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المقدمة المنهجية

مقدمة:
�سهدت الحياة ال�سيا�سية في الأردن تطورات مت�سارعة في مجال م�ساركة المراأة في 
الحياة ال�سيا�سية، بعد عقود من التهمي�ش والغتراب الذي عانت منه المراأة على ال�سعيد 
ال�سيا�سي،  لالإ�سالح  المتكررة  المحاولت  رغم  وال�سيا�سي،  والقت�سادي  الجتماعي 
اأولى تلك  اإدماج المراأة في الحياة ال�سيا�سية وزيادة م�ساركتها. وقد بداأت  والعمل على 
واإزالة  القانونية،  الأطر  في  والإناث  الذكور  بين  ال�سيا�سية  الم�ساواة  باإقرار  المحاولت 
اقتراعًا  النتخابات،  من  بدءًا  ال�سيا�سية  الحياة  في  م�ساركة  دون  تحول  التي  العقبات 
وتر�سيحًا، ثم تعزيز وجود المراأة في الأحزاب ال�سيا�سية والبلديات وزيادة فر�سها في 

تولي المنا�سب ال�سيا�سية.

م�سكلة الدرا�سة: 
لقد تم تحديد م�سكلة الدرا�سة في معرفة واقع م�ساركة المراأة الأردنية في الأحزاب 
ال�سيا�سية، من خالل ر�سد وتحليل البيئة ال�سيا�سية في المجتمع الأردني، والتعرف اإلى 
اأهم التحديات التي تواجه م�ساركة المراأة ال�سيا�سية، وكذلك درا�سة واقع م�ساهمة المراأة 
في  الم�ساركة  ذلك  في  بما  عام،  ب�سكل  ال�سيا�سية  والم�ساركة  ال�سيا�سية  الأحزاب  في 
الأن�سطة التقليدية، مثل التر�سح والت�سويت وغيرها، وفي الأن�سطة غير التقليدية، مثل 
الم�ساركة في حركات الحتجاج والتظاهر وغيرها، هذا ف�ساًل عن الوقوف على تطلعات 
�سنع  عملية  على  والتاأثير  ال�سيا�سية  الحياة  في  دورها  لتعزيز  الحزبية  الأردنية  المراأة 

القرارات، وبالتالي دورها في تعزيز المفاهيم والإجراءات الديمقراطية في الأردن.
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التحديد المكاني: المملكة الأردنية الها�سمية بكافة محافظاتها ومناطقها.

التحديد الزماني: تقت�سر الدرا�سة الميدانية على العام 2014، وهو عام اإجراء الدرا�سة. 

التحديد الب�سري: الن�ساء الم�ساركات في الأحزاب ال�سيا�سية. 

منهجية الدرا�سة:
تعتمد هذه الدرا�سة على مجموعة من مناهج البحث المعروفة في مجال الدرا�سات 

الجتماعية وال�سيا�سية، ومنها:

1- المنهج الو�سفي لمعرفة واقع م�ساركة المراأة في الأحزاب ال�سيا�سية، من خالل 

الم�سح لأعداد المراأة في الأحزاب وواقع م�ساركتها.

الخا�سة  الن�سو�ش  لدرا�سة   Content Analysis الم�سمون  تحليل  منهج   -2

والم�ساحة  الكلمة  وحدات  على  اعتمادًا  الأردنية،  الأحزاب  مواثيق  في  بالمراأة 
والمو�سوع.

واحت�ساب  الإجابات،  وت�سنيف  البحث،  ا�ستمارة  لتحليل  الإح�سائي  المنهج   -3

المعدلت، ومدى الت�ستت في الإجابات، واكت�ساف عالقة الرتباط بين متغيرات 
البحث الواردة في ال�ستمارة، وتم ا�ستخدام برنامج SPSS المعتمد في العلوم 

الجتماعية.

فر�سيات الدرا�سة:
وتحليلها  لدرا�ستها  ت�سعى  الفر�سيات،  من  مجموعة  على  الدرا�سة  هذه  تقوم 

لكت�ساف مدى �سحتها، وتتمثل هذه الفر�سيات بما يلي:

المتغيرات  من  ومجموعة  الحزبية،  المراأة  دور  بين  عالقة  هناك  الأولى:  الفر�سية 
ال�سخ�سية، مثل التعليم، والو�سع الجتماعي، وال�سكن، والم�ستوى القت�سادي، وغيرها.
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ال�سيا�سية  والبيئة  الحزبية،  المراأة  دور  بين  عالقة  هناك  الثانية:  الفر�سية 
والجتماعية والقت�سادية العامة ال�سائدة في الأردن.

الفر�سية الثالثة: هناك عالقة بين دور المراأة الحزبية ومدى خبرتها الحزبيةـ 
ونوعية الأحزاب الم�ساركة فيها.

الفر�سية الرابعة: هناك عالقة بين دور المراأة الحزبية والدورات التدريبية التي 
ا�ستركت بها.

هدف الدرا�سة: 
تحاول هذه الدرا�سة ا�ستطالع راأي المراأة الحزبية في المقام الأول في مجموعة 
براأي  ذلك  مقارنة  ثم  ال�سيا�سية،  الحياة  في  المراأة  بم�ساركة  تتعلق  التي  الق�سايا  من 
ف اإلى معيقات م�ساركة المراأة في الحياة الحزبية  المراأة غير الحزبية، كما تحاول التعررّ

وال�سيا�سية ب�سكل عام.

وتتمحور اأهداف البحث الأخرى حول الإجابة عن مجموعة من الأ�سئلة الفرعية، 
منها: 

الأحزاب  مجال  في  خا�سة  ال�سيا�سية  الحياة  في  المراأة  م�ساركة  واقع  ما   -1

ال�سيا�سية.
الحزبية  القانونية  الأطر  منظومة  في  ودورها  بالمراأة  الخا�سة  الن�سو�ش  2-  ما 

ممثلًة بالنظام الأ�سا�سي )ميثاق الحزب( والأنظمة الداخلية للحزب.
الحزبيات  الن�ساء  من  عينة  على  اأجري  الذي  العام  الراأي  ا�ستطالع  تحليل   -3

لمعرفة اأرائهن في مجموعة ق�سايا َتهمرّ المراأة الأردنية، منها:
اأ- دوافع المراأة للم�ساركة في الأحزاب. 

ب- التعرف اإلى مطالب المراأة الحزبية لتفعيل دورها داخل الأحزاب وخارجها. 
ج- مدى الحاجة لتدريب المراأة الحزبية في الأردن. 
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ويتمحور الهدف النهائي لهذه الدرا�سة، حول ت�سخي�ش واقع المراأة في الأحزاب 
الأردنية ودورها في محاولة لتفعيل م�ساركتها في الحياة الحزبية، والم�ساركة ال�سيا�سية، 
حيث اأن الإلمام بكافة جوانب هذه الظاهرة من الناحيتين النظرية والميدانية، وقيا�سها 
ب�سكل محكم ودقيق، �سوف ي�ساهم في دعم م�ساركة المراأة في الحياة ال�سيا�سية م�سداقًا 

للقول ال�سهير:

»إن المعرفة قوة وإن اإللمام بكافة جوانب الظاهرة

يساعد في التحكم فيها وإدارتها بصورة سليمة«

If you can measure it you can manage it
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ت�سميم الدرا�سة الميدانية

اأهمية ا�ستطالعات الراأي العام:
الجمهور  به  يفكر  ما  لمعرفة  العام،  الراأي  ا�ستطالعات  ا�ستخدام  بدايات  تعود 
العادي اإلى منت�سف عام 1935، حين قام جورج غالوب، بتاأ�سي�ش برنامج ا�ستطالعات 
الراأي العام في الوليات المتحدة الأمريكية، وقد تطورت اأبحاث ودرا�سة ال�ستطالعات 
العرافة  من  مبجل  نوع  من  العام  الراأي  درا�سات  تطورت  بحيث  ال�سابقة  ال�سنوات  في 
والكهانة اإلى اأ�سلوب علمي في معرفة ما تفكر به الأمم وال�سعوب)1(، فهي اأداة من اأدوات 

الم�ست�سارين ال�سيا�سيين والقوى ال�سيا�سية والأحزاب في اإدارة الحمالت النتخابية.

وتوؤدي ا�ستطالعات الراأي العام دورًا بارزًا في معرفة وجدان الجمهور والناخبين، 
وتمار�ش دورًا في الترويج ل�سيا�سة الحوار بين الناخبين والقوى ال�سيا�سية و�سانعي القرار 

ما يعزز القيم الديمقراطية داخل المجتمع.
النخب  لدى  ال�سيا�سي  الخطاب  تن�سيط  في  الراأي،  ا�ستطالعات  ت�ساهم  كما 
ال�سيا�سية، من خالل اإيالء تقدير منا�سب لوجهة نظر الأكثرية)2(، وبالتالي تجعل الأحزاب 
ما  �سليمة،  ب�سورة  واحتياجاته  الجمهور  رغبات  مع  يتجاوبون  ال�سيا�سية  القوى  وممثلي 
النخب  راأي  عن  تعبر  ول  ال�سعبية  للرغبات  ت�ستجيب  ديمقراطية  حكومات  قيام  يعزز 
ال�سيا�سية فقط، ولذلك قيل باأن ا�ستطالعات الراأي تمثل اأكثر الأدوات الديمقراطية التي 
تم التو�سل اإليها فاعلية، لأنها تجعل المواطن العادي ي�ساهم في اتخاذ القرارات، وتعبر 

عن نب�ش الديمقراطية الحقيقي.

اأما على م�ستوى الوطن العربي، فاإن ال�ستطالعات والم�سوحات الجتماعية، ُتعدرّ 
اإليها في  اأدوات البحث الجديدة، وهذا يف�سر عدم تطور هذه الأداة وقلة اللجوء  اإحدى 
الأبحاث العلمية، ويرجع ذلك في الأ�سا�ش لغياب الديمقراطية التي تهتم باأراء ال�سعوب، 

)1( اإيرفنغ كر�سبي، الراأي العام، ا�ستطالعات الراأي العام والدميقراطية، ترجمة �سادق عودة، دار �سندباد 
.11  - للن�سر، عمان، 1998، �ش 9 

)2( املرجع ال�سابق، �ش 9-8.
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وعدم وجود تقاليد را�سخة في اإجراء هذه البحوث. وتظهر الم�سكلة ب�سكٍل اأكبر في حالة 
مناق�سة نتائج هذه ال�ستطالعات، والتي غالبًا ما تكون من قبل اأنا�ش غير متخ�س�سين.)3(

مجتمع البحث وت�سميم العينة:
اأو الإناث اللواتي يمار�سن العمل  لقد تم تحديد مجتمع البحث ليتمثل في الن�ساء 
الحزبي في الأردن، كما وردت في الإح�ساءات المعتمدة لدى دائرة الأحزاب في وزارة 
التنمية ال�سيا�سية، وي�سمل هذا المجتمع ع�سوات في الأحزاب الأردنية بغ�ش النظر عن 

التوجهات ال�سيا�سية لهذه الأحزاب.
الجدول )1(: التوزيع الن�سبي لنتماء عينة الدرا�سة لالأحزاب ال�سيا�سية

الن�سبة املئويةالعدداحلزبالرقم
297.3حزب جبهة العمل الإ�سالمي1
215.3حزب الو�سط الإ�سالمي2
123.0حزب ال�سورى3
10.3حزب الوحدة ال�سعبية الدميقراطي الأردين4
164.1حزب ال�سعب الدميقراطي الأردين )ح�سد(5
102.5احلزب ال�سيوعي الأردين6
41.0حزب البعث ال�سرتاكي الأردين7
102.5حزب احلركة القومية8
82.0حزب التجمع الوطني الدميقراطي الأردين )تواد(9

235.8حزب الإ�سالح والتجديد الأردين )ح�ساد(10
225.6حزب احلياة الأردين11
164.1حزب الفر�سان12
256.3حزب الإ�سالح13
82.0حزب احلرية وامل�ساواة14
225.6حزب الر�سالة15
133.3حزب التيار الوطني16
10.3حزب دعاء17
153.8احلزب الوطني الأردين18
143.5حزب اجلبهة الأردنية املوحدة19

)3( حممـــد امل�سري، ا�ستطالعات الراأي بني النقا�ش الر�سني والدعاءات املتهافتة، املركز العربي لالأبحاث 
ودرا�سة ال�سيا�سات، ق�سايا راهنة، �سبتمب 2013.
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الن�سبة املئويةالعدداحلزبالرقم
41.0حزب العدالة والتنمية الأردين20
112.8حزب الأن�سار21
123.0احلزب العربي الأردين22
256.3حزب الحتاد الوطني الأردين23
92.3حزب اأردن اأقوى24
92.3حزب ال�سهامة25
194.8حزب البلد الأمني26
82.0حزب العدالة الجتماعية27
287.1حزب الوفاء الوطني28
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عينة البحث:
تم تحديد عينة البحث 500 ع�سوة من اأع�ساء الأحزاب الأردنية، �ساملة التوجهات 
ال�سيا�سية لالأحزاب كافة، واعتبرت العينة عينة مق�سودة في حد ذاتها لمعرفة اإجاباتهن 
ب�سورة  ال�ستمارة  على  اأجاب  الذي  العدد  ولكن  للبحث،  المخ�س�سة  ال�ستمارة  على 
التجاوب  عن  العينة  اأفراد  من  كثير  اعتذر  ولقد  حزبية،  امراأة   400 حوالي  بلغ  كاملة 
لحذف  ا�سطررنا  وبالتالي  ال�ستطالع  يكمل  ولم  تجاوب  جزء  وهناك  ال�ستطالع،  مع 

ا�ستمارتها من ال�ستطالع.
كان هناك 100 ا�ستمارة لم يتم ح�سابها وقد توزعت على النحو التالي: 

• 22 ا�ستمارة ل�سيدات تمت المبا�سرة بتعبئة ال�ستمارات معهن ولم يكملن تعبئتها، 
حيث اأفدن باأنهن �سيكملن ال�ستمارة لحقًا وعند محاولة الت�سال كانت الممطالة.
• 47 ا�ستمارة ل�سيدات امتنعن عن ا�ستكمال تعبئة ال�ستمارة ب�سبب حداثة الع�سوية.
• 13 ا�ستمارة تمت تعبئتها بطريقة خاطئة من قبل الم�ستجيبات ولم يتم احت�سابها.
اأي  الم�ستجيبات في  ب�سبب عدم م�ساركة  تعبئتها،  ا�ستكمال  يتم  لم  ا�ستمارة   18  •

ن�ساط حزبي من اأي نوع. 

وفيما يلي، يقدم الجدول رقم )2( بيان الخ�سائ�ش ال�سخ�سية للحزبيات عينة الدرا�سة:
الجدول )2(: الخ�سائ�س ال�سخ�سية للحزبيات عينة الدرا�سة

الن�سبة املئويةالعددالعمر                            اخلا�سية
1810025.1-30 �سنة 
317518.8-40 �سنة 
414812.1-45 �سنة 

17343.5اأكرث من 45 �سنة 
20.5رف�ست الإجابة 

398100املجموع
الن�سبة املئويةالعددامل�ستوى التعليمي

399.8اأقل من ثانوية عامة 
8721.9ثانوية عامة 

8320.9دبلوم متو�سط 
12531.5بكالوريو�ش 

6315.9درا�سات عليا 
397100املجموع
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الن�سبة املئويةالعدداحلالة الجتماعية 
11629.1عزباء 

24160.6متزوجة 
205.0اأرملة 

184.5مطلقة 
30.8منف�سلة 

398100املجموع

الن�سبة املئويةالعدداحلالة العملية 
19953.1تعمل 

266.9ل تعمل وتبحث عن عمل 
287.5ل تعمل ول تبحث عن عمل 

12032.0ربة منزل 
20.5رف�ست الإجابة 

375100املجموع
الن�سبة املئويةالعددقطاع العمل 

6633.5عام
13166.5خا�ش

197100املجموع
الن�سبة املئويةالعددمكان الإقامة 

36392.1مدينة 
256.3قرية 
20.5بادية 

41.0خميم 
394100املجموع

الن�سبة املئويةالعددالدخل ال�سهري لالأ�سرة )دينار(
14237.1اأقل من 500 دينار 
50013735.8-1000 دينار 

8722.7اأكرث من 1000 دينار 
174.4رف�ست الإجابة 

383100املجموع
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ت�سميم ا�ستمارة البحث: 
اإلى  الأ�سئلة  هذه  وق�سمت  الرئي�سية،  الت�ساوؤلت  من  مجموعة  ال�ستمارة  �سملت 

خم�سة محاور )انظر الملحق رقم 1(.
هذه  تحديد  وتم  العـيــنة،  لأفـــراد  ال�سخ�سية  المتغيرات  �سمل  الأول:  المحور 

المتغيرات في الآتي: 
1- العمر. 2- الحالة الجتماعية. 3- مكان الإقامة. 4- الم�ستوى التعليمي. 

5- الحياة العملية اأو الوظيفية. 6- طبيعة الوظيفة. 7- الدخل ال�سهري. 
المحور الثاني: �سمل ن�ساط المراأة قبل دخولها الحزب ال�سيا�سي. 

المحور الثالث: ن�ساطات المراأة داخل الحزب. 
المحور الرابع: دور المراأة وم�ساركتها في الحياة ال�سيا�سية. 

المحور الخام�س: الحتياجات التدريبية للمراأة. 

وقد �سملت ال�ستمارة مجموعة من الأ�سئلة المتنوعة، فجاء بع�سها:
اأ – اأ�سئلة مغلقة تحتمل الإجابة بـ�سح اأو خطاأ، اأو نعم اأو ل.

ب- اأ�سئلة متعددة الإجابة وتعني اختيار بديل من بدائل متعددة. 
ج – اأ�سئلة مفتوحة بحيث يترك للم�ستركة التعبير عن راأيها ب�سورة �سريحة ودون قيود.
قبل اإعداد ا�ستمارة البحث ب�سورتها النهائية، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات 

المكملة لعمل ا�ستمارة البحث يمكن تحديدها فيما يلي:
عليها  واأدخلت  المتخ�س�سين،  من  المحكمين  بع�ش  على  ال�ستمارة  ُعر�ست   -1
بع�ش التعديالت، كما اأجريت تجارب pre-test على عينة من مجتمع البحث من 
خالل اللقاءات داخل مركز القد�ش، للتعرف على قابلية اأ�سئلة ال�ستمارة للفهم 

وال�ستجابة، وتم اإجراء تعديالت على ال�ستمارة بناء على ذلك.
طرح  خاللها  من  تم  التي   ،Free Interviews الحرة  المقابالت  ا�ستخدام   -2
مجموعة من الأفكار والت�سورات الفردية للح�سول على معلومات كيفية، لتكمل 
المعلومات الكمية التي اأمكن الح�سول عليها، حيث تمت مقابلة حوالي 10 حالت 
فردية، وال�ستماع اإلى وجهة نظرهن بخ�سو�ش دور المراأة الحزبية، والحتياجات 
الالزمة لتدريب المراأة، والمعيقات التي تواجه عمل المراأة الحزبية، ما �ساهم 
في تعزيز كفاءة ا�ستمارة البحث في الك�سف عن الم�ساكل التي تواجه المعلومات 

الكمية.
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3- ا�ستخدام اللقاءات الجماعية Group Interviews، واعتماد طريقة المناق�سات 
العمل  في  الن�ساء  من  متخ�س�سة  جماعة  مع   ،Group Discussion العامة 
اأكثر  بلغ عددها ثالثة، �سارك فيها  واإجراء مجموعة حوارات جماعية  الحزبي، 
من 30 حزبية، وتمت اللقاءات في مركز القد�ش في محاولة للتوفيق بين الآراء 

وتجميع الم�سائل التي يجب ح�سرها في ا�ستمارة البحث.
4- ا�ستخدام جماعات التركيز Focus Group، والتي تم فيها اللتقاء مع مجموعة 
ومدى  البحث،  ا�ستمارة  محتويات  عن  منهن  وال�ستف�سار  الن�سائية،  القيادات  من 
تم  الثالث،  الو�سائل  هذه  على  وبناًء  عنها،  الإجابة  على  والقدرة  الأ�سئلة  و�سوح 
ت�سميم ال�ستمارة بال�سكل المطلوب )انظر الملحق »1« الخا�ش با�ستمارة البحث(.

�سعوبات الدرا�سة:
واجهت الدرا�سة مجموعة من ال�سعوبات �سكلت عائقًا اأمام اإجراء الدرا�سة بال�سكل 

ال�سليم، نذكر منها:
بالتحديد،  الأردنية  المراأة في الأحزاب  العلمية الخا�سة بدور  الدرا�سات  ندرة    -1
وموؤتمرات،  ندوات  من  مقدمة  عمل  اأوراق  كانت  المتوفرة  الدرا�سات  فمعظم 
اأما  وبع�سها مقدمة من حزبيين كان هدفها الدعاية والترويج لأفكار الأحزاب، 

الدرا�سات الأجنبية في هذا المجال فكانت محدودة.
عدم وجود مراكز اأبحاث ودرا�سات في الأحزاب ال�سيا�سية خا�سة وهي الجهات    -2
المعنية بمو�سوع الدرا�سة اأكثر من غيرها، حيث اأفادت الم�ساركات في مجموعات 
التركيز، Focus Groups، التي اأجراها الباحث مع بع�ش الحزبيات من خالل 
اجتماعات متكررة داخل مركز القد�ش للدرا�سات ال�سيا�سية، باأنه ل يوجد اأي مركز 

بحث داخل الحزب اأو معتمد من الحزب لإجراء درا�سات خا�سة بالأحزاب. 
بالدور  الكافي  الإلمام  وعدم  لالأحزاب،  الواقعية  الحالة  عن  المعلومات  قلة    -3

الفعلي للمراأة داخل الأحزاب.
اإعطاء معلومات �سحيحة عن حالة م�ساركتهن في  الحزبيات في  الن�ساء  تردد    -4
الأحزاب، وتعمد اإظهار اأن م�ساركتهن فعالة في الحزب، واأنهن منحازات لموقف 

الحزب، وهذا ما تم ا�ستنتاجه من خالل الجتماعات مع مجموعات التركيز.
ن�سوء العديد من الأحزاب ال�سيا�سية الجديدة خالل فترة اإعداد الدرا�سة، الأمر    -5
وبرامجها،  الأ�سا�سية  مواثيقها  على  للح�سول  اإ�سافية  بذل جهود  ا�ستلزم  الذي 

واإ�سافة بع�سها اإلى عينة الدرا�سة.
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6- الت�سابه والتكرار بين كثير من مواثيق الأحزاب اإلى درجة التطابق، خا�سة على 
�سعيدالأحزاب الو�سطية، وكذلك الت�سابه في اأ�سماء بع�ش الأحزاب.

من  فكثير  ال�سيا�سية  برامجها  لت�سابه  نظرًا  الأحزاب  بين  المراأة  تنقل  كثرة    -7
الن�ساء اللواتي تم مناق�ستهن انتقلن من حزب اإلى اآخر.

وي�ساف هنا بع�ش مالحظات الباحثين: 

واأخذت  الأحزاب،  قبل  من  الباحثين  مع  التجاوب  في  مماطلة  هناك  كان   -8
الخا�سة  والأرقام  الأ�سماء  تجهيز  لوقت  التاأجيل  الأول  �سكلين،  المماطلة  هذه 
لآخر  �سخ�ش  من  الم�سوؤولية  نقل  الثاني  وال�سكل  البحث،  عينة  في  بالم�ساركات 

داخل الحزب ما تطلب اإعادة اإر�سال ر�سالة الدعوة نف�سها للم�ساركة عدة مرات.

اأمني غير مبرر لدى قيادات بع�ش الأحزاب، الأمر  التخوف من وجود هاج�ش    -9
الذي ا�ستلزم بذل جهود اإ�سافية لإقناع المعنيين بعدم وجود مخاطر اأمنية من 

الم�ساركة في عينة البحث.

10- كانت هناك �سعوبة في التوا�سل مع الن�ساء المر�سحات من اأحزابهن للم�ساركة 
في الدرا�سة نتيجة اأن اأرقام الهواتف المعطاة لم تكن �سحيحة اأو كانت مف�سولة، 
تغيير  اأو  وفعالة،  باأرقام هواتف �سحيحة  التزود  اأخرى  الطلب مرة  ا�ستدعى  ما 

اأ�سماء المر�سحات حتى يمكن التوا�سل معهن.

11- كان هناك تفاوت كبير في م�ستوى ا�ستجابة الحزبيات للبحث، فمنهن من اأبدت 
الرغبة في الإجابة، ومنهن من قامت بتعبئة ال�ستمارة ب�سورة خاطئة، ومنهن 

من لم تكمل الإجابة عن جميع الأ�سئلة الواردة في ال�ستمارة.

كافية  معرفة  عدم  هناك  كان  الالزمة،  التدريبية  الدورات  عن  ال�سوؤال  حين   -12
بالدورات التدرييية واأنواعها وما هو المطلوب اأو المف�سل لدى الم�ساركة، وكان 
هناك تناق�ش بين اإجابات بع�ش الم�ساركات من الحزب نف�سه عن الدورات التي 

يقدمها الحزب لالأع�ساء.
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الف�سل الأول

الم�ساركة ال�سيا�سية للمراأة الأردنية

تعريف مفهوم الم�ساركة ال�سيا�سية:
المجتمع  اأفراد  بها  يقوم  التي  الأن�سطة  جميع  ال�سيا�سية  الم�ساركة  مفهوم  ي�سمرّ 
في مجال اختيار حكامهم وممثليهم، وكذلك الم�ساهمة في �سنع ال�سيا�سات والقرارات 

ب�سورة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة، وهي تتوزع بين:
1-  اأن�سطة واأعمال تقليدية، منها:

-  القتراع والتر�سح في النتخابات العامة والم�ساركة في الحمالت النتخابية. 
-  الن�سمام اإلى الأحزاب ال�سيا�سية، وموؤ�س�سات المجتمع المدني. 

-  التر�سح للمنا�سب العامة وتولي منا�سب �سيا�سية. 
-  ح�سور الندوات والمناق�سات العامة والم�ساركة في الندوات. 

المواطنون  اإليها  يلجاأ  �سرعية،  غير  ن�ساطات  الغالب  في  وهي  تقليدية،  غير  اأن�سطة    -2
على  والعترا�ش  ال�سكاوى،  تقديم  منها  اأمامهم،  ال�سرعية  الم�سالك  تنعدم  حين 
قرارات الحكومة، وكذلك التظاهر والتخريب والغتيال والخطف وا�ستخدام ال�سالح 

والقوة، لتحقيق اأهداف �سيا�سية مثل الثورات والحروب الأهلية.
اأما التعريف الإجرائي للم�ساركة ال�سيا�سية للمراأة الأردنية في هذه الدرا�سة، فقد 

تم تحديده في مجموعة من الن�ساطات المعينة، وهي:
م�ساركة المراأة في تولي المنا�سب الوزارية والحكومية والق�ساء.    -

الم�ساركة في النتخابات البرلمانية �سواء من خالل القتراع اأو التر�سح.   -
-  الح�سول على ع�سوية مجل�ش الأمة. 

الم�ساركة في الأحزاب ال�سيا�سية.  -
الم�ساركة في النتخابات البلدية وع�سوية المجال�ش البلدية.  -

في  المراأة  دور  على  التركيز  مع  المدني،  المجتمع  موؤ�س�سات  في  الم�ساركة   -
الأحزاب ال�سيا�سية والتي هي مو�سوع هذه الدرا�سة.
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اأ- م�ساركة المراأة في ال�سلطة التنفيذية والق�سائية: 
لقد حثرّت موؤتمرات المراأة في كل من نيروبي عام 1995، واتفاقية بكين عام 1995، 
على زيادة ن�سبة م�ساركة المراأة بما ل تقل عن 30 % في مراكز �سنع القرار، ودعت هذه 
التفاقيات اإلى اإلغاء كافة اأ�سكال التمييز �سد المراأة، واإلى تبني �سيا�سة التمييز الإيجابي 

ل�سالحها.)4(

وقد ح�سلت اأول امراأة على من�سب وزاري عام 1979 بحملها حقيبة وزارة التنمية 
الجتماعية. وفي عام 1984 ح�سلت امراأة على حقيبة وزارة الإعالم. وفي عام 1993 
1994 حقيبتي التنمية  عينت امراأة وزيرة لل�سناعة والتجارة، ثم تولت اثنتان في عام 

الجتماعية والتخطيط.

وفي عام 2004، كان هناك اأربع وزيرات في حكومة في�سل الفايز، وثالث وزيرات 
 2006/2005 البخيت  معروف  حكومة  وفي   ،2005/2004 بدران  عدنان  حكومة  في 
تقل�ش العدد اإلى وزيرة واحدة. وفي عام 2007، و�سل في حكومة نادر الذهبي اأكبر عدد 
من الن�ساء للمن�سب الوزاري بواقع اأربع وزيرات بن�سبة 14 % من مجل�ش الوزراء، وتراجع 
هذا العدد اإلى اثنتين في كل من وزارتي عون الخ�ساونة و�سمير الرفاعي. وتقل�ش العدد 
 ،2012 اإلى واحدة في حكومة فايز الطراونة. وفي حكومة عبد اهلل الن�سور الأولى عام 
ح�سلت المراأة على  غاب تمثيل المراأة عن الحكومة، وفي الحكومة المعدلة عام  2013 

ثالث مقاعد وزارية بن�سبة 11.1 % من الوزارة.

وفي عام 2007، تولت اأول امراأة من�سب محافظ في وزارة الداخلية عن محافظة 
جر�ش، ولم تح�سل اأي امراأة على وظيفة اأمين عام وزارة.

1996، وبداأ بعد ذلك  اأول قا�سية عام  ال�سلطة الق�سائية، فقد تمرّ تعيين  اأما في 
الرقم في الزيادة حتى و�سل عام 2010 اإلى حوالي 47 قا�سية من مجموع 700 قا�ٍش.

)4( انظر يف ذلك:
اأ- املراأة العربية وامل�ساركة ال�سيا�سية - حترير ح�سني اأبو رمان - دار �سندباد، عمان، 2000، �ش 56.

ب- جـــويل بالينغتـــون، متكني املراأة من اأجـــل اأحزاب �سيا�سية اأقوى، برنامـــج الأمم املتحدة الإمنائي 
واملعهد الدميقراطي لل�سوؤون الدولية، وا�سنطن 2011، �ش 6.
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ب- الم�ساركة في النتخابات البرلمانية:
لقد اأجريت النتخابات في اإمارة �سرق الأردن قبل ال�ستقالل في عام 1946 لعدة 
اأو  الت�سويت  في  المراأة  م�ساركة  ق�سية  تكن  ولم  الت�سريعي،  المجل�ش  لنتخاب  مرات 

التر�سح خالل تلك الفترة مطروحة اأو ذات اأولوية �سيا�سية.
التر�سح  حق  تمنح  لم  لكنها  الت�سويت،  حق  المراأة  منح  تم   1955 عام  وفي 
لالنتخابات، وكان هذا الحق في الت�سويت مق�سورًا على الحا�سالت على تعليم اأ�سا�سي، 
القتراع  في  الحق  المراأة  اأعطيت   1974 عام  وفي   .1960 عام  ال�سرط  هذا  ا�ستبعد 

والتر�سح لالنتخابات.
- 1984، تم تعطيل البرلمان وا�ستبدل بمجل�ش ا�ست�ساري معين  وفي الفترة 1974 
بدءًا من عام  1978 ولثالث دورات متتالية مدة كل واحدة �سنتان، وتم تعيين ثالث ن�ساء 
1984، �ساركت  60 ع�سوًا. وفي النتخابات التكميلية الفرعية مطلع عام  اأ�سل  فيه من 

المراأة كناخبة لكن لم تر�سح اأي امراأة نف�سها لتلك النتخابات.
الأردنية  المراأة  مار�ست   ،1989 عام  البرلمان  عودة  بعد  الأولى  النتخابات  وفي 
حق القتراع والتر�سح في النتخابات، حيث تر�سحت 12 امراأة، ولم تفز اأي واحدة منهن 

بالمقاعد النيابية التي كان عددها 80 مقعدًا.
1993، تناف�ست ثالث ن�ساء في النتخابات، وفازت واحدة منهن،  وفي انتخابات 
مجل�ش  ع�سوية  المراأة  بها  تكت�سب  التي  النيابية  الحياة  تاريخ  في  الأولى  المرة  وهي 
النواب. وفازت بهذا المقعد توجان في�سل عن المقعد ال�سرك�سي وال�سي�ساني. فيما فازت 
ع�سر  الثالث  النواب  مجل�ش  في  �ساغر  لمقعد  التكميلية  النتخابات  في  المعايطة  نهى 
تر�سيحات  على  النواب  اقتراع  طريق  عن   2001 اآذار  في  وذلك   ،1997 عام  المنتخب 

قدمت للمجل�ش.
في  للمراأة  مقاعد  �ستة  بتخ�سي�ش  الكوتا  نظام  اأقررّ   ،2003 عام  انتخابات  وفي 

البرلمان، ولم تفز اأي واحدة منهن تناف�سيًا على المقاعد العامة.
وقد تم تعيين اأول امراأة في مجل�ش الأعيان عام 1989، وعينت اثنتان في مجل�ش 
الأعيان عام 1993، وزاد العدد اإلى ثالث �سيدات من عام 1997 حتى عام 2001، ثم زاد 
العدد اإلى خم�ش �سيدات من اأ�سل 55  عام 2003، وزاد العدد مجددًا اإلى  �سبع �سيدات 

عام 2007، ثم اإلى ت�سع �سيدات عام 2010 من اأ�سل 60.
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الجدول )3(: تطور م�ساركة المراأة في مجل�س النواب الأردني
امل�ساركة

البملان
عدد 

املر�سحات
عدد 

املر�سحني
ن�سبة املر�سحات 

عدد مقاعد عدد الفائزات للمر�سحني
الربملان

ن�سبة الفائزات 
من املجل�س 

احلادي ع�سر 
1989

12647% 1.9080% 0
الثاين ع�سر 

1993
3534% 0.6180% 12

الثالث ع�سر
1997

17561% 0.03080% 0

الرابع ع�سر
2003

54765%  7.16
5.5 %110بنظام الكوتا

اخلام�ش ع�سر 
2007

198885 % 22.47
6.4 %110)6 كوتا + 1 تناف�ش(

ال�ساد�ش ع�سر
2010

136763 % 17.8
13

10.8 %120)12 كوتا + 1 تناف�ش(
ال�سابع ع�سر

2013
1911425% 13.418

12 %150)15 كوتا + 3 تناف�ش(

ال�سكل )2(
تطور م�ساركة المراأة في انتخابات مجل�س النواب الأردني



- 23 -

ويالحظ باأن انتخابات المجل�ش ال�سابع ع�سر الأخير عام 2013 والذي تم رفع كوتا 
النائبات فيه اإلى 15 نائبة، كانت ن�سبة المر�سحات 16.7 % من اإجمالي المر�سحين، فيما 
15 ح�سب  18 نائبة، منهن  اأما الفائزات فكان عددهن   .%  51.8 كانت ن�سبة الناخبات 
الكوتا، اإ�سافة اإلى ثالث �سيدات بالتناف�ش، ويمثل هذا العدد اأكبر ن�سبة تمثيل للن�ساء في 
مجل�ش النواب الأردني منذ اإعالن المملكة في عام 1946، وهي 12 %، اأما تمثيل المراأة 
كل  راأ�ش  قائمتان على  تر�سحت  فقد  27 مقعدًا  على  تناف�ست  التي  الوطنية  القوائم  في 
قائمة اأخرى  منهما امراأة. وهناك 20 قائمة �ســـــمت مر�سحة واحدة بين �سفوفها، و20 
�سمت كل منها مر�سحتين، وثالث قوائم �سمت كل واحدة منها ثالث ن�ساء، وثالث قوائم اأخرى  
�سمت كل منها اأربع ن�ساء، وقائمة واحدة �سمت �ست ن�ساء، فيما لم ت�سم 14 قائمة اأي امراأة.
اأما بخ�سو�ش برامج المر�سحين لالنتخابات النيابية ب�سكل عام، فيمكن القول باأن 
ق�سايا المراأة لم تاأخذ مكانًا بارزًا فيها �سواء على ال�سعيد الحزبي اأو الفردي، ما جعل هذه 

البرامج عاجزة عن جذب المراأة للم�ساركة بفاعلية في النتخابات)5(. 

ج- م�ساركة المراأة في الأحزاب:
ي�سغلن  ولكنهن  العالم،  في  الأحزاب  اأع�ساء  من   %  50  -  40 من  الن�ساء  ت�سكل 
ال�سيا�سية  اأهم الموؤ�س�سات  % من المواقع القيادية. وتمثل الأحزاب ال�سيا�سية   10 فقط 
الم�سوؤولة عن تجنيد القيادات في الأنظمة ال�سيا�سية من خالل دورها في تثقيف الكوادر 

وتدريبهم على العمل ال�سيا�سي، وقد ثمرّ تر�سيحهم لتولي المنا�سب العامة.)6(
باأن  فيالحظ  الأردنية،  الأحزاب  في  المراأة  م�ساركة  للحديث عن  انتقلنا  اإذا  اأما 
بدايات م�ساركة المراأة في الأحزاب ال�سيا�سية، يعود اإلى فترة الخم�سينيات، حيث كان 
الحزب ال�سيوعي الأردني اأول الأحزاب التي ا�ستقطبت ن�ساء في �سفوفه، ثم تلته الأحزاب 

القومية وحزب البعث. 
ولكن العمل الحزبي توقف ر�سميًا بعد ذلك من عام 1957 اإلى عام 1992، حيث 
ذلك  ومنذ  الأحزاب،  في  الم�ساركة  في  الحق  المراأة   1992 ل�سنة  الأحزاب  قانون  منح 
المراأة في  اأو منت�سبة، لكن م�ساركة  اإلى الأحزاب كع�سوة موؤ�س�سة  المراأة  الوقت دخلت 

)5( انظـــر يف ذلكٍ: د.نظام بركات ود.حممد ال�سرعـــة، البامج النتخابية للمر�سحني لالنتخابات النيابية، 
جملة اأبحاث الريموك، عدد 2، جملد 27، ل�سنة 2011.

)6( جويل بالبيغتون، املرجع ال�سابق، �ش 15.
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اإلى  الأحزاب  ت�سع  ولم  الأحزاب،  اإلى  المراأة  ت�سع  فلم  ورمزية،  �سكلية  بقيت  الأحزاب 
ا�ستقطاب المراأة اإلى �سفوفها.)7(

وقد تواجدت الن�ساء كع�سوات موؤ�س�سات في جميع الأحزاب با�ستثناء حزب واحد 
في عام 2003، ومع ذلك بقيت الن�ساء اأقلية في الأحزاب ال�سيا�سية، اإذ من اأ�سل 3785 

ع�سوًا موؤ�س�سًا لالأحزاب �سكلت الن�ساء ما ن�سبته 8 % فقط. 
وفي  النتخابات النيابية عام 2003، تر�سحت 54 امراأة كان من بينهن ثالث حزبيات، 
الكوتا عن محافظة  الإ�سالمي، وفازت بمقعد  العمل  الم�سيمي مر�سحة جبهة  منهن حياة 

الزرقاء، والثنتان الأخريان مر�سحتا حزب الو�سط الإ�سالمي لم يفزن بالنتخابات.
وفي انتخابات 2007، كانت ن�سبة الن�ساء في الأحزاب ل تتخطى 10 %، وكان عدد 
الن�ساء �سمن قوائم الموؤ�ســـ�سين لالأحزاب وعـــددهم 4116 ع�ســـوًا، 372 ع�ســـوة، اأي 

ما يعادل 9 % من اإجمالي عدد الأع�ساء الموؤ�س�سين.)8(
اأما م�ساركة المراأة في الأحزاب في النتخابات الأخيرة عام 2013، فكانت كالتالي:
2013 مر�سحات في قوائم كل الأحزاب  انتخابات  في  الحزبية  القوائم  • �سمت 

ما عدا قائمة حزب الرفاه - اأهل العزم.
15 مر�سحة تمثل 17.4 % من  الحزبية  القوائم  �سمن  المر�سحات  • كان مجموع 
مر�سحة، وكان عدد الن�ساء موزعًا بين   86 مجموع المر�سحات والبالغ عددها 

اثنتين في خم�ش قوائم، وواحدة في خم�ش قوائم اأخرى.
• قاطع الحزب الرئي�سي في الأردن وهو حزب جبهة العمل الإ�سالمي النتخابات. 
اثنتان؛ واحدة فازت  المحلية، فقد نجحت  منهن  الدوائر  المر�سحات في  اأما 
لمحافظة  الن�سائية  الكوتا  بمقعد  فازت  والثانية  اللوزي،  د. مريم  تناف�سيًا هي 
موؤ�س�سات  كع�سوات  لالأحزاب  الن�ساء  دخول  ومع  العطي.  ردينة  وهي  الزرقاء 
وع�سوات عامالت، اإل اأن المنا�سب القيادية في الأحزاب بقيت بعيدة غالبًا عن 
و�سول الن�ساء اإليها، فمن بين 34 حزبًا مرخ�سًا حتى عام 2014، كانت هناك 
الوطني  والحزب  »ح�سد«  لأحزاب  العام   الأمين  من�سب  �سغلن  �سيدات  ثالث 

الأردني وحزب »اأردن اأقوى«.

)7( مي اأبو ال�سمن، املراأة واملوؤ�س�سات الن�سائية، جريدة الد�ستور، 13 �سباط 1999.
)8( انظر يف ذلك: اأ- اأمل ر�سوان، املراأة الأردنية - حقائق واأرقام، دائرة املطبوعات والن�سر، عمان، 2014.

ب- درا�سة حول واقع املراأة يف الأحزاب ال�سيا�سية الأردنية، مركز القد�ش، عمان، 2007 �ش 14 - 15.
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لكثير من  الموؤثر  القيادي  الواقع  المراأة ما زالت غائبة عن  اإن  القول  بهذا يمكن 
الأحزاب، كما اأن ق�سية المراأة ما زالت غائبة عن برامج الأحزاب، وكذلك فاإن اأعداد 

الن�ساء المنخرطات في الأحزاب ما زال قلياًل.)9(

د- الم�ساركة في النتخابات البلدية:
ح�سلت المراأة على حق التر�سيح والنتخاب للبلديات عام 1982، لكنها لم تمار�ش 

هذا الحق حتى عام 1994.

بع�سوية  ن�ساء  ت�سع  منهن  فازت  امراأة،   19 تر�سحت   ،1995 عام  انتخابات  ففي 
مجال�ش بلدية، وفازت واحدة برئا�سة مجل�ش بلدي.

ن�ساء، وتم لحقًا تعيين  43 امراأة، فازت منهن ثماني  1999، تر�سحت  وفي عام 
بلدي. مجل�ش  ع�سوة   25

وفي انتخابات عام 2003، تر�سحت 40 امراأة، فازت منهن خم�ش ن�ساء، وتال ذلك 
لبلدية  رئي�سة  وواحدة  الكبرى،  عمان  اأمانة  في  �سيدات  ثالث  منهن  �سيدة،   99 تعيين 

الح�سا، والباقي في ع�سوية مجال�ش بلدية.

% على الأقل من مقاعد   20 2007، ُمنحت المراأة ما ن�سبته  وفي انتخابات عام 
المجال�ش البلدية بما فيها اأمانة عمان الكبرى، ما �سجع 380 امراأة للتر�سح لالنتخابات، 
فازت منهن 210 بمقاعد الكوتا، و23 امراأة تناف�سيًا، وتم اأي�سًا تعيين �سبع ن�ساء في اأمانة 

% من مجمل المقاعد. عمان الكبرى، ما رفع ن�سبة تمثيل المراأة اإلى 25 

245 مقعدًا من ا�سل  2013 الأخيرة، فقد ح�سلت المراأة على  اأما في انتخابات 
%. وقد توزعت المقاعد الفائزة على 282 فائزة بالكوتا،  961 مقعدًا، اأي ما ن�سبته 35.9 

و12 �سيدة بالتعيين لملء مقاعد لم تتقدم اإليها مر�سحات، و51 �سيدة تناف�سيًا.

هـ- الم�ساركة في موؤ�س�سات المجتمع المدني:
اإملي  بقيادة   1944 عام  اإلى  الأردن  في  الن�سائية  التحادات  ت�سكيل  بدايات  تعود 
ب�سارات التي تراأ�ست التحاد الن�سائي في الأردن، والذي اأعيد ت�سكيله عام 1954 با�سم 

)9( املراأة العربية وامل�ساركة ال�سيا�سية - حترير ح�سني اأبو رمان، دار �سندباد للن�سر، عمان 2000، �ش 209. 
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اتحاد المراأة العربية الذي تم حله عام 1957، اإلى جانب حل الأحزاب الأردنية، ثم اأعيد 
 .)10(

ال�سماح بت�سكيل التحاد الن�سائي عام 1975 
اأما الآن فهناك عدد ل باأ�ش به من موؤ�س�سات المجتمع المدني ذات الطابع الن�سائي 

و�سن�سير اإلى اأهم ثالث منها.)11(
المراأة  جهود  وتوحيد  تنظيم  بهدف   1974 عام  تاأ�س�ش  الأردنية:  المراأة  اتحاد    -

والت�سدي لكافة اأنواع التمييز �سدها.
التحاد الن�سائي الأردني: تاأ�س�ش منذ عام 1981 بهدف ت�سكيل القيادات الن�سائية   -

وتدريبها والمحافظة على حقوق المراأة. 
تجمع لجان المراأة الوطني: تاأ�س�ش عام 1995 بمبادرة من �سمو الأميرة ب�سمة بنت   -
طالل، ليعمل على ت�سخي�ش واقع المراأة الأردنية واحتياجاتها والعمل على تعزيز 

مكانتها. 

اإيجابي في التعريف بدور المراأة وتن�سيطه، لكن هذه  وقد كان لهذه الهيئات دور 
الجمعيات والتحادات تفتقر للتمويل وبحاجة اإلى تن�سيق ن�ساطاتها لخدمة المراأة.

ت دورًا �سيا�سيًا ملمو�سًا بال�سافة  اأما في التمثيل الخا�ش بالنقابات المهنية التي اأدرّ
اإلى دورها المهني في فترة منع الأحزاب ال�سيا�سية في الأردن، فقد كان تمثيل الن�ساء 
ي�سهد تو�سعًا ملحوظًا نتيجة اإلزامية الع�سوية في هذه النقابات، حيث و�سل تمثيل الن�ساء 
في  المراأة  م�ساركة  ن�سبة  وتزيد  والممر�سات،  الممر�سين  نقابة  في  كما   %  72.6 اإلى 
وينخف�ش  والم�سارف،  الخا�سة  المدار�ش  مجال  في  العاملة  خا�سة  العمالية  النقابات 
الجمعيات  في  للمراأة  وا�سعة  م�ساركة  وهناك  المقاولين،  نقابة  مثل  النقابات  بع�ش  في 

الخيرية، لكن ن�سبة القيادات في هذه الجمعيات �سعيفة.

)10( نحـــو تعزيـــز دور البملانات العربية يف اإ�سالح ت�سريعات الأحزاب ال�سيا�سية، من�سورات مبادرة التنمية 
البملانية يف املنطقة العربية التابع لبنامج الأمم املتحدة الإمنائي UNDP، 2009، �ش 249.

)11( دليـــل املراأة الأردين يف احلياة العامـــة وال�سيا�سية - حترير جوزي بيكارتز واألني خوري - مركز الكتبي 
للبحوث والتدريب وموؤ�س�سة كونراد اأديناور، عمان 1996، �ش 14.
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الف�سل الثاني

ُمعيقات م�ساركة المراأة في الحياة ال�سيا�سية

تواجه م�ساركة المراأة مجموعة من التحديات والُمعيقات، نقدم فيما يلي اأهم هذه 
المعيقات:)12(

1- قيود اجتماعية تتمثل بالبناء التقليدي للمجتمع الأردني الذي يرف�ش الم�ساواة بين 
الرجل والمراأة، حيث ت�سود الهيمنة الذكورية والنظام الأبوي الذي يطالب المراأة بو�سع 
رب  �سلطة  على  تطاوًل  تعد  للرجل  المراأة  مناف�سة  اإن  اإذ  الرجل،  لخدمة  كافة طاقاتها 
الأ�سرة، كذلك ترف�ش الموؤ�س�سات الجتماعية خا�سة الأ�سرة م�ساركة المراأة، حيث تعمل 
هذه الموؤ�س�سات على توزيع الأدوار بين المراأة والرجل بحيث يتم ا�ستبعاد دور المراأة من 
الحياة ال�سيا�سية، وحرمان الن�ساء في كثير من الأحيان من الح�سول على فر�ش مت�ساوية 
في المكانة الجتماعية والتعليم والدخل وغيرها، والتي توؤثر بدورها اأي�سًا على م�ساركة 

المراأة في الحياة ال�سيا�سية.

الحياة  في  المراأة  م�ساركة  ورف�ش  المحافظة  اإلى  تميل  التي  ال�سائدة)13(  الثقافة   -2
المجتمع  في  للمراأة  دونية  نظرة  اإعطاء  في  الجتماعية  التن�سئة  �ساهمت  وقد  العامة. 

باعتبارها مخلوقًا �سعيفًا وعاطفيًا وبحاجة اإلى الو�ساية والم�ساعدة من الآخرين.

)12( انظر يف ذلك: 
اأ- نظـــام بركات، »التحديـــات التي تواجه العمل البملـــاين للمراأة الأردنية«، بحث مقـــدم اإىل موؤمتر امللتقى 

العربي الإقليمي، امل�ساركة الن�سائية يف البملانات العربية، عمان، 2006.
ب- ح�ســـن عثمـــان، »معوقـــات امل�ساركة ال�سيا�سية للمـــراأة الأردنية: وجهـــة نظر �سو�سيولوجيـــة«، على املوقع 

www.woman.jo الإلكرتوين
)13( تعـــرف الثقافـــة باأنها املعتقـــدات الواقعية والرموز التعبرييـــة والقيم والجتاهات التي حتـــدد طرق التفكري 
وال�سعور وال�سلوك التي تك�سبها اجلماعة والتي مبوجبها يتم الت�سرف وال�سلوك جتاه الآخرين، انظر يف ذلك:
Lucian pye and Sidney Verba، Political Culture and Political Development، V. 
J،Princeton، 1965، 513. 
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كما اأن �سعي المراأة للح�سول على القوة وممار�سة دورها في المجتمع، يجعلها خارجة عن 
اإطار الأنوثة ال�سائدة في المجتمع، والتي تحملها عبء الم�ساركة في الن�ساط القت�سادي 
�سووؤن  تدبير  عن  وم�سوؤولة  وزوجة  بيت  كربة  الجتماعية  والم�سوؤولية  منتجة،  كعاملة 
المنزل،)14( ما يثقل كاهلها ويجعلها عاجزة عن ممار�سة اأدوار اأخرى في الحياة العامة 

وال�سيا�سية.

3- الميراث التاريخي الممتد من تكوين اإمارة �سرق الأردن وحتى ال�سبعينيات، والذي 
حرم المراأة من الم�ساركة في الحياة العامـــة، وعمل على تغييبها عن الحياة ال�سيا�سية، 
تجمع  لإن�ساء  المحاولت  اأولى  كانت  وقد  المجال،  هذا  في  الالزمة  الخبرة  اأفقدها  ما 
ن�سائي اأردني عام 1944 �سمي جمعية الت�سامن الن�سائية، وفي عام 1945 تم تاأ�سي�ش اأول 

اتحاد ن�سائي اأردني.

ب�سكل  القيادية  المنا�سب  في  المراأة  م�ساركة  محدودية  اإلى  الإح�ساءات  وت�سير 
عام، حيث يعود اأول من�سب وزاري ت�سغله المراأة الأردنية اإلى عام 1979، وكان تعيين اأول 
قا�سية في الأردن عام 1995، اأما في مجالت ال�سلطة الت�سريعية، فكان دخول اأول امراأة 
 1989 عام  وفي   ،1978 عام  البرلمان  عن  بدياًل  يقوم  كان  الذي  ال�ست�ساري  للمجل�ش 
اأما على   ،1993 النواب عام  اأول امراأة لمجل�ش  الأعيان، ودخلت  المراأة لمجل�ش  دخلت 
�سعيد الحياة ال�سيا�سية فكانت م�ساركة المراأة متدنية ولم ت�سل اأي امراأة اإلى من�سب 
النقابات  في مجال  المراأة  م�ساركة  ن�سبة  وكانت   ،2008 عام  للحزب حتى  عامة  اأمينة 

اأف�سل حيث تجاوزت ن�سبة 25 %.

وبالرغم من الإنجازات التي تحققت في مجال م�ساركة المراأة في الحياة ال�سيا�سية 
في الأردن، فاإن تمثيل المراأة ما زال دون الطموح حيث يظهر تقرير الفجوة الجندرية 
وال�سادر عن المنتدى القت�سادي العالمي، تراجع مكانة الأردن في هذا المجال، حيث 
تراجع مركز الأردن من المرتبة 119 من بين 134 دولة عام 2013 اإلى المرتبة 134 من 

بين 142 دولة عام 2014.)15(

)14( ح�سني ن�سوان، املراأة يف املثل ال�سعبي يف الأردن وفل�سطني »درا�سة �سيو�سيولوجية لواقع املراأة ومكانتها«، 
وزارة الثقافة الأردنية، عمان 2012، �ش22.

)15( �سهري العلي، اإىل اأين نتجه؟ متكني املراأة والتنمية املن�سودة، جريدة الغد، الأربعاء 2014/11/10.
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4- معيقات اقت�سادية ناتجة عن تدني م�ساركة المراأة في الحياة القت�سادية وتبعيتها 
من  يقلل  ما  القت�سادية،  الموارد  عن  الرجل  �سيطرة  خالل  من  للرجل،  القت�سادية 
اعتمادها على نف�سها وتقرير دورها في المجتمع والحياة ال�سيا�سية، وتظهر هذه التن�سئة 
ب�سورة جليرّة من خالل تدني م�ساركة المراأة في الوظائف الحكومية والوظائف العليا في 

القطاع الخا�ش.

نظام  نتيجة  طائلة  اأموال  اإلى  الأردن  في  النتخابية  الحمالت  لحاجة  ونظرًا 
النتخاب الفردي ال�سائد للح�سول على اأ�سوات الناخبين اأو التعريف بالمر�سحين، فاإن 
ذلك قد اأ�سعف من م�ساركة المراأة في الحياة ال�سيا�سية ب�سبب تدني قدرتها القت�سادية. 

وت�سير الإح�ساءات اإلى تدني م�ساركة المراأة في �سوق العمل، اإذ ل تتجاوز 15-14 %، 
ما َحَرم المراأة من تكوين الكفاءات والخبرات التي ت�ساهم في رفع تناف�سية المراأة في 

الح�سول على المنا�سب ال�سيا�سية والم�ساهمة في �سنع القرارات.)16(

م�ساركة  الحد من  في  الجتماعي  وال�سمان  والتقاعد  العمل  قوانين  �ساهمت  كما 
المراأة في الن�ساط القت�سادي، بالرغم من ح�سول المراأة على ن�سبة عالية في مجال 
في  الدكتوراة  حملة  وثلث  الجامعات  طلبة  ن�سف  من  اأكثر  الإناث  ت�سكل  حيث  التعليم، 
الأردن، ولذا فاإن فر�سهن الوظيفية ما زالت محدودة، ويمكن التدليل على ذلك بما ح�سل 

بقرار ت�سكيل مجال�ش اأمناء الجامعات الأردنية، اإذ اقت�سر التمثيل على �سيدتين فقط.

للنظام  والقانونية  الد�ستورية  البنية  ت�سكل  والقانوني:  ال�سيا�سي  النظام  بنية   -5
ال�سيا�سي المرجعية الأ�سا�سية في تنظيم الحياة ال�سيا�سية والجتماعية، حيث توؤدي دورًا 
رئي�سيًا في اإ�سناد الوظائف واإقرار المواقع القيادية في النظام ال�سيا�سي، ولذلك لها دور 

في اإتاحة الفر�سة للمراأة في الم�ساركة ال�سيا�سية اأو الحد منها.
و�سوف نبداأ هنا بفح�ش بع�ش الن�سو�ش الد�ستورية الخا�سة بم�ساركة المراأة، فقد 
ن�ش الد�ستور الأردني في المادة )6( على اأن الأردنيين اأمام القانون �سواء ل تمييز بينهم 

)1)( انظر يف ذلك: اأ- �سهري العلي: املرجع ال�سابق. ب- ح�سن عثمان: املرجع ال�سابق. 
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الجن�ش  ترد كلمة  ولم  الدين،  اأو  اللغة  اأو  العرق  اختلفوا في  واإن  والواجبات  الحقوق  في 
�سمن هذه المتغيرات، لكن كلمة الأردنيين هنا ف�سرت على اأنها ت�سمل الذكور والإناث.
كما اأ�سار الد�ستور اإلى مجموعة من الحقوق والحريات لالأردنيين ت�سمن لهما الم�ساركة 

في الحياة ال�سيا�سية، ومنها:

- المادة )22( التي تن�ش على اأن »لكل اأردني الحق في تولي المنا�سب العامة«.

- المادة )15( التي تن�ش »على اأن تكفل الدولة حرية الراأي«. 

- المادة )16( تن�ش على اأن »لالأردنيين حق تاأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب 
ال�سيا�سية ...«

الحياة  في  للمراأة  دور  اإعطاء  في  الد�ستورية  الن�سو�ش  هذه  اأهمية  من  وبالرغم 
ال�سيا�سية، اإل اأن هناك بع�ش القيود ما زالت موجودة نذكر منها:

اإن الن�سو�ش الد�ستورية المنظمة للحقوق والحريات جاءت ب�سورة عامة، وجاء   •
فيها على اأن تنظم بقانون، وقد جاءت معظم القوانين المنظمة لهذه الحقوق 
مقيدة لهذه الحقوق، ومنها بالأخ�ش ما يتعلق بحرية الراأي والجتماع والن�سر، 

حيث ُفر�ست قيود تحد من فعالية هذه الن�سو�ش الد�ستورية.
• اإن كثيرًا من الن�سو�ش القانونية المتعلقة بحقوق المراأة جاءت مقيدة في قوانين 
بين  التمييز  تكر�ش  التي  ال�سخ�سية  بالأحوال  المتعلقة  القوانين  مثل  اأخرى، 

المراأة والرجل.
للبرلمان، حيث  المراأة  و�سول  دون  الحيلولة  في  الواحد  ال�سوت  قانون  �ساهم   •
دعم هذا القانون مر�سح الع�سيرة والذي هو في الواقع غالبًا ما يكون رجاًل، على 
للو�سول  المراأة  اأمام  الفر�سة  اأ�سعف  ما  الكفاءة،  اأ�سا�ش  التر�سح على  ح�ساب 
اإلى مجل�ش النواب)17(، وما ا�سطر ال�سلطة التنفيذية اإلى اقتراح اإدخال نظام 

الكوتا الن�سائية اإلى قانون النتخاب بدءًا من انتخابات عام 2003.

)17( انظريف ذلك:
اأ- عبـــد املجيد العـــزام، قانون النتخاب املوؤقت وتعديالته رقم 34 ل�سنـــة 2001 - يف كتاب قانون النتخاب 
الأردين ومتثيـــل املـــراأة - ن�سرتته اللجنة الوطنية الأردنية ل�سووؤن املـــراأة، و�سندوق الأمم املتحدة الإمنائي 

للمراأة unifem، عمان، 2006.
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هناك تاأخير في تنفيذ بع�ش القوانين من ناحية عملية، حيث ح�سلت المراأة   •
1974، لكن لم تتم ممار�سة  على حق الت�سويت والتر�سح لمجل�ش النواب عام 
هذا الحق اإل في عام 1989، حيث اأعيدت الحياة البرلمانية. وح�سلت المراأة 
على حق النتخاب والتر�سح للمجال�ش البلدية، لكن لم تتم ممار�سة هذا الحق 
اإل في عام 1995، هذا بالن�سبة لالإطار الد�ستوري والقانوني، اأما المرجعيات 
النظام  والرجل في  المراأة  بين م�ساركة  الُهوة  الأخرى فحاولت ج�سر  الوطنية 
في  والمراأة  للرجل  مت�ساوية  حقوقًا  المرجعيات  هذه  كفلت  حيث  ال�سيا�سي، 
الحياة ال�سيا�سية، وهو ما ظهر في الميثاق الوطني )حزيران 1991(، وكذلك 
اأن  كما  وغيرها،   ،)2003( اأوًل  الأردن  ووثيقة   )2005( الوطنية  الأجندة  في 
الملك عبد اهلل الثاني قد تبنى في معظم كتب التكليف وتوجهاته الملكية دمج 

المراأة في الحياة العامة وتمكينها اقت�ساديًا واجتماعيًا و�سيا�سيًا.

اأحرزته  بالرغم من التقدم الذي  6- معيقات خا�سة با�ستعدادات المراأة وقدراتها: 
المراأة في مجال التعليم، حيث و�سلت اأعداد الن�ساء في مجال التعليم العالي اإلى اأكثر 
والقت�سادي،  الجتماعي  المجال  في  المراأة  م�ساهمات  وكذلك  الطلبة،  من   %  50 من 
فاإن م�ساركتها ما زالت محدودة رغم تزايد هذا الدور، اإذ لم ي�سل اإلى 25 % من �سوق 
العمل، ما ينعك�ش على م�ساركة المراأة ال�سيا�سية، لذلك يمكن القول باأن المراأة ما زالت 
بحاجة اإلى رفع كفاءتها وقدراتها على الإنجاز والتوا�سل وزيادة الوعي ال�سيا�سي لديها، 
فكرة  اإلى  والنتقال  الن�ساء،  �سفوف  في  المنت�سرة  ال�سيا�سية  الالمبالة  عن  والبتعاد 
العمل الإيجابي، وال�سعي لتعزيز مبداأ الم�ساواة في المواطنة الذي يرتب حقوقًا وواجبات 

لكل اأفراد المجتمع.

وتكوين  المنظم،  العمل  تحقيق  على  قادرة  الكافي،  الوعي  تمتلك  التي  فالمراأة 
الفكر والموؤ�س�سات التي ت�سعى لإن�ساف المراأة، لأن العمل المنظم من خالل الجمعيات 

الن�سائية والأحزاب، قادر على م�ساعفة الجهد.

اأن  اأهميتها، ذلك  الحرة رغم  الديمقراطية ل تقت�سر على عملية النتخابات  اإن 
الهتمام بالإن�سان وتنمية قدراته و�سمان حقوقه، ركن اأ�سا�سي في العملية الديمقراطية، 
بهم،  اأمورًا خا�سة  يفتقــدون  باأنهم  الأفراد  لدى  بوجود وعي  الحق  يرتبط مفهوم  حيث 
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ومن ثم على الن�ساء اأن يبداأن المطالبة بحقوقهن واإقناع الآخرين بهذه الحقوق، وتبداأ 
مرحلة  اإلى  النتقال  عليهن  لحقوقهن،  اإدراكهن  فبعد  اأوًل،  الن�ساء  من  الأولى  الخطوة 

المطالبة بهذه الحقوق )18( واعتراف الآخرين بها.

العملية بحاجة  الأ�سا�ش، وهذه  المراأة وكفاءتها هو  اإن رفع قدرة  القول  وخال�سة 
بالتدريب،  وال�ستعانة  الن�سائي،  العمل  في  الظاهرة  الرموز  من  وال�ستفادة  للجهد، 
واكت�ساب المهارات، للتغلب على المعيقات الأخرى لم�ساركة المراأة ال�سيا�سية، وللتخل�ش 

من غياب الن�ساء الموؤهالت عن التر�سح لالنتخابات خوفًا من الف�سل.

)18( انظريف ذلك:
    منار ال�سوربجي، الدميقراطية وحقوق املراأة، مركز مواطن للدرا�سات الدميقراطية، رام اهلل، 1996.
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الف�سل الثالث
الأحزاب ال�سيا�سية الأردنية

مقدمة: 
توؤدي الأحزاب ال�سيا�سية دورًا مهمًا في تحقيق الم�ساركة ال�سيا�سية لفئات المجتمع 
يرتبط  اإذ  الحديثة،  ال�سيا�سية  الأنظمة  خ�سائ�ش  اإحدى  الأحزاب  وجود  وُيعدرّ  كافة، 
في  والحريات  الحقوق  مبادئ  وانت�سار  الديمقراطي  بالنظام  الحزبية  التعددية  وجود 
المجتمع، حيث يمكننا القول باأن وجود الظاهرة الحزبية كان �سببًا ونتيجة لتطور النظام 
اأن الأحزاب  الديمقراطي، فقد فتح النظام الديمقراطي المجال لظهور الأحزاب، كما 

�ساهمت في تطوير الأنظمة الديمقراطية وممار�ساتها.

تعريف الحزب: 
ومبادئ  اأفكار  تجمعهم  الذين  الأفراد  من  مجموعة  باأنه  باإيجاز  الحزب  ف  يعررّ
م�ستركة، ويخ�سعون لقيادة وتنظيم مورّحد يملك �سفة ال�ستمرارية، ويهدفون اإلى الو�سول 
لل�سلطة اأو الم�ساركة فيها)19(. اأما وظائف الأحزاب ب�سكل عام فهي تتمحور في الأ�سا�ش 

حول ما يلي:)20(

)19( انظر بخ�سو�ش تعريف الأحزاب ال�سيا�سية واأنواعها:
 - Mauris Dueverger، Politcal Parties، London Methune، 1954.
 - Roy Macridis، ed، Political Parties، N.y. Harper and Row Puplishers،1967.

)20( انظر يف ذلك:
اأ- كمال املنويف، اأ�سول النظم ال�سيا�سية املقارنة، �سركة الربيعان للن�سر، الكويت، 1987، �ش 196- 202.

ب- نظــــام بركات، احلزب ال�ســــيا�سي يف ظل النظام الدميقراطــــي يف كتاب املر�سد اإىل احلزب ال�سـيــا�سي، 
دار �سندباد، عمان، 1995، �ش 53- 54.
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-  التجنيد ال�سيا�سي واإعداد القيادات العليا في الدولة وتاأمين انتقال ال�سلطة بينها.
في  ال�سائدة  ال�سيا�سية  الثقافة  بخلق  الأحزاب  تقوم  حيث  ال�سيا�سية  التن�سئة   -

المجتمع وتطويرها. 
-  ت�ساهم الأحزاب في �سنع ال�سيا�سة العامة من خالل تجميع الم�سالح الم�ستركة 
وو�سعها في برامج محددة �سواء لالأحزاب الحاكمة اأو المعار�سة، وتعمل لجان 
الأحزاب على تحديد م�ساكل المجتمع وتقديم الحلول المنا�سبة لها، كما تقوم 

اأحزاب المعار�سة في الدول الديمقراطية بمراقبة اأعمال الحكومة.
خالل  من  ال�سيا�سية  الم�ساركة  تحقيق  في  دورًا  ال�سيا�سية  الأحزاب  توؤدي   -
مع  للتوا�سل  لهم  المجال  فتح  ومحاولة  الأفكار  في  المت�سابهين  الأفراد  تنظيم 
على  التاأثير  في  بدورها  الأحزاب  تقوم  كما  ال�سواء،  على  والحكام  المحكومين 

القرارات الحكومية.
-  تمار�ش الأحزاب ال�سيا�سية دورًا مهمًا في تحقيق التنمية ال�سيا�سية التي ل يمكن 
الأحزاب  اأن تتطور  المقابل ل يمكن  ال�سيا�سية، وفي  الأحزاب  تتكامل بدون  اأن 

ووظائفها الفعلية اإل في ظل التنمية ال�سيا�سية.)21(

الأردنية  الأحزاب  تلك  به:  فيق�سد  الأردنية،  لالأحزاب  الإجرائي  التعريف  اأما 
 ،2012 ل�سنة   16 رقم  ال�سيا�سية  الأحزاب  لقانون  وفقًا  ر�سميًا  والم�سجلة  المرخ�سة 

وعددها 35 حزبًا.)22(

التطور التاريخي لالأحزاب في الأردن:
يمكن تق�سيم تطور الظاهرة الحزبية في الأردن اإلى ثالث مراحل، هي:

)21( التنمية ال�سيا�سية يف الأردن، حترير حممد القطاط�سة وم�سطفى العدوان، من�سورات اجلمعية الأردنية 
للعلوم ال�سيا�سية، عمان، 2004، �ش 50- 51.
)22( انظر امللحق رقم )4(، واجلدول رقم )1(.
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اأ - المرحلة الأولى:

تعود بدايات الأحزاب اإلى المرحلة ما قبل تاأ�سي�ش اإمارة �سرق الأردن، حيث ت�سكلت 
بع�ش الأحزاب الأردنية منذ عام 1921.

وقد كانت تلك الأحزاب ذات توجهات �سيا�سية تتجاوز الواقع الأردني لت�سمل �سوريا 
اأحرار  حزب  القرى،  اأم  حزب  ال�ستقالل،  حزب  الفترة:  هذه  خالل  وت�سكل  الطبيعية، 
وكانت  ال�سيا�سية،  الجمعيات  من  وغيرها  العهد،  حزب  العربي،  ال�سرق  حزب  الأردن، 
النفوذ الأجنبي خا�سة  العربي من  ز في مطالبها على تحرير الوطن  تلك الأحزاب تركرّ

الفرن�سي، وتطالب بقيام دولة عربية م�ستقلة وتاأييد الحكم الد�ستوري.

وبعد قيام اإدارة �سرق الأردن عام 1923 تاأ�س�ش في الإمارة اأحزاب اأخرى ت�ستند اإلى 
البنية الع�سائرية ال�سائدة في الأردن، لذلك كانت تلك الأحزاب محدودة التاأثير وتمتاز 
واقت�سادية،  �سيا�سية  برامج  بو�سع  تهتم  تكن  ولم  النت�سار.  وعدم  ال�ستمرارية  بعدم 
وكانت تلتف حول بع�ش ال�سخ�سيات التقليدية، وقد بلغ عددها حوالي 14 حزبًا، وكانت 
ذات انتماءات محلية في معظمها. ومنذ عام 1928، حين و�سع القانون الأ�سا�سي للحكم، 
اأحزاب ذات طابع وطني، وعلى راأ�سها حزب ال�سعب الأردني المعار�ش، اإ�سافة  ظهرت 
الإخاء،  وحزب  الت�سامن،  وحزب  المعتدل،  الحر  والحزب  الوطنية،  اللجنة  حزب  اإلى 
وتركزت مطالب هذه الأحزاب خالل تلك المرحلة، حول اإجراء انتخابات حرة، واإيجاد 

حكومة ديمقراطية، والمطالبة بال�ستقالل الوطني، والتخل�ش من ال�ستعمار.)23(

)23( اأ- رناد اخلطيب، التيارات ال�سيا�سية يف الأردن، عمان، 1992.
ب- رافع البطاينة، الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف الأردن، وزارة الثقافة، عمان، 2004.

ج- علـــي حمافظـــة، تاريخ الأردن املعا�سر، عهـــد الإمارة، 1921 اإىل 1946، مطبعـــة القوات امل�سلحة، 
عمان، 1973.
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ب- المرحلة الثانية:
النه�سة  منها؛ حزب  اأحزاب جديدة،  ن�ساأت   ،1946 عام  ال�ستقالل  اإعالن  بعد   
واحدة،  دولة  في  والغربية  ال�ســرقية  ال�سفتين،  توحيد  وبعد  الإ�سالح.  وحزب  العربية، 
وما �ساحبه من ارتفاع �سقف الحريات، وزيادة الوعي ال�سيا�سي، ب�سبب هجرة اأعداد من 
الفل�سطينيين اإلى الأردن، بالإ�سافة اإلى و�سع الد�ستور الأردني الجديد عام 1952 الذي 

ن�ش على حق المواطنين في ت�سكيل الأحزاب ال�سيا�سية والم�ساركة فيها.

و�سمت  ال�سيا�سية،  الحياة  تنظيم  في  اأخذت  جديدة  اأردنية  اأحزاب  تظهر  بداأت 
تلك الأحزاب في معظمها نخبًا �سيا�سية معار�سة للحكومة من المثقفين والمتعلمين ممن 
در�سوا خارج الأردن، هذا بالإ�سافة اإلى ظهور منظمات المجتمع المدني مثل النقابات 

والتحادات العمالية والجمعيات.

الم�سلمين،  الإخوان  مثل  العقائدية  الأحزاب  بظهور  المرحلة  هذه  تميزت  وقد 
بع�ش  اإلى  اإ�سافة  ال�ستراكي،  الوطني  والحزب  ال�سيوعي،  والحزب  البعث،  وحزب 
بلغ  وقد  الد�ستوري،  الوطني  والحزب  الأمة،  حزب  مثل  والتقليدية  المحافظة  الأحزاب 
عدد الأحزاب خالل تلك المرحلة اأكثر من 15 حزبًا بين اأحزاب �سغيرة واأحزاب كبيرة 

ذات �سعبية.)24(

برئا�سة  برلمانية  حكومة  الفترة  تلك  خالل  المعار�سة  اأحزاب  بع�ش  �سكلت  وقد 
مقعدًا من مقاعد البرلمان ال�ستين.  حيث ح�سلت على 41  �سليمان النابل�سي عام 1956، 
لكن هذه الحكومة ا�سطدمت مع توجهات القيادة الأردنية وارتباطاتها الدولية، مما اأدى 
دة على  اإلى حلرّ الحكومة وحلرّ الأحزاب القائمة ومالحقة المعار�سة، وفر�ست قيود م�سدرّ
العمل  من  مرحلة  في  تدخل  الأردنية  الأحزاب  جعل  ما  والعمالية،  النقابية  التنظيمات 

)24( انظر يف ذلك:
 اأ- عبد اهلل نقر�ش، التجربة احلزبية يف الأردن، من�سورات جلنة تاريخ الأردن، عمان، 1992.

ب- اأمني م�ساقبة، النظام ال�سيا�سي الأردين وامل�سرية الدميقراطية، دار احلامد، عمان، 2014.
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ال�سري وغير القانوني، وقد تركز مطالب الأحزاب في هذه المرحلة حول الآتي:)25(
1- معار�سة الدخول في حلف بغداد.

2- محاربة ال�سهيونية والدعوة لتحرير فل�سطين.

3- المطالبة باإطالق الحريات العامة.

4- العمل على بلورة هوية قومية واحدة.

5- تحقيق العدالة الجتماعية.

ج- المرحلة الثالثة:
ا�ستمر الو�سع في منع الأحزاب ال�سيا�سية من العمل اإلى عام 1989، حيث اأعيدت 
الحياة اإلى البرلمان من خالل النتخابات التي جرت في ال�سنة نف�سها، وح�سل نوع من 
النفراج ال�سيا�سي على م�ستوى الحياة ال�سيا�سية، ما جعل الأحزاب الأردنية التي كانت 
محظورة في مجملها ما عدا جماعة الإخوان الم�سلمين تعمل على الم�ساركة ب�سورة غير 
1992، والذي �سمح  32 ل�سنة  اأن �سدر قانون الأحزاب رقم  اإلى  ر�سمية في النتخابات 
بخروج الأحزاب اإلى العلنية وم�ساركتها في انتخابات 1993، حيث ح�سلت على ما يقارب 
46 % من اأع�ساء مجل�ش النواب الثاني ع�سر، وقد توزعت تلك الأحزاب ما بين اأحزاب 

و�سطية، وقومية، وي�سارية، واإ�سالمية.

عام  حزبًا   24 اإلى  تراجعت  حزبًا   64 على  يزيد  ما  الفترة  هذه  بداية  في  وظهر 
ل�سنة 2007، تم  1998، وفي عام 2007، �سدر قانون جديد لالأحزاب ال�سيا�سية رقم 19 

بموجبه و�سع معايير جديدة لترخي�ش الأحزاب ال�سيا�سية، وتم مطالبة الأحزاب القائمة 
بت�سحيح اأو�ساعها.

)25(  اأ- رناد اخلطيب، مرجع �سابق.
ب- �سليمان املو�سى، تاريخ الأردن يف القرن الع�سرين )1959 - 1995(، مطبعة املحت�سب، عمان، 1996.

ج- خليل حجاج، تاريخ الأحزاب الأردنية  )1946 - 1970(، عمان.
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ن�ش  حيث  الأحزاب،  قانون  على  جوهرية  تعديالت  القانون  ذلك  يت�سمن  ولم 
القانون على تعريف الحزب باأنه »كل تنظيم �سيا�سي يتاألف من مجموعة من الأردنيين 
وفقًا لأحكام الد�ستور واأحكام القانون بق�سد الم�ساركة في الحياة العامة«، وبالتالي تم 

ا�ستبدال عبارة الحياة ال�سيا�سية بعبارة الحياة العامة.

ويالحظ في هذا المجال باأن قانون الأحزاب رقم 32 ل�سنة 1992، وقانون الأحزاب 
اأو  ال�سلطة  اإلى  الو�سول  في  الحزب  بهدف  يتعلق  ن�سًا  يوردا  لم   ،2007 ل�سنة   19 رقم 

الم�ساركة فيها وتداولها كهدف من اأهداف الأحزاب.

وقد رفع قانون الأحــزاب رقم 19 ل�ســـنة 2007 عـــدد الموؤ�س�ســين لالأحــزاب من 
50 اإلى 500 �سخ�ش، وا�سترط اأن يكون مكان اإقامتهم في خم�ش محافظات على الأقل، 

دعم  تخ�سي�ش  على  ن�ش  اأنه  هو  الجديد  القانون  في  للنظر  الملفت  الجديد  والتعديل 
حكومي لالأحزاب)26( من اأموال الخزينة.

وقد ا�سترط القانون الجديد ل�سنة 2012، مجموعة من القيود على تاأ�سي�ش الأحزاب 
و�سبل ممار�ستها لن�ساطاتها، ما قلرّل عدد الأحزاب في البداية.

لكن بعد ذلك ظهرت اأحزاب جديدة، حيث ارتفع عدد الأحزاب ال�سيا�سية اإلى 35 حزبًا 
مرخ�سًا، ويمكن تلخي�ش اأهم خ�سائ�ش الأحزاب الأردنية خالل هذه المرحلة في الآتي:

65 حزبًا، وتعر�ش هذا  بلغ عددها  الكبيرة في عدد الأحزاب، حيث  الزيادة    -1

النتخاب  لقوانين  وتبعًا  النتخابات،  فترات  ح�سب  والنق�سان  للزيادة  العدد 
والأحزاب، وقد و�سل الآن اإلى 35 حزبًا مرخ�سًا.

الت�سابه بين الأفكار والبرامج لكثير من الأحزاب خا�سة الأحزاب الو�سطية، والقومية.   -2

كثرة الندماجات والنق�سامات داخل الأحزاب منذ عام 1995، حيث اندمجت    -3

)26( انظر يف ذلك القوانني الناظمة للعمل احلزبي يف الأردن، حترير نظام بركات، مركز القد�ش للدرا�سات 
ال�سيا�سية، عمان، 2010، �ش 9 - 36.
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عدة اأحزاب في حزب واحد هو الحزب الد�ستوري، وكثير من قيادة الحركة 
الإ�سالمية ان�سقت لت�سكل اأحزابًا وحركات جديدة.

4-  عدم قدرة الأحزاب على تلبية الحتياجات والآمال الأردنية، ما اأدى اإلى �سعف 

اإقبال الجماهير على الأحزاب.
الرئي�سية وعجزها  المدن  ومراكز  العا�سمة  الأحزاب على  ن�ساطات  اقت�سار    -5

عن النت�سار لبقية المناطق.
غلبة الطابع ال�سخ�سي على كثير من الأحزاب، بحيث ي�سكل موؤ�س�ش الحزب قيادة    -6

الحزب، ويكون الولء للقائد اأكثر من النتماء اإلى برامج اأو اأفكار الحزب.

الأحزاب في انتخابات 2013:
بالرغم من وجود 23 حزبًا مرخ�سًا حتى تاريخ تلك النتخابات، اإل اأن 14 حزبًا 
فقط قدم مر�سحين عنه لالنتخابات، فيما دعمت بقية الأحزاب فر�ش مر�سحين م�ستقلين 
اأو من اأحزاب اأخرى، اأو  قاطعت النتخابات، وقد تمكنت ت�سعة اأحزاب من الح�سول على 
ح�سلت  ما  مجموع  وكان  الوطنية،  القائمة  اأو  المحلية  الدوائر  طريق  عن  �سواء  مقاعد 
مقعدًا، اأي  مقعدًا من اأ�سل 150  عليه كل الأحزاب الأردنية في انتخابات 2013 هو 55 
اأن الن�سبة ل تتجاوز 37 % من المقاعد، اأما على �سعيد القوائم فقد قدمت الأحزاب 11 
من اأ�سل  819 مر�سحًا، اأي ما يعادل 25 %  قائمة، وقد بلغ عدد مر�سحي الأحزاب 204 
تقريبًا من المر�سحين، لكن عدد الفائزين من الأحزاب ال�سيا�سية لم يتعد 10 مقاعد عن 
طريق القائمة الوطنية، و45 عن الدوائر المحلية، بحيث ي�سبح المجموع 55 مقعدًا)27(.

)27( انظـــر: اأثر قانون النتخـــاب ل�سنة 2012 وتوزيع املقاعد النتخابيةعلى متثيـــل الأحزاب ال�سيا�سية يف 
جمل�ـــش النواب، اإعداد: ح�سني اأبو رمان واآخرون، مركز القد�ش للدرا�ســـات ال�سيا�سية وموؤ�س�سة كونراد 

ان، 2014. اأديناور، عمرّ
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الجدول )4(: م�ساركة الأحزاب في النتخابات النيابية)28(

النتخابات رقم املجل�س
النيابية

مر�سحو
 الأحزاب

الن�سبة ملجموع 
الن�سبة اإىل عدد الفائزيناملر�سحني

جمموع املقاعد
111989112% 17.234% 42.5

12 1993  50% 937% 46.2

13 1997  50% 95% 6 

142003  75% 8.333% 30

15200753% 6  6% 5.5

9 %11غري حمددغري حمدد162010

)100فردي 172013  304
% و204 قوائم( ) 45 دوائـــر حملية + 20   55
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ال�سكل )3(
م�ساركة الأحزاب ال�سيا�سية في النتخابات النيابية

)28( انظر يف ذلك: 
اأ-  كتـــاب اأثر قانـــون النتخابات ل�سنـــة 2012، وتوزيع املقاعـــد النتخابية، مركز القد�ـــش للدرا�سات 

.22  - ال�سيا�سية، عمان، �ش �ش 21 
د. نظـــام بـــركات، الوظيفـــة التمثيليـــة للبملـــان الأردين، ورقة قدمـــت ون�سرت بوا�سطـــة موؤ�س�سة  ب - 

)Ipalmol(الإيطالية وم�سروع الأمم املتحدة للتنمية الب�سرية، روما، 2008.
ج- ملحق خا�ش فل�سطني اليوم بتاريخ 2010/11/13، مركز الزيتونة، بريوت.
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الإقبال  تعاني من عدم  زالت  الأردنية ما  الأحزاب  باأن  القول،  وب�سكل عام يمكن 
العمل  عن  العزوف  اأ�سباب  وترجع  المجتمع،  �سرائح  مختلف  قبل  من  اإليها  لالن�سمام 
لالأحزاب  التاريخي  بالموروث  تتعلق  التي  الأ�سباب  من  لمجموعة  الأردن  في  الحزبي 
ال�سيا�سية ومنعها وتجريمها من قبل ال�سلطة لفترة طويلة، وكذلك اقت�سار عمل الأحزاب 
على النخب ال�سيا�سية، وفي المدن الرئي�سية، وعدم قدرة الأحزاب على تلبية طموحات 
واآمال المواطنين، اإ�سافة اإلى تدني الوعي ال�سيا�سي والثقافة الخا�سة بدور الأحزاب لدى 

ال�سعب الأردني.)29(

وقد اأدت هذه العملية اإلى تدني عدد الأع�ساء المنتمين لالأحزاب، وتدني المقدرة 
المالية لالأحزاب، اإ�سافة اإلى كثرة الأحزاب وت�ستتها، ما اأدى اإلى �سعف دور الأحزاب 

في الحياة ال�سيا�سية.

الأحزاب في  تراجع دور  الأحزاب في  وقانون  النتخاب  قانون  �ساعد كل من  وقد 
بدوره في �سعف  �ساهم  والمناطق، وهذا  الع�سائر  ل�سالح مر�سحي  النيابية  النتخابات 

دور المراأة وم�ساركتها في الحياة ال�سيا�سية.

ويالحظ باأن هناك ت�ساربًا في احت�ساب عدد المر�سحين والفائزين من الأحزاب 
اأنف�سهم  تر�سيح  ف�سلوا  الأحزاب  اأع�ساء  من  كثيرًا  اأن  عن  ناتج  وذلك  النتخابات،  في 
كم�ستقلين لك�سب التاأييد من ع�سائرهم ومناطقهم ا�ستنادًا اإلى قوانين النتخابات التي 
تعتمد نظام ال�سوت الواحد الذي يعطي لالعتبارات المحلية والع�سائرية القيمة الأعلى 
اأنهم  فوزهم  بعد  اأعلنوا  النتخابات  في  الفائزين  من  كثيرًا  اأن  كما  بالنتخابات،  للفوز 
ت�ساربت  لذلك  الأحزاب  تلك  قبل  من  تر�سحهم  عدم  رغم  القائمة  لالأحزاب  ينتمون 
واختلفت المعلومات حول عدد المر�سحين والفائزين من الأحزاب في النتخابات النيابية 

المختلفة.

)29( انظـــر يف ذلـــك حممد الفواعري، اجتاهات طلبـــة اجلامعات الأردنية نحو الأحـــزاب ال�سيا�سية، ر�سالة 
ماج�ستري مقدمة اإىل معهد بيت احلكمة، جامعة اآل البيت، املفرق، 2006.
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نتائج م�ساركة الأحزاب في النتخابات:

الجدول )5(: قوائم الأحزاب ال�سيا�سية المر�سحة لنتخابات 2013
مرتبة تنازلياً بح�سب عدد الأ�سوات التي اأحرزتها

رقم ا�سم القائمةا�سم احلزبالرقم
القائمة

عدد 
الأ�سوات

عدد 
الفائزين

23114.4583الو�سط الإ�سالمي حزب الو�سط الإ�سالمي 1

4068.1492الحتاد الوطني حزب الحتاد الوطني 2

848.9701حزب التيار الوطنيحزب التيار الوطني 3

2532.8401اجلبهة املوحدةاجلبهة الأردنية املوحدة 4

1231.4771الوحدة الوطنية حزب ال�سباب الوطني 5

3719.6061العمل الوطني جبهة العمل الوطني 6

5014.0121املواطنة حزب الر�سالة 7

ال�سعب الدميقراطي »ح�سد«8
النهو�ش 

1913.917الدميقراطي 

-
-البعث العربي ال�سرتاكي 9

-البعث العربي التقدمي 10
-الدميقراطية املبا�سرة 11
-216793كتلة حزب دعاءدعاء 12

-16734العدالة والتنميةالعدالة والتنمية الأردين 13

-414781الرفاه/ اأهل العزمالرفاه14

المجموع:
 عدد اأ�سوات القوائم الحزبية = 316.737 من 860.569 �سوتًا )36.8 % من المجموع(.

 عدد الفائزين = 10 من 27 مقعدًا )37 % من المجموع(.
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الجدول )6(: قوائم الأحزاب ال�سيا�سية المر�سحة لنتخابات 2013
مرتبة تنازلياً بح�سب عدد المر�سحين

رقما�سم القائمةا�سم احلزبالرقم
القائمة

عدد
املر�سحني

عدد
املر�سحات 

25262اجلبهةاملوحدةاجلبهة الأردنية املوحدة1

40262الحتادالوطنيحزب الحتاد الوطني2

23232الو�سط الإ�سالمي حزب الو�سط الإ�سالمي 3

8222حزب التيار الوطنيحزب التيار الوطني4

37211العمل الوطنيجبهة العمل الوطني5

50202املواطنة حزب الر�سالة 6

ال�سعب الدميقراطي »ح�سد«7

29النهو�ش الدميقراطي

61 من 14
4 من 14البعث العربي ال�سرتاكي8
2 من 14البعث العربي التقدمي9

2 من 14الدميقراطية املبا�سرة10

41091الرفاه/اأهل العزمالرفاه 11

21091كتلة حزب دعاءدعاء12

1091العدالة والتنميةالعدالة والتنميةالأردين13

12211الوحدة الوطنية ال�سباب الوطني الأردين 14

204 عدد القوائم = 11)18 %(املجموع
)% 24.9(

 15
) 17.4(

فاإن  المحلية،  الدوائر  ال�سيا�سية على �سعيد  الأحزاب  اأما فيما يخ�ش تر�سيحات 
الأرقام تعطي انطباعات ظاهرية اإيجابية نوعًا ما بتر�سح ما ل يقل عن مائة من مر�سحي 
د الأحزاب  الأحزاب. غير اأن واقع الحال ل يرقى اإلى تلك النطباعات، وهذا ما يعك�سه تردرّ

في الإعالن عن اأعداد مر�سحيها وحتى عن اأعداد الفائزين منهم.
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الجدول )7(: تمثيل المراأة في الهيئات التاأ�سي�سية لالأحزاب 

الن�سبة %اإناث ذكور عدد املوؤ�س�سني ا�سم احلزب ال�سيا�سي 
0 75750حزب البعث العربي ال�سرتاكي

7 71665حزب ال�سيوعي الأردين 
3.5 31230111حزب جبهة العمل الإ�سالمي 

12 1008812حزب ال�سعب الدميقراطي الأردين »ح�سد«
2.5 1581544حزب امل�ستقبل 

5 94895حزب الوحدة ال�سعبية الدميقراطي الأردين 
8 59545احلزب التقدمي 

0 7676حزب البعث العربي التقدمي 
15 726111حزب احلركة العربية الإ�سالمية الدميقراطية »دعاء«

1.5 62611حزب العمل القومي »حق«
5 65623حزب اجلبهة الأردنية العربية الد�ستورية 

50 1055253حزب الأحرار 
0.3 2772761حزب الي�سار الدميقراطي الأردين 

7 85796حزب الأن�سار العربي الأردين 
15 1069016حزب ال�سالم الأردين 

3 59572حزب الأمة 
6 67634حزب الأر�ش العربية 

4 95090941احلزب الوطني الد�ستوري 
13 63558حزب احلركة القومية الدميقراطية ال�سعبية 

6 64604حزب العمل الأردين 
7 60564حزب الأجيال الأردين 

0 7070حزب الفجر اجلديد العربي الأردين 
8 23621818حزب النه�سة الأردين 
7 57534حزب اخل�سر الأردين 

4 53512حزب حركة حقوق املواطن الأردنية »حماة« 
9 53485حزب ال�سغيلة ال�سيوعي الأردين 

6 65614حزب حركة جلان ال�سعب الأردين 
26 533914حزب الرفاه الأردين 

6 1221157حزب الو�سط الإ�سالمي 
17 52439احلزب العربي الأردين 

16 625210حزب الر�سالة 
26 745519حزب العهد 

30 533716حزب العدالة والتنمية الأردين 
20 514110حزب احلرية وامل�ساواة 
43.5 1317457احلزب الوطني الأردين 
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مما �سبق يالحظ اأن ن�سبة م�ساركة المراأة في الهيئات التاأ�سي�سية لالأحزاب، قد بلغ 
ما ن�سبته 9 % من مجموع الم�ساركين في الهيئات التاأ�سي�سية.

الجدول )8(: ن�سبة المراأة في الهيئات التاأ�سي�سية وفقاً للتيارات الحزبية

الن�سبةا�سم التيار احلزبي

6 %التيار الإ�سالمي 

5 %التيار الي�ساري

6 %التيار القومي 

11.5 %التيار الو�سطي 

11.5
5

6

6

التيار 
الو�سطي

التيار 
الإ�سالمي

التيار 
الي�ساري

التيار 
القومي 

ال�سكل )4(
ن�سبة المراأة في الهيئات التاأ�سي�سية بح�سب التيار الحزبي
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تظهر الجداول ال�سابقة، تدني ن�سبة م�ساركة المراأة في الأحزاب، لجهة م�ساركتها 
في الهيئات التاأ�سي�سية في مختلف التيارات الحزبية وبن�سب متفاوتة، وتظهر ارتفاع ن�سبة 
وانخفا�سها في   %  11.5 اإلى  الو�سطي  التيار  اأحزاب  التاأ�سي�سية في  الهيئات  الن�ساء في 
التيار الي�ساري بن�سبة 5 %، بينما �سكلت المراأة في التيارين الإ�سالمي والقومي 6 %. ومن 
بين العدد الكلي لموؤ�س�سي الأحزاب مو�سع الدرا�سة البالغ عددها 4116 �سخ�سًا، فقد بلغ 

عدد الن�ساء الموؤ�س�سات 372 �سيدة، بن�سبة 9 %.

�سور المراأة في البرامج ال�سيا�سية لالأحزاب الأردنية:
على الرغم من الهتمام الن�سبي بق�سايا المراأة في برامج الأحزاب الأردنية، اإل اأن 
الواقع ي�سير اإلى اأن هذه البرامج تعبر عن فهم تقليدي لدور المراأة، فالتعاطي مع ق�سايا 
المراأة في برامج الأحزاب ينبغي اأن ينبع من فهم حقيقي لق�سايا المراأة وواقعها داخل 
اأن هذه  اإل  والتعليمية.  والقت�سادية  الجتماعية  ال�سعد  الأردني على مختلف  المجتمع 
البرامج الحزبية لم تعالج الق�سايا المرتبطة بها باآليات وا�سحة وبرامج فعالة تطبق على 
اأر�ش الواقع، بما من �ساأنه م�ساعدة المراأة على النهو�ش بحالها، وتخطي العقبات التي 

ي�سعها المجتمع اأمامها.

للرجل،  ا�ستقطابها  يوازي  ب�سكل  المراأة  ا�ستقطاب  الأردنية  الأحزاب  وتحاول 
ومن ثم اإعطاء دور هام�سي لها على �سعيد الع�سوية، ما ينعك�ش على واقع و�سع المراأة 

وفعاليتها وم�ساركتها الحقيقية في الأحزاب الأردنية.

واأخيرًا يمكن القول باأن المراأة قد ف�سلت في ا�ستثمار قوتها العددية في زيادة قوتها 
وتمثيلها في مجل�ش النواب، وفي زيادة فعالية م�ساركتها في الحياة ال�سيا�سية، وقد �سكلت 
الكوتا  بنظام  المطالبة  نحو  الدافع  النواب،  مجل�ش  في  المنا�سب  التمثيل  عدم  ظاهرة 
الذي اأُقر في قانون النتخاب رقم 34 ل�سنة 2001، والذي �ساهم في زيادة تمثيل المراأة 
في  المراأة  فعالية  زيادة  على  كافية  بدرجة  اإيجابًا  ينعك�ش  لم  ذلك  لكن  البرلمان،  في 

الحياة ال�سيا�سية.)30( 

)30( �سلـــوى امل�ســـري، واقـــع املراأة الأردنيـــة يف كتاب قواعد واآفـــاق التحديـــث يف الأردن ، موؤ�س�سة �سومان، 
2005، �ش 224.
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الف�سل الرابع
تحليل مواثيق الأحزاب ال�سيا�سية

 (Content Analysis) منهج تحليل الم�سمون
يهتم هذا المنهج بتحليل الن�سو�ش ب�سورة كمية اأ�سا�سًا، وي�ستند هذا التحليل في 
 Indicators تف�سير الن�سو�ش اإلى ما اأظهره التحليل الكمي باعتباره موؤ�سرات اأو دلئل
على موقف محدد، ويحاول تف�سير وتحليل الن�ســــو�ش الموجودة مع ذكر ما ظهــــر معها 

وما خفي اأو كما ي�سمى »الن�ش الغائب« اأو قراءة ما بين ال�سطور.

وبرامجها  الأردنية  الأحزاب  بمواثيق  الدرا�سة  الن�سو�ش في هذه  تم تحديد  وقد 
ال�سيا�سية فقط، بعيدًا عن الأدبيات الأخرى الخا�سة بالأحزاب، مثل البرامج النتخابية 

والت�سريحات والبيانات ال�سادرة عنها.

اأما وحدات تحليل الم�سمون المعتمدة في هذه الدرا�سة، فهي:
اأنثى  من  ومرادفاتها  بالمراأة  الخا�سة  الكلمات  تكرار  مدى  اأي  الكلمة،  وحدة  اأ- 

ن�ساء...اإلخ.
اأو  اقت�سادية  موا�سيع  في  كانت  �سواء  بالمراأة  الخا�سة  القيم  اأي  المو�سوع،  ب- 

اجتماعية اأو �سيا�سية.
هـ- وحدة الم�ساحة، حيث عملت الدرا�سة على تحديد حجم اأو م�ساحة ما كتب عن 

المراأة في مواثيق الأحزاب الأردنية.

تحليل م�سمون المواثيق الأ�سا�سية لالأحزاب ومدى تواجد ن�سو�س بخ�سو�س المراأة:

اأ- وحدة تحليل الكلمة:
الأ�سا�سية  المواثيق  الكلمة كوحدة تحليل م�سمون في  باعتماد  الدرا�سة  تبداأ هذه 

لالأحزاب، والكلمة هنا هي المراأة ومرادفاتها وذلك على النحو التالي: 
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كلمة المراأة ومرادفاتها مثل الإناث اأو الن�ساء اأو البنات وغيرها، الواردة في هذه 
هذه  على  وبناًء  المراأة.  بق�سية  الأحزاب  هذه  اهتمام  على  موؤ�سر  اأو  للدللة  المواثيق 

الوحدة في التحليل وجد ما يلي )انظر ملحق رقم »2«(:
1- اإن حزب التحاد الوطني هو الحزب الذي الأكثر ا�ستخدامًا اأو اإيرادًا لكلمة امراأة 

ثم  مرة،   14 بواقع  الر�سالة  حزب  يليه  مرة،   15 اإلى  و�سلت  حيث  ميثاقه،  في 
الحزب ال�سيوعي بواقع 10 مرات، وحزب الحركة القومية بواقع 9 مرات.

2- تنخف�ش الن�سبة اإلى 5 فما دون لمعظم الأحزاب الأخرى، حيث كان اأقلها حزب 

التيار الوطني، حيث ذكرت مرتين في ميثاق التيار الوطني.

ب- وحدة تحليل الم�ساحة )انظر الجدول رقم  9 (
ب�سورها  المراأة  موا�سيع  عن  كتب  ما  متابعة  الم�ساحة  تحليل  وحدة  في  تم  لقد 
كافة، �سواء كانت �سيا�سية، اأو اقت�سادية، اأو اجتماعية، وغيرها، مقارنة بما كتب عن بقية 
الموا�سيع الأخرى، باعتبار اأن م�ساحة اأو ن�سبة ما كتب عن المراأة في مواثيق الأحزاب 
يعبر ب�سورة اأو اأخرى عن مدى الهتمام بمو�سوع المراأة. وتجدر الإ�سارة اإلى اأن حجم ما 

كتب عن المراأة هو مجرد موؤ�سر كمي على اأهمية ق�سية المراأة. 

ال�سكل )5(
ن�سبة تواجد المراأة في اأنظمة وبرامج الأحزاب ال�سيا�سية

وقد تم اعتماد ال�سطر كوحدة م�ساحة لمقارنة عدد الأ�سطر التي تناولت مو�سوع 
المراأة بعدد الأ�سطر التي تناولت بقية الق�سايا، مع مالحظة باأن ا�ستخدام هذا الموؤ�سر 

لوحده غير كاف، وبحاجة اإلى ا�ستخدام وحدات تحليل اأخرى لكي تكتمل ال�سورة.

ين
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ي ا
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اإذا لم  اأن التحليل الكمي يبقى ناق�سًا  اإلى  كذلك تجدر الإ�سارة في هذا المجال 
يقترن بتحليل نوعي ومو�سوعي لتحديد المواقف الحقيقية لالأحزاب من ق�سية المراأة.

الداخلي  النظام  �سمل  الكمي  التحليل  باأن  المجال  هذا  في  المالحظة  يجب  كما 
لالأحزاب؛ وكذلك البرنامج ال�سيا�سي اإن وجد، مع عدم اإدخال البرنامج النتخابي �سمن 

هذا التحليل.

تحليل كمي مقارن ح�سب عدد الأ�سطر لق�سايا المراأة في مواثيق الأحزاب:
ثم  الر�سالة،  حزب  يليه  الأعداد،  اأكثر  »ح�سد«  حزب  لدى  الأ�سطر  عدد  كان   -1

الحزب ال�سيوعي.
2- اأما اأقل الأحزاب في عدد الأ�سطر، فكان حزب التيار الوطني، وحزب الحياة، 
الأحزاب  اأما  الإ�سالمي،  الو�سط  وحزب  الفر�سان،  حزب  الترتيب  في  يليهما 

.11  - الأخرى فتوزعت بين الرتب الإحدى ع�سرة الباقية من 5 
التوجهات  التوزيع جاء غير معبر عن  باأن  ال�سابقة، يالحظ  النتائج  3- من خالل 
الأحزاب  فيها  ا�ستركت  والمنخف�سة  المرتفعة  فالأرقام  لالأحزاب،  ال�سيا�سية 

الي�سارية والو�سطية والإ�سالمية.
4- من المالحظ بخ�سو�ش التحليل الكمي لعدد الأ�سطر التي تتناول ق�سية المراأة 
الأ�سا�سي  النظام  حجم  لأن  الق�سور،  بع�ش  يعتريه  اأنه  الأحزاب  مواثيق  في 
لالأحزاب الأردنية متفاوت، فبع�سها جاء مطوًل حيث و�سل اإلى 2383 �سطرًا، 
�سطر، ولدى   1400 اإلى  الر�سالة، وو�سل في حزب »ح�سد«  كما هو لدى حزب 
حزب التيار الوطني اإلى 1224 �سطرًا، بينما جاء النظام الأ�سا�سي مخت�سرًا لدى 
اأحزاب اأخرى، حيث و�سل اإلى 240 �سطرًا لدى الحزب الوطني الأردني، واإلى 
270 �سطرًا لدى حزب الحياة، واإلى 300 �سطر لدى حزب الو�سط الإ�سالمي، 
ما يجعل عملية المقارنة عملية �سعبة، وتتطلب اعتماد التمثيل الن�سبي، اأي ن�سبة 

ما كتب عن ق�سية المراأة مقارنة بما كتب عن بقية الق�سايا الأخرى.

تحليل كمي مقارن لن�سبة م�ساحة ما ذكر عن المراأة مقارنة بالموا�سيع الأخرى
في  وهو  الأكبر،  ال�سيوعي هي  للحزب  ال�سيا�سي  البرنامج  في  ورد  ما  ن�سبة  كانت 
في  الأردني  الوطني  الحزب  ثم  الثانية،  المرتبة  في  ح�سد  حزب  يليه  الأول،  الترتيب 

المرتبة الثالثة.
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اآخر  في  يليه  الفر�سان،  لدى حزب  الأحزاب  مواثيق  في  ورد  لما  ن�سبة  اأقل  كانت   -1

القائمة حزب الجبهة الأردنية الموحدة، ثم حزب اأردن اأقوى.
2- اأما بقية الأحزاب فتوزع ترتيبها بين المركز الحادي ع�سر والمركز الرابع.

الجدول )9(: تحليل رقمي لتواجد المراأة في اأنظمة وبرامج الأحزاب ال�سيا�سية

عدد الأ�سطر التي الجتاهاحلزب
حتدثت عن املراأة

ترتيب الأحزاب 
ح�سب العدد

الن�سبة 
املئوية 

ترتيب الأحزاب 
ح�سب ن�سبة امل�ساحة

+ 313 من اأ�سل 300  اإ�سالميحزب الو�سط الإ�سالمي  12 19

0.7511 411 من اأ�سل 528قوميحزب البعث العربي ال�سرتاكي

2.212 311 من اأ�سل 1400ي�ساري حزب ح�سد 
110 14+215 من اأ�سل 180 و�سطي حزب التيار الوطني 

0.7412 14+215 من اأ�سل 270و�سطي حزب احلياة 
0.6715 12+313 من اأ�سل 450و�سطي حزب الفر�سان

23 510 من اأ�سل 240و�سطي احلزب الوطني الأردين 
1.098 69 من اأ�سل 550و�سطي حزب جبهة العمل الوطني الأردين

1.316 9+68 من اأ�سل 459اإ�سالمي حزب جبهة العمل الإ�سالمي

1.035 65 من اأ�سل 582و�سطي حزب الحتاد الوطني 

1.267 302 من اأ�سل 2383و�سطي حزب الر�سالة 

0.7113 77 من اأ�سطر 993و�سطي حزب اأردن اأقوى 

0.6514 86 من اأ�سل 1224و�سطي حزب اجلبهة الأردنية املوحدة

1.804 124 من اأ�سل 665قوميحزب احلركة القومية
2232.711 من اأ�سل 813ي�سارياحلزب ال�سيوعي الأردين

اأحزاب  وهناك  �سيا�سي،  وبرنامج  اأ�سا�سي،  نظام  لديها  اأحزاب  هناك  باأن  ويالحظ 
النظام  بين  تدمج  الأحزاب  بع�ش  لأن  وذلك  الأ�سا�سي،  نظامها  اإلى  اللجوء  فقط  تم  اأخرى 

والبرنامج.

الأحزاب  بع�ش  لدى  واجتماعية  اقت�سادية  برامج  وجود  اإلى  الإ�سارة  من  بد  ول 
تطرقت للمراأة، ولكن تم التركيز على النظام الداخلي والبرنامج ال�سيا�سي، بهدف توخي 

التوازن بين مختلف الأحزاب.
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ج- مجموعة القيم والمبادئ التي تحكم عمل المراأة
ال�سيا�سية  المنظمات  لعمل  الفكرية  المرجعية  الأ�سا�سية  والمبادئ  القيم  تمثل 
والأيديولوجي  الفكري  الإطار  القيم  هذه  ت�سكل  حيث  ال�سيا�سية،  والقيادات  والأحزاب 
الذي ينظم اإح�سا�ش القيادات والأحزاب بالواقع الذي يعي�سونه، وتحدد طريقة تعاملهم 
حالة  في  هي  والتي  نحوها،  مواقفهم  اتخاذ  ب�سدد  هم  التي  ال�سيا�سية  الظواهر  مع 
درا�ستنا تتعلق بواقع ودور المراأة الحزبية في الأردن. فمن خالل هذه المفاهيم والقيم، 
تبني الأحزاب ال�سيا�سية ثقافتها ومواقفها من و�سول قيادات معينة لل�سلطة اأو م�ساركتها 
فيها، وحين و�سول هذه القيادات اإلى المراكز الإدارية العليا، ت�سكل هذه القيم المر�سد 

ل�سلوكها في �سنع القرارات.
ومن خالل القراءة التحليلية الدقيقة لمواثيق الأحزاب الأردنية الم�سمولة بهذه 
الدرا�سة، تم ر�سد ثمانية مبادئ وقيم رئي�سية تتعلق بدور المراأة في الحياة ال�سيا�سية 

الأردنية، هي:)31(
اأ- مبداأ الم�ساواة وعدم التمييز وتكافوؤ الفر�ش.

ب- مبداأ احترام حقوق المراأة والحريات العامة.
ج- تمكين المراأة والم�ساركة ال�سيا�سية في الأحزاب.

د- اأهمية رفع قدرات المراأة من خالل التعليم والتثقيف والتدريب. 
هـ- اأهمية دور المراأة في التنمية القت�سادية والجتماعية. 
و- اأهمية دور المراأة في مجال الأ�سرة والأمومة والطفولة. 

ز- تعزيز الديمقراطية ب�سكل عام. 
ح- الم�ساهمة في موؤ�س�سات المجتمع المدني.

الأردنية  القيم والمبادئ في مواثيق الأحزاب  ومن خالل متابعة مدى وجود هذه 
نجد ما يلي:

1- اإن مبداأ الم�ساواة وتكافوؤ الفر�ش ذكر في مواثيق 10 اأحزاب، وغاب عن مواثيق 
خم�سة اأحزاب، منها الحزبان الإ�سالميان، حزب جبهة العمل الإ�سالمي وحزب 

الو�سط الإ�سالمي، اإ�سافة اإلى ثالثة من الأحزاب الو�سطية.

)31( للمقارنـــة بخ�سو�ش موقف الأحزاب من حقـــوق الإن�سان واحرتام مبادئ امل�ساواة بني اجلن�سني، نظام 
بركات، الأحزاب الأردنية وحقوق الإن�سان، املركز الوطني حلقوق الإن�سان، عمان، 2010.
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2- مبداأ حقوق المراأة والحريات العامة جاء مكررًا في مواثيق ثمانية اأحزاب موزعة 
بين مختلف التيارات ال�سيا�سية.

3- تمكين المراأة واأهمية الم�ساركة ال�سيا�سية، حظيت باأكبر عدد من الوجود حيث 
حزبين  مواثيق  في  لها  الملحوظ  الغياب  وكان  حزبًا،   11 مواثيق  في  ظهرت 
امراأة  تراأ�سه  الذي  ال�ستراكي، وحزب ح�سد  العربي  البعث  قوميين هما حزب 

بالإ�سافة اإلى حزبين من اأحزاب الو�سط.
4- قيمة التثقيف والتعليم والتدريب للمراأة، ذكرت في مواثيق خم�سة اأحزاب، وغابت 

عن  10 اأحزاب موزعة بين معظم التيارات ال�سيا�سية لالأحزاب.
 11 مواثيق  في  ذكرت  فقد  والجتماعية،  القت�سادية  بالتنمية  الخا�سة  القيم   -5
حزبًا، موزعة بين مختلف التيارات الحزبية، وغابت عن مواثيق اأربعة اأحزاب؛ 

منها حزب قومي، وثالثة اأحزاب من الأحزاب الو�سطية.
6- القيم الخا�سة بالحياة الأ�سرية والرعاية الجتماعية لالأمومة والطفولة وجدت 

في مواثيق ثمانية اأحزاب.
الن�ش عليها محدودًا، وذكرت  الديمقراطية ب�سورة مبا�سرة جاء  وقيمة  7- مبداأ 

فقط في مواثيق حزبين، واحد قومي والآخر من الأحزاب الو�سطية.
8- الأهمية الت�ساركية في موؤ�س�سات المجتمع المدني جاء الن�ش عليها في مواثيق 

اأربعة اأحزاب، مقابل غيابها عن مواثيق 11 حزبًا.
د- القيم الت�سجيعية للم�ستقبل )انظر الجدول رقم »10«(:

ت�سكل القيم العليا ال�سائدة في المجتمع والموؤ�س�سات ال�سيا�سية المرجعية والإطار 
 Orientation ال�سيا�سية،  توجهاتهم  والموؤ�س�سات  الأفراد  منه  ي�ستمد  الذي  الفكري 
بم�ستويات  والتحكم  ال�سيا�سية،  الثقافة  وتر�سيخ  �سياغة  في  ت�ساهم  وهي   Political

ال�سلوك ال�سيا�سي، وفي متابعة هذه القيم في مواثيق الأحزاب وجدنا ما يلي:
فقد وردت في قوانين الأحزاب الأردنية الخم�سة ع�سرة التي جرت الدرا�سة عليها، 
في  تحديدها  تم  المراأة  لدور  عامة  قيمًا  تمثل  التي  الت�سجيعية  الكلمات  من  مجموعة 

الكلمات التالية:
1- ت�سجيع. 2- تعزيز. 3- احترام

4- اإن�ساف. 5- ا�ستقالل. 6- الرتقاء

- تطوير. - الإيمان بدور. 10  - رفع م�ستوى. 9  - اإبراز الدور. 8   7
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وقد تم ح�صر هذه الكلمات ومدى ورودها اأو تكرارها في مواثيق الأحزاب ور�صدها 
على النحو التالي:

المراأة  التعامل مع ق�صية  الم�صتقبلية في  الرغبة  تعك�س  الكلمات  اإن معظم هذه   -1
ومحاولة تغيير الو�صع القائم اإلى و�صع اأف�صل بالن�صبة للمراأة.

بقية  اأما  اأحزاب،  �صبعة  مواثيق  في  وردت  الكلمات  هذه  من  اأكثر  اأو  واحدة  اإن   -2
الأحزاب وعددها ثمانية اأحزاب، فلم يرد اأي من هذه الكلمات في مواثيقها.

المالحظات العامة على القيم والمبادئ الواردة في قوانين الأحزاب الأردنية: 
1- بلغ مجموع القيم المذكورة في مواثيق الأحزاب الأردنية جميعًا 59 قيمة موزعة 
بين كافة التيارات من اأ�صل 135 كان من المفتر�س ر�صدها في مواثيق كل الأحزاب 

لو ذكرت جميعًا، وغاب عن مواثيق الأحزاب ب�صكل عام 76 قيمة.
موؤ�ص�صات  في  والم�صاركة  الديمقراطية  مبداأ  في  وا�صحًا  الأ�صا�صي  الغياب  كان   -2

المجتمع المدني حيث بلغ 2 و 4 على التوالي.
المراأة  يتم فيها تمكين  الأحزاب، هي قيم  تواجدًا في مواثيق  القيم  اأكثر  3- كانت 
والم�صاركة ال�صيا�صية، وقيم الم�صاهمة في التنمية القت�صادية والجتماعية، والتي 

بلغت تكراراتها في مواثيق الحزب كالآتي:
مقارنة توزيع تكرار القيم والمبادئ ح�سب الحزب:

في  عليها  المن�صو�س  الثقافية  والقيم  العامة  المبادئ  وجود  متابعة  خالل  من 
مواثيق الأحزاب، والتي حددت في  ثماني قيم ومبادئ، وجدنا ما يلي:

اأي  اأو مبداأ، ولم يخل ميثاق  ا�صتركت في ذكر ولو قيمة واحدة  اإن كل الأحزاب   -1
حزب من هذه القيم.

التي تم تحديدها،  الثماني  القيم  2- هناك حزبان ذكرت مواثيقهما �صبع قيم من 
وهما حزب التحاد الوطني وحزب »ح�صد«.

3- هناك حزبان ذكرت مواثيقهما �صت قيم، هما حزب الر�صالة والحزب ال�صيوعي.

4- هناك حزب واحد ذكرت لديه خم�س قيم، هو حزب الحركة القومية.

5- هناك حزبان ذكرت مواثيقهما ثالث قيم، هما حزب البعث العربي ال�صتراكي 
وحزب التيار الوطني.

6- هناك حزب واحد ت�صمن ميثاقه قيمة واحدة هو حزب الفر�صان. 
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الجدول )10(: المبادئ والقيم التي تحكم ق�سية المراأة
المبادئ

الحزب

الم�ساواة 
وعدم التميز 
وتكافوؤ الفر�ش

حقوق 
المراأة

الم�ساركة ال�سيا�سية 
في الأحزاب 
وتمكين المراأة

رفع قدرات 
تعليم تثقيف 

تدريب

دور في التنمية 
القت�سادية 
والجتماعية

�سوؤون الأ�سرة 
والأمومة 
والطفولة

موؤ�س�سات الديمقراطية 
المجتمع 

المدني

كلمات 
ت�سجيع 

المجموع 
لالأحزاب

جبهة العمل 
3√√√√الإ�سالمي

7√√√√√√√التحاد الوطني

الجبهة الأردنية 
1√√الموحدة

6√√√√√الر�سالة

4√√√√حزب اأردن اأقوى 

5√√√√√الحركة القومية 

6√√√√√√ال�سيوعي 

4√√√√الو�سط الإ�سالمي 

البعث العربي 
2√√√ال�ستراكي 

7√√√√√√√√ح�سد 

2√√√التيار الوطني 

3√√√الحياة 

4√√√√العمل الوطني 

4√√√√√الوطني الأردني 

1√الفر�سان 

10811511824759المجموع
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الف�سل الخام�س
الدرا�سة الميدانية ونتائج ال�ستطالع

واجهت عملية اإجراء ال�ستطالع مجموعة من ال�سعوبات الميدانية، تتعلق ب�سعف 
عدد  وامتناع  ال�ستبيان،  في  المطروحة  الأ�سئلة  مع  العينة،  اأفراد  ِقبل  من  التجاوب 
رغم  المطروحة  الأ�سئلة  عن  نهائية  ب�سورة  الإجابة  من  ال�ستبيان  في  الم�ساركات  من 
تر�سيحهن من قبل اأحزابهن، كما عمد بع�سهن اإلى الإجابة عن بقية الأ�سئلة، ما ا�سطرنا 

لحذف هذه الفئة من عينة البحث.

هذا بالإ�سافة اإلى م�سكلة عدد الأحزاب ال�سيا�سية، حيث كنا نفاجاأ بين يوم واآخر 
بظهور اأحزاب جديدة وبع�ش الأحزاب اندمج مع اأحزاب اأخرى.

وقد تم تق�سيم الدرا�سة الميدانية اإلى مجموعة من المحاور �سملت:
�سملت  الحزبيات،  الن�ساء  من  العينة  باأفراد  التعريفية  البيانات  الأول:  المحور 
العمر، والم�ستوى التعليمي، والحالة الجتماعية، والحياة العملية، ومكان الإقامة، والدخل 
ال�سهري )انظر الجدول رقم “2”(. وبعد ذلك التوزيع الن�سبي لنتماء عينة الدرا�سة على 
التجاهات  ح�سب  الحزبيات  لنتماءات  الأيديولوجي  والت�سنيف  ال�سيا�سية،  الأحزاب 

ال�سيا�سية ال�سائدة في الأردن.

المحور الثاني: ن�ساط المراأة قبل دخولها الحزب ال�سيا�سي.

المحور الثالث: ن�ساط المراأة داخل الحزب.

المحور الرابع: المراأة والم�ساركة في موؤ�س�سات المجتمع المدني.

المحور الخام�س: م�ساركة المراأة في النتخابات النيابية والبلدية.

المحور ال�ساد�س: المراأة والحتياجات التدريبية.
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المحورالأول: توزيع الحزبيات لأنف�سهن ح�سب الت�سنيف ال�سيا�سي والأيديولوجي

من خالل اإجابات عينة البحث حول التوجهات ال�سيا�سية والأيديولوجية لالأحزاب 
التي تنتمي اإليها الحزبيات من عينة الدرا�سة، ُوجد باأن التجاه الو�سطي كان يمثل الن�سبة 
%، ثم التجاه القومي بن�سبة   16.8 %، يليه التجاه الإ�سالمي بن�سبة   65.8 الأكبر وهي 

8.8 %، واأخيرًا التجاه الي�ساري بن�سبة 6.3 %. 

الجدول )11(: التوزيع الن�سبي لنتماء الحزبيات ح�سب الت�سنيف ال�سيا�سي للحزب
الن�سبة املئويةالعددالت�سنيف
6716.8اإ�سالمي 
358.8قومي 

256.3ي�ساري 
26265.8و�سطي 

92.3رف�ست الإجابة 
398100.0املجموع 

ال�سكل )6(
التوزيع الن�سبي لنتماء الحزبيات ح�سب الت�سنيف ال�سيا�سي للحزب

% 100

مي
سال

اإ�
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بعينة  الخا�سة  التعريفية  للبيانات  ا�ستنادًا  الإجابات  هذه  تحليل  من  ظهر  وقد 
البحث اأن:

التجاه  بين  موزعة  وكانت   ،%  43 بن�سبة  فوق  فما  �سنة   45 ل�سن  كانت  ن�سبة  اأعلى    -1
الي�ساري بن�سبة  %، ثم التجاه   8 يليها التجاه الإ�سالمي بن�سبة   ،%  26 الو�سطي بن�سبة 
4.3 %، واأقلها التجاه القومي بن�سبة 3.8 %، اأما العمر الأكثر ن�سبة بعد ذلك، فكان من 
18 - 30 �سنة، وبلغت ن�سبته 25 %، وهو يمثل ال�سابات، اأما الأعمار من 31 – 45 �سنة، 

فكانت ن�سبتها قليلة ب�سبب الن�سغال في الحياة الزوجية.
 %  60 وقدرها  المتزوجة  للمراأة  هي  الن�سب  اأعلى  كانت  الجتماعية،  الحالة  بخ�سو�ش   -2
بن�سبة  الإ�سالمي  التجاه  يليه   %   37.9 بن�سبة  الو�سطي  التجاه  لدى  وكانت  ب�سكل عام، 

11.8 % ، يليه التجاه القومي بن�سبة 5.8 %، ثم التجاه الي�ساري بن�سبة 4.3 %.
 ،% 3-  وفيما يتعلق بمكان الإقامة، كانت اأعلى الن�سب هي للمراأة التي ت�سكن المدن بن�سبة 92.1 

.% %، فيما لم تتجاوز ن�سبة المخيمات والبادية اأكثر من 1  يليها �سكان الريف بن�سبة 6.3 
4-  بالن�سبة للتعليم، كانت اأعلى ن�سبة هي لحملة البكالوريو�ش من الن�ساء بن�سبة 31.5 %، يليها 
الثانوية العامة بن�سبة 21.9 %، يليها الدبلوم المتو�سط بن�سبة 20.9 %، ثم الدرا�سات العليا 
بن�سبة 15.9 %، واآخرها اأقل من الثانوية العامة بن�سبة 9.8 %. وكانت ن�سبة البكالوريو�ش 
البكالوريو�ش  ن�سبة  كانت  واأي�سًا  الإ�سالمي،  التجاه  لدى  الأكثر  هي  العليا  والدرا�سات 
والثانوية العامة هي الأكثر لدى التجاه القومي والي�ساري، بينما كانت ن�سبة البكالوريو�ش 

والدبلوم هي الأكثر لدى التجاه الو�سطي. 
بن�سبة  الخا�ش  القطاع  لدى  الأعلى هي  الن�سبة  كانت  العمل،  وبخ�سو�ش مجال    -5
66.5 % مقابل 33.5 % لدى القطاع العام. وكانت ن�سبة من �سنفن اأنف�سهن باأنهن من 
الثالثة  التجاهات  بعك�ش  العام  القطاع  في  العامالت  لدى  الأكبر  الو�سطي هي  التجاه 

الأخرى، وهذا ي�سير اإلى اأن هذا التجاه هو الأقرب اإلى الحكومة والوظائف الحكومية.
6-  وبالن�سبة للدخل، كانت الن�سبة الأكبر هي لدى ذوي الدخل الأقل من 500 دينار بن�سبة 
37 %، يليها الدخل المتو�سط من 500 - 1000دينار بن�سبة 35 %، ثم ذوي الدخل الأكثر 

من 1000 دينار بن�سبة 22.7 %.
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المحورالثاني: ن�ساط المراأة قبل دخولها الحزب ال�سيا�سي

ال�سيا�سية  الم�ساركة  على  توؤثر  التي  الموؤ�س�سات  اأهم  من  ال�سيا�سية  الأحزاب  تعد 
للمراأة، فالأحزاب ال�سيا�سية هي الم�سووؤلة عن تحديد اأولويات الحكم.)32(

تقوي  الأحزاب،  هذه  اأن�سطة  في  وم�ساركتها  لالأحزاب  المراأة  ان�سمام  فاإن  ولهذا 
من مركزها داخل النظام ال�سيا�سي وتدعم دورها بالم�ساهمة في �سنع القرارات العامة 
التعرف  وو�سائل  لالأحزاب،  المراأة  ان�سمام  اأ�سباب  الق�سم  هذا  في  ونتناول  الدولة.  في 
اإلى الأحزاب قبل دخولها الحزب، والدور الذي تمار�سه المراأة داخل الأحزاب مثل تولي 

منا�سب قيادية وغيرها، والمعيقات التي تعتر�ش ممار�سة المراأة للعمل الحزبي. 

الجدول )12(: التوزيع الن�سبي لالنتماء لحزب �سابق
الن�سبة املئويةالعددالنتماء حلزب �سابق

297.3نعم 
36992.7ل

398100.0املجموع

اإلى  29 ع�سوة  اأ�سارت  اإلى اآخر، حيث  يالحظ هنا وجود عملية انتقال من حزب 
انتقالها من حزبها ال�سابق اإلى الحزب الحالي بن�سبة 7.5 %، وهذا موؤ�سر على عدم وجود 

فوارق اأيديولوجية اأو �سيا�سية بين كثير من الأحزاب الوطنية.

الجدول )13(: التكرارات والن�سب المئوية للو�سائل التي تم من خاللها
التعرف اإلى النتماء للحزب الحالي

الن�سبة املئويةالعددال�سبب
15839.7و�سائل التوا�سل املبا�سر مع اأع�ساء احلزب 

235.8و�سائل الإعالم ومواقع التوا�سل الجتماعي الإلكرتونية 
10125.4العائلة والأقارب

10626.6الأ�سدقاء 
102.5اأخرى 

398100املجموع

)32( جويل بالينغتون واآخرون، متكني املراأة من اأجل اأحزاب �سيا�سية اأقوى، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 
واملعهد الدميقراطي لل�سوؤون الدولية، وا�سنطن 2011، �ش 15.

42
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الذي  الحزب  اإلى  تعرفهم  اأ�سباب  عن  الحزبيات  من  العينة  ع�سوات  �سوؤال  وحين 
اأفراد الحزب كانت  التوا�سل مع  باأن   )% الن�سبة الكبرى منهن )39.5  اأفادت  اإليه،  ينتمين 
من  الجتماعية  العالقات  متقاربة،  بدرجة  ذلك  في  تالها  الحزب،  اإلى  للتعرف  الو�سيلة 
خالل الأ�سدقاء بن�سبة 26.5 %، ومن خالل العائلة والأقارب بن�سبة 25.3 %. وجاءت و�سائل 
اأما   ،%  5.8 بن�سبة  الرابعة  المرتبة  في  الإلكترونية،  الجتماعي  التوا�سل  ومواقع  الإعالم 
الو�سائل الأخرى، فجاءت موزعة بين عدة و�سائل؛ منها ن�ساطات وطنية اأو موؤتمرات اأو 

ندوات من اأطراف �سيا�سية اأو محلية لكنها في النهاية كانت بن�سبة قليلة.
ويالحظ في هذا المجال، باأن و�سيلة التوا�سل المبا�سر، �سواء مع اأع�ساء الحزب 
ت الدور الأكبر في التعرف اإلى الحزب الذي تنتمي اإليه  اأو مع الأ�سدقاء والأقارب، قد اأدرّ
الع�سوات بن�سبة 91.3 %، ويمكن الإ�سارة اإلى تدني دور و�سائل الإعالم في التعرف اإلى 
الأحزاب، خا�سة اأن معظم الأحزاب ل تملك و�سائل اإعالم خا�سة بها، كما اأن الإعالم 

الر�سمي مغلق في الغالب اأمام الحزبيين والن�ساطات الحزبية.
الجدول )14(: التكرارات والن�سب المئوية لأ�سباب الن�سمام للحزب

الن�سبة املئويةالعددال�سبب
30154.0القناعة ببنامج احلزب ومبادئه 

13724.6الثقة بقيادة احلزب 
7713.8وجود اأقارب اأو اأ�سدقاء يف احلزب 

427.5اأخرى 
557100املجموع

301

137

77

42

ال�سكل )7(
التكرارات والن�سب المئوية لأ�سباب الن�سمام للحزب
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عينة  انتماء  في  دورًا  اأدت  التي  والدوافع  لالأحزاب  الن�سمام  اأ�سباب  ولمعرفة 
الدرا�سة لالأحزاب، كانت الن�سبة الأكبر هي  للقناعة ببرنامج الحزب ومبادئه بن�سبة 
%، يليها الثقة بقيادة الحزب بن�سبة 24.6 %، ثم وجود اأ�سدقاء واأقارب في الحزب   54

بن�سبة 13.8 %.
الجدول )15(: التكرارات والن�سب المئوية للمعيقات التي واجهت الحزبيات اأثناء الن�سمام للحزب

الن�سبة املئويةالعدد العائق 
4611.0اخلوف من امل�ساءلة الأمنية

5513.2النظرة الجتماعية للم�ساركة احلزبية للمراأة

30873.6مل اأواجه اأية معيقات

20.5رف�ست الإجابة

71.7اأخرى

418100املجموع

من المعروف باأن الم�ساركة ال�سيا�سية للمراأة الأردنية واجهت العديد من المعيقات 
والم�ساكل، وفي محاولة لر�سد اأهم المعيقات لدخول المراأة لالأحزاب، وجد باأن معظم 

اأفراد العينة ي�سير اإلى عدم وجود معيقات بن�سبة 73.6 %.

بن�سبة  الجتماعية  النظرة  فكانت  العينة،  اأفراد  اأوردتها  التي  المعيقات  اأكثر  اأما 
13.2 %، يليها الخوف من الم�ساءلة الأمنية بن�سبة 11.0 %، وهذا موؤ�سر على اأن حالة 
المحاولت  الأردني، رغم  المجتمع  في  زالت موجودة  ما  الحزبية  الظاهرة  الخوف من 

المتكررة من الحكومة والجهات الر�سمية لتغيير هذه النظرة.

الجدول )16(: التوزيع الن�سبي لالطالع على وثائق الحزب ونظامه الداخلي
وبرنامجه ال�سيا�سي قبل الن�سمام

الن�سبة املئويةالعددالطالع
29674.6نعم 

10125.4ل 

397100.0املجموع
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ان�سجامًا مع نتائج الجدول رقم )14( حول ارتفاع ن�سبة الن�سمام للحزب، نتيجة 
قد  العينة  اأفراد  من  مرتفعة  ن�سبة  هناك  باأن  وجد  ومبادئه،  الحزب  ببرنامج  القناعة 
اأما   ،%  74.6 اإليه بن�سبة  ال�سيا�سي قبل الن�سمام  اطلعت على وثائق الحزب وبرنامجه 
اللواتي لم يطلعن على وثائق الحزب فاإنهن يمثلن 25.4 %، اأي ما يقارب ربع المن�سمات 
اأن  ل�سخ�ش  اإذ كيف  الحقيقة م�سكلة في حد ذاتها،  ت�سكل في  الن�سبة  لالأحزاب، وهذه 

ينتمي لحزب دون اأن يعرف برنامجه ال�سيا�سي اأو يطلع على نظامه الداخلي.

المحور الثالث: ن�ساطات المراأة داخل الحزب
الجدول )17(: التوزيع الن�سبي لفترة الن�سمام للحزب

الن�سبة املئويةالعددالفئة
28772.7اأقل من 5 �سنوات
10 �سنوات  -  57218.2

11369.1�سنة فاأكرث

395100.0املجموع

نظرًا لأن معظم الأحزاب الأردنية هي اأحزاب حديثة ولم يم�ش على اإن�سائها فترة 
طويلة، ناهيك عن الندماجات والن�سقاقات داخل الأحزاب وتغيير اأ�سماء بع�سها، فلقد 
% من   72.8 اأفــادت  قليلة، حيث  لالأحزاب  المراأة  فترة دخول  تكون  اأن  الطبيعي  كان من 
تغيير  اأن  على  موؤ�سر  وهذا  �سنوات،   5 تتعد  لم  الحزب  في  باأن ع�سويتهن  العينة  اأفراد 
قوانين الأحزاب والنتخاب في الفترة الأخيرة، قد �سجع المراأة على الن�سمام لالأحزاب، 
وكانت اللواتي ان�سممن لالأحزاب اأكثر من 5 �سنوات واأقل من 10 �سنوات، 18.2 %، اأما 

اللواتي ان�سممن لالأحزاب لمدة 11 �سنة فاأكثر، فقد بلغت ن�سبتهن 9.1 % .

الجدول )18(: التوزيع الن�سبي للتعر�س لأية م�سايقات حكومية
اأو اأمنية اأثناء ممار�سة العمل الحزبي

الن�سبة املئويةالعددالإجابة
225.5نعم 

37494.0ل
20.5رف�ست الإجابة 

398100.0املجموع



الف�سل الخام�س: الدرا�سة الميدانية ونتائج ال�ستطالع

- 62 -

اأفادت  للحزب،  لن�سمامهن  معيقات  لأي  العينة  اأفراد  مجابهة  عن  ال�سوؤال  حين 
وحين   ،)15( رقم  الجدول  في  مبين  هو  كما  معيقات  اأي  يواجهن  لم  باأنهن   %  73.6
ال�سوؤال اإذا كن قد تعر�سن اإلى اأي م�سايقات حكومية اأو اأمنية، اأجابت ن�سبة 94 % باأنهن 

لم يتعر�سن لذلك مقابل 5.5 % قلن اإنهن قد تعر�سن لمثل هذه الم�سايقات.

وهذا ي�سير اإلى اأن المعيقات الأخرى كانت العقبة الأكبر اأمام العمل الحزبي من 
وجهة نظر عينة البحث، وهذا يتعار�ش مع ما اأبدته الن�ساء في ور�ش العمل التي عقدها 

مركز القد�ش في المحافظات.

وعند تحليل الإجابات عن هذا ال�سوؤال ا�ستنادًا اإلى البيانات التعريفية لأفراد العينة 
يالحظ ما يلي:

 %  94 %، مقابل   5.5 الأمنية  للم�سايقات  يتعر�سن  اللواتي  ن�سبة  للعمر، كانت  1-  بالن�سبة 

لم يتعر�سن لها، وكانت اأكثر الفئات تعر�سًا لهذه المعيقات الن�ساء في عمر اأكثر من 45 
الن�ساء  الو�سط وب�سورة مت�ساوية تقع  �سنة. وفي   30-18 الن�ساء في عمر من  يليها  �سنة، 
يتعر�سن  لم  باأنهن  قلن  اللواتي  الن�ساء  اأما  �سنة،   50–41 ومن   ،40-31 من  العمر  في 
لهذه الم�سايقات فكانت ن�سبتهن 5.5 %، وهذا يتعار�ش مع ما كان يقال في معظم ور�ش 
العمل التي نظمها المركز في الأقاليم المختلفة، حيث تركزت ال�سكاوى ب�سورة عامة على 
الم�سايقات الأمنية والخوف من التعر�ش لالأذى هن واأ�سرهن، نتيجة عملهن في الأحزاب.
اللواتي  من  المتزوجات  للن�ساء  هي  ن�سبة  اأعلى  كانت  الجتماعية،  للحالة  2-  بالن�سبة 

ثم  والمطلقة،  الأرملة  مت�ساوية  ب�سورة  يليها  والأمنية،  الحكومية  للم�سايقات  تعر�سن 
اأما اللواتي لم يتعر�سن للم�سايقات فكانت  المراأة العزباء، واآخرها المراأة المنف�سلة، 
الأرامل  الن�ساء  مت�ساوية  بن�سب  ثم  العزباوات،  يليها  المتزوجات،  من  الأكبر  ن�سبتهن 

والمطلقات، واأخيرًا المراأة المنف�سلة. 
للم�سايقات  تعر�سًا  الأكثر  هي  المدينة  �سكان  من  المراأة  كانت  لل�سكن،  3-  بالن�سبة 

ب�سورة  المدن  في  والأمنية  الحكومية  الأجهزة  تواجد  بفعل  ذلك  يكون  وقد  الحكومية، 
اأكبر، يليها المراأة في القرية، ثم في المخيم، واآخرها المراأة في البادية.
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4-  بالن�سبة للتعليم، كانت الن�سبة الأعلى لحملة البكالوريو�ش، يليها الدرا�سات العليا، ثم 
الدبلوم المتو�سط، فالثانوية العامة، واآخرها  بن�سبة �سفر للمراأة اأقل من الثانوية.

5-  اأبالن�سبة لمجال العمل، كانت الن�سبة الأكبر لدى العامالت في القطاع الخا�ش، وهي 
للم�سايقات  يتعر�سن  لم  اللواتي  اأما  العام،  القطاع  في  العامالت  اأ�سعاف  باأربعة  تفوق 

فكانت ن�سبتهن اأكبر لدى القطاع الخا�ش لكن بن�سبة تفوق �سعف القطاع العام.
الأكثر  دينار،   1000 اأكثر من  الدخل  الفئة من ذات  كانت  للدخل، فقد  بالن�سبة  6-  اأما 
دينار   1000  -  500 من  وكذلك   ،500 من  اأقل  الفئتان  يليها  للم�سايقات،  تعر�سًا 
بالت�ساوي، وكانت الفئة الأقل تعر�سًا للم�سايقات، هي لفئة اأقل من 500، يليها الفئة من 

دينار، واآخرها الفئة من 1000 فما فوق.  1000 - 500

الجدول )19(: التكرارات والن�سب المئوية لأ�سكال الم�سايقات التي تعر�ست لها الحزبيات
من قبل الجهات الحكومية اأو الأمنية

الن�سبة املئويةالعددنوع امل�سايقة
1234.3م�سايقات يف جمال العمل اأو لأحد اأفراد العائلة 

والتهديدات والتحذير،  اأمنية )ال�ستدعاءات  م�سايقات 
1234.3واملنع من ال�سفر( للحزبية اأو لأحد اأفراد اأ�سرتها

1028.6و�سع القيود على اإقامة الأن�سطة احلزبية 
12.8رف�ست الإجابة 

35100املجموع

اأما عن اأنواع الم�سايقات التي تعر�ست لها ن�ساء العينة، فقد اأفادت الن�سبة الأكبر 
باأنهن  والأمنية  الحكومية  الجهات  قبل  من  لم�سايقات  تعر�سن  اللواتي  الحزبيات  من 
تعر�سن بن�سبة متماثلة هي 34.3 % اإلى م�سايقات في مجال العمل اأو لأحد اأفراد العائلة، 
اأو اإلى م�سايقات اأمنية للحزبية اأو اأحد اأفراد اأ�سرتها، يليهما بن�سبة 28.6 % و�سع قيود 

على الأن�سطة الحزبية.

ويالحظ من الجدول رقم )19(، باأن الم�سايقات الخا�سة بممار�سة الأن�سطة تمثل 
ن�سبة مرتفعة هي 28.6 %، وحين مقارنتها بالمعقيات التي تتعلق بالن�سمام للحزب والتي 
الم�سايقات  اأن  بمعنى  اأقل  ن�سبة  تمثل  للحزب  الن�سمام  عملية  باأن  ُوجد   %  11.6 تمثل 

الأمنية الخا�سة بالن�ساطات كانت اأكثر من المعيقات التي تتعلق بالن�سمام لالأحزاب.
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الجدول )20(: التوزيع الن�سبي لتحقيق الحزب لطموحات الحزبيات
الن�سبة املئويةالعددالإجابة

17644.2نعم 
21854.8ل

41.0رف�ست الإجابة 
398100.0املجموع

ن�سبة  كانت  الحزبيات،  طموحات  تحقيق  على  الحزب  قدرة  عن  ال�سوؤال  وحين 
التاأييد 44 % مقابل 55 % ل توؤيد ذلك، ويمكن ربط الإجابة هذه بال�سوؤال التالي الذي 
يرتبط بتولي الحزبيات للمراكز القيادية في الحزب، حيث وجد باأن 29 % تولين منا�سب 

قيادية في الحزب.
الجدول )21(: التوزيع الن�سبي لتولي منا�سب قيادية في الحزب 

الن�سبة املئويةالعددامل�سكلة
11629.1نعم 

28070.4ل 
20.5رف�ست الإجابة 

398100.0املجموع

وحين ال�سوؤال عن تولي المراأة الحزبية للمراكز القيادية في الحزب، اأفادت 29.1 % من 
اأفراد العينة باأنهن تولين منا�سب قيادية مقابل 70.4 % لم يتولين اأي منا�سب قيادية.

وحين تحليل هذه الإجابات ا�ستنادًا للبيانات التعريفية لعينة الدرا�سة تبين ما يلي:

1- اإن اأعلى ن�سبة تولي للمنا�سب القيادية ا�ستنادًا لمتغير العمر، كان لدى الفئة الأكثر من 
- 45 �سنة بن�سبة  45 �سنة، وكانــت هذه الن�سبة 18.8 %، يليهـــا في ذلك العمـــر من 31 
ال�سابات من  فئة  تولي  موؤ�سر على عدم  �سنة، وهذا   30  -  18 فئة من  واآخرها   ،%  8.8

الن�ساء للمنا�سب القيادية وهي بن�سبة 1.5 %.
2- بالن�ســـبة للحالة الجتمــــاعية، فقد كانت المــــراأة المتــزوجة اأعلى ن�ســبـــة وهي 19.1 %، يليها 
المراأة  اأما   ،%  1 بن�سبة  %، فالمطلقة   3 بن�سبة  الأرملة  فئة  ثم   ،%  6 بن�سبة  العزباء  فئة 

المنف�سلة فكانت ن�سبة توليها القيادة في الحزب �سفر.
لتوليها  اأ�سارت  التي  هي  المدينة  �سكان  من  المراأة  كانت  الإقامة،  لمكان  بالن�سبة    -3
 ،%  0.3 الن�سبة  فكانت  والمخيم  القرية  في  المراأة  اأما  الحزب،  في  القيادية  المنا�سب 

وفي البادية �سفر.
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4-   بالن�سبة للتعليم، كانت المراأة من حملة البكالوريو�ش هي الأكثر تمثياًل في المنا�سب 
القيادية بن�سبة 9.8 %، يليها المراأة في الدرا�سـات العليـــا بن�سبة 8.1 %، واآخرها اأقل من 

الثانوية العامة بن�سبة 0.8 % .
5-   بالن�سبة لمجال العمل، كانت المراأة في القطاع العام اأكثر تمثياًل في المنا�سب القيادية 

بن�سبة 24.9 %، مقابل 12.2 %، للعامالت في القطاع الخا�ش.
6-  اأما بالن�سبة للدخل، فقد كان تولي المنا�سب القيادية يتنا�سب طرديًا مع الدخل، حيث 
 ،% كانت الن�سبة الأكبر لتولي المنا�سب القيادية للدخل اأكثر من 1000 دينار بن�سبة 11.2 
يليها الدخل من 500 - 1000 دينار بن�سبة 10.4 %، واآخرها الدخل اأقل من 500 دينار 

بن�سبة 7.8 %.
الجدول )22(: التكرارات والن�سب المئوية للمنا�سب التي تولتها الحزبيات في قيادة اأحزابهن

الن�سبة املئويةالعدداملن�سب
54.3نائب اأمني عام - م�ساعد اأمني عام 

10.9رئي�سة حزب
43.5اأمني �سر حزب

2622.6ع�سو هيئة اإدارية - اأو مكتب �سيا�سي - اأو جمل�ش �سورى
اإعالمية/ رئي�ش جلنة مركزية /ن�ساط/ قطاع ن�سائي/ جلنة 

3328.7جلنة حقوق اإن�سان/ جلنة فنية

3127.0ع�سو جلنة/ جمل�ش �سورى/ جمل�ش مركزي 
1412.2رئي�ش فرع /نائب رئي�ش فرع

10.9مقرر وناطق اإعالمي
115100.0املجموع 

ال�سكل )8(
التكرارات للمنا�سب التي تولتها الحزبيات في قيادة اأحزابهن
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الأحزاب،  داخل  المراأة  تولتها  التي  القيادية  المنا�سب  طبيعة  عن  ال�سوؤال  وحين 
كانت الن�سبة الأكبر للجان الحزب بن�سبة 28.7 % من المنا�سب القيادية، وي�ساف لها 
المجل�ش المركزي اأو مجل�ش �سورى بن�سبة 27 % لي�سبح المجموع 55.7 % من المنا�سب 
القيادية، اأما المنا�سب الأولى كرئي�سة حزب فالن�سبة اأقل من 1 %، ومن�سب اأمين عام اأو 

م�ساعد اأمين عام فالن�سبة ت�ساوي  4.3 %.
الجدول )23(: التوزيع الن�سبي للموقف من تر�سح المراأة للمنا�سب القيادية في الحزب

الن�سبة املئويةالعددامل�سكلة
942.9عدم الثقة بقدرات املراأة احلزبية 

628.6رف�س ت�سلم املراأة ملراكز قيادية يف احلزب 
523.8اأخرى 

14.8رف�ست الإجابة 
21100.0املجموع

بن�سبة  الحزبية  المراأة  بقدرات  الثقة  ن�سبة عدم  ارتفاع   )23( رقم  الجدول  يبين 
وهذه واحدة من اأبرز الم�ساكل التي تواجهها لدى تر�سحها لمن�سب قيادي في   ،% 42.9

الحزب، وكذلك رف�ش تولي المراأة المراكز القيادية في الحزب بن�سبة 28.6 %.

وحين تحليل اإجابات ا�ستنادًا اإلى البيانات التعريفية لعينة الدرا�سة تبين لنا ما يلي:
العمر  فئة  لدى  الحزبية  المراأة  بقدرات  الثقة  لعدم  الأعلى هي  الن�سبة  1- كانت 
 ،% %، يليها فئة العمر من 31 - 45 �سنة بن�سبة 22.2  اأكثر من 45 �سنة بن�سبة 77.8 

اأما الفئات الأخرى فكانت ن�سبتها �سفر.
اأما بالن�سبة لرف�ش تولي المراأة للمراكز القيادية، فقد كانت الن�سبة مت�ساوية لدى 
فئة العمر اأكثر من 45 �سنة ومن 31 - 45 �سنة بن�سبة 50 %، واأخيرًا فئة 18 - 30 

�سنة بن�سبة �سفر.
2- بالن�سبة للحالة الجتماعية، كان عدم الثقة بقدرات المراأة الحزبية لدى فئة 
المراأة المتزوجة هي الن�سبة الأكبر وقدرها 88 %، يليها العزباء بن�سبة 11.1 %، 

وباقي الحالت �سفر.
وبخ�سو�ش رف�ش ت�سلم المراأة للمراكز القيادية، كانت المتزوجة هي ذات الن�سبة 

الأكبر وت�ساوي 100 %، وباقي الحالت �سفر.
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3- بالن�سبة لمكان الإقامة، كان عدم الثقة بقدرات المراأة الحزبية لدى فئة �سكان 
المدينة بن�سبة 100 %، وباقي المناطق بن�سبة �سفر.

الن�سبة  القيادية، فقد كانت  القيادية  للمراكز  المراأة  ت�سلم  اأما بخ�سو�ش رف�ش 
الأكبر لدى �سكان المدن، وهي 100 %، وباقي المناطق �سفر.

اأكثر  البكالوريو�ش  فئة  لدى  المراأة  بقدرات  الثقة  كان عدم  للتعليم،  بالن�سبة   -4
المتو�سط  الدبلوم  من  لكل   %  22.2 مت�ساوية  وب�سورة  يليها   ،%  33 وهي  ن�سبة 
 .%  11.1 الن�سبة  فكانت  الثانوي  من  واأقل  الثانوية  اأما  العليا،  والدرا�سات 
وبخ�سو�ش رف�ش ت�سلم المراأة للمراكز القيادية، كانت الن�سبة الأعلى 33 % لكل 
من الدبلوم المتو�سط والبكالوريو�ش، يليها بن�سبة مت�ساوية هي 16.7 % لأقل من 

ثانوية ودرا�سات العليا، اأما الثانوية فكانت الن�سبة �سفر.
5- بالن�سبة لقطاع العمل، كان عدم الثقة بقدرات المراأة هو الأكثر لدى العامالت 
في القطاع العام بن�سبة 60 %، مقابل 40 % للقطاع الخا�ش. اأما بخ�سو�ش رف�ش 
ت�سلم المراأة للمنا�سب القيادية، فكانت الن�سبة الأكبر لدى القطاع الخا�ش وهي 

75 % مقابل 25 % للقطاع العام.

6- بالن�سبة للدخل، كان عدم الثقة بقدرات المراأة لدى فئة 500 - 1000 دينار هو 
الأعلى بن�سبة 55 %، يليها فئة اأكثر من 1000 دينار بن�سبة 33 %، ثم فئة اأقل من 
%. اأما بخ�سو�ش رف�ش تولي المراأة للمنا�سب القيادية، فكانت  500 دينار بن�سبة 11.1 
دينار،   1000 اأكثر من  وفئة  دينار،   1000  -  500 فئة  لدى كل من   %  50 الن�سبة 

وبن�سبة �سفر لدى فئة اأقل من 500 دينار.

الأولى  المرتبة  �سنة، ح�سلت على   45 اأكثر من  العمر  فئة  باأن  �سبق يالحظ  مما 
�سواء لعدم الثقة بقدرات المراأة اأو رف�ش تولي المراأة للمراكز القيادية والتي ت�ساوت فيها 
الفئة العمرية 31 - 45 �سنة، بمعنى اأن ارتفاع فئة العمر قد اأثرت على النظرة لقدرات 
المراأة وتوليها المنا�سب القيادية، واأن فئة العمر ال�سابة من 18 - 30 �سنة كانت �سفرًا، 
بمعنى اأن هذه الفئة لديها ثقة اأكبر بقدرات المراأة واإمكانية توليها المنا�سب القيادية.
كذلك يالحظ اأن التحفظات على دور المراأة، كان من المراأة المتزوجة اأكبر من المراأة  
التي ترى اإمكانية المراأة بتولي المنا�سب القيادية ولديها القدرة على ذلك. اأما بخ�سو�ش 
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مكان الإقامة كانت التحفظات من �سكان المدينة اأكثر من بقية المناطق، وقد يكون ذلك 
له عالقة بكثرة احتكاك المراأة من �سكان المدن بالحياة الحزبية اأكثر من غيرها، ولذا 
ففي بقية �سكان المناطق الأخرى لم تبد الن�ساء اأي تحفظات على قدرات المراأة واإمكانية 

توليها المنا�سب القيادية.

اأما  غيرها.  من  اأكثر  البكالوريو�ش  حملة  من  بالمراأة  خا�سة  الأكبر  الن�سبة  وكانت 
بخ�سو�ش قطاع العمل، فيالحظ اأن العامالت في القطاع العام قد ح�سلن على المرتبة الأولى 
لعدم الثقة بقدرات المراأة، وبخ�سو�ش ت�سلم المراأة منا�سب قيادية كانت المرتبة الأولى لدى 
العامالت في القطاع الخا�ش. وبالن�سبة للدخل، كانت التحفظات منعدمة لدى فئات الدخل 

المتو�سط، والأقل على عدم الثقة بقدرات المراأة، وعدم تولي المنا�سب القيادية. 

الجدول )24(: التوزيع الن�سبي للتزام الحزبيات بدفع ال�ستراكات ال�سهرية
الن�سبة املئويةالعددالإجابة

21654.3نعم 
17343.5ل 

92.3رف�ست الإجابة 

398100.0املجموع 

54.32.3

ال�سكل )9(
التوزيع الن�سبي للتزام الحزبيات بدفع ال�ستراكات ال�سهرية

حين ال�سوؤال عن مدى اللتزام بدفع ال�ستراكات ال�سهرية للحزب، اأفاد 54 % من 
اأفراد العينة باأنهن ملتزمات مقابل 43.3 % باأنهن غير ملتزمات، ما يدل على اأن النتماء 
�سكلي، وفي معظم الأحيان هناك اأ�سخا�ش اآخرون يدفعون ال�ستراكات عن الن�ساء، مثل 

الزوج اأو رئي�ش الحزب اأو غيره. 

43.5



- 69 -

الجدول )25(: التكرارات والن�سب المئوية للمعيقات التي تواجه الحزبيات في العمل الحزبي
الن�سبة املئويةالعددالعائق

143.3عدم اإعطاء اأدوار تنا�سب مهاراتهن اأو اإمكانياتهن 
307.1النزعة الذكورية داخل احلزب 

املراأة  متكني  بق�سية  للحزب  الداخلي  النظام  اهتمام  عدم 
112.6وو�سولها اإىل املواقع القيادية 

184.2الوا�سطة و�سلة القرابة داخل احلزب 
31473.9ل يوجد معيقات 

276.4اأخرى 
112.6رف�ست الإجابة 

425100.0املجموع

اأ�سارت معظم الحزبيات هنا اإلى عدم وجود معيقات داخل العمل الحزبي بن�سبة 
الوا�سطة  % يليها   7.1 اأكثر المعيقات ما يتعلق بالنزعة الذكورية بن�سبة  %، وكان   73.9

و�سلة القرابة بن�سبة 4.2 %.
ويالحظ هنا باأن الن�سبة الأكبر من اأفراد العينة قد اأ�سارت اإلى عدم وجود معيقات 
تواجه المراأة في العمل الحزبي بن�سبة 73.9 %، وهذه الن�سبة موؤ�سر على عدم اعتراف 
باأن  ن�ستنتج  وبالتالي  الحزبي،  المجال  في  المراأة  لعمل  بوجود معيقات  الحزبية  المراأة 
القيام بدور  الم�سكلة خا�سة بالمراأة نف�سها، وذلك ناتج عن تق�سير المراأة نف�سها عن 
المقابالت  اأثناء  الن�ساء  اأبدته  ما  مع  كبير  اإلى حد  يتعار�ش  وهذا  الحزب،  داخل  فعال 
ال�سخ�سية وور�ش العمل التي عقدها مركز القد�ش في ثالثة اجتماعات داخل المركز، 
اأطراف  عن  الناتجة  والمعيقات  الأخرى  الأ�سباب  حول  تدور  المالحظات  كانت  حيث 

وعوامل اأخرى.
الجدول )26(: التكرارات والن�سب المئوية لأ�سباب عزوف المراأة عن الم�ساركة بالأحزاب 

الن�سبة املئويةالعددال�سبب
12731.9�سيطرة الذكور على احلزب واحلياة ال�سيا�سية 

16040.2عدم وجود وقت كاف وعدم التفرغ ب�سبب الأعباء املنزلية 
8521.4اإح�سا�ش املراأة باأنها غري موؤهلة 

7619.1�سعف الأحزاب ال�سيا�سية عمومًا 
27268.3اخلوف من امل�ساءلة القانونية والأمنية

7518.8النظرة الجتماعية ونظرة الأ�سرة
102.5انخفا�ش الوعي ال�سيا�سي واحلزبي

399.8اأخرى 
51.3رف�ست الإجابة 

849100.0املجموع
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وفي تحليل لأ�سباب عزوف المراأة عن الم�ساركة بالأحزاب ال�سيا�سية، كان الخوف 
من الم�ساءلة القانونية والأمنية هو ال�سبب الأول بن�سبة 68.3 %، يليه في المرتبة الثانية 
المراأة  روؤية  يعك�ش  وهذا  المنزلية،  الأعباء  ب�سبب  التفرغ  وعدم  كاف  وقت  وجود  عدم 
المرتبة  في  وجاء   ،%  40.2 بن�سبة  والأ�سرة  بالمنزل  العناية  هي  الأ�سا�سية  مهمتها  باأن 
الثالثة �سيطرة الذكور على الحزب والحياة ال�سيا�سية بن�سبة 31.9 %، وفي هذا المجال 
يمكن القول باأن هذه الن�سب تن�سجم اإلى حد كبير مع التحليل النظري لمعيقات م�ساركة 
المراأة في الحياة ال�سيا�سية والتي هي في النهاية مح�سلة للبيئة ال�سيا�سية والقانونية، 
وكذلك الثقافة والقيم ال�سائدة في المجتمع الأردني والتي جعلت دور المراأة داخل الأ�سرة 

وتفرغها للعمل المنزلي يحظى بالن�سبة الأكبر وهي 59 %. 

اأما حين تحليل اأ�سباب العزوف عن العمل الحزبي ا�ستنادًا اإلى البيانات التعريفية، 
فقد وجدنا ما يلي:

اأ- من حيث العمر:

1-  �سيطرة الذكور على الحزب والحياة ال�سيا�سية: هي الفئة الأكبر لدى الن�ساء من فئة 
�سنة بن�سبة 35.2 %،  عمر اأكثر من 45 �سنة وهي بن�سبة 37 %، يليها فئة عمر من 31–45 

- 31 �سنة بن�سبة 27 %. واأقلها فئة العمر من 18 

على  �سنة   45 من  اأكثر  العمر  فئة  ح�سلت  التفرغ:  وعدم  الكافي  الوقت  وجود  2-  عدم 
- 45 �سنة بن�سبة 30.7 %، واآخرها  الن�سبة الأكبر وهي 46.9 %، يليها فئة العمر من 31 

- 30 �سنة بن�سبة 22.5 %. فئة العمر من 18 

الن�سبة  45 �سنة على  اأكثر من  العمر  باأنها غير موؤهلة: ح�سلت فئة  المراأة  اإح�سا�ش    -3
الأكبر وهي 41.2 %، يليها فئة العمر من 31 - 45 �سنة بن�سبة 34.1 %، واآخرها الفئة 

العمرية من 18 - 30 �سنة بن�سبة 23.5 %.

4-  �سعف الأحزاب ال�سيا�سية عمومًا: كانت الفئة العمرية اأكثر من 45 �سنة قد ح�سلت 
على الن�سبة الأكبر وهي 51.5 %، يليها الفئة العمرية من 31 - 45 �سنة بن�سبة 27.6 %، 

واآخرها الفئة العمرية من 18 - 30 �سنة، بن�سبة 19.7 %.
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5- الخوف من الم�ساءلة القانونية: كانت الفئة العمرية اأكثر من 45 �سنة هي الفئة الأكبر 
- 30 �سنة بن�سبة 27.6 %، اأما الفئة الأقل  بن�سبة  45.2%، يليها الفئة العمرية من 18 
فكانت من عمر 31–45 �سنة بن�سبة 26.9 %. ويالحظ هنا اأن فئة ال�سباب من 18 – 30 
�سنة قد جاءت في المرتبة الثانية على عك�ش الخيارات الأخرى، وهذا موؤ�سر على اأن جيل 
ال�سباب ي�سعر باأثر الم�ساءلة الأمنية اأكثر من الفئة التي تليها في العمر من �سن 31 – 45 

�سنة، وقد ظهر ذلك اأثناء ور�ش العمل التي عقدها مركز القد�ش.

- 45 �سنة على الن�سبة الأكبر وهي  6-  النظرة الجتماعية: ح�سلت الفئة العمرية من 31 
38.6 %، يليها الفئة العمرية الأكبر من 45 �سنة بن�سبة 22.7 %. ويالحظ هنا اأن الفئة 
الأ�سغر من الم�ساركات لم تعط لنظرة المجتمع اأهمية كبرى في العزوف عن النتخابات 

مقابل الفئات الأخرى.

والفئة  �سنة،   45 –  31 �سن  من  العمرية  الفئة  ت�ساوت  ال�سيا�سي:  الوعي  انخفا�ش   -7
%، مقابل الفئة العمرية من �سن   40 الن�سبة نف�سها وهي  45 �سنة في  اأكثر من  العمرية 

18 – 30 �سنة وكانت ن�سبتها 20 %.

ال�سيا�سي  الوعي  لديه  باأن  �سنة   30 من  اأقل  ال�ساب  الجيل  �سعور  اإلى  ي�سير  وهذا 
مقابل الفئات الأخرى.

ب- من حيث الحالة الجتماعية:
ن�سبة  يليها   ،%  56.7 وهي  المتزوجة  فئة  لدى  اأكبر  الن�سبة  كانت  الذكور:  1-  �سيطرة 

العزباء بن�سبة 2.6 %، ثم الحالت الأخرى بن�سبة 10 %.
2-  عدم وجود الوقت الكافي وعدم التفرغ: كانت فئة المتزوجة هي الفئة الأكبر بن�سبة 

64.4 %، يليها فئة العزباء بن�سبة 30.5 %، ثم الفئات الأخرى بن�سبة 11.8 %.
3-  اإح�سا�ش المراأة باأنها غير موؤهلة: كانت فئة المتزوجة هي الفئة الأكبر بن�سبة 57.6 % 

يليها فئة العزباء بن�سبة 30.5 %، ثم الفئات الأخرى بن�سبة 11.8 %.
4-  �سعف الأحزاب ال�سيا�سية: كانت فئة المتزوجة هي الفئة الأكبر بن�سبة 60.5 %، يليها 

فئة العزباء بن�سبة 30.1 %، ثم الفئات الأخرى بن�سبة 9.5 %.
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فئة  يليها   ،%  52 بن�سبة  الأكبر  الفئة  هي  المتزوجة  فئة  كانت  الجتماعية:  5-  النظرة 

العزباء بن�سبة 38.7 %، ثم الفئات الأخرى بن�سبة 9.13 %.
6-  انخفا�ش الوعي الحزبي وال�ســيا�سي: كانت فئة المتزوجة الفئة الأكبر بن�سبة 90 %، 

يليها المراأة العزباء بن�سبة 10 %. مما �سبق يالحظ باأن المراأة المتزوجة ح�سلت على 
الحالة  اأن  على  موؤ�سر  وهذا  العزباء،  المراأة  يليها  الخيارات،  كافة  لدى  الأكبر  الن�سبة 
الجتماعية قد لعبت دورًا هامًا في اختيار اأي من الخيارات ال�سابقة لعزوف المراأة عن 

الم�ساركة في الأحزاب.
7-   جاءت اأعلى ن�سبة لدى المراأة المتزوجة بخ�سو�ش انخفا�ش الوعي ال�سيا�سي للمراأة 

العزباء  اأن  موؤ�سر على  العزباء، وهذا  المراأة  لدى  ن�سبة هي  اأدنى  وكانت   ،%  90 بن�سبة 
كان لديها �سعور باأنها غير موؤهلة واأن هذا الخيار هو ال�سبب في عزوفها عن الم�ساركة 
في الأحزاب، وكانت الن�سبة الأعلى لديها في خيار النظرة الجتماعية بن�سبة 38.7 %، 
وهذا موؤ�سر على تحميل العزباء النظرة الجتماعية من المجتمع والأ�سرة للم�سوؤولية عن 

عزوفها عن الم�ساركة في الأحزاب.

ج- من حيث ال�سكن:
1- كانت فئة �سكان المدينة التي و�سعت �سيطرة الذكور على الأحزاب هي الفئة الأكبر 

بن�سبة 89.8 %، يليها �سكان القرية بن�سبة 8.7 %، اأما المناطق الأخرى؛ البادية والمخيم 
فقد مثرّلت الن�سبة الأقل وهي 1.6 %.

2- كانت فئة �سكان المدينة التي و�سعت عدم وجود الوقت الكافي هي الفئة الأكبر بن�سبة 

92.5 %، يليها �سكان القرية بن�سبة 4.4 %، ثم �سكان المخيم والبادية بن�سبة 3.2 %.

3- كانت فئة �سكان المدينة التي و�سعت اإح�سا�ش المراأة باأنها غير موؤهلة هي الفئة الأكبر 

بن�سبة 94.1 %، يليها �سكان القرية بن�سبة 4.7 %، ثم الحالت الأخرى من �سكان المخيم 
والبادية بن�سبة 1.2 %.

4- كانت فئة �سكان المدينة التي و�سعت �سعف الأحزاب هي الفئة الأكبر بن�سبة 93.4 %،  

يليها �سكان القرية بن�سبة 5.3 %، ثم المناطق الأخرى بن�سبة 1.3 %.
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5- كانت فئة �سكان المدينة التي و�سعت الخوف من الم�ساءلة الأمنية هي الفئة الأكبر 
بن�سبة 89.9 %، يليها �سكان القرية بن�سبة 8.2 %، ثم الفئات الأخرى بن�سبة 1.8 %.

6- كانت فئة �سكان المدينة التي و�سعت النظرة الجتماعية هي الفئة الأكبر بن�سبة 86.7 
%، يليها �سكان القرية بن�سبة 9.3 %، ثم الفئات الأخرى بن�سبة 4 %.

7- كانت فئة �سكان املدينة هي الفئة الأكب يف و�سع انخفا�ش الوعي احلزبي وال�سيا�سي 
بن�سبة 100 %.

اأعلى الن�سب في كل  مما �سبق يالحظ باأن ن�سبة �سكان المدن هي التي ح�سلت على 
 ،%  100 اأعلى ن�سبة لنخفا�ش الوعي الحزبي وال�سيا�سي بن�سبة  الخيارات ال�سابقة، وكانت 
ال�سيا�سي، وكانت  التاأهيل  وهذا موؤ�سر على اعتراف المراأة من �سكان المدينة، ب�سعف 
اأقل ن�سبة لديها في النظرة الجتماعية بن�سبة 86.7 %، حيث اأن المراأة من �سكان المدن، 
تخف عنها القيود الجتماعية من الأ�سرة والمجتمع، مقارنة بالمناطق الأخرى، اأما فئة 
القرية فكانت الن�سبة الأعلى لديها هي خيار �سيطرة الذكور بن�سبة 8.7 %، واأقلها تمثل 

في خيار عدم وجود الوقت الكافي بن�سبة 4.4 %.

ن�سبة  و�سعوا  قد  والقرية،  البادية  الأخرى؛  والمناطق  القرية  �سكان  باأن  ويالحظ 
�سفر لنخفا�ش الوعي ال�سيا�سي وتاأهيل المراأة.

د- من حيث م�ستوى التعليم:
م�ستوى  لدى  الأكبر  الن�سبة  على  ح�سلت  الحزبية:  الحياة  على  الذكور  �سيطرة   -1
البكالوريو�ش في التعليم بن�سبة 31 %، وكانت اأقل ن�سبة لدى اأقل من ثانوي وقدرها 8.7 %.
2- عدم وجود الوقت الكافي: ح�سلت على الن�سبة الأكبر لدى م�ستوى البكالوريو�ش بن�سبة 

35.6 %، واأقل ن�سبة كانت لدى فئة اأقل من ثانوي.

م�ستوى  فئة  لدى  الأكبر  الن�سبة  على  ح�سلت  موؤهلة:  غير  بانها  المراأة  اح�سا�ش   -3
البكالوريو�ش بن�سبة 37.6 %، واأقل ن�سبة كانت لدى فئة اأقل من ثانوي. 

4- �سعف الأحزاب ال�سيا�سية: ح�سلت على الن�سبة الأكبر فئة البكالوريو�ش بن�سبة 39.5 %، 
واأقل ن�سبة كانت لدى الفئة الأقل من ثانوي بن�سبة 2.6 %.
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5- الخوف من الم�ساءلة الأمنية: ح�سلت ن�سبة البكالوريو�ش على اأعلى ن�سبة وهي 30.6 %، 
وكان اأقلها ن�سبة الفئة الأقل من ثانوي بن�سبة 11.4 %.

6- النظرة الجتماعية: كانت الن�سبة الأكبر لدى البكالوريو�ش بن�سبة 36 %، واأقل ن�سبة 
لدى الفئة الأقل من ثانوي بن�سبة 5.1 % 

بن�سبة  المتو�سط  الدبلوم  حملة  لدى  الأكبر  الن�سبة  كانت  الحزبي:  الوعي  انخفا�ش   -7
30.8 %، واأقلها لدى الأقل من ثانوي بن�سبة �سفر.

مما �سبق يالحظ باأن فئة البكالوريو�ش قد ح�ســـلت على اأعـــلى النــــ�ســب في معظم 
الن�سبة  الدبلوم على  فئة حملة  الذي ح�سلت  ال�سيا�سي،  الوعي  انخفا�ش  ما مدى خيار 
الأكبر، يليها فئة الدرا�سات العليا، اأما فئة الأقل من ثانوي فقد ح�سلت على اأقل الن�سب 

في كل الخيارات المطروحة في ال�سوؤال.

بخ�سو�ش  البكالوريو�ش  لحملة   %  39.5 هي  الجدول  في  وردت  ن�سبة  اأعلى  كانت 
خيار �سعف الأحزاب.

ويالحظ باأن الفئات الأكثر تعليمًا من بكالوريو�ش ودرا�سات عليا قد و�سعت خيار 
اإح�سا�ش المراأة باأنها غير موؤهلة بن�سبة مرتفعة.

هـ- من حيث قطاع العمل:
1- كانت الن�سبة الأعلى لمن و�سعن �سيطرة الذكور على الحزب لدى فئة القطاع الخا�ش 

بن�سبة 59.2 % مقابل 40.8 % للقطاع العام.
2- كانت الن�سبة الأعلى لخيار عدم وجود الوقت الكافي لدى فئة القطاع الخا�ش بن�سبة 

55.1 % مقابل 44.9 % للقطاع العام.
3- كانت الن�سبة الأعلى لخيار اإح�سا�ش المراأة باأنها غير موؤهلة لدى فئة القطاع الخا�ش 

بن�سبة 75 % مقابل 25 % لدى القطاع العام.
4- كانت الن�سبة الأعلى لخيار �سعف الأحزاب ال�سيا�سية لدى فئة القطاع الخا�ش بن�سبة 

55.8 % مقابل 44.2 % لدى القطاع العام.
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الخا�ش  القطاع  فئة  لدى  الأمنية  الم�ساءلة  من  لخيارالخوف  الأعلى  الن�سبة  كانت   -5
بن�سبة 67.2 % مقابل 32.8 % لدى القطاع العام.

6- كانت الن�ســبة الأكبـــر لخيـــار النظرة الجتماعية لدى القطاع الخا�ش بن�سبة 67.7 % 
مقابل 23.3 % لدى القطاع العام.

بن�سبة  الخا�ش  القطاع  لدى  للمراأة  ال�سيا�سي  الوعي  لنخفا�ش  الأكبر  الن�سبة  كانت   -7
57.1 % مقابل 42.9 % لدى القطاع العام.

مما �سبق يالحظ باأن العامالت في القطاع الخا�ش قد ح�سلن على اأعلى الن�سب 
مقارنة بالقطاع العام لدى كافة الخيرات، وكانت اأعلى ن�سبة للقطاع الخا�ش وقد و�سعت 
اإح�سا�ش المراأة باأنها غير موؤهلة بن�سبة 75 %، وكانت اأقل ن�سبة قد و�سعت لعدم وجود 

الوقت الكافي بن�سبة 55.1 %، وهذا يعك�ش طبيعة العمل في القطاع الخا�ش. 

اأما اأعلى ن�سبة للقطاع العام، فقد و�سعت عدم وجود الوقت الكافي بن�سبة 44.9 % وكانت 
اأقل ن�سبة لدى القطاع العام هي اإح�سا�ش المراأة باأنها غير موؤهلة بن�سبة 25 %.

و- من حيث م�ستوى الدخل:
1- ح�سلت الفئة ذات الدخل من 500 - 1000 دينار على اأعلى الن�سب في خيار �سيطرة 

دينار بن�سبة 23 %.  الذكور بن�سبة 41 %، يليها فئة دخل اأكثر من 1000 
1000 دينار على اأعلى الن�سب في خيار عدم   - 500 2- ح�سلت الفئة ذات الدخل من 
وجود الوقت الكافي بن�سبة 38.1 %، يليها فئة اأكثر من 1000 دينار، بن�سبة 29.7 %، ثم 

فئة اأقل من 500 دينار بن�سبة 27.7 %.
3- ح�سلت الفئة ذات الدخل من 500 - 1000 دينار على اأعلى ن�سبة في خيار اإح�سا�ش 
المراأة باأنها غير موؤهلة بن�سبة 35.4 %، يليها فئة اأقل من 500 دينار بن�سبة 31 %، ثم فئة 

اأكثر من 1000 دينار بن�سبة 29.3 %.
4- ح�سلت الفئة ذات الدخل من 500 – 1000 دينار على اأعلى ن�سبة في خيار �سعف 
الأحزاب بن�سبة 37.8 %، يليها فئة اأكثر من 1000 دينار بن�سبة 36.5 %، ثم فئة اأكثر من 

1000 دينار بن�سبة 36.5 %، يليها فئة اأقل من 500 دينار بن�سبة 23 %.
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5- ح�سلت الفئة ذات الدخل الأقل من 500 دينار على الن�سبة الأعلى في خيار الخوف من 
الم�ساءلة الأمنية بن�سبة 36.3 %، يليها فئة دخل من 500 –1000 دينار بن�سبة 34.7 %، 

ثم فئة دخل اأكثر من 1000 دينار بن�سبة 24.8 %.

النظرة  خيار  في  ن�سبة  اأعلى  على  دينار   1000  -  500 الدخل  ذات  الفئة  ح�سلت   -6
الجتماعية بن�سبة 41 %، يليها فئة اأقل من 500 دينار بن�سبة 31.1 %، واآخرها فئة اأكثر 

من 1000 دينار بن�سبة 19.7 %.

7- ح�سلت الفئة ذات الدخل 500 - 1000 دينار على الن�سبة الأكبر في خيار انخفا�ش 
الوعي الحزبي بن�سبة 55.6 %، يليها فئة اأقل من 500 دينار، وفئة اأكثر من 1000 دينار 

بالت�ساوي بن�سبة 22 %.

مما �سبق يالحظ باأن فئة الدخل من 500 - 1000 دينار، قد ح�سلت على اأعلى 
الن�سب في �ستة خيارات من الخيارات المطروحة، وخالف هذه الن�سبة خيار الخوف من 
الم�ساءلة الأمنية، حيث ح�سلت الفئة اأقل من 500 دينار على المرتبة الأولى، يليها في 

دينار، ومن ثم الدخل اأكثر من 1000 دينار.   1000 - هذا الخيار الدخل الأعلى 500 

اأما حين تحليل اأهمية كل واحد من هذه المعيقات ح�سب البيانات التعريفية لعينة 
البحث، فقد وجدنا ما يلي: 

اأ- المعيق الأول: �سيطرة الذكور على الحزب والحياة ال�سيا�سية.

- ح�سل على المرتبة الأولى من الفئات العمرية، فئة عمر من 31 - 45 �سنة بن�سبة 44 %.
- ح�سلت المراأة المتزوجة على المرتبة الأولى بالن�سبة للحالة الجتماعية بن�سبة 56.7 %

- ح�سلت المراأة من �سكان المدن على المرتبة الأولى بالن�سبة لمكان ال�سكن بن�سبة 89.8 %.
التعليم  لم�ستوى  بالن�سبة  الأولى  المرتبة  على  البكالوريو�ش  حملة  من  المراأة  ح�سلت   -

بن�سبة 31 %.
- ح�سلت المراأة العاملة في القطاع الخا�ش على المرتبة الأولى بالن�سبة لقطاع العمل 

بن�سبة 59.2 %. 
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- 1000 دينار على المرتبة الأولى من حيث الدخل  - ح�سلت المراأة من فئة دخل 500 
بن�سبة 41 %.

وعند مقارنة هذه الن�سب مع بع�سها بع�سًا من كافة فئات العينة للمعيق الخا�ش 
اأعلى الن�سب، فاإنه يالحظ  ب�سيطرة الذكور على الحزب والحياة الحزبية مرتبًة ح�سب 

في هذا المجال الآتي:
اأعلى ن�سبة بالن�سبة لأهمية �سيطرة الذكور على الحزب كانت لفئة �سكان المدن،  اإن   -
واللواتي كان من المفتر�ش اأن تكون النظرة الخا�سة بالم�ساواة اأعلى من غيرها لديهن، 

ما عمق ال�سعور لديهن باأن �سيطرة الذكور ت�سكل عائقًا اأمامهن.
- يليها المراأة العاملة في القطاع الخا�ش في الترتيب الثاني وهذا يعك�ش عدم الم�ساواة 

حتى في القطاع الخا�ش. 
- وكانت المراأة المتزوجة في الترتيب الثالث.

- 45 �سنة والتي تمثل الجيل المتو�سط. - وفي الترتيب الرابع الفئة العمرية من 31 
- اأما الترتيب الخام�س فكانت من ن�سيب فئة الدخل من 500 – 1000دينار.

- وكانت المراأة من حملة البكالوريو�ش في الترتيب ال�ساد�س.

يقوم على  والذي  الجامعي،  التعليم  ن�سبة جيدة ممن ح�سلن على  اأن  يعني  وهذا 
الم�ساواة بين الجن�سين، ما جعل ن�سبة المتعلمة اأقل الن�سب.

ب-  المعيق الثاني: عدم وجود الوقت الكافي وعدم التفرغ.
- ح�سلت على المرتبة الأولى فئة العمر اأكثر من 45 �سنة بن�سبة 46.9 %.

- ح�سلت على المرتبة الأولى، المراأة المتزوجة بن�سبة 64.4 %. 
- ح�سلت على المرتبة الأولى، المراأة من �سكان المدن بن�سبة 92.5 %. 

- ح�سلت على المرتبة الأولى المراأة من حملة البكالوريو�ش بن�سبة 35.6 %. 
- ح�سلت على المرتبة الأولى فئة دخل من 500 – 1000 دينار بن�سبة 38.1 %.
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وحين مقارنة هذه الن�سب مع بع�سها من كافة فئات العينة للمعيق الخارجي بعدم 
المراأة من �سكان المدن قد  اأن  الترتيب، وجد  التفرغ ح�سب  الكافي وعدم  الوقت  وجود 
ح�سلت على الترتيب الأول بخ�سو�ش عدم وجود الوقت الكافي، يليها المراأة المتزوجة 
في الترتيب الثاني، ثم المراأة العامة في القطاع الخا�ش في الترتيب الثالث، يليها الفئة 
دينار،  العمرية اأكثر من 45 �سنة في الترتيب الرابع، فالمراأة من فئة دخل 500 - 1000 

في الترتيب الخام�ش، وفي الترتيب ال�ساد�ش والأخير المراأة المتعلمة.

ومن هذا الترتيب يالحظ باأن المراأة المتعلمة وقليلة الدخل من �سكان المدن، من 
اأقل الن�سب للمعيق الخا�ش بعدم التفرغ وعدم وجود وقت كاف، على عك�ش المراأة من 
�سكان المدن والمتزوجة والعاملة في القطاع الخا�ش فهي التي و�سعت المعيق في ن�سبة 
عالية، وهذا �سيء طبيعي يتواءم مع حياة المراأة الأردنية، حيث اأن هذه الفئات اأمامها 

مهام ووظائف اأخرى ت�سغلها عن العمل الحزبي.

ج- المعيق الثالث: اإح�سا�س المراأة باأنها غير موؤهلة. 
- ح�سلت على المرتبة الأولى فئة العمر اأكثر من 45 �سنة بن�سبة 41.2 %.

- ح�سلت على المرتبة الأولى المراأة من �سكان المدن بن�سبة 94.1 %. 
- ح�سلت على المرتبة الأولى المراأة من حملة البكالوريو�ش بن�سبة 37.6 %. 

- ح�سلت على المرتبة الأولى المراأة العاملة في القطاع الخا�ش 55.1 %. 
- 1000 دينار بن�سبة 35.4 %.  - ح�سلت على المرتبة الأولى من ذوي الدخل من 500 

وحين مقارنة الن�سب ال�سابقة لكافة الفئات بخ�سو�ش اإح�سا�ش المراأة باأنها غير 
كافة  بين  من  الأول  الترتيب  على  ح�سلت  المدن  �سكان  من  المراأة  باأن  وجد  موؤهلة، 
الفئات ال�سابقة، يليها المراأة المتزوجة في الترتيب الثاني، ثم المراأة العاملة في القطاع 
الخا�ش في الترتيب الثالث، والمراأة من فئة عمر اأكثر من 45 �سنة في الترتيب الرابع، 
الدخل من  المراأة من ذوي  ثم  الخام�س،  الترتيب  في  البكالوريو�ش  والمراأة من حملة 

- 1000 دينار في الترتيب ال�ساد�س.   500
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ويالحظ على هذا الترتيب باأن اإح�سا�ش المراأة باأنها غير موؤهلة كان خا�سًا بالمراأة 
من �سكان المدن والمتزوجة والعاملة في القطاع الخا�ش، وكان من اأعلى الن�سب مقارنة 
ذوي  ومن  البــــــكالــــــوريو�ش  حمــلة  ومن  �سنة   45 من  اأكثر  العمرية  الفئة  من  بالمراأة 
والتعليم  المتو�سط  والدخل  المرتفع  العمر  اأن  بمعنى  دينار،   1000  -  500 من  الدخل 

جعلت المراأة اأقل اإح�سا�سًا بعدم الكفاءة والتاأهيل.

د-  المعيق الرابع: �سعف الأحزاب ال�سيا�سية. 
- ح�سلت على المرتبة الأولى فئة العمر اأكثر من 45 �سنة بن�سبة 45.2 %.

- ح�سلت على المرتبة الأولى المراأة من �سكان المدن بن�سبة 93.5 %. 
- ح�سلت على المرتبة الأولى المراأة العاملة في القطاع الخا�ش بن�سبة 55.8 %. 

بن�سبة  دينار   1000  -  500 من  الدخل  ذوي  المراأة من  الأولى  المرتبة  على  - ح�سلت 
 .% 37.8

وحين مقارنة الترتيب ال�سابق للواتي ح�سلن على المرتبة الأولى بخ�سو�ش �سعف 
المدن  �سكان  من  المراأة  باأن  وجد  الحزبية،  المراأة  لعمل  كمعيق  ال�سيا�سية  الأحزاب 
ح�سلت على الترتيب الأول، يليها المراأة المتزوجة في الترتيب الثاني، والمراأة العاملة 
في القطاع الخا�ش في الترتيب الثالث، والمراأة من الفئة العمرية اأكثر من 45 �سنة في 
الترتيب الخام�س، فالمراأة من  الترتيب الرابع، ثم المراأة من حملة البكالوريو�ش في 

- 1000 دينار في المرتبة ال�ساد�سة. ذوي الدخل من 500 

والعاملة  والمتزوجة  المدن  �سكان  من  المراأة  باأن  ال�سابق  الترتيب  من  ويالحظ 
في القطاع الخا�ش، قد ح�سلت على المراتب الأولى بين كافة الفئات، وقد تعك�ش هذه 
اأكثر من غيرها، ما جعلها ت�سعر ب�سعف  الفئات بالأحزاب هو  اأن احتكاك هذه  الن�سب 

الأحزاب مقارنة بالفئات الأخرى.

هـ- المعيق الخام�س: الخوف من الم�ساءلة القانونية والأمنية.
- ح�سلت على المرتبة الأولى فئة العمر اأكثر من 45 �سنة بن�سبة 45.2 %.

- ح�سلت على المرتبة الأولى المراأة المتزوجة بن�سبة 52 %.
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- ح�سلت على المرتبة الأولى المراأة من �سكان المدن بن�سبة 89.9 %. 
- ح�سلت على المرتبة الأولى المراأة من حملة البكالوريو�ش بن�سبة 30.6 %.

- ح�سلت على المرتبة الأولى المراأة العاملة في القطاع الخا�ش 67.4 %.
- ح�سلت على المرتبة الأولى المراأة من دخل اأقل من 500 دينار بن�سبة 36.3 %.

من  الخوف  بخ�سو�ش  الأولى  المرتبة  على  ح�سلن  اللواتي  ترتيب  مقارنة  وحين 
الم�ساءلة القانونية والأمنية، وجد باأن المراأة من �سكان المدن جاءت في الترتيب الأول، 
يليها المراأة العاملة في القطاع الخا�ش في الترتيب الثالث، والمراأة من فئة العمر اأكثر 
دينار  من 45 �سنة في الترتيب الرابع، والمراأة من ذوي الدخل المنخف�ش اأقل من 500 

في الترتيب الخام�ش، ثم المراأة من حملة البكالوريو�ش في الترتيب ال�ساد�ش.

ويالحظ من الترتيب ال�سابق باأن الخوف من الم�ساءلة القانونية والأمنية، قدجاءت 
بن�سب مرتفعة لدى المراأة من �سكان المدن، والعاملة في القطاع الخا�ش، والمتزوجة، 
وحلرّت في المراتب الأولى، بعك�ش الفئات الأخرى وهي المراأة المتعلمة، ومن ذوي الدخل 

المنخف�ش، ومن الفئة العمرية اأكثر من 45 �سنة. 

و - المعيق ال�ساد�س: النظرة الجتماعية ونظرة الأ�سرة.
- ح�سلت على المرتبة الأولى فئة العمر من 31 – 45 �سنة بن�سبة 38.6 %.

- ح�سلت على المرتبة الأولى المراأة المتزوجة بن�سبة 52 %. 
- ح�سلت على المرتبة الأولى المراأة من �سكان المدن بن�سبة 36 %. 

- ح�سلت على المرتبة الأولى المراأة من حملة البكالوريو�ش بن�سبة 67.7 %. 
- 1000 دينار بن�سبة 41 %. - ح�سلت على المرتبة الأولى المراأة من ذوي الدخل من 500 

المدن  �سكان  المراأة من  باأن  وجد  ال�سابقة،  الفئات  لكافة  الترتيب  مقارنة  وحين 
ح�سلت على الترتيب الأول، يليها المراأة العاملة في القطاع الخا�ش في الترتيب الثاني، 
– 1000 دينار   500 ثم المراأة المتزوجة في الترتيب الثالث، والمراأة من ذوي الدخل 
- 45 �سنة في الترتيب الخام�ش،  في الترتيب الرابع، والمراأة من الفئة العمرية من 31 
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واأخيرًا المراأة من حملة البكالوريو�ش في الترتيب ال�ساد�ش.

ويالحظ في هذا المجال باأن المراأة من �سكان المدن والعاملة في القطاع الخا�ش 
والمتــزوجة، وقد ح�سلت على اأعلى ترتيب، وعك�ش ذلك جاءت المراأة من ذوي الدخل 
- 45 �سنة، ومن حملة البكالوريو�ش في  من 500 - 1000 دينار، والفئة العمرية من 31 

الترتيب الأدنى.

ومن خالل تحليل كافة المعلومات ال�سابقة يالحظ باأن المراأة من �سكان المدن ، قد 
ح�سلت على اأعلى ترتيب بخ�سو�ش كافة المعيقات، وهذا ي�سير اإلى اأن المراأة من �سكان 
المراأة  كانت  وكذلك  غيرها،  من  اأكثر  المختلفة  بالمعيقات  اإح�سا�سًا  اأكثر  كانت  المدن 
المتزوجة، والعاملة في القطاع الخا�ش، من الترتيب المرتفع مقارنة بباقي الفئات. اأما 
المتغيرات الأخرى الخا�سة بالبيانات التعريفية، فجاءت متباينة في الترتيب لدى الفئات 

الأخرى، فتارة تاأتي مرتفعة الترتيب وتارة تاأتي في ترتيب اأدنى.

ز- المعيق ال�سابع: انخفا�س الوعي ال�سيا�سي والحزبي.
- 45 �سنة، وكذلك المراأة اأكثر من 45  - ح�سلت على المرتبة الأولى فئة العمر من 31 

�سنة بن�سبة 40 % لكل منهما.
- ح�سلت على المرتبة الأولى المراأة المتزوجة بن�سبة 90 %. 

- ح�سلت على المرتبة الأولى المراأة من �سكان المدن بن�سبة 100 %. 
- ح�سلت على المرتبة الأولى المراأة من حملة الدبلوم المتو�سط بن�سبة 30.8 %. 
- ح�سلت على المرتبة الأولى المراأة العاملة في القطاع الخا�ش بن�سبة 57.1 % 

- ح�سلت على المرتبة الأولى المراأة من فئة دخل 500 – 1000 دينار بن�سبة 55.6 %.

ال�سيا�سي  الوعي  بانخفا�ش  الخا�ش  للمعيق  الأول  الترتيب  باأن  يالحظ  �سبق  مما 
والحزبي، كان من ن�سيب المراأة من �سكان المدن، يليها في الترتيب الثاني المراأة المتزوجة، 
وفي الترتيب الثالث المراأة العاملة في القطاع الخا�ش، وفي الترتيب الرابع المراأة من فئة 

دخل 500 – 1000دينار، وفي الترتيب ال�ساد�ش المراأة من حملة الدبلوم المتو�سط.



الف�سل الخام�س: الدرا�سة الميدانية ونتائج ال�ستطالع

- 82 -

الجدول )27(: التوزيع الن�سبي لم�ساركة الحزبية في اأعمال الحزب 

العبارةالرقم
درجة 
%كبرية

درجة 
%متو�سطة

درجة 
%قليلة

ل اأ�سارك 
على 

%الإطالق
رف�ست 
%الإجابة

العددالعددالعددالعددالعدد
ر�سم ال�سيا�سات 1

7518.810025.06115.314235.5205.0العامة للحزب 

و�سع البامج 2
5914.89323.36616.517443.561.5النتخابية للحزب 

3

كمندوبة عن 
احلزب يف احتفالت 
ون�ساطات الأحزاب 

الأخرى 

9924.87719.35714.316240.530.8

4

كمندوبة عن 
احلزب يف الزيارات 
املبا�سرة للتجمعات 

ال�سعبية لدعم 
قاعدة احلزب 

اجلماهريية 

9523.87719.36215.515939.851.3

5

كممثلة للحزب يف 
الندوات واملوؤمترات 

التي يدعى اإليها 
احلزب داخل الأردن 

10125.37218.05714.316240.551.3

كممثلة يف وفود 6
215.392.3287.033684.030.8احلزب خارج الأردن 

اأفادت  الحزب،  اأعمال  في  الحزبية  للمراأة  الم�ساركة  ال�سوؤال عن طبيعة  حين 
ي�ساركن، وهذا  لم   %  29.3 قيادية مقابل  لمنا�سب  التر�سح  �ساركن في  باأنهن   %  96.3

يعك�ش �سعوبة و�سول المراأة للمراكز القيادية في الحزب.

اأعمال الحزب، فكانت ن�سبة  اأما بخ�سو�ش نوعية الم�ساركات الأخرى للمراأة في 
بن�سبة  والموؤتمرات  الندوات  في  الحزب  تمثيل  م�ساألة  في  كبيرة  بدرجـة  الم�ساركة 
%، يليها الم�ساركة كمندوبة للحزب في الحتفالت والن�ساطات الأخرى لالأحزاب   25.3
بن�سبة  ال�سعبية  للتجمعات  الزيارات  للحزب في  الم�ساركة كمندوبة  ثم   ،%  24.8 بن�سبة 
23.8 %، وهذه الن�ساطات الثالثة هي نوع من العالقات العامة ولي�ست ذات تاأثير فعال 
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على ن�ساطات واأعمال الحزب، اأما الم�ساركة في ر�سم ال�سيا�سات العامة للحزب فكانت 
لم  العينة  اأفراد  % من   35.5 باأن  وي�ستدل على ذلك  ن�سبة متدنية  % وهي   18.8 بن�سبة 
ت�سارك نهائيًا في ر�سم ال�سيا�سات العامة للحزب، واإن كان عدم الم�ساركة النهائية في 

ن�ساطات الحزب هي في الغالب اأكثر من ذلك.

الجدول )28(: التوزيع الن�سبي لتوفير النظام الداخلي والبرنامج ال�سيا�سي للحزب
اآليات تعزز م�ساركة اأو�سع للمراأة داخل الحزب 

الن�سبة املئويةالعددالإجابة
30677.5نعم 

5614.2ل 
338.3رف�ست الإجابة 

395100.0املجموع

الجدول )29(: التكرارات والن�سبة المئوية لالآليات التي يوفرها النظام الداخلي
والبرنامج ال�سيا�سي للحزب لتعزيز م�ساركة الحزبيات داخل الحزب 

الن�سبة املئويةالعددالآلية
23475.5تخ�سي�ش دورات تدريبية وتاأهيلية خا�سة بالع�سوات 

21669.7اختيار عدد من الن�ساء يف �سفوف هيئاته القيادية 
21368.7ت�سجيع اأع�سائه على التو�سع يف �سفوف الن�ساء 

21669.7احلر�ش على انتداب ع�سواته اإىل املوؤمترات والدورات التدريبية والأن�سطة العامة 
17255.5مراعاة الكفاءة يف اختيار قياداته وكوادره ب�سرف النظر عن اجلن�ش 

134.2اأخرى 
41.3رف�ست الإجابة 

1068100.0املجموع

وفي الإجابة عن ال�سوؤال فيما اإذا كان النظام الداخلي والبرنامج ال�سيا�سي للحزب 
اآليات تعزز دور المراأة داخل الحزب؟ اأجابت 78.5 % من اأفراد العينة بــ )نعم( مقابل 
14 % بالرف�ش، بينما كان هناك ن�سبة مرتفعة من الراف�سات لالإجابة، ويمكن ربط هذه 
%، باأنهن قد   74.6 اأفادت ن�سبة  النتيجة بالن�سبة الواردة في الجدول رقم )16(، حيث 
اطلعن على النظام الداخلي والبرنامج ال�سيا�سي للحزب، ما يجعل الن�سبتين متقاربتين.
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ال�سيا�سي  والبرنامج  الداخلي  النظام  يوفرها  التي  الآليات  عن  ال�سوؤال  حين  اأما 
للحزب لتعزيز م�ساركة اأو�سع للمراأة داخل الحزب، فكانت الن�سبة الأعلى لآلية تخ�سي�ش 
هما  اآليتان  الترتيب  في  تليها  العينة،  اأفراد  من   %  75.5 و�سعها  وقد  تدريبية،  دورات 
اختيار ع�سوات في �سفوف الهيئات القيادية، وكذلك الحر�ش على انتداب ع�سوات اإلى 
المرتبة  في  ذلك  ويلي  منهما،  لكل   %  69.7 بن�سبة  وذلك  العامة  والأن�سطة  الموؤتمرات 
الرابعة ت�سجيع الأع�ساء على التو�سع في �سفوف الن�ساء بن�سبة 68.7 %، واآخر اآلية كانت 
مراعاة الكفاءة في اختيار القيادات والكوادر بغ�ش النظر عن الجن�ش بن�سبة 55.5 %، 
الأكبر،  الن�سبة  على  اعتبرت مهمة وح�سلت  قد  الأولى  الآلية  باأن  القول  يمكن  وبالتالي 
وهي ت�سير اإلى اأهمية عقد الدورات التدريبية والتاأهيلية للع�سوات نتيجة �سعور كثير منهن 

بالنق�ش في مجال الخبرة والكفاءة المتعلقة بالعمل الحزبي.
الجدول )30 اأ(: التوزيع الن�سبي للحر�س على التوا�سل مع الحزبيات داخل الحزب 

الن�سبة املئويةالعددالإجابة
29874.9نعم 
9624.1ل 

41.0رف�ست الإجابة 
398100.0املجموع

الجدول )30 ب(: التوزيع الن�سبي للتعاون مع حزبيات من اأحزاب اأخرى 

الن�سبة املئويةالتكرارالإجابة
12230.7نعم 

27468.8ل 

 20.5رف�ش الإجابة 

398100.0املجموع

اأما بخ�سو�ش التوا�سل واإقامة عالقات، فقد كان وا�سحًا باأن اأفراد العينة اللواتي 
اأبدين رغبة في التوا�سل مع الحزبيات داخل الحزب كنَّ بن�سبة 74.0 % مقابل عدم الحر�ش 
اأبدين الحر�ش على التعاون مع  اللواتي  %. وبالمقابل كانت ن�سبة   24 على التعاون بن�سبة 
 ،%  24 ن�سبتهن  كانت  بال  اأجبن  واللواتي   ،%  30.5 وهي  اأقل  اأخرى  اأحزاب  من  حزبيات 
وهذا �سيء طبيعي اأن يكون التوا�سل والتعاون مع الن�ساء داخل الحزب تفوق الرغبة في التوا�سل 
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مع ن�ساء من خارج الحزب. ولكن بالرغم من ذلك يمكن القول باأن ن�سبة 30.5 % للتعاون مع 
ال�سعور  اإلى  الن�سبة  هذه  ترجع  وقد  للنظر  ملفته  ن�سبة  هي  الحزب  خارج  من  حزبيات 
باأن هناك قوا�سم م�ستركة خا�سة بق�سية المراأة في الأحزاب ويمكن التعاون ب�ساأنها مع 

اأخريات خارج الحزب.

المحور الرابع: المراأة والم�ساركة في موؤ�س�سات المجتمع المدني
على  ظهرت  التي  الحديثة  المفاهيم  من  المدني  المجتمع  موؤ�س�سات  مفهوم  يعد 
الديمقراطية.  تعزيز  و�سائل  اإحدى  باعتبارها  العالم  م�ستوى  على  ال�سيا�سية  ال�ساحة 
ويق�سد بموؤ�س�سات المجتمع المدني تلك ال�سبكة من التنظيمات التي طورتها المجتمعات 
الحديثة لت�ساهم في �سناعة القرارات دون اأن تمار�ش ال�سلطة ول تهدف لجني الأرباح 
ت�سعى  فهي  وال�سعب،  ال�سلطة  بين  الو�سل  حلقة  التنظيمات  هذه  وت�سكل  القت�سادية، 

لتنظيم المجتمع المدني وتلبية احتياجاته وتوفر لأفرادها �سبل الم�ساركة ال�سيا�سية.

ويمكن تلخي�ش خ�سائ�ش موؤ�س�سات المجتمع المدني في النقاط التالية:
1- اإنها موؤ�س�سات منظمة تحكم بقوانين وقواعد تنظم عملها.

2- اإنها موؤ�س�سات اأهلية اأي غير حكومية وتتمتع بنوع من ال�ستقالل.

3- اإنها موؤ�س�سات طوعية اأي اإرادية تقوم على حرية الع�سوية. 

4- تقوم على مبداأ التعددية وقبول الآخر وترتبط بالعملية الديمقراطية.

الديمقراطية،  والثقافة  التن�سئة  في مجال  هامًة  اأدوارًا  الموؤ�س�سات  وتمار�ش هذه 
وفي مجال اإعداد الكوادر القيادية والإدارية، وفي مجال التنظيم والعمل الجماعي، وفي 

خلق الراأي العام وتاأكيد حقوق الإن�سان وغيرها.
الجدول )31 (: النتماء اإلى موؤ�س�سات المجتمع المدني

الن�سبة املئويةالتكرارالإجابة
21554.0نعم 

18045.2ل 

30.8رف�ست الإجابة 

398100.0املجموع 
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الجدول )32(: التكرارات والن�سب المئوية لنوع الموؤ�س�سات التي تنتمي اإليها الحزبيات 
الن�سبة املئويةالتكراراملوؤ�س�سة

4614.8نقابات مهنية وعمالية 

6821.9منظمات وجمعيات ن�سائية 

206.5منظمات حقوق اإن�سان 

3912.6نواد وهيئات ثقافية 

113.5جمعيات القرى والعائالت 

11838.1جمعيات خريية 

82.6اأخرى 

310100.0املجموع

الجدول )33(: التوزيع الن�سبي لم�ساركة المراأة في هيئات ن�سائية 

%ل%نعمالهيئةالرقم
%الإجابةرف�ست 

التكرارالتكرارالتكرار
6817.032380.871.8احتاد املراأة الأردنية 1
4010.034987.392.3الحتاد الن�سائي العام 2
6917.332280.571.8جتمع جلان املراأة 3
317.835488.5133.3جمعية الن�ساء العربيات 4

يالحظ المتتبع لم�ساركة المراأة الأردنية في موؤ�س�سات المجتمع المدني، باأن هذه 
الم�ساركة ما زالت محدودة، واأن الموؤ�س�سات التي ا�ستقطبت الجزء الأكبر من الم�ساركة 
 ،%  17 بن�سبة  المراأة،  الأردنية، وتجمع لجان  المراأة  اتحاد  الن�سائية، ومنها  الهيئات  كانت 
لكل منهما، ثم التحاد الن�سائي الأردني بن�سبة 10 %، واآخرها جمعية الن�ساء العربيات 
بن�سبة 7.8 % من اأفراد العينة الم�ساركات في موؤ�س�سات المجتمع المدني، ويالحظ هنا 
اأن معظم هذه الهيئات الن�سائية معنية بتعزيز دور المراأة الإيجابي على م�ستوى المجتمع، 

وكانت الهتمامات ال�سيا�سية لهذه الهيئات محدودة )انظر الجدول رقم “33”(.

المدني،  المجتمع  موؤ�س�سات  الم�ساركة في  العينة عن مدى  اأفراد  �سوؤال  اأما حين 
 %  45 % باأنهن ينتمين لبع�ش موؤ�س�سات المجتمع المدني، في حين اأفادت   53.8 فقد اأفادت 

باأنهن ل�سن اأع�ساء في موؤ�س�سات المجتمع المدني ب�سكل عام )انظر الجدول رقم “31”(.
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اإليها الحزبيات،  التي تنتمي  ال�سوؤال عن نوعية موؤ�س�سات المجتمع المدني  وحين 
المنظمات  ذلك  في  يليها   ،%  38.1 بن�سبة  الخيرية  للجمعيات  الأكبر  الن�سبة  كانت 
ويمكن القول باأن هذين النوعين من الموؤ�س�سات ترتبط طبيعة  الن�سائية بن�سبة 21.9 %. 
عملها بالعمل الجتماعي والإن�ساني الذي يعدرّ من الأعمال المقبولة لدور المراأة ح�سب 

القيم ال�سائدة في المجتمع الأردني.

اأما المرتبة الثالثة، فكانت للنقابات المهنية والعمالية بن�سبة 14.8 %، وفي المرتبة 
الرابعة كانت النوادي والهيئات الثقافية بن�سبة 12.6 % )انظر الجدول رقم “32”(.

في  الطالب  اتحادات  في  منا�سب  تولي  في  العينة  اأفراد  م�ساركة  وبخ�سو�ش 
اإتاحة  عدم  على  موؤ�سر  وهي   %  13.8 تتعدى  ول  متدنية  كانت  الن�سبة  فاإن  الجامعة، 
الفر�سة للمراأة للم�ساركة في موؤ�س�سات المجتمع المدني خا�سة في مرحلة الدرا�سة التي 

هي كفيلة بت�سجيع الن�ساء على العمل العام واكت�ساب الخبرات القيادية.

المحور الخام�س: م�ساركة المراأة في النتخابات النيابية والبلدية

ُتعد الم�ساركة في النتخابات حجر الزاوية في الأنظمة الديمقراطية، فالنتخابات 
اأو  الأ�سخا�ش  �سعيد  على  �سواء  بينها  للمفا�سلة  ال�سيا�سية  الخيارات  للمواطنين  تطرح 
البرامج والأيديولوجيات، وهي تمثل اإحدى ال�سمانات لتجرية الخيار ال�سعبي من خالل 
القرارات  الم�ساركة في �سنع  تتحقق عملية  الأفراد في اختيار حكامهم، حيث  م�ساركة 
المجال�ش  ومحا�سبة  للرقابة  ال�سعبية  الو�سائل  اإحدى  النتخابات  ُتعد  كما  خاللهم.  من 
النيابية، وهي ت�ساهم في حثرّ اأع�ساء البرلمان على ال�سعور بالم�سوؤولية، وتعد النتخابات 
الو�سيلة الرئي�سية لعملية التداول ال�سلمي لل�سلطة من خالل منح �سك ال�سرعية لالأ�سخا�ش 
الفائزين في النتخابات، حيث يقبل اأفراد المجتمع الن�سياع لأوامر الأ�سخا�ش الذين تم 
انتخابهم، وفي هذا ال�سياق �سيتم تناول مو�سوع م�ساركة المراأة في مجالين هامين هما:
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اأ- الم�ساركة في النتخابات النيابية:

الجدول )34(: التوزيع الن�سبي للم�ساركة في النتخابات النيابية 2013 
الن�سبة املئويةالتكرارالإجابة

26767.1نعم 

13032.7ل 

10.2رف�ست الإجابة 

398100.0املجموع 

الجدول )35(: التوزيع الن�سبي لنوع الم�ساركة في النتخابات النيابية 2013 
الن�سبة املئويةالتكرارطبيعة امل�ساركة

24391.0ناخبة 

166.0مر�سحة 

83.0رف�ست الإجابة 

267100.0املجموع

 %  66 اأفاد  البرلمانية،  النتخابات  في  بالم�ساركة  يتعلق  �سوؤال  عن  الإجابة  في 
موؤ�سر  وهذا  ي�ساركن،  لم   %  33 مقابل  النتخابات  في  �ساركن  باأنهن  العينة  اأفراد  من 
ٌتعد من  الحزبية  المراأة  اأن  النتخابات خا�سة  الحزبية في  المراأة  م�ساركة  على �سعف 
الأقل في  ولو على  ال�سيا�سية  والم�ساركة  ال�سيا�سي  بالعمل  الت�ساقًا  المجتمع  اأفراد  اأكثر 
الأحزاب  بع�ش  مقاطعة  بقرار  منه  جزء  في  مرتبطًا  ذلك  كان  اإذا  اإل  النتخاب  مجال 
لالنتخابات، اأما حين ال�سوؤال عن التر�سح لالنتخابات، فقد اأفادت 4 % من العينة، باأنهن 
اأي�سًا ن�سبة قليلة خا�سة في ظل نظام الكوتا ونظام القائمة  تر�سحن لالنتخابات، وهي 

الذي فتح المجال ب�سورة اأكبر للتر�سح لالنتخابات. )انظر الجدول رقم “35”(.

ويتوافق هذا مع ما قدم �سمن الإطار النظري، والذي اأ�سار اإلى كثير من المعيقات 
التي تحول دون الم�ساركة ال�سيا�سية للمراأة ب�سكل عام، ولكن هذه المعيقات من المفتر�ش 
اهتمامها  موؤ�سر على  للحزب  ان�سمامها  ي�سكل  الذي  الحزبية  المراأة  لدى  اأقل  تكون  اأن 

بالم�ساركة ال�سيا�سية.
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ب- الم�ساركة في النتخابات البلدية:
الجدول )36(: التوزيع الن�سبي للم�ساركة في النتخابات البلدية 2013 

الن�سبة املئويةالعددالإجابة
22055.3نعم 
17443.7ل 

41.0رف�ست الإجابة 
398100.0املجموع

نعم
ل

رف�ست 
الإجابة

ال�سكل )10(
التوزيع الن�سبي للم�ساركة في النتخابات البلدية

الجدول )37(: التوزيع الن�سبي لنوع الم�ساركة في النتخابات البلدية 2013 
الن�سبة املئويةالعددطبيعة امل�ساركة

19988.8ناخبة 
198.5مر�سحة 

62.7رف�ست الإجابة 
224100.0الإجابة

 ،% في الإجابة عن �سوؤال بخ�سو�ش الم�ساركة في النتخابات البلديــة 2013، اأفادت 55 
اأقل من الم�ساركات في النتخابات النيابية  اأفراد العينة، باأنهن �ساركن وهي ن�سبة  من 
التي و�سلت اإلى 60.8 %، من اأفراد العينة لكن عدد اللواتي لم ي�ساركن في النتخابات 
البلدية و�سلت اإلى 43.5 %، وهي ن�سبة عالية خا�سة اأن ن�سبة الفوز في النتخابات البلدية 

كانت غالبًا اأكبر منها في النتخابات النيابية.
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اأما حين ال�سوؤال عن طبيعة الم�ساركة في النتخابات البلدية، فقد اأفادت 88.8 %، 
من اأفراد العينة باأن م�ساركتهن كانت كناخبة، بينما كانت ن�سبة الم�ساركة كمر�سحة 8.5 %، 
وهي ن�سبة تفوق ن�سبة المر�سحات لالنتخابات النيابية التي و�سلت اإلى 6 % فقط )انظر 

الجدول رقم “37”(.

المحور ال�ساد�س: المراأة والحتياجات التدريبية
التدريب للمراأة الحزبية: يق�سد بالتدريب هنا عملية اكت�ساب المعرفة والمهارات 
وبناء  الأداء  وتح�سين  الكفاءات  لزيادة  الحزبي  العمل  مجال  في  المراأة  لعمل  الالزمة 
القدرات العالية وتغيير التجاهات وال�سلوك ب�سورة اإيجابية لجعل الن�ساء يقمن باأدوارهن 

بفعالية في حلرّ الم�سكالت التي تعتر�ش عملهن داخل الأحزاب وخارجها.

ويهدف هذا التق�سيم اإلى ت�سخي�ش واقع المراأة الحزبية من ناحية الم�ساركة في 
المهارات  واكت�ساب  كفاءتهن  لرفع  الأحزاب  في  العامالت  للن�ساء  التدريبية  الدورات 

ال�سرورية للعمل الحزبي.

الجدول )38(: التوزيع الن�سبي للثقافة ال�سيا�سية للمراأة الحزبية

%رف�ست الإجابة %ل%نعم الهيئة الرقم 
العددالعددالعدد

26165.313333.330.8الد�ستور الأردين1

23859.515438.551.3قانون النتخاب2

24360.815238.020.5قانون الأحزاب3

11629.027268.092.3قانون الجتماعات العامة 4

12531.326566.371.8قانون حق احل�سول على املعلومات 5

19749.319749.330.8قانون اجلمعيات 6

15438.523558.861.5اتفاقية �سيداو 7

الثقافة  وت�سكيل  القانوني  بالإطار  المعرفة  ُتعدرّ  ال�سيا�سية:  القانونية  الثقافة 
ال�سروري  من  كان  لذلك  الحزبي،  للعمل  المعوقات  اأهم  اأحد  القانونية،  ال�سيا�سية 

ال�ستعالم عن الحتياجات للثقافة القانونية الالزمة لعمل المراأة الحزبية.
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وحين ال�سوؤال عن هذا المو�سوع، كانت اأعلى الن�سب خا�سة بالد�ستور الأردني بواقع 
65.3 %، يليها في ذلك قانون الأحزاب ال�سيا�سية بن�سبة 60.8 %، وقانون النتخاب بن�سبة 
الجمعيات  قانون  ثم  وال�سيا�سي،  الحزبي  للعمل  اأهمية  الأكثر  القانونان  وهما   ،%  59.5

بن�سبة 49.3 %، وبعدها اتفاقية �سيداو بن�سبة 38.5 %. 

وكان اآخر قانونين هما قانون الحق في الح�سول على المعلومات بن�سبة 31.3 % 
وقانون الجتماعات العامة بن�سبة 29 %.

الجدول )39(: التوزيع الن�سبي للح�سول على دورات تدريبية خا�سة بمجالت العمل العام 
الن�سبة املئويةالعددالإجابة

18747.1نعم 

20952.6ل

10.3رف�ست الإجابة 

397100.0املجموع

العامة،  بالمجالت  خا�سة  تدريبية  دورات  في  الحزبيات  م�ساركة  بخ�سو�ش  اأما 
باأنهن   %  47.1 اأفادت  ي�ساركن، حيث  لم  اللواتي  ن�سبة  اأقل من  الم�ساركة  ن�سبة  فكانت 

�ساركن بهذه الدورات، بينما اأ�سارت 52.6 % من اأفراد العينة باأنهن لم ي�ساركن.

البيانات  ح�سب  العامة  المجالت  في  لدورات  الحزبيات  تلقي  مدى  تحليل  ولدى 
العمر  فئة  لدى  الأكبر  الن�سبة  »نعم« كانت  بـ  الإجابة  باأن  العينة، وجد  لأفراد  التعريفية 
 ،%  10.6 بن�سبة  40 �سنة   - 31 العمر من  يليها فئة   ،%  26.5 بن�سبة  41 وهي  اأكثر من 
وكان هناك ارتفاع كبير في ن�سبة الن�ساء  ثم فئة العمر من 18 – 30 �سنة بن�سبة 9.8 %، 

اللواتي امتنعن عن الإجابة.

اأما عند التحليل ح�سب متغير الحالة الجتماعية، كانت ن�سبة الإجابة بـ »نعم« هي 
الأكبر لدى المراأة المتزوجة بن�سبة 27.5 %، يليها في ذلك العزباء بن�سبة 14.6 %. اأما 

الفئات الأخرى فكانت ن�سبتها متدنية.
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»نعم«  بـ  اأجبن  للواتي  الأكبر  الن�سبة  كانت  التعليم،  متغير  ح�سب  التحليل  وحين 
حول الح�سول على دورات تدريبية لدى حملة البكالوريو�ش بن�سبة 15.7 %، يليها بن�سب 
الدبلوم  ثم   ،%  9.8 بن�سبة  العامة  والثانوية   ،%  10.6 العليا  الدرا�سات  من  كل  متقاربة 

المتو�سط بن�سبة 8.8 %.
وحين التحليل ح�سب متغير الدخل كانت الإجابة بـ »نعم« هي الن�سب الأكبر لدى 
فئة الدخل من 500 - 1000 دينار بن�سبة 18.1 %، يليها بن�سب متقاربة فئة اأقل من 500 

دينار )14.1 %(، يليها فئة اأكثر من 1000 دينار بن�سبة 13.9 %.
الجدول )40(: التوزيع الن�سبي لتر�سح الحزبيات للم�ساركة في دورات تدريبية داخل الأردن

الن�سبة املئويةالعددالإجابة
14837.3نعم 

24762.2ل

20.5رف�ست الإجابة 

397100.0املجموع

الجدول )41(: التوزيع الن�سبي للح�سول على دورات تدريبية خا�سة بالعمل والتنظيم الحزبي من قبل الحزب

الن�سبة املئويةالعددالإجابة
13032.7نعم 

26566.8ل

20.5رف�ست الإجابة 

397100.0املجموع

الجدول )42(: التوزيع الن�سبي لتر�سيح الحزبيات للم�ساركة في دورات تدريبية خارج الأردن

الن�سبة املئويةالعددالإجابة
246.1نعم 

36993.4ل

20.5رف�ست الإجابة 

395100.0املجموع

وبخ�سو�ش التدريب من قبل الحزب، كان هناك تراجع في ن�سبة التر�سيح للدورات 
الحزبية، حيث بلغت ن�سبة المر�سحات 32.5 % مقابل 66.3 % لم ير�سحن.
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وكان عدم التر�سيح لدورات تدريبية خارج الأردن بن�سبة 93.4 %، وهي الن�سبة الأكبر، 
وذلك نظرًا للتكلفة الخا�سة بالدورات الخارجية.

وحين ال�سوؤال عن اأماكن عقد دورات التدريب التي �ساركن فيها، اأفادت 37.3 % 
باأنها كانت في الأردن، بينما اأفادت 62.2 % باأنهن لم ي�ساركن.

وبخ�سو�ش الدورات الخارجية الواردة في الجدول رقم )42( فقد اأفادت 6.1 % 
اأفادت  بينما  الأردن،  للم�ساركة في دورات خارج  باأن حزبهن ر�سحهن  العينة  اأفراد  من 

93.4 % باأنهن لم ير�سحن لدورات خارج الأردن.
الجدول )43(: التكرار والن�سب المئوية للجهات التي تقوم بعقد الدورات التدريبية 

الن�سبة املئويةالعدداجلهة
18330.0احلزب نف�سه 

599.7جهات حكومية 

9315.2مراكز اأبحاث ودرا�سات 

9114.9موؤ�س�سات جمتمع مدين اأردنية 

9114.9موؤ�س�سات دولية 

00.00اأخرى 

9415.4رف�ست الإجابة 

611100.0املجموع

اأما حين ال�سوؤال عن الجهات التي تقوم بعقد الدورات، فقد كان من الوا�سح من 
اإجابات اأفراد العينة باأن الن�سبة الأكبر قد اأعطيت للحزب نف�سه بن�سبة 47.8 %، وهذا 
يعك�ش رغبة الأحزاب في اإعطاء دورات لأفراد الحزب لأنها �ستكون اأقل كلفة على الحزب 

واأ�سهل، كما اأنها �ستكون اأكثر �سبطًا للترويج ل�سيا�سات الأحزاب واأفكارها.

هذه  مع  ويتقارب   ،%  24.3 بن�سبة  والدرا�سات  الأبحاث  مراكز  ذلك  في  ويليها 
الن�سبة كل من موؤ�س�سات المجتمع المدني والموؤ�س�سات الدولية بن�سبة 23.8 % لكل منهما.

وكان في اآخر القائمة للجهات التي تعطي دورات تدريبية، الجهات الحكومية بن�سبة 
.% 15.4
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الجدول )44(: العناوين التي ترغب الحزبيات الم�ساركة للتدريب فيها
الن�سبة املئويةالعدداملو�ســــــــــــــــــــــــــــوع

20016.6الإعالم الحزبي ومهارات التوا�سل مع الإعالم 
13010.8الحياة الحزبية والديمقراطية الداخلية في الحزب 

13511.2تنظيم الحمالت النتخابية وك�سب التاأييد 
14412.0مهارات كتابة البيانات والبحوث والتحليالت ال�سيا�سية والتقارير 

18215.1الثقافة القانونية والحقوقية 
17714.7الثقافة الديمقراطية وحقوق الإن�سان 

887.3المهارات التنظيمية والإدارية والمالية في عمل الحزب ال�سيا�سي
867.1بناء التحالفات والئتالفات 

110.9اأخرى 
504.2رف�ست الإجابة 

1203100.0المجموع

فيها،  الم�ساركة  الحزبيات  ترغب  التي  للدورات  بالن�سبة  الحتياجات  وبخ�سو�ش 
كانت الن�سبة الأعلى لالإعالم ومهارات التوا�سل، حيث و�سلت الن�سبة اإلى 50.4 %، يليها 
في ذلك الثقافة القانونية بن�سبة 45.8 %، ثم الثقافة الديمقراطية وحقوق الإن�سان بن�سبة 
الحزبية  الحياة  مثل  الأحزاب،  داخل  بالعمل  الخا�سة  الأخرى  المهارات  اأما   .%  44.6
يتعلق  ما  متدنية مقابل  فكانت  التنظيمية،  المهارات  اأو  النتخابية،  الحمالت  تنظيم  اأو 

بالثقافة العامة الواردة في الخيارات الثالثة الأولى.
الجدول )45(: التوزيع الن�سبي لنوع الح�سور في الدورات التدريبية 

الن�سبة املئويةالعددطبيعة احل�سور
4411.1لالإناث فقط 

34185.9خمتلطة 
123.0رف�ست الإجابة 

397100.0املجموع

 % 11.1 % 85.9 % 3.0

ال�سكل )11(
التوزيع الن�سبي لنوع الح�سور في الدورات التدريبية
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وحين ال�سوؤال عن قبول الح�سور في دورات تدريبية مختلطة اأو لالإناث فقط، اأفاد 
85.3 % باأنهن يرغبن الم�ساركة في دورات مختلطة، بينما اأفادت 11 % باأنهن يف�سلن 
اأن تكون الدورات لالإناث، وهذه الن�سبة في اعتقادنا مرتفعة، لأن طبيعة العمل الحزبي 

تتطلب العمل في اأجواء عامة مختلطة ومخاطبة فئات المجتمع كافة.

الجدول )46(: التوزيع الن�سبي لنوع الح�سور من الحزبيات في الدورات 
الن�سبة املئوية العدد طبيعة احل�سور 

215.3احلزب نف�سه 

36291.2م�ساركة الأحزاب الأخرى

143.5رف�ست الإجابة 

397100.0املجموع

 %5.3 

 %91.2

 %3.5

ال�سكل )12(
التوزيع الن�سبي لنوع الح�سور من الحزبيات في  الدورات

اأحزابًا  ت�سمل  اأن  اأو  فقط  الحزب  باأفراد  خا�سة  الدورات  تكون  اأن  تف�سيل  وعن 
اأفراد العينة باأنهن يف�سلن اأن تكون الدورات بم�ساركة  % من   91.5 اأفادت  اأخرى، فقد 
الأحزاب الأخرى، مقابل 5.3 % اأن تكون من الحزب نف�سه، وت�سير هذه الن�سب اإلى انفتاح 

الحزبيات على الأحزاب الأخرى، وعدم معار�سة ا�ستراكهن في دورات م�ستركة معها.

وحين تحليل الإجابات الخا�سة بالتدريب ب�سكل عام ا�ستنادًا اإلى البيانات التعريفية 
وجد ما يلي:
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اأ- من حيث العمر:
1-  كانت فئة العمر اأكثر من 45 �سنة هي الفئة الأكبر للواتي تلقين تدريبًا بخ�سو�ش خيار 
- 45 �سنة  الدورات الخا�سة بالمجالت العامة بن�سبة 26.5 %، ويليها فئة العمر من 31 
بن�سبة 10.6 %، ثم فئة العمر من 18 - 30 بن�سبة 9.8 %. ويالحظ هنا اأن كبار ال�سن من 

الن�ساء هن اللواتي ح�سلن على دورات تدريبية اأكثر من �سغار ال�سن.
2-  بالن�سبة للدورات الخا�سة بالعمل والتنظيم الحزبي من قبل حزبك، كانت فئة العمر اأكثر 
من 45 هي الفئة الأكبر بن�سبة 19.4 %، يليها فئة العمر من 18 - 30 �سنة بن�سبة 7.1 %، ثم 

فئة العمر من 31 – 40 �سنة بن�سبة 6 %.
3-  بالن�سبة للتر�سيح من الحزب للدورات داخل الأردن، كانت الفئة العمرية اأكثر من 45 
�سنة هي الفئة الأكبر بن�سبة 21.4 %، يليها فئة العمر من 18 – 30 �سنة بن�سبة 8.3 %، 

45 بن�سبة 7.1 %.  - يليها فئة العمر من 31 
4-  بالن�سبة للتر�سيح من الحزب للدورات خارج الأردن، كانت الفئة العمرية اأكثر من 45 
 ،%  1.5 40 �سنة بن�سبة   -  18 %، يليها فئة العمر من   3.8 �سنة هي الفئة الأكبر بن�سبة 

- 30 �سنة بن�سبة 0.8 %. يليها فئة العمر من 18 

ب - من حيث الحالة الجتماعية: 
العام  العمل  بمجالت  خا�سًا  تدريبًا  تلقت  التي  الأكبر  الفئة  هي  المتزوجة  الفئة  كانت   -1

بن�سبة 27.5 %، يليها فئة العزباء بن�سبة 14.6 %، ثم الفئات الأخرى بن�سبة 5.1 %.
المراأة  فئة  كانت  الحزبي،  والتنظيم  بالعمل  الخا�سة  التدريبية  الدورات  بخ�سو�ش   -2
المتزوجة هي الن�سبة الأكبر )20.2 %(، يليها العزباء بن�سبة 8.8 %، ثم الفئات الأخرى 

بن�سبة 3.8 %.
فئة  كانت  الأردن،  داخل  التدريبية  للدورات  الحزب  قبل  من  التر�سيح  بخ�سو�ش   -3
الفئات  ثم   ،%  11.1 بن�سبة  العزباء  فئة  يليها   ،)% الأكبر )21.9  الن�سبة  المتزوجة هي 

الأخرى بن�سبة 4.3 %.
4- بخ�سو�ش التر�سيح من الحزب لدورات خارج الأردن، كانت الن�سبة الأكبر للمتزوجة 

بن�سبة 3.3 %، يليها العزباء بن�سبة 1.8 %، ثم الفئات الأخرى وبن�سبة 1 %.
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ج- من حيث مكان ال�سكن: 

1-  كانت فئة �سكان المدينة هي الن�سبة الأكبر لح�سور دورات في المجالت العامة بن�سبة 

45 %، يليها القرية بن�سبة 1 %، ثم البادية والمخيم معًا بن�سبة 1 %.

2- بالن�سبة للدورات الخا�سة بالعمل الحزبي كانت الن�سبة الأكبر ل�سكان المدينة بن�سبة 

31 %، يليها القرية والمخيم بالن�سبة نف�سها وهي 0.8 %.

3- بخ�سو�ش التر�سيح من الحزب لدورات داخل الأردن، كانت الن�سبة الأكبر لفئة المدينة 

بن�سبة 36.4 %، يليها القرية بن�سبة 0.8 %، ثم المخيم بن�سبة 0.3 %.
4- بالن�سبة للتر�سيح من الحزب خارج الأردن، كانت الن�سبة الأكبر لفئة المدينة بن�سبة 

6.1 %، اأما الفئات الأخرى فكانت ن�سبة تر�سيحهن �سفر.

ء- من حيث التعليم: 

العمل  بمجالت  خا�سة  لدورات  الأكبرللتر�سيح  الن�سبة  هي  البكالوريو�ش  فئة  كانت   -1

العام بن�سبة 15.7 %، يليها فئة درا�سات العليا بن�سبة 10.6 %، ثم الثانوية بن�سبة 9.8 %، 
فالدبلوم المتو�سط بن�سبة 8.8 %، واآخرها اأقل من ثانوية بن�سبة 2 %.

2- بالن�سبة للدورات التدريبية الخا�سة بالعمل الحزبي، كانت الن�سبة الأكبر للبكالوريو�ش 

بن�سبة 12.1 %، يليها الدبلوم المتو�سط بن�سبة 7.1 %، ثم الدرا�سات العليا بن�سبة 6.3 %، 
والثانوية العامة بن�سبة 5.6 %، واآخرها اأقل من ثانوية بن�سبة 1.8 %.

3- بالن�سبة لتر�سيح الحزب لدورات داخل الأردن، كانت فئة البكالوريو�ش هي الفئة الأكبر 

بن�سبة 14.1 %، يليها فئة الدرا�سات العليا بن�سبة 7.8 %، ثم فئة الدبلوم المتو�سط بن�سبة 
7.1 %، وفئة الثانوية العامة بن�سبة 6.3 %، واأقل من ثانوي بن�سبة 2 %.

الأعلى  هي  البكالوريو�ش  فئة  كانت  الأردن،  خارج  لدورات  الحزب  لتر�سيح  بالن�سبة   -4

 ،% بن�سبة 3.3 %، يليها الدرا�سات العليا بن�سبة 2.5 %، ثم فئة الدبلوم المتو�سط بن�سبة 0.3 
اأما الثانوية العامة واأقل من ثانوي فكانت الن�سبة �سفر.
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هـ- من حيث قطاع العمل:
1- كانت فئة القطاع الخا�ش هي الفئة الأكبر للتدريب الخا�سة بالمجالت العامة بن�سبة 

35.2 %، يليها فئة القطاع العام بن�سبة 23.5 %.
الفئة  هي  الخا�ش  القطاع  فئة  كانت  الحزبي،  بالعمل  الخا�سة  للدورات  بالن�سبة   -2

الأكبربن�سبة 24.5 %، يليها القطاع العام بن�سبة 11.7 %. 
3- بالن�سبة لتر�سيح الحزب لدورات داخل الأردن، كانت فئة القطاع الخا�ش هي الأعلى 

بن�سبة 35.2 %، يليها فئة القطاع العام بن�سبة 10.7 %. 
4- بالن�سبة للتر�سيح لدورات خارج الأردن، كانت فئة القطاع الخا�ش هي الأعلى بن�سبة 

7.1 %، يليها القطاع العام بن�سبة 1.5 %.

و- من حيث الدخل:
للدورات   %  18.1 بن�سبة  الأعلى  الن�سبة  هي  دينار   1000 –  500 من  الفئة  كانت   -1

الخا�سة بمجالت العمل العام، يليها فئة اأقل من 500 دينار بن�سبة 14.1 %، ثم فئة اأكثر 
من 1000 دينار بن�سبة 14.1 %.

- 1000 دينار هي الأعلى  2-  بالن�سبة للدورات الخا�سة بالعمل الحزبي كانت فئة 500 

بن�سبة 11.5 %، يليها فئة اأقل من 500 دينار بن�سبة 10.7 %، ثم فئة اأكثر من 1000 دينار 
بن�سبة 8.6 %.

الأعلى  دينار هي   1000  -  500 فئة  كانت  الأردن،  داخل  لدورات  للتر�سيح  بالن�سبة   -3

بن�سبة 14.7 %، يليها فئة اأقل من 500 دينار بن�سبة 11.3 % ثم فئة اأكثر من 1000 دينار 
بن�سبة 9.9 %. 

4- بالن�سبة للتر�سيح لدورات خارج الأردن كانت فئة من 500 - 1000 دينار، وفئة اأكثر 

من 1000 دينار لهما الن�سبة نف�سها وهي 2.4 %، يليهما فئة اأقل من 500 دينار بن�سبة 
.% 0.8
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الجدول )47(: التكرار والن�سب المئوية لتو�سيات الحزبيات لقيادة اأحزابهن لتعزيز دور المراأة داخل الحزب 
%العددالتو�سية

12927.4زيادة عدد الجتماعات والدورات التثقيفية واللقاءات ون�سر التوعية وزيادة ا�سرتاك املراأة
9620.4تعزيز م�ساركة املراأة يف احلزب وبالأخ�ش املنا�سب القيادية واإعطاوؤها فر�سًا اأكب

163.4امل�ساواة بالرجل
102.1اإعطاء املراأة فر�سة اأكب يف جمالت احلياة املختلفة

10.2اإعطاء حوافز لالأع�ساء امل�ساركني يف احلزب
10.2الأحزاب يف الأردن �سكلية و�سعيفة
296.2تقدمي الدعم املايل واملعنوي للمراأة

71.5الهتمام باأفرع الأحزاب باملحافظات
20.4الرتكيز على ال�سباب

51.1تفعيل احلزب �سيا�سيًا
132.8اإزالة اخلوف لدى املراأة وت�سجيعها

20.4اإلغاء نظام الكوتا وحتويله اإىل تناف�ش
122.5زيادة عدد الن�ساء يف احلزب

51.1زيادة الثقافة احلزبية وال�سيا�سية للمراأة
245.1اإ�سراك املراأة يف احلياة ال�سيا�سية وتوعية املجتمع بدور املراأة

30.6تعديل قانوين النتخابات والأحزاب
30.6اإعادة النظر يف نوعية اختيار الأع�ساء

214.5زيادة توا�سل احلزب مع الأع�ساء
30.6التوا�سل مع جلنة املراأة وال�سباب

153.2تنفيذ حمالت دعائية للحزب ون�سره
91.9تنفيذ اأن�سطة لمنهجية للحزب

30.6البتعاد عن اللوبيات يف الأحزاب
91.9دعم حقوق الإن�سان وتوعية املراأة بحقوقها

10.2حماربة العنف �سد املراأة
10.2الهتمام بذوي الحتياجات اخلا�سة

20.4قانون متكني املراأة
51.1تعزيز نظام الكوتا

194.0امل�ساهمة يف و�سع البامج ال�سيا�سية والنتخابية وامل�ساهمة يف اتخاذ القرارات
10.2تطبيق القوانني التنظيمية للحزب

20.4تاأمني املوا�سالت
61.3عك�ش اأعمال احلزب على املجتمع وتقدمي النفع للمجتمع

51.1تعليم املراأة واأبنائها
10.2م�ساعدة الأجهزة الأمنية للقطاع الن�سائي

10.2اإلغاء الأحزاب
30.6زيادة التعاون مع الأحزاب الأخرى وتوحيد الأهداف

20.2توعية الرجل بالتعامل مع املراأة
10.2تفعيل دور الإعالم

10.2رف�ست الإجابة 
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 37 ت�سمل  باأنها  تبين  العينة،  اأفراد  قبل  من  الواردة  التو�سيات  ح�سر  حين 
واللقاءات  التثقيفية  بالدورات  الخا�سة  التو�سية  وكانت  متنوعة  مجالت  �سملت  تو�سية 
والجتماعات، قد حظيت بالن�سبة الأكبر لتو�سيات الم�ستركات في ال�ستطالع، وح�سلت 
كفاءتها  ورفع  الحزبية  المراأة  بثقافة  لالرتقاء  الحاجة  تظهر مدى  وهي   ،%  48.5 على 

لتاأدية دورها داخل الحزب وخارجه. 

الفر�سة  واإتاحة  الحزب  الثانية �سرورة تعزيز دورالمراأة داخل  المرتبة  وكان في 
لتولي المنا�سب القيادية بن�سبة 36.1 %، يليها في ذلك مع فارق كبير في المرتبة الثالثة 
اأهمية الدعم المالي والمعنوي للمراأة بن�سبة 10.9 %، وبعدها ح�سلت جميع التو�سيات 

التالية وعددها 34 تو�سية على اأقل من 10 % لكل منها وبن�سب متفاوتة.

الخاتمة:
بداأت هذه الدرا�سة بمقدمة منهجية تم فيها التعريف بم�سكلة البحث وهي م�ساركة 
المراأة في الأحزاب الأردنية، وتحديدها زمانيًا ومكانيًا، ثم منهجية البحث، والتي �سملت 

فر�سيات الدرا�سة واأهدافها.

ثم تمرّ التعريف باأ�سا�سيات الدرا�سة الميدانية من حيث مجتمع البحث واختيار عينة 
الدرا�سة والتي �سملت 500 امراأة حزبية تمثل مختلف التجاهات ال�سيا�سية لالأحزاب، مع 
الفردية  للمقابالت  عينات  اختيار  �سملت  التي  الأخرى  الميدانية  الو�سائل  اإلى  الإ�سارة 
والجماعية ومجموعات التركيز Focus groups، لختبار مدى �سحة ت�سميم ال�ستمارة 

ولتغطية بع�ش الجوانب التي تتعلق بتف�سير النتائج.

وقد تم التعر�ش ل�سعوبات الدرا�سة في هذا المجال، والتي تتعلق بطبيعة الأحزاب، 
مالحظات  لبع�ش  الإ�سارة  مع  الدرا�سة،  مع  وا�ستجابتها  البحث،  عينة  اختيار  وعملية 

الباحثين عن ال�سعوبات التي واجهوها في هذا المجال.

نظرية،  ف�سول  ثالثة  خ�س�ست  حيث  المو�سوع،  �سلب  اإلى  الدرا�سة  انتقلت  ثم 
التي  المعيقات  الثاني  الف�سل  وتناول  للمراأة،  ال�سيا�سية  الم�ساركة  الأول  الف�سل  تناول 
واجهت الم�ساركة ال�سيا�سية، فيما تناول الف�سل الثالث الأحزاب ال�سيا�سية في الأردن، 
ثم جاء بعد ذلك ف�سل خا�س  بتحليل م�سمون مواثيق الأحزاب الأردنية، واأخيراً الدرا�سة 

الميدانية الخا�سة بتحليل ا�ستمارة البحث.
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ومن خالل متابعة هذه الف�سول النظرية، نجد باأن الف�سل الأول تناول الم�ساركة 
الحكومية  الوظائف  في  المراأة  م�ساركة  بر�سد  الف�سل  وبداأ  الأردنية،  للمراأة  ال�سيا�سية 
في ال�سلطة التنفيذية والق�سائية، وقد ات�سح باأن وجود المراأة في المنا�سب الوزارية قد 
�سبق دخولها للبرلمان، حيث ح�سلت اأول امراأة على من�سب وزاري عام 1979، كما تولت 
اأول امراأة من�سب محافظ في وزارة الداخلية عام 2007، وقد تمرّ تعيين اأول قا�سية عام 
للوظائف  المراأة  تولي  قانونية على  قيود  يكن هناك  لم  باأنه  ُيالحظ  �سبق  ومما   .1996

الحكومية.

اأما في مجال النتخابات البرلمانية، فقد اأعطيت المراأة حق الت�سويت منذ عام 
1955، وحق التر�سح عام 1974، لكن م�ساركة المراأة بقيت محدودة في مجال النتخابات 
البرلمانية اإلى اأن جاء نظام الكوتا عام 2003، والذي �سجع المراأة على الح�سول على 
عدد من كانت المقاعد النيابية، وبداأت اأعداد المراأة بعد ذلك بالتزايد داخل البرلمان.

بالن�سبة لم�ساركة المراأة في الأحزاب، فقد كانت م�ساركة محدودة. واأعطى �سدور 
قانون الأحزاب ل�سنة 1992 دفعة جديدة للمراأة للم�ساركة في الأحزاب، ومع ذلك بقيت 
ق�سية المراأة غائبة عن الأجندة الحزبية. وعر�ست الدرا�سة تمثيل المراأة داخل الأحزاب 

ال�سيا�سية وفي الهيئات الموؤ�س�سة لالأحزاب.

اإنرّ م�ساركة المراأة في مجال موؤ�س�سات المجتمع المدني كانت متقدمة على اأنواع 
هذه  عمل  لطبيعة  نظرًا  النقابات،  اأو  الن�سائية  الهيئات  في  خا�سة  الأخرى  الم�ساركات 
الموؤ�س�سات والتي تم�شرّ مو�سوع المراأة وحقوقها ب�سورة مبا�سرة، ولكن الدرا�سة الميدانية 

بيرّنت اأن م�ساركة المراأة في هذه الموؤ�س�سات لم تكن فعالة في اأن�سطة هذه الموؤ�س�سات.

واأظهرت  ال�سيا�سية،  الحياة  في  المراأة  م�ساركة  معيقات  الثاني  الف�سل  وتناول 
الدرا�سة وجود قيود وعقبات متعددة �ساهمت في الحد من الم�ساركة ال�سيا�سية للمراأة 
والتي تتعلق بالنزعة الذكورية في المجتمع، اإ�سافة اإلى الميراث التاريخي وتاأخر دخول 
المراأة للحياة العامة والعملية، ما اأدى اإلى وجود معيقات اقت�سادية تتعلق بقدرة المراأة 

على تعزيز دورها ال�سيا�سي.

المراأة من خالل بع�ش  ال�سيا�سي والقانوني في الحد من دور  النظام  كما �ساهم 
اأن الن�سو�ش الد�ستورية �سمنت للمراأة الم�ساركة، غير اأن عدم تطبيق  اإل  الت�سريعات، 

الن�سو�ش الد�ستورية والقوانين التي ت�ستند اإليها فر�ش قيودًا على م�ساركة المراأة.
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واأخيرًا يجب عدم تجاهل الدور الذي لعبه النق�ش في قدرات المراأة وكفاءتها في 
الحد من م�ساركتها اأو اكت�سابها الخبرة الالزمة لتفعيل دورها.

تطورها  ومراحل  الأردنية  ال�سيا�سية  بالأحزاب  التعريف  الثالث  الف�سل  وتناول 
وخ�سائ�ش كل مرحلة ومدى م�ساهمة الأحزاب في الحياة ال�سيا�سية.

والتعرف  كمية  ب�سورة  الأحزاب  مواثيق  م�سمون  بتحليل  الرابع  الف�سل  واخت�ش 
اإلى نظرة وفكر الأحزاب بخ�سو�ش المراأة، حيث ر�سدت الدرا�سة مدى ورود كلمة المراأة 
ومرادفاتها في مواثيق الأحزاب ال�سيا�سية، ووجد باأن مواثيق كل الأحزاب قد اأوردت كلمة 
اأن هناك تفاوتًا كبيرًا في م�ساحة  المراأة ومرادفاتها في مواثيقها بن�سب متفاوتة. كما 
الن�سو�ش المخ�س�سة للمراأة في مواثيق الأحزاب، واأخيرًا تم تحليل القيم والمبادئ التي 
اأوردتها مواثيق الأحزاب، وكانت تدور حول مبداأ الم�ساواة واحترام حقوق المراأة، وتمكين 

المراأة ورفع قدراتها، وتطوير دورها في المجال الجتماعي والقت�سادي.

كما ا�ستركت كثير من الأحزاب في اإيراد كلمات تتعلق بت�سجيع وتعزيز ورفع م�ستوى 
المراأة، وغيرها من الكلمات الت�سجيعية المتعلقة بالعمل الم�ستقبلي.

نتائج  بيرّنت  فقد  الميدانية،  بالدرا�سة  الخا�ش  الخام�ش  الف�سل  بخ�سو�ش  اأما 
ال�ستبيان ب�سورة عامة باأن م�ساركة المراأة في الحياة الحزبية ما زالت محدودة، بالرغم 
من ا�ستراط قانون الأحزاب رقم 16 ل�سنة 2012 وجود 10 % من موؤ�س�سي الحزب كحد 
كونه  عن  يخرج  لم  الأحزاب  داخل  الن�ساء  اأعداد  ارتفاع  فاإن  بهذا  الن�ساء.  من  اأدنى 
ظاهرة �سكلية، ولم يتح�سن دور المراأة في الأحزاب، كما لم ت�ستطع المراأة من الو�سول 
بدرجة مقبولة اإلى المنا�سب القيادية في الأحزاب، حيث تظهر اإجابات الم�ساركات في 
ال�ستبيان، بـاأن العدد الأكبر منهن اأظهرن عدم ا�ستيعاب دورهن الحزبي، وعدم توا�سلهن 
اأو دفع  مع اأحزابهن ب�سورة م�ستمرة، بما في ذلك ح�سور الجتماعات العامة للحزب، 
ال�ستراكات، اأو حتى الطالع على النظام الأ�سا�سي للحزب، وبرامجه النتخابية، وحين 
اأقرَّ قانون النتخاب نظام القائمة الوطنية في النتخابات، اأظهرت تر�سيحات الأحزاب 
في  المر�سحين  عدد  من   %  17.4 يمثلن  مر�سحة   15 حوالي  وجود  الوطنية  للقوائم 
القوائم الوطنية، اإل اأن هذا الو�سع لم يغيرّر من واقع م�ساركة المراأة في الحياة الحزبية 
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وال�سيا�سية، لأن هذا الكم من المر�سحات لم يعك�ش الواقع الحقيقي لم�ساركة المراأة، لأن 
المر�سحات �سمن القوائم الحزبية كنرّ لمجرد ك�سب اأ�سوات جديدة للقوائم الحزبية ول 

يعبر بال�سرورة عن م�ساركة فعالة للمراأة داخل هذه القوائم.

كما اأظهرت الدرا�سة الميدانية تخوفًا من بع�ش الن�ساء من الإعالن عن انتمائهن 
لأحزابهن، والذي تم تر�سيحهن للم�ساركة في عينة البحث بناء على تر�سيح تلك الأحزاب. 
كذلك اأبدت المراأة الحزبية نق�سًا في التدريب الذي ح�سلت عليه للم�ساركة في الحياة 
ال�سيا�سية، واإن كانت ن�سبة كبيرة منهن قد اأبدين رغبة في ح�سور دورات تدريبية �سواء 
من قبل اأحزابهن اأو اأي جهات اأخرى تتولى تدريبهن ورفع كفاءتهن وتزويدهن بالمعارف 

والثقافة الالزمة لتعزيز دورهن.

الم�ساركة  الحزبية  المراأة  من  المقدمة  الإجابات  تحليل  الدرا�سة  حاولت  وقد 
والم�ستوى  العمر،  مثل  البحث  بعينة  الخا�سة  التعريفية  للبيانات  ا�ستنادًا  ال�ستبيان  في 
التعليمي، والحالة الجتماعية، ومكان الإقامة، والم�ستوى القت�سادي، وقطاع العمل، ولم 
التعريفية حيث كانت  البيانات  اإلى هذه  ا�ستنادًا  اإح�سائية  تكن هناك فروق ذات دللة 

معظم الإجابات متقاربة.

المراأة  م�ساركة  واقع  ت�سخي�ش  ا�ستطاعت  الدرا�سة  باأن  القول  يمكن  الختام  وفي 
م�ساركة  تناولت  التي  النظرية  الأولى  الثالثة  الف�سول  خالل  من  ال�سيا�سية  الحياة  في 
المراأة من خالل الو�سائل التقليدية المتمثلة في الم�ساركة في النتخابات و�سلطات الدولة 
اإلى موؤ�س�سات المجتمع المدني، وهي بالتالي اأجابت على  اإ�سافة  التنفيذية والق�سائية، 
ال�سوؤال الأول من اأهداف البحث، اأما ال�سوؤال الثاني الخا�ش بالن�سو�ش المتعلقة بالمراأة 
الثالث  ال�سوؤال  ويتعلق  الرابع،  الف�سل  في  عنه  الإجابة  تمت  فقد  الأحزاب  مواثيق  في 
للحزب  ان�سمامها  باأ�سباب  تتعلق  مختلفة  جوانب  في  الحزبية  المراأة  راأي  با�ستطالع 
داخل  تمار�سها  التي  والن�ساطات  الحزبية  الحياة  في  عملها  واجهت  التي  والمعيقات 

الحزب والمنا�سب التي تولتها.

القد�ش مع  التي نفذها مركز   Focus Groups التركيز  اأظهرت مجموعات  وقد 
ثالث مجموعات من الن�ساء الحزبيات في مقر المركز، حجم ما تعانيه الن�ساء الحزبيات 
اأن  المجموعات  في هذه  الم�ساركات  واأكدت  ككل،  المجتمع  قبل  اأو من  اأحزابهن  داخل 
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ن�ساطهن  لممار�سة  لهن  الفر�سة  اإتاحة  وعدم  الم�ساواة  بعدم  ال�سعور  من  نوعًا  هناك 
ب�سورة فعالة، بالرغم من تمتع الغالبية العظمى منهن بم�ستوى علمي عاٍل ودراية كافية 

بالحياة الحزبية.

في  ت�ساعد  التي  الهامة،  التو�سيات  من  مجموعة  ُقدمت  البحث،  هذا  نهاية  وفي 
تعزيز دور المراأة الحزبية في الحياة ال�سيا�سية في الأردن.
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تو�سيات م�سنفة ح�سب الجهات المعنية

اأ- تو�سيات على الم�ستوى الحزبي:
يكفل  بما  ال�سيا�سية  وبرامجها  الداخلية  اأنظمتها  �سياغة  اإعادة  اإلى  الأحزاب  دعوة   -1
والن�ساطات  الممار�سات  وفي  الأحزاب،  داخل  دورها  وتفعيل  المراأة  حقوق  احترام 

ال�سيا�سية، وتاأكيد حقوق الإن�سان.)33(
التر�سح  فيها  بما  المختلفة  الحزب  ن�ساطات  في  للم�ساركة  المراأة  اجتذاب  اأهمية   -2
وا�ستثمار  لالأحزاب،  والإعالمية  النتخابية  الحمالت  واإدارة  تنظيم  وفي  والقتراع، 
لنتخابات  لتر�سيحهن  حزبيات  واإعداد  البلديات  في  للمراأة  المتاحة  الوا�سعة  الفر�ش 

المجال�ش المحلية والبلدية.
3- اإف�ساح المجال لتولي المراأة للمنا�سب القيادية داخل الأحزاب، بما يزيد من تاأثيرها 
على عملية �سنع القرارات داخل الأحزاب، وفي تبني البرامج وال�سيا�سات التي تدعم دور 

المراأة في الحياة الحزبية.
4- دعوة الأحزاب لتن�سيط البرامج التثقيفية والتدريبية للمراأة لإك�سابها الكفاءة والخبرة 

الالزمة للعمل ال�سيا�سي. 
5- اإتاحة الفر�سة للمراأة الحزبية الكفوؤة والقادرة للظهور في و�سائل الإعالم لبيان الوجه 
الم�سرق لدور المراأة الحزبية على �سعيد الراأي العام، وت�سجيعها على العمل بجد ون�ساط 

لخدمة المجتمع.
الأحزاب  باعتبار  الأول،  المقام  في  ال�سيا�سي  التجنيد  في  الأحزاب  بدور  الهتمام   -6
الدولة،  في  ال�سيا�سية  للمنا�سب  ال�سيا�سي  للتجنيد  المطلوبة  اأو  المفتر�سة  الو�سيلة  هي 
خا�سة اإذا ما ظهرت بوادر لقيام وتفعيل الحكومات البرلمانية بحيث ت�ستطيع الأحزاب 
المجتمع  فئات  كافة  بم�ساركة  يتعزز  الحكومات ومراقبتها، وهذا  ت�سكيل  الم�ساهمة في 

وبخا�سة الن�ساء اللواتي ي�سكلن ن�سف المجتمع.
والت�سريعية  التنفيذية  القيادية  الهيئات  في  للمراأة  كوتا  تخ�سي�ش  اإمكانية  بحث   -7

للحزب.

)33( اأظهـــرت درا�ســـة خا�ســـة للباحث الدكتور نظـــام بركات، �سعـــف الهتمام بحقوق الإن�ســـان يف مواثيق 
الأحزاب، انظر الأحزاب الأردنية وحقوق الإن�سان، املركز الوطني حلقوق الإن�سان، عمان، 2010.
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ب- تو�سيات لمراكز البحوث والدرا�سات:
الحياة  في  المراأة  واقع  عن  والدرا�سات  ال�ستطالعات  من  المزيد  لإجراء  الحاجة   -1

ال�سيا�سية. 
المراأة،  عن  الدرا�سات  اإجراء  مجال  في  والمحللين  الباحثين  من  مجموعة  ا�ستقطاب   -2

وغيرها من ق�سايا المجتمع لال�ستفادة من خبراتهم ومعلوماتهم في هذا المجال.
3- تقديم دورات تدريبية وتثقيفية لل�سباب من الذكور والإناث في مجال العمل الحزبي 

والحياة ال�سيا�سية.
4- ن�سر الأبحاث والدرا�سات التي تقوم بها مراكز البحث وتعميمها على موؤ�س�سات واأفراد 

المجتمع، لال�ستفادة من نتائجها، وخا�سة بالتفاعل مع و�سائل الإعالم.

ج- تو�سيات للمراأة:
1- اأهمية رفع ثقة المراأة بقدرتها وكفاءتها على الم�ساركة في الحياة ال�سيا�سية باعتبارها 
عن�سرًا مهمًا من اأفراد المجتمع، واإن�سانًا �ساحب حقوق وواجبات، ولي�ش اإن�سانًا �سعيفًا 

وتابعًا ي�ستحق الدعم.
2- التاأكيد على اأهمية مطالبة المراأة بحقوقها ودورها في الم�ساركة ال�سيا�سية، باعتبار 

اأن مطالبتها بذلك عمل م�سروع يعزز من دورها، فال ي�سيع حق وراءه مطالب.
3- �سرورة اكت�ساب المراأة الخبرات والمهارات الالزمة للعمل في المجال ال�سيا�سي من 

خالل التعليم والعمل والتثقيف ال�سيا�سي لزيادة وعيها ال�سيا�سي.
4- ال�ستفادة من الثورة المعلوماتية وو�سائل التوا�سل الجتماعي في تعزيز دور المراأة.

التي  والم�سوهة  الناق�سة  التاريخية  والخبرة  للمراأة،  ال�سيئة  ال�سورة  عن  البتعاد   -5
ا�ستح�سار  خالل  من  والإق�ساء  للقهر  تعر�سًا  المجتمع  فئات  اأكثر  من  المراأة  جعلت 
تر�سيح  على  والحر�ش  كافة،  المجالت  في  الأردنية  المراأة  حياة  في  الم�سرقة  ال�سور 
الن�ساء الموؤهالت من اأ�سحاب الخبرة والكفاءة للمنا�سب ال�سيا�سية والحزبية لتح�سين 
�سورة المراأة لدى الجمهور والراأي العام اأو التخل�ش من بع�ش �سور الميراث التاريخي 

التي تعطل م�ساركة المراأة.
6- النتقال من النت�ساب ال�سكلي لالأحزاب ل�ستكمال متطلبات الترخي�ش، اإلى الم�ساركة 

الفعلية في اأعمال ون�ساطات الأحزاب.
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المراأة في المجتمع  لبلورة موقف موحد من ق�سايا  الن�سائي  الن�سائي  الحوار  7- تعزيز 
مختلف  ومن  ال�سيا�سية،  التجاهات  كافة  من  المراأة  جهود  لت�سافر  والدعوة  الأردني، 

مناطق المملكة، للتاأكيد على وحدة الهدف بالن�سبة لتعزيز دور المراأة.
8- تعزيز م�ساركة المراأة في الحياة القت�سادية و�سوق العمل وقطاع الأعمال، لأن ذلك 
ي�ساهم في تدريب المراأة واكت�سابها المهارات الإدارية، كما اأن ذلك يح�سن من و�سعها 

القت�سادي الذي يدعم م�ساركتها في الأن�سطة ال�سيا�سية وغيرها.
9- البتعاد عن العزلة والالمبالة التي تبديها قطاعات عري�سة من الن�ساء في المجتمع 
اأنماط  لما فيها من  الأخرى  ال�سيا�سية لالأمم  الخبرات  الأردني، و�سرورة النفتاح على 

مختلفة لم�ساركة المراأة.
10- ال�ستفادة من التفاقيات الدولية، ومبادئ القانون الدولي الحديثة التي التزم بها 
الأردن، والتي تعزز دور المراأة ومنها اتفاقية �سيداو، واتفاقيات حقوق الإن�سان، واتفاقية 

منع التمييز العن�سري، وغيرها.

د- تو�سيات على م�ستوى المجتمع:
المجتمع  بناء  في  و�سريكًا  اأ�سياًل  عن�سرًا  باعتبارها  للمراأة  ال�سلبية  النظرة  تغيير   -1
ولي�ست عن�سرًا تابعًا، وهذا يتطلب تغيير الثقافة القائمة على ال�ستبداد وا�ستبعاد المراأة 

من الحياة ال�سيا�سية بثقافة تقوم على الم�ساركة الفعالة.
المراأة جزءًا من  باعتبار عمل  كافة،  الحياة  العمل في مجالت  المراأة على  ت�سجيع   -2

بلورة �سخ�سيتها وتح�سين و�سعها القت�سادي، ما يعزز دورها داخل المجتمع.
3- فتح المجال لن�ساطات وم�ساركة المراأة في موؤ�س�سات المجتمع المدني والجمعيات الن�سائية، 
لإظهار قدرات المراأة في هذه المجالت التي هي اأقرب اإلى حياة وواقع المراأة، ما ي�ساهم في 

اكت�ساب المراأة الخبرات والكفاءات الالزمة للعمل ال�سيا�سي.
وحقوقها  المراأة  م�ساواة  بدعم  �سلة  من  له  بما  المدني  المجتمع  موؤ�س�سات  دور  تفعيل   -4

ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية.
5- تعزيز ثقافة الم�ساواة داخل المجتمع وعدم التمييز بين الذكور والإناث على اأ�سا�ش الجن�ش 

بما يعزز مكانة المراأة في كافة المجالت ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية.
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الفكري، ومحاولة رفع الظلم عنها  الترف  التي لم تعد نوعًا من  المراأة  6- الهتمام بق�سايا 
باعتبار ذلك ق�سية حا�سمة في تطوير الحياه الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية.

7- التركيز على البعد الجتماعي والقت�سادي ال�سعبي لم�ساركة المراأة. بحيث ل تبقى ق�سايا 
المراأة جهدًا خا�سًا بالحكومة والنخب ال�سيا�سية، والعمل على بلورة هذه التوجهات في �سيا�سات 

عامة، ت�سارك فيها فئات المجتمع كافة.
8- عدم الف�سل بين ق�سايا م�ساركة المراأة وق�سايا المجتمع ب�سكل عام، وهذا يتطلب اإ�سالح 
الإعالم  وو�سائل  الأ�سرة  م�ستوى  على  ال�سيا�سية  التن�سئة  و�سائل  ومراجعة  التعليمي  النظام 

والموؤ�س�سات الدينية وغيرها.

هـ ـ تو�سيات على الم�ستوى الحكومي والر�سمي:
1- اأهمية الإ�سالح ال�سيا�سي، وزيادة تاأثير كافة فئات المجتمع بما فيها الن�ساء على ال�سيا�سات 
الم�ساركة  تفعيل  خالل  من  الر�سيد  الحكم  ووجود  الديمقراطي،  التحول  لتحقيق  الحكومية، 

ال�سعبية في �سنع القرارات ومراقبة الحكومة.
2- اإحداث تعديالت جوهرية في القوانين والت�سريعات التي تنظم الحياة ال�سيا�سية في الأردن، 
من اأجل زيادة م�ساركة المراأة في العملية ال�سيا�سية، وهذا ي�سمل ب�سكل خا�ش قوانين النتخاب 

والأحزاب.
في  الخبرات  تو�سيع  بهدف  العليا،  الحكومية  الوظائف  في  المراأة  لم�ساركة  المجال  فتح   -3

مجال �سنع ال�سيا�سات العامة لالأجهزة الحكومية. 
4- �سرورة النفتاح على الخبرات ال�سيا�سية لالأمم الأخرى بال�سماح للمراأة بالم�ساركة 
الوفود  في  والم�ساركة  الدبلوما�سية  الوظائف  خالل  من  الخارج،   في  الأردن  تمثيل  في 
الأخرى  والح�سارات  الدولي  للمجتمع  المراأة  نظرة  بلورة  في  ي�ساعد  ما  الخارجية، 

والطالع على تجارب الآخرين. 
5- اتخاذ اإجراءات فعالة في مجال التربية والتعليم، وو�سائل التن�سئة الأخرى، لتح�سين 
الوعي ال�سيا�سي لأفراد المجتمع، خا�سة الن�ساء من خالل التاأكيد على مبادئ الم�ساواة 

والعدالة، وزرع قيم الم�ساركة ال�سيا�سية لدى كافة اأفراد المجتمع.
%، واإعطاء الأولوية اإلى دمج الكوتا في  6- رفع ن�سبة الكوتا في مجل�ش النواب اإلى 25 
هذه  على  يناف�سن  لتر�سيح حزبيات  الأحزاب  فر�ش  يح�سن  بما  الن�سبية،  القوائم  اإطار 

المقاعد.
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الملحق رقم )1(

ا�ستطالع للراأي العام
)حول م�ساركة المراأة في الأحزاب ال�سيا�سية في الأردن(

2014

الرقم املت�سل�سل:رقم ال�ستمارة:

مقدمة: 
�سباح اخلري/ م�ساء اخلري اأنا ...................... من مركز القد�ش للدرا�سات ال�سيا�سية، 
واأودرّ  الأردن،  ال�سيا�سية يف  الأحزاب  املراأة يف  م�ساركة  للراأي حول  ا�ستطالع  باإجراء  نقوم 
اخلا�سة  ال�سرورية  الأ�سئلة  بع�ش  لالإجابة عن  الهاتف  على  وقتك  بع�سًا من  اأن متنحيني 
تعامل  عليها�سوف  نح�سل  التي  املعلومات  جميع  اأن  لك  واأوؤكد  املجال،  هذا  يف  بتجربتكم 

ب�سرية مطلقة. 

البيانات التعريفية

ا�سم امل�ستجيبة من 1.
اأربعة مقاطع:

العائلةاجلدا�سم الأبال�سم الأول

رقم الهاتف:2.

نتيجةاملقابلةنتيجة الت�سال

2. رف�ست 1. متت املقابلةالثالثالثاينالأول
)حدد(

3. اأخرى 
)حدد(

1231............................
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مـــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــل العمـــــــــــــــــــــــــــــــــل
ا�سم املدخلا�سم املرمزا�سم املراقبا�سم الباحثـ/ة

ال�سم:ال�سم:ال�سم:ال�سم:

التاريخ:  /  / 2014التاريخ:   /  / 2014التاريخ:   /  / 2014التاريخ:    /  /2014

مالحظة: للباحث/ للباحثة:  يرجى و�سع دائرة ¦ حول رقم الإجابة اأو الإجابات التي تنطبق

هل اأنت على ا�ستعداد للم�ساركة يف هذا ال�ستطالع؟100
نعم

ل 
1

|__|2  اإنهاء املقابلة 

الق�سم الأول: ن�ساط املراأة قبل دخولها للحزب ال�سيا�سي 

ما هو ا�سم احلزب الذي تنتمني اإليه؟101
حزب جبهة العمل الإ�سالمي

حزب الو�سط الإ�سالمي

حزب ال�سورى

حزب الوحدة ال�سعبية الدميقراطي الأردين

حزب ال�سعب الدميقراطي )ح�سد(

احلزب ال�سيوعي الأردين

حزب البعث العربي ال�سرتاكي الأردين

حزب البعث العربي التقدمي

حزب احلركة القومية

حزب التجمع الوطني الدميقراطي الأردين )تواد(

حزب الإ�سالح والتجديد الأردين )ح�ساد(

احلزب الوطني الد�ستوري

حزب احلياة الأردين

حزب الفر�سان

حزب الإ�سالح

حزب ال�سباب الوطني الأردين

حزب احلرية وامل�ساواة

حزب الر�سالة

حزب التيار الوطني

حزب دعاء

احلزب الوطني الأردين

حزب اجلبهة الأردنية املوحدة

حزب العدالة والتنمية الأردين

حزب الأن�سار

حزب الرفاه الأردين

احلزب العربي الأردين

حزب جبهة العمل الوطني الأردين

حزب الحتاد الوطني الأردين

حزب العدالة والإ�سالح

حزب اأردن اأقوى

حزب ال�سهامة

حزب م�ساواة

حزب البلد الأمني

حزب العدالة الجتماعية
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كيف ت�سفني احلزب الذي تن�سمني اإليه، هل هو؟102
اإ�سالمي

قومي
ي�ساري

و�سطي/وطني
رف�ست الإجابة

1
2
3
4
8

|__|

هل كنِت ع�سوًا يف حزب اآخر قبل ان�سمامك اإىل هذا احلزب؟103
نعم

ل
رف�ست الإجابة

1
2
8

|__|

ما هي الو�سيلة التي تعرفِت من خاللهاعلى احلزب الذي تنتمني اإليه حاليًا؟ )اإجابة واحدة فقط(104
من خالل التوا�سل املبا�سر مع اأع�ساء احلزب

من خالل و�سائل الإعالم ومواقع التوا�سل الجتماعي الإلكرتونية
من خالل العائلة والأقارب

من خالل الأ�سدقاء
اأخرى )حددي( .........

رف�ست الإجابة

1
2
3
4
5

98

|__||__|

ما هي اأ�سباب ان�سمامك لهذا احلزب دون �سواه؟ )اأكرث من اإجابة(105
القناعة ببنامج احلزب ومبادئه

الثقة بقيادة احلزب
وجود اأقارب يف احلزب

اأخرى )حددي( ...........
رف�ست الإجابة

1
2
3
4

98

|__|

|__|

|__|__|

ما هي املعيقات التي واجهتك واأنت تعتزمني الن�سمام للحزب؟ )اأكرث من اإجابة(106
اخلوف من امل�ساءلة الأمنية

النظرة الجتماعية للم�ساركة احلزبية للمراأة
مل اأواجه اأية معيقات

اأخرى )حددي( ــــــــــــــــــ
رف�ست الإجابة

1
2
3
4

98

|__|

|__|

|__|__|
هل اطلعِت على وثائق احلزب ونظامه الداخلي وبرناجمه ال�سيا�سي قبل ان�سمامك للحزب؟107

نعم
ل

رف�ست الإجابة

1
2
8

|__|
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الق�سم الثاين: املراأة داخل احلزب

كم م�سى على ع�سويتك يف احلزب؟201

|__|__|)      ( �سهر

اأثناء ممار�ستك للعمل احلزبي، هل تعر�ست لأية م�سايقات من اجلهات احلكومية اأو الأمنية؟202
نعم

ل
رف�ست الإجابة

1
2 انتقل اإىل �سوؤال 204
8 انتقل اإىل �سوؤال 204

|__|

ما هي اأ�سكال امل�سايقات التي تعر�ست اإليها من قبل اجلهات احلكومية اأو الأمنية؟203
)اأكرث من اإجابة(

م�سايقات يف جمال العمل يل اأو لأحد اأفراد عائلتي
والتهديدات  )ال�ستدعاءات  الأمنية  امل�سايقات 

والتحذير واملنع من ال�سفر( يل اأو لأي من اأفراد عائلتي
و�سع القيود على اإقامة الأن�سطة احلزبية

اأخرى )حددي( ................
رف�ست الإجابة

1

2

3

4

98

|__|
|__|

|__|__|

هل حقق احلزب لِك �سيئًا من طموحاتك204
نعم

ل
رف�ست الإجابة

1

2

8

|__|

هل تتولني من�سبًا قياديًا يف احلزب205

نعم
ل

رف�ست الإجابة

1

2    انتقل اإىل �سوؤال 207
8    انتقل اإىل �سوؤال 207

|__|

ما هو هذا املن�سب؟206

)                 (|__| |__|
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هل تواجهني م�ساكل يف التعامل مع زمالئك الذكور داخل احلزب؟207
نعم

ل
رف�ست الإجابة

1
2    انتقل اإىل �سوؤال 209
8    انتقل اإىل �سوؤال 209

|__|

ما هي امل�ساكل التي تواجهينها مع زمالئك الذكور داخل احلزب؟ ) اأكرث من اإجابة(208
عدم الثقة بقدرات املراأة احلزبية

رف�ش ت�سلم املراأة ملراكز قيادية داخل احلزب

اأخرى )حددي( ...............

رف�ست الإجابة

1

2

3

98

|__|

|__|

|__|__|

هل تلتزمني بدفع ال�سرتاك ال�سهري؟209

نعم
ل

رف�ست الإجابة

1
2
8

|__|

هل �سبق اأن تر�سحت ملنا�سب قيادية داخل احلزب؟210
نعم

ل
رف�ست الإجابة

1
2
8

|__|

للمراأة 211 اأو�سع  م�ساركة  لتعزيز  اآليات  حلزبك  ال�سيا�سي  والبنامج  الداخلي  النظام  يوفر  هل 
داخل احلزب؟

نعم
ل

رف�ست الإجابة

1
2    انتقل اإىل �سوؤال 213
8    انتقل اإىل �سوؤال 213

|__|
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ما هي الآليات التي يوفرها النظام الداخلي والبنامج ال�سيا�سي حلزبك لتعزيز م�ساركة اأو�سع 212
للمراأة داخل احلزب؟ )اأكرث من اإجابة(

احلزب يخ�س�ش دورات تدريبية وتاأهيلية 
خا�سة بالع�سوات.

من  عدد  اختيار  على  يحر�ش  احلزب 
الن�ساء يف �سفوف هيئاته القيادية.

يف  التو�سع  على  اأع�ساءه  ي�سجع  احلزب 
�سفوف الن�ساء.

اإىل  ع�سواته  انتداب  على  يحر�ش  احلزب 
والأن�سطة  التدريبية  والدورات  املوؤمترات 

العامة.
اختيار  يف  الكفاءة  معيار  يراعي  احلزب 
عن  النظر  ب�سرف  وكوادره  قياداته 

اجلن�ش.
اأخرى )حددي( .........

رف�ست الإجابة

1

2

3

4

5

6

98

|__|
|__|

|__|__|

هل حتافظني على التوا�سل امل�ستمر مع زميالتك ع�سوات احلزب؟213
نعم

ل
رف�ست الإجابة

1
2
8

|__|

هل هناك عالقات تعاون مع ع�سوات من الأحزاب الأخرى؟214
نعم

ل
رف�ست الإجابة

1
2
8

|__|

هل �سبق للحزب اأن ر�سح ن�ساًء للم�ساركة يف انتخابات عامة )نيابية، بلدية، نقابية، طالبية، 215
جمعيات(؟

نعم
ل

رف�ست الإجابة

1
2
8

|__|
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ما هي اأهم املعيقات التي تواجه عملك داخل احلزب؟ )اأكرث من اإجابة(216
عدم اإعطائك اأدوارًا تنا�سب مهاراتك واإمكانياتك.

النزعة الذكورية داخل احلزب.
عدم اهتمام النظام الداخلي للحزب بق�سية 

متكني املراأة وو�سولها اإىل املواقع القيادية.
الوا�سطة و�سلة القرابة داخل احلزب.

ل يوجد معيقات.
 اأخرى )حددي(.........

رف�ست الإجابة

1

2

3

4

5

6

98

|__|

|__|

|__|__|

217
اإىل اأي درجة ت�ساركني )يف ر�سم ال�سيا�سات العامة للحزب......( هل ت�ساركني اإىل درجة كبرية، 
اأ�سارك على الإطالق؟ للباحثـ/ة: ا�ساأل عن جميع البنود  اإىل درجة متو�سطة، اإىل درجة قليلة، ل 

املدرجة يف اجلدول اأدناه وبالأ�سلوب نف�سه

البند #
ل اأ�سارك اإىل درجة

على الإطالق
رف�ست 
الإجابة قليلةمتو�سطةكبرية

|__|12348يف ر�سم ال�سيا�سات العامة للحزب1
|__|12348يف و�سع البامج النتخابية للحزب2
احتفالت 3 يف  احلزب  عن  كمندوبة 

|__|12348ون�ساطات الأحزاب الأخرى

4
كمندوبة عن احلزب يف الزيارات 
ال�سعبية  للتجمعات  املبا�سرة 
لدعم قاعدة احلزب اجلماهريية

12348|__|

5
الندوات  يف  للحزب  كممثلة 
اإليها  ُيدعى  التي  واملوؤمترات 

احلزب داخل الأردن
12348|__|

6
كممثلة يف وفود احلزب خارج الأردن

12348|__|
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الق�سم الثالث: املراأة وامل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية

هل �سبق للحزب اأن ر�سح ن�ساًء للم�ساركة يف انتخابات عامة )نيابية، بلدية، نقابية، طالبية، 301
جمعيات(؟

نعم
ل

رف�ست الإجابة

1     
2    انتقل اإىل �سوؤال 303
8    انتقل اإىل �سوؤال 303

|__|

ما هي نوع املوؤ�س�سات؟ ) اأكرث من اإجابة(302
نقابات مهنية وعمالية

منظمات وجمعيات ن�سائية
منظمات حقوق اإن�سان

نواٍد وهيئات ثقافية
جمعيات القرى والعائالت

جمعيات خريية
اأخرى )حددي(..............

رف�ست الإجابة

1
2
3
4
5
6
7

98

|__|
|__|

|__|__|

اأثناء الدرا�سة، هل توليت من�سبًا يف احتاد الطلبة؟303
نعم

ل
رف�ست الإجابة

1
2
8

|__|

هل �ساركِت يف النتخابات النيابية الأخرية؟304
نعم

ل
رف�ست الإجابة

1
2    انتقل اإىل �سوؤال 306
8    انتقل اإىل �سوؤال 306

|__|

هل كانت م�ساركتك يف النتخابات النيابية الأخرية كناخبة اأم كمر�سحة؟305
نعم

ل
رف�ست الإجابة

1
2
8

|__|
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هل �ساركِت يف النتخابات البلدية الأخرية؟306
نعم

ل
رف�ست الإجابة

1
2    انتقل اإىل �سوؤال 308
8    انتقل اإىل �سوؤال 308

|__|

هل كانت م�ساركتك يف النتخابات البلدية الأخرية كناخبة اأم كمر�سحة؟307
ناخبة 

مر�سحة
رف�ست الإجابة

1
2
8

|__|

براأيك، ما هي اأ�سباب عزوف املراأة عن امل�ساركة بالأحزاب؟ )اأكرث من اإجابة(308
�سيطرة الذكور على احلزب واحلياة ال�سيا�سية

عدم وجود الوقت الكايف وعدم التفرغ ب�سبب الأعباء املنزلية
اإح�سا�ش املراأة باأنها غري موؤهلة

�سعف الأحزاب ال�سيا�سية عمومًا
الثقافة الجتماعية واخلوف من الأجهزة الأمنية

اأخرى )حددي( .............. 
رف�ست الإجابة

1

2

3

4

5

6

798

|__|

|__|

|__|__|

هل اأنت ع�سوة يف )احتاد املراأة الأردنية......(؟ للباحثـ/ة: اأ�ساأل عن جميع البنود املدرجة يف 309
اجلدول اأدناه وبنف�ش الأ�سلوب

�سيطرة الذكور على احلزب واحلياة ال�سيا�سية
عدم وجود الوقت الكايف وعدم التفرغ ب�سبب الأعباء املنزلية

اإح�سا�ش املراأة باأنها غري موؤهلة
�سعف الأحزاب ال�سيا�سية عمومًا

الثقافة الجتماعية واخلوف من الأجهزة الأمنية
اأخرى )حددي( .............. 

رف�ست الإجابة

1

2

3

4

5

6

798

|__|

|__|

|__|__|
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309
هل اأنت ع�سوة يف )احتاد املراأة الأردنية...(؟ للباحث/ة: ا�ساأل عن جميع البنود املدرجة يف 

اجلدول اأدناه وبالإ�سلوب نف�سه.
رف�ست الإجابةلنعمالبند#
|__|128احتاد املراأة الأردنية1
|__|128الحتاد الن�سائي الأردين العام2
|__|128جتمع جلان املراأة3
|__|128جمعية الن�ساء العربيات4

هل توؤيدين العمل بنظام الكوتا الن�سائية يف املنا�سب القيادية يف احلزب ؟310
نعم

ل
رف�ست الإجابة

1

2

8

|__|

الق�سم الرابع: املراأة والحتياجات التدريبية

401
هل قراأت ) الد�ستور الأردين...(؟ للباحثـ/ة: ا�ساأل عن جميع البنود املدرجة يف اجلدول اأدناه 

وبالإ�سلوب نف�سه.
رف�ست الإجابةلنعمالبند#
|__|128الد�ستور الردين1
|__|128قانون النتخاب2
|__|128قانون الأحزاب3
|__|128قانون الجتماعات العامة4
|__|128قانون حق احل�سول على املعلومات5
|__|128قانون اجلمعيات6
|__|128اتفاقية �سيداو7
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ب�سورة عامة هل تلقيت دورات تدريبية خا�سة مبجالت العمل العام )احلريات العامة، حقوق 402
الإن�سان، امل�ساواة، حقوق املراأة، اتفاقية �سيداو( ما هي هذه الدورات ؟

نعم
ل

رف�ست الإجابة

1

2

8

|__|

خالل عملك احلزبي، هل تلقيت اأي دورات تدريبية خا�سة بالعمل والتنظيم احلزبي من ِقبل 403
حزبك، وما ا�سم هذه الدورات؟

نعم
ل

رف�ست الإجابة

1

2

8

|__|

هل ر�سحك احلزب للم�ساركة يف دورات تدريبية داخل الأردن؟404
نعم

ل
رف�ست الإجابة

1

2

8

|__|

هل ر�سحك احلزب للم�ساركة يف دورات تدريبية خارج الأردن؟405
نعم

ل
رف�ست الإجابة

1

2

8

|__|

من هي اجلهات التي نظمت الدورات التدريبية التي �ساركت بها؟ ) اأكرث من اإجابة(406

احلزب نف�سه
جهات حكومية

مراكز الأبحاث والدرا�سات
موؤ�س�سات جمتمع مدين اأردنية

موؤ�س�سات دولية
اأخرى )حددي(............

رف�ست الإجابة

1

2

3

4

5

6

98

|__|

|__|

|__|__|
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ماهي اأهم ثالثة عناوين تدريبية ترغبني امل�ساركة فيها؟)اأكرث من اإجابة(407
الإعالم احلزبي ومهارات التوا�سل مع الإعالم.
احلياة احلزبية والدميقراطية الداخلية يف احلزب.
تنظيم احلمالت النتخابية وك�سب التاأييد.
مهارات كتابة البيانات والبحوث والتحليالت 

ال�سيا�سية والتقارير.
الثقافة القانونية واحلقوقية.

الثقافة الدميقراطية وحقوق الإن�سان.
يف  واملالية  والإدارية  التنظيمية  املهارات 

عمل احلزب ال�سيا�سي.
بناء التحالفات والئتالفات.

اأخرى )حددي(.....................
رف�ست الإجابة.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

98

|__|

|__|

|__|__|

هل تف�سلني اأن تكون الدورات التدريبية:408
لالإناث فقط؟

خمتلطة؟
رف�ست الإجابة.

1

2

8

|__|

هل تف�سلني اأن تكون الدورات التدريبية:409

حلزبك فقط؟
مب�ساركة اأحزاب اأخرى؟

رف�ست الإجابة.

1

2

8

|__|

اذكري ثالث تو�سيات تريدين اإي�سالها لقيادة حزبك من اأجل تعزيز دور املراأة داخل احلزب؟410

996. ل يوجد تو�سيات 
998. رف�ست الإجابة

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
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البيانات التعريفية:
امل�ستوى التعليمي:504العمر:501

�سنة  30 – 18

�سنة  40 – 31

�سنة  45 – 41

�سنة اأكرث من 45 
رف�ست الإجابة   

1

2

3

4

8

|__|

اأقل من ثانوي
ثانوية عامة

دبلوم متو�سط
بكالوريو�ش

درا�سات عليا
رف�ست الإجابة

1

2

3

4

5

8

|__|

احلالة العملية: )اقراأ(505احلالة الجتماعية:502
عزباء

متزوجة
اأرملة 
مطلقة

منف�سلة
رف�ست الإجابة

1
2
3
4
5
8

|__|

تعمل
ل تعمل وتبحث عن عمل

ل تعمل ول تبحث عن عمل
ربة منزل

رف�ست الإجابة

1

2

3

4

8

|__|

قطاع العمل:506مكان الإقامة:503
مدينة
قرية
بادية
خميم

1
2
3
4

|__|
قطاع عام

قطاع خا�س
1
2|__|

الدخل ال�سهري لالأ�سرة بالدينار من كافة امل�سادر:507
دينار اأقل من 500 

دينار  1000 – 500
اأكرث من 1000 دينار

رف�ست الإجابة

1
2
3
8

|__|
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�سنة التوجها�سم احلزب
التاأ�سي�س

عدد مرات ذكر 
كلمة »املراة« يف 
النظام الداخلي 
وبرامج احلزب

املواد التي تطرقت للمراأة 
وق�ساياها

الأع�ساء 
املوؤ�س�سني من 

الن�ساء

هل هناك 
امراأة ممثلة 
للحزب يف 

الربملان

عدد الن�ساء 
يف املواقع 

القيادية يف 
احلزب

حزب جبهة العمل 
الإ�سالمي 

املادة 19922اإ�سالمي يف  احلزب  اأكد  الأ�سا�سي  النظام  يف 
الثانية والتي تت�سمن اهداف احلزاب وغاياته 
وحقوقها  املراأة  كيان  احرتام  اعمية  على 
امل�سروعة وتعزيز دورها يف تطوير املجتمع يف 
اهمية  اإىل  اإ�سافة  الإ�سالمية،  الف�سائل  اإطار 
يف  للبوز  الن�سائية  للقيادات  الفر�سة  اتاحة 

العمل ال�سيا�سي. 
واخلا�سة  الأ�سا�سي  النظام  من   )3( املادة 
بالهيكل التنظيمي خ�س�ست اأربعة مقاعد من 
جمل�ش ال�سورى للن�ساء ينتخبهم املوؤمتر العام.

64 امراأة مقابل
 757 رجاًل

بن�سبة 7.7 %

0

حزب الحتاد 
الوطني

املحور رقم )13( من البنامج ال�سيا�سي ركز 201115و�سطي
على متكني املراأة وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني 
على  حثها  اإىل  اإ�سافة  املكا�سب،  توزيع  يف 
امل�ساركة يف النتخابات والتاأكيد على م�ساركتها 

يف اتخاذ القرار. 
رقم  املحور  يف  العامة  القت�سادية  التو�سيات 
على  اأكدت  القت�سادي  البنامج  من   )3(
اأهمية م�ساركة املراأة يف دعم القت�ساد الوطني 

وم�ساركتها يف خمتلف جمالت العمل. 
املحور رقم )3( من البنامج الجتماعي حتت 
اأهمية  على  اأكد  الجتماعية  الرعاية  عنوان 
يف  للرجل  �سريكًاً  لتكون  املراأة  وتثقيف  تدريب 

عملية التنمية.
ز  املحور رقم )9( حتت عنوان متكني املراأة ركرّ
�سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  على 

املراأة وحثها على امل�ساركة يف النتخابات. 
الف�سل الأول من النظام الداخلي حتت عنوان 
 ،)2( رقم  املادة  والأهداف،  والأفكار  املبادئ 
البعد  يف  حتقيقها  وو�سائل  احلزب  اأهداف 
مت  حيث  باملراأة  خا�سًا  بندًا  اأدرج  الجتماعي: 
من  ومتكينها  املراأة  حقوق  حماية  على  التاأكيد 
ت�سريعات  خالل  من  املجتمع  يف  مكانها  اأخذ 
وامل�ساركة  العدالة  حتقق  وحديثة  وا�سحة 

احلقيقية لها يف املجالت كافة. 
الف�سل الثالث من النظام الأ�سا�سي حتت عنوان 
الهيكل التنظيمي ومهام العمل، املادة رقم )2( 
املراأة يف  م�ساركة  دعم  على  اأكد   :6 رقم  البند 
ع�سوية واأن�سطة احلزب. املادة اخلام�سة البند 
للتنظيم  امل�ساعد  التنظيمي  الهيكل   )4( رقم 

وي�سم مكتب للمراأة ومن�سق للمراأة.

190 امراأة مقابل 347 
% رجاًل بن�سبة 35.4 

22

الملحق رقم )2(

التحليل الكمي لن�سو�س المراأة في مواثيق الأحزاب الأردنية



- 123 -

حزب اجلبهة 
الأردنية املوحدة

على 20073و�سطي الرتكيز  مت  باحلزب  اخلا�ش  البنامج  يف 
احلزب  اأكد  حيث  ال�سحي  البنامج  يف  املراأة 
باملراأة  الرتقاء  اأهمية  على   )9( رقم  البند  يف 
احلياة  بنوعية  الرتقاء  اأجل  من  بها  والهتمام 
اأجل  من  املراأة  متكني  اإىل  اإ�سافة  للمجتمع، 
واجلمعيات  والنقابات  النتخابات  يف  امل�ساركة 
اتخاذ  عملية  يف  للم�ساهمة  الهيئات  وخمتلف 

القرار.

33 امراأة مقابل 508 
رجال 

بن�سبة 6.1 % من 
جمموع الأع�ساء

012

على 200214و�سطيحزب الر�سالة  القت�سادي  برناجمه  يف  احلزب  اأكد 
حقوق  بق�سايا  املتعلقة  الفجوات  �سد  �سرورة 

الإن�سان واإن�ساف املراأة. 
وال�سيا�سات  القت�سادي  الواقع  يخ�ش  وفيما 
اإن�ساف  على  التاأكيد  اأعاد  ملعاجلته  املقرتحة 
املراأة، ومن ال�سيا�سات املقرتحة يف هذا اجلانب 
على  والتاأكيد  والتعليم  العمل  على  املراأة  ت�سجيع 
الت�سريعات اخلا�سة  الراأي والعمل وتفعيل  حرية 
التوعوية  البامج  تكثيف  اإىل  اإ�سافة  بذلك، 
متييز  دون  املجتمع  فئات  بني  امل�ساواة  وحتقيق 

على اأ�سا�ش اجلن�ش اأو العرق اأو الدين.
على  احلزب  برنامج  خال�سة  يف  التاأكيد  اإعادة 
وتفعيل  اإن�سافها  على  والعمل  املراأة  ت�سجيع 

الت�سريعات اخلا�سة بالعنف الأ�سري. 
وو�سائل  احلزب  باأهداف  اخلا�ش  املحور  يف 
التطرق  مت  الأ�سا�سي،  النظام  �سمن  حتقيقها 
كالرجل  املراأة  اأن  على  احلزب  اأكد  حيث  للمراأة 
واأبرزها  حقوق  ولها  التزامات  عليها  يرتتب 
�سمان امل�ساواة مع الرجل من اأجل ال�ستمرار يف 

امل�ساهمة الفعالة يف خدمة املجتمع.

254 امراأة مقابل 306 
رجال 

% من  بن�سبة 45.4 
جمموع الع�ساء

010

يف النظام الأ�سا�سي للحزب تطرق اإىل الأهداف 20132و�سطيحزب اأردن اأقوى
التي ي�سعى لتحقيقها، ويف مقدمة هذه الأهداف 
وحماية  والطفل  املراأة  حقوق  على  التاأكيد 
احلريات الفردية واجلماعية، وحتقيق امل�ساواة 
بني اأبناء الوطن يف احلقوق والواجبات ب�سرف 
املجتمع  متكني  اإىل  اإ�سافة  اجلن�ش،  عن  النظر 
�سيا�سيًا واجتماعيًا واقت�ساديًا بقطاعاته كافة، 

مبا فيها قطاع املراأة.

144 امراأة مقابل 461 
رجاًل

% بن�سبة 23.8 

1
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حزب احلركة 
القومية 

يف البنامج ال�سيا�سي يوؤكد احلزب يف مبادئه على 19979قومي 
�سمان حق املراأة املن�سو�ش عليه يف القوانني ورف�ش 

العنف مبختلف اأ�سكاله.
املراأة  ق�سية  منف�سل  بند  يف  احلزب  وتناول 
حيث  الرجل  �ساأن  �ساأنها  حقوقها،  على  وح�سولها 
اأكد احلزب على اأهمية حتقيق امل�ساواة بني الرجل 
متكني  ي�ستلزم  وذلك  اجلوانب  خمتلف  يف  واملراأة 
بال�سكل  املراأة  دور  تقبل  اأجل  من  واملجتمع  املراأة 

الذي يتنا�سب مع الثقافة العربية والإ�سالمية.
يف النظام الأ�سا�سي للحزب يف املحور رقم )2( 199310ي�ساري احلزب ال�سيوعي

لتحقيقها:  احلزب  ي�سعى  التي  الأهداف  من 
مع  امل�ساواة  وحتقيق  املراأة  حقوق  عن  الدفاع 
والأجر  والتعليم  العمل  الرجل و�سمان حقها يف 

وكذلك العناية بالأمومة والطفولة. 
ال�سعيد  وعلى  للحزب  ال�سيا�سي  البنامج  يف 
على  احلزب  اأكد  ال�سيا�سي:  املحور  يف  املحلي 
الرجال  بني  الفر�ش  وتكافوؤ  امل�ساواة  حتقيق 
والن�ساء، والتاأكيد على مراقبة درجة اللتزام 
يف  بالن�ساء  اخلا�سة  الدولية  املواثيق  بتنفيذ 
خا�ش  حمور  وتخ�سي�ش  ال�سيا�سي،  البنامج 
الهتمام  اأهمية  على  التاأكيد  مت  حيث  باملراأة 
التميز  اأ�سكال  كافة  على  والق�ساء  باملراأة 
اإ�سافة  اأي�سًا،  الريفية  املراأة  على  والرتكيز 
ت�سمن  التي  الت�سريعات  وتعديل  �َسنرّ  اإىل 
حقوق املراأة يف املجالت كافة، وت�سجيعها على 
امل�ساركة يف النتخابات والنقابات واجلمعيات 

والأحزاب ال�سيا�سية

261 امراأة مقابل 
364 رجاًل  بن�سبة 

% 41.8

0

حزب الو�سط 
الإ�سالمي

 

)9(: 20015اإ�سالمي  رقم  البند  يف  احلزب  ومرتكزات  مبادئ  يف 
- يوؤكد احلزب على دور املراأة واأهمية م�ساركتها يف 

كافة ميادين احلياة. 
- يف الدوائر واللجان املركزية هناك دائرة املراأة.

�سمن منطلقات احلزب: 
ن�سائية  قيادات  اإفراز  �سرورة  على  احلزب  يوؤكد 
والعمل  والرتبية  والأدب  والعلم  الفكر  ميادين  يف 
لبنة  املراأة  اأن  باعتبار  والجتماعي  ال�سيا�سي 

اأ�سا�سية يف بناء املجتمع.
يف البيان اخلتامي ملر�سحي حزب الو�سط الإ�سالمي 

ملجل�ش النواب ال�سابع ع�سر لعام 2013: 
- هنالك حاجة لبذل مزيد من اجلهد لتحرير وتعديل 
نظام  اأن  حيث  املراأة،  حقوق  تت�سمن  التي  القوانني 

الكوتا غري كاٍف ل�سمان امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة.
يف املجال ال�سيا�سي والإداري:

-امل�ساركة ال�سيا�سية:
ن�سبة امل�ساركة احلزبية 1 % رجال ون�ساء.

- ن�سبة م�ساركة املراأة يف الأحزاب 7.5 % مقارنة 
مع الرجال.

1- نوال حممود عليان 
الفاعوري، رئي�سة الحتاد 

الن�سائي-ماأدبا
2- كوثر يو�سف اإبراهيم 
اخللفات، رئي�سة الحتاد 

الن�سائي/الزرقاء
3- ميازين ح�سن 

عبد ار�سيد العبدلت، 
متقاعدة

4- فايزة مف�سي حممد 
اأبو قدورة، ربة بيت

5-املهند�سة مي�سون اأحمد 
ح�سن اللداوي، موظفة

6- املحامية �سهري اأحمد 
ح�سني العزام، حمامية
7- جليلة �سادق فالح 
ال�سمادي، جلان املراأة

8- الدكتورة رو�سة ر�سا 
حممد اخلطيب طبيبة / 

م�ست�سفى ال�سلط
8 اإناث من اأ�سل 126 

بن�سبة 6.0 %.

نعم، 5 
�سيدات: 
وفاء بني 
م�سطفى 

متام الرياطي
فاطمة اأبو 

عبطة
اآمنه الغراغري

اأن�ساف 
اخلوالدة

قائمة حزب 
الو�سط مكونة 
من 22 رجاًل 
وامراأة واحدة 
فقط ومل تفز

املكتب ال�سيا�سي: 1

جمل�ش ال�سورى: 4

جمل�ش اأمانة 
عمان: 1

اأع�ساء هيئات 
اإدارية: 11

عدد الن�ساء 
القياديات: 17
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حزب البعث 
العربي  

ال�سرتاكي

من املكاتب املتخ�س�سة يف النظام الداخلي: 19934قومي
املكتب الن�سائي. 

املادة رقم )11( من النظام الداخلي: املراأة 
باحلقوق  تتمتع  اأن  ويجب  املجتمع  ن�سف  هي 
الكاملة وامل�ساواة مع الرجل واأن يجري العمل 
الطمئنان  وحتقيق  م�ستواها  لرفع  لرفع 

والكرامة لها. 
مادة رقم )12( من املبادئ العامة: 

كلها،  املواطن  بحقوق  العربية  املراأة  تتمتع 
املراأة  م�ستوى  رفع  �سبيل  يف  ينا�سل  واحلزب 

حتى ت�سبح جديرة بتمتعها بهذه احلقوق.

93 من اأ�سل 632 اأي 
ما ن�سبته 12.8 %

ل يوجد
- تر�سحت 

�سمن قائمة 
النهو�ش 

الدميقراطي 
عبلة اأبو علبة

-الأمينة الأوىل: 
عبلة اأبو علبة

- ع�سو مكتب 
�سيا�سي: �سمر 

اجلزرة

-اأع�ساء جلنة 
مركزية: 

5

يف املادة رقم )6( من الهداف والو�سائل:19932ي�ساري حزب ح�سد 
امل�ساواة بني املراأة والرجل و�سيانة حقوقها.

الدوائر الدميقراطية املتخ�س�سة: 
- دائرة الن�ساء الدميقراطيات الأردنيات )رند(. 

البنامج: 
يف قطاع املراأة

1 – اإجراء تعديل على املادة ال�ساد�سة يف الد�ستور 
الأردين، بحيث تن�ش على امل�ساواة ال�سريحة بني 

املراأة والرجل يف احلقوق والواجبات، واعتبار اأن اأي 
انتقا�ش من تلك احلقوق خمالفًا للد�ستور.

– تعزيز امل�سرية املتطورة للمراأة الأردنية من 
خالل رعاية موؤ�س�ساتها ودعمها واإ�سنادها بقوانني 
دميقراطية تن�ش على ا�ستقالليتها وهذا ي�ستدعي 

فورًا تعديل قانون اجلمعيات اخلريية املعمول به 
والذي يجيز التدخل الر�سمي يف عمل املوؤ�س�سات 

الن�سائية ويحد من اإمكانية تطورها.
3 – مراجعة القوانني والت�سريعات املتعلقة بعمل 
املراأة وحياتها الأ�سرية والجتماعية وتنقيتها من 

الن�سو�ش التمييزية عماًل مببداأ العدالة الجتماعية 
وامل�ساواة الإن�سانية.

4- العمل على تعديل القوانني بحيث تكفل حق املراأة 
الأردنية يف ااإعطاء اجلن�سية لأطفالها، يف حال 

الزواج من غري اأردين.

286 امراأة، مقابل 
292 رجاًل من جمموع 
% 578 اأي بن�سبة 49.5 

ل يوجد 
-تر�سحت 

�سمن قائمة 
النهو�ش 

الدميقراطي 
عبلة اأبو علبة.

الأمينة الأوىل: 
عبلة اأبو علبة.

-ع�سو مكتب 
�سيا�سي: �سمر 

اجلزرة

-اأع�ساء جلنة 
مركزية: 

5

250 اإناث، 2138 20092و�سطي التيار الوطني 
املجموع، اأي ما ن�سبته 

)%  11-7(

نعم / نعامي 
العجارمة 

يف قائمة التيار 
الوطني كان 

23 من بينهم 
امراأة واحدة 
مريفت عواد 

حممد العبادي 
ومل تفز

مكتب تنفيذي: 
- د. اأمل ن�سري.

-نعامي العجارمة.
جمل�ش مركزي: 

- م�ساعد الرئي�ش 
حمدية احلمايدة.

- م�ساعد ثاٍن. 
فاطمة احلجاوي. 
- جمل�ش مركزي 

اإربد: 2
-جمل�ش املفرق: 1

عدد القيادات: 50 
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من اأهداف احلزب:20081و�سطي حزب احلياة 
-التاأكيد على حق املراأة يف امل�ساواة يف 

خمتلف املجالت احلياتية وخا�سة يف التعليم 
والتثقيف والتدريب والعمل ومتكينها من اأخذ 

دورها يف بناء املجتمع وتقدمه.

566 جمموع املوؤ�س�سني 
امراأة، ما  منهم 226 

ن�سبته 40 %.

-اأمينة �سر املجل�ش املركزي ل يوجد 
والأمانة العامة: ابت�سام 

راجح.
2-جهاد اأبو الرب: نائبة 

رئي�ش املجل�ش املركزي 
ومديرة فرع الزرقاء. 

3-10 ن�ساء اأع�ساء جمل�ش 
مركزي. 

عدد الن�ساء القياديات: 13 
# قبل �سنتني كانت ال�سيدة 

نهاية القرالة نائبة الأمني 
العام. )ا�ستقالت(

جبهة العمل 
الوطني

من اأهداف احلزب الإ�سالح، ويرتكز الإ�سالح 20122و�سطي
على ركائز متعددة منها: 

املراأة  متكني  ق�سية  على  الهتمام  تركيز   -
والعمل  املجتمع،  تنمية  يف  م�ساركتها  ودعم 
تاأكيدًا  �سدها،  التمييز  اأ�سكال  كل  اإزالة  على 
والجتماعية،  ال�سيا�سية  م�ساركتها  لفعالية 

والقت�سادية والثقافية. 
الأهداف الجتماعية: 

-املراأة هي الرتبة والأ�سل يف بناء املجتمع وُتعد 
الركيزة الأ�سا�سية يف بناء املجتمع الدميقراطي. 

رئي�سة الدائرة ل يوجد
القانونية:

1

احلزب الوطني 
الأردين

الأهداف الجتماعية من النظام الداخلي:20072و�سطي 
بند رقم )6(: نحن يف احلزب الوطني الأردين 
نوؤمن باأهمية دور املراأة حيث اأنها ت�سكل ن�سف 
املجتمع فهي الأم والأخت وال�سديقة، كما اأننا 
موؤ�س�سات  يف  انخراطها  �سرورة  على  نوؤكد 
اتخاذ  يف  وم�ساركتها  املختلفة،  املجتمع 
املختلفة،  القيادية  املنا�سب  وتويل  القرارات 
»نحن  �سعار  نرفع  نحن  اآخر  جانب  ومن 
اجلمعيات  ولي�ست  الإن�سانية  اجلمعيات  مع 
خطئًا  املراأة  ارتكبت  املا�سي  ففي  الن�سائية«، 
فادحًا باأنها عزلت نف�سها عن الرجل بجمعيات 
العمل  اإىل  اليوم  ندعوها  نحن  ولكن  ن�سائية، 
اأجدادنا  كان  كما  الرجل  مع  جنب  اإىل  جنبًا 

يف ال�سابق.

الأمني العام: منى ل يوجد850، 46 % ن�ساء،
اأبو بكر.

-�سهيلة ح�سني اأبو
بكر/مدير مكتب 

احلزب الوطني 
الأردين- فرع 

عمان. 
 -�سمرية ح�سني 

حما�سنة/
ع�سوجلنة مركزية 

عدد الن�ساء 
القياديات: 3

الف�سل الثالث/اأهداف احلزب بند رقم )4(: 20141و�سطي حزب الفر�سان 
ال�سباب هم فر�سان التغيري. �سيعمل احلزب على 
التنموية  العملية  يف  واإدماجهم  ال�سباب  اإ�سراك 
تنمية  )ل  امللك  قول جاللة  من  انطالقًا  ال�ساملة 
�ساملة من دون ا�ستثمار طاقات ال�سباب( وكذلك 

الأمر بالن�سبة للمراأة.

املجموع منه  318   547
اإناث. مبا ن�سبته  58 %.

�سنة. 61 % دون �سن 35 

ن�سبة الن�ساء ل يوجد
القياديات: 5 %

الهيئة العليا: 3 يف 
القيادة 
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الملحق رقم )3(

تقرير عن اللقاء الت�ساوري حول دور المراأة في الأحزاب ال�سيا�سية

في  المراأة  »دور  حول:  ت�ساوريًا  لقاء  ال�سيا�سية  للدرا�سات  القد�ش  مركز  م  نظرّ
الن�ساء  2014/9/24، وح�سر الجتماع مجموعة من  بتاريخ  ال�سيا�سية« وذلك  الأحزاب 
حزب  الوطني،  التحاد  حزب  الوطني،  التيار  )حزب  مختلفة  اأحزاب  من  الحزبيات 
الإ�سالح،  حزب  الموحدة،  الأردنية  الجبهة  حزب  الر�سالة،  حزب  الإ�سالمي،  الو�سط 
الوطني  الحزب  الأمين،  البلد  حزب  ال�سورى،  حزب  الإ�سالح،  حزب  ح�ساد،  حزب 
ز اللقاء ب�سكل رئي�سي على ال�ستفادة من تجارب ال�سيدات  الأردني، حزب الحياة(. وركرّ
للحكومة  هة  الموجرّ والتو�سيات  المقترحات  اأبرز  اإلى  وال�ستماع  ال�سيا�سية،  الأحزاب  في 
الأردنية،  الأحزاب  في  المراأة  بدور  للنهو�ش  الأحزاب  ولقادة  النواب  مجل�ش  ولأع�ساء 
والوقوف على واقع م�ساركة المراأة في الأحزاب ال�سيا�سية من اأجل تعزيز وتمكين المراأة 

في العمل الحزبي ب�سكل اأكبر. 

للدرا�سات  القد�ش  في مركز  الدرا�سات  وحدة  رمان، مدير  اأبو  ح�سين  اأ�سار  وقد 
باإعدادها  اإطار درا�سة علميرّة يقوم المركز  اللقاء �سمن  باأنه تمرّ تنظيم هذا  ال�سيا�سية، 
الدرا�سة على  ال�سيا�سيرّة، وتقوم فكرة  الأحزاب  المراأة في  ال�سوء على م�ساركة  لت�سليط 

الوقوف على اأبرز الحتياجات الالزمة للنهو�ش بدور المراأة في الأحزاب ال�سيا�سية، 

ا�ستمارة على عينة  توزع  اأداة كميرّة، بحيث  للدرا�سة هي  الرئي�سية  الأداة  اأن  وبيرّن 
مق�سودة وتجمع المعلومات ويتم تحليل النتائج ح�سب الأ�سول العلمية، اإ�سافة اإلى مكون 
نوعي، ويعتبر هذا اللقاء جزءًا من هذا المكون، حيث �سيتم التركيز على خبرات الن�ساء 
للحزبيات،  التدريبية  الحتياجات  وعلى  الحزبية،  القيادية  مواقعهن  �سمن  الحزبيات 

والتي من �ساأنها تعزيز دور المراأة في الأحزاب ال�سيا�سية.

د د. نظام بركات، اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية في جامعة اليرموك،  من جهة اأخرى، اأكرّ
باأن ق�سية ال�ستبيان تكمن في معرفة راأي الحزبية بدورها في البرلمان وفي الن�ساطات 
العامة وال�سيا�سية، واأ�سار اإلى اأنه تم اإعداد ا�ستبيان، وتحديد العينة، وهي عينة مق�سودة 
دة. ويكمن هدف ال�ستبيان في معرفـــة مــدى م�ساركة المراأة في العمل الحزبي،  ومحدرّ
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وما هي الُمعيقات والتحديات التي تواجهها في الأحزاب. وتحتوي ا�ستمارة ال�ستبيان على 
مجموعة من الأ�سئلة �ستتم الإجابة عنها من قبل الحزبيات ليتم بعد ذلك تحليل النتائج 

وتف�سيرها.

وقدم بركات �سرحًا وافيًا حول اأ�سئلة ال�ستمارة، واأو�سح باأنه تم الأخذ بعين العتبار 
مجموعة من المعايير والأ�س�ش ومراعاة كافة الجوانب الجتماعية وال�سيا�سية. واأ�سار اإلى 
اأهمية هذا الجتماع بم�ساركة اأحزاب مختلفة للتعارف وتبادل الخبرات، وتعزيز التوا�سل 
التعددية الحزبية، وهذا  ن�ساء الأحزاب. بحيث تعزز مثل هذه الجتماعات مفهوم  بين 

ي�سهل في الم�ستقبل عمل حكومات الئتالف.

اأكدت على وجود  الوطني،  التيار  العجارمة من حزب  نعايم  للنائبة  وفي مداخلة 
في  المراأة  دور  اأهمية  لمدى  وخ�سو�سًا  عام،  ب�سكل  الأحزاب  لدور  وعي  وعدم  جهل 
الأحزاب ال�سيا�سية، واأ�سارت اإلى اأن و�سع المراأة تكميلي في الأحزاب، واأنه تم تر�سيحها 
لأول مرة لح�سور اجتماع، واأ�سافت باأنه كثيرًا ما ينظم الحزب اجتماعات وع�ساءات عمل 
دت على اأنه ل يتم تقدير  لكنه ل يتم دعوتها اإل مرة من بين ع�سرات الجتماعات، و�سدرّ

المراأة في الأحزاب بال�سكل المطلوب. 

وقالت العجارمة، اإن مجتمعنا مجتــــمع ذكوري وتتحكم به الع�سائرية، واإنرّ المـــراأة 
ما زالت م�سطهدة ول ُيَثق بها كع�سو فاعل في المجتمع. ومقارنة بالمجتمعات التي تقدر 
دور المراأة ن�سعر بالخجل من اأنف�سنا حقًا، لفتة اإلى اأن هناك اأي�سًا عزوفًا من المراأة عن 

العمل الحزبي وذلك لعدم تلبية الأحزاب لحتياجاتها وطموحاتها.

م�سروع  كعمل  اقت�ساديًا،  دعمها  يتم  ل  المراأة  اأن  اأي�سًا  الأخرى  التحديات  ومن 
اأن الأحزاب في الآونة  اأو دعمها في تنظيم الحمالت النتخابية، حتى  للمراأة الحزبية، 

الأخيرة باتت تطلب من الأع�ساء التبرع للحزب.

ومن الحلول المقترحة لتخطي هذه التحديات، اأن يتم اعتبار المراأة عن�سرًا فعاًل 
له اأهمية، واأن يتم تلبية احتياجاتها وطموحاتها لترى اأنها تتطور في الحزب، اإ�سافة اإلى 
جهود موؤ�س�سات المجتمع المدني ومراكز الدرا�سات، للتعريف بدور الأحزاب وتعزيز دور 

المراأة فيها. 
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اإنرّ  وقالت  تفاوؤلها،  عن  فاأعربت  الإ�سالح،  حزب  من  العرموطي  انت�سار  د.  اأما 
ن�سبة م�ساركة المراأة في حزبها جيدة وهي 30 %، واإن هناك ن�ساء يت�سلمن مواقع قيادية 
)خ�سو�سًا في رئا�سة اللجان المركزية والتنفيذية(، واإن الحزب ي�سم ن�ساء من مختلف 
الم�ستويات العلمية، ومن مختلف المناطق الجغرافية، ومختلف الأعمار. ولكنها ترى في 

الوقت نف�سه اأن المراأة تواجه بع�ش التحديات التي تتمحور حول الآتي: 
• ثقافة المجتمع، حيث اأن مجتمعنا مجتمع ذكوري والمراأة غير م�ستقلة بنف�سها 

وتابعة للرجل في كل قراراتها. 
م�ساريع  اإن�ساء  مثل  اقت�ساديًا  المراأة  دعم  بعدم  تتمثل  اقت�سادية،  معوقات   •

�سغيرة.
• معوقات �سيا�سية، حيث اأن الرجل يحتكر عملية �سنع ال�سيا�سات و�سنع القرار 

والمراأة مهم�سة �سيا�سيًا.
• تحديات قانونية، فقانون النتخاب )ال�سوت الواحد( هو ظلم للمراأة. 

• عدم ثقة المراأة بالمراأة، وبالتالي المراأة ل تعطي الفر�سة لنف�سها ولغيرها من 
الن�ساء في تحقيق طموحاتهن. 

وا�ستخل�ست اأن  المراأة بحاجة اإلى تطوير مهاراتها من خالل الدورات التي يعقدها 
النتخابية  الحمالت  اإدارة  في  مهارات  تكت�سب  اأن  واإلى  الدرا�سات،  مراكز  اأو  الحزب 

وك�سب التاأييد. 

وعر�ست د. ميرفت العبادي، رئي�سة القطاع الن�سائي في حزب ال�سورى، تجربتها 
ال�سابقة في حزب التيار الوطني الذي كانت ع�سوة فيه، واأ�سارت اإلى اأنه لم يتم دعمها 
نهائيًا، واإلى اأن المراأة تعتبر مجرد مكمل لعدد اأع�ساء الحزب، ول يتم دعمها في تنظيم 
ولكن  الحزب  دعمت  فالمراأة  الحزب،  في  المراأة  دور  تعزيز  �ساأنها  من  التي  الأن�سطة 
الحزب لم يبادر بالمقابل باأي �سيء، لكنها بعد اأن ان�سمت اإلى حزب ال�سورى اأ�سبحت 
مهارات  بتطوير  المعنية  المختلفة  الأن�سطة  تنظم  واأ�سبحت  الن�سائي،  القطاع  رئي�سة 

المراأة الحزبية. 
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اإليه،  ان�سمت  الذي  الحزب  خالل  من  المراأة  دعم  يمكن  باأنه  العبادي،  وترى 
بال�سماح لها باإن�ساء جمعية خيرية با�سم الحزب، حيث يزيد ذلك من الدعم الذي يمكن 
تقديمه للمراأة اقت�ساديًا و�سيا�سيًا، من خالل تعريف المراأة بالحزب اأكثر، وباآلية العمل 

ال�سيا�سي والحزبي. 

في  الن�سائي  القطاع  رئي�سة  الم�سري،  خلود  اأكدت  الوطني،  التحاد  حزب  ومن 
الحزب، باأن من التحديات التي تواجه المراأة اأنها ما زالت تقف وراء الرجل، فعندما يتم 
دعوة المراأة لالن�سمام اإلى اأي حــزب ل تنــ�سم اإل عندما ت�ستاأذن اأقــاربها وع�ســيرتها، 

ول تمتلك حق تقرير ما تريد، ومن الحلول المقترحة لهذه التحديات: 
• العمل على بناء وحدة درا�سات ا�ستراتيجية واجتماعية واقت�سادية، تتخ�س�ش 
بدرا�سة الم�ساكل والعقبات التي تواجه المراأة، والتي تحول دون و�سول المراأة 

اإلى دور كبير وفاعل في الأحزاب ال�سيا�سية.
• اأن يتم و�سع كوتا للمراأة في الحزب، للو�سول اإلى منا�سب قيادية.

ال�سيا�سي  دورها  حول  المراأة  عند  الوعي  لن�سر  العمل  وور�ش  الدورات  تكثيف   •
المهم، حيث اأن المراأة المثقفة �سيا�سيًا �سوف تحقق تغييرًا ملمو�سًا على واقع 

المراأة ككل. 

الحياة  الن�سائي في حزب  القطاع  ابت�سام راجح، م�سوؤولة  اأكدت  اأخرى،  ومن جهة 
العادات  تحكمها  المراأة  اأن  اأهمها  المراأة،  تواجه  كبيرة  ُمعيقات  هناك  اأن  الأردني، 
والتقاليد وهي تابعة للرجل، هذا عدا عن الخوف القابع خلف فكرة العمل الحزبي حيث 
قدم 70 ع�سوًا ا�ستقالتهم من حزب الحياة في الأغوار، وال�سبب هو اأن هوؤلء الأع�ساء 
عندما ي�سلون اإلى اأي من�سب اإداري يتم ا�ستثنائهم فور العلم باأنهم حزبيين.  والحل هنا 

يكمن في تكثيف البرامج التدريبية، وتعزيز دور المراأة في الأحزاب وفي المجتمع ككل.

اأما �سهير من�سور من حزب الجبهة الأردنية الموحدة، فترى اأن الحياة ال�سيا�سية 
وت�سكيل الأحزاب م�سموح العمل بهما بكل رحابة �سدر لكن ما اأن تت�سكل هذه الأحزاب 
حتى يو�سع في طريقها عقبات كثيرة، ويعود ذلك لعــدم دعم الأحزاب، والأحزاب التي 

ما زالت �سامدة ف�سمودها ذاتي. 
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ومن جهة اأخرى، هناك رعب ا�سمه القب�سة الأمنية التي ت�سكل تحديًا كبيرًا للن�ساء 
قرارها  ويجعل  المراأة  يقيد  الذي  الجتماعي  الموروث  عن  عدا  لالأحزاب،  المن�سمات 
وذاتها مرهونًا بالرجل. وت�ساءلت من�سور عن دور وزارة التنمية ال�سيا�سية، واعتبرت اأنه 

ل يوجد دور فعال لها فيما يخ�ش دعم الأحزاب.

واأعربت من�سور عن قناعتها باأن الحل هنا يكمن في التحرر من القيود الجتماعية، 
وتطوير المناهج الدرا�سية، بحيث يتم ن�سر الوعي حول الم�ساركة ال�سيا�سية منذ المراحل 
الإعدادية مرورًا بالمرحلة الثانوية والجامعات، وال�سماح للطلبة بممار�سة العمل ال�سيا�سي 

في الجامعات. وتنظيم ور�ش عمل لتمكين المراأة في الن�سمام لالأحزاب ال�سيا�سية. 

وترى د. اإح�سان النعيمات ع�سو مجل�ش ال�سورى في حزب الو�سط الإ�سالمي، باأن 
نظام الأحزاب ما زال نظام الحزب الواحد، وهي اأحزاب اأ�سخا�ش ولي�ست اأحزاب برامج 
والإقناع  الخطابة  ال�سيا�سي ومهارات  الوعي  واأن هناك �سعفًا في  اأهداف عامة.  تخدم 

لدى الأحزاب. ودعت اإلى تجاوز هذه التحديات من خالل: 
• تعزيز الوعي ال�سيا�سي الذي يجب اأن يبداأ من مراحل الدرا�سة المتو�سطة والثانوية، 
لن�سر الثقافة ال�سيا�سية وال�سعي نحو تغيير المناهج ب�سكل جدي، لأن المراأة تبذل 
ال�سيا�سي،  العمل  طبيعة  لفهم  لأبنائها  وتربيتها  عملها  اإلى  اإ�سافة  كبيرًا  جهدًا 
اأ�سهل  وبالتالي لو كانت تملك الثقافة ال�سيا�سية منذ المراحل الدرا�سية �سيكون 

عليها العمل في الأحزاب.
• تنظيم لقاءات مع خبرات  ن�سائية عربية واإقليمية لال�ستفادة من التجارب الأخرى.

ور�ش عمل تو�سح اأ�سا�سيات العمل الحزبي وال�سيا�سي. • تنظيم 

ومن حزب البلد الأمين، تحدثت د. ناريمان يون�س عن ال�سعوبات التي تواجهها 
المراأة، خا�سة اأن الحزب ما زال حديث الولدة، وهناك خوف من الن�سمام لالأحزاب، 
واأن المراأة ل تمتلك قرارها بنف�سها بل تقبع خلف الرجل بكل ما يقرره. وترى اأن الحزبيات 

بحاجة اإلى تعزيز وعيهن بدورهن الحزبي وال�سيا�سي. 
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الملحق رقم )4(

 قائمة الأحزاب

�سنة التاأ�سي�س ا�سم احلزب 
1992حزب جبهة العمل الإ�سالمي 

1993حزب ال�سعب الدميقراطي الأردين )ح�سد( 
1993 حزب دعاء

1993حزب البعث العربي التقدمي
1993حزب الوحدة ال�سعبية الدميقراطي الأردين 

1993حزب البعث العربي ال�سرتاكي الأردين 
1993احلزب ال�سيوعي الأردين 

1995احلزب الوطني الد�ستوري 
1997حزب احلركة القومية 

2001حزب الرفاه 
2001حزب الو�سط الإ�سالمي 

2002حزب الر�سالة 
2007احلزب الوطني 

2007حزب اجلبهة الأردنية املوحدة
2008حزب احلياة 

2009حزب احلرية وامل�ساواة
2009حزب العدالة والتنمية 

2009 حزب التيار الوطني 
2011حزب الحتاد الوطني 
2011حزب ال�سباب الوطني 

2012حزب جبهة العمل الوطني 
2012حزب العدالة والإ�سالح 

2012حزب الإ�سالح والتجديد الأردين )ح�ساد( 
2012حزب الإ�سالح

2013حزب التجمع الوطني الدميقراطي الأردين )تواد(
2013احلزب العربي 
2013حزب الفر�سان

2013حزب م�ساواة
2013حزب ال�سهامة

2013حزب اأردن اأقوى
2014حزب ال�سورى

2014حزب الأن�سار 
2014حزب العدالة الجتماعية

2014حزب البلد الأمني
2015حزب الوفاء الوطني






