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: مقدمة

شٌكل موضوع التمكُت السياسي كا١تشاركة السياسية للمرأة عامة ٤تور اىتماـ ا١تختصُت ُب العلـو 
 بدأ اإلىتماـ بتكريس أربعة مؤ٘ترات السياسية النسوية، ككذا ا١تختٌصُت ُب حقل التنمية كحقوؽ اإلنساف، حيث

، كبيكُت 1985، كنَتكيب 1980، ككوبنهاغن 1975نيومكسيكو سنة )عا١تية معنية با١ترأة برعاية األمم ا١تتحدة 
٦تٌا أدل إٔب زيادة الوعي بقضايا النوع  (1985-1975)، باإلضافة إٔب عقد األمم ا١تتحدة للمرأة (1995

، كتضييق الفجوات بُت ا١ترأة كالرجل ُب التعليم كا١تشاركة االقتصادية، كإف issues Genderاالجتماعي 
بنسب متفاكتة بُت الدكؿ، إاٌل أف التمييز بُت اٞتنسُت ُب ا١تيداف السياسي ال تزاؿ ٘تٌثل ظاىرة عا١تية متفشية، ٦تٌا 

. يبعث للبحث ُب مسبباهتا كاٟتلوؿ ا١تقًتحة ٢تا
 تبٌنيو ٢تدؼ ا١تساكاة بُت 2009ك٘تاشيا مع ىذا االٕتاه العاـ أٌكد إعبلف الكويت الصادر ُب جانفي 

٘تكُت ا١ترأة :"الرجل كا١ترأة ك٘تكُت ا١ترأة على الئحة األىداؼ اإل٪تائية لؤللفية؛ حيث نٌص على ضركرة العمل على
كاالرتقاء بأكضاعها االقتصادية كاالجتماعية كالقانونية، كتعزيز دكرىا ُب اٟتياة العامة، ٖتقيقا ١تبدأ ا١تساكاة كتأكيدا 

. 1"١تبادئ العدؿ كاإلنصاؼ ُب اجملتمع
 كبالرغم من حداثة مفهـو ا١تشاركة النسوية، كارتباطو بتطورات حديثة ُب اٟتركة االجتماعية بصورة عامة، 
كاٟتركة النسوية بصفة خاصة، فإف ٙتة أشكاالن من ا١تشاركة التقليدية للنساء، كبصفة خاصة ُب ٣تتمعنا العريب 

أٌم دعوة ١تشاركة ا١ترأة مرىونة ُب ٧تاحها بارتباطها بأشكاؿ ا١تشاركة  كاٞتزائرم ال ينبغي ٕتاىلها، بل أف
 تكتسب ؛ إذفالتقليدية ا١تتجذرة ُب ثقافتنا، مع إفادهتا ُب الوقت ذاتو با١تدلوالت اٟتديثة ١تفهـو ا١تشاركة

كتنمية  (ا١ترأة ذاهتا)ا١تشاركة أ٫تيتها كداللتها بالنسبة للمرأة كقضاياىا من حيث كوهنا آلية أساسية لتنمية الذات 
ك٫تا بعداف يرتبطاف ارتباطان جدليان، فالذات أك الشخصية ا١تتفتحة، القوية  (اجملتمع كالواقع االجتماعي)ا١توضوع 

كالفاعلة ىي القادرة على ٖتقيق النمو االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي، كما أف النمو االجتماعي بدكره 
. ٯتكن أف يقاس ٔتدل الفرص اليت يتيحها لتحقيق مشاركة القطاعات ا١تختلفة كازدىارىا كفاعليتها

                                                           
 .2009 أكتوبر 29-20كالتنموية، الكويت  كاالجتماعية االقتصادية العربية القمة مؤ٘تر توصيات1
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كبالتإب فإف مدخل التمكُت ال يركز فقط على التوعية للنساء بذلك، بل بتنظيم النساء ُب تنظيمات أك 
كما يسعى إلحداث تعديل ُب القوانُت . ٚتعيات تسعى لرفع قدراهتن كتفعيل مشاركتهن خاصة ُب اجملاؿ العاـ

كالسياسات كاآلليات كاإلجراءات اليت من خبل٢تا يتم دعم قدرات النساء، كتغيَت ا١تفاىيم كالقيم ْتيث تتم 
.  مشاركة النساء الكاملة ُب البناء الرئيسي للتنمية كٖتقيق ا١تساكاة كإزالة ٚتيع أشكاؿ التمييز

من خبلؿ ىذا الكتاب سوؼ نتطرؽ إٔب كاقع ا١تشاركة السياسية للمرأة ك٘تكينها سياسيا ُب اٞتزائر ُب 
سياؽ قانوين كاجتماعي كاقتصادم يعرؼ ٖتوالت عميقة منذ إقرار ٚتلة من اإلصبلحات السياسية كالقانونية 

تزامنت كثورات الربيع العريب، مع ضركرة اإلشارة إٔب أف التعديل الدستورم الذم أقر بأف تعمل الدكلة على ترقية 
 قد سبق تلك الثورات ُب 1 مكرر31اٟتقوؽ السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ ٘تثيلها ُب اجملالس ا١تنتخبة ُب ا١تادة 

 إال أف القوانُت العضوية ا١تطبقة ٢تذه ا١تادة تزامنت معها كمع ظركؼ داخلية أخرل عاشها النظاـ 2008سنة 
.  السياسي اٞتزائرم

تضمن الكتاب عمبل ميدانيا أين سربت ٘تثبلت ا٢تيئة الناخبة اٞتزائرية اليت تعترب جزء ال يتجزء من اجملتمع 
كما أف مشاركة ا١ترأة ُب العملية . اٞتزائرم كىي ا١تسؤكؿ األكؿ عن اختيار ٦تثليها ُب مؤسسات الدكلة ا١تنتخبة

. االنتخابية ىي مسألة تصٌب ضمن منطق دعم كتفعيل مبادلء ا١تساكاة ك٦تارسة ا١تواطنة
كيف نفّسر الفجوة بين الجنسين في مجال ك١تعاٞتة ا١توضوع يطرح الكتاب إشكالية رئيسية مفادىا 

 المشاركة السياسية الجزائرية؟
: كتتفرٌع اإلشكالية الرئيسية إٔب اشكاليتُت فرعييتُت ٫تا

 السياسي  كتفسَت كاقع مشاركة ا١ترأة ُب الوسط للدراسة لفهم كا١تنهجية األطر ا١تعرفية ىيما
اٞتزائرم؟ ككيف تعمل ٤تددات ا١تشاركة السياسية للمرأة على تعزيزىا أك تثبيطها؟ 

                                                           
، ص 2008 نوفمرب16، الصادرة ُب 63، ا١تتضمن التعديل الدستورم،  اٞتريدة الرٝتية العدد 2008 نوفمرب 15 ا١تؤرخ ُب 19-08 القانوف رقم 1
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  ىل استطاع نظاـ اٟتصص أك الكوتا مواجهة إفرازات البيئة االجتماعية كالثقافية اٞتزائرية ُب
ٖتقيق ٘تثيل سياسي حقيقي للمرأة على ضوء توجهات ا٢تيئة الناخبة اٞتزائرية؟ كماىي ا١تقاربة 

 اٞتزائرية ا١تطركحة لتمكُت ا١ترأة اٞتزائرية سياسيا؟
: كلئلجابة على اإلشكالية الرئيسية كالتساؤالت الفرعية ارتأيت طرح الفرضيات التالية

  يقتضي فهم كتفسَت كاقع مشاركة ا١ترأة ُب الوسط السياسي اٞتزائرم معرفيا كمنهجيا عرب الثقافة
 .السياسية كالتنشئة السياسية كأداة االستبياف على التوإب

  ىناؾ عبلقة ارتباطية بُت ٥تتلف العوامل ا١تفٌسرة للتمييز بُت اٞتنسُت على ضوء توجهات ا٢تيئة
 .الناخبة اٞتزائرية

  ساىم تطبيق نظاـ اٟتصص أك الكوتا ُب الرفع من مستول التمثيل السياسي النسوم ُب اجملالس
. ا١تنتخبة كسٌد الفجوة القائمة

 كمن ا١تبلحظ أف ىذا الكتاب يهدؼ إٔب متابعة تطور مفهـو ا١تشاركة السياسية نظرا الرتباطو ّتملة من 
ا١تفاىيم كالثقافة السياسية كالتنشئة السياسية ككذا تداخلو مع مفهـو التمكُت السياسي، الذم أصبح بدكره مقاربة 

ككذا التحٌقق من جدكل تطبيق سياسيات التمييز . على أساسها يتٌم قياس مؤشرات التنمية السياسية ُب الدكؿ
. اال٬تايب لصاّب ا١ترأة، كتطور التشريع اٞتزائرم لدعم اٟتقوؽ السياسية للمرأة اٞتزائرية

فضبل عن أنو يستخدـ ا١تؤشرات اإلحصائية الٌدالة لتكميم الظاىرة ا١تدركسة كىو ا١تعموؿ بو ُب 
الدراسات الكمية اليت تنزؿ بالظواىر من ا١تستول النظرم إٔب ا١تستول العملي ا١تيداين، كذلك لسرب توجهات ا٢تيئة 

. الناخبة اٞتزائرية ٕتاه ا١تشاركة السياسية للمرأة ك٘تكينها سياسيا
كعليو تعترب ىذه ا١تعلومات مهمة بالنسبة للقارلء عامة كاٞتزائرم خاصة من أجل اقًتاح بعض اٟتلوؿ 
العملية على صانعي السياسة العامة لتفعيل القوانُت كالتشريعات ا٠تاصة بدعم ا١تشاركة السياسية للمرأة اٞتزائرية 

. كتقليص الفجوة القائمة بُت اٞتنسُت
كما أف ا٢تدؼ البعيد ا١تدل ال يقتصر على دفع أفراد اجملتمع ا١تدين إٔب إدخاؿ تغيَتات مباشرة على 

إ٪تا . سلوكاهتم ك٦تارساهتم التمييزية ٕتاه مشاركة ا١ترأة ُب اٟتياة السياسية بشكل عاـ كاالنتخابات بشكل خاص
األمر يتعٌدل ذلك كيتعٌلق أساسا بتحسيس كتعبئة الفاعلُت ا١تعنيُت بتطوير ا١تشاركة ُب تصور خطة عمل يرمي إٔب 
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إطبلؽ مسار تغيَت لتكريس مشاركة تتسم بالنوعية كالكفاءة كا١تسؤكلية للنساء ُب االستحقاقات االنتخابية 
. القادمة

: سيتٌم تقسيم الكتاب إٔب فصلُت تعقبهما خا٘تة تتضمن أىم النتائج كاقًتاحاهتا، كذلك على النحو التإب
الفصل األكؿ عبارة عن إطار مفاىيمي للمشاركة السياسية للمرأة كا١تفاىيم ا١تتداخلة معها، حيث تناكؿ 

ا١تبحث األكؿ ايتيمولوجيا ا١تشاركة السياسية بداية بتطور ا١تفهـو مع تبياف شبكة التعاريف ا١تفسرة لو، ٍب ينتقل 
ا١تبحث الثاين لشرح كٌل من مفهـو الثقافة السياسية كالتنشئة السياسية كالتمكُت السياسي الرتباطهم كتداخلهم 
مع مفهـو ا١تشاركة السياسية، أٌما ا١تبحث الثالث فتناكؿ أىداؼ ا١تشاركة السياسية كخصائصها كمن ٍب اددات 

. العامة كالفردية كاجملتمعية كوهنا تعترب متغَتات تابعة ُب الدراسة
كيتناكؿ الفصل الثاين التمكُت السياسي للمرأة اٞتزائرية على ضوء توجهات ا٢تيئة الناخبة كىنا سيتم 

حيث يتناكؿ ا١تبحث األكؿ مؤشرات ٘تكُت ا١ترأة من منظور مقارف اعتمادا على . تفصيل نتائج الدراسة ا١تيدانية
تقرير الفجوة بُت اٞتنسُت العا١تي ك٥تتلف ا١تؤشرات التنموية األخرل ٘تهيدا للتحليل الوصفي للدراسة ا١تيدانية ُب 

ا١تبحث الثاين، لينتقل ا١تبحث الثالث إٔب دراسة عوائق كفرص ٘تكُت ا١ترأة اٞتزائرية سياسيا مع طرح الرىانات 
. ا١تستقبلية

. كُب األخَت أكردنا خا٘تة تتضٌمن أىم نتائج الدراسة، ككذا ٚتلة من ا١تراجع لئل١تاـ ْتيثيات ا١توضوع
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األطر المعرفية والمنهجية : الفصل األول

 

: تمهيد
٧تد ا١تشاركة السياسية، التمكُت   ُب العلـو السياسيةكاسع باىتماـ حظيت ا١تفاىيم اليت بُت من

السياسي، النوع االجتماعي، اٟتركة النسوية، كوف قضية ا١ترأة كدكرىا ُب اٟتياة السياسية طرحت كال تزاؿ ُب الدكؿ 
الغربية كما ُب الدكؿ العربية كاإلسبلمية لكن كفق منظومتُت قيميتُت ٥تتلفتُت، كىو األمر الذم ٯتكن استخبلصو 

ق ٤تمد نصر عارؼ بقولو أف ا١تنظومة البحثية ا١تتعلقة با١ترأة امتدت إٔب ٥تتلف أبعاد السياسة رٌ من خبلؿ ما أؽ
ا١تقارنة، كأصبحت موضوعا حاضرا تدكر حولو العديد من الدراسات ا١تقارنة مثل ٘تثيل ا١ترأة ُب مؤسسات الدكلة، 

 .1اْب....مشاركة ا١ترأة السياسية

من ا١تسلم بو أف دراسة أم موضوع يستلـز ُب ا١تقاـ األكؿ التطرؽ إٔب إطاره ا١تفاىيمي الذم ٭تتوم 
كىي خطوة منهجية تفرضها عملية . ا١تصطلحات كا١تفاىيم كالتعريفات كتستخدـ فيو ا١تناىج كالنماذج كاالقًتابات

البحث العلمي قبل االنتقاؿ إٕب مراحل أخرل ٗتترب فيها متغَتات الدراسة بصورة أكثر عمقا ُب التفسَت كالتحليل، 
النظرية، كعن طريق ٣تموع افًتاضاهتا تلعب دكرا أساسيا ُب العلم ألهنا "كىذا ما أكده موريس أ٧ترس بقولو أف 

تساعد ُب توحيد كتوضيح ما يتم التأكيد عليو حوؿ الواقع ا١تدركس، كبالتإب ٘تنح االنسجاـ للميداف ا١تعرُب 
. 2"بفضل ما تقًتحو من تفسَتات ٭تتمل أف تظل ٤تٌل اختبار دائم على ٤تك الواقع كاألحداث

 ا١تتغَتات كل فيو يبلحظ ثابت قانوف أك كاحد ٔتعيار ٭تتفظ ال السياسة علم فإف ذلك، على عبلكة
 الذم ا٠تاص كتارٮتو كثقافتو تقاليده فيها نظاـ كلكل ٥تتلفة السياسية األنظمة ألف السياسية، الظواىر ُب الكامنة
 فبل"كبالتإب  فيو، تتموقع اٞتماعات اليت كدكر ٯتتلكها اليت سلطتو كحجم الدٯتقراطية؛ من معٌينا ٪توذجا يفرض

                                                           
  كالنشر كالتوزيع، للدراسات اٞتامعية ا١تؤسسة ٣تد : بَتكت  )1ط . المنهج– النظرية - ابستمولوجيا السياسة المقارنة، النموذج المعرفينصر ٤تمد عارؼ، 1

. 439، ص (2002

دار القصبة : اٞتزائر) 02ترٚتة بوزيد صحراكم كآخركف، ط . تدريبات عملية: منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةموريس ا٧ترس، 2
. 54، ص(2004للنشر،
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 األمر ا١تؤثرة، كالعوامل ا١تعلومات مع كأف يتعامل ا١تتاحة اٟتقائق كل يفسر أف يستطيع معرفيا ٪توذجا مطلقا يوجد
. 1"علمية ركاية"العلم إٔب ٖتوؿ كإال كاالختيار كاالختزاؿ التحديد يفرض الذم

كتفسَت كاقع مشاركة  للدراسة لفهم كا١تنهجية األطر ا١تعرفية ىيما: من ٙتة يطرح ىذا الفصل سؤالُت ٫تا
السياسي اٞتزائرم؟ ككيف تعمل ٤تددات ا١تشاركة السياسية للمرأة على تعزيزىا أك تثبيطها؟  ا١ترأة ُب الوسط

 ا١تفاىيم ىتو كمضموف معٌت ٖتديد ُب ا١تعرفية األدكات استخداـ أف مؤداىا فرضية من الفصل ىذا ينطلق
 فيها ظهرت اليت تركيبة البيئة ا١تتبعة ا١تنهجية ٗتطت كلو حىت للدراسة كتكوف قابلة التارٮتية ا١تراجعة ظل ُب ٦تكنة
. ا١تفاىيم ىتو

كانطبلقا ٦تٌا تقدـ سيتم اإلحاطة ٔتاىية ا١تشاركة السياسية للمرأة من خبلؿ ثبلثة مباحث، يتناكؿ ا١تبحث 
األكؿ ايتيمولوجيا ا١تشاركة السياسية من حيث التطور كرصد ٥تتلف التعريفات لدل ا١تفكرين العرب كالغربيُت، كما 

يفسر ا١تبحث الثاين ا١تفاىيم ا١ترتبطة با١تشاركة السياسية كا١تتمثلة ُب الثقافة السياسية كالتنشئة السياسية كالتمكُت 
كسييخصص ا١تبحث الثالث لضبط ٤تددات ا١تشاركة السياسية للمرأة مع تبياف مدل إمكانية توظيفها  السياسي،

. لتفسَت كاقع العمل السياسي للمرأة ُب اجملتمع اٞتزائرم

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 59، نفس ا١ترجع، ص نصر ٤تمد عارؼ  1
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. ايتيمولوجيا المشاركة السياسية: المبحث األول

قبل التطرؽ لعبلقة النوع االجتماعي كا١تفاىيم األخرل ٔتفهـو ا١تشاركة السياسية، ٬تدر تبياف تطور مفهـو 
، اليت تعترب مفهوما أمشل كأكسع كمن ٙتة ينتقل التحليل 1ا١تشاركة السياسية كضبطو باعتباره أساسا للدٯتقراطية

.  السياسي للظاىرة اليت ٨تن بصددىا من ا١تستول الكلي إٔب ا١تستول الفرعي أك اٞتزئي

 ٕتميعنا ،2العامة كاإلدارة الرشيد ٣تاؿ اٟتكم ُب كا١تصطلحات األساسية كتقٌدـ كثيقة تعريف ا١تبادئ
 اليت باالنتخابات أساسا تتعلق الدٯتقراطية أف األكلُت ا١تصدرين من مصادر، نستنتج ثبلثة من الدٯتقراطية لتعاريف

 بعد السلطة ٦تارسة كمصاٟتهم، كتكوف الشعب أفراد أغلب لرغبات ٦تيىثِّلة حكومة ا١تثلى اٟتاالت ُب تنتج أف ٬تب
ًسٌية، كضوابط بإجراءات ٤تكومة ذلك  التعريف أف على الًتكيز ٭تاكؿ الثالث ا١تصدر أف اللجنة تقرير كيشَت مؤسَّ

 ا١تنتظمة كاالنتخابات اٟتزبية كالتعددية كا١تؤسسي ا١تدين النظاـ إٔب فقط يتطرؽ ال الدٯتقراطية ١تعٌت مشوؿن  األكثر
 التعددية ليشمل يتجاكز ذلك بل كاالنتخاب، التصويت حق لو من كل ٔتشاركة كالسماح كالعادلة النزيهة

 ا١تنظمات تكوين حٌرية حٌرية الصحافة، التعبَت، مثل حٌرية الواسعة، ا١تدنية كاٟتريات كا١تعلوماتية، التنظيمية
. 3كالقضائية كالتنفيذية التشريعية الثبلث، اٟتكم سلطات كاستقبلؿ ا١تنتخبُت، ا١تسؤكلُت ك٘تكُت إليها، كاالنضماـ

                                                           
 :بأهنا الدٯتقراطية عناصر للدٯتقراطية ا١تتحدة األمم صندكؽ ييعرِّؼ  1
 .الدستور إصبلح أك/ك صياغة - أ

 .األدىن كا١تستويات العاـ الوطٍت ا١تستول على النزيهة االنتخابات إقامة - ب
 .الية اجملالس كمستول العاـ ا١تستول على الرب١تانية ا١تمارسة - ت
 .القانوف كسيادة العدالة - ث
 .بعينو لتيار االنضماـ كحرية التعبَت حرية فيها ٔتا اإلنساف حقوؽ احًتاـ - ج
 .ا١تدين اجملتمع مشاركة - ح
 .سياسية أحزاب كجود - خ
 .ا١تعلومات على اٟتصوؿ كحرية الشفافية - د
.  البلمركزية كا١تستويات الدكلة مستول على للميساءلة اإلدارم كاٞتهاز التنفيذية السلطة خضوع - ذ

 .12/03/2015 بتاريخ  ١Cf. http://www.un.org/democracyfund/XSituatingDemocracy.htmتزيد من التفاصيل أنظر الرابط 
العامة على الرابط  اٟتوكمة كاإلدارة ُب كا١تصطلحات األساسية ا١تفاىيم ، تعريف2006العامة  اإلدارة خرباء ٞتنة – كاالجتماعي االقتصادم ا١تتحدة األمم ٣تلس  2

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022332.pdf.. 12/05/2015 بتاريخ .

 .كاالجتماعي، ا١ترجع السابق االقتصادم ا١تتحدة األمم ٣تلس  3

http://www.un.org/democracyfund/XSituatingDemocracy.htm
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022332.pdf
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من ىنا تتبٌت الدراسة فرضية أف ا١تشاركة السياسية تعد مظهرا من مظاىر تكريس الدٯتقراطية التشاركية، 
حيث يرهتن تطور العملية الدٯتقراطية ُب أية كحدة سياسية، بتوفَت اآلليات الكفيلة الستيعاب ٥تتلف القول 

بعد ىذه التوضيحات ٭تسن بنا أف ندخل . السياسية ٔتا ُب ذلك النساء كتوسيع كتنظيم مشاركتهن السياسية
 ثانيا ة عن تطور مفهـو ا١تشاركة السياسية، كأوال: مباشرة ُب موضوع الدراسة، حيث نتناكؿ ُب ا١تطالب التالية

 ا١تفاىيم ا١تتداخلة مع ثالثاٚتلة من التعريفات للمشاركة السياسية قبل كضع تعريف إجرائي تستند إليو الدراسة، ك
 . ا١تشاركة السياسية

تطور مفهوم المشاركة السياسية : المطلب األول

إقرار ا١تساكاة للبعض أك لكثرة من "اقًتف مفهـو ا١تواطنة أك ما يدٌؿ عليو من مصطلحات عرب التاريخ  ب
، كيكوف التعبَت عن مبدأ ا١تواطنة بقبوؿ حق 1"ا١تواطنُت حسبما كصف بو ركبرت داؿ ا١تمارسة الدٯتقراطية الراىنة

ا١تشاركة اٟترٌة لؤلفراد ا١تتساكين ٔتعٌت ٦تارسة كل أبعاد ا١تشاركة بشكل جزئي أك كٌلى، كقد ارتبط مفهـو ا١تواطنة 
عرب التاريخ ْتق ا١تشاركة ُب النشاط االقتصادم ُب بداياتو ٍب انتقل إٔب حق ا١تشاركة ُب اٟتياة االجتماعية كصوال 
إٔب حق ا١تشاركة ُب اٗتاذ القرارات اٞتماعية ا١تلزمة كتؤب ا١تناصب العامة فضبل عن ا١تساكاة أماـ القانوف، كىو ما 

 .توصلت إليو دكلة ا١تدينة عند اإلغريق

أقدـ من عصر -كاٞتدير بالذكر ُب ىذا ا١تقاـ أف سعي اإلنساف إٔب العدؿ كا١تساكاة يعرٌب عن فطرة إنسانية
حيث خلق ا عز كجٌل الناس متساكين، لكن أنانية اإلنساف دفعتو إب استعباد القوم للضعيف - دكلة ا١تدينة

كىذا ما أدل إٔب الصراع من أجل تأكيد الفرد لذاتو كا١تطالبة ْتق ا١تشاركة ُب التمٌتع با٠تَتات اليت منحو إياىا ا 
عز كجٌل كحق ا١تشاركة ُب اٗتاذ القرارات، ٍب تصاعد النضاؿ كأخذ شكل حركات اجتماعية منذ قياـ اٟتكومات 

الزراعية ُب كادم الرافدين مركرا ْتضارة سومر كآشور كبابل، كحضارات الصُت كا٢تند كفارس، كحضارات الفينيقيُت 
. 2كالكنعانيُت، كاإلغريق كالركماف

                                                           
. 77، ص (2004مركز دراسات الوحدة العربية،: بَتكت) 01ط. الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي ابتساـ الكتيب كآخركف، 1
 .79نفس ا١ترجع ، ص ابتساـ الكتيب كآخركف،  2
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كما يظهر اىتماـ الفبلسفة اليونانيوف با١تشاركة السياسية جلٌيا إذ ٧تد أرسطو ٯتٌجد ا١تشاركة اٞتماىَتية 
كمصدر للحياة كخلق الطاقة ١تواجهة الظلم كاالستبداد، كأسلوب ككسيلة ُب تشريع اٟتكم اٞتماعي من خبلؿ 

دمج الكثَتين ُب شؤكف الدكلة، فا١تشاركة اٞتماىَتية تساىم ُب استقرار النظاـ، كتعطى كٌل فرد اٟتٌق ُب التعبَت عن 
 .1اىتماماتو

: كقد اٗتذت الدٯتقراطية صوران عٌدة من ا١تشاركة السياسية تبعان ١تفاىيم فلسفية متعددة فهي لدل سقراط
الدكلة ا١تختلطة اليت تقـو على : " القوانُتركح ، كىي لدل أفبلطوف ُب كتابو2"أف ٭تكم الناس احكم الناس"

عملية التوازف بُت طبقات اجملتمع ا١تختلفة باألخذ ٔتبدأ اٟتكمة ُب النظاـ ا١تلكي، كمبدأ اٟترية ُب النظاـ 
شركة بُت : " كىي لدل أرسطو3"الدٯتقراطي، كقياـ اٟتكومة على أساس دستورم، كأطلق عليها حراس الدستور

 كىي لدل سيشركف ٔتثابة مؤسسة مسا٫تة كالعضوية فيها ملك عاـ ٞتميع 4"الناس يعيشوف لتحقيق حياة أفضل
مواطنيها، كاقتصرت حسب اكغستُت على اٞتانب الدنيوم ما ٓب تكن الغلبة للكنيسة، فإذا ما أعلن اٟتاكم قبولو 

توماس االكويٍت إٔب ضركرة انتخاب اٟتاكم الذم  بالكنيسة ينعدـ عندئذ حق ا١تشاركة السياسية، بينما ذىب
 .برؤيتو تلك البداية لتأسيس مفهـو ا١تشاركة السياسية  ، كقد شكل5يساعده ٣تلس ارستقراطي ينتخبو الشعب

لعٌل اٟتياة القبلية العربية التقليدية كما نشأ عنها من حكومات كانت أيضا مثل التجارب السياسية 
اإلغريقية كالركمانية توفر قدرا من ا١تشاركة السياسية للمواطنُت الرجاؿ األحرار، كيعود ذلك ١تا يتطلبو ٘تاسك 

القبيلة كالتحالف فيما بينها من ضركرة ا١تشاركة ُب اٗتاذ القرارات اٞتماعية ا٠تاصة هبم، كقد استخدـ آنذاؾ لقب 
. 6للتعبَت عن شيخ القبيلة كيتم اختيار السيد بانتخاب حر بُت األفراد الذكور كليس بالوراثة" السيد"

                                                           
1 David Lawrence sills, international encyclopedia of social sciences, vol. 11, second edition (New York : the 
Macmillan company and free press, 1972), p251.  

2 ،  .25، ص (دار القلم، د ت ف: بَتكت). تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كـر
 .33، ص (1988دار ا١تعرفة اٞتامعية، : اإلسكندرية). الفكر السياسي الغربي علي عبد ا١تعطي ٤تمد، 3
. 21، ص(دار ا١تعارؼ، د ت ف: القاىرة)ترٚتة مؤسسة فرانكلُت للطباعة كالنشر . تطور الفكر السياسي جورج سباين، 4
دار النهضة العربية للطباعة : بَتكت). السياسة بين النظرية والتطبيقا١تعطي ٤تمد،  ٤تمد علي ٤تمد، علي عبد: ١تزيد من ا١تعلومات ٯتكن االطبلع على5

(. 1985كالنشر،

 .17، ص (1989اجملمع ا١تلكي لبحوث اٟتضارة، : عماف). الشورى في مكة قبل اإلسالم: الشورى في العرف القبلي خالد العسلي، 6
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كقد عرفت دكلة سبأ كمعُت أيضا قدرا من ا١تشاركة السياسية، فسبأ عرفت التمثيل النيايب إٔب أف حٌل 
األقياؿ ٤تل شيوخ القبائل كتدرج اٟتكم إٔب ما يشبو اإلقطاع، كُب معُت ٓب يكن للملك مطلق السلطة أك 

التصرؼ إذ كاف يشاركو ُب ذلك ٣تلس يضم ٦تثلي ا١توظفُت الذين كانوا من ذكم النفوذ ُب دكائرىم 
 1.االختصاصية

كُب الفكر السياسي اإلسبلمي، استند ركاده إٔب مفهـو الشورل ُب القرآف الكرًن حيث نزلت سورة 
 كما كرد 2«..كأمرىم شورل بينهم..»: الشورل كنصت آياهتا الكرٯتة على ا١تشاركة ُب صنع القرار ُب قولو تعأب

قالت يا أيٌها ا١تؤل أفتوين ُب أمرم ما كنت قاطعة أمرا حىت »: ُب سورة النمل قولو تعأب على لساف ملكة سبأ
كلو كنت فضا غليظ القلب النفٌضوا من حولك فاعف عنهم كاستغفر ... »، كُب سورة آؿ عمراف 3«تشهدكف

 4«٢تم كشاكرىم ُب األمر فإذا عزمت فتوٌكل على ا إف ا ٭تٌب ا١تتوكلُت
كقد ٕتلى ا١تفهـو ا١تلـز للشورل ُب التجربة العملية ُب عهد ا٠تلفاء . كالشورل كما فهمها ىؤالء الركاد ملزمة

الراشدين بصفة أساسية ُب تسيَت اٟتياة السياسية ا١تنطلقة من ترسخ مفهـو الدٯتقراطية اجملتمعية اليت تشٌكل هبا 
 5.اجملتمع اإلسبلمي منذ قياـ الدكلة العربية اإلسبلمية ُب ا١تدينة ا١تنورة كما عرؼ بوثيقة ا١تدينة

كىنا ٕتدر اإلشارة إٔب أنو كاف بإمكاف ا١تسلمُت بناء نظاـ سياسي يراعي أسس ا١تواطنة الصحيحة ك٭تقق 
ا١تساكاة كالعدؿ كاإلنصاؼ بُت ا١تسلمُت أنفسهم كغَت ا١تسلمُت، لكن كلؤلسف كانوا عرضة للممارسات السلبية 

 فتحوؿ اٟتكم بسرعة إٔب ملكية 6"التقاتل على اإلمارة كاف ٝتة ملحوظة ُب تارٮتنا"ا١تستبدة حسب الغزإب حيث 
. مطلقة

                                                           
 .81 ابتساـ الكتيب كآخركف، ا١ترجع السابق، ص  1
. 38 سورة الشورل، اآلية 2
. 32سورة النمل، اآلية3
 .159سورة آؿ عمراف، اآلية 4
 .446-445، ص (1992دار الشركؽ، : القاىرة )16ط . اإلسالم عقيدة وشريعة٤تمد  شلتوت، :   ١تزيد من التفصيل ٯتكن الرجوع إٔب5
. 38، ص (1990دار الشرؽ األكسط، : القاىرة ). أزمة الشورى في المجتمعات العربية اإلسالمية ٤تمد الغزإب، 6
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كيرل بعض ا١تفكرين تراجع ا١تمارسات الدٯتقراطية كتبلشي اٟتٌق ُب ا١تشاركة السياسية ُب الفكر السياسي 
عامة ُب الفًتة مابُت ثبلٙتائة إٔب ألف كثبلٙتائة بعد ا١تيبلد كىو ما اصطلح عليو ُب أكركبا بالعصور الوسطى، كذلك 

بعدما اندثرت التجارب الدٯتقراطية اصورة ُب اٟتضارتُت اإلغريقية كالركمانية من جهة، كتوجو اٟتضارة العربية 
٦تٌا أٌدل بالدكؿ اإلسبلمية إٔب العجز اجملتمعي ُب مواجهة .. اإلسبلمية إٔب إقامة حكم ملكي مطلق غَت مقيد 

 .1أطماع اٟتكومات األكركبية اليت بدأت فيها بوادر النهضة األكركبية

كعلى نقيض الفًتة الٌسابقة بدأت ا١تشاركة السياسية ُب الٌتزايد كاٌتسع نطاقها جغرافيا ُب دائرة اٟتضارة 
مسار اإلصبلح الذم مثلتو التجربة : األكركبية بفضل التجربة الربيطانية، كىنا انقسم التطور الدٯتقراطي إٔب مسارين

الربيطانية، كمنحى العنف الذم مثلتو الثورتاف األمريكية كالفرنسية الٌلتاف احتفظ رجا٢تما بنظرية السيادة اليت 
ُب بريطانيا أين يؤرخ لبداية ا١تشاركة السياسية ُب العصر . 2جعلت األمة ىي صاحبة السيادة بدال من ا١تلك

، حيث أٌكد اإلعبلف حقوؽ الباركنات اإلقطاعيُت ٕتاه ا١تلك، كاستمر 1215سنة " ا١تاغنا كارتا"اٟتديث ب 
 حىت كصل إٔب الثورة اليت أدت 1213الٌصراع بعد ذلك مع ا١تلك حوؿ اإلصبلح السياسي الذم بدأ سنة 

، كذلك عندما دعي مواطناف من كل مقاطعة كنبيبلف من كل مديرية 1265بدكرىا لتوسيع قاعدة ا١تشاركة سنة 
ليجلسوا ُب الرب١تاف مع األشراؼ، فأصبح الرب١تاف بتشكيلتو اٞتديدة بداية ٣تلس العمـو الربيطاين مهد الدٯتقراطية 

.  3اٟتديثة

ككاف ١تفكرم عصر النهضة أمثاؿ ركسو كلوؾ كمل كمونتسيكيو ككثَتين غَتىم، الفضل ُب الدعوة إٔب 
كشٌكل ظهور األحزاب حكم القانوف كا١تساكاة أمامو، إٔب أف أصبحت الشعوب تعتقد ْتٌقها ُب السيادة، 

، 1789السياسية إحدل صور التعبَت عن ا١تشاركة السياسية ُب فرنسا عندما تأسست اٞتمعية التأسيسية عاـ 
حيث ٕتٌسد ذلك عرب االنتخابات النيابية كاالقًتاع السرم كظهور الٌلجاف اإلنتخابية كتتأب بعد ذلك ظهور 

النقابات ا١تهنية كاألحزاب كٚتاعات الضغط كمنظمات اجملتمع ا١تدين بدءان من بريطانيا كانتهاءن بأكركبا، األمر الذم 

                                                           
 .85ابتساـ الكتيب كآخركف، ا١ترجع السابق، ص  1

. 144، ص (1989مؤسسة ا١تعارؼ،: االسكندرية)، 06ط . القانون الدستوري واألنظمة السياسيةعبد اٟتميد متوٕب،  2
. 105-104، ص 2001، فرباير 246، العدد ٣تلة ا١تستقبل العريبُب . مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية علي خليفة الكوارم،  3
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أخذت فيو ا١تشاركة السياسية أبعادا ٥تتلفة ْتسب النظريات ا١تعاصرة، فهي ُب النظرية الرأٝتالية تقـو على ٣تموعة 
. من ا١تبادئ اليت تعطي الفرد قيمة أعلى من اٞتماعة، كتعترب تدٌخل الدكلة إخبلال ٔتبدأ ا١تشاركة الشعبية الفردية

كما حاكؿ جوف ستيوارت مل ُب عصر التنوير كشف أسباب استبعاد النساء من السلطة، ُب ٤تاكلتو 
الربط بُت الدكر السياسي للمرأة كشعورىا بتديٌن مساكاة مواطنتها مع الرجل ُب التجربة اإل٧تليزية، كىو الذم رفض 

كبشكل صريح أف ٖتـر النساء من ٚتيع االمتيازات السياسية ا١تمنوحة للرجاؿ، ناقدا الفلسفة التمييزية للحداثة 
.  1الغربية

 كمؤلفو عن الدٯتقراطية ُب   Alexis de Tocqueville  ندرج أعماؿ ألكسي دم توكفيلكما
أمريكا، حيث جاء اقتناعو بالدكر الذم تلعبو الدٯتقراطية ُب اٟتياة السياسية أثناء رحلتو إٔب الواليات ا١تتحدة 

األمريكية، كسٌجل إعجابو بالنشاط السياسي كبنظاـ االنتخابات العامة، فحسبو يرتبط اٞتميع بنسيج األحزاب 
 les)السياسية كالتنظيمات اٟترة  اصورة ُب سلطة اٟتكومة اليت توفر للشعب كسائل ا١تشاركة ُب السياسة

moyens de la participation en politique)  كمن ٙتة فالعملية الدٯتقراطية حسب دم توكفيل ،
تسند إٔب جدلية اٟترية كا١تساكاة، ْتيث يعترب العآب الغريب أف الدٯتقراطية تقـو على إٯتاف الفرد بأف حريتو تقـو 

 غَت أف توماس جيفرسوف ٓب يكن يستسيغ فكرة 2.على اثباث حرية اآلخر كمن ٙتة تصبح اٟتريٌة ميسورة للجميع
الدٯتقراطية للجميع على الرغم من تأكيد إعبلف االستقبلؿ األمريكي أف ٚتيع البشر خلقوا متساكيُت، كصرٌح بأنو 

أماٌ . البٌد على النساء أف يستثنُت من ا١تناقشات كالوظائف العامة ألٌف اختبلطهن بالرجاؿ، سيؤدم إٔب اال٨تطاط
، منٌبها من خطر ا٠تطاب التحررم "ا١ترأة فخ نصبتو الطبيعة:"فريدريك نيتشو فعرب عن الفكرة ذاهتا ٔتقولتو الشهَتة

 .النسوم

أما ُب النظرية االشًتاكية العلمية فهي تقـو على سلب الفرد اٟترية كإسناد اٟتكم لطبقة الربكليتاريا ا١تعرب 
 قد  Karl Marxكإذا كاف ماركس . عنها ْتتمية ٞتوء الطبقة العاملة إٔب الثورة للوصوؿ إٔب اجملتمع االشًتاكي

                                                           
مكتبة مدبوٕب، سلسلة الفيلسوؼ كا١ترأة، : القاىرة)ترٚتة إماـ عبد الفتاح إماـ، مراجعة علي الدين ىبلؿ،. استبعاد النساءجوف ستيوارت مل،   1

 .144ص. (1998، 05العدد
2 Simone Goyard Fabre, éléments de philosophie politique. (Paris : édition Armand Colin, 1996). p117. 
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 تناكؿ Max weberركز على فكرة صراع الطبقات كاالغًتاب كتصوره للمجتمع الشيوعي، فإف ماكس فيرب 
تأثَت البَتكقراطية على النظاـ الدٯتقراطي، كإذا كاف أصحاب نظرية الصفوة قد ذىبوا إٔب تأكيد حكم األقلية ُب 

 إٔب تعميق فكرة أف السيطرة على اجملتمع تتناكبو صفوتاف، كما أنو Paretoمقابل األغلبية، فقد ذىب باريتو 
الذم أبدل اىتمامو بتوفَت قدر    Moskaأقصى جانب مشاركة اٞتماىَت ُب مقاليد اٟتكم، كتبعو موسكا 

٤تدكد من الدٯتقراطية الليربالية، كإف كاف ٓب ٮترج عن إٯتانو بقوة الطبقة اٟتاكمة كسيطرهتا، كقد تابع ركبرتو 
 كجهة نظر موسكا ُب دراسة الصفوة مؤكدا قدرهتا التنظيمية، كقد أكضح ُب Roberto Michelsميتشلز
 أف الذم ٯتارس السلطة كتعٌود عليها ٬تد صعوبة ُب التنازؿ  "political parties" "األحزاب السياسية"كتابو 

عنها حيث أف ٦تارسة السلطة ٖتدث ٖتٌوال ُب شخصية القائد، كىو يؤكد أف زعماء األحزاب السياسية يأتوف من 
الطبقة الوسطى كيتمتعوف بتفوؽ، كبوصوؿ القادة إٔب مراكز القوة يتحولوف إٔب صفوة أك جزء مكمل ٢تا ٦تا ٬تعل 

مصاٟتهم تتعارض مع مصاّب اٞتماىَت، كيصبح من الصعب التنازؿ عن تلك السلطة، كقد أطلق على ىذه 
 iron law of oligarchyالقانوف اٟتديدم لؤلكليجارشية " اسم Robert Michelsالعملية ميتشلز  

، كما أشار إٔب سلبية اٞتماىَت حيث أف العامل بطبيعتو يستغرؽ ُب عملو، كمن ىنا يظهر القادة ُب صورة "
  1.األبطاؿ ُب حُت تصبح ا١تشاركة السياسية عبئا على اآلخرين

 ُب جامعة شيكاغو دكرا ُب تطوير 2كُب ثبلثينيات القرف العشرين، لعبت الدراسات السياسية االمربيقية
 كتلميذه Meriam  Charles شارلز  مفهـو ا١تشاركة السياسية، كعلى األخص تلك اليت أجراىا مَتياـ

 حيث ركزت الدراسات على  Harold Cosnell كىاركلد كوزنل Harold Lasswellىاركلد الزكيل

                                                           
: ١تزيد من التفصيل ُب ىذه األفكار اليت اليسعنا ىنا ا١تقاـ للتوسع فيها ٯتكن الرجوع إٔب 1

Jean Pierre Cot, Jean Mounier, pour une sociologie politique. Tome 01, (Paris : édition le seuil, 1974).p p 129-
139. 

:تقًتح الطريقة االمربيقية ٣تموعة من اإلجراءات من شأهنا إضفاء صفة العلمية على الدراسات االجتماعية عموما كالسياسية خصوصا؛ من خبلؿ ما يلي 2  

  الوصف كالتوصيف كالتصنيف للوقائع كعبلقات ا١تتحكمة فيها كحتميات من خبلؿ ا١تبلحظة؛ أم مبلحظة كاستقراء الواقع كما يتطلبو من
 .مهارات كخربات كنظرة ثاقبة للباحث

 قابلية االختبار كالفحص كالتجريب، من خبلؿ تربير كل افًتاض بأدلة كاقعية تدعمو، ٯتكن التأكد منها عن طريق ا١تبلحظة. 
   التحليل كالتفسَت كفق أساليب كمية ككيفية ٯتكن من خبل٢تا ٖتليل الظواىر بدقة كبَتة، كتفسَتىا كسرب حقائقها كصياغة نتائجها بطرؽ

. مبلئمة
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أ٪تاط األحزاب السياسية كفعالياهتا كاستقطاهبا للقادة اٞتدد، كقدرهتا على طرح البدائل السياسية كحرصها على 
 1.إقامة عبلقات قوية مع البَتكقراطية اٟتكومية

 Joseph Schumpeterإضافة إٔب ما سبق، من ا١تهم اإلشارة إٔب مؤلف جوزيف شومبيًت 
 الذم كصل من خبللو إٔب أف الدٯتقراطية ٔتا تتضمنو تنظيم 1943سنة " الرأٝتالية، االشًتاكية كالدٯتقراطية"

مؤسسي يؤدل إٔب أف ٭تصل األفراد على القدرة على اٗتاذ القرار عن طريق التنافس على األصوات، كأشار إٔب أنو 
 2.عادة يتم التشجيع على ا١تشاركة أثناء فًتة االنتخابات

كيعٌد ْتث جامعة ميشغن عن السلوؾ االنتخايب ُب ا٠تمسينات من األْتاث اليت حظيت باىتماـ كبَت 
 ٦تٌيزة ٕتريبية نظر كجهة الدراسة ىذه من حيث انبثقت لدراستها ا١تشاركة السياسية ُب اجملتمعات الغربية،

 بشكل ا١تصوتُت أمزجة تفحص الذم آنذاؾ الوحيد االنتخايب، حيث يعترب ا١تركز السلوؾ ُب للبحث كموضوعية
 ا١توقف ُب القياس عملية على ركز أنو األكٔب ا١تركز، ىذا أعماؿ ُب مهمة ٝتات ثبلث موضوعي إذ برزت

 من ذلك ُب استفاد كقد للمصوت، السابقة كا٠تربات كا١تعتقدات كاألفكار كاآلراء بالدافعية ا١تتعلقة االنتخايب
 كإ٪تا السابقة، االنتخابات ُب بو العمل ًبٌ  ما على عيناتو اختيار ُب يعتمد ٓب أنو كالثانية القياس، ُب ليكرت طريقة
 مقاببلت إجراء على ا١تركز شجع كالثالثة للمجتمع، ٘تثيل يضمن إحصائي تصميم على اعتماده خبلؿ من اختار

 ا١تفتوحة ا١تقابلة استجابات مع تتماشى لئلجابة بدائل كضع كعندىا االستبيانات إعداد قبل الناخبُت مع مفتوحة
 علم نظريات باستفاضة كناقش اطلع ا١تركز ىذا فاف ذلك عن فضبل مسبقان، اددة اإلجابات على يعتمد كٓب

، كمن ٙتة ٯتكن 3االنتخايب السلوؾ دراسة عند كالتحليل اإلجراءات ُب ككظفها السلوؾ ُب كتأثَتاهتا النفس
للباحث ُب ظاىرة ا١تشاركة السياسية االستفادة من الدراسة ُب إجراء البحوث ا١تيدانية الكمية كوهنا سربت آراء 

                                                           
1Gabriel A. Almond, Harold Dwight Lasswell, biographical memoir. (Washington .D.C: national academy of 
sciences; 1987), p.p 251-253. 
2Nonna Mayer, sociologie des comportements politiques. (Paris: édition Almond Colin, 2010), p.17. 
3Visser  M., Five theories of voting action strategy and  structure of  psychological explanation. in  
www.utwente.nl/mb/csd/.../thesis%20Max%20Visser, consulté le 22/04/2013. p. 39. 

http://www.utwente.nl/mb/csd/.../thesis%20Max%20Visser
http://www.utwente.nl/mb/csd/.../thesis%20Max%20Visser


بن رحو بن عالل سهام. د  .دراسة في األطر النظربة والميدانية: التمكين السياسي للمرأة الجزائرية 

 

ألمانيا_برلين .المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 18  

 

أفراد اجملتمع التمثيلي من أجل الوصوؿ إٔب التعميمات، كىذا ما مٌيز ا١ترحلة السلوكية ُب الدراسات السياسية إذ 
 .تعٌد نقطة ٖتوؿ ُب براديغم التحليل السياسي

كيستشف من ىذا التطور على الصعيد الفكرم تبلور مفهـو ا١تشاركة السياسية الرتباطو ّتملة من 
 Gabriel. A. Almond andا١تتغَتات التابعة، كهبذا الصدد ال ٯتكن إغفاؿ نتائج دراسات ا١توند كفَتبا 

Sidney Verba  عن عبلقة ا١تشاركة السياسية با١تؤشرات ا١تختلفة مثل ا١تستول االقتصادم 1963  سنة 
كاالجتماعي لؤلسرة، كاالنتماء إٔب ٚتاعات ذات صبغة دينية أك سياسية، كاليت أجريت على عدد من الدكؿ 

األكركبية ىي بريطانيا، أ١تانيا، ايطاليا، كمقارنتها با١تكسيك كالواليات ا١تتحدة األمريكية، ككاف ا٢تدؼ منها دراسة 
يكفى أف تصبح الدكلة دٯتقراطية من خبلؿ ٣تٌرد نقل   حيث تبُت أنو الCivic cultureالثقافة ا١تدنية 

ا١تؤسسات الدٯتقراطية بل البٌد من تنمية القواعد العملية للنظاـ الدٯتقراطي كميكانيـز صنع القرار، كالعبلقة بُت 
اٟتكاـ كاكومُت، كىذا الكل الثقاُب يرتبط بعبلقات إنسانية تتطور من خبلؿ ا١تواطنة اليت تساىم ُب كجود 

 1.ا١تواطن النشط ُب ا١تشاركة السياسية

كُب هناية ا١تطلب يتضح أف مفهـو ا١تشاركة السياسية مٌر ٔتحطات عديدة كصوال إٔب كقتنا اٟتاضر إذ 
شهد تطورا نوعيا ككمٌيا، باعتباره حقا غَت منازع فيو، كما ٖتٌسنت آليات ٦تارستو كزاد تأثَته على أرض الواقع، 

يتمٌتعوف ْتق ا١تشاركة تعبَتا عن كوف الشعب مصدر – خاصة النساء -عندما أصبح ٚتيع ا١تواطنُت دك٪تا ٘تييز 
للسلطة، ىذا إضافة إٔب اتساع رقعة ٦تارسة ىذا اٟتٌق جغرافيا كتعدد أبعاده كمشولو اٞتانب االقتصادم كاالجتماعي 

كفيما يلي ننتقل إٔب ا١تطلب الثاين أين يتم رصد أىم التعريفات . كالبيئي، إضافة إٔب اٟتقوؽ السياسية كالقانونية
 .للمشاركة السياسية من ٥تتلف الزكايا

 

                                                           
منشورات : القاىرة) .اتجاىات نظرية ومنهجية حديثة تساىم في فهم العالم من حولنا: المشاركة السياسية والديمقراطيةسامية خضر صاّب، 1

. 14، ص (2005كتب عربية للنشر االلكًتكين، 
: كللمزيد حوؿ دراسة غابرياؿ ا١توند كسيدين فربا ٯتكن الرجوع إٔب

Almond Gabriel,  Verba Sidney, the civic culture: political attitudes and democracy in five nations. 
(Princeton N.J: Princeton UP ; 1963) p 13-21 
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تعريفات المشاركة السياسية : المطلب الثاني

فمنها أكال ما يرتبط بالنظرية . تتعدد الطرؽ لضبط مضموف ىذا ا١تفهـو كىي كٌلها موصولة بفكرة ا١تشاركة
، 1"٦تارسة القوة السٌيدة"فا١تشاركة على حٌد تعبَت جوف جاؾ ركسو- كما أسلفنا اإلشارة-السياسية الكبلسيكية 

كىذا التعريف الذم ٭تيل إٔب التقاليد القدٯتة للمدف اليونانية كٚتهورية ركما، يعرٌب عن ضركرة االلتزاـ النشيط ُب 
أما ا١تقاربة . الشؤكف العامة، ٦تا ٭تيل إٔب مفهـو ا١تواطن الذم عرؼ حظوة كبَتة جٌدا ُب فرنسا ُب عهد الثورة

كفيها ٧تد حق التصويت، : الثانية فهي قانونية كتضع قائمة للحقوؽ ا١تدنية كالسياسية ا١ترتبطة هبذا االمتياز
كىي امتيازات تقتصر على ... كالًتشُّح كالًتشيح لبلنتخاب، كإمكانية خدمة الدكلة ُب اإلدارة كأداء ا٠تدمة الوطنية

أما ا١تقاربة الثالثة، فهي اليت ٕتريها التحقيقات ذات الطابع التجرييب أم الدراسات ا١تيدانية اليت هتدؼ . ا١تواطنُت
لئلحاطة بالتمٌثبلت اليت يكوهنا األفراد عن ا١تواطن الصاّب كىنا تربز ثبلث أبعاد فإٔب جانب االنتساب لسلوؾ 
أخبلقي من ناحية كالشعور بالوالء الوطٍت من ناحية أخرل يأٌب البعد الثالث ا١تتمثل ُب فكرة االلتزاـ السياسي 

. 2النشيط الذم يتمتع دائما بقيمة رفيعة على الرغم من أنو ٤تدكد بالواجب االنتخايب

تتفاكت التعريفات ا١تختلفة للمشاركة بوجو عاـ بُت العمومية كالتجريد، كبُت الشموؿ كالضيق، كٗتتلف 
النظرة إليها باختبلؼ الزاكية اليت ينظر من خبل٢تا كٌل باحث، كباختبلؼ اجملاؿ الذم يعمل فيو، كالتخصص 

العلمي الذم ينتمي إليو، كالبيئة اليت يوجد فيها، فعآب السياسة يراىا من منظور معٌُت بينما عآب االجتماع من 
كىكذا، كما ٗتتلف أيضا مسميات ا١تشاركة، فهناؾ من يطلق .. منظور آخر ككذا االقتصادم كالقانوين، كاإلدارم

 public ، كىناؾ أيضا ا١تشاركة الشعبية Mass participationا١تشاركة اٞتماىَتية: عليها
participation ككذلك مشاركة ا١تواطنُت ،citizen participation ،  كأيضا ا١تشاركة العامة

popular participation3 كيرجع ذلك إٔب اختبلؼ ا١تصطلحات األجنبية ا١تستخدمة .

                                                           
، (٣2006تد ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، : بَتكت)، ٤02تمد عرب صاصيبل، ط .  تر.علم االجتماع السياسيفيليب برك،  1

. 301ص
. 301 فيليب برك، ا١ترجع السابق، ص2
للطباعة  غريب دار :القاىرة) .العربية البيئة في السياسي النفس علم في دراسة مع السياسية المشاركة سيكولوجيةالوىاب،  عبد ٤تمد  طارؽ3

 .106ص ، )2000كالنشر، 
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 لكن كقبل التفصيل ُب التعاريف الدائرة حوؿ ا١تشاركة السياسية كجب بداية توضيح ا١تفهـو لغة ٍب 
. اصطبلحا كىذا ما تناكلو الفرع األكؿ

 التعريف اللغوي واالصطالحي: الفرع األول

 بكسر٫تا، ركة،شكاؿ الشرؾ من ا١تشاركة، بيقاؿ ُب الٌلغة العربية شارؾ ُب شيء ٔتعٌت كاف لو فيو نصي
 شركاء على ٬تمع ، الشريك1 كشركاء أشراؾ اآلخر ٚتىٍعو أحد٫تا كتشاركا، كشارؾ اشًتكا كقد ٔتعٌت، الثاين كضم

 قاٝتو األمر ُب كشاركو با١تثل، نصيب لو ٔتعٌت مشارؾ كىو .شريكو صرت :فبلننا كشاركت شريكة، كا١ترأة كإشراؾ
 .2نصيب فيو لو ككاف

رياستهم  توٕب أم الناس ساس : فيقاؿ ، كثَتة معاف ك٢تا ، سياسة يسوس ساس من لغنة: أما السياسة
 كلو. 3كهناىم أمرىم أم الرعية كساس دبرىا، أم األمور كساس كىيأىا، فركضها ، بأمرىا قاـ أم الفرس كساس
 السياسات اٟتكيمة أنواع كل تستوعب لوجدناىا كمشتقاهتا السياسة للفظ التطبيقية اللغوية ا١تعاين إٔب نظرنا

 . السياسات من معُت نوع على تقتصر كال الشعوب، بتعبئة تقـو اليت السلطوية أك الرشيدة،

، كيتكوف participareمشتقة من اسم ا١تفعوؿ للكلمة البلتينية participation ككلمة ا١تشاركة 
" القياـ ب" كيعٌت compar، كالثاين ىو  part  ٔتعٌت جزءparsىذا ا١تصطلح البلتيٍت من جزئُت األكؿ كىو 

 .4 أم القياـ بدكرto take partك بالتإب فإف كلمة مشاركة تعٍت حرفيا 

أما اصطبلحا فتعرؼ دائرة معارؼ العلـو االجتماعية ا١تشاركة بأهنا تلك النشاطات اإلدارية اليت يشارؾ 
ٔتقتضاىا أفراد ٣تتمع ُب اختيار حكامو كُب صياغة السياسة العامة بشكل مباشر أك غَت مباشر، أم أهنا تعٌت 

فا١تشاركة ىي ربط بُت الفردم كالكٌلي، كعندما يقاؿ د ُب ٥تتلف مستويات العمل كالنظاـ السياسي، اشًتاؾ الفر
لو نصيب ُب الشأف السياسي، كأف يشارؾ ا١تواطن - كىنا ا١تواطن- مشاركة سياسية يذىب القوؿ إٔب أٌف ا١تشارؾ

                                                           
 .517الشُت، ص  ايط، فصل القاموس  1
 . اللغة ُب الصحاح قاموس ُب شرؾ باب  2
 .(ساس ) مادة ا١تنَت كا١تصابيح الوسيط، كا١تعجم العرب، كلساف ايط،  القاموس:يراجع  3
 .106 طارؽ ٤تمد عبد الوىاب، ا١ترجع السابق، ص 4
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سياسيا ٔتعٌت أف يلعب دكرا ُب اٟتياة السياسية، ألٌف ا١تشاركة عمل إ٬تايب كا١تشاركة السياسية تفًتض كجود ٚتاعة 
. 1تكوف سياستها كما يصدر عنها من قرارات عاٌمة حصيلة إسهامات أفرادىا

      كحىت يأخذ مفهـو ا١تشاركة السياسية مدلولو العلمي الدقيق، ٭تتاج إحالتو إٔب ا١تقصود بالسياسة، ٮتتصر   
األمر بالقوؿ، أنٌو إذا قصد بالسياسة علم الدكلة، أم أهٌنا تقتصر على ما لو من شأف ٔتؤسسة الدكلة كبعبلقة 

اٟتاكمُت باكومُت، فتصبح للمشاركة السياسية داللة ا١تشاركة ُب عملية اٌٗتاذ القرار السياسي أك التأثَت على 
ا١تشاركة ُب األحزاب   كتقتصر ٕتٌسداهتا ُب عملية التصويت ُب االنتخابات، كاالستفتاءات أك،متخذم ىذا القرار

فإف مفهومها يتوسع ليصبح معناىا دااٌل على كٌل أشكاؿ عبلقات  ، أما إذا قصد بالسياسة علم السلطة2السياسية
القٌوة اليت ٖتكم اجملتمع سواء كعبلقة قوة بُت أفراده بعضهم البعض، أك كعبلقة قوة بُت كحدات اجملتمع كالدكلة 

يصبح للمشاركة السياسية ٤تبٌل للوجود كالتموقع داخل اجملتمع حىٌت خارج مؤسسات )كجهاز سياسي، كمن ىنا 
الدكلة كصناعة القرار السياسي مباشرة، فهي توجد على مستول ا١تشاركة ُب اٞتمعيات الية كالنقابات 

كا١تؤسسات ٔتا فيها ا١تؤسسات الدينية، ككٌل ٕتمع ٭توز على السلطة كيسعى للتأثَت ُب اٟتياة السياسية، ٔتا ُب 
...  أك غَت ا١تنظمة كا١تظاىرات كاإلضرابات ، كالعنف السياسييفةذلك أشكاؿ ا١تشاركة ُب األنشطة العن

 3.(كغَتىا

علم –لرٔتا كاف الربط بُت ا١تشاركة السياسية كمفهـو السياسة، كعدـ االتفاؽ على معٌت ىذه األخَتة          
. ىو الذم أٌدل إٔب تنوع كتعدد التعريفات اليت أعطيت للمشاركة السياسية– الدكلة أـ علم السلطة 

 الذم تلتقي حولو للمرأة، السياسية ك١تا نربط ا١تصطلح ب متغَت ا١ترأة فنصبح أماـ مفهـو ا١تشاركة
اٟتقيقة كا١تمارسة  ا١تشاركة ُب حقها ا١ترأة منح إتاه ُب ٣تملها ُب كتتفق بعضها عن كثَتا كال ٗتتلف التعاريف

 . أكجهها ا١تتعددة ُب الفعلية ُب اٟتياة السياسية

                                                           
  .237، ص(1998دار الشركؽ للنشر ك التوزيع، : عماف) 1 ط.علم االجتماع السياسي إبراىيم أبراش، 1
. 237، صنفس ا١ترجع 2
 :١تزيد من التفاصيل يرجى االطبلع على 3

Powell, Jr.G.Bingham, Contemporary Democracies :Participation  ,Stability And 
Violence.(Cambridge :Harvard university press ,1982) . 
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 شبكـــــة التعاريـــف: الفرع الثانــــي

  تنطوم العبلقة السويٌة بُت الدكلة كاجملتمع على قدر كبَت من ا١تشاركة السياسية للمواطنُت كتنظيماهتم غَت 
ٌثل مؤشرا تفاعليا لصحة العبلقة بينهما، كمن ٙتة بقدر ما  الرٝتية ُب اٗتاذ القرارات، ٔتعٌت أف ا١تشاركة السياسية ٘ته

تعرٌب الدكلة بطريقة أمينة عن ٣تتمعها بقدر ما تزداد ا١تشاركة السلمية ا١تنتظمة ألفراد اجملتمع ُب الشؤكف العامة سواء 
.  1بصفتهم الفردية أـ اٞتماعية من خبلؿ مؤسساهتم ا١تدنية

كجب اإلشارة إٔب أف كٌل نسق سياسي يسعى إٔب دمج أفراد اجملتمع ضمن لوائو كربطو هبم قسرا أك          
قناعة، ككٌلما حدث دمج كاف ىذا مؤشرا على استقرار النظاـ، فا١تشاركة السياسية ىي ميكانيـز عمل النظاـ 

السياسي الدٯتقراطي إلضفاء طابع ا١تشركعية عليو، كللتعٌرؼ على آراء كمطالب اٞتمهور ألخذىا بعُت االعتبار 
عند صياغتو لقراراتو، كىي أداة بيد اٞتمهور لضماف ٖتقيق مطالبو كذلك ألهٌنا تعمل على التأثَت على القرارات 

   2. ٦تثليهم ُب اٗتاذ ىذه القرارات  خبلؿ السياسية ىذا إف ٓب تؤد ا١تشاركة إٔب إسهاـ فعلي للمواطنُت من

يتضح ٦تا سبق، أف مفهـو ا١تشاركة السياسية يشَت إٔب تلك األنشطة اإلرادية اليت يشارؾ ٔتقتضاىا األفراد 
ُب اختيار اٟتاكم كصياغة السياسة العامة بشكل مباشر أك غَت مباشر أم أهنا تعٌت اشًتاؾ األفراد ُب ٥تتلف 

 . Verba ك فَتبا  Nie مستويات النظاـ السياسي، كىو نفس ا١تعٌت ا١تتضمن ُب  تعريف نام

كما تعٌت ا١تشاركة السياسية العملية اليت يلعب الفرد من خبل٢تا دكران ُب اٟتياة السياسية جملتمعو كتكوف 
لديو الفرصة ألف يسهم ُب مناقشة األىداؼ العامة لذلك اجملتمع كٖتديد أفضل الوسائل ال٧تازىا، كتتم ىذه 

 ". السيد ياسُت"كىذا التعريف يلتقي مع ما جاء بو   ،3ا١تشاركة من خبلؿ أنشطة سياسية مباشرة أك غَت مباشرة 

كلعٌل كثرة استخداـ مصطلح ا١تشاركة السياسية ُب دراسات التنمية السياسية يؤكد مدل أ٫تيتها كوهنا 
إحدل األدلة ا١تباشرة كاألساسية على قدرة ٖتقيق أىداؼ التنمية كتنفيذ برا٣تها كسياساهتا كنقلها من مستول )
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كىذا ما ينزؿ بالدراسات السياسية من .1(األطركحات النظرية إٔب مستول الفعاليات اال٧تازية كالسياسات التطبيقية
ا١تستول التجريدم إٔب ا١تستول العملي االمربيقي لتحليل الواقع كمعاٞتة اشكالياتو، ك٬تدر بنا طرح التعريفات 

ا١تختلفة اليت جاء هبا كٌل من ا١تفكرين العرب كا١تفكرين الغربيُت ٤تاكلة منا تبٍت تعريفا إجرائيا يساعدنا كلو منهجيا 
 .ُب الدراسة

 :العرب المفكرين بعض عند السياسية المشاركة تعريف -1
حرص الفرد على أف يكوف لو دكر ا٬تايب ُب اٟتياة السياسية "أف ا١تشاركة السياسية ىي " كماؿ ا١تنوُب"يرل 

من خبلؿ ا١تزاكلة اإلرادية ٟتق التصويت أك الًتشيح للهيئات ا١تنتخبة أك مناقشة القضايا السياسية مع اآلخرين أك 
 ، يبلحظ أف التعريف ٭تٌدد اجملاالت اليت يلعب من خبل٢تا الفرد دكره ُب 2"باالنضماـ إٔب ا١تنظمات الوسيطة

ُب أف يتوافر ا١تناخ السياسي ا١تناسب لتحقيق أنشطة ا١تشاركة " حسن الطنطاكم"اٟتياة السياسية كىو يلتقي مع 
السياسية اليت ٭تٌددىا ُب ا١تمارسات من األنشطة التطوعية اليت يتٌم اختيارىا على أساس من الوعي السياسي لكي 

كمن ٙتٌة ينضوم التعريفاف ٖتت االٕتاه الذم يؤكد على دكر ا١تشاركة ُب صنع . يسهم ُب صنع القرارات السياسية
. األىداؼ العامة للمجتمع ك٭تدد كسائل ا٧تازىا

 على عكس االٕتاه الثاين الذم يرل أف ا١تشاركة السياسية عبارة عن أنشطة تستهدؼ اختيار اٟتكاـ كالتأثَت 
 حركية عملية أهنا الذم يرل" صبلح منسى"تعريف ُب القرارات اٟتكومية كصنع السياسة العامة كيندرج ٖتتو 

 العاـ، السياسي ا١تنحى للتأثَت ُب كذلك ككاع إرادم بفعل جملتمعو السياسية اٟتياة خبلؿ من الفرد فيها يشارؾ
 طريق عن ا١تشاركة ىذه ٖتصل ك لو، الطبقي كاالنتماء اآلراء مع تتطابق اليت العامة ا١تصلحة ٭تقق ما مع ٘تاشيا

 السياسية األحزاب ُب كاال٩تراط ،(الرب١تاف)التشريعية  للمؤسسات كالًتٌشح السياسية األنشطة من ٣تموعة
 . الطبقي كانتمائو الفرد مع متوافقة تكوف أف البد ا١تشاركة السياسية أف إٔب إشارة التعريف ىذا كُب .3كالتصويت
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 هبا تطوعية يقـو أك اختيارية جهود بأهنا السياسية ا١تشاركة عن الذم يقوؿ" سليماف ٤تي" كيتفق معو تعريف
 الذم الطبقي ا١توقع ُب ظل بو ا٠تاصة القرارات صنع ُب كا١تشاركة اجملتمع، ُب القوة بناء على للتأثَت اجملتمع، أفراد
 السياسية، كا١تعرفة اجملتمع بدءا باالىتماـ بأمور متعددة، صور ُب ا١تشاركة ىذه كتتمٌ  الطبقي البناء ُب األفراد ٭تتلو

 .1السياسي بالعنف اٟتزب، كانتهاءا كاالنتماء السياسية للمؤسسات كالًتشيح االنتخايب بالتصويت كمركرا
 كىو التقليدية، غَت السياسية أشكاؿ ا١تشاركة ضمن السياسي العنف بإدراج قاـ التعريف أنو ىذا من كنستخلص

. السياسية ا١تشاركة حوؿ الغربيُت ا١تفكرين تعاريف يدرج الحقا ضمن الذم" لونَت" تعريف مع كبَت حد إٔب يتفق

فيؤكد على دكر ا١تشاركة ُب التعبَت عن حرية الفرد كترٚتتها إٔب كاقع مادم، ٔتعٌت مشاركة " سوًن عزم"أما 
الفرد ُب الشؤكف السياسية يعرٌب عنها ُب اختياراتو جملموعة من ا١تواضيع ٘تٌس من بعيد أك من قريب مصاٟتو ا٠تاصة 

. كمن بينها اختياره ٟتكامو أك تصويتو على قضايا سياسية عامة

بينما يتسم االٕتاه الثالث بشمولية كاتساع ا١تفهـو حيث ال يستبعد أم عمل سياسي، كينضوم ٖتتو 
الذم يرل ُب ا١تشاركة السياسية انشغاؿ ا١تواطن با١تسائل السياسية داخل ٤تيط ٣تتمعو سواء " إٝتاعيل علي سعد"

كىذا على عكس االٕتاه األخَت الذم . كاف عن طريق التأييد أك الرفض أك ا١تقاكمة أك التظاىر كما إٔب ذلك
بأهنا أف " فتحي الشرقاكم" ٭تصر ا١تفهـو ُب نظرة ضيقة مقتصرة على عملية التصويت ُب االنتخابات، كيعرفها

ٯتتلك الفرد بطاقة الناخب كيتوجو ٨تو مكاتب االقًتاع لئلدالء بصوتو حوؿ القضايا السياسية أثناء فًتة 
. االنتخابات

ما يبلحظ ٦تٌا سبق عرضو أف االٕتاىات األربعة ٓب تأخذ بعُت االعتبار العوامل النفسية كتأثَتىا على السلوؾ 
 خصائص من لديو ما على بناء -الفرد حرص"الوىاب على أهٌنا  عبد ٤تمد طارؽ السياسي للفرد كمن ٍب يعٌرفها

 السياسي الفرد سلوؾ على اٟترص ىذا كينعكس السياسي القرار صنع عملية ُب دكرا يؤدم أف على-معينة نفسية
 مراقبة ُب تتمثل اليت اىتماماتو على ينعكس كما سياسية، ىيئة ألية الًتشيح أك التصويت ٟتق مزاكلتو خبلؿ من

 أمور من حولو يدكر ٔتا معرفتو على ينعكس كما اآلخرين، مع كا١تناقشة كالتقييم بالنقد كيتناكلو السياسي القرار
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كيبلحظ أف ىذا  .1"ا١تعرفة االىتماـ، النشاط، :الثالوث ٢تذا ٤تصلة ىي النهاية ُب كا١تشاركة ، بالسياسة تتعلق
التعريف أٌكد على بعض الصيغ األخرل اليت يتٌم من خبل٢تا ا١تشاركة كا١تعرفة كاالىتماـ كأحيانا العزكؼ عن 

 .التصويت الذم يعٌد بدكره مشاركة بطريقة مغايرة

 اسم السياسية ا١تشاركة على ٕتاكز بعض أكجو النقص ُب التعاريف السابقة كأطلق" لرنب بن منصور"كما أف 
 الفرد يساىم خبل٢تا من اليت الطوعية اإلرادية العملية ىي)التإب  النحو على بتعريفها كقاـ الشعبية ا١تشاركة
 لغرض أك مساكمة أك إجبار أك ضغط دكف با١تاؿ أك جهة، من بالفعل أك بالرأم سواء فعالة مسا٫تة كمواطن

 الفعاؿ كاإلدارم كالسياسي االجتماعي الدكر يتجلى ىنا كمن العامة، مع ا١تصلحة تتعارض خاصة منفعة ٖتقيق
 الفعاؿ الدكر كىذا برمتو، للمجتمع العامة األىداؼ كٖتقيق اإلسًتاتيجيات رسم ُب كالعادم البسيط للمواطن
 كعدـ التنصل ا١تشاركة، كبالتإب كبُت بينو البَتكقراطية اإلدارية األجهزة تقيمو الذم العازؿ اٞتدار ٓترؽ لو يسمح

كمن ٙتة ألقى الضوء على العراقيل البَتكقراطية اليت تعد من ا١تعيقات اليت تواجو مشاركة . 2(٢تا ٘تاما ا٠تضوع
. ا١تواطن بصورة كبَتة ُب اٟتياة السياسية

ثورة ا١تعلومات كاالتصاالت اليت صاحبت عصر ا١تعرفة جاءت اٟتوكمة ، ُب ظل كلتجاكز العراقيل البَتكقراطية
االلكًتكنية بقنوات جديدة كمبتكرة لبلتصاؿ بُت األطراؼ ا١تتعددة الفاعلة ُب القرار السياسي كىي الدكلة 

كقد حددت منظمة التعاكف الدكٕب عشر مبادئ . كا١تواطنوف كمنظمات القطاع ا٠تاص كمنظمات اجملتمع ا١تدين
مشاركة كاستشارة ا١توطنُت، العدؿ كا١تساكاة ُب التعامل مع : للحوكمة االلكًتكنية ٧تد ثبلثة منها ركزت على

.  3ا١تواطنُت، ككذا مشاركة ا١تواطنُت ُب كضع السياسات

كمن ٙتة ٯتكن اعتبار ا١تشاركة السياسية ىدؼ من أىداؼ الدٯتقراطية االلكًتكنية اليت تسعى إٔب تقدًن 
ا١تعلومات عن العملية السياسية، كعن الفرص كا٠تدمات ا١تتاحة للمواطنُت من خبلؿ التكنولوجيا كبالتإب التحوؿ 
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كبعبارة أخرل ٯتكن تعريف ا١تشاركة السياسية بأهنا ا١تشاركة النشطة للمواطن من . 1إٔب الدٯتقراطية االفًتاضية
خبلؿ إعبلمو، ٘تثيلو، استشارتو، تشجيعو على التصويت ُب االنتخابات، كتضمينو ُب كل األمور السياسية 

: كيتحقق ذلك من خبلؿ ٚتلة من األساليب اليت تستخدمها الدٯتقراطية االلكًتكنية كىي. كاالجتماعية اليت هتمو
االجتماعات االفًتاضية على شبكات االنًتنيت، اٟتمبلت االنتخابية، تسجيل أصوات الناخبُت كنتائج االقًتاع، 
استطبلع آراء ا١تواطنُت، كإتاحة االطبلع على ٤تاضر اجملالس الية الشعبية كالوالئية، كيعٌد التصويت االلكًتكين 

من ا١تبادرات األكٔب لتطبيق الدٯتقراطية االلكًتكنية إال أف ىناؾ ضوابط ال يسعنا ا١تقاـ ىنا لذكرىا كستفصل 
كمن ا١تفيد القوؿ أف ىذا ا١تفهـو اٟتديث بعيد ا١تناؿ من الناحية التطبيقية ُب الواقع العريب كاٞتزائرم نظرا . الحقا

١تا تعانيو الدٯتقراطية ٔتفهومها الغريب من صعوبات لتجسد على أكمل كجو نظرا لطبيعة ا١تنظومات اجملتمعية 
 . كالسياسية كالقانونية السائدة

: تعريفات المشاركة السياسية عند المفكرين الغربيين -2
إزاء ىذه الفسيفساء من ا١تعاين ا١تختلفة، فإنو من ا١تفيد عرض جانب من التعريفات اكلة تبياف أبعاد 

ا٠تبلؼ القائم بينها من ناحية، ككذا كضع تعريف إجرائي ٯتكن أف نستند عليو ُب سياؽ ىذه الدراسة من ناحية 
 ا١تشاركة السياسية، ـكحيث أف اٞتهد ال ينصب أساسا على تقدًن استقصاء كامل لؤلدبيات ا٠تاصة ٔتفهو .أخرل

فإف اٟتديث يقتصر بداية على ثبلث تعريفات فقط ١تفكرين غربيُت، من خبل٢تا يتٌم اإل١تاـ بنواحي ا١توضوع، 
 .كعلى أساسها تكوف االنطبلقة إٔب تعريف ا١تشاركة كلو بشكل إجرائي

 كجورج Samuel Huntingtonأما أكؿ ىذه التعريفات، فهو ذاؾ الذم اقًتحو صاموئيل ىنتنغتوف 
 ُب دراستهما عن التنمية السياسية، كيذىباف فيو إٔب القوؿ أف ا١تشاركة Dominiguez  Georgeدكمنجيو

 .2(نوع من النشاط يقـو بو ا١تواطنوف العاديوف، هبدؼ التأثَت ُب عملية صنع القرار اٟتكومي)السياسية ما ىي إاٌل 

 كمن خبلؿ استقراء التعريف يظهر أنو ضٌيق من ناحية ككاسع من ناحية أخرل، أما أنو تعريف ضٌيق،          
فذلك ألنو يعترب ا١تشاركة السياسية نشاط يقتصر على ا١تواطنُت العاديُت كحدىم كال ٮتٌص ٤تًتُب السياسية، كىذا 
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دكف شٌك تصور ضٌيق كغَت صحيح ال ٯتثل الواقع ُب شيء كيتناَب مع ما يوحي مفهـو ا١تشاركة ذاتو، كمن ٙتة ال 
ٯتكن قبولو إاٌل إذا كاف ا١تقصود بو أف مشاركة ٤تًتُب السياسة أمر طبيعي ال ٭تتاج إٔب تنويو، أما أنو تعريف كاسع، 
فذلك أنو ال ٭تدد طبيعة أك ماىية النشاط السياسي الذم يشَت إليو، كما إذا كاف نشاطا مشركعا أك غَت مشركع، 

 1.سلميا أك عنيفا، منظما أك غَت منظم

 Sidney   سيدين فَتبا" ك Norman Nieنورماف نام"      أما التعريف الثاين، فقد طرحو 
Verba تلك األنشطة ا١تشركعة، اليت ٯتارسها ا١تواطنوف العاديوف )كيتحصل مضمونو ُب أف ا١تشاركة السياسية ىي

 2.(هبدؼ التأثَت ُب عملية اختيار أشخاص اٟتكاـ كما يتخذكنو من قرارات

كٮتتلف معو من ناحية أخرل، يتمثل كجو االتفاؽ ىنا ُب نقطة  يٌتفق ىذا التعريف مع سابقو من ناحية
كاحدة ىي الًتكيز على أنشطة ا١تواطنُت العاديُت دكف ٤تًتُب السياسية، ُب حُت يتضح كجو االختبلؼ ُب 

إحدا٫تا تتعلق بنوعية النشاط الذم ٯتارسو ا١تواطنوف، كالذم يقتصر على األنشطة ا١تشركعة : نقطتُت
النقطة الثانية تتمثل ُب التأكيد على أف نشاط ا١تواطنُت ال يقتصر على التأثَت ُب عملية صناعة القرار ك. كحدىا

 3.السياسي كحدىا بل يشمل أيضا عملية اختيار اٟتكاـ أنفسهم

 ، كتتمثل ا١تشاركة السياسية  M.Weiner"كينر مَتكف"ٖتليبلت  الثالث فقد كرد ُب         أما التعريف
 موفق أك فاشل، منظم أك غَت منظم، مؤقت أك مستمر، voluntary actionأم فعل تطوعي )ٔتقتضاه ُب 

اختيار السياسة العامة، أك اختيار القادة السياسيُت ُب أم من مستويات : مشركع أك غَت مشركع يبغي التأثَت ُب 
 4.(اٟتكم اٌلية أك القومية

                                                           
. 449 نفس ا١ترجع ، ص 1
. 87، ص (2002دار ا١تعرفة اٞتامعية، : مصر). التنمية السياسية البنية واألىداف السيد عبد اٟتليم الزيات، 2

: للمزيد من التفصيل انظر
 N .H . Nie and S .Verba , « political participation » ,in : Greenstein and Polsby (eds) , Hand book of political 
science, vol. 04 (U.S. Wesley Publishing Company, 1975) p 01. 

. 449السيد عبد اٟتليم الزيات، ا١ترجع السابق، ص 3
:  نفس ا١ترجع، للمزيد من التفصيل أنظر4
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فهو مثلهما . ىذا التعريف يتفق مع سابقيو ُب بعض النواحي كٯتتاز عنهما ُب العديد من اٞتوانب األخرل
 كيضيف إٔب ذلك إٔب أٌف ىذا الفعل ، لكنو ٭تصره ُب كونو فعل تطوعي(action)٭تدد ا١تشاركة بأهنا فعل 

التطٌوعي ال يقتصر على التأثَت ُب القرار اٟتكومي فقط، أك ُب عملية اختيار اٟتكاـ كحسب، بل ٯتتد إٔب التأثَت 
ُب ٣تاؿ ٖتديد السياسات العامة، كإدارة الشؤكف العامة، فضبل عن أنو ال يستبعد األفعاؿ الفاشلة أك غَت ا١تنظمة 

 1.أك غَت ا١تشركعة من نطاؽ األفعاؿ التطٌوعية

ىو األكثر مشوال مع أنو يثَت التساؤالت حوؿ داللة العمل " كينر"         كيعتقد إبراىيم أبراش أف تعريف 
، ذلك "إرادم"السياسي الذم يعٍت ا١تشاركة السياسية، كىل كٌل عمل سياسي مشاركة سياسية ؟ أيضا معٌت كلمة 

. 2أف اعتبار العمل السياسي مشاركة سياسية يفًتض أف يكوف عمبل إراديا ال قسريا

كمن ٙتة فإف تبياف طبيعة العمل السياسي ا١تؤدم إٔب ا١تشاركة السياسية ضركرية، إذ ليس كٌل عمل 
سياسي مشاركة سياسية، فحىت يكوف العمل السياسي مشاركة سياسية أك يؤدم إليها ٬تب أف يؤثر ىذا العمل 

على السياسة العاٌمة للدكلة كعلى عملية اٗتاذ القرار السياسي فيها، فشخص يطالع كتابا سياسيا ال يعٍت أنٌو 
ٯتارس مشاركة سياسية، كشخص ليس لو موقف سياسي أك يتخذ موقفا سلبيا إتاه اجملتمع كأحداثو كيرفض أف 

ال ٯتكن القوؿ أنو يشارؾ سياسيا، حىت لو كاف – شرعية أك غَت شرعية – يندمج ُب ا١تؤسسات السياسية القائمة 
 فعلٌي إال إذا كاف مٌتجها ٨تو التأثَت على النسق  لو ميوؿ سياسية، فالسلوؾ الفردم ال يتحٌوؿ إٔب سلوؾ سياسي

 3.السياسي أك على اجملتمع بشكل عاـ

كُب نفس الٌسياؽ، من ٯتارس سلوكا سياسيا كىو غَت مدرؾ لؤلبعاد السياسية لسلوكو، كالسَت ُب مظاىرة 
بشكل عفوم كىو ال يعلم أسباب  قياـ ا١تظاىرة كأىدافها، أك يذىب إٔب اجتماع سياسي حزيب أك غَت حزيب 

دكف أف ينتمي إٔب حزب ما، كدكف أف يعرؼ موضوع ااضرة كأىداؼ ا١تتناظرين، ال يعترب أنو مشارؾ سياسي، 
                     

                                                                                                                                                                                     
M . Weiner, « political participation ; crisis of political process » , in L Binder and others (eds), Crisis and sequences 
in political development, ( Princeton , Princeton university  press , 1971) , pp .163 

 . 157، ص (1994ا١تركز الثقاُب العريب،  ). المفاىيم السياسية المعاصرة ودول العالم الثالث سوًن عزم ، 1
. 238 إبراىيم أبراش، ا١ترجع السابق، ص  2
. 239 إبراىيم أبراش، نفس ا١ترجع، ص  3
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أيضا الشخص الذم يذىب لئلدالء بصوتو ٖتت طلب قريب لو أك إلرضاء جاره أك صاحب نفوذ ال يعترب أنو 
. ٯتارس مشاركة سياسية حقيقية

للسلوؾ السياسي تستند ُب هناية  أف أٌم مناقشة Dalton Russel كمن ىنا يرل دالتوف راسل
ا١تطاؼ إٔب افًتاضات أساسية حوؿ قدرات الناخبُت ُب اجملاؿ السياسي كمستواىم ا١تعرُب حوؿ النظاـ السياسي 

كاىتمامهم با١تسائل السياسية، كحىت يتمكنوا من التأثَت ُب ٦تثليهم ك مراقبتهم كعمل السلوؾ السياسي مرتبط 
 مهٌم ُب ٖتديد الثقافة السياسية، اليت تركز على cognition ٔتؤسسة ٢تا قواعدىا كقيمها، كما أف اإلدراؾ

. 1االختبلفات ُب الوعي السياسي
كتتوقع الدٯتقراطية مواطنوف نشطوف ألنو من خبلؿ ا١تناقشة، االىتماـ الشعيب، كا١تشاركة ُب العمل 

العملية الدٯتقراطية تفقد الدٯتوقراطية كٌل من  دكف إشراؾ اٞتمهور ُب، كالسياسي تتحقق األىداؼ اجملتمعية
. 2شرعيتها كالقوة الدافعة ٢تا

أما بالنسبة للمبلحظة الثانية، أم اعتبار ا١تشاركة السياسية عمبل إراديا، فيعٍت استبعاد كٌل أشكاؿ 
ا١تشاركة ُب دعم النسق السياسي أك ُب معارضتو من طرؼ الفرد بغَت توٌفر اإلرادة اٟترٌة، فا٠تدمة العسكرية 

اإللزامية ال تعترب مشاركة سياسية ٔتفهومها الدقيق، ككل األعماؿ القسرية اليت تفرض على األفراد أعماال ذات 
كالقسر ىنا ال – طبيعة سياسية، كخصوصا ُب األنظمة غَت الدٯتقراطية ال تندرج ُب إطار ا١تشاركة السياسية 

تقتصر ٦تارستو على السلطة، كتصويت الناخبُت على برنامج ما أك ا١تشاركة  ُب إعادة انتخاب رئيس الدكلة، 
كإجبار ا١تواطن على اال٩تراط ُب اٟتزب اٟتاكم خوفا من السلطة، بل أيضا قياـ شخص باال٩تراط ُب حزب 

عنف )ألٌف صاحب اٟتزب ذا نفوذ كسلطة، أك قياـ شخص بأعماؿ – ُب إطار اجملتمع ا١تدين – سياسي 
طمعا ُب ا١تاؿ أك خوفا على حياتو، بل ال تعٌد ىذه – كقتل مسؤكؿ سياسي أك كضع متفجرات  -(سياسي

التصرفات مشاركة سياسية، فا١تشاركة السياسية تأٌب كتعبَت عن قناعة كإٯتاف من ا١تواطنُت بأهنم جزء من النسق 

                                                           
1Dalton Russell J, “citizen attitudes and political behavior”. in comparative political studies, vol.33, n° 6/7, 
(august/september 2000). p919. 

2 Dalton Russell J, op.cit. p927. 
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 Davidالسياسي ٢تم مصلحة مباشرة ُب دعمو أك معارضتو؛ فمن منظور التحليل النسقي لدافيد ايسنت
Easton  للنظاـ السياسي تٌتسم ا١تشاركة السياسية بطابع كظائفي، إذ تدعم النسق كتضفي عليو مظهرا 

دٯتقراطيا، كتشرعن قراراتو، كتقٌول من مركزاتو الشعبية، كٖتصر احتماالت اإلخبلؿ بالنظاـ السياسي باللجوء إٔب 
. 1العنف كفعل من خارج  قنوات ا١تشاركة السياسية

كعليو فإٌف ا١تشاركة السياسية ال تنفصل عن الوعي السياسي ا١تتحصل بالتنشئة السياسية، كال تنفصل            
عن الثقافة السياسية للمجتمع، اليت تنمي ركح ا١تشاركة كٖتٌمل ا١تسؤكلية أك ثقافة تنمي ركح االغًتاب كاالنكفاء 

 . 2عن الذات

: التعريف االجرائي- 3

         كبناء على ما تقدـ، ٯتكن تبٌٍت تعريفا شامبل للمشاركة السياسية تعوؿ عليو الدراسة كىو أف ا١تشاركة 
السياسية عملية اجتماعية سياسية طوعية كرٝتية، تتضمن سلوكا منظما مشركعا كمتواصبل، يعرٌب عن إتاه عقبلين 

رشيد ينٌم عن إدراؾ عميق ٟتقوؽ ا١تواطنة ككاجباهتا، كفهم كاع ألبعاد العمل الوطٍت كفعاليتو؛ من خبل٢تا يباشر 
ا١تواطنوف أدكارا كظيفية فعالة كمؤثرة ُب ديناميات اٟتياة السياسية ك٥ترجاهتا، سواء من حيث اختيار اٟتكاـ 

كالقيادات السياسية ُب شىت ا١تستويات، أـ ٖتديد الغايات العليا للمجتمع ك ككسائل ٖتقيقها، أـ ا١تعاكنة ُب إدارة 
ُب صنع القرار السياسي - على ٨تو مباشر أك غَت مباشر-آليات العمل السياسي كتوجيهها، أـ اإلسهاـ جٌديا 

كيظهر جلٌيا أف  .3كتشكيلو فضبل عن تنفيذه كمتابعتو با١تتاح أك ا١تستحدث من فعاليات الرقابة كالضبط كالتقوًن
ىذا الفهم لعملية ا١تشاركة السياسية ذك أبعاد عديدة، تستوعب كافة أكجو النشاط كاألدكار اليت تضمنتها 

. التعريفات السابقة، كتتجاكز ُب الوقت نفسو جوانب ا٠تبلؼ بينها

                                                           
1Pippa Norris, « political activism : new challenges , new opportunities » . in oxford handbook of 
comparative politics , oxford university press ,(may 2005).p 16. 

  .241، ص ا١ترجع السابق إبراىيم أبراش،2
  .451ا١ترجع السابق، ص . في المجتمع والسياسة إٝتاعيل علي سعد ، السيد عبد اٟتليم الزيات ، 3
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 مع أنو ال يوجد إٚتاع أكادٯتي عا١تي حوؿ تعريف ا١تشاركة السياسية، كبعد االطبلع على ٥تتلف 
 ارتأيت أف أضع تعريفا للمشاركة السياسية مفاده أهنا كسيلة يستخدمها ا١تواطنوف غايتها اٟتٌد من سلطة دبياتاأل

الدكلة كالتأثَت عليها ٔتختلف الوسائل، كا١تقصود ىنا السلطة السياسية اليت ٘تارس السيطرة االحتكارية على كسائل 
.  اإلكراه، سواء بطريقة دٯتقراطية أك غَت دٯتقراطية

نوع للمرأة تعوؿ عليو الدراسة كوف مفهـو اؿ السياسية للمشاركة تعريف إجرائي ٯتكن كضع ذلك كعلى
 مسا٫تتها ُب ضماف متغَت تابع رئيسي ُب ىذه الدراسة، تتمثل ٔتقتضاه ا١تشاركة السياسية للمرأة ُب االجتماعي

 إطار ُب دكرىا السياسيُت، لتعزيز القادة كاختيار فيها، كالتأثَت السياسية العامة كالقرارات السياسات صنع عملية
، كلن يتأتى ذلك دكف ٘تكُت ا١ترأة سياسيا كقانونيا كاجتماعيا كاقتصاديا 1العاـ الشأف كتسيَت السياسي النظاـ

كثقافيا، ككذا إدماج سياسات النوع االجتماعي ُب صياغة السياسات العامة للدكلة كإشراؾ ا١ترأة الفعلي ُب 
  .إعدادىا دكف إقصاء أك هتميش

كتعد دراسة كل من بورف كسيدىن فربا كشلوزماف من الدراسات ا١تهٌمة حوؿ ا١تشاركة السياسية كالنوع 
االجتماعي أين يبحثوف عن متغَت النوع ُب ا١تشاركة السياسية الطوعية لفهم ١تاذا النساء أقٌل حركية من الرجاؿ ُب 

، كسيتٌم استقصاء أىٌم األدبيات النقدية اليت عاٞتت موضوع النوع االجتماعي ُب العلـو 2اٟتياة السياسية
السياسية، كمدل اىتماـ النظرية السياسية با١توضوع، لكن قبل ذلك كجب اإل١تاـ با١تفاىيم ا١تتداخلة مع مفهـو 

 .ا١تشاركة السياسية من أجل توضيحها ٦تا يسٌهل ضبط ا١تتغَتات التابعة ا١ترتبطة هبا

 مع المشاركة السياسية متداخلةالمفاىيم ال: المبحث الثاني

ٙتٌة حاجة عملٌية كنظريٌة للتدقيق ُب معاين معظم ا١تفاىيم ا١تستخدمة ُب التعبَت عن ا١تشاركة السياسية 
كتنبثق ىذه اٟتاجة من التباس ىذه ا١تعاين كتداخلها، سواء ضمن . عمومنا، كعن تلك ا١تتعٌلقة با١ترأة خصوصنا

                                                           
. 10ص (.2012مؤسسة التنوير التنمية االجتماعية، : اليمن) 01ط . المشاركة السياسية للمرأة رؤية شرعية وتنموية خالد ٛتود العزب، 1
:  ١تزيد من التفاصيل أنظر2

Kay Lehman Schlozman, Nancy Burns, Sidney Verba, Gender and the Pathways to Participation: The Role 
of  Resources. in The Journal of Politics, Vol. 56, No. 4, Nov., 1994, Cambridge University Press, pp. 963-990. 



بن رحو بن عالل سهام. د  .دراسة في األطر النظربة والميدانية: التمكين السياسي للمرأة الجزائرية 

 

ألمانيا_برلين .المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 32  

 

 كال ٯتكن توضيح ا١تعاين ا١تتعٌددة ١تفهوـو ما إاٌل من خبلؿ فهم ؛ا١تفهـو الواحد، أك ُب العبلقة بُت ا١تفاىيم ا١تتعٌددة
عبلقتو با١تفاىيم األخرل اليت يرتبط هبا، سواء اٌٗتذ ىذا االرتباط شكل التداخل أك التناقض، أك غَت ذلك من 

فعلى مستول ا١تفاىيم ا١تتداخلة، من الضركرم توضيح االختبلؼ كالتمايز بينها، إلزالة االشتباه . أشكاؿ االرتباط
كعلى مستول التعارض أك التناقض، . ُب كوهنا متماثلة أك مًتادفة ا١تعٌت، ْتيث ٯتكن استبداؿ الواحد منها باآلخر

من الضركرم أحياننا على األقٌل، تفكيك ىذا التناقض؛ إلبراز عبلقة التداخل أك التبعٌية اٞتزئٌية كالنسبٌية اليت تربط 
ك٘تٌثل مفاىيم الثقافة السياسية كالتنشئة السياسية كالتمكُت السياسي جزءنا . بُت مفاىيمى ييعتقد أهٌنا متناقضة  كلٌية

ماىي : كىنا نطرح التساؤؿ التإب. أساسيِّا من الشبكة ا١تفهوماتية الواسعة ا١تبلزمة ١تفهـو ا١تشاركة السياسية للمرأة
ا١تفاىيم الواجب دراستها لتفسَت كٖتليل ا١تشاركة السياسية للمرأة؟ 

. الثقافة السياسية:  األولالمطلب

 أف ٭تاكؿ منحى ٨تو تتجو السياسية العلـو حقل ُب معها يتٌم التعامل اليت ا١تفاىيم كل أف بوضوح يظهر
 على يعمل معيارا منو جاعلة بالغرب، األكٔب بالدرجة مرتبط "اقتصادم كسياسي ثقاُب" تنموم لنموذج ييؤسس
 .األخرل كاجملتمعات النظم ٢تا ٗتضع أف ينبغي كاليت للتعميم القابلة كالثقافية السلوكية القواعد من ٚتلة تأسيس

 من :مزدكجا ككاف ا٢تدؼ أ١توند كفَتبا مع السيما التنموم من التيار ٔتبادرة العلمي اال٨تياز اذق حصل
 أكركبا ُب طوِّر دٯتقراطي ٪توذج ا٧تاز تفسر The civic culture مدنية سياسية ثقافية عناصر إ٬تاد جهة

 دنيوية" فرضية خبلؿ من كالسيما للتنمية ثقاُب قالب ٖتديد ثانية جهة بريطانيا، كمن ُب الغربية كخصوصا
ما ا١تقصود بالثقافة السياسية؟ كما ىي أ٪تاطها؟ ككيف تؤثر كتتأثر با١تشاركة : كمن ٙتة يطرح التساؤؿ. 1"الثقافات

. السياسية للمرأة؟

 

 

                                                           
رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية العلـو . دراسة تحليلية لمضمون الثقافة السياسية: الدولة والمجتمع المدني في الجزائرعلي بن طاىر،   1

. 66، ص2011-2010، السنة اٞتامعية 03السياسية كاإلعبلـ، قسم العلـو السياسية كالعبلقات الدكلية، جامعة اٞتزائر
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 تعريف الثقافة السياسية: الفرع األول

يقصد بالثقافة السياسية ٣تموعة ا١تعارؼ كاآلراء كاالٕتاىات السائدة ٨تو شؤكف السياسة كاٟتكم، الدكلة 
كتعٌت أيضان منظومة ا١تعتقدات كالرموز كالقيم اددة للكيفية اليت . كالسلطة، الوالء كاالنتماء، الشرعية كا١تشاركة

معٌت . يرل هبا ٣تتمع معُت الدكر ا١تناسب للحكومة كضوابط ىذا الدكر، كالعبلقة ا١تناسبة بُت اٟتاكم كاكـو
ذلك أف الثقافة السياسية تتمحور حوؿ قيم كإتاىات كقناعات طويلة األمد ٓتصوص الظواىر السياسية، كينقل 
كل ٣تتمع ٣تموعة رموزه كقيمو كأعرافو األساسية إٔب أفراد شعبو، كيشكل األفراد ٣تموعة من القناعات ٓتصوص 

 .1أدكار النظاـ السياسي بشىت مؤسساتو الرٝتية كغَت الرٝتية، كحقوقهم ككاجباهتم ٨تو ذلك النظاـ السياسي

 ا١تواقف ٕتاه األفراد لدل ا٠تفية االستعدادات من ٣تموعة السياسية الثقافة ككفق التفسَت السلوكي تعترب
 ذات ٚتلة ا١تعارؼ اإلدراكية بالعناصر يقصد إذ كتقييمية، كعاطفية إدراكية عناصر من تتكوف فهي السياسية

 العناصر كأما كالقادة كا١تؤسسات ا١تواطنُت بُت كالعواطف ا١تشاعر العاطفية بالعناصر كيقصد السياسي الطابع
 السلوؾ على تؤثر اليت كاأليديولوجيات كا١تعتقدات القيم من تتكوف اليت األحكاـ ٥تتلف فتشمل التقييمية
 .2السياسي

 خاصة النفس علماء نظر ُب السياسية التوجهات تصنع اليت ىي ا٠تفية االستعدادات ىذه إف
 يسمح الذم األمر كىو، سلوكهم كأ٪تاط األفراد إتاىات لدراسة اىتماما يولوف الذين األمريكيُت السيكولوجيُت

 التوجهات فيها تظل ْتيث تقليدية سياسية ثقافة تكوف فقد سياسية؛ ثقافات بنماذج مرتبطة قيم منظومة بتشكيل
 كا١تواقف الردكد فيها تستجيب ْتيث خاضعة ثقافة تكوف كقد مؤثرة، كغَت ضعيفة السياسية الظواىر ٕتاه السلوكية

 إ٬تابية بطريقة كتتأثر السلوكية التوجهات فيها تتفاعل مسا٫تة سياسية ثقافة تكوف كقد السائدة التوجهات ٞتملة
 .مشاركة دٯتقراطية سياسية بنية مع تنسجم

                                                           
:  ١تزيد من التفاصيل يرجى االطبلع على 1

Gabriel A. Almond, Sidney Verba, The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. 
(Princeton University Press, 1963, Sage Publications, 1989). 

 .68علي بن طاىر، ا١ترجع السابق، ص   2
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عبارة عن توزيع معٌُت لبلٕتاىات كالقيم " على أهنا Gabriel Almondكيعرفها غربياؿ أ١توند 
 فاف الثقافة ،كاألحاسيس كا١تعلومات كا١تهارات السياسية، كمثلما تؤثر إتاىات األفراد على ما يقوموف بو
 1".السياسية للدكلة تؤثر على تصرفات مواطنيها كزعماءىا إتاه ٚتيع جوانب النظاـ السياسي

: كبناءا على ذلك ٯتكن ٖتديد عناصر مفهـو الثقافة السياسية على النحو التإب

 ٘تثل الثقافة السياسية ٣تموعة القيم كاالٕتاىات كالسلوكيات كا١تعارؼ السياسية ألفراد اجملتمع. 
  الثقافة السياسية ثقافة فرعية فهي جزء من الثقافة العامة للمجتمع تؤثر فيو كتتأثر بو، كلكنها ال تستطيع

 .أف تشٌذ عن ذلك اإلطار العاـ لثقافة اجملتمع
  تتمٌيز الثقافة السياسية بأهنا متغَتة فهي ال تعرؼ الثبات ا١تطلق، كيتوقف حجم كمدل التغَت على عدة 

مدل كمعٌدؿ التغَت ُب األبنية االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، كدرجة اىتماـ : عوامل من بينها 
النخبة اٟتاكمة بقضية التغَت الثقاُب، كحجم االىتماـ الذم توليو كٗتصصو الدكلة إلحداث ىذا التغيَت 

 .ُب ثقافة اجملتمع، كمدل رسوخ ىذه القيم ُب نفوس األفراد
 ىذا االختبلؼ تفرضو . ٗتتلف الثقافة السياسية بُت ٣تتمع كآخر كما ٗتتلف من فرد آلخر داخل اجملتمع

 2.عوامل معينة كاألصل ك٤تل اإلقامة كا١تهنة كا١تستول االقتصادم كاٟتالة التعليمية
: كبالتإب ٯتكن ٖتديد ثبلث دالالت للثقافة السياسية

تعٍت كٌل ثقافة تتخذ ٢تا من اجملاؿ السياسي فضاء معرفيا، فتهتم بإتاىاتو النظرية كمسائلو الكربل، ك٢تا : األكٔب
:  ثبلث ٤تددات 

 .يتجلى ُب ا١تعرفة اليت يراكمها الفرد حوؿ السياسة كرجاؿ السياسة كا١تؤسسات : ادد اإلدراكي -1
 .يتجلى ُب طبيعة العبلقات ا١تمكنة بُت ا١تواطنُت كالقادة كا١تؤسسات:  ادد العاطفي -2
 1.يتمٌثل ُب ٥تتلف األحكاـ كالتقييمات اليت يصدرىا األفراد على الظواىر كا١تؤسسات: ٤تدد تقييمي -3

                                                           
: ١تزيد من التفاصيل انظر1

 Gabriel Almond ,Sidney Verba, op.cit., p 25. 
 . 156 ص ،(1997بَتكت، ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، )ترٚتة ٤تمد عرب صاصيبل . علم السياسةجاف مارم دانكاف، 2
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تدؿ على التنشئة ببعديها االجتماعي كالسياسي، فهي تعٌلم األفراد ا١تواقف السياسية ُب كقت مبكر من : الثانية
حياهتم حيث يكوف تعٌلمهم ٢تا بشكل كامل، كبعد ذلك تأخذ ىذه ا١تواقف ُب التجٌلي، كٯتثل ىذا التيار نقطة 

التقاء التيار االشًتاكي مع التيار الليربإب، ذلك ألف الثقافة السياسية كفق االقًتاب النسقي ٯتكن أف تكوف مصدرا 
لنشر القيم كتثبيتها خاٌصة إذا ما ارتبط ذلك بثقافة ثورية تتضمن عموما تعليم كتلقُت الطبقات ا١تسودة قيم 
كمعايَت الطبقة السائدة، غَت أٌف ىناؾ نظريات أخرل ترل بأف التنشئة السياسية أداة من أدكات جعل الثقافة 

السياسية أداة للحفاظ على الوضع القائم من جهة، كمن جهة أخرل إفراغ الثقافة من طابعها السياسي بشحنها 
 2.بطابع تقٍت

أف الثقافة السياسية ىي ٣تموع االٕتاىات كا١تعتقدات كا١تشاعر اليت Pye   Lucienيرل لوسياف بام: الثالثة
تعطي نظاما كمعٌت للعملية السياسية، كتقٌدـ قواعد مستقرة ْتكم تصرفات أعضاء النظاـ السياسي، ىذا ا١تفهـو 

.  3يضع الثقافة السياسية ُب إطار مؤسسي ٬تعل منو ٤تددا ١تفهـو الدكلة ك٪توذج الشرعية 

         كلعٌل ما ىو مشًتؾ بُت كٌل ىذه الدالالت ىو الًتكيز على مبدأ ا١تشاركة السياسية مهما تباعدت األطر 
السياسية كاختلفت التصورات، فالثقافة السياسية ىي ضبط لقوانُت ا١تشاركة السياسية كٖتديد العبلقات  كالتجارب

غَت أف اإلشكاؿ الذم يطرحو مفهـو الثقافة . (إشكالية من ٯتارس الضبط االجتماعي) بُت الدكلة كاجملتمع
السياسية يكمن ُب أنو يفتقر إٔب الدقة حيث أصبح يوصف بالنمطية ُب تفسَته للمجتمعات بدؿ من أف يكوف 

 4.مفهوما قاببل للقياس كالتجريب

 

 

                     
                                                                                                                                                                                     

. 16، ص (1990الدار التونسية للنشر ك التوزيع، : تونس )المشاركة السياسية في المغرب العربي  ا١تنصف كناس، 1
  .18 نفس ا١ترجع، ص 2
:  للتفصيل أكثر عن نظرة لوسياف بام حوؿ الثقافة السياسية انظر3

 L.W.Pye , aspect of political development ( Boston Little Brown Company ,1955). 
4Dalton Russell J., op.cit., 914. 
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 أنماط الثقافة السياسية ومكوناتها: الفرع الثاني

 الثقافة السياسية إٔب ثبلث Powell ك باكؿ  Gabriel Almond صٌنف كل من غابرياؿ أ١توند
 :أ٪تاط ىي 

تقابل إٔب حٌد كبَت بنية تقليدية المركزية حينها ال ٬تد الفرد أم عبلقة بينو كبُت النسق : الثقافة ادكدة - 1
. السياسي، كليست عنده أٌم معلومات كافية عنو

تقابل بنية سلطوية مركزية أين يبتعد النظاـ عن ا١تواطنُت، كتكوف استجاباهتم للنسق السياسي : الثقافة التابعة- 2
. سلبية إذف الثقافة تصبح تابعة

تقابل البنية الدٯتقراطية باعتبار أف ا١تشاركة عنصر أساسي ُب النزعة ا١تدنية، كتكوف إتاىات : الثقافة ا١تشاركة - 3
ا١تواطنُت ا٬تابية ٨تو ا١توضوعات السياسية، كىنا يعتقدكف أهنم قادركف على التحكم ٔتسَتة النظاـ بشىٌت 

 1.(كغَتىا...التظاىرات كالعرائض، تنظيم فئات الضغط، اٟترية اإلعبلمية )الوسائل

   كيؤكد كٌل من أ١توند كفربا أٌف التوافق بُت الثقافة السياسية كالبنية السياسية ضركرم لتأمُت استمرار 
النظاـ، كال يتبٌدؿ فيها سول نسب ىذه الثقافات الثبلث كما أهنا ٗتتلف أيضا حسب عناصر السكاف ُب البلد 

، كمن ٙتة هتدؼ الثقافة السياسية إٔب ٖتقيق الدٯتقراطية، كتنظيم ا١تواطن ُب إطار حٌر مستقل كاعي بظركفو 2الواحد
السياسية، كمستعد للنقاش السياسي بطريقة متحضرة دٯتقراطية، ٕتعلو يرل الواقع من خبلؿ نظرات حقيقية 

كىنا يرل مصطفى األشرؼ أف ىدؼ الثقافة السياسية ىو ٚتع ما توٌفر من عناصر . تصنعها ثقافتو السياسية
الثقافة الذاتية كتنظيمها حسب ا١تنظور الوطٍت كالبحث عن عناصر أخرل لكي يكوف اإلنساف على علم ٔتشاكلو 

.  3ا٠تاٌصة كلكي يتأىن لو شرحها ١تن يذكرىا

                                                           
  .110غابرياؿ أ١توند، بنجهاـ باكؿ، ركبرت مندت، ا١ترجع السابق، ص 1
. 112-111نفس ا١ترجع، ص ص 2
. 417، ص (1983ا١تؤسسة الوطنية للكتاب، : اٞتزائر)حنفي بن عيسى، . تر. الجزائر األمة والمجتمعمصطفى األشرؼ، 3
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 كالفواعل ا١تراجع تؤديها اليت الوظائف منظور من السياسية الثقافة مفهـو إٔب السياسة علماء ىذا كينظر
  أ١توند كمدخل David Easton إيستوف  دافيد ٪توذج ٧تد إذ األنظمة، داخل السياسي اجملاؿ ُب

Almond  عملية ىو ا١تدخلُت ُب شيء كأىم السياسية، األنظمة داخل ا١تؤٌداة كاألدكار الوظائف ىذه ٭تدداف 
 كا١تعارؼ القيم تتشكل العملية ىذه خبلؿ كمن السياسية، للثقافة توصيل عملية تيعد اليت السياسية التنشئة

 .للمواطنُت السياسي النظاـ كنظرة السياسي النظاـ ٕتاه ا١توطنُت تسود اليت كالتصورات

 ك كجوده على السياسي النظاـ ٭تافظ كيف :التإب السؤاؿ النظم لنظرية عرضو خبلؿ من يطرح إيستوف
 إستمراريتو؟ على ا١تساعدة العوامل ىي ما

 ىذه ٖتصل قد أنو النظاـ ىذا فيو يعيش الذم العاـ للمحيط ٖتليلو ُب إيستوف إجابة على السؤاؿ يربز
 ىذا يتحقق كقد السياسي للنظاـ ا١تواطن ٯتنحو الذم التأييد على حصل إذا شريطة الدٯتومة كىتو االستمرارية

 السياسي النظاـ يقـو شكل مطالب على أكال تبدأ بينهما؛ كا١تستقرة ا١تشاركة السياسية الثقة توفر نتيجة التأييد
. كالعصياف بالتفكك كإما بالرضا إما كيقابلها للتنفيذ قابلة قرارات إٔب بتحويلها

 األحزاب ٔتبدأ ، عن طريق األخذ االجتماعية التذمرات ىذه مثل كقوع لتفادم كبَتة أ٫تية كيوٕب إيستوف
 اٟتادة كالتمزقات الداخلية الصراعات لكن السياسي، كالنظاـ االجتماعية ا١تطالب بُت كصل ٫تزة ٔتثابة تكوف اليت
 1.اٞتديدة السياسية الثقافة تتشكل كلو خبلؿ ىذا كمن التأييد ىذا سحب إٔب ا١تطاؼ هناية ُب تؤدم قد

 الذين األطفاؿ أكلئك مبكرا، كيعترب أف ا١تكتسبة االٕتاىات ىذه طبيعة Easton ىنا إيستوف يستخلص
 اإل٬تايب الشعور ىذا كمثل الرشد سن يبلغوف سوؼ السياسية السلطات إتاه إ٬تايب شعور اكتساب ُب يبدؤكف

 مٍت كسلبية عدائية مشاعر معهم ٪تت الذين األطفاؿ بأكلئك مقارنة منو التحرر عليهم يسهل ال ْتيث لو، مبلـز
 تكوف فقد السياسية، الثقافة طبيعة تيشكل اليت ىي السياسية العوامل ىذه فإف الصورة كهبذه ا١تبكرة؛ طفولتهم

 كدرجة كالفواعل ا١تراجع بُت ا١تؤداة كالوظائف األدكار طبيعة حسب كتسلطية مسيطرة تكوف كقد كمشاركة إ٬تابية
 .ا١تكوف للنظاـ السياسي اجملاؿ ُب ٘توقعها
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       كىنا ٯتكن اٟتديث عن ٣تموعة من العناصر أك ا١تكونات للثقافة السياسية سواء تلك اليت تتبناىا الدكلة 
كاليت تسمى الثقافة غَت الرٝتية كمن  (اكومُت)أك الثقافة الرٝتية كتلك السائدة لدل أفراد اجملتمع  (ثقافة اٟتكاـ)

: ىذه ا١تكونات 

 اإلطار الفكرم الفلسفي ا١تتكامل، أك ا١ترجع األساسي للعمل السياسي، فهو يفسر "كىى تعٌت : ا١ترجعية
كغالبان ما  .1"التاريخ، ك٭تدد األىداؼ كالرؤل، كيربر ا١تواقف كا١تمارسات، كيكسب النظاـ الشرعية

يتحقق االستقرار بإٚتاع أعضاء اجملتمع على الرضا عن مرجعية الدكلة، ككجود قناعات بأ٫تيتها كتعبَتىا 
عن أىدافهم كقيمهم، كعندما ٭تدث االختبلؼ بُت عناصر النظاـ حوؿ ا١ترجعية، ٖتدث االنقسامات 

  2.كتبدأ األزمات اليت هتدد شرعية النظاـ كبقائو كاستقراره
 ىناؾ فرؽ بُت التوجو الفردم الذم ٯتيل إٔب اإلعبلء من شأف الفرد كتغليب : التوجو ٨تو العمل العاـ

مصلحتو الشخصية، كبُت التوجو العاـ أك اٞتماعي الذم يعٌت اإلٯتاف بأ٫تية العمل التعاكين ا١تشًتؾ ُب 
كالتوجو ٨تو العمل العاـ كاإلحساس با١تسؤكلية االجتماعية ٕتاه اجملتمع . اجملالُت االجتماعي كالسياسي

كقضاياه من أىم مكونات الثقافة السياسية، ذلك أف ىذا الشعور با١تسؤكلية يدفع ا١تواطن إٔب اإل٬تابية ُب 
 .التعامل مع القضايا كا١توضوعات ُب ظل ثقافة متشاهبة مؤداىا اإلحساس بالوالء للجماعة

 يعٌد االٕتاه ٨تو النظاـ السياسي كاإلٯتاف بضركرة الوالء لو كالتعلق بو من : التوجو ٨تو النظاـ السياسي
 فكل ثقافة سياسية عليها أف ٖتدد النطاؽ ؛ضركرات اإلحساس با١تواطنة كما ترتبو من حقوؽ كالتزامات

العاـ ا١تعقوؿ للعمل السياسي كاٟتدكد ا١تشركعة بُت اٟتياة العامة كاٟتياة ا٠تاصة، كيتضمن ىذا النطاؽ 
 .ٖتديد األفراد ا١تسموح ٢تم با١تشاركة ُب العملية السياسية ككظائف ا١تؤسسات السياسية كل على حدة

كما تفرض الثقافة السياسية معرفة حدكد ا١تشاركة ُب ىذا النظاـ مثل السن كاٞتنس كا١تكانة االجتماعية 
كالوضع العائلي؛ باإلضافة إٔب أف بعض الثقافات السياسية ٖترص على ٖتديد األبنية كالوظائف السياسية 

فالثقافة السياسية ىي اليت . ٖتددىا الدكلة ُب الدكلة، ككذلك األجهزة ا١تنوطة بتحقيق األىداؼ اليت
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تدعم النظاـ، كٖتدد أطره، كتغذيو با١تعلومات ا١تستمدة من كاقع البيئة كخصوصيتها، كٖتافظ عليو 
 .1 كتضمن بقاءه

 يعترب البعض أف اإلحساس باالنتماء من أىم ا١تعتقدات السياسية، ذلك أف شعور : اإلحساس با٢توية
األفراد بالوالء للنظاـ السياسي يساعد على إضفاء الشرعية على النظاـ، كما يساعد على بقاء النظاـ 
كٗتطيو األزمات كا١تصاعب اليت تواجهو كبلورة كتنمية الشعور بالواجب الوطٍت كتقبل االلتزامات، كما 
ٯتٌكن من فهم اٟتقوؽ كا١تشاركة الفاعلة ُب العمليات السياسية من خبلؿ التعاكف مع اٞتهاز اٟتكومي 

كا١تؤسسات السياسية، كتقبل قرارات السلطة السياسية كاإلٯتاف بالدكر الفاعل ٢تا ُب كافة ٣تاالت 
 2.اٟتياة

 أثر الثقافة السياسية على المشاركة السياسية للمرأة: الفرع الثالث

تساىم الثقافة السياسية السائدة ُب اجملتمع إٔب حٌد كبَت ُب ٖتديد شكل نظاـ اٟتكم، بل أهنا قد تساىم          
ُب ٖتديد عناصر القيادة السياسية، فقد تكوف القيادة السياسية حكرا على عائلة معينة أك على ٣تموعة صغَتة 
ذات كضعية خاصة دينية أك مذىبية أك عرقية أك تعليمية، كحيث يقٌدر اجملتمع كبار السن كيفضل الذكور على 

كَب كثَت من األنظمة السياسية ينظر إٔب فئة معينة . اإلناث، يغٌلب أف ٕتيء القيادة من صفوؼ ا١تسنُت الذكور
ىذه الفئة قد تكوف رجاؿ الدين أك العسكريُت أك . على أهنا األجدر بالسيطرة على ا١تستويات العليا للسلطة

 3.كغَتىم، كَب مثل ىذه اٟتالة يتوقع أف تعكس السياسة العامة مصاٟتهم ُب ا١تقاـ األكؿ..اامُت 

 للمرأة السياسي اإلقصاء أفكمن ٙتة يكوف ىناؾ هتميش للفئات األخرل ك٩تص بالذكر النساء حيث  
 الرجاؿ لدل اإلقصاء ثقافة يوسع ما كىو قيادية ناجحة ُب اجملتمع،  نسوية ٪تاذج أم من خالينا ٣تتمعا سينتج

                                                           
:  ١تزيد من التفاصيل يرجى االطبلع على 1

Pippa Norris, critical citizen: global support for democratic government. (New York: Oxford U.P 1999) . 
:  ١تزيد من التفصيل أنظر 2

S verba , Small groups and Political behavior, a study of leadership. (New Jersey: Princeton University   
Press , 1961 ) p43-59. 
3Pippa Norris, Democratic phoenix: political activism worldwide. (New York: Cambridge university 
press,2002) p p173-174. 
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 التجربة صاحب يكوف أف لنفسو يريد ال فكلٌ  ،  أكسع مشاركة مساحات نسائهم ٔتنح ا١تبادرة عن فيحجموف
 فيو كتظهر ا١ترأة على السياسي اإلقصاء ٯتارس ىذا األخَت ال أف لو بينما كأعراؼ اجملتمع، تقاليد ليتحدل األكٔب

 نسائهم ٔتنح يقتنعوف ك٬تعلهم (األسر أرباب )الرجاؿ ثقافة ُب يؤثر سوؼ شك ببل فذلك ناجحة، نسوية قيادات
 النماذج ألف العرؼ أك العادة كسر من ا٠توؼ يعيقهم كلن عمليا،  أك علميا سواء أكرب مشاركة مساحات
. االٕتاه ىذا ُب ٢تم مشجعة تكوف سوؼ النساء من الناجحة

          كمن ىذا ا١تنطلق هتدؼ الثقافة السياسية إٔب تنمية الوعي السياسي لدل ا١ترأة ك٘تٌكنها من فهم حقوقها 
ككاجباهتا ُب حدكد ا١تشاركة السياسية اليت ىي مظهر من مظاىر السلوؾ السياسي كذلك طبقا لقوانُت الببلد 

فالعبلقة بُت الثقافة السياسية كا١تشاركة السياسية تكمن ُب اكتساب  اجملٌسدة ُب الدستور أك ا١تؤسسات العامة،
ا١ترأة ٣تموعة من القيم كا١تعتقدات السياسية، كيصبح لديها سلوؾ سياسي معٌُت، كذلك ٯتٌكنها من ا١تشاركة 

الفعلية ُب قيادة اجملتمع من خبلؿ ٘تثيلها ُب قيادة ا١تؤسسات االقتصادية كالسياسية ككذلك مشاركتها ُب 
االنتخابات أين تكوف ىي صاحبة القرار، ك٭تًـت الكٌل ىذا القرار الصادر عنها، حيث دكف ثقافة سياسية ال ٯتكن 

. ٖتقيق مرحلة ا١تواطنة

 كتسود كاإلدارية السياسية ا١تناصب عن كتبعد القرار صنع مواقع عن النساء فيها تغيب  ففي البلدف اليت
 مشاركة أم من ا١ترأة منع ثقافات كتعزيز توسيع تدر٬تينا ٭تتمل أف يسود الذكورم، السياسي كاالنفراد السيطرة فيها

 من ا٠تإب السياسي كالوضع التوجو ستستغل ا١ترأة اليت هتمش كاألعراؼ اجملتمعية الثقافة إف األسرة، إطار خارج
 ُب ا١ترأة تواجدت إذا ذلك كعكس التنمية، ٣تاالت كل ُب ا١ترأة إقصاء دكائر لتوسيع منو كتستفيد ا١ترأة إشراؾ
 سوؼ منهن ناجحة كعينات رموزا فإف كخدمية، كإدارية قياديو أدكار ُب ا١تشاركة ٢تا كأتيح القرار صنع مواقع

 ُب سيساىم الزمن مركر مع شك ال للمرأة الوجود كىذا ، ا١ترأة كقدرة دكر ٕتاه لدل اجملتمع إ٬تابيا انطباعا تعكس
 ا١تسموحة ا١تساحات توسع ُب تدر٬تيا يسهم سوؼ ما كالعرؼ، كىو كالتقاليد الثقافة ُب ا١تغلوطة ا١تفاىيم إذابة

 كأفكار كطاقات جهود أف يعٍت ما كىو ا١تتعددة، التنموية اٞتوانب ُب لبلشًتاؾ كاجملتمع األسرة قبل من للمرأة
 اشًتؾ لو منو فجزءن  النصف كل يكن ٓب كإف األكطاف، لتنمية اآلخر النصف جانب إٔب ستنظم نصف اجملتمع

  .كبَتنا الشك أثرنا فسيحدث ك٪تى كبٌت
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كما داـ الدراسة تشمل الشق ا١تيداين الذم يدرس كيفٌسر ا١تشاركة السياسية للمرأة ُب الواقع السياسي 
 فهم ٯتكن فإنو كتبعا لذلك،. اٞتزائرم، كاف لزاما معرفة مواصفات ا١تمارسة السياسية ُب اٞتزائر كعبلقتها با١ترأة

 خبلؿ من ٔتا فيو من تنظيمات نسوية ُب اٞتزائر ا١تدين كاجملتمع السياسي اجملتمع بُت العبلقة تشكلت كيف
 كيأٌب ا١تدين، ٔتجتمعها عبلقة الدكلة طبيعة بو تقاس مستقل كمتغَت يظهر أف ٯتكن الذم السياسية الثقافة مدخل
 كالنزعات ا١تيوؿ ٣تموع السياسية الثقافة ٘تثل فيو متغَت كمفهـو G. Almond أ١توند تصور غربياؿ حسب
 ٨تو العامة االٕتاىات ٘تيل التوافقية السياسية ففي الثقافة تصارعية، تكوف كتارة توافقية تكوف تارة ا١تيوؿ كىذه
 القرارات الٗتاذ ا١تناسبة الوسائل أ٧تع عن البحث بشقيها السياسي كا١تدين فيها للنخبة تسمح مشًتكة نظرة إ٬تاد

 إٔب ا١تيوالت فيها فتتحوؿ التصارعية السياسية الثقافة ُب أما .ا١ترغوبة النواتج االجتماعية مع ا١تتبلئمة السياسية
 ككيفية السياسي النظاـ شرعية حوؿ النخب بُت تقع اليت السياسية كالتناقضات ا٠تبلفات عدكانية بسبب نزعات

 .السلطة ٦تارسة حل مشاكل

 كالوظيفى ٯتثل التارٮتي بعديو ُب "كالنزعات ا١تيوؿ" متغَت على بناء اٞتزائر ُب السياسة الثقافة مفهـو يبقى
كاجملتمع ا١تدين ٔتا فيها من تنظيمات  الدكلة بُت العبلقة جوىر عل التعرؼ ٯتكن ْتيث لبلستخداـ، قابلة مقاربة
 السياسي كطبيعة النظاـ فيو الدكلة تشكلت الذم كالسياسي االجتماعي الواقع طبيعة من إنطبلقا نسوية

 اليت السياسية الثقافة آخر طبيعة ا١تختلفة كبتعبَت السياسية كتوجهاهتم اآلخرين البلعبُت كموقع فيو كا١تنخرطوف
 الوطنية اٟتركة ظل ُب كبالضبط الدكلة قبل تشكلت ما سياسية ثقافة فهناؾ الزمن، من ٥تتلفة فًتات ُب برزت
 عبلقة على بعد فيما تأثَتا ٢تا كاف شك كبدكف بعدىا الدكلة كما بناء مرحلة ُب برزت أخرل سياسية ثقافة كىناؾ
ىذا التتبع لتطور الثقافة 1..الدٯتقراطية ٨تو االنتقاؿ أك التحوؿ ُب فًتة حىت ا١تدين باجملتمع السياسي اجملتمع

السياسية سيؤدم بنا إب تفسَت العبلقة بُت الدكلة كالتنظيمات النسوية اليت عملت على ادماج ا١ترأة ُب كٌل 
. اجملاالت خاصة منها السياسية
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التنشئة السياسية :  الثانيلمطلبا

من ا١تٌتفق عليو أٌف دافعية الفرد كرغبتو ُب ا١تشاركة تتوقف إٔب حد كبَت على كمٌية كنوعية ا١تواقف 
فكٌلما كثرت كتنٌوعت ىذه ا١تواقف ازداد احتماؿ مشاركتو ُب العملية السياسية، كازداد . السياسية اليت يتعٌرض ٢تا

ٖتاكؿ ىذه الفرضية اإلجابة على تساؤؿ مفاده فيم تكمن العبلقة . عمق كمدل ىذه ا١تشاركة كالعكس صحيح
. بُت ا١تشاركة السياسية كالتنشئة السياسية؟ كما درجة تأثَتىا على ا١تشاركة السياسية للمرأة؟

تعريف التنشئة السياسية : الفرع األول

 نركز فإننا الفرد مستول على أخذناىا فإذا السياسي كالنظاـ الفرد طرفيها معادلة السياسية تعٌد التنشئة
 ألكامر اإلستجابة كمدل السياسية للرموز كإدراكاتو ٔتشاعره فتهتم ا١تدنية الفرد حياة ُب السيكولوجي البعد على

 مع التأقلم على النظاـ مقدرة على هبا فتعرٌب  السياسي النظاـ إتاه سلوكو ٖتكم اليت الركابطك اٟتاكمة النخبة
 :ضماف مقدرتو أم اإلجتماعية التغَتات

 .األجياؿ عرب نفسو إعادة يتمكن حىت إنقطاع دكف آلخر جيل من الثقافة نقل إمكانية أم :العمودم اإلستقرار-

كظائفو  تأدية من ليتمكن كىذا ا١تدين كالسلم كاألمن الوئاـ نشر على النظاـ مقدرة أم: األفقي اإلستقرار-
 السلطة قرارات مع كتفاعلو الدكلة بأىداؼ اإلنساف ربط عملية ُب خاصة أ٫تية السياسية للتنشئة بفعالية، كمن ٙتة

أف التنشئة )  Powell  كباكؿAlmondأ١توند  العامة، كىنا يرل السياسة صياغة ُب كا١تشاركة السياسية
السياسية ىي اكتساب ا١تواطن لبلٕتاىات كالقيم السياسية اليت ٭تملها معو حينما ٬تٌند ُب ٥تتلف األدكار 

 1.(االجتماعية

أحياننا تؤدم  بل كالقيم للثقافة إكتساب ألهنا األجياؿ بُت الثقافة نقل على السياسية التنشئة تقتصر كال
 من كيوسع لؤلفراد السياسي السلوؾ ُب يؤثر ما كىذا التقليدية القيم من بدال جديدة قيم بإحبلؿ تغَت جذرم أب

                                                           
بنغازم، منشورات جامعة تونس، ) 1ترٚتة ٤تمد زاىي بشَت ا١تغَتيب، ط. إطار نظري: السياسة المقارنةغابرياؿ ا١توند، بنجهاـ باكؿ، ركبرت مندت، 1

. 126ص  ( 1996
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 على أهنا تعٌلم الفرد أل٪تاط Herbert Hymen، كيعرفها ىربرت ىاٯتن 1القرار صنع ُب ا١تشاركة دائرة
 .2اجتماعية عن طريق ٥تتلف مؤسسات اجملتمع، تساعده على أف يتعايش سلوكيا معو

ا١تواطن ُب   هبـر عرٌبت فيو عن درجات انغماس  Lester Milbrathميلربايت  ليسًت كقد جاءت
العملية السياسية، من خبلؿ ٣تموعة من النشاطات ا١تًتابطة فيما بينها كا١تتصاعدة بصورة تراتبية، حيث يوجد ُب 

، كىي (االنتخاب كتتبع األحداث السياسية)أسفل ا٢تـر النشاطات األقل تكلفة من حيث اٞتهد كا١تاؿ مثل 
 ، غَت 3النشاطات األكثر ٦تارسة كصوال إٔب أخرل تكلف ا١تواطن كقتا أكثر كجهدا أكرب كىي األقل ٦تارسة

أفٌ التعٌرض ١تثل ىذه ا١تواقف ال يكفي كحده لدفع الفرد إٔب ا١تشاركة السياسية، إ٪تا يلـز أيضا أف يكوف الفرد 
كىو ما يتوقف . نفسو على قدر معقوؿ من الثقافة السياسية كاإلدراؾ الواعي ١تعطيات اٟتياة السياسية كمتغٌَتاهتا

عادة على ٪تط تنشئتو ا١تبٌكرة، ك٣تموعة القيم كاالٌٕتاىات كا١تعايَت السلوكية اليت اكتسبها عن طريق ىذه العملية، 
كاألسرة أك )كأصبحت جزءا ال يتجزأ من مكٌونات شخصيتو، فالشخص الذم يشٌب ُب كنف ٚتاعة أٌكلية 

تسودىا العبلقات الدٯتقراطية، كيسمح فيها باٟتوار كحق ا١تشاركة ُب اٗتاذ القرارات يكوف عادة أكثر  (ا١تدرسة
.  4ميبل كاستعدادا للمشاركة ُب اٟتياة السياسية من الشخص الذم ٮتضع لتنشئة اجتماعية سلطوية

كيبلحظ أف التسلسل ا٢ترمي للمشاركة السياسية عند ميلربايث يٌتسم بالتعقيد كونو يوفق بُت األنواع 
معٌت ىذا أف ٪تط التنشئة كخاصة من ينغمسوف ُب أشكاؿ االحتجاج،  5Gladiatorsا١تختلفة من اجملالدين 

االجتماعية الذم يدرج عليو الفرد طفولتو كما يتجٌمع لديو من قيم كإتاىات كمعارؼ خبلؿ ىذه الفًتة، يؤثر 

                                                           
 رسالة دكتوراه دكلة غَت منشورة، كلية العلـو السياسية كاإلعبلـ، قسم العلـو .الحركة النسوية ومسار التحول السياسي في الجزائرشبيلة العايب، 1

 .101، ص 2005/2006السياسية كالعبلقات الدكلية، جامعة اٞتزائر، 
:  ١تزيد من التفصيل أنظر2

 H.Hyman ,Political socialization ;a study in psychology of political behaviour. ( New York ,Free Press of 
Glencoe, 1959). 

:  ١تزيد من التفصيل أنظر3
 L. Milbrath,  political participation : how people get involved in politics . (Chicago, Rand Mc Nally Company, 
1965) pp 39-41. 

 . 31 السيد عليوة، مٌت ٤تمود، ا١ترجع السابق، ص 4
. شخص يقاتل حىت ا١توت إلمتاع الناس ُب ركما القدٯتة:  اجملالد5
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مستقببل ُب استجابتو ١تختلف ا١تواقف السياسية، كتنعكس آثاره أيضا على مدل رغبتو كجٌدية مشاركتو الفعلية؛ 
كٔتا . فهو إما يشٌجعو على االىتماـ بقضايا اجملتمع ك٦تارسة النشاط السياسي، كإما أف يصرفو عن كٌل ذلك ٘تاما

أف السلوؾ السياسي يعٌد امتدادا للسلوؾ االجتماعي، فمن ا١تتوقع إذف أف يكوف الفرد ا١تشارؾ على الصعيد 
. 1االجتماعي مشاركا أيضا ُب اجملاالت السياسية، كالعكس بالعكس

كعلى ىذا ٘تثل التنشئة السياسية أىٌم األسباب الدافعة للمشاركة السياسية، إذ تعترب من أىم العمليات 
ا١تؤثرة ُب تكوين كتطوير االٕتاىات السياسية للفرد، كتشكيل كبلورة ٪تط سلوكو السياسي، كٖتديد دكافعو كميولو 
ٕتاه ا١تشاركة ُب اٟتياة السياسية العاٌمة، السبب ُب ذلك أف التنشئة السياسية ليست عملية مؤقتة أك عارضة إ٪تا 

عملية مستمرة متواصلة، كما ال تقتصر على مرحلة عمرية ٤تددة أك مرحلة تعليمية معينة، بل يتعٌرض ٢تا اإلنساف 
عملية تعليم القيم " تشارلز ىار٧تتوف"ك" نورماف أدار"طواؿ حياتو كخبلؿ مراحل ٪توه ا١تختلفة كوهنا حسب 

كاالٕتاىات السياسية ذات ا١تغزل السياسي عن طريق األسرة كا١تدرسة كالتفاعل مع السلطة كا١تواقف السياسية 
، كمن ٙتة فهي تبحث ُب فهم ميكانيزمات العملية السياسية، كتكوين كٖتويل القيم كاالٕتاىات 2ا١تختلفة

السياسية، فتعمل على توضيح  مرتكزات الظواىر السياسية، كٖتديد طبيعة النظاـ السياسي، كالتعرؼ على بعض 
شخصياتو، ك تسعى إٔب تكوين ا١تواطن الذم ٭تاكؿ التأثَت ُب السلطة السياسية كٖتدد ا١ترتكزات اليت يتم تنشئة 

. األطفاؿ عليها ٔتا يتوافق كطبيعة النظاـ السياسي

كعلى الرغم من كثرة الدراسات اليت تناكلت موضوع التنشئة السياسية إال أنو ْتاجة إٔب ا١تزيد من البحث كونو 
يرتبط بالتغٌَت االجتماعي الذم يسَت ٓتطة حثيثة ُب ٥تتلف اجملتمعات، ٦تا يتطلب متابعة ىذا التغَت الذم ٯتس 

 .بالبناء االجتماعي ككلٌ 

                                                           
:  ١تزيد من التفصيل أنظر1

Sidney Verba, Small groups and Political behaviour, a study of leadership. Op.cit. pp 35-36. 

K .Langton ,Political socialization.(Boston,Little Brown ,1969) ,pp 45-48. 

  .22ص ،(1997 ،دار النشر للجامعات: مصر)، 1ط. دراسة في ضوء أخبار التلفزيون: التنشئة السياسية٤تمود حسن إٝتاعيل، 2
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دور التنشئة السياسية في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة : الفرع الثاني

كجب الًتكيز على أ٫تية التنشئة السياسية من حيث كوهنا عامبل مهٌما ُب تفعيل ا١تشاركة السياسية أك          
 أهنا تضم أشكػاال ٥تتلفػة من الًتبيػة "Poslivet تؼبوستلي" ك"Hyosen ىيوسن"عدمو، حيث يرل 

  1.السياسيػة الشكلية كغَت الشكلية للقيم كا١تعارؼ السياسية كذلك ُب كل مراحل حياة الفرد

كجدير با١تبلحظة أف التعاريف السابقة ترل أف التنشئة السياسية عملية هتدؼ إٔب اٟتفاظ على الوضع  
 كُب ا١تقابل تشَت 2القائم أك تدعيمو كلذلك يبدك جليا فيها ا٠تلط كالتداخل بُت التنشئة السياسية كالًتبية السياسية

تعاريف أخرل إٔب أف التنشئة السياسية ىي عملية هتدؼ إٔب ٤تاكلة التغيَت أك خلق الظركؼ ا١تبلئمة لذلك، 
يؤكد أصحاب ىذا ا١تنظور على أف الفرد يكتسب من خبل٢تا االٕتاىات كا١تشاعر ٕتاه النظاـ السياسي، ك

، (ما ىو مدل التزاـ الفرد ككالئو للوطن؟)كا١تشاعر  (ماذا يعرؼ الفرد عن النظاـ السياسي ؟)ا١تعرفة : كتتضمن
كىنا يظهر جليا دكرىا  3.(ما ىػو الدكر الذم ٬تب أف يقـو بو الفرد ُب النظاـ السياسي ؟ )كالكفاءة السياسية 

عملية توصيل للثقافة السياسية، كبالتإب تكوف نتيجتها الطبيعية كجود ٣تموعة "ُب تفعيل ا١تشاركة السياسية كوهنا 
من االٕتاىات كا١تدارؾ كمعايَت للقيم كاألحاسيس ٕتاه النظاـ السياسي كأدكاره ا١تختلفة كشاغلي ىذه األدكار، 

 كٯتكن 4." كما أهنا تتضمن اإل١تاـ بالقيم ا١تؤثرة كا١تشاعر ٕتاه مداخبلت ا١تطالب إٔب النظاـ ك٥ترجاتو السلطوية
: ٪تذجة ىذا ا١تقًتب التحليلي ُب الشكل التإب

 

                                                           
 . 39 ص ،(2004 ،ايًتاؾ للنشر كالتوزيع: القاىرة) 1ط. التنشئة السياسية والقيم ٝتَت خطاب، 1
 يبدك كاضحا ٦تا تقدـ التداخل ك ا٠تلط اٟتاصل بُت التنشئة السياسية كالًتبية السياسية، إال أف األخَتة تعٍت عملية النقل ا١تقصودة للمعلومات كالقيم 2

البلزمة للمشاركة ُب العملية السياسية، كىي أخص من األكٔب، كىي أقرب ما تكوف للًتبية الوطنية اليت تعٌت بتلقُت ٣تموعة ا١تعلومات اليت تستهدؼ 
إيقاظ ا١تشاعر الوطنية كإ٪تاء الرابطة بُت الوطن كا١تواطن، ككفقا لذلك الًتبية السياسية ٗتتص بتقدًن خربات لفئات ٤تددة ك ُب إطار مؤسسات ٤تددة، 

 ٝتَت :، ينظر(الرٝتية كغَت الرٝتية)ك بالتإب ىي حالة أخص من التنشئة السياسية ألف تلك األخَتة تشمل كافة فئات اجملتمع عرب كافة ا١تؤسسات 
  .  40- 38 ص ص ،نفس ا١ترجعخطاب، 

.  40 ٝتَت خطاب، نفس ا١ترجع، ص 3
 .63ص ، (2005ا١تكتبة اٞتزائرية بوداكد، : اٞتزائر)، 1 ط.معجم مفاىيم العلوم السياسية والعالقات الدوليةعامر مصباح، 4
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عالقة الثقافة السياسية بالتنشئة السياسية : 01الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 : المصدر

Meena Vaidya Malla, political socialisation of women in Nepal, (New delhi, Adroit 
Publishers, 2011), p.12. 

: كٯتكن إٚتاؿ ىذا التفعيل ُب ٣تموعة من الوظائف كاألدكار انطبلقا من التحليل الوظيفي لؤلدكار

كظيفة تدعيم النسق كاافظة عليو، ذلك ألف االستقرار شرط ضركرم للمشاركة السياسية كما تساعد الفرد - 
، كىناؾ 1على اكتساب ثقافة سياسية كتكوين كعى سياسي، يكٌوناف لديو إتاه كميل ٨تو السياسة بصفو عاٌمة

مؤسسات عديدة ُب اجملتمع تساىم ُب ىذه العملية بعضها يتصل باألسرة كا١تؤسسة الدينية كا١تدرسة كاإلعبلـ 
كغَتىا، كبعضها يتصل باجملتمع العاـ كا١تناخ الذم يٌتسم بو، فكل مؤسسة تلعب دكرا معٌينا ..كاٟتزب السياسي

حيث تبٌث أفكارا كقيما كمعايَت تنٌمي كعي أفرادىا، كا١ترأة كفرد ينتمي إٔب ىذه ا١تؤسسات تتأثر ٔتا ٭تدث داخلها 
كتتعٌرض لعملية التفاعل كالتبادؿ االجتماعي كالثقاُب كالسياسي، ألف ىناؾ ٖتالف بُت ىذه ا١تؤسسات كاجملتمع، 

                                                           
. 137، ص (1985بَتكت، دار النهضة العربية،  ) 01ط. السياسة بين النظرية والتطبيق ٤تمد على ٤تمد، 1

 الثقافة السياسية المكتسبة لدى األفراد بواسطة التنشئة السياسية

 السموك السياسي

 استقرر النظام السياسي
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كمن ٙتة فالتنشئة السياسية تعمل على نقل الثقافة السياسية من جيل إٔب آخر كتعمل على تكوينها كتغيَتىا ٔتا 
. يغٌَت طريقة ا١تشاركة السياسية كدرجتها كأىدافها 

التجنيد السياسي ٔتعٌت عملية ٖتديد األفراد للمواقع السياسية ا٢تامة كا٩تراطهم ُب العمل السياسي كما يرل -
 .1غابريل أ١توند

التكامل السياسي أم ٖتقيق التجانس كاالنسجاـ داخل اٞتسد السياسي كاالجتماعي كإ٬تاد إحساس مشًتؾ -
كالواقع أف السياسة العامة ال تعدك أف تكوف أحد أبعاد التنشئة السياسية، فهي . بالتضامن ككحدة ا١تصاّب كا١تصَت

تتوقف على عوامل عديدة بعضها تتعٌلق بالبيئة السياسية، كالبعض اآلخر يتعٌلق با١تنبهات السياسية، كالبعض 
. 2الثالث يتصل بالفرد نفسو سواء بتكوينو العقلي أك النفسي

تشمل البيئة السياسية على متغَتات عديدة تتصل بالتنشئة السياسية، حيث يتم غرس قيم إ٬تابية كاإلقداـ -
كالعمل اٞتماعي كا١تشاركة، كىذه يكتسبها الفرد فتؤثر على استجاباتو للمنبهات السياسية اليت يتعرض ٢تا من 

. خبلؿ مصادر التنشئة السياسية ا١تختلفة، من ٙتٌة تؤثر على مشاركتو ُب نشاطو السياسي 

         فأ٫تية التنشئة السياسية ُب ىذا الشأف، ترجع إٔب أهٌنا تؤثر على االٕتاىات كا١تعرفة اليت قد تدفع الفرد إٌما 
إٔب العزكؼ عنو، كُب ىذه اٟتالة قد تتشكل معضلة أماـ النظاـ السياسي الذم عليو أف  أك إٔب االىتماـ السياسي

٬تد اٌل ٢تا، فما عليو إاٌل أف يستمر ُب بناء ا١تؤسسات السياسية من ناحية، كفتح قنوات للتعبَت السياسي من 
كىو ما أطلق عليو مايكل ركش كفيليب . ناحية أخرل حىت ٮتفف من اآلثار السلبية لعدـ ا١تشاركة السياسية

 مفهـو السلبية السياسية، ألف عدـ االىتماـ السياسي  Michael Rush & Philip Althoffألتوؼ
 العاـ كمنو فالسلوؾ السياسي جزء من السلوؾ االجتماعي، فكلما سنحت الفرصة للتعبَت يرتبط بعدـ االىتماـ

                                                           
 . 129 غابرياؿ أ١توند، بنجهاـ باكؿ، ركبرت مندت، ا١ترجع السابق، ص  1
:  ١تزيد من التفصيل أنظر 2 

McClosky, Herbert, “Political Participation".David L. Sills (Ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences. 
(New York: McMillan Company and Free Press, 1968). Vol.12-13. pp. 252-265. 
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 فالتنشئة .1كا١تسا٫تة ُب األنشطة االجتماعية زاد احتماؿ مشاركة ا١ترء ُب اٟتياة السياسية كالعكس صحيح
 2 ."ٗتلق ا١تواطن السياسي نظريا كا١تشاركة تؤٌكد كجوده عمليا"السياسية 

اليت تشكل للفػرد ا١تواطػن  كعليو يكوف اكتساب الوعي السياسي ىو أحد أىم أىداؼ التنشئة السياسية،
 يًتجم ُب صورة سلوؾ سياسي كمن بينو السلوؾ االنتخايب، إرثا مكتسبا من شأنو أف يكٌوف كعيا سياسيا معينا

أما تأثَتىا  .فجوىرىا اٟتقيقي يتمثل فيما تقدمو كما تقـو بو من دكر ُب تشكيل سلوؾ الفرد من خبلؿ مؤسساهتا
على السلوؾ السياسي فإنو يكمن ُب تدخلها ُب تكويػن اآلراء كالقيم كاالٕتاىات التػي تعترب استعدادات كامنة 

  ٤.3تددة ألداء استجابات سلوكية

سياسيا من - رجبل كاف أـ امرأة-يتضح ٦تا سبق أف التنشئة السياسية ىي ٤تدد أساسي ١تشاركة ا١تواطن 
 ا١تػواطن منها ىي اليت توجو تصرفاتو كردكد أفعالو، فيما يتصل با١تشاركػة عدمها، على أساس أف مكتسبات

كتؤىلو ألف يشارؾ ُب العمل السياسي  السياسية عامة كا١تشاركة االنتخابية خاصة، ألف األكٔب ىي اليت تعد ا١تواطن
عملية التنشئة السياسية اليت اكتسبها ىذا ا١تواطن، كىي هبػػذا ا١تعٌت تعٌد  بالصورة كالدرجة اليت تتسق مع طبيعة

ا١تسؤكلة عن تلك األنشطة اإلرادية اليت يشػارؾ ٔتقتضاىا  أحد اددات الرئيسية لنمط السلوؾ االنتخايب، كىي
الظركؼ اليت يود  كاختبار اٟتكاـ كصانعي القرار السياسي ُب أم ٣تتمع، ٍب ُب صياغة طبيعة ا١تواطن ُب انتخاب

ا١تواطن العاقل البالغ ُب ٥تتلف مستويات النظاـ  أفراد اجملتمع العيش فيها، كرسم السياسة العامة، أم إشراؾ
كمن ٙتة ٯتكن القوؿ أف ىذه ا١تؤسسات الرٝتية كغَتىا ىي اليت ترسخ تنشئة سياسيػة لدل ا١ترأة . السياسي ا١تستقر

كبالتإب رفض  إعطاء شرعيػة للنظاـ السياسي، كما بإمكاهنا التشكيك ُب تلك الشرعية كالرجل ٔتقدرهتا على

                                                           
: ١تزيد من التفصيل انظر 1

Rush and Althoff, an introduction to political sociology.(London, Thomas Nelson and Sons, 1971), p 79. 
  2 .36 السيد عليوة، مٌت ٤تمود، ا١ترجع السابق، ص 

3 Donald D.Searing ; Joel J.Schwartz, Alden E. Lind, The structuring Principle: Political socialization and 
Belief Systems, in The American political science review, Vol.67, Issue02 (Jun.,1973), p 417. 
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السياسي، كاألمر نفسو فيما يتعلػق بالنظاـ االنتخايب  النظاـ كعلى ظركؼ ىذا الرفض يتوقف بقاء أك تغيػػر النظاـ
 .1كجزء مػن النظاـ السياسي

كقد اىتم التحليل النسقي للنوع االجتماعي بدكر التنشئة السياسية ُب هناية ا٠تمسينيات كبالتحديد سنة 
الذل جاء ٔتصطلح     Herbert Hyman أين ظهر مؤلف مهم حوؿ ا١تفهـو ؿ ىربرت ىاٯتن1959

التنشئة السياسية  كشٌدد على أ٫تية مرحلة الطفولة ُب بلورة السلوؾ االجتماعي لدل البالغُت، تصرفاهتم 
كمنذ ذلك اٟتُت عرفت األدبيات ثبلثة . 2كمعتقداهتم، كاىتم باجملموعات الفرعية اليت مشلت العرؽ الطبقة كالنوع

أك٢تا ُب الستينيات أين انتقد معظم ا١تفكرين معايَت التنشئة السياسية ُب األنظمة السياسية : إتاىات ٥تتلفة
القائمة، أما ثانيها فسادت ُب السبعينات أين بدأ التيار النسوم يطفو كينشر مبادئو كأفكاره اليت فسرت دكر 

التنشئة السياسية ُب إعادة صياغة األدكار كالسلوكيات بُت الرجل كا١ترأة، أما ثالثها ُب الثمانينيات فقد ركز 
 األدكار resocialization على إعادة تنشئة Ronald Inglehartا١تفكرين كمن أبرزىم ا٧تلهارت 

اٞتديدة ُب اجملتمع أين ٖتولت الرؤل من الًتكيز على االختبلفات النوعية إٔب دراسة التحديات اليت تواجهها 
اجملتمعات من قضايا النوع كاالختبلفات العرقية كالبناء الطبقي كاالقتصادم كالسياسي كمدل تأثَتىا على حقوؽ 

كفيما يلي ٪توذج ٭تلل متغَتات التنشئة السياسية كعبلقتها باستقرار . 3ا١ترأة الذم حضي باىتماـ سياسي كاسع
. كدٯتومة النظاـ السياسي

 

 

 

 
                                                           

1Nonna Mayer, sociologie des comportements politiques. (Paris, Armand Colin, 2010) , p 48. 
:  ١تزيد من التفصيل انظر 2

Herbert Hyman, political socialization : A study in the psychology of political behavior. (new york :free 
Press, 1959) pp.20-60. 
3 Meena Vaidya Malla, political socialisation of women in Nepal. (New delhi, Adroit Publishers, 2011), p.13. 
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نموذج عام للتنشئة السياسية : 02الشكل رقم

                      التوجهات السياسية ١ترحلة الشباب

                                                                                             ٥ترجات 
 النظاـ

 

 

التوجهات                                               معتقدات البالغُت 

 السياسية      

 ١ترحلة الطفولة 

                             ٕتارب كمكتسبات البالغُت                           استمرارية النظاـ 
كاستقراره       

:  المصدر

Donald D.Searing ; Joel J.Schwartz, Alden E. Lind, The structuring Principle: 
Political socialization and Belief Systems, in The American political science review, 

Vol.67, Issue02 (Jun.,1973), p 419.  

حقو االنتخايب الذم يتحدد  فالتنشئة السياسية تعٌت كهتتم ٔتشاركة ا١تواطن سياسيا، كمن ذلك ٦تارسة
 كقيم كمعلومات سياسية ُب مرحلة الطفولة، إذ كشفت دراسات ُب السلوؾ بقدر كبَت ٔتا اكتسبو من إتاىات

على أفرادىا ُب سلوكهم االنتخايب،  االنتخايب درجة التأثَت البالغ الذم ٘تارسو األسرة كإحدل مؤسسات التنشئة
 التنبؤ هبذا السلوؾ انطبلقا من معرفة  توجهات اآلباء ككيفية أدائهم كلذا إتو دارسوا السلوؾ االنتخايب إٔب

السلوك 
 السياسي

 المطالب

 الدعم
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االنتخايب، كما أكضحت ىذه الدراسات أف الصلة بُت التصويت كبُت األسرة ليست عبلقة تلقائيػة  لواجبهم
 كإ٪تا ىي نتيجة لرؤية مشًتكة تفرزىا ا١تشكبلت القائمة من درجة انتماء حزيب ،تفرضها عضوية الفرد فيها

  .1 كىذا سعيا ٨تو تأمُت االستقرار السياسي حسب سابَتككاالستعماؿ ا١توسع لوسائل االتصاؿ اٟتديثة

 

 التمكين السياسي للمرأة: المطلب الثالث

أحد ا١تفاىيم ا١تستحدثة اليت ًب  (empowerment) يعٌد التمكُت الًتٚتة العربية الشائعة ١تفهـو
كقد كقع اختيار األمم ا١تتحدة . تداك٢تا كتوظيفها بكثرة ُب عدد من اجملاالت كاٟتقوؿ ا١تعرفية ضمن اجملاؿ الغريب

على ىذا ا١تفهـو ليشكل حجر الزاكية ُب منظومتها التنموية اليت تبنتها ُب الربع األخَت من القرف ا١تاضي اليت 
استهدفت دمج النساء كالفئات ا١تهمشة ُب عملية التنمية بعد إقصائها لعقود عديدة، كمنذ ذلك اٟتُت جرت 

٤تاكالت ١تأسسة ا١تفهـو كٖتويلو إجرائيا إٔب عدد من الربامج التنموية كىو ما أدل إٔب انتشار ا١تفهـو عا١تيا على 
 .2صعيد كاسع

 اٟتديث ٭تتاج رٔتا اليت ا١تصطلح صعوبة ناحية، كعند اقًتانو ٔتصطلح النوع االجتماعي، ٬تدر تبياف من
 إٔب سريعة بإشارة ىنا لكن سأكتفي النسوية، ُب الدراسات ا١تركز موقع ٭تتل أنو مستقلة، حيث دراسة إٔب عنو

 العآب اآلف ُب حىت ا١تفهـو ىذا كضوح بعدـ كثينقا ارتباطا ترتبط ىنا الًتٚتة  كصعوبةGenderمصطلح  ترٚتة
 اللغة العربية، جندر ُب كلمة استخداـ ٔتعٌت :ترٚتتو كليس تعريبو إٔب كا١تًتٚتات الكتاب بعض يلجأ كلذا العريب،

 الدراسة، ُب استخدمها كلذا ًب ،"النوع االجتماعي"ىي  اآلف حىت للمفهـو ترٚتة أفضل كقد ًٌب اإلٚتاع على أف
 األجنيب ا١تصطلح كضع أحياننا األمر تطلب كلذا، باشتقاقاتو العربية، تتعلق أخرل صعوبة يثَت االستخداـ ىذا لكن

                                                           
1 V.Sapiro, political socialisation, introduction for a new generation .in annual  review of  political science, 
in www.palgrave.journal, consulté le 14/03/2013. p 18.  

. 17، ص (2010منظمة ا١ترأة العربية، : القاىرة). النوع االجتماعي وأبعاد تمكين المرأة في الوطن العربي، (٤تررة) ركيدا ا١تعايطة 2

http://www.palgrave.journal/


بن رحو بن عالل سهام. د  .دراسة في األطر النظربة والميدانية: التمكين السياسي للمرأة الجزائرية 

 

ألمانيا_برلين .المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 52  

 

 العريب ا١تصطلح استخداـ  عند (Gender Difference)كعلى سبيل ا١تثاؿ  قوسُت بُت األصلية بلغتو
 1."النوعي االختبلؼ"

ك٦تا سبق يسعى ىذا الفرع إٔب ٖترم مفهـو التمكُت ُب اجملاؿ العريب ٍب يتبعو بتقصي للمفهـو ُب اجملاؿ 
  ىل يعد مفهـو التمكُت موازيا كمكافئا ١تفهـو: الغريب مستهدفُت اإلجابة على سؤاؿ رئيسي ىو

(Empowerment)  أـ أف ىناؾ اختبلفات بينهما ٕتعلنا متحفظُت ُب كضع ا١تفهومُت ٔتوازاة بعضهما
النوع االجتماعي كنرصد مؤشراتو /البعض؟ كبعدىا ننتقل من العاـ إٔب ا٠تاص فنعاِب ماىية مفهـو ٘تكُت ا١ترأة 

 كل لتحقيق ا١توعد الذم كاف ٤تددا من قبل األمم ا١تتحدة كىو -2015كأبعاد العملية التمكينية إٔب غاية 
 تزاؿ فما ا١تطلوب، ا١تستول يزاؿ دكف العربية ال ا١ترأة تقدـ غَت أف -العآب دكؿ ٚتيع ُب لؤللفية اإل٪تائية األىداؼ

 ا١تبذكلة اٞتهود رغم -العربية الدكؿ بُت كجود تفاكت مع- اٟتياة أكجو كافة ُب قائمة النوع االجتماعي ُب الفجوة
ا١ترأة  بقضية ا٠تاصة الرؤية كتوضيح التنمية، ٣تاالت كافة ا١ترأة ُب كضع لتصحيح التشريعات كالسياسات تطوير ُب

 .كالوعي االجتماعي النوع كقضايا

تعريف التمكين : الفرع األول

كا١تكاف عند أىل اللغة ىو ا١توضع اٟتاكم للشيء، كقد كردت  (مكَّن)التمكُت لغة ىو مصدر للفعل 
مكن الشيءي قوم كمنت كرسخ كاطمأىفَّ فهو ماًكن، كمكَّنو من الشيء : ٔتعاف متعددة، منها (ـ، ؾ، ف)مادة 

ك٘تكن من األمر . كأمكنوي منوي جعل لوي عليًو سلطانا كقدرة، كأمكن فبلنا األمر سهل عليًو كتيسَّر كقدر عليو
ٍنتيو كأمكنتي لو فػىتىمىكَّنى، كأمكنتي فبلنا من فبلفً : كيقاؿ. كاستمكن منوي قدر عليًو كظفر بوً  كمن التمكُت . مىكَّ

ىًكنىة تقوؿ العرب
إف بٍت فبلف لذك مىًكنة من السلطاف أم ٘تكَّن، كتسمي العرب موضع الطَت مكنة لتمكن : ا١ت

ٌكن،الطَت فيو -  كا١تكانة ىي ا١تنزلة عند ا١تلك، كاٞتمع مكانات، كقد مىكين مىكانة فهو مىكُت، كاٞتمع ميكنىاء، ك٪تي
نان ًمنى النَّجىاح: مصدر مىكَّنى سعى إٔبى ٘تىًٍكيًنًو ًمنى النَّجىاحً  .٘تكُّن ٍعليوي ميتىمىكِّ جى

2.  
                                                           

منشورات مؤسسة ا١ترأة كالذاكرة، : القاىرة)، 01ترٚتة شهرت العآب، سلسلة ترٚتات نسوية، العدد . نحو دراسة النوع في العلوم السياسية مَتفت حاًب، 1
 .13، ص (2010

 .معجم عريب عريب-  معجم ا١تعاين اٞتامع 2
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كٖتويل تلك ا٠تيارات  التمكُت ُب معناه العاـ ىو تعزيز قدرة الفرد أك اٞتماعة على اٗتاذ خيارات ىادفة
كقد منح ىذا ا١تصطلح أ٫تية ألكؿ مرة من طرؼ البنك الدكٕب ُب تقرير . إٔب إجراءات لتحقيق النتائج ا١ترجوة

 إزالة كافة العمليات كاالٕتاىات كالسلوكات النمطية ُب كما يعرٌب عن، 12001-2000التنمية ُب العآب لسنة 
اجملتمع كا١تؤسسات اليت تنٌمط النساء كالفئات ا١تهمشة كتضعها ُب مراتب أدىن، أما التمكُت السياسي عملية 
مركبة تتطلب تبٍت سياسات كإجراءات كىياكل مؤسساتية كقانونية هبدؼ التغلب على أشكاؿ عدـ ا١تساكاة 

ليس القصد من التمكُت . كضماف الفرص ا١تتكافئة لؤلفراد ُب استخداـ موارد اجملتمع كُب ا١تشاركة السياسية ٖتديدا
ا١تشاركة ُب النظم القائمة كما ىي عليو، بل العمل اٞتٌدم لتغيَتىا كاستبدا٢تا بنظم إنسانية تسمح ٔتشاركة الغالبية 

. 2ُب الشأف العاـ كإدارة الببلد كُب كل مؤسسات صنع القرار ضد ىيمنة األقلية ا١تتنفذة

 :معطيات ىي ثبلثة كتتكوف عملية التمكُت بدكرىا من

أف  أم ، Enabling Factors التمكُت عناصر تعد كىذه كالتعليم، كالعمل ، Resourcesا١توارد-
 � ض ل .٘تكُت عملية عن نتحدث أف ٯتكن بدكهنا ألننا كجودىا ضركرم؛

 خبللو تتم كمن التمكُت، عملية ٤تور كىو -اٟتالة ىذه ُب ا١ترأة  كىوHuman Agentالبشرم  العامل-
 ل .القرارات كاٗتاذ االختيار عملية

السياسية كاالقتصادية  ا١تكاسب ُب تتمثل اليت Outcomes or Achievements اإل٧تازات أك النتائج-
 .3التمكُت عملية مدل ٧تاح قياس أساسها على ٯتكن اليت ا١تؤشرات ٔتثابة كىي ا١ترأة، ٕتنيها اليت كاالجتماعية

تشًتط عملية ا١تشاركة بصفة عامة على درجة معينة من القوة أك التمكُت، إذ أف ا١تشارؾ ُب اٟتياة كما 
اليومية ىو فاعل لديو القدرة على الفعل كاالختيار كٖتقيق األكضاع كاألىداؼ اليت يرغبها، كمن ٍب فإف ا١تشاركة 

                                                           
1 Alsop, R., Bertelsen, M. and Holland, J. Empowerment in Practice: From Analysis to Implementation. 
(World Bank, Washington, DC, 2007).p 01. 

. 42 ركيدا ا١تعايطة، ا١ترجع السابق، ص  2
:  بتصرؼ مأخوذ عن 3

Malhotra, A., Schuler, S., Boender, C, “Measuring Women’s Empowerment as a Variable in International 
Development”. Background paper for the World Bank Workshop on Poverty and Gender.2002. 
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كتطلعاتو على الصعيد ق اٟتقيقية تعٍت كتفًتض درجة الفاعلية كشركط ٖتققها، كقدرة اإلنساف على ٖتقيق إرادت
االجتماعي على أساس أف السعي ٨تو القوة عنصر كامن ُب الفعل االجتماعي، كىو مصدر أساسي ١تقاكمة 

. 1التنظيمات كا١تؤسسات االجتماعية الضاغطة

كنستطيع أف نقوؿ ُب ىذا الصدد أف مفهـو التمكُت ىنا يشَت إٔب كل ما  شأنو أف يطور مشاركة ا١ترأة  
كينٌمي من قدرهتا ككعيها كمعرفتها كمن ٍب ٖتقيق ذاهتا على ٥تتلف األصعدة ا١تادية كالسيكولوجية كاالجتماعية 

كالسياسية كيتيح لديها كافة القدرات كاإلمكانات اليت ٕتعلها قادرة على السيطرة على ظركفها ككضعها كمن ٍب 
 .اإلسهاـ اٟتر كالواعي ُب بناء اجملتمع على كافة أصعدتو

كمن ٙتة فالتمكُت كمفهـو سوسيو سياسي ىو عملية مركبة، تتعٌدل الداللة على ا١تشاركة السياسية الشكلية 
إْب، ٔتا فيها إدراؾ ا١ترأة لتبعيتها كأسباب ىذه التبعية كفهم ....إٔب مكونات أخرل ذاتية، نفسية كاقتصادية 

٪تاذج السلوؾ اليت ٗتلق سواءا التبعية أك االعتماد ا١تتبادؿ أك االستقبللية على مستول العائلة كاجملتمع ككل، 
كإدراؾ اٟتاجة إٔب تقرير ا٠تيارات اليت تعارض السياؽ االجتماعي كالثقاُب، كاكتساب معارؼ جديدة ٠تلق 

. 2فهم ٥تتلف لعبلقات اٞتندر كٖتطيم ا١تعتقدات السابقة اليت سا٫تت ُب بناء ايديولوجيات جندرية قوية

كلفهم أدؽ للقوة أكرد فيما يلي تعريف إجرائي للتمكُت، فهو تدعيم قوة ا١ترأة ٔتعٌت الرفع من مستول 
التحكم مع إمكانية التعبَت كإيصاؿ صوهتا كالتأثَت ُب اآلخرين، كالقدرة على االبتكار كاٗتاذ القرارات على كٌل 

ا١تستويات كليس فقط ُب ا١تناطق االجتماعية ا١تقبولة كمكاف للمرأة، كاٟتصوؿ على االعًتاؼ كاالحًتاـ ٢تا 
كمواطن متساك مع اآلخرين، إضافة إٔب القدرة على ا١تسا٫تة كا١تشاركة ُب كٌل ا١تستويات للتخلص من اإلقصاء 

 : كتتوقف عملية التمكُت على أربعة مستويات من القوة3.االجتماعي

.  كتشمل عبلقة تبادلية مطلقة من ا٢تيمنة كالتبعية (power on)القوة على-

                                                           
:  بتصرؼ مأخوذ عن1

N.  Czuba, "Empowerment: What is it?” , Journal of Extension, vol. 37, no. 5, 1999. Link 
http://www.joe.org/joe/1999october/comm1.php . consulté le 16/06/2015.  

 .169، ص (2014مركز دراسات الوحدة العربية، : بَتكت) .المرأة العربية من العنف والتمييز إلى المشاركة السياسية، (٤ترر)عبد االلو بلقزيز2
3 Lisa Veneklasen; Valerie Miller Rough; A New Weave of Power, People & Politics Guide to Power 
Analysis ( the Oxfam Programme Resource Centre; 2009) p 24.  

http://www.joe.org/joe/1999october/comm1.php%20.%20consult�%20le%2016/06/2015
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 كتشمل القدرة على صنع القرار، ٦تارسة السلطة، إ٬تاد حلوؿ للمشاكل،  (power to)القوة فعل-
. أم ٥تتلف القدرات الفكرية كا١تعرفية كالوسائل االقتصادية

قوة اجتماعية كسياسية تشَت إٔب الفهم أك ا٢تدؼ ا١تشًتؾ، كالقدرة على : (power with)القوة مع -
. التفاكض كالدفاع عن ا١تصاّب ا١تشًتكة ٚتاعيا

تعٍت إدراؾ األفراد من خبلؿ التحليل الذاٌب للقوة الداخلية : (power within)القوة من خبلؿ -
لذاهتم كىويتهم ككيف يتمكنوف من التأثَت ُب حياهتم من أجل صنع خياراهتم، كىذا مرتبط بالسياؽ الثقاُب 

للمجتمع كباألخص با١تؤسسات كالقوانُت اليت ٖتٌد ُب ٣تملها مستول الرفاه كاالستحقاقات اليت ىي قدرات 
األفراد على اٟتصوؿ على حاجاهتم عرب الوسائل الشرعية ا١تتوفرة كحق اٟتصوؿ على ا١توارد ا١تادية كالبلمادية، كىي 

 . 1العناصر اليت تعٌرؼ ا١تواطنة

كىو مفيد من . كيعترب مكعب القوة إطارا لتحليل مستويات كميادين كأشكاؿ القوة كعبلقاهتا ا١تتداخلة
حيث أنو ٬تعلنا نستكشف نواحي ٥تتلفة للقوة ككيفية تفاعلها مع بعضها البعض، كمن ٙتة النظر إٔب إمكانيات 

كقد جرل تطوير ىذا النهج خبلؿ السنوات األخَتة ا١تاضية من خبلؿ فريق ْتث ُب . التغيَت كالتحرؾ كالتعبئة
 . لدراسات التنمية، كفيما يلي شكل مكعب القوة عند ركبكIDSمعهد 

مكعب القوة عند روبك :  03الشكل رقم

:  مستويات         :                                                         أشكاؿ القوة

  عا١تي               غَت مرئي                                                        

  قومي                خفي                                                            

 ٤تٌلي              مرئي                                                               

                                                           
1Lisa Veneklasen; Valerie Miller Rough;op.cit., p 25. 
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مغلقة ، مدعوة، ٥تتلقة : ٣تاالت/                           ميادين

Source  :Lisa Veneklasen; Valerie Miller Rough; A New Weave of Power, People & 
Politics Guide to Power Analysis ( the Oxfam Programme Resource Centre; 2009) p 24. 

 
: ككما يظهر جليا ُب الشكل أعبله أف مكعب القوة يتضمن ثبلثة أبعاد

 invisibleبعد األشكاؿ الذم يشَت إٔب الطرؽ اليت توضح فيها القوة ذاهتا، كمن ذلك أشكا٢تا ا١ترئية-
 .visible كغَت ا١ترئية hidden كا٠تفية 

 closed بعد ا١تيادين الذم يشَت إٔب ا١تيادين اتملة للمشاركة كمن ضمن ذلك الفراغات ا١تغلقة -
.  created  كا١تختلقةinvitedكا١تدعوة 

بعد ا١تستويات الذم يشَت إٔب ا١تراتب ا١تختلفة لصنع القرار كالسلطة القائمة على مقياس عمودم، كمن -
 global 1. كالعا١تية local كالية nationalضمن ذلك ا١تستويات القومية 

كمن ا١تهم النظر إٔب ا١تكعب ُب كٌل جانب من جوانبو، كبعد أك كمجموعة عبلقات، كليس كمجموعة 
فئات ثابثة غَت متحركة، مثبل بينما يستخدـ بعد ا١تستويات غالبا لئلشارة إٔب مستويات صنع القرار اٌلي 

كمن ا١تهم اإلشارة أيضا إٔب أف كل . كالقومي كالعا١تي لكن يوجد مستويات أخرل أيضا غَت ظاىرة ُب ا١تكعب
مثبل ما ٭تدث على مستويات صنع القرار . بعد من أبعاده يرتبط بثباث ببعد آخر، كيغٌَت باستمرار ٕتمع القوة

 .2العا١تي ٯتكن أف تؤثر على ا١تيادين ا١تتوفرة للمشاركة كاال٩تراط

                                                           
1 Lisa Veneklasen; Valerie Miller Rough; op.cit., p 25.  

 غالبا تشَت كىي الرٝتية، القرار صنع ىيئات أك العامة ا١تيادين ُب مرئية مصاّب على منافسات ىي للقوة ا١ترئية األشكاؿ ٯتكن القوؿ أف : ا١ترئية القوةإذا أردنا توضيح 2
 ٣تاالت إٔب طلبات تقدًن تستطيع فإهنا حاؿ، أية على .االستشارية ا١تنتديات أك الية اٞتمعيات أك الية اٟتكومية ا٢تيئات أك ا١تشرعُت، مثل السياسية ا٢تيئات إٔب

 .اٞتماعي للعمل أخرل أماكن أك االجتماعية اٟتركات حىت أك ا١تؤسسات، قرار صنع
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:  كٯتكن تناكؿ ماىية التمكُت من خبلؿ ثبلثة ٪تاذج أساسية للقوة

كيفًتض ىذا النموذج أف القوة مباراة صفرية، فهي بذلك متناقضة، فإذا : القوة كمباراة صفرية: النموذج األكؿ-
القوة فإنو سيكوف على حساب الطرؼ الثاين، كذلك ألف األخَت قد أسس عوائق تتمثل ُب " س"اكتسب طرؼ 

القيم السياسية كا١تمارسات ا١تؤسسية ١تنع الطرؼ اآلخر من ٖتقيق مصاٟتو، علما أف مصاّب الطرؼ اآلخر طبيعية 
كأصيلة كليس من السهل تغيَتىا، كعليو فاٟتديث عن التمكُت ىو حديث عن مباراة ُب اإلخضاع كا١تقاكمة من 

.  1جهة، كقدرة الفئة ا١تتضررة من القمع على اكتساب ا١تزيد من القوة مرٌة ثانية

يفًتض ىذا النموذج ال ٤تدكدية القوة، فهي ليست بالضركرة صفرية، : القوة كمباراة مستمرة: النموذج الثاين-
قدرا منها ال ينتقص من قوة الطرؼ اآلخر شيئا، فالقوة بناءة كمتوٌلدة كٗتلق إمكانات أفعاؿ " س"فامتبلؾ طرؼ 

. جديدة بدكف حتمية سيطرة طرؼ على اآلخر

كالتمكُت كفق ىذا النموذج يبدأ ُب اختيار كيف ٯتكن ٘تثيل القوة ُب عبلقات متنوعة كغَت متجانسة، ٔتعٌت كيف 
ٯتكن حٌث األفراد الذين عانوا التمييز أك القهر أك االستضعاؼ أك ا٢تشاشة لفًتات طويلة على ا١تشاركة، كذلك 

تطوير الثقة كالقدرة على مستول الفرد، كالقدرة على التفاكض كالتأثَت حىت داخل ٪تط العبلقات : من خبلؿ

                     
                                                                                                                                                                                     

 لديهم الذين أكلئك يستطيع حيث الضعفاء، ٣تموعات أماـ نسبيا مفتوحة القرار صنع ميادين إٔب الوصوؿ إمكانية أف ىي، األسلوب ىذا ُب الفرضية
 صنع ىيكليات أك التنظيمية ا٢تيكليات تتيح ك.ا١تداكالت ُب كامل بشكل يشاركوا كأف القرار، صنع عمليات ُب ذلك يوضحوا أف تظلمات أك شكاكم

. داخلها ٭تدث عما فقط النظر خلل من القوة فهم نستطيع كىكذا للجميع، الوصوؿ إمكانية القرار
 سبيل على ؟.القوة ٯتلك الذم من نرل أف تستطيع ذلك، خبلؿ كمن ا١تيادين؟، ىذه ُب ٮتسر ؟كمن يربح من يشارؾ؟، الذم من إٔب النظر على تقـو أخرل فرضية
 كمصاّب كأصوات ميزانية، أك رئيسية سياسات حوؿ قرارات مثل القرارات الرئيسية، على تسيطر من مصاّب النقاش، حفظ تستطيع ا١تصاّب أم ٖتليل نستطيع ا١تثاؿ،

 .٦تثلة غَت ىي ١تاذا أك ٦تثلة غَت أصواتو ١تن اإلىتماـ من القليل يوٕب األسلوب ىذا .قليل تأثَت ٢تا كلكن حاضرة تكوف من

 أك ميزانيات أك سياسات حوؿ كانت سواء صينعت، قرارات أم على للتأثَت كالتعبئة العامة كا١تناصرة التأييد ٪تاذج ا١ترئية القوة ٖتدم إسًتاتيجيات تتضمن ما غالبا
".  الرٝتية" القرار صنع قنوات خلل من األصوات عن للتعبَت ا١تؤسسات داخل ٦تاثلة إسًتاتيجيات تستخدـ .إجراءات أك قوانُت

: للمزيد من التفاصيل يرجى االطبلع على
 Lisa Veneklasen; Valerie Miller Rough; op.cit., p 25.  

المرأة العربية من العنف ، (٤ترر)ُب عبد االلو بلقزيز. حالة الجزائر: المشاركة السياسية والتمكين السياسي للمرأة العربية كحيدة بورغدة، 1
 .171، ص (2014مركز دراسات الوحدة العربية، : بَتكت) .والتمييز إلى المشاركة السياسية
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اٞتامدة كصعبة التغيَت، ككذا العمل اٞتماعي من أجل إكتساب ا١تزيد من التأثَت ُب صانع القرار أكثر من العمل 
. الفردم

يرل ىذا النموذج أف القوة ىي موضوع ُب حٌد ذاتو كليس متغٌَتا ُب : القوة كغاية ُب حٌد ذاهتا: النموذج الثالث-
ك٬تب أف يستند التمكُت ىنا . عبلقة، كعناصر القوة ىي لغة ا٠تطاب كا١تؤسسات كالفاعلُت كٚتلة من األحداث

. إٔب حركة ٚتاعية، بدعول أف األكثرية أفضل بكثَت من عدد ٤تدكد من األفراد، كىذا ما يسمى بقوة الٌتعاضد

تبٌُت ىذه النماذج أف مركز ٦تارسة القوة ىو ا٢تياكل كا١تؤسسات اٟتكومية اليت تتغلغل ُب كل مؤسسات 
كىياكل اجملتمع، كىي ٤تكومة بالبعد القهرم أكثر ٦تا ٭تكمها البعد الرضائي، ُب حُت ٓب توضح ىيكبل للتوزيع 

إف التحوؿ من . األمثل للقوة، بل اكتفت ٔتناقشة كٖتليل ا١تفهـو كمدخل إٔب اٟتديث عن اسًتاتيجية التمكيػػن
النموذج األكؿ إٔب النموذج الثاين يعٌد ا٠تطوة األكٔب على طريق التمكُت، ُب حُت يبٌُت لنا النموذج الثالث شكبل 

من أشكاؿ طريقة ٖتقيقو، كيعترب الوعي بالذات عنصرا حيويا للتمكُت، على اعتبار أف تعظيم القوة يعٍت القوة 
، كبناءا على ذلك فإف ا١تبادرة بالتمكُت ينبغي (بناء القوة من خبلؿ الذات)ا١تعنوية كالتفرد ُب بناء كقبوؿ الذات 

أف تكوف من الفئات ا١تقهورة كليس من القطاعات ا١تسيطرة، ألف منح الثاين األكؿ يعٌد ُب حٌد ذاتو شكبل من 
أشكاؿ ٗتليد استمرارية االٕتاىات كاالقًتابات الفوقية التحتية، أم ٗتليد السيطرة كاإلضعاؼ، حىت كإف أخذت 

. 1شكبل آخر

 بالنسبة إٔب موقف ا١ترأة من ىذه النماذج، فإف ٘تكينها يرتبط إرتباطا كثيقا بالتنمية، حيث ال تتمكن ا١ترأة 
من ا١تشاركة الفاعلة ُب دكائر صنع القرار إال بتوسيع نطاؽ الفرص كا٠تيارات كالبدائل ا١تتاحة، كتطوير قدراهتا 

كامكاناهتا لتمتلك عناصر القوة اليت ٕتعلها قادرة على إحداث التغيَت ُب ٣تتمعها، كتكمن مصادر ىذه القوة ُب 
. ا١تعرفة كاثقة بالنفس كقدراهتا كالعمل ضمن إطار اٞتماعة كليس العمل الفردم
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 .العربي اإلسالمياإلطار  التمكين في :الفرع الثاني

 كردت كلمة التمكُت ٔتشتقاهتا ُب القرآف الكرًن ُب ٙتاف عشرة موضعا، كغلب عليها الصيغة الفعلية اليت 
يبدك فيها التمكُت ككأنو صَتكرة كليس مفهوما ساكنا، كفيها ينسب ا عز كجٌل التمكُت إٔب ذاتو العلٌية فهو 

كتظهر اآليات القرآنية كجود عبلقة . كحده من ٯتكن لئلنساف كليس اإلنساف من ٯتكن لذاتو فردا كاف أـ ٚتاعة
﴿كعد ا الٌذين آمنوا منكم : ارتباطيو كثيقة بُت مفهومي التمكُت كاالستخبلؼ تبعا لقوؿ ا عٌز كجٌل جبللو

 ٢تم دينهم الذم ارتضى ٢تم ليمكّننكعملوا الصاٟتات ليستخلفٌنهم ُب األرض كما استخلف الذين من قبلهم ك
، كفيها يبدك االستخبلؼ ُب األرض بوصفو سببا لعملية التمكُت ُب الدين 1كليبدلٌنهم من بعد خوفهم أمنا﴾ 

على حُت يأٌب التمكُت باعتباره النتيجة ا١تًتتبة على عملية االستخبلؼ، كتشَت اآليات القرآنية كذلك إٔب أف 
: التمكُت مثلما يتحقق ُب ا١تستول اٞتمعي فإنو قد يتحقق ُب ا١تستول الفردم؛ حسبما جاء ُب اآلية الكرٯتة

 .2ليوسف ُب األرض يتبوأ منها حيث يشاء﴾ مّكنا ﴿ككذلك 

كٯتٌكن التمييز بُت صيغتُت قرآنيتُت من صيغ التمكُت؛ األكٔب التمكُت لئلنساف ُب األرض، كالثانية 
ُب الصيغة األكٔب يتم التمكُت عرب ا١تستول اٟتٌسي ا١تادم كفيو يتم  (..الدين، كالقوة، كا١تاؿ)التمكُت للشيء 

، (الوظيفة االستخبلفية)٘تكُت اإلنساف من التصرؼ ُب األرض كٯتنح القدرة على أف ٬تعل منها مستقرا كمعاشا 
ا مىعىاًيشى قىًليبل مَّا تىٍشكيريكفى﴾ عىٍلنىا لىكيٍم ًفيهى نَّاكيٍم ُب األىٍرًض كىجى  كيندرج ضمن ىذا 3لقوؿ ا تعأب ﴿كىلىقىٍد مىكَّ

نَّاكيٍم ًفيًو﴾ ا ًإف مَّكَّ نَّاىيٍم ًفيمى كُب . 4ا١تستول ٘تكُت ا١تاؿ كالقوة كالنسل كىو ما أشار إليو قولو تعأب ﴿كىلىقىٍد مىكَّ
الصيغة الثانية يتٌم التمكُت عرب ا١تستول الركحي حيث يفضي التمكُت للدين إٔب ٖتقيق األمن لئلنساف كىو ما 

، كبتضافر ىذين 5يتجٌلى ُب قولو تعأب ﴿كليمكٌنن ٢تم دينهم الذم ارتضى ٢تم كليبدلٌنهم من بعد خوفهم أمنا﴾
ا١تستويُت تتحقق تكاملية عملية التمكُت ُب بعديها ا١تادم كالركحي فالتمكُت ليس عملية مادية ٤تضة يتحقق فيها 
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 ،1إعمار األرض بالوسائل ا١تادية كإ٪تا ىو أيضا ضماف األمن النفسي كالركحي لئلنساف ا١تمكَّن لو ُب األرض
. كىذه الداللة أعم كأمشل ٦تٌا جاء بو الفكر الغريب كما سيتضح الحقا

ُب ا١تؤ٘ترات كا١تلتقيات النسائية على مستول العآب العريب " ٘تكُت ا١ترأة"كما أشرنا سابقا برز مصطلح 
كاإلسبلمي كنتيجة طبيعية للسٌجاؿ الذم دار كيدكر مع كل مؤ٘تر أك منتدل يتناكؿ قضايا ا١ترأة، حىت على 

، كقد تأصَّل 20+، كمؤ٘تر بيكُت 10+  كمؤ٘تر بكُت 5+ا١تستول العا١تي، كالذم اتضح جليِّا ُب مؤ٘تر بكُت 
التنمية البديلة ) كىى االسم ا١تختصر لػ DAWN من خبلؿ لقاء ٣تموعة 1985ىذا ا١تصطلح عمليِّا عاـ 

٤تو ٚتيع -ٖتليل تبعية النساء، : -،  أين ًٌب ٖتديد أربعة أىداؼ رئيسية ىي(ٔتشاركة ا١ترأة من أجل عهد جديد
اٗتاذ التدابَت كاإلجراءات ١تنع -ٖتقيق ا١تساكاة السياسية كحرية االختيار،-األشكاؿ البنائية للتمييز على ا١ترأة، 

عنف الرجاؿ على النساء، ليس ىذا فحسب، بل اٗتذت ٣تموعة من اإلجراءات القانونية الدكلية للضغط على 
الدكؿ اليت يركف فيها زيادة سيطرة الرجاؿ على النساء، كمن بينها ببل شك دكؿ العآب اإلسبلمي، كذلك لسوء 

. 2فهمهم لعبلقة الرجل با١ترأة ُب اإلسبلـ

كبالتإب، أصبح مفهـو ٘تكُت ا١ترأة من ا١تفاىيم الشائعة خاصَّة ُب ٣تاؿ التنمية، كُب كتابات ا١ترأة؛ حيث 
٤تلَّ مفهـو النهوض كالرفاىية كمكافحة - سواء ُب مناقشة السياسات أك الربامج - حلَّ مفهـو التمكُت جوىريِّا 

الفقر كا١تشاركة اجملتمعية، كمن ٌٍب تناكلت كل ا١تؤ٘ترات اليت انعقدت منذ ذلك اٟتُت التمكُت من ثبلثة جوانب 
التمكُت االقتصادم، االجتماعي، السياسي، كاعتربت ىذه األنواع من التمكُت ركائز أساسية ٬تب : أساسية ىي

: تعميمها على ٚتيع دكؿ العآب؛ كفيما يلي نعرض كٌل نوع كاٟتجج اليت ًب االعتماد عليها لتطبيق آلياتو

  كذلك من خبلؿ النصيب النسيب لكل من الرجل كا١ترأة ُب الوظائف اإلدارية :التمكين االقتصادي
كالتنظيمية كا١تهنية، كالتوزيع النسيب للدخل ا١تكتسب بواسطة السكاف النشيطُت اقتصاديِّا من اٞتنسيُت، كاألجور 
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كالداعوف ٢تذا النوع من التمكُت للمرأة يؤكدكف أف ىذا ال يتحقق إال إذا كاف . 1النسبية لئلناث مقارنة بالذكور
للمرأة دخل خاص منتظم، كاستخدموا ُب ذلك كافة كسائل الضغط ا١تعنوم من صحافة كإعبلـ، كمناىج دراسية، 

أسرٌب، كىو الدرس األكؿ الذم يتلقاه : فمثبل ُب معظم ا١تناىج الدراسية االبتدائية للدكؿ العربية ٧تد درس بعنواف
أيب معلم، كأمي طبيبة، كيبحث كل طفل ماذا يقوؿ عن : الطفل الصغَت، كفيو يقـو طفل بالتعريف بأسرتو، كيقوؿ

أمو، كإاٌل فإنو يشعر أف أمو أقل من باقي األمهات، كىو ما تشعر بو األـ ا١تتفرغة لشؤكف بيتها، فهي ٣ترد ربة 
بيت أم ببل عمل، كىو ما ٯتثل ضغطنا نفسيِّا عليها، كإف كاف بشكل غَت مباشر، ككأف كٌل اٞتهود اليت ٖتملها 

على عاتقها ال تعٍت شيئنا، كاستخداـ ا١تناىج التعليمية ٠تدمة القضايا النسوية أمر مقرر ُب ٚتيع االتفاقيات 
. الدكلية، كمنصوص عليو ُب كثيقة إلغاء كافة أشكاؿ التمييز ضد ا١ترأة

يرتكز ٘تكُت ا١ترأة اجتماعيا على أف ٘تارس كل صبلحياهتا كقدراهتا؛ ُب سبيل : التمكين االجتماعيأما 
بناء ثقافة  اجتماعية ٖتٌد ٦تا يطلقوف عليو السيطرة الذكورية، كُب ىذا اإلطار يطالبوف اجملتمعات اإلسبلمية بتغيَت 
قوانُت األحواؿ الشخصية، كإلغاء قوامة الرجل على ا١ترأة كعدـ النظر لدكر ا١ترأة ُب اجملتمع على أنو لًتبية األكالد؛ 

كلنشر ىذه الثقافة داخل . بل البٌد أف تتواجد من كجهة نظرىم إٔب جانب الرجل ُب معًتؾ البناء االجتماعي
اجملتمع عملت اٟتركات النسوية على بناء مؤسسات كأندية كمراكز كٕتمعات خاصة هبا، كُب ثنايا تلك األندية 

. تقاـ فعاليات ك٤تاضرات كندكات كمباحثات تركج ١تفهـو التمكُت

يقاس ْتسب رأم الداعُت إليو؛ بعدد ا١تقاعد الرب١تانية ا١تتاحة للرجاؿ مقارنة : للتمكين السياسيبالنسبة 
كُب إطار التمكُت . بالنساء، كأيضا مشاركة النساء ُب منظمات اجملتمع ا١تدين، كاألحزاب كالنقابات كغَتىا

أم آليات التمييز ) بتخصيص مقاعد بر١تانية للمرأة ُب الرب١تانات 1995السياسي للمرأة، طالب مؤ٘تر بكُت 
، 2005قبل سنة % 30كدعا ىذا ا١تشركع إٔب ضركرة رفع التمثيل النسائي إٔب نسبة ال تقل عن  (اال٬تايب الكوتا

 ا١تؤرخ ُب 03-12كاٗتذت عدد من الدكؿ العربية قرارات متقدمة ُب ىذا الصدد منها اٞتزائر ُب القانوف العضوم
. 2012جانفي
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غٌٍت عن البياف أف بعض ا١تمارسات ا٠تاطئة كتضييع حقوؽ ا١ترأة؛ نتيجة لتسلط بعض العادات السيئة 
أعطى لدعاة التمكُت فرصة كبَتة للتسويق ألفكارىم كألجنداهتم، لذلك ٧تدىم حريصُت على الربط بعض 

األكضاع اجملحفة للمرأة كاليت يأباىا اإلسبلـ ُب األساس ٔتا يطرحونو من أفكار شاذة، كيعملوف للربط بُت ىذه 
األكضاع كاإلسبلـ ُب ٤تاكلة إلبعاد ا١ترأة من جذكرىا الدينية، كمن عضويتها الفٌعالة ُب األسرة كاجملتمع، عن طريق 

مطالبتها برفض أم سلطة للرجاؿ عليها، أك حىت أم تعامل بٌناء معو، كىو ما يطلقوف عليو ُب الغرب ٖتدم 
األيديولوجية الذكورية ُب كل مراحلها، كا١تطالبة با١تساكاة التامَّة ُب كل شيء، حىت كإف تعارض ذلك مع 

. التشريعات الدينية

إف اإلسبلـ كٌرـ ا١ترأة كأعلى من دكرىا داخل اجملتمع، كا١تطالبة بتصحيح بعض األكضاع ا٠تاطئة كاليت 
تتناَب مع الدين ال يعٍت أنو ٬تب علينا اتباع النموذج الغريب، فنحن مسلموف قبل أم شيء، كال ٯتكننا التخلي عن 
ىويتنا، ك٨تن ُب سعينا للحصوؿ على حقوؽ ا١ترأة ٬تب أال نتحدل ثقافتنا، بل األحرل أف ننشئ مسارنا لنا يتفق 

مع ثقافاتنا األصلية، كإاٌل فإف الناس لن يتقبلوا أم تغيَت مهما كاف إ٬تابيِّا، اإلسبلـ أعطى ا١ترأة حقوقها كرفع 
. مكانتها، كمقارنة بسيطة ألكضاع ا١ترأة قبل اإلسبلـ كبعد اإلسبلـ ندرؾ ىذا األمر

 إف األكضاع اليت تعيشها ا١ترأة ا١تسلمة بُت التقاليد الراكدة كاألفكار الوافدة، تفرض على مفكرم األمة 
كعلمائها ُب ٥تتلف التخصصات أف يضعوا برنا٣تا نابعان من ثقافتنا كشريعتنا اإلسبلمٌية حوؿ قضايا ا١ترأة، كيكوف 

كإذا . ىذا الربنامج مرجعية يتم التحدث هبا مع أصحاب الدعوات األخرل الرامية إٔب تعميم ثقافتها كأفكارىا
كانت ىناؾ جوانب إ٬تابية ُب بعض برامج الرعايا االجتماعية كاالقتصادية اليت تدعو ٢تا األمم ا١تتحدة؛ فيجب 

. 1أف يشمل اٞتنسُت، دكف أدىن ٘تييز؛ ألف مشكبلت الرجل الفقَت ىي نفس مشكبلت ا١ترأة الفقَتة

  حىت أف بعض مفكرم الغرب طالب بالعقبلنية ُب الدعوة لتمكُت ا١ترأة حىت ال تتحوؿ القضية إٔب صراع 
كرغبة ُب إذالؿ الرجل كإزاحتو لصاّب ا١ترأة، كىو األمر الذم يدفعو إٔب االنتقاـ منها بكل الوسائل، ك٢تذا فإف نشر 

إف ا١تودة كالرٛتة ىي الصورة ا١تقابلة للصراع على السلطة . التعليم كالوعي بكل صوره ىو الصورة ا١تثالية األفضل
الذم تدعو إليو نظرية التمكُت، فإف مكانة ا١ترأة داخل األسرة ُب النظرية اإلسبلمية ليست مقابل ما تنفقو من 
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ماؿ ُب نفقات األسرة، كإ٪تا مقابل ما ٘تنحو من دؼء كحٌب كما تتحملو من مسؤكلية ال رقيب عليها إال ا، 
، فهي راعية كمسؤكلة ٘تامنا كما الرجل، مع اختبلؼ ُب تفاصيل "كلكم راع ككلكم مسؤكؿ عن رعيتو"

 .ا١تسؤكليات

 التمكين في اإلطار الغربي: الفرع الثالث

أما ُب اجملاؿ الغريب، حيث يتٌم استخداـ التمكُت ُب عدد من اٟتقوؿ ا١تعرفية كاجملاالت العلمية 
كاالقتصاد، كالتنمية كعلم النفس، كالتعليم، كاإلدارة كاالتصاالت، كالدراسات النسوية، كرغم ذيوعو فإنو يوصف 

فبعض الدراسات تستخدمو دكف تعريف مستندة إٔب انتشاره، كالبعض اآلخر يقـو بتعريفو " مفهـو ملغز"بأنو 
انطبلقا من ٣تاؿ معرُب معُت فيقلص من معانيو كٮتتز٢تا عند حدكد ىذا اجملاؿ كيغض الطرؼ عن ا١تفهـو ُب 

عموميتو كاتساعو األمر الذم أكجد عددا كبَتا من التعريفات اٞتزئية يتعذر معها أف نعثر على تعريف شامل كدقيق 
 .للمفهـو

كتعٍت أف يصبح اإلنساف   (Potere)ككفقا للمصادر اللغوية فإف ا١تفهـو مستمد من الكلمة البلتينية
يعٍت إعطاء القوة القانونية أك السلطة الرٝتية، كما يعٍت  (empower) قادرا، ككفقا لقاموس كيبسًت فإف الفعل

 (Power) كتبدك القوة. فتأٌب بوصفها نتاج لعملية التقوية أك التمكُت (ment) االستطاعة، أما البلحقة
 .1بوصفها الكلمة اورية ُب ا١تفهـو كاليت تكسبو معناه كدالالتو

كمن ٙتة ىناؾ عدد من اٌددات اليت أسهمت ُب بلورة مفهـو التمكُت كٖتديد معانيو كدالالتو كُب 
أم قدرة اإلنساف على أف " التحكم الشخصي"مقدمتها عبلقتو ٔتفهـو القوة كما أسلفنا، كثانيها ارتباطو ٔتسألة 

يتحٌكم ُب مسار حياتو تغيَتا أك تعديبل، كثالثها النظر إٔب التمكُت بوصفو عملية ذات أبعاد كٕتليات ٥تتلفة، 
 :فهي

                                                           
1 S. Sahay, Women and Empowerment. (New Delhi: Discovery Publishing House, 1998), p 23. 
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تتم على األصعدة السياسية، كاالقتصادية، كاالجتماعية كتتنقل بينها ٚتيعا : عملية اجتماعية متعددة األبعاد -
دكف أف تقتصر على صعيد بعينو، كمن جهة أخرل ىي عملية ٕتمع بُت ا١تستويُت الفردم كاجملتمعي كذلك حُت 

 .تفًتض أف ٘تكُت الفرد يؤدم ُب هناية ا١تطاؼ إٔب ٘تكُت اجملتمع

تستهدؼ حصوؿ األفراد على القوة كتفًتض أف ىذا يتم من خبلؿ اكتساب ا١تعلومات ا٠تاصة : عملية تغيَتية -
هبم كبالبيئة اليت يعيشوف فيها، كمن خبلؿ التطلع ٨تو العمل مع األفراد كا١تؤسسات من أجل إحداث التغيَت 

 .ا١تطلوب ُب اجملتمع

ىي نتاج التفاعل بُت خربات األفراد بعضهم البعض كاليت ينتج عنها التغَت االجتماعي كغايتها : عملية تفاعلية -
 .أف يتمكن األفراد من العمل إلحداث التغيَت من خبلؿ ا١تؤسسات ذات التأثَت ُب حياهتم ك٣تتمعاهتم

 .1 .تبتغي زيادة كعي األفراد بقدراهتم كٖتثهم على تطويرىا ليصبحوا مؤىلُت للحاؽ بعملية التنمية: عملية تنموية-

استنادا إٔب ىذه ا٠تصائص ًٌب تعريف التمكُت بوصفو فعبل اجتماعيا يستهدؼ حٌث األفراد كا١تؤسسات 
كاجملتمعات على زيادة التحٌكم فرديا كٚتاعيا، كٖتقيق الفاعلية الٌسياسية كٖتسُت جودة اٟتياة، كٖتقيق العدالة 

االجتماعية، كُب تعريف آخر يٌتسم با١تركنة كالعمومية ًٌب تعريفو بأنو عملية اجتماعية متعددة األبعاد تساعد البشر 
ُب أف يتحٌكموا ُب حياهتم ا٠تاصة، كىو عملية تعزيز القوة اليت يستخدمها البشر ُب حياهتم ا٠تاصة كُب 

كيتم تعريفو أيضا بأنو عملية ٖتدم افًتاضاتنا حوؿ الكيفية اليت يتشكل عليها الواقع كما ينبغي أف . ٣تتمعاهتم
 .2يكوف عليو

ىذا كٕتدر اإلشارة إٔب أف جذكر التوظيف النسوم ١تفهـو التمكُت ُب الغرب تعود إٔب ا١توجة النسوية 
الثالثة ُب السبعينيات من القرف العشرين، كقد دخل ا١تفهـو األدبيات النسوية نتيجة تأثرىا بالتعليم الشعيب 

"Popular Education"  الذم تطور ُب أمريكا البلتينية ُب ذلك الوقت، كىو نوعية من التعليم تستهدؼ 
. زيادة الوعي بأ٫تية ا٠تربة الفردية ُب حل ا١تشكبلت اجملتمعية كتعمل على إحداث التغيَت ُب اجملتمعات 

                                                           
 ١تزيد من التفصيل أنظر 1

J. Lord, P. Hutchison, the Process of Empowerment: Implications of Theory and Practice, in Canadian 
Journal of Community Mental Health, Spring 1993, p.2 
2J. Lord, P. Hutchison, op.cit. , p 04. 
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تبٌنت األمم ا١تتحدة إسًتاتيجية ٘تكُت النساء، كقيل ُب أسباب ذلك أف النساء ينيات، كمنذ الثماف
يواجهن ٥تاطر إضافية بسبب التمييز القائم ضٌدىن على أساس النوع كاٞتنس الذم أٌدل إٔب حرماهنن من الفرص 

ا١تتكافئة مع الرجاؿ ُب التعليم كالعمل كالسياسات، كنظرا لتقاعس اٟتكومات ُب كقف ذلك التمييز فقد ٞتأت 
ا١تنظمة الدكلية إٔب الٌتدخل من أجل إقرار سياسة عا١تية تضمن مشاركة متكافئة للنساء ُب التنمية كتعمل على إزالة 

عملية ىامة كحيوية كليس بوسع أم ٣تتمع - كفقا لؤلمم ا١تتحدة-كعملية التمكُت . آثار التمييز الواقع عليهن
االستغناء عنها، كقد حٌددت تلك األ٫تية ُب بناء اقتصاديات قوية، إقامة ٣تتمعات أكثر عدال، ٖتقيق أىداؼ 

 .1اجملتمع الدكٕب ا١تتعلقة بالتنمية كحقوؽ اإلنساف، االرتقاء ٔتستول حياة اإلنساف كاجملتمعات

كرغم انتشار ا١تفهـو كتبنيو من ًقبل اٟتركات النسائية كبعض اٞتهات الدكلية ا١تمولة للمشركعات ُب 
البلداف النامية؛ فإنو يفتقر إٔب كجود تعريف كاضح ك٤تدد حىت ُب أدبيات األمم ا١تتحدة ذاهتا باعتبارىا اٞتهة اليت 
اعتمدتو من أجل إنصاؼ النساء كركجت لو عا١تيا، كىو ما ٮتلق حالة من الشك فيما يراد من ا١تفهـو كٖتديده 

 .على كجو الدقة

العمل اٞتماعي ُب "يعٍت التمكُت  (اليونيفيم)ككفقا لتعريف صندكؽ األمم ا١تتحدة اإل٪تائي للمرأة 
اٞتماعات ا١تقهورة أك ا١تضطهدة لتخطي أك مواجهة أك التغلب على العقبات كأكجو التمايز اليت تقلل من 

إٔب أف  (أسكوا)، على حُت تذىب اللجنة االقتصادية كاالجتماعية لغريب آسيا 2" أكضاعهم أك تسلبهم حقوقهم
تلك العملية اليت تصبح ا١ترأة من خبل٢تا، فرديا كٚتاعيا، كاعية بالطريقة اليت تؤثر من خبل٢تا عبلقات "التمكُت ىو 

  .3"القوة ُب حياهتا؛ فتكتسب الثقة بالنفس كالقدرة على التصدم لعدـ ا١تساكاة بينها كبُت الرجل

كٔتقارنة التعريفُت يبدك أنو بينما يٌتسع تعريف اليونيفيم ليشمل كل الفئات ا١تضطهدة أك ا١تقهورة حسب 
تعبَتىا كعلى رأسها النساء؛ فإف تعريف اإلسكوا يقتصر على ا١ترأة دكف سواىا من الفئات ا١تضطهدة، كىو ما يثَت 

األكٔب أنو يعيد إنتاج دكرة التمييز ُب اجملتمع لصاّب ا١ترأة، كىو ما اصطلح البعض على تسميتو : إشكاليتُت
                                                           

 .2-1، صالمبادئ المعنية بتمكين المرأة، (اليونيفيم)صندكؽ األمم ا١تتحدة اإل٪تائي  1
 على الرابط .االجتماعي حقيبة مرجعيةالنوع ، (اليونيفيم)صندكؽ األمم ا١تتحدة اإل٪تائي 2

www.arabwomenconnect.org/docs/ASRO_Gov_AKit.doc 31/06/2015  بتاريخ. 

 .10، ص (2001األمم ا١تتحدة، : نيويورؾ).  األسرة العربيةالشراكة في، (األسكوا) اللجنة االقتصادية كاالجتماعية لغريب آسيا 3

http://www.arabwomenconnect.org/docs/ASRO_Gov_AKit.doc
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، كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا ىل سيتم الٌلجوء مستقببل إٔب تطبيق سياسة التمييز اإل٬تايب "التمييز اإل٬تايب"ب
لصاّب فئات أخرل مهٌمشة ستتأثر أكضاعها سلبا جراء الًتكيز اٟتإب على ا١ترأة؟، كُب ىذه اٟتالة ىل ٨تن بصدد 
تكريس دٯتومة التمييز داخل اجملتمع دكف االنتقاؿ إٔب مرحلة العدالة ا١تستندة إٔب الكفاءة بغض النظر عن اٞتنس 

كالثانية استبعاده سائر اددات االجتماعية كالثقافية األخرل، كتركيزه على البعد . كالعرؽ كالدين كالطائفة؟
الصراعي باعتبار أف الصراع ىو السبيل الوحيد للحصوؿ على اٟتقوؽ، األمر الذم ٮتلق معو حالة من ا١تواجهة 

 .ا١تفتوحة بُت الرجل كا١ترأة تنعكس سلبا على اجملتمع

كمن الناحية اإلجرائية ًب تعريف التمكُت بأنو عملية تعٍت توفَت الوسائل الثقافية كالتعليمية كا١تادية حىت 
القضاء على كل أنواع تبعية : يتمكن األفراد من ا١تشاركة ُب اٗتاذ القرار كالتحكم ُب ا١توارد كحددت أىدافها ُب

ىذا كقد عينيت األمم ا١تتحدة بوضع عدد من ا١تؤشرات الكمية . ا١ترأة كاستكانتها اجتماعيا أك اقتصاديا أك سياسيا
كالقابلة للقياس ١تفهـو التمكُت حىت ٯتكن قياس مدل ٘تكُت ا١ترأة ُب اجملتمعات ا١تختلفة، كمن أىم ىذه 

إتاحة فرص التعليم  -مشاركة النساء ُب الٌلجاف كا١تواقع العامة -مشاركة النساء ُب ا١تواقع القيادية :ا١تؤشرات
اكتساب النساء مهارات -مشاركة النساء ُب عملية صنع كاٗتاذ القرارات -كالتدريب غَت التقليدية أماـ النساء

 . 1كمقدرات تنظيمية إلنشاء ٣تموعات للمطالبة ْتقوقهن

تشريعية، كإدارية، )األكؿ العمل على إزالة ا١تعوقات على اختبلفها : لذا تٌتخذ عملية ٘تكُت ا١ترأة بعدين
كالثاين يتمثل ُب تقدًن التسهيبلت كاٗتاذ اإلجراءات . اليت تعرقل مشاركة النساء (إْب..كاجتماعية كاقتصادية

السياسية كالربامج اليت تدعم مشاركة ا١ترأة كزيادة فرصها، سواء على صعيد تشكيل القدرات أك استخداـ كتوظيف 
 .2تلك القدرات 

كأخَتا ٯتكن القوؿ بأف برنامج األمم ا١تتحدة اإل٪تائي اعتمد مقياس ٘تكُت ا١ترأة الذم يسعى إٔب قياس 
مؤشرات متوسط دخل  مشاركة ا١ترأة ُب األنشطة االقتصادية كاالجتماعية كا١تهنية كالسياسية كذلك اعتمادا على

                                                           
 .، نفس ا١ترجع(اليونيفيم)صندكؽ األمم ا١تتحدة اإل٪تائي 1

. 232، ص (2000مركز اٟتضارة للدراسات السياسية، : القاىرة). حالة المرأة في العالم اإلسالميأماين صاّب،  2
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٘تكُت " شعار 2015الفرد كنسبة النساء ُب الوظائف ا١تهنية كحصة النساء ُب مقاعد الرب١تاف، حيث اعتمد سنة 
 رؤية لعآب تستطيع فيو كل امرأة كفتاة من ٦تارسة كا٢تدؼ منو كضع،  "!!فلنتخيل معا؟ : ٘تكُت اإلنسانية-ا١ترأة

خياراهتا، مثل ا١تشاركة ُب اٟتياة السياسية، كاٟتصوؿ على التعليم كمصدر للدخل، كالعيش ُب ٣تتمعات خالية من 
سٌلط اليـو العا١تي للمرأة الضوء على إعبلف كمنهاج عمل بيجُت، كىو ٔتثابة خارطة  كبالتإب .1العنف ك التمييز

 عاما لوضع جدكؿ أعماؿ ٖتقيق حقوؽ ا١ترأة، كرغم العديد 20 حكومة منذ 189طريق تارٮتية كقعت من قبل 
. من اإل٧تازات اليت حققت منذ ذلك اٟتُت، ال تزاؿ ىناؾ العديد من الثغرات

  كعند تطبيق ىذا ا١تقياس على الدكؿ العربية فإنو يتبُت القصور الواضح ُب ٘تكُت ا١ترأة ُب الدكؿ العربية، 
كمن ىنا ٯتكن القوؿ أف ا١ترأة العربية أقلية سياسية رغم أهنا تشكل أكثر من نصف عدد السكاف ُب اجملتمع، كلعٌل 
ذلك يعزل جملموعة من اٌددات اليت تضع ُب معظمها سقفا ٭توؿ دكف الرفع من نسب التمثيل النسوم ُب الدكؿ 

العربية عامة كاٞتزائرية خاصة باعتبار أف النطاؽ ا١تكاين للدراسة ىو اٞتزائر، كىذا ما سيتم ٖتليلو ُب ا١تبحث 
. الثالث

 محددات المشاركة السياسية للمرأة :المبحث الثالث

كيعٍت ىذا األمر، ُب صيغتو األكلية إقامة عبلقة . إف البحث عن العلل الفاعلة ىو أسلوب التفسَت العلمي
سببية بُت متغَتين أك أكثر، غَت أف الرؤية األكثر كاقعية للسببية الفاعلة تكمن ُب التفكَت بالعبلقات البنيوية أم 

أف السبب يصبح حينئذ منظومة عوامل إذ يرل دكركاًن أف الوسط االجتماعي ىو مصدر كٌل تفسَت للوقائع 
. 2االجتماعية ٔتا فيها السياسية

كوهنا التعبَت العملي عن  معلمان رئيسان من معآب اجملتمعات ا١تدنية اٟتديثة،ا١تشاركة السياسية ك١تاٌ أضحت 
، كجب العمل على تبياف أىدافها 3العقد االجتماعي الطوعي، ال ُب مفهومو فحسب، بل ُب كاقعو العملي أيضان 

. كتفسَت ٤تدداهتا

                                                           
1Journée internationale de la femme 08 mars 2015 ; sur le site http://www.unwomen.org/fr/news/in-
focus/international-womens-day. consulté le 22/03/2015. 

. 552ا١ترجع السابق ، ص . علم االجتماع السياسيفيليب برك،  2
:  ١تزيد من التفصيل انظر 3



بن رحو بن عالل سهام. د  .دراسة في األطر النظربة والميدانية: التمكين السياسي للمرأة الجزائرية 

 

ألمانيا_برلين .المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 68  

 

كىي من ٌٍب، تعبَت عملي عن ا١تواطنة، أم عن صَتكرة الفرد، من اٞتنسُت بالتساكم، مع سائر أفراد 
كٯتكن القوؿ أف ا١تشاركة السياسية ىي جوىر . اجملتمع كأعضاء الدكلة ُب ٚتيع اٟتقوؽ ا١تدنية كاٟتريات األساسية

 كمن ٍب 1.ا١تواطنة كحقيقتها العملية، كىي اليت ٖتدد الفارؽ النوعي بُت الرعايا كا١تواطنُت كبُت االمتيازات كاٟتقوؽ
فيم تكمن أىداؼ ا١تشاركة السياسية للمرأة؟ كماىي أىم ٤تدداهتا اليت تعمل سواءا على : يطرح التساؤؿ التإب

. تعزيزىا أك تثبيطها؟ ٦تا ٬تعل ا١ترأة مواطنة من الدرجة الثانية

المحددات العامة : المطلب األول

ٗتتلف ا١تشاركة السياسية عن أنواع األنشطة األخرل من حيث ا٢تدؼ كالفائدة كالنشاط، كيوٌضح كل 
أف ا١تشاركة السياسية تتعلق باألنشطة اليت يقـو هبا ا١تواطنوف هبدؼ التأثَت على  من سيدىن فَتبا كنورماف نام

 إٔب أف Marie Thérèse Renard، ُب حُت تشَت مارم تَتز رينر 2اختيارات األشخاص ُب اٟتكومة
رجبل كاف أك امرأة موقف معٌُت، كأف يقـو بعمل ما، كأف يصبح  ىدؼ ا١تشاركة السياسية ىي أف يكوف لئلنساف

الشخص ا١تشارؾ جزء من ٚتاعة تعكس رغبة اآلخرين، حيث ٬تد الفرد نفسو يقتسم مع غَته ا١تسؤكلية، كيكوف 
 كيشَت عبد 3.ىناؾ أ٫تية للمعرفة كالعلم كالوعي، فغالبا ما تكوف ىناؾ فكرة أك عٌدة أفكار ٕتذبو للعمل مع غَته

ا٢تادم اٞتوىرم إٔب أف ا١تشاركة السياسية ىي العملية اليت يلعب من خبل٢تا الفرد دكرا ُب اٟتياة السياسية، كتكوف 
 عٌدة Berelson" بَتلسوف "  يورد كمن ٙتة 4.لديو الفرصة من خبل٢تا ليشارؾ ُب كضع األىداؼ العامة كا٧تازىا

 : خصائص للمشارؾ السياسي ىي

                     
                                                                                                                                                                                     
Lester W.Milbrath and M.L.Goel, political participation :how and why do people get involved in politics?. 
(Chicago,Rand Mc Nally , 1977) p 57. 
1Lester W.Milbrath and M.L.Goel, op.cit., p58. 

 : ١تزيد من التفاصيل يرجى االطبلع على 2
Sideny Verba, Norman H Nie, Participation in America : Political Democracy and social 
equality.(Chicago : The university of Chicago Press, 1987). 
3Marie Thérèse  Renard, la participation des femmes à la vie civique. (Paris : édition ouvrière, collection 
l’évolution de la vie sociale, 1965) p.34. 
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فحىت يكوف ا١تواطن مشاركا ٬تب أف يهتٌم باألمور السياسية العامة، كيساىم ُب : االىتماـ، ا١تناقشة، الدافع- 1
. النقاش الدائر حو٢تا، كيكوف لديو حافز أك دافع حىت يشارؾ ُب اٟتياة السياسية

يشًتط ُب ا١تواطن شركط ا١تعرفة كاإل١تاـ با١تسائل السياسية، كأف تكوف مشاركتو على ىدل ىذه ا١تعرفة  :ا١تعرفة-2
. من قناعة ٓتط سياسي ما، أك معارضة ٠تط سياسي ما

ا١تشاركة السياسية ال تكوف بدافع ا١تصلحة الشخصية لتحقيق منافع خاصة، بل تكوف إٯتانا ٔتبدأ يرتبط : ا١تبدأ-3
. با١تصلحة العامة

ٔتعٌت أف يكوف ا١تواطن عاقبل ناضجا، يعرؼ كيف يتصرؼ، كمن ا١تعلـو أف الدكؿ ال تعطي حٌق : الرشد-4
.  ا١تشاركة ُب االنتخابات إال بعد بلوغ سٌن الرشد، كبعضها يؤخر ىذا اٟتقٌ 

تتميز بعدة خصائص نوردىا ا من خبلؿ ا١تقًتبات التعريفية السابقة ١تفهـو ا١تشاركة السياسية، يٌتضح لنا، أنو
: كما يلى

ا١تشاركة سلوؾ تطوعي كنشاط إرادم، حيث أف ا١تواطنُت يقوموف بتقدًن جهودىم التطوعية؛ لشعورىم  -1
. كلية االجتماعية ٕتاه القضايا كاألىداؼؤبا١تس

ا١تشاركة سلوؾ مكتسب، فهي ليست سلوكان فطرينا يولد بو اإلنساف أك يرثو، كإ٪تا ىي عملية مكتسبة،  -2
 .يتعلمها الفرد أثناء حياتو، كخبلؿ تفاعبلتو مع األفراد كا١تؤسسات ا١توجودة ُب اجملتمع

 ا١تشاركة سلوؾ إ٬تايب كاقعي، ٔتعٌت أهنا تًتجم إٔب أعماؿ فعلية كتطبيقية كثيقة الصلة ْتياة ككاقع األفراد،  -3
 .فهي ليست فكرة ٣تردة، ٖتلق ُب األجواء كال هتبط إٔب مستول التنفيذ

ا١تشاركة عملية اجتماعية شاملة كمتكاملة، متعددة اٞتوانب كاألبعاد، هتدؼ إٔب اشًتاؾ كل فرد من أفراد  -4
اجملتمع ُب كل مرحلة من مراحل التنمية، ُب ا١تعرفة كالفهم، كالتخطيط كالتنفيذ، كاإلدارة كاالشًتاؾ، 

 .كالتقوًن كتقدًن ا١تبادرات، كا١تشاركة ُب الفوائد كا١تنافع
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ال تقتصر ا١تشاركة على ٣تاؿ أك نشاط كاسع من أنشطة اٟتياة، بل أف للمشاركة ٣تاالت متعددة  -5
اقتصادية كسياسية كاجتماعية، ٯتكن أف يشارؾ فيها الفرد من خبلؿ اشًتاكو ُب أحدىا، أك فيها كلها 

 .ُب آف كاحد
ا١تشاركة ال تقتصر على مكاف ٤تدد، كال تتقيد ْتدكد جغرافية معينة، فقد تكوف على نطاؽ ٤تلي أك  -6

 .إقليمي أك قومي
ا١تشاركة حق ككاجب ُب آف كاحد، فهي حٌق لكل فرد من أفراد اجملتمع، ككاجب كالتزاـ عليو ُب نفس  -7

الوقت، فمن حٌق كل مواطن أف يشارؾ ُب مناقشة القضايا اليت هتٌمو، كأف ينتخب من ٯتثلو ُب الرب١تاف، 
 .كأف يرٌشح نفسو إذا رأل ُب نفسو القدرة على القيادة، كالتعبَت عن مطالب ا١تواطنُت ُب اجملالس النيابية
فا١تشاركة ىي الوضع السليم للدٯتقراطية، فبل دٯتقراطية بغَت مشاركة، كما أف ا١تشاركة كاجب على كل 

مواطن، فهو مطالب بأف يؤدم ما عليو من التزامات كمسؤكليات اجتماعية ٕتاه قضايا ٣تتمعو؛ 
 .إلحداث التغيَت البلـز ٨تو التوجو التنموم ُب اجملتمع

ا١تشاركة ىدؼ ككسيلة ُب آف كاحد، فهي هتدؼ إٔب أف اٟتياة الدٯتقراطية السليمة، تقتضى مشاركة  -8
األفراد ُب ا١تسؤكلية االجتماعية، ٦تٌا يعٌت تغيَت سلوكيات كثقافات ا١تواطنُت ُب إتاه الشعور با١تسؤكلية 
االجتماعية، كما أهنا كسيلة لتمكينهم من لعب دكر ٤تورم، ُب النهوض باجملتمع ٨تو الرقي كالرفاىية، 

 .كا١تسا٫تة ُب دفع عجلة التنمية
 األىداؼ كا٠تصائص السابقة الذكر إٔب البحث عن بلورة ٤تددات ا١تشاركة السياسية للمرأة، إذ تؤدم بنا

تتلخص اددات العامة ُب ثبلث نقاط أساسية ىي . ٯتكن تصنيفها إٔب ٤تددات عامة كأخرل فردية ك٣تتمعية
. األىلية كطبيعة اٟتقوؽ السياسية للمرأة كدرجة الوعي لدل ا١ترأة

األىليـة : الفرع األول

ا سيكوف٦تٌا كأنواعها كاٞتدؿ الدائر حو٢تا  األىلية مفهـو ٬تدر بداية بياف عبلقة كطيدة  ٢تا كمعارؼ مفيدن
كضحت فيو أىلية ا١ترأة  ٖتليبل" رؤكؼ ىبة عزت "للمرأة، كحوؿ ىذا ا١توضوع  كتبت السياسية ا١تشاركة بقضية

 اليت الشرعية بالواجبات التكليف صحة فشرط الصبلحية، ىي األىلية: "بقو٢تا عٌرفتها للعمل السياسي، فقد



بن رحو بن عالل سهام. د  .دراسة في األطر النظربة والميدانية: التمكين السياسي للمرأة الجزائرية 

 

ألمانيا_برلين .المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 71  

 

مفاده  األىلية حوؿ لؤلصوليُت تعريفنا كأكردت ،1"بو يكلف أىبل ١تا ا١تكٌلف كوف ىو السياسي العمل ٖتتها يندرج
 ،2"شرعا يعتٌد بو كجو على منو األفعاؿ كلصدكر عليو، أك لو ا١تشركعة اٟتقوؽ لوجوب اإلنساف صبلحية أهٌنا"

 .3أداء كأىلية كجوب أىلية إٔب كقسموىا

 ٯتكن السياسي، ٔتعٌت البحث فيما العمل ىو آخر سياؽ ُب غَت أف الدراسة ىنا تستخدـ مفهـو األىلية
.  ُب اجملتمع اإلسبلمى السياسية األنشطة ١تمارسة ا١ترأة أىلية أم ،"السياسية األىلية" تسميتو

 كالوالية األمواؿ، على كا١تتعدية الذاتية الوالية ُب "كاملة" أىلية ا١ترأة بأىلية أقٌركا قد الفقهاء كاف إذا
 قد معظمهم اٞتزئيات فإف بعض ُب بينهم خبلؼ مع ا١تدنية األمور أم كالوصاية؛ كاٟتضانة الغَت على ا١تتعدية
 كقد. األىلية ناقصة اٟتاؿ ىذه ُب يركهنا ككأهنم ا١تختلفة، ٔتستوياتو السياسي العمل ١تمارسة أىليتها على ٖتفظ
 يا مب ك :أىل النار، فقلن أكثر رأيتكن فإنٍت  تصدقنالنساًء، معشر يا"ا  رسوؿ حديث إٔب ىذا الرأم استند
 من اٟتاـز ليلب الرجل أذىب كدين عقل ناقصات من رأيت ما العشَت، كتكفرف قاؿ تكثرف اللىعن ا؟ رسوؿ

                                                           
ص . (1995، 1، ط 18العا١تي للفكر اإلسبلمي، سلسلة الرسائل اٞتامعية، رقم   ا١تعهد: مصر). المرأة والعمل السياسي، رؤية إسالميةىبة عزت رؤكؼ، 1

32 .

. 32 ىبة عزت رؤكؼ، نفس ا١ترجع، ص2
 : ككاملة ناقصة :قسماف كىي كعليو، لو ا١تشركعة اٟتقوؽ لوجوب اإلنساف صبلحية فهي الوجوب، أىلية  أما3

 . اإلرث ُب اٞتنُت فقط، كحق لو اٟتقوؽ لوجوب اإلنساف صبلحية ىي الناقصة الوجوب فأىلية

  موتو إٔب كالدتو من لئلنساف تثبت كىي كعليو، لو ا١تشركعة اٟتقوؽ لوجوب اإلنساف صبلحية ىي الكاملة الوجوب كأىلية

 : ككاملة  ناقصة :قسماف أيضا كىي هبا شرعا، يعتد أفعاؿ منو تصدر ألف اإلنساف صبلحية فهي األداء، أىلية كأما

 كا١تضرة، ا١تنفعة بوجوه كأعلم عقبل منو أًب ىو من رأم على االعتداد هبا يتوقف أفعاؿ صدكر أك بعض، دكف األفعاؿ ببعض القياـ صبلحية ىي الناقصة األداء فأىلية
. ا١تالية العقود ُب ا١تميز الصيب كحاؿ

 مناط كىي الراشد، للبالغ الثابتة األىلية كىي غَته، رأم على تٌوقفها هبا شرعا كعدـ االعتداد مع منو األفعاؿ لصدكر اإلنساف صبلحية ىي الكاملة األداء كأىلية
 .الشارع من ا٠تطاب كتوجو الشرعية التكاليف

 ، علي99– 92ص ص  (1987الرسالة، مؤسسة :بَتكت .)الفقو أصول في الوجيز زيداف، الكرًن عبد : يرجى االطبلع على الشرعي الفقو ُب األىلية حوؿ
. 405- 404 صص  ،( 1982 العريب، الفكر  دار :القاىرة) 06ط . اإلسالمي – التشريع أصول ،ا حسب
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 :قلن الرجل؟ شهادة ؼ نص مثل ا١ترأة شهادية أليس :قاؿ ا؟ رسوؿ يا كعقلنا ديننا  نقصاف كما :قلن إحداكن،
 نقصاف من فذلك :قاؿ  بلى،:قلن كٓب تصم؟ ٓب تصلِّ  حاضت إذا أليس .عقلها نقصاف من فذلك قاؿ .بلى

 التفوؽ مقابل ُب ا٢تول، إتباع إٔب أخبلقهن كميلهن ُب من نقص النساء عليو طبع عما البعض فتحدث ،1"دينها
 أدل الذم األمر كىو ا١ترأة، بأنوثة قرينة صفة النقص اجملتمع، كاعتربكا بأعباء كهنوضهم الرجاؿ استعداد ُب الطبيعي

. 2"كاٞتزية كاٞتهاد كاٞتماعة الرجاؿ على ٬تب ٦تٌا تكليفهن بكثَت بعدـ الشرع إٔب ٗتفيف نظرىم ُب

 ذات الواجبات ببعض مرتبط ىو بل الزما، فطريا نقصا ليس الشريف اٟتديث  ُب3 إذف مفهـو النقص
 ٣تاالت ُب عالية قدرات ا كىبهن نساء كجود مع يتعارض كال ،"ا٠تاصة األىلية"ك " العامة" باألىلية الصلة

                                                           
 .483 ص ، 304 حديث ،1 ج .للصوم الحائض ترك باب الحيض، كتاب البخارم، صحيح  1
 : السياسية لؤلىلية ا١تختلفة ا١تستويات بُت تفرؽ ٓب اآلراء ىذه أف كيبلحظ  2

 كافة، للناس كالعامة اليومية السياسية با١تمارسة ترتبط اليت األىلية كىي العامة، كالشورل العامة كالبيعة العينية، الواجبات ُب ا١تسلمُت لكافة عامة أىلية فهناؾ -
 .الشرعية ا١تقاصد كحفظ اٞتماعة ُب العدؿ ميزاف كمراقبة اٟتقوؽ عن كالدفاع ا١تنكر، عن كالنهي با١تعركؼ األمر ُب األفراد مسئولية عليها كتبٌت

 ٖتتاج أهنا إال عامة أىلية كانت كإف كىي كاٞتهاد، عينية كاجبات معينة ظركؼ ُب تصبح قد اليت الكفائية كالواجبات ذاتو، الوقت ُب كخاصة عامة أىلية كىناؾ -
 . كاحد آف ُب كخاصة تسمى عامة كلذا الناس، من العامة كفاءة لرفع كتدريبا إعدادا

 على تنطبق كال كا١تمارسة، كا٠تربة بالدراسة مرتبطة تأىيلية كسبية جوانب ٢تا أف كما فطرية، قدرة تستلـز كىي كالواليات، الكفائية بالواجبات خاصة أىلية كىناؾ -
. أحد أم

. 200، 241 السابق، ص ا١ترجع زيداف، الكرًن عبد :انظر عوارض األىلية حوؿ

 :نوعي كنقص فطرم نقص فهناؾ العقل، نقص مستويات بُت التفرقة عدـ السياؽ هبذا ارتبط 3

 يتحملن إذ النساء؛ فيو يدخل كال ، األىلية عوارض من كىي باٞتنوف، كتنتهي بالسفو تبدأ قد متفاكتة بدرجات الذكاء أك العقل نقص فهو الفطرم النقص أما 
 . العامة الواليات توٕب كمسؤكلية كا١تدنية اٞتنائية كا١تسؤكلية الشرعي التكليف

 نقصا يكوف كقد ، باألىلية ٮتلُّ  ال كىو اٟتمل فًتات بعض أك النفاس أك اٟتيض دكرة ُب كما مؤقتا الفطرة على يطرأ عرضيا يكوف قد نقص فهو النوعي النقص كأما 
 تغادره، ا١ترأة تكاد ال حىت البيت جدراف بُت اال٨تصار مع كالرضاعة، كالوالدة باٟتمل كاالنشغاؿ خاصة معيشية ظركؼ نتيجة الفطرة على يطرأ األجل طويل عرضيا

 الوعي، باستثارة تداركو ٯتكن الذم النقص كىو كغَتىا، ا١تاؿ لقضايا اإلدراؾ كضعف اٟتياة ٔتجاالت الوعي قٌلة إٔب يؤدم ٦تا ا٠تارجي العآب عن التاـ كاالنقطاع
 كصلة اجتماعية حركة ا١تسلمة من ا١ترأة بو تقـو ما مع األقصى مداه ُب يتسق ال أنو كما االتصاؿ، ككسائل األعبلـ أجهزة تطور ظل ُب كامبل تصوره كيصعب

 في للمرأة المعنوية الحقوق موسى، عبود كامل. العامة باألىلية ا١ترتبط الوعي من البلـز األدىن اٟتد تٌوفر اليت كىي اٟتركة كالعيدين، اٞتامعة الصلوات كشهود الرحم
 .137 ، ص 1982كالقانوف، الشريعة كلية :األزىر جامعةدكتوراه غَت منشورة، رسالة .اإلسالمي التشريع
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 باألىلية منوط األمر ألف الرجاؿ، من فيها أفضل يكنٌ  قد بل الرجاؿ، كعامة بل النساء عامة مستول فيها ينقص
. 1ا٠تاصة كاألىلية الكسبية العناصر ذات

 الثانية كجعل الواحدة ا١ترأة شهادة قبوؿ على أكد بل ا١ترأة شهادة ُب يطعن ٓب القرآين النص أف ٍب
 فقط للتذكَت ىي الثانية ا١ترأة إذنا2" أف تضل إحداىن، فتذكر إحداىن األخرل:"جل جبللو قاؿ لبلحتياط حيث

 الشهادات منها فتتفاكت؛ الشهادات بقية أما ، األكٔب شهادة ىو الذم األصل إلغاء كليس االحتياط ُب زيادة أم
 الوصية، على كالشهادة الرجل، كشهادة فيها لشركطها ا١تستوفية ا١ترأة فوجود العدالة، فيها يشًتط اليت الكفائية

 العامة األىلية فيها كيفًتض الشهادة ا١ترأة يلـز كىنا اٟتدكد، ُب كالشهادة الزمة عينية شهادات تكوف قد كما
 اختبلؼ إٔب التفرقة ىذه غياب أدل كقد . القرآف ُب عاما "منكم" لفظ  استخداـ كاف لذا حدكثها، لفجأة
. كاضحا اختبلنفا ا١ترأة شهادة أمر ُب العلماء

 استدركت كقد ا١ترأة، ركاية قبوؿ على أٚتعوا قد فإهنم الشهادة بشأف العلماء اختبلؼ برغم أنو كيبلحظ
 من العديد اٟتديث ركاية ٣تاؿ شهد كما بعضهم نسيو ما ا رسوؿ عن فحفظت الصحابة على عائشة السيدة

 فمن الصحابيات ٧تد أمامة بنت أيب العاص، ٘تيمة بنت كىب، 3تابعيات أـ صحابيات سواء كن ادثات؛
أٝتاء بنت عبد الرٛتاف، : كغَتىن، أما التابعيات كالراكيات ٧تد.... خالدة بنت اٟتارث، ا٠تنساء، رفيدة األسلمية

 :تساؤال يثَت ٦تٌا. 4كغَتىن.... زينب بنت أيب سلمى، عائشة بنت سعد بن أيب كقاص، صفية بنت أيب عبيد
 اٟتوادث ُب شهادهتا كال تقبل الشريعة، فتضيع النقص على ٣تبولة كانت إذا للحديث ا١ترأة ركاية تقبل كيف

 إذ السياسية؛ األىلية على األٌدلة أحد ا١ترأة (أماف)إلجارة  – كسلم عليو ا صلى- الرسوؿ قبوؿ كيعد العارضة؟

                                                           
. 137 نفس ا١ترجع، ص موسى، عبود كامل 1

 .282 سورة البقرة اآلية 2
:  ١تزيد من التفصيل ٯتكن الرجوع أب3

هنضة مصر للطباعة كالنشر : مصر).راويات-أنصاريات-مهاجرات- : ص–صحابيات حول الرسول عبد الصبور شاىُت، اصبلح عبد السبلـ الرفاعي، 
 .297، ص(2005كالتوزيع،

. 422 عبد الصبور شاىُت، اصبلح عبد السبلـ الرفاعي، نفس ا١ترجع ، ص 4
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 أجيزت ك١تا تقديرىا، ُب كثق ١تا األىلية ناقصة ا١ترأة كانت كلو اإلسبلـ، دار ُب الكافر عهده على ا١ترأة أجارت
 أجازىا اليت اإلجارة حوادث بتكرار مستدلُت ا١ترأة أماف اٞتمهور أجاز كقد األيمة، ٔتصلحة متٌعلقة ٢تا تصرفات

. 1أبدا امرأة أماف يردٌ  ٓب فهو مرة من أكثر -صلى ا عيو كسلم-ا  رسوؿ

كمنها؛  ا١تهمة، التفصيبلت من ٣تموعة عرب يتم أف ٬تب للمرأة السياسية األىلية عن اٟتديث فعند إذف
 الرجاؿ يصيب أف ٯتكن العقل كالذم ُب ا١تستمر الفطرم النقص بُت كالتفريق النساء كفئات األىلية أنواع ذكر
 التكاليف أنواع ىي كما عنها اٟتديث يتم اليت الشرعية التكاليف طبيعة ىي ما ٍب العارض، النوعي كالنقص أيضا

 إٔب يؤدم باألىلية ا١تتعلقة ا١تسائل ُب التفصيل ألف البقية، على كاحد نوع تعميم كعدـ تفصيلها مع السياسية
 كما التكليف كنوع ٣تاؿ ىو كما خصائصها كما ا١تكلفة ا١ترأة من كٖتديد توضيح لذا كجب كاٞتبلء، الوضوح

 لؤلداء ا١تطلوبة الكفائية ا٠تصائص على بناء أف ترد يفًتض اليت األداء اشًتاطات ىي كما ، لو ينفع كما خصائصو
، غَت أف ا١تقاـ ىنا اليسعنا للتفصيل ُب  2كالتفصيل التخصيص دكف اٞتنسُت بُت التمييز تعميم أساس على كليس
 .ذلك

 بالباحث إٔب سيفضي شك ال ا١ترأة، أىلية حوؿ الطرح ُب ا١تنهجية ىذه مثل اعتماد أف كا٠تبلصة
 النصوص، بظاىر األحكاـ تعميم السياسة، كسينأل عن ُب ا١ترأة مشاركة كأنواع حاالت على اٟتكم ٗتصيص
كمن ٙتة فإٌف الواليات   العميقة كدالئلو كمربراتو كظركفو بأسبابو ا١تتعلقة النصٌ  ٔتقتضيات األخذ ٨تو ىذا كسيدفع

العامة تستلـز أىلية خاصة، كأٌف من النساء من ٯتلكن تلك األىلية كيصلحن لتحمل مسؤكلية ىذا الواجب 
الكفائي، كال حٌجة للرأم الذم يعارض ذلك، كإف كٌنا نظن كاقعينا أٌف عدد النساء البلئى ٯتكنهن ُب الواقع 

العملي اٞتمع بُت أعباء الوالية كمسؤكليات األيسرة قليل، مع مبلحظة أف قٌلتو اتملة ُب اجملتمع اإلسبلمي ال ٘تٌثل 
؛ إذ أف ٣تاالت فاعلٌيتها ُب الرؤية اإلسبلمية متنوعة 3ْتاؿ مؤشرنا على ضعف مشاركة ا١ترأة االجتماعية كالسياسية

كمتعددة، كال تقل أ٫تية كتأثَتنا؛ خاصة ُب ظل ا١تفهـو اإلسبلمي للممارسة السياسية الذم ٬تعل ما يسمى باجملاؿ 
. ا٠تاص أك ٣تاؿ األسرة مساحة كاسعة للنشاط كالتأثَت السياسي

                                                           
. 466 نفس ا١ترجع ، ص 1

 .21-20 خالد ٛتود العزب، ا١ترجع السابق، ص ص  2
 .99 صىبة عزت رؤكؼ، ا١ترجع السابق، 3
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طبيعة الحقوق السياسية للمرأة  :الفرع الثاني

لقد ثار جدؿ كبَت بُت فقهاء القانوف حوؿ طبيعة اٟتقوؽ السياسية للمرأة فمنهم من رآىا مشكلة قانونية 
فقهية صرفة تعاِب ُب إطار القوانُت كاألعراؼ الدكلية بعيدة عن الواقع االجتماعي كمنهم من رآىا غَت ذلك ْتيث 

كلتحليل ىذه ....اعترب أف اٟتقوؽ السياسية تدرس ُب إطار الطبيعة كا١تعطيات االجتماعية داخل األسرة كالدكلة 
اجتماعية ثانيا –اآلراء ارتأينا التعرض إٔب طبيعة اٟتقوؽ السياسية كمشكلة قانونية أكال ٍب كمشكلة سياسية 

. سياسية -اجتماعية-لنخلص إٔب الرأم الراجح القائل بأف طبيعة اٟتقوؽ السياسية للمرأة ىي مسألة قانونية

الحقوق السياسية مشكلة قانونية : أوال

يرل أنصار ىذا الرأم أف مسألة منح ا١ترأة حقوقا سياسية كخاصة حق االنتخاب يقـو على ا١تبادئ 
، كيعلنوف أف االنتخاب يعٌد ٔتثابة (مبدأ سيادة األمة)تأسيسا على منطق ا١تبدأ الدٯتقراطي  القانونية كالدستورية

كظيفة كليس ْتق، كما على ا١تشرع إال أف يقرر صفة الناخبُت سول لؤلقلية أم تلك الفئة ا١تمتازة القادرة على 
كيذىبوف إٔب القوؿ أيضا أنو ال يصٌح للمشرع الدٯتقراطي فرض قيود ٘تنع النساء من . 1القياـ بأعماؿ تلك ا١تهمة

التمتع هبذا النوع من القيود ْتيث أنو حُت يباح لئلنساف توٕب اٟتقوؽ ا١تدنية يباح لو أيضا أف يتؤب حقوقو 
االنتخابية اليت ىي جوىر اٟتقوؽ السياسية اليت من خبل٢تا يعطى للشخص حق االشًتاؾ ُب إدارة شؤكف الببلد، 

. كاالنتخاب حق ككاجب يكرسو الدستور

كيستنتج من ىذا الرأم أف البحث ُب مسألة منح اٟتقوؽ السياسية للمرأة يقتضي البحث أكال ُب القواعد 
العامة اليت تنظم األشخاص ا١تؤىلُت لبلنتخاب، كمدل توفر الشركط القانونية فيهم، ك ٔتا أف كل فرد عاقل ٬تب 

أف يكوف لو قسط من االشًتاؾ ُب شؤكف اٟتكم، كاعتبار ا١ترأة فرد عاقل فهي غَت مقصية من ىذه ا١تشاركة 
. 2السياسية كالقانونية كفق مبدأ ا١تساكاة

                                                           
 .120، ص (1997مكتبة دار الثقافة كالنشر كالتوزيع، : األردف). الوجيز في حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية غازم حسن الصبار يٍت، 1
 مذكرة ماجستَت غَت منشورة ُب القانوف العاـ، .الحقوق السياسية للمرأة في النظام اإلسالمي والنظم السياسية المعاصرةبوحسوف عبد الرٛتن، 2

 .101، ص 2009-2008كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية ، جامعة كىراف، 
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غَت أف ىذه النظرية القانونية ال ٗتلو من النقص ْتيث ال يعقل أف يتٌم البحث ُب القواعد العامة اليت 
تنٌظم ىيئة الناخبُت أك البحث عن طبيعة االنتخاب ىل ىو حق طبيعي، أـ ىو ٔتثابة كظيفة ٔتعزؿ عن القول 

كىذا ما ٝتح بظهور نظرية أخرل تأخذ بعُت االعتبار ...االجتماعية كالسياسية السائدة ُب البيئة االجتماعية
. العوامل االجتماعية كالسياسية اليت تفسر منح ا١ترأة حقوقها ا١تدنية كالسياسية

سياسية -الحقوق السياسية للمرأة مشكلة اجتماعية: ثانيا

يرل أنصار ىذا الرأم أف مشكلة منح ا١ترأة حقوقها السياسية ال ٬تب أف نلمس حٌلها كفقا ١تبادئ 
قانونية أك فقهية، أك كفق ما يقضي بو منطق ا١تبدأ الدٯتقراطي أك الطبيعة القانونية ٟتق االنتخاب إ٪تا ا١تشكلة 

ينبغي تفسَتىا على ضوء ظركؼ البيئة االجتماعية كالسياسية، فمن ا٠تطر على مستقبل الببلد ككياهنا أف ندعو 
. عامة الشعب إٔب االشًتاؾ ُب الشؤكف العامة دكف أف ٭توزكا قسطا من النضج السياسي

يقوؿ بارتلمي هبذا الصدد أف كيفية تنظيم ىيئة الناخبُت ٓب يكن ٙترة التحليل القانوين، إ٪تا ىي النتيجة 
الدستورية ٟتالة القول االجتماعية ُب بلد معٌُت ُب زماف معٌُت، كأف معٌدؿ اشًتاؾ الشعب ُب إدارة الشؤكف العامة 

ىو أمر يتوقف على درجة الًتبية السياسية للشعب، فكٌلما كانت الًتبية متقدمة، كاف كاجبا أف يكوف ذلك 
االشًتاؾ أكرب، كالشعب ال يقول على االحتفاظ ٔتا ٭تصل عليو إال بقدر ما ٯتكنو من ذلك معدؿ نضجو 

. 1السياسي

كيضيف أف التمييز بُت األفراد بسبب صفاهتم ا٠تلقية كمؤىبلهتم ال يعٌد مناقضا ١تبدأ ا١تساكاة ألف 
الدٯتقراطية سواءا ُب فرنسا أك غَتىا قد أخذت بنظاـ االقًتاع ا١تقيد أم أهنا سلكت مسلك التمييز بُت األفراد 

، فبل نظرية سيادة امة كال مبدأ ا١تساكاة كال 1917أماـ حق االنتخاب، كقد كاف ذلك ىو الشأف ُب إ٧تلًتا سنة 
 .الطبيعة القانونية لبلنتخاب كافية ٟتٌل تلك ا١تشكلة

كمن ٙتة يتضح أف بارتلمي أقر بوجود عوامل أثرت ُب البيئة االجتماعية كالسياسية ُب الببلد األكركبية 
خاصة كاليت كاف من شأهنا أف تؤدم بدساتَت تلك البلداف إٔب إقرار حق االنتخاب للمرأة، فمن الواجب على كل 

                                                           
. 102بوحسوف عبد الرٛتاف، نفس ا١ترجع، ص  1
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من يريد معاٞتة مشاكل ا١ترأة السياسية أف يقف بوضوح على ٚتيع ا١تقومات الطبيعية، كأف يبحث ُب كيفية تعديل 
. 1تلك الظركؼ االجتماعية كفق ما يتفق كالطبيعة اليت تساعدىا على النمو

السؤاؿ ا١تطركح ىنا ىل ٯتثل اشًتاط توافق حقوؽ ا١ترأة مع  مبادئ الشريعة عائقا أماـ حصوؿ ا١ترأة على 
 مكتسباهتا الواردة ُب مواثيق حقوؽ اإلنساف اٟتالية؟

لئلجابة عن ىذا السؤاؿ كلكي تصبح الصورة أكثر كضوحا ٬تب التذكَت أكال باالتفاقية الدكلية ١تنع 
 كنصت على ٣تموعة من ا١تبادئ رأت االتفاقية أف 1979التمييز ضد ا١ترأة اليت دخلت حيز التنفيذ منذ عاـ 

 .احًتامها كفيل بإيفاء ا١ترأة حقوقها ُب كل أكجو اٟتياة

حق االنتخاب كاٟتق ُب توٕب : كتتلخص ىذه اٟتقوؽ ُب حق ا١ترأة ُب ا١تشاركة ُب العمل السياسي بشقيو
الوظائف السياسية كاإلدارية، كما نصت على حقها ُب ا١تلكية كما يتبعو من اعًتاؼ بأىليتها إلبراـ العقود كٖتٌمل 

كذلك تنص االتفاقية على العدالة بُت الرجاؿ . اٟتقوؽ كالواجبات كحقها ُب العمل كالتعليم الذم يؤىلها ألدائو
كالنساء ُب القوانُت ا١تنظمة لؤلسرة ْتيث يصبح الزكجاف متساكيُت ُب اٟتقوؽ كالواجبات ُب كل ما ٮتص شؤكف 

 .األسرة ٔتا ُب ذلك رعاية األطفاؿ كإدارة الشؤكف ا١تنزلية

لكن ٔتا أف الدكؿ ال تشغل كل الساحة االجتماعية كاالقتصادية بل تشاركها األنشطة االقتصادية 
كاالجتماعية ا٠تاٌصة، فعلى الدكلة أف توفر اٟتماية القانونية للمرأة حىت ال تتعرض للتمييز ُب ٦تارستها ٢تذه 

١تاذا أبرمت ىذه االتفاقية كماذا ٘تثل ُب التاريخ األكركيب كالبشرم كما : األنشطة، كىنا يتبادر إٔب الذىن سؤاؿ ىو
 مدل حاجتنا ٢تا كعرب مسلمُت؟

ُب الواقع ٘تثل ىذه االتفاقية التحوؿ الذم طرأ على كضع ا١ترأة األكركبية بُت هنايات القرف التاسع عشر 
ككقت متأخر من القرف العشرين، ألف ا١ترأة األكركبية قبل ىذا التاريخ كانت ٤تركمة من اٟتقوؽ السياسية 

كالتصويت ُب االنتخابات كتوٕب ا١تناصب السياسية كاإلدارية رغم أف بعض النساء اعتلت العركش ُب بعض دكؿ 
 ُب التعديل التاسع 1920 كالواليات ا١تتحدة عاـ 1919أكركبا، كٓب تنل النساء حق التصويت ُب إ٧تلًتا إال عاـ 
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أنو ال ينكر على مواطن الواليات ا١تتحدة أك من أية كالية بسبب الذكورة "عشر، حيث تنٌص الفقرة األكٔب على 
 كُب ما بعد ضمن ىذا اٟتق دستور 1944كفرنسا منحت اٟتكومة ا١تؤقتة النساء حق االنتخاب عاـ "  أك األنوثة
  1971.1 كسويسرا عاـ 1946

 عريضة تقدمت هبا امرأة تطالب ْتقوؽ ا١ترأة 1789كعلى سبيل ا١تثاؿ حينما أحاؿ ملك فرنسا عاـ 
السياسية لرب١تاف الثورة الفرنسية، ٓب تنل ىذه العريضة من النواب غَت التهٌكم، كنفس الوضع كاف عليو الدستور 
األمَتكي الذم كاف يقصر اٟتقوؽ السياسية علي الرجاؿ فقط مثل ما كرد ُب حكم اكمة األمَتكية العليا ُب 

 . اليت رأت أف االعًتاؼ ٔتواطنة ا١ترأة ال ٯتنحها اٟتق ُب ا١تشاركة السياسية1872قضية ماينر ضد ىابرست عاـ 
كقد تكرر نفس ا١تشهد ُب الرب١تاف اإل٧تليزم حينما تقدـ الكاتب كالسياسي اإل٧تليزم جوف إستورت مل عاـ 

 باقًتاح للرب١تاف اإل٧تليزم بتغيَت كلمة رجل إٔب شخص ُب قانوف اإلصبلح اإل٧تليزم الثاين ليشمل النساء 1867
. ٓب ٬تن من اقًتاحو سول السخرية

كالسبب ُب ذلك أف الفكر السياسي األكركيب منذ دٯتقراطية أثينا كاف ٣تمعا على عدـ إشراؾ ا١ترأة ُب 
كعلى سبيل ا١تثاؿ يقوؿ شارؿ لوم مونتسكيو، صاحب . الشؤكف السياسية كخاٌصة من يطلق عليهم علماء التنوير

نظرية الفصل بُت السلطات، ُب الفصل الثالث من كتابو ركح القانوف، ُب تربيره لعدـ إشراؾ ا١ترأة ُب العمل 
كما يقوؿ . السياسي، إف اليونانيُت قد اكتشفوا منذ كقت بعيد أف ا١ترأة ال ٘تلك شرؼ توٕب الوظائف العامة

الفيلسوؼ جاف جاؾ ركسو، صاحب نظرية العقد االجتماعي، إف طاعة النساء للرجاؿ جزء من قانوف الطبيعة 
كإف مطالبتهٌن با١تساكاة مع الرجاؿ خطأ فادح كإهنن ٔتحاكلتهن االستعبلء على حقوؽ الرجاؿ يثبنت أهنن أقل شأنا 

 .منهم

 كما ٓب تكن النساء ُب أكركبا تتمتع باٟتقوؽ ا١تدنية كخاٌصة حق ا١تلكية الذم ىو أ٫ٌتها حىت القرف 
كأيضا ٓب يكن مسموحا ٢تا  .التاسع عشر حُت صدكر التشريعات اإل٧تليزية ا٠تاصة ْتق ا١تلكية للنساء ا١تتزكجات

إال بالعمل ا١تنزٕب، كعلي سبيل ا١تثاؿ فحينما رفضت كالية إلينوم األمَتكية طلب امرأة أمَتكية ٦تارسة مهنة ااماة 
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 برر القاضي جوزيف برادٕب قرار اٟتكومة بقولو إف طبيعة ا١ترأة ا٠تجولة كاللينة ٕتعلها غَت مناسبة 1873عاـ 
. للكثَت من الوظائف ا١تدنية اليت قد تعرضها للفساد كإف العمل ا١تنزٕب ىو الوحيد الذم يتناسب مع طبيعة ا١ترأة
كبذلك ٓب يكن للنساء اٟتق ُب تعٌلم ا١تهن بغرض كسب العيش كإ٪تا يسمح ٢تٌن فقط بالتعليم االبتدائي و 

 .1األمية، أما ما يتجاكز ذلك كالتسجيل للجامعات فكاف على النساء اٟتصوؿ على موافقة الزكج أك األب

كيف غٌَتت أكركبا من موقفها ُب ىذا الوقت القصَت كتبنت فكرة االعًتاؼ : كالسؤاؿ الذم يطرح ىنا
باٟتقوؽ السياسية كا١تدنية للمرأة بعد أف كاف ساستها كفبلسفتها كرجاؿ دينها ٬تمعوف على ضركرة اٟتفاظ على 

 .دكر ا١ترأة كأـ كزكجة كيعتربكنو جزءا من قانوف الطبيعة

ُب الواقع لقد كقع ىذا االنقبلب دكف إرادة أحد، كما حدث ىو أف اٟترب األىلية األمَتكية كحركب 
أكركبا الكربل أدت إٔب خركج الرجاؿ للقتاؿ ٦تا خلق فراغا ُب القطاعات اإلنتاجية كاإلدارية، كاضطرت اإلدارات 
الغربية ١تلء الفراغ بالنساء، كلكي ٘تؤل النساء الفراغ كاف ٬تب أف ٮتضعن للتعليم كالتدريب، كْتصوؿ النساء على 

كبذلك رفضت . التعليم األكادٯتي كا١تهٍت كدربتهن ُب العمل العاـ اكتشفن أهنن لسن بأقل كفاءة من الرجاؿ
 .الكثَت من النساء النظاـ االجتماعي القائم ُب الغرب كبدأت ا١تطالبات بتغيَت دكر ا١ترأة ُب اجملتمع

بذلك فحقوؽ ا١ترأة اٟتالية ُب أكركبا ىي نتيجة صدؼ تارٮتية كليست نتيجة تطور فكرم أك ثورة 
كالثورات الكربل اليت عرفها التاريخ كاليت تتفق ٚتيعها على أهنا ردة فعل على مظآب اجتماعية كالثورة الفرنسية 

كالثورة الركسية البلشفية كالثورات العربية اٟتالية ألف كل ىذه الثورات كانت موجهة إٔب مصدر الظلم كىدفها 
ٖتقيق العدؿ االجتماعي، بينما اٟتركة النسوية ليست موجهة ضد الرجاؿ كإ٪تا ضد النظاـ االجتماعي، كال ترمي 

للعدالة االجتماعية بل ترمي إٔب مراجعة التوازف اجملتمعي، بإعادة تقسيم األدكار بُت الرجاؿ كالنساء ُب اٟتياة 

                                                           
 من القانوف ا١تدين الفرنسي ا١تعركؼ بقانوف 217أما كضعها ُب األسرة، فلقد كانت ا١ترأة األكركبية ٖتت كصاية الرجل، كعليها طاعتو، كىذا ما كرد ُب ا١تادة  1

كا١تادة .  كالذم ظل ساريا حىت القرف العشرين، كالذم يلـز ا١ترأة بطاعة زكجها كيضعها ٖتت كصايتو الكاملة ُب كل ما يتعلق بشؤكهنا ا١تدنية1804نابليوف لعاـ 
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كإعادة ترتيب اٟتقوؽ كالواجبات ْتيث ال تًتؾ ٣تاال لسلطة كسيطة بُت ا١ترأة كالدكلة ٯتثلها الرجاؿ، كبالتإب 
 .جوىر اٟتركة ىو إزالة ىذه السلطة الوسيطة

كبالعودة الشًتاط توافق حقوؽ ا١ترأة ُب ا١تواثيق الدكلية مع الشريعة اإلسبلمية لتصبح كاجبة التطبيق ُب 
الدكؿ العربية اإلسبلمية، فالغرض منو ىو ٕتسيد ىذه اٟتقوؽ كفقا لثقافة كمعتقدات اجملتمع اإلسبلمي حىت ال 

 كليس بغرض ا٢تركب من االلتزامات ٕتاه النساء، .تستخدـ حقوؽ ا١ترأة ذريعة لتدمَت األسرة نواة اجملتمع العريب
كألف حقوؽ ا١ترأة السياسية ُب ٣تتمعاتنا . ألف الدين اإلسبلمي ال ينكر حقوؽ النساء كما تتوىم ا١تنظمات الغربية

، ككذلك حقها ُب ا١تلكية منصوص عليو 12منصوص عليها ُب القرآف ُب آية بيعة النساء ُب سورة ا١تمتحنة اآلية 
ُب القرآف، كحقها ُب العمل خارج ا١تنزؿ ال ٭تتاج لثورة ألف السيدة خد٬تة أـ ا١تؤمنُت كانت تاجرة، كألف 

الصحابيات خرجن ُب الغزكات كداكين الرجاؿ، كألف طلب العلم فريضة على ا١ترأة كتعليمها كاجب على اجملتمع، 
 .كألف كضعها ُب األسرة ال يسقط اٝتها كال يضع حقوقها السياسية كا١تدنية كالشخصية ٖتت كصاية الرجاؿ

كلنا أف نتساءؿ ُب ىذا ا١تقاـ ىل نستطيع دراسة طبيعة اٟتقوؽ السياسية للمرأة كفقا ١تبادئ قانونية ٔتعزؿ 
. عن ا١تقومات االجتماعية ؟ كىل العكس صحيح؟
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: سياسية-الحقوق السياسية للمرأة مسألة قانونية واجتماعية: ثالثا

تعود أ٫تية حق االنتخاب ليس فقط لتدعيم ا١تنتخبُت ُب أداء دكرىم االنتخايب كلكن إلعطاء دفعة قوية 
.  1للدٯتقراطية، كونو سلوؾ أساسي كنتاج ١تقاكمة طويلة دامت أكثر من نصف قرف

كمن ٙتة فمن كاجب ا١تشرع دراسة النظاـ االجتماعي بشكل عميق قبل أف ٭تاكؿ تغيَت األنظمة 
كالقوانُت، ألف اضطهاد ا١ترأة ال يأٌب من كوهنا متفرغة ٟتياة البيت كاألسرة، كإ٪تا يأٌب من ٕتاىل القانوف ٟتقوقها 

كقصوره عن ٛتايتها كدليل ذلك أنو إذا كفل ٢تا اجملتمع ذلك بنصوص قاطعة لضماف مساكاهتا السياسية مع الرجل 
، لكن يبقى ىذا القوؿ نسيب لوجود عوامل كثَتة ك متشابكة تعيق ٘تتع ا١ترأة ْتقوقها 2ٟتققت جزءا كبَتا سعادهتا

. السياسية كاملة

كإذا عملت قوانُت االنتخاب ُب بعض البلداف العربية كاإلسبلمية خاصة على التوٌسع ُب الشركط ا١تقررة 
ٟتق االنتخاب توٌسعا غَت سليما، أك إضافة شركطا غَت عادية، كشرط اٞتنس ٔتعٌت يقتصر حق االنتخاب على 
الذكور دكف اإلناث، فإف ىذا الشرط يكوف مقررا ُب الدكؿ اليت ال تباشر فيها ا١ترأة دكرا ملموسا ُب اجملتمع، غَت 

أف ىذا الشرط سرعاف ما يلغى ٔتجرد أف تصل إٔب ا١ترأة إٔب ٖتقيق ىذا الدكر، أك ينجح ا١تدافعوف عن حقوؽ ا١ترأة 
ُب إقناع ا١تشرع بإعطاء ا١ترأة اٟتق ُب االنتخاب، فاألمر مًتكؾ إذف لتيار الرأم العاـ كالظركؼ االجتماعية 

. السائدة

 منح حق االنتخاب للمرأة ُب الدكؿ اإلسبلمية ا١تعاصرة مع قرب هناية الربع األكؿ من القرف  كيعود تاريخ
العشرين، كاختلفت طريقة تطبيقو كإقراره من بلد آلخر، كتٌعد تركيا ىي أكؿ بلد مسلم منح ا١ترأة حق االنتخاب 

، ٍب تبعتها األردف، فتونس ٍب سوريا كلبناف 1956  أما مصر فمنحت ا١ترأة حق االنتخاب سنة 1963عاـ 

                                                           
. 163، ص ( 1986دار النهضة العربية، : القاىرة). الحقوق السياسية للمرأة في اإلسالم والتشريع والفكر المعاصر ٤تمد أنس جعفر قاسم، 1
منشأة ا١تعارؼ باإلسكندرية، د ت : مصر). الحقوق السياسية للمرأة في اإلسالم مع المقارنة باألنظمة الدستورية الحديثةعبد اٟتميد الشواريب،  2
.  101، ص (ف



بن رحو بن عالل سهام. د  .دراسة في األطر النظربة والميدانية: التمكين السياسي للمرأة الجزائرية 

 

ألمانيا_برلين .المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 82  

 

، كتأخرت دكؿ ا٠تليج؛ فنجد مثبل أف ا١تملكة العربية السعودية منحت ا١ترأة حق االنتخاب فقط 1كاٞتزائر فالعراؽ
 أمر ملكي ينٌص بأف تكوف ا١ترأة عضوان يتمتع باٟتقوؽ 2014 ديسمرب 12 ُبُب السنة ا١تاضية حيث صدر 

من مقاعد العضوية كحدو أدىن، كيضم اجمللس  (%20)الكاملة للعضوية ُب ٣تلس الشورل، كأف تشغل نسبة 
كما أيقرت   عضو ىم ٣تموع أعضاء ٣تلس الشورل السعودم150امرأة من أصل  (30)اٟتإب ُب عضويتو 

 .20152مشاركة ا١ترأة ُب الًتشح كاالنتخاب لعضوية اجملالس البلدية اعتباران من دكرة ديسمرب 

نستنتج ُب ختاـ ىذا الفرع أف طبيعة اٟتقوؽ السياسية للمرأة ال ٖتٌدد كفق أحكاـ القانوف اليت تلـز على 
ا١تشرع أف يعتمد أثناء بنائها على النصوص التنظيمية ا٠تاصة بتشكيل ىيئة الناخبُت، بل ينبغي أيضا االلتفاتة إٔب 

القول السياسية كاالجتماعية السائدة ُب اجملتمع كاليت تساىم ُب نضجو السياسي كٖتدد مدل قدرتو على فهم 
. كاستيعاب حقوقو السياسية

درجة الوعي النسوي : الفرع الثالث

 اإلدراؾ كىو كاعية معرفة ا٠تاصة كظركفها ٣تتمعها ُب بوضعها ا١ترأة معرفة النسوم الوعي تعريف يتضمن
 إدراكا بالضركرة ليس كاالجتماعية، كىو الطبيعية خصوصيتها ٢تا اجملتمعات داخل كفئة ا١تختلف لوضعها اٞتيد

ا أيذيفه كىاًعيىةه }: ، لقولو تعأب3مفتعبل ا لىكيٍم تىٍذًكرىةن كىتىًعيػىهى  بتكوينها أساسا مرتبطة كقضايا مشاكل فللمرأة. 4{لًنىٍجعىلىهى
 كوهنا الرجاؿ دكار أعن ما نوعا ٗتتلف كاليت هبا، ا١تنوطة االجتماعية كاألدكار ا١تهاـ كبنوع كالنفساين البيولوجي
 األشكاؿ ككل االجتماعية التنشئة ُب كىاـ أساسي فدكرىا األطفاؿ، كتنشئة البيت رعاية عن األكٔب ا١تسؤكلة

                                                           
1Une chronologie mondiale de la reconnaissance aux femmes des droits de voter et d'être candidates.   sur le site 
http://www.ipu.org/wmn-f/suffrage.htm. / http://www.ipu.org/PDF/publications/wmn45-05_fr.pdf consulté le 
14/05/2015. 

ا١ترأة ُب السعودية، عن موقع كزارة الداخلية للمملكة العربية السعودية على الرابط 2
http://www.saudi.gov.sa/wps/portal/SaudiPages/Pages/saudiWomen 22/09/2015 بتاريخ. 

ص  (2002دار الفكر ا١تعاصر، : دمشق)1ط . إلغاء التمييز الثقافي واالجتماعي بين الجنسين: المرأة والجندراميمة أبو بكر، شَتين شكرم، 3
16 .

. 11اآلية : اٟتاقػة سورة 4

http://www.ipu.org/wmn-f/suffrage.htm.%20/
http://www.saudi.gov.sa/wps/portal/SaudiPages/Pages/saudiWomen
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 ُب التفكَت على قدرهتا من نابعا حقيقيا الوعي ىذا يكوف أف ٬تب كما كالسياسية، الدينية للتنشئة األخرل
لتحقيق  كيستغلو ٭ترٌكو من ىناؾ ٔتعٌت مفتعبل أبدا يكوف كال هبا، تبوح أف ٬تب كمىت عبلجها ككيفية مشاكلها
. للمرأة الفعلية كالغايات األىداؼ عن ٗتتلف كغايات أىداؼ

 اميمة الدكتورة حيث ترل ا١ترأة، لدكر النساء أك هتميش من انفصالية رغبة عن النسوم ال يعرب كالوعي 
 ما يوٌلد كىذا كالتهميش كالفصل التفرقة عن األكؿ ا١تسؤكؿ ىو كأعرافو كأفكاره ٔتؤسساتو اجملتمع أف بكر أبو

 النساء؛ فالوعي فئة سول منها ال تعاين سياسية أك اجتماعية أك اقتصادية أك اجتماعية مشاكل ٙتة بأف اإلدراؾ
 بكل العامة اٟتياة ُب اال٩تراط مرحلة إٔب كالوصوؿ التفرقة كإهناء ا١تشاكل ٢تذه حلوؿ إ٬تاد إٔب يقود النسوم
 كقضايا خاصة قضاياىا ُب ا١ترأة فرأم كالعدؿ، التكافؤ من كاحد مستول كعلى كنساء، جوانبها كل كُب أبعادىا
 كالتوجيو التخطيط ُب ٕتربتهما كيثرم ا١تنسية أك ا١تغفلة من األمور الكثَت إٔب كاجملتمع الدكلة ينٌبو عامة اجملتمع
  1.أمور اجملتمع تنظيم على كثَتا كيساعد كا١تراقبة

 كٯتكن إرجاع مظاىر 2أما الوعي فهو إدراؾ ا١ترء لذاتو ك١تا ٭تيط بو إدراكا مباشران كىو أساس كل معرفة
كيشتق النزكع كاإلرادة، : الوجداف أما ثالثها: اإلدراؾ كا١تعرفة، ثانيها: الشعور أك الوعي إٔب ثبلثة أقساـ  أك٢تا

: مفهـو الوعى ُب اللغة العربية من الفعل كعى، فقد كرد َب قاموس ٤تيط ايط، كعى الشيء كاٟتديث يعيو كعيان 
فالوعى يعٌت . ناىز اإلدراؾ: حفظو كٚتعو، ككعى الغبلـ: حفظو كتدبره كقبلو كٚتعو كحواه، كأكعى الشيء كالكبلـ

 3.إهنا حالة إدراؾ الشيء كتعقلو. لغة اإلحاطة بالشيء كحفظو كاستيعابو كالتعامل معو أك تدبره

كالىت  Conscientia إٔب الكلمة البلتينية Consciousness أما ُب اللغة اإل٧تليزية، فًتجع كلمة الوعى
، إف الوعى ظاىرة متعددة األكجو، كتيستخدـ العديد من  Shared Knowledge تعٌت حرفيان ا١تعرفة ا١تشًتكة

 ، Consciousness ،conscious aware ofا١تصطلحات لوصف جوانبها ا١تختلفة، مثل 
experience فكل ىذه الكلمات ٢تا معاف ٥تتلفة َب سياقات ٥تتلفة كبالنسبة ألشخاص ٥تتلفُت، كبالتأب ،

                                                           
 .اميمة أبو بكر، شَتين شكرم، نفس ا١ترجع1
 .9، ص ( 2000دار القلم ، : دمشق ) 01ط . تجديد الوعيعبد الكرًن بكار،  2
 .226، ص(2005ا١تركز الثقاَب العرىب، : ا١تغرب). اإلنسان المهدور، دراسة تحليلية نفسية اجتماعيةمصطفى حجازل،  3
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فقد كثرت اجملاالت اليت يضاؼ إليها الوعي، فهناؾ فإف التعميمات حوؿ معناىا يصبح بالضركرة ٤تدكد القيمة، 
.  1الوعي االجتماعي كالوعي الطبقي كالوعي السياسي

كىى تشمل ا١تعتقدات ... النظرة إٔب العآب ىي أحد جوانب الوعي"كآخركف أف  Schlitz كما يرل شليتز
كاالفًتاضات كا١تواقف كالقيم كاألفكار الىت تشكل ٪توذجان شامبلن للواقع، كىى تشمل أيضان صياغات كتفسَتات 

 . 2"ا١تاضي كاٟتاضر كا١تستقبل

ىذا، ككفقا ن ١تفهـو الوعي السياسي بشكل عاـ يشَت الوعي إٔب العوامل ا١ترتبطة بالبيئة اإلنسانية كمعرفة 
اإلنساف بتلك البيئة من ٚتيع النواحي معرفة كاعية ْتيث يستطيع ٖتليلها كمعرفة نتائجها، كمن أجل التعرؼ على 
طرؽ اكتساب الوعي السياسي لدل ا١ترأة نوضح دكر نوعُت من مؤسسات التنشئة السياسية األكلية منها العائلة 

على دكر الوالدين كاألسرة ُب تنشئة الطفل السياسية، كذلك  (دكركاًن)فقد أكد عآب االجتماع الفرنسي . كا١تدرسة
ألف ٚتيع ا١تكونات الثقافية األكٔب تكوف من األسرة كالوالدين، فالعائلة ىي البداية األساسية كاألكٔب للبنية 

: 3السياسية للطفل، كما يشَت دافيد ايسنت إٔب ثبلث مراحل ضركرية ُب حياة الطفل السياسية كىي

حينما يشعر الطفل بوجود عآب سياسي كمواقع  :- (Politisation)– مرحلة التسيس  -1
 . سياسية ُب ٤تيطو االجتماعي

حيث يدرؾ الطفل من خبلؿ تعرفو على :- (Personnalisation)– مرحلة الشخصية  -2
بعض الوجوه السياسية ك اليت تكوف ٔتثابة نقاط اتصاؿ مع النظاـ، كنرل ىذه ا١ترحلة بصورة 

كاضحة كجلية ُب منطقة الشرؽ األكسط أين األنظمة ا١تلكية حيث يولد الطفل كينشأ ُب ظل 
أكثر من عمره كىو مع نفس  كجود سلطة حاكمة كقد يصل الطفل إٔب سن العشرين أك

 . الزعيم كنفس األسلوب ُب تلك السلطة

                                                           
1 Banks, William P., ed., Encyclopedia of Consciousness, )Academic Press, Elsevier Inc., Oxford, UK, 2009(. 
p.157. 
2 Schlitz, Marilyn Mandala, (et al.),Worldview Transformation and the Development of  
Social Consciousness, Journal of Consciousness Studies, 17, No. 7–8, 2010. p.18-21. 

 .127، ص ( 1968مطبعة جامعة بغداد، : العراؽ ).المالمح العامة لعلم االجتماع السياسيإحساف ٤تمد شفيق العاين،   3
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عندىا ينظر الطفل للسلطة من :- (Idealistion)مرحلة تصوير كتكوين قيم ٤تددة  -3
خبلؿ بعض كجهات النظر اليت كٌوهنا عنها كأف تكوف مقبولة لديو أك يرفضها شعوريان ك٘تلكو 

.  بردكد فعل معينة مرضية أك غَت مرغوبة فيها
كُب ا١تراحل البلحقة ٭تقق الفرد نوعان من االستقبلؿ ُب آرائو حوؿ األفكار كا١تعتقدات ا١توجودة ُب ٤تيطو 
االجتماعي كالسياسي، إال أف اجملتمعات النامية غالبا ما تشهد السلطة األبوية ا١تطلقة كذلك بفرض رب األسرة 
نوعا معينا من ا١تعتقدات ُب ذىنية الطفل، أم أف الولد ٬تب أف يتبع طريقة تفكَت األب كىذا األمر يعٌد أحد 

إفرازات السلبية لبلستبداد السياسي ُب ا١تنطقة ككذا الصورة النمطية عن ا١ترأة، أين ٧تد دكما تلك الصورة الدكنية 
 ٠تضوع األـٌ ألكامر األب دكف أم نقاش ٦تا يغٌذل تلك الصورة النمطية، ككذا ما ٬تعل األب متحٌفظا حوؿ

ا١تعتقدات السياسية ألفراد أسرتو، كمن خبلؿ تقٌدـ الطفل ُب العمر أم الوصوؿ إٔب عمر ا١تدرسة كعندىا تبدأ 
.  ا١ترحلة الثانية من التوعية السياسية للطفل

تعد ا١تدرسة عامبلن آخر من عوامل التنشئة السياسية اليت تساىم ُب اكتساب الوعي السياسي ضمن 
حيث ٘تثل  (العائلة)ا١تؤسسة األكلية للتنشئة السياسية، كللمدرسة دكر ىاـ ُب تنشئة السلوؾ السياسي للفرد بعد 

.  دكر ا١تدرسة ُب صياغة األفكار كاالٕتاىات ا١توجودة ُب اجملتمع من خبلؿ كسائلها كأدكاهتا ا١تعركفة

 على دكر ا١تدرسة باعتبارىا النظاـ الًتبوم الرٝتي Mariamكقد أكد عآب السياسة األمريكي مارياـ 
، كأف التبلميذ يكتسبوف أكٔب عمليات التنشئة من خبل٢تا فا١تدرسة ىي اليت 1الذم يقـو بعمليات التدريب ا١تدين

تعمق من شعور األفراد لبلنتماء إٔب اجملتمع كتساىم ُب بناء شخصية الطفل كتثقيفو عن طريق فهم العادات 
خاصة من خبلؿ مواد الًتبية ا١تدنية كا١تطالعة كالًتبية اإلسبلمية اليت . كالتقاليد كٕتعلو عضوان مشاركان ُب اجملتمع

. ٭تاكؿ ا١تعلم من خبل٢تا تصحيح ا١تفاىيم ا١تغلوطة لدل الطفل

                                                           
 .412، ص ( 1988دار الكندم ، : األردف) 01ط . دراسات الفلسفة السياسيةأٛتد ٚتاؿ ظاىر،   1
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كللمناىج الدراسية كالكوادر العلمية كالطلبة أثرىم على اكتساب الوعي السياسي، حيث يتطلب جعل 
ا١تدرسة منربا لتعليم الفرد ا١تفاىيم ا١تدنية جهود مشًتكة من قبل اإلطارات العلمية من ا١تدرسُت ككذلك السلطة 

. السياسية اليت ترغب ُب االنفتاح السياسي

ضف إٔب ما سبق، اٞتامعة اليت تعٌد بدكرىا أىم مؤسسة إلنتاج اإلطارات كاألفكار كتطوريهما ككذلك 
توليد٫تا، كللجامعة دكر حيوم كبارز ُب حياة اجملتمعات البشرية كقد قامت هبذا الدكر الفعاؿ ُب البلداف ا١تتقدمة 
من خبلؿ مشاركتها ُب صنع القرار السياسي للمجتمع، كعادة ما كانت اٞتامعات ٔتثابة قوة ضغط على اٟتكومة 
من خبلؿ تقييد بعض ٦تارستها السياسية، ك٘تارس اٞتامعة دكرىا اال٬تايب إذا ما ًب الربط بُت ا١تعرفة كاإلنتاج، أم 
ربط اٞتامعة هبمـو كمشاكل اجملتمع كالعمل على تثقيف ا١تواطنُت ككضع ا٠تطط كالربامج التنموية كالعملية كمراكز 
األْتاث اليت تعمل على زيادة الوعي السياسي كنشره بُت الطلبة كاجملتمع، كيظهر دكر اٞتامعة ُب اكتساب الوعي 

السياسي من خبلؿ اىتمامات اٞتامعة باألحداث كالظركؼ السياسية اليت ٯتر هبما اجملتمع، كخاصة ُب العلـو 
. اإلنسانية

السياسي ٔتا فيو الوعي  الوعي يساعد كيف :ىي ا١تفهـو ٢تذا التعرض من إليها الوصوؿ ا١تراد كاإلجابة
 كفيل نسائي كعي كجود ىل ٔتعٌت سياسيا؟ ٘تكينها عملية النسوم على تفعيل ا١تشاركة السياسية للمرأة كٖتقيق

 الغرض؟ ىذا ٖتقق فعالة كسيلة إٔب ك٭تولو يدعمو من إٔب ْتاجة النسائي الوعي ىذا أف أـ بذلك

 األبوم اجملتمع الذم تعرضت لو ا١ترأة من كالتسلط القهر ظل نعود إٔب الفًتة االستعمارية ُب اٞتزائر كُب
كالنفع،  اإل٬تاب منو كال نتوخى كالبلورة النمو متكامل نسوم كعي كجود نتصور أف ال ٯتكن االستعمارية، كالقول
 1961 إٔب 1901 من ا١تمتدة الفًتة ٘تيزت حيث للغاية، سيئة كانت كتطوره الوعي ىذا لتفتح التعليم فظركؼ
 لغة ىي العربية اللغة تكن كٓب بالعلم االنتفاع من األىإب االستعمارية اإلدارة منعت حيث لآلماؿ، ٥تيبة ْتقائق
 إلدارة ا١توالُت اٞتزائريُت ألبناء بو مسموحا ككاف التعليم الفرنسية ىي اللغة الوحيدة كالرٝتية، اللغة كانت بل التعليم

 طالب الصدد عرٌب أٛتد هبذا استيطانية، أىداؼ ذات أغراض فرنسية كذات التعليم برامج حيث كانت االحتبلؿ
 كذلك عملت بل شخصيتو، كمسخ أرضو من اٞتزائرم اإلنساف بتجريد تكتف ٓب فرنسا أف)اإلبراىيمي بقولو 

 كُب العربية تعلم كانت اليت كا١تدارس ا١تساجد إغبلؽ ُب التخرييب عملها ٕتلى كقد كالعقوؿ، األفئدة إفساد على



بن رحو بن عالل سهام. د  .دراسة في األطر النظربة والميدانية: التمكين السياسي للمرأة الجزائرية 

 

ألمانيا_برلين .المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 87  

 

 الثقافة على فرنسا قضت نفوسهم، كىكذا ُب ا١تقاكمة ركح كغرس الشباب لتثقيف مراكز كانت ألهنا الزكايا ىدـ
. 1(كتنميها تغذيها كانت اليت الركافد ٚتيع الثقافة تلك عن قطعت عندما اٞتزائرية

 ا١تثقفُت، مقطوعة من مزيفة ٩تبة تكوين ىو  كأضاؼ أيضا أف ا٢تدؼ الذم كاف يرمي إليو االستعمار
 باالغًتاب النخبة ىذه تشعر ْتيث العقائدية بالبوفارية "غوٌب جوؿ"ٔتا أٝتاه  تصاب الشعبية، اٞتماىَت عن

 الوطنية ا١تنظومة من العربية اللغة إقصاء ببلدىا، إف لتقاليد كتتنكر كطنها أبناء عن كاالجتماعي، فتنعزؿالثقاُب 
 لكل جامع عامل أىم على القضاء كأخَتا العربية اٞتزائرية الشخصية كركائز مقومات أىم على القضاء غرضها

 ذلك ٢تم يتحقق لن انو صوره، كعرفوا بكل كاالضطهاد لبلستبعاد الرافض اإلسبلمي، الدين كىو اٞتزائر أبناء
 2.االستعمارية ا١تدرسة طريق عن سول

 ألبناء تسمح ككافية الزمة أمواال تنفق ٓب فرنسا أف "الثائرة اٞتزائر "3كتاهبا غليسي ُب الحظت جواف لقد
 %ك من اٞتزائريُت  فقط%9أف إٔب تشَت 1943 إحصائيات ألف الثانية العا١تية اٟترب خبلؿ بالتعليم اٞتزائر
  إف4.% 90على  تربو 1954 عاـ األمية نسبة ككانت كالكتابة القراءة يعرفوف كانوا اٞتزائريات من  فقط2.1
 االقتصادم كالتكنولوجي التقدـ أساس النساء كونو فئة ُب التعلم انتشار بدرجة مرتبط النسوم الوعي تبلور

 التعليم يعترب ك٢تذا السبب تعليمية، فجوة سول ا١تتخلفة كالدكؿ ا١تتقدمة الدكؿ بُت التنموية الفجوة كما كالفكرم،
 التحديث عملية لدفع ملحٌ  مطلب فهو خاص، بشكل النسوم كالوعي عاـ بشكل الوعي ظهور شركط من شرطا

. الوظيفي التمايز كخلق كاالجتماعي كاالقتصادم السياسي

                                                           
 – 14 ص ص ،(1972 ، كالتوزيع للنشر الوطنية الشركة :اٞتزائر )عيسى، بن حنفي ترٚتة .الثقافية الثورة إلى االستعمار تصفية مناإلبراىيمي،  طالب  أٛتد 1

15 .

 .17 ، ص نفس ا١ترجع اإلبراىيمي، طالب  أٛتد 2
: ١تزيد من التفاصيل يرجى االطبلع على 3

(.  1961، الطليعة دار :لبناف)، 1 ط ، ٛتاد خَتم تعريب .الثائرة الجزائر ، جواف غليسي

،  اٞتزائر، ثالثة غَت منشورة ، درجة دكتوراه .1982-1962 الجزائر في الرسمي التعليم ونظام االجتماعية التنميةزايد،  مصطفى 4
 . 76، ص 1982/1983
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فا١تناخ  للمرأة، بالوضع االجتماعي تتأثر أيضا فإهٌنا كالعمل، التعليم ٔتتغَتم السياسية ا١تشاركة تتأثر كما
 كانتا كالعمل النساء، فالتعليم صف ُب يكن ٓب للعمل ا١ترأة خركج ببدايات أحاط الذم كاالجتماعي الثقاُب

أنو  حسن ٤تمد الباسط أيضا عبد ، كيضيف1خاصا اجتماعيا كضعا طريقهما اكتسبهن عن الوسيلتاف الٌلتاف
 الرجل، يقـو هبا اليت األعماؿ ُب الفعالة ا١تسا٫تة على قادرة أصبحت ا١ترأة اآلالت كانتشار اإلنتاج كسائل بتطور
 .2عليها جديدة ٣تاالت ُب اشًتاكها كُب ا١ترأة ٖتٌسن كضع ُب الواضح أثره لذلك ككاف

 ٕتاه كاجبات من كعليها حقوؽ من ٢تا ١تا اٟتقيقي اإلدراؾ إاٌل  ما ىو االجتماعي ا١ترأة كضع كعموما
ضئيل  بشيء كلو ا١ترأة العشرين بتمكُت القرف من األخَت الربع ُب الوضع ىذا ٘تيز كقد .أسرهتا، ٣تتمعها كأمتها

 األكؿ الربع إباف عامة ا١ترأة كضع حيث أف كاٟتكم، كاإلدارة السياسة ُب متقدمة مراتب كاحتبلؿ كا١تعارضة القيادة
 أمثاؿ ، 3القرف ىذا من األخَت الربع ُب أتيح ٢تا كما متقدمة مكانة احتبلؿ ٢تا يتيح  يكن العشرين ٓب القرف من
رئيسة " ديلما فانا ركسيف" ككذا 4باكستاف  ُب "بوتو علي بناضَت" ك" كورازكف أكينو" ك "غاندم أنديرا"

حسينة " ُب بريطانيا، ككل من 7"مارجريت ىيلدا تاتشر" ك6ُب أ١تانيا" ا٧تلينا مَتكل" كا١ترأة اٟتديدية 5الربازيل
                                                           

 .255 ص ،( 1972اٟتديثة، القاىرة مكتبة : القاىرة ) .العاملة المرأة سيكولوجية الفتاح، عبد كاميليا 1
شهادة الدكتوراه ُب العلـو السياسية غَت منشورة، ٗتصص تنظيم سياسي كإدارم، . المشاركة السياسية للمرأة في التجربة الديمقراطية الجزائرية فاطمة بودرىم، 2

 .58ص . 2011-2010، ، 03كلية العلـو السياسية كاإلعبلـ، جامعة اٞتزائر دأب ابراىيم 

 .152صاّب، ا١ترجع السابق، ص  خضر سامية3
، رئيسة كزراء باكستاف مرتُت كىي أكؿ امرأة ُب بلد مسلم تشغل 2007 ديسمرب 27 كًب اغتيا٢تا ُب 1953 جويلية 21 من مواليد  ِبيَناِظير ُبوُتو4

 .السند بإقليم كراتشي من مواليد مدينة .ذك الفقار علي بوتو السابق باكستاف سياسية باكستانية كابنة السياسي كرئيس منصب رئيس الوزراء، 
 . 2011منذ االكؿ من يناير عاـ  السادسة كالثبلثُت كرئيسة الربازيل ، ىي سياسيو برازيليو1947 ديسمرب 14كلدت ُب   ديلما فانا روسيف5

، لتصبح لوال دا سيلفا الرئيس  عينت كوزيرة لشؤكف الرئاسة من قبل2005كىي عضو ُب حزب العماؿ الربازيلي، سنة , برازيلية ُب ا١تنصب امرأة كأكؿ
من إٚتإب األصوات مقابل % 58كفازت بنسبة  2010االنتخابات الرئاسية الربازيلية لعاـ  ُب لرئاسة الربازيل رشحت. أكؿ امرأة تتؤب ذلك ا١تنصب

كتسلمت ا١تنصب  من األصوات ُب اٞتولة الثانية% 44حصوؿ منافسها مرشح اٟتزب الدٯتقراطي االشًتاكي الربازيلي ا١تعارض جوزيو سَتا على ٨تو 
 .2014 ك أعيد انتخاهبا ُب .2011رٝتيا ُب األكؿ من يناير 

، أ١تانيا أحد أبرز األحزاب السياسية ُب االٖتاد الدٯتقراطي ا١تسيحي كزعيمة أ١تانية ، سياسية1954 جويلية 17كلدت ُب   أنجيال دوروتيا ميركل6
تعد مَتكل أقول امرأة ُب العآب  ٣تلة فوربس حسب .، كىي أكؿ امرأة تتؤب ىذا ا١تنصب فيهاا١تستشار ُب أ١تانيا منصب 2005 نوفمرب 22كتتؤب منذ

 .، كىي بذلك حازت على الصدارة ُب قائمة أقول امرأة ُب العآب ُب ٜتس سنوات2011 لعاـ
، كىى ا١ترأة الوحيدة اليت بريطانية سياسية ىى (لندف 2013 ابريل 8- ٔتدينة غرانثاـ، لينكولنشاير 1925 أكتوبر 13 )مارجريت ىيلدا تاتشر7

كَب اآلكنة األخَتة أصبحت كاحدة من أىم الشخصيات ا٢تامة كا١تؤثرة ُب . كمدة حكمها ىي األطوؿ  بريطانيا العظمى ُب تاريخ رئيسة كزراء منصب شغلت
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
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رئيسة 3" باؾ غن ىى"، ك2األرجنتُت رئيسة "كرستينا إليزابيث فَتنانديز" ك1ُب بنغبلداش" خالدة ضياء"ك" ٣تيب
. كوريا اٞتنوبية

جسر  بناء ُب يساىم قد االجتماعي الوضع أف يتضحكبالرجوع إٔب ا١تسَتة السياسية ٢تؤالء الزعيمات 
 الوحيدة ا١تشاركة كىي السياسي تفعيل النشاط للمرأة السياسية اٟتركة تتيح السياسي، حيث بالنشاط اتصاؿ

 الناضج النسوم الوعي لعوامل كال ٯتكن اجملتمع، داخل متقدـ لوضع كالوصوؿ التقليدم كضعها ا١تمكنة لتخطي
 أف دكف أم اٞتٌيدة السياسية ا١تعرفة ٘تتلك أف دكف السياسية ا١تشاركة فعالية للمرأة ٭تققا أف لؤلىلية ا١ترأة كاكتساب

 من ا١ترأة أكيدة لتمكُت ضركرة السياسية ا١تسائل ُب كالفصل كاإلدارة اٟتكم أصوؿ فمعرفة .سياسيا مثقفة تكوف
. السياسي العمل ٦تارسة

، عن أسباب ٗتٌلف "النظاـ األبوم كإشكالية ٗتلف اجملتمع العريب"ُب كتابو " ىشاـ شرايب"كقد كشف 
ظاىرة تشَت :"كيعٌرؼ البطريركية بأهنا. اجملتمع العريب، ككضع تصوران حوؿ كيفية ٕتاكز ىذا التخلف، كالتغلب عليو

 .4"إٔب اجملتمع التقليدم السابق للحداثة، كٕتعلو ٥تتلفا نوعيا عن كٌل ما ىو حديث كنقيض لثقافة اجملتمع اٟتداثية
كُب مواجهة التخٌلف، كإلحداث التغيَت، بٌُت ىشاـ شرايب، أف عملية التحرر ال ٖتدث دفعة كاحدة، كأهنا 

ُب البنية التحتية ا١تادية، كُب : ٤تصلة سياؽ طويل، من التبٌدؿ كالتغَت، الٌلذين يتولداف ُب ثبلثة ٣تاالت أساسية
                     

                                                                                                                                                                                     

خبلؿ فًتة حكمها كرئيسة للوزراء ظهرت العديد من اٞتماعات اليت أيدهتا كعلى صعيد آخر  مارجريت تاتشر كبسبب السياسات اليت اتبعتها .ا١تملكة ا١تتحدة تاريخ
  .ا١تعارضة كقف ضدىا العديد من أحزاب

، لتتؤب 2001 إٔب 1996 ٍب تولت حسينة ٣تيب رئاسة الوزراء ُب الفًتة منذ 1996 – 1991تولت خالدة ضياء رئاسة الوزراء بُت عامي   1
 . كحىت يومنا ىذا2009، ٍب عادت حسينة لتوٕب زماـ إدارة شئوف الببلد منذ عاـ 2008 حىت 2001خالدة ضياء رئاسة الوزراء منذ 

نالت شهادة ُب اٟتقوؽ من جامعة بوينس ايرس كامتهنت ااماة، كشغلت منصب  .األرجنتُت رئيسة 1953 فرباير 19 كرستينا إليزابيث فيرنانديز2
 .كالرئيسة ا١تنتخبة عن اٟتزب البَتكين نيستور كَتشنَت زكجة الرئيس األرجنتيٍت السابق ،بوينس آيرسشيخة سابقة عن ٤تافظة 

 2012، كقد تغَت اسم اٟتزب ُب فرباير 2012–2011 ٍب ُب 2006 ك2004بُت  اٟتزب الوطٍت الكبَت ترأست ،لكوريا اٞتنوبية  الرئيسة ا١تنتخبةباك غن ىي 3
 1963الذم كاف رئيسا لكوريا اٞتنوبية من  باؾ تشونغ ىي ىي ابنة. 1998ألربعة كاليات متتالية منذ سنة  اٞتمعية الوطنية كما أهنا عضو ُب . حزب ساينرم إٔب

 ديسمرب 19فازت ُب االنتخابات الرئاسية ُب   بل" ككم جونغ ككم دام جنغ كم يونغ ساـ "تعترب أكثر السياسيُت تأثَتان منذ حقبة الًكمات الثبلثة. 1979حىت 
.  لفًتة رئاسية مدهتا ٜتس سنوات2013 فرباير 25كباشرت عملها رٝتيان ُب   لتصبح أكؿ امرأة تًتأس كوريا اٞتنوبية2012

. 10، ص(1992مركز دراسات الوحدة العربية،: بَتكت) 02ط. البنية البطريركيةىشاـ شرايب،  4
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http://ar.wikipedia.org/wiki/1953
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D9%8A%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D9%8A%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%B4%D9%86%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%B4%D9%86%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%B4%D9%86%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%B1%D9%8A
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%87%D9%8A
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ىو  (كاألبوم ا١تستحدث) كٔتا أف حجر الزاكية ُب النظاـ األبوم .ا١تؤسسات االجتماعية، كُب ا١تمارسة السياسية
استعباد ا١ترأة؛ فقد كضع ا١تفكر ٖترير ا١ترأة من العبودية؛ شرطان من شركط القضاء على التخلف، موضحان أنو 

أساس التغيَت االجتماعي كالثقاُب؛ ما ٬تعل ىناؾ ضركرة ملحة لوضع قضية ٖترير ا١ترأة، على رأس جدكؿ أعماؿ 
 .حركة التحرر العربية بأشكا٢تا كافة

 المحددات الفردية والمجتمعية: المطلب الثالث

إال أهنا تبقى  السياسية ا١تشاركة ٔتحددات تعرؼ تكريسها، على كمناخ يساعد شركط السياسية للمشاركة
 ٘تثل من منطلق أهنا (كالرجل ا١ترأة) اٞتنسُت عند نسبية إذا ما تعلق األمر باددات الفردية غَت أهنا ال ٗتتلف

 كقد العامة، ٣تتمعهم شؤكف كمتابعة كتسيَت إدارة تنظيم، ٗتطيط، ُب للمشاركة اٞتنسُت لكبل قوية كدكافع حوافز
. ٣تتمعية كأخرل ٤تددات فردية إٔب قسمت

المحددات الفردية : الفرع األول

 اٞتماعة، إدراؾ داخل الفرد، العضوية حياة دكرة كالتعليم، متغَتات الذاتية الفردية اددات ىذه تشمل
 فرص من ا١ترأة ٯتٌكن أنو حيث الذاتية، الفردية اددات من اجملموعة ىذه ُب متغٌَت  أىم التعليم لذاهتا، كيعدٌ  ا١ترأة

 من ٘تنع ا١ترأة اليت كالعادات التقاليد تشكلها اليت اٟتواجز كسر على ا١تساعدة طريق عن السياسية ا١تشاركة
ثقتها  يعكس ٦تٌا فيو، تعيش الذم اجملتمػػػػػػػع ٕتاه ا١ترأة ثقة التعليم العامة، كما يعكس النشاطات ُب االشًتاؾ

 تأثَت مدل تدرؾ ْتياهتا، ك٬تعلها يتعلق الذم القرار كاٗتاذ العمل سوؽ ُب االشًتاؾ فرصة باآلخرين، كيعطيها
كما  فيها كتأثَتا ٢تا كنقػػػدا استجابة أكثر تكوف ْتيث السياسية، ا١تشاركة ُب عليها كعلى كمهاراهتا الرٝتية السياسة

  .قدرات من لديها متاح ىو ٔتا اإلفادة من كٯتٌكنها السياسية ا١تعرفة للمرأة يوفٌػػػػػر

كما أف التعليم يرفع كذلك من مستول كعي ا١ترأة ْتقوقها كالسعي إٔب اكتساهبا، كما يزيد من فرص 
فا١ترأة ا١تتعلمة مقارنة با١ترأة األمية، تتلقى االىتماـ كاالحًتاـ من طرؼ . مشاركتها ُب اٟتياة العامة، أم ٘تكينها

الرجل، كذلك ١تا يطبع سلوكاهتا كعبلقاهتا كحىت نوع عملها من دقة كاحًتاـ، ٢تذه األسباب كغَتىا يعترب تعليم 
ا١ترأة ضركرة من أجل ٖتقيق التقدـ كالرقي االجتماعي، كُب ىذا اإلطار تكاد ٕتمع أغلب ا١تقاالت كاالجتماعات 
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كالندكات اليت تعاِب موضوع ا١ترأة على أف أمٌية ا١ترأة العربية ىي من أىم عوائق مشاركتها ُب النشاط االقتصادم 
  .كاٟتياة العامة ُب ٥تتلف األقطار العربية

 ىدؼ ككاف ،1830 ُب للجزائر الفرنسي االحتبلؿ دخوؿ ببداية اٟتديث التعليم اٞتزائر عرفت لقد
 ٖتقيق إٔب هتدؼ التعليمية السياسة ككانت .السائد آنذاؾ االجتماعي البناء لطبيعة انعكاسا البداية منذ التعليم
 أنشئت فقد. ٗتلفو على إبقائو على كالعمل اٞتزائرم الشعب قضايا على الكاملة ُب السيطرة البناء ذاؾ أىداؼ

 مدف ُب أخرل مدارس عدة ٥تتلفة فًتات ُب أعقبها ٍب ،1836عاـ  اٞتزائر مدينة ُب ابتدائية فرنسية مدرسة أكؿ
 اٞتزائر أبناء فاف تعليم ذلك كتلميذة، كرغم تلميذا 646 إٔب 1950 عاـ التبلميذ عدد كصل ْتيث أخرل،
 التبلميذ نسبة تتجاكز ٓب ْتيث. االستقبلؿ حىت كالرفض القبوؿ بُت يتأرجح االحتبلؿ طواؿ فًتة ظل كإناثا ذكورا

. 1اإلناث  بُت%99ك الذكور  بُت%95عن ال تقل بنسبة منتشرة األمية فكانت تقدير أكثر على%8اٞتزائريُت 

كبعد االستقبلؿ كٌجهت الدكلة جهودىا إٔب تطوير التعليم كتعميمو من أجل القضاء على األمية، كذلك 
أف مبدأ دٯتوقراطية التعليم  "مصطفى زايد"عن طريق سياسة ٣تانية التعليم كإجباريتو، كُب ىذا اإلطار يؤكد 

، كىكذا أعطت ىذه السياسة 2كإلزاميتو ُب التعليم االبتدائي كفل للمرأة الظركؼ ا١توضوعية للًتقية االجتماعية
فرصا متكافئة للولد ك البنت على حد سواء، كلو أف ا١ترأة ُب الوسط اٟتضرم كانت أكفر حظا ُب االستفادة من 

سنة، إال أف ىـر 18التعليم مقارنة بنظَتهتا ُب الريف حيث يبلحظ أنو كرغم ارتفاع السن القانوين للزكاج إٔب 
التعليم بالنسبة للمرأة يضيق بدرجة أكرب كلما صعدنا ُب ا١تراحل الدراسة، كىذا راجع إٔب ترؾ الكثَت من البنات 

تعليمهن ٖتت تأثَت ظاىرة الزكاج ا١تبكر، ألف إنشاء أسرة بالنسبة للمرأة كاف يشكل ُب نظر اجملتمع قيمة اجتماعية 
أفضل من إكماؿ مشوارىا التعليمي، كما أف نظرة اجملتمع إٔب دكر ا١ترأة بأنو يقتصر على كوهنا زكجة كربة بيت، 

جعل بعض اآلباء يرفضوف االختبلط ُب التعليم، كيعتربكف خركج ا١ترأة تصرفا غَت الئق كيتعارض مع حرمات 
 .األسرة ك شرفها

                                                           
. 70 فاطمة بودرىم، ا١ترجع السابق، ص 1
، ص (1986ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، : اٞتزائر). (1982-1962)التنمية االجتماعية و نظام التعليم الرسمي في الجزائر مصطفى زايد،   2

258. 
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لكن كرغم ىذه الظركؼ إال أف عملية التعليم عموما كتعليم البنات با٠تصوص عرفت تطورا سريعا خاصة 
 % 80,70 ٍب إٔب 1980سنة  % 67,3 إٔب 1966سنة % 36,9ُب األطوار األكٔب حيث انتقلت من 

حاليا غَت أف أىم مبلحظة ٯتكن التطرؽ إليها ُب ىذا اإلطار ىو أف الفجوة بُت % 95، لتفوؽ 1998سنة 
ُب الوقت اٟتإب، كما أف نسبة % 3 ٓب يتجاكز1966سنة % 20اإلناث كالذكور ُب التعليم الذم كاف يبلغ 

٧تاح البنات ُب شهادة البكالوريا أصبحت أكرب من نسبة الذكور كنسبة ا١تسجلُت ُب اٞتامعة من اإلناث أكرب من 
 بلغ معٌدؿ التحاؽ اإلناث بالتعليم اٞتامعي 2014؛ فحسب تقرير الفجوة بُت اٞتنسُت العا١تي لسنة 1الذكور

كبذلك ٕتاكزت اٞتزائر فجوة عدـ ا١تساكاة كوهنا سجلت % 25بينما ٓب يتجاكز معٌدؿ التحاؽ الذكور % 38
 2015، أما تقرير كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي لسنة 2 عا١تيا28 كبالتإب حصدت ا١ترتبة 1.48مٌعدؿ 

إناث كأكثر  % 60 طالب منهم 1.500.000 مؤسسة جامعية ُب اٞتزائر بأكثر من 107فقد أعلن كجود 
 حيث كجدت آنذاؾ ثبلثة مؤسسات جامعية فقط كىراف 1962 أستاذ كأستاذة مقارنة بسنة 54000من 

كفيما .3 أستاذ250كهبيئة تدريس ال تتجاكز % 1 طالب ٯتثل عدد اإلناث 2000اٞتزائر كقسنطينة ب أقل من 
. يلي رسم بياين يوضح تطور نسبة اإلناث مقارنة بالذكور ُب مرحلة التدرج اٞتامعي ُب اٞتزائر

 

 

 

 

 

                                                           
1 Office Nationale des Statistiques. 
2 Ricardo Hausmann, Harvard University, laura d. Tyson, University of California, Berkeley; Yasmina 
Bekhouche, World Economic Forum; Saadia Zahidi, World Economic Forum, The Global Gender Gap And 
Its Implications, world economic forum, 2014, p72. 

-https://www.mesrs.dz/.../40b6e7d0-41cf-4755على ا١توقع  . 2015تقرير كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي لسنة 3
ad4a-a10f48b746b 10/11/2015 بتاريخ. 

https://www.mesrs.dz/.../40b6e7d0-41cf-4755-ad4a-a10f48b746b
https://www.mesrs.dz/.../40b6e7d0-41cf-4755-ad4a-a10f48b746b
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. تطور نسب التحاق كّل من اإلناث والذكور بالتعليم الجامعي في الجزائر: 01الرسم البياني رقم

خمسين سنة في خدمة التنمية : تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر: المصدر 
 .40، ص 1962-2012

 من  %40كما ٕتدر اإلشارة إٔب ارتفاع نسبة العنصر النسوم ُب ىيئة التدريس اٞتامعية حيث بلغت 
كالرسم البياين أعبله يعرٌب عن التطور الفعلي لنسبة تعليم ا١ترأة ُب اٞتامعة اٞتزائرية منذ ، 1سلك األساتذة

السبعينات إٔب كقتنا اٟتإب كالناتج عن السياسة اليت انتهجتها الدكلة مباشرة بعد االستقبلؿ من أجل القضاء على 
  .األمية اليت عمل على ٕتسيدىا ا١تستعمر الفرنسي طيلة قرف ك اثناف ك ثبلثوف سنة قضاىا ُب اٞتزائر

من ناحية أخرل، ٘تثل العبلقة بُت العمر كالنشاط السياسي ٪تطا من التناسق أشار إليو العديد من 
 ىذا التناسق مبلحظا أف ا١تشاركة تزداد تدر٬تيا مع تقدـ العمر، تبلغ Milbrathالباحثُت، كيلٌخص ميلربايث 

كقد كجد ىذا النموذج  ُب ٜتس دكؿ . ذركهتا ُب األربعينيات كا٠تمسينيات كتنخفض تدر٬تيا بعد الستينيات
، مشلت الواليات ا١تتحدة، الياباف، 1974 كآخركف سنة Nye Joseph ٥تتلفة قاـ بدراستها جوزيف نام 

كُب ٚتيع ىذه الدكؿ كانت فئة الشباب ىي األقل نشاطا من كٌل اٞتماعات ا١تتقدمة ُب . النمسا، ٧تَتيا، ا٢تند
                                                           

 .40ص . 2012-1962خمسين سنة في خدمة التنمية تقرير كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي ُب اٞتزائر، 1
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عن العبلقة بُت 1988سنة Lovoy ك لوفوم  Findrickالعمر، كدٌعمت ىذه النتيجة دراسة فندريك 
 1.األ٪تاط ا١تبكرة من السلوؾ السياسي كالسلوؾ السياسي لدل الراشدين

فعمل ا١ترأة من شأنو التأثَت على دكرىا كمركزىا االجتماعي ١تا ٯتنحو ٢تا من استقبللية ذاتية كحرية ٓب تكن 
تتمتع هبا ُب ا١تاضي، أم أف الزكجة العاملة ىي األقرب من عملية ا١تساكاة بُت الزكجُت داخل األسرة، حيث يًتؾ 
الزكج القرارات األخَتة أحيانا للزكجة أك يشاكرىا مباشرة أحيانا أخرل، كُب نفس اإلطار توٌصل الباحث اٞتزائرم 

إٔب أف تطور مكانة ا١ترأة ك بالتإب الزكجة يكوف مرىوف " عمل ا١ترأة ُب اٞتزائر"ُب دراستو حوؿ " فاركؽ بن عطية"
 .2ٓتركجها للعمل ك حصو٢تا على دخل خاص ٬تعلها ٘تلك ك تكتسب كعيا بذاهتا

 اٞتزائر اىتماما كبَتا للمرأة بصفة عامة كا١ترأة العاملة بصفة خاصة حيث صادقت على ٚتيع كقد أكلت
االتفاقيات الدكلية اليت ٗتص ٛتاية ا١ترأة كٛتاية كترقية ا١ترأة العاملة على كجو ا٠تصوص، كما أف تشريع العمل 

اٞتزائرم أكد على أ٫تية ا١تساكاة كتكافؤ الفرص بُت الرجل كا١ترأة ُب اٟتقوؽ كالواجبات، كنص على ضركرة ٘تكُت 
ا١ترأة من الوفاء بالتزاماهتا الوظيفية من جهة كٔتسؤكليتها ٕتاه أسرهتا من جهة أخرل، حيث دخلت ا١ترأة سوؽ 

. العمل تدر٬تيا ُب عدة ٣تاالت كأصبح كجود ا١ترأة ُب العمل كاقعا يفرض نفسو

فاٞتزائر ُب طليعة الدكؿ اليت أقرت قانوف عمل عادؿ كمنصف للمرأة، حيث أنو ٯتنع كل شكل من 
أشكاؿ التمييز على أساس اٞتنس، كيضمن تكافؤ الفرص للجميع دكف أم ٘تييز، كا١تساكاة بُت العماؿ أيا كاف 

جنسهم أك سنهم حيث ينٌص بأف العماؿ يستفيدكف من نفس األجر كاالمتيازات مقابل نفس العمل، كبا١تساكاة 
 3.ُب التأىيل كا١تردكد

                                                           
دار الغريب للطباعة : القاىرة).سيكولوجية المشاركة السياسية مع دراسة في علم النفس السياسي في البيئة العربيةطارؽ ٤تمد عبد الوىاب، 1

. 90، ص (1999كالنشر كالتوزيع، 
2 Farouk BENATIA, le travail féminin en Algérie. )Alger , SNED, sd(, pp41-50. 

بن – ا١تركز العائلي  – 2013 مارس 06 كلمة السيد طيب لوح، كزير العمل كالتشغيل كالضماف االجتماعي، ٔتناسبة اإلحتفاؿ باليـو العا١تي للمرأة ، األربعاء 3
 .عكنوف
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كما أف تشريع الضماف االجتماعي ٮتلو من أم نوع من التمييز ا١تتعلق باٞتنس بل أكثر من ذلك، فانو 
يضمن للمرأة زيادة عن التأمُت على البطالة كا١ترض كاٟتماية من حوادث العمل كاألمراض ا١تهنية، تدابَت خاصة 
السيما ُب إطار ٛتاية األمومة كالطفولة كالتقاعد، حيث تستفيد ا١ترأة العاملة من إجازة األمومة لفًتة أربعة عشر 

 . 1 %100مدفوعة األجر بنسبة  (14)أسبوعا 

 الصادرة عن الديواف الوطٍت لئلحصائيات كا١تتعلقة 2014كتفيد ا١تؤشرات اإلحصائية ُب سبتمرب 
 من ٣تموع الساكنة % 16.8بتشغيل ا١ترأة بأنو ُب تطور مستمر، حيث تقدر نسبة النساء ا١تشغبلت حاليا بػ 

 2010 سنة 1.474.000 إٔب 2005 سنة 1.193.500ا١تشغلة، حيث انتقل عدد النساء ا١تشتغبلت من 
 سنة % 5ككانت تقدر ىذه النسبة بػ) 2014 سنة 1.722.000 إٔب 2011 سنة 1.561.000ٍب إٔب 

 عند % 35 عند النساء بدكف تأىيل ك% 5,9ك٘تثل نسبة التشغيل . (1987 سنة % 8,1  ك بػ 1977
النساء حامبلت شهادات ا١تعاىد كمدارس التكوين ا١تهٍت كمنها أكثر من النصف حاصبلت على شهادات من 

.   2(%  52,5)اٞتامعات 

كإذا عدنا إٔب ا١تيداف، نبلحظ أف دكر ا١ترأة كمكانتها ُب اجملتمع اٞتزائرم صار يتنامى بانتظاـ كبشكل 
٤تسوس، فأصبحت ا١ترأة تلج كل مناحي اٟتياة االقتصادية كاالجتماعية، بل كإهنا ٘تثل األغلبية ُب سلك التعليم 
بكل أطواره، ك٘تثل أكثر من الثلث ُب سلك القضاء، كقد أثبتت جدارهتا كمنتخبة ككمديرة ككوزيرة ك ُب غَتىا 
من الوظائف العليا ُب الدكلة، من رئيسة ٣تلس الدكلة كلواء ُب اٞتيش الوطٍت الشعيب، كما أف تواجد ا١ترأة ُب 

 146، أصبح يقدر بػ2012 مام 10اجمللس الشعيب الوطٍت ُب التشكيلة اٞتديدة بعد االنتخابات التشريعية لػ 
 مقعدا، حيث تضاعفت النسبة أكثر من أربعة 462من بُت  ( امرأة نائبة ُب الرب١تاف اٞتزائرم146أم )مقعدا 

، ك ىي ٕتربػة رائدة ُب العآب 2012 با١تائة سنة  31,60 إٔب 2007  با١تائة سنة  7,78مرات كانتقلت من 
. العريب

                                                           
.  نفس ا١ترجع1
  للمزيد انظر الرابط. حسب الديواف الوطٍت لبلحصاء2014النشاط االقتصادم كالتشغيل كالبطالة ُب سبتمرب 2

http://www.ons.dz/IMG/pdf/Donnee_Stat_Emploi_Septembre_2014_Bonne.pdf 17/16/2015 بتاريخ. 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/Donnee_Stat_Emploi_Septembre_2014_Bonne.pdf


بن رحو بن عالل سهام. د  .دراسة في األطر النظربة والميدانية: التمكين السياسي للمرأة الجزائرية 

 

ألمانيا_برلين .المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 96  

 

خركج ا١ترأة إٔب ميداف العمل يؤدم بنا إٔب اٟتديث عن أزمة تكٌيف تواجهها ا١ترأة العربية عامة غَت أف 
فإذا ما نظرنا إٔب . كاٞتزائرية خاصة ُب كجهة نظرة تقليدية معارضة لعمل ا١ترأة بصفة عامة كالعمل السياسي خاصة

الصعوبات اليت اعًتضت عمل ا١ترأة األكركبية، رغم االنفتاح اإلجتماعي األكركيب، أدركنا حجم الصعوبات اليت 
. تعًتض عمل ا١ترأة العربية

كعليو فإف ا١ترأة اٞتزائرية خاصة كالعربية عامة ٖتتاج إٔب معرفة ا١تعوقات النفسية اليت قد تصٌعب مهٌمتها 
من حيث التكيف مع كضعية ا١ترأة العاملة، ٔتا ُب ىذه الوضعية من صراعات داخل األسرة كُب إطار العمل كُب 

اإلطار اإلجتماعي األكسع، لذلك كجدنا من الضركرم مناقشة ا١تعوقات النفسية التالية مع التوعية لضركرة ٕتاكزىا 
.  سواء ُب اجملاؿ السياسي أك غَتهمن قبل ا١ترأة العربية العاملة

فقد توٌصل علماء النفس إٔب أف ا١ترأة ٘تيل ألف تكوف موضع إىتماـ ك٘تييز، كقد أطلق على ذلك بدكر 
سندريبل،  كىو ميل يتزايد لدل ا١ترأة العاملة كوهنا ٖتتاج للحماية اإلضافية ُب صراعات العمل، كقد عرضت 

 The Cinderella  أفكارىا حوؿ ما ٝتَّتو عقدة سندريبل Colette Dowling  كوليت دكلينج
Complex ُب كتاهبا خوؼ ا١ترأة ا٠تفي من االستقبلؿ   Women's Hidden Fear of 

Independence .1كاالٕتاىات غَت  ىي نسق من الرغبات كالذكريات ا١تكبوتة حيث ترل أف عقدة سندريبل
أف ىناؾ شخصنا آخر قوم يدعمها ك٭تميها كتستمر  الواقعية اليت أخذت تتكوف ُب الطفولة عند الفتاة، ك٤تورىا

ٍبَّ فإف ىذه اٟتاجات تكبت كتندفع إٔب أعماؽ الفتيات كتظلُّ معهن ُب  معهنَّ ىذه القناعة إٔب سن الرشد، كمن
كمن أىم نتائج ذلك، . الراشدة كتؤدم ٥تتلف أنواع ا١تخاكؼ الداخلية كألواف من السخط كعدـ الرضا حياهتنَّ 

شعور ا١ترأة بالدكنية ٦تٌا يرسخ لديها عدـ القدرة على ٖتٌمل ا١تسؤكلية كاملة كوف نزعة االعتماد الشخصي كالنفسي 
. لديها يعٌمق من بقائها ُب مرتبة أدىن 

" عقدة سندريبل، خوؼ ا١ترأة ا٠تفي من االستقبلؿ"كلنا مبلحظات أكلية حوؿ األفكار األساسية لكتاب 
نوجزىا فيما يلي، خاصة كأف الكتاب يعاِب قضية ٢تا جوانبها الثقافية كاالجتماعية كمن ىنا ينبغي التنبو إٔب ىذا 

                                                           
-http://www.psychiatre، على ا١توقع الـــدور اإلجتماعي للمرأة في بيــئة العمل اإلشكاليـــات والمعوقـات٤تمد اٛتد النابلسي، 1

naboulsi.com/dubai1.html 03/05/2014 بتاريخ. 
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البعد رغم الطابع العا١تي للمشكلة كالذم ٯتكن أف ندركو بوضوح بُت ٣تتمع متقدـ مثل اجملتمع األمريكي 
كاجملتمعات النامية كٯتكن أف نتعامل مع أفكار الكتاب كَب أذىاننا اعتبارات من قبيل االعتبارات اآلتية كاليت ٯتكن 

 :أف نصيغها على شكل تساؤالت تبُت الفركؽ الثقافية ُب تفاصيل الصورة كإف تكن ُب ٣تملها ذات طابع عا١تي

ىل ا١تيل أك الدافعية إٔب العمل خارج ا١تنزؿ أقول عند ا١ترأة العربية ٦تٌا ىو عند ا١ترأة األمريكية؟ -

ىل ٗتٌطت ا١ترأة العربية مرحلة ا١تخاكؼ البٌلشعورية من اإلستقبلؿ كأصبحت قادرة على ٖتقيق االستقبللية على -
  أسس صحيحة ٓتبلؼ ا١ترأة األمريكية اليت ٖتدثت عنها كوليت دكلنج ؟

ماذا عن ا١ترأة العربية اليت تشارؾ زكجها ُب العمل ُب أداء بعض األعماؿ إضافة إٔب أعبائها ا١تنزلية كبعضها ٢تا -
ا إٔب الرجل؟ أـ أهنا تقـو بدكرىا  جانب إنتاجي اقتصادم؟ كىل تشعر ىذه ا١ترأة بالدكنية كا٢تامشية ُب اٟتياة قياسن

ُب اٟتياة ُب كل اجملاالت ا١تتاحة ٢تا بدكف إ٫تاؿ أك تقصَت كبدكف مشاعر نقص أك دكنية؟ 

ا فهل تتساكل ُب ذلك ا١تتعلمات  -  ىل تشعر ا١ترأة العربية على اإلٚتاؿ هبذه العقدة؟ كإذا كاف ذلك صحيحن
ا ؟ كىل تتساكل ُب ذلك العامبلت خارج ا١تنزؿ مع ربات البيوت البلئي ال  ا عالينا مع من ٓب يتلقُت تعليمن تعليمن

  يعملن خارج بيوهتن ؟

كأخَتنا كليس آخرنا لنا أف نتساءؿ ىل األمر بُت الرجل كا١ترأة أمر اختبلؼ كتباين يؤدم ُب النهاية إٔب تكامل؟  -
ٔتعٌت أف ىناؾ أدكارنا ككظائف يقـو هبا كل نوع ْتيث تكمل األدكار كالوظائف اليت يقـو هبا النوع اآلخر، كأهنٌما 
يقوماف هبذه األدكار كالوظائف ُب إطار مظلة كاحدة ٕتمعهما كىى األسرة فيستفيد كل منهما ك٬تد إشباعاتو، 

كما تكوف ٤تضننا مثالينا لؤلطفاؿ كلتوفَت تنشئة سويٌة صحيحة ٢تم؟ أـ أف األمر بُت الرجل كا١ترأة أمر تشابو 
٦تٌا قد ال يوفر ألٌم  (أيٌهما يؤدم بشكل أفضل)كتناظر ُب األدكار كالوظائف ْتيث ٯتكن أف ٭تدث بينهما تنافس 

 .منهما أك لؤلطفاؿ بيئة مشبعة ملٌبية ٟتاجاهتم ٚتيعنا ؟

ضف إٔب ما سبق، تفق غالبية الدراسات على ميل ا١ترأة غَت العاملة إٔب القبوؿ بالسلطة التقليدية حيث 
يسيطر الرجل، على عكس ميل النساء العامبلت ٨تو ا١تساكاة مع الرجل ففي دراسة قامت هبا إنعاـ الشهايب 

 كرغبتها كإتاىها ذاهتا با١ترأة تتعلق ذاتية للمرأة ىي عوامل االجتماعية كالتنشئة بالنفس توصلت فيها إٔب أف الثقة
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 االتكالية ا١ترأة شخصية أكدف أف حيث النساء ا١تستجوبات من%  52أكدتو  ما كىذا قيادم موقع تبوء ُب
 التقليدم ا١ترأة مكانة على تركز اليت التقليدية العائلة/االجتماعية التنشئة لعملية حصيلة جاءت كاليت كالسلبية
 اإل٬تابية كقابليتها كبقدراهتا كبالذات بالنفس الثقة كتعوزىا ا١تسؤكلية من ا٠توؼ على الفتاة فتنشأ اجملتمع ُب كدكرىا

.  كا١تسؤكلية القيادية ا١تراكز احتبلؿ تتجنب كحيث الرشيدة القرارات اٗتاذ ُب كبقدرهتا

 ا٠توؼ عقدة لديها يولد األنثى تربية ُب ا٠تاطئة االجتماعية التنشئة نتيجة بالنفس الثقة عدـ كما أف
 النساء من %49 أكدت كقد اٞتديدة العمل ٣تاالت ُب كالدخوؿ كالتطور التقدـ من الفشل من الدائم

النساء    من33%كما أشارت .متقدمة ١تواقع تبوءىن على العقدة ىذه  ُب العينة ا١تدركسة تأثَت القياديات
 يتبلءـ ال اٟتإب ا١توقع لكوف نظران  أعلى قيادم موقع تتؤب أف ُب الرغبة لديها ليس أحيانان  ا١ترأة أف إٔب ا١تستجوبات

 عدـ إٔب منهن البعض أشار أخرل جهة من العلمية، كمؤىبلهتا يتناسب ال كأحيانا رغبتها أك خربهتا أك كٗتصصها
 .1عليو تعودف الذم اٟتإب العمل عن ٮتتلف جديد عمل جملاؿ االنتقاؿ ُب الرغبة

 ُب القوة مكامن كمعرفة بذاهتا كعيها كتطوير بنفسها ثقتها تعزيز عليها ا١تخاكؼ ىذه ا١ترأة تقاـك كلكي
 اليت كالوظائف اٟتقيقة قدرهتا تعرؼ أف من للمرأة بد ال ذلك كلتحقيق. ا٬تايب ٨تو على إبرازه ك٤تاكلة شخصيتها

 قدر ٖتقق أف تستطيع لكي العاـ العمل إطار ضمن زمبلئها على تتفوؽ اجملاالت أم كُب الذاتية مقدرهتا تبلئم
 .كالتفوؽ النجاح من أكرب

العوامل المجتمعية : الفرع الثاني

من الذم يشارؾ؟ : ىناؾ سؤاؿ أساسي ٬تب أف يطرح لفهم ا١تيكانزمات االجتماعية ا١ترتبطة با١تشاركة كىو
كىناؾ . مثبل يلعب دكرا ُب تشكيل النواتج السياسية بشكل ٥تتلف (كاإلناث)ألف استبعاد بعض ا١تشاركُت 

يرتبط السؤاؿ بسابقو كىو ١تاذا ٘تيل النساء إٔب أف يكن مشاركات فٌعاالت ُب بعض اجملتمعات على حُت ال 
. ٯتارسن أم عمل سياسي ُب البعض اآلخر؟

                                                           
.  55، ص(1998منشورات االٖتاد العاـ لنساء العراؽ، : العراؽ). ، المرأة والموقع القياديإنعاـ الشهايب 1
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 مسحا عرب حضارم لفهم ا١تيكانيزمات االجتماعية ا١ترتبطة با١تشاركة 1986 سنة Rossلقد أجرل ركس 
: السياسية على أساس النوع، كقد توصل إٔب النتائج التالية ٯتكن تلخيصها فيما يلي

 .ا١تشاركة السياسية النسائية متعددة األبعاد -1
ا١تشاركة النسائية الفٌعالة أكثر شيوعا ُب اجملتمعات ذات الدرجة العالية من العنف كالصراع الداخلي،  -2

 .كذات التماسك التنظيمي الذكورم كا١تنخفض
 1.تشارؾ النساء أيضا بشكل فعٌاؿ عندما يسود ُب اجملتمع ٪تط صحيح لتنشئة األطفاؿ -3

كيرل بعض الباحثُت أف ا١تشاركة ىي تعبَت كنتاج لتكامل الفرد ُب نظاـ العبلقات االجتماعية كالسياسية، كقد 
كشفت الدالئل باطراد أف ا١تشاركة تكوف بُت األشخاص ذكل ا١تداخيل كا١تهن العليا كالذين يشغلوف مكانة عالية 

نتيجة موقعهم ا١تتمٌيز ُب اجملتمع أك صبلهتم –نسبيا ُب اجملتمع، فا١تشاركة لن ٖتدث كلن تنمو إاٌل إذا كجد األفراد 
. أنو من األفضل كاألكثر فائدة أف يعملوا كيشاركوا ُب ظل النظاـ السياسي القائم-الوثيقة الفعالة بنظاـ اٟتكم

كىذا ما يفسر بصفة عامة ا٩تفاض ا١تشاركة ُب اجملتمعات اليت تزيد فيها نسبة األمية أك الفقر، أك ُب اجملتمعات 
اليت تتسم بانقساـ طبقي حاد حيث تكوف ا١تشاركة من حٌق الذين يقدركف عليو فقط حىت لو كاف ىذا اٟتق 

.   2متاحا للجميع نظريا

 كزمبلؤه أف االرتباط القوم بُت ارتفاع ا١تستول االجتماعي كاالقتصادم كاال٩تراط ُب  Verbaكيؤكد فَتبا 
مستويات ٥تتلفة من ا١تشاركة السياسية ىو مسألة عا١تية عرب حضارية تأٌكدت ُب عدد كبَت من بلداف العآب، إال 
أف االرتباط بُت ىذا ا١تستول االجتماعي االقتصادم ا١ترتفع كالتصويت ينخفض ُب بعض البلداف حىت يصل إٔب 

. الصفر، كيرتفع ُب البعض األخر

: كيقًتح ا١تؤلفوف ٗتطيطا يتمثل ُب الشكل التإب

 

                                                           
. 91طارؽ ٤تمد عبد الوىاب، ا١ترجع السابق، ص   1
. 87 نفس ا١ترجع، ص 2
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التغيرات الناتجة عن النمو االقتصادي للدولة : 04 رقم  الشكل

 
 
 

. 89طارق محمد عبد الوىاب، المرجع السابق، ص: المصدر
 فعادة السياسية، ا١تشاركة مستول على تؤثر كاالجتماعية االقتصادية الوضعية أف سبق ٦تا نستخلص

من  أكفر حظا ينالوا كٓب الثركة ٯتلكوف ال الذين من بدرجات أعلى السياسية إٔب ا١تشاركة ٯتيلوف كتعليما ثركة األكثر
 على إ٬تابيا فتنعكس التعليم، ُب كأخرل العمل ُب فرصا ا١تواطنُت ٘تنح كاالجتماعية االقتصادية فالتنمية .التعليم

 .مؤقت أك دائم بشكل كاف سواء النشاط السياسي ُب ا١تشاركُت عدد فيزداد ا١تشاركة مستويات
 ينشط كال ا١تمتاز العلمي ا١تالية كا١تركز الثركة ٯتلك من ٧تد فقد القاعدة، ٢تذه استثناءات دائما ىناؾ لكن

 .علمية درجة أك مإب مركز أك اجتماعية ٔتكانة األمر ال يتعلق اجملتمعات، فهذا ُب ٭تدث قد كالعكس اسياسي
من  كىناؾ بطبيعتو، اإلنساين النشاط من النوع ٢تذا ا١تياؿ الشخص فهناؾ للفرد،  النفسية باٟتالة يتعلق كلكن
 .فيتجنبو كالدىاء كا١تكر كالتحايل كالنفاؽ الرذائل قبيل من يعده ألنو منو، كينفر السياسي العمل ٭تتقر

 التطورات من تنبعث ا١تواطنة فكرة أف "فيرب ماكس" كما يعد عامل التحضر أيضا ٤تددا جوىريا إذ يرم
 اتصاؿ شبكات من ا١تدف تتيحو ١تا بالريف مقارنة ا١تدف ُب السياسية ا١تشاركة ترتفع التحضر، بعملية اللصيقة
 .بالريف مقارنة ا١تدينة ُب ا١تتعلمُت نسبة ارتفاع إٔب باإلضافة هبا، كاالجتماعي السياسي التفاعل يسهل ٔتا كاسعة

كما أف انقساـ األسرة ا١تمتدة كبركز ٪تط األسرة الزكاجية ا١تتمركزة ُب ا١تناطق اٟتضرية أٌثر على سلطة 
قد أكسبت  (ا١تقلص)على ا١ترأة داخل األسرة، كوف األسرة اٞتزائرية اٟتضرية ذات النمط النوكم  (الزكج )األب 

 (األقارب )أفرادىا نوعا من التحررية كاالستقبللية الذاتية كذلك نتيجة تناقص حجمها من حيث عدد األفراد فيها 

النمو 
 االقتصادي

 الطبقات أنماطتغيرات في 
االجتماعية والحضرية 

 وعضوية الجماعة

التغيرات في توزيع 
 واألفكاراالتجاهات 

الزيادة في المشاركة 
 السياسية



بن رحو بن عالل سهام. د  .دراسة في األطر النظربة والميدانية: التمكين السياسي للمرأة الجزائرية 

 

ألمانيا_برلين .المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 101  

 

ككٌل ىذا أدل إٔب تناقص إتاه سلطة األب داخل األسرة ، فا١ترأة باستقبل٢تا السكٍت عن األسرة ا١تمتدة تصبح 
  1.أكثر حرية ُب ٥تتلف تصرفاهتا داخل األسرة كُب عبلقتها بزكجها كأبنائها

كأكد ذلك العديد من الدراسات ا١تيدانية، كالسيما منها تلك اليت أجريت بالوسط اٟتضرم ١تدينة اٞتزائر 
 مبحوثة تنتمياف إٔب جيلُت ٥تتلفُت هبدؼ 200 كقد مشلت عينة من النساء تتكوف من 2008العاصمة سنة 

معرفة مظاىر تغَت النظاـ األبوم ا١تمارس على ا١ترأة داخل األسرة اٞتزائرية كما يتمٌيز بو من خصائص كالتمييز بُت 
اٞتنسُت كالسلطة األسرية كالبٌلعدالة ُب توزيع األدكار األسرية، ككذا أىٌم العوامل ا١تتحكمة ُب الظاىرة كقد 

توٌصلت ىذه الدراسة إٔب ٚتلة من النتائج كانت تصٌب ُب معظمها على أف ىناؾ تغٌَتا اجتماعيا قد حدث على 
٘تٌثل ُب تقلص ظاىرة  (العاصمة- ُب الوسط اٟتضرم)مستول النظاـ األبوم ا١تمارس على ا١ترأة داخل األسرة 

التمييز بُت اٞتنسُت ُب اٟتقوؽ كالواجبات ا١تشًتكة، أم تقلٌص ظاىرة سلطة الرجل على ا١ترأة ٔتفهـو ا٢تيمنة 
كالتسلط ككػػػػػػػػػػػذا ُب إعادة توزيع األدكار بُت الزكجُت داخل األسرة، ٔتعٌت أف التغٌَت الكٌمي الذم حصل لؤلسرة 

اٞتزائرية بانتقا٢تا من النمط ا١تمتٌد السائد ُب الريف إٔب النمط النوكم ا١تتمركز ُب ا١تدينة تبعو تغٌَتا كيفيا على 
مستول العبلقات االجتماعية األبوية، إذ كبعد أف كانت العبلقات األسرية قائمة على أسس أبوية أصبحت أكثر 

  2.دٯتقراطية من ذم قبل لقيامها على مبادئ اٟتوار كاالشًتاؾ ُب ٥تتلف القضايا األسرية بُت نساء العائلة كرجا٢تا

زيادة على ذلك تؤكد الدراسة نفسها على أف ىذا التغٌَت اٟتاصل على مستول بنية ككظائف األسرة كاف 
ٖتت تأثَت عدة عوامل متداخلة اقتصادية كاجتماعية ك ثقافية، غَت أف العامبلف األساسياف اللذاف كانا ٢تما األثر 
األكرب ُب ىذه العملية ٫تا العامل الثقاُب ا١تتمثل ُب ا١تستوم التعليمي للمرأة ككذا العامل االقتصادم ا١تتمثل ُب 

خركج ىذه األخَتة إٔب العمل ا١تأجور، إذ أف ارتفاع ا١تستول التعليمي ألفراد األسرة عموما كا١ترأة با٠تصوص جعل 
ا١ترأة أكثر كعيا ٔتختلف حقوقها كاشد مطالبة هبا، كما أف حصو٢تا على أعلى الشهادات العلمية كخركجها إٔب 

                                                           
1 Rachida BENKHELIL, Réflexion sur les structures familiales: Définition et reproduction 
sociodémographique,( Alger, OPU, 1982) .p 48. 

:  ١تزيد من التفاصيل ٯتكن االطبلع على2
دراسة ميدانية وصفية ألىم مظاىر التغّير االجتماعي في الوسط : المرأة ومظاىر تغّير النظام األبوي في األسرة الجزائريةبلقاسم اٟتاج، 

مذكرة ماجستَت غَت منشورة، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة اٞتزائر بن يوسف بن خٌدة، قسم علم االجتماع، . الحضري للعاصمة
2008/2009 .
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العمل ا١تأجور كمشاركتها ُب الدخل األسرم جعلها أكثر احًتاما كتقديرا من طرؼ الرجل األمر الذم ساىم ُب 
 1.جعل العبلقات االجتماعية األسرية أكثر مركنة من ذم قبل

 كفقا فإنو سياسيا، ا١تشاركُت عدد ُب زيادة كبالتإب السياسي الوعي زيادة على يساعد التحضر كاف كإذا
 تنورت للتعبَت، فمىت قنوات كجود عدـ حالة ُب االجتماعي التذمر درجة من  يزيد ٢Huntingtonتنتنجتوف

 من يدكر ٔتا الوعي التمدف، ازداد حركة زيادة بفعل اجملتمعات داخل اٟتقائق على ا١تدارؾ كتفتحت العقوؿ
 االحتجاجات فتكثر اٟتضرية، ا١تراكز داخل الشعوب مطالب ال ترضي قد سياسات من يسنٌ  كما أحداث
 تساعد كجود قنوات عدـ حالة ُب اٟتٌدة كتزداد منها كاالقتصادية، االجتماعية خاصة األكضاع بتغيَت كا١تطالبة

 لتحليل  Gabriel Almond "أ١توند" ركز األمر لذا صاحب إٔب كاالحتجاجات ا١تطالب ىذه رفع على
 .كالثقافة السياسية الدكر ٫تا أساسيُت مفهومُت على النظاـ فكرة

ىل تنعكس الفوارؽ : كىذا ما ٬تٌرنا إٔب ٖتليل الدافعية للمشاركة السياسية، كنطرح التساؤالت التالية
النوعية كا١تكتسبة إجتماعيا على فوارؽ مصاحبة ُب الدكافع للمشاركة السياسية؟ ك من ٍب على آثارىا؟ كىل تؤدم 

زيادة مشاركة ا١ترأة إٔب تغيَت ٪تط الثقافة السائدة فتصبح أقل ذكورية، أك إٔب ٖتوؿ قضايا االىتماـ ُب السياسات 
العامة لتصبح أكثر ميبل إٔب القضايا اليت تشغل النساء؟ كىل تعود زيادة ا١تشاركة السياسية للنساء ْتصو٢تن على 

مزايا أكرب من حيث ٗتصيص ا١توارد العامة ٠تدمة قضاياىن؟ 

األغلب أف تكوف مشاركة النساء أقرب إٔب فئة الدكافع القائمة على الرغبة ُب التأثَت على التخصيص 
إما بتغيَت السياسات ٨تو ا١تزيد من تدخل الدكلة، أك التقليل من ىذا التدخل، أك تغيَت توزيع -الوطٍت للموارد

ا١توارد لصاّب ٚتاعات معينة، أك تغيَت السياسات الوطنية أك الية ٖتقيقا ١تصاّب ٤تددة، كليس ٣تٌرد التعرؼ على 
كىذا النوع األخَت من الدكافع الفردية متوافر بدرجة أكرب لدل الرجاؿ، . اآلخرين كالتفاخر ٔتعرفة قادة مشهورين

- مع تساكم الظركؼ األخرل من حيث التعليم كمستول الدخل-فاالحتماؿ األكرب ىو أف يكوف لدل الرجل
كقت فراغ أطوؿ ك مركنة أكرب ُب استخداـ كقت الفراغ، كىو ما ال٘تلكو ا١ترأة ْتكم انشغا٢تا بأكضاع أسرهتا، 

.  كخصوصا إذ كانت تريب أكالدىا
                                                           

 .163-159نفس ا١ترجع، ص ص بلقاسم اٟتاج،   1
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كفضبل عن ذلك فالنظرة السائدة ُب معظم اجملتمعات تارٮتيا على األقل ىي أف السياسة شأف الرجاؿ 
كلذلك فإف دكافع ا١ترأة لبلىتماـ بالسياسة ىي أقرب للدكافع اٞتماعية، مثل الرغبة ُب تغيَت السياسات، . كحدىم

كٗتصيص ا١توارد على ٨تو يليب احتياجات النساء ١تراعاة أكضاعهن مثبل ُب سوؽ العمل، أك توفَت خدمات خاصة 
كمن الواضح أف أحد العوامل . هبن مثل دكر اٟتضانة ُب مكاف العمل، أك رفع القيود عن توليهم كظائف معٌينة

 . 1ا١تهٌمة ُب ٧تاحهن ُب ٖتقيق ىذا التغيَت تتوقف على مدل فاعلية مشاركتهن السياسية

كُب ختاـ ىذا ا١تبحث صدؽ من قاؿ أف ا١ترأة، من حيث ىي اليت تىرث كتػيوىرِّثي رسالة الوفاء للوطن 
كمقومات الشخصية الوطنية، تبقى بالفعل، العنصر اورم الذم من حولو تتشكل العبلقات كتتفكك، كبو تتٌم 

 .الوظائف األساسية لؤلسرة ُب ٣تاؿ الًتبية كتلقُت القيم كخصوصيات الثقافة الوطنية

لقد ذكَّر ا٠تالق جبل كعبل العا١تُت، ُب عديد اآليات من الذكر اٟتكيم، بالتشريف، الذم ما فوقو 
تشريف، الذم حبا بو ا١ترأة كربطو ٔتا يناسبو من اإلحًتاـ الذم ٭تق ٢تا أف ٖتظى بو، مثلها مثل الرجل، فيما يتعلق 

. بأداء اإللتزامات اليت ٯتليها اإلنتماء إٔب ديننا اٟتنيف كالعمل بتعاليمو السمحة

للمرأة أف تصيب، كفق مبدأ تكافؤ الفرص، بغض النظر عن اٞتنس، كل حظٌها من تبوء ا١تناصب الرٝتية 
٭تق للمرأة أف تعيش، ُب ببلدىا . السياسية كاإلدارية ُب الدكلة كُب مؤسسات اجملتمع ا١تدين كاألحزاب كا١تنظمات

اٞتزائر، كىي كاملة األىلية كاٟتقوؽ كأف ينظر إليها باعتبارىا مصدرا ١تؤىبلت كطاقات كقدرات ىائلة ال ٬توز 
. 2اإلستغناء عنها 

 كا١تفاىيم ا١تتداخلة معها من ،كبعد التطرؽ ُب ىذا الفصل إٔب ٥تتلف تعريفات ا١تشاركة السياسية للمرأة

ثقافة سياسية كتنشئة سياسية ك٘تكُت سياسي كمدل تداخل ىذه العناصر مع ٤تددات ا١تشاركة السياسية للمرأة، 

                                                           
النوع االجتماعي وأبعاد تمكين المرأة في الوطن ، (٤تررة)ُب ركيدا ا١تعايطة . النوع االجتماعي والمشاركة السياسية مصطفى كامل السٌيد،  1

 .175، ص (2010منظمة ا١ترأة العربية، : القاىرة). العربي
-http://www.el ، منشورة على ا١توقع 2015 مارس 08 رسالة رئيس اٞتمهورية اٞتزائرية عبد العزيز بوتفليقة ٔتناسبة إحياء اليـو العا١تي للمرأة  2

mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm 20/08/2015 بتاريخ. 
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ننتقل ُب الفصل الثاين إٔب إٔب ٖتليل كتفسَت نتائج الدراسة ا١تيدانية اليت ًٌب ٔتوجبها ٖتليل كاقع ا١تشاركة السياسية 

 .للمرأة ك٘تكينها سياسيا على ضوء توجهات ا٢تيئة الناخبة اٞتزائرية
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واقع المشاركة السياسية للمرأة وتمكينها سياسيا على ضوء توجهات : الفصل الثاني

 .الهيئة الناخبة الجزائرية

 : تمهيد 

لديها صوت ُب صياغة القرارات كٖتديد ٤تتول الربامج ا إف ا١تشاركة بوصفها عنصر ٘تكيٍت للمرأة تعٍت أنو
كالسياسات كأىدافها، كغٌٍت عن القوؿ أف ٖتقيق مشاركة فٌعالة للمرأة مسألة ال ٯتكن فصلها عن كجود مواطنة 

فٌعالة قائمة على اٟتقوؽ كالواجبات ُب اجملتمع، كال ٯتكن فصلها أيضا عن حٌق االختبلؼ ُب اآلراء كالتعبَت عنها 
النوع االجتماعي كعبلقتو ْتقوؽ اإلنساف كا١تشاركة السياسية هبذا التوصيف، /كاٟتديث عن مفهـو اٞتندر . ْترية
التمييز كالبٌلعدالة ُب  حديث عن منظور يؤسس للثقافة القانونية كاالجتماعية بشكلو مغاير، ثقافة تتجاكز ىو

 . األدكار االجتماعية
إف تقدًن ا١ترأة ُب اٞتزائر كعرضها كرمز للحداثة أماـ اجملتمع الدكٕب،  ٬تعلنا نتساءؿ عن العوامل اليت قد 

تفٌسر الٌتباين بُت مكاسب ا١ترأة ُب اجملالُت االقتصادم كاالجتماعي مقارنة باجملاؿ السياسي، كما ىي أسباب 
استمرار عدـ ا١تساكاة بُت اٞتنسُت؟ كىل ستنجح آليات ا١تقاربة اٞتزائرية لتمكُت ا١ترأة سياسيا أماـ التحديات 

ا١تطركحة؟ 
 

مؤشرات تمكيــــــــــن المرأة من منظـــــــــور مقــارن  : المبحث األّول
يشٌكل ا١تؤشر إحدل مواد البيانات كا١تعلومات اليت تلٌخص كٌما كبَتا من ا١تعلومات بواسطة رقم كاحد، 

كٗتتلف ا١تؤشرات عن اإلحصائيات ُب . حيث يشَت إٔب التغيَت الذم يطرأ بفعل الزماف مقارنة بالقاعدة السائدة
. 1كوهنا ال تكتفي بعرض الوقائع، بل إهنا تشمل ُب تفسَتىا ا١تقارنة بالسائد

                                                           
 .11.ص. ، منشورات صندكؽ األمم ا١تتحدة اإل٪تائي للمرأة، ا١تكتب اإلقليمي للدكؿ العربيةدليل المؤشرات الدالة على النوع اإلجتماعيـ، .ذ.د  1



بن رحو بن عالل سهام. د  .دراسة في األطر النظربة والميدانية: التمكين السياسي للمرأة الجزائرية 

 

ألمانيا_برلين .المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 106  

 

 بأف استخداـ حاالت متعٌددة يوٌفر تنوعا ُب ا١تتغٌَت Stathis Kalyvasإذ يرل ستاثيس كاليفاس 
 Independent فيما يضبط كيسيطر على ا١تتغٌَتات ا١تستقٌلة Dependant Variableالتابع 

variable1 .لذلك . لذا ينبغي على الباحث استخداـ ا١تنهجُت معا، أم ا١تنهج ا١تقارف كا١تنهج ا١تعٌمق كا١ترٌكز
كإلختبار التمكُت السياسي للمرأة ُب اٞتزائر على ضوء توجهات ا٢تيئة الناخبة اٞتزائرية ٚتعت بُت األسلوب 

البحثي ا١تقارف للحاالت ا١تتعٌددة با١تعاينة اإلحصائية مع دراسة حالة كاحدة معٌمقة كمرٌكزة ىي اٞتزائر ُب الدراسة 
.   ا١تيدانية

 دكرىا بتقييم إفريقيا كىي الدكؿ العربية كمشاؿ األكسط الشرؽ بلداف قامت الدكلية، التزاماهتا إطار ُبك
 ككذلك القانونية كاٟتقوؽ اإلنساف كحقوؽ االجتماعي النوع كقضايا ا١ترأة كضع ٮتص معاٞتة كمسا٫تتها فيما

كالتعليم  اإل٧تابية كالصٌحة كالصحة بعده، كما النزاع حاالت كُب الٌسلم ُب االجتماعي النوع على العنف القائم
 فيو، بدأت الشك ك٦تا...للمرأة السياسية كا١تشاركة االقتصادم كاألمن الفقر من كاٟتد كالتشغيل كالتكنولوجيا

 ًب حيث ا١ترأة ضد كالعنف التمييز أشكاؿ من العديد على القضاء ًب كما جلية، بصفة تتبلور التقدـ بوادر
.  ا١ترأة ك٘تكُت االجتماعي النوع كعدالة مساكاة أجندة بأ٫تية االعًتاؼ

 كتفعيل االجتماعي النوع على القائم كالتمييز الفوارؽ من اٟتد ٨تو ىامة خطوة األمر ىذا كقد اعترب
 بذؿ من البد أنو اٞتهات، كل طرؼ من أيضا اعًتاؼ ىناؾ ذلك، كمع .اٟتياة دكرة عرب اإلنسانية ا١ترأة حقوؽ
 .2كدكليا إقليميا كطنيا، ا١تنشورة النتائج ضوء على اجملهودات من ا١تزيد

فهل ٘تٌكنت اٞتزائر مقارنة ٔتثيبلهتا من الدكؿ العربية بعد تبٌنيها أىداؼ األلفية أف ٖترز تقٌدما ٨تو ٘تكُت 
ا١ترأة ُب ٥تتلف اجملاالت؟ كىل ٯتكن القوؿ أف ىدؼ الٌتمكُت السياسي للمرأة ٖتقق؟ 

 
 

 
 

                                                           
 .68فاطمة قاسم السبييت، ا١ترجع السابق، ص 1
 .33ص . 2015 تقرير تنمية ا١ترأة العربية 2
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 المؤشرات القياسية األممية الدالة على النوع االجتماعي: المطلب األول
لدل سعينا لتشكيل صورة كافية عن آخر ا١تعطيات ا١تتوفرة عن حاؿ ا١ترأة العربية عامة كا١ترأة اٞتزائرية 

خصوصا سواء ما يتٌم إصداره من قبل ا١تنظمات الدكلية، أك الػػػمؤسسات القطرية ا١تعنية ُب كٌل دكلة، الحظنا أف 
: ىناؾ ٣تموعة من ا١تعضبلت منها

غرب آسيا – الشرؽ األكسط )التصنيفات ا١تتبعة لدل منٌظمات األمم ا١تتحدة غالبا ما تعتمد البعد اٞتغراُب : أكال
تؤدم إٌما إٔب فهي كىي معايَت معتمدة منذ عقود ُب إحصاءات كدراسات تلك ا١تنظمات،  (اْب..مشاؿ أفريقيا– 

أك أهنا تعطي صورة جزئية ىامة  (ألهٌنا تضم بلداف غَت عربية مثل إيراف كتركيا على سبيل ا١تثاؿ)تضخيم الوضع 
.  كلكن غَت كافية عن كاقع العآب العريب

الدراسات كاإلحصاءات الصادرة عن األجهزة القطرية ُب كل دكلة عربية ٖتتوم على معلومات ىامة للغاية : ثانيػػػػػػػػا
كما أٌف اختبلؼ ا١تنهجية ا١تتبعة بُت . كلكن تفتقر للتحديث ا١تنتظم ٦تٌا ٬تعل فائدهتا ٤تدكدة بفًتة زمنية مضت

.  الدكؿ العربية يساىم إٔب حٌد كبَت ُب إعاقة ٕتميع البيانات كاإلحصاءات كبالتإب مقارنة الوضع بُت ىذه الدكؿ
اإلحصاءات التجميعية اليت تقـو هبا ىيئات كمؤسسات اٞتامعة العربية تلعب دكرا ىاما ُب تسليط الضوء : ثالثا

على أبرز مؤشرات كضع ا١ترأة ُب البلداف األعضاء ُب اٞتامعة العربية، كلكٌنها با١تقابل تفتقد إٔب التحديث ا١تنتظم 
.  رٔتا بسبب ضعف استمرارية تزكيدىا با١تعلومات من الدكؿ األعضاء

اإلشكالية الرئيسية ُب تشخيص الوضع تكمن برأينا ُب عدـ كجود إٚتاع حوؿ ا١تفاىيم كا١تنهجيات 
البلزمة لقياس كٌل من فجوة النوع االجتماعي كمؤشرات ٘تكُت ا١ترأة، األمر الذم قد يؤدم إٔب سعى جهات 

صحيح أف ىناؾ تقدما كبَتا ًب . متعددة إٔب االستعانة ٔتؤشرات صادرة من ٥تتلف ا١تنظمات كا١تؤسسات الدكلية
إحرازه خبلؿ السنوات ا١تاضية كمعلومات قٌيمة ًٌب التوصل إليها ُب ىذا اجملاؿ، إال أف ا١تبلحظ أف ا١تؤشرات 

أصبحت تكٌرر حقائق معركفة مثل أف ا١ترأة نصف اجملتمع، كتدين مشاركتها ُب قوة العمل كارتفاع معدالت البطالة 
.  اْب...لديها، كٖتسن مستويات التعليم كالصحة للنساء
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كمنذ منتصف الثمانينيات ًٌب الًتكيز بقٌوة على مؤشرات التمكُت كا١تشاركة، كتلك الٌدالة على اٞتندر، 
كقد ساعدت إعادة ترتيب األكلويات كاإلعًتاؼ بالنساء . األمر الذم عكس تبٌدال آخر ُب ترتيب أكلويات التنمية

. 1كمسا٫تات ُب التنمية على تكريس الداللة اٞتندرية كشرط ضركرم لبدء اٞتهود التنموية
بالرجوع إٔب تقارير التنمية البشرية ا١تتتالية ُب السنوات ا١تاضية يظهر أف حياة السكاف ُب معظم البلداف 
ُب تقٌدـ مستمر على مسار التنمية البشرية، كلكن ىذه الصورة اإل٬تابية ال تنفي الشعور باألخطار ا١تهددة لسبل 

كمن ٙتة فالتقٌدـ اٟتقيقي ُب التنمية البشرية ال يقاس . العيش كاألمن الشخصي كسبلمة البيئة كالسياسة العا١تية
فقط بتوسيع خيارات األفراد، كقدرهتم على ٖتصيل التعليم، ككضعهم الصحي اٞتٌيد، كالعيش ُب مستول مقبوؿ، 

إ٪تا ىو تقصي للمخاطر من أجل ٖتصُت اإل٧تازات كتوفَت الظركؼ ا١تدعمة الستمرار التنمية . كالشعور باألماف
كمفهـو ا١تخاطر من منظور التنمية البشرية باعتماد هنج أكسع يركز على عبلقة الًتابط بُت اٟتٌد من . 2البشرية

. ا١تخاطر كا١تضي ُب التقٌدـ ُب التنمية
 حيث دعا إٔب االلتزاـ على ا١تستويُت الوطٍت 2014كىذا ما رٌكز عليو تقرير التنمية البشرية لسنة 

كالعا١تي، بتأمُت ا٠تدمات االجتماعية للجميع، كتعزيز اٟتماية االجتماعية كتأمُت العمل البلئق للجميع، كجعل 
.  البلداف كمواطنيها على ا١تدل الطويل من االلتزاـ قرارا اجتماعيا كسياسيا حازما يضع األساس الصلب لبناء منعة

 الٌسياسات كاالسًتاتيجيات كتنفيذ كضع كُب القوانُت، سنٌ  ُب معتربة جهودان  ا١تنطقة دكؿ بذلت لقد
 أ٫تية أقرت أهٌنا كما .األمم ا١تتحدة من بدعم اإلنساف حقوؽ منهاج على معتمدة االجتماعي النوع إدماج بعملية
 كتنفيذ كاإلسًتاتيجية، العملية النوع االجتماعي باحتياجات يسمى ما أم كالنساء الرجاؿ كاحتياجات مصاّب
 على كالعمل الرشيد اٟتكم طريق عن ذلك ُب ٔتا الرجاؿ كالنساء بُت كالعدالة ا١تساكاة ٖتقيق إٔب ترمي اليت الربامج

 الرامية ا١تبادرات من الكثَت ا١تنطقة نٌفذت كما .ا٠تاص اجملتمع ا١تدين كالقطاع منظمات مع شراكة كخلق البلمركزية
 كحقوؽ االجتماعي النوع( ا١تنظورين ىذين من عليها كالسيطرة ا١توارد إٔب فرص كصو٢تا كزيادة ا١ترأة ٘تكُت إٔب

. 1)اإلنساف

                                                           
 .11.ص. ، منشورات صندكؽ األمم ا١تتحدة اإل٪تائي للمرأة، ا١تكتب اإلقليمي للدكؿ العربية دليل المؤشرات الدالة على النوع االجتماعيـ،.ذ.د1
 .01، ص (2014منشورات برنامج األمم ا١تتحدة اإل٪تائي، )، بناء المنعة لدرء المخاطر: المضي في التقدم: 2014 تقرير التنمية البشرية 2

 .39.ص. ، ا١ترجع السابقدليل المؤشرات الدالة على النوع اإلجتماعي 1
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كقد ًٌب اإلعتماد ُب ىذا الفصل على مؤشر الفجوة بُت اٞتنسُت العا١تي كالذم أٌسسو ا١تنتدل االقتصادم 
، ْتيث يستخدـ كإطار ٥تصص إلدراؾ حجم التفاكت القائم بُت 2006ابتداءن من سنة  (دافوس)العا١تي 

 ُب طبعتو التاسعة بتحليل األ٪تاط ا١تتغَتة 2014كيسمح تقرير سنة . اٞتنسُت ُب العآب كإمكانية متابعة تقٌدمهم
كما . للمساكاة بُت اٞتنسُت ُب ٚتيع أ٨تاء العآب عرب الفًتات الزمنية، باإلضافة إٔب ا١تقارنات بُت البلداف كداخلها

يتابع ا١تؤشر الفجوات الوطنية بُت اٞتنسُت من خبلؿ ا١تعايَت االقتصادية، كالسياسية، كالتعليمية كالصحية، كيرتب 
الدكؿ على سٌلم مقاييس كالذم يسمح للمقارنات الفٌعالة ُب ٥تتلف ا١تناطق ك٥تتلف فئات الدخل، كقد صٌمم 
ا١تؤشر العا١تي ٠تلق كعي حوؿ التحٌديات اليت تفرضها الفجوة بُت اٞتنسُت كتعرؼ الرأم العاـ العا١تي بالفرص 

 .ا١تمكنة للحٌد من الفجوة
كفيما يلي جدكؿ يبٌُت بنية مقياس فجوة النوع االجتماعي العا١تي كا١تتمثلة ُب ا١تؤشرات الفرعية كمتغَتاهتا 

: 1مع تبياف مصادرىا
بنية مقياس فجوة النوع االجتماعي العالمي : 05الجدول رقم 

المصادر المتغيرات المؤشر الفرعي 
المشاركة 
والفرص 

االقتصادية 

منظمة العمل الدولية، المؤشرات الرئيسية لسوق العمل معدل مشاركة القوى العاملة النسائية بالنسبة لقيمة الذكور 
(KILM) )2012 

المنتدى االقتصادي العالمي، مسح الرأي التنفيذي معدل المساواة في األجور بين النساء والرجال للعمل مماثل 
EOS)) ،2014 

المنتدى االقتصادي العالمي، على أساس منهجية برنامج معدل مقدار الدخل المكتسب للنساء بالنسبة لقيمة الذكور 
راجع تقرير التنمية البشرية لعام )األمم المتحدة اإلنمائي 

2009 )
 على ILOStatمنظمة العمل الدولية، قاعدة بيانات معدل نسبة المشّرعات وكبار المسؤولين والمديرين على قيمة الذكور 

.  أو أحدث بيانات متاحة2013االنترنت، 
 على ILOStatمنظمة العمل الدولية، قاعدة بيانات معّدل نسبة العمال الفنيين والتقنيين اإلناث أكثر من قيمة الذكور 

.  أو أحدث بيانات متاحة2013االنترنت، 
 2013معهد اليونسكو لإلحصاء، قاعدة بيانات التعليم،  للذكور بالنسبةمعّدل نسبة محو أمية المرأة التحصيل 

                                                           
1Ricardo Hausmann, Laura d. Tyson, Yasmina Bekhouche; Saadia Zahidi, The Global Gender Gap And Its 
Implications. World economic forum, 2014. p.04. 
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أو أحدث البيانات المتاحة؛ برنامج األمم المتحدة العلمي 
، 2009اإلنمائي، تقرير التنمية اإلنسانية لسنة 

 2013معهد اليونسكو لإلحصاء، قاعدة بيانات التعليم، المعّدل الصافي اللتحاق اإلناث بالتعليم االبتدائي على قيمة الذكور  
 2013معهد اليونسكو لإلحصاء، قاعدة بيانات التعليم، المعّدل الصافي اللتحاق اإلناث بالتعليم الثانوي على قيمة الذكور 

 2013معهد اليونسكو لإلحصاء، قاعدة بيانات التعليم،  المعّدل الصافي اللتحاق اإلناث بالتعليم العالي على قيمة الذكور
الصحة والبقاء 

على قيد الحياة 
، وكالة االستخبارات  CIAوكالة االستخبارات المركزية (تحويلها إلى نسبة اإلناث أكثر من الذكور)نسبة النوع عند الوالدة 

  المحدثة، والبيانات2014المركزية كتاب حقائق العالم 
أسبوعيا 

بيانات منظمة الصحة العالمية، قاعدة بيانات المرصد معّدل أمد الحياة الصحية لألنثى بالنسبة لقيمة الذكور 
. 2012الصحة العالمية، منذ 

التمكين 
السياسي 

، 2014: االتحاد البرلماني الدولي، المرأة في السياسةمعدل حصول اإلناث على مقاعد في البرلمان بالنسبة للذكور 
 مايو 01التعيينات حتى / والتي تعكس االنتخابات 

2014 
، 2014: االتحاد البرلماني الدولي، المرأة في السياسةمعدل تواجد اإلناث على المستوى الوزاري بالنسبة للذكور  

، يتم 2014 جانفي 01والتي تعكس التعيينات حتى 
تحديث البيانات كل سنتين 

معدل عدد سنوات تواجد المرأة على رأس رئاسة الدولة أو رئاسة 
بالنسبة للذكور  ( عاما50آخر)الوزراء 

 2014 جوان 30المنتدى االقتصادي العالمي، 

 The Global Gender Gap report, World economic forum 2014: المصدر
ىناؾ ثبلثة مسائل ىامة يتعُت االنتباه إليها لدل دراسة تقرير الفجوة بُت اٞتنسُت الصادر عن ا١تنتدل 

: (دافوس)العا١تي 
أهنا تسعى لقياس الفجوة بُت ا١ترأة كالرجل بغض النظر عن مستول ا١توارد ا١تتوفرة ُب كل دكلة، :  أكال
أهنا تركز على ا١تخرجات كالنتائج كليس الوسائل، : ثانيا
. 1أهنا تصنف ترتيب الدكؿ كفق كاقع إنصاؼ النوع االجتماعي كليس كفق ٘تكُت ا١ترأة: ثالثا

حىت ٯتكننا معاٞتة موضوع ٘تكُت ا١ترأة يتعُت علينا أف نشخص أبعاد الفجوة ُب النوع االجتماعي، كبتعبَت 
كقد اخًتنا ٪توذج تقرير . آخر حىت نكوف قادرين على توصيف الدكاء البد لنا من تشخيص دقيق كصائب للٌداء

                                                           
1Ricardo Hausmann, Laura d. Tyson, Yasmina Bekhouche; Saadia Zahidi,  op.cit. p05. 
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كمثاؿ جدير بالنقاش كالتحليل حوؿ كسائل كمؤشرات  (دافوس)الفجوة بُت اٞتنسُت الصادر عن ا١تنتدل العا١تي 
قياس الفجوة بُت الرجاؿ كالنساء، كلسنا بصدد استعراض تفصيلي تويات التقرير ا١تذكور، إال أنٌنا نود اإلشارة 

. إليو كنموذج جدير بالتأمل ُب كيفية قياس ا١تشكلة
. واقع مؤشرات تمكين المرأة: المطلب الثاني

ٯتكن القوؿ أف ا١تعضلة األساسية اليت تواجو كل من الباحثُت كمتخذم القرار ُب ٣تاؿ ٘تكُت ا١ترأة تكمن 
ما ىي البيانات كا١تعلومات ا١تتوفرة : بداية ُب ٖتدم قراءة الواقع الفعلي لؤلمور، كمن ٙتة السؤاؿ الذم يطرح ىنا

كا١تطلوبة ١تعرفة كضع ا١ترأة ُب اجملتمع ُب مرحلة ٤تددة؟ ما ىي ا١تؤشرات اليت ٯتكن االعتماد عليها لقياس التقدـ 
. ارز ُب اٞتهود ا١تبذكلة لتحسُت كضع ا١ترأة؟

 رغم كجود كٌم كبَت من الدراسات كالبحوث كالتقارير القطرية كاإلقليمية كالدكلية، لكن تعدد ا١تناىج 
بينها، كاختبلؼ طبيعة ا١تؤشرات ا١تستخدمة، كعدـ االنتظاـ ُب ٚتع ا١تعلومات كنشرىا، كٌل ذلك من شأنو أف 

يعيق جٌديا التوصل إٔب فهم مشًتؾ بُت األطراؼ الفاعلة ُب عملية ٘تكُت ا١ترأة سواء كانت جهات رٝتية أك 
األمر الذم قد يزيد من تعقيد ا١تشكلة، ْتيث أصبحت مسألة ٘تكُت ا١ترأة ُب السنوات . منظمات اجملتمع ا١تدين

ففي حُت . صورة ا٬تابية عن جهودىا التنموية" تسويق"األخَتة ذات حساسية سياسية ناٚتة من ٤تاكالت الدكؿ 
اققة ُب ٣تاالت التعليم كالصحة، يتٌم ُب ا١تقابل إما التهوين أك التزاـ الصمت ٕتاه " اال٧تازات"يتم الًتكيز على 

كما أف ٚتع كرصد ا١تعلومات ٬تب أف يرتبط بالشفافية ُب .اإلخفاقات ُب ٣تإب ٘تكُت ا١ترأة االقتصادم كالسياسي
بدكف ذلك سيكوف من ا١تتعذر تقييم كٖتليل الوضع الراىن للمرأة، ناىيك عن مقارنة تطور . ا١تعلومات كالبيانات

. أكضاعها ُب ٥تتلف بلداف العآب العريب
تعترب مقاربة النوع أداة ٖتليلية مركزية تدكر حو٢تا معظم الدراسات ا١تتخصصة ُب حقل ا١ترأة كالتنمية، 

فباقًتاف ا١ترأة بإشكالية التنمية ٧تد دعوة صر٭تة إٔب التطور كالتغيَت الذم يعٌد مكمن ىذه الدراسات، كهبذا 
 بعنواف ا١ترأة  Danoise Ester Boserupالصدد، كجب التذكَت ٔتؤلف مرجعي لبلقتصادم دانواز ايسًت بوسركب

 الذم من خبللو سٌلط La femme face au développement économique  ُب مواجهة التنمية االقتصادية
. الضوء على ا١تشاكل ذات ا٠تصوصية اليت تعاين منها ا١ترأة ُب العآب الثالث كا١تتعٌلقة بالتعليم، العمل، حرية التنٌقل
كقد انتقد دانواز بورسوب النمطية ُب معاٞتة قضية ا١ترأة كالرجل، ْتيث أف دكر الرجل ُب ا١تقاربة التنموية ٭تاكي 
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مفهـو التطور بينما دكر ا١ترأة يقتصر على التقاليد كا١توركثات التقافية، كمن ٙتة فهو ينادم بأ٫تية التعليم كالتكوين 
.  1بالنسبة للمرأة لتحقيق التنمية

 نسجل زلنا كما .كالعاـ ا٠تاص اجملالُت ُب مستمرا يزاؿ ال االجتماعي كالنوع اٞتنس على القائم إف التمييز
تزاؿ  كال. 2كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ا١تدنية اٟتقوؽ ُب االجتماعي النوع أساس على تفاكتا

 كما 2014الًتتيب العا١تي لسنة  ُب األخَتة نفسها لتجد ا١تنطقة العربية  ُب كاسعة العبلقة ذات االستحقاقات
 الذم اعتمد ألكؿ مرة من  Global Gender Gap indexالعا١تي االجتماعي النوع فجوة مقياس يربزه

 الرجل بُت ا١تساكاة عدـ من كحرجة أساسية ٣تاالت أربعة  لدراسة2006العا١تي سنة  االقتصادم قبل ا١تنتدل
:  كا١ترأة

أعلى،  مستول أم أك األساسي التعليم إٔب الوصوؿ عن الناتج:التعليمي األداء  أك٢تا
 العمل فرص على كاٟتصوؿ ا١تشاركة كمستويات الركاتب عن النإتة :االقتصادية كالفرص ثانيها ا١تشاركة 

عالية،  مهارات تتطلب اليت
  القرار، صنع ىياكل ُب التمثيل عن الناتج :السياسي التمكُت: ثالثها 

كيشمل متوسط العمر ا١تتوقع عند الوالدة قياسا إحصائيا ١تعٌدؿ : اٟتياة قيد على الصحة كالبقاء: رابعها
ككذا نسبة اٞتنس حيث . السنوات اإلضافية اليت قد يعيشها الفرد إذا استمرت إتاىات الوفاة اٟتالية على حا٢تا

.  1التوقعات لدل اإلناث عادة ما تكوف أعلى منها لدل الذكور
ك١تاٌ كانت ا١تؤشرات ىي أحدث الطرؽ ١تراقبة االلتزامات الدكلية ا١تتعٌلقة ْتقوؽ ا١ترأة، إاٌل أٌف نائلة كبَت 
تعترب أف ا١تؤشرات األ٦تية ا١تعتمدة ُب قياس ٘تكُت ا١ترأة غَت كافية كغَت مستجيبة للجهود الدكلية، كاشًتطت أف 

 . تكوف ا١تؤشرت التمكينية للمرأة مرئية كقابلة للقياس كالتحقق من قبل النساء

                                                           
 :١تزيد من التفاصيل يرجى االطبلع على  1

Deblé Isabelle. Ester Boserup, La femme face au développement économique. Tiers-Monde, tome 24, 
n°95, 1983. pp. 698-699.  
Nouria Benghebrit Remaoun, Belkacem Benznine, Les femmes Africaines à l’épreuve du développement .
(Algerie : edition Crasc,2012).  
2Gender Equality &Equity and Empowerment of Women/GEEEW. 
1 Ricardo Hausmann, laura d. Tyson, Yasmina Bekhouche; Saadia Zahidi, op.cit., p 03. 
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١تاٌ كاف اإلطار ا١تكاين للدراسة ىو اٞتزائر، كاف لزاما علينا أف نشَت إٔب بعض اإلحصائيات الدالة، ْتيث 
رجاؿ % 50.5) مليوف نسمة منهم 40.4 بػ 2016قٌدر العدد اإلٚتإب للسكاف ُب اٞتزائر ُب جانفي 

 2015ُب سبتمرب % 41.8، كبلغت نسبة النشاط االقتصادم لدل السكاف البالغُت (نساء% 49.5ك
.  2014مسٌجبل بذلك ارتفاعا فاؽ النقطة الواحدة مقارنة بسبتمرب 

 الناشطُت السكاف حجم ُب بارتفاع 2015 سبتمرب خبلؿ العمل سوؽ كضعية ٘تيزهت عامة، بصفة
زيادة  يعادؿ ما كىو ،%4.2التزايد  ىذا نسبة بلغت حيثه  2014 سبتمرب خبلؿ ا١تسجل الًٌتاجع بعد اقتصادياه 

 الباحثُت فئة ك ا١تشتغلة الفئة حجم ارتفاع إٔب أساسا الزيادة ىذه كتعود .شخصا 479000 بلغت ُب اٟتجم
 .ا١تاضية السنة من الفًتة بنفس مقارنة كاحد آف ُب العمل عن

السكاف،  إٚتاؿ  من  26.4 %بنسبة أم شخصا، 10594000ا١تشتغلُت  السكاف إٚتاؿ بلغ ك
 . العاملة اليد إٚتاؿ من  18.3 %مهثل ما كىو مشتغلة 1.934.000 النسوية العاملة الفئة حجم شهكل كقد 

بتلك  مقارنة نقطة 0.7 بلغ ارتفاعا مسجلة الوطٍت ا١تستول على%37.1 بلغت فقد 1العمالة نسبة أما
 ارتفعت كاليت النساء لدل العمالة لنسبة ا١تعترب االرتفاع إٔب أساسا الزيادة ىذه  كتعود2014ا١تسجلة ُب سبتمرب 

 . 2الفًتة نفس خبلؿ% 13.6إٔب%  12.3من انتقلت حيث نقطة 1.3 ب
 من إٚتإب اليد العاملة، كىو %58كيظهر من التوزيع حسب القطاع القانوين، أف القطاع ا٠تاص يشغل 

، 2014 مشتغبل، مسجبل بذلك نفس ا١تستول الذم بلغو خبلؿ سبتمرب 6139000يوافق حجما بلغ 
كنبلحظ تباينا معتربا حسب اٞتنس، حيث تتمٌيز اليد العاملة النسوية بتمركز أكرب ُب القطاع العاـ بنسبة 

 .1 من إٚتإب اليد العاملة64.1%
كقد ارتفعت نسبة النساء الناشطات بشكل كبَت خاصة خبلؿ العشرية األخَتة مقارنة بنسبة الرجاؿ كقد 

فحسب . كاف للنمو اقق ُب ٣تاؿ التعليم بالنسبة لئلناث، أثر كاضح على تزايد نصيبهن ُب ٣تاؿ التشغيل

                                                           
 .فأكثر سنة 15 البالغُت السكاف إٚتإب على ا١تشتغلُت السكاف نسبة كحاصل ا١تعرفة1
. 17، ص2015،  سبتمرب 726تقرير ا١تعهد الوطٍت لئلحصاء حوؿ النشاط االقتصادم، العمل، كالبطالة، رقم 2
 .نفس ا١ترجع1
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الدراسات ا١تعدة ُب ىذا اجملاؿ، أكثر من نصف اإلناث العامبلت لديهن مستول التعليم الثانوم كأكثر، بينما ال 
 .تتجاكز ىذه النسبة الربع لدل الذكور

 أف 69ا١تادة  ُب 2016 نٌص التعديل الدستورم اٞتديد لسنة  أقٌر ا١تشرع الدستورم اٞتزائرم ُبكقد
 اٟتٌق ُب الرٌاحة  .  يضمن القانوف ُب أثناء العمل اٟتٌق ُب اٟتماية، كاألمن، كالٌنظافة.لكٌل ا١تواطنُت اٟتٌق ُب العمل"

 تشغيل األطفاؿ  . الضماف االجتماعي    يضمن القانوف حق العامل ُب . مضموف، ك٭تٌدد القانوف كيفٌيات ٦تارستو
 تعمل الٌدكلة على ترقية التمهُت كتضع سياسات للمساعدة على  . يعاقب عليو القانوف   سنة   16   دكف سن

1"استحداث مناصب الشغل
ؿ  اليت تنٌص على أف الدكلة تعم36 كما تدٌعم التمكُت االقتصادم للمرأة با١تادة  . 

2سوؽ التشغيل    ترقية التناصف بُت الرجاؿ كالنساء ُبعلى
  .

فالدستور اٞتزائرم يكفل ا١تساكاة بُت ا١ترأة كالرجل ُب حق العمل لدرجة أنو نٌص على ترقية التناصف 
كال يوجد لدل الرأم العاـ اٞتزائرم مشكلة بشأف عمل حسب تقرير الباركمًت العريب، ك. بينهما ُب سوؽ التشغيل

 ، كما % 23.6كافقوا على ذلك، مقابل معارضة حوإب  % 70.9ا١ترأة ا١تتزكجة خارج ا١تنزؿ، إذ ما يقٌدر ب 
ترل األغلبية من اٞتزائريُت أف فرص اٟتصوؿ على العمل ٬تب أف تكوف متساكية بُت الرجاؿ كالنساء، كيؤيد ما 

 .3فكرة أف الرجاؿ كالنساء ٬تب أف ٭تصلوا على ركاتب متساكية لقاء نفس العمل% 79.4يقٌدر ب 
تأنيث "كٯتكن القوؿ أف التمكُت االقتصادم للمرأة ىو ا١تخرج اآلمن كا٠تطة األساسية ١تواجهة ظاىرة 

، نظرا ١تا تعانيو ا١ترأة من إفقار نتيجة سياسات ا٠تصخصة، اليت أدت إٔب االستغناء عن العمل كُب "الفقر
مقٌدمتهم النساء، ىذا كدعت نائلة كبَت إٔب ضركرة ٕتاكز صعوبات كصوؿ ا١ترأة إٔب ا١توارد كحصو٢تا على الفرص 

.  1اإلقتصادية
 ا١تؤشر الفرعي للتمكُت السياسي، فهو ٯتٌكن من قياس الفجوة كاستجابة ١توضوع األطركحة سنرٌكز على

بُت الرجاؿ كالنساء، فتحسب نسبة النساء إٔب الرجاؿ ُب ا١تناصب الوزارية، كنسبة النساء إٔب الرجاؿ ُب عدد 
                                                           

 .09ص. 2016 مارس 07 ا١تؤرخة ُب 14اٞتريدة الرٝتية رقم . 2016 مارس 06 ا١تؤرخ ُب 01-16القانوف رقم 1
 .06نفس ا١ترجع، ص 2
، 2008، الباركمًت العريب بالتعاكف مع مركز الدراسات اإلسًتاتيجية اٞتامعة األردنية، الجزائر: استطالع مقياس الرأي العام العربي فارس بريزات، 3

. 07 ص .22/11/2015 بتاريخ http://www.arabbarometer.org/content/ab-wavesعلى ا١توقع 
1 Naila Kabeer, Gender Equality and human development: the instrumental rational 2005, UNDP: 
Human Development report, occasional paper,2005 p.18. 

http://www.arabbarometer.org/content/ab-waves%20??????%2022/11/2015
http://www.arabbarometer.org/content/ab-waves%20??????%2022/11/2015
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ا١تقاعد الرب١تانية، باإلضافة إٔب نسبة النساء إٔب الرجاؿ ُب مواقع صنع القرار السياسي من ناحية عدد السنوات ُب 
.  سنة50على مدل آخر  (رئيس الوزراء أك الرئيس)ا١تناصب التنفيذية 

كال يتضمن ا١تؤشر أم متغَتات اللتقاط االختبلفات بُت مشاركة ا١ترأة كمشاركة الرجل على ا١تستويات 
، كىو ما يستوجب عمبل على ا١تستول الدكٕب حىت تكوف ىذه النوعية من (تنفيذم أك منتخب)اٌلية من اٟتكم 

كالسؤاؿ الذم يطرح ىنا ١تاذا اعتمد التقرير على . البيانات متاحة إلدراجها ُب مؤشر الفجوة بُت اٞتنسُت عا١تيا
 ىذه ا١تتغَتات؟

ٝتة بعد قراءٌب للمعطيات اتضح ٕب أف التقرير اعتمد مفهـو ا١تساكاة بُت اٞتنسُت بدال من ٘تكُت ا١ترأة كتلك 
٦تيزة ١تؤشر الفجوة بُت اٞتنسُت العا١تي كونو يصنف الدكؿ كفقا لقرهبا من ا١تساكاة بُت اٞتنسُت بدال من ٘تكُت 

. كا٢تدؼ ىو الًتكيز على ما إذا كانت الفجوة بُت النساء كالرجاؿ ُب ا١تتغَتات ا١تختارة قد ا٩تفضت. ا١ترأة
كبالتإب، فإف ا١تؤشر يكافئ البلداف اليت تصل إٔب نقطة األداء أين تكوف فرص ا١ترأة مساكية للرجل، كلكنو ال 

مثبل . يكاَبء كال يعاقب اٟتاالت اليت تكوف فيها ا١ترأة متفوقة على الرجاؿ ُب متغَتات معينة ُب بعض البلداف
دكلة يوجد فيها نسبة أعلى إللتحاؽ الفتيات مقارنة باألكالد ُب ا١تدرسة الثانوية، فإهنا سوؼ تسجل أداء يساكم 

كعلى ىذا األساس ًٌب ترتيب الدكؿ اليت  1.أداء دكلة أخرل يتساكل فيها التحاؽ الذكور كاإلناث على السواء
  .2014مشلها التقرير لسنة 

كقد إرتأيت تفصيل كٌل متغَت على حدة ُب جداكؿ منفصلة خاصة بًتتيب الدكؿ العربية؛ بداية با١تتغَت 
عا١تيا كصوال إٔب قطر 32 عا١تيا تليها تونس ُب ا١ترتبة 28ا١تتعٌلق بالنساء ُب الرب١تاف، حيث احتلت اٞتزائر ا١ترتبة 

                                                           
 ُب اٟتصوؿ على ا١توارد كالفرص ُب البلداف بدال من ا١تستويات الفعلية   (gender gaps)كما ًب تصميم ا١تؤشر لقياس الفجوات بُت اٞتنسُت 1

(Levels) للموارد كالفرص ا١تتاحة ُب تلك البلداف، بعبارة أخرل، ًٌب إنشاء ا١تؤشر لتصنيف الدكؿ حسب معٌدؿ الفجوات بُت اٞتنسُت كليس بالرجوع
على سبيل ا١تثاؿ، فإف البلداف الغنية، بصفة عامة، ىي قادرة على تقدًن ا١تزيد من فرص التعليم كالصحة ٞتميع أفراد اجملتمع، على .إٔب مستول تنميتو

،  كمؤشر (..الصحة أك التعليم)الرغم من أٌف ىذا مستقل ٘تاما عن الثغرات ا١تتعلقة بالنوع االجتماعي اليت قد تكوف موجودة داخل تلك مستويات 
. الفجوة بُت اٞتنسُت العا١تي، يكافئ البلداف اليت قلصت كسٌدت الفجوات الصغَتة ُب اٟتصوؿ على ىذه ا١توارد، بغض النظر عن ا١تستول العاـ للموارد
كىكذا، ُب حالة التعليم، يعاقب أك يكاَبء ا١تؤشر البلداف على أساس حجم الفجوة بُت الذكور كنسبة التحاؽ اإلناث با١تدارس، كلكن ليس بالنسبة 

 :انظر. للمستويات العامة للتعليم ُب الببلد
The Global Gender Gap And Its Implications, world economic forum, 2014, p4-5. 



بن رحو بن عالل سهام. د  .دراسة في األطر النظربة والميدانية: التمكين السياسي للمرأة الجزائرية 

 

ألمانيا_برلين .المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 116  

 

نسبة تواجد ترتيب الدول العربية نسبة إلى متغير : 06الجدول رقم: ، حسب اٞتدكلُت التاليُت137ُب ا١ترتبة 
 :2014النساء في البرلمان مقارنة بعدد الذكور لسنة 

الترتيب العالمي معدل نسبة اإلناث إلى الذكور  %نسبة الذكور  %نسبة اإلناثالدولة 
 28 0.46 68 32الجزائر 
 38 0.39 72 28تونس 

 51 0.34 75 25موريتانيا 
 74 0.25 80 20المملكة العربية السعودية 
 84 0.21 83 18اإلمارات العربية المتحدة 

 86 0.20 83 17المملكة المغربية 
 107 0.14 88 12 1األردن
 107 0.14 88 12سوريا 

 117 0.11 90 10البحرين 
 131 0.03 97 3لبنان 

 134 0.03 97 3الكويت 
 135 0.01 99 1عمان 
 136 0.00 100 0اليمن 
 137 0.00 100 0قطر 
- - - - مصر 

Global gender Gap 2014, Ranking by subindex: political empowerment: women in 
parliament, p75 : المصدر  

 
، فنجد أف ترتيب بعض 2017 جانفي 01غَت أنو كبتحيُت البيانات حسب االٖتاد الرب١تاين الدكٕب ُب 

الدكؿ العا١تي قد تغٌَت بإجراء االنتخابات التشريعية فيها كأف بعض الدكؿ العربية ٓب تدرج ُب سابقو، ٧تد منها 
:  الدكؿ اآلتية ُب اٞتدكؿ التإب

 
 
 

                                                           
 .107احتلت كٌل من سوربا كاألردف كجورجيا ا١ترتبة   1
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 1نسب تواجد النساء في البرلمان في بعض الدول العربية: 07الجدول رقم    

. 2017 جانفي 01اة من قاعدة بيانات االتحاد البرلماني الدولي المحّينة في ـــالمعطيات مستق: المصدر
كرٔتا يعكس ىذا التفاكت ُب نسب التمثيل الرب١تاين النسوم إٔب عوامل متشابكة سياسية اجتماعية اقتصادية ثقافية 
كحىت قانونية، على سبيل ا١تثاؿ ٯتكن اإلشارة ىنا إٔب حداثة عهد النساء ُب البلداف العربية باالنتخابات، فبالرغم 

من تواجد النظم االنتخابية منذ قرف كنصف ُب بعض البلداف مثل مصر اليت أجرت أكؿ انتخابات بر١تانية سنة 
، فإف حصوؿ النساء على اٟتٌق ُب التصويت قد تأٌخر، ككانت أكٔب الدكؿ العربية اليت منحت النساء ىذا 1866

كآخرىا ىي  ...1962، اٞتزائر سنة 1956، تليها مصر سنة 1952، ًب لبناف سنة 1949اٟتق سوريا سنة 
كقد مارست ا١ترأة ُب كٌل ىذه الدكؿ حٌقها . 2011 كالسعودية سنة 2005 كالكويت 1998كٌل من قطر ُب 

:  ُب الًتشيح كالتصويت كما يوٌضح اٞتدكؿ التإب

                                                           
-http://www.ipu.org/wmn على ا١توقع 2015ا١تعطيات مستقاة من قاعدة بيانات االٖتاد الرب١تاين الدكٕب ايٌنة ُب سبتمرب 1

f/arc/classif010915.htm  22/09/2015  بتاريخ. 
على ا١توقع . 67ص، 2015الٌلجنة العليا لئلنتخابات ا١تصرية، ملخص تقرير اإلنتخابات التشريعية ٣تلس النواب  احصائيات عن مصر مستقاة من  2

https://www.elections.eg/home 12/2/2016 بتاريخ. 
 

 
الدولة 

الترتيب البرلمان الوطني 
العالمي  تاريخ إجراء االنتخابات 

البرلمانية 
العدد الكلي 

لمقاعد البرلمان 
عدد مقاعد 

النساء 
نسبة تواجد النساء في 

البرلمان الوطني 
 41 % 31.3 68 217 10/2014تونس 

 46 %30.5 130 426 04/2015السودان 
 67 %25.3 83 328 04/2014العراق 

 90 %20.5 81 395 10/2016المملكة المغربية 
 97 %19.9 30 151 12/2016المملكة العربية السعودية 

 123 % 16 30 188 06/2014ليبيا 
 130 %15.4 20 130 09/2016األردن 
 131 2%14.93 89 596 10/2015مصر 

 170 % 7.5 03 40 11/2014البحرين 
 183 % 3.1 02 65 11/2016الكويت 

 142 %1.2 01 84 10/2011عمان 

http://www.ipu.org/wmn-f/arc/classif010915.htm
http://www.ipu.org/wmn-f/arc/classif010915.htm
http://www.ipu.org/wmn-f/arc/classif010915.htm
http://www.ipu.org/wmn-f/arc/classif010915.htm
https://www.elections.eg/home
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: 1حّق الترّشح في الدول العربية-تاريخ حصول المرأة على حق االنتخاب: 08الجدول رقم 
سنة حصول المرأة على الدولة 

حّق التصويت 
سنة حصول المرأة على حق الترشح 

في االنتخابات 
سنة انتخاب أول امرأة لعضوية البرلمان 

(E)أو تعيينها عضوا في البرلمان (N) 
( E)2003 1986 1946جيبوتي 
( E)1973 1953 1953سوريا 
 (A) 1991 1952 1952لبنان 

( E)1957 1956 1956مصر 
( E) 1959 1959 1959تونس 
 (N)1962 1962 1962الجزائر 
( E)1993 1963 1963المغرب 
 - 1964 1964ليبيا 

( E) 1964 1964 1964السودان 
( E)1990 1967 1970-1967اليمن 
1993( E )-(N)1989 1974 1974األردن 
  (N) 2002  1973 1973البحرين 
 (E)1980 1980 1980العراق 
( E)1994 1994 1994عمان 
( E)1999 1998 1998قطر 

2005(E )(N)-2009 2005 2005الكويت 
 - 2011 2011السعودية 

. المعطيات مستقاة من قاعدة بيانات االتحاد البرلماني الدولي: المصدر
إف منح ا١ترأة حقي االنتخاب كالًتشح ال يعٍت بالضركرة زيادة كبَتة ُب ٘تثيل ا١ترأة ُب ا١تناصب التمثيلية 

ا١تنتخبة كخصوصا الرب١تانات، كال يعود ذلك إٔب عدـ قناعة الرجاؿ كحدىم بعدـ أىلية ا١ترأة لتوٕب ذلك، فيتحٌيزكف 
، بل قد تعكس 1للمرشحُت الذكور، كلكن أيضا لعدـ منح الناخبات النساء أصواهتن للمرشحات النساء

الناخبات اإلناث نفس التحٌيز الذم يوليو الرجاؿ للمًتشحُت الذكور، كمن ا١ترٌجح ُب البلداف اليت تسود فيها 

                                                           
1  Une chronologie mondiale de la reconnaissance aux femmes des droits de voter et d'être candidates    
sur le site http://www.ipu.org/wmn-f/suffrage.htm .  http://www.ipu.org/PDF/publications/wmn45-05_fr.pdf   
consulté le 22/09/2015. 

 .160 ركيدا ا١تعايطة، ا١ترجع السابق، ص  1

http://www.ipu.org/wmn-f/suffrage.htm.%20/
http://www.ipu.org/wmn-f/suffrage.htm.%20/
http://www.ipu.org/PDF/publications/wmn45-05_fr.pdf
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العصبيات العائلية كالقبلية كاٞتهوية كالدينية كا١تذىبية كالطائفية أاٌل يكوف ىناؾ فرؽ كاضح بُت أ٪تاط تصويت 
كلتلك األسباب كأخرل ظٌل تواجد ا١ترأة ُب الدكؿ العربية جٌد ٤تدكد إٔب غاية تبٍت نظاـ اٟتصص . اإلناث كالذكور

النيابية أك الكوتا لصاّب ا١ترأة كذلك بتخصيص إٌما نسبة ٤تٌددة من قوائم ا١ترشحُت للنساء، أك عددا ٤تددا ٢تا من 
. ا١تقاعد ُب الرب١تاف

كعندما تؤٌدم االنتخابات إٔب تواجد ضئيل للمرأة ُب الدكؿ العربية ذات نظاـ اجمللسُت، فإف النظم 
اٟتاكمة تلجأ إٔب تعويض ذلك بزيادة عددىن ُب اجمللس األعلى الذم إٌما يتٌم تكوينو ٘تاما بالتعيُت كما ىو اٟتاؿ 

.  يعٌُت رئيس الدكلة نسبة من أعضائو تصل إٔب الثلث كما ىو اٟتاؿ ُب مصر كاٞتزائر مثبل ُب األردف، أك
 صنع أجهزة داخل العربية ا١ترأة ٘تثيل أف ا١تؤكد من أكردهتا، فإنو اليت كالبيانات ا١تنظور ىذا أساس كعلى

 .السعودية باستثناء العريب ا٠تليج دكؿ كخصوصا العربية، الدكؿ بعض ُب ٖتٌسن قد القرار
 ٓب أنو النيابية، صحيح اجملالس داخل مرموقة مناصب األمة ٣تلس عضوات العربيات النساء تتؤب كقد

 منصب إٔب عريب بلد من أكثر ُب النائبات كصلت كلكن النيايب، اجمللس رئيس منصب إحداىن تولت أف ٭تدث
 ُب ٣تلس آخرىا كاف مرة من أكثر مصر ُب عثماف آماؿ من كل ا١تنصب ىذا تولت فقد اجمللس، نائب رئيس

 ُب ا١تنتخب التونسي النواب ٣تلس ُب (ثاف نائب( بوخشينة ك شاذلية ،2000ُب سنة  ا١تنتخب الشعب
  ككذلك. 2002 ُب سنة ا١تنتخب ا١تغريب النواب ٣تلس ُب  (ثامن نائب ( الكحيل فاطمة ككذا ،1999سنة
 .2001ُب سنة  ا١تنتخب اٞتزائرم األمة ٣تلس ُب الثالث النائب كىي بيطاط  زىرة

ٔتبلحظة نسب تواجد النساء ُب بر١تانات الدكؿ العربية ٧تدىا ٕتاكزت ا١تعٌدؿ العا١تي الذم قٌدر 
؛ كذلك ُب كٌل من اٞتزائر كتونس كالسوداف كموريتانيا، فهل يعترب ىذا مؤشرا إ٬تابيا لصاّب ا١ترأة %22.9ب

.  إقليميا06 أم ُب ا١ترتبة السادسة %19العربية؟ علما أف ا١تنطقة العربية ال تزاؿ متأخرة ٔتعٌدؿ إقليمي يساكم 
: كفيما يلي ا١تعدالت اإلقليمية للتمثيل النسيب للنساء ُب الرب١تاف
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المعدالت اإلقليمية للتمثيل النسبي للنساء في البرلمان : 09الجدول رقم
معدل النساء في اإلقليم 

البرلمان / الغرفة السفلى
معدل النساء في المجلس 

مجلس األمة /األعلى 
المعّدل العام 

 - - %41.7 1الدول االسكندينافية
 %28.1 % 27.5 %28.3أمريكا 

 الدول األعضاء في منظمة األمن والتعاون-أوروبا
OSCE2 

26.4 % 26% 26.3% 

الدول األعضاء في منظمة األمن والتعاون  : أوروبا
OSCE3 

25% 26% 26.3% 

 %23.6 %22.1 %23.8إفريقيا شمال الصحراء 
 %19.3 %16.3 %19.6آسيا 

 % 18.1 %12.6 %18.9الدول العربية 
 %17.4 %37.1 %15الباسيفيك 

. 2017المعطيات مستقاة من قاعدة بيانات االتحاد البرلماني الدولي المحّينة في جانفي : المصدر
يأٌب ترتيب االٖتاد الرب١تاين الدكٕب العاكس لؤلرقاـ الرٝتية اليت توٌفرىا الدكؿ، ليؤٌكد نتائج تقرير ا١تنتدل 

 11.2االقتصادم العا١تي، كُب قراءة سريعة لؤلرقاـ أعبله يتجلى االرتفاع اسوس ُب متوسط ا١تعدؿ العا١تي ب 
، ُب حُت ال تزاؿ الدكؿ %11.7 كالذم ٓب يكن يتعٌدل 1997، مقارنة با١تعٌدؿ ا١تسجل ُب سبتمربنقطة

 . %41.7االسكندينافية تتصدر الًتتيب اإلقليمي العا١تي بأعلى معٌدؿ لتمثيل ا١ترأة مقٌدر ب 
كتعكس ا١تؤشرات اإلحصائية التباينات الواسعة كعدـ ا١تساكاة ُب ٘تثيل ا١ترأة ُب الرب١تاف ُب دكؿ العآب 

غَت أنو ارتفعت حصة ا١ترأة ُب رئاسة . بأٚتلها كليس فقط ُب الدكؿ العربية، كما ىو جلٌي ُب اٞتداكؿ السابقة
 %10 من عشرة حسب إحصائيات األمم ا١تتحدة أم ما يعادؿ 1ا يقدر ب الدكؿ كاٟتكومات ارتفاعا طفيفا مب

 رئيسة 12 امرأة رئيسة دكلة إضافة إٔب 18، حاليا يوجد 2015 ك1995 نقطة مئوية ما بُت 4.2أم ٔتعٌدؿ 
 امرأة منتخبة لرئاسة الدكلة دكف احتساب ا١تلكات، بينما ارتفعت حٌصتها ُب منصب الرئاسة التنفيذية 11كزراء ك

                                                           
 كتتستخدـ كمرادؼ للدكؿ النورديك Suède, la Norvège Danemarkالسويد النركيج كالدا٪تارؾ  : الدكؿ االسكندنافية ىي  1

L'expression pays nordiques désigne le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède ainsi que leurs 
États associés.  

 كىي دكؿ منظمة األمن كالتعاكف األكركيب متضمنة الدكؿ االسكندينافية 2
  كىي دكؿ منظمة األمن كالتعاكف األكركيب غَت متضمنة الدكؿ االسكندينافية3

https://fr.wikipedia.org/wiki/Danemark
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finlande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Islande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de
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 10.9كخبلؿ الفًتة  ذاهتا، ارتفع عدد ا١تناصب الوزارية اليت تشغلها ا١ترأة بنحو . للشركات ٔتقدار سبعة أضعاؼ
: نقطة مئوية، بينما تضاعف ثبلثة مرات ٘تثيلها ُب ٣تالس اإلدارات كذلك حسب اٞتدكؿ التإب

: متوسط المعدالت العالمية لتواجد المرأة في القطاعين العام والخاص: 10جدول رقم
المرأة في القيادة في القطاع الخاص المرأة في القيادة في القطاع العام 

التغير  2017 2010 1995السنوات 
1995-
2017 

التغير  2015 2010 1995السنوات 
1995-
2015 

رئيسات 
الدول 

والحكومات 
باستثناء 

الحكام من 
الملوك 

والملكات 

مديرات  4.2 101 7.7 5.8
ورئيسات 
 2تنفيذيات

 

3.3 13.2 23.6 20.3 

عضوات في  10.9 171 9.5 6.1وزيرات 
مجلس 
 2االدارة

6.2 14.7 25.1 18.9 

                                                           
 : ١تزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إٔب ا١تواقع التالية 1

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/28/about-one-in-ten-of-todays-world-leaders-are-
women/ft_15-07-24_womenleadersmap/ 
http://www.jjmccullough.com/charts_rest_female-leaders.php 
http://www.guide2womenleaders.com/index.html 
2 http://www.catalyst.org/knowledge/women-sp-500-companies 

 .العآب كأغلبيتهن ُب قطاع الًتبية كاألسرة من كزارات  %17، بلغ عدد الوزيرات 2015 حسب احصائيات جانفي  1
As of January 2015, only 17 per cent of government ministers were women, with the majority overseeing social 
sectors, such as education and the family - See more at: http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-
and-political-participation/facts-and-figures#sthash.zSprG51H.dpuf 
2 The Executive/Senior-Level Officials and Managers.in http://www.catalyst.org/knowledge/women-sp-500-
companies. 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/28/about-one-in-ten-of-todays-world-leaders-are-women/ft_15-07-24_womenleadersmap/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/28/about-one-in-ten-of-todays-world-leaders-are-women/ft_15-07-24_womenleadersmap/
http://www.jjmccullough.com/charts_rest_female-leaders.php
http://www.guide2womenleaders.com/index.html
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures#sthash.zSprG51H.dpuf
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures#sthash.zSprG51H.dpuf
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مسؤوالت  11.3 22.8 19.2 11.3برلمانيات 
ومديرات 

عامات في 
 1شركات

12.5 27.0 36.8 24.3 

تّم احتساب المعّدالت استنادا إلى مجموعة من القواعد البيانية لمنظمات دولية حتى : المصدر
. 2 وىي موجودة بالهامش أدناه2017تاريخ جانفي 

كٯتكن أف يعزل ذلك إٔب ٚتلة من األسباب منها تظافر اٞتهود اليت بذلتها ا١تنظمات الدكلية ٟتٌث الدكؿ 
على تطبيق أجندة ا١تساكاة بُت اٞتنسُت ٦تٌا أسهم ُب إثارة الوعي بقضايا ا١ترأة كالرجل عمبل ٔتقررات ا١تؤ٘ترات 

ككذا الزيادة ُب إٗتاذ ا١تبادرات كاإلجراءات اال٬تابية مثل الكوتا أم حصص دستورية . العا١تية األربع ا١تعنية با١ترأة
إضافة إٔب اعتماد الدكؿ النامية قوانُت كتشريعات ٯتكن كصفها بأهنا . كبر١تانية كحزبية أعطت دفعا للتمثيل الرب١تاين

دكف اغفاؿ ا١تصادقة على االتفاقيات . صديقة للمرأة، لتظهر للمجتمع الدكٕب إلتزامها با١تساكاة بُت اٞتنسُت
، CEDAWكا١تعاىدات الدكلية كتطبيقها ٔتا ُب ذلك اتفاقية القضاء على ٚتيع أشكاؿ التمييز ضٌد ا١ترأة 

 MDGs.1كمنهاج عمل بيكُت، كاألىداؼ اإل٪تائية لؤللفية 
٦تٌا سبق، يتضح أف ىناؾ عبلقة طردية بُت ا١تؤشرات الفرعية ١تقياس فجوة النوع االجتماعي؛ إذ تشَت 
الدراسات العا١تية ا١تقارنة إٔب كجود عبلقة إ٬تابية بُت إرتفاع مستول التحصيل العلمي للمرأة كتقٌلدىا مناصب 

                                                           
1 First/Mid-Level Officials and Managers in http://www.catalyst.org/knowledge/women-sp-500-companies. 
2http://www.un.org/womenwatch/directory/statistics_and_indicators_60.htm 
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/28/about-one-in-ten-of-todays-world-leaders-are-
women/ft_15-07-24_womenleadersmap/ 
http://www.guide2womenleaders.com/index.html 
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-
figures#sthash.zSprG51H.dpuf 
http://www.catalyst.org/knowledge/women-sp-500-companies. 
http://www.ipu.org/wmn-f/world-arc.htm. 

 يتزايد اإلعًتاؼ بأ٫تية انتاج البيانات كاستخداـ بيانات أفضل ُب كضع السياسات ك 2015كُب سياؽ العمل اٞتارم على كضع خطة التنمية ١تا بعد 1
 أك 16 كاف لديها نقطتا بيانات على األقل ؿ 2003 فقط من البلداف النامية سنة %2ففي حُت أف . رصدىا باعتبارىا أدلة أساسية لتحقيق التنمية

كيعكس ذلك قدرات النظم اإلحصائية الوطنية الواجب . 2014 سنة %79أكثر من ا١تؤشرات اإلثنُت كالعشركف، فقد ارتفعت ىذه النسبة لتصل إٔب 
عن . تعزيزىا كٖتديثها باستخداـ التكنولوجيا اٟتديثة ألهنا ٘تثل ضماف كجود ترتيبات مؤسسية فعالة كتنسيق داخلي جيٌد، كموارد بشرية كمالية مستدامة

. 15-12، ص ص2015تقرير األىداف اإلنمائية لأللفية 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/28/about-one-in-ten-of-todays-world-leaders-are-women/ft_15-07-24_womenleadersmap/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/28/about-one-in-ten-of-todays-world-leaders-are-women/ft_15-07-24_womenleadersmap/
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures#sthash.zSprG51H.dpuf
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures#sthash.zSprG51H.dpuf
http://www.catalyst.org/knowledge/women-sp-500-companies
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 أف توافر فرص 1صنع القرار كالقيادة ُب القطاعُت العاـ كا٠تاص، كمع ذلك كجدت جورجيا ديورست الٌب
متساكية للتحصيل العلمي كاٟتصوؿ على ا١توارد االقتصادية ٫تا شرطاف مسٌبقاف لتمكُت ا١ترأة سياسيا ال للرفع من 

مكانتها االجتماعية كاالقتصادية فحسب، عبلكة على ذلك اعتربت التحفيز كالعامل النفسي ضركرياف بدكر٫تا، 
كقد قٌدمت ٪توذج إرشادم كضعت فيو فرضيات كتقًتح اسًتاتيجيات تفسَتية حوؿ الشركط ا١تسبقة لقيادة 

: يتمثل فيما يلي. كعمليات تطوير القدرات القيادية للنساء
: 2شروط ومسارات تطوير القدرات القيادية عند المرأة: 11الشكل رقم

    claimالمطالب
lead القيادة 

 skills and experiencesالخبرات والمهارات 
 

 Participate المشاركة
 

                                     القيادة healthالقيادة                                  الصحة 
الخبرات والمهارات                                                                              الخبرات والمهارات 

  
     المشاركــــــــــــــــــــة                                                                                 المشاركـــــــــــــــــة 

 
                  education التعليم                                        Economy  االقتصاد                       

Preconditions of leadership 
 الشروط المسبقة للقيادة 

 Georgia Duerst-Lahti , The Consequences  Of Gender For Women And: المصدر

Political Leadership. p26. 

                                                           
1Georgia Duerst-Lahti , the consequences  of gender for women and political leadership, In Karen 
O’Connor, Gender and Women’s Leadership: a reference handbook. (Sage publications, 2010).pp 20-30. 
2 Georgia Duerst-Lahti , op.cit., pp 20-30. 



بن رحو بن عالل سهام. د  .دراسة في األطر النظربة والميدانية: التمكين السياسي للمرأة الجزائرية 

 

ألمانيا_برلين .المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 124  

 

كيرل ريتشارد أنكر أف الفجوات بُت اٞتنسُت ستضيق مىت تقلدت نسبة عالية من النساء مناصب 
كتشَت األدلة العلمية كاالستقصائية . قيادية، كىو ما سيحدث تغيَتا ا٬تابيا ٨تو ٖتقيق ا١تساكاة بُت اٞتنسُت

 قد ٖتٌسن بعد بلوغها مستويات عالية من التحصيل 1975ا١تلموسة إٔب أف األداء االقتصادم للمرأة منذ سنة 
كيوضح اٞتدكؿ التإب الًتتيب العا١تي للدكؿ العربية حسب متغَت توٕب النساء ا١تناصب الوزارية التابع   .1العلمي

: للمؤشر الفرعي للتمكُت السياسي
الترتيب العالمي للدول العربية حسب متغير تولي النساء المناصب الوزارية : 11الجدول رقم 

التابع للمؤشر الفرعي للتمكين السياسي 
الترتيب نسبة النساء إلى الذكور نسبة الذكور نسبة النساء الدولة 

 74 0.19 84 16المغرب 

 77 0.18 85 15االمارات العربية المتحدة 

 80 0.17 85 15البحرين 

 92 0.14 88 12الجزائر 

 98 0.13 89 11األردن 

 104 0.12 90 10مصر 

 112 0.10 91 09سوريا 

 112 0.10 91 9اليمن 

 122 0.07 93 7الكويت 

 122 0.07 93 7عمان 

 131 0.05 95 5قطر 

 134 0.04 96 4تونس 

                                                           
1 Richard Anker , women’s access to occupations with authority, influence and decision-making power, 
working paper  n 44;( international Labour Organization; june 2005); http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-
--dgreports/---integration/documents/publication/wcms_079178.pdf. 
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 138 0.00 100 00لبنان 

 138 0.00 100 00السعودية 

 
Source : Global gender Gap 2014, Ranking by subindex: political empowerment: 

women in ministerial positions, p75. 
بعكس التوقعات النظرية، تظٌل الفجوات بُت اٞتنسُت ُب توٕب ا١ترأة ا١تناصب الوزارية كاسعة، كىي األكثر 

 ُب لبناف كسوريا بينما تضيق نوعا 00جبلءا ُب الدكؿ العربية، إذ يوضح اٞتدكؿ أعبله ارتفاع الفجوة لتصل إٔب 
ما ُب كٌل من ا١تغرب كاالمارات العربية ا١تتحدة كالبحرين كاٞتزائر كاألردف، بالرغم من أف عدد النساء الوزيرات 

 ُب نيكاراغوا 1.33كالقائدات قد تضاعف حجمو على ا١تستول العا١تي، ْتيث ٕتاكزت نسبة النساء إٔب الذكور 
 دكلة فنلندا كبالتإب جاءت ُب ا١ترتبة الثالثة، كحسب 01 ُب السويد بينما حصلت على العبلمة كاملة 1.30ك

 دكلة اليت مشلهم التقرير تولت نساء منصب 142 دكلة من بُت 63تقرير الفجوة بُت اٞتنسُت العا١تي ٧تد أنو ُب 
 ٍب تليها 0.72 سنة ا١تاضية منها ا٢تند اليت تصدرت الًتتيب العا١تي ٔتعٌدؿ 50رئيسة الوزراء أك رئيسة الدكلة ُب 

ايرلندا ٍب بنغبلداش ٍب ايسلندا بينما غابت الدكؿ العربية ٘تاما عن الًتتيب ٔتٌعدؿ صفر، لكن كجب التنويو إٔب أف 
كىي ا١تدة إب اعتمدىا ) سنة 50ا٠تمسُت ¼  ثلثي ىذه الدكؿ ٓب تتجاكز مٌدة بقاء النساء ُب اٟتكم ربع 2/3ُب

 دكلة أين ٓب تتجاكز مٌدة قيادة 11 من ىذه الدكؿ أم  %17، باإلضافة إٔب أف (التقرير ُب ا١تسح االحصائي
. 1ا١ترأة سنة كاحدة

كنظرا ألف ىذه النظم تقـو على آلية االنتخاب، أك تبدأ باألخذ بآلية االنتخاب، فرٔتا يكوف كجود 
النساء ُب ا١تناصب اٟتكومية حافزا ٞتذب أصوات النساء ُب ا١تنافسة االنتخابية، أك ىو تلبية لضغوط خارجية 

. ٘تارس على بعض ىذه الدكؿ
كقد حٌطمت ا٢تند الرقم القياسي ُب مدة بقاء النساء على رأس القيادة السياسية من خبلؿ كٌل من الوزيرة 

ْتيث ترأستا اٟتكم مدة  Pratibha Patilكالرئيسة براتيبها باتيل Indira Ghandi األكٔب أنديرا غاندم 

                                                           
1 Female leadership: in http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/30/about-one-in-ten-of-todays-world-
leaders-are-women/consulté le 11/11/2015. 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/30/about-one-in-ten-of-todays-world-leaders-are-women/consult�
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/30/about-one-in-ten-of-todays-world-leaders-are-women/consult�
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ىذا كٗتتلف مٌدة قيادة ا١ترأة . بينما ُب أسًتاليا ٓب تتعدل ا١تٌدة يومُت بالنيابة.  سنة ا١تاضية50 سنة ُب 21
السياسية من إقليم إٔب آخر أين ٧تد أف ا١ترأة ُب الدكؿ االسكندنافية باستثناء السويد ٓب تتؤب رئاسة الوزارة أك 

 50سنة من 20 ُب اسلندا تواجدت امرأة ُب منصب رئيسة أك رئيسة كزراء ١تٌدة 2014الرئاسة أبدا، بينما ُب 
 .1 سنة على التوإب11 ك12سنة ا١تاضية، أما ُب فنلندا كالنركيج فقد بلغت ا١تٌدة 

بالنسبة للدكؿ العربية، ٯتكن القوؿ أف ا٠تصائص االجتماعية كالدٯتغرافية كالسياسية ىي اليت تعيق تقٌدـ 
، غَت أف توزير النساء أصبح قاعدة مٌطردة ُب أغلب اٟتكومات العربية منذ تسعينات القرف 2ا١ترأة ك٘تكينها سياسيا

ا١تاضي، كازداد إٌطرادا ىذه ا١تسألة بعد ذلك، إاٌل أف مشاركة ا١ترأة ُب تلك اٟتكومات اتسمت بالطابع الرمزم 
إسناد كزارات تتصل بالشؤكف االجتماعية أك ٢تا عبلقة با١ترأة )، كبالطابع االجتماعي(على شكل كزيرة أك كزيرتُت)

(. تقٌلب عدد الوزيرات حسب التعديبلت اٟتكومية)، كبالطابع الظرُب (عادة
 ذات ىي تتوالىا اليت ا١تناصب أف كما تواجد ىامشي، ىو ا١تستول التنفيذم ىذا على ا١ترأة تواجد إف

 الدفاع، :مثل السيادية، الوزارات بُت ىو ىذا اجملاؿ ُب التمييز معايَت أحد كاف كإذا .نسبيِّا ٤تدكدة أ٫تية
 رٔتا الرجاؿ، على قاصرة العربية الدكؿ ُب ىذه ا١تناصب فإف كا١تالية، كحىت االقتصاد بل كا٠تارجية، كالداخلية،

 ُب ا١تالية ككزارة األردف، ُب التخطيط كزارة دكلة اإلمارات، كأخرل ُب ا٠تارجية التجارة كزارة تؤب سيدة باستثناء
 أرفع يكوف كرٔتا .مصر ُب منصب كزير االقتصاد سيدة فيها اليت شغلت القصَتة كالفًتة ،2009سنة  لبناف

 األردف، ُب كزراء رئيس كنائب ُب سوريا، اٞتمهورية رئيس نائب ىي الببلد العربية ُب ا١ترأة تولتها اليت ا١تناصب
 عربيتاف سيدتاف رشحت ىذا ك .كاٞتزائر مصر :مثل العربية، الدكؿ من عدد النيايب ُب اجمللس رئيس كنائب

 حنوف، لويزة معوض كالسيدة نائلة السيدة ٫تا كاٞتزائر، لبناف من كل ُب اٞتمهورية رئيس ١تنصب نفسيهما
 من %01على  كحصلت 2014أفريل  ُب اٞتزائرم العماؿ حزب عن ىذه االنتخابات الثانية كخاضت
 .1فيو تفز كٓب األصوات

                                                           
1 Female leadership: in http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/30/about-one-in-ten-of-todays-world-
leaders-are-women/consulté le 11/11/2015. 

. ٨19تو تقٌدـ ا١ترأة ُب العآب العريب، ص : 2005 تقرير التنمية اإلنسانية لسنة  2
.  167 ركيدا ا١تعايطة، النوع االجتماعي ك٘تكُت ا١ترأة ُب الوطن العريب، ا١ترجع السابق، ص  1

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/30/about-one-in-ten-of-todays-world-leaders-are-women/consult�
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/07/30/about-one-in-ten-of-todays-world-leaders-are-women/consult�
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إال أف ذلك ال ٯتنع من اإلقرار بأف ٘تثيل ا١ترأة أصبح ثابثا ُب ا٢تيئات اٟتكومية العربية بفعل الضغط 
كمع ذلك ٙتة حدكدا ٢تذا التقٌدـ، كوف الثقافة الذكورية تغلب على القيادات . الداخلي كا٠تارجي أك كليهما

ففي الوقت الذم ارتفعت فيو عضوية النساء داخل الرب١تانات، كترسخت ا١تساكاة بُت اٞتنسُت ُب الدساتَت . العربية
العربية، فإف ٘تكُت ا١ترأة ظل جزئيا؛ كما كأف بعض الدكؿ ٓب تطبق مبدأ ا١تساكاة بُت اٞتنسُت ُب قوانينها 

. االنتخابية
كقد تبنت األحزاب السياسية العربية قضية ا١ترأة، غَت أف مساراهتا تباعدت بعد ذلك نتيجة اخفاؽ 
السياسيات الداعية إٔب اإلصبلح كالتغيَت ُب ا١تنطقة الناتج عن االنقسامات كا٠تبلفات السياسية اٟتادة، ٦تا 

انعكس سلبا على ا١تواقف اٟتزبية من قضية ا١ترأة، كمع ذلك ٓب ٯتنع األحزاب من كضع القضية النسائية ُب طليعة 
اىتماماهتا من خبلؿ إقرار الكوتا اٟتزبية للمرأة داخل أجهزهتا التنظيمية، كحشد كٕتنيد النساء ُب صفوفها 

عبلكة على ذلك، ٖتققت تغيَتات إ٬تابية جراء . مستخدمة إياىا كورقة راْتة ُب االنتخابات لكسب األصوات
تنامي مطالبات اٟتركات النسائية العربية كاستجابة اٟتكومات لتطبيق مبدأ الكوتا كسبيل اليصاؿ النساء إٔب مراكز 

. اٗتاذ القرار خاصة ٣تالس اٟتكم الية كالوطنية
كٯتكن القوؿ أف حدكد تقٌدـ ٘تكُت ا١ترأة العربية عامة كاٞتزائرية خصوصا ال تزاؿ قائمة با١تقارنة مع دكؿ 

كبالتإب توضح كٌل ا١تؤشرات  .12014أخرل متقدمة من حيث مؤشرات التنمية حسب تقرير للتنمية البشرية 
السابقة صحة التحليل الذم انتهى إليو تقرير التنمية اإلنسانية ُب الوطن العريب ُب عدده األكؿ، كالذم اعترب 

كيعكس ا٩تفاض ٘تكُت . نقص ٘تكُت ا١ترأة كاحدا من أكجو العجز الثبلثة ُب التنمية اإلنسانية ُب الوطن العريب

                                                           
ا يتضمن: دليل الفوارق بين الجنسين:  يظهر ذلك جليا من خبلؿ دليلُت ٫تا1  كالتمكُت اإل٧تابية الصحة أبعاد ُب اٞتنسُت بُت للفوارؽ مركبنا مقياسن

 ا١تقاعد بعدد التمكُت كيقاس ا١تراىقة، سن ُب الوالدات كمعدؿ األمهات كفٌيات نسبة ٫تا ٔتؤشرين اإل٧تابية الصحة كتقاس .ؿالعم سوؽ ُب كا١تشاركة
 .العاملة القول ُب با١تشاركة العمل سوؽ ُب ا١تشاركة كتقاس الثانوم؛ التعليم من جزء على اٟتاصبلت كنسبة النيابية، اجملالس ُب النساء تشغلها اليت

 دليل قيمة فيتضمن: دليل التنمية حسب الجنسو.صحيح  كالعكس اٞتنسُت، بُت الفوارؽ ا٩تفاض إٔب اٞتنسُت بُت الفوارؽ دليل قيمة ا٩تفاض كيشَت
 تقٌلص )كاحد( 1 النسبة قاربت ما ككل .اٞتنس حسب التنمية دليل القيمتُت بُت النسبة كتشكل .حدة على كالرجاؿ النساء من لكل ٤تسوبة التنمية
للمزيد من التفاصيل يرجى . اٞتنس حسب مفٌصلة كالدخل كالتعليم العمر لطوؿ الدليل مؤشرات أيضنا اٞتدكؿ كيتضمن .النساء كالرجاؿ بُت الفارؽ

 .170-155ص ص . 2014بناء ا١تنعة لدرء ا١تخاطر، الصادر عن برنامج األمم ا١تتحدة اال٪تائي، : 2014تقرير التنمية البشرية االطبلع على 
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أك /أك٢تما تواضع معدالت التنمية البشرية من ناحية، كثانيهما القيود الثقافية ك: ا١ترأة ُب الدكؿ العربية أمرين ٫تا
 .القانونية على عمل ا١ترأة كنشاطها السياسي من ناحية أخرل

كما التعمل دكرة ا١تساءلة السياسية دائما على التقٌدـ إٔب األماـ، قد يكوف االٕتاه عكسيا ٘تاما عندما 
تنكر حقوؽ ا١ترأة، كيعرقل كصو٢تا إٔب صنع القرار ُب اٟتياة العاٌمة، كتنٌفذ سياسات تعزز الوضع غَت ا١تتكاَبء 

كمن ىنا، الٯتكن أف تنجح اإلصبلحات الرامية إٔب تأسيس كتعزيز الدٯتقراطية، إاٌل إذا اعًتفت بالتحٌديات . للمرأة
اليت تواجهها النساء ٔتا ُب ذلك النساء األكثر فقرا كهتميشا ُب احقاؽ حقوقهن كا١تشاركة ُب ٚتيع عمليات صنع 

. القرارات ُب اٟتياة العاٌمة
بعد دراسة كضع ٘تكُت ا١ترأة من منظور مقارف ننتقل ُب ا١تبحث الثاين إٔب التحليل الوصفي للدراسة 

. ا١تيدانية أين سيتٌم تفصيل ٣تاالهتا كمستويات ا١تشاركة السياسية للمرأة اٞتزائرية كٖتليل خصائصها
 

التحليل الوصفي للدراسة الميدانية : المبحث الثاني
مثلما ىو شأف أم مسار ْتثي أكادٯتي، يتضمن البحث ا١توٌجو الذم قمنا بو ُب إطار دراسة مشاركة 

كٔتا أف اٞتانب النظرم كا١تنهجي متأصل بالضركرة ُب . ا١ترأة ُب العملية اإلنتخابية ا١تركر بعدة مراحل أساسية
ا١تمارسة كالتدخل االجتماعي، فإف ا١تقاربة ىنا تعود إٔب ا١توقع االستنتاجي، حيث تظهر ا١ترحلة االستكشافية 

: كمرحلة ضركرية لبناء البحث العلمي، كىكذا ٯتكن بلورة البحث كما يلي
ا١تبلحظة اإلشكالية ١تيادين البحث، كىي ا١ترحلة األكٔب كتتمثل ُب االتصاؿ بالفاعلُت لتوضيح كتفسَت -

. ما يعيشو حقل البحث من ديناميكية كتغَت
البحث االستكشاُب الذم يتمثل ُب مقابلة األشخاص ا١ترجعيُت حيث يتعلق األمر باستكشاؼ -

. براغماٌب يهدؼ إٔب بناء مسار البحث هبدؼ اإلجابة عن اإلشكاليات ا١تطركحة
. البحث األساسي الذم يقـو على تعدد تقنيات البحث-

كٔتا أٌف األمر يتعٌلق ببحث كيفي يسعى لتحديد االٕتاىات كال يقتصر على اٞتانب الكٌمي الذم يهدؼ 
لقياس اآلراء كا١تواقف، فإف مسألة ٘تثيلية العينة ال تتعٌلق ٔتضاعفة عدد ا١تبحوثُت إٔب ما ال هناية كال باإلحاطة 

بل األىم ىو ٖتديد الفاعلُت األكثر  (...النوع، ا١تهنة، العمر، ا١تستول التعليمي، الوسط اٞتغراُب)ّتملة ا١تتغَتات 
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مرحلة ٖتديد خصائص اجملتمع األصلي الذم سنرٌكز عليو الختيار العينة خطوة ىاٌمة ُب مسار لذا تعٌد . تأثَتا
البحث العلمي كبالتإب تستحٌق التدقيق، بالنظر إٔب األثر الذم ٖتدثو ُب ٣تريات الدراسة، ذلك أف الٌتحكم ُب 

خواص اجملتمع األصلي سيسمح لنا بل كيسٌهل علينا ضبط خواص العٌينة ُب ظٌل األىداؼ ا١تسطرة سابقا، 
كبفضل ذلك سنتمكن من معرفة نوع العينة ككيفية انتقاء كحداهتا لتكوف ٦تٌيزاهتا أكثر ٘تثيلية ٠تواص اجملتمع 

 .األصلي
على ىذا األساس سنعمل على ٖتديد خصائص اإلطار الذم ستجرل فيو الدراسة من حيث اجملاؿ 

. اٞتغراُب، البشرم كالزمٍت هبدؼ التحكم ُب ا١توضوع ا١تدركس
بالنسبة للمجاؿ اٞتغراُب، تدكر حيثيات الدراسة ا١تيدانية باٞتزائر، اليت تعترب أكرب الدكؿ اإلفريقية مساحة 

 مشاال كخطي طوؿ °38 ك°18تقع ُب اٞتزء الشمإب منها كا١تطٌل على البحر األبيض ا١تتوسط بُت خٌطي عرض 
 كم مربع، يتمركز أغلب سكاهنا على الشريط الساحلي أين 741 381 2 شرقا تقٌدر مساحتها °12 ك 9°

 طبقا للقانوف رقم 1984يتوٌزعوف بُت ا١تناطق اٟتضرية كالريفية، عاصمتها اٞتزائر كحسب التقسيم اإلدارم لسنة 
 كالية كاليت ستكوف اجملاؿ ا١تكاين الذم ستجرل 48تتوفر اٞتزائر على 1 1984 فيفرم 04 ا١تؤرخ ُب 84-09

. 2 بلدية 1541 دائرة ك548كما تتكوف من . عليو الدراسة
اجملتمع األصلي للبحث، كلكي يكوف البحث قاببل لئل٧تاز، البٌد من / أما من ناحية اجملاؿ البشرم

تعريف ٣تتمع البحث الذم نريد فحصو، كمن ٙتٌة فإف ٣تتمع البحث ُب ىذه الدراسة مشل ا٢تيئة الناخبة من 
سكٌاف اٞتزائر أم األفراد ا١تقيمُت ٔتختلف كاليات اٞتزائر ككذا اٞتالية اٞتزائرية ا١تقيمُت با٠تارج كا١تسٌجلُت بالقوائم 

. االنتخابية
 نسمة، 858.000 عرؼ عدد السكاف ا١تقيمُت ُب اٞتزائر زيادة طبيعية قدرت بػ 2015 سنة خبلؿ

 حيث بلغت الزيادة 2009 كىو ارتفاع معترب مقارنة بسنة 2,15%أم ما يعادؿ معدؿ ٪تو طبيعي مقٌدر ب
كيعود ىذا االرتفاع أساسا إٔب الزيادة  % 1.96 نسمة أم ما يعادؿ ٪تو طبيعي مقٌدر ب 690.000الطبيعية 

                                                           
، المؤرخة في 06 المتعلق بالنظام اإلقليمي للبالد، الجريدة الرسمية العدد1984/ 02 /04 المؤرخ في 09-84قانون رقم ال1

07/02/1984. 
2http://www.interieur.gov.dz/index.php/fr/collectivit%C3%A9s-territoriales/organisation-des-collectivites-
locales.html#faqnoanchor. Consulté le 02/03/2016. 

http://www.interieur.gov.dz/index.php/fr/collectivit%C3%A9s-territoriales/organisation-des-collectivites-locales.html#faqnoanchor
http://www.interieur.gov.dz/index.php/fr/collectivit%C3%A9s-territoriales/organisation-des-collectivites-locales.html#faqnoanchor
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 بلغ عدد السكاف ا١تقيمُت 2016كُب أكؿ جانفي . ا١تعتربة ٟتجم الوالدات اٟتٌية بالرغم من ارتفاع حجم الوفيات
 49- 15 )كقد ٘تٌيزت تركيبة السكاف بأف بلغ حجم الفئة النسوية ُب سن اإل٧تاب 1. مليوف40.4اإلٚتإب 

 . مليوف امرأة10.7ما قٌدر ب  (سنة
موضوع الدراسة يدكر حوؿ ا١تشاركة السياسية للمرأة اٞتزائرية ك٘تكينها سياسيا على ضوء  كعلى اعتبار أف

باختبلؼ نوعها من ذكر أك أنثى، كعلى اختبلؼ الفئات العمرية، كا١تهنة )توجهات ا٢تيئة الناخبة ُب اٞتزائر 
.  توزيع ا٢تيئة الناخبة اٞتزائرية حسب الواليات ا١تتضمن01 االطبلع على ا١تلحق رقم  ٯتكن، (كا١تستول التعليمي

 مسٌجل بالقوائم االنتخابية موزعُت 22880678إذ يبلغ اجملموع الكٌلي للهيئة الناخبة اٞتزائرية قٌدر ب 
 مقيمُت داخل الوطن، 21871420ك.  مسٌجل من اٞتالية اٞتزائرية با٠تارج1009258 كالية، منهم 48على 

كىو عدد ال يستهاف بو لتحديد مصَت ا١ترشحُت كا١ترشحات ُب ا١تواعيد االنتخابية، كىذه اإلحصائيات تعود إٔب 
كيبلغ عدد الرجاؿ ا١تسٌجلُت ُب . 2012آخر إحصاء من قبل كزارة الداخلية ُب االنتخابات التشريعية لسنة

 أم 9891554 يفوؽ عدد النساء ا١تقٌدر ب %54.34 أم ما نسبتو 11772794القوائم االنتخابية البالغ 
٦تا .  كىذا يعكس الًتكيبة النوعية للمجتمع اٞتزائرم اليت يتساكل فيو عدد الرجاؿ كالنساء%45.66ما نسبتو 

يعطي كزنا للمرأة ُب ا١تشاركة السياسية ال ينبغي هتميشو كإال ٮتتٌل توازف العامل الدٯتغراُب ُب تفسَت ا١تشاركة 
 .السياسية

كما أف فئة الشباب ىي األكفر حظٌا من ا٢تيئة الناخبة إذ بعملية حسابية بسيطة ٧تد أف عدد الشباب 
 بينما بلغ عدد %45.12 أم ما نسبتو 9775309 سنة قٌدر ب 40سنة ك18الذم يًتاكح أعمارىم ما بُت 

 بينما %23.2 أم ما نسبتو 7843054 سنة حوإب 60 سنة ك41الكهوؿ الذين يًتاكح أعمارىم ما بُت 
قد أخذنا ىذه ا١تقاييس بعُت . %18.68 أم ما نسبتو 4045985 سنة 60قٌدر عدد الشيوخ األكرب من 

. اإلعتبار ُب ٖتديد ٣تتمع البحث كبالتإب عٌينة الدراسة
. 2015 إٔب غاية أكتوبر 2014أما عن اإلطار الزمٍت للدراسة ا١تيدانية، فقد تزامن مع بداية أكتوبر 

ىذا كتتعٌدد كسائل ٚتع البيانات لتعٌدد طبيعة مصادرىا كطبيعة ا١تعلومات كالبيانات ذاهتا، كقد 
كقد اعتمدت . استخدمت الٌدراسة ىذه األدكات منفردة أك ٣تتمعة حسب ما تقتضيو طبيعة البحث أك الظاىرة

                                                           
1 Démographie sur le site http://www.ons.dz/-Demographie-.html consulté 10/01/2016. 

http://www.ons.dz/-Demographie-.html
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الدراسة على استمارة اإلستبياف كىي األداة األساسية ٞتمع ا١تعلومات، كما أهٌنا ليست ٣تٌرد أسئلة يوٌجهها 
الباحث إٔب ا١تبحوثُت، كإ٪تا ىي ُب اٟتقيقة منٌبهات لفظية مدركسة بعناية، كبناء على ذلك فقد استعملت 

الدراسة استمارة استبياف كٌجهت للمواطنُت كا١تواطنات من ا٢تيئة الناخبة اٞتزائرية بغرض سرب توجهاهتا ٕتاه قضية 
 سؤاال 28 سؤاال منها 32ا١تشاركة السياسية للمرأة اٞتزائرية ك٘تكينها سياسيا، كقد قمنا بإعداد استمارة ضٌمت 

 أسئلة مفتوحة أفسحت فيها للمبحوثُت ٣تاال للتعبَت 04مغلقا تكوف فيو اإلجابات ٤تددة بعدد من ا٠تيارات، ك
: عن آرائهم، كقد قٌسمت االستمارة إٔب ثبلثة ٤تاكر مقٌسمة كاآلٌب

(. 08-1)خاص بالبيانات الشخصية كضٌم األسئلة من : اور األكؿ
(. 18-09)خاص بالعوامل السياسية كالقانونية كضٌم األسئلة من : اور الثاين

(.  32-19)خاص بالعوامل السوسيو اقتصادية كضٌم األسئلة من : اور الثالث
أٌما عن ا١تقابلة، فقد استخدمت ا١تقابلة ا١تقٌننة حيث ًٌب إعدادىا كتنظيمها بطريقة تسمح لنا باٟتصوؿ 
على ا١تعطيات اليت تفيد الدراسة، كىي موٌجهة للنساء ا١تنتخبات على مستول اجملالس الشعبية البلدية كالوالئية 

 أسئلة مفتوحة، ًٌب فيها 03 سؤاال مغلقا ك18 منتخبة، كيضٌم دليل ا١تقابلة 38كالرب١تاف كعددىٌن حوإب 
كتبقى ا١تقابلة ا١تفٌضلة ىي ا١تقابلة . تشخيص العوامل اليت أٌثرت على ا١ترأة قبل كبعد ٦تارستها للعمل السياسي

ا١تعمقة كوهنا تتمٌيز بًتؾ ىامش كاسع من اٟتٌرية لؤلشخاص ا١تستجوبُت ٔتا يسمح ٢تم بإعطاء أكثر ما /التفٌهمية 
كتكمن أ٫تية ىذه التقنية ُب األخذ بعُت اإلعتبار . ٯتكن من ا١تعلومات اليت تعترب ضركرية بالنسبة للبحث

خصوصية كٌل مستجوب عن طريق منح الباحث إمكانية طرح أسئلة خاصة بالنظر إٔب اإلجابات ا١تقدمة من 
. الشخص ا١تبحوث

 سبقت عملية التوزيع أف خضعت االستمارة للتحكيم من ٣تموعة من األساتذة ا١تختٌصُت ُب العلـو 
السياسية كعلم االجتماع السياسي، ككذا من طرؼ خرباء ُب ٣تاؿ ا١ترأة كالٌدراسات النسوية أخٌص بالذكر 

بتونس، كالدكتورة بثينة قريبع  (CAWTER) الدكتورة فائزة بن حديد من مركز البحث كالتدريب حوؿ ا١ترأة 
ا١تنتمية لنفس ا١تركز اليت كٌجهتٍت ُب عملية ٖتوير أسئلة االستمارة، كعقب ذلك قمت باختبار صدؽ الثباث 

قمنا أثناءىا بدراسة استطبلعية  أشهر، 04للتأكد من قابلية االستمارة للفحص كالتوزيع اليت استغرقت مٌٍت حوإب 
بعد ذلك ًب كفق الردكد على .  شخصا100الستمارة االستبياف على عٌينة صغَتة تتكوف من  (اختبارية)
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ٌٍب بدأت ُب عملية توزيع  .االستبياف مراجعة االستمارة كإعادة صياغتها بتوجيو كمساعدة األستاذ ا١تشرؼ
االستمارات على العينة من ا٢تيئة الناخبة ا١توزعة على ٥تتلف كاليات القطر اٞتزائرم باالستعانة أكيد بباحثُت 

مساعدين عملوا على إيصاؿ االستمارات إٔب ٥تتلف الواليات كاسًتجاعها، مع العلم أنٍت قد تنٌقلت ُب السنة 
موضوعي البحثي مع خرباء مركز البحث كالتدريب  األكٔب بعد تسجيل أطركحة الدكتوراه إٔب تونس أين ناقشت

حوؿ ا١ترأة منهم الدكتورة سكينة بوراكم مديرة مركز كوثر كاألستاذة مرًن بن سآب كجازية ا٢تمامي خبَتة التنمية 
للمرأة الريفية ّتامعة الدكؿ العربية ك٣تموعة كبَتة من الباحثُت ا١تختصُت ُب ٣تاؿ الدراسات النسوية ُب إطار دكرة 

 ديسمرب 20-17تدريبية ٖتت عنواف الدعوة من أجل التغيَت ُب ٣تاؿ حقوؽ ا١ترأة االنسانية  كالتشريعات  ما بُت 
 ٌٍب ُب 2011، كقد شاركت ُب فعالياهتا كاستفدت من خربات عٌدة ُب اجملاؿ ذاتو، ٌٍب مٌرتُت إٔب فرنسا ُب 2010
 أين ناقشت مع أساتذة كباحثُت ٔتركز ْتث حوؿ حقوؽ اإلنساف قضية اٞتندر كالفكر النسوم، بعد 2013

 من أجل إ٘تاـ توزيع 2015استفادٌب من الًتبص قصَت ا١تدل من جامعة تلمساف، ٌٍب سافرت إٔب ا١تغرب ُب 
االستمارات ا٠تاصة باٞتالية اٞتزائرية با١تهجر، كما اعتمدت على تقنية توزيع االستمارة الكًتكنيا عن طريق 

 كاستخدمت تقنية االستبياف االلكًتكين عن  (..Facebook , Linkedin)شبكات التواصل االجتماعي
اليت ساعدتٍت كثَتا ُب نشر االستبياف عرب االٯتيل عرب كافة الًتاب الوطٍت التساعو  ( google drive)طريق 

.  كشساعتو حُت يصعب التنقل ككذا خارج الوطن
كما تضٌمنت ىذه الفًتة إجراء مقاببلت مع نساء منتخبات على ا١تستويات الثبلثة اجملالس الشعبية 

حيث اغتنمت فرص انعقاد الدكرات العادية ٢تذه اجملالس من أجل  البلدية كالوالئية كاجمللس الشعيب الوطٍت،
االتصاؿ ا١تباشر مع الرب١تانيات كا١تنتخبات على مستول اجملالس الية كالوالئية اعتمادا على تكثيف االتصاالت، 

٦تا تطٌلب مٍت الكثَت من اٞتهد كالوقت خاصة مع كثرة االنشغاالت اليت مٌيزت أفراد العينة خاصة من النساء 
ا١تنتخبات األمر الذم أعاؽ سَت الدراسة، كمع ذلك استمر إصرارم على إ٘تاـ العمل ا١تيداين بغية الوصوؿ إٔب 

كما استفدت من  . أىداؼ الدراسة كا٠تركج بالنتائج العلمية كاجملدية إلثراء البحث العلمي حوؿ ىذا ا١توضوع
ا١تشاركة ُب الدكرة التدريبية اليت عقدت باجمللس الشعيب الوالئي لوالية تلمساف لفائدة النساء ا١تنتخبات برعاية كزارة 

 مام 05إٔب غاية 02الداخلية كاٞتماعات الية كصندكؽ األمم ا١تتحدة اإل٪تائي ككزارة الشؤكف ا٠تارجية من 
 من أجل مناقشة التجربة اٞتزائرية ُب ٣تاؿ التمكُت السياسي للمرأة مع السيدة فريدة كربم ٦تثلة مركز 2016
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 كمسألة إدماج منظور النوع االجتماعي ُب السياسات العامة ُب إطار (PNUD) األمم ا١تتحدة اإل٪تائي باٞتزائر
 عضوة ُب Isabelle Durantالدٯتقراطية التشاركية مع أساتذة من جامعات أكركبية كالسيدة دكراف ايزاباؿ 

الرب١تاف ببلجيكا حاليا كنائبة رئيس الرب١تاف األكركيب سابقا اليت رصدت ٕب ٕتربتها السياسية ُب العمل الرب١تاين، 
إضافة إٔب مناقشة ٘تثبلت النساء ا١تنتخبات حوؿ كاقع عملهن السياسي على ىامش الدكرة، ٍب قمت بعرض 

. كٖتليل ا١تعطيات اليت استندت إليها لتعميق نظرٌب حوؿ ا١توضوع
كمن ٙتة ندرؾ أف الذاتية تعترب من أىم الصعوبات اليت تواجو الباحث ُب العلـو اإلنسانية، خاصة كأف 

الكتابات ا١ترجعية حوؿ موضوع التمكُت السياسي للمرأة متشعبة كيطغى عليها سواء إتاه علماين ٖتررم ليربإب 
.  أك إٕتاه ديٍت أك إتاه ثورم ماركسي ٦تٌا يتطلب تركيزا كبَتا لعزؿ األحكاـ القيمية من أجل التحلي با١توضوعية

 دراسة حالة اٞتزائر ُب شساعة اجملاؿ اٞتغراُب كالبشرم ٦تٌا جعل الدراسة  عندكتكمن الصعوبة األساسية
ا١تيدانية تستغرؽ كقتا طويبل كقد تكبدت عناء كبَتا ُب القياـ با١تقاببلت مع النساء ا١تنتخبات لعزكفهن عن اإلدالء 
بآرائهن ُب معظم األحياف، ككذا ُب اسًتجاع اإلستمارات لعدـ جدية ا١تبحوثُت ُب إجاباهتم عن األسئلة ٦تٌا أدل 

ضف إٔب ذلك العراقيل البَتكقراطية للحصوؿ على البيانات كا١تعلومات الرٝتية ُب ظل . إٔب عزؿ العديد منها
. التناقضات بُت ا١تصادر األ٦تية كالقطرية كعدـ التطابق بينها

ضف إٔب ذلك شٌح الدراسات األكادٯتية اٞتزائرية ُب حقل العلـو السياسية ا١تتعلقة با١تشاركة السياسية 
للمرأة خاصة أطركحات الدكتوراه با١تقابل ٧تد عدد قليل منها ُب ٗتصص علم اإلجتماع السياسي، أك دراسات 

مقارنة بُت القانوف الدكٕب كالشريعة اإلسبلمية، أما الدراسات القانونية الدستورية كانت مع قٌلتها سابقة عن 
كمن ٙتة كاجهتنا صعوبات مزدكجة  . أك قبل إصدار قوانُت اإلصبلحات السياسية2008التعديل الدستورم لسنة 

من اٞتانب النظرم كا١تيداين، غَت أف تلك العراقيل ٓب تزدف إال رغبة ُب العمل أكثر كالغوص ُب ٥تتلف جوانب 
. ا١توضوع لتحقيق األىداؼ ا١ترجوة منو

تعٌد عملية ٖتديد اإلجراءات ا١تنهجية للدراسة من ا٠تطوات ا٢تاٌمة اليت يتوقف عليها درجة علمية 
كمصداقية النتائج اليت يتوٌصل إليها الباحث، على اعتبار أف لكٌل مشكلة أك ظاىرة اجتماعية كانت أك سياسية 
صفات ٘تٌيزىا عن غَتىا األمر الذم يفرض على الباحث استخداـ إجراءات كأدكات منهجية خاصة ١تعاٞتتها 
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بكٌل فاعلية، خاصة إذا حٌتمت عليو ظركؼ البحث كالنظرية السياسية اليت يستند إليها لتفسَت الوقائع أكلويات 
. كشركط منهجية خاصة

كمن ىذا ا١تنطلق اعتمدنا على ٚتلة من اإلجراءات كاألدكات ا١تنهجية آخذين بعُت االعتبار انسجامها 
ْتيث عمدنا إٔب الدراسة ا١تيدانية من . كتناسبها مع أىداؼ كأكلويات موضوع التمكُت السياسي للمرأة اٞتزائرية

أجل سرب كاقع ا١تشاركة السياسية للمرأة ُب اٞتزائر من كجهة نظر ا٢تيئة الناخبة ا١تسؤكلة ا١تباشرة عن اختيار ٦تثٌليها 
ُب االستحقاقات االنتخابية، كبالتإب رصد توٌجهاهتا من أجل كضع التوصيات البلزمة لرفع ٖتٌدم التمكُت 

ٔتا تتمٌيز ا٠تصائص السوسيو اقتصادية للعينة من ا٢تيئة : كمن ٙتة نطرح التساؤالت التالية. السياسي للمرأة اٞتزائرية
الناخبة؟ كىل أٌثرت ٝتات ا١تشاركة السياسية لدل ا٢تيئة الناخبة على توجهاهتا ٕتاه قضية التمكُت السياسي للمرأة 

اٞتزائرية؟ 
خصائص العّينة من الهيئة الناخبة :  المطلب األول

كثَتا ما ٬تد الباحث نفسو أماـ ٣تموعة من ا١تعطيات البحثية تدفعو إٔب تناكؿ جزء من ٣تتمع البحث 
بالدراسة ُب حدكد الوقت كاٞتهد كاإلمكانات ا١تتاحة لو، فيجرم الدراسة ٍب يعمم نتائجها على اجملموع الكٌلي، 

لكن كلضماف مصداقية نتائج الدراسة ٬تب أف تكوف خواص العينة ا١تنتقاة ٦تثٌلة للمجتمع األصلي، ٔتعٌت أف 
يٌتصف أفرادىا بنفس الصفات كأف تتاح ألفراد اجملتمع األصلي فرصا متساكية كي يقع عليهم االختيار ضمن 

.  مفردات العينة ا١تدركسة
إٌف الكماؿ ُب البحث العلمي ىو أف نستعلم لدل كٌل عناصر ٣تتمع البحث الذم هنتٌم بدراستو، إاٌل أنو كٌلما 
ٕتاكز العدد اإلٚتإب ا١تئات من العناصر كٌلما أصبح ذلك صعبا، كقد يصبح من ا١تستحيبلت عندما نصل إٔب 

. ا١تبليُت كذلك بسبب ما يقتضيو البحث عن موارد كتكاليف 

ٖتديد -ٖتديد كحدة العٌينة : -كيذكر ٤تمد شفيق بأف ىناؾ أربعة خطوات أساسية إلختيار العٌينة كىي
. 1ٖتديد طريقة إختيار العينة-ٖتديد حجم العينة -اإلطار الذم تؤخذ منو العينة ٔتعٌت ٣تتمع البحث 

                                                           
 .193، ص (2001ا١تكتبة اٞتامعية،: اإلسكندرية).الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية: البحث العلمي٤تٌمد شفيق،  1
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ككما ذكرنا سابقا أف ا١تبحوثُت ىم ا١تسٌجلُت ُب القوائم االنتخابية من ا٢تيئة الناخبة اٞتزائرية من النساء 
 كالية إضافة إٔب اٞتالية با٠تارج، كقد حاكلنا 48 ناخب موزعُت على 22880678كالرجاؿ كا١تقٌدرين ب 

إستخداـ طريقة ا١تعاينة االحتمالية غَت أف ذلك كاف من ا١تستحيبلت، ذلك لتعٌذر اٟتصوؿ على أٝتاء ا١تٌسجلُت 
بالقوائم االنتخابية ُب كاليات الوطن كٌلها من أجل عملية السحب العشوائي ككذا السحب الطبقي، لذا ٞتأنا إٔب 

ا١تعاينة غَت االحتمالية اليت تبقى الطريقة األ٧تع ١تعرفة كدراسة رأم ا٢تيئة الناخبة اٞتزائرية حوؿ قضية ا١تشاركة 
السياسية للمرأة ك٘تكينها سياسيا، كيكوف اإلنتقاء غَت االحتمإب نتيجة الصدفة اجملهولة ٔتعٌت لكٌل فرد من أفراد 

، كقد اعتمدنا على ثبلثة أصناؼ من ا١تعاينة غَت االحتمالية ىي 1اجملتمع األصلي اٟتظ ُب أف يكوف ٦تثبل ُب العينة
ا١تعاينة العرضية كا١تعاينة النمطية كا١تعاينة اٟتصصية، كٜتس طرؽ لئلختيار غَت االحتمإب للوصوؿ إٔب عناصر 

، الفرز  (Tri à l’aveuglette)٣تتمع البحث كاليت ٘تٌثل جزءا من العينة ٘تثلت ُب الفرز العشوائي
، كالفرز بشكل الكرة الثلجية  (Tri expertisé)، الفرز القائم على ا٠تربة(Tri de volontaires)ا١توٌجو

، كفيما يلي جدكؿ يلٌخص نوع ا١تعاينة غَت اإلحتمالية، أصنافها (Tri boule de neige)أك الًتاكمي
. كإجراءات االنتقاء

كقد كقع اختيارنا على ا١تعاينة غَت االحتمالية كوهنا تتبلءـ كطبيعة ْتثنا طا١تا ا٢تيئة الناخبة معركفة، كما 
ساعدتنا ىذه الطريقة ُب اٟتصوؿ على ا١تعلومات كا١تعطيات على عكس ا١تعاينة االحتمالية اليت يتلقى فيها 
الباحث صعوبات كبَتة كتعٌذر االتصاؿ باألفراد كرفض اإلجابات كتعويض األفراد، كيسٌميها اإلحصائيوف 

با١تعاينات االمربيقية كوهنا أقٌل تكلفة كجهدا من تلك االحتمالية، كما أهنا ٦تثلة جملتمع البحث األصلي حيث 
. 1 أف معٌدؿ ا٠تطأ ىو تقريبا نفسو Loubet Del Bayleأظهر

بالنسبة للمعاينة غَت االحتمالية فإنو يكفي أف يكوف لدينا عددا كافيا من العناصر لكي نتمٌكن فيما بعد 
ا كاف ىدؼ الدراسة ا١تيدانية سرب آراء ا٢تيئة الناخبة اٞتزائرية حوؿ مشاركة ا١ترأة . من إجراء ا١تقارنات الضركرية

ٌ
ك١ت

اٞتزائرية ك٘تكينها سياسيا ُب ظل التحوالت العميقة اليت تعرفها اٞتزائر خاصة مع موجة اإلصبلحات الدستورية 
 50 كحدة موزعُت كما يلي 250كالقانونية كاالجتماعية كاالقتصادية، إرتأينا بداية أف ال تتعٌدل العينة حوإب 

                                                           
 .310 موريس ا٧ترس، ا١ترجع السابق، ص 1
 .310موريس ا٧ترس، نفس ا١ترجع، ص 1
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 كحدة من 50 كحدة من الشرؽ اٞتزائرم، ك50 كحدة من الوسط اٞتزائرم، 50كحدة من الغرب اٞتزائرم، 
 600 أنو كُب ا١ترحلة البلحقة توسعت العينة إٔب  كحدة ٦تثلة للجالية اٞتزائرية با٠تارج، غَت50اٞتنوب اٞتزائرم، ك

حيث ًٌب توزيع استمارة استبياف عليهم بطرؽ ٥تتلفة منها تسليم االستمارة باليد . مفردة ٦تثلة جملتمع البحث
كقد ًب توزيع  كإرساؿ قسم آخر بالربيد العادم، ُب حُت ًب توزيع الباقي كنسخ الكًتكنية عرب الربيد االلكًتكين

 .نسخة 529  نسخة، اسًتجعت منها550
بعد استخداـ ٥تتلف إجراءات الفرز غَت اإلحتمإب خاصة منها فرز ا١تتطوعُت الذم تطٌلب مسا٫تة ك

أفراد من ٣تتمع البحث بقبو٢تم ا١تشاركة فيو، كالفرز ا١توٌجو الذم يعترب أكثر دقة من الفرز العشوائي كوننا ٩تتار 
عناصر تبدك كأهنا ٘تٌثل جزءا من اجملتمع ا١تستهدؼ، كالفرز بشكل الكرة الثلجية أك الًتاكمي ا١تعزز بنواة أكٔب من 

 529أفراد ٣تتمع البحث كالذم يقودنا إٔب عناصر أخرل، يقوموف ىم بدكرىم بنفس العملية كىكذا تلقينا منها 
 استمارة لعدـ قابليتها للتفريغ كعدـ استيفائها لئلجابات 21إستمارة قابلة للتفريغ كالتحليل، كًٌب إلغاء حوإب 

 . كاملة
ك١تاٌ كاف البحث ُب ىذه الٌدراسة كيفٌيا، فإف ا١توٌجو الثاين لتحديد حجم العٌينة ىو مبدأ التشٌبع با١تصادر 

ٔتعٌت التوقف عن ٚتع ا١تعلومات من عناصر اجملتمع عندما نشعر ْتصولنا على معلومات متكررة كأنو من غَت 
كقد ًٌب إصدار ىذا اٟتكم بعدما أدركنا أننا . ا١تفيد أف نضيف معلومات أكثر من أجل فهم مشكلة الدراسة

لذا توٌجب علينا التوقف . نستطيع توٌقع ما سنسمعو أك نبلحظو أك نسٌجلو، انطبلقا ٦تا رأيناه، ٝتعناه أك سٌجلناه
. عن زيادة حجم العٌينة ألف ذلك سيكوف على حساب الوقت الذم سنخصصو فيما بعد للتحليل

النوع، السٌن، اٟتالة ا١تدنية، االنتماء : تشتمل ا٠تصائص السوسيو اقتصادية للعينة على متغَتات ىي
. ، ا١تستول التعليمي، كالوظيفة اليت ٯتتهنها أفراد العينة من القطاعُت العاـ كا٠تاص(مكاف اإلقامة)اٞتغراُب 

من األ٫تية ٔتكاف فحص ا٠تصائص النوعية األساسية لعينة البحث اليت تساعد على دراسة العوامل ا١تؤثرة 
. على مشاركة ا١ترأة ك٘تكينها سياسيا، كمن ٌٍب ٯتكننا معرفة العوامل اليت ٯتكنها أف تقٌوم أك تضعف ىذه ا١تشاركة
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يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير النوع :  12الجدول رقم

%النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير  

 60,5 320 ذكر النوع
 39,5 209 أنثى

 100,0 529 المجموع

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
 

 يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير النوع:  04الرسم البياني رقم

 
 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر

تشَت بيانات اٞتدكؿ إٔب التقارب النسيب بُت نسبة الذكور إٔب اإلناث ُب عٌينة البحث، ْتيث بلغت نسبة 
، كإف كانت نسبة النساء ُب اجملتمع %39.5 من العينة بينما بلغت نسبة اإلناث ما قٌدر ب%60.5الذكور 

 من الذكور، كىو أمر فرضتو ظركؼ %54.34 مقابل %45.66 األصلي أم من ا٢تيئة الناخبة مقدرة ب 
. الدراسة اليت سبق كأف أشرنا إليها ككذا ا١تعاينة غَت االحتمالية
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يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر :  13الجدول رقم

%النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير  

 72,8 385  سنة35ــ 18 العمر
 21,9 116  سنة51ــ 36

 5,3 28  سنة52أكثر من  
 100 529 المجموع

  SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
 

توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر :05الرسم البياني رقم  

 
 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر

أم بنسبة  ( سنة35 -18)تبُت بيانات اٞتدكؿ إٔب أف أغلبية ا١تبحوثُت يرتكزكف ُب الفئة العمرية ما بُت 
 السياسية، كوف تشجيع  كىي فئة الشباب من ا٢تيئة الناخبة اليت يفًتض أف تكوف ٢تا دافعية للمشاركة% 72,8

أمر ضركرم من أجل إكماؿ البناء – كاليت تعترب ا١تشاركة اإلنتخابية إحدل أىم مدخبلهتا – ىذه األخَتة 
الدٯتقراطي، كأداء أحسن للدٯتقراطية اليت تقـو على مبدأ التمثيل، الذم يفقد مصداقيتو ُب غياب ا١تشاركة 
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اإلنتخابية الفٌعالة، غَت أنو ُب اٞتزائر تدؿ اإلحصائيات على أف أكرب نسبة للمقاطعُت تنتمي إٔب ىذه الفئة، كعلى 
ىذا تشكل ظاىرة االمتناع عائقا أماـ إقامة نظاـ دٯتقراطي لو شرعية كمساندة شعبية، كعليو ٬تب عبلجها انطبلقا 

 كأخَتا بلغت % 21,9فقد مثٌلت ما نسبتو  ( سنة51- 36)أما الفئة العمرية ما بُت . من معرفة كٖتليل أسباهبا
ما يبلحظ أف نسب ا١تبحوثُت من الفئات العمرية الثبلثة ، % 5.3 سنة نسبة 52نسبة الفئة العمرية اليت تفوؽ 

كىو ما يعطي مصداقية . تطابقت بشكل كبَت مع نسب الفئات العمرية من اجملتمع األصلي من ا٢تيئة الناخبة
. إلختيار كانتقاء العينة

يبّين توزيع أفراد العينة حسب متغّير الحالة المدنية :  14الجدول رقم
%النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير  

 57,7 305 عزباء/أعزب  الحالة المدنية
 40,1 212 ة/متزوج
 1,7 9 ة/مطلق
 0,6 3 ة/أرمل
 529 100 المجموع

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
يرتبط متغٌَت اٟتالة ا١تدنية ٔتستول ا١تسؤكليات ا١تلقاة على ا٢تيئة الناخبة، سواء من النساء أك الرجاؿ، 
فبالنسبة للنساء ٗتتلف ربٌة البيت عن العازبة، كاألرملة كا١تطٌلقة عن ا١تتزكجة، ككٌل حالة تتطٌلب التزامات تؤٌثر 

من أفراد % 57.7 نبلحظ أف ما يقٌدر ب24بالضركرة على ا١تواقف السياسية ٢تا كمن خبلؿ نتائج  اٞتدكؿ رقم 
العينة ينتموف لفئة العزاب، كىي الفئة األقل ٖتمبل لؤلعباء األسرية، كإمكانية ا١تشاركة السياسية ٢تذه الفئة أكثر من 

 03 أشخاص كاألرامل 09، أما ا١تطٌلقُت فكاف عددىم قليل مقٌدر %40.1غَتىا، بينما فئة ا١تتزكجُت بلغت 
كهبذا يكوف عبء ا١تشاركة السياسية عليهم أكرب ْتكم ا١تسؤكلية . أفراد كارتأينا د٣تها مع فئة ا١تتزكجُت ُب التحليل

. ا١تزدكجة بُت األسرة كالعمل السياسي
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توزيع العينة وفق التوزيع الجغرافي لواليات الجزائر : 15الجدول رقم 
 الوالية التكرار %النسبة  الوالية التكرار %النسبة 

 أدرار 2 0,4 قسنطينة 13 2,5
 الشلف 5 0,9 المدية 3 0,6
 األغواط 13 2,5 مستغانم 5 0,9
 أم البواقي 6 1,1 المسيلة 16 3,0
 باتنة 12 2,3 معسكر 9 1,7
 بجاية 6 1,1 ورقلة 8 1,5
 بسكرة 3 0,6 وىران 20 3,8
 بشار 4 0,8 البيض 2 0,4
 البليدة 7 1,3 ايليزي 7 1,3
 البويرة 4 0,8 برج بوعريريج 5 0,9
 تمنراست 2 0,4 بومرداس 3 0,6
 تبسة 7 1,3 الطارف 4 0,8
 تلمسان 174 32,9 تندوف 2 0,4
 تيارت 7 1,3 تيسمسيلت 6 1,1
 تيزي وزو 7 1,3 الوادي 1 0,2
 الجزائر 31 5,9 خنشلة 5 0,9
 الجلفة 13 2,5 سوق اىراس 5 0,9
 جيجل 4 0,8 النعامة 2 0,4
 سطيف 7 1,3 عين تموشنت 14 2,6
 سعيدة 11 2,1 غرداية 6 1,1
 سكيكدة 7 1,3 غليزان 7 1,3
 سيدي بلعباس 17 3,2 دول عربية 16 3,0
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 عنابة 6 1,1 دول أجنبية 10 1,9
 قالمة 5 0,9 المجموع 529 100

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
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اتوزيع العينة وفق التوزيع الجغرافي لواليات الجزائر وخارجو: 06الرسم البياني رقم  
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 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج:  المصدر
أف عٌينة البحث مشلت ٥تتلف كاليات الوطن اٞتزائرم من شرقو إٔب غربو ٌٍب من تبُت معطيات اٞتدكؿ 

غَت أف أكرب نسبة من ا١تبحوثُت ترٌكزت ُب ا١تنطقة الشمالية الغربية بنسبة مقٌدرة . مشالو إٔب كسطو فجنوبو
كصوال إٔب ا١تنطقة الشمالية الشرقية % 14.0ٌٍب الوسط ب % 20.4، ٌٍب ا٢تضاب العليا بنسبة %46.5ب
 مفردة من ا٢تيئة الناخبة اٞتزائرية ا١تهاجرة 16، كذلك مشلت العينة %5.05كأخَتا إٔب اٞتنوب ب% 8.7ب

مفردات من تلك ا١تقيمة بالدكؿ األجنبية، كيعود عدـ التساكم بُت النسب إٔب كوف العينة  10للدكؿ العربية ك
كانت غَت احتمالية ككذا ْتكم شساعة اجملاؿ ا١تكاين للدراسة ا١تيدانية الذم يصعب ْتٌق اإل١تاـ بو كلٌيا، كفيما 

. يلي توزيع العينة حسب ا١تناطق
 (حسب المناطق)توزيع العينة وفق التوزيع الجغرافي لواليات الجزائر: 16الجدول رقم

 المتغّير التكرار %النسبة 

 المنطقة الشمالية الوسطى 74 14,0
 المنطقة الشمالية الغربية 246 46,5
 المنطقة الشمالية الشرقية 46 8,7
 الهضاب العليا 108 20,4
 الجنوب 29 5,5
 دول عربية 16 3,0
 دول أجنبية 10 1,9
 المجموع 529 100

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
إذا ما انتقلنا إٔب متغٌَت ا١تستول التعليمي، فهو يعٌد من ا١تتغَتات األساسية ا١ترتبطة با١تشاركة السياسية 

كالتمكُت السياسي للمرأة، لذا إرتأيت أف تشمل عٌينة البحث أكرب عدد ٦تكن من ذكم ا١تستول التعليمي العإب 
 مفردة من ذكم 461قصد معرفة كٖتليل آراءىم كتوٌجهاهتم ٕتاه ىذه القضية اورية، كقد مشلت العينة على 

 33بالتإب فهي ٘تٌثل األغلبية، بينما بلغ عدد األفراد ذكم ا١تستول الثانوم % 87.1ا١تستول اٞتامعي أم بنسبة 
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، %3.4 مفردة بنسبة 18، أما األفراد من ا١تستويُت التعليمي ا١تتوسط كاإلبتدائي فلم يتجاكز % 6.2بنسبة 
 مفردة كقد عملت أثناء االتصاؿ هبم 17ُب االستمارة كعددىم  (آخر)كأخَتا األٌميُت فقد رمزت إليهم بكلمة 

كمن ٙتة .  لسرب آرائهم على قراءة األسئلة عليهم كشرحها ٢تم كتدكين إجاباهتم كوهنم غَت ملٌمُت بالقراءة كالكتابة
ٯتكن القوؿ أف أغلبية عٌينة البحث كانت من الفئة اٞتامعية ا١تثقفة كيفًتض أف تكوف آراءىم ناضجة ككاعية، 

: كفيما يلي اٞتدكؿ يبٌُت توزيع أفراد العينة حسب ا١تستول التعليمي. كأكثر من ىذا كذاؾ جٌدية ُب الطرح
المستوى التعليمي للعينة من الهيئة الناخبة  : 17الجدول رقم

 المستوى التعليمي التكرار %النسبة 

 ابتدائى 5 0,9
 متوسط 13 2,5
 ثانوي 33 6,2
 جامعي 461 87,1
 آخر 17 3,2
 المجموع 529 100

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
أما متغٌَت الوظيفة فيعكس مدل مشاركة العينة ُب النشاط االقتصادم ٔتختلف فركعو كميادينو سواء من 
القطاع العاـ أك ا٠تاص، كتشَت نتائج الدراسة أٌف أغلبية ا١تبحوثُت ىم من الفئة العاملة كبالتإب فرأيها مهٌم كجدير 

 مبحوث، أما 58 بعدد مقدر ب %11ٓب تتعٌدل نسبة العاطلُت عن العمل : بالدراسة، كىم موٌزعُت كاآلٌب
، أٌما ا١توظفُت ُب القطاع العاـ كاإلداريُت ٔتختلف %16.3 ٔتعٌدؿ  طالب كطالبة جامعية86الطبلب فمثٌلوا ب

 125من عينة البحث أم % 23.6فقد بلغوا  (...٤تامُت، مهندسُت، متصرفُت إداريُت، مديرين، )تصنيفاهتم 
العاملُت ا٠تواص أم ذكم األعماؿ اٟترٌة، أٌما األساتذة % 10.2 مفردة بنسبة 54مبحوثا كمبحوثة، بينما مثٌلت 

من ٥تتلف اٞتامعات على % 19.7 مفردة أم بنسبة 104اٞتامعيُت فكاف ٢تم بدكرىم حظا كفَتا من العينة ب 
% 11.5 مفردة بنسبة 61مستول القطر الوطٍت، أما األساتذة ا١تنتمُت إٔب كزارة الًتبية الوطنية فقد بلغ عددىم 

% 2.5موٌزعُت على ٥تتلف األطوار من ابتدائي كمتوسط كثانوم،  بينما بلغت نسبة األطر السامية ُب الدكلة 
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 إطار سامي منهم كزير سابق كمبعوثُت ديبلوماسيُت كسفَت سابق، كأخَتا بلغ عدد 13حيث ًٌب اإلتصاؿ ْتوإب 
. كفيما يلي اٞتدكؿ يبٌُت توزيع العينة حسب ا١تهنة%. 5.3 مفردة أم بنسبة 28ا١تتقاعدين حوإب 

توزيع العينة حسب المهنة : 18الجدول رقم
 المهنة  التكرار %النسبة 
 عاطل عن العمل 58 11,0
 طالب  86 16,3
 موظف وإطار إداري 125 23,6
 أعمال حرة 54 10,2
 أستاذ جامعي 104 19,7
 أستاذ 61 11,5
 إطار سامي 13 2,5
 أخر 28 5,3
 المجموع 529 100

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
توزيع العينة حسب المهنـــــــة: 08الرسم البياني رقم   

 
 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
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كهبذا ٘تٌثل نسبة العينة من فئة العاملُت من النساء كالرجاؿ األغلبية، ْتيث تلتقي أغلب التوٌجهات 
السياسية أك ٗتتلف، كتسمح ٔتناقشة القضايا السياسية بكٌل جرءة كحرية، ٦تٌا ساعدنا ُب اٟتصوؿ على أكرب قدر 

ألف من اآلراء الواعية، كوف خركج ا١ترأة للعمل كخاٌصة العمل السياسي لقي جداال كاسعا لدل عينة البحث 
التمكُت السياسي مرتبط بسياؽ أكرب من اإلجراءات القانونية ا١تنصوص عليها ُب القوانُت العضوية فهو مرتبط 

. بسياؽ إجتماعي ثقاُب كاقتصادم كديٍت
 

مستويات المشاركة السياسية للعينة من الهيئة الناخبة : المطلب الثاني
 

كاف لزاما علينا ٖتليل خصائص ا١تشاركة السياسية لعينة البحث من ا٢تيئة الناخبة اٞتزائرية من أجل فهم 
من جهة، ككذا  (األحزاب، اٞتمعيات، النقابات ا١تهنية)توٌجهاهتا، كقد رٌكزنا على اإلنتماء للتنظيمات السياسية 

االىتماـ بالنشاط السياسي بصفة عامة كأخذنا متابعة اٟتمبلت االنتخابية كا١تشاركة فيها كمثاؿ عليو، كالتصويت 
ُب االنتخابات من جهة أخرل أك العزكؼ عنو، كبذلك نكوف قد أ١تمنا ٔتختلف مستويات ا١تشاركة السياسية 

كقد ربطنا ىذه ا١تستويات ٔتتغَتين مستقلُت ُب الدراسة ا١تيدانية ك٫تا . حسب ما جاءت بو نظرية كارؿ دكتش
 كىل أثرت ٝتات ا١تشاركة السياسية لدل ا٢تيئة الناخبة على توجهاهتا ٕتاه قضية .النوع كا١تستول التعليمي

التمكُت السياسي للمرأة اٞتزائرية؟ 
. (نقابات/جمعيات/أحزاب)االنتماء للتنظيمات : الفرع األول

يعٌد االنتماء للتنظيمات السياسية ٔتا فيها األحزاب كاٞتمعيات كالنقابات من بُت أىم مستويات انغماس ا١تواطن 
كمن ٙتة طرحت . ُب العمل السياسي كمن ٙتة مشاركتو فيو، كقد ربطت ذلك ٔتتغَتين ٫تا النوع كا١تستول التعليمي

ىل ىناؾ عبلقة ارتباطية بُت ا٩تراط ا١ترأة ُب ٥تتلف التنظيمات ك٘تكينها سياسيا؟ كبالتإب : عدة تساؤالت منها
ىل تشجع األحزاب السياسية  يؤثر ا٩تراط  ا١ترأة ُب اٟتزب السياسي على مشاركتها ُب العملية السياسية؟ىل 

ا١ترأة على الًتشح كتبوء ا١تراتب األكٔب ُب قوائمها االنتخابية؟ ككيف ىي درجة انتماء النساء للجمعيات كالنقابات 
ُب اٞتزائر؟ 

: كقد أفرزت الدراسة ا١تيدانية النتائج التالية
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يبّين انخرط أفراد العينة في حزب سياسي حسب متغّير النوع والمستوى التعليمي: 19الجدول رقم   

 SPSS .V 23 من إعدادنا باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر

من خبلؿ النتائج اإلحصائية للدراسة ا١تيدانية يتضح أف عدد ا١تنخرطُت ُب األحزاب السياسية من العينة 
 مفردة مشلت 468 من اإلناث، أما غَت ا١تنخرطُت فمثٌلوا ما قٌدر ب06 من الذكور ك55 مفردة منهم 61بلغ 

 من اإلناث، كيبلحظ أف ا١تنتمُت لؤلحزاب السياسية أغلبهم من ذكم ا١تستول اٞتامعي 203 من الذكور ك265
 نساء، غَت أف العدد يبقى ضئيل مقارنة بغَت ا١تنخرطُت الذين مثلوا األغلبية، كلعٌل عدـ 05 ذكر ك45إذ ٧تد 

اىتماـ ا١ترأة ا١تتعٌلمة تعليما جامعيا باال٩تراط ُب اٟتزب السياسي يعٌد مفارقة كوف الفئة ا١تتعٌلمة ىي الفئة اليت 
كجب أف ٖتمل على عاتقها التغيَت كا١تواقف اإل٬تابية كوهنا ٩تبة اجملتمع، كبالتإب ٯتكن القوؿ أف اٞتامعة ال تلعب 
دكرا ُب الدفع با١ترأة للعمل اٟتزيب كلرٔتا ذلك راجع إٔب أسباب متعددة األبعاد كا١تستويات منها اجتماعية كذاتية 

راط ُب األحزاب السياسية بااللتزامات الكثَتة نخكحىت ثقافية كدينية، كتربٌر معظم النساء موقفهٌن السليب ٕتاه اإل
اليت تتحملها ا١ترأة كبالتإب عزكفها يكوف نابع أحيانا من موقف شخصي، أك من ناحية فقداف الثقة ُب ٖتقيق 

. األحزاب لطموحاهتن كمطالبهن

ة في /االنتماء للتنظيمات منخرط  المستوى التعليمي المجموع
 آخر جامعي ثانوي متوسط ابتدائى حزب سياسي

 نعم النوع ذكر   45 3 6 1 55
 انثى   5 1 0 0 6

 المجموع   50 4 6 1 61
 ال النوع ذكر 6 231 21 6 1 265
 أنثى 11 180 8 1 3 203
 المجموع 17 411 29 7 4 468
 المجموع النوع ذكر 6 276 24 12 2 320
 انثى 11 185 9 1 3 209
 المجموع 17 461 33 13 5 529
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ىذا كتشغل النساء عددان ٤تدكدا فقط من مناصب القيادة كصنع القرار ُب األحزاب السياسية، كينزعن 
للتواجد بكثرة ُب ا١تناصب كالنشاطات اليت تدعم األحزاب السياسية على مستول األكساط الشعبية أك تدعم 

ككثَتان ما تتسم مواقع النفوذ ُب األحزاب السياسية بأهنا مركزية كغَت رٝتية . قيادة اٟتزب اليت يسيطر عليها الرجاؿ
كما أف ٤تدكدية الدعم . كمدعومة بعبلقات كشبكات تأثَت راسخة غَت متاحة للواصلُت اٞتدد، السيما النساء

حىت من األسرة كاجملتمع اٌلي تفٌسر ١تاذا ظلت مشاركة النساء ُب األحزاب السياسية أقل بكثَت من مشاركة 
 .1الرجاؿ

، ْتيث تشَت ا١تمارسات اٟتزبية 2كقد بقي تواجد ا١ترأة اٞتزائرية داخل األجهزة التنفيذية لؤلحزاب ٤تتشما
إٔب ضعف حجم عضوية ا١ترأة مقارنة بالرجل كعدـ كصو٢تا ُب معظم األحزاب إٔب ىيئاتو القيادية، كلرٔتا يرجع 
ذلك إٔب غياب الوعي بضركرة إدماج مقاربة النوع االجتماعي، ٦تٌا ٬تعل عضوية ا١ترأة فيها أقرب إٔب استكماؿ 

الشكل الدٯتقراطي دكف تأثَت حقيقي ال ُب صنع القرارات كال ُب السياسات اٟتزبية،  كاستمٌر ذلك إٔب بدايات 
األلفية الثالثة، فبالرغم ٦تا فرضو نظاـ الكوتا النسائية من إلزامية تأىيل نساء قياديات يستطعن ٘تثيل اٟتزب أحسن 
٘تثيل ُب األكساط السياسية، إال أف معظم التشكيبلت اٟتزبية عارضت ذلك كفٌضلت االىتماـ بالعنصر النسوم 

أثناء ا١تواعيد االنتخابية لكسب التأييد الشعيب، كٕتميل صورهتا، ٍب يتٌم هتميشو ُب األياـ العادية بسبب ا٢تيمنة 
الذكورية، كىذا ما أقرتو عٌدة نساء منتخبات عن اجملالس البلدية كالوالئية خبلؿ لقاء ٕب معهٌن على ىامش 

مشاركيت كمبلحظة ُب دكرة تكوينية لفائدة النساء ا١تنتخبات على ا١تستول البلديات كالوالية اليت انعقدت ُب كالية 
، حيث جاء PNUD برعاية كزارة الداخلية كبرنامج األمم ا١تتحدة اإل٪تائي2016 مام 05-2تلمساف مابُت 

إف ا١ترأة اٞتزائرية البٌد ٢تا أف تكوف حديدية من أجل إثباث كجودىا داخل األجهزة : "على لساف احداىنٌ 
التنفيذية لؤلحزاب السياسية كإال ستستخدـ كورقة راْتة فقط ُب فًتة االنتخابات دكف فرض مشاركتها ُب صنع 
القرار السياسي، كالواقع أف اٟتياة السياسية جٌد صعبة بالنسبة للمرأة خاصة تلك اليت تعمل بشفافية كال تقبل 

                                                           
 الوطٍت الدٯتقراطي كا١تعهد اإل٪تائي ا١تتحدة األمم برنامجمنشورات )أٯتن حداد،.، تتمكين المرأة من أجل أحزاب سياسية أقوىجوٕب بالينغتوف،  1

. 14، ص(2011الدكلية،  للشؤكف
، مذكرة ماجستَت غَت منشورة، كلية (دراسة مقارنة)-2004من االستقالل إلى -، المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر وتونس بن رحو سهاـ 2

. 90-89، ص2007-2006اٟتقوؽ، قسم العلـو السياسية كالعبلقات الدكلية، 
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الظلم، فالعقلية الذكورية ال تزاؿ متجذرة كمن ٙتة فا١تشكل ا١تطركح غَت كامن ُب القوانُت بقدر ما ىو كامن ُب 
. 1"الذىنيات

كا١تبلحظة األساسية اليت خرجت هبا بعد مناقشة كضع النساء ا١تنتخبات داخل أحزاهبن ىي أف حالة 
التهميش اليت شهدهتا ا١ترأة كال تزاؿ داخل تركيبات كٌل األحزاب السياسية ٔتختلف التيارات ىي نتيجة الفجوة ما 

بُت خطاهبا السياسي الذم يشجع انضماـ ا١ترأة ٢تا، كسلوكها اإلقصائي الذم برىنت عليو ُب كٌل مرة 
اإلحصائيات النإتة عن ا١تواعيد االنتخابية، كحاليا تعمل األحزاب السياسية على ضٌم أكرب قدر ٦تكن من النساء 

إاٌل أف ا١تبلحظ أف النساء حاليا على .اللواٌب ٭تضُت بشعبية ُب أكساطهن من أجل كسب أكرب عدد من األصوات
كعي أكرب ْتقوقهن كبكيفية ايصاؿ مطالبهن كمطالب ا١تواطنُت الذين منحوىن أصواهتم من أجل ٖتقيق الصاّب 
العاـ، كيأملن باالىتماـ بالنوعية ال بالكٌم فقط كذلك لصياغة سياسيات عاٌمة تصب ُب فائدة الفئات ا١تهٌمشة 

% 66.9كقد أفرزت نتائج الدراسة ا١تيدانية كما سيوٌضحو اٞتدكؿ التإب عن موافقة حوإب . من اجملتمع اٞتزائرم
ضركرة ا٩تراط ا١ترأة ُب األحزاب السياسية كونو يعترب ٤تفزا لولوج ا١ترأة اٟتياة السياسية مثلما من أفراد العينة على 
 مفردة عن رفضهم للفكرة أم بنسبة 175 مفردة من العينة بينما أعرب ماقٌدر ب354عرٌب عن ذلك حوإب 

33.1% .
تمثالت العينة عن مدى تأثير انخراط  المرأة في الحزب السياسي على مشاركتها في العملية : 20الجدول 

 السياسية
%النسبة المئوية  التكرار االجابة المتغير  

يؤثر انخراط  المرأة في الحزب 
السياسي على مشاركتها في 

 العملية السياسية

 66.9 354 نعم
 33.1 175 ال

 100 529 المجموع

 SPSS .V 23 من إعدادنا باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر

                                                           
.  تصريح ١تنتخبة باجمللس الشعيب الوالئي لوالية تلمساف 1
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من عٌينة الدراسة أعربوا عن رأيهم القاضي بأف األحزاب السياسية ال % 67.9با١تقابل ٧تد أف حوإب 
تشجع ا١ترأة على الًتٌشح كتبوء ا١تراتب األكٔب ُب قوائمهم االنتخابية ٦تا ينعكس سلبا على تعزيز التمثيل السياسي 

. النسوم، كما ىو موضح ُب اٞتدكؿ التإب
رأي العينة في مدى تشجيع األحزاب السياسية المرأة على الترشح وتبوء المراتب : 21الجدول رقم 

 األولى في قوائمها االنتخابية
%النسبة المئوية  التكرار االجابة المتغير  

في رأيكم ىل األحزاب السياسية تشجع المرأة على 
 الترشح وتبوء المراتب األولى في قوائمها االنتخابية؟

 32.1 170 نعم
 67.9 369 ال

 100 529 المجموع

 SPSS .V 23 من إعدادنا باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
 

 من الدستور كإقرار 31 أم بعد تفعيل ا١تادة 2012كقد لوحظ ُب التجربة االنتخابية األخَتة لسنة 
الكوتا ُب االنتخابات التشريعية، أف األحزاب السياسية اٞتزائرية عرفت بعض ا١تشكبلت ُب إ٬تاد مرشَّحات من 

النساء، كاضطرت بشكل خاص األحزاب اٞتديدة اليت يتجاكز عددىا عشرين حزبنا إٔب البحث كثَتنا للتمكَّن من 
سدِّ الفراغ ُب قوائمها االنتخابية، كىذا ما يؤثَّر تأثَتنا سلبينا على النوعية، ذلك ألنَّو ًب إرساؿ بعض النساء اللواٌب 

كفيما يلي جدكؿ يبٌُت اإلنتماء السياسي للنساء ا١تنتخبات ُب . يفتقدف للخربة السياسية إٔب سباؽ االنتخابات
 .2012اجمللس الشعيب الوطٍت 
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: 2012اإلنتماء السياسي للنساء المنتخبات في المجلس الشعبي الوطني : 22الجدول رقم 
المقاعد الرمز المختصر الحزب السياسي 

المتحّصل عليها 
المقاعد 

المخصصة للنساء 
نسبة النساء 

المقاعد /

 FLN 219 61 28%حزب جبهة التحرير الوطني 
 RND 68 23 34%التجمع الوطني الديمقراطي 

 Alliances 49 16 33%تحالف الجزائر الخضراء 
 PT 24 11 %46حزب العّمال 

 FFS 27 9 33%جبهة القوى اإلشتراكية 
 FNA 9 3 33%الجبهة الوطنية الجزائرية 
 MPA 7 3 43% الحركة الشعبية الجزائرية

اتحاد القوي الديمقراطية 
واالجتماعية 

UFDS 3 2 67% 

 El Wihda 5 2 40% (حزب مستقل)الوحدة 
 RPR 2 1 50% التجمع الوطني الجمهوري

 ANR 3 1 33%التحالف الوطني الجمهوري 
 El Adala 8 1 13%حزب العدالة والتنمية 

 Etaasil 2 1 50%التأصيل 
 RA 2 1 50% التجمع الوطني

 PFJ 5 1 20% حزب الفجر الجديد
 PNSD 2 1 50%الحزب الوطني للتضامن والتنمية 

 FC 4 1 25%جبهة التغيير 
 Parti desحزب الشباب 

jeunes 
2 1 50% 

 En Nour El 2 1 50% حزب النور الجزائري
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Djazairi 
 Parti Elحزب الكرامة 

Karama 
2 1 50% 

 Ramz el Assil 2 1 50% رمز األصيل
 independant 3 1 33%الئحة نور الشعب 

 %00 00 24 /أحزاب أخرى واألحرار 
 %30 143 474 /المجموع 

 ,Ait Zai Nadia (editeur), Annuaire des femmes Algeriennes. (Algerie :Ciddef:المصدر

2013) p.35. 
 

يبلحظ من اٞتدكؿ أف معظم األحزاب اليت ٖتصلت على مقاعد ُب اجمللس الشعيب الوطٍت عمدت إٔب 
كقد طرحت سؤاال لسرب ٘تثبلت ا٢تيئة الناخبة . تطبيق نظاـ الكوتا ُب لوائحها، ٦تا ساعدىا على دخوؿ الرب١تاف

١تعرفة حوؿ ما إذا ما كانت مساندة األحزاب السياسية للنساء من أجل الًتشح ال يعدك أف يكوف ٣تٌرد جزء من 
الدعاية االنتخابية، أك لتجميل صورهتا أماـ الرأم العاـ اٌلي، أك لغرض كسب أصوات الناخبات، أك لكسب 

التأييد السياسي، أـ ٣تٌرد امتثاؿ للنصوص القانونية، أك للحصوؿ على التمويل ا١تإب كالدعم ا١تقٌدـ من طرؼ 
: الدكلة، فكانت ردكدىم متفاكتة بُت ٥تتلف االقًتاحات، كما ىو موضح ُب اٞتدكؿ التإب

: مساندة األحزاب للنساء من أجل الترشحالهيئة الناخبة عن تمثالت : 23الجدول رقم 
مساندة األحزاب للنساء من أجل الترشح ال يعدو أن يكون  المجموع النوع 

 أنثى ذكر
مجرد جزء من الدعاية االنتخابية 

 والسياسية
 13 04 09 تكرار
% 69.2% 30.7% 100,0% 

لتجميل صورتها أمام الرأى العام المحلى     
 

 15 5 10 تكرار
% 66.6% 33.3% 100,0% 

 41 18 24 تكرارلكسب التأييد السياسي                          
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 % 58.5% 43.9% 100,0% 

 80 27 53 تكرارلغرض كسب أصوات الناخبات               

% 66.25% 33.75% 100,0% 
للحصول على التمويل والدعم المقدم من 

 طرف الدولة 
 

 60 22 38 تكرار

% 63.3% 36.6% 100,0% 

مجرد امتثال للنصوص القانونية              
 

 320 133 187 تكرار
% 58,4% 41,6% 100,0% 

 529 209 320 تكرار المجموع
% 60,5% 39,5% 100,0% 

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
: 1 مايلي Khi2كقد بُت اختبار 

Tests du Khi-deux 
 Valeur ddl Signification 

asymptotique 
(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 16,80
8a 

9 ,052 

Rapport de vraisemblance 17,72
4 

9 ,039 

                                                           
اختبار الفرضيات 1

: H0 (استقبللية ا١تتغَتين ) ال يوجد عبلقة 
:H1 (عدـ استقبللية ا١تتغَتين)يوجد عبلقة 

 =0.05sigمع قيمة khi-deux de pearsonمن اجل معرفة ام فرضية ىي الصحيحة نقـو ٔتقارنة قيمة 
 نقبل الفرضية الصفرية  0.05اذا كانت اكرب من 
  نقبل الفرضية البديلة 0.05اذا كانت اقل من 
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Association linéaire par linéaire 1,652 1 ,199 
Nombre d'observations valides 529   
a. 2 cellules (10,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique 
minimum est de 3,56. 

  إذف نقبل الفرضية الصفرية كاليت تقوؿ انو ال 0.050كىي اكرب من  khi2 =0.052ٔتا أف قيمة ك
أم يوجد )مساندة األحزاب للنساء من أجل الًتشح ك اٞتنس ا٢تيئة الناخبة عن ٘تثبلت يوجد عبلقة بُت 

يتضح من اٞتدكؿ أف أغلبية  ككما .(استقبللية بُت الذكور كاإلناث ُب مساندة األحزاب للنساء من أجل الًتشح
 مفردة أٚتعوا على أف مساندة األحزاب للنساء من أجل الًتٌشح كاف ٣تٌرد امتثاؿ 320ا١تبحوثُت كعددىم 

 الذم نٌص على ضركرة احتواء القوائم االنتخابية على 03-12للنصوص القانونية أم تطبيقا للقانوف العضول 
 . حٌصة معينة للنساء ال غَت

ىذا كيشٌكل أسلوب تقدًن الًتشيحات بالنسبة للمرأة عائقا إف ٓب يكن من الناحية النظرية فمن الناحية 
، تقٌدـ قوائم الًتشيحات ٔتناسبة انتخاب 01-12 من قانوف اإلنتخابات 92الواقعية، ألف حسب نٌص ا١تادة 

أعضاء اجمللس الشعيب الوطٍت إما ٖتت رعاية حزب سياسي أك أكثر كإما كقائمة مًتٌشحُت أحرار، كعليو إف 
كلوال اٗتاذ الدكلة تدابَت إصبلحية قانونية ُب ىذا . 1رغبت ا١ترأة ُب الًتٌشح ليس أمامها سول ىذين ا٠تيارين

اإلطار تفرض ترٌشح نسب معينة للنساء ضمن القوائم اٟتزبية لتضمن ٘تثيلهم عند توزيع ا١تقاعد باجمللس النيايب ١تا 
. تضمنت قوائم األحزاب نساء البتة لغياب الشفافية كا١تنطقية كغلبة الذكورية على النشاط اٟتزيب ُب اٞتزائر

 مفردة ذلك إٔب أف األحزاب سعت من كراء ذلك إٔب اٟتصوؿ على التمويل ا١تإب 60بينما أرجع حوإب 
ٯتكن "  من القانوف العضوم على أف07ا١تقٌدـ من طرؼ الدكلة ١تن ٯتتثل للقانوف العضوم حيث نصت ا١تادة 

لؤلحزاب السياسية أف تستفيد من مساعدة مالية خاصة من الدكلة، ْتسب عدد مًتشحاتو ا١تنتخبات ُب اجملالس 
 مفردة أف الغرض من ذلك يعود إٔب كسب أصوات 80بينما يعتقد حوإب . 2"الشعبية البلدية كالوالئية كُب الرب١تاف

الناخبات كبالتإب كسب تأييد ا٢تيئة الناخبة من النساء، أما من اعترب ذلك ٕتميبل لصورة اٟتزب أماـ الرأم العاـ 

                                                           
، العدد الثامن، ٣تلة ا١تفكر، المرأة الجزائرية وحّق الترشح في المجالس المنتخبة بين االعتراف القانوني ومحدودية الممارسةمسراٌب سليمة، 1

. 197، ص2012جامعة ٤تمد خيضر بسكرة، نوفمرب 
. 47، ص 2012 جانفي14، الصادرة 01 اٞتريدة الرٝتية ، العدد  ا١تتضمن توسيع حظوظ ا١ترأة ُب اجملالس ا١تنتخبة،03-12القانوف العضوم   2
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 مفردة مساندة األحزاب للمرأة جزء من دعايتها 12 مفردة، كأخَتا اعتربت حوإب 15الي فلم يتجاكزا 
. السياسية ُب اٟتمبلت االنتخابية بغرض حشد األصوات النسائية ال غَت

 ضعف إدماج العنصر النسوم ُب النشاط السياسي إٔب ىزالة نشاط كنفوذ اٟتركة با١تقابل ٯتكن إرجاع
اٞتمعوية النسوية، اليت ٓب تستطع أف تفرز ٩تبة سياسية قائدة كمؤثرة ُب عملية صنع القرار، تكوف طرفا ُب 

كفيما يلي توزيع العينة من ناحية االنتماء اٞتمعيات . ا١تشاكرات أك ُب طرح البدائل فيما ٮتٌص قضايا النساء
: كالنقابات

 يبين انخرط أفراد العينة في الجمعيات حسب متغير النوع: 24الجدول رقم
 المتغّير ة في  جمعية/االنتماء للتنظيمات منخرط المجموع

 االجابة ال نعم

 النوع ذكر العدد 245 75 320
 %النسبة  46,3% 14,2% 60,5% 

 انثى العدد 194 15 209
 %النسبة  36,7% 2,8% 39,5%

 المجموع العدد 439 90 529
 %النسبة  83,0% 17,0% 100%

 SPSS .V 23 من إعدادنا باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
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 انخرط أفراد العينة في الجمعيات حسب متغير النوع: 09الرسم البياني رقم

 
 SPSS .V 23 من إعدادنا باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر

يبين انخرط أفراد العينة في النقابات حسب متغير النوع : 25الجدول رقم 
 المتغّير ة في نقابة/االنتماء للتنظيمات  منخرط المجموع

 االجابة ال نعم
 النوع ذكر العدد 277 43 320

 %النسبة  52,4% 8,1% 60,5%
 انثى العدد 198 11 209

 %النسبة  37,4% 2,1% 39,5%
 المجموع العدد 475 54 529

 %النسبة  89,8% 10,2% 100,0%

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
 

 رجل 75 مفردة منهم 90حسب اٞتدكلُت أعبله، ٧تد أف عدد ا١تنخرطُت ُب اٞتمعيات من العينة بلغ 
 43 مفردة منهم 54، أما عن ا١تنخرطُت ُب النقابات فقد بلغ %17 امرأة أم بنسبة إٚتالية مقٌدرة ب 15ك

:  ٧تد khi2كحسب اختبار %. 10.2 امرأة بنسبة إٚتالية مقٌدرة ب11رجل ك
 

ذكر

انثى

277

198

43

11

ال نعم
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Tests du Khi-deux 
 Valeu

r 
ddl Significatio

n 
asymptotiq
ue 
(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 9,217
a 

1 ,002 

Correction pour la continuitéb 8,346 1 ,004 
Rapport de vraisemblance 10,00

2 
1 ,002 

Test exact de Fisher    
Association linéaire par linéaire 9,199 1 ,002 
Nombre d'observations valides 529   
a. 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 
théorique minimum est de 21,33. 
b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2 

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر

 ، اذف نقبل الفرضية البديلة كاليت تقوؿ أنو يوجد 0.050كىي أصغر من  = khi2  0.02ٔتا أف قيمة
 لعٌل ذلك يعكس كاقع ا٩تراط ا١ترأة اٞتزائرية ُب .عبلقة بُت انتماء النساء ١تختلف نقابات كالعمل السياسي ٢تن

منظمات اجملتمع ا١تدين الذم ال يزاؿ ٤تدكدا كضعيفا ٦تٌا ٬تعل ٘تكينها السياسي أقٌل كفاءة كفٌعالية، لو نعود قليبل 
للحركة النسائية كتنظيماهتا اٞتمعوية من أجل التغيَت ٘تتٌد إٔب إٔب التاريخ، ٧تد أنو بالرغم من أف اٞتذكر التارٮتية 

أشكاؿ نضاؿ مكونات اٟتركة الوطنية ضٌد ا٢تيمنة االستعمارية اليت تضمنت ميبلد أكٔب التنظيمات النسائية 
كجمعية هنضة ا١ترأة ا١تسلمة كٚتعية النساء ا١تسلمات اٞتزائريات اليت أٌسسها حزب الشعب اٞتزائرم ُب جواف 
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أما بعد االستقبلؿ فقد استبعدت النساء من الساحة . 1 ُب إطار حزب حركة انتصار اٟتريات الدٯتقراطية1947
السياسية كلوحظ هتميشها عن مؤسسات صنع القرار، ككاف ىذا الغياب غَت متوقع خاصة بعد ما برىنت عليو 

ا١ترأة من عطاء كتضحية أثناء الثورة التحريرية، فا١تنطق كا١تشركعية استوجب بقاءىا على الساحة كا١تسا٫تة ُب 
كمن ٙتة ٓب يعرؼ اجملتمع ا١تدين النسوم حركية فعلية مؤثرة . 2مشاريع الدكلة ا١تستقٌلة، لكن الواقع كاف غَت ذلك

ُب صناعة قرارات السياسة العاٌمة، فقد كاف مد٣تا فكرا ك٦تارسة ُب إطار حزب جبهة التحرير الوطٍت، إاٌل أف أىم 
، الذم كاف نشاطو يهدؼ 1963تنظيم نسائي يستوقفنا ىو االٖتاد العاـ للنساء اٞتزائريات الذم تأسس سنة 

 .إٔب ٖتقيق التنمية الشاملة بالتوازم مع مبادئ كنشاط اٟتزب الواحد

كحسب دراسة أ٧تزهتا كزارة الداخلية كاٞتماعات اٌلية حوؿ اجملتمع ا١تدين ُب اٞتزائر أعلنت نتائجها ُب 
 ٚتعية معتمدة من طرؼ الدكلة ناشطة على ا١تستويُت الوطٍت كاٌلي، من 93654، ًٌب احصاء 2012جانفي 

 ٚتعية نسائية كطنية فقط منها اإلٖتاد الوطٍت 23 ٚتعية كطنية من بينها 1027 ٚتعية ٤تٌلية ك92627بينها 
للنساء اٞتزائريات، النساء اٟترفيات، ٚتعية النساء ا١تعٌنفات، االٖتاد الوطٍت للنساء العامبلت، االٖتاد الوطٍت 

غَت أف عدد اٞتمعيات ٔتختلف أصنافها ارتفع . 3لرئيسات ا١تؤسسات، كٚتعية راشدة كغَتىا من اٞتمعيات
، فحسب احصائيات كزارة الداخلية كاٞتماعات الية ا١تنشورة 4بشكل كبَت مؤخرا بعد صدكر قانوف اٞتمعيات

 ٤تلية ككطنية 108940 ٚتعية من بُت 1086على موقعها الرٝتي بلغ عدد اٞتمعيات النسوية ما يقدر ب
غَت أف فعالية اٟتركة النسوية ُب اٞتزائر حاليا غَت مؤثرة .، ٦تا فتح اجملاؿ لتوسيع العمل اٞتمعوم باٞتزائر5معتمدة

إٔب حٌد  كبَت ُب عملية دعم ا١تشاركة السياسية للمرأة نظرا لًتتيب األكلويات لديها من االجتماعي كاالقتصادم 

                                                           
. 38، ص(2009عآب ا١تعرفة للنشر كالتوزيع،: اٞتزائر). موضوعات وقضايا المرأة الجزائرية وحركة اإلصالح النسوية العربية ٭تِت بوعزيز، 1

. 213 شبيلة العايب، ا١ترجع السابق، ص 2
 01ط. إصالح سياسي أم تقييد إضافي للمجتمع، وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي مارتا ٝتبليثي، نسيما فرفيشي، رمزم لكرًن، 3
. 38، ص (2012الشبكة األكرك متوسطية ٟتقوؽ اإلنساف،: كوبنهاجن)

-33، ص ص2012 جانفي 15 الصادرة ُب 02، اٞتريدة الرٝتية العدد 2012 جانفي 12 ا٠تاص باٞتمعيات ا١تؤرخ ُب 12/06القانوف رقم  4
41 .

قائمة موضوعية للجمعيات الية كالوطنية ا١تعتمدة، على ا١توقع 5 
http://www.interieur.gov.dz/images/pdf/listeassossaciation-ar.pdf 02/06/2016 بتاريخ .

http://www.interieur.gov.dz/images/pdf/listeassossaciation-ar.pdf
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كوهنا توٕب اىتماما خاصا للجانب اٟتقوقي األسرم خاصة قضية العنف ضٌد ا١ترأة على . كالديٍت ٍب السياسي
.  حساب اجملاؿ السياسي

 
متابعة الحمالت االنتخابية والمشاركة فيها :  الفرع الثاني

أما على مستول آخر من مستويات ا١تشاركة السياسية، ٧تد متابعة ا٢تيئة الناخبة اٞتزائرية للحمبلت 
. السياسية كا١تشاركة فيها اليت تعرٌب عن اىتمامها السياسي من عدمو، فما ىي خصائصها على ىذا ا١تستول؟

كفيما يلي اٞتدكلُت التاليُت يوضحاف بلغة األرقاـ عدد كنسب ا١تتابعُت كا١تشاركُت ُب اٟتمبلت االنتخابية 
: من عينة الدراسة حسب متغَت النوع

حسب متغير النوع متابعة الهيئة الناخبة للحمالت االنتخابية يبين : 26الجدول رقم 
 المجموع النوع متابعة الهيئة الناخبة للحمالت االنتخابية

 أنثى ذكر
 349 121 228 تكرار نعم

% 65,3% 34,7% 100,0% 

 177 85 92 تكرار ال
% 52,0% 48,0% 100,0% 

 529 209 320 تكرار المجموع
% 60,5% `39,5% 100,0% 

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
:  نجدkhi 2وحسب اختبار 
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Tests du Khi-deux 

 
 Valeur ddl Signification 

asymptotique 
(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 13,380a 2 ,001 
Rapport de vraisemblance 14,310 2 ,001 

Association linéaire par linéaire 12,494 1 ,000 
Nombre d'observations valides 529   

a. 2 cellules (33,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique 
minimum est de 1,19. 

 ، إذف نقبل الفرضية البديلة كاليت تقوؿ انو يوجد عبلقة 0.050كىي أصغر من  = khi2  0.01ٔتا أف قيمة
 .ومتغير النوعمتابعة الهيئة الناخبة للحمالت االنتخابية بُت 

حسب متغير النوع مشاركة الهيئة الناخبة في الحمالت االنتخابية يبين : 27الجدول رقم 
 المجموع النوع مشاركة الهيئة الناخبة في الحمالت االنتخابية

 أنثى ذكر
 123 38 85 تكرار نعم

% 69,1% 30,9% 100,0% 

 404 169 235 تكرار ال
% 58,2% 41,8% 100,0% 

 02 02 00 تكرار دون إجابة

% 0,0% 100,0% 100,0% 

 529 209 320 تكرار المجموع

% 60,5% `39,5% 100,0% 
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 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
 : نجدkhi 2وحسب اختبار 

Tests du Khi-deux 
 Valeur ddl Signification 

asymptotique 
(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 7,794a 2 ,020 
Rapport de vraisemblance 8,562 2 ,014 
Association linéaire par 
linéaire 

7,645 1 ,006 

Nombre d'observations 
valides 

529   

a. 2 cellules (33,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. 
L'effectif théorique minimum est de ,79. 

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
 ، إذف نقبل الفرضية البديلة كاليت تقوؿ انو يوجد عبلقة 0.050كىي أصغر من  = khi2 0.02ٔتا أف قيمة 

 .ومتغير النوعمشاركة الهيئة الناخبة في الحمالت االنتخابية بُت 

 مفردة منهم 349يتضح جلٌيا من اٞتدكلُت أعبله أف عدد ا١تتابعُت للحمبلت االنتخابية من العينة بلغ 
 92 مفردة منهم 177 أما عدد غَت ا١تتابعُت فقد بلغ %34.7 إمرأة بنسبة 121 ك%65.3 ذكر بنسبة 228

 كىذا إف دٌؿ على شيء إ٪تا يدٌؿ على الوعي السياسي كالثقافة %48 امرأة بنسبة85، ك%52ذكر بنسبة 
السياسية اليت تتمتع هبا الفئة اٞتامعية من اجملتمع اٞتزائرم على أساس أف أغلبية عينة الدراسة من ذكم ا١تستول 

. اٞتامعي يبدكف اىتماما كمتابعة للحمبلت االنتخابية
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 ذكر 85 مفردة من بينهم 123 كبا١تقابل ٧تد أف عدد ا١تشاركُت ُب اٟتمبلت االنتخابية ٓب يتجاكز 
 أنثى كلرٔتا يرجع 169 ذكر ك235 مفردة منهم 404 امرأة، أما عدد غَت ا١تشاركُت فقد بلغ األغلبية ب38ك

ذلك إٔب عزكؼ ا١تواطنُت عن الغوص ُب الفعل السياسي أم ا١تشاركة ُب اٟتمبلت االنتخابية كاكتفائهم 
بعتها، كىو ما يضعو كارؿ دتش ُب ا١تستول الثاين من مستويات ا١تشاركة السياسية، أما ركش أتبلحظتها كمت

 أف عدـ  Rosenbergكألتوؼ فيضعو ُب ا١ترتبة ما قبل التصويت ُب ىـر ا١تشاركة السياسية، كيرل ركزنربج 
مشاركة الكثَت من أفراد اجملتمع يرجع إٔب عوامل عديدة أ٫تها ا٩تفاض الوعي بأ٫تية النشاط السياسي، كأف يرل 
الفرد أف النشاط السياسي مهدد لبعض جوانب حياتو أك يؤثر على مكانتو االجتماعية، أم أف الفرد قد يرل أف 

البٌلمباالة  السياسية ىي األسلوب األكثر مبلئمة لو نتيجة ضغوط متعددة، كيتفق ميلربايث مع ركزنربج ُب أف 
اٟتافز للفعل عامل مهم ُب تشجيع ا١تشاركة السياسية كأف غياب ىذا اٟتافز يساعد على ظهور ا١تيل إٔب البلمباالة 

. 1السياسية
 العامة بالشؤكف باالىتماـ ؛ تبدأ  ٥تتلفة ٘تٌر ٔتراحل ا١تشاركة السياسية للمرأة  بأف نذٌكر أف ا١تهمٌ  كمن

 سياسي بنشاط القياـ إٔب ، ٌٍب تتحوؿ السياسي العمل إٔب كاالنضماـ االلتحاؽ ٨تو ، لتتطور السياسية كاألمور
 ككل السياسية األنشطة كتعاطي السياسية كا١تهاـ ا١تسؤكليات ٖتمل بضركرة بالوعي سياسية، لتنتهي أدكار ك٦تارسة

. السياسية اٟتياة ُب ا١ترأة مشاركة بقرار ا١تراحل ىذه كتنتهي كقناعات، السياسي أشكاؿ العمل

التصويت في االنتخابات : الفرع الثالث
تكشف أغلب االستطبلعات االنتخابية حقيقة مفادىا أف نسبة معينة من ا١تواطنُت ال تعلم ُب بداية 

اٟتملة االنتخابية ما إذا كانت ستذىب للتصويت، ك١تن ستمنح أصواهتا إذا ما قررت الذىاب، إف ىذا الًتدد ُب 
أداء التصويت ينجر عنو ُب الغالب أداء عفوم كغَت عقبلين، ألف الًتدد يعٍت عدـ كجود دكافع ٖتفز الناخبُت 

على التصويت، فإذا كاف التصويت يعرؼ على أساس أنو عملية اختيار فإف ىذا يعٍت كجود ٣تموعة من األسس 
يفاضل الناخب هبا بُت ا١ترشحُت، كأف غياب ىذه األسس يعٍت أف عملية ا١تفاضلة لن تكوف، كأف االختيار 

فهل أداء ا٢تيئة الناخبة ٟتقها االنتخايب يكٌرس مشاركتها السياسية؟ أـ يبقى أداة . سيأخذ الشكل العشوائي

                                                           
. ٤32تمد طارؽ عبد الوىاب، ا١ترجع السابق،  1
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كفيما يلي اٞتدكؿ يبُت نسب أداء العينة من ا٢تيئة الناخبة للحٌق اإلنتخايب . لتكريس شرعية النظاـ فحسب؟
: حسب متغٌَت النوع

حسب متغير النوع الهيئة الناخبة للحّق االنتخابي نسب أداء العينة من : 28الجدول رقم
 المجموع النوع مشاركة الهيئة الناخبة في االنتخابات عن طريق االقتراع

 أنثى ذكر
 335 140 195 تكرار نعم

% 58,2% 41,8% 100,0% 

 193 69 124 تكرار ال
% 64,2% 35,8% 100,0% 

 1 0 1 تكرار دون إجابة

% 100,0% 0,0% 100,0% 

 529 209 320 تكرار المجموع
% 60,5% 39,5% 100,0% 

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
:  ما يلي khi2كبسؤاؿ عينة الدراسة عن اإلدالء بأصواهتم يـو اإلقًتاع، نتج عن اختبار 
Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification 
asymptotique 

(bilatérale) 
Khi-deux de Pearson 2,523a 2 ,283 
Rapport de vraisemblance 2,885 2 ,236 
Association linéaire par 2,298 1 ,130 
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linéaire 
Nombre d'observations valides 529   
a. 2 cellules (33,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 
théorique minimum est de ,40. 

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
،  إذف نقبل الفرضية الصفرية كاليت تقوؿ انو ال يوجد 0.050كىي أكرب من  khi2 =0.283كٔتا أف قيمة 

أم يوجد استقبللية بُت الذكور كاإلناث )ومتغير النوع الهيئة الناخبة للحّق االنتخابي أداء العينة من عبلقة بُت 
 .(ُب ٦تارسهم ٟتق االنتخاب

 من ٣تموع %41.8 إمرأة بنسبة 140 كاف عدد النساء اللواٌب أجنب بنعم أم أهٌنن انتخنب حوإب 
، ىذا إف دٌؿ على شيء %58.2 مفردة بنسبة 195 مفردة أما عدد الذكور فقد بلغ 335عدد ا١تصوتُت البالغ 

إ٪تا يدٌؿ على كعي ا١تواطن كا١تواطنة اٞتزائرية بضركرة أداء حٌقهم االنتخايب كإلزامية ا١تشاركة ُب االنتخابات اليت 
كقد يفٌسر ذلك برغبة النساء ُب التعبَت عن آرائهم السياسية كٌلما سنحت ٢تٌن . تستقطب القاعدة الشعبية األكرب

الفرصة، كقد تكوف معرفة ا١تنتخبُت با١ترشحُت ْتكم صغر الدائرة االنتخابية ىو الدافع للمشاركة مثبل ُب 
االنتخابات اٌلية، كقد يربٌر إتاه ا١ترأة ٨تو التصويت رغم عدـ اىتمامها الكبَت باجملاؿ السياسي بتأٌثرىا باٟتمبلت 

االنتخابية، حيث ٧تد ا١ترٌشحُت يوٌجهوف خطاباهتم التحفيزية ٔتنح ا١ترأة حقوقا أكثر كامتيازات أكسع، علما أف 
 ا١تقدرة ب 2012 من ا٢تيئة الناخبة ا١تعلن عليها رٝتٌيا لدل كزارة الداخلية سنة%45.66اٞتزائريات ٯتثلن 
 إمرأة 10462210 ناخب كناخبة، كىو ما يعٍت أف حجم الوعاء االنتخايب النسائي قٌدر ب 22880678

كىم  % 58.2 مبحوث أم ما نسبتو 308اعترب حوإب فحسب ما أفرزتو الدراسة ا١تيدانية . ٢تن حٌق التصويت
منهم ثانوم أما نسبة من % 24األغلبية أف دكر ا١ترأة ُب العملية السياسية كمنتخبة ىاـ كضركرم، بينما اعتربه 

كلعٌل ذلك يعود إلدراؾ ككعي ا٢تيئة الناخبة برىاف مشاركة ا١ترأة ُب %. 17.8حصره ُب الدكر الرمزم فلم يتعدل 
. االستحقاقات االنتخابية كوهنا ٘تثل نصف اجملتمع، كىذا ما راىنت عليو السلطة اٟتاكمة كورقة راْتة

 لكن السؤاؿ ا١تطركح ىنا ىل ٦تارسة ىذا اٟتق االنتخايب يٌتسم بالعقبلنية أـ ال؟ فالتصويت البٌلعقبلين 
ىو الذم تغيب فيو عملية ا١تفاضلة بُت ا١ترشحُت، كال ٮتضع ألم أسس أك معطيات أك دكافع أك قناعات يرمي 
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، إف ىذا النمط من السلوؾ االنتخايب 1من خبل٢تا إٔب ٖتقيق غاية ٤تددة، أم غياب ا٢تدؼ من كراء التصويت
يظهر لدل الناخبُت الذين يؤمنوف بأ٫تية التصويت كعملية فقط، كىناؾ أسباب عديدة تساىم ُب تشكل ىذا 

ضعف عملية التنشئة السياسية كفقداف ا١تؤسسات الفعالة للقياـ بذلك، كانتشار التخلف السياسي : السلوؾ منها
كغياب عملية التثقيف السياسي، ككذا تعدد أسباب االغًتاب السياسي كاٞتدير بالذكر أف ىذه األسباب من 

شأهنا أف تؤثر على الوعي السياسي للناخبُت، كأف سلوؾ التصويت البٌلعقبلين ٯتكن أف يؤثر على شرعية ا١تنتخب 
 .2باعتبار أف الشرعية تستمد مقوماهتا من مساندة الشعب (رئيسا أك ٣تلسا )

 69، ك%64.2 ذكر بنسبة 124 مفردة منهم 193 أما بالنسبة لعدد ا١تمتنعُت عن التصويت فقد بلغ 
 L’abstentionnisme كاالمتناعية L’abstentionيبدك أف التفريق بُت االمتناع . %35.8امرأة بنسبة 

غَت ضركرم، بناء إٔب ا٢تدؼ الذم تسعى الدراسة لتحقيقو، إال أف ا١تنطق يظهر أف االمتناع ما ىو إال موقف 
ظرُب قد يكوف نتيجة جهل أك قلة كعي أك عدـ االىتماـ بالسياسة، إٔب غَت ذلك، بينما كاالمتناعية ىي عبارة 

من جانب الفرد أك اٞتماعة، معاد ١تبدأ االنتخاب كلٌيا،  أك للمواضيع اليت تكوف  (إتاه مقتنع بو)عن مذىب كاع 
 3.على أساس االنتخابات

كقد يبدأ ىذا االمتناع انطبلقا من عدـ التسجيل ُب القوائم االنتخابية، كأكٔب األشكاؿ اليت يظهر فيها، 
كما ٯتكن أف يكوف عن طريق عدـ الذىاب إٔب االنتخاب، كُب مستول ثالث يظهر ُب إفساد كرقة التصويت، أك 

كٯتكن تقسيم مظاىر االمتناع عن . 4ترؾ الظرؼ فارغا، ككل ىذه ا١تظاىر تعد أشكاال لئلمتناع عن التصويت
: التصويت حسب بعض ا١تفكرين إٔب شقُت

                                                           
1 Jean Benoit Pilet, Ruth Dassonneville, Marc Hooghe et Sofie Marien, l’electeur locale : le comportement 
électorale au scrutin communale de 2012 ,( Bruxelles : édition de l’université de Bruxelles, 2014). p 153. 

، ٣تلة العلـو االجتماعية ،"2003دراسة حالة االنتخابات النيابية عاـ – إدراؾ الناخبُت األردنيُت للعوامل اليت ٖتدد تصويتهم " ٤تمد عوض ا٢تزاٯتة، 2
 :، على ا١توقع2005، الكويت، 2: ، العدد33: اجمللد

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jss/arabic/showarticle.asp?id=1798 12/03/2013  بتاريخ. 
، 2002-12-11، 644: ، العددجريدة الشركؽ ُب ،«أزمة ثقة أـ ايذاف بنهاية الدٯتقراطية ؟: ظاىرة االمتناع عن التصويت »عبد ا ىوادؼ،3

 .07ص 
 من ا١تستجوبُت ٓب يسجلوا أنفسهم ُب القوائم االنتخابية، كُب ٖتقيق آخر %5 أعلن فيو عن أف Cevipof ُب ٖتقيق أجراه مركز األْتاث الفرنسي 4

، كىذا يعٍت أف النسبة مؤىلة إٔب االرتفاع إذا ٓب يتم البحث ُب %10أجرتو مؤسسة أيتك برشركف بعد فًتة، كجدت أف النسبة ارتفعت لتصل إٔب 

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jss/arabic/showarticle.asp?id=1798


بن رحو بن عالل سهام. د  .دراسة في األطر النظربة والميدانية: التمكين السياسي للمرأة الجزائرية 

 

ألمانيا_برلين .المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 166  

 

ىو إحجاـ ا١تواطن الناخب عن التوجو إٔب االنتخاب لئلدالء برأيو، ك ٯتكن كصف ىذا الشكل : الشق األكؿ
. باالمتناع االختيارم دكف عذر يربره

، أك (التصويت األبيض)فهو تعٌمد الناخب بعد توجهو إٔب مكاتب االنتخاب ترؾ ظرفو فارغا : أما الشق الثاين
 1.تعمده إفساد كرقة االنتخاب، بارتكاب أحد األعماؿ اليت تبطل االعًتاؼ بالصوت االنتخايب

حسب  عن التصويت ُب االنتخابات أسباب العزكؼا٢تيئة الناخبة عن  ٘تثبلت  كفيما يلي جدكؿ يبٌُت 
.  متغَت النوع

حسب متغير  عن التصويت في االنتخابات أسباب العزوفالهيئة الناخبة عن تمثالت : 29الجدول رقم 
النوع 

 
 المجموع النوع  الهيئة الناخبة عن التصويت في االنتخاباتأسباب عزوف

 أنثى ذكر

 13 04 09 تكرار مشاكل إجرائية 
% 69.2% 30.7% 100,0% 

 15 5 10 تكرار عدم االىتمام بالقضايا السياسية  
% 66.6% 33.3% 100,0% 

األحزاب السياسية ال تعبر عن طموحاتي 
 الشخصية

 41 18 24 تكرار

% 58.5% 43.9% 100,0% 

 80 27 53 تكرار عدم نزاىة االنتخابات  

% 66.25% 33.75% 100,0% 

                     
                                                                                                                                                                                     

 ا١ترجع السابق، ،فليب برك :للمزيد من ا١تعلومات ينظر. أسباهبا كعبلجها، ألهنا هبذا الشكل تعترب هتديدا ١تستقبل العملية االنتخابية كالعملية الدٯتقراطية
  .339 - 338ص ص 
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الجمع بين عدم نزاىة االنتخابات وعدم 
 الثقة في األحزاب

 60 22 38 تكرار

% 63.3% 36.6% 100,0% 

 320 133 187 تكرار دون إجابة
% 58,4% 41,6% 100,0% 

 529 209 320 تكرار المجموع
% 60,5% 39,5% 100,0% 

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
:  ما يلي khi2 وقد نتج عن اختبار 

Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification 
asymptotique 

(bilatérale) 
Khi-deux de Pearson 3,623a 5 ,605 
Rapport de vraisemblance 3,655 5 ,600 
Association linéaire par linéaire ,809 1 ,368 
Nombre d'observations valides 529   
a. 3 cellules (25,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique 
minimum est de 2,77. 

 
ال يوجد   إذف نقبل الفرضية الصفرية كاليت تقوؿ أنو 0.050كىي أكرب من  = khi2 0.605كٔتا أف قيمة 
أم يوجد ) ومتغير النوع عن التصويت في االنتخابات أسباب العزوفالهيئة الناخبة عن تمثالت عالقة بين 

 .( عن التصويت ُب االنتخاباتاستقبللية بُت الذكور كاإلناث كأسباب العزكؼ
 ا١تمتنعُت عن التصويت من ٣تموع العينة من ا٢تيئة الناخبة اٞتزائرية أسباب عزكؼيٌتضح من اٞتدكؿ أف 

 مفردة، أٌما الٌذين 320قد تباينت كتعددت منطلقاهتا كغاياهتا، بلغة األرقاـ امتنع عن اإلجابة عن السؤاؿ حوإب 
:   مفردة، تراكحت أعدادىم حسب اآلراء الواردة أعبله كما يلي209فٌسركا سبب عزكفهم عن التصويت فقد بلغ 
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.  مفردة13بلغ عدد من فٌسركا االمتناع عن التصويت بسبب ا١تشاكل االجرائية ب-
.  مفردة15بلغ عدد من عزكا االمتناع عن التصويت إٔب عدـ االىتماـ بالقضايا السياسية ب- 
 41بلغ عدد من أرجعوا االمتناع عن التصويت إٔب عدـ تعبَت األحزاب السياسية لطموحاهتم ب- 

. مفردة
 مفردة كقد 80بلغ عدد من أعادكا سبب االمتناع عن التصويت إٔب عدـ نزاىة االنتخابات حوإب - 
. مثٌلوا األغلبية
بلغ عدد من ٚتعوا بُت عدـ نزاىة االنتخابات كعدـ الثقة ُب األحزاب كتفسَت لبلمتناع عن التصويت - 

.  مفردة60ب
بتحليل اجابات أفراد العينة، ٯتكن القوؿ أف السبب الرئيسي الذم يكمن كراء االمتناع التصويت ىو 

عدـ نزاىة االنتخابات ككذا عدـ الثقة ُب األحزاب اليت ال تفي بوعودىا اليت تطرح ُب اٟتمبلت االنتخابية 
. كبرا٣تها اٟتزبية

كمن ٙتة فاالمتناع العقبلين عن التصويت ىو الصفة اليت تتعٌلق ٔتن يهتٌم بالسياسة، أم من ٭تمل بطاقة 
انتخابية، كيكوف على دراية باألمور السياسية كىنا يعٌد امتناعهم عن التصويت تعبَتا عن رفض البدائل ا١تعركضة 

عليهم، فهي مشاركة بطريقة غَت مباشرة، كيعترب امتناعهم هتديدا لفعالية العملية االنتخابية كمصداقيتها 
. 1كشرعيتها

ىذا كيعترب ٦تتنعا عن التصويت كل مواطن مسجل ُب القوائم االنتخابية، كٓب يذىب إٔب االنتخاب يـو 
االقًتاع، كىذا التعريف يقصي ا١تواطنُت الذين ٓب يسجلوا أنفسهم ُب القوائم االنتخابية، رغم إجبارية التسجيل 

، 2قانونيا إذ أف التسجيل ُب القوائم االنتخابية كاجب على كل مواطن أك مواطنة تتوفر فيهم شركط التسجيل
 ُب 1996 من دستور 50على العكس من ذلك فإف االنتخاب حق للمواطن، فا١تواطن حٌر طبقا لنص ا١تادة "

أف يينتخب كيىنتخب، كوف ا١تادة ربطت بُت حق الٌتصويت كحٌق الًتٌشح، كبالٌتإب فا١تشرٌع اٞتزائرم مٌيز بُت 

                                                           
. 334 فيليب برك، ا١ترجع السابق،  1
. 2012 جانفي 14 الصادرة ُب 01 ا١تتعلق بنظاـ االنتخابات، اٞتريدة الرٝتية العدد 2012 جانفي 12 ا١تؤرخ ُب 12/01 القانوف العضوم 2
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التسجيل ُب قوائم االنتخاب الذم يعٌد كاجبا كا١تشاركة ُب االنتخابات اليت تعٌد حقا، كبذلك جعل من االنتخاب 
أما التعديل الدستور الصادر ُب . 1"أمرا اختياريا كونو أعطى األكلوية بذلك لنظرية االنتخاب كحق كليس كوظيفة

أف لكٌل مواطن تتوفر فيو الشركط القانونية أف يىنتخب " على 62 فقد نٌص  ُب ا١تادة رقم 2016مارس 
 06-05-04- 03، كما قٌيد ا١تشرع اٞتزائرم حقي اإلنتخاب كالًتشح بشركط نصت عليها  ا١تواد2"كيينتخب

 ا١تتعلق بنظاـ اإلنتخابات؛ 10-16 من القانوف العضوم رقم 81-83-91-92-111- 79 -07-08-
 سنة كاملة يـو اإلقًتاع ككاف 18يعٌد ناخبا كٌل جزائرم كجزائرية بلغ من العمر " نٌصت على أنو 03فا١تادة رقم 

كما " متمتعا ْتقوقو ا١تدنية كالسياسية، كٓب يوجد ُب إحدل حاالت فقداف األىلية اددة ُب التشريع ا١تعموؿ بو
جعل ٦تارسة حق التصويت مقتصرا على ا١تواطنُت ا١تسجلُت ُب القوائم االنتخابية للبلدية اليت يقطنوف هبا ٔتفهـو 

 التسجيل ُب القوائم االنتخابية 05، ضف إٔب ذلك منع ا١تشرع ُب ا١تادة (04ا١تادة ) من القانوف ا١تدين 36ا١تادة 
كٌل من سلك سلوكا أثناء ثورة التحرير الوطٍت مضادا ١تصاّب الوطن، كٌل من حكم عليو ُب جناية كٓب يرٌد "على 

اعتباره، كٌل من حكم عليو من أجل جنحة بعقوبة اٟتبس كاٟترماف من ٦تارسة حق اإلنتخاب كالًتشح للمدة 
 من قانوف العقوبات، ككٌل من أشهر افبلسو كٓب يرٌد اعتباره، ًٌب اٟتجز 14ك1 مكرر 09اددة تطبيقا للمادتُت 
.  3..."القضائي أك اٟتجر عليو

خاصة فيما -لكن بالرغم من الشركط ا١تنصوص عليها سابقا كاليت تبدك مقٌيدة ١تمارسة حق االنتخاب 
، فإف - يتعلق ٔتن حكم عليو ّتنحة إذ ٓب ٖتدد طبيعة ىذه اٞتنحة كمن ٙتة البٌد للمشرع ىنا استدراؾ ىذا الفراغ

التسجيل ُب القوائم اإلنتخابية " من القانوف العضوم ا٠تاص بنظاـ االنتخابات على أف 06ا١تشرع أٌكد ُب ا١تادة 
 كىو بذلك كٌرس مبدأ ا١تساكاة بُت اٞتنسُت 4"كاجب على كٌل مواطن كمواطنة تتوفر فيهما الشركط ا١تطلوبة قانونا

٬تب على كٌل اٞتزائريُت " ْتيث07ُب مسألة التسجيل ُب القوائم االنتخابية إذ نٌص عليها صراحة ُب ا١تادة 
                                                           

: اٞتزائر)، الرقابة والمسؤولية: الحكم الراشد، (٤تررا)، ُب ٤تمد بوسلطاف "األسباب والحلول: ظاىرة مقاطعة االنتخابات"بوٝتاحة نصر الدين، 1
 . 56، ص (2013ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية،

، 53،السنة 14 رقم للجمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية، اٞتريدة الرٝتية 2016 مارس 06 ا١تؤرخ ُب 16/01القانوف رقم التعديل الدستورم، 2
. 13 ص.1437 ٚتادل األكٔب سنة 27 ا١توافق ؿ 2016 مارس 07الصادرة ُب 

 ا١تتعلق بنظاـ اإلنتخابات الصادر ُب اٞتريدة 2016 أكت 25 ا١توافق ؿ 1437 ذم القعدة سنة 22 ا١تؤرخ ُب 10-16القانوف العضوم رقم  3
 .10ص .2016 أكت 28 ا١توافق ؿ 1427 ذك القعدة سنة 25،الصادرة يـو األحد 53، السنة 50الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية، العدد 

 .10نفس ا١ترجع، ص  4
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كاٞتزائريات ا١تتمتعُت ْتقوقهم ا١تدنية كالسياسية كالذين ٓب يسبق ٢تم التسجيل ُب القائمة االنتخابية أف يطلبوا 
 .1"تسجيلهم

كقد عرفت اٞتزائر ُب السنوات األخَتة تزايدا ملحوظا ُب ظاىرة االمتناع عن التصويت، حيث ا٩تفضت 
 2007 سنة %35.67 لتصل أب 2002 سنة % 46.17 إٔب 1997 سنة %65.60نسبة ا١تشاركة من 

،  نظرا للتعديبلت 2% 44.38 حيث بلغت 2012ٍب ارتفعت ارتفاعا ٤تسوسا ُب االنتخابات التشريعية لسنة 
 الذم ٭تدد كيفيات توسيع حظوظ ا١ترأة 12/03اليت طرأت على ا١تنظومة القانونية خاصة القانوف العضوم رقم 

، كالذم حٌفز النساء على ا١تشاركة ُب االنتخابات نظرا ١تا لعبتو التعبئة من دكر جوىرم ُب 3ُب اجملالس ا١تنتخبة
وقد برزت حتمية اإلصالحات السياسية المتمثلة في إصدار جملة من القوانين بداية التأثَت على الذىنيات، 

 والمرتبطة بالممارسة السياسية، كقانون األحزاب، قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة، 2012سنة 
قانون االنتخابات وقانون الجمعيات وىي قوانين جوىرية عملت على الرفع من مستوى المشاركة السياسية 

 51.7 ثم إلى % 44.38 إلى 2012 حيث ارتفعت نسبة المشاركة في االنتخابات التشريعية لسنة 4
 . وىي خطوة حثيثة وجب تثمينها باحترام روح النصوص القانونية2014 في رئاسيات %

خطورة ا١تقاطعة ال تقف عند حٌد التنازؿ عن استعماؿ أحد اٟتقوؽ " ُب كوف قيلكمن ٙتة أؤيد ما 
األساسية بل تتجاكز ذلك على اعتبار أهنا سلوؾ ٚتاعي يعٌت تنازؿ الشعب عن ٦تارسة سيادتو كفقا للدستور 

 منو على أف الشعب مصدر السلطة ، كأنو ٯتارس سلطتو عن 06 الذم يؤكد ُب ا١تادة 1996اٞتزائرم لسنة 
-08-07 ُب ا١تواد 2016كما أقر بذلك التعديل الدستورم ؿ. 5"07طريق االستفتاء كاختيار ٦تثليو ُب ا١تادة 

                                                           
 .10 ا١تتعلق بنظاـ اإلنتخابات، نفس ا١ترجع، ص2016 أكت 25 ا١توافق ؿ 1437 ذم القعدة سنة 22 ا١تؤرخ ُب 10-16القانوف العضوم رقم  1
 على موقع كزارة الداخلية اٞتزائرية 2014نتائج االنتخابات التشريعية 2

http://www.interieur.gov.dz/PublishingFiles/Participation_Cloture.pdf 20/09/2015 بتاريخ 
 جانفي 14 الصادرة ُب 01 الذم ٭تٌدد كيفيات توسيع حظوظ ا١ترأة ُب اجملالس ا١تنتخبة، اٞتريدة الرٝتية العدد 12/03القانوف العضوم رقم 3

. 47-46ص . 2012
 .60بوٝتاحة نصر الدين، ا١ترجع السابق، ص  4
 .57 نفس ا١ترجع، ص 5
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الشعب حٌر ُب اختيار ٦تثليو، كال حدكد لتمثيل الشعب إال ما "، حيث نٌصت ىذه األخَتة على أف 09-11
. 1"نٌص عيو الدستور كقانوف اإلنتخابات

إٌف حصر ظاىرة االمتناع االنتخايب ُب التصويت قد يكشف لنا عن أزمات عديدة منها أزمة الثقة، أزمة 
لذا كجب إدراكها كمعاٞتتها بكافة السبل من أجل . الشرعية، أزمة الثقافة السياسية ُب اجملتمع، التغَت السياسي

ا٢تيئة العليا ا١تستقلة ١تراقبة االنتخابات كىي كقد عمد ا١تشرع إٔب استحداث . ٖتقيق التنمية الشاملة كا١تستدامة
كٖتٌل ا٢تيئة ٤تل اللجنة الوطنية . 22016 من الدستور ا١تعدؿ ُب 194جهاز جديد ُب اٞتزائر، نٌصت عليو ا١تادة 

القضائية لئلشراؼ على االنتخابات، كاللجنة الوطنية السياسية ١تراقبة االنتخابات، كاللتُت كانتا اٞتهازين ا١تتابعُت 
 من الدستور تشَت إٔب أف ا٢تيئة تًتأسها شخصية كطنية تعُت من قبل رئيس 149إف ا١تادة . للعملية االنتخابية

 ىيئة رقابية 11-16 من القانوف العضوم 02، كتعٌد حسب ا١تادة 3اٞتمهورية بعد استشارة األحزاب السياسية
 من الرئيس كأبعمائة كعشر 04تتمتع باالستقبللية ا١تالية كاالستقبللية ُب التسيَت، كتتكوف اللجنة حسب ا١تادة 

 عضو يعينهم رئيس اٞتمهورية، نصفهم قضاة يقًتحهم اجمللس األعلى للقضاء ، فيما يتكٌوف النصف الثاين 410
كستسهر ا٢تيئة العليا ا١تستقلة ١تراقبة  .4من الكفاءات ا١تستقلة اليت يتم اختيارىا من ضمن اجملتمع ا١تدين

االنتخابات، على شفافية االنتخابات الرئاسية كالتشريعية كالية ككذا االستفتاء كنزاىتها منذ استدعاء ا٢تيئة 
الناخبة حىت اعبلف النتائج ا١تؤقتة لئلقًتاع، كسيتم تفعيل ىذه ا٢تيئة ألكؿ مرٌة  ُب االستحقاقات التشريعية ا١تقررة 

. 2017ُب مام 

عوائــــــق وفـــــــــــــرص تمكيـــن المـــرأة الجـــزائرية سياسيـــا : المبحث الثالث
١تواصلة ٖتليل نتائج الدراسة ا١تيدانية بكٌل موضوعية كعلمية، كمن ٙتة ٖتليل العوامل ا١تؤثرة ُب التمكُت 

حيث يرتبط هنوض ا١ترأة . السياسى للمرأة اٞتزائرية، كاف لزاما علينا تفسَت استمرار عدـ ا١تساكاة بُت اٞتنسُت
العربية عموما كاٞتزائرية على كجو ا٠تصوص ٔتستقبل التنمية البشرية على ٨تو مبلـز كعرضي، كيًتسخ اضعاؼ 

                                                           
 .07، ا١ترجع السابق، ص2016 مارس 06 ا١تؤرخ ُب 16/01القانوف رقم التعديل الدستورم،  1
 .34، ا١ترجع السابق، ص2016 مارس 06 ا١تؤرخ ُب 16/01القانوف رقم التعديل الدستورم،   2
 . نفس ا١ترجع 3
 ا١تتعٌلق با٢تيئة العليا ا١تستقلة ١تراقبة اإلنتخابات 2016 أكت 25 ا١توافق ؿ1437 ذم القعدة سنة 22 ا١تؤرخ ُب 11-16 القانوف العضوم رقم 4

. 42ص . 1437 ذك القعدة سنة 25 ا١توافق ؿ2016 أكت 28 الصادرة ُب 50الصادر باٞتريدة الرٝتية رقم
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كما الحظ تقريرا التنمية اإلنسانية العربية لعامي . ا١ترأة ا١تتفشي إٔب عوامل ثقافية كاجتماعية كاقتصادية كسياسية
 اف بذكر التمييز متجذرة ُب معتقدات كتقاليد بالية إضافة إٔب عقبات قانونية ٘تنع النساء من 2009 ك2005

–كقد طرحت أكادٯتيا ٜتس اجتهادات كتفسَتات إجتماعية . 1اٟتصوؿ على قدراهتٌن كاستخدامها ٟتٌد أقصى
مستول الثقافة السياسية كالدين السائد على مستول اجملتمع، كالتنمية كالنظم السياسية : سياسية رئيسية كىي

فكيف ٯتكن تفسَت . كاالنتخابية على مستول الدكلة؛ إضافة إٔب تعليبلت ترتبط بالبيئة العملية الداخلية كا٠تارجية
التمييز بُت اٞتنسُت ُب التمثيل السياسي على ٥تتلف ا١تستويات؟ كىل استطاع نظاـ اٟتصص أك الكوتا مواجهة 

إفرازات البيئة االجتماعية كالثقافية اٞتزائرية ُب ٖتقيق ٘تثيل سياسي حقيقي للمرأة؟ كماىي ا١تقاربة اٞتزائرية ا١تطركحة 
. لتمكُت ا١ترأة اٞتزائرية سياسيا؟

المستوى المجتمعي : المطلب األول
يعود تفسَت الفجوة بُت اٞتنسُت ُب ٣تاؿ التمكُت السياسي للمرأة على مستول اجملتمع إٔب الثقافة 

ْتيث ترٌكز جدلية الثقافة السياسة على اٟتواجز الثقافية  السياسية كا١تعتقد الديٍت الذم يعتنقو الغالبية ُب اجملتمع،
كعلى الذىنية األبوية ا١تتجٌذرة ُب اجملتمع، كمن ٙتة شكلت البنية الثقافية  (التقاليد كالعادات كاألعراؼ كالقيم)

للمجتمعات العربية عموما، كاٞتزائرية خصوصا ا١ترتكزة على االعتبارات الدينية أرضية خصبة لًتسيخ البٌت 
. التقليدية ا١تتشبعة بالثقافة األبوية

الثقافة السياسية : الفرع األول
 تشَت ا١تؤلفات عن ا٢توية كالقيم اإلجتماعية إٔب أف قيم كتطلعات ا١تواطنُت تكٌوهنا إٔب حٌد بعيد الظركؼ

اإلجتماعية كالسياسية اليت نشأك فيها، كتعريف اجرائي للثقافة السياسية ىي القيم كا١تواقف ا١تهيمنة ٕتاه دكر ا١ترأة 
ُب اجملتمع كُب اٟتياة السياسية، حيث تسود القيم التقليدية، من ا١تتوقع أف تًتٌدد ا١ترأة ُب اٗتاذ السياسة كمهنة، 

كسيًتٌدد الناخبوف ُب اختيارىا كمرشحة، كلن تبدم األحزاب استعدادىا العتماد سياسات فٌعالة لتفعيل التمثيل 
كما يبلحظ حاليا ُب العآب العريب أف النساء خاصة من فئة الشباب يواجهن تداعيات من نشاطهن . 2النسوم

                                                           
ا١تكتب اإلقليمي للدكؿ العربية برنامج األمم : لبناف )الشباب كآفاؽ التنمية اإلنسانية ُب كاقع متغٌَت : 2016تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعاـ  1 1

 .26، ص(2016ا١تتحدة اإل٪تائي، 
2 Lovenduski, Norris, eds, Gender and party Politics. (London: sage publication ,1993). p 312. 
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السياسي ُب التعبئة بشأف القضايا االجتماعية كالسياسية خبلؿ اإلحتجاجات ُب ٥تتلف أ٨تاء ا١تنطقة منذ 
. 1، رغم أف اإلنفتاح الذم عرفو اجملاؿ العاـ للمشاركة كالتعبَت عن الرأم2011

كمن األمور ا١تسٌلم هبا أنو ليس من السهولة قياس أك كضع معايَت كٌمية للثقافة السياسية، كوهنا تعتمد ُب 
كسيتم تفسَت متغَت الثقافة السياسية ُب ىذا ا١تبحث بعد ٖتليل نتائج . 2األغلب على دراسات حالة نوعية كمعٌمقة

. الدراسة ا١تيدانية على ضوء توجهات ا٢تئية الناخبة ُب ٥تتلف كاليات اٞتزائر
أيضا ُب ذىنية كمواقف النخب اٟتزبية، فإذا  كقد توصلت إٔب نتيجة مفادىا أف الثقافة السياسية تنعكس

كانت الثقافة السياسية السائدة ُب اٟتزب غَت مؤيدة للمرأة، ٘تيل النخب من الذكور إٔب سٌد الطرؽ لوصوؿ ا١ترأة 
إٔب مناصب قيادية ْتيث ٕتدىا تستخدـ خطابات تقليدية بأف السياسة ىي حكر على الرجاؿ فقط، كقد حصر 

ىذا ا٠تطاب العقلية العربية ُب حدكد صورة كاحدة لعبلقة تبعية ا١ترأة للرجل بسبب نقصها كقصورىا الشرعي 
. 3كالعقلي، ككٌرسوا الصورة النمطية السلبية عن ا١ترأة ٦تٌا أرسى األسس ا١تتينة لًتسيخ النظاـ الذكورم

ٓب أجد لدل البعض اآلخر من قادة األحزاب اٞتزائرية، مانعا لوجود ا١ترأة ُب القيادة اٟتزبية مثلها با١تقابل 
كما أٌكدك دعمهم كلوج ا١ترأة عآب السياسية . مثل الرجل، كأصٌركا على ضركرة توفر عامل الكفاءة كالفعالية ال غَت

أف تتأكد بأهنا قادرة على ٦تارسة السياسة مثل الرجل، كوف الطموح مشركع لكن ليس على حساب شريطة 
٣تتمع الرجاؿ الزاؿ ينظر بنقصاف للعنصر النسوم  ُب ا١تمارسة السياسية، كُب ذلك إقرار بأف  كرامتها كإمرأة ألف

. ٣تتمعنا اٞتزائرم ال يزاؿ يرل أف العمل السياسي ىو عمل ذكورم
كما صٌرحت إحدل النائبات ُب مقابلة أجريتها معها أهٌنا تعرضت النتقادات كثَتة من منطلق 

االعتبارات الدينية كالنمطية ُب التفكَت، نتيجة كضعها على رأس القائمة ُب االنتخابات التشريعية اليت أجريت ُب 
 كوهنا امرأة متحجبة، غَت أف األمُت العاـ للحزب كاجو ا١تنتقدين بقولو أهنم ٮتتاركف الكفاءات 2012 مام 29

 .لوضعها على رأس القائمة كال عبلقة للحجاب بذلك

                                                           
 .22الشباب كآفاؽ التنمية اإلنسانية ُب كاقع متغٌَت ، ا١ترجع السابق،ص: 2016تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعاـ 1
 . 42فاطمة سبييت قاسم، ا١ترجع السابق، ص 2
 .65 مرجع سابق، ص ،"البيئة الثقافية لعالقات النوع االجتماعي"عبد الفتاح معتٌز با، 3
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ىذا كتؤثر البنية االجتماعية ك٥تتلف مكوناهتا دكرا أساسيا ك٤توريا ُب تكريس ا١توركثات التمييزية اليت 
٘تثبلت العينة من ا٢تيئة الناخبة حالت دكف ٘تكُت ا١ترأة سياسيا ُب اجملتمع اٞتزائرم، كفيما يلي نتيجة الدراسة حوؿ 

. إزاء تساكم ا١ترأة كالرجل ُب ا١تكانة االجتماعية
 
إزاء تساوي المرأة والرجل في المكانة تمثالت العينة من الهيئة الناخبة : 30الجدول رقم  

 .االجتماعية
%النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير  

في رأيكم ىل تتساوى المرأة 
 والرجل في المكانة االجتماعية؟

 30.2 160 نعم
 69.8 369 ال

 100 529 المجموع

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر

من ا٢تيئة الناخبة تنفي تساكم ا١ترأة كالرجل ُب ا١تكانة % 69.8ٯتكن أف نستشف جليا أف ما يقٌدر ب 
بعدـ التمييز بُت اٞتنسُت ُب ا١تكانة اإلجتماعية، كيرتبط ذلك % 30.2االجتماعية بينما يقٌر ما يقٌدر ب

با١توركثات الثقافية ا٠تاصة بطبيعة اجملتمع اٞتزائرم الذم يقـو على سيطرة النظاـ األبوم كما أسلفت الذكر سابقا،  
إضافة إٔب تأثَت التنشئة اإلجتماعية ُب بناء ا١تواقف كالرؤل النمطية ٕتاه ا١ترأة كاليت تعترب األسرة أحد ا١تؤسسات 
األساسية ُب تلقينها، كُب ظل التوجو السليب القائم على التقسيم التقليدم لؤلدكار بُت اٞتنسُت، أين تنحصر 

مهمة النساء ُب تربية األطفاؿ كتسيَت شؤكف ا١تنزؿ أم تبقى رىينة الفضاء ا٠تاص ، كبذلك كٌرست التنشئة 
التقليدية ثقافة ا٠تضوع لدل ا١ترأة اٞتزائرية ٦تا انعكس سلبا على كلوجها الفضاء السياسي، كعلى الرغم من ارتفاع 
نسبة النساء ذكات ا١تستول العلمي العإب غَت أف الفجوة ال تزاؿ قائمة على مستول الذىنيات كالسلوكات سواء 
بالنسبة للمرأة أك بالنسبة للرجل ٕتاىها ٦تا أدل إٔب تردد كٌل مبادرة كاعية من قبل النساء لتحسُت كضعهن من 

 .أجل التغيَت اإل٬تايب داخل اجملتمع
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ضف إٔب ما سبق، فإف األغلبية تعزك العوامل اليت ٘تٌيز بُت اٞتنسُت إٔب ٚتلة من ا١تسببات منها ا١تستول 
التعليمي كالوظيفة ككذا االستقبللية ا١تالية كاألىم بالنسبة إليها ىو قوامة الرجل على ا١ترأة ُب الدين اإلسبلمي كما 

: تظهر نتائج ا١تسح ا١تيداين، إذ أجاب ا١تبحوثُت عند سؤا٢تم عن العوامل اليت ٘تٌيز بُت اٞتنسُت كما يلي
 

العوامل التي تمّيز بين الجنسين إزاء تمثالت العينة من الهيئة الناخبة : 31الجدول رقم 

%النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير  

ماىي العوامل التي تميز بين 
 الجنسين؟

 4.5 24   المستوى التعليمي
 3.0 16 الوظيفة

 7.0 37 االستقاللية المالية
 60.5 320 قوامة المرأة على الرجل

 25 132 العوامل األربعة
 100 529 المجموع

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر

 العوامل التي تمّيز بين الجنسينإزاء تمثالت العينة من الهيئة الناخبة : 10 رقمالرسم البياني
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 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر

 مبحوث يركف أف العامل الرئيسي 320أم ما قٌدر ب % 60.5من اٞتدكؿ يظهر جلٌيا أف حوإب 
الذم ٯتٌيز بُت اٞتنسُت كامن ُب قوامة الرجل على ا١ترأة أم العامل الديٍت، كىذا إف دٌؿ على شىء إ٪تا يدٌؿ على 

انعكاس اٞتدؿ الفقهي على اجملتمع اٞتزائرم حيث أف للعبلقة الوثيقة بُت النٌص كالتاريخ دكر كبَت ُب اٟتٌد من 
حقوؽ ا١ترأة، كال تزاؿ لؤلسف ٘تتٌد إٔب يومنا ىذا كوف البعض يعترب أف النٌص غَت قابل للتطور كالتكٌيف كيفٌضل 

حوؿ ضركرة ٕتديد القراءة الدينية  عدـ فتح النقاش حوؿ ذلك، كبالتإب ٩تلص إٔب إلزامية الدعوة لفتح النقاش
فيما يتعلق ْتقوؽ ا١ترأة، كوف الفقو اإلسبلمي ُب البلداف العربية عموما كالذم يفًتض بو  أف ٯتٌثل الشريعة 

.  اإلسبلمية غَت أنو ٯتثل تفسَتات أبوية ٢تا، كقد أسهبت ُب تفصيل مسألة القوامة ُب الفصل الثاين من األطركحة
ىذا كتكٌوف بعض القول االجتماعية كالسياسية ٖتالفا متحجرا يواجو ٘تكُت ا١ترأة كخاصة من فئة 

الشابات، كغالبا ما تشمل ىذه القول دينية كانت أك علمانية رفضا للتغريب كتركيج ثقافة كطنية أك اقليمية تكوف 
كىي تعمل على تنظيم ٖتركات النساء كسلوكهٌن كتقٌيد خياراهتن، فمثبل ٧تد األحزاب اإلسبلمية . معظمها دينية

كما تشهد األسرة تغَتات بارزة ُب ظٌل ما تواجهو األبوبة . اافظة تركج اليديولوجية معيارية ك٦تٌيزة بُت اٞتنسُت
من تناقضات كٖتديات مرتبطة بالتطور اإلقتصادم كالتحوالت الدٯتغرافية كاإلصبلحات القانونية كالتحصيل 
العلمي ا١تتزايد للمرأة، فمعدالت ا٠تصوبة ا١تًتاجعة كالتغَتات ُب بنية األسرة، كالنشاطات الواسعة ٟتقوقيات 

يدافعن عن ا١ترأة كٌلها عبلمات تشٌكك ُب األبوية ُب البلداف العربية، كمع ذلك يظٌل الزكاج مؤسسة متكاملة ُب 
اجملتمع اٞتزائرم بالرغم من ظهور فئة اجتماعية جديدة ىي فئة العازبات حيث ارتفع متوسط عمر الزكاج بُت 

 سنة حاليا كيعترب العامل الرئيسي كراء ذلك ىو التحصيل 25 سنة قبل نصف قرف، إٔب 18النساء بعدما كاف 
 ٦تا أثر على اختيارات 1العلمي كوف األغلبية من النساء ا١تتعلمات يفضلن تأخَت سٌن الزكاج إٔب ما بعد التخرٌج

. اإلناث ١تسارىن ا١تستقبلي

                                                           
ا١تكتب اإلقليمي للدكؿ العربية برنامج األمم : لبناف )الشباب كآفاؽ التنمية اإلنسانية ُب كاقع متغٌَت : 2016 تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعاـ  1
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 37أرجعو حوإب : من العينة بُت العوامل األربعة ا١تقًتحة كىي موزعة كاآلٌب% 25بينما ٚتع حوإب 
 مبحوث التمييز إٔب ا١تستول التعليمي لكٌل 24 منهم إٔب الوظيفة بينما عزل 16مبحوث إٔب االستقبللية ا١تالية ك

. من الرجل كا١ترأة
أما عن اإلستقبللية ا١تالية كعامل ٘تييزم بُت اٞتنسُت فإهنا ترتبط بصورة جدلية مع التوظيف، كقد اٌتسمت 

السنوات الثبلثُت ا١تاضية بظاىرتُت مًتابطتُت سا٫تتا ُب تأنيث الفقر، األكٔب ٘تثلت ُب اإلنتقاؿ من تنمية تقودىا 
كالثانية . الدكلة إٔب اقتصاديات السوؽ جديدة رافقها تقسيم دكٕب للعمل يعتمد على تشغيل النساء بأجر متدينٌ 

٘تثلت ُب الظهور ا١تؤقت لوظائف منزلية عارضة، بدكاـ جزئي، جنبا إٔب جنب مع تراجع دكلة الرفاه ُب البلداف 
كتظهر اإلحصائيات على ا١تستول العا١تي أنو كٌلما ارتفع معٌدؿ ا١تساكاة بُت اٞتنسُت ازدادت امكانية . النامية

كصوؿ ا١ترأة إٔب الفرص اإلقتصادية ، أم يزداد عدد النساء ا١تستقبلت مالٌيا كُب البلداف العربية تتوافق ا١تعدالت 
كقد كضع التقرير العا١تي للفجوة بُت . 1العالية لعدـ ا١تساكاة مع اٞتنسُت مع افتقار ا١ترأة إٔب الفرص اإلقتصادية

 عا١تيا فيما يتعلق ٔتؤشر إتاحة الفرص كا١تشاركة اإلقتصادية  بأداء غَت مكتمل 134اٞتنسُت اٞتزائر ُب ا١ترتبة 
 مقارنة ٔتعٌدؿ مشاركة الرجاؿ اليت ٕتاكز %18 ؛ فمشاركة ا١ترأة ُب القول العاملة ٓب تتعدل 0.44مقٌدر ب

 عا١تيا، بينما ارتقت اٞتزائر 141 كبذلك ترتبت اٞتزائر ُب ا١ترتبة 0.241 كمن ٙتة تراجع األداء ليصل إٔب 75%
 wage equality for عا١تيا فيما يتعلق با١تساكاة ُب األجور بُت اٞتنسُت للعمل ا١تدفوع22إٔب ا١ترتبة 

similar work  كيعود تأثر معدالت مشاركة ا١ترأة ُب القول العاملة كتشغيلها . 0.7562 ٔتعٌدؿ أداء بلغ
كُب اٟتصيلة يتفوؽ الرجاؿ . باألكضاع اإلقتصادية كاإلجتماعية كالثقافية، السيما بتوزيع مسؤكليات الرعاية ُب ا١تنزؿ

على النساء ُب عآب العمل مدفوع األجر كالعكس ُب ٣تاؿ العمل غَت مدفوع األجر كمن ٙتة تتقلص أماـ النساء 
كإذا ما ا٩ترطت النساء ُب العمل ا١تدفوع األجر فإهنا . ا٠تيارات كالفرص للقياـ بأنشطة خارج الفضاء ا٠تاص

 من %10تتعرض للتمييز الذم ٕتٌسد ُب السقف الزجاجي، فحصة ا١ترأة اٞتزائرية ُب إدارة األعماؿ تقتصر على 
كمن ٙتة .  ُب ا١تهن العادية اٟترفية منها كالتقنية كاإلدارية%44ا١تناصب القيادية العليا، إال أهنا ترتفع لتصل إٔب 

                                                           
 .80نفس ا١ترجع، صالشباب كآفاؽ التنمية اإلنسانية ُب كاقع متغٌَت، : 2016تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعاـ   1

2 Klaus Schwab and others, Global Gender gap report 2016. (Genève :world economic forum’s publication, 
2016) p82. 
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كاف لزاما العمل على تغيَت التوزيع التقليدم للعمل بُت الرجل كا١ترأة من خبلؿ اٗتاذ خطوات على ٤تاكر أربعة من 
ٗتفيف عبء أعماؿ الرعاية غَت مدفوعة األجر كتقاٝتها، توسيع الفرص ا١تتاحة للمرأة ُب : السياسات كىي

. 1العماؿ ا١تدفوعة األجر، كٖتسُت فوائد العمل ا١تدفوع األجر ، كأخَتا العمل على تغيَت التقاليد اإلجتماعية
كٯتكن للتشريعات كالسياسيات العامة منها كالقطاعية أف تذٌلل اٟتواجز اليت تعوؽ تقٌدـ ا١ترأة ُب مكاف العمل، كقد 

 على ذلك إذ نٌص على ترقية التناصف بُت الرجاؿ كالنساء ُب سوؽ التشغيل، 2016نٌص التعديل الدستورم ؿ
كما تشجع الدكلة ترقية ا١ترأة ُب مناصب ا١تسؤكلية ُب ا٢تيئات اإلدارية كاإلدارات العمومية كعلى مستول 

، ُب انتظار التجسيد على أرض الواقع البٌد من تطوير التقاليد اإلجتماعية لتناسب الطاقات ا١تتساكية 2"ا١تؤسسات
ىذا ك٘تٌثل ا١تشاركة اإلقتصادية ا١تنخفضة للنساء ىدرا للموارد ُب غاية األ٫تية، خصوصا لذكات . بُت ا١ترأة كالرجل

كإلدماج ا١ترأة ُب القوة العاملة نتائج ا٬تابية عٌدة من بينها تعزيز . التعليم العإب اللواٌب ٯتثٌلن طاقة كامنة غَت مستغلة
اإلنتاجية كتسليط األضواء على قضايا هتم ا١ترأة كاألسرة، كتشَت إحدل التقديرات إٔب أنو من ا١تمكن توٌسع 

فا١تشاركة . إذا ما أزيلت الفجوات بُت اٞتنسُت %37الدخل القومي إلقتصاديات البلداف العربية بنسبة تصل إٔب 
. 3اإلقتصادية ركن ُب ٘تكُت ا١ترأة، ك٬تب أف تكوف أحد األىداؼ الرئيسية للتنمية اإلنسانية ُب العآب العريب

 أما فيما ٮتٌص عامل ا١تستول التعليمي، فإف ا١تبلحظ من خبلؿ الدراسة ا١تيدانية أف  النساء من الفئة 
 2016ا١تتعلمة يتفوقن على الرجاؿ ُب مناصرة ا١تساكاة بُت اٞتنسُت، كحسب تقرير التنمية اإلنسانية العربية لسنة 

 ُب %40 إٔب %20حوإب-فإف اإلختبلؼ بُت الرجاؿ كالنساء حوؿ ىذه ا١تساكاة أكرب ٦تا ىو ُب بقية العآب
كتدٌؿ بيانات مسح القيم العا١تي أف رأم النساء من فئة الشباب .  ُب العآب%10 إٔب %7ا١تنطقة العربية مقابل 

كيستشف مواقف . ا١تتعلمات يقع ُب منتصف ا١تسافة بُت ا١تتوسط الرأم العا١تي كمتوسط رأم الرجاؿ العرب
.  4النساء ا١تساندة ١تفهـو النوع اإلجتماعي أهنٌن ال يتقبلن النزعة األبوية

                                                           
 .13 -12الشباب كآفاؽ التنمية اإلنسانية ُب كاقع متغٌَت، ا١ترجع السابق، ص ص: 2016تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعاـ   1
، 53،السنة 14 رقم للجمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية، اٞتريدة الرٝتية 2016 مارس 06 ا١تؤرخ ُب 16/01القانوف رقم التعديل الدستورم،  2

 .10ص. 1437 ٚتادل األكٔب سنة 27 ا١توافق ؿ 2016 مارس 07الصادرة ُب 
 .68الشباب كآفاؽ التنمية اإلنسانية ُب كاقع متغٌَت، ا١ترجع السابق، ص : 2016تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعاـ   3
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 ُب اٞتزائر يلحظ ارتفاعا ٤تسوسا ُب نسبة النساء ا١تتعلمات، ْتيث كضع التقرير العا١تي للفجوة بُت 
 عا١تيا فيما ٮتص معدؿ التحصيل العلمي بأداء جٌيد مقدر ب 104  اٞتزائر ُب ا١ترتبة2016اٞتنسُت لسنة 

 إذ بلغ لدل  literacy rate عا١تيا فيما يتعٌلق ٔتعٌدؿ اإل١تاـ بالقراءة كالكتابة 118  كُب ا١ترتبة ، 0.962
 عا١تيا فيما 108، بينما بلغت ا١ترتبة 0.851 لدل الرجاؿ أم بنسبة أداء مقٌدرة ب%86 مقابل %73اإلناث 

 بأداء بلغ  enrollement in primary educationيتعٌلق ٔتعدؿ اإللتحاؽ بالتعليم االبتدائي 
 لدل الذكور، كقد التحقت اٞتزائر باجملموعة األكٔب %97 ك%95 حيث ٖتصلت النسبة لدل اإلناث 0.980

حيث بلغ لدل   enrollement in secondary educationفيما ٮتص معٌدؿ اإللتحاؽ بالتعليم الثانوم 
، أما اإللتحاؽ بالتعليم 1.06 بأداء ٤تقق ب%50 متساكيا بذلك مع معٌدؿ الذكور %50اإلناث معدؿ 

 بدكره عرؼ ٖتسنا كبَتا إذ سٌدت اٞتزائر الفجوة بُت  enrollement in tertiay educationاٞتامعي 
 %27 ك%42 كترتبت بذلك ُب اجملموعة األكٔب حيث ٖتقق لدل اإلناث ٔتعدؿ 1.53اٞتنسُت فيو بأداء بلغ 

لدل الذكور، لكن بالرغم من ٖتقيق اٞتزائر ألداءات عالية للمساكاة بُت اٞتنسُت ُب ٣تاؿ التحصيل العلمي ٧تد 
. عدـ إدراؾ لدل بعض النساء ٟتقوقهن كقلة كعيهن بقدراهتن

: كُب سؤإب عن مدل تغٌَت نظرة اجملتمع للمرأة بعد كلوجها لعآب السياسة كانت إجابات العينة كاآلٌب
 مدى تغّير نظرة المجتمع للمرأة بعد دخولها عالم السياسة : 32الجدول رقم 

%النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير  
ىل تغيرت نظرة المجتمع للمرأة 

 بعد ولوجها عالم السياسة ؟
 39.7 210 نعم
 51.0 270 ال

 9.3 49 نوعا ما
 100 529 المجموع

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
مدى تغّير نظرة المجتمع للمرأة بعد دخولها عالم السياسة: 11الرسم البياني رقم   

                                                           
1Klaus Schwab and others, Global Gender gap report 2016. (Geneve :world economic forum’s publication, 
2016) p82. 
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تعكس نتائج ا١تسح ا١تيداين عدـ تغٌَت نظرة اجملتمع اٞتزائرم للمرأة بعد دخو٢تا عآب السياسة بنسبة 

 بوجود تغيَت ُب نظرة اجملتمع بعد االنفتاح السياسي الذم عرفتو اٞتزائر %39.7 بينما يرم حوإب 51.0%
كٚتلة اإلصبلحات السياسية كاالقتصادية كاإلرادة السياسية ُب تعزيز منظومة قانونية مدٌعمة ٟتقوؽ ا١ترأة، كأعرب 

كىذا إف دٌؿ على شىء إ٪تا يدٌؿ على تبٍت العينة من فئيت النساء كالرجاؿ . عن نسبية تغَت الذىنيات%9.3حوإب 
. كجهات نظر كسطية كأكثر ا٬تابية ٕتاه ا١تساكاة

كقد أرجعت أغلبية العينة من ا٢تيئة . كقد طرحت الدراسة فرضية أمننة الفضاء السياسي بالنسبة للمرأة
الناخبة ىذه النظرة السلبية ٕتاه العمل السياسي للمرأة إٔب اعتبارىم أف الفضاء السياسي غَت آمن للمرأة الناشطة 

:  كما ىو موضح ُب اٞتدكؿ التإب%61.4سياسيا كذلك بنسبة 
تمثالت الهيئة الناخبة حول إن كان الفضاء السياسي آمن بالنسبة للمرأة الناشطة : 33الجدول رقم 

 .سياسيا

%النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير  

ىل ترى أن الفضاء السياسي 
آمن بالنسبة للمرأة الناشطة 

 سياسيا؟

 21.4 113 نعم

 61.4 325 ال

 17.2 91 ال أدري

 100 529 المجموع

40%

51%

9%

نعم

ال

نوعا ما 
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 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
كلعٌل ذلك يرجع إٔب العشرية السوداء اليت عاشتها اٞتزائر كاليت تركت آثارىا كال تزاؿ على ا١تواطنُت 

كا١تواطنات بشكل خاص، كما يعترب نفي ا٢تيئة الناخبة صفة األمن كاألماف عن الفضاء السياسي بالنسبة للنساء 
إثباثا للفرضية القائلة أف ا١ترأة لن تشارؾ ُب العمل السياسي بشكل كامل، إال إذا شعرت باألمن اٞتسدم 

كا١تعنوم كالنفسي، كتوفَت حاجاهتا األسرية كا١تهنية، كمن ٙتة ككفقا ١تنطق األكلوية ُب التفكَت، فإف ا١ترأة باعتبارىا 
ربة أسرة تعمل جاىدة ٟتمايتها بتوفَت ظركؼ إجتماعية آمنة، كىذا انشغاؿ غريزم دأبت الطبيعة األنثوية على 

تكريسو بتسخَت كافة إمكانياهتا، كىذه ا١تسؤكلية تقٌلص من قوة منبهات ا١تشاركة اجملتمعية لدل العنصر النسوم 
. ك٭تصرىا ُب تنبيو كمإب قد ال ترغب ا١ترأة ُب االستجابة لو

كأماـ ىذه التمٌثبلت اليت ظهر هبا اجملتمع اٞتزائرم ٕتاه دخوؿ ا١ترأة عآب السياسية، ٧تده با١توازاة مع ذلك 
كما أفصحت عن ذلك نتائج ا١تسح % 70.2رفض رفضا قاطعا أف ٖتكم الدكلة اٞتزائرية امرأة كذلك بنسبة 

: ا١تيداين ُب اٞتدكؿ ا١توإب
 مدى رضا الهيئة الناخبة أن تحكم الدولة الجزائرية امرأة: 34الجدول رقم 

%النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير  

ىل أنت راض أن تحكم الدولة 
 الجزائرية امرأة؟

 70.2 371 ال
 18.1 96 نعم

 11.7 62 محايد
 100 529 المجموع

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
 تعكس توجهات ا٢تيئة الناخبة ٕتاه قضية أف 2014كلعٌل نتائج االنتخابات الرئاسية األخَتة ُب أفريل 

ٖتكم امرأة اٞتزائر حيث حصلت لويزة حنوف كىي ا١ترأة الوحيدة اليت ترشحت للرئاسيات ُب اٞتزائر على 
كُب نفس السياؽ، . 1%1.51 صوت معرٌب عنو بنسبة 10.468.848 صوت فقط من بُت 157.792

                                                           
 23، الصادرة ُب 23اٞتريدة الرٝتية، العدد . 2014 ا١تتضمن نتائج االنتخابات الرئاسية 2014 أبريل 22 ا١تؤرخ ُب 14/إ ـ د/02اعبلف رقم   1

 .05، ص 2014أبريل 
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العوامل اليت تؤثر على اختيارىا للمرشح ُب االنتخابات حسب متغٌَت ارتأيت سرب توجهات ا٢تيئة الناخبة حوؿ 
النوع، ككانت النتائج كالتإب 

تمثالت العينة من الهيئة الناخبة عن العوامل التي تؤثر على اختيارىا المرشح : 35الجدول رقم 
 في االنتخابات حسب متغّير النوع

 المجموع النوع العوامل التي تؤثر على اختيار المرشح في االنتخابات

 أنثى ذكر
 31 6 25 تكرار عامل االنتماء الحزبي

% 80,6% 19,4% 100,0% 

 8 7 1 تكرار حسب اختيار األسرة

% 14,3% 87.5 % 100,0% 

امرأة/ النوع  رجل   
 

 6 2 4 تكرار

% 66,7% 33,3% 100,0% 

 441 184 257  تكرار القناعة الشخصية

% 58,3% 41,7% 100,0% 

 18 4 14 تكرارالقناعة الشخصية +النوع 

% 77,8% 22,2% 100,0% 

عامل االنتماء 
القناعة الشخصية+الحزبي  

 21 5 16 تكرار

% 76.1% 23.8 %  100,0% 

+ حسب اختيار األسرة
 القناعة الشخصية

 4 1 3 تكرار

% 75,0% 25,0% 100,0% 

 529 209 320 تكرار المجموع
% 60,5% 39,5% 100,0% 

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
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:  ما يلي khi2وقد نتج عن اختبار 
Tests du Khi-deux 

 
 Valeur ddl Signification 

asymptotique 
(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 19,347a 8 ,013 
Rapport de vraisemblance 21,358 8 ,006 
Association linéaire par linéaire ,095 1 ,757 
Nombre d'observations valides 529   
a. 10 cellules (55,6%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 
théorique minimum est de ,40. 

 
  إذف نقبل الفرضية البديلة كاليت تقوؿ أنو يوجد عبلقة بُت 0.050كىي أصغر من  = khi2 0.13ٔتا أف قيمة

 .متغّير النوعوتمثالت العينة من الهيئة الناخبة عن العوامل التي تؤثر على اختيارىا المرشح في االنتخابات 
كما يوضح اٞتدكؿ جلٌيا عدـ تأثَت عامل النوع على اختيار أعضاء ا٢تيئة الناخبة  ١ترشحيهم أثناء التصويت ُب 

 من حصدت أغلبية 2014االنتخابات كإاٌل لكانت رئيسة حزب العماؿ لويزة حنوف ا١تًتشحة الوحيدة لرئاسيات 
 مبحوث كىم األغلبية عن القناعة الشخصية كعامل مهٌم كمؤثر 441األصوات كما أشرت سابقا، كبالتإب عرٌب 

 مبحوثُت عن تأثَت اختيار األسرة على 08 مبحوث، كما عرب 31ُب اختيارىم، يليو عامل االنتماء اٟتزيب لدل
 06 نساء أجزمن بذلك، بينما ٓب يتعٌدل عدد من عٌللوا اختيارىم للمرشح بعامل النوع 07تصويتهم منهم 

. مبحوثُت
العامل الديني : الفرع الثاني

يعٌد اإللتزاـ الديٍت أحد مظاىر التدٌين، كتعترب ا١تنطقة العربية أكثر التزاما من بلداف أخرل ُب العآب بفرع 
كما يقيس مسح القيم العا١تي درجة . ، كتعزك األدبيات ىذا اإللتزاـ إٔب ىيمنة القيم اافظة%21كاسع يبلغ 

اإللتزاـ ٔتؤشر ٬تمع بُت تواتر الًتدد على أماكن العبادة كالتصورات حوؿ درجة أ٫تية اإلٯتاف با عز كجٌل، كيرتفع 
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مؤشر التقول مع التقٌدـ ُب العمر ٦تا يعٍت أف الشباب يكونوا ُب الغالب أقٌل تديٌنا من كبارىم كا ىو اٟتاؿ ُب 
كمع التغَت اٟتاصل بتجاه قيم أقٌل ارتباطا بالنزعة األبوية يبقى اإللتزاـ الديٍت قويا ُب اجملتمعات العربية . 1اٞتزائر

 من اٞتزائريُت بنعم ُب سرب آراء حوؿ إذا ما كاف الدين جزء مهٌم من اٟتياة اليومية %92حيث عرٌب ما يقٌدر ب
، كىذا إف دٌؿ على 2 من اٞتزائريُت أيضا ٢تم نظرة سلبية ٕتاه تنظيم داعش%85، كما يقٌدر ب 2012سنة

 .شىء يدٌؿ على أف اجملتمع اٞتزائرم ينبذ التطرؼ الديٍت كملتـز بقيم الدين اإلسبلمي اٟتنيف
. إف التعليل ا١تبٍت على أ٫تٌية الدين ُب اجملتمع يرتبط ارتباطا كثيقا بالتفسَتات ا١تبنية على الثقافة السياسية

. 3"تأثَت الدين ُب اٟتياة العامة سيضعف ُب األزمنة اٟتديثة"ْتيث تنبأ فبلسفة القرنُت الثامن كالتاسع عشر بأف 
كأشاركا إٔب أف ىيمنة الدين ستضعف مع سَت اجملتمعات ُب ركب اٟتداثة كابتعادىا عن التقاليد، كحينئذ ستكوف 

غَت أف التطورات التارٮتية كٌذبت ىذه التوٌقعات، كٓب تثبث العلمانية أهنا مآؿ ٤تتـو أك ال رجوع . الغلبة للعلمانية
 أنو على النقيض  من التوقعات األكٔب Daniel Corstangeكُب ىذا السياؽ، يؤٌكد دانياؿ كورستانغ . عنو

 .4لنظرية العلمنة، يظهر أف شأف الدين يزيد، عوضا أف ينقص ُب اٟتياة العاٌمة ا١تعاصرة
باإلضافة على ما سبق، ٧تد أف ا١تبادئ الدينية غالبا ما ٗتتلط مع التقاليد كاألعراؼ ٔتعٌت ال يتٌم الفصل 

غَت أف كورستانغ يؤٌكد أف الدين اإلسبلمي ال يعادم الدٯتقراطية . بُت األمور اجملتمعية كا١تعتقدات الدينية
كالتعددية، كينفي القوؿ أف اإلسبلـ يعيق إحبلؿ الدٯتقراطية، السيما بالنظر إٔب دكره ُب ا٠تطاب العاـ، كأف الربكز 

 . 5ا١تتزايد للٌدين ُب اٟتياة العامة ال يهٌدد بالضركرة الدٯتقراطية الليربالية
 اإلسبلـ غَت دٯتقراطي Samuel Huntington كعلى النقيض من ذلك، يعترب صاموئيل ىانتنغتوف 

  Fishكبا١تثل يشٌدد ستيفن فيش. بطبيعتو، مشَتا إٔب الوضع ا٢تامشي للمرأة ُب بعض الدكؿ اإلسبلمية كالعربية
                                                           

. 49الشباب كآفاؽ التنمية اإلنسانية ُب كاقع متغٌَت، ا١ترجع السابق، ص : 2016تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعاـ 1
تقرير التنمية اإلنسانية ، عن 2015، كا٠تاصة بتنظيم داعش من مركز الدكحة للدراسات Gallup 2015 احصائية حوؿ أ٫تية الدين مستقاة من 2

 .32 نفس ا١ترجع، ص الشباب كآفاؽ التنمية اإلنسانية ُب كاقع متغٌَت،: 2016العربية للعاـ 
 .43فاطمة سبييت قاسم، ا١ترجع السابق، ص 3
 : ١تزيد من التفاصيل ٯتكن الرجوع إٔب4

Daniel Corstange, « religion, pluralism, and iconography in the public Sphere: theory and Evidence from 
Lebanon”, World Politics, vol.64, n.01, January 2012, p01. 

: ١تزيد من التفاصيل يرجى االطبلع على5
Daniel Corstange, op.cit., pp 116-160. 
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  كغَتٯتي ركبرتسوف Stepianغَت أف ألفرد ستيبياف. 1"يربط اإلسبلـ بالعجز الدٯتقراطي..كضع ا١ترأة "على أف 
Robertson  يشككاف ُب ىتو اآلراء كيصرٌاف على أف العرب ىم االستثناء الذم ينبغي البحث فيو كليس 

فحسبهما اإلسبلـ ال يشكل عائقا أماـ ا١ترأة لوجود نساء على رأس حكومات ُب دكؿ غَت عربية ذات . اإلسبلـ
 .2أغلبية مسلمة

ٯتكن القوؿ أف اإلسبلـ ُب حٌد ذاتو ال ٯتثل عائقا أماـ ٘تثيل ا١ترأة ُب الرب١تاف كالدليل على ذلك نسب 
التمثيل النسوم الرب١تاين ُب بعض الدكؿ العربية كغَت العربية ذات األغلبية ا١تسلمة اليت تفوؽ ا١تعٌدؿ العا١تي، كما 

كجب عدـ إرجاع ٘تثيل ا١ترأة ا١تتدين ُب البلداف العربية إٔب اإلسبلـ حصرا بل إٔب التفسَتات ا١تتعددة كا١تتباينة 
. للدين كا١تتحٌيزة ضٌد ا١ترأة

 320أم ما قٌدر ب % 60.5غَت أف الدراسة ا١تيدانية كما كسبق كأف أشرت أفضت إٔب أف حوإب 
مبحوث يركف أف العامل الرئيسي الذم ٯتٌيز بُت اٞتنسُت كامن ُب قوامة الرجل على ا١ترأة، ٔتعٌت العامل الديٍت 

 .يلعب دكرا جوىريا ُب التمييز بُت اٞتنسُت حسب توجهات ا٢تيئة الناخبة اٞتزائرية
ىذا كتبقى العديد من الفجوات بُت اٞتنسُت ُب ٣تاؿ التمكُت السياسي للمرأة غَت مفٌسرة، خاصة 

خاصة . ا١تستويات جٌد ا١تتدنية ُب اجملتمعات ذات األغلبية ا١تسلمة ٦تا يستوجب استنباط نظرية تفسَتية جديدة
. 2011مع موجة التحوالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية اليت تعرفها الدكؿ العربية بعد 

 رفض ،ٓتصوص ا١تمارسات الدينية 2008 ككفقا لبيانات الباركمًت العريب ُب تقريره ا٠تاص باٞتزائر سنة 
من اٞتزائريُت الفصل بُت ا١تمارسات الدينية كبُت اٟتياة االقتصادية كاالجتماعية، مقابل % 51.8ما قٌدر ب

% 79.7كفيما يتعلق بصياغة القوانُت كاألنظمة، ٧تد أف األكثرية بنسبة . على ذلك%29موافقة حوإب 
يفضلوف أف تصاغ القوانُت كاألنظمة للبلد من قبل اٟتكومة كالرب١تاف حسب أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ُب حُت 

                                                           
1 Fish, « islam and authoritarianism. »,  World Politics, Vol. 55, Issue 01, October 2002,  p.29. 
2 Stepan and Robertson, « Arab, Not Muslim, exceptionalism,” Journal of democracy, vol.15, n.04, (October 
2004), pp 140-146. 

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=WPO


بن رحو بن عالل سهام. د  .دراسة في األطر النظربة والميدانية: التمكين السياسي للمرأة الجزائرية 

 

ألمانيا_برلين .المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 186  

 

ف تصاغ القوانُت كاألنظمة أا١توافقة على % 58.5ُب الوقت ذاتو أبدل . فقط من يركف عكس ذلك% 9.4إف 
 1.%29.4حسب رغبات ا١تواطنُت، بينما عارض بشدة ذلك حوإب 

  %56.1، إذ أفٌ (توليها رئيسة كزراء أك رئيسة لدكلة مسلمة)كتفيد نتائج االستطبلع بشأف رئاسة ا١ترأة 
كافقوا على % 38.5من اٞتزائريُت عارضوا أف تتؤب ا١ترأة رئيسة كزراء أك أف تكوف رئيسة لدكلة مسلمة، مقابل 

تؤيد فكرة أف الرجاؿ أفضل ُب توٕب القيادة % 69.7كذلك األمر فإف األكثرية بنسبة كصلت إٔب . رئاسة ا١ترأة
 . السياسية من النساء

، فقد طرح الباركمًت العريب نفس األسئلة تقريبا كنبلحظ أف نسبة اٞتزائريُت الرافضُت 2011أما ُب سنة 
 55.7إلمكانية أف ٖتتٌل ا١ترأة منصب رئيس كزراء أك رئيسة دكلة مسلمة ا٩تفضت بشكل طفيف حيث بلغت 

. ٦2تن يركف أنو ال مانع لديهم من احتبلؿ ا١ترأة ٢تذه ا١تواقع السياسية ا٢تامة % 41.4مقابل % 
أما عن احتبلؿ ا١ترأة ١تناصب قضائية، فقد كاف موقف اٞتزائريُت أقٌل رفضا با١تقارنة مع منصب رئاسة 

علما أف تأنيث القضاء % 37.5مقابل الرافضُت % 58.7الدكلة أك اٟتكومة، ْتيث كصلت نسبة ا١توافقُت إٔب 
ُب اٞتزائر كصل إٔب أكثر من الثلث اإلٚتإب للقضاة، كأف ا١ترأة متواجدة كوزيرة ُب أغلبية اٟتكومات اٞتزائرية منذ 

19823 .
ككخبلصة، فإف نتائج الدراسة ا١تيدانية اليت ٖتلل السمات على مستول اجملتمع، ال تقٌدـ تفسَتا شامبل 
للتباينات الواضحة ُب ٘تثيل ا١ترأة السياسي، كمن ٙتة تطرح فرضية أف ٘تثيل ا١ترأة يتأثر بعوامل أخرل على مستول 

. النظاـ السياسي
مستوى الدولــــــــــــــة : المطلب الثاني

 

                                                           
، على 2008اٞتزائر، الباركمًت العريب بالتعاكف مع مركز الدراسات اإلسًتاتيجية اٞتامعة األردنية، :  فارس بريزات، استطبلع مقياس الرأم العاـ العريب 1

. 07 ص .22/11/2015 بتاريخ http://www.arabbarometer.org/content/ab-wavesا١توقع 
-http://www.arabbarometer.org/content/ab، على ا١توقع 10اٞتزائر، ص : (2011)ناصر جايب، تقرير حوؿ استطبلع الباركمًت العريب 2

waves 22/11/2015 بتاريخ. 
. 10نفس ا١ترجع، ص ناصر جايب،   3

http://www.arabbarometer.org/content/ab-waves%20??????%2022/11/2015
http://www.arabbarometer.org/content/ab-waves%20??????%2022/11/2015
http://www.arabbarometer.org/content/ab-waves
http://www.arabbarometer.org/content/ab-waves
http://www.arabbarometer.org/content/ab-waves
http://www.arabbarometer.org/content/ab-waves
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سيٌتم تفسَت استمرار الفجوة بُت اٞتنسُت ُب ىذا ا١تطلب انطبلقا من ثبلثة متغَتات على مستول الدكلة 
التنمية كٯتكن ربطها بنصيب الفرد من اٚتإب الناتج الي ْتيث تطرح فرضية ما إذا كاف ارتفاعو ٤تفزا لسٌد : ىي

الفجوة أـ العكس، أما ا١تتغَت الثاين فهو النظم السياسية كمؤسساهتا بافًتاض أنو كٌلما كانت النظم دٯتقراطية كٌلما 
قٌلت الفجوة كٖتٌسنت كضعية ا١ترأة ُب ٣تاؿ التمثيل السياسي، أما ا١تتغَت الثالث فَتتبط بالنظم االنتخابية اليت تؤثر 

كيف : كمن ٙتة طرحت التساؤالت التالية. بشكل إ٬تايب أك سليب ُب التمثيل النسوم خاصة على مستول الرب١تاف
يؤثر العامل االقتصادم ُب إشراؾ ا١ترأة ُب العمل السياسي؟ ىل نوع النظاـ السياسي كفيل بالرفع من مستول 

التمثيل النسوم؟ كىل مٌكن النظاـ االنتخايب ُب اٞتزائر من تدعيم ا١تشاركة السياسية للمرأة؟ كىل رفع تطبيق نظاـ 
اٟتصص النسبية من مستول التمثيل النسوم ُب اجملالس ا١تنتخبة؟ كما مستول رضا ا٢تيئة الناخبة اٞتزائرية على 

. اقرار كتطبيق نظاـ اٟتصص النسبية الكوتا؟
 

 مستوى التنمية: الفرع األول
كأثبثت . تشَت نظريات النمو كاٟتداثة إٔب اعتبار الناتج اٌلى للفرد كمؤشر على مستول النمٌو ُب الدكلة

ـٌ، ٔتا ُب ذلك ٘تثيلها ُب  الدراسات ا١تقارنة أنو مع تزايد الناتج اٌلي اإلٚتإب للفرد، تتحسن كضعية ا١ترأة بوجو عا
، غَت أهنا تعاين عجزا متفاكتا ُب اإل٧تاز 1مناصب صنع القرار كنتيجة لزيادة ٖتصيلها العلمي كمشاركتها االقتصادية

 أف دخل الفرد من الناتج  Richard Ankerكقد كجد ريتشارد آنكر. 2ا١ترتبط بالفجوة بُت اٞتنسُت العا١تي
. الي اإلٚتإب كحده ليس عامبل قاطعا ُب تفسَت التباينات ُب التمثيل النسوم ُب مراكز صنع القرار

                                                           
٨تو هنوض : 2005، كتقرير التنمية اإلنسانية العربية 2005تقرير التنمية اإلنسانية لسنة : الدكلية كاإلقليمية منها لقد أكدت ذلك معظم التقارير  1

ٖتديات أمن اإلنساف ُب : 2009التغلب على اٟتواجز، تقرير التنمية اإلنسانية العربية : 2009، تقرير التنمية البشرية 2005ا١ترأة ُب العآب العريب 
 20ا١تضي ُب التقدـ بناء ا١تنعة كدرء ا١تخاطر، التقرير العريب ا١توحد حوؿ تنفيذ منهاج عمل بيجُت بعد : 2014البلداف العربية، تقرير التنمية البشرية 

. 2015عاما 
مع أف ىذه الفرضية صحيحة عموما، ال ٯتكن انكار كجود تفاكت بُت دكؿ متفوقة عن غَتىا ُب األداء ا١ترتبط بالدخل كمنها ٧تد البحرين كعماف  2

 دكالر، أما اٞتزائر كاألردف كلبناف كتونس فهي مصنفة 12616كقطر كا١تملكة العربية السعودية ا١تصٌنفة ُب قائمة الدكؿ اليت يفوؽ دخل الفرد السنوم 
، ك٧تد كل من مصر كا١تغرب ( دكالر12615- دكالر4086)ضمن قائمة الدكؿ ذات االقتصاد ا١تتوسط اليت يًتاكح فيها الدخل السنوم للفرد ما بُت 

 .سنويا ( دكالر4085- دكالر1036)ك سوريا كاليمن ُب قائمة الدكؿ ذات الدخل الضعيف الذم يًتاكح ما بُت
Global Gender Report 2014 :Regional And Income Group Classification. p52. 
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الذم يعٌد من ا١تراجع الكبلسيكية ُب العلـو االنسانية بٌُت " نقد االقتصاد السياسي"ُب كتابو ا١تتمٌيز ؼ
، كيف أنو ال ٯتكن بناء الظواىر االقتصادية بناء علميا بارجاع االقتصادم إٔب االقتصادم  Marksماركس

، كما كاف سائدا ُب علم االقتصاد، كا٪تا بإرجاعو، كذلك، كُب اٟتُت ذاتو إٔب ٪تط االنتاج بأكملو، أم 1فحسب
كال ٮتفى على أحد ما أحدثتو ىذه ا١تقولة من ثورة ُب . إٔب البنية االجتماعية كالثقافية كالسياسية اليت ينتمي إليها

 .مناىج العلـو االنسانية على كجو العمـو
كإذا ما حاكلنا أخذ أثر ماركس كمرجعية، فإنو ٯتكن القوؿ أف التنمية ال تقاس ٔتستول معٌدالت النمٌو 

 ٘تٌكن الفرد من ا١تشاركة ُب الشأف  كبارتفاع نسبة االنتاج كاالنتاجية فحسب، كإ٪تا كُب اٟتُت ذاتو بتأسيس مواطنة
فبل تنمية من دكف مواطنة، كال مواطنة من دكف إرساء لدٯتقراطية تكفل حٌق االختبلؼ، كال دٯتقراطية من . العاـ

دكف مشاركة فاعلة ٞتميع أفراد اجملتمع ا١تدين ُب صنع القرار ا٠تاص بالشأف العاـ، ٔتا ُب ذلك ا١ترأة اليت بغياهبا 
 .كعدـ مشاركتها ُب التسيَت العاـ، يغٌيب بوعي أك غَت كعي نصف اجملتمع بأكملو

كقد اختلفت رؤل العينة من ا٢تيئة الناخبة اٞتزائرية حوؿ ترتيب العامل االقتصادم مقارنة بالعوامل 
: االجتماعية كالثقافية كالدينية كالسياسية  كعامل معرقل لئلشراؾ الفعلي للمرأة سياسيا كما يوضحو اٞتدكؿ التإب

العمل ترتيب الهيئة الناخبة لتأثير العامل االقتصادي في عدم اشراك المرأة فعليا في  : 36الجدول رقم 
 .السياسي مقارنة بالعوامل األخرى

%النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير  
 4,7 25 المرتبة األولى  العامل االقتصادي

 15,3 81 المرتبة الثانية
 30,6 162 المرتبة الثالثة
 27,4 145 المرتبة الرابعة

 21,9 116 المرتبة الخامسة
 100 529 المجموع

                                                           
1 ، المرأة العربية من العنف والتمييز إلى كآخركف،  (٤ترر)، ُب عبد االلو بلقزيزاالجتماعي في األردن-صورة المرأة في البناء الثقافيميسوف العتـو

. 37، ص(2014مركز دراسات الوحدة العربية،: بَتكت) 01ط. المشاركة السياسية
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 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر

 

 

 

 

ترتيب الهيئة الناخبة لتأثير العامل االقتصادي في عدم اشراك المرأة فعليا في : 12الرسم البياني رقم 
 العمل السياسي مقارنة بالعوامل األخرى

 
يتبٌُت من اٞتدكؿ أف معظم ا١تستجوبُت أعطوا أكلوية للعوامل االجتماعية كالثقافية كالدينية كالسياسية دكف 

 مفردة العامل االقتصادم ُب ا١ترتبة 162االقتصادية ُب عرقلة إشراؾ ا١ترأة سياسيا ُب اٞتزائر إذ كضع حوإب 
 مفردة ُب ا١ترتبة ا٠تامسة، كلعٌل ذلك راجع لعدـ 116 مفردة ُب ا١ترتبة الرابعة، بينما كضعو 145الثالثة، كحوإب 

الوعي التاـ بضركرة التمكُت االقتصادم كخطوة ا٬تابية ٨تو التمكُت السياسي للمرأة، إذ اعتربكه ىامشيا مقارنة 
بالعوامل األخرل، كما أف افتقار ا١ترأة للموارد ا١تالية اليت يتطلبها كلوج ا١تعًتؾ السياسي ٭تٌد من إمكانية الظفر 

المرتبة األولى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة المرتبة الخامسة

العامل االقتصادي 

25
81

162 145
116

التكرار
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خاصة كأف تكاليف اٟتمبلت اإلنتخابية كالدعاية اإلعبلمية للمرشحُت قد يعوؽ تقٌدـ ا١ترأة . با١تناصب التمثيلية
للًتشح ُب اإلنتخابات ُب حالة ٓب تكن تتمتع باإلستقبللية ا١تالية أك تكوف غَت متمكنة اقتصاديا، إذ شهدت 

 انتشار ظاىرة شراء ا١تراكز األكٔب ُب بعض القوائم اٟتزبية 2012الفًتة السابقة خبلؿ اإلنتخابات التشريعية 
اإلنتخابية، كأصبح إعداد تلك القوائم ٮتضع لصراعات بُت مناضلي األحزاب كالقيادة ذكم النفوذ السياسي 

كا١تإب، كما أف اٟتمبلت اإلنتخابية أصبحت تشهد إنفاؽ مبالغ مالية كبَتة جراء شراء األصوات، كتقدًن عطايا 
١ترشحُت مقابل انسحاهبم من السباؽ اإلنتخايب، كتعبئة مؤيديهم للتصويت ٞتهات معينة، كأكيد أف ىذه ا١تظاىر 

ال تقول عليها النساء بسبب ا١تساكمات اليت قد تتعرض ٢تا ككذا لعدـ اكتفائها ماديا أك لسبب حداثة ٕتربتها 
. السياسية

من جهة أخرل، ٯتكن اعتبار أف تزايد نسبة الفقر ُب األكساط النسوية يؤدم إٔب استغبلؿ أصواهتن 
اإلنتخابية من قبل بعض ا١ترشحُت ٦تن يستخدموف ا١تاؿ ُب العملية االنتخابية، حيث أف أكلوية حفظ النفس 
كٖتقيق األمن الغذائي تسبق بالضركرة ٖتقيق األىداؼ السياسية كما جاء هبا ماسلو، كمن ٙتة فإف الفقراء لن 

يهتموا بالسياسة بقدر اىتمامهم بتحسُت أكضاعهم االقتصادية إال ُب حاالت ٤تدكدة تقودىم إٔب اإلىتماـ هبا 
من أجل أف يعود عليهم بالنفع، كتعترب النساء من الفئات أكثر عرضة للفقر بسبب الظركؼ اإلجتماعية اليت قد 

كعليو يعترب ضعف التمكُت اإلقتصادم للمرأة .. 1تطا٢تا كالًتمل، الطبلؽ، اليتم، ٤تدكدية فرص العمل نسبيا
. حاجزا ٕتاه التمثيل السياسي العادؿ كاٟتقيقي رغم الفرص اليت تتيحها النصوص القانونية ُب اٞتزائر

مستوى النظم والمؤسسات : الفرع الثاني
 أف النظم السياسية ا١تتنوعة كا١تختلفة تتيح فرصا ٥تتلفة للمرأة ُب  Amrita Basu"أمريتا باسو"تعترب 

مباشرة " ستيفن فيش"كما يربط . 2ا١تعًتؾ السياسي، سواءا ُب ا١تشاركة السياسية أـ ُب التمثيل ُب ا١تناصب العامة
بُت كضع كمكانة ا١ترأة ُب الفضاء العاـ كنوع النظاـ السياسي، ٣تادال بأف النظم األكثر دٯتقراطية توفر األساس 

كتؤكد ىذه األْتاث األكادٯتية العلمية بأف الدٯتقراطيات أكثر  . ١تكانة أعلى للمرأة مقارنة بالنظم االستبدادية

                                                           
 .304ٝتَت بارة، ا١ترجع السابق، ص  1

2Amrita Basu,  Women, Political Parties and social mouvements in South Asia. United Nations Research 
institute for social development (UNRISD), occasional paper, 5 (july 2005), p. 34. In 
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/httpNetITFramePDF.pdf.consulté le 12/11/2015. 

http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/httpNetITFramePDF.pdf.consult�
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لتمثيل ا١ترأة كوهنا مبنٌية على مبادئ حرية التعبَت، كا١تناقشة، كالشفافية، كا١تنافسة كاالنتخابات اٟترة كالنزيهة، 
بينما ٘تيل الدكؿ اليت لديها عجز ُب الدٯتقراطية إٔب التمييز ضٌد ا١ترأة، بسبب حرماهنا من .1كا١تساكاة بُت ا١تواطنُت

 التباينات الشاسعة ُب كضع ا١ترأة، (GDI)حٌق ا١تنافسة على القيادة ْتيث يبٌُت مؤشر تنمية النوع االجتماعي 
كىذا ما يتجلى ُب ا١تؤسسات السياسية، ٔتا ُب ذلك الرٝتية كغَت الرٝتية، كىو سبب تدين كضع ا١ترأة إٔب دكف 

.  ا١تستول القياسي ُب ا١تناصب القيادية
كىذا استنتاج مهم من الناحية النظرية، كمضمونو أنو باستثناء ما ينجم من ضغوط خارجية، فإف عبلقات 
النوع تنحو إٔب ا١تزيد من ا١تساكاة ُب ظٌل التعددية اٟتزبية أك االنتقاؿ إٔب الدٯتقراطية، كإف كاف ىناؾ من يعًتضوف 

فاألخذ بالتعددية اٟتزبية مع حصوؿ ا١ترأة على حقي . على ىذا التزايد؛ ٦تا يرٌجح أف ال يكوف قاعدة صارمة
 يشكٌلها اليت اٟتكومة ا١ترأة ُب ككجود. التصويت كالًتشح قد يدفع األحزاب إٔب التنافس لكسب صوت ا١ترأة

 ُب اٟتزب ىذا كرائو من حافزنا يأمل يكوف قد انتخابات ُب للفوز يسعى الذم أك  انتخابات ُب فاز الذم اٟتزب
 يتوقف اٟتكومة ُب ا١ترأة الرجاؿ لتمثيل عليها يسيطر أحزاب جانب من ا١تيل ىذا كلكن .النساء أصوات كسب

  2.اجملتمع ُب السائدة اإليديولوجية التيارات على
كُب نفس السياؽ يوضح الشكل التإب موقف ٥تتلف مؤسسات النظاـ السياسي الرٝتية كغَت الرٝتية من 

. 3مشاركة ا١ترأة السياسية كتأثَتىا ُب تقوية القيادة النسائية ُب اٞتزائر
 
 
 
 
 

                                                           
:  ١تزيد من التفاصيل ٯتكن الرجوع إٔب 1

Jennnifer Ghandhi, Political institutions under Dictatorship. (Cambridge: Cambridge university press, 2008). 
. 169 ركيدا ا١تعايطة، ا١ترجع السابق، ص 2

3 Boutheina Gribaa , Giorgia Depaoli, Malek Baklouti, Etat de la situation de la participation de la femme a 
la vie politique en Algerie, Maroc et en Tunisie (Tunis : centre de la femme Arabe pour la formation et de la 
rehcerche CAWTAR, 2009) p.40. 
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تدرّج موقف الفاعلين الرئيسيين من مشاركة المرأة في الحياة السياسية في : 12الشكل رقم 
الجزائر 

 
بثينة قريبع، جورجيا دي باولي، مالك البقلوطي، مشروع تقوية القيادة النسائية ومشاركة النساء في الحياة السياسية ومسارات صنع : المصدر

مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث : تونس). 2009 /2008استقراء الوضع الراىن : القرار في الجزائر وتونس والمغرب
. 40، ص(2010،"كوثر"
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عند مبلحظة الشكل السابق نستنتج أف اإلرادة السياسية ٦تثلة ُب ا١تؤسسات الرٝتية ُب اٞتزائر تلعب دكرا 
أساسيا ُب دعم كتعزيز حظوظ ٘تثيل ا١ترأة باجملالس، ْتيث توفر الشرعية ألكرب الفرص التارٮتية لدخوؿ ا١ترأة 

الفضاء العاـ، كما يوضح إ٫تاؿ اٞتزائر الستغبلؿ كسائل اإلعبلـ بطريقة مركزية مع أنو من ا١تفيد بل من الضركرم 
. تسخَتىا بشكل أكرب لنشر الثقافة السياسية لدل ا١تواطنُت كا١تواطنات كزيادة استيعاهبم ٟتقوقهم

كما يؤٌكد الشكل، تدرٌج االىتماـ الرٝتي بقضايا ا١ترأة ْتيث تتدرٌج بشكل متنازؿ، من رئيس اٞتمهورية 
إٔب الرب١تاف ٍب إٔب كزارة ا١ترأة، فاٟتكومة، كىنا يظهر تسلسل عملية اٗتاذ القرار، كيتأٌكد بأف اٟتكومة جهة تنفيذية 

. 1تلتـز باألكامر الواردة إليها دك٪تا اعًتاض أك تشكيك
كغالبا ما يتبادر للذىن أف ا١تعوقات اليت ٖتوؿ دكف ا١تشاركة السياسية للمرأة ىي معوقات قانونية 

باألساس، كبالتإب فإف اٞتميع يوصي بتطوير القوانُت، إال أف ا١تتمٌعن ُب أكضاع ا١ترأة اٞتزائرية يبلحظ أف القوانُت 
ال تفرز ٘تييزا كاضحا كجلٌيا بُت اٞتنسُت، فللمرأة نفس اٟتقوؽ االقتصادية كالسياسية اليت يتمتع هبا الرجل، لذا 
فإف النقص يتمثل ُب تفعيل تلك القوانُت كجعلها ملموسة ُب أرض الواقع نظرا إٔب أف العائق األكرب يتمثل ُب 

الذىنيات كا١تنظومة القيمية الذكورية حالو حاؿ اجملتمعات العربية، كىي بالتإب ال تتقبل فكرة ا١تساكاة ُب السلطة 
كالنفوذ، كىنا يأٌب دكر ا١تؤسسات كخاصة دكر اإلرادة السياسية اليت ٢تا القدرة على تغيَت األكضاع إما بانتهاج 

سياسة النوع االجتماعي كمأسستو ُب كل القطاعات بدء بقطاع الًتبية كالتعليم كالصحة كالتكوين ا١تهٍت كالتشغيل 
فالطريقة األكٔب تأٌب أكلها على أمد طويل أما الطريقة الثانية فهي ذات . أك باتباع التمييز اال٬تايب لفائدة ا١ترأة

 الذم ٭تدد كيفيات توسيع حظوظ 12/03العضوم رقم انعكاس ا٬تايب حيٍت، كىذا ما نتج عن تفعيل القانوف 
 .2ا١ترأة ُب اجملالس ا١تنتخبة

ىذا كقد شهدت بداية األلفية الثالثة بركز خطابات رٝتية للنخب السياسية اٞتزائرية، مشجعة ال٩تراط 
كتبعا لذلك، . ا١ترأة ُب اٟتياة السياسية، إلشراكها ُب عمليات صنع القرار السياسي ك٥تتلف السياسات العامة

                                                           
 .266عصاـ بن شيخ، ا١ترجع السابق، ص   1
 جانفي 14 الصادرة ُب 01 الذم ٭تدد كيفيات توسيع حظوظ ا١ترأة ُب اجملالس ا١تنتخبة، اٞتريدة الرٝتية العدد 12/03القانوف العضوم رقم  2

 .47-46ص . 2012
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ىل ساىم ذلك ُب منح ا١ترأة سلطة اٗتاذ القرار؟، فكانت إجابة العينة من : طرحت ُب االستبياف السؤاؿ التإب
 :ا٢تيئة الناخبة كالتإب

 تمثالت الهيئة الناخبة تجاه منح المرأة سلطة اتخاذ القرار : 37الجدول رقم 

%النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير  

لقد شهدت بداية األلفية الثالثة 
ىل ساىم ذلك في منح .......

 المرأة سلطة اتخاذ القرار ؟

 35.2 186 نعم
 64.8 343 ال

 100 529 المجموع

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر

توضح النتائج جٌليا رفض ا٢تيئة الناخبة لفكرة أف ا٠تطابات الرٝتية ا١تشجعة ال٩تراط ا١ترأة ُب اٟتياة 
على الفكرة % 35.2بينما كافق ما يقٌدر ب % 64.8السياسية قد منحتها سلطة اٗتاذ القرار كذلك بنسبة 

. كمن ٙتة فتوجهات ا٢تيئة الناخبة تعكس الفجوة القائمة بُت ا٠تطاب السياسي كا١تمارسة الفعلية
 

مستوى النظم االنتخابية : الفرع الثالث
 

من ا١تؤكد أف العبلقة كثيقة بُت النظاـ االنتخايب كالنظاـ السياسي، ْتيث ٯتكن القوؿ أف كبٌل منهما ٯتٌثل 
التعليل الثالث على مستول الدكلة التباينات ُب ٘تثيل ا١ترأة إٔب النظم انعكاسا لآلخر با٬تابياتو كسلبياتو، لذا يعزك 

فهل ىناؾ نظم انتخابية ٖتقق ٘تثيل أكرب للمرأة . (الكوتا)، كأنواع القوائم االنتخابية كنظاـ اٟتصص 1االنتخابية
 عن نظم أخرل؟

                                                           
 ا١تتغَتات .ا١تنتخبة ا٢تيئات ُب ٔتقاعد الفائزين األفراد أك األحزاب، اختيار كيفية ٭تدد الذم االنتخاب قانوف من اٞتزء ذلك ىو اإلنتخايب  النظاـ 1

 ترٚتة آلٌية ىو االنتخايب النظاـ فإف أخرل، كبعبارة الدائرة، كحجم االقًتاع، كرقة كبنية االنتخابية، الصيغة ىي االنتخابية للنظم الثبلثة األساسية
النظم االنتخابية ونظام : التصميم من أجل المساواة عن ستينا الرسركد، ريتا تافركف، ترٚتة عماد سفياف، .ا١تنتخبة ا٢تيئات ُب مقاعد إٔب األصوات

. 26، ص (2007منشورات ا١تؤسسة الدكلية للدٯتقراطية كاالنتخابات،  ).الخيارات المناسبة والخيارات غير المناسبة: الكوتا
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-مفاد االفًتاض التقليدم أف نسبة ٘تثيل ا١ترأة ُب الرب١تانات تكوف أعلى ُب ظل نظم التمثيل النسيب 
عنها ُب ظل نظم االنتخاب باألغلبية، ىو افًتاض ثبت –  تلك اليت تعمل كفقا لنظاـ القوائم اٟتزبية خصوصا
من خبلؿ عدد من الدراسات العلمية اليت اختربت ىذه – حىت بعد ٖتييد عامل مستول التنمية البشرية – صحتو 

ككاف من ضمن نتائج . العبلقة على عينات ضٌمت الدٯتقراطيات ا١تستقرة، ككذلك عدد متنوع من الدكؿ النامية
ىذه الدراسات أيضا أنو باإلضافة إٔب الفركؽ ُب معٌدالت ٘تثيل ا١ترأة بُت األنواع الرئيسية للنظم االنتخابية، فإنو 
ُب ظل نظم التمثيل النسيب ذاهتا، تبٌُت أف عدد ا١تقاعد اليت يتم انتخاهبا عن الدائرة الواحدة عامل مهم جدا ُب 

. مسألة نسبة ٘تثيل ا١ترأة، حيث تزيد ىذه النسبة كلما زاد عدد ا١تقاعد اليت يتم انتخاهبا عن الدائرة الواحدة 
كمع ذلك، يعمل . غَت أف النظاـ االنتخايب ُب حٌد ذاتو ليس شرطا ضركريا كال كافيا لضماف ٘تثيل ا١ترأة

. 1النظاـ االنتخايب كآلية لتيسَت اإلسراع بتنفيذ تدابَت كإجراءات داخل األحزاب مثل التمييز اال٬تايب للمرٌشحات
كيقًتح األكادٯتيوف كا٠ترباء معادلة أكثر فعالية لتعزيز ٘تثيل ا١ترأة النسيب كىي اٞتمع بُت نظاـ اللوائح النسبية 

كالدكائر االنتخابية ا١تصاحبة الكربل كاللوائح ا١تغلقة ذات الًتاتبية التنازلية مع كضع ا١ترشحات ُب أعلى اللوائح 
كلكن إجراءات التمييز اإل٬تايب تستحٌق عناية . ٢تنٌ  (كوتا)كنسب مئوية  (كليس ُب أسفلها أك ٖتديد اٟتصص)

.  2خاصة
 على %30دنيا للمرأة تبلغ  (كوتا) نسبة مئوية 1995ككإجراء مؤقت، ٭تدد منهاج عمل بيكُت لسنة 

حصص )كبالتإب فإف اٟتصص ا١تؤقتة للمرأة، كاٟتصص ا١تقٌننة التشريعية كالدستورية . كٌل مستويات صنع القرار
ستكوف فٌعالة ُب تعزيز ٘تثيل  (أك حصص حزبية داخلية كانتخابية طوعية/ مئوية أك مقاعد ٤تجوزة للمرٌشحات، ك

 . 3ا١ترأة النسيب إٔب حٌد إحداث تأثَت ُب صنع القرار حسب نظرية الكتلة اٟتاٝتة

                                                           
1 Pippa norris,ed., Women Media and Politics. (Oxford: Oxford University Press, 1996). p.02. 

. 39 فاطمة سبييت قاسم، ا١ترجع السابق، ص 2
:  ١تزيد من التفاصيل ٯتكن االطبلع على3

Sonia Pitre, « Women’s struggle for legislative Power: the role of political Parties ». Atlantis; vol 27; n02, (spring-
summer 2003.). pp 102-109. 
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من العينة ال توافق على فكرة أف % 49.1كقد بينت عملية ا١تسح ا١تيداين للهيئة الناخبة اٞتزائرية أف 
 % 35.3اعتماد الكوتا ُب القوائم االنتخابية كاؼ لزيادة التمثيل النسوم ُب اجملالس ا١تنتخبة بينما كافق حوإب 

.  عن عدـ معرفتهم ٔتضموف الكوتا أصبل15.6على ذلك ، كعرٌب حوإب 
من % 30رضا العينة من الهيئة الناخبة حول احتواء القوائم االنتخابية على نسبة: 38الجدول رقم 

 .نساءال

%النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير  

ىل احتواء القوائم االنتخابية 
بالمئة نساء كاف 30على نسبة

 لزيادة التمثيل النسوى

 35,3 187 موافق
 49,1 260 ال أوافق
 15.6 82 ال أدري

 100 529 المجموع

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر

كالسبب ُب ذلك يعود إٔب أف تبٍت الكوتا ُب اٞتزائر جاء دكف سابق إنذار، تلبية للضغوطات الدكلية 
ا١تتزايدة ُب ٤تاكلة من النظاـ الساسي اٞتزائرم لتجاكز ا١تعيقات السابقة الذكر، من ٙتة إتهت اٞتزائر ٨تو سياسة 

، الذم تضمن 2012 جانفي 12 ا١تؤرخ ُب 03-12التمييز اإل٬تايب كذلك ٔتوجب القانوف العضوم رقم 
 مكرر من 31كذلك تطبيقا للمادة  (الية كالوطنية)توسيع حظوظ مشاركة ا١ترأة اٞتزائرية ُب اجملالس ا١تنتخبة 

 دكف ٖتضَت مسبق 2012، كعلى إثره ًٌب تطبيقو كسرياف مفعولو ُب تشريعيات 2008التعديل  الدستورم ؿ 
للذىنيات ١تعرفة مدل تقبل ا١تواطن اٞتزائرم ٢تذه اآللية ٦تا انعكس جلٌيا ُب نتائج الدراسة ا١تيدانية اليت بٌينت أف ما 

غَت راضية على ىذه اآللية كال على اقرار كتطبيق نظاـ الكوتا % 51.6يفوؽ نصف ا٢تيئة الناخبة أم بنسبة 
: النسائية ُب اٞتزائر كما سيوضحو اٞتدكؿ التإب

 رضا العينة من الهيئة الناخبة حول إقرار وتطبيق نظام الكوتا النسائية في الجزائر: 39الجدول رقم 

%النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير  

 25.7 136 موافقإقرار وتطبيق نظام الكوتا 
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 51.6 273 ال أوافق النسائية في الجزائر
 22.7 120 ال أدري

 100 529 المجموع

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر

 

 

 

 

 

 رضا العينة من الهيئة الناخبة حول إقرار وتطبيق نظام الكوتا النسائية في الجزائر: 13الرسم البياني رقم 

 

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر

26%

51%

23%
موافق

ال اوافق

ال ادري
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كمن نتائج اٞتدكؿ السابق يتضح أف الثقافة السائدة كقوة العادات كالتقاليد كالتنشئة االجتماعية بامكاهنا 
أف تكوف معيقا لزيادة التمثيل السياسي النسوم، فالعيب ىنا ليس ُب اقرار القوانُت أك تفعيلها كال ُب اإلرادة 
السياسية إ٪تا السبب الرئيسي يعود لتأثَت ا١توركثات الثقافية كاالجتماعية اليت تنتقل من جيل آلخر عن طريق 

. التنشئة االجتماعية على تكوين نظرة اجملتمع ١توقع ا١ترأة ُب اٟتياة السياسية
٦تٌا سبق، ٯتكن اٞتـز أف الفركؽ بُت مستول الدخل كالتباينات ُب النظم السياسية أك النظم االنتخابية ال 

كىذا ما يشَت إٔب حتمية كجود . يفٌسر بشكل كاؼ، ٣تتمعة أك منفردة التفٌوؽ أك التقصَت ُب اإل٧تاز ُب ٘تثيل ا١ترأة
. تفسَتات أخرل لتمثيل ا١ترأة غَت أهنا ٓب توضع إذا حٌد اآلف ُب إطار نظرم

كما ٬تب التأكيد على أف عوامل التمييز السابقة كاف ٢تا األثر الكبَت ُب اٟتٌد من مطالبة ا١ترأة بسٌد 
الفجوة، ك٘تكينها من حقوقها السياسية على أكمل كجو كخاصة ُب اٞتزائر، غَت أف كاجب اٟتياد العلمي 

كاالعًتاؼ بالصعوبات اليت تواجو ا١ترأة اٞتزائرية من أجل إثباث ذاهتا كمن أجل إقناع اآلخر، كال يتعٌلق األمر فقط 
بإقناع الرجل زكجا كاف أـ أبا أك أخا، بل إقناع ا١ترأة ُب حٌد ذاهتا خاصة كأف الكثَت من النساء ُب ٣تتمعاتنا العربية 

.  1ال ٭تٌبذف النشاط السياسي كال يقدمن على ٦تارستو
 

المقاربة الجزائرية لتمكين المرأة سياسيا :المطلب الثالث
ُب ظل استمرار التمييز بُت اٞتنسُت خاصة ُب اجملاؿ السياسي، تتطلب عملية التمكُت السياسي للمرأة 

اٞتزائرية باعتبارىا عملية ذات بعد اسًتاتيجي كجب التحضَت ٢تا كالعمل على ٕتسيدىا على ا١تدل الطويل، 
فما ىي التدابَت اليت عمدت اٞتزائر على تكريسها . تضافر جهود ٥تتلف الفاعلُت الرٝتيُت كغَت الرٝتيُت لتحقيقها

لتلبية مطلب التمكُت السياسي؟ 
 الدساتير: الفــــــــــــــرع األول

تعٌد الدساتَت إطار للتعايش بُت اٟتريات كالسلطة، إذ ٖتٌدد قواعد ٦تارسة السلطة كاجملاؿ الذم ٮتصص 
ٟتريات كحقوؽ األفراد، كفكرة ٛتاية الدساتَت للحقوؽ كاٟتريات عن طريق النٌص على اٟتقوؽ كاٟتريات 

                                                           
، -دراسة حالة التمثيل النسائي في البرلمان- نظام الكوتا كآلية لترقية الحقوق السياسية للمرأة وموقف التشريعات العربية منوعمار بوضياؼ، 1

 .82، ص 2010، نوفمرب 26، العدد٣تلة الفكر الرب١تاين
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األساسية، يعٌد ُب حٌد ذاتو بُت الضمانات القانونية اليت ٖتمي اٟتقوؽ العامة كاليت تعترب مؤشرا من مؤشرات التبٍت 
. الرٝتي ٢تذه اٟتقوؽ

تشكل مسألة ٖتقيق مطلب ٘تكُت ا١ترأة ُب اٞتزائر إحدل األكلويات اليت كفلتها الدساتَت من خبلؿ مبدأ 
 ا١تساكاة بُت اٞتنسُت ُب اٟتقوؽ كالواجبات دكف تفرقة أك ٘تييز من أم نوع كاف، إذ كٌرست الدساتَت اٞتزائرية

حقوؽ ا١ترأة ُب شىت اجملاالت، غَت أف دكرىا ُب اٟتياة السياسية آنذاؾ كاف  (1989-1976-1963)السابقة 
 ُب الفصل ا١تتعٌلق باٟتقوؽ كاٟتٌريات، 1963حيث أقر دستور .  مًتاجعا لعدـ توافق ٤تتول النصوص مع الواقع

حٌق ا١ترأة اٞتزائرية ُب التمٌتع بكافة حقوقها دكف استثناء، ككٌرس ىذه ا١تبادلء ُب ٥تتلف مواده، حيث نٌص 
الدستور على أف الشعب اٞتزائرم ناضل كيناضل دكما ُب سبيل اٟتريٌة كالدٯتقراطية، كيعتـز أف يبٍت هبذا الدستور 
مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كٌل جزائرم كجزائرية ُب تسيَت الشؤكف العمومية كالقدرة على ٖتقيق العدالة 

بأف من "... ًٌب اإلقرار 1963 من دستور 10اإلجتماعية كا١تساكاة كضماف اٟتريٌة لكٌل فرد، فمن خبلؿ ا١تاٌدة 
ضماف مقاكمة كٌل نوع من التمييز السيما ذلك ...األىداؼ األساسية للجمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية 

، كيفهم من ذلك جلٌيا أنو كجب مقاكمة كٌل أنواع التمييز السيما القائم 1..."القائم على أساس اٞتنس كالدين
 على أف ا١تؤسس الدستورم دعا إٔب ا١تساكاة بُت ا١تواطنُت 12على األساس الديٍت كالنوعي، كما أٌكدت ا١تادة 

. من كبل اٞتنسُت بنفس اٟتقوؽ كالواجبات
تضمن اٟتريات " على أف 39 نٌص ُب الفقرة األكٔب من ا١تاٌدة 1976ضف إٔب ذلك، أف دستور 

، كما أشارت الفقرة الثالثة 2 "األساسية كحقوؽ اإلنساف كا١تواطن ككٌل ا١تواطنُت متساكيُت ُب اٟتقوؽ كالواجبات
 إٔب أف الدستور يضمن 42من نفس ا١تادة إٔب إلغاء كٌل ٘تييز بسبب اٞتنس أك العرؽ أك اٟترفة، ٌٍب انتقل ُب ا١تادة 

كمن ٙتة يبلحظ أف ا١تؤسس الدستورم ٓب يرد .. كٌل اٟتقوؽ السياسية كاإلقتصادية كاإلجتماعية للمرأة اٞتزائرية
عزؿ اٟتقوؽ السياسية كذكرىا لوحدىا كىذا ما يقلل من فعاليتها ككحدهتا، لذا ٚتعت مع باقي اٟتقوؽ، كبالرغم 

من تأكيده على ضماف حقوؽ ا١ترأة غَت أف ا١ترأة اٞتزائرية آنذاؾ ٓب تكن تتمٌتع ٔتواطنيتها على أكمل كجو، 

                                                           
. 1963 سبتمرب 10، الصادرة بتاريخ 64، اٞتريدة الرٝتية، العدد1963 سبتمرب 08 دستور اٞتمهورية اٞتزائرية ا١تؤرخ ُب  1
، ا١تعٌدؿ كا١تتمم ٔتوجب 1976 نوفمرب 24، الصادرة بتاريخ 94، اٞتريدة الرٝتية، العدد 1976 نوفمرب 22 دستور اٞتمهورية اٞتزائرية ا١تؤرٌخ ُب  2

. 1980 جانفي 15، الصادرة بتاريخ 03، اٞتريدة الرٝتية، العدد1980 جانفي 12 ا١تؤرٌخ ُب 80/01القانوف رقم 
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كبذلك أصبحت ا١ترأة رىاف الواقع السياسي الذم فرضتو طبيعة نظاـ اٟتكم ُب تلك الفًتة الذم عمل على حفظ 
كيظهر ذلك جلٌيا ُب ا٠تطاب السياسي الذم . االستقرار االقتصادم كاإلجتماعي دكف مراعاة اٟتقوؽ السياسية

اٌتسم بنوع من اإلزدكاجية، فمرٌة يعًتؼ ٢تا بكٌل اٟتقوؽ كمواطنة، كمرة أخرل يرٌكز على دكرىا ُب اجملاؿ ا٠تاص 
دكف الفضاء العاـ كوهنا ٘تثل الوسيط بُت اجملتمع كالعائلة، كىذا التناقض أحدث شرخا عميقا بُت كوهنا تارة 

مواطنة من الدرجة األكٔب بضماف النصوص التشريعية كالقانونية ك٢تا اٟتق ُب ا١تشاركة السياسية لكن سبل ٕتسيد 
. ىذه ا١تشاركة ككسائل ٛتاية ٦تارسة ىذا اٟتٌق ٓب يتم توضيحو كما ٬تب

، فقد جاء لئلشادة بضركرة ترقية ا١ترأة، كاعترب ذلك مطلبا يفرضو مسعى 1986أما ا١تيثاؽ الوطٍت  لسنة 
الثورة للخركج من التخٌلف، كتستلزمو ركح العدالة كاإلنصاؼ كمنطق التقٌدـ، كاعًتؼ أف ٖتسُت مصَت ا١ترأة 

يتطلب عٌدة أعماؿ هتدؼ إٔب تغيَت ايط الذىٍت كالعرُب الذم يتحٌكم ُب تشكيل النظرة البطريريكية الذكورية، 
ـٌ كمواطنة كٯتٌس أمنها ا١تاٌدم كا١تعنوم . 1كالذم ٯتٌس ْتقوؽ ا١ترأة ا١تشركعة كزكجة كأ

ككاف ذلك ٘تهيدا إلقرار ٤تاكلة ٕتسيد اٟتقوؽ السياسية للمرأة ُب ظٌل التعددية من خبلؿ نصوص دستور 
، حيث يطلق عليو اسم دستور اٟتريات، كىو ما أشارت إليو ديباجتو إذ نصت على أف الشعب يناضل 1989

ُب سبيل اٟتٌرية كالدٯتقراطية، كيسعى إٔب مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كٌل جزائرم كجزائرية ُب تسيَت 
 1989 ، كا١تستحدث ُب دستور 2الشؤكف العمومية كٖتقيق العدالة اإلجتماعية كا١تساكاة كضماف اٟتٌرية لكٌل فرد

ىو إعطاء ا١تواطنُت كا١تواطنات اٟتٌق ُب إنشاء اٞتمعيات ذات الطابع السياسي، األمر الذم ٓب يكن متاحا ُب 
، لفتح اجملاؿ أماـ القول السياسية ُب اجملتمع للتعبَت اٟتر كا١تشاركة ُب اٟتكم ٔتا ُب ذلك 1976 ك1963دستور 

فئة النساء، كما نصت مواده على ضماف ا١تساكاة دكف أم ٘تييز بُت ٚتيع ا١تواطنُت كا١تواطنات كإزالة العقبات اليت 
تعوؽ تفٌتح شخصية اإلنساف كٖتوؿ دكف ا١تشاركة الفعلية للجميع ُب اٟتياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 

. ، كقد فتح ىذا الدستور ٣تاؿ التعددية السياسية ٔتختلف معانيها ألكؿ مرٌة باٞتزائر(31ا١تادة )كالثقافية 

                                                           
. ، منشورات جبهة التحرير الوطٍت1986 ا١تيثاؽ الوطٍت لسنة  1
 .1989 مارس 01، الصادرة بتاريخ 09، اٞتريدة الرٝتية رقم 1989 فرباير 23 دستور اٞتمهورية الدٯتقراطية الشعبية ا١تؤرٌخ ُب  2
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الذم كاف ٔتثابة التتويج لبعض ا١تواد اليت تتبلئم 1 1996 كبصدكر التعديل الدستورم لسنة 
كا١تستجٌدات اجملتمعية كا١تتطلبات الدٯتقراطية خاصة ما تعٌلق منها بالوحدة الوطنية كا١تساكاة كإعماؿ مبدأ ا١تواطنة، 

تعزز مبدأ ا١تساكاةإذ نٌص على ضماف ا١تساكاة بُت ا١تواطنُت كا١تواطنات ُب اٟتقوؽ كالواجبات كا١تساكاة ُب تقٌلد 
 حيث 2008 ٌٍب عٌدؿ سنة 2002 قد ًٌب تعديلو أكال سنة 1996غَت أف دستور . ا١تهاـ كالوظائف ُب الدكلة

نٌص صراحة على ترقية اٟتقوؽ السياسية للمرأة اٞتزائرية ُب اجملالس ا١تنتخبة، فما ا١تستجٌد الذم جاء بو التعديل 
؟ 2008الدستورم لسنة 

 رأيو ا١تعلل، الذم صرٌح ٔتوجبو أنو طبقا ألحكاـ 2008 نوفمرب 07لقد أصدر اجمللس الدستورم بتاريخ 
الدستور، كالذم أخطر بشأنو  اجمللس الدستورم لئلدالء برأيو ا١تعلل ٓتصوص ا١تادة اإلضافية ا١تتعٌلقة ٔتوضوع 

: "... توسيع حظوظ ٘تثيل ا١ترأة ُب اجملالس ا١تنتخبة، من خبلؿ إضافة ىذه ا١تادة إٔب الدستور ٤تررة كاآلٌب
٭تدد . تعمل الدكلة على ترقية اٟتقوؽ السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ ٘تثيلها ُب اجملالس ا١تنتخبة: " مكرر31ا١تادة

." قانوف عضوم كيفيات تطبيق ىذه ا١تادة
: كقد ساؽ ٚتلة من ا١تربرات مفادىا أنو

هتدؼ إٔب " اٟتقوؽ كاٟتريات" مكرر ا١تدرجة ُب الفصل الرابع من الدستور، بعنواف 31اعتبارا أف ا١تادة -
اسناد عمل ترقية حقوؽ ا١ترأة للدكلة بغرض توسيع حظوظ ٘تثيلها ُب اجملالس ا١تنتخبة، كإحالة كيفيات تطبيق ىذه 

ا١تادة على القانوف العضوم، 
اعتبارا أف توسيع حظوظ ٘تثيل ا١ترأة ُب اجملالس ا١تنتخبة يستند من ا١تطلب الدٯتقراطي ا١تذكور ُب الفقرة -

 من ديباجة الدستور الذم يقضي بأف تبٌت ا١تؤسسات حتما على مشاركة ٚتيع ا١تواطنُت كا١تواطنات ُب تسيَت 08
الشؤكف كحرية الفرد كاٞتماعة، 

 مكرر هتدؼ، ُب غايتها، إٔب توسيع ٘تثيل ا١ترأة ُب اجملالس ا١تنتخبة، كإزالة 31كاعتبارا أف ا١تادة -
العقبات اليت تعوؽ ازدىارىا كٖتوؿ دكف مشاركتها الفعلية ُب اٟتياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، 

 من الدستور،  31مثلما تنٌص عليو أحكاـ ا١تادة 

                                                           
. 1996 ديسمرب 08، الصادرة بتاريخ 76، اٞتريدة الرٝتية، العدد 1996 نوفمرب 28دستور اٞتمهورية اٞتزائرية ا١تؤرٌخ ُب  1
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 مكرر من الدستور ال ٘تٌس ا١تبادلء العامة اليت ٖتكم اجملتمع اٞتزائرم 31كاعتبارا بالنتيجة، فإف ا١تادة -
إعتبارا أف مشركع التعديل ال ٯتٌس البٌتة ا١تبادلء العامة اليت ٖتكم اجملتمع اٞتزائرم كحقوؽ االنساف كا١تواطن ...

 1..."كحٌرياهتما كال ٯتٌس بأم كيفية التوازنات األساسية للسلطات كا١تؤسسات الدستورية
كبالتإب، تأٌكد موقف ا١تشرع اٞتزائرم صراحة من فتح اجملاؿ للمرأة ١تمارسة حقوقها السياسية من خبلؿ 

 مكٌرر اليت تنٌص على 31 الذم جاء با١تاٌدة 2 ا١تتضمن التعديل الدستورم2008 لسنة 19-08القانوف رقم
كيٌتضح جلياٌ أف مضموف ىذه ا١تادة يعزز مبادلء الدستور كما أهنا . ضركرة تعزيز حضور ا١ترأة ُب اجملالس ا١تنتخبة

تتماشى مع ركحو، ك٬تٌسد أكثر حرص الدكلة اٞتزائرية على ٛتاية حقوؽ كحريات ا١ترأة باعتبارىا جزء من اٟتريات 
. كاٟتقوؽ األساسية للمواطن ككل، السيما اٟتقوؽ السياسية، اليت تسمح ٢تا بالتواجد بفاعلية ُب اجملالس ا١تنتخبة
كقد لقي ذلك شبو إٚتاع من قبل مؤسسات اجملتمع ا١تدين كالطبقة السياسية ُب الببلد على أساس أنو 

يهدؼ إٔب القضاء على التمييز بُت ا١ترأة كالرجل ُب ٣تاؿ ا١تشاركة السياسية كخصوصا على مستول اجملالس 
. ا١تنتخبة ٦تٌا أعطى انطباعا بأف اٞتزائر عازمة على تكريس ا١تشاركة السياسية للمرأة

كحرصا من الدكلة اٞتزائرية على تكريس ترقية اٟتقوؽ السياسية للمرأة كتشجيع مشاركتها السياسية على 
 مارس 07الصادر ُب 3 ٥2016تتلف ا١تستويات القاعدية منها كالعليا، نٌص التعديل الدستورم األخَت ؿ 

، كما أضاؼ ماٌدة جديدة ىي 35 مكرر ا١تذكورة سلفا ُب نٌص ا١تادة 31 على نفس مضموف ا١تادة 2016
. تعمل الدكلة على ترقية التناصف بُت الرجاؿ كالنساء ُب سوؽ التشغيل: " اليت نٌصت على 36ا١تادة  رقم 

كمن ٙتة . 4"تشجع الدكلة ترقية ا١ترأة ُب مناصب ا١تسؤكلية ُب ا٢تيئات كاإلدارات العمومية كعلى مستول ا١تؤسسات
تظهر اإلرادة السياسية عزمها على تفعيل دكر ا١ترأة ُب عملية صنع القرار بدعم توٕب النساء مناصب ا١تسؤكلية ُب 

الدكلة كاإلدارات العمومية كا٢تيئات العليا بعدما كانت مشاركتها مقصورة على العملية االنتخابية ك٘تثيليتها ُب 
                                                           

، ا١تتعٌلق ٔتشركع القانوف ا١تتضمن التعديل الدستورم، 2008 نوفمرب 07 ا١توافق ؿ 1429 ذم القعدة عاـ 09ـ مؤرخ ُب /رتد01/08رأم رقم  1
. 2008 نوفمرب 16 ا١تؤرخة ُب 63اٞتريدة الرٝتية رقم 

 نوفمرب 16 ا١تؤرخة ُب 63 اٞتريدة الرٝتية رقم 2008 نوفمرب 15 ا١تؤرخ ُب 19-08القانوف رقم دستور اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية،   2
2008. 

 مارس 07 ا١تؤرخة ُب 14، اٞتريدة الرٝتية رقم 2016 مارس 06 ا١تؤرخ ُب 16/01القانوف رقم دستور اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية،  3
2016. 

 . نفس ا١ترجع 4
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اجملالس ا١تنتخبة، كُب ذلك نية كاضحة لتكريس مبدأ الدٯتقراطية التشاركية اليت تعتمد على تفعيل دكر ا١ترأة ُب 
. صنع القرار على ٥تتلف ا١تستويات

 مكرر من 31كقد طرحت على عينة البحث من ا٢تيئة الناخبة اٞتزائرية سؤاال لسرب ٘تثبلهتا ٕتاه ا١تادة 
كقد ربطتها ٔتتغَتم النوع 1 ا٠تاصة بًتقية اٟتقوؽ السياسية للمرأة 2008التعديل الدستورم اٞتزائرم لسنة 

: كا١تستول التعليمي، فكانت النتائج كاآلٌب
 مكرر من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 31رأي الهيئة الناخبة في نص المادة : 40الجدول رقم

  الخاصة بترقية الحقوق السياسية للمرأة حسب النوع والمستوى التعليمي2008

                                                           
 .2016 ٓب يتم اإلشارة ُب االستمارة إٔب التعديل الدستورم األخَت كوف توزيع اإلستمارة كاف سابقا إلصدار التعديل الدستورم ؿ 1

 مكرر من التعديل الدستوري 31كّرست المادة   المستوى التعليمي المجموع
 ترقية الحقوق السياسية 2008الجزائري لسنة 

 للمرأة
 آخر جامعي ثانوي متوسط ابتدائى

مكسبا للمرأة الجزائرية في   النوع ذكر 3 114 9 7 2 135
 انثى 4 86 4 0 2 96 المجال السياسي

 المجموع 7 200 13 7 4 231
ضمانا لتفعيل المساواة   النوع ذكر 0 36 6 1 0 43

الحقيقية بين المرأة 
 والرجل

 انثى 4 35 4 1 1 45
 المجموع 4 71 10 2 1 88
 ضمان+مكسب  النوع ذكر 1 15 6 3   25
 انثى 0 11 0 0   11
 المجموع 1 26 6 3   36

 أخرى  النوع ذكر 2 111 3 1   117
 انثى 3 53 1 0   57

 المجموع 5 164 4 1   174
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 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
 من ذكم ا١تستول اٞتامعي اعتربكا 114 مفردة منهم 135حسب اٞتدكؿ يٌتضح جليا أف ما يقٌدر ب

 من ذكم 86 مفردة من اإلناث منهن 96 مكرر مكسبا للمرأة اٞتزائرية ُب اجملاؿ السياسي مقابل 31ا١تادة 
.   مفردة231ا١تستول اٞتامعي أم ٔتجموع مقٌدر ب 

 مكرر ضمانا لتفعيل ا١تساكاة اٟتقيقية بُت ا١ترأة 31بينما ٓب يتجاكز عدد الذكور الذين اعتربكا ا١تادة 
ىذا كقد ٚتع .  مفردة فقط88 جامعية ٔتجموع 35 أنثى منهن 45 جامعي مقابل 36 مفردة منهم 43كالرجل 

 أف تكوف ا١تادة 1 مفردة174 أنثى، بينما رفض حوإب 11 ذكر ك25 مفردة منهم 36بُت اإلقًتاحُت حوإب 
 مكرر مكسبا أك ضمانا لتفعيل ا١تساكاة بُت الرجل كا١ترأة ، كمن ٙتة تعددت آراءىم  كتراكحت بُت من يؤٌيد 31

نٌص كركح ا١تادة كآخركف يرفضونو ٚتلة كتفصيبل، كتفرض أصوؿ الدراسة العلمية ا١توضوعية، بياف الرأم ا١تؤٌيد 
. أكال، كبعد ذلك طرح كجهة نظر اآلراء ا١تعارضة ٢تا

: 2008 مكرر من التعديل الدستورم 31ا١تؤيدكف للمادة -1
يرل ا١تؤيدكف أف ىذا التعديل يؤدم ببل شك إٔب فتح اجملاؿ كاسعا للمرأة للتواجد ُب اجملالس ا١تنتخبة 

على اختبلؼ درجاهتا، بداية باجملالس الشعبية البلدية كالوالئية كصوال إٔب اجمللس الشعيب الوطٍت، بقدر يتناسب 
مع قيم كأىداؼ السياسة اإلصبلحية الوطنية الشاملة، ٔتا يعادؿ جهود كتضحيات ا١ترأة اٞتزائرية ُب ٚتيع 

كدٌللوا على رأيهم بعبارات .  بصورة مشرفة كفاعلة1954األحداث ٔتا فيها مشاركتها ا١تتمٌيزة ُب ثورة أكؿ نوفمرب 
إهنا دعم للتوجو كا٠تيار "، "دعوة  للمشاركة ك بداية إرساء تنشئة سياسية تؤمن بتظافر األصواتإهنا : "منها

فرصة لنقل انشغاالت ا١ترأة اٞتزائرية إٔب اٞتهات ا١تعنية، كفرصة لتوعية "، "الدٯتقراطي كتشجيع ا١تشاركة السياسية
". ا١ترأة ْتقوقها كبأهنا تلعب دكرا كبَتا ُب بناء اجملتمع

                                                           
 .spssحىت أ٘تكن من تفريغ البيانات كاستخراج النتائج ُب أرقاـ نظرا الستخدامي برنامج "أخرل"للتوضيح رمزت للتعقيبات ب 1

 المجموع  النوع ذكر 6 276 24 12 2 320
 انثى 11 185 9 1 3 209
 المجموع 17 461 33 13 5 529
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كمن ٙتة فإف األمر يتطلب كقفة أساسية تؤٌكد أف ا١تؤسس الدستورم اٞتزائرم خطا خطوة مهمة ُب االٕتاه 
. الدٯتقراطي ٔتا أقرٌه للمرأة من ٘تتع باٟتقوؽ السياسية دكف أم ٘تييز أك تفرقة

: 2008 مكرر من التعديل الدستورم 31ا١تعارضوف للمادة -2
 على الرغم من كجاىة األسباب اليت دعت ا١تشرع الدستورم الشًتاط ٘تثيل النساء ُب اجملالس ا١تنتخبة غَت 

 مكرر تشٌكل خرقا ١تبدأ ا١تساكاة الدستورية بُت 31أف العديد من اآلراء كانت معارضة لو على إعتبار أف ا١تادة 
ا١ترأة كالرجل بتوسيع حظوظ ٘تثيل ا١ترأة ُب اجملالس ا١تنتخبة، كإحالة كيفية تطبيقو على القانوف العضوم يعٌد خرقا 

.  للمساكاة أماـ القانوف كالدستور، بل كٯتكن اعتباره قد ضٌيق من ٣تاؿ اٟتقوؽ السياسية للمرأة كحددىا
مكسبا للنظاـ "ىذا من كجهة نظر قانونية أما ا٢تيئة الناخبة فقد عٌللت رفضها بآراء عٌدة منها من اعتربىا 

". ُب ظل اٟتراؾ السياسي ُب ا١تنطقة العربية هبدؼ شرعنة البقاء فقط، إضافة إٔب كونو لعبة سياسية جٌد ذكية
كاف من األحرل بقاء األمر طبيعي كإف أرادت ا١ترأة أف ٘تارس حقوقها السياسية فليس ىناؾ "كآخركف اعتقدكا أنو 

". ما ٯتنعها طا١تا كال يوجد قانوف ٭تظر عليها ذلك
ىذا ليس بارتقاء كال مكسب كإ٪تا سياسة هتدؼ إٔب إرضاء الدكؿ األجنبية "كالبعض اآلخر إعترب أف 

ليس "ك" كإعطاء صورة مزيفة عن مكانة ا١ترأة إضافة إٔب ٖتقيق مستويات جٌيدة ُب ا١تؤشرات كالدراسات العا١تية
إٯتانا بدكر ا١ترأة من طرؼ السلطات العليا إ٪تا ٣ترد ٕتميل للدٯتقراطية ُب اٞتزائر كإستمالة العنصر النسوم 

". كإستغبللو، ككذا يعٌد ٘تييعا للعمل للسياسي
 كحسب رأيي، تعٌد مشاركة ا١ترأة ُب اٟتياة السياسية مرىونة بًتكيبة اجملتمع اٞتزائرم من جهة كنزكال عند 

فإف الٌرىاف األساسي لذلك ىي ... قضية التمثيل الفعلي للمجتمع كالذم يعٌد العنصر النسوم جزءا ىاما منو
الذىنية الذكورية ٕتاه ىذه القضية إذ أف الذىنية اٞتزائرية اليـو غَت جاىزة جاىزية تامة إلشراؾ العنصر النسوم 

ا٢تيئة الناخبة ُب كوف إقرار اٟتقوؽ السياسية للمرأة ُب كفيما يلي ٘تثبلت . بشكل كامل ُب اٟتياة السياسية
 .التشريعات الوطنية يعٌد ضمانا لتحقيق ٘تكينها سياسيا

رأي الهيئة الناخبة في كون إقرار الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الوطنية يعّد : 41الجدول رقم
 ضمانا لتحقيق تمكينها سياسيا

 ىل يكفي إقرار الحقوق السياسية   المستوى التعليمي المجموع
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 للمرأة في التشريعات الوطنية ؟ آخر جامعي ثانوي متوسط ابتدائى
 نعم  الجنس ذكر 4 132 9 11 0 156
 انثى 4 92 4 1 2 103
 المجموع 8 224 13 12 2 259
 ال  الجنس ذكر 2 144 15 1 2 164
 انثى 7 91 5 0 1 104
 المجموع 9 235 20 1 3 268

 ال شئ الجنس انثى   2       2
 المجموع   2       2

 المجموع  الجنس ذكر 6 276 24 12 2 320
 انثى 11 185 9 1 3 209
 المجموع 17 461 33 13 5 529

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
تظهر النتائج أف العينة من ا٢تيئة الناخبة انقسمت إٔب شٌقُت بُت موافق كرافض، حيث بلغ عدد من أٌيد 

 مفردة أم بفارؽ طفيف، كمن ٙتة فالتشريع الوطٍت 268 مفردة بينما رفض الفكرة حوإب259ذلك الرأم حوإب
. حسبهم بإمكانو نسبيا أف يكوف ضمانا لتمكُت ا١ترأة سياسيا

 وآلية التمييز االيجابي 12/03القانون العضوى : الفرع الثاني
 ادد لكيفيات توسيع 03-12 مكرر صدر القانوف العضوم 31 من أجل تطبيق فحول ا١تاٌدة 

، باإلضافة إٔب صدكر قوانُت أخرل ذات الصلة لتٌكرس ىذا اٟتق منها 1حظوظ ٘تثيل ا١ترأة ُب اجملالس ا١تنتخبة
 12/03ال يسعنا ىنا إعادة سرد مواد القانوف العضوم . 2 ا١تتعٌلق باالنتخابات01-12القانوف العضوم 

                                                           
، 49 ادد لكيفيات توسيع حظوظ ٘تثيل ا١ترأة ُب اجملالس ا١تنتخبة، اٞتريدة الرٝتية، السنة 2012 جانفي 12 ا١تؤرخ ُب 03-12القانوف العضوم  1

. 2012 جانفي 14، الصادرة ُب 01العدد 
. 2012 جانفي 14، الصادرة ُب 01، العدد 49 ا١تتعٌلق باالنتخابات، اٞتريدة الرٝتية، السنة 01-12القانوف العضوم  2
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، غَت أف استقراء مواده تبٌُت أف نظاـ الكوتا أك اٟتصة الذم اعتمدتو 01الثمانية، إذ ٯتكن الرجوع إٔب ا١تلحق رقم 
: اٞتزائر يٌتسم ٔتايلي

ىي نظاـ مدرج ُب القانوف أم حصة قانونية، لكن ُب ظٌل ىـر تدرٌج القوانُت ىي ليست حصة -
 مكرر من التعديل 31دستورية بصورة مباشرة، بل بصورة غَت مباشرة نظرا الندراجها ٖتت أحكاـ ا١تادة 

. 2008الدستورم ؿ
٬تب أف ال يقٌل عدد " من القانوف ا١تذكور أعبله 02ىي نظاـ اجبارم، يستشف ذلك من عبارة ا١تادة -

 كجوبا 02كٗتصص النسب اددة ُب ا١تادة ... توزع ا١تقاعد: "03، ككذلك صياغة ا١تاٌدة ..."النساء 
.  1"للمًتشحات حسب ترتيب أٝتائهن ُب القوائم الفائزة

ىي نظاـ ٮتٌص آلية االنتخاب، تعمل على ا١تستول اٟتزيب أم قوائم األحزاب باألساس، ألف -
ال )الًتشيحات اٟترٌة معنية لكن حجمها ليس ْتجم األحزاب السياسية، كهتدؼ للتأثَت على النظاـ االنتخايب

. 2، لذا ٯتكن اعتبارىا آلية قانونية كحزبية ُب الوقت ذاتو(ٗتٌص إذف آلية التعيُت
ىي آلية مزدكجة ُب اٞتزائر، يتم إعما٢تا مٌرتُت، األكٔب على مستول القوائم االنتخابية للًتشيحات -

، لكن كاف ينبغي (03حسب ا١تادة)، كالثانية على مستول القوائم الفائزة عند توزيع ا١تقاعد(02حسب ا١تادة)
، ألف إعماؿ "إذا أمكن ذلك" عبارة 03على ا١تشرٌع ُب ىذه اٟتالة األخَتة  أف يضيف ُب هناية صياغة ا١تاٌدة 

النسب على مستول القوائم الفائزة ال يتٌم إال إذا كاف عدد ا١تقاعد الفائزة ٯتكن أف تطبق عليو النسبة ا١تعنية، 
.  3فوز القائمة ٔتقعد كاحد ال ٯتكن تطبيق عليو أم نسبة: مثاؿ

ىي نظاـ يقـو على نسب متفاكتة كمتدرجة، أم ٓب يدرج ا١تشرع اٞتزائرم نسبة كاحدة للحصة النسائية -
. ، على مستول ٚتيع اجملالس ا١تنتخبة(عكس العديد من الدكؿ)

ىي نظاـ غَت مقٌيد ٔتدة زمنية ٤تددة من ا١تشرع، أم ال يبدك أنو نظاـ مرحلي، كما يتم عادة العمل -
. هبذه اآللية

                                                           
 .46 جانفي، ا١ترجع السابق، ص12 ا١تؤرخ ُب 03-12القانوف العضوم   1

 04-12 ادد لكيفيات توسيع حظوظ ٘تثيل ا١ترأة ُب اجملالس ا١تنتخبة، كنصوص القانوف العضوم 03-12 بالرجوع إٔب القانوف العضوم  2
 .لؤلحزاب السياسية

 .٤218ترز مربككة، ا١ترجع السابق، ص  3



بن رحو بن عالل سهام. د  .دراسة في األطر النظربة والميدانية: التمكين السياسي للمرأة الجزائرية 

 

ألمانيا_برلين .المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 208  

 

الدكلة اٞتزائرية انتهجت سياسة فرض الكوتا النسائية كإصبلح سياسي، من باب مسايرة العصرنة، -
. كأيضا مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة ُب ظٌل الوزف الدٯتوغراُب الكبَت الذم ٖتتلو النساء ُب اٞتزائر

ىذا كيتضح من مواد القانوف العضوم أف ٣تلس األمة غَت معٍت بنظاـ اٟتصة النسائية، األمر الذم سيؤثر 
سلبا على ا١تشاركة السياسية للمرأة، ىذا مع مبلحظة توسيع ٘تثيل ا١ترأة على مستول اجمللس الشعيب الوطٍت، لكن 

النسبة  بقيت نفسها ُب ٣تلس األمة، فهل ىذا يعٍت أف ا١تشرع ال يريد دكرا للمرأة ُب ىذا اجمللس؟ أـ أف طريقة 
   .انتخاب األعضاء ىي اليت ٖتوؿ دكف تطبيق نظاـ الكوتا ضمنو؟

 10نسبة تواجد النساء بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة بعد انتخابات : 42الجدول رقم 
 :12012ماي 

 2017                                                          2012المجالس المنتخبة 

النسبة عدد مقاعد النساء عدد األعضاء  
 31.6 146 462المجلس الشعبي الوطني 

 6.94 10 144مجلس األمة 
 /http://www.interieur.gov.dzموقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية : المصدر

كقد ًٌب تعليل ىذا الٌتفاكت بُت التمثيل النسوم باختبلؼ ٪تط االقًتاع بُت اجمللس الشعيب الوطٍت ك٣تلس 
من بُت )األمة، حيث ُب األكؿ يتم باقًتاع مباشر على القائمة، أما ُب الثاين يكوف ٪تط االقًتاع غَت مباشر 

كليس على القائمة، كمن ٙتٌة يعيق ىذا النمط كصوؿ ا١ترأة إٔب ىذا  (ا١تًتشحُت من اجملالس الشعبية الوالئية كالبلدية
لكن كلرٔتا ستؤثر آلية التعيُت للثلث الرئاسي ا١تخولة لرئيس اٞتمهورية ُب ٖتسُت كضعية مشاركة ا١ترأة . 2اجمللس

. مستقببل
الواقع أف ىذا القانوف أسفر كذلك عن تعزيز تواجد النساء ُب اجملالس الشعبية اٌلية البلدية كالوالئية ُب 

: ، كىذا ما تعكسو ا١تعطيات التالية2012

                                                           
 .12/01/2014 بتاريخ /http://www.interieur.gov.dzعن موقع كزارة الداخلية كاٞتماعات الية 1
توسيع حظوظ مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة أو تحقيق المساواة عن طريق التمييز  بن طيفور نصر الدين، عمار عباس، 2

. 89، ص 2013، جواف 10، العدد٣تلة األكادٯتية للدراسات االجتماعية كاالنسانية، اإليجابي

http://www.interieur.gov.dz/
http://www.interieur.gov.dz/
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 29نسبة تواجد النساء بالمجالس الشعبية البلدية والوالئية بعد انتخابات : 43الجدول رقم
: 12012نوفمبر 

 2017                                                          2012المجالس المنتخبة المحلية 

عدد النساء عدد النساء المترشحات عدد المقاعد 
المنتخبات 

النسبة 

 %16.49 4120 32100 24891المجالس الشعبية البلدية 
 %29.54 595 8838 2004المجالس الشعبية الوالئية 

 /http://www.interieur.gov.dzموقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية : المصدر
 

 %29.54يبلحظ من اٞتدكؿ أف نسبة النساء ا١تنتخبات على مستول اجملالس الشعبية الوالئية بلغت 
 على مستول اجملالس الشعبية البلدية، كىذا يدٌؿ على أف حظوظ ا١ترأة ُب الفوز %16.49بينما ٓب تتجاكز 

بالرغم من أٌف العمل البلدم ىو األنسب للمرأة كونو عمبل . ٔتقاعد ُب اجملالس البلدية أقل من تلك الوالئية
اجتماعيا قبل أف يكوف سياسيا ألنو يهتٌم بانشغاالت ا١تواطنُت االجتماعية مباشرة، كما تعًتؼ األحزاب بأف 

البلديات ىي بوابة ٟتشد الدعم كتكثيف النفوذ كالقوة االنتخابية كمن ٌٍب كاف البٌد لؤلحزاب أف تأخذ ذلك بعُت 
، غَت أف ما الحظتو ُب اآلكنة األخَتة أف األحزاب 2012 نوفمرب 29االعتبار قبل االنتخابات الية الفارطة ُب 

السياسية قد استفادت من التجربة السابقة كىي تعمل حالٌيا على حشد الدعم من خبلؿ استقطاب النساء 
لبلنضماـ لصفوفها خاصة النساء ذكات التأىيل العلمي ا١ترتفع إٯتانا منهم بتحسُت صورة أحزاهبم أماـ الرأم العاـ 

. اٌلي كٖتفيزا للمرأة ا١تثقفة ألف ٗتًتؽ السقف الزجاجي ك٘تارس حٌقها ُب العمل السياسي
كىنا ٬تب التوضيح أف القانوف ٓب يستقر على نسبة الثلث النسائي اليت اشًتطها مشركع اٟتكومة ُب كٌل 

قائمة الًتشيحات اٟترة أك ا١تقٌدمة من قبل اٟتزب السياسي، كىذا يدٌؿ على أف ا١تشرع أخذ بعُت االعتبار 
البلديات الصغَتة كا١توجودة عادة ُب مناطق اٞتنوب كبعض ا١تناطق اافظة، كاليت تنبأ بصعوبة تقبل العنصر 

                                                           
 .12/01/2014 بتاريخ /http://www.interieur.gov.dzعن موقع كزارة الداخلية كاٞتماعات الية  1
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، باستثناء البلديات ا١توجودة 1 مقعد19النسوم فيها، كىي البلديات اليت يقل عدد أعضاء ٣تلسها البلدم عن 
. ٔتقرات الدكائر

 زيادة على ذلك، ال يقتصر األمر على ٗتصيص نسبة للعنصر النسوم ُب قوائم الًتشيحات، بل ٯتتٌد 
كذلك إٔب عملية توزيع ا١تقاعد، حيث ٗتٌصص نفس النسبة من ا١تقاعد كجوبا للمًتشحات حسب ترتيب 
أٝتائهن ُب القوائم الفائزة، كما تبٌت مبدأ ا١تناصفة ُب حالة حصوؿ القائمة على مقعدين يوٌزعاف كجوبا بُت 

. 2اٞتنسُت حسب ترتيب األٝتاء ضمن ىذه القائمة
كمن ٙتة طرحت الدراسة سؤاؿ آخر يرتبط بدكر ا١ترأة ُب العملية السياسية كمرشحة، كبالتإب جاءت 

: النتائج كالتإب
 
 
 

 كمرشحة: تمثالت العينة من الهيئة الناخبة عن دور المرأة في العملية السياسية : 44الجدول رقم 

%النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير  

ىل تعتقد أن دور المرأة في 
كمرشحة؟: العملية السياسية  

 36.9 195 ىام وضروري
 28.3 150 ثانوي
 34.8 184 رمزي

 100 529 المجموع

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر

                                                           
كاعتبارا أنو إذا كاف ا١تشرع ٓب يقصد كفق أحكاـ الفقرة الثالثة من ا١تادة الثانية من القانوف العضوم اقصاء ا١ترأة من حق التمثيل ُب اجملالس ا١تنتخبة ُب 1

ىذه البلديات، بل سٌنها لتفادم رفض قوائم ا١تًتشحُت إذا ٓب تتضمن عددا كافيا من النساء بسبب القيود االجتماعية كالثقافية، فإف أحكاـ ىذه الفقرة 
، رسالة دكتوراه غَت منشورة ُب القانوف آليات إرساء دولة القانون في الجزائرعن ٤تمد ىاملي، . تعترب مطابقة للدستور شريطة مراعاة ىذا التحفظ

. 321، ص2012-2011العاـ، كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمساف،
 .90بن طيفور نصر الدين، عمار عباس، ا١ترجع السابق، ص 2
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 يوضح اٞتدكؿ أف آراء ا٢تيئة الناخبة جاءت متقاربة من الناحية العددية كانقسمت إٔب ثبلثة فئات 
تباينت مواقفها ٕتاه دكر ا١ترأة كمرشحة ُب العملية السياسية، إذ بلغت فئة من اعتربكه ىاـ كضركرل نسبة 

كقد أجريت ٣تموعة .  جعل منو دكرا رمزيا ال أكثر34.8ثانوم أما ماقٌدر ب % 28.3بينما اعتربه % 36.9
من ا١تقاببلت مع ٣تموعة من النساء الٌلواٌب ترٌشحن سابقا لبلنتخابات كفزف ٔتقاعد ُب اجملالس ا١تنتخبة قٌدر 

 امرأة منتخبة على ٥تتلف ا١تستويات من اجملالس الشعبية البلدية كالوالئية كاجمللس الشعيب 38عددىن ْتوإب 
الوطٍت كمن ٥تتلف كاليات الوطن، كقد طرحت عليهن ٚتلة من األسئلة تتعلق ٔتسارىن السياسي قبل كبعد 

 امرأة منتخبة أف عامل الثقة ُب النفس كالرغبة ُب منافسة الرجل ُب 35الًتشح، كمن نتائج ذلك أف أعربت حوإب
اٟتياة السياسية كا٠تربة ا١تكتسبة ُب ٣تاؿ العمل اٞتمعوم سا٫تا لدرجة كبَتة ُب اٗتاذىن قرار الًتشح ُب 

االنتخابات بينما اعتربف أف ا١تسؤكلية العائلية كانت عامبل مثبطا ٢تن لصعوبة التوفيق بُت ا١تسؤكلية ا١تزدكجة داخل 
. كخارج البيت العائلي

 امرأة منتخبة إٔب رغبتهن ُب ا١تشاركة ُب القرارات 28أما عن دكافعهن لتقدًن الًتشح فقد أرجعتو حوإب 
 مفردة إٔب دافع ٖتسُت مستول معيشة ا١تواطنُت ُب ا١تنطقة اليت 38العامة كصياغة السياسيات العامة، كحوإب 

ينتمُت إليها كما عزت األغلبية ذلك إٔب خدمة الصاّب العاـ، ىذا كنفت ٚتيع ا١تستجوبات أف يكوف ٖتسُت 
 منتخبة كمًتشحة إٔب أهنن 36ا١تستول ا١تعيشي ا٠تاص دافعا ٢تن لدخوؿ ا١تعًتؾ السياسي، بينما أعربت حوإب 

ٓب يلقُت الدعم الكاُب من األحزاب اليت ينتمُت إليها بينما استفدف مباشرة من نظاـ اٟتصص أم الكوتا من جهة 
. كشبكات اجملتمع ا١تدين الداعمة لتطوير القيادات النسائية 

 ا١تتضمن توسيع 2012جانفي12 ا١تؤرخ ُب 03-12كىنا نطرح تساؤال ىل ساىم القانوف العضوم 
حظوظ مشاركة ا١ترأة ُب اجملالس ا١تنتخبة ُب ٕتسيد مبدأ ا١تساكاة اٟتقيقية بُت ا١ترأة كالرجل؟، كقد إرتأيت سرب أراء 

 :ا٢تيئة الناخبة من خبلؿ الدراسة ا١تيدانية حوؿ السؤاؿ ا١تطركح، فكانت النتائج كاآلٌب
 المؤرخ في 03-12تمثالت الهيئة الناخبة عن تجسيد القانون العضوي : 45الجدول رقم

 المتضمن توسيع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة مبدأ المساواة الحقيقية 2012جانفي12
 :حسب متغيري النوع والمستوى التعليمي  بين المرأة والرجل

في رأيك ىل جسد القانون   المستوى التعليمي المجموع
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 المؤرخ في 03-12العضوي آخر جامعي ثانوي متوسط ابتدائى
مبدأ المساواة 2012جانفي12  

 نعم النوع  ذكر 1 99 9 5 1 115
 انثى 1 79 3 1 2 86
 المجموع 2 178 12 6 3 201
 ال  النوع ذكر 5 177 15 7 1 205
 انثى 10 104 6 0 1 121
 المجموع 15 281 21 7 2 326
 ال شئ النوع انثى   2       2
 المجموع   2       2
 المجموع النوع ذكر 6 276 24 12 2 320
 انثى 11 185 9 1 3 209
 المجموع 17 461 33 13 5 529

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
 أنثى أجابوا بنعم عن 86 ذكر ك115 مفردة من بينها 201باستقراء النتائج يتضح جليا أف ما يعادؿ 

 أنثى كىم ٯتثلوف األغلبية، ضف إٔب 121 ذكر ك205 مفردة منهم 326السؤاؿ، بينما أجاب بالنفي حوإب 
 جامعية على كوف القانوف العضوم ٬تٌسد مبدأ ا١تساكاة بينما رفض ذلك ما قٌدر 79 جامعي ك99ذلك موافقة 

.  جامعية104 جامعي ك177ب 
كٯتكن تعليل ذلك بأف األغلبية من ذكم ا١تستول اٞتامعي كاعية بأف نظاـ الكوتا الذم أقره القانوف 

 ال ٭تقق ا١تساكاة بل ىو إجراء مرحلي، كال ينبغي أف يؤخذ كشكل من أشكاؿ ا١تشاركة، إ٪تا 03-12العضوم 
كوف ىذا القانوف يبقى مقتصرا على ٖتقيق ا١تشاركة على . كوظيفة مؤقتة زمنيا من أجل تفعيل دكر ا١ترأة السياسي

. مستول اجملالس ا١تنتخبة بصفة خاصة كليس ا١تشاركة السياسية بصفة عامة
من ناحية أخرل، التمكُت اٟتقيقي يعٍت أف تصل إٔب مراكز صنع القرار كاجملالس ا١تنتخبة نفس ا١ترأة اليت 
كانت ستصل إٔب ىذه ا١تناصب لوال ٦تارسة التمييز عليها، كمن ٙتة ففرض نظاـ اٟتصة على األحزاب مثبل جلب 
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ُب حُت  (كعبلقة القرابة مثبل)إٔب قوائمها شخصيات ال عبلقة ٢تا هبذه األحزاب سول أهٌنا بديل ا١ترٌشح األصلي 
. ، فهذا ىو التمييز بعينو1تقصى الكفاءات لغياب ثقافة التمكُت كعامل ا١تصلحية داخل جهاز اٟتزب نفسو

ناىيك عن أف تطبيق ىذا القانوف أسفر عن تواجد بعض النساء ٔتستول ثقاُب كعلمي ضعيف، كما أف 
بعضهن ال تتوفر فيهن الشركط الضركرية ١تمارسة ا١تهاـ النيابية كعلى رأسها التشريع كالرقابة على عمل اٟتكومة، 
مع أف االستثناء اليؤخذ بو،  إال أف  تطبيق القانوف على كجو السرعة ٔتٌدة قدرىا أربعة أشهر منذ صدكره، جعل 

. 2017-2012الكٌم يطغى على الكيف ُب ىذه العهدة التشريعية 
على عكس ما اعتقده أغلبية العينة من ا٢تيئة الناخبة، دٌعمت النساء ا١تنتخبات اللواٌب استجوبتهن ُب 

كيف تعتربين إجراء التمييز اال٬تايب أك : ا١تقاببلت بقوة آلية التمييز اإل٬تايب، فكانت إجابتهن على السؤاؿ التإب
: الكوتا؟ كما ىو موٌضح ُب اٞتدكؿ التإب

 
 
 

: تمّثالت النساء المنتخبات حول تطبيق آلية التمييز اإليجابي أو الكوتا :  46الجدول رقم
ال أوافق العبارة 

إطالقا 
أوافق الي ال أوافق كثيرا 

حد ما 
أوافق بدرجة 

كبيرة 

وسيلة واقعية أمنة تضمن وصول المرأة الى المجالس 
المنتخبة وقيادة األجهزة اإلدارية والقضائية 

00 00 00 38 

الحداث تغيير نوعى في العمل السياسي النسوى 
والتخلص من الفجوة النوعية بين الجنسين 

00 00 00 38 

إجراء مؤقت وبصفة استثنائية، البّد التخلي عنو بعد 
فترة مناسبة من الزمن 

28 02 04 04 

 08 29 01 00تمكين المرأة من مراكز صنع القرار كمدخل لالنتقال 

                                                           
. 184، ا١ترجع السابق، ص(٤ترر)، ُب عبد اإللو بلقزيزالمشاركة السياسية والتمكين السياسي للمرأة العربية، حالة الجزائر بورغدة كحيدة،  1
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في تكافؤ الفرص من الصيغة النظرية إلى الواقعية 
اإليفاء بمتطلبات االلتزام باالتفاقيات الدولية الخاصة 

بحقوق المرأة التي صادقت عليها الجزائر 
00 00 02 36 

توظيف نظام الكوتا لصالح زيادة مقاعد األحزاب، 
وتعزيز المحاصصة بين التكتالت السياسية في 

البرلمان واألجهزة التنفيذية  

38 00 00 00 

تجسيد الضمانات الفعلية ألىلية المرأة في تقّلد 
المناصب القيادية وممارسة الوظائف العامة على قدم 

المساواة مع الرجل دون تمييز 

01 35 02 00 

 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات التكرارات لإلستمارات بالمقابلة: المصدر
 مفردة اعتربف أف 38من خبلؿ استقراء نتائج ا١تقاببلت يٌتضح جلٌيا أف جٌل النساء ا١تنتخبات كعددىن 

كسيلة كاقعية آمنة تضمن كصوؿ ا١ترأة إٔب اجملالس ا١تنتخبة كقيادة األجهزة اإلدارية نظاـ اٟتصص أك الكوتا ىو 
كالقضائية، كاعتربنو آلية إلحداث تغيَت نوعى ُب العمل السياسي النسوم كالتخلص من الفجوة النوعية بُت 

 على كوف الكوتا إجراء مؤقت كبصفة استثنائية، البٌد التخلي عنو 28اٞتنسُت، بينما ٓب يوافق األغلبية كعددىن 
بعد فًتة مناسبة من الزمن نظرا لصعوبة امكانية دخوؿ ا١ترأة للمؤسسات التمثيلية ُب ظل العراقيل كالصعوبات 

االجتماعية كالثقافية اليت سبق أف تعٌرضنا إليها، ُب رأيهن السبيل الوحيد الذم عزٌز تواجدىن داخل ىذه 
 مفردة بدرجة كبَتة على فكرة أف تبٍت 36ا١تؤسسات ىو تطبيق ىذه اآللية القانونية ال غَت، كما كافقت حوإب 

اٞتزائر لنظاـ اٟتصص جاء من أجل اإليفاء ٔتتطلبات االلتزاـ باالتفاقيات الدكلية ا٠تاٌصة ْتقوؽ ا١ترأة اليت 
 مفردة على كوف الكوتا يعٌد ٕتسيد للٌضمانات الفعلية ألىلية 35صادقت عليها اٞتزائر، بينما ٓب يوافق حوإب 

ا١ترأة ُب تقٌلد ا١تناصب القيادية ك٦تارسة الوظائف العامة على قدـ ا١تساكاة مع الرجل دكف ٘تييز ألف حسبهٌن رغم 
النتائج اإل٬تابية  اليت أفرزىا ىذا التدبَت يبقى تدبَتا ٭تمل ُب طياتو عوامل التمييز كىو ال ٯتٌثل البثة ضمانا فعليا 
كحقيقيا بل ضمانا ملزما نابع عن إرادة سياسية مشٌبعة بامبلءات خارجية كخاضعة لضغوطات دكلية بالدرجة 

 .األكٔب
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من العينة أف تبٍت اٞتزائر لنظاـ الكوتا النسائية كوسيلة لتعزيز % 28من ناحية أخرل، لقد اعترب حوإب 
٦تن اعتربكىا ضركرة فرضتها % 72التمثيل السياسي النسوم ضركرة أملتها األكلويات الوطنية للتنمية مقابل حوإب 

: مثلما يعرٌب عنو اٞتدكؿ التإب. التزامات اٞتزائر الدكلية
  تمثالت الهيئة الناخبة حول تبني الجزائر لنظام الكوتا النسائية:47الجدول رقم

%النسبة المئوية  التكرار الفئة المتغير  

تبني الجزائر لنظام 
 الكوتا النسائية

 28 148 ضرورة أملتها األولويات الوطنية للتنمية
 72 381 ضرورة فرضتها التزامات الجزائر الدولية

 100,0 529 المجموع

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
  

كفعبل عكست نتائج الدراسة ا١تيدانية حقيقة ال مناص منها كىي أف اٞتزائر عملت على االنضماـ 
كالتصديق على العديد من االتفاقيات الدكلية كاإلقليمية، كا١تشاركة ُب ا١تؤ٘ترات الدكلية ا٠تاصة ٔتناقشة أكضاع ا١ترأة 

ال ٯتكن فصل اٞتهود الوطنية لًتقية ا١ترأة اٞتزائرية ؼ. عامة كاعتماد برامج كتوصيات ىذه ا١تؤ٘ترات الدكلية كتنفيذىا
ك٘تكينها من اٟتضور ُب الساحة السياسية الوطنية، عن اٞتهود الدكلية اليت ٢تا نفس الغاية، ألهنا امتداد طبيعي 

كال يسعنا ا١تقاـ ىنا لذكر كٌل االتفاقيات ألف سٌجل اٞتزائر حافل هبا، لذا سنخص بالذكر اتفاقية . لبلىتماـ با١ترأة
. سيداك اليت تعترب أ٫تها

 سنة على تصديق اٞتزائر على أىم إتفاقية دكلية ُب ىذا اجملاؿ كىي اتفاقية 20فعلى الرغم من مركر 
، مازاؿ النقاش حاد حو٢تا بُت من 19791سيداك ا١تتعلقة بالقضاء على ٚتيع أشكاؿ التمييز ضٌد ا١ترأة لسنة 

يعتربىا خطوة ىامة ُب ترقية حقوؽ ا١ترأة كٛتايتها من التمييز، كبُت من يعترب أهنا منافية ٠تصوصيات الشعب 
اٞتزائرم كعاداتو كتقاليده كأعرافو، لذلك كجب التنبيو إٔب أف اٞتزائر قد ٖتفظت ٔتناسبة التوقيع على ىذه االتفاقية 

على بعض بنودىا، كاليت قٌدرت اٟتكومة اٞتزائرية أهنا تتعارض مع ا١تنظومة القيمية كالدينية كاالجتماعية كالثقافية 
                                                           

 14 ا١تؤرخة ُب 03اٞتريدة الرٝتية رقم . ، مع التحفظ1996 جانفي 10 ا١تؤرخ ُب 03-96 كافقت اٞتزائر على ىذه االتفاقية ٔتوجب أمر رقم  1
. 1996 جانفي 22 مؤرخ ُب 51-96كانضمت لئلتفاقية ٔتوجب مرسـو رئاسي رقم . 1996جانفي 
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، 16، ا١تادة 4 فقرة 15، ا١تادة 02 فقرة 09، ا١تادة 02اٞتزائرية  كُب ىذا السياؽ جاء التحفظ على ا١تادة 
 .  منها29ا١تادة 

 كالذم عرٌبت ٔتقتضاه اٟتكومة اٞتزائرية على استعدادىا  02كيتعلق التحفظ األكؿ ٔتضموف ا١تادة 
 بالتزاـ الدكؿ 02لتطبيق أحكامها بشرط عدـ تعارضها مع أحكاـ قانوف األسرة اٞتزائرم، كيتعلق مضموف ا١تادة 

األطراؼ بشجب ٚتيع أشكاؿ التمييز ضد ا١ترأة، كانتهاج  سياسة تستهدؼ القضاء على التمييز ضد ا١ترأة، 
السيما ٕتسيد مبدأ ا١تساكاة بُت الرجل كا١ترأة ُب دساتَتىا الوطنية كتشريعاهتا، كتقنُت جزاءات تعاقب على 

، كيظهر من ىذا  1األعماؿ اجملسدة للتمييز، كاالمتناع عن االضطبلع بأم عمل أك ٦تارسة ٘تييزية ضد ا١ترأة
التحفظ حرص السلطات اٞتزائرية على اافظة على خصوصيات اجملتمع اٞتزائرم ُب ا١تسائل ا١تتعلقة باألحواؿ 

الشخصية، ذلك أف قانوف األسرة يستمد معظم أحكامو من الشريعة اإلسبلمية اليت تعترب ا١تصدر الثاين من 
 .مصادر التشريع ٔتقتضى ا١تادة األكٔب من القانوف ا١تدين

 بشقيها ا١تؤٌيد كا١تعارض كاليت عرٌبت عنها ا٢تيئة الناخبة جاءت ُب السابقةكٕتدر اإلشارة إٔب أف التمثبلت 
 أم قبل صدكر التعديل الدستورم األخَت ُب القانوف رقم 2015 إٔب غاية أكتوبر 2014الفًتة ما بُت أكتوبر 

كالذم أٌكد بدكره ُب فصلو الرابع ا٠تاص باٟتقوؽ كاٟتريات على ا١تساكاة . 2016 مارس 06 ا١تؤرخ ُب 16-01
كال ٯتكن التذرع بأم ٘تييز يعود إٔب سببو إٔب . كٌل ا١تواطنُت سواسية أماـ القانوف: "32أماـ القانوف ُب نٌص ا١تادة 

 كما أٌكد ا١تشرع 2."ا١تولد، أك العرؽ، أك اٞتنس، أك الرأم، أك أم شرط أك ظرؼ آخر، شخصي أك اجتماعي
تعمل : " اليت نصت على أف35 ُب ماٌدة جديدة ىي ا١تادة 2008 مكرر من التعديل السابق ؿ31فحول ا١تادة 

                                                           
 من االتفاقية اليت جاء فيها أف الدكؿ األطراؼ ٘تنح للمرأة حقا مساكيا ٟتق الرجل 02 فقرة 09كجب التذكَت بأف التحفظ الثاين يتعلق ٔتضموف ا١تادة 1

 جعل اٞتنسية اٞتزائرية األصلية لكل 2005فيما يتعلق ّتنسية أطفا٢تا، كقد أصبح ىذا التحفظ ُب حكم ا١تلغى باعتبار أف تعديل قانوف اٞتنسية سنة 
 . كلد مولود ألب جزائرم أك أـ جزائرية

 من االتفاقية اليت نصت على أف للمرأة اٟتق ُب اختيار مكاف إقامتها كسكنها، كىو ما يتعارض مع 04 فقرة 15أما التحفظ الثالث يتعلق با١تادة 
قانوف األسرة اٞتزائرم الذم يلـز ا١ترأة ا١تتزكجة باإلقامة ُب مسكن الزكجية، كىو التعارض الذم دفع اٟتكومة اٞتزائرية لئلعبلف على ٖتفظها على ىذه 

 . ا١تادة بغية اافظة على األعراؼ اٞتزائرية اليت تقضي على بأف تسكن ا١ترأة ا١تتزكجة مع زكجها كنتيجة حتمية كمنطقية لعقد الزكاج
 من االتفاقية ا١تتعلقة بالتزاـ الدكؿ األطراؼ ُب ضماف ا١تساكاة بُت الرجل كا١ترأة ُب كل ا١تسائل ا١تتعلقة بالزكاج، 16بينما التحفظ الرابع يتعلق با١تادة 

كسبب ٖتفظ اٞتزائر كما ُب اٟتاالت السابقة على اٟترص على اافظة خصوصية تنظيم األحواؿ الشخصية ُب اٞتزائر ا١تستمد من الشريعة اإلسبلمية 
. 296، ا١ترجع السابق، ص2015عن تقرير تنمية ا١ترأة العربية . كمن أعراؼ اجملتمع اٞتزائرم

 .10، ص2016 مارس 07، الصادرة ُب 14، اٞتريدة الرٝتية العدد2016 مارس 06 ا١تؤرخ ُب 01-16القانوف رقم  2
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ك٭تدد قانوف عضوم كيفيات . الدكلة على ترقية اٟتقوؽ السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ ٘تثيلها ُب اجملالس ا١تنتخبة
 أف الدكلة تشجع ترقية ا١ترأة ُب مناصب 36كأضاؼ التعديل الدستورم األخَت ُب ا١تاٌدة ". تطبيق ىذه ا١تادة

كُب ذلك تأكيد كإقرار بأف ا١تنظومة القانونية ال . ا١تسؤكلية ُب ا٢تيئات كاإلدارات العمومية كعلى مستول ا١تؤسسات
. تعارض كال ٘تنع البتة مشاركة ا١ترأة ُب اٟتياة السياسية على ٥تتلف ا١تستويات

كما أف التشريع يعٌد ٔتثابة مرآة للمجتمع، كالنظاـ القانوين ىو انعكاس للبٌت السياسية كاالجتماعية 
لذلك فإف ما تتضمنو التشريعات كالقوانُت كاألنظمة من أحكاـ كمواد كبنود، يرسم دكر ا١ترأة كالرجل . كاالقتصادية

كمن ىنا، غالبا ما ٭تتول النظاـ القانوين على . معا ُب األسرة أك اجملتمع، سواء اٌتسم ذلك بالتمييز أك ا١تساكاة
كقد يكوف إما كسيلة لبقاء الوضع على ما ىو . الرؤية االيديولوجية للمشركع اجملتمعي كالعبلقات االجتماعية فيو

. عليو أك فرصة للتغيَت
 
 
 
 

الرىانات المستقبلية : الفرع الثالث
من أجل اقًتاح االسًتاتيجيات ا١تمكنة لتحقيق التمكُت السياسي للمرأة، إرتأيت أف أسرب ٘تثبلت العينة 

من ا٢تيئة الناخبة حوؿ مدل تطابق النص القانوين اٞتزائرم مع ا١تمارسة السياسية للمرأة ُب اٞتزائر،  فكانت نتائج 
: ذلك ما يلي

تمثالت العينة من الهيئة الناخبة حول مدى تطابق النص القانوني الجزائري مع : 48الجدول رقم
واقع الممارسة السياسية للمرأة في الجزائر 

يتطابق النص القانوني مع واقع    المستوى التعليمي المجموع
 آخر جامعي ثانوي متوسط ابتدائى الممارسة السياسية للمرأة في الجزائر

 موافق  الجنس ذكر 2 40 4 6 0 52
 انثى 1 33 2 0 1 37
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 المجموع 3 73 6 6 1 89
 غير موافق  الجنس ذكر 3 167 12 3 2 187
 انثى 8 100 5 1 1 115
 المجموع 11 267 17 4 3 302
 ال أعرف  الجنس ذكر 1 69 8 3 0 81
 انثى 2 52 2 0 1 57

 المجموع 3 121 10 3 1 138
 المجموع  الجنس ذكر 6 276 24 12 2 320
 انثى 11 185 9 1 3 209
 المجموع 17 461 33 13 5 529

 SPSS .V 23 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر
 مفردة كافقت على التطابق بُت النٌص كالواقع، بينما  أجابت 89 يتضح من اٞتدكؿ أف ما يقٌدر ب

كبالتإب ٓب ٕتـز رأيها ُب ا١توضوع بينما ٓب توافق أغلبية ا١تبحوثُت أم ما يعادؿ " ال أعرؼ" مفردة ب138حوإب 
 مفردة على تطابق النص القانوين مع كاقع ا١تمارسة السياسية للمرأة ُب اٞتزائر نظرا للفجوة النوعية اليت يٌتسم 302

كحسب . هبا الواقع اٞتزائرم الذم يناُب التطبيق، فإقرار اٟتقوؽ كحده ليس كاؼ لضماف ٘تكينها سياسيا
ا١تبحوثُت يعترب ٘تكُت ا١ترأة سياسيا ُب التشريعات الوطنية غَت كاؼ ذلك ألف ىتو التشريعات غَت مكٌرسة ُب 

الواقع العملي، كال هتدؼ إٔب ٘تكُت ا١ترأة بدرجة أساسية كشريك ُب صناعة السياسة العامة للدكلة بقدر ما ىي  
كىناؾ من . مرتبطة بتوظيفها سياسيا ُب االنتخابات كوهنا ٘تثل قطاعا كشر٭تة ٘تثل أكثر من نصف ا٢تيئة الناخبة

اعترب ا١تمارسة السياسية ثقافة أك تنشئة ك ليست إلزاـ  قانوين، كوف نظاـ اٟتصص فتح الباب للمشاركة النسوية، 
لكنو كرس الرداءة على حساب الكفاءة، كاقراره كبداية لدٯتقراطية صاعدة مقبوؿ لكن ا٠توؼ من تكريس نظاـ 

 كإصدار 2008فضبل على أف ا١ترأة اٞتزائرية حققت مكتسبات سياسية قبل إقرار التعديل الدستورم لسنة . أعرج
 ٔتعٌت أف ٖتقيقها للعديد من ا١تكتسبات ٓب ٭تتج إٔب نظاـ ااصصة بل كاف نإتا عن 03-12القانوف العضوم 

. مبدأ اٞتدارة كاالستحقاؽ
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لذا كجب كسب الرىاف كسٌد الفجوة بُت النٌص كالواقع، كلن يتأتى ذلك إال بالعمل على تفعيل دكر 
األحزاب السياسية كاٞتمعيات النسوية، عرب تفعيل العضوية النسائية ضمن تركيبتها من خبلؿ كضع برامج كخطط 

: عمل تستهدؼ 
٘تكُت ا١ترأة للوصوؿ إٔب ا١تواقع القيادية داخل األحزاب السياسية للمشاركة ُب صنع قراراتو بكٌل جدارة -
 04-12، كىذا ما نٌص عليو قانوف األحزاب رقم (..رئاسة حزب، ا١تكتب السياسي، اللجنة ا١تركزية)كاستحقاؽ 

. 2012 جانفي 12ا١تؤرخ ُب 
تكريس التنشئة السياسية للمنخرطُت داخل األحزاب بصفة عامة كالعنصر النسوم بصفة خاصة هبدؼ -

بناء الشخصية السياسية للمرأة كتأىيلها سياسيا، من خبلؿ كضع برامج خاصة بالسياسات الًتبوية كالتعليمية 
كاإلعبلمية كالثقافية من شأهنا تدريب كتكوين كتأىيل القيادات النسائية ٠توض غمار السياسة، ٦تا سيؤٌدم 

بالتأكيد إٔب تطوير اإلطار الثقاُب كاالجتماعي، ُب إتاه االلتزاـ ٔتبادلء ا١تواطنة كمكافحة التمييز النوعي كصوال 
. إلرساء ثقافة ا١تساكاة كالعدالة االجتماعية

العمل على رفع مستول كعي ا١ترأة اٞتزائرية كتعريفها ْتقوقها كبإمكاناهتا كقدراهتا كتنمية حٌس ا١تواطنة -
لديها، كتدريبها على مهارات القيادة كاإلدارة كصنع القرار كالتخطيط كالتفاكض كاالتصاؿ كالقدرة على التأثَت من 

. خبلؿ غرس قيم التنشئة الصحيحة بداية من األسرة الذم ينتج بدكره ٘تكينا اقتصاديا كاجتماعيا
تفعيل دكر اإلعبلـ بأنواعو ا١تختلفة خاصة اإلعبلـ اٞتديد إلثارة قضايا ا١ترأة السياسية، علما أف - 

اإلعبلـ حالٌيا يعٌمق من الصورة النمطية للمرأة، كمن شأف توٕب النساء مناصب صنع القرار ُب ا١تؤسسات 
. 1اإلعبلمية أف يعزز من إمكانياهتا من أجل التأثَت ُب اجملاؿ العاـ

من خبلؿ ا١تقاببلت مع النساء ا١تنتخبات، اقًتحت عليهن  ٚتلة من ا١تبادرات اليت قد تساىم بطريقة ما 
: ُب الرفع من مستول التمثيل السياسي النسوم كما ىو مبٌُت ُب اٞتدكؿ أدناه، فكانت آراؤىن كالتإب

تمثالت النساء المنتخبات حول تأثير بعض المبادرات على المشاركة السياسية للمرأة  : 49الجدول رقم 

                                                           
، ص 2014مركز دراسات الوحدة العربية،: بَتكت).أولوية التمكين: التنمية اإلنسانية العربية في القرن الواحد والعشرونهبجت القرين كآخركف،  1
. 204-200ص
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تؤثر الي حد ال تؤثر كثيرا ال تؤثر إطالقا العبارة 
ما 

تؤثر بدرجة 
كبيرة 

 38 00 00 00تفعيل نظام الكوتا داخل األحزاب السياسية 
 03 04 30 01تأسيس شبكة نسوية داخل األحزاب السياسية 

 38 00 00 00وضع برامج تدريب للقيادات النسوية 
تدعيم المجتمع المدنى بما في ذلك الجمعيات 

النسوية للمرأة 
00 00 35 03 

 38 00 00 00الدعم المادى للنساء في الحمالت االنتخابية 

 من إعدادنا  باالعتماد على مخرجات التكرارت لالستمارات بالمقابلة: المصدر
 يظهر من اٞتدكؿ أعبله أف النساء ا١تنتخبات اللواٌب ًٌب استجواهبن أٚتعن على ضركرة تفعيل نظاـ الكوتا

داخل األحزاب السياسية، ككضع برامج تدريب للقيادات النسوية؛ كما أصٌرين على التكوين السياسي ا١تعمق 
 إضافة إٔب توفَت الدعم ا١تادم للنساء ُب .للمرأة قبل تقدٯتها كمنتخبة، كإنتقاء ا١تنتخبات على أساس الكفاءة

. اٟتمبلت االنتخابية من أجل الرفع من مستول ا١تشاركة السياسية للمرأة
كنظرا ألف النساء ا١تنتخبات ىٌن ا١ترآة العاكسة للتمثيل السياسي النسوم فبلبٌد من تفعيل دكرىن، كلضماف 
جودة أداءىن داخل ا٢تيئات التمثيلية ا١تنتخبة ٯتكن أف نقًتح عليهن القياـ باألدكار التالية كا١تتمثلة ُب ضركرة قياـ 
ا١تنتخبات ُب اجملالس السياسية التمثيلية بالدكر الرقايب كرصد التنفيذ كا١تتابعة ١تلئ الفجوة بُت القوانُت كتنفيذىا، 

ككذا العمل على ٚتع ا١تعلومات كالبيانات كالقياـ باألْتاث القانونية لدعم مشاريع القوانُت كالتشريعات اليت تقدـ 
للمجلس التشريعي كاجملالس الٌية األخرل كٚتيع القوانُت كالتشريعات اليت ىي ُب صاّب ا١ترأة،  كدراسة مواد 

مع التأكيد على التفسَت .السيداك كتوضيحها حسب كل مادة، كالتعامل معها كفق ما ٮتدـ ا١ترأة كاألسرة كاجملتمع
كهبذا الصدد . ا١تستنَت للشريعة، كىذه التوصية مهمة جٌدا لضماف كٛتاية حقوؽ ا١ترأة اليت كفلها ٢تا ديننا اٟتنيف

. البٌد من إنشاء مراصد كطنية ألكضاع ا١ترأة ٔتا ُب ذلك البيانات كاإلحصاءات ا١تفصلة حسب نوع  اٞتنس
كالقياـ .   إضافة إٔب اإلقتداء بتجارب ناجحة ُب الدكؿ ا١تتقدمة اليت تتبوأ فيها ا١ترأة مناصب قيادية

دكف اغفل الًتكيز . ك٬تب تبٍت قضايا ناجحة (كالتواصل مع الناخبُت لتقدًن أفضل ا٠تدمات)باستطبلعات الرأم 
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على القضايا اليت هتٌم الناخبُت كليس بالضركرة أف تكوف قضية نسوية، ضف إٔب ما سبق كجب، إقامة شراكات 
مع اإلعبلـ كونو ٯتثل السلطة الرابعة كلو تأثَت عميق على الرأم العاـ من جهة كالسلطة اٟتاكمة من جهة أخرل 
من خبلؿ ا١تشاركة ُب برامج تلفزيونية كندكات إعبلمية مسموعة مرئية كملتقيات علمية، ك١تا ال استغبلؿ مواقع 

التواصل اإلجتماعي من أجل تكثيف التواصل مع شرائح ٥تتلفة من ا١تواطنُت لرصد انشغاالهتم كنقلها للسلطات 
مع تنظيم كعقد مؤ٘ترات صحفية، كاستخداـ كسائل اإلعبلـ اٟتديثة إلثارة الوعي أل٫تية دكر ا١ترأة اورم . العليا

كإنشاء مكتب إعبلمي خاص بالنساء ا١تنتخبات لنشر كتوزيع األعماؿ . كقضايا النوع االجتماعي ُب بناء الوطن
الناجحة كإصدار صفحات كمدكنات خاصة على االنًتنيت، كعقد كرش تدريبية الكتساب ا١تهارات للتعامل مع 

كتنظيم دكرات تدريبية لتمكُت ا١ترأة اقتصاديا من خبلؿ . اإلعبلـ بكل أنواعو كاإلعبلـ اجملتمعي بصفة خاصة
 .1ا١تشاريع ا١تدرٌة للدخل ككيفية البدء ٔتشاريع صغَتة

: باإلضافة إٔب ما سبق، ٯتكن إقًتاح اسًتاتيجيات شاملة لكٌل الشرائح النسوية تتمحور حوؿ
  ضركرة توفَت ا١تناخ ا١تبلئم للمرأة كدعمها من رؤساء الكتل كاألحزاب كالتيارات كإعطاءىا الفرص ا١تتكافئة

 .بإبداء اآلراء كمشاركتها الفٌعالة ُب اٟتوارات ا٢تامة
  اعتماد آليات داخل األحزاب كالتيارات تقـو على أساس خلق مراكز دراسية تيقدـ دراسات إحصائية

.  كْتوث ٗتص كاقع ا١ترأة سياسيا كٖتفيزىا على ا١تشاركة
  البٌد من استحداث ٞتنة مستقلة بعيدة عن التوجهات اٟتزبية تعمل بنزاىة تيكٌلف بوظيفة تقييم كدراسة

خلفيات األٝتاء من النساء كالرجاؿ ا١ترٌشحة كاليت تطرحها التيارات السياسية ُب االنتخابات القادمة، 
.  دراسة تعتمد الكفاءة كالقابلية كنزاىة العمل ألجل الوطن فقط

  استحداث كرشات عمل من الدكلة كالتيارات السياسية ُب ٣تاؿ التمكُت السياسي للمرأة كتطوير
 .مستواىا ككعيها الثقاُب ُب ىذا اجملاؿ

  دعم منظمات اجملتمع ا١تدين إلستحداث برامج سياسية كمناىج ٖتفيزية لتوعية ا١ترأة سياسيان. 
 تدريب كٖتفيز طالبات اٞتامعات على ا١تشاركة السياسية. 

                                                           
، ص 2013جواف /30/01 تقرير مؤ٘تر النساء القياديات ُب عصر التغيَت، ا١تنظم من ا١تعهد العراقي كمركز كدرك كلسن الدكٕب للباحثُت، األردف،  1

 .85-84ص 
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  البد من تشكيل ٞتنة نسوية ٗتٌص عضوات الرب١تاف أك من خارج العملية السياسية تعمل لذاهتا ٔتشركع
كطٍت متميز بعيدان عن كل الصراعات اٟتزبية ، مشركعان اجتماعيان أك اقتصاديان أك حىت تصاٟتيان خاصان 

. باللجنة النسوية
  إشراؾ ا١ترأة ُب ٣تاؿ التحٌكم بتكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاؿ فهذه التكنولوجيا توفر مركنة لكل فرد من

 .٘تكُت ا١ترأة سياسيا كاقتصاديا كاجتماعيا
  ٘تكُت األجهزة الوطنية ا١تعنية با١ترأة كالطفل بالصبلحيات كا١توارد ا١تالية كالبشرية كا١تؤسسية، كتفعيل دكر

 .ا١ترصد الوطٍت للمرأة
  ذات الصلة بقضايا ا١ترأة للنهوض  (الرٝتية كا١تدنية كالدكلية )التنسيق بُت ٥تتلف ا١تؤسسات االجتماعية

. بواقعها
كأخَتا كحسب رأيي القضية أعمق من ذلك، كوف ٘تكُت ا١ترأة سياسيا كتفعيل مشاركتها البٌد أف ٮتضع 

لًتسيخ ثقافة ا١تواطنة كتكريس التنشئة السياسية كالتأىيل السياسي، كىذا ما يتطلب إصبلح أكضاعها االجتماعية 
 .كالثقافية كاالقتصادية كاإلعبلمية كجزء اليتجزء من عملية إصبلح شامل لكل اجملتمع رجاال كنساء على السواء
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: خــــــــــــــاتمــــــــــــــة
 

ىا اٟتق ُب أف يشارؾ ُب اٟتياة /ة، بُت من لو/ة كغَت ا١تواطن/لطا١تا كضعت معايَت للتمييز بُت ا١تواطن
ىذا اٟتق، ككاف من أبرزىا معيار الطبقة اإلجتماعية، معيار اٞتنسية، معيار ا٠تربة  ىا/السياسية، كمن ليس لو

فبينما جعل التاريخ من ا١تعايَت الثبلث األكٔب مسلمات ال نقاش حو٢تا، ظٌل . التارٮتية كمعيار النوع أك اٞتندر
معيار النوع أك اٞتندر ا٠تاص با١ترأة معيارا إشكالٌيا تتجاذبو ا١تعتقدات كاألعراؼ كالتقاليد بالرغم من اإلقرار اليـو 

 .(...كاٟتٌق ُب اٞتنسية، كحق التصويت كالًتشح )ببديهيتو اٟتقوقية 
ىذا كتنتشر الفجوات بُت اٞتنسُت ُب العآب بأسره دك٪تا استثناء، السٌيما على صعيد ا١تشاركة السياسية 
ُب الدكؿ العربية، كقد ظهر ذلك جلٌيا ُب اٞتزائر ُب سنوات ما بعد اإلستقبلؿ مركرا بفًتة األحادية ككصوال إٔب 

مرحلة التعددية، غَت أف تلك الفجوات أصبحت أقل حٌدة ُب السنوات األخَتة بعد االنتخابات التشريعية 
كٗتتلف ىذه األطركحة عن البحوث العلمية كاألكادٯتية السابقة اليت سعت إٔب تفسَت الفجوة بُت . 2012

اٞتنسُت ُب ٣تاؿ ا١تشاركة السياسية ك٘تكُت ا١ترأة ُب العملية االنتخابية ُب كوهنا عاٞتت ا١توضوع على مستويات 
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. عٌدة منها ا١تستول ا١تفاىيمي كالفكرم كالنظرم كالعملي ا١تيداين من خبلؿ سرب توجهات ا٢تيئة الناخبة اٞتزائرية
. كللوقوؼ على ىذه ا١تستويات ًٌب ٕتسيم الدراسة من خبلؿ أربعة فصوؿ

على ا١تستول ا١تفاىيمي، توٌصلت الٌدراسة ُب فصلها األكؿ إٔب أف مصطلح ا١تشاركة السياسية ىو 
األكضح ُب التعبَت عن البعد السياسي للمشاركة النسوية، كذلك مقارنة بالعديد من ا١تصطلحات األخرل اليت 

تعاملت مع مشاركة ا١ترأة السياسية كجزء من الكٌل، ففي معناىا الواسع، ٖتيل ا١تشاركة إٔب العديد من اإلجراءات 
كالوسائل اليت تسمح للمواطنُت، نساء كرجاؿ، بأخذ نصيبهم ُب القرارات اليت تعٍت ٚتاعة ما كا١تسا٫تة ُب تسيَت 

كإثباثا للفرضية الفرعية األكٔب اليت كاف مضموهنا أنو يقتضي فهم كتفسَت كاقع مشاركة ا١ترأة ُب . الشؤكف العامة
الوسط السياسي اٞتزائرم معرفيا كمنهجيا عرب الثقافة السياسية كالتنشئة السياسية كأداة االستبياف على التوإب، فإنو 
ٯتكن القوؿ أف مسألة ا١تشاركة ُب العملية االنتخابية ال ٯتكن فهمها إال ُب إطار التصور العاـ الذم قد يساىم ُب 

ُب عبلقتهم بالشأف العاـ سياسيا كاف أـ ثقافيا أـ اجتماعيا، كىكذا ٯتكن - رجاال كنساء- توجيو أفعاؿ ا١تواطنُت
التأكيد على أنٌو كٌلما كاف اجملتمع دٯتقراطيا كتعٌدديا، كٌلما كانت ٣تاالتو العامة الثقافية كالسياسية كاإلجتماعية 

كُب نفس السياؽ، ٖتيل ا١تشاركة ُب العملية االنتخابية . أكثر انفتاحا كاستعدادا إلدماج أكرب عدد من أفراد اجملتمع
إٔب ٦تارسة ا١تواطنة السياسية اليت تسمح لؤلفراد باعتبارىم مواطنُت بالتمتع ْتقوقهم ا١تدنية كالسياسية البلزمة 

اإلنتخاب، األىلية ، الوصوؿ إٔب مواقع ا١تسؤكلية، اٟتريات العامة، اإلنتماء اٟتزيب كالنقايب، )لئلنتماء إٔب الوطن 
. (إْب...ا١تشاركة ُب اٟتمبلت االنتخابية

باإلضافة إٔب ىذا، تقـو ا١تشاركة ُب العملية االنتخابية خاصة على منطق ٖتديدم ال ٬تب االستهانة بو، 
إْب يسمح لو باٟتضور كالتعريف ..إٔب حزب سياسي أك نقابة أك ٚتعية- رجبل كاف أك امرأة- كوف انتماء الفرد

كعلى ىذا األساس ٧تد . بنفسو كعضو من اٞتماعة السياسية بكٌل ما ٗتفيو من قيم كمعايَت كرموز كأ٪تاط سلوؾ
أنو كٌلما كانت النساء منخرطات أك ناشطات ُب األحزاب كاٞتمعيات أك ا٢تيئات النقابية كٌلما كاف التزامهن 

كىكذا كٌلما كاف اإل٩تراط اإلجتماعي للمرأة كبَتا كٌلما كانت . با١تسار االنتخايب تسجيبل كترشيحا كتصويتا أكرب
كٯتكن إرجاع عزكؼ بعض النساء على اختبلؼ درجاهتٌن العلمية . مشاركتها ُب الشأف العاـ أكثر فاعلية كعقبلنية

كا١تهنية كاإلجتماعية عن ٦تارسة اٟتق ُب االنتخاب أك الًتشح أك تبوء مناصب ا١تسؤكلية إٔب ٚتلة من ا١تثبطات، إذ 
ترل معظمهن أف اجملاؿ العاـ كالشأف السياسي يٌتسم بالذكورية كخاضع للموركث الثقاُب البطريركي إضافة لكونو 
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غَت آمن بالنسبة للمرأة نظرا ١تا ٭تدث فيو من ٕتاكزات كما تتعرض لو النساء من عنف سياسي على مستول 
إضافة إٔب عوامل ذاتية خاصة با١ترأة ذاهتا ٕتعل منها خاضعة للممارسات التمييزية . التنظيمات السياسية ا١تختلفة

كعلى الرغم من .  بداعي رعاية األبناء أك االىتماـ باألسرة أك منع الزكج أك الوٕب من ٦تارساهتا ٟتقوقها السياسية
أ٫تية تأثَت ا١تستول التعليمي على ىذا ا١تستول، فإننا ال ٧تد مثل ىذه السلوكيات السلبية ا١تتعٌلقة بالعملية 

االنتخابية، إال لدل نوع من النساء اللواٌب يتمٌيزف أساسا بضعف ا٩تراطهن االجتماعي كانكفائهن حوؿ ٘تٌثل 
. اجتماعي منٌمط للمرأة ال يسمح ٢تا غالبا باستثمار قدراهتا ُب ما ىو فضاء مواطٌٍت عاـ

عبلكة على ذلك، ىناؾ عنصر آخر ال ٯتكن اغفالو عند دراسة ا١تشاركة ُب العملية االنتخابية كالسياسية 
عموما، يتمٌثل ُب التمييز بُت ا١تشاركة التعاقدية كا١تشاركة غَت التعاقدية أك ما يسمى با١تشاركة التقليدية كغَت 

إذ ترتكز األكٔب على فعل اإلنتخاب لتشمل سلوكيات سياسية متعددة تتجاكز العبلقة باألحزاب أك . التقليدية
باجملتمع ا١تدين عموما، كٯتكن أف تكوف الثانية حقوقية أك مناسباتية أك سياقية قد تعرٌب عن حاالت من رٌد الفعل 

كإمضاء العرائض، ا١تشاركة ُب االجتماعات، ا١تشاركة ُب )الذم ال يرقى إٔب مستول اإل٩تراط السياسي الفعلي 
 .  (إْب..اإلضرابات كاالحتجاجات

كقد تداخلت ٚتلة من ا١تفاىيم مع مفهـو ا١تشاركة السياسية، كعليو توصلت الدراسة إٔب مفهومُت ٯتكن 
اعتبار٫تا لبنة تأٌسست عليهما حدكد ا١تشاركة السياسية ك٫تا التنشئة السياسية كالثقافة السياسية، حيث سا٫تت 
التنشئة األكلية اليت تؤٌمنها العائلة كا١تدرسة كغَتىا من الفاعلُت ُب غرس قيم ٪تطية ك٘تثبلت كقيم مرتبطة باألنوثة 

كالذكورة تنظم العبلقات اإلجتماعية بُت اٞتنسُت ك٪تط عمل ا١تؤسسات اإلجتماعية ا١تختلفة سواء كانت ُب اجملاؿ 
كىكذا ٘تتد جذكر التمييز . كغَتىا..ا٠تاص، اجملاؿ ا١تهٍت، ا١تؤسسات السياسية، اجملاؿ اٞتمعوم، التنظيم النقايب

السياسي ضٌد ا١ترأة إٔب مثل ىذه القيم كالتمٌثبلت اليت تقسم تلك اجملاالت بُت ا١ترأة كالرجل على أساس نوعي 
كما استنتجت الدراسة أف ىناؾ . غَت متكاَبء كمن ٙتة ٕتعل العملية السياسية كاالنتخابية حكرا على الرجاؿ

ضعف عميق ُب الًتبية السياسية لدل اجملتمعات العربية كاجملتمع اٞتزائرم خاصة، كذلك راجع إٔب فقداف الثقة ُب 
األحزاب السياسية اليت تعترب الوعاء الذم يفًتض بو أف يقـو بالدكر ا١تنوط لتأىيل من يريد أف ٯتارس السياسة، 

. كىذا يعٍت أف تكوف ا١ترأة أبعد من الرجل ُب اإلعداد كالتكوين كا١تشاركة السياسية
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ضف إٔب ذلك، أف الصورة السلبية اليت توارثتها األجياؿ عن قضية ا١ترأة نشأت من جذكر كترٌسبات 
جيولوجية تراكمية يعود تارٮتها إٔب رسوخ ٗتوؼ ُب الكعي منتجيها من مشاركة ا١ترأة اجملاؿ العاـ كخاصة السياسي 

لذا رٌكز مدخل . ٦تٌا يشكل هتديدا ١تفاىيم الرجولة كالقوامة كتوزيع العمل اجتماعيا...منو، ٔتعزؿ عن سلطة الرجل
النوع اإلجتماعي ُب تناكؿ قضية ا١تشاركة السياسية للمرأة على أف النساء ىٌن األكثر عرضة للتمييز، نتيجة 

كما تناكؿ مدخل التنمية ا١تشاركة . ٣تموعة مرٌكبة من العوامل االجتماعية، الثقافية، االقتصادية، السياسية
السياسية للمرأة من منظور شراكتها مع الرجل ُب ٖتقيق التنمية ا١تستدامة كمن ٌٍب استفادهتا من عوائد التنمية، كقد 
ظٌل اتول االقتصادم جوىر ١تفهـو التنمية، كمع ظهور مفهـو التمكُت السياسي للمرأة تقٌدـ الشٌق السياسي إٔب 

أما . الواجهة، كتأٌكد مع أنسنة التنمية ُب مطلع األلفية الثالثة، انطبلقا من أف إنسانية الفرد توجب لو ا١تساكاة
منطق حقوؽ اإلنساف فقد تأسس على القاعدة نفسها، كاٌتسع مدخل األمن اإلنساين الذم دٌشنو تقرير التنمية 

، من منطلق أف أمن الدكلة ٓب يعد ٣تٌرد أمن حدكدىا، ليشمل أبعادا سياسية ال تفرؽ بُت 1994البشرية ُب العاـ 
. ا١ترأة كالرجل

كإجابة على اإلشكالية الفرعية األخَتة، فقد توصلت الدراسة ُب الفصل الثاين إٔب أٌف تفسَت الفجوة بُت 
اٞتنسُت ُب ٣تاؿ ا١تشاركة السياسية عملٌيا كعلى ضوء توجهات ا٢تيئة الناخبة اٞتزائرية يكوف من خبلؿ ٕتاكز 

كما سا٫تت ا١تنظومة القانونية كاإلرادة السياسية اٞتزائرية ُب . العراقيل االجتماعية كالثقافية كالدينية كاالقتصادية
كيدٌؿ على ذلك ارتفاع نسب . (الكوتا)تفعيل ا١تشاركة السياسية للمرأة من خبلؿ تطبيق تدابَت التمييز اال٬تايب 

تواجد ا١ترأة ُب اجملالس ا١تنتخبة كاألحزاب السياسية ك٥تتلف مؤسسات صنع القرار إثر تطبيق القانوف العضوم 
 كتعززت ىذه القوانُت العضوية بنٌص التعديل الدستورم األخَت ُب 12/04 كقانوف األحزاب السياسية 12/03

 على مبدأ التناصف ُب التشغيل كترقية التواجد النسوم ُب مناصب ا١تسؤكلية كاإلدارات العمومية كمستول 2016
. ا١تؤسسات

كقد توٌصلت الدراسة ا١تيدانية إٔب ٚتلة من النتائج العلمية يعاد تقدٯتها ىنا لتكوين تصٌور خطة عمل 
لعقلنة السلوؾ السياسي للمرأة عامة كاالنتخايب بصورة خاصة كٖتريره، حيث رٌكزت الدراسة ا١تيدانية على عوائق 

حيث كشفت ا١تعطيات ا١تيدانية أف . ا١تشاركة السياسية للمرأة كأىم ما ٯتكن أف يشٌكل مقوما لدعم ىذا السلوؾ
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حظوظ ا١تمارسة السياسية كظركؼ السَت ٨تو السلطة ٗتتلف بُت اٞتنسُت، فالنساء أكثر عرضة من الرجاؿ لعوائق 
: كىي كاآلٌب. ٥تتلفة تعمل على تعطيل مشاركتهن السياسية

كتشمل عوائق تنظيمية كبنيوية متوارثة ترٌسخت ُب البٌت الذىنية كالسلوكية : العوامل ا١تؤسساتية كالقانونية-
كسواء تعٌلق األمر با١تستول القيادم أك ا١تستول القاعدم، ْتيث . للفاعلُت السياسيُت التقليديُت منهم أك اٞتدد

تشَت ا١تمارسات اٟتزبية إٔب ضعف حجم عضوية ا١ترأة مقارنة بالرجل كعدـ كصو٢تا ُب معظم األحزاب إٔب ىيئاتو 
القيادية، كلرٔتا يرجع ذلك إٔب غياب الوعي بضركرة إدماج مقاربة النوع االجتماعي، ٦تٌا ٬تعل عضوية ا١ترأة فيها 

. أقرب إٔب استكماؿ الشكل الدٯتقراطي دكف تأثَت حقيقي ال ُب صنع القرارات كال ُب السياسات اٟتزبية
ف مساندة األحزاب للنساء من أجل الًتشح كاف ٣تٌرد امتثاؿ للنصوص القانونية أم تطبيقا للقانوف كما أ

 الذم نٌص على ضركرة احتواء القوائم االنتخابية على حٌصة معينة للنساء ال غَت ككذا تطبيقا 03-12العضول 
 كلوال اٗتاذ الدكلة تدابَت إصبلحية قانونية ُب ىذا اإلطار تفرض ترٌشح نسب 04-12لنصوص قانوف األحزاب 

معينة للنساء ضمن القوائم اٟتزبية لتضمن ٘تثيلهم عند توزيع ا١تقاعد باجمللس النيايب ١تا تضمنت قوائم األحزاب 
. نساء البتة لغياب الشفافية كا١تنطقية كغلبة الذكورية على النشاط اٟتزيب ُب اٞتزائر

ىذا كتوصلت الدراسة إٔب أف فٌعالية اٟتركة النسوية ُب اٞتزائر حالٌيا غَت مؤثرة إٔب حٌد  كبَت ُب عملية 
. دعم ا١تشاركة السياسية للمرأة نظرا لًتتيب األكلويات لديها من االجتماعي كاالقتصادم كالديٍت ٍب السياسي

.  كوهنا توٕب اىتماما خاصا للجانب اٟتقوقي األسرم خاصة قضية العنف ضٌد ا١ترأة على حساب اجملاؿ السياسي
أف السبب الرئيسي الذم يكمن كراء االمتناع التصويت ىو عدـ نزاىة االنتخابات ضف إٔب ما سبق، 

ككذا عدـ ثقة ا١تواطنُت ُب األحزاب اليت ال تفي بوعودىا اليت تطرح ُب اٟتمبلت االنتخابية كبرا٣تها اٟتزبية ككذا 
. الًتىل البنيوم لؤلحزاب

كما أفصحت نتائج ا١تسح ا١تيداين أف الدساتَت كالقوانُت اٞتزائرية كفلت للمرأة كل حقوقها باقرار مبدأ 
ا١تساكاة مثلها مثل الرجل، لكن ضعف ٘تثيليتها ُب اجملالس ا١تنتخبة جعل من ا١تشرع اٞتزائرم ينحو إلٗتاذ التدابَت 

البلزمة لتمكينها كمنها تدابَت الكوتا أك التمييز اإل٬تايب لصاّب ا١ترأة كما عمل على ٘تكُت ا١ترأة ُب مراكز صنع 
 .القرار العليا ُب الدكلة لتعزيز مكانتها ُب اجملتمع اٞتزائرم
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كما أثبثت الدراسة فرضية أف تطبيق نظاـ اٟتصص أك الكوتا ساىم ُب الرفع من مستول التمثيل 
السياسي النسوم ُب اجملالس ا١تنتخبة، كبا١تقابل فٌندت أنو حقٌق سٌد الفجوة القائمة، ْتيث تقٌر األغلبية من ا٢تيئة 

 ال ٭تقق ا١تساكاة بل ىو إجراء مرحلي، كال ينبغي 03-12الناخبة بأف نظاـ الكوتا الذم أقره القانوف العضوم 
كوف ىذا . أف يؤخذ كشكل من أشكاؿ ا١تشاركة، إ٪تا كوظيفة مؤقتة زمنيا من أجل تفعيل دكر ا١ترأة السياسي

القانوف يبقى مقتصرا على ٖتقيق ا١تشاركة على مستول اجملالس ا١تنتخبة بصفة خاصة كليس ا١تشاركة السياسية 
ضف إٔب ذلك أف تطبيق ىذا القانوف أسفر عن تواجد بعض النساء ٔتستول ثقاُب كعلمي ضعيف، . بصفة عامة

كما أف بعضهٌن ال تتوفر فيهن الشركط الضركرية ١تمارسة ا١تهاـ النيابية كعلى رأسها التشريع كالرقابة على عمل 
اٟتكومة، مع أٌف االستثناء اليؤخذ بو،  إال أٌف  تطبيق القانوف على كجو السرعة ٔتٌدة قدرىا أربعة أشهر منذ 

لذا كجب تدعيم الربامج . 2017-2012صدكره، جعل الكٌم يطغى على الكيف ُب ىذه العهدة التشريعية 
كالدكرات التدريبية السياسية اليت تستهدؼ النساء للرفع من مستول الثقافة السياسية كالقانونية لديهٌن من جهة ك 

. العمل على ٤تو الصورة النمطية السلبية عن العمل السياسي للمرأة كاجملتمع ككٌل من ناحية أخرل
 اٞتزائر على االنضماـ كالتصديق على العديد من االتفاقيات الدكلية كاإلقليمية، كا١تشاركة ُب عملت

ال ؼ. ا١تؤ٘ترات الدكلية ا٠تاصة ٔتناقشة أكضاع ا١ترأة عامة كاعتماد برامج كتوصيات ىذه ا١تؤ٘ترات الدكلية كتنفيذىا
ٯتكن فصل اٞتهود الوطنية لًتقية ا١ترأة اٞتزائرية ك٘تكينها من اٟتضور ُب الساحة السياسية الوطنية، عن اٞتهود 

كبالتإب فإف سياسيات التمييز اإل٬تايب أم . الدكلية اليت ٢تا نفس الغاية، ألهنا امتداد طبيعي لبلىتماـ با١ترأة
الكوتا تعترب جزء ال يتجٌزء من التزامات اٞتزائر الدكلية خصوصا ٕتاه اتفاقية سيداك كمنهاج عمل بيكُت، كما 

أفرزت ا١تقاببلت اليت أجريتها مع النساء ا١تنتخبات أف التخلي عن ىذه التدابَت ُب ىتو ا١ترحلة ليس بالوارد كونو 
. ا١تنفذ الوحيد للمرأة لتعزيز ٘تثيلها السياسي ُب ا١تختلف ا١تؤسسات السياسية

كما سبق كأسلفنا، سا٫تت كال تزاؿ التنشئة االجتماعية ُب غرس القيم : العوامل الثقافية االجتماعية-
كتنعكس . النمطية ا٠تاصة بدخوؿ ا١ترأة اٟتياة السياسية ك٦تارستها ٟتقوقها السياسية سواء كانت ناخبة أك مرشحة

الثقافة السياسية أيضا ُب ذىنية كمواقف النخب اٟتزبية، فإذا كانت الثقافة السياسية السائدة ُب اٟتزب غَت مؤيدة 
للمرأة، ٘تيل النخب من الذكور إٔب سٌد الطرؽ لوصوؿ ا١ترأة إٔب مناصب قيادية ْتيث ٕتدىا تستخدـ خطابات 

كقد حصر ىذا ا٠تطاب الذىنيات عامة ُب حدكد صورة ". السياسة ىي حكر على الرجاؿ فقط"تقليدية بأف 
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كاحدة لعبلقة تبعية ا١ترأة للرجل بسبب نقصها كقصورىا الشرعي كالعقلي، ككٌرسوا الصورة النمطية السلبية عن ا١ترأة 
 .٦تا أرسى األسس ا١تتينة لًتسيخ النظاـ الذكورم

أف العامل الرئيسي الذم ٯتٌيز بُت اٞتنسُت كامن ُب قوامة الرجل على ا١ترأة أم العامل كاستنتجت الدراسة 
إذ رفضت عينة . الديٍت، كىذا إف دٌؿ على شيء إ٪تا يدٌؿ على انعكاس اٞتدؿ الفقهي على اجملتمع اٞتزائرم

كلعٌل ىذا يوحي المتثاؿ أغلبية اجملتمع % 70.2الدراسة رفضا قاطعا أف ٖتكم الدكلة اٞتزائرية امرأة كذلك بنسبة 
اٞتزائرم إلٚتاع فقهاء ا١تسلمُت على عدـ جواز تولية ا١ترأة اإلمامة العظمى أك رئاسة الدكلة ، كيدٌؿ لو ما نقل من 

أقواؿ الفقهاء ُب ا١تذاىب اإلسبلمية ا١تختلفة، فهو قوؿ اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة كالظاىرية كاإلباضية 
،كما سبق كأف 1كالزيدية كاإلمامية، كىو ما عليو علماء السياسة الشرعية من السلف، فضبل عن القرآف كالسنة

. أسهبنا ُب شرحو ُب الفصل الثاين من األطركحة
ىذا كيعترب نفي ا٢تيئة الناخبة صفة األمن كاألماف عن الفضاء السياسي بالنسبة للنساء إثباثا للفرضية 

القائلة أف ا١ترأة لن تشارؾ ُب العمل السياسي بشكل كامل، إاٌل إذا شعرت باألمن اٞتسدم كا١تعنوم كالنفسي، 
كتوفَت حاجاهتا األسرية كا١تهنية، كمن ٙتة ككفقا ١تنطق األكلوية ُب التفكَت، فإف ا١ترأة باعتبارىا ربة أسرة تعمل 

جاىدة ٟتمايتها بتوفَت ظركؼ إجتماعية آمنة، كىذا انشغاؿ غريزم دأبت الطبيعة األنثوية على تكريسو بتسخَت 
كافة إمكانياهتا، كىذه ا١تسؤكلية تقٌلص من قوة منبهات ا١تشاركة اجملتمعية لدل العنصر النسوم ك٭تصرىا ُب تنبيو 

. كمإب قد ال ترغب ا١ترأة ُب االستجابة لو
أما عن الفردانية كغياب ثقافة التطوٌع، فيعترب بدكره عامل ٬تمع بُت اٞتنسُت إذ رأل أفراد العينة ٦ٌتن ٌ٘تت 

ْتيث . مقابلتهم أك استجواهبم أف ىذا العائق ٯتكن أف يفٌسر أزمة مشاركة ا١ترأة ُب اجملاؿ السياسي بشكل عاـ
 أك ما يسمى (couts/benifices)يقـو قرار اال٩تراط ُب اجملاؿ العاـ على عملية احتساب الكلفة كالفائدة 

بسوؽ ا١تشاركة، كىنا تكمن ا١تفارقة، كوف ا١ترأة اليت ىي دكما رىينة ثقافة ذكورية قٌلما يسمح ٢تا بالقيادة كتوٌٕب 

                                                           
: ١تزيد من التفاصيل ٯتكن الرجوع إٔب 1

دار الوفاء للنشر كالتوزيع، : مصر )01، طدراسة تأصيلية للمرأة المسلمة: الحقوق السياسية للمرأة المسلمةشوقي ابراىيم عبد الكرًن عبلـ، 
. 119-104، ص ص (2010
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مناصب ا١تسؤكلية العليا، لذا ٕتد نفسها مضطرة إٔب ٕتنيب نفسها كعائلتها مشقة ا١تخاطرة  خاصة كأف النتيجة 
.  ٤تسومة مسبقا

ما لوحظ أيضا من خبلؿ الدراسة ا١تيدانية أف الفضاءات العامة ال تسمح للنساء عكس الرجاؿ بتوسيع 
شبكة عبلقاهتن ٦تٌا يعيق مشاركتهن السياسية كيقلل حظوظ بلوغهن مواقع القرار السياسي، خاصة أنو أثناء 

صَتكرة العملية االنتخابية ترتبط عملية تعيُت كاختيار ا١ترشحُت كتعبئة الناخبُت بدرجة كبَتة بشبكة العبلقات 
كما أقٌرت العديد من النساء خبلؿ ا١تقاببلت الفردية أف الرجل ُب حٌد ذاتو .النضالية أك الشخصية أك ا١تصلحية

ٯتكن أف ٯتٌثل عائقا أماـ ا٩تراطهٌن ُب اجملاؿ السياسي كقد يتعٌدل األمر إٔب ٦تارستهن حقهن االنتخايب خاصة ُب 
القرل اليت ال تزاؿ حبيسة الثقافة التقليدية اليت تقصي ا١ترأة من الفضاء العاـ اسوب اجتماعيا على الرجاؿ دكف 

كبالتإب استنتجت الدراسة أف مسألة ا١تشاركة السياسية للمرأة ارتبطت بشكل كثيق ٔتحددات اجتماعية . النساء
. كثقافية منها ماىو ماكركسوسيولوجي عاـ كمنها ماىو فردم أم ميكركسوسيولوجي

ضركرة أف يتماشى التمكُت السياسي للمرأة ُب سياؽ ٘تكُت اجملتمعات ُب ا٠تتاـ؛ ٯتكن التأكيد على 
العربية عامة كاجملتمع اٞتزائرم خاصة تعليميا كثقافيا كاجتماعيا كاقتصاديا كسياسيا كقانونيا، فبدكف ٘تكُت الرجاؿ 

 بدكرىا تتطلب اإلنساف، كاليت حقوؽ معايَت على االرتكاز التنمية أىداؼ ٖتقيق كيتطٌلب. يستحيل ٘تكُت النساء
 كنت، امرأة أك رجبل إنساف، كوين" يعٍت بل بالثقافة ا١تبدأ ٢تذا عبلقة كال  كونية فهي التالية، با١تبادئ االسًتشاد

 أك منها ا١تدنية اٟتقوؽ للتصرؼ ٔتعٌت أف تتساكل ٚتيع أك التجزئة قابلة غَت ك،"هبا أ٘تتع إنسانية حقوؽ لدم
 ىرمي لًتتيب كفقا اعتمادىا ٯتكن كال...االجتماعية ُب الًتتيب كمتساكية أك السياسية أك االقتصادية أك الثقافية

 حق ٖتقيق يرتبط ما غالبا ْتيث ا١تتبادلة كالعبلقة ا١تشًتؾ االعتماد إضافة إٔب األخرل، عن منها أم ٕتزئة كال
 لكل ٭تق أنو يعٍت كىذا كاإلدماج األخرل، كأخَتا، ا١تشاركة اٟتقوؽ أك آخر حق بتحقيق جزئيا، أك كليا كاحد،
 كاالقتصادية كا١تدنية السياسية بالتنمية كالتمتع كالفعالة، كاٟترة النشطة كا١تسا٫تة ا١تشاركة الشعوب كٞتميع إنساف

 كل أخذ البٌد من كما ك.األساسية كاٟتريات اإلنسانية اٟتقوؽ ضمنها تتحقق أف ٯتكن اليت كالثقافية، كاالجتماعية
 .1٘تييز كدك٪تا متساكية بصفة اٟتقوؽ ذكم حياة ُب كاقعان  لتصبح القانوف، كسيادة با١تساءلة ا٠تاصة التدابَت

                                                           
 .11، ص (2012منشورات ا١تفوضية السامية ٟتقوؽ اإلنساف باألمم ا١تتحدة، )دليل للقياس كالتنفيذ، : مؤشرات حقوؽ اإلنساف1



بن رحو بن عالل سهام. د  .دراسة في األطر النظربة والميدانية: التمكين السياسي للمرأة الجزائرية 

 

ألمانيا_برلين .المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 231  

 

 كبالطبع يتطٌلب تغيَت الوضع قرارا سياسيا يأٌب من قٌمة السلطة كقبوال شعبيا من القاعدة، فالتمكُت من أجل 
تنمية عادلة كمستدامة تبدأ من إعادة ىيكلة لفكر قٌمة السلطة كمركز القرار، لتمتٌد بعد ذلك إٔب ا١تستويات 

. األدىن اليت تشعر بأف التنمية مشركعها أيضا، كبأف الفرصة متاحة للمسا٫تة فيها
كٕتدر االشارة إٔب أنو كجب االستفادة من العديد من التجارب الناجحة لبلداف ٥تتلفة، ككذا من 

اإلخفاقات كالفشل ُب تطبيق تدابَت التمييز اإل٬تايب أك الكوتا، من أجل ٖتديد االسًتاتيجيات من أجل الرقي، 
كلذا كجب الًتكيز على مدل االستجابة العتبارات النوع االجتماعي من طرؼ األحزاب السياسية كىيئات 

كعمليات اإلدارة االنتخابية، كتأثَت نظاـ الكوتا لزيادة ٘تثيل ا١ترأة ُب ا٢تيئات التمثيلية، كقدرة ا١ترأة على الوصوؿ إٔب 
ٛتبلت التمويل، مع ضماف أف يكوف للمرأة ٘تثيل عادؿ ُب اإلدارة العامة كضماف تواجدىا ُب مناصب السلطة 

. التنفيذية كالتعيينات القضائية
أٌما عن السبل ا١تتاحة لتعزيز ا١تساءلة ٕتاه ا١ترأة فتشمل ا١تساءلة األفقية كالرأسية، تتضمن ا١تساءلة األفقية 

التصويت ك٘تثيل كسائل اإلعبلـ ألصوات ا١تواطنُت كوهنا توفر للمرأة كسيلة لتحديد أكلوياهتا كالتعبَت عن مطالبها، 
كتشمل الثانية الرب١تاف كاققُت ُب الشكاكم كٞتاف ا١تساكاة بُت اٞتنسُت كٞتاف حقوؽ اإلنساف، كٯتكن استخداـ 

ْتيث من ال صوت ٢تم من السهل أف يتجاىلهم أكلئك الذين ٢تم . الطريقتُت ١تساءلة اٟتكومة من قبل النساء
كدكف ا١تشاركة الكاملة للمرأة ُب عمليات صنع القرار كالنقاشات حوؿ السياسيات كا٠تيارات فإف مصَت . صوت

القضايا ذات األ٫تية الكربل للمرأة سيكوف إما اإل٫تاؿ أك ا١تعاٞتة بطريقة دكف ا١تستول األمثل ْتيث ال تراعي 
. 1كجهات نظر ا١ترأة

ىذا ك٬تب معاٞتة العقبات اليت تواجهها ا١ترأة عند ا١تشاركة ُب العملية االنتخابية كقدرهتا على ٦تارسة خيارىا 
اٟتقيقي دكف ضغط ُب االنتخابات، إضافة إٔب ضركرة ٤تو األمية السياسية للمرأة كمواطنات كناخبات بتعزيز 

معرفتهن بالقوانُت كالسياسات الوطنية، ككذلك اإلتفاقيات كا١تواثيق الدكلية ا١تتعلقة ْتقوؽ ا١ترأة من ناحية، كخلق 
كذلك . مساحات للنساء للتعبَت عن آرائهن ُب السياسات داخل كخارج األحزاب السياسية من ناحية أخرل

                                                           
: ١تزيد من التفاصيل ٯتكن اإلطبلع على. كلمة ىيلُت كبلرؾ، مديرة برنامج األمم ا١تتحدة اال٪تائي 1

، (2013األمم ا١تتحدة، ا١تؤسسة الدكلية للدٯتقراطية كاالنتخابات،).دور األمم المتحدة: الديمقراطية والمساواة بين الجنسينماسيمو توماسوٕب، 
 .27ص
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العمل على ٚتع البيانات ا١تصنفة حسب نوع اٞتنس ُب ٚتيع اجملاالت ذات الصلة ُب العملية السياسية 
كاالنتخابية، ٔتا ُب ذلك تسجيل الناخبُت كحجم اقباؿ الناخبُت كالًتشيح، فضبل عن ا١ترشحُت الناجحُت 

. للوظائف باالنتخاب كالتعيُت
مبلحظة أخرل جديرة بالتنويو تتمثل ُب ضركرة اإلستثمار ُب تنمية ا١تهارات القيادية  للنساء الشابات 

كتوجيهها، كمن ٙتة ٯتكن اقًتاح توصية بإنشاء مؤسسة تعٌت بتدعيم القيادة السياسية النسائية على غرار أكادٯتية 
كا١تناضبلت   لتوفَت تكوين مناسب للنساء من اإلطارات(Académie politique du genre)سياسية نوعية

ُب األحزاب السياسية كاٞتمعيات، إضافة إٔب السعي ٞتعل السياسة ساحة ٯتكن الوصوؿ إليها من قبل النساء 
.  ذكات الدخل ا١تنخفض كالنساء ُب ا١تناطق الريفية اللواٌب يعانُت من قلة التمثيل لظركؼ مادية كاجتماعية كثقافية

كُب نفس السياؽ، يعٌد التمويل مسألة ىامة ليس فقط لدعم منظمات اجملتمع ا١تدين للمرأة كلكن أيضا 
كعبلكة . بالنسبة للمرأة ُب اٟتياة السياسية، كوهنا ْتاجة ١توارد أكرب إلطبلؽ اٟتمبلت االنتخابية كبناء القدرات

على ا١توارد ا١تالية ٖتتاج ا١ترأة أيضا إٔب ا١توارد البشرية من حيث موظفي اٟتمبلت االنتخابية كالشبكات االجتماعية 
القوية اليت ٯتكن االعتماد عليها للحصوؿ على الدعم، كشراكات مع ا١تناصرين من الذكور كا١تؤيدين داخل 

. األحزاب
عبلكة على ما سبق، ٬تب التأكد من مواصلة دعم ا١تشاكرات بُت منظمات اجملتمع ا١تدين كالقادة السياسيُت 
لوضع مواثيق ا١ترأة كا١تيزانيات ا١تستجيبة للنوع اإلجتماعي كالتأكيد على التزاـ عمليات الرقابة القضائية كالرب١تانية 

كمؤسسات التدقيق العاـ باجراءات كمعايَت صممت لرصد انتهاكات حقوؽ ا١ترأة ك٘تكُت ا١ترأة من ا١تطالبة 
. بالتحقيقات كا١تراجعات

كيعٌد اإلعبلـ موردا بالغ األ٫تية للنساء السياسيات، إاٌل أف ذلك يتطلب جهود حثيثة لبناء قدرات ا١ترأة 
فهو قناة حيوية ألصوات النساء كيوفر ٢تٌن كسيلة للمطالبة . للمشاركة ُب كسائل اإلعبلـ سواء التقليدية أك اٞتديدة

با١تساءلة ككضع إطار ١تطالبهن كتبادؿ ا٠تربات كرسم االسًتاتيجيات من أجل التغيَت، كتتيح شبكات التواصل 
اإلجتماعي كتكنولوجيا اإلتصاالت الرقمية للمرأة آفاقا جديدة للمشاركة السياسية ألهنا تشكل منربا شامبل 

 لتبادؿ ا١تعرفة iKNOW politicsكمبتكرا لتشكيل النقاش العاـ كتعميق الدٯتقراطية نذكر منها شبكة 
كُب نفس السياؽ، البٌد من بناء ٤تو األمية التكنولوجية للمرأة من أجل الوصوؿ إٔب أدكات . كاالسًتاتيجيات
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اإلعبلـ كاالتصاؿ اٞتديدة كالسعي إلزالة العقبات اليت ٖتوؿ دكف ظهورىا على القنوات التلفزيونية الرئيسية، كقد 
أٙتر االعبلـ اٞتديد عن فرص متنوعة للنساء السياسيات من خبلؿ انشاء مدكنات خاصة هبن للتواصل مع 

الناخبُت كعرض نشاطاهتن كادراج القضايا على جداكؿ األعماؿ للمناقشة العامة كبذلك يكن قد كاجهن التمثيل 
السياسي السليب غَت أف ذلك قد ٭توؿ دكف كصوؿ التأثَت اتمل للمناقشات كتبادؿ ا١تعلومات على االنًتنيت 
إٔب شرائح كاسعة من ا١تواطنُت، لذا تبقى كسائل اإلعبلـ الرئيسية كسيلة حيوية بالنسبة للمرأة اليت تسعى إلبراز 

. ملفها السياسي كزيادة التغطية للقضايا اليت تؤثر عليها بشكل غَت متناسب كمن ٙتة تقاـك القوالب النمطية
ىذا، كٯتكن اٞتـز من خبلؿ الدراسة أنو ال ٯتكن ٖتقيق مبادلء الدٯتقراطية كالشمولية كا١تسائلة كالشفافية 

عبلكة على ذلك، علينا ٕتاكز االىتماـ هبذه . دكف قوانُت كسياسات كتدابَت ك٦تارسات تعاِب أكجو انعداـ ا١تساكاة
ا١تسائل ُب الفًتات ا١تناسباتية كاالنتخابات فقط ألف ذلك يوحي برمزية مشاركة ا١ترأة السياسية، بل ٬تب نسج 

ىذه ا١تبادلء ضمن النسيج االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم للمجتمع حىت تستدًن استفادة ا١ترأة كالرجل على 
. السواء من امكاناهتم
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األمة في معركة تغيير القيم : التقرير االستراتيجي السنوي، (٤ترر)أٛتد بن عبد الرٛتاف الوصياف .1
٣تلة البياف السعودية بالتعاكف مع ا١تركز العريب للدراسات : القاىرة )العدد الثامن، . والمفاىيم
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اجمللس األعلى لشؤكف األسرة، فرباير، : قطر) . للجمعية العامة23ونتائج الدورة االستثنائية ال

2014 .)
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 .، النوع االجتماعي حقيبة مرجعية(اليونيفيم)تقرير صندوق األمم المتحدة اإلنمائي ـ، .ذ.د .9

  بتاريخ www.arabwomenconnect.org/docs/ASRO_Gov_AKit.docعلى الرابط 
31/06/2015 .
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