييز،

 طريرق علرى الموجودة والهياكل البنى كافة تشمل جوهرية تغييرات إادام طريق

 .(4)التنمية الشاملة

 العربري الروطن فري السياسرية الحيراة فري ومشراركتها العربية المرأة قضية إن

 بالمشرهد يتصل موضوعا باعتبارها ليس ،والرصد المتابعة واالهتمام محور تبقى

 مسر لة برين قائمرا كران الرذي الفاصرل ألن الحرد برل فحسب، التحول وأفاق السياسي

 الفعلري وبين تمكنهرا السياسية الحياة في دورها ممارسة من وتمكينها المرأة تحرر

 يحرول أن مرن أوهى آخر بعد يوما أضحى التهميش،  التعطيل اواجز اختراق من

 لرم المررأة اريرة عرن فالحرديع المسر لة  هذه إطار في ااسمة انطالقة دون تحقيق

 الروطن فري اإلشركالية تلرك كثيررا   يتجاوز بديل ال خطاب لقد ،بذات  موضوعا يعد

 .(5)العربي

 هياكرل فري أوضرا  المررأة تحسرين علرى العربيرة الردول غالبيرة فقد ارصر  

وزاريرة  اقائرب ومنحهرا البرلمران فري بإقحامهرا ورلك ،السياسية األازابو السلطة

لبلردها وغيرهرا مرن المنرااى السياسرية  الدبلوماسري التمثيرل فري الحرق وإعطائهرا

 .األخرى

 عصور عبر ترس   قد التي ومثل  وأخالق  بتصورات  االجتماعي الواقع إن

 في المشاركة من ضيق بهامش إال للمرأة يسمح ال ،العربي في المجتمع تاري ية

بمناايها الم تلفة ايع المشاركة فى السلطة التشريعية  .(6)السياسية الحياة

 .والسلطة التنفيذية والحياة الحزبية

التشريعية تفتقر لالهتمرام بردور المررأة  في السلطة فالمشاركة السياسية للمرأة 

 ثرائر  رغرم فقيرر، مجملر  فري العربي المجتمع أن إلى راجع هذا المجال، وهذافى 

 .(7)البشري ثرائ  و ،أقطاره بعض لدى النفطية الثروة في  والمتمثل المادي
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 مؤشرر لالسرتعداد الكامرل وبالنسربة للمشراركة فرى السرلطة التنفيذيرة فهرو يعرد

 تشراركية ديمقراطيرة بنراء مالمح ترسم قد ،قادمة زمنية اقبة مع الصحيح للتعامل

 مرن المجتمرع وهرن النسراء طاقرات نصر  إقصراء ألن ،العربري فري الروطن اقيقية

 فري العليرا السياسية المناصب وتبوء ورسم السياسات القرار صناعة في المشاركة

 المزيفرة الحقيقيرة وليسر  التشراركية الديمقراطيرة لمشررو  تعطيرل هرو ،الدولرة

 التشربع أجرل مرن لشرعوبها تقرديمها فري العربيرة ن مرةاأل ااترف  التي والديكورية

  .(8)وإيقاف  الشعبي الغضب تجنب لمحاولة أو ،بالسلطة

 فري السياسية فالمشاركة فى األازاب ،وبالنسبة للحياة الحزبية للمرأة العربية

فمشراركة المررأة  ،(9)السياسرية للمشراركة الرئيسرية القنراة الديمقراطيرة يعرد الرن م

 هرذه توليهرا التري واألهميرة ،الحزبيرة الهياكرل في المرأة اضور الحزبية تتمثل فى

 .السياسية الن رية واستراتيجياتها منطلقاتها من كجزء للمرأة األازاب

التحديات االجتماعية ملشـاركة املـرأة السياسـية اـد الـدو   -ثانياا 
 العربية:

التناقضررات الكبيرررة فرري المجتمعررات اإلنسررانية مررن  –تاري يررا   –عانرر  المرررأة

والتي ساهم  في تدني مشاركتها في الحياة العامة. وتنبع أزمة المشاركة السياسية 

من عجز الن ام عن سد االاتياجات المتعلقة بالمشراركة السياسرية لجرزء كبيرر مرن 

العوامرل أبناء المجتمع، وال تعزو هذه األزمة لسربب بعينر  برل أن هنراك العديرد مرن 

والتري تترداخل لتشركل هرذه األزمرة وهري فرري اقيقيرة األمرر جرزء مرن القرة متصررلة 

ببعضررها مررن األزمررات الترري تعرراني منهررا كثيررر مررن الرردول وخصوصررا فرري الواقررع 

العربرري، مثررل أزمررة الشرررعية، وأزمررة الهويررة، وأزمررة التوزيررع، وأزمررة الترردخل، 

نررري أنهررا بعينهرررا األزمرررة وأزمررة التكامرررل، ف هررور أزمرررة مرررن هررذه األزمرررات ال يع

الموجودة فري هرذه البلرد أو راك برل أن وجودهرا يعنري أن هرذا الن رام بر  العديرد مرن 

األزمات، بعبارة أخرى أن كل أزمة تؤدي إلى أزمة أو أزمات متتابعة أو متزامنرة 

 مع بعضها البعض.

 بعيدا   القضية هذه بحع يمكن وال اقتصادية، اجتماعية قضية تعد المرأة تمكين

 إليهرا الن رر يجرب الصحيح بشكلها المرأة قضية إن دراسة إر قضايا المجتمع، عن

 للمررأة الرجرل باضرطهاد القضرية هرذه ربرط وال يجروز اجتماعيرة، مشكلة بوصفها

 الت ل . جراء االة اضطهاد في نفس  يعيش العربي المجتمع ألن فقط،

 اجتماعية قضية إنها وامرأة، رجل قضية كونها من أبعد هي المرأة قضية إن

 تاري يرة قرروف وليردة ألنهرا معينرين ومكران بزمران وهري مرتبطرة مرا، لمجتمرع

 .مجتمع بكل خاصة اجتماعية ومكونات
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 بين تساوي وقوانين أقرت تشريعات العربية البلدان مع م أن من الرغم فعلى

 أن إلى وهذا يعود الواقع، أرض على تتحقق لم المساواة هذه لكن والمرأة، الرجل

االنحطاط  عهود من جزء وهي واجتماعية، وثقافية تاري ية قضية هي القضية هذه

 والتبعية الت ل  من جزء هي ثم ومن العربية، األمة منها عان  التي الطويلة

 .العربية تعيشها البلدان التي والتجزئة

 من تحقيقها مجموعة دون يحول العربية للمرأة الفاعلة السياسية المشاركة

 ب ، ويت ثر اآلخر في يؤثر منها كل بعضا ، بعضها مع ومتشابكة متداخلة العوائق،

 كي  أو نهايتها، من بدايتها تعرف ال مفرغة القة بينها فيما تشكل تكاد اتى أنها

 .منها ال روج

فهناك مجموعة من المعوقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية 

المرأة عن المشاركة السياسية الفعالة، وتعد المعوقات والدينية التى تعوق 

والتحديات االجتماعية من أقوى المعوقات ت ثيرا  فى المشاركة السياسية للمرأة 

 ومدى تمكينها فى الدخول للمجال السياسى.

تتعدد العوامل االجتماعية التى تعوق مشاركة المرأة فى الحياة السياسية فى 

هذه المعوقات الثقافة الشعبية، ارتفا  نسبة األمية، غياب  الوطن العربى، ومن أهم

القوانين المنصفة للمرأة، غياب الوعى لدى المرأة نفسها، وغيرها من التحديات 

 والتى سوف نعرضها فيما يلى.

  الثقافة الشعبية: -أوالا  

تمثل القيم والعادات المتعلقة بدور المرأة فى المجتمع عقبة رئيسية فى سبيل 

تحسين مركز المرأة، فالقيم االجتماعية ألى مجتمع هى المحددة لمكانة المرأة 

ودورها، وفى مجتمعاتنا العربية تتمايز وت تل  مكانة الرجل عن مكانة المرأة من 

النااية االجتماعية واالقتصادية والسياسية، ويترتب على رلك العديد من التمايز 

تمرار فاعلية القيم والتقاليد أدت إلى عزل فى الحقوق والواجبات لكل منهما. فاس

مع م النساء عن عملية التنمية وإلى تحكم وتسلط األسرة والرجل ويتم رلك من 

خالل عمليات التنشئة االجتماعية وأنماط التعليم والوعي الثقافي ورلك بهدف 

اإلاساس بالنو  واألنوثة مما ي لق خروقا  بين الجنسين وتصبح األنثى أقل 

 . (10)ا  من الرجل والسيما فى المجاالت الفكرية والسياسيةطموا

فالقيم والمعايير االجتماعية التى يتبناها األفراد مصدرها الثقافة والمجتمع 

وال برات والتغيرات التى تطرأ عليهما، فهى بوصفها نوعا  من االعتقاد تدخل 

يجب أن ال يكون، ضمن النسق االعتمادي الكلى للفرد لتحدد ما يجب أن يكون وما 

وتمثل مستويات اضارية يت ثر بها الفرد فى اختياره بين بدائل السلوك المدركة. 
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ف نماط الش صية واالتجاهات هما النتيجة المترتبة على تبنى القيم المست دمة من 

 .(11)تفاعل الثقافة والش صية

تمنع أى فالمعتقدات المتعلقة بالقوة واساسية المجتمع تجاه ارتباط  بالمرأة 

سلوكيات لها عالقة بالحصول على القوة وممارستها ألنها تعد خارجة عن اإلطار 

الثقافي لألنوثة، فتبرز أهمية االعتقادات السائدة فى قدرتها على تحديد اجم القوة 

المسموح للمرأة باكتساب  وممارست  فى الحياة ال اصة أى داخل األسرة والحياة 

 مع.العامة أى فى مؤسسات المجت

 ال اف، العام والش ن الش ن بين التفرقة على المجتمع فى السائدة الثقافة تعمل

 واألوالد، ب مور المنزل المتعلق ال اف العمل على يقتصر المرأة دور أن وتحدد

 فعلى .اختصاف الرجل من أصيل جزء العام العمل أى الدولة إدارة تعتبر بينما

 هي الكائن المرأة أن على السودان، في المدرسية، الكتب تركز المثال سبيل

  فحسب. منزلها داخل العمل في تنحصر مهامها أن وتبرز األضع ،

ومن أمثلة هذه القيم والعادات والثقافات الشعبية، سيطرة الرجل على المرأة 

وخضو  المرأة وطاعتها بشكل مطلق للرجل، وتفضيل الذكور على اإلنام 

مكان المرأة هو البي ، وعدم إقرار العادات  والزواج المبكر، واالعتقاد أن

والتقاليد توقي  المرأة ايع أن توقي  المرأة وفقا  لهذه العادات يحط من قدرها 

ويقلل من قيمتها كما أن  دليل على الحاجة، كذلك فإن سيدات األسر رات الدخول 

قدرة المرأة المرتفعة ال تعمل بالقرية. كما أن المجتمع مازال ين ر بعين الشك إلى 

على المشاركة الفعالة فى األمور االجتماعية العامة وقد يرجع رلك إلى الفهم 

ال اطئ للشريعة اإلسالمية، وأنها تعطى مكانة أعلى للرجال فى كافة شئون 

الحياة، وقد أدى رلك إلى ضع  ثقة المرأة الريفية بنفسها وعدم وعيها بحقيقة 

 قدراتها واستسالمها لهذه العادات.

  ا   مستوى التعليم: -ثانيا

 من المعوقات والتحديات التى تؤثر على المشاركة السياسية للمرأة مستوى

التعليم،فقضية تعليم المرأة هى قضية ثقافية ايع أن المرأة مورد بشرى مهم وأن 

مقياس تقدم أو ت ل  المجتمع يكمن فى مدى توقي  الموارد البشرية رجاال  

ونساء  
(12). 

 القوة، وامتالكها المرأة، تمكين في األساسية المرتكزات أهم يعد أادفالتعليم 

 المساواة عدم الحر. إن واالختيار والمشاركة، والشعور بالذات، للت ثير، والقابلية

 التنمية تحقيق أمام أساسيا   اقوق المرأة، وعائقا   من انتقاصا   يعد التعليم مجال في

 معرفة راتها وإمكانياتها نحو المرأة يدفع واالقتصادية. فالتعليم االجتماعية

المرأة  وعي ازدياد على تساعد التي المهمة العوامل من وهو بإنسانيتها، وشعورها
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 المساهمة مثل األساسية المرأة تمكين عناصر أن ب  المسلم فمن .الفكري وتحررها

 والعمل التوقي  مجال في الواسع والدخول واالجتماعي العمل السياسي في

 المرأة امتالك عدم المرأة. إن تعليم على يتوق  تحقيقها عناصر كلها وغيرها،

 األمور من واالقتصادية المشاركة السياسية في فرصتها نيل يجعل التعليم لناصية

 .مستحيلة بل الصعوبة، فائقة

وتعتبر األمية من أخطر المشاكل التى تواج  عملية التنمية، فاألمية تمثل 

أمام التنمية، وتزداد خطورتها عندما تكون بين النساء، ايع يؤثر رلك عائقا  كبيرا  

على مستقبل األجيال. فالموروثات الثقافية ترى عدم ضرورة تعليم اإلنام وأن 

 المرأة مصيرها للزواج وال جدوى للتعليم.

وبالرغم من انتشار التعليم بين النساء فى م تل  مراال الدراسة وادوم 

مكانة المرأة االجتماعية وإبراز إمكانياتها وتكامل ش صيتها  تغيرات واضحة فى

ومن ثم ممارسة ات ار القرار وتنفيذه، مازال  مساهمة المرأة فى الحياة العامة 

والسياسية أمامها معوقات التعليم والمتمثلة فى ان فاض نسبة المتعلمات فى 

 .(13)المجتمع وانتشار األمية

 الذي اإليجابي التغير من الرغم على أن  يؤكد التعليممجال  في العربي فالواقع

 العمق محدود التغير هذا فإن الزمنية السابقة، بالمراال قياسا   المرأة لصالح ادم

 المجال هذا في العربي المجتمع أن إر .ومواقف  الرجل ورهنية المرأة، رات في

 .(14)وممارسة فكرا   باالنغالق يتسم

  ا   المنصفة للمرأة: غياب القوانين -ثالثا

السياسية  المشاركة قضية إلى ين ر العربية الدول من العديد في فالمشر 

 اقوقها يمنحها أن دون السياسية اقوقها منحها على فيركز مبتسرة، للمرأة ن رة

 تعاني التي فالمرأة الثانية، استقامة على تعتمد األولى استقامة أن اين المدنية، في

 أن يهمها ال كرامتها، لها ويعيد ينصفها الش صية لألاوال غياب قانون من

 .الش صي بهمها منشغلة ألنها المجال السياسي في تشارك

  ا   غياب الوعى الذاتى للمرأة: -رابعا

ايع الوعى الداخلى للمرأة نفسها متغيب، فليس لديها الدافع الداخلى 

 -الدول العربية من كثير في ي هر ما وهذا لضرورة المشاركة فى الحياة السياسية،

 للمرشحات السيدات، صوتها المرأة تعطي ال ايع -العربي ال ليج دول وب اصة

 .عنهن تنوب من تمثلهن أن ب همية السيدات وعي لعدم ورلك

  ا   :الثقافي الوعي -خامسا
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المرأة العربية بكل ما تحمل  من قيم وأنماط سلوكية هى انعكاس للواقع 

أزمان  وانعكاس لثقافة المجتمع الذى جعلها غير قادرة على المجتمعي بكل 

المشاركة فى قضايا التغيير بسبب ما يحكمها من أعراف وتقاليد فال يمكنها أن 

 .(15)ت ون ثقافة المجتمع الذى تعيش في 

وعلى الرغم من أن التغيير االجتماعي واالقتصادي كفيل بتغيير وضع 

ينعكس فى أفكار الناس وأن متهم الحياتية ببطء المرأة، إال أن هذا التغيير ال 

 .(16)شديد

وبالن ر إلى ثقافة المرأة السياسية تعد ثقافة سياسية ضيقة محلية تتسم فيها 

المرأة بقلة المعلومات وضيق المدارك الفكرية ال اصة بمجتمعها وعدم الوعى 

تجعلها من شريحة ب مور السياسة. فالمرأة بما يشغلها من مشكالت وأمور اياتية 

 .(17)الذين ال عناية لديهم ب دوار السياسة وال يمتلكون وعي ا سياسي ا

 التنشئة األسرية: -سادساا  

تكوين ش صية المرأة يعد نتاجا  ألساليب التنشئة الثقافية والحضارية التى ال 

د تحدد فها الفوارق بين الجنسين واألدوار االجتماعية وتقسيم العمل فقط، بل تحد

كذلك هامش الحرية المسموح ب ، وبذلك يكون لتربية وتنشئة األساس الحاسم فى 

 . (18)تشكيل المرأة أو تحديد وقائفها وأدوارها االجتماعية

فالتنشئة لدى المرأة تثب  لديها العديد من المعتقدات، فالتفوق السياسي 

أن نصيبها عمل والثقافي واإلبدا  تعتقد المرأة أنها أمور خاصة بالرجل فى اين 

عادى ومالئم خارج المنزل ومهمتها األساسية تربية األطفال والعناية بشئون 

المنزل، فهى بذلك ال تطمح ألن ترقى من أهميتها االجتماعية والسياسية إلى 

مستوى الرجل ألن طبيعة تنشئتها األسرية تحدد لها أدوارها ومنذ البداية فهى 

هذا شكل عائقا  دون منحها فرف تطوير راتها محرومة من مواقع ات ار القرار و

 .(19)ومشاركتها فى أمور السياسة

وبذلك تشكل التنشئة األسرية أساسا  قويا  فى ن رة المجتمع لمواقع المرأة فى 

 الحياة السياسية وقدرتها على صنع القرار والت ثير فى اآلخرين. 

 ثقافة التمييز ضد المرأة: -سابعاا  

كبيرا  بين الرجل والمرأة، وت تى هذه الموروثات ضد المرأة هناك تمايزا  

ايع أنها ال تتوافر لديها القدرات والمهارات الالزمة الاتالل المناصب 

. وباإلضافة إلى رلك التقاليد التى تحرم المرأة وتضع تفوق المرأة على 20السياسية

 الرجل. الرجل أمرا  مرفوضا  كما تمنع تقلد المرأة لمناصب ترأس فيها

  ا   افتقاد المرأة للحماس السياسي: -ثامنا
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تفتقد المرأة الحماس السياسي وانتمائهن للطبقة المكبلة ب عمال المنزل 

 .(21)ورعاية األبناء مما ال يترك لهن المسااة الكافية للعمل السياسي

 

 

 

 سبل تفعيل املشاركة السياسية للمرأة اد الدو  العربية: -ثالثاا 
 للعديرد مرن ،الحياة السياسية للمرأة فى الوطن العربرى وسربل تفعيلهراتتعرض 

 المسرتوى علرى للمررأة السياسرية المشراركة تفعيرل يجرب لرذلك ،والعقبات المعوقات

  .االجتماعي

 ،فمن السبل والطرق التى تعمل على تفعيل دور المرأة فى المشاركة السياسية

 ما يلى: 

 الجهات جهود كافة تضافر يتطلب ما وهو :السائدة الثقافة تغيير -1

 المحور هذا على والعمل .واإلعالم األهلية، الجمعيات رأسها وعلى المعنية،

 ،األسرة وهو جد ا الضيق المستوى من والبدء نفسها، بالمرأة البدء يتطلب

 لصالح تعمل التي ال اصة اإلعالمية المبادرات وتشجيع دعم في المساهمةو

 والمسموعة والمكتوبة المرئية اإلعالم وسائل في اقوقها وتعزز المرأة

 .اجتماعيا   تمكينها خالل من ينتج ما وهو ل.االتصا أشكال وكافة

: ويكون رلك بالقضاء على األمية ونسب التعليم المرأة مهارات بناء -2

 .باإلضافة إلى التثقي  السياسي وبكل ما يتعلق بالحياة السياسية ،المتدنية

: وتفعيل دورها فى االهتمام بتطوير المجتمع المدني تفعيل مؤسسات -3

 .وتثقي  المرأة سياسيا  واجتماعيا  وتشجيعها للمشاركة فى الحياة السياسية

ايع تنشئة األبناء منذ الصغر تنشئة  :التنشئة االجتماعية السليمة -4

اجتماعية سياسية سليمة لتعزيز ثقة المرأة بنفسها عند ممارستها للعملية 

 .يةالسياس

ويتم رلك من خالل ان راطها أو عضويتها أو  :اإلعداد الفكري للمرأة -5

 .تعزيز دورها فى األازاب والجمعيات واالتحادات
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 متة:اخلا
 الصراعات من للحد اضاري ا أسلوب ا العام الش ن صياغة في المشاركة تعتبر

 الن ام شكل على وجوهرية جديدة تغيير عمليات إلادام مثلى وطريقة السياسية،

 عملية أصبح  وبالتالي .من  والت لص الماضي تجاوز ش ن  من والذي ،السياسي

 بحيع ،السياسي الن ام أهداف لتحقيق ضرورة السياسية الحياة في المرأة مشاركة

 وأن ،والرجال النساء المشاركة تشمل وإنما الرجال، على المشاركة اق يقتصر ال

 النساء فيها بما المجتمع شرائح جميع األمر نهاية في لتشمل المشاركة قاعدة توسيع

 والتنفيذية التمثيلية للمؤسسات الشرعية قاعدة توسيع على األاوال كل في يساعد

 .السياسي للن ام

 وجهرود طاقرات إلرى التنميرة بحاجرة الشركلية الناايرة مرن االعترراف يكفري فال

 لجهرة المرأة أمام المجال إلتااة الدائم والسعي المرأة فيها بما المجتمع فئات جميع

 ال والمسرتدام الشرامل بمفهومهرا التنميرة بر ن واإلقررار ،رلرك وغيرر والعمرل التعلريم

 من ،البشرية موارده على أساس ا يعتمد بلد في المرأة مساهمة بدون تتحقق أن يمكن

 .وثقافي ا واجتماعي ا واقتصادي ا سياسي ا التنموية الجهود في كاملة مساهمة أجل

ا يكون أن للفرد يمكن ال عام ش ن هي السياسية المشاركة فإن هنا من  أو مؤثر 

 الردور هرذا ممارسرة فري وبحقر  العامرة الحيراة فري بردوره يعترف لم مافي   مشارك ا

 معيقرات هنراك أن نالار  رلرك، مرن الررغم وعلرى .تمييرزي طرابع رات قيرود دون

 المجتمع قبل من السلبية الن رة أهمها لعل المرأة لمشاركة وعديدة كثيرة وعراقيل

 تواجههرا التي الكبيرة الصعوبات جانب إلى هذا السياسي، الجانب في المرأة لعمل

 .والعامة األسرية مسؤولياتها بين األايان من كثير في توفيقها عدم لجهة المرأة
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