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دور التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية يف متكني الن�ساء من الو�صول ل�صناعة القرار

تقديم
يعترب مركز �ش�ؤون املر�أة من امل�ؤ�س�سات الن�سوية الرائدة يف �إعداد وتنفيذ درا�سات و�أبحاث تركز على ق�ضايا املر�أة الفل�سطينية
يف العديد من املجاالت� ،سواء ال�سيا�سية �أو االجتماعية �أو التنموية ،ومنذ ن�ش�أته يف العام  1991واليزال م�ستمرا يف
عمله البحثي ،حيث راكم الع�رشات من الأبحاث والدرا�سات التي تهدف لتحليل وت�شخي�ص واقع املر�أة الفل�سطينية،
حتديدا يف قطاع غزة ،للتمكن من تقدمي البيانات والإح�صاءات الالزمة للم�ؤ�س�سات الأهلية والن�سوية ،واملهتمة بالعمل
لأجل حت�سني هذا الواقع.
وتطلع مركز �ش�ؤون املر�أة – برنامج الأبحاث واملعلومات -هذا العام �إىل حتفيز �شبان و�شابات يف جمال البحث العلمي ،حيث
فر�صا بحثية للعمل على �إعداد درا�سات تخ�ص ال�ش�أن ال�سيا�سي واملعريف لق�ضايا وم�شكالت املر�أة الفل�سطينية
طرح
ً
مقرتحا ،مت ت�شكيل جلنة ا�ست�شارية لت�ساهم يف اختيار العناوين البحثية الأكرث احلاحا و�أهمية� ،إذ مت اختيار
13
تقدم
حيث
ً
 4عناوين وهي:
الدرا�سة الأوىل“ :دور املر�أة يف الثورات العربية وانعكا�سها على املر�أة الفل�سطينية” ،الدرا�سة الثانية بعنوان“ :دور التنظيمات
واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية يف متكني الن�ساء من الو�صول ل�صناعة القرار” ،الدرا�سة الثالثة�“ :أثر ا�ستخدام
�شبكات التوا�صل االجتماعي على تناول ق�ضايا املر�أة االجتماعية من وجهة نظر الإعالميني يف قطاع غزة” ،والدرا�سة
الرابعة ”:امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية يف احليز العام واخلا�ص”.
وتعترب هذه الفر�ص الأوىل للباحثات والباحثني للعمل مع مركز �ش�ؤون املر�أة ،حيث يتطلع مركز �ش�ؤون املر�أة �إىل ا�ستقطاب
باحثات وباحثني �شباب ميكنهن من خو�ض املجال البحثي بثقة �أكرب مع تقدمي كافة امل�ساهمات اللوج�ستية واملعرفية.
وال ي�سعنا يف هذا املقام �إال تقدمي ال�شكر اجلزيل لأع�ضاء اللجنة اال�ست�شارية ملا قدموه من ا�ست�شارات للباحثات والباحثني
طيلة فرتة العمل البحثي ،ونخ�ص بالذكر د .نا�رص �أبو العطا �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة الأق�صى ،والكاتب �أ.
طالل عوكل� ،أ� .آمال �صيام مديرة مركز �ش�ؤون املر�أة.
كما ن�أمل �أن ت�ستفيد املكتبة الن�سوية والعربية من هذه الأبحاث احلديثة ،و�أن ت�شكل �سندا للجهات �صانعة القرار،
لتح�سني وتطوير �آليات وبرامج عمل تتنا�سب مع واقع الن�ساء احلايل.
هداية �شمعون
من�سقة برنامج الأبحاث واملعلومات
ّ
مركز �ش�ؤون املر�أة -غزة
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ملخص تنفيذي
مقدمة:

ت�أتي �أهمية البحث للتعرف على الدور الذي تقوم به التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية يف تعزيز دور املر�أة ومتكينها من الو�صول ل�صناعة
القرار ،والوقوف على التحديات التي تواجه املر�أة وحتول دون تقلدها املواقع الهامة داخل التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية ،ويكون �إ�ضافة
يف ظل حمدودية الأبحاث التي تطرقت لو�ضعية الن�ساء داخل التنظيمات ال�سيا�سية ودورها يف �صناعة القرار احلزبي.
لذا ا�ستهدف البحث فئة الن�ساء النا�شطات يف التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية وقادتها من الرجال والن�ساء املتواجدين
يف قطاع غزة.
واعتمد البحث املنهج الو�صفي التحليلي الذي يتنا�سب مع هذا النوع من الدرا�سات ،مع ا�ستخدام �أداتني بحثيتني وهما جمموعات
العمل املركزة ،واملقابالت املعمقة.
ومتحور ال�س�ؤال الرئي�س للبحث حول “هل تقوم التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية يف متكني الن�ساء من �صناعة القرار”؟

�أهم النتائج:

•تراجع دور التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية يف العمل الوطني الناجم عن متغريات �أهمها االحتالل ،وعدم اال�ستقرار ،واتفاق �أو�سلو
واالنق�سام واحل�صار ،وانعك�س هذا الرتاجع على م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية.
•مل تعك�س م�شاركة الن�ساء يف التنظيمات ال�سيا�سية الدور احلقيقي للمر�أة ،ومل ترتق ل�صناعة القرار داخل التنظيم؛ وذلك يعود
لقلة متثيل املر�أة يف الهيئات حيث تراوحت ن�سبة م�شاركة الن�ساء يف �صناعة القرار داخل التنظيمات من (.)% 4-19
•عدم قيام معظم التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية بتطوير �أنظمتها الداخلية منذ ع�رشات ال�سنني ،وتن�صلها من املواثيق التي
وقعت عليها ب�ش�أن تطوير م�شاركة املر�أة داخلها.
•تفاوت م�شاركة الن�ساء يف الهيئات القيادية من تنظيم لآخر و�أن م�شاركة املر�أة تت�سع يف القاعدة وتنخف�ض يف قمة الهرم،
و�سجلت املر�أة �أو�سع ح�ضور لها يف �صناعة القرار احلزبي يف االحتاد الدميقراطي الفل�سطيني (فدا) ،حيث و�صلت ن�سبة م�شاركتها
( ،)% 40و�سجلت �أدنى متثيل يف حركة فتح.

�أهم التو�صيات:

على التنظيمات ال�سيا�سية �أن تعمل على تطوير �أنظمتها الداخلية مبا ي�ضمن تعزيز ومتكني م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية فيها.
•رفع ن�سبة متثيل الن�ساء داخل مواقع �صناعة القرار داخل التنظيمات من خالل ن�سبة من�صفة وملزمة يتم ت�ضمينها يف النظام
الداخلي.
•ت�أهيل كوادر ن�سوية �شبابية للقيام بدورهن الوطني واملجتمعي ،و�ضخ دماء جديدة �ضمن الهياكل التنظيمية للتنظيمات
ال�سيا�سية.
•العمل على دميومة برامج التمكني ال�سيا�سي للمر�أة املنفذة من قبل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وعدم رهنه بالتمويل اخلارجي.
•العمل على تغيري �أمناط التن�شئة االجتماعية من خالل �إعداد برامج تربوية وتوعوية يف جمال النوع االجتماعي وحقوق املر�أة.
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املقدمة:

تعد امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة عن�رصا ً مهما ً يف بناء الوطن ،ويف تطوير �آليات احلكم ال�صالح كمفهوم بات قيد التداول يف املحافل
الدولية ويف بلدان دول العامل املتقدمة .
وتُطالب العديد من املنظمات الدولية حكومات دول العامل الثالث بتمكني املر�أة �سيا�سيا ً ومنحها دورا ً �سيا�سيا ً رائدا ً ي�صل �إىل �أعلى
املراتب القيادية يف الدول حيث طالبت الأُمم املتحدة العديد من الدول العربية باحرتام حقوق املر�أة و�إلغاء كافة �أ�شكال التمييز �ضدها لذا
وقعت نحو( )21دولة عربية على �أَهم االتفاقيات الدولية يف جمال حقوق املر�أة وهي اتفاقية “�سيداو” التي �صدرت من قبل الأمم املتحدة
يف عام(  )1979من �أجل الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
بالن�سبة للمر�أة الفل�سطينية فتعد م�شاركتها ذات خ�صو�صية تنبع من خ�صو�صية الو�ضع ال�سيا�سي والن�ضايل الفل�سطيني
و�إ�سهامات املر�أة التاريخية فيه ،ال�سيما �أن املر�أة الفل�سطينية خا�ضت مراحل الن�ضال الوطني املختلفة �ضد االحتالل الإ�رسائيلي ومازالت
م�ستمرة يف العطاء على الرغم من املعاناة وال�ضغوطات التي تعاين منها خا�صة يف ظل الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية الناجمة
عن احل�صار والتي حتد من الفر�ص املتاحة لتنمية ودعم املر�أة الفل�سطينية يف العديد من املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية،
لذا �سعت الباحثتان �إىل �إعداد هذا البحث الذي يناق�ش دور التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية يف متكني املر�أة الفل�سطينية من الو�صول
�إىل مراكز �صنع القرار داخل التنظيمات ال�سيا�سية.
وا�ستهدف البحث الن�ساء النا�شطات يف التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية وقادتها من الرجال والن�ساء املتواجدين يف
قطاع غزة.
وتنبع �أهمية م�شاركة املر�أة داخل التنظيمات ال�سيا�سية من �أهمية الدور الذي تلعبه تلك التنظيمات يف ت�شكيل الوعي ال�سيا�سي
والتغري االجتماعي للن�ساء والرجال على حد �سواء و من خاللها ت�ساهم باالرتقاء بالقوانني ال�سارية �إىل امل�ستوى املطلوب وذلك ل�ضمان
م�ساواة الن�ساء مع الرجال يف املجتمع الفل�سطيني خا�ص ًة و�أن م�ستوى تقدم املجتمعات يقا�س مبدى انخراط الن�ساء يف احلياة
ال�سيا�سية والعامة و�أن انخراط املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية وم�شاركتها يف �إدارة ال�ش�أن العام هو حق من حقوقها الأ�سا�سية التي كفلتها
ال�رشعية الدولية والقوانني الوطنية ال �سيما و�أن هذه امل�شاركة لها دور يف عملية حتقيق التنمية ال�شاملة القائمة على امل�شاركة
الفعلية واحلقيقية للمر�أة جنبا ً �إىل جنب مع الرجل.

�أهمية البحث:

تكمن �أهمية البحث يف كون معظم الدرا�سات ال�سابقة و�أوراق العمل البحثية التي قُدمت خالل عدة م�ؤمترات تتحدث عن �ضعف
تواجد املر�أة داخل التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية رغم الولوج املبكر للمر�أة يف احلقل الوطني وال�سيا�سي و�أن هناك معيقات حتول من
دون م�شاركة املر�أة بفعالية داخل التنظيمات ال�سيا�سية ،حيث ات�ضح من خالل القراءة والتحليل واملناق�شة� ،أن معظم التنظيمات
ال�سيا�سية ال تحُ فز عمليا ً على م�شاركة املر�أة يف �صناعة القرار داخل تنظيماتها ،على الرغم من �أن �أنظمة هذه التنظيمات حت�ض
ب�شكل مكتوب على امل�شاركة ،وعدم التمييز يف الو�صول ل�صناعة القرار بني اجلن�سني ،عدا عن ذلك �أن كل من وثيقة اال�ستقالل والقانون
الأ�سا�سي الفل�سطيني كفال للمر�أة احلق يف امل�شاركة ب�شكل كامل مثل الرجل ،وكذلك �ضمنت االتفاقيات الدولية هذا احلق ومنها
اتفاقية “�سيداو” وقرار(  )1325وغريها من القرارات الأخرى.
لذا ترى الباحثتان �أن هناك �رضورة للبحث ودرا�سة جممل العوامل والعنا�رص التي من �ش�أنها �أن تو�ضح م�ستوى م�شاركة املر�أة يف �صناعة
القرار وماهية هذه امل�شاركة والأ�سباب التي حتول دون تقلد الن�ساء املواقع القيادية العليا يف التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية و�سبل
تطوير هذه امل�شاركة كي ترتقي حلجم وم�شاركة وتواجد املر�أة يف املجتمع.
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�أهداف البحث :

يهدف البحث �إىل:
•التعرف على دور التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية يف متكني الن�ساء من �صناعة القرار.
•التعرف على الأ�سباب التي حتد من م�شاركة الن�ساء بفعالية داخل التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية.
•الوقوف على التحديات واملعيقات ال�سيا�سية واالجتماعية والذاتية التي تواجه املر�أة داخل التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية والتي
حتول دون و�صولها �إىل مواقع �صنع القرار.
•اخلروج بتو�صيات ومقرتحات من �ش�أنها �أن تعزز ومتكن موقع املر�أة يف العمل التنظيمي احلزبي.
•يكون البحث مرجعا ً للباحثني/ات واملهتمني/ات بالق�ضايا ال�سيا�سية وم�شاركة املر�أة على وجه اخل�صو�ص وطلبة اجلامعات .
•�أن ي�ساعد مركز �ش�ؤون املر�أة يف غزة يف عملية ر�سم ال�سيا�سات وو�ضع اخلطط والربامج التي تتعلق بالتمكني ال�سيا�سي للن�ساء.

م�شكلة البحث و�أ�سئلته :
هل تقوم التنظيمات ال�سيا�سية الفل�سطينية بتمكني و�صول الن�ساء �إىل مواقع �صناعة القرار؟

ويتفرع من ال�س�ؤال الرئي�س للبحث عدة �أ�سئلة فرعية تتمحور يف التايل:
1 .1ما الأدوار التي تتقلدها املر�أة داخل التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية؟
2 .2هل ت�ساهم التنظيمات ال�سيا�سية يف �إ�رشاك الن�ساء يف �صناعة القرار احلزبي؟
3 .3هل تطبق التنظيمات ال�سيا�سية ما جاء يف �أنظمتها الداخلية واملواثيق التي وقعتها ب�ش�أن تطوير م�شاركة الن�ساء يف �صناعة
القرار؟
4 .4هل تتبنى التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية ر�ؤية تقدمية جتاه دعم وم�ساندة ق�ضايا املر�أة؟
5 .5ما دور املر�أة يف حوارات امل�صاحلة الوطنية امل�شاركة فيها قادة التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية؟
6 .6ما العالقة بني التنظيمات ال�سيا�سية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين؟
7 .7ما دور الأطر الن�سائية التابعة للتنظيمات ال�سيا�سية يف دعم ق�ضايا املر�أة؟
8 .8ما الآليات التي ت�ستخدمها التنظيمات يف ا�ستقطاب الأع�ضاء؟
9 .9هل ت�ؤمن التنظيمات ال�سيا�سية بتدافع الأجيال داخلها؟
1010ما املعيقات التي حتد من م�شاركة املر�أة يف مواقع �صنع القرار داخل التنظيمات ال�سيا�سية؟

منهجية البحث :

اعتمد البحث على املنهج الو�صفي التحليلي املنا�سب لهذا النوع من الدرا�سات ،والذي يعتمد على التحليل والبحث املعمق ملو�ضوع
الدرا�سة.

معيقات البحث:

واجهت الباحثتني بع�ض املعيقات التي تتمثل يف:
�ضعف جتاوب ن�شطاء املجتمع املدين والأكادمييني يف امل�شاركة يف جمموعة العمل املركزة اخلا�صة بهما ،وعدم التزامهم باملواعيد.
عدم وجود �إح�صاءات رقمية موثقة حول ن�سبة متثيل املر�أة يف جميع الهيئات التنظيمية نتيجة ت�أخر معظم التنظيمات يف عقد
م�ؤمتراتها العامة وحالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني.

�أدوات البحث:

جمموعات العمل املركزة :اعتمد البحث على تنظيم �أربع جمموعات عمل مركزة ،حيث �ضمت املجموعة الأوىل قيادات من ال�صف الأول
املنتمني �إىل خم�سة تنظيمات �سيا�سية ،وهي (فتح وحما�س واجلبهة ال�شعبية واجلبهة الدميقراطية وحزب فدا) ،واملجموعة الثانية �شملت
ممثالت عن الأطر الن�سوية من جميع حمافظات القطاع ونا�شطات يف العمل الن�سوى واملجموعة الثالثة �ضمت �أكادمييني/ات ون�شطاء
جمتمع مدين من حمافظات خمتلفة من القطاع ومن �أعمار خمتلفة ،واملجموعة الرابعة ت�شمل ن�ساء ع�ضوات لأحزاب �سيا�سية
خمتلفة .وتراوحت �أعداد امل�شاركني/ات يف املجموعات من ( )8-12م�شارك وم�شاركة .من مناطق خمتلفة من القطاع ومن �أعمار خمتلفة
من اجلن�سني وتنوع يف اخلربات والتخ�ص�صات العلمية.
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املقابالت املعمقة :مت �إجراء ع�رش مقابالت معمقة مع قادة التنظيمات ال�سيا�سية يف قطاع غزة من ال�صف الأول والثاين للقيادة� .شملت
ن�ساء ورجال من معظم التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية وهي حركة املقاومة الإ�سالمية –حما�س ،-حركة التحرير الوطني الفل�سطيني
– فتح -اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،اجلبهة الدميقراطية ،حزب ال�شعب ،جبهة الن�ضال ال�شعبي ،املبادرة الوطنية ،اجلبهة العربية
الفل�سطينية واالحتاد الدميقراطي الفل�سطيني – فدا -وحركة اجلهاد الإ�سالمي.

عينة البحث:

ا�ستهدف البحث ب�شكل مبا�رش الن�ساء الفل�سطينيات املنت�سبات للتنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية و النا�شطات الن�سويات
يف الأطر الن�سوية التابعة للتنظيمات الفل�سطينية يف قطاع غزة.

حدود البحث:

حتدد النطاق اجلغرايف للبحث يف حمافظات قطاع غزة اخلم�س وي�أتي احلد الزمني لهذا البحث بدءا ً من عام (  )1978وهي بداية ت�شكيل
الأطر الن�سوية التابعة للتنظيمات ال�سيا�سية وبدء ت�أطري م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية حتى عام ( .) 2013

م�صطلحات البحث:

التمكني :عبارة عن عمليات م�ستمرة من املقاومات والتحديات من قبل املجموعات الأقل قوة �أو القطاعات املهم�شة وهو ما ي�ؤدي �إىل
�إحداث تغيري يف درجات اال�ستحواذ على القوة ،وهو ال يعالج النتائج ال�سلبية الناجمة عن الت�سلط والهيمنة فقط بل ي�ستهدف �أي�ضا ً
1
تغري طبيعة القوى النظامية التي تعمل على الإق�صاء والتهمي�ش والظلم وتبديل اجتاهها �أي �أنه تغيري �شامل يف عالقات القوة.
التمكني ال�سيا�سي :هو عملية مركبة تتطلب تبني �سيا�سات و�إجراءات وهياكل م�ؤ�س�ساتية وقانونية بهدف التغلب على �أ�شكال
عدم امل�ساواة و�ضمان الفر�ص املتكافئة للأفراد يف ا�ستخدام موارد املجتمع ويف امل�شاركة ال�سيا�سية حتديداً .لي�س الق�صد من التمكني
امل�شاركة يف النظم القائمة كما هي عليه ،بل العمل احلثيث لتغيريها وا�ستبدالها بنظم �إن�سانية ت�سمح مب�شاركة الغالبية يف ال�ش�أن
العام و�إدارة البالد ويف كل م�ؤ�س�سات �صنع القرار �ضد هيمنة الأقلية املتنفذة.2
التنظيم ال�سيا�سي :هو جمموعة من النا�س من ذوي االجتاه الواحد والنظرة املتماثلة واملبادئ امل�شرتكة والهدف املتفق عليه ي�سعون بوعي
وعمق و�إ�رصار لتحقيق الأهداف التي ي�ؤمنون بها ،و�أن ي�سودوا بنظرتهم ومبادئهم وهم قادرون فعال ً على �أن يعملوا وين�شطوا ن�شاطا ً
�سيا�سيا ً م�ستمرا ً يف �سبيل حتقيق الأهداف املتفق عليها ،ويرتبطون ببع�ضهم البع�ض وفقا ً لقاعدة �أو قواعد تنظيمية مقبولة من
جانبهم حتدد عالقتهم و�أ�سلوبهم وو�سائلهم يف العمل والن�شاط التنظيمي.
الإطار الن�سوي :هو ج�سم �أن�ش�أته التنظيمات ال�سيا�سية مع نهاية ال�سبعينيات بهدف التعاطي مع ق�ضايا املر�أة من وجهة نظر ن�سوية
قائمة على تعزيز حقوق املر�أة داخل التنظيمات على قاعدة امل�ساواة والعدالة وعدم التمييز على �أ�سا�س اجلن�س ويقوم الإطار بتنظيم
الفعاليات اجلماهريية وال�شعبية وعملية التح�شيد.
امل�شاركة ال�سيا�سية :هي جممل الن�شاطات التي تهدف �إىل الت�أثري على القرارات التي تتخذها اجلهات املهمة يف �صنع القرار )ال�سلطة
التنفيذية ،والت�رشيعية ،والأحزاب( ،وت�شمل هذه الن�شاطات :الت�صويت النتخاب املمثلني يف امل�ستويات كافة؛ امل�شاركة يف احلمالت
االنتخابية للمر�شحني؛ االن�ضمام والعمل يف الأحزاب ال�سيا�سية؛ امل�شاركة يف الن�شاطات املختلفة املتعلقة باملجتمع املحلي؛ وامل�شاركة
يف الن�شاطات ال�سيا�سية غري التقليدية كاملظاهرات وامل�سريات والكتابة يف ال�صحف بالإ�ضافة للرت�شح للمجال�س االنتخابية وتبو�ؤ املراكز
3
ال�سيا�سية بالتعيني يف خمتلف م�ستويات ال�سلطة.
ً
الهيئة املحلية :تعرف الهيئة املحلية بوحدة احلكم املحلي يف نطاق جغرايف �إداري معني تكون حدوده وفقا للخرائط الهيكلية املعتمدة
4
ح�سب الأ�صول.
	1املعهد العربي للتخطيط بالكويت ،متكني املر�أة :امل�ؤ�رشات والأبعاد التنموية 2008،بالإمكان الإطالع على الرابط التايلhttp://www.arabapi.org/delivery/develo p :
bridge72pdf
2

غالم ،فريدة ،حقوق املر�أه وم�ساواتها الكاملة يف كافة املجاالت ،احلوار املتمدن ،العدد 1341

3

اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،املر�أة يف احلياة العامة2010 ،

4

قانون انتخابات جمال�س الهيئات املحلية رقم ( )10ل�سنة 2005

دور التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية يف متكني الن�ساء من الو�صول ل�صناعة القرار

المبحث الثاني

التنظيمات والحركات السياسية في فلسطين
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نبذة تاريخية عن التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية:

ن�ش�أت التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية منذ الع�رشينيات منذ هذا القرن حيث فر�ضت ظروف االنتداب واالحتالل الإ�رسائيلي
وفقدان اال�ستقالل التي عا�شها ال�شعب الفل�سطيني منذ مطلع القرن نف�سه على كل جوانب حياة املجتمع ومن �ضمنها التنظيمات
واحلركات ال�سيا�سية.
وميكن القول �أن الق�ضية الأ�سا�سية التي فر�ضت نف�سها على هذه التنظيمات هي ق�ضية التحرر الوطني واحل�صول على اال�ستقالل
والتخل�ص من تبعية االحتالل وهذا ما ميزها عن التنظيمات ال�سيا�سية يف خمتلف �أنحاء العامل 1.ولقد متيزت الفرتة الواقعة بني
عا َمي( 1949و  ،)1969بظهور عدد من التنظيمات الفل�سطينية املنت�رشة على امتداد ال�ساحة العربية ،والتي ت�ؤكد ،يف جمموعها ،على
�رضورة �إبراز الذات الفل�سطينية.
فمعظم التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية ن�ش�أت يف ظروف خمتلفة وغري طبيعية عن الظروف وال�سياقات االجتماعية التي تن�ش�أ فيها
التنظيمات ال�سيا�سية يف دول العامل .حيث ارتبطت تلك الن�ش�أة بالواقع ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي والتاريخي الذي عانت منه
الق�ضية الفل�سطينية على مدار قرن من الزمان ،هذا الظرف اال�ستثنائي �أثر على �أداء وعمل تلك التنظيمات مبختلف �أبعادها وتوجهاتها
و�أمناطها وحتى يف عالقتها التبادلية مع املجتمع ،مما جعل الهم الوطني والتحرري لهذه التنظيمات يرتبع على قائمة �أجندتها احلزبية
مقابل �ضعف التفاتها للق�ضية االجتماعية والن�سوية والتي بقيت على الهام�ش والتعاطي معها حني ال�رضورة.
وينظر البع�ض لهذه احلالة اال�ستثنائية التي �أحاطت بن�ش�أة وتكون التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية؛ مربرا ً قويا ً لعدم
�أخذ تلك التنظيمات بالق�ضايا االجتماعية على ر�أ�س �أولوياتها ،وقد يكون هذا التوجه مربرا ً �إىل حد ما ،ولكن ذلك ال يعني �أبدا ً �أحقية
التنظيمات يف جتاهلها للق�ضايا االجتماعية وعلى ر�أ�سها الن�سوية ،خا�صة و�أن التنظيم ال�سيا�سي هو م�ؤ�س�سة ذات طابع اجتماعي
يرتبط بعالقات تبادلية تكاملية مع املجتمع الفل�سطيني ومن ال�رضورة عدم ترك الهم االجتماعي وتنحيته جانبا ً على ح�ساب الوطني
وال�سيا�سي ،ويجب الأخذ بعني االعتبار مو�ضوع التوازن عند طرح الق�ضايا ال�سيا�سية واالجتماعية حتى ال يطغى جانب على �آخر.
1
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وعلى الرغم من االختالفات بني التنظيمات الفل�سطينية يف التوجهات الأيديولوجية� ،إال �أن معظم التنظيمات ان�ضوت حتت لواء
منظمة التحرير الفل�سطينية ب�صفتها املمثل ال�رشعي الوحيد لل�شعب الفل�سطيني وقادت ن�ضاله من �أجل التحرر واال�ستقالل .ومع
توقيع اتفاقية �أو�سلو بني �إ�رسائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية عام( ،)1994ودخول ال�سلطة الفل�سطينية �إىل �أر�ض الوطن ،بد�أت مرحلة
جديدة من حياة ال�شعب الفل�سطيني عك�ست نف�سها على جممل جوانب حياته كما عك�ست نف�سها على التنظيمات ال�سيا�سية
الفل�سطينية التي وقع على عاتقها عملية التغيري وتطوير براجمها و�سيا�ساتها مبا يتالءم مع املرحلة .وترى الباحثة ( دنيا الأمل �إ�سماعيل)
�أنه بعد دخول ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية مناطق احلكم الذاتي� ،أعطت الفر�صة لل�شعب الفل�سطيني كي يعرب عن انتمائه احلزبي
لهذا التنظيم �أو ذاك ب�صورة علنية؛ لذلك مل ي�أت �صدفة ت�سارع ت�شكيل الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية غري �أن الأطروحة ال�سيا�سية
التي ينطلق �أو يقف على �أر�ضيتها �أي حزب قد اختلف واقعها .فاالتفاق �أو االختالف مع �أو�سلو �أ�صبح ال ي�شكل بال�رضورة عائقا ً �أمام
تعاطي التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية مع املرحلة اجلديدة ب�شكل ي�سمح لها بالتعبري عن ذاتها ومرحلتها دون �إخالل
بالق�ضايا الوطنية.
وترى الباحثتان �أن وجود وتعدد التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية يف �أي جمتمع من املجتمعات يعد ظاهرة �صحية ،وهي من الدالئل
وامل�ؤ�رشات على �صحة وعافية املجتمع وهي من �أركان و�أ�س�س الدولة الدميقراطية واحلكم ال�صالح.

�أهداف التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية:

جاءت معظم التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية منذ بداية القرن الع�رشين وحتى يومنا هذا يف �سياق الرد على التحديات
الناجمة عن اال�ستعمار الغربي وما تالها من �أزمة احلداثة وانهيار الدولة العثمانية ،ومواجهة امل�رشوع ال�صهيوين اال�ستيطاين .حيث مل
حتقق هذه الربامج لأي متايز يجعلها ت�شكل حمطات جذب جماهريية �إال بتوافر عدة عنا�رص ،منها �أن ت�شكل امتدادا ً �أيديولوجيا ً مهيمنا ً
�إقيلميا ً �أو عاملياً ،يتمثل يف دول قائمة �أو حركات كربى فاعلة لها القدرة على �إعطاء تف�سريات و�إجابات �سيا�سية وفكرية ،واللجوء �إىل
منذجة املبادئ والقيم الثقافية جلعلها يف متناول عامة النا�س وتبني مواقف حازمة يف مواجهة احلركة ال�صهيونية واالحتالل.
كما يفر�ض الواقع ال�سيا�سي الفل�سطيني على هذه القوى والتنظيمات دورا ً �أكرث لي�س فقط يف الو�صول �إىل اال�ستقالل ال�سيا�سي
و�إقامة الدولة الفل�سطينية ،بل الرتكيز على نيل احلقوق الوطنية يف عملية بناء املواطن الفل�سطيني ثقافيا ً و�سيا�سياً ،ويف ن�سج
التحالفات الدولية ،وتفعيل وتوجيه احلياة ال�سيا�سية الفل�سطينية نحو ت�شكيل قوة مانعة متنع ارتكاب االنتهاكات اجل�سيمة بحق
املواطن الفل�سطيني وتتدخل حلماية الأفراد وقت احلاجة� .إن اجلمع بني املهمتني :مهمة ر�ؤية وال�سعي �إىل حتقيق امل�صالح الوطنية العليا
لل�شعب الفل�سطيني ،وبناء املجتمع الفل�سطيني الدميقراطي و�إنهاء االحتالل للأرا�ضي الفل�سطينية وفقا ً لقرارات ال�رشعية الدولية،
ولبناء الدولة امل�ستقلة الدميقراطية 2.كما يرى الباحث (تي�سري حم�سني) “�أن احلركة الوطنية الفل�سطينية �شهدت داخل احلقل ال�سيا�سي،
ومن ثم النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ت�سارع الر�ؤى البديلة وعمليات �إحالل واحدة حمل �أخرى وا�شتباكها يف عمليات احلوار واملعار�ضة ال�سيا�سية
والتناف�س احلزبي يف خمتلف جوانبه ،فاالجتاه القومي �أ�صبح بديال ً للقيادة التقليدية ذات النزعة الع�شائرية ووطنية فتح مقابل االجتاه القومي املهمني
3
على قيادة منظمة التحرير و�أخريا ً �إ�سالمية حما�س يف مواجهة وطنية املنظمة منذ منت�صف ال�سبعينيات”.

برامج التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية وعالقتها باملر�أة

تُعرب برامج التنظيمات ال�سيا�سية املختلفة عن اخلطاب التنظيمي املوجه من ِقبلها للمر�أة .وب�إلقاء نظرة �رسيعة على ثالثة من الربامج
التنظيمية لبع�ض التنظيمات واحلركات الفل�سطينية التي تر�شحت لالنتخابات الت�رشيعية والتي �أجريت يف العام(  ،)2006جند ب�أن هناك
تفاوتا ً ملحوظا ً يف اخللفية الفكرية التي ينطلق منها كل تنظيم يف تعاطيه مع الق�ضايا الن�سوية؛ فحركة حما�س والتي تتبع فكر
حركة الإخوان امل�سلمني العاملية وم�ؤ�س�سها ال�شيخ ح�سن البنا �أ�س�س ق�سم الأخوات امل�سلمات وكانت �أول رئي�سة لهذا الق�سم هي
لبيبة �أحمد من م�رص و�أن�ش�أ لها معهد �أمهات امل�سلمني يف مدينة الإ�سماعيلية كما �أن اجلماعة ر�شحت �أكرث من مرة ن�ساء على قوائمها
االنتخابية مثل الدكتورة منال �أبو احل�سن والدكتورة مكارم الديري وجيهان احللفاوي يف م�رص ومرمي فرحات ومرمي �صالح يف فل�سطني
والدكتورة حياة امل�سيمي يف الأردن ،و�أن اجلماعة يف م�رص تنظر بعدم �أهلية املر�أة لرئا�سة الدولة ولكن ي�سمح لها بتقلد ما دون ذلك
من املنا�صب مبا فيها رئا�سة الوزراء 4.لذلك ا�ستمدت حركة حما�س بع�ض مبادئها من تعاليم ومبادئ حركة الإخوان امل�سلمني يف م�رص
فباالطالع على الربنامج ال�سيا�سي لكتلة التغيري والإ�صالح التابع حلركة حما�س والنابع من النظام الداخلي لها ،وجدت الباحثتان �أن
2

نا�رص ،عدوى ،منظمات املجتمع املدين الفل�سطينية ،بني مهمات تعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية ومتطلبات العمل مع حركات الت�ضامن الدويل ،جريدة حق العودة –العدد .29-30
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حمي�سن ،تي�سري ،النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني والتيار الثالث  -درا�سة بنيوية ،جامعة بريزيت� ،ص 3
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مو�سوعة ويكبيديا
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البند املتعلق باملر�أة الفل�سطينية �أ�شار يف �أكرث من بند على تركيزه و�سعيه نحو تعزيز القيم ال�سائدة حول املر�أة الفل�سطينية املرتبطة
بال�رشيعة الإ�سالمية ،والأدوار التقليدية املناطة بها ،والتي تعك�س من خاللها الثقافة االجتماعية ال�سائدة؛ ومل يكن هناك �أية �إ�شارة
وا�ضحة على نية احلزب يف العمل على تعزيز دورها يف امل�شاركة ال�سيا�سية ب�شكل عام ،مقابل �إ�شارة خجولة �إىل �أن احلركة تعترب املر�أة
الفل�سطينية �رشيكة يف اجلهاد والن�ضال 5،وجاء ذلك يف ت�رصيحات وردت لكل من النائب هدى نعيم وجميلة ال�شنطي اللتني �أكدتا فيها
�أن احلركة حتفز على م�شاركة املر�أة يف املجال ال�سيا�سي ،و�أن االهتمام بالن�ساء والر�ؤية جتاههن كانت ر�ؤية �إ�سرتاتيجية ،ولي�س فعال ً طارئا ً
�أو ردة فعل ،و�إمنا كان يخطط له يف �أوائل ال�سبعينيات لأن يكون هناك ج�سم ن�سائي مواز ٍ ومتكامل يف الأدوار و�أن ر�ؤية احلركة للن�ساء
وامل�شاركة يف برناجمها تعتمد على �أن �أي عمل جمتمعي ال بد و�أن تكون املر�أة جزءا ً منه ،و�أن �أي بناء ت�ستثنى منه الن�ساء يكون بنا ًء غري
متكامل؛ لأن املجتمع يقوم على املر�أة والرجل و�أن املر�أة منحت م�ساحات من امل�شاركة يف كافة امليادين ومنها ع�ضوية جمل�س ال�شورى
للحركة و�أن هذا التدرج �شكل ت�أثريا ً يف العمل ال�سيا�سي واحلركي الذي �أتاح للن�ساء امل�شاركة يف عملية اتخاذ القرار.
�أما الربنامج االنتخابي حلركة فتح ويف البند املتعلق باملر�أة الفل�سطينية �أي�ضا ً كان هناك غياب وا�ضح لنية احلزب على تطوير دور املر�أة
الفل�سطينية وتعزيزه يف ق�ضية امل�شاركة ال�سيا�سية واحلزبية مع بع�ض الإ�شارات والتي ميكن و�صفها بال�شعارات حول املطالبة بحماية
حقوق املر�أة ومنع التمييز �ضدها ،6وي�أتي الربنامج االنتخابي هذا امتدادا ً للنظام الداخلي للحركة والذي يرفع العديد من ال�شعارات
مثل “الكرامة الإن�سانية” و”حترير الإن�سان” خا�صة ما تواجهه املر�أة من متييز يعطل قدراتها الن�ضالية وم�ساهمتها الفاعلة يف كافة
امل�ستويات التنظيمية واحلركية 7،كل ذلك من دون وجود �آليات وا�ضحة حول �سبل تنفيذ ذلك �أو حتى �آليات تعزيز دور املر�أة يف احلركة
وهيئاتها املختلفة.
�أما بالن�سبة للي�سار الفل�سطيني فمن خالل االطالع على الربنامج االنتخابي لقائمة (�أبو علي م�صطفى) املمثلة للجبهة ال�شعبية
لتحرير فل�سطني وُيعد �أول الربامج التي جند فيها اهتماما ً جديا ً بالق�ضية الن�سوية ،وذلك ملا ت�ضمنه من ت�أكيد لي�س على حفظ احلقوق
للمر�أة الفل�سطينية فح�سب ،و�إمنا على �رضورة جت�سيد امل�ساواة بينها وبني الرجل على �أر�ض الواقع ،بالإ�ضافة �إىل و�ضوح الرغبة لدى احلزب
يف �سن الت�رشيعات واتخاذ اخلطوات واملبادرات للتوجه نحو ال�سياقات التي ميكن من خاللها تعزيز هذا التواجد الن�سوي الفاعل يف احلقول
االجتماعية كافة ،وذلك �ضمن الإ�شارة �إىل اخلطط التي �سيقوم التنظيم ببنائها لتنفيذ ر�ؤية التنظيم لو�ضع املر�أة الفل�سطينية يف
املجتمع.8
وي�أتي ذلك الربنامج من�سجما ً مع النظام الداخلي للجبهة ال�شعبية حيث ورد ذكر املر�أة يف بندين رئي�سني هما:املادة ال�سابعة والتا�سعة
ع�رش من النظام الداخلي والتي �أكدت اجلبهة على موا�صلة ن�ضالها من �أجل تو�سيع وتعزيز املكت�سبات واحلقوق املختلفة للن�ساء على
طريق امل�ساواة والتحرر االجتماعي وا�شرتاطها على الع�ضو “�أن يتخذ موقفا ً عمليا ً تقدميا ً من م�س�ألة املر�أة و�أن يلتزم مبمار�سة هذا
املوقف”.
فيما يعتمد االحتاد الدميقراطي الفل�سطيني (فدا) يف طرحه للق�ضايا االجتماعية والتعليمية والثقافية يف بند الدفاع عن حقوق املر�أة
وم�ساواتها حيث ي�ؤكد على( :يلتزم حزب “ فدا “ بالدفاع عن حقوق املر�أة وتعزيز م�شاركتها ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية يف املجتمع
ويف الهيئات القيادية وامل�ؤ�س�سات الر�سمية التنفيذية والت�رشيعية والق�ضائية ،و�رضورة �سن الت�رشيعات والقوانني التي ت�ضمن م�ساواتها
يف احلقوق مع الرجل وتنهي خمتلف �أنواع اال�ضطهاد واال�ستغالل والتمييز �ضدها يف العائلة والعمل وم�ؤ�س�سات املجتمع ،مبا يف ذلك
9
و�ضع قانون ع�رصي وتقدمي للأحوال املدنية وحماية حقوق الأ�رسة والأمومة).
من خالل النهج الفكري للتنظيمات ال�سابقة ترى الباحثتان �أن التنظيمات الدميقراطية والي�سارية تتقارب يف نهجها الفكري جتاه ق�ضية
امل�ساواة يف احلقوق والواجبات للمر�أة القائمة على عدم التمييز وتعطي انطباعا ً تقدميا ً جتاه ق�ضية املر�أة ومتكينها من �صناعة القرار،
و�أن التنظيمات الوطنية العلمانية تبنت نف�س النهج ولكن عند التطبيق تربز الفجوة ما بني النظري والتطبيق على �أر�ض الواقع وهذا
5

الربنامج ال�سيا�سي لكتلة التغيري والإ�صالح 2006
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الربنامج االنتخابي حلركة فتح 2006
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النظام الداخلي حلركة فتح

8

الربنامج االنتخابي لقائمة ال�شهيد �أبو علي م�صطفى 2006

9

النظام الداخلي الإحتاد الدميقراطي الفل�سطيني «فدا»

دور التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية يف متكني الن�ساء من الو�صول ل�صناعة القرار

يعطى دالالت يف ر�ؤية التنظيمات ال�سيا�سية املختلفة لق�ضية املر�أة ،ويرتبط هذا التفاوت باخللفية الفكرية والعقائدية التي ينتمي
�إليها التنظيم ال�سيا�سي.

مراحل م�شاركة املر�أة الفل�سطينية يف احلياة ال�سيا�سية واحلزبية:

مل يعد احلديث عن م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية من قبل الرتف الفكري بقدر ما هو �أ�صبح واقعا ً يفر�ض نف�سه على ال�ساحة
الفل�سطينية طوال احلقب املا�ضية وحتى وقتنا الراهن انطالقا ً من �أهمية م�شاركة املر�أة يف �صياغة م�ستقبلها ال�سيا�سي بالتوازي
مع م�شاركة الرجل من �أجل الو�صول للوحة فنية متكاملة املعامل ت�ستطيع من خاللها �أن توجد لها مكانا ً يليق بت�ضحياتها وعطائها
على مر التاريخ ،فلم تعد م�شاركة املر�أة الفل�سطينية م�شاركة رقمية بقدر ما تطمح �أن تكون �رشيكا ً رئي�سا ً وفاعال ً على قاعدة امل�ساواة
والعدالة وال�رشاكة يف القرار �أ�سوة بالن�ضال.
و�سجلت املر�أة الفل�سطينية ح�ضورا ً فاعال ً يف كل املحطات الن�ضالية منذ االنتداب الربيطاين مرورا ً مبقارعة ومواجهة االحتالل حيث
تنوعت �أ�شكال م�شاركتها يف عمليات الن�ضال الوطني بدءا ً من العمل اخلريي والإغاثة وت�شكيل االحتادات وامل�ؤ�س�سات لتنطلق فيما بعد
للعمل الفدائي وهناك مناذج يعج بها التاريخ لنماذج من احلركة الوطنية اللواتي قُدن الكفاح امل�سلح بعد انطالقة الثورة الفل�سطينية
وت�أ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية كممثل �رشعي وحيد لل�شعب الفل�سطيني يف الوطن وال�شتات� ،أمثال خالدة جرار ،وليلى خالد،
ودالل املغربي ،عاي�شة عودة ،فاطمة الربناوي وغريهن ،لت�شهد هذه احلقبة مرحلة جديدة من مراحل الن�ضال والتحرر الوطني ويف نهاية
ال�سبعينيات ومع ن�ضج ووعي املر�أة ب�أهمية م�شاركتها ال�سيا�سية� ،شكلت جمموعة من الن�ساء الطليعيات �أطر �أو احتادات اللجان
الن�سوية غلب الطابع ال�سيا�سي على عملها مثل :احتاد جلان العمل الن�سائي الذي بادرت �إىل �إن�شائه اجلبهة الدميقراطية عام ( ،)1978جلنة
املر�أة العاملة التي �أن�ش�أها احلزب ال�شيوعي الفل�سطيني عام ( ،)1980وجلنة املر�أة الفل�سطينية التابعة للجبهة ال�شعبية عام ( ،)1981
وجلان املر�أة للعمل االجتماعي عام ( )1982التابعة حلركة فتح ،واحتاد جلان كفاح املر�أة عام (  ،)1988واحتاد جلان املر�أة الفل�سطينية للعمل
10
املوحد عام ( ،)1989واحتاد جلان العمل الن�سائي الذي كان موجودا ً منذ عام(.)1978
وقد عربت لوائح تلك الأطر عن م�ضامني دميقراطية ربطت فيها العمل الوطني باالجتماعي من �أجل تعزيز دور احلركة الن�سوية داخل
احلركة الوطنية مما �ساهم يف ات�ساع قاعدتها ال�شعبية .ومع اندالع االنتفا�ضة الأوىل عام ( )1987يف ال�ضفة الفل�سطينية وقطاع غزة
حيث �ساهمت املر�أة الفل�سطينية وب�شكل ملحوظ يف كافة الفعاليات الكفاحية وكان من بني الن�ساء ال�شهيدات واجلريحات والأ�سريات،
حيث تقدمت الن�ساء ال�صفوف الأوىل يف املظاهرات واملواجهات وكان لها دور ريادي يف قيادة وت�سيري ن�شاطات االنتفا�ضة وعلى �صعيد
دورها املجتمعي املقاوم الذي برز من خالل انخراطها بالأطر الن�سوية ،والأحزاب ال�سيا�سية ،والأن�شطة النقابية والطالبية ،واملقاومة
امل�سلحة والعمل الفدائي ،واملقاومة املدنية ...وقد برزت يف تلك الفرتة جمعيات ن�سوية ذات طابع تنموي وتوجهات دولية لعبت فيما بعد
دورا ً مهما ً يف حتديد م�سار احلركة الن�سوية ومطالبها.
و�شهدت ال�سنوات الأوىل لالنتفا�ضة زخما ً لن�شاطات املنظمات الن�سوية من حيث العدد املنت�سب لهذه املنظمات ،فات�سعت دائرة عملها
لت�صل �إىل �أو�سع قطاع �شعبي يف كافة املناطق وبذلك متكنت من احل�صول على الدعم ال�شعبي والدويل وبف�ضل التن�سيق بينها والعمل
امل�شرتك ا�ستطاعت حتقيق الكثري من الأهداف ومنها بناء كادر ن�سوي وا ٍع لق�ضاياه ميتلك اخلربة والرعاية واملقدرة على التحري�ض واالت�صال
ما مكنهن من طرح ق�ضاياهن عرب جمموعة من الربامج التي �ساهمت يف نقل ق�ضية املر�أة من كونها ق�ضية تتعلق بالن�ساء لق�ضية
11
جمتمعية.
وت�شري الأدبيات الفل�سطينية يف االنتفا�ضة الفل�سطينية الأوىل ( )1987التي �شهدت �أول حترك �شعبي جامع للفل�سطينيني رجاال ً ون�سا ًء
�ضد االحتالل الذي �أنكر حقوق ال�شعب الفل�سطيني ،حيث جنحت االنتفا�ضة الفل�سطينية يف حتريك املجتمع الفل�سطيني ليخو�ض
ن�ضاال ً �شعبيا ً مميزا ً برزت فيه املر�أة الفل�سطينية وتو�سعت �أدوارها وعمق من م�شاركتها بفعل احلركة ال�شعبية ال�شاملة التي قادها
ال�شعب الفل�سطيني بكل ف�صائله وتنظيماته حتت لواء القيادة الوطنية املوحدة حيث كتبت االباحثة ( ايلن كتاب) يف هذا ال�ش�أن
10

دراغمة ،عزت ،احلركة الن�سائية يف فل�سطني 1903م1990 -م ،مكتب �ضياء للدرا�سات ،القد�س ،ط� ،1أيار 1991م� ،ص.108
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اقتبا�سا ً عن الباحثة ( �أرلني �أي�سن) فيما يتعلق بخ�صو�ص م�شاركة الن�ساء يف حرب فيتنام“ :احلرب ال�شعبية هي حرب الن�ساء ،لأن
م�شاركة الن�ساء �أ�سا�سية للنجاح ،فمبد�أ �أن كل مواطن يجب �أن ي�صبح جنديا ً يُخترب ،فاجلبهة يف كل مكان ،فالقرية التي تكون وادعة
اليوم قد ت�صبح �ساحة قتال والكل مطلوب منه �أن ي�شارك” ( .)Kuttab:70, 1989وحددت الباحثة (ايلني كتاب) مرحلتني وا�ضحتني
يف االنتفا�ضة الفل�سطينية لطبيعة م�شاركة الن�ساء :ات�سمت املرحلة الأوىل بكونها انتفا�ضة عفوية وا�سعة ونه�ضة وطنية عامة
رافقتها تعبئة وا�سعة للن�ساء الفل�سطينيات للن�ضال بكافة �أ�شكاله ،والثانية متثلت يف انخفا�ض م�شاركة الن�ساء يف ال�سيا�سة
والن�ضال الذي مل يلحظ انخفا�ضا ً يف حركتهن االجتماعية ،بل �إن قاعدة ن�ضالهن يف هذه الفرتة كانت خمتلفة وعك�ست اخل�صائ�ص
12
العامة للمرحلة.
وزاد انخراط الن�ساء يف الأطر والتنظيمات ال�سيا�سية �إبان االنتفا�ضة الأوىل حيث بلغ عددهن حوايل الألف امر�أة ،ولكن مع مرور العام
الأول لالنتفا�ضة ونظرا ً لبط�ش املحتل تراجع الدور الن�سوي ،وعاد العمل الن�سوي نخبويا ً عاجزا ً عن التعامل مع هموم الن�ساء وتطلعاته
امل�ستقبلية (جاد الله ،)2007 ،60 :ومع ذلك فرتى (�إ�صالح جاد) �أنه كان للن�ساء دورا ً مهما ً يف �إدامة هذه االنتفا�ضة من خالل ال�شبكات
الداخلية التي بنيت وركزت على الأعمال االجتماعية من زيارات لعائالت ال�شهداء والأ�رسى (جاد.)2008 ،38 :
امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية ما بعد اتفاقية �أو�سلو:
لقد كان التفاقية �أو�سلو �آثارها على احلركة الن�سوية الفل�سطينية ،حيث انق�سمت احلركة الن�سوية الفل�سطينية ما بني معار�ض وم�ؤيد
التفاقية �أو�سلو ،ولي�س هذا فح�سب بل ا�شتد التوجه الديني الن�سوي ون�شط لي�ستقطب الن�ساء الفل�سطينيات بثبات.
ومع ت�شكيل ال�سلطة الفل�سطينية وت�أ�سي�س �أجهزتها وم�ؤ�س�ساتها املختلفة ثم ا�ستقطاب العديد من نا�شطات احلركة الن�سوية
واملن�ضويات يف �إطار احلركة الوطنية ،بالإ�ضافة �إىل دور املنظمات غري احلكومية يف ا�ستقطاب ن�ساء �أخريات خا�صة من التنظيمات
الي�سارية �إىل االن�ضمام اىل كوادرها .فبد�أ احلزب يخ�رس دوره بتعاظم دور امل�ؤ�س�سات و�أ�صبحت املر�أة التي كانت تتطوع وتخ�ص�ص الوقت
للن�شاط التنظيمي واجلماهريي موظفة تتقا�ضى �أجرا ً ثابتا ً وتعمل وفق خطط وا�سرتاجتيات خمتلفة ال تكون �أولويتها بال�رضورة العمل
الوطني الفل�سطيني �أو تدعيم دور املر�أة الفل�سطينية ومتكينها من امل�شاركة ال�سيا�سية ،و�أ�صبح ال�رصاع احلياتي واملطالبة اليومية
للن�ساء الفل�سطينيات عمال ً مدفوع الأجر( .ال�شافعي وعواد)33،2009:

12

هولت ،ماريا .الن�ساء يف فل�سطني املعا�رصة ،اجلمعية الفل�سطينية االكادميية لل�ش�ؤون الدولية ( ،)PASSIAالقد�س.1996 ،
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م�شاركة املر�أة الفل�سطينية يف منظمة التحرير الفل�سطينية

تواجه الن�ساء الفل�سطينيات حتديات حقيقية بحجم م�شاركتها يف احلياة ال�سيا�سية فهناك �ضعف هذه امل�شاركة مقارنة مع ت�ضحياتها
وفعلها املجتمعي حيث تك�شف امل�ؤ�رشات الرقمية وتعطينا دالالت بحجم ونوعية هذه امل�شاركة فعلى م�ستوى امل�شاركة يف هيكلية
منظمة التحرير الفل�سطينية ك�أعلى �سلطة تنفيذية و�صلت ن�سبة متثيل املر�أة (  )7,5%يف ع�ضوية املجل�س الوطني مقابل ( )744يف
دورته احلادية والع�رشين املنعقدة يف قطاع غزة عام ( ) 1996يف حني �شكلت ن�سبة متثيل املر�أة يف املجل�س املركزي يف دورته احلادية والع�رشين
عام ( )5( )2000ن�ساء من �أ�صل ( )28يف املجل�س املركزي 1.يف حني ال توجد �سوى امر�أة واحدة يف ع�ضوية منظمة التحرير الفل�سطيني
ك�أعلى من�صب �سيا�سي يف املنظمة هى الدكتورة حنان ع�رشاوي .وتدل امل�شاركة ال�ضعيفة للمر�أة يف القيادة العليا ملنظمة التحرير
على �أن املر�أة الفل�سطينية ال ت�شارك بعملية �صنع القرارات ال�سيا�سية العليا ب�سبب �ضعف ن�سبة متثيلها يف الهيئات العليا للمنظمة
فكيف �سي�ؤخذ بر�أي املر�أة يف القرارات ال�سيا�سية على كل من امل�ستويني الوطني والدويل �إذا كانت القرارات يتم اعتمادها بنا ًء على
ت�صويت الأغلبية.

املر�أة وانتخابات املجل�س الت�رشيعي عامي ()1996-2006

لقد ميز املجتمع الفل�سطيني بني الرجل واملر�أة على امل�ستويات الثالث يف ال�سلطة الوطنية ,الت�رشيعية ،التنفيذية والق�ضائية .وال �أدل
على انخفا�ض م�ستوى م�شاركة املر�أة الفل�سطينية يف احلياة ال�سيا�سية والعامة من الن�سب التي ح�صلت عليها املر�أة يف نتائج دورتي
االنتخابات الت�رشيعية.
لقد خا�ضت املر�أة الفل�سطينية �أول جتربة انتخابية لها بعد ت�شكيل ال�سلطة الوطنية وا�ستطاعت �أن توجد لها مكانا ً �سيا�سيا ً وت�رشيعا ً
حمدودا بحكم �أنها التجربة الأوىل لها وحققت ن�سبة متثيل ( )%7,5من مقاعد املجل�س الت�رشيعي بو�صول خم�سة نائبات للمجل�س
الت�رشيعي وتطورت هذه امل�شاركة يف االنتخابات التالية عام ( )2006حيث زادت ن�سبة متثيل الن�ساء يف املجل�س الت�رشيعي �إىل ( 2)%13وهي
تعترب حتول كمي ونوعي حلجم م�شاركة املر�أة الفل�سطينية والتي تعترب حديثة ن�سبيا ً مقارنة بن�ساء العامل ،و�أن هذه الن�سبة وعلى الرغم
من �أن هذا التمثيل مل يلبي طموحات الن�ساء واملجتمع املدين واحلركة الن�سوية التي قادت الن�ضال باجتاه تعديل قانون االنتخابات العامة
وت�ضمنيه حل�صة ن�سوية بن�سبة ( )%20تكفل لها التواجد يف احلقل ال�سيا�سي يف ظل جمتمع ما زالت بنيته التنظيمية واالجتماعية
ال تويل االهتمام وال حتفز باجتاه تعزيز م�شاركة املر�أة يف احلقل ال�سيا�سي �إال �أن هذه التجربة تعد نقلة نوعية على طريق تطوير م�شاركة
املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية ب�شكل �أكرث فاعلية.
1

الزريعي،ابت�سام  ،امل�شاركة ال�سيا�سية واالجتماعية للمر�أه بني الواقع والطموح ،املر�أة يف عراك التغيري ،م�ؤ�س�سة �صوت املجتمع� ،2005 ،ص.23

2

جلنة االنتخابات املركزية ،تقرير االنتخابات الت�رشيعية الثانية ،رام الله.2006 ،
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وعلى �صعيد حتليل ن�سبة م�شاركة الن�ساء املنت�سبات للتنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية يف االنتخابات الت�رشيعية فقد
�شاركت فقط ( )15امر�أة ،على م�ستوى الدوائر االنتخابية املختلفة )11 ( ،منهن م�ستقالت ،ومر�شحتني عن حركة فتح ،ومر�شحة واحدة
عن اجلبهة ال�شعبية ،و�أخرى عن اجلبهة الدميقراطية ،ومل تنجح �أي من املر�شحات على م�ستوى الدوائر االنتخابية ،وممكن �أن نعزو ذلك،
ل�شدة التناف�س بني الأحزاب ال�سيا�سية ،النابع من الأهمية الكربى التي حظيت بها يف االنتخابات مما دفع الأحزاب لرت�شيح رجال يف الدوائر
االنتخابية واالبتعاد عن املغامرة مبقعد يف حالة تر�شيح امر�أة ،ذلك القتناعهم �أن الرجال �أقدر على ا�ستقطاب الناخبني� ،أما بالن�سبة
للقوائم الن�سبية فقد �ضمت (  ) 11قائمة حزبية ( )70مر�شحة ،فازت منهن ( )17مر�شحة )8( ،مر�شحات عن قائمة حركة فتح بن�سبة
( ،)%28.57و ( )6مر�شحات عن قائمة التغيري والإ�صالح (حما�س) بن�سبة (  )% 20.68ومر�شحة واحدة عن قائمة �أبو على م�صطفى
بن�سبة ( .)%33.3
وعلى الرغم من �أن زيادة متثيل الن�ساء العددي داخل �أروقة املجل�س الت�رشيعي �إال �أن هذه الزيادة مل ت�أت بجديد جتاه تطوير وحت�سني و�ضعية
الن�ساء يف احلياة العامة وال�سيا�سية ،حيث مل ي�ؤدِ وجود ( )17نائب ن�سوي يف املجل�س الت�رشيعي �إىل �سن ولو قانون واحد على م�ستوى
الوطن يلبي طموحات الن�ساء ويح�سن من �أو�ضاعهن املجتمعية ،ولقد �ساهم االنق�سام ال�سيا�سي الذي امتد للحياة الت�رشيعية يف
تعطيل �سن بع�ض القوانني ذات اخل�صو�صية والأهمية الكبرية للمجتمع الفل�سطيني وعلى ر�أ�سها قانون العقوبات وقانون الأحوال
ال�شخ�صية وبقيت الأمور تراوح مكانها بل هناك خ�شية وتخوف من تراجع املكت�سبات التي حققتها املر�أة من خالل ن�ضال احلركة
الن�سوية واملجتمع املدين طول املرحلة ال�سابقة حيث ما زالت تلك امل�ؤ�س�سات تطمح وت�سعى لت�أكيد م�شاركة املر�أة بفعالية يف �صناعة
القرار يف جميع املجاالت وب�شكل خا�ص يف االنتخابات الت�رشيعية القادمة من جانب �آخر هناك تخوف ب�أن تقوم كتلة التغري والإ�صالح
بتمرير و�سن قوانني من �ش�أنها �أن مت�س الأ�رسة الفل�سطينية م�ستغلة حالة االنق�سام وتعطل املجل�س الت�رشيعي وال�سيما بعد �سن قانون
ت�أنيث التعليم والعقوبات وم�سودة لقانون خا�ص بالعمل ال�صحفي والإعالمي.

املر�أة الفل�سطينية وانتخابات املجال�س املحلية:

�إذا كان هناك ثمة �أهمية النتخاب ومتثيل الن�ساء يف املجل�س الت�رشيعي م�ستمدا ً من م�شاركتها يف ت�شكيل ال�سيا�سات العامة
والت�رشيعات ف�إن هذه الأهمية تت�ضاعف بالن�سبة للمجال�س املحلية التي �ستتيح الفر�صة لتطبيق تلك ال�سيا�سات والت�رشيعات وحتويلها
�إىل واقع ملمو�س.
وتربز �أهمية وجود الن�ساء يف مثل هذه املجال�س كون تلك املجال�س مت�س وب�شكل مبا�رش الواقع احلياتي واليومي املعا�ش للمر�أة الفل�سطينية،
حيث متكنهن من االقرتاب فعليا ً من اجلماهري وخلق حالة توا�صل يومي وطبيعي معهم ،مما �سيكون له �أكرب الأثر من جهتني:
	الأوىل :تقبل وجود الن�ساء يف احلياة العامة وخلق حوار جمتمعي قائم على مبد�أ امل�شاركة من كال الطرفني ،ي�ساعد يف ت�شكيلن�سيج جمتمعي يدمج الن�ساء على �أ�سا�س كفاءاتهن وقدراتهن.
	الثانية :متكني ه�ؤالء الن�ساء من فر�ض ر�ؤيتهن الن�سوية للق�ضايا التي يتعر�ضن لها ،وذلك من خالل القنوات ال�رشعية املتاحة.3ومن املعروف �أن النظام الع�سكري الإ�رسائيلي كان قد منح يف العام (  )1974حق الت�صويت للمر�أة الفل�سطينية يف انتخابات
املجال�س املحلية ،بينما مل مينحها حق خو�ض انتخابات هذه املجال�س ،ويجدر بالذكر �أنه مل جتر �أية انتخابات للمجال�س البلدية
يف قطاع غزة ،فيما �أجريت �آخر انتخابات يف ال�ضفة الغربية يف عام ( .) 1976ويف ظل حكم ال�سلطة الفل�سطينية مت �إجراء
االنتخابات املحلية الأوىل يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،على عدة مراحل حتت �إ�رشاف اللجنة العليا لالنتخابات املحلية ،وقامت
بتنفيذ ( )4مراحل من االنتخابات املحلية بني عامي ( � 2004إىل  .)2005ويف املرحلة الأوىل من االنتخابات للمجال�س البلدية
والهيئات املحلية التي جرت خالل �شهر دي�سمرب (  ) 2004لعدد ( )26بلدية وجمل�س حملي يف ال�ضفة الفل�سطينية و()10
جمال�س حملية يف قطاع غزة فازت حوايل ( )52امر�أة مبقاعد يف املجال�س املحلية .وخالل املرحلة الثانية النتخابات املجال�س
املحلية والتي جرت لـ ( )84جمل�س حملي وبلدي يف ال�ضفة الفل�سطينية وقطاع غزة خالل �شهر مار�س (  )2005فازت �أكرث من
( )50امر�أة مبقاعد للمجال�س البلدية يف ال�ضفة والقطاع حيث �شملت قوائم التيار الوطني والتيار الإ�سالمي (حما�س) �أ�سماء ال
تقل عن مر�شحتني لكل جمل�س حملي 4.ويف عام( ،)2012و بتاريخ � 10/7/2012صدر قرار من جمل�س الوزراء ب�إجراء االنتخابات
	3الأ�سطل،كمال ،اجلندر والتحول ال�سيا�سي واالجتماعي يف فل�سطني :امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية وعملية التحول الدميقراطي وال�سيا�سي واالجتماعي-درا�سة
نظريةوميدانية تطبيقية� ،سل�سلة درا�سات تنموية ،3ط.2008 ، 1
4
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املحلية يف كافة حمافظات ال�ضفة الغربية بتاريخ  ،20/10/2012حيث �شـارك يف هـذه االنتخـابات ( ) 272هيئـة حمــلية من
�أ�صــل (  ) 353وا�ستثنيت الهيئات املحلية التابعة لقطاع غزة من قائمة االنتخابات املحلية ب�سبب �صعوبة �إجراء االنتخابات
املحلية يف ذلك الوقت جراء االنق�سام الفل�سطيني وقد فازت يف تلك االنتخابات نحو ( )210امر�أة و(  )841رجالً 5،و تدل تلك
الأرقام على �أن م�شاركة املر�أة يف االنتخابات املحلية تزداد تدريجيا ً منذ عام  2005وحتى عام (� )2012إال �أن هذه الزيادة تعترب
�ضعيفة مقارنة مب�شاركة الرجال يف تلك االنتخابات وت�شري �أي�ضا على �أن املر�أة الفل�سطينية مازالت حتتاج �إىل برامج توعية
وتثقيف �سيا�سي لتحفيزها على امل�شاركة يف االنتخابات املحلية بفعالية ولت�شجيع املجتمع بكافة �أطيافه النتخاب وتر�شيح
امر�أة متثله يف املجال�س املحلية وترى الباحثتان �أن االنتخابات املحلية برز فيها اال�ستقطاب ال�شديد بني الف�صائل والأحزاب
ال�سيا�سية الفل�سطينية مما كانت له �آثار �سلبية على حالة الوحدة الوطنية والتما�سك داخل ال�شارع الفل�سطيني .ويعترب هذا
م�ؤ�رشا ً على خطورة الأو�ضاع التي قد قادت �إىل انق�سام حاد داخل ال�ساحة الفل�سطينية.

املر�أة الفل�سطينية واحلياة العامة:

�أما بالن�سبة مل�شاركة املر�أة يف احلياة العامة فح�سب تقرير مركز الإح�صاء الفل�سطيني لعام ( ) 2012حول املر�أة والرجل يف فل�سطني
�أ�شارت الإح�صائيات �أن ن�سبة الق�ضاة من الن�ساء يف العام ( ) 2011بلغت نحو(  ) %11.3يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة حيث
كانت الن�سبة بال�ضفة الغربية حوايل ( )% 12ويف قطاع غزة حوايل ( .)%10و بلغت ن�سبة الإناث امل�شرتكات يف جمال�س الطلبة نحو
( )%26.8مقابل (  )% 73,2من الذكور� .أما بالن�سبة لتمثيل املر�أة يف البعثات الدولية اخلارجية فقد بلغت نحو ( )% 4.3من ال�سفراء الن�ساء
يف اخلارج للعام (  ،)2011مقارنة بن�سبة (  )95.7%منهم رجال.

�أما على �صعيد متثيل املر�أة يف نقابة املحامني فهناك ع�ضوة واحدة يف جمل�س النقابة املكون من �أ�صل ( )11ع�ضواً ،يف حني غابت املر�أة
عن التمثيل يف جمل�س نقابة الأطباء يف قطاع غزة ومل ت�ستطع الباحثتان احل�صول على �أحدث ن�سبة لتمثيل املر�أة يف النقابات الأخرى
نتيجة انق�سام النقابات ما بني ال�ضفة وقطاع غزة و�إن كانت هناك م�ؤ�رشات تدلل على �أن ن�سبة متثيل املر�أة النقابي �ضعيف .و تدلل تلك
الن�سب والإح�صائيات على �ضعف م�شاركة املر�أة الفل�سطينية يف املراكز الهامة وتعك�س تلك الن�سب فجوة كبرية يف عملية متكني املر�أة
من اتخاذ القرارات الهامة و�صنع ال�سيا�سات العليا نظرا ً النخفا�ض متثيل الن�ساء يف تلك املواقع مقارنة بتمثيل الرجل .وتعتقد الباحثتان
�أن تلك امل�ؤ�رشات مبثابة �إنذار ي�شري �إىل تقهقر و�ضعية الن�ساء يف احلياة العامة ب�شكل عام وامل�شاركة ال�سيا�سية على وجه اخل�صو�ص وهذا
يتطلب تدخالت و�إقرار �سيا�سات على امل�ستوى احلكومي لإحداث توازن يف م�شاركة املر�أة يف �صناعة القرار مع الرجل.

املر�أة الفل�سطينية والتنظيمات واحلركات ال�سيا�سية:

على الرغم من �أن م�شاركة املر�أة يف العمل التنظيمي جاءت مبكرة �إال �أن ذلك مل يرتك �أثرا ً على حت�سني م�شاركتهن ال�سيا�سية؛ �إذ
بقيت هذه امل�شاركة �ضعيفة باملقارنة مع م�شاركة الرجل بالإ�ضافة �إىل ا�ستبعادها عن مراكز �صنع القرار يف هذه الأحزاب ومنها
من كان يتبنى فكرا ً تنويريا ً يدعم دمج الن�ساء يف احلياة ال�سيا�سية والعامة ،غري �أن الفجوة ظلت وا�سعة بني التنظري والواقع الفعلي
للن�ساء يف الأحزاب التي ينتمني �إليها ،ونظرا ً لطغيان العامل ال�سيا�سي على املراحل التاريخية لل�شعب الفل�سطيني ما �أدى �إىل حتديد
الأهداف والإ�سرتاتيجيات وتركيزها حول ق�ضايا التحرر فيما مت �إرجاء الق�ضايا الأخرى حلني حتقيق الهدف ال�سيا�سي ،غري �أن التجربة �أثبتت
�أن مو�ضوعة املر�أة لي�ست مركزية بالن�سبة للتنظيمات ورمبا هذا يف�رس جانبا ً مهما ً من �أ�سباب انح�سار ن�شاط املر�أة الفل�سطينية يف ظل
املرحلة احلالية ،خا�صة يف ظل غياب �إ�سرتاتيجية وا�ضحة لتلك التنظيمات واحلركات حول و�ضع املر�أة الفل�سطينية وعدم حتديد ر�ؤية
وا�ضحة لكل تنظيم على حده وحتديد موقفه من املر�أة وحتويل هذا املوقف �إىل برامج و�أجندات عمل على �أر�ض الواقع .واحلقائق الواقعية
والن�سب الواردة يف الأنظمة الداخلية للتنظيمات واحلركات ال�سيا�سية تربز �أن هناك تفاوتا ً يف تقلد الن�ساء املنا�صب القيادية العليا،
حيث �شكلت الن�ساء ن�سبة ( )% 4فقط مبعدل ع�ضو واحد من �أ�صل ( )16ع�ضوا ً على الرغم من �أقدمية حركة فتح يف العمل الن�ضايل
والوطني �إال �أن ق�ضية تطوير م�شاركة املر�أة بقيت غري منظورة يف احلركة وهام�شية.
واحتلت املر�أة يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ما ن�سبته ( )% 12 - % 10من ع�ضوية اللجنة املركزية العامة ،واملكتب ال�سيا�سي
�أي ( )3ع�ضوات يف املكتب ال�سيا�سي مقابل ( � ،)14أما ن�سبة م�شاركة املر�أة يف الهيئات القيادية يف حزب فدا و�صلت �إىل ( ،)%30فيما
يبلغ متثيلها ( ) % 19من اللجنة املركزية للحزب نف�سه.
5

جلنة االنتخابات املركزية ،م�صدر �سابق

دور التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية يف متكني الن�ساء من الو�صول ل�صناعة القرار

وترتفع ن�سبة م�شاركة الن�ساء يف هيكلية اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني يف ال�ضفة الغربية عنها يف غزة ،فبلغت ن�سبة الن�ساء
يف القيادة املركزية يف ال�ضفة الغربية ( ،)% 18و( )% 13يف قطاع غزة .ويف اللجنة املركزية العامة ( )% 19.5يف ال�ضفة الغربية،
و( )%16.5يف قطاع غزة .وارتفعت هذه الن�سبة يف امل�ؤمتر ال�ساد�س الذي عقد يف �شباط ( )2013لت�صل �إىل ( )% 23وهناك ( )3ع�ضوات
يف املكتب ال�سيا�سي يف ال�شتات.
وت�شري الإح�صاءات �أن ن�سبة م�شاركة الن�ساء يف الهيئات القيادية للأحزاب ال�سيا�سية ب�شكل عام ترتاوح من ( .)% 19– 5هي ن�سبة ال
ترق مل�ستوى طموح الن�ساء واملجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات الن�سوية والتي تعك�س فجوة يف العمل ال�سيا�سي بني الرجل واملر�أة وحتتاج لبحث
وتدار�س جميع العوامل والأ�سباب التي �أدت �إىل هذه الفجوة و�سبل تطوير م�شاركة املر�أة منظور.

دور الأطر الن�سوية يف متكني املر�أة �سيا�سياً:

لعبت الأطر الن�سوية التابعة للتنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية منذ ن�ش�أتها دورا ً هاما ً يف دعم الق�ضية الوطنية واملجتمعية
منذ بداية ت�شكيلها يف �أواخر ال�سبعينيات وتغري هذا الدور عرب احلقب التاريخية املختلفة بفعل تراجع الدور ال�سيا�سي ملعظم التنظيمات
واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية نتيجة ملتغريات التي مر بها النظام الفل�سطيني منذ ت�شكيل ال�سلطة الوطنية وتوقيع اتفاق �أو�سلو
مرورا ً بتوقف املفاو�ضات الفل�سطينية الإ�رسائيلية وانتها ًء باالنق�سام الفل�سطيني.
ترى الكاتبة (رميا نزال) �أن العام ( � )1978أن عاما ً مميزا ً حيث �شهد ت�شكيل الأطر الن�سوية املحيطة بالف�صائل ال�سيا�سية ،وكان لهذا
القرار �أثرا ً مهماً ،حيث فتح املجال لت�أطري �آالف الن�ساء يف املدن والقرى واملخيمات ،ونقل العمل من العمل النخبوي �إىل ال�شعبي املفتوح.
ون�شطت الأطر ب�شكل ملحوظ يف املجال ال�سيا�سي الذي كان يف �أوجه يف االنتفا�ضة الأوىل يف العام( ،)1987لتعك�س م�ستوى التطور
والتنظيم الذي و�صلت �إليه الأطر وجت�سد ذلك يف امل�شاركة الن�سائية يف امليدان ب�أعمال مقاومة االحتالل ،كما انخرطت يف اللجان
ال�شعبية ذات املهام املتنوعة واملتخ�ص�صة يف تطوير الفعل ال�شعبي ،ويف حماية املجتمع وتثبيت متا�سكه وتكافله وتلبية اال�ستحقاقات
التي فر�ضتها �أعباء املواجهة الوطنية ،وكان لهذه امل�شاركة الأثر البالغ يف �سطر التجربة الن�سائية املعا�رصة التي خدمت مفهوم
6
امل�شاركة ال�سيا�سية و�رشعيتها يف امليدان.
�أما الباحثة ( مرمي املزين ) فهي تعتقد �أن خطاب الأطر الن�سوية خالل فرتة ال�سبعينيات حتى �أوائل الثمانينيات تراوح بني اخلطاب الوطني
تارة واالجتماعي تارة �أخرى وذلك وفقا ً ملتطلبات املرحلة التي متر بها الق�ضية الفل�سطينية ومل تكن تدرك القيادة الن�سوية يف تلك احلقبة
�أهمية اجلمع بني الن�ضال الوطني واالجتماعي وال�سعي لإحكام عملية التوازن يف العمل عليهما دون طغيان جانب على �آخر� ،إال وفق
7
الأولوية ناهيك عن �أن عمل تلك املنظمات والأطر الن�سوية ات�سم بعدم وجود �إ�سرتاتيجية عمل واحدة جتمع بينهما.
�أما ( روز �شوملي م�صلح) ترى �أن وجود �أطر ن�سائية تابعة للتنظيمات املختلفة بات يُفهم ،وك�أن الأطر تقوم بالعمل اجلماهريي،
والتنظيمات ال�سيا�سية تهتم بال�ش�أن العام وهذا مبثابة عزل للقيادات الن�سوية عن �صنع القرار على م�ستوى التنظيم كما �أن العمل
اجلماهريي مل يعط التقدير الذي ي�ستحقه ،مقارنة بالعمل ال�سيا�سي وكانت الأطر الن�سوية يف متا�س مبا�رش مع الن�ساء وحت�س�س حاجاتهن
ولبت الكثري من متطلباتهن ،مثل ريا�ض الأطفال وحمو الأمية ،وعلى الرغم من �أهمية هذا الدور يف العمل اجلماهريي وال�سيا�سي ف�إن هذه
الأن�شطة كونها مرتبطة بالدور الإجنابي للمر�أة مل تقدر ومل تُثمن �سيا�سيا ً ما عك�س نف�سه على الرت�شيح ملنا�صب عليا يف التنظيم،
وهذا ينطبق على التنظيمات الكبرية مثل حركة فتح التي مل تعترب ع�ضوية التنظيم الن�سائي فيها معيارا ً كافيا ً للت�أهيل كما ينطبق
8
على �أحزاب الي�سار ب�شكل عام.

الإطار القانوين مل�شاركة املر�أة ال�سيا�سية

ازداد االهتمام باحلقوق ال�سيا�سية للمر�أة يف الت�رشيعات الداخلية للدول ،خا�صة عقب انتهاء احلرب العاملية الثانية وما نتج عنها من
دعوات تتعلق بحقوق الإن�سان ب�شكل عام واملر�أة ب�شكل خا�ص ،فتم يف العام ( )1948اعتماد الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،الذي و�ضع
6

نزال ،رميا ،املر�أة واالنتخابات املحلية ،ق�ص�ص جناح ،ملبادرة الفل�سطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية-مفتاح ،عام 2006

	7املزين،مرمي ،امل�ضمون االجتماعي وال�سيا�سي للخطاب الن�سوي الفل�سطيني 2010 - 1994م ،درا�سة حتليلية لفكر احلركة الن�سوية يف حمافظات غزة ،ر�سالة ماج�ستري
من�شورة ،جامعة الأزهر بغزة 2010 ،م.
8

 016م�صلح ،روز ،امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية و�صنع القرار ،مركز الأبحاث ،منظمة التحرير الفل�سطينية� ،2012،صفحة 66،67
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�أ�سا�سات للعديد من احلقوق واحلريات التي يت�ساوى فيها جميع الب�رش بدون تفريق بينهم على �أ�سا�س العرق �أو الدين �أو اجلن�س �أو اللون.
ولقد كفلت القوانني الوطنية ويف مقدمتها وثيقة اال�ستقالل عام ( )1988حق م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية على مبد�أ امل�ساواة
وعدم التمييز بينها وبني الرجل على �أ�سا�س اجلن�س والعقيدة واللون والعرق .كما ح�ض القانون الأ�سا�سي على هذه امل�شاركة وكفل للمر�أة
حق امل�شاركة يف الأحزاب ال�سيا�سية واالنتماء للنقابات واجلمعيات والرت�شح والت�صويت وغريها من احلقوق التي تعزز من مكانتها يف
املجتمع واحلياة ال�سيا�سية كما حثت جميع املواثيق الدولية واالتفاقيات ويف مقدمتها الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واتفاقية “�سيداو”
واتفاقية حظر جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة والقرار الأممي ( )1325جميع تلك االتفاقيات �أكدت على �رضورة �ضمان هذا احلق وتوفري
جميع ال�سبل لتمكني الن�ساء من الو�صول ل�صناعة القرار.

م�ستقبل امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية:

ال ميكننا احلديث عن م�ستقبل امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية دون �إدراك الواقع ال�سيا�سي الذي تعاين منه الق�ضية الفل�سطينية
من انق�سامات داخلية بني القوى ال�سيا�سية الفل�سطينية املختلفة ،فال �أحد ي�ستطيع �أن ينكر الآثار ال�سلبية لالنق�سام الفل�سطيني
على م�ستقبل م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية بدءا ً من �سن قوانني وت�رشيعات تدعم حقوق املر�أة يف املجل�س الت�رشيعي ،حيث تعطل �سن تلك
القوانني ب�سبب االنق�سام الذي �ساهم يف �شل عمل املجل�س الت�رشيعي بلجانه املختلفة .وقد انعك�س االنق�سام الفل�سطيني �سلبا ً
على احلركة الن�سوية التي وقعت يف االرتباك ذاته ،واحلرية بني برناجمني �سيا�سيني خمتلفني يف كل من ال�سلطتني احلاكمتني يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة وا�ستمر اجلدال طويالً ،حول �أولويات العمل التي تطرحها طبيعة التغريات .وقد �أدى االنق�سام الفل�سطيني �إىل ت�أخر
�إجراء االنتخابات الت�رشيعية والرئا�سية التي تعترب �أداة مهمة لإبراز امل�شاركة احلزبية للمر�أة من خالل تر�شحها لالنتخابات .وقد �ساهم
االنق�سام الفل�سطيني وعدم اال�ستقرار الأمني لقطاع غزة ب�سبب العدوان الإ�رسائيلي املتكرر يف ت�أجيل عقد امل�ؤمترات ال�سنوية ملعظم
التنظيمات ال�سيا�سية الفل�سطينية التي يتم من خاللها انتخاب قيادات �سيا�سية جديدة ومناق�شة الق�ضايا املتعلقة برفع ن�سبة متثيل
املر�أة بالتنظيم ،الأمر الذي �أثر �سلبيا ً على فر�ص م�شاركة املر�أة �سيا�سيا ً يف عملية �صنع القرار داخل التنظيم ال�سيا�سي الواحد.
وترى الباحثتان �أن امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية مازالت تواجه م�شكالت ومعيقات ب�سبب االحتالل الإ�رسائيلي واالنق�سام
الفل�سطيني ،و�أن تفعيل م�شاركة الن�ساء يف مواقع �صنع القرار ب�شكل عام ،ويف التنظيمات ال�سيا�سية ب�شكل خا�ص ،هي الطريقة
الأف�ضل لإحداث عملية التغيري اجلوهرية يف �شكل وم�ضمون التنظيم ال�سيا�سي ويف �شكل وم�ضمون الأهداف والق�ضايا التي حتملها
�أي حركة �سيا�سية ،كما �أن م�شاركة املر�أة الوا�سعة يف �أي حزب �أو تنظيم �سيا�سي يعطيه قوة نابعة وم�ستندة �إىل �أ�سا�س �أن املر�أة �رشيك
رئي�س م�ساوٍ للرجل على ال�صعد كافة ،الأمر الذي يعزز م�صداقية التنظيمات لدى �رشائح كبرية يف املجتمع �أهمها الن�ساء.

دور التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية يف متكني الن�ساء من الو�صول ل�صناعة القرار

المبحث الرابع

تحليل نتائج البحث
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متهيد:

لقد حاول البحث من خالل ا�ستعرا�ض تاريخي مل�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية عرب الإطار النظري والعملي الإجابة عن ت�سا�ؤالت البحث
وفر�ضياته مع الفئة امل�ستهدفة با�ستخدام عدة �أدوات ،وهي جمموعات عمل مركزة ( )4جمموعات �شملت قيادات �صف �أول وثا ٍن من
الن�ساء من خم�سة تنظيمات وحركات �سيا�سية �ضمت حركة فتح وحما�س واجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني واجلبهة الدميقراطية
وحزب فدا ،وجاء اختيار هذه التنظيمات بناء على حجم متثيلها يف املجتمع الفل�سطيني ،وقاعدتها اجلماهريية وحراكها وت�أثريها الفعلي
البارز ،واملجموعة الثانية �ضمت ممثالت �أطر ن�سوية ونا�شطات ن�سويات من مناطق خمتلفة ،واملجموعة الثالثة �ضمت �أكادمييني ون�شطاء
جمتمع مدين� ،أما املجموعة الرابعة �ضمت ن�ساء من القاعدة اجلماهريية للتنظيمات ومهتمات ،وجرت مقابلة ع�رش �شخ�صيات قيادية
من التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية رجاال ً ون�سا ًء ،ونتج عن البحث جمموعة من النتائج متثلت يف التايل:
�أن هناك �إجماعا ً على �أهمية م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية وتعزيز دورها ب�شكل فاعل يف العمل ال�سيا�سي ،ولكن هناك حاجة �أي�ضا ً �إىل بذل
املزيد من اجلهد لتعزيز مكانة املر�أة يف �صناعة القرار ال�سيا�سي ،حيث مل حتظ ق�ضية املر�أة وم�شاركتها باالهتمام الكايف من قبل قادة
التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية ،ويعزى ذلك �إىل جمموعة من العوامل االجتماعية والثقافية وتركيبة املجتمع القائمة
على البنية الذكورية والنظرة القا�رصة مل�شاركة املر�أة يف احلقل ال�سيا�سي.
وتخالف ممثلة حركة حما�س ( رجاء احللبي ) هذا املوقف وترى �أن احلديث عن امل�شاركة ال�سيا�سية يعني اختزاال ً لدور املر�أة املتجذر وال�ضارب
يف التاريخ الفل�سطيني فاملر�أة متواجدة يف كل تفا�صيل العملية ال�سيا�سية ،وترى” �أن احلديث عن امل�شاركة يعنى �أن هناك �شيئا ً غري
طبيعي يجري جتاه املر�أة و�أن هناك متييزا ً �أ�سا�سه البيئة والتن�شئة االجتماعية ،م�ؤكدة �أن م�شاركة املر�أة يف احلركة م�شاركة كاملة وغري
منقو�صة ،وهي عن�رص فاعل وم�ؤثر ومتواجد يف كل دوائر احلركة”.
وترى النا�شطة (نوال زقوت) �أن “م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية تراجعت ب�شكل وا�ضح وجلي ،بفعل املتغريات التي مرت بها الق�ضية
الفل�سطينية منذ اتفاق �أو�سلو مرورا ً باالنق�سام ،وانتهاء برتاجع دول الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية ،و�ضعف وترهل االحتاد العام للمر�أة
الفل�سطينية ،الذي مل يغري من �أدواته يف عملية التوعية والتثقيف منذ �سنوات طويلة ،عدا عن عدم جتديد القيادات الن�سوية داخله”.

دور التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية يف متكني الن�ساء من الو�صول ل�صناعة القرار

الأدوار التي تتقلدها املر�أة يف داخل التنظيمات ال�سيا�سية.

تعددت �أوجه م�شاركة الن�ساء داخل التنظيمات ال�سيا�سية ويف جميع الهيئات واملواقع ،وتفاوتت من تنظيم لآخر �إال �أن هذه امل�شاركة
مل تنعك�س على حت�سني و�ضعية الن�ساء يف �صناعة القرار والت�أثري داخل التنظيم ،و�سجلت �أو�سع م�شاركة للمر�أة يف القاعدة اجلماهريية،
وانخف�ضت م�شاركتها يف الهيئات العليا ل�صناعة القرار احلزبي ،و�أن تواجد املر�أة برز ب�شكل جلي يف حاالت التح�شيد والعمل اجلماهريي
خالفا ً ملوقعها يف الهيئات العليا.
وتعك�س امل�ؤ�رشات الرقمية امل�ستمدة من الأنظمة الداخلية للتنظيمات واحلركات ال�سيا�سية ،ومن امل�ؤمترات التي عقدت تفاوتا ً يف حجم
ونوعية م�شاركة املر�أة داخل التنظيمات من تنظيم لآخر ،ففي حني �سجلت م�شاركة املر�أة يف الهيئات العليا يف االحتاد الدميقراطي
الفل�سطيني “فدا” بن�سبة متثيل ( )8( ،)%40ع�ضوات يف اللجنة املركزية مقابل ( )16ع�ضواً ،ويف اجلبهة الدميقراطية مثلت الن�ساء يف
اللجنة املركزية بن�سبة ( )%23بدال ً من (  )%17حيث جرى التعديل بعد امل�ؤمتر الأخري الذي عقدته اجلبهة الدميقراطية يف �شهر �شباط
( ،2 )2013وال توجد ن�سبة متثيل وا�ضحة وموثقة مل�شاركة الن�ساء يف حركة حما�س يف الهيئات العليا حلركة حما�س� ،أما بالن�سبة لتنظيم
اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني فلقد و�صلت ن�سبة متثيل الن�ساء داخل التنظيم �إىل ( )3( )%12-10ع�ضوات يف املكتب ال�سيا�سي
مقابل ( ،)13بينما �سجلت املر�أة �أدنى متثيل لها يف حركة فتح حيث و�صلت ن�سبة متثيل الن�ساء يف القيادة العليا نحو ( ،)%4حيث توجد
فقط ع�ضو جلنة مركزية واحدة من �أ�صل (  ،)16وهي �أقل ن�سبة متثيل للمر�أة.
وترى ممثلة حركة حما�س “�أن املر�أة متواجدة يف جميع مواقع �صنع القرار والدوائر اخلا�صة باحلركة ،و�أن ن�سبة م�شاركتها تن�سجم مع
قدراتها وكفاءاتها ،و�أن فكر احلركة ال يعار�ض تقدم وتقلد املر�أة املنا�صب واملراكز العليا ،ولكن تبقى هناك معيقات مثل الن�ش�أة والبيئة
هي من تقف عائقا ً �أمام تقدم املر�أة” ،و�أن املر�أة ممثلة يف �أعلى م�ستوى �سيا�سي يف احلركة ،وهو جمل�س ال�شورى حيث توجد ثالث ن�ساء
يف املجل�س بن�سبة (.”)%10
وك�شفت نتائج البحث �أي�ضا ً �أنه على الرغم من وجود املر�أة على ر�أ�س الهرم التنظيمي يف �أحد التنظيمات ال�سيا�سية وهو “فدا”� ،إال �أن
ذلك مل ينعك�س ب�شكل �إيجابي على تطوير و�ضعية الن�ساء داخل مواقع �صنع القرار ،ومل ي�ؤد �إىل ت�أثري فعلي على واقع املر�أة ب�شكل عام
واحلزبيات على وجه اخل�صو�ص.
وت�ؤيد ذلك عدد من القيادات ال�سيا�سية يف فدا ،حيث ر�أين �أن وجود املر�أة على ر�أ�س احلزب ال�سيا�سي يف حزبهن ،مل يقدم ومل ي�ؤخر ،ومل
يحدث تغيري يف �سيا�سة احلزب جتاه املر�أة ،لأن الأهم هو العقلية التي تدير احلزب ،عدا عن �أن هناك نوعا ً من التمييز يف املعاملة بني غزة
وال�ضفة ،و�أن التعامل مع غزة يكون �أدنى مرتبة لعدم وجود القيادات فيها ،و�أن �صناعة القرار ال�سيا�سي تتمركز يف ال�ضفة ،و�أن االنق�سام
�ساهم يف تراجع م�شاركة املر�أة وانتهاك حقوقها.
وترى ممثلة حزب فدا “�أن وجود املر�أة على ر�أ�س الهرم ال�سيا�سي للحزب مل ي�ؤثر ،و�أنها كانت �أمام ا�ستحقاق طبيعي لتدرجها داخل التنظيم
ملرتبة عليا ،و�أنه خالل الت�صويت فوجئت ب�أن الأ�صوات املعار�ضة لها كانت من الن�ساء”
وات�سمت �أدوار الن�ساء داخل التنظيمات ال�سيا�سية بقربها وارتباطها من الدور االجتماعي والتقليدي والذي ال يُقدر ويحظى ب�أهمية من
قبل قادة التنظيمات ال�سيا�سية ويعتربونه دورا ً ثانويا ً اليجب �أن ي�ؤثر على م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية ب�شكل كبري.
وجتد الباحثتان ومن خالل املتابعة واملالحظة� ،أن دور املر�أة االجتماعي والإجنابي رغم قدا�سته و�أهميته �إال �أنه �أثر على م�شاركة املر�أة
بفعالية داخل التنظيم ،وذلك يرجع ل�سوء تق�سيم العمل على �أ�سا�س النوع االجتماعي فمعظم الأعمال املنزلية والبيتية هي مهام
تكاد تكون ملقاة ب�شكل كامل على عاتق املر�أة وهذا �أثر على حجم م�شاركتها ال�سيما و�أن هذه الأعمال ت�ستنزف وقت كبري من حياة
الن�ساء ما ي�ؤثر على قيمة الوقت التي تعطيه للعمل التنظيمي مقابل الرجل الذي يوىل العمل التنظيمي جل اهتمامه ووقته بحكم
�أنه �شبه معفي من تلك املهام.
تبني من خالل حتليل النتائج �أن وجود �أج�سام تابعة للتنظيمات ال�سيا�سية “الأطر الن�سوية” يخدم ق�ضية املر�أة ،ولكن لي�س بال�شكل
املطلوب والفاعل ،وتبقيها يف دائرة الظل بعيدا ً عن املواقع الهامة ويعزل ق�ضايا املر�أة للمر�أة ،ويق�صيها عن العمل التنظيمي بكل
تفا�صيله ،و�أن حمطات التالقي داخل الهياكل التنظيمية غري كافية لعملية اندماج الن�ساء يف العملية التنظيمية برمتها.
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ويتفق ذلك مع موقف تغريد جمعة ع�ضو اللجنة املركزية يف اجلبهة ال�شعبية حيث ترى “�أن وجود الأطر الن�سوية يبعد املر�أة عن امل�شاركة
يف كل حيثيات وتفا�صيل العملية التنظيمية و�صناعة القرار ،ويبقي املر�أة على م�سافة بعيدة نوعا ً ما ب�ش�أن ما يجري داخل التنظيم
عدا عن �أنه يعزل ق�ضايا املر�أة للمر�أة ،و�أن املطلوب هو حتقيق امل�ساواة وال�رشاكة احلقيقية يف العمل التنظيمي ولي�س الإق�صاء”.

التنظيمات ال�سيا�سية وم�شاركة الن�ساء يف �صنع القرار.

�إن التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية مازالت ت�سعى لتطوير و�إدماج الن�ساء يف العمل التنظيمي الداخلي ويف عملية �إ�رشاك
الن�ساء يف �صنع القرار ال�سيا�سي ،حيث بينت نتائج حتليل البحث ووفق ما ورد من �إجابات الفئة امل�ستهدفة �أن هناك حماوالت وجهد
لإ�رشاك املر�أة يف العملية ال�سيا�سية داخل التنظيمات �إال �أن م�شاركتها مل تر َق �إىل م�ستوى �صناعة والت�أثري يف القرار ال�سيا�سي ،نظرا ً
لقلة متثيلها داخل الهيئات العليا من جانب ومن جانب �آخر �سيادة نهج الفكر الذكوري والت�أثري الأكرب لهذا الفكر يف �صناعة القرار ،و�أن
معايري الرتقي داخل الهيئات يخ�ضع جلملة من العوامل منها االلتزام بالنظام الداخلي واخلربة والكفاءة وامل�ؤهل العلمي ولكن يف بع�ض
الأحيان حتدث جتاوزات يف �آليات الرتقي حيث تلعب العالقات ال�شخ�صية واملجاملة وامل�صلحة دورا ً يف ترقي بع�ض القيادات الن�سائية دون
غريها ،كما �أن هناك عوامل �أخرى ت�ؤثر يف و�صول املر�أة ل�صناعة القرار منها عدم ت�صويت الن�ساء ل�صالح الن�ساء واملناف�سة بني الن�ساء
و�ضعف دعم القيادات يف التنظيمات ال�سيا�سية لتواجد املر�أة بفعالية.
كما ك�شفت نتائج البحث متركز وهيمنة القرار لدى القيادة داخل التنظيم نتيجة وجود تكتالت من قادة التنظيمات و�سيادة نهج
التفكري النمطي جتاه املر�أة والذي لعب دورا ً يف �إعاقة ترقي الن�ساء داخل التنظيم وما �ساعدهم على ذلك قلة متثيل الن�ساء داخل
التنظيم فهن ل�سن �صوتا ً م�ؤثرا ً يف القرار عدا عن قدرة الرجال على الت�أثري ب�شكل �أكرب من الن�ساء.
وتعتقد الباحثتان �أن هناك عوامل �أخرى �ساهمت يف �إبعاد الن�ساء عن �صناعة القرار و�إ�ضعاف م�شاركتهن ال�سيا�سية ومنها االنق�سام
وتبعاته ومتركز القرار ال�سيا�سي يف ال�ضفة الغربية والتعامل مع التنظيمات ال�سيا�سية يف قطاع غزة لي�س ك�أولوية وذلك نتيجة �ضعف
التوا�صل املبا�رش بني التنظيمات الواحدة ب�سبب احل�صار وف�صل ال�ضفة عن القطاع وهذا ما يتفق مع معظم �آراء الفئة املبحوثة الذين
يرون �أن عدم التوا�صل ب�شكل مبا�رش �أثر على �أداء العمل التنظيمي برمته وبالتايل امتد ذلك �إىل م�شاركة املر�أة و�إعمال حقوقها.

التنظيمات ال�سيا�سية وتطبيقها لأنظمتها الداخلية ومواثيقها ب�ش�أن تطوير م�شاركة الن�ساء يف �صناعة القرار.

�إن التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية لديها �أنظمة داخلية تو�ضح �أيدلوجية التنظيم ومنهجية العمل وطرق اتخاذ القرار
وطرق تطوير م�شاركة املر�أة داخل التنظيم ال�سيا�سي حيث تقاطعت �إجابات الفئة املبحوثة ب�ش�أن معظم الأنظمة الداخلية للتنظيمات
ال�سيا�سية التي مل تتغري منذ ع�رشات ال�سنوات و�أنها مل ت�ضمن امل�شاركة احلقيقية للن�ساء داخل التنظيمات ،و�أن هذه الأنظمة يجب
�أن تتوافق مع املتغريات التي متر بها ق�ضية م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية بعد احلراك الذي قادته امل�ؤ�س�سات الن�سوية واحلقوقية واملطالبات
الدائمة بتعزيز مكانة املر�أة يف احلقل ال�سيا�سي وت�ضمني تلك التنظيمات لأنظمتها الداخلية حل�صة ن�سوية ت�ضمن م�شاركة الن�ساء يف
الهيئات القيادية العليا للتنظيمات ،خا�صة بعد ت�أخر معظم التنظيمات ال�سيا�سية عن عقد م�ؤمتراتها العامة ل�سنوات طويلة وبالتايل
بقيت الأنظمة الداخلية تراوح مكانها ومل يتم �إ�ضافة �أية بنود ت�ضمن تعزيز م�شاركة الن�ساء داخلها .عدا عن عدم تطبيق معظم
التنظيمات ال�سيا�سية وتنفيذ الوعود التي قطعتها على نف�سها بالتوقيع على ميثاق ي�ضمن تطوير م�شاركة الن�ساء يف �صناعة القرار
والذي بقي جمرد �شعارات ترفع بني فرتة و�أخرى.

وي�شري التحليل كذلك �أن هناك تفاوتا ً يف عملية تطبيق التنظيمات لأنظمتها الداخلية ب�شكل كامل وبقيت هناك م�ساحة الخرتاق
بع�ض بنود النظام الداخلي ومترير لقرارات تخدم فئة قليلة وحل�سابات �شخ�صية ونفعية و�أن هناك جتاوزا ً لبع�ض القرارات التنظيمية
الداخلية مثل بند منع تعدد الزوجات الذي تتباه اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني على �سبيل املثال.
وخالفت ممثلة الإطار الن�سوي يف اجلبهة ال�شعبية “ �إكتمال حمد” هذا الر�أي وقالت “�إن اجلبهة ال�شعبية تطبق نظامها الداخلي
بحذافريه وهناك جلنة مركزية تراقب تطبيق النظام الداخلي يف جميع الهيئات” فيما ر�أت ممثلة حركة حما�س “ رجاء احللبي “ �أن النظام
الداخلي حلما�س مل يفرق بني الرجل واملر�أة فهى �رشيكة يف كل مفا�صل احلركة وكل هياكلها الكاملة ولدينا جمل�س �شورى ن�سوي خا�ص
باحلركة الن�سائية نتدار�س فيه الأمور اليومية واحلياتية ونتعامل مع كل امللفات”.

دور التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية يف متكني الن�ساء من الو�صول ل�صناعة القرار

دعم التنظيمات ال�سيا�سية لق�ضايا املر�أة وم�ساندتها.

من خالل نتائج البحث ك�شف عن وجود تباين يف وجهة نظر الن�ساء والرجال فيما يتعلق مبنا�رصة ودعم التنظيمات ال�سيا�سية لق�ضية
املر�أة وحقوقها ،حيث توحدت مواقف الن�ساء جتاه �أن التنظيمات متتلك ر�ؤية تقدمية نظرية ومكتوبة جتاه املر�أة ودعم ق�ضاياها ولكن
ٍ
ٍ
مر�ض من وجهة نظرهن و�أنهن بحاجة لدعم �شمويل وحقيقي جلميع
كاف وغري
ب�شكل مو�سمي ووفق احلاجة و�أن هذا التعاطي غري
ق�ضاياهن وم�شكالتهن.
وتوافقت �آراء معظم �أفراد الفئة املبحوثة من قادة التنظيمات ال�سيا�سية ب�ش�أن دعمهم لق�ضايا املر�أة وامتالكهم فكر تقدمي حيالها
مدللني على ذلك مب�ساندتهم للعديد من الق�ضايا احلقوقية للن�ساء منها قانون الأحوال ال�شخ�صية والعقوبات وق�ضية القتل على
خلفية “الدفاع عن �رشف العائلة”.
وترى ممثلة حركة فتح ( نهى بحي�صي) �أن حركتها حركة حتررية متتلك وتتبنى فكرا ً تقدميا ً حيال ق�ضية املر�أة وات�ضح ذلك من خالل
التعاطي مع االتفاقيات الدولية التي تدعم حقوق املر�أة ووافقها الر�أي ممثل اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني ( �صالح زيدان).
وبرر قادة التنظيمات �ضعف تبنيهم لق�ضية املر�أة وحقوقها وجود معيقات حالت دون تطبيق هذه الر�ؤية ويف مقدمتها العادات واملوروث
الثقايف املجتمعي حيال املر�أة واخللل يف عملية التن�شئة احلزبية عدا عن الفكر النمطي الذي يحمله بع�ض قادة التنظيمات ال�سيا�سية
حيال ق�ضية املر�أة وت�ساوقهم مع العادات والتقاليد املجتمعية النمطية التي تنظر للمر�أة نظرة غري مو�ضوعية خا�صة يف ق�ضية
امل�شاركة ال�سيا�سية و�ضعف حماولتهم لتغيري هذه النظرة كونهم هم جزء من هذه الثقافة واملنظومة املجتمعية.
من خالل املتابعة واالطالع على الأدبيات والدرا�سات والعمل امليداين يت�ضح �أن معظم التنظيمات الفل�سطينية بجميع توجهاتها
الفكرية الي�سارية �أو اليمينية مل تول �أجندة املر�أة ومتكينها ال�سيا�سي االهتمام الكايف ومل ت�ضع املر�أة وق�ضيتها على �سلم �أولوياتها
حتت ذرائع احلالة ال�سيا�سية الراهنة وانح�سار �أفق احلل ال�سيا�سي واحل�صار واالحتالل و�أزمة النظام ال�سيا�سي برمته والتي انعك�ست على
�أداء التنظيمات وامتد ذلك لو�ضع املر�أة كونها جزءا ً من احلالة ال�سيا�سية واملجتمعية و�أن التنظيمات جميعها بال ا�ستثناء تعاين من �أزمة
عامة وهذه الأزمة انعك�ست على م�شاركة املر�أة وحقوقها وهذا ما توافق مع معظم �آراء الفئة املبحوثة من الن�ساء ون�شطاء املجتمع
املدين.

املر�أة يف حوارات امل�صاحلة الوطنية للتنظيمات ال�سيا�سية.

تقت�رص م�شاركة املر�أة يف عملية امل�صاحلة الفل�سطينية على امل�شاركة يف التظاهرات والفعاليات اجلماهرييه وبهتت هذه امل�شاركة يف
امللفات الرئي�سة للم�صاحلة الفل�سطينية لذلك جاءت معظم �آراء الفئة املبحوثة متفقة مع هذا الطرح حيث بينت النتائج �أن هناك
�إق�صاء وعدم اهتمام ملو�ضوع م�شاركة املر�أة اخلارجية ومتثيلها يف جلان احلوار وامل�صاحلة ومل تكن املر�أة موجودة �ضمن اخليار الأول ملعظم
قادة التنظيمات ال�سيا�سية بحكم قله متثيلها من جانب وعدم �إف�ساح قادة التنظيمات و�إيالء م�شاركة املر�أة اخلارجية االهتمام الكايف،
و�أن عملية حتديد الأ�شخا�ص امل�شاركني جاءت بنا ًء على حما�ص�صة متت بني قادة التنظيمات والقوى ال�سيا�سية و�أن العالقات ال�شخ�صية
لعبت دورا ً يف �إق�صاء الن�ساء عن الرت�شيح للم�شاركة اخلارجية نتيجة للخلل يف فكر التنظيمات جتاه ق�ضية املر�أة عدا عن عدم مبادرة
الن�ساء لطلب امل�شاركة و�ضعف احلراك امل�ؤ�س�ساتي والن�سوي بهذا ال�ش�أن.
و�أن التنظيم الوحيد الذي مثلت به املر�أة �أعلى متثيل هو اجلبهة العربية الفل�سطينية الذي مثلته يف ذلك الوقت الرفيقة فوزية جودة
حيث �شاركت منذ انطالقة جل�سات احلوار وفيما عدا ذلك �شاركت الن�ساء ب�شكل متقطع وغري ر�سمي يف اللجان الفرعية حيث مثلت
كل من (زهرية كمال) حزب “فدا “  ،و(ماجدة امل�رصي) تنظيم اجلبهة الدميقراطية ومل ترت�أ�س امر�أة �أي ملف رئي�سي من ملفات امل�صاحلة.
ومل ت�شارك احلركة الن�سائية يف حركة حما�س يف جلان احلوار وامل�صاحلة ،ووفق ما ورد عن ممثلتها ( احللبي) �أن هناك ما �أ�سمته بالثوابت
التي تفر�ضها احلركة ك�رشط للم�شاركة “وهي عدم االعرتاف ب�إ�رسائيل ،ووقف التن�سيق الأمني واملفاو�ضات ،و�إ�صالح منظمة التحرير
الفل�سطينية”.
وخالفت ع�ضو اللجنة املركزية يف حزب ال�شعب الفل�سطيني (مها امل�رصي) الآراء ال�سابقة ب�ش�أن تغيب املر�أة عن امل�شاركة يف ملفات
احلوار وامل�صاحلة ،حيث ترى �أن امل�شاركة يجب �أال ترتبط بق�ضية اجلن�س بقدر ما ترتبط بقدرة ال�شخ�ص امل�شارك على تقدمي اجلديد الذي
ي�صب يف خدمة ق�ضية املر�أة وتعزيز م�شاركتها ال�سيا�سية.
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ووفق املتابعة لهذه الق�ضية واملعطيات تبني �أن هناك عدم اكرتاث مل�شاركة املر�أة اخلارجية يف حوارات امل�صاحلة من قبل قادة التنظيمات
رغم �أن ملف الرت�شيح للم�شاركة يوجد يف ملعب القوى والتنظيمات ال�سيا�سية وهم امل�سئولون املبا�رشون يف عملية انتقاء واختيار
من ي�شارك يف حوارات امل�صاحلة ،و�أن املر�أة مل تكن �ضمن اخليار الأول ملعظم التنظيمات وبقيت ق�ضية م�شاركتها مرتهنة بقوة طرح
املر�أة لنف�سها يف امل�شاركة �أو بال�ضغط امل�ؤ�س�ساتي الذي يحاول خلق م�ساحة مل�شاركة املر�أة ،و�أن هناك خلال ً يف بنية النظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني والقائمة على التفكري والقرار الذكوري وعلى مدار التاريخ الفل�سطيني مل ن�شهد �سوى امر�أة واحدة مثلت يف طاقم
مفاو�ضات ال�سالم يف مدريد وهى الدكتورة (حنان ع�رشاوي) �أما على م�ستوى امل�شاركة اجلماهريية وال�شعبية فنجد املر�أة ت�شارك ب�شكل
منظور والدليل على ذلك امل�شاركة الوا�ضحة للن�ساء يف احلملة الوطنية لإنهاء االنق�سام الأ�سبوعية وهي احلراك ال�شعبي الوحيد الذي
جمع جميع الأطر الن�سوية والإحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية وامل�ؤ�س�سات الن�سوية مب�شاركة ممثلي القوى الوطنية.
ً
وات�ضح �أي�ضا ً من خالل البحث �أن هناك تنظيمات �سيا�سية مل تنخرط ن�سا�ؤها يف ال�ش�أن ال�سيا�سي ب�شكل فاعل نظرا حلداثة ع�ضوية
املر�أة فيها على �سبيل املثال حركة اجلهاد الإ�سالمي التي اقت�رصت م�شاركة الن�ساء بداخلها على العمل االجتماعي والدعوي والثقايف
والتعبئة اجلماهريية فوفق م�سئولة التوا�صل اجلماهريي للحركة (�سماهر �إ�شتيوي) “�إن ع�ضوات حركة اجلهاد الإ�سالمي مل ي�شاركن يف
جلان احلوار وامل�صاحلة وذلك حلداثة انخراط املر�أة يف العمل ال�سيا�سي للحركة ،لكن مع ذلك مثلت املر�أة املنت�سبة حلركة اجلهاد الإ�سالمي
احلركة خالل امل�ؤمترات اخلارجية للحزب”.

عالقة التنظيمات ال�سيا�سية مب�ؤ�س�سات املجتمع املدين” امل�ؤ�س�سات الن�سوية”.

تلعب م�ؤ�س�سات املجتمع املدين دورا ً تنويريا ً وتوعويا ً فاعال ً يف عملية التغيري املجتمعي يف جميع املجاالت ومنها املجال ال�سيا�سي نظرا ً
لأهميته التي فر�ضها الواقع الفل�سطيني فبادرت م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وعلى ر�أ�سها امل�ؤ�س�سات الن�سوية يف تنفيذ العديد من
امل�شاريع يف جمال التوعية ال�سيا�سية والتمكني بهدف تهيئتها وت�أهيلها للم�شاركة يف احلقل ال�سيا�سي واحلياة العامة.
وتفاوتت �آراء الفئة املبحوثة جتاه �شكل العالقة التي تربط التنظيمات ال�سيا�سية باملجتمع املدين وخا�صة امل�ؤ�س�سات الن�سوية حيث
تفاوتت �إجابات غالبية الفئة املبحوثة ب�ش�أن هذه العالقة فمنهم من و�صفها بعالقة “ا�ضطرارية” ومو�سمية وفق “امل�صلحة”
التي تربط امل�ؤ�س�سة بالتنظيمات ،و�أن العالقة و�صلت يف بع�ض الأحيان �إيل عالقة تناف�سية و�أن تعامل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين مع
التنظيمات جاء وفق ما تقت�ضيه م�صلحة امل�ؤ�س�سة يف تنفيذ بع�ض الفعاليات والأن�شطة لدى القاعدة اجلماهريية العري�ضة التي
متتلكها التنظيمات وتنتهي العالقة بانتهاء امل�رشوع املنفذ مع �ضعف املتابعة بعد انتهاء الربامج املنفذة ،و�أن هناك تراجعا ً يف دور
املجتمع املدين خالل العقد الأخري وحماولته التقرب وحماباة هذا التنظيم �أو ذاك و�ضعف تعاطيه مع الق�ضايا الوطنية وعمله النخبوي
يف بع�ض الأحيان و�ضعف ت�أثريه يف الق�ضايا احلياتية واليومية وانحيازه لأجندة املمول ولي�س للق�ضية املجتمعية وخ�صو�صيتها.
ومن خالل حتليل نتائج البحث الحظت الباحثتان �أن هناك نظرة ت�شكيك وريبة ت�سود اجتاه دور املجتمع املدين “امل�ؤ�س�سات الن�سوية”
خا�صة يف ال�سنوات الأخرية وحماولة تلك امل�ؤ�س�سات �إق�صاء و�إبعاد النا�شطات احلزبيات من العمل داخلها وهذا يرجع �إىل القيود التي
تفر�ضها وزارة الداخلية يف احلكومة املقالة يف غزة وتقوي�ض عمل تلك املنظمات بفر�ض �رشوط معينة وتخوف تلك امل�ؤ�س�سات من الوقوع
حتت طائلة امل�ساءلة فن�أت بنف�سها عن هذه الإ�شكاليات .عدا عن ت�أثر املجتمع املدين كغريه من امل�ؤ�س�سات الأخرى بق�ضية االنق�سام
الفل�سطيني والهم ال�سيا�سي واالعتداءات الإ�رسائيلية املتكررة والتي جتعل براجمه يف حالة من عدم اال�ستقرار وحتل امل�شاريع الطارئة
حمل الدائمة للتعاطي مع احلالة التي يعي�شها املجتمع.
وترى ع�ضو اجلبهة ال�شعبية ( تغريد جمعة) �أن هناك �سيا�سة �إق�صاء من قبل امل�ؤ�س�سات الن�سوية للنا�شطات احلزبيات حيث يجري
حتييدهن و�إق�صائهن عن ال�رشاكة والعمل داخل م�ؤ�س�ساتهم.
وت�ؤكد النا�شطة املجتمعية (مريفت الزقزوق) �أن العالقة بني الأحزاب واملجتمع املدين قريبة للتناف�سية عنها للتكاملية ،على الرغم من
�أن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين تعترب دورها تكميل لدور احلكومة والأحزاب ال�سيا�سية ،معتربة �أن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين �ساهمت يف
احت�ضان الطاقات الن�سوية حيث �أ�صبحت هي العنوان الأبرز للم�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ،ويف املقابل هم�شت الأحزاب دور املر�أة ومل
ت�ستفد من دور امل�ؤ�س�سات الن�سوية ورمبا نظرت �إليها يف بع�ض الأحيان نظرة ت�شكيكية.
كما بينت النتائج �أن هناك �ضعفا ً يف عملية التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات التي تعمل يف ذات امل�شاريع املتعلقة بالتمكني ال�سيا�سي

دور التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية يف متكني الن�ساء من الو�صول ل�صناعة القرار

واالزدواجية يف بع�ض الأحيان �ساهمت يف �ضعف ت�أثري امل�شاريع املنفذة فيما يتعلق بامل�شاركة ال�سيا�سية و�إفراغها من م�ضمونها ،نظرا ً

لتكرار تنفيذ نف�س امل�شاريع وبنف�س الآليات والفئة امل�ستهدفة والأدوات دون جتديد يف نوعية التدريب مبا ي�ؤدى �إىل خلق قيادات �شابة قادرة
على الت�أثري والو�صول ل�صناعة القرار داخل التنظيمات ال�سيا�سية عدا عن عدم انتقاء الفئة امل�ستهدفة من التدريب بعناية والتي يف
معظم الأحيان ال متتلك �أدنى بنية معرفية يف احلقل ال�سيا�سي.

وترى ممثلة احلركة الن�سائية يف حما�س ( احللبي) �أن عالقة احلركة الن�سائية الإ�سالمية بامل�ؤ�س�سات الن�سوية واملجتمع املدنى ت�شهد حراكا ً
وتفاعال ً وتوا�صال ً دوريا ً خا�صة و�أن احلركة ب�صدد و�ضع �آلية للتوا�صل مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين عرب جلنة للتوا�صل تر�أ�سها �أخوات يف

احلركة الن�سائية من �أجل االتفاق على القوا�سم امل�شرتكة يف بع�ض الق�ضايا الن�سوية وذات االهتمام امل�شرتك.
وذهبت �إىل �أن هناك نية لدى احلركة الن�سائية لإن�شاء مركز حقوقي �سيتعاطى مع ق�ضية املر�أة وم�شكالتها خا�صة العنف الواقع بحقها
و�أن املركز �سيخدم املر�أة ب�شكل عام ومل يخ�ص�ص خلدمة �رشيحة معينة من الن�ساء.

دور الأطر الن�سائية للتنظيمات ال�سيا�سية يف دعم ق�ضايا املر�أة.

ات�ضح من خالل حتليل نتائج البحث �أن هناك �أهمية لت�شكيل الأطر الن�سوية كونها �رضورة تخدم ق�ضايا املر�أة وتعترب �أج�ساما ً تتكامل
مع التنظيم وال ت�ساهم يف عزل ق�ضايا املر�أة ولكنها تعطي ق�ضايا املر�أة �شيئا ً من اخل�صو�صية.
و تبني من خالل �إجابات الفئة املبحوثة �أن الإطار الن�سوي مل يعزل املر�أة عن باقي الق�ضايا التنظيمية الأخرى ال�سيما و�أن املر�أة ممثلة
يف هيئات وقطاعات �أخرى مثل الرجل وهناك نقاط تال ٍق والتقاء يف العمل وتن�سيق وتوا�صل و�أنه ال ي�ضري �أن يكون هناك �إطار ن�سوي
للتنظيمات ال�سيا�سية للو�صول للعمل �إىل التكاملية و�إ�ضفاء نوع من اخل�صو�صية على ق�ضية املر�أة.
وت�ؤكد ( مها امل�رصي) ع�ضو حزب ال�شعب “�أن الإطار الن�سوي يخدم املر�أة باجتاهني هما :مراعاة خ�صو�صية بع�ض الق�ضايا الن�سائية
والدمج مع العمل ال�سيا�سي داخل احلزب”.
ويتباين موقف ممثل املبادرة الوطنية ( عائد ياغي) ب�ش�أن ماهية ودور الإطار الن�سوي “ �أن املبادرة لديها توجه لإلغاء قطاع املر�أة كونه يكر�س
التمييز والف�صل يف العمل ال�سيا�سي داخل احلزب معتربا ً �أن قطاع املر�أة رديفا ً للتنظيم ويجب دمج املر�أة يف جميع املواقع ان�سجاما ً مع
الفكر التحرري ودمج املر�أة يف املواقع القيادية والعملية التنظيمية داخل التنظيم”.
وتوافق ذلك املوقف ( تغريد جمعة) والتي ترى �أن الإطار الن�سوي يعزل املر�أة وال يخدم ق�ضيتها بال�شكل املطلوب ويبعدها عن بع�ض
تفا�صيل العملية التنظيمية و�أن الأ�صل هو م�شاركة املر�أة يف كل املواقع والهيئات القيادية عرب قنوات مفتوحة على الدوام متكنها
من معرفة كل �صغرية وكبرية جتري داخل التنظيم ،وهذا ين�سجم مع ما ورد يف النظام الداخلي للجبهة ال�شعبية ب�ش�أن امل�ساواة وعدم
التمييز وترى �أن معظم التنظيمات تعزل ق�ضايا املر�أة للمر�أة و�أن التنظيمات ال تتعاطى مع ق�ضية املر�أة كق�ضية تنظيم عامة.
وتعتقد الباحثتان ومن خالل االطالع على جتربة الأطر الن�سوية �أن ت�شكيل �أج�سام تابعة للتنظيمات مل يقدم ومل ي�ؤخر يف ق�ضية تطوير
م�شاركة املر�أة ومتكينها من �صناعة القرار داخل التنظيمات و�أن هذه الأطر �ساهمت ب�شكل �أو ب�آخر بحجب املر�أة عما يجري داخل الهياكل
التنظيمية الأخرى بكل تفا�صيلها ،وتبقى هناك حلقات مفقودة ومعلومات ُمغيبة عنها و�أن الإطار الن�سوي يبقي املر�أة يف دائرة �أدوارها
االجتماعية والتقليدية ومل يخرجها من تلك الأدوار �إال باحلدود الب�سيطة.

التنظيمات و�آليات اال�ستقطاب للع�ضوات

وتربز نتائج حتليل البحث ب�ش�أن �آليات اال�ستقطاب �أن هناك ت�شابها ً يف تلك العملية التي تتبعها التنظيمات املتنوعة ،والتي تركز بالدرجة
الأوىل على اجلامعات واملنظمات ال�شعبية ،والنقابات وامل�ؤ�س�سات التابعة للتنظيمات وتركز بع�ض التنظيمات على الأطر يف عملية
ا�ستقطاب الن�ساء كونها �أ�سهل نظرا ً ملراعاتها لثقافة املجتمع والعادات والتقاليد ،وتلج�أ التنظيمات الدينية مثل حركة حما�س وحركة
اجلهاد الإ�سالمي يف عملية اال�ستقطاب بالرتكيز على �أدوات امل�ساجد واجلامعات وامل�ؤ�س�سات الإعالمية.
وك�شفت نتائج البحث �أن معظم التنظيمات الفل�سطينية تعاين من �أزمة و�صعوبة اال�ستقطاب نتيج ًة للو�ضع ال�سيا�سي القائم وعدم
اال�ستقرار التي تعي�شها عدا عن احل�صار وتبعاته واالنق�سام وحالة الإحباط التي يعاين منها ال�شارع الفل�سطيني وتراجع دور التنظيمات
وانخفا�ض ثقة املواطن بدورها يف التغيري والدفاع عن م�صالح النا�س والت�أثري يف الق�ضايا العامة ومنها ق�ضية االنق�سام وعجزها عن
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�إنهاء هذه الق�ضية .ناهيك عن الأزمة املالية التي تواجه معظم التنظيمات والتي �أثرت على حجم ونوعية �أن�شطتها املجتمعية
وال�شعبية و�ضعف احتادات الطلبة وتراجع دورها والأو�ضاع االقت�صادية ال�صعبة التي يعي�شها املواطن العادي الذي جعلت جل اهتمامه
ين�صب يف مقدرته/ها على توفري متطلبات احلياة اليومية بعد عجز التنظيمات عن تقدمي برامج اجتماعية واقت�صادية جاذبة للمواطنني
لالنتماء و�أن هناك �أولويات حياتية �أ�صحبت تت�صدر الأهمية �أكرث من العمل ال�سيا�سي.
ويخالف ممثل اجلبهة العربية الفل�سطينية �صالح �أبو ركبة هذه النتائج ب�أن تنظيمه مل يت�أثر يف مو�ضوع االنت�ساب للجبهة العربية
الفل�سطينية احتل املرتبة الثانية بعد حركة فتح يف االحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية و�أن تنظيمه ميتلك برناجما ً اجتماعيا ً واقت�صاديا ً
جاذبا ً لل�شباب خا�صة طلبة اجلامعات و�أن هناك �أن�شطة �سيا�سية واجتماعية جترى يف جميع املجاالت وامل�ؤ�س�سات واجلامعات.

التنظيمات ال�سيا�سية وتدافع الأجيال داخلها.

�أبرزت نتائج املقابالت التي �أجريت مع قادة التنظيمات ال�سيا�سية �أن التنظيمات تويل االهتمام لق�ضية �ضخ دماء جديدة داخلها وبن�سب
متفاوتة ال تقل عن ( )% 30باعتبار ال�شباب وقود امل�ستقبل وقادة التغيري ولكنها مل ترتق حلجم وم�شاركة ال�شباب يف املجتمع و�أن هذه
الن�سب تبقى غري م�ؤثرة يف مواقع �صنع القرار نظرا ً لت�أخر عقد امل�ؤمترات العامة للتنظيمات ل�سنوات طويلة وهذا �أثر على فر�ص وجود
ال�شباب داخل املواقع والهيئات الفاعلة وامل�ؤثرة ما دفع الكثري منهم للتخلي عن تنظيماتهم والتوجه لتنظيمات �أخرى �أكرث قوة وت�أثري
وقدرة على حتقيق بع�ض مطالب ال�شباب وحت�سني و�ضعهم االقت�صادي واالجتماعي.
وي�ؤكد على ما �سبق ممثل املبادرة د .ياغي بقوله “�إننا ن�ؤمن ونطبق ذلك على �أر�ض الواقع حيث �إن متو�سط �أعمار الأع�ضاء يف املبادرة
يف الثالثينيات �أي فئة ال�شباب من اجلن�سني والبع�ض يعتربها نقطة �ضعف لأن جميع �أع�ضاء املبادرة من ال�شباب وعلى الرغم من ذلك
يطالب ال�شباب من اجلن�سني ب�أكرث من ذلك ويعتربونا قيادة “هرمة” رغم �أننا يف الأربعينيات من العمر وهناك متثيل منا�سب لفئة ال�شباب
يف الهيئات املختلفة.
يف حني قالت ع�ضوة حركة فتح ( نهى البحي�صي) “ �أن ت�أخر انعقاد امل�ؤمتر ال�ساد�س لأكرث من( )15عاما ً �ساهم تغييب جيل كبري من
ال�شباب من اجلن�سني مل ي�أخذ حقه يف امل�شاركة داخل الهيئات التنظيمية ومواقع �صناعة القرار �س�أحاول من خالل تر�أ�سي مللف ال�شبيبة
الفتحاوية معاجلة هذا امللف ل�ضمان تو�سيع م�شاركة ال�شباب داخل الهياكل التنظيمية”.
وت�ؤكد ممثلة احلركة الن�سائية يف حما�س (احللبي) ب�أن لدى احلركة �إميان ب�ضخ دماء جديدة من ال�شباب بقولها” �إن احلركة ت�ؤمن بذلك
باعتبار ال�شباب �أهم ق�ضية لدينا ،كونهم فر�سان امليدان وقادة التغيري وقالت ملاذا ال نعتمد على ال�شباب وقول ال�شيخ �أحمد يا�سني
خذلت بال�شيوخ”.
نُ�رصت بال�شباب و ُ
وخالفت ممثلة حزب ال�شعب (مها امل�رصي) الآراء ال�سباقة مفندة مقولة �إميان الأحزاب ب�ضخ دماء جديدة وتدافع للأجيال مدللة ًعلى
ذلك بعدم تغيري الوجوه وعدم �إعطاء فر�صة لل�شباب من اجلن�سني يف التمثيل وقيادة دفة املركب و�أن اجليل القدمي من ال�صعب �أن يتفهم
احتياجات ال�شباب ونطالب دوما يف امل�ؤمترات بوجود ن�سبة متثيل لهذه ال�رشيحة كي تعرب عن ق�ضاياها وهمومها.
�أما ممثل اجلبهة الدميقراطية �صالح زيدان �أكد على �أن هناك وجود لثالثة �أجيال داخل احلزب ال�سيا�سي وعدم اقت�صار احلزب على اجليل
ال�شاب �أو اخلربات بل يكون هناك تكامل بني الأجيال الثالثة.
فني حني يرى �صالح �أبو ركبة �أن عملية االنت�ساب لتنظيمه مل تت�أثر و�أن تنظيمه ميتلك برنامج اجتماعي اقت�صادي جاذب لطلبة اجلامعات
الذين ي�شاركون وينظمون العديد من الفعاليات والأن�شطة ذات الطابع ال�سيا�سي واالجتماعي و�أن ن�سبة االنت�ساب للجبهة العربية
الفل�سطينية جاء يف املرتبة الثانية بعد حركة فتح ويرى �أن ال�صعوبة تكمن يف ا�ستقطاب الن�ساء على وجه اخل�صو�ص نتيجة الثقافة
املجتمعية ال�سائدة جتاه عمل املر�أة التنظيمي عدا والعادات والتقاليد التي حتد من م�شاركة املر�أة بفعالية وح�ضورها االجتماعات التي
تعقد يف فرتات غري منا�سبة وجرى معاجلة هذه الق�ضية بالتعاطي مع العادات والتقاليد لتحفيز م�شاركة املر�أة يف العمل التنظيمي
وترى الباحثتان �أن هناك تراجع يف قيمة االنتماء للعمل التنظيمي والوطني نتيجة تراجع دور معظم التنظيمات الفل�سطينية وعدم
قدرتها على تطوير برنامج اقت�صادي اجتماعي جاذب يراعي احلالة االقت�صادية ال�صعبة التي يعي�شها املواطن الفل�سطيني ،ما �ساهم
يف هجرة العديد من املواطنني للعمل التنظيمي �أو التوجه للعمل املدين �أو لتنظيمات ذات نفوذ مادي قوى ولها امتداد جماهريي لت�أمني
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م�ستقبلهم ،و�أن هناك تراجعا ً يف قيم االنتماء بفعل حالة الإحباط التي ت�سود قطاع غزة حتديدا ً وانح�سار فر�ص العمل وكبت احلريات
وال�ضغوطات الأخرى التي يكابدها املواطن عدا عن عدم تغيري �أدوات و�آليات التعبئة التنظيمية لتتنا�سب مع الواقع احلايل ،حيث مل تعد
معظم التنظيمات ت�شكل عامل جذب للمواطن.

املعيقات التي حتد من م�شاركة املر�أة يف مواقع �صنع القرار داخل التنظيمات.

تقاطعت معظم �إجابات الفئة املبحوثة ب�أن هناك جملة من املعيقات التى حتد من م�شاركة املر�أة يف �صناعة القرار داخل التنظيمات
والتي تنوعت ما بني ال�سيا�سية وعلى ر�أ�سها ا�ستمرار االحتالل الإ�رسائيلي وحالة عدم اال�ستقرار التي يعي�شها ال�شعب الفل�سطيني
واحل�صار واالنق�سام والتي انعك�ست على جممل احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية و�ضعف تطبيق الأنظمة الداخلية ملعظم التنظيمات
الفل�سطينية و�ضعف بنية النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني القائم على الوجهة الذكورية يف القرار وانخفا�ض متثيل املر�أة يف بنية هذا
النظام� ،ضعف م�ساندة التنظيمات ال�سيا�سية لق�ضية املر�أة وحقوقها وعدم �إقرار كوتا ن�سائية بن�سبة من�صفة لتمثيل الن�ساء يف
مواقع �صنع القرار داخل الأنظمة الداخلية وعدم قيام معظم التنظيمات بتطوير برامج اقت�صادية واجتماعية تتنا�سب واحتياجات املر�أة
ومتطلباتها احلالية ،ق�صور مفهوم امل�شاركة ال�سيا�سية واختزالها بعملية الت�صويت يف االنتخابات وانخفا�ض الوعي ال�سيا�سي لدى
الفئات امل�ستهدفة من برامج و�أن�شطة التمكني ال�سيا�سي مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،تراجع دور معظم التنظيمات ال�سيا�سية خا�صة
حيال الق�ضايا اجلوهرية وقلة اهتمامها ب�ضخ دماء جديدة داخل هياكلها التنظيمية.
وعلى م�ستوى املعيقات االجتماعية متركزت م�شكلة هيمنة الفكر والقرار الذكوري يف املجتمع حيال تقلد املر�أة املنا�صب العليا وعدم
االقتناع الكامل بدورها ال�سيا�سي مقارنة بدورها االجتماعي وا�ستغالل الدين يف فر�ض �سيا�سة الإق�صاء وتهمي�ش املر�أة وردها �إىل الأدوار
النمطية التقليدية و�سوء توزيع الأدوار االجتماعية بني الرجل املر�أة ،و�أن الفر�صة التي تتاح للمر�أة يف امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية تقل
عن امل�ساحة املتاحة للرجل بحكم بع�ض �أمناط التن�شئة االجتماعية القائمة على �أ�سا�س ربط الدور االجتماعي للمر�أة بالدور الإجنابي عدا
عن تبدل و�ضعية املر�أة االجتماعية بعد الزواج الذي ي�ؤثر على عطائها وانتمائها التنظيمي وخ�ضوعها لت�أثري فكر الزوج �ضعف برامج
التوعية والتمكني ال�سيا�سي وعدم تطويرها.
وتقاربت وجهات نظر الرجال والن�ساء يف ق�ضية املعيقات الذاتية ومنها ثقة املر�أة بذاتها وبقدراتها وعدم تنميتها لقدراتها ب�شكل
دائم� ،ضعف اهتمام الن�ساء بالعمل ال�سيا�سي العام يف ظل هيمنة الرجال على معظم املواقع ال�سيادية يف التنظيمات والتن�شئة
االجتماعية القائمة على التمييز واعتبار املر�أة تابعا ً وذات مرتبة �أدنى من الرجل ،ا�ضطهاد املر�أة للمر�أة و�ضعف ثقة املر�أة باملر�أة يعيق
م�شاركتها وتقلدها ملواقع �صنع القرار .عدا عن تعامل التنظيمات ال�سيا�سية مع ق�ضية املر�أة كق�ضية ن�سوية فقط ال ترق لق�ضية
تخ�ص التنظيم ب�شكل �أ�سا�سي.
على �صعيد معيقات املجتمع املدين التي حتد من م�شاركة املر�أة يف �صناعة القرار والتي �أجمعت عليها الفئة املبحوثة وهي عدم ان�سجام
الربامج التي تقدم من قبل املجتمع املدين مع الأجندة الوطنية واحتياجات الن�ساء الفعلية وخ�ضوعها لأجندة املمول ،مو�سمية العمل
بالربامج اخلا�صة بالتمكني ال�سيا�سي للمر�أة ووفق امل�شاريع املمولة� ،ضعف التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات الأهلية والتنظيمات ب�شكل يخدم
ق�ضية املر�أة ويدعم م�شاركتها ويغلب على طابع هذه العالقة يف بع�ض الأحيان طابع النفعية املتبادلة وعدم الت�أ�سي�س لدميومة هذه
العالقة وتطويرها وتراجع دور االحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية وعدم جتديد قيادته و�ضخ دماء جديدة داخل هياكله وتطوير �آليات جديدة
يف العمل يف جمال التوعية ال�سيا�سية والتعبئة الفكرية.
وتتفق الباحثتان فيما �أف�ضت به الفئة املبحوثة ب�ش�أن املعيقات والتي تتطلب �إعادة نظر فيما ورد من تو�صيات خا�صة باملجتمع املدين �أو
على �صعيد التنظيمات �أو ال�صعيد الذاتي من خالل خلق �أدوات جديدة و�آليات عمل حتفز ومتكن املر�أة من �صناعة القرار ال�سيا�سي كما
ترى �أن هناك حاجة �إقرار �سيا�سات و�آليات قانونية تكفل وت�ضمن م�شاركة املر�أة يف �صناعة القرار.
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المبحث الخامس

االستنتاجات والتوصيات
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تبني من خالل نتائج البحث �أن هناك تهمي�شا ً لدور املر�أة يف �صناعة القرار داخل التنظيمات وال�سيا�سية ،و�أن هناك ق�صورا ً من جانب
التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية حيال ق�ضية م�شاركة املر�أة يف �صناعة القرار داخلها ،و�أن هناك حاجة لإقرار مزيد من ال�سيا�سات

والآليات التي تكفل تواجد املر�أة الفعلي وامل�ؤثر داخل التنظيم ،والتي ات�ضحت من خالل النتائج التالية التي تو�صل �إليها البحث:

•وجود �إ�شكاليات ومتغريات �ساهمت يف تراجع الدور الوطني للتنظيمات واحلركات ال�سيا�سية ،والذي امتد مل�شاركة املر�أة ال�سيا�سية
داخل التنظيمات خا�صة بعد اتفاقية �أو�سلو و�أثر االنق�سام ال�سيا�سي ( ،)2007وت�شديد حالة احل�صار على قطاع غزة.

•�أن م�شاركة الن�ساء يف التنظيمات ال�سيا�سية مل تعك�س الدور احلقيقي للمر�أة ومل ترتق ل�صناعة القرار داخل التنظيم؛ وذلك
يعود لقلة متثيل املر�أة يف الهيئات ،حيث تراوحت ن�سبة م�شاركة الن�ساء يف �صناعة القرارات العليا داخل التنظيمــات من

( ،)%19-4وهذا يرتبط بالأنظمة الداخلية للتنظيمات ،والتي مل ت�ضمن م�شاركة املر�أة ب�شكل فاعل من خالل كوتا من�صفة،

وعدم تطبيق التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية للمواثيق التي وقعت عليها ب�ش�أن تطوير م�شاركة املر�أة داخلها.

دور التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية يف متكني الن�ساء من الو�صول ل�صناعة القرار

•تفاوت م�شاركة الن�ساء يف الهيئات القيادية من تنظيم لآخر ،و�أن م�شاركة املر�أة تت�سع يف القاعدة وتنخف�ض يف قمة الهرم،
و�سجلت املر�أة �أو�سع ح�ضور لها يف �صناعة القرار احلزبي يف االحتاد الدميقراطي الفل�سطيني (فدا) ،حيث و�صلت ن�سبة م�شاركتها
�إىل ( ،)40%وذلك يدلل على �أن املر�أة ما زالت بعيدة عن �صناعة القرار ال�سيا�سي ،و�أن ن�سبة ت�أثريها يف القاعدة �أكرب بفعل زيادة
متثيلها.
•هناك م�ساحة متوافرة من حرية الر�أي لدى الن�ساء يف جميع املواقع التنظيمية� ،إال �أن هذه امل�ساحة من احلرية مل ترق ل�صناعة
القرار داخل الهيئات القيادية ،نظرا ً لعدم ت�أثري �صوت املر�أة يف العملية الدميقراطية بحكم قلة متثيلها من جانب ،و�إحجام املر�أة
للت�صويت ل�صالح املر�أة لذا بقيت املر�أة بعيدة عن الت�أثري يف القرار ال�سيا�سي .
•�أن �آليات اتخاذ القرارات داخل التنظيم تتم عرب العملية الدميقراطية ،وعرب الت�صويت ،ووفق الأنظمة الداخلية للتنظيمات ،وحتدث
يف بع�ض الأحيان جتاوزات ومترير لبع�ض القرارات التي تخدم جهة معينة.
•م�شاركة املر�أة يف جلان امل�صاحلة واحلوار مل تكن على �أجندة معظم التنظيمات ال�سيا�سية ،و�أن العالقات ال�شخ�صية و�إر�ضاء قادة
التنظيمات غلبت على وجهة معظم التنظيمات ،و�أن تف�ضيل م�شاركة الرجل كانت الوجهة الغالبة يف معظم التنظيمات،
وجرى التعامل مع املر�أة كخيار ثانٍ.
•معظم قادة التنظيمات ال�سيا�سية ال ميتلكون معلومات كافية حول عدد متثيل الن�ساء يف جلان امل�صاحلة واحلوار ،وهذا ينطلق
من عدم اهتمام قادة التنظيمات ال�سيا�سية مب�شاركة الن�ساء اخلارجية خا�صة يف جلان امل�صاحلة.
•الأنظمة الداخلية واملواثيق هي جمرد �شعارات ال ترتق للتطبيق على �أر�ض الواقع ،والدليل �أن املر�أة ما زالت تراوح مكانها داخل
التنظيمات ال�سيا�سية ،و�أن املواثيق والأنظمة الداخلية �أبدعت يف و�ضع الكلمات الرنانة اجلميلة ب�ش�أن تعزيز م�شاركة املر�أة،
ولكنها مل تطبق ب�شكل فاعل ي�ضمن م�شاركة الن�ساء ب�شكل مرئي.
•معظم التنظيمات متتلك ر�ؤية تقدمية وت�ساند ق�ضايا املر�أة ،ولكن ب�شكل حمدود ونظري مل يرتق لطموحات الن�ساء ،و�أن
م�ساندة تلك التنظيمات لق�ضايا املر�أة ت�أتي كردات فعل لأحداث طارئة ،ولي�ست ذات �أبعاد �إ�سرتاتيجية.
•وجود الأطر الن�سوية التابعة للتنظيمات ال�سيا�سية تعترب �رضورة كونها متثل الذراع القوية لتبني ق�ضايا املر�أة ومراعاة
خ�صو�صيتها ،وحلقة و�صل ما بني الهيئات الأخرى داخل التنظيمات ،وتعد �أداة يف عملية ا�ستقطاب الن�ساء لالنت�ساب
للتنظيمات ،واحلركات ال�سيا�سية ولكنها يف ذات الوقت ال ت�ضع املر�أة يف جممل العملية التنظيمية ،و�أن هناك حاجة لإدماج
الن�ساء ب�شكل كامل يف العملية التنظيمية.
•هناك تراجع ملحوظ يف الدور الوطني واالجتماعي للتنظيمات واحلركات ال�سيا�سية ،و�أن �أدوات التعبئة احلزبية والفكرية ال�سابقة
مل تعد تلبي طموحات ومتغريات املرحلة ،ومل ت�شكل عامل جذب لالنخراط يف العمل التنظيمي وال�سيا�سي ،عدا عن تراجع قيم
االنتماء الوطني للق�ضية والهوية الفل�سطينية.
•الكوتا الن�سوية ت�شكل ال�ضمانة الرئي�سة يف الو�ضع احلايل لتواجد الن�ساء يف الهيئات القيادية للتنظيمات ال�سيا�سية ،على �أن
ال تقل عن ( )30%ك�إجراء م�ؤقت حلني متكني املر�أة ،وتطوير قدراتها للمناف�سة ب�شكل مواز مع الرجل ،وتغيري الثقافة املجتمعية
ال�سلبية حيال املر�أة و�إعادة توزيع �أدوار النوع االجتماعي مبا يعزز امل�شاركة الأ�رسية واملجتمعية.
•تراجع دور املجتمع املدين يف قيادة دفة التغيري املجتمعي ،وتطوير م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية ،والتعاطي مع الق�ضايا والأمور
احلياتية ب�شكل �شمويل.
•ع�شوائية اختيار الفئة امل�ستهدفة من قبل التنظيمات؛ لتمثيلها يف الدورات التدريبية اخلا�صة بالتمكني ال�سيا�سي املنفذة من
قبل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين “ الن�سوية “ ،و�أن هذه الفئة ال متتلك بنية معرفية و�سيا�سية.
•على الرغم من تبني امل�ؤ�س�سات الن�سوية لق�ضايا املر�أة وامل�شاركة ال�سيا�سية� ،إال �أن براجمها مل ترتق للم�ستوى املطلوب وتفتقر
لعملية املتابعة والدميومة ،وتراكم اخلربات والبناء عليها.
•�ضعف التن�سيق والت�شبيك بني امل�ؤ�س�سات التي تعمل على نف�س امل�شاريع ،و�أن امل�ؤ�س�سات ما زالت بعيدة عن متثيل احتياجات
الن�ساء ومتطلباتهن ،عدا عن توجهات بع�ض هذه امل�ؤ�س�سات التي �أ�صبحت �أقرب من هذا احلزب �أو ذاك.
•هناك معيقات جمتمعية حتد من م�شاركة املر�أة يف �صناعة القرار ،ويف مقدمتها نظرة املجتمع جتاه دور املر�أة ال�سيا�سي ،و تغليب
عمل املر�أة املجتمعي واملرتبط ب�أدوارها التقليدية ،عدا عن تبدل الو�ضع االجتماعي للمر�أة بعد الزواج وتكوين الأ�رسة والتوجهات
الفكرية للزوج الذي انعك�س ب�شكل �أو ب�آخر على درجة فعاليتها داخل الأحزاب.
•�أن الفكر الذكوري لدى قادة بع�ض التنظيمات وحماولة ح�رص ق�ضايا املر�أة يف اجلانب االجتماعي لدوائر املر�أة ،ي�ساهم يف تغييب
املر�أة عن الهيئات الأخرى ون�أيها عن الق�ضايا ال�سيا�سية الهامة.
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توصيات البحث

نتج عن البحث جملة من التو�صيات التي خرجت بها الفئة املبحوثة ،والتي يرون �أنها حتتاج لآليات عمل جديدة؛ لتعزيز ومتكني م�شاركة
املر�أة يف �صناعة القرار داخل التنظيمات يف حالة مت �أخذها بعني االعتبار من قبل اجلهات امل�سئولة ،ورا�سمي ال�سيا�سات ،ومتثلت هذه
التو�صيات بالتايل:
على التنظيمات ال�سيا�سية �أن تعمل على تطوير م�شاركة املر�أة ،ومتكينها يف اجلانب ال�سيا�سي من خالل عدة �آليات و�إجراءات منها:
•تطوير �أنظمتها الداخلية مبا ي�ضمن دعمها ومتكينها للمر�أة من �صناعة القرار داخلها ،وتطبيق ما وقعت عليه من مواثيق
ت�ضمن هذه امل�شاركة الفاعلة.
•رفع ن�سبة متثيل الن�ساء داخل مواقع �صناعة القرار داخل التنظيمات من خالل ح�صة من�صفة وملزمة يتم ت�ضمينها ،وتثبيتها
يف النظام الداخلي.
•على التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية �أن تعمل على �إعادة ت�أهيل كوادرها الن�سوية ،وف�سح املجال لها داخل التنظيم ملمار�سة
�أدوار رئي�سة وقيادية ،وتطوير براجمها التي تهدف �إىل ا�ستقطاب الكادر الن�سوي ،و�ضخ دماء جديدة �ضمن الهياكل التنظيمية
بال�رشاكة مع االحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية وامل�ؤ�س�سات.
•على التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية �أن تعيد النظر يف �آليات التعبئة احلزبية والفكرية ،مبا يتوافق وين�سجم مع متطلبات احلياة
ال�سيا�سية والتطورات التي متر بها الق�ضية الفل�سطينية ،وتعيد ترتيب �أولوياتها من الق�ضايا االجتماعية وال�سيا�سية والوطنية.

تطوير دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات الن�سوية يف عملية التغيري ومتكني الن�ساء من خالل:

•قيامها مبراجعة �شاملة لرباجمها ال�سابقة وتقييمها وتطويرها؛ لت�صبح �أكرث الت�صاقا ً بالق�ضايا الوطنية واملجتمعية ،و�إعادة
االعتبار لأهمية ودور املجتمع املدين يف �إحداث التغيري املطلوب ،وتبني الق�ضايا الوطنية واملجتمعية.
•دميومة برامج التمكني ال�سيا�سي للمر�أة ،وعدم ربطها بالتمويل و�إجراء االنتخابات ،والرتكيز على �أن يكون �ضمن �أولويات اخلطط
الإ�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
•�إعادة االعتبار لقيم االنتماء الوطني ،وحترير العمل احلزبي وال�سيا�سي من القيم النفعية ورد االعتبار للعمل الطوعي الوطني.
•�سن قانون ينظم عمل التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية ،وي�ضمن متثيل منا�سب للن�ساء داخل التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية
مع �رضورة تكري�س دورية االنتخابات على مبد�أ التمثيل الن�سبي الكامل.
•العمل على تغيري �أمناط التن�شئة االجتماعية من خالل �إعداد برامج تربوية وتوعوية يف جمال النوع االجتماعي وحقوق املر�أة.
•اال�شرتاط على الأ�شخا�ص الذين يرغبون باالن�ضمام للتنظيمات ال�سيا�سية الفل�سطينية على م�شاركتهم ،واجتيازهم لربنامج
تثقيفي ت�أهيلي حول حقوق املر�أة والنوع االجتماعي.

دور التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية يف متكني الن�ساء من الو�صول ل�صناعة القرار
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2626النظام الداخلي حلركة فتح.
2727النظام الداخلي للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني.
2828النظام الداخلي حلركة فدا.
2929الربنامج االنتخابي لكتلة التغيري والإ�صالح لعام .2006
3030الربنامج االنتخابي لقائمة ال�شهيد �أبو علي م�صطفى.
3131اللجنة املركزية لالنتخابات ،تقرير نتائج االنتخابات الت�رشيعية الثانية.
3232تقرير اللجنة املركزية لالنتخابات الفل�سطينية .2006

دور التنظيمات واحلركات ال�سيا�سية الفل�سطينية يف متكني الن�ساء من الو�صول ل�صناعة القرار

المالحق :
املجموعات املركزة:

مكان عقد اللقاء

تاريخ عقد اللقاء

عدد امل�شاركات

الفئة

قيادات من ال�صف الأول يف الأحزاب
واحلركات ال�سيا�سية.

م�ؤ�س�سة فل�سطينيات

2013\4\18

5

نا�شطات يف الأطر الن�سوية.

م�ؤ�س�سة فل�سطينيات

2013\4\16

12

جمموعة ن�شطاء املجتمع املدين
و�أكادمييني/ات.

جمعية املر�أة املبدعة

2013\4\21

11

نا�شطات من القاعدة اجلماهريية
للأحزاب و احلركات ال�سيا�سية.

جمعية املر�أة املبدعة

2013\5\4

9

املقابالت:
اال�سم

التو�صيف

مكان عقد اللقاء

تاريخ عقد اللقاء

الدكتور عائد ياغي

م�سئول املبادرة الوطنية يف قطاع غزة

الإغاثة الطبية

2013\4\13

جمال �أبو نحل

ع�ضو مكتب �سيا�سي للجبهة الدميقراطية
الفل�سطينية

مقر حزب فدا

2013\4\13

نهى البحي�صي

ع�ضو مكتب تعبئة وتنظيم حلركة فتح يف حمافظات
قطاع غزة

ديوان �أبو �سيدو

2013\4\14

رجاء احللبي

م�سئولة احلركة الن�سائية يف حما�س

مكتب الكتلة الإ�سالمية

2013\4\18

�صالح �أبو ركبة

ع�ضو مكتب �سيا�سي يف اجلبهة العربية الفل�سطينية مقر اجلبهة العربية
الفل�سطينية
وممثل العالقات الوطنية داخل اجلبهة
مكتب اجلبهة ال�شعبية

2013\4\18

عماد �أبو رحمة

ع�ضو اللجنة املركزية يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير
فل�سطني

زينب �أبو مو�سى

ع�ضو جلنة مركزية يف جبهة الن�ضال يف غزة

2013\4\22

�صالح زيدان

ع�ضو املكتب ال�سيا�سي يف اجلبهة الدميقراطية لتحرير مقر اجلبهة الدميقراطية لتحرير
فل�سطني
فل�سطني

2013\4\22

2013\4\21

مها امل�رصي

ع�ضو اللجنة املركزية يف حزب ال�شعب

الإغاثة الزراعية

2013\4\28

�سماهر ا�شتيوي

م�سئولة التوا�صل اجلماهريي يف منطقة �رشق غزة
حلركة اجلهاد الإ�سالمي

فندق ال�سالم

2013\4\28

39

40

مركـــز �شـــ�ؤون الـمر�أة –غزة

