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امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية يف احل ّيز العام واخلا�ص

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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املقدمة:

أهم عنا�رص العملية الدميقراطية والتنموية يف � ّأي جمتمع� ،إذ ال ميكن احلديث عن التنمية
تُعترب م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية من � ّ
التطرق ملو�ضوع امل�شاركة ال�سيا�سية ،حيث تعك�س هذه امل�شاركة طبيعة النظام االجتماعي والثقايف
مبفهومها ال�شامل -دونّ
وال�سيا�سي يف الدولة .ومبا �أ ّن العالقة بني التنمية وامل�شاركة هي عالق ٌة تكامليةٌ؛ فال تنمية بدون م�شاركة ،وتُعترب امل�شاركة ال�سيا�سية
أهم م�ؤ�رشات ودالالت التنمية يف � ّأي جمتمع� ،إذ ال ميكن احلديث عن “التنمية” دون احلديث عن “دور املر�أة” يف التنمية ،و�سعيها
واحدةً من � ّ
ّ
من �أجل الت�أثري يف خطط التنمية؛ من خالل امل�شاركة ال�سيا�سية .ويف جمتمعنا الفل�سطيني املحافظ؛ ويف ظل الهيمنة الذكورية؛ يُتوقع
إدماجهن يف عملية �صنع القرار.
من الن�ساء �أن يبذلن جهودا ً م�ضاعف ًة من �أجل �
ّ
قدرتهن
املحلية والوطنية ،ومدى
م�شاركتهن يف مواقع �صنع القرار على امل�ستويات
أهم م�ؤ�رشات متكني الن�ساء يف املجتمع؛ هو مدى
ّ
ّ
ومن � ّ
ّ
املحلية والت�رشيعية والتنفيذية والق�ضائية
على الو�صول للم�صادر؛ التي تعك�س نف�سها يف توزيع القوة يف املجتمع ،والتمثيل يف الهيئات
ّ
اخلا�ص؛ نظرا َ لأهمية الأخري للمر�أة الفل�سطينية ،حيث �إ ّن قدرة الن�ساء على
ال�سيا�سي العام؛ بل
يتم احلديث عن الدور
ّ
احليز العام ،وال ّ
يف ّ
ّ
ُ
امل�شاركة الفعلية
والفعالة ترتبط بالأدوار الإجنابية والأ�رسية ،وكذلك على مدى انفتاح امل�ؤ�س�سات العامة مل�شاركة الن�ساء فيها؛ فبالرغم
ّ
ٍ
ٍ
احليز العام �أو اخلا�ص� -إىل ما يتنا�سب وقدراتها و�إمكاناتها .كما
يف
�سواءم�شاركتها
ت�صل
مل
عالية؛
ة
علمي
درجات
على
من ح�صول املر�أة
ّ
�أ ّن امل�ساهمة الفاعلة للن�ساء يف العمل ال�سيا�سي الن�ضايل (ب�شكلٍ مبا�رش ٍ �أو غري مبا�رش) مل متنح الن�ساء ال�رشعية الكافية لالنخراط
قدمته.
يف م�ؤ�س�سات الدولة والأحزاب ب�شكلٍ متكافئٍ مع ما ّ

�شتق من واقع العملية البيولوجية ،وبنا ًء عليه؛ يُحدد ُ دور ُ الن�ساء بالإجناب وتربية
ُ
تفرت�ض الهيمنة البطريركية �أ ّن ال�سلوك االجتماعي ي ُ
لكن هذا املفهوم يتال�شى فج�أة؛ عندما تندلع ثورةٌ وطني ٌة
احليز،
الأطفال ،وينح�رص دورها يف امليدان اخلا�ص ،وترتكز م�شاركتها يف هذا
ّ
ّ
ع�سكري ،حيث ينتقل دور الن�ساء من امليدان اخلا�ص �إىل العام ،وكذلك الأمر عند حدوث الثورات االجتماعية
�أو يجتاح البالدَ احتال ٌل
ّ
1
اخلا�ص �إىل العام .
والتكنولوجية؛ حيث تُ�صبح احلاج ُة ما�س ًة �إىل الأيدي العاملة ،فينتقل دور الن�ساء من
ّ
�	1سمارة ،عادل – املر�أة الفل�سطينية يف �سوق العمل  /حمددات وم�ؤ�رشات –  19يوليو  - 2011وهي من�شورة يف «كنعان» الورقية ،العدد � 144شتاء � 2011ص Neili . 57-75
Kopola, (1995), Citizenship, Participation
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هذا ما مت ّ توثيقه عن حركات اال�ستقالل يف �آ�سيا يف نهاية القرن التا�سع ع�رش وبداية القرن الع�رشين؛ خالل الن�ضال �ضد الإمربيالية
الغربية ،و�ضد البُنى االجتماعية البطريركية (الأبوية) التي �سبقت الر�أ�سمالية ،حيث دفعت الر�أ�سمالية بالن�ساء �إىل احلقل االجتماعي
ُ
جمتمعاتهن.
القومي للم�شاركة يف العمل ال�سيا�سي يف
العامل
بهن
والإنتاج االقت�صادي ،ودفع
ّ
ّ
ّ
البطريركي الن�سا َء؛ لي�س للدفاع عن �أمن الوطن؛ بل حلماية الرجال ،خا�ص ًة يف الأزمات ال�سيا�سية
يوظف النظا ُم
لكن؛ يف احلقيقة؛
ُ
ّ
ٍ
والثورات الوطنية ،جُ
احتياط ،وقوةٍ انتخابي ٍة لدعم النخبة من رجال ال�سيا�سة ،وتتناف�س الأحزاب
وتن ُد الن�ساء يف الأحزاب ال�سيا�سية كجنود
ع ْدن �إىل العامل اخلا�ص؛ عامل الأ�رسة وتربية
ال�سيا�سية فيما بينها حول تنظيم الن�ساء يف �صفوفها ،ويف نهاية احلروب والثورات الوطنية ي ُ
ً
أ�صوات يف
�
تعالت
أة
�
وفج
ال
ورجا
ن�ساءالأطفال والأعمال املنزلية .وما حدث ليلة الإعالن عن ا�ستقالل اجلزائر و�أثناء االحتفال بالن�رص
ٌ
بيوتهن.2
ال�شوارع تنادي على الن�ساء �أن يعدن �إىل
ّ
�إن االهتمام بالدور العام واخلا�ص ي�ساعد على تو�سيع مفهوم ال�سيا�سة ،لي�شمل �أ�شكاال ً �أخرى من الفعل ال�سيا�سي؛ غري الرتكيز على
فهم ال�سيا�سة؛ باعتبارها ممار�سة ال�سلطة على امل�ستوى العام.
ّ
حكامهم ،واختيار �أع�ضاء امل�ؤ�س�سة التمثيلية،
أهم مظاهر امل�شاركة ال�سيا�سية هي مدى م�ساهمة الأفراد يف اختيار
و�إذا اعتربنا �أ ّن � ّ
ال�سلمي لل�سلطة ..ف�إ ّن جتربة
وامل�ساهمة كذلك يف �صنع القرارات وال�سيا�سات العامة ،ومتابعة التنفيذ ،والتعددية ال�سيا�سية ،والتداول
ّ
أو�ضاعهن
�
لتغيري
ة
فر�ص
للن�ساء
امل�شاركة ال�سيا�سية يف فل�سطني ،والتغيريات ال�سيا�سية الكثرية يف جمتمعنا الفل�سطيني؛ �أتاحت
ً
ّ
�إيجاباً؛ من خالل االنخراط يف العمل الن�ضا ّ
أنف�سهن على الوعي
يل واجلماهريي ،ففي االنتفا�ضة الأوىل؛ ا�ستطاعت الن�ساء فر�ض �
ّ
ّ
ظل غياب الدولة
والر�سمي ،لتقود الكثري من املنظمات الأهلية واخلريية التي �ساهمت يف ت�أ�سي�س جمتم ٍع مدينٍ يف
ال�شعبي
اجلماهريي
ّ
ّ
ّ
يف ذلك الوقت.
و�شاركت املر�أةُ يف االنتخابات الت�رشيعية الأوىل يف العام  1996ك�أحد �أ�شكال امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء ،وامل�شاركة يف �صنع القرار
ّ
تر�شحت “�سميحة خليل” للرئا�سة يف االنتخابات الأوىل ،و�شاركت –كوزيرة -يف
ال�سيا�سي ،كما �شاركت يف االنتخابات الرئا�سية ،حيث
ّ
لكن ن�سبة امل�شاركة
الدبلوما�سي ك�سفرية،
العمل
ويف
والبلديات،
املحلية
املجال�س
يف
�شاركت
كما
الر�سمية،
ال�سيا�سية
ؤ�س�سات
امل�
ّ
ّ
كانت ال تُذكر بالن�سبة مل�شاركة الرجال.
�أما عن م�شاركتها يف امل�ؤ�س�سات غري الر�سمية كالف�صائل والأحزاب ال�سيا�سية؛ فبقيت هذه امل�شاركة �ضعيف ًة بالن�سبة مل�شاركة الرجل،
الفعلي للن�ساء يف الأحزاب التي
وا�ستبعادها عن مراكز �صنع القرار يف بع�ض هذه الأحزاب ،وظ ّلت الفجوة وا�سع ًة بني التنظري والواقع
ّ
ينتمني �إليها.
كما �شاركت الن�ساء يف املنظمات غري احلكومية ،حيث تُعترب هذه امل�شاركة الأو�سع والأكرث تنوعا ً وفعاليةً ،فالن�ساء �شاركن يف هذه
ّ
�سيا�سي حتمل
ظل غياب الدولة ،وكانت هذه امل�ؤ�س�سات ذات طاب ٍع
املنظمات؛ حيث وجدن متنف�سا ً حقيقيا ً فيها ،والتي ن�ش�أت يف
ٍّ
الوطني ،وركود الأحزاب ال�سيا�سية -وخا�ص ًة الي�سارية منها-
الوطني ك�أولوي ٍة يف �أجندة عملها ،لكن؛ ومع انح�سار امل�رشوع
ق�ضية التحرر
ّ
ّ
ٍ
عملت هذه املنظمات -ما بعد �أو�سلو� -ضمن �أجندة عملٍ جديدة خمتلفة عما �سبق ،وطرحت ق�ضايا خمتلفةً ،وهذا �أفقدها الكثري من
�شعبيتها وجماهرييتها.
املهمة؛ والتي ت�ؤثّر يف �صنع القرار.
كثريات يف املنا�صب القيادية
�أما عن م�شاركة املر�أة يف الوظائف العامة؛ فال يوجد ن�ساءٌ
ٌ
ّ
كلها � ٌ
التطرق للم�شاركة ال�سيا�سية
يتم
أمناط متعددةٌ للم�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية ،يتم تناولها يف هذا البحث ،وكذلك ّ
ّ
مهم ،وعلينا الرتكيز عليه واالعرتاف به.
احليز اخلا�ص (عامل املنزل) و�صناعة القرار ،حيث �إ ّن هذا الدور
للمر�أة يف
ٌ
ّ

	2اللبدي ،فدوى« :املر�أة وميدان العمل ال�سيا�سي» – دورية درا�سات املر�أة – املجلد الثاين  2004يف and Exclusion, paper presented in 3rd. conference on middle
eastern studies, Joensuu, Finland, 19-22 June, p.1
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فر�ضية البحث:

فح�ص العالقة بني امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية وبنية املجتمع الفل�سطيني ،حيث �إ ّن بنية املجتمع االقت�صادية وال�سيادية
ٍ
ّ
بدرجات � ّ
بطريركي
ظل نظا ٍم
أقل من �إمكاناتها ،هذا ال يعني �أ ّن املر�أة ح�صلت على فر�ص امل�ساواة؛ يف
واملجتمعية تقود �إىل �إ�رشاك املر�أة
ٍ
ي�سمح به الواقع هو � ُّ
أقل من قدراتها؛ والتي هي م�ضطهدةٌ فيه �أ�صالً.
املتحيز ،فما
االجتماعي
ونظام النوع
ُ
ّ
ّ
ٍ
احليز اخلا�ص؛ فهذا القطاع يت�أنّث ،وهو
احليز اخلا�ص؛ فهو ظاهرةٌ عاملي ٌة من جهة ،وم�ؤنث ٌة من جهة ثانية ،حيث �إ ّن الن�ساء
ٌ
موجودات يف ّ
�أما ّ
حم�صور ٌ يف داخل املنزل و�صناعة القرار فيه.

�أهمية الدرا�سة:

تنبع �أهمي ُة هذا البحث من كونه يتناول ق�ضي ًة مهم ًة ت�ؤثّر على الن�ساء وعلى املجتمع ب�أكمله ،وهي درا�سة “م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية
التحول
احليز اخلا�ص ،وكذلك موقعها من �صنع القرار؛ لأهمية كليهما يف عملية
ّ
احليز العام” وكذلك �إبراز م�شاركتها يف ّ
الفل�سطينية يف ّ
التحديات واملعيقات التي تقف �أمام هذه امل�شاركة ،وتكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف تو�ضيح
يظهر
كذلك
فل�سطني.
الدميقراطي يف
ّ
ٍ
ٍ
وت�صورات م�ستقبلية من قبل “مركز �شئون املر�أة”
�صورة امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية؛ لال�ستفادة منها يف �صياغة برامج
ّ
حول ترتيب الو�ضع للمر�أة الفل�سطينية.

املنهجية املتبعة:

ٍ
ٍ
�شخ�صيات ن�سوي ٍة
معمق ًة مع
مقابالت
التحليلي ،وفيه مراجع ٌة للأدبيات ذات ال�صلة ،ومت ّ عق ُد
الو�صفي
كيفي ي ّتبع املنهج
البحث
ّ
ّ
ّ
ٌّ
ٍ
جمموعات مركزةٍ ن�سوي ٍة خمتلفة ،ثم اخلروج بالنتائج والتو�صيات.
متعددة ،ومع
فهذا البحث يطرح فكرة �أ ّن امل�شاركة ال�سيا�سية لي�ست حم�صورةً يف جما ٍل دون �آخر ،ولي�ست حكرا ً على فئ ٍة دون �أخرى ،فال�سيا�سة
تتم من خالل الفعاليات اليومية ،والأن�شطة التي يقوم بها ك ٌ
ل من الرجال والن�ساء يف املجالني العا ّم واخلا�ص ،فالن�ساء اللواتي ميار�سن
ُّ
ً
قادرات على ممار�ستها يف احلياة العامة.
هن �أي�ضا
ٌ
ال�سيا�سة �ضمن ميدان احلياة املنزلية والأمور ال�شخ�صية ّ
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�أهداف الدرا�سة:

1 .1تهدف الدرا�سة �إىل ت�سليط ال�ضوء على واقع امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة يف فل�سطني ،وفح�ص متثيلها يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية
وغري الر�سمية.
التعرف على املعيقات التي حتول دون ممار�سة املر�أة حلقوقها ،وم�شاركتها ال�سيا�سية ب�شكلٍ فاعل.
2 .2
ّ
ين ،و�إزالة العقبات التي
�3 .3رضورة تفعيل دور الأحزاب ال�سيا�سية واحلركة الطالبية الفل�سطينية ،ومتكني م�ؤ�س�سات املجتمع املد ّ
تواجه ن�شاطها.
ً
ً
تطور م�شاركة املر�أة ،كما
مرت بها فل�سطني بعد العام 1994؛ والتي كانت عامال م�ؤثرا يف
4 .4يبني البحث
ّ
ّ
التحوالت ال�سيا�سية التي ّ
التطرق �إىل الثقافة ال�سائدة يف املجتمع؛ والتي ت�ؤثر يف هذه امل�شاركة.
يتم
ّ
ّ
ّ
قدمتها املر�أة؛ �إال �أ ّن م�شاركتها مل تتنا�سب مع حجم الت�ضحيات التي بذلتها
�5 .5إظهار �أنه :بالرغم من كل الت�ضحيات التي ّ
وقدمتها.
ّ
ٍ
ً
ٍ
�6 .6إظهار �أ ّن :امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة لي�ست حم�صورةً يف جمال دون �آخر ،وهي لي�ست حكرا على فئة دون غريها ،فالن�ساء اللواتي
هن �أي�ضا ً
قادرات على ممار�ستها يف املجال
ٌ
ميار�سن ال�سيا�سة �ضمن ميدان احلياة املنزلية والأمور ال�شخ�صية والتعامل مع الأزمات؛ ّ
احليز اخلا�ص؛ الذي تقوم به الن�ساء كدور ٍ مهمٍ يجب االعرتاف به.
ال�سيا�سي يف
يتم عر�ض الدور
العام ،حيث ّ
ّ
ّ
7 .7بيان ت�أثري االحتالل على امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية.
الفل�سطيني على امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية.
ال�سيا�سي
8 .8حتليل �أثر االنق�سام
ّ
ّ
ال�سيا�سي على امل�شاركة.
9 .9بيان ت�أثري الإ�سالم
ّ
ّ
1010فح�ص �أثر م�ؤ�س�سات الدعم الدويل على امل�شاركة ال�سيا�سية.

احلدود الزمنية للدرا�سة:

الزمني للدرا�سة الفرتة الواقعة ما بني العام 1994وحتى الآنّ � ،أي بعد قيام ال�سلطة الفل�سطينية وحتى الو�ضع احلايل من
ي�شمل الإطار
ّ
االنق�سام بني احلزبني املتنازعني على ال�سلطة “فتح” و”حما�س”.

�أ�سئلة البحث:

احليز العام؟
ما هو واقع امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية يف
ّ
مييز متييزا ً وا�ضحا ً بني املر�أة والرجل على امل�شاركة ال�سيا�سية؟
الذي
ديني)
�سلطوي،
أبوي،
ّ
ما هو ت�أثري النظام االجتماعي (� ّ
ّ
ّ
تعدد �أدوار املر�أة على م�شاركتها ال�سيا�سية؟ وكيف؟
هل �أثّر
ّ
ّ
ّ
ين بديال ً لدخول الن�ساء يف احلياة ال�سيا�سية من �أجل حقو ٍق وم�شارك ٍة �سيا�سي ٍة كاملة؟
ت�شكل
هل ميكن �أن
منظمات املجتمع املد ّ

ال�سيا�سي
املتحيز �أثناء انخراطها يف العمل
حتررت املر�أة -يف فرتة ما بعد االنتفا�ضة الأوىل -من البطريركية ونظام النوع االجتماعي
ّ
هل ّ
ّ
والوطني البارز يف تلك الفرتة؟
ّ
ال�سيا�سي ،كما تعاين من تهمي�ش دورها يف �إطار احلزب وعدم الثقة بقدراتها” ما ر�أيك
“املر�أة يف الأحزاب تُعاين من ق ّلة املهارات على العمل
ّ
يف هذه املقولة؟

معيقات اجتماعي ٌة وقانوني ٌة حتول دون متكني املر�أة من امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ،ما هي تلك املعيقات؟
هناك
ٌ
الوطني الفل�سطيني؟
ما هي ر�ؤية الإ�سالم ال�سيا�سي (حركة حما�س) للن�ضال
ّ
مت ّ فح�ص هذه الأ�سئلة من خالل حتليل التجربة الن�سائية الفل�سطينية املعا�رصة ،وقبل ذلك؛ �أو ّد مناق�شة مفهوم ال�سيا�سة وامل�شاركة
ال�سيا�سي ب�شقّ يه الر�سمي (العام) وغري الر�سمي
ال�سيا�سية من وجهة نظرٍ ن�سوية .لذا؛ تناول البحث م�شاركة ودور املر�أة الفل�سطينية
ّ
(اخلا�ص).
التنوع يف هذه امل�شاركة ال�سيا�سية؛ التي قامت وتقوم بها املر�أة الفل�سطينية يف املجالني العام واخلا�ص ،الأمر الذي
كذلك تناول �أهمية
ّ
وطني يف �أن�شطة وبرامج احلركة الن�سوية ،مما ي�ؤ ّدي �إىل تهمي�ش املر�أة وتراجع ق�ضاياها ،كما
هو
وما
ي
ن�سو
هو
ما
على
يُلقي بع�ض ال�ضوء
ٌ
ٌ
ال�سيا�سي للن�ساء ،كذلك منو احلركات
التطرق للعوامل امل�ؤثّرة يف تقوية �أو �إ�ضعاف هذا الدور ،و�أثر االحتالل الإ�رسائيلي على الدور
�سيتم
ّ
ّ
ّ
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الدينية والأ�صولية �إقليميا ويف فل�سطني؛ و�أثره على امل�شاركة ،و�أثر م�ؤ�س�سات الدعم الدويل على امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال امل�شاركة
ال�سيا�سية للمر�أة.
كذلك؛ حاولت هذه الدرا�سة �أن تنظر يف واقع امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة يف املجتمع الفل�سطيني ،مع الإ�شارة للواقع الفل�سطيني يف
ّ
يتعر�ض له من حماول ٍة للطرد والتغييب والتذويب املتوا�صلة من قبل هذا االحتالل .من
ظل االحتالل الكولونيايل الإ�رسائيلي للوطن ،وما
ّ
هنا؛ كان للم�شاركة ال�سيا�سية دورا ً خطريا ً ت�ؤديه يف مواجهة هذا االحتالل.
ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية� .أي�ضاً؛ يف ظلّ
ّ
وا�ستعر�ضت الدرا�سة واقع هذه امل�شاركة يف الفرتة الزمنية ما بعد “�أو�سلو” ويف
ال�سيا�سي بني طر ّ
يف النزاع على ال�سلطة حركتي “فتح” و”حما�س”.
االنق�سام
ّ

مفهوم ال�سيا�سة وامل�شاركة ال�سيا�سية:

لي�س هناك اتفاقا ً على تعريف مفهوم ال�سيا�سة ،حيث يوجد اختالفٌ بني جمتم ٍع و�آخر ،وحتى بني املفكرين ال�سيا�سيني �أنف�سهم ،من هنا؛
يُنظر لل�سيا�سة من وجهات نظرٍ خمتلفة ،ومفاهيم تعك�س قيم النا�س التي حتملها ،فالنظرية التقليدية؛ ترى ال�سيا�سة ن�شاطا ً وتباحثا ً
احليز العام،
الر�سمي يحدث يف
واعيا ً بامل�شاركة يف توزيع املوارد بني النا�س ،لكنها حتدد املجال العا ّم كحقلٍ مميزٍ لل�سيا�سةّ � ،أي �أ ّن الن�شاط
ّ
ّ
م�سي�س.1
احليز اخلا�ص؛ فال يوجد فيه �سيا�سةٌ ،وغري
�أما
ّ
ّ
ٌ
ال�سيا�سي ،وتهدف الأن�شطة التي
النظام
إطار
�
يف
دورهم
إىل
�
يرمز
املواطنون،
به
يقوم
�سيا�سي
ن�شاط
هي
ال�سيا�سية:
امل�شاركة
تعريف
ّ
ٌ
ح ّ
كامهم ،وامل�ساهمة يف �صنع القرار املبا�رش �أو غري املبا�رش.2
يقوم بها �أفراد املجتمع �إىل اختيار ممثليهم و ُ
ّ
يت�ضح لنا من هذا التعريف �أ ّن “امل�شاركة” ّ
احلكام واملمثّلني ال�سيا�سيني،
تركز على الدور الرئي�سي الذي ينبغي �أن يقوم به النا�س يف اختيار
بوعي و�إيجابي ٍة يف �صياغة
املواطنني
أغلب
�
م�شاركة
إىل
�
ت�شري
ال�سيا�سية”
و”امل�شاركة
احلاكم،
ال�سيا�سي �أو
و�صانع القرار يف العادة هو
ٍ
ّ
ّ
واملحلي.
املركزي
احلكام و�أع�ضاء امل�ؤ�س�سات التمثيلية على امل�ستويني
ال�سيا�سات والقرارات ،واختيار
ّ
ّ
ٍ
خالف وجد ٍل
مقومات العملية الدميقراطية؛ والتي ظ ّلت �-إىل الآن -مو�ضوع
وتُعترب جتربة امل�شاركة ال�سيا�سية يف فل�سطني من �أحد
ّ
ّ
والتحول الدميقراطي والعوامل
امل�شاركة
عملية
دوافع
حتليل
عند
أكان
�
�سواء
الفل�سطينيني؛
املفكرين واملثقّ فني والباحثني
بني الكثري من
ّ
الكامنة وراءها و�آثارها الفعلية على النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني وعلى م�ستقبل املجتمع الفل�سطيني .وفيما يرى البع�ض �أ ّن
التحول الدميقراطي لي�ست �إال ديكورا ً خارجياً؛ وذلك لأ ّن
التحول الدميقراطي يف فل�سطني خيار ٌ ال بديل عنه ،يرى البع�ض الآخر �أ ّن عملية
ّ
ّ
�رشوط حتقيق امل�شاركة ال�سيا�سية والدميقراطية غري متوفرة خ�صو�صا ً اال�ستقالل وال�سيادة ،حيث ما زالت فل�سطني خا�ضع ًة لالحتالل
ِ
ؤ�س�سات �سيا�سي ِة متكن للم�شاركة ال�سيا�سية والدميقراطية
ين� .أي�ضا ً الأ�س�س االقت�صادية واالجتماعية التي ت�سمح بقيام م�
ال�صهيو ّ
غري متوفرة.

لكن التجربة الدميقراطية
أهم عنا�رص العملية الدميقراطية والتنموية يف � ّأي جمتمع،
ّ
كما تُعترب م�شاركة الن�ساء يف احلياة ال�سيا�سية من � ّ
ت�ؤكد عدم وجود عالق ٍة حتمي ٍة مبا�رشةٍ بني الدميقراطية كمفهو ٍم واملمار�سة ال�سيا�سية كممار�س ٍة عملي ٍة على �أر�ض الواقع ،فقد �أظهرت
التجارب املعا�رصة �أ ّن الدميقراطية قد تزدهر رغم تراجع املواطنني عن امل�شاركة ال�سيا�سية “ففي االنتخابات الربملانية يف �أملانيا مل تتجاوز
حق االقرتاع ،بينما جند يف الدول العربية �أن ن�سبة من يدلون ب�أ�صواتهم يف االنتخابات تتجاوز  90%يف
ن�سبة املقرتعني  60%من �أ�صحاب ّ
ٍ
أ�صوات كثريةٍ كانتخاب رئي�س دولة ،بينما جند �أ ّن هذه
معظم الأحيان .وميكن �أن جند نتائج انتخابات دولة ما مرتفعا ً جدا ً ويح�صل على �
دميقراطي؛ و�أنها تتمتع بقاعدةٍ
ٍ
ر
مبظه
أنظمة
ل
ا
إظهار
ديكتاتوري؛ هذا من �أجل �
الدولة تفتقر �إىل الدميقراطية ،و�أنها حتت حكم نظا ٍم
ٍ
ٍّ
3
�شعبي ٍة كبرية ،بينما تتمثّل احلقيقة يف غياب الدميقراطية” .
مقومات العملية
وعلى الرغم من ممار�سة امل�شاركة؛ ف�إنّه يبدو وا�ضحا ً للجميع مدى زيادة االهتمام بامل�شاركة ال�سيا�سية ك�أحد
ّ
التحول الدميقراطي من �أهم الق�ضايا
الدميقراطية ،وبالذات؛ منذ ن�شوء ال�سلطة الفل�سطينية يف مايو  ،1994و�أ�صبحت ق�ضية
ّ
1
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العاملي بالدميقراطية وحقوق الإن�سان ،وحاجة املجتمع الفل�سطيني
التي برزت �أمام ال�سلطة الفل�سطينية ،وذلك كجز ٍء من االهتمام
ّ
للدميقراطية وامل�شاركة ال�سيا�سية.
نف�سه على ال�ساحة الفل�سطينية.
لهذه الأ�سباب؛ ولغريها؛ ازداد االهتمام مبو�ضوع الدميقراطية ،وفر�ض هذا االهتمام
َ
لو اعتربنا �أ ّن امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة يف فل�سطني �أنها الإمكانات والقدرات الواقعية والكامنة لدى املر�أة الفل�سطينية ب�شكلٍ
فردي
ٍّ
جماعي؛ والتي جتعلها م�ساهم ًة يف �صنع القرار ال�سيا�سي 4ف�إنّه بدون م�شارك ٍة فاعل ٍة للمر�أة ال ميكن احلديث عن م�ساواةٍ يف احلقوق
�أو
ٍ
�شلّ
ّ
والواجبات بني فئات ال�شعب املختلفة ،وما ي�ضمن امل�شاركة الفاعلة يف العملية التنموية ،فكلما كانت املر�أة حتت التمييز؛ كلما ُ
املحلي �إمنا هو �ضد املر�أة؛ على اعتبار �أ ّن اقرتاب املر�أة من بع�ض حقوقها هو �أكرث
دورُها .كما �أ ّن االحتالل �ضد املر�أة ،واحتجاز تطور االقت�صاد
ّ
احتماال ً يف جمتم ٍع نا ٍم ومتطور ٍ مما هو يف جمتم ٍع خا�ض ٍع لالحتالل.

�أما عن الأ�ساليب املعا�رصة للم�شاركة ال�سيا�سية؛ فهي ت ُق�سم �إىل فئتني �أ�سا�سيتني:

.1املمار�سات املدنية؛ مثل :الت�سجيل يف القوائم االنتخابية ،الكتابة ال�سيا�سية يف ال�صحافة والإعالم ،النقا�ش مع الآخر ،االنت�ساب �إىل
م�ؤ�س�س ٍة �أو منظم ٍة �أو حزب ،ح�ضور اللقاءات واالجتماعات ال�سيا�سية ،امل�شاركة الن�شطة يف احلملة االنتخابية.
.2املظاهرات :وهي التجمعات التي حت�صل يف الطريق العام للت�أثري على احلكام يف النظام ال�سيا�سي.

وهناك جمموعة �أ�شكا ٍل وقنواتٍ للم�شاركة ال�سيا�سية:5

.1امل�شاركة ال�سيا�سية امل�ؤ�س�ساتية الر�سمية :تتم من خالل ت�أدية امل�سئولني ال�سيا�سيني لوظائفهم الثابتة؛ مثل رئي�س الدولة والوزراء
وغريهم.
ٍ
ّ
تنظيمات قائم ٍة مثل الأحزاب والنقابات وجماعات ال�ضغط.
املنظمة :وهي تتم من خالل �أُطرٍ م�ؤ�س�ساتي ٍة �أو
 .2امل�شاركة
 .3امل�شاركة الفردية :وهي م�شاركة الفرد؛ بحيث يحدد املواطن الو�سيل َة التي يرغب يف امل�شاركة بها ،وكذلك درجة م�شاركته.

�أهمية امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة:

م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية �رضوري ٌة لتحقيق �أهداف النظام ال�سيا�سي ،حيث ت�شمل امل�شاركة :الرجال والن�ساء ،وهذا يُعطي
امل�ؤ�س�سات التمثيلية والتنفيذية قوةً متثيلي ًة نابع ًة من اخليار الدميقراطي ،لذا؛ ف�إ ّن �أوىل مقدمات م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية هي الإقرار
التامة �أمام القانون دون متييز.
ب�أنها تتمتع باملواطنة وبامل�ساواة
ّ
أهمية امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة يف امل�ستويات املختلفة لعملية �صنع القرار تكمن يف �إتاحة املجال �أمام الن�ساء للم�شاركة يف
�إ ّن �
ّ
و�ضع اخلطط والربامج وال�سيا�سات ،وامل�شاركة يف تنفيذها والإ�رشاف عليها ،مما يعود بالفائدة؛ لي�س على الن�ساء فح�سب؛ بل على املجتمع
القوة داخل املجتمع.
القوة بيد فئ ٍة دون الأخرى ،بل يتيح توزيع م�صادر
ككل ،وهذا ي�ؤدي �إىل عدم متركز
ّ
ّ
ّ
ظل الثقافة ال�سائدة يف فل�سطني؛ والتي ق�سمت العمل على �أ�سا�س اجلن�س ،فعلى
لكن امل�شاركة ال�سيا�سية تبدو �صعب ًة ومعقدةً يف
ّ
قدمتها املر�أة الفل�سطينية؛ �إال �أنها م�شاركتها ال�سيا�سية ال تزال متدني ًة وال تعك�س ت�ضحياتها.
الرغم من حجم الت�ضحيات التي ّ

ال�سيا�سي –فكريا ً وماديا ً
يتوقف مدى امل�شاركة ال�سيا�سية التي ي�شرتك بها املواطن يف العمل ال�سيا�سي على اهتماماته ،وعلى املناخ
ّ
واجتماعياً -الذي ي�سود املجتمع ،ففي املجتمعات الغربية؛ تُعترب امل�شاركة ال�سيا�سية واجبا ً مدنيا ً على املواطنني ،وو�سيل ًة حلماية امل�صالح
الفردية.
امل�شاركة يف البالد العربية يف االنتخابات –مثالً -موجودةٌ بن�سب ٍة مرتفع ٍة عما هو يف الغرب ،حيث ت�شمل امل�شاركة الرجال والن�ساء.
وال�سن والديانة وحمل الإقامة وال�شخ�صية واملحيط الثقايف.
كما يتفاوت مدى امل�شاركة طبقا ً للتعليم واملهنة واجلن�س
ّ
4
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5

ين يف تعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية يف فل�سطني – ر�سالة ماج�ستري – جامعة النجاح الوطنية .2008 -
حممود �شيخ علي ،نا�رص – دور منظمات املجتمع املد ّ
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مركـــز �شـــ�ؤون الـمر�أة –غزة

امل�شاركة ال�سيا�سية الر�سمية وغري الر�سمية:

يتم الرتكيز على الدور املمار�س يف م�ؤ�س�سات املجتمع
امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية يجب تناولها ب�أ�شكالها املختلفة ،و�أال ّ
ٍ
(احليز
(احليز العام) يف مواجهة دور �آخر ال يُعرتف به ،وهو الدور “غري الر�سمي”
ال�سيا�سي الر�سمي”
ال�سيا�سي� ،أو ما يطلق عليه بـ “الدور
ّ
ّ
ّ
ّ
اخلا�ص).
ً
يخت�ص باملر�أة؛ لكن �أي�ضا على عامل االقت�صاد ،حيث
�إ ّن هذا التق�سيم للأدوار “ر�سمي” و”غري ر�سمي” ال ينطبق فقط على ال�سيا�سة فيما
ّ
مكمالت دور املر�أة يف رعاية الأ�رسة والبيت ،وهذا ال
أحد
ترتكز الن�ساء عادةً يف القطاع غري الر�سمي من هذا الن�شاط ،وبالتايل؛ يُنظر له ك�
ّ
َ6
يعني وجود �أدوار ٍ غري ر�سمي ٍة للن�ساء فقط؛ بل هناك �أدوار غري ر�سمية للرجال �أي�ضا .
“احليز العام” و”احليز اخلا�ص” يف هذا البحث ك�أ�شكال للم�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية.
�س�أعتمد
ّ
ويف هذا البحث؛ �سيتم تو�سيع مفهوم “امل�شاركة ال�سيا�سية” يف املجالني العا ّم واخلا�ص ،لي�شمل �أ�شكاال �أخرى من الفعل ال�سيا�سي،
احليز العام تركز على
غري الرتكيز على فهم ال�سيا�سة باعتبارها ممار�سة ال�سلطة على امل�ستوى العام ،حيث امل�شاركة ال�سيا�سية يف
ّ
ّ
املنظمة،
حتديد ودرا�سة دور املجموعات �أو الأفراد يف بناء هياكل ال�سلطة واحلكم مثل :املجال�س الت�رشيعية ،الأحزاب ال�سيا�سية ،احلمالت
احليز اخلا�ص ،وهو ما يدور داخل �أو حول
لكن احلديث �سي�شمل �أي�ضا ً امل�شاركة يف
الرت�شيح ،والت�صويت للت�أثري يف م�ؤ�س�سات ال�سيا�سة،
ّ
ّ
ٍ
احليز العام -وهو عامل ال�سيا�سة -يُعترب عامل الت�أثري على ال�شئون
بينما
للن�ساء،
ل
كمجا
احليز اخلا�ص (عامل البيت والأ�رسة) الذي يُنظر له
ّ
ّ
العامة ،وهو عا ٌ
ّ
يرتكز فيه الرجال.
مل
ّ
ٍ
بن�صيب يف ال�سلطة ال�سيا�سية ،مثل التعيني يف م�ؤ�س�سات ال�سلطة ال�سيا�سية وال�سلطة
امل�شاركة ال�سيا�سية الر�سمية� ،أي اال�ستئثار
الت�رشيعية� ،أو الأحزاب ال�سيا�سية التي تتناف�س مبا�رشةً يف االنتخابات على مقاعد الربملان ،والنقابات والتنظيمات ال�شعبية؛ فالدميقراطية
ٌ
أ�سا�سي الت�ساع امل�شاركة ال�سيا�سية ،والأحزاب التي تتب ّنى مبد�أ املركزية الدميقراطية ال تتيح املجال لقواعدها للم�شاركة
�رشط �
ٌ
ال�سيا�سية الر�سمية ،فالأفراد يف مواقع القيادة يكونون �أقرب ما يكونون �إىل موقع امل�شاركة ال�سيا�سية الر�سمية ،وبالعك�س؛ فمع تدنيّ
موقع الفرد واقت�صار دوره على الع�ضوية فقط؛ تكون م�شاركته جزئي ًة وغري ر�سمية ،حيث يُهمل -ح�سب هذا املفهوم -كل ما يتعلق
بامل�ستوى اخلا�ص.
�إ ّن فهم ال�سيا�سة -ح�سب هذا املفهوم -غالبا ً ما ي�ؤ ّدي �إىل حتديد ودرا�سة دور املجموعات �أو الأفراد يف بناء هياكل ال�سلطة واحلكم ،مثل
ّ
املنظمة ،والرت�شيح والت�صويت للت�أثري يف تلك امل�ؤ�س�سات؛ التي يرى �أن
املجل�س الت�رشيعي ،والأحزاب ال�سيا�سية ،بالإ�ضافة �إىل احلمالت
ال�سيا�سة متار�س يف داخلها فقط ،هذا املفهوم ي�ؤدي �إىل الرتكيز على دور الن�ساء يف الأحزاب �أو االنتخابات مقابل �إنكار ما يدور داخل �أو
حول املجال اخلا�ص ،عامل البيت؛ الذي يُنظر له كمجا ٍل للن�ساء ،الذي ال يوجد فيه �سيا�سة� ،أي �إحالة العالقات العائلية �إىل املجال اخلا�ص
امل�سي�س ،بينما املجال العام هو عامل ال�سيا�سة -باعتباره ي�ؤثر على ال�شئون العامة -هو عا ٌ
مل يكرث ُ فيه تواجد الرجال.
غري
ّ
لكن؛ يف العقود الأخرية؛ مت ّ نقد هذا الفهم لل�سيا�سة ،حيث جاء النقد من املوجات اجلديدة للحركات الن�سوية؛ التي دعت �إىل �إعادة النظر
يف مفهوم ال�سيا�سة ،فبدال ً من تلك الأن�شطة التي تقع داخل هياكل امل�ؤ�س�سات احلكومية �إىل تلك العالقات التي تقوم على ممار�سة
القوة بهدف ال�سيطرة من قبل جمموع ٍة على جمموع ٍة �أخرى.7
�سيا�سي �أي�ضاً� ،أ ّدى �إىل
اخلا�ص هو
حد نكران �أية �إمكانية للف�صل بني اخلا�ص والعا ّم ،و�أن
�أما موقف الن�سويات الراديكاليات؛ في�أتي �إىل ّ
ّ
ٌ
ً
ال�سيا�سي واالجتماعي ،فال
�إلغاء الف�صل بني العام واخلا�ص ،و�أن هناك ربطا بني التجربة ال�شخ�صية وعالقات القوىّ � ،أي الربط بني
ّ
حدود تف�صل ال�سيا�سة عن احلياة االجتماعية ككل ،حيث ترى الن�سوية “كيت ميليت” �أ ّن ال�سيا�سة تتج�سد يف �إعادة هيكلة العالقات
حد
ن �أن يكون �سيا�سيا ً �إىل ّ
االجتماعية ،وترتيب جمموعة �أ�شخا�ص لتحكم �آخرين 8فاالعرتاف ب�أ ّن اجلزء املخ�ص�ص للن�ساء يف احلياة ممك ٌ
الرتكيز على فح�ص الأن�شطة التي تقوم بها الن�ساء خارج م�ؤ�س�سات ال�سلطة القائمة ،حيث �أظهر عدد ٌ من الدرا�سات �أ ّن الأن�شطة
التي كانت تقوم بها الن�ساء هي خارج م�ؤ�س�سات ال�سلطة القائمة ،كما مت ّ الرتكيز على هذه الأن�شطة؛ التي ّ
تركزت حول عالقة الأ�رسة،
6

جاد� ،إ�صالح – املر�أة وال�سيا�سة – معهد درا�سات املر�أة – جامعة بري زيت – � - 2000ص.9

7

Kate Millet: Sexual Politics, New York , 1971, p.23 .

8

The same reference p. 23

امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية يف احل ّيز العام واخلا�ص

والقرابة العائلية ،وعالقة اجلوار ،والعالقات ال�شخ�صية مع �أفراد �آخرين؛ والتي �أ ّدت جميعها �إىل متكني الن�ساء .وذكر عدد ٌ من الن�سويات
يتو�سع مفهومنا عن امل�شاركة ال�سيا�سية؛ لكي ي�شمل ال�رصاعات
ال�سيا�سي للن�ساء �سيبقى خمفيا ً وغري ظاهرٍ للعيان حتى
�أ ّن الدور
ّ
ّ
9
اليومية التي تخو�ضها الن�ساء يف �سبيل العي�ش ،ولتغيري عالقات القوة وال�سيطرة يف املجتمع .
ويُع ُّد مفهوم متكني املر�أة من �أحدث املفاهيم اجلديدة التي �أدخلتها احلركات الن�سوية؛ والذي له عالق ٌة بتو�سيع مفهوم ال�سيا�سة .ويف
�سيا�سي على امل�ستوى العام الفعاليات والأن�شطة التي متار�س حول �أو يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية العامة ،ولها
هذا البحث؛ �سيعترب ما هو
ٌ
ً
املكونة ملنظمة التحرير الفل�سطينية) �أو حاليا؛ حركات الإ�سالم ال�سيا�سي ،ولها �رشعي ٌة
عالقة م�أ�س�سة مع احلركة الوطنية (الأطراف
ّ
جماهريية؛ والتي ت�ستند يف �رشعيتها على قيادة اجلماهري يف الن�ضال والت�ضحية من �أجل اال�ستقالل ،حيث حتدد براجمها طبقا ً لعالقاتها
مع هذه احلركات.
ٍ
تعليمات منها يف معظم الوقت ،ويف هذا ال�سياق؛ تكون املنظمات احلزبية واالحتادات اجلماهريية و�أ�شكاال ً خمتلفة �سوا ًء
وتتلقّ ى �أي�ضا
ٍ
ٍ
ّ
م�سمى فعل �سيا�سي عام� ،أي كل ما له �صل ٌة مب�ؤ�س�سات “ال�سلطة الوطنية” .والإ�سالم ال�سيا�سي
على �شكل جبهات �أو جلا ٍن عامة حتت
ّ
(�سواء �أكان بالت�أ�سي�س �أو االنتخاب� ،أو مار�س العمل ال�سيا�سي �إىل جانب ممار�سة الكفاح الوطني وبعد �أو�سلو) متثل م�ؤ�س�سات “ال�سلطة
ال�سيا�سي� ،أما ال�شكل غري الر�سمي؛ فيتمثل يف الع�ضوية يف
الر�سمي للن�شاط الوطني
الوطنية” وامل�ؤ�س�سات املنبثقة عنها ال�شكل
ّ
ّ
التنظيمات ال�شعبية ،ويف امل�شاركة اجلماهريية العفوية يف الكفاح الوطني اليومي �ضد االحتالل ،وما عدا ذلك؛ فهي م�ؤ�س�سات جمتمع
مدين.
ال�سيا�سي العام واخلا�ص؛ بالإ�ضافة ملفهوم التمكني؛ قد ي�ساعد على تو�سيع امل�شاركة ال�سيا�سية.
�إ ّن �إدراك املفهوم
ّ
جمال امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية ي�شمل �أ�شكاال ً متعددةً من الن�شاطات التي قامت وتقوم بها الن�ساء؛ �سوا ًء يف داخل
البيت �أو يف املجتمع ،وهذا ما يجعل درا�سة امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ال تقت�رص فقط على امل�ؤ�س�سات املنظمة للمر�أة؛ �سواء احلزبية
إحداث تغيري ٍ
أنف�سهن كقوةٍ فاعل ٍة وم�ؤثرةٍ ب�إمكانها �
يتعداه �إىل فح�ص �أثر �أدوار امل�شاركة يف ر�ؤية الن�ساء ل
منها �أو االحتادات اجلماهريية ،بل
ُ
ّ
ّ
على ال�صعيد االجتماعي ،كذلك فح�ص العوامل التي ت�ؤثر يف تقوية �أو �إ�ضعاف هذا الدور.
�أما م�شاركة الن�ساء يف القطاع اخلا�ص؛ فت�شمل �أ�شكاال ً متعددةً ،يدور بع�ضها داخل حدود العائلة والأ�رسة املعي�شية� ،أو يف العالقات
املحلي �أو خارجه؛ بهدف حماية ومتكني الأ�رسة وتدبري �أحوالها من العي�ش والبقاء �أو االنخراط يف
ال�شخ�صية� ،سوا ًء يف حميط املجتمع
ّ
ٍ
ً
ً
وقت لآخر دون �أن تتخذ هذه املقاومة �شكال تنظيميا ،وهو ما يعني الرتكيز على ما قامت به الن�ساء من
�أعمال مقاوم ٍة جماعي ٍة من
10
�أعما ٍل بهدف التخ ّل�ص من االحتالل� ،أو حت�سني �رشوطهم التفاو�ضية يف احلياة دون �أن يُلقى ال�ضوءُ عليها �أو اعتبارها �أفعاال ً �سيا�سية .
هن ال ّ
أقل فر�صا ً للو�صول للمنا�صب العليا يف القطاع
وللحديث عن واقع امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء الفل�سطينيات؛ جند �أ ّن الن�ساء ّ
الن�سبي ملوظفي القطاع العام يف الدرجات الوظيفية ح�سب اجلن�س؛ لوجدنا �أنه بالرغم من انخفا�ض الفجوة
العام ،ولو ت� ّأملنا التوزيع
ّ
بني الرجال والن�ساء يف امل�شاركة يف القوى العاملة؛ فال زالت م�شاركة الرجال تزيد �أكرث من � 4أ�ضعاف م�شاركة الن�ساء خالل العام .2011
هن ن�ساء ،مقابل  87.7%من الرجال يف
كما �أ ّن عدد العاملني يف املهن العليا حيث  12.3%من العاملني يف القطاع العام من درجة �4أ ّ
نف�س الدرجة.11
هذه النتائج تد ُّل على تدنيّ متثيل الن�ساء يف مواقع �صنع القرار يف امل�ؤ�س�سة العامة ،وت�أثّرها بالثقافة الذكورية والنظرة النمطية لدور
املر�أة ،والتي تقف عائقا ً �أمام توليّ الن�ساء للمنا�صب العليا يف القطاع العام مبوازاة الرجال ،بغية �صناعة القرار دون متييز.
ٍ
ك�سفريات بن�سب ٍة �ضئيل ٍة جداً ،وهذا يرتبط بالثقافة الذكورية ال�سائدة يف املجتمع الفل�سطيني ،وانعكا�س
تزداد الفجوة يف متثيل الن�ساء
هذه الثقافة على النظرة من �أهلية املر�أة ومكانتها يف توليّ منا�صب متثيلي ٍة ك�سفرياتّ � .أما عن التوزيع الن�سبي لأع�ضاء املجل�س
الت�رشيعي ح�سب اجلن�س عام  1996و 2006ن�سبة متثيل الن�ساء يف العام  1996كانت � ،% 5.6أما يف االنتخابات الت�رشيعية يف العام 2006
كانت  13%بف�ضل نظام الكوتا.12
9

The same reference p. 24 - 25

10
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مركز الإح�صاء الفل�سطيني.
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تت�أثر عملية �صنع القرار بالتقاليد والقيم ال�سائدة ،وميكن القول �أ ّن م�شاركة الن�ساء الفل�سطينيات يف مواقع �صنع القرار على امل�ستوى
احليز اخلا�ص ،وتنكر خو�ضهن العمل ال�سيا�سي،
الر�سمي ال زالت تعك�س ذات ال�صورة النمطية؛
ّ
باعتبارهن امل�سئوالت عن رعاية �أ�رسهن يف ّ
ور�ؤيته مقت�رصا ً على الرجال فح�سب.

املر�أة الفل�سطينية وال�سيا�سة الر�سمية:
�أ .احلركات الوطنية الفل�سطينية واملر�أة:

للحديث عن �أثر احلركات الوطنية على الن�ساء يف العامل الثالث؛ جند تناق�ضا ً لتلك احلركات على املر�أة ،فمن جهة؛ نرى تلك احلركات يف
معر�ض ن�ضالها لتحقيق الهوية الوطنية الفل�سطينية واال�ستقالل الوطني �أن هناك �رضورةً للحفاظ على التقاليد ك�أحد الأ�س�س لإبراز
ّ
القوة االجتماعية والعالقات االجتماعية
يتم جتاهل توزيع
ظل هذه الر�ؤية؛
الهوية الوطنية ،والتي ي�سعى االحتالل عادةً لطم�سها .ويف
ّ
ُّ
ال�سائدة يف املجتمع؛ التي جتعل الن�ساء يف قاع ال�س ّلم االجتماعي ،ومن جهة �أخرى؛ ت�سعى تلك احلركات -يف الوقت نف�سه� -إىل خلق
الوطني لتحقيق اال�ستقالل.
منوذج المر�أةٍ جديدةٍ فاعل ٍة ومنخرط ٍة يف الن�ضال
ٍ
ّ
ّ
ويتم
للن�ساء،
ال�سيا�سية
امل�شاركة
لتفعيل
مطلوب
هو
عما
ال�سائد
االجتماعي
النظام
أ�س�س
�
بنقد
يتعلق
ما
بف�صل
املع�ضلة
حل
ويتم
ٌ
ُّ
ُّ
ذلك عن طريق تو�سيع مفهوم املنزل ،و�إعطائه طابعا ً وطنيا ً لي�صبح �سيا�سياً .13
�صغرى (العائلة �أو ال�شخ�صية
ت�شري البطريركية امل�ستحدثة (اجلديدة) ح�سب “�رشابي” �إىل“ :بُنى كربى (املجتمع ،الدولة ،االقت�صاد) وبُنى ُ
ٍ
حترر الن�ساء وبني حتقيق
ة
مهم
يتم فيها الربط بني
م�سئوليات جديدةٍ اجتماعي ٍة
الفردية) ت�سعى �إىل �أن تُلقي على عاتق الن�ساء �رشف
ّ
ُّ
ّ
ٍ
ال�سيادة الوطنية ،وهو ما يربط الن�ساء ب�شكلٍ
�رشعي برباط جديد يُربّر ُ اخل�ضوع والدونية .”..ي�أخذ الربط بني ما هو قدمي وما هو حديث
ٍ
عند تطبيقه على احلالة الفل�سطينية� -أ�شكاال ً متعددةً ،حيث �أ ّن زيادة الإجناب من قبل الن�ساء عم ٌل وطني ،وتتحول م�ؤ�س�سة الأمومة
مكونات اخلطاب الوطني “�أ ّم ال�شهيد”.14
�إىل �أحد
ّ
ّ
�سلبيات ملا يُطلب منهن ،ففي بع�ض الأحيان تُقدم احلركات الوطنية بع�ض
متلقيات
ظل هذا الو�ضع
ال يعني هذا �أ ّن الن�ساء يف
ٌ
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
حمرومات منها ،وهنا؛ تعمل الن�ساء على �إعادة
كن
جماالت
يف
ويدخلن
اجتماعية،
ة
ثقافي
من
د
�سائ
هو
ما
الإمكانات للن�ساء لتحدي
قيمٍ
ٌ
ّ
لهن مبمار�سة �أن�شطة جديدة لت�صبح �سيا�سة ،حيث �أتاحت الأحزاب للعديد من الن�ساء
معنى ي�سمح
ي و�إعطائه
ّ
ت�شكيل ما هو تقليد ٌ
ً
داخلها خو�ض االنتخابات �ضمن الكتل احلزبية املتناف�سة ،لكن بعد اعتماد نظام “الكوتا” وفّر حدا ً �أدنى من مقاعد املجل�س للن�ساء.15
لذا؛ تكون الفر�صة للمر�أة احلزبية امل�شار ِكة �أكرب من غريها.
الوطني من
�سيتم تناول “االحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية” كمظلة ملنظمة التحرير ت�شارك املر�أة الفل�سطينية من خالله يف الن�ضال
ُّ
ّ
�أجل التحرير ،وتبدو فيه امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية ،لكن؛ �أين هو “االحتاد” الآن؟

االحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية:

أنف�سهن ،وي�سعى “االحتاد” لتنظيم وتعبئة
ن�ش�أ “االحتاد” ك�أحد القواعد ال�شعبية ملنظمة التحرير الفل�سطينية عام  1964مببادرة الن�ساء �
ّ
الطاقات الفل�سطينية من �أجل حتقيق التحرر الوطني الدميقراطي ،ويعمل “االحتاد” على حتقيق �أهداف الثورة الفل�سطينية الدميقراطية
على كامل �أر�ض فل�سطني ،ملتزما ً بامليثاق الوطني الفل�سطيني ،و�أ ّن ذلك ال يتم �إال بالكفاح امل�س ّلح ،كذلك؛ ح�شد وتنظيم املر�أة
الفعال يف معركة حترير الوطن �ضد املحتل ،و�إ�رشاك املر�أة يف جميع جماالت العمل
الفل�سطينية ،والتعبئة خلدمة الق�ضية ،والإ�سهام
ّ
التنظيمي والن�ضايل يف خمتلف امل�ستويات ،والن�ضال من �أجل م�ساواة املر�أة بالرجل يف جميع احلقوق والواجبات ،وتوعية املر�أة حول
حقوقها املكت�سبة من خالل ن�ضالها ،والت�أكيد على الرتابط بني ق�ضية التحرر االجتماعي للمر�أة الفل�سطينية وق�ضية الن�ضال من
�أجل التحرر الوطني.
ومت ّ اخت�صار الأهداف ال�سابقة يف عام  ،1998والتي هدفت �إىل تعزيز وحدة احلركة الن�سائية وتنظيم جهود الن�ساء وتعبئة طاقاتهن �إىل
13

�رشابي ،ه�شام «النظام الأبوي و�إ�شكالية تخلف املجتمع العربي» ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،بريوت� ،1992ص.21
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�رشابي ،ه�شام «النظام الأبوي و�إ�شكالية تخلف املجتمع العربي» ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،بريوت� ،1992ص.21
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امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية يف احل ّيز العام واخلا�ص

جنب ال�شعب ،وعملية تغيري الأهداف ال�سيا�سية جاءت لتالئم الواقع بعد عودة الأمانة العامة لالحتاد �إىل الوطن ،والرتكيز على الأهداف
16
التنموية؛ التي تلزم لبناء “ال�سلطة الفل�سطينية” من �أجل:
حق العودة وتقرير امل�صري ،وجت�سيد دولة فل�سطني وعا�صمتها القد�س.
� .1إجناز احلقوق الوطنية امل�رشوعة؛ مبا فيها ّ
 .2االرتقاء بدور املر�أة يف املجتمع ،وزيادة �إ�سهامها يف عملية التنمية.
 .3الن�ضال من �أجل حتقيق امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف احلقوق والواجبات ،وتعزيز دور املر�أة يف مواقع �صنع القرار.
والتنموي واالجتماعي يف خمتلف امل�ستويات.
ال�سيا�سي
� .4إبراز �شخ�صية املر�أة الفل�سطينية ب�إ�رشاكها يف جميع جماالت العمل
ّ
ّ
.5توعية املر�أة ملمار�سة حقوقها التي اكت�سبتها وانتزعتها من خالل امل�سرية الن�ضالية ،والدفاع عن م�صاحلها املادية واملعنوية.
تلك الأهداف انعك�ست بقوةٍ لت�ساهم يف بلورة اال�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة الفل�سطينية ،والتي �أُقرت يف  14يونيو  1997يف مدينة رام
الله.
تختلف م�سرية “االحتاد” يف ال�شتات عنها يف الوطن على كافة امل�ستويات التنظيمية والفكرية ،حيث �سعى “االحتاد العام” يف عهد
و�ض ّيق على العنا�رص الن�شطة فيه يف ذلك
االحتالل لتنظيم الن�ساء ب�صفته �أحد م�ؤ�س�سات منظمة التحرير ،و�أُبعدت رئي�سة “االحتاد” ُ
الوقت ،وتركز عمل “االحتاد” يف تلك الفرتة ما بني ن�ساء الطبقة الو�سطى املتع ّلمة املدينة ،التي كانت توجه خدماتها للفقراء ،ولتحقيق
الرفاه لأبناء ال�شهداء واملعتقلني ،حيث كان عمل “االحتاد” يف تلك الفرتة خرييا ً �إغاثياً� ،إ�ضاف ًة �إىل جتميع الن�ساء للم�شاركة يف املظاهرات
واالعت�صامات.
عادت قيادة “االحتاد” من اخلارج بعد اتفاقات “�أو�سلو” وبعد اخلروج من الأردن ثم لبنان ثم الرحيل من تون�س ،وبد�أت ب�إعادة بناء ج�سم
“االحتاد” وهياكله املختلفة عن طريق فتح الع�ضوية الفردية -ولي�س امل�ؤ�س�ساتية� -أمام الن�ساء ،على اعتبار �أن “االحتاد” هو املمثل للمر�أة
يف الداخل وال�شتات ،كما ظهر جي ٌ
ل جدي ٌد من القيادات ال�شابة؛ والتي نُ�سبت لالحتاد.
ويف مقابل ٍة مع “نعيمة” ع�ضو �أمانة عامة يف مقر “االحتاد العام” يف غزة قالت“ :قمت بالعمل ال�سيا�سي منذ كنت طالب ًة يف اجلامعة،
فكنت من م�ؤ�س�سي املجل�س الوطني الثوري يف قطاع غزة ،وعملت داخل حركة “فتح” �إىل ما بعد جميء ال�سلطة ،حيث قمنا ب�إعادة
ت�شكيل “االحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية” �إىل �أن و�صلنا النتخابات االحتاد العام للمر�أة يف العام  ،2009وقمنا بعقد امل�ؤمتر العام ،ثم
انتخاب �أمان ٍة عام ٍة جديدةٍ لالحتاد ،فيها من القيادات ال�شابة ومن القدماء ،بحيث مت ّ الدمج بينهما ،وكان يتمثل فيها من اخلارج والداخل،
ويف بداية ت�شكيل االحتاد العام للمر�أة؛ كنت م�سئول ًة عن التن�سيق والتن�سيب والت�أطري وعقد اللقاءات وامل�ؤمترات داخل املناطق ،بعد ذلك؛
ثم؛ مت ّ انتخابي كع�ضو �أمانة عامة ،والآن؛ �أعمل يف جلنة
�أ�صبحت –لفرتة -رئي�سة اللجنة التح�ضريية لالحتاد العام يف قطاع غزة ،من ّ
العالقات الداخلية لالحتاد.”..
لكن “االحتاد العام” انح�رس دوره وتدنّت م�شاركة الن�ساء ال�سيا�سية فيه واختلفت ،وظهر عمل “االحتاد” وا�ضحا ً يف فرتة االنتفا�ضة الأوىل،
ّ
وفرتة قدوم “ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية” لكنه انح�رس وتراجع يف الوقت احلايل .لذا؛ يجب تفعيل “االحتاد” لأهميته يف تعزيز امل�شاركة
ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية.

دور منظمات املجتمع املدين يف امل�شاركة ال�سيا�سية:

ٍ
جانب واح ٍد من
نظرا ً خل�صو�صية املجتمع الفل�سطيني؛ ف�إ ّن دور منظمات املجتمع املدين ال يقت�رص على تعميم امل�شاركة ال�سيا�سية على
17
جوانب التنمية املجتمعية ،وهو اجلانب ال�سيا�سي؛ بل �أدائها لأدوار ٍ �أخرى ،فهي مطالب ٌة بالعمل يف  3ميادين:
�.1أن تعمل يف مواجهة االحتالل؛ من خالل العمل على تنفيذ القرارات الدولية اخلا�صة ب�ضمان ح�صول ال�شعب الفل�سطيني على
كامل حقوقه الوطنية امل�رشوعة.
� .2أن تن�شط يف جمال �صناعة القرار.
ٍ
ً
وطني م�ستقلٍ قائمٍ بذاته.
د
اقت�صا
وبناء
،
ا
اقت�صادي
الفل�سطيني
ال�شعب
متكني
أجل
�
من
� .3أن تن�شط يف املجال االقت�صادي؛
ٍ
ين تربط بني الدولة واملواطنني ،فهي تقوم بدورها يف خلق الأجواء املنا�سبة لتحريك املجتمع نحو الت�أثري يف �سيا�سة
منظمات املجتمع املد ّ
16
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احلر من خالل االنتخابات الدورية لأع�ضائها .وتعمل هذه امل�ؤ�س�سات يف جمال الت�أهيل والتثقيف
الدولة ،كما تُعزز فكرة االنتخاب واالختيار ّ
والتوعية.
ً
يجب التنويه �إىل �أن هذه املنظمات ال متثّل -وال يجوز لها �أن متثّل -بديال للنظام ال�سيا�سي ،بل تقوم بدور الرافعة التي توفر �ضوابط
على �سلطة احلكومة ،عرب تعزيز امل�ساءلة وال�شفافية يف النظام ال�سيا�سي ،كما ميكنها الإ�سهام يف �صياغة ال�سيا�سات العامة ،وحماية
احلقوق ،و�إي�صال اخلدمات االجتماعية.
انخرطت غالبية م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف الن�ضال الوطني يف خمتلف مراحله ،وخا�صة؛ مرحلة االنتفا�ضة ال�شعبية الأوىل ،كما
وطورت براجمها بحيث تت�أقلم ب�رسع ٍة مع التغيريات اجلارية على امل�ستويات االقت�صادية
قامت باال�ستجابة ال�رسيعة الحتياجات املجتمع،
ّ
وال�سيا�سية واالجتماعية.
واقت�صادي؛ حتى تتمكن من �أداء دورها نحو املجتمع؛ بعيدا ً عن هيمنة
وتنظيمي
بنيوي
كما �أ ّن هذه املنظمات يجب �أن تتمتع با�ستقال ٍل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
�شخ�صيات اعتباري ٍة م�ستقل ٍة
ال�سلطة ورغباتها ،لذا؛ يتطلب من ال�سلطة ال�سيا�سية �أن تتعامل مع منظمات املجتمع املدين باعتبارها
ٍ
ٍ
أهداف حمددة ،دون حماول ٍة لتقييدها �أو حتييدها.
هيئات خا�ص ٍة م�ستقل ٍة و�
ذات
ُ
ين ،ك ّنا مقاطعني �صانعي القرار الختالفنا ،ويف النهاية؛ �أجربنا؛ لأ ّن ترخي�صنا
ويف مقابلة مع “فريال”�“ :أثّر االنق�سام علينا كمجتم ٍع مد ّ
ٍ
قنوات ر�سمي ٍة ،حتى لو
والتدقيق واملتابعة تتم من خاللهم ،ومير ُّ يف
كنت فكريا ً ال تنتمي لهم ،كل �شيء نتبعه من خاللهم ،حيث مت ّ
َ
�إغالق العديد من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين نتيج ًة لالنق�سام ال�سيا�سي”.
ٍ
ّ
مقر “منظمة التحرير”
ظل احلكومة احلالية ،حيث �أ ّن
�صعوبات يف
وت�ؤكد على ذلك “نعيمة”“ :والعمل يف قطاع غزة �صعب ،ويواجه
ّ
ً
بحد ذاته ُم�صادر ،فما بالك ب�أية م�ؤ�س�سة فرعية تعمل حتت مظلة منظمة التحرير؟! وعلى الرغم من ذلك؛ فالزال هناك �أمال يف الإحتاد
ّ
العام للمر�أة”.
هذا يُظهر عدم اال�ستقاللية ،كما يُظهر تقييد املنظمات الأهلية.

الأطر الن�سوية ومنظمات املجتمع املدين:

يف نهاية انتفا�ضة العام 1987؛ ومع توقيع معاهدة “�أو�سلو” يف العام 1993؛ كان لظهور قطاع املنظمات الأهلية كقناةٍ رئي�سي ٍة
للم�ساعدات الأجنبية؛ والتي �ساعدت على ظهور اخلدمات على م�ستوى القاعدة ،و�شملت هذه اخلدمات :العيادات ،املدار�س ،الرو�ضات،
امل�شاريع املُدرّة للدخل .وعند عقد م�ؤمترٍ يف العام  1991تغيرّ دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف ال�ضفة وغزة ،لقد كانت هناك زيادةً وا�ضح ًة
يف عدد امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال املر�أة من � 1988إىل .181994
�أتت هذه املنظمات (منظمات التمويل) �إىل الأر�ض املحتلة حممل ًة ب�أجندتها ،والتي لي�س �رشطا ً عليها �أن ت�ستجيب للحاجات املحلية،
لكن
وتخلق وظائف للن�ساء املتع ّلمات تعليما ً عاليا ً عرب هذه املنظمات،
وحني ينح�رص الأمر بالن�ساء؛ تركز هذه املنظمات على الن�ساء،
ُ
ّ
ن�شاطات هذه الوكاالت مل تكن قط قادرةً وال مهي�أة ،وال راغب ًة يف توفري �شواغر عملٍ للن�سوة الالئي يع�شن يف الريف ومناطق الفقر.19
بناء عليه؛ فقد غدت املنظمات الأجنبية ذات دور ٍ مقرِّر يف و�ضعية الن�ساء املتعلمات.
ارتبط ن�شاط هذه امل�ؤ�س�سات بالتمويل الأجنبي ،وبالتايل؛ تخ�ضع ن�شاطات هذه املنظمات وبراجمها و�أولويات عملها ملوافقة وتوجيهات
توحد موقف العديد من املنظمات الن�سوية ورف�ضها متويل “الوكالة
املمول الأجنبي ،وحتديد احتياجات املجتمع الفل�سطيني .لكن
ّ
ّ
الأمريكية للتنمية الدولية” بعدم توقيعها على وثيقة تابعة لهذه الوكالة (وثيقة الإرهاب).
ارتفاع عدد ونفوذ منظمات املجتمع املدين ،والتي حدثت مع بناء الدولة (�إذا كنا نريد �أن نفهم م�سار احلركة الن�سوية يف فل�سطني ،يف
احلقيقة الديناميكية املزدوجة ،وهي بناء الدولة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين) قادتنا �إىل زيادة التجزئة وعدم احلراك لدى احلركات االجتماعية
يدي اجل�سم الإداري للم�ؤ�س�سة� .أي�ضا ً تتم االنتخابات الدورية
الفل�سطينية .كما �أ ّن تركيبة م�ؤ�س�سات املنظمات الأهلية؛ حيث القرار بني
ّ
18
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امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية يف احل ّيز العام واخلا�ص

يف هذه املنظمات؛ لكنها تفتقر �إىل الدميقراطية ،وتعاين من �شخ�صنة امل�ؤ�س�سة ،فرئي�س امل�ؤ�س�سة يف �أغلبها هو امل�ؤ�س�سة و�صانع القرار
فيها.
ً
وحولت الق�ضايا الوطنية �إىل م�شاريع ذات فرتة ق�صرية معتمدة على التمويل الغربي ،فهي متلقي ٌة �أكرث منها فاعلة .يوجد �أي�ضا بع ٌد
ّ
ثقا ٌ
يف ي�شمل ن�رش قيم تف�ضل االعتمادية.
خطاب ن�سويات منظمات املجتمع املدين �أ�سا�سه ليربايل ،فردي ،والذي يتجاهل ظهور كثري ٍ من املجموعات واحلركات االجتماعية وال�سيا�سية
من الدولة الوطنية العلمانية من حقوقهم املدنية وال�سيا�سية �إذا حاولوا ذلك بعيدا ً مبعزل عن احلقوق الأخرى ،ولن ت�ساعدهم يف احل�صول
التحول الدميقراطي امللمو�س ،وترك التحرر الوطني جانبا ً.20
على
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ن�سويات من الفالّحات؛
نا�شطات
مهنيات من الطبقة الو�سطى على ح�ساب
وعندما حدث تغيري يف احلركة الن�سوية؛ وُجدت ن�ساءُ نخب ٍة
حدد نطاق ت�أثري هذه املنظمات على ق�ضايا رئي�سة لها عالق ٌة بالتغيري االجتماعي ،مثل:
ون�ساء املخيمات من املنظمات ال�شعبية� ،أي�ضاً؛ ّ
النية لإ�صالح الت�رشيعات؛ والتي ت�ؤثر على عالقات النوع االجتماعي،
العدالة اجلندرية وامل�ساواة ،واعتمادهم على رغبة ال�سلطة ،وح�سن
ّ
ٍ
�سيا�سات جديدةً لتح�سني و�ضع املر�أة.
�أو تقدمي
تُعلق الكاتبة “�إ�صالح جاد” وتقول“ :يف هذا ال�سياق؛ العلمانيات يفقدن القاعدة؛ بدعوى �سياق احلقوق مبعز ٍل عن الأجندة الوطنية ،ويف
ّ
قائمات على �أ�سا�س م�شاريع ذات دورة حياةٍ ق�صرية ،ولي�س
وحم�شدة ،ن�شيطات املنظمات الأهلية الن�سويات
غياب دوائر انتخابي ٍة منظم ٍة
ٌ
ّ
�ضد كل �أ�شكال وانتهاكات احلقوق املدنية والإن�سانية ،كما ينح�رس
لديهن القدرة الكامنة لتقدمي البدائل ،و�أن ي�صبحن حرك ًة معاك�س ًة
ّ
ّ
وجود هذه املنظمات يف مناطق جغرافية حمددة” .تقول الكاتبة ب�أ ّن ن�ساء منظمات املجتمع املدين يعتمدن على العوملة �أكرث من الأدوات
لكن هذا ي�أتي ب�سبب املرحلة التي تتطلب هذا التغيري.
املحلية ،ويتناولن ق�ضايا حقوقية ولي�س ق�ضايا وطنية،
ّ
ٍ
ٍ
املمول ،وال�ستمرارية امل�ؤ�س�سة؛ نحن ن�سعى
امل�رشوع
ح�سب
ة
حمدود
ة
ملد
التمويل
ويف مقابلة مع “منال” تقول“ :تعتمد م�شاريعنا على
ّ
للممول”.
دائما ً لتدبري الأموال وكتابة املقرتحات وتقدميها
ّ
اجتماعي ي�ؤدي �إىل التغيري ،وما زال بع�ضها يفتقر
وعي
تُكمل الكاتبة“ :ميكن القول �أ ّن هذه املنظمات الغري حكومية مل ت�صل �إىل بلورة
ٍ
ٍ
ٍ
الفعالة يف ر�سم ال�سيا�سات
امل�شاركة
آليات
�
وفقدان
التنمية،
ك�رشيك يف عملية
�إىل �أ�س�س العمل ال�صحيح ،مما �ساهم يف تغييب دورها
ّ
إيجابي يف عملية
الداخلية و�صنع القرار ،وهو ما ميثّل جوهر عملية امل�شاركة ال�سيا�سية ،وبذلك؛ مل ت�ستطع هذه املنظمات لعب دور ٍ �
ٍ
التحول الدميقراطي يف فل�سطني.21
ّ
بر�أيي؛ ف�إ ّن الكاتبة مل تذكر �أ ّن هذه املنظمات الن�سوية يف �أ�سا�سها انطلقت كجز ٍء من احلركة الوطنية يف �سياق ن�ضالها �ضد االحتالل،
فان�صب اهتمامها حول الت�رشيعات ،ومتثيل
اجتماعي من�سجمٍ مع املرحلة،
الن�سوي حول ق�ضايا ذات طاب ٍع
وبعد “�أو�سلو” متحور العمل
ٍ
ّ
ّ
مهم�شة يف مرحلة ما قبل “�أو�سلو” .و�أ�سهمت برامج التمويل الأجنبي يف
كانت
ق�ضايا
وهذه
واحلقوق،
القرار،
الن�ساء يف مراكز �صنع
ّ
ٍ
حتديد �أولويات احلركة الن�سوية ،فمعظم الربامج التي مت ّ دعمها كانت غري مرتبطة بالبعد الوطني الدميقراطي العام .وعلى م�ستوى
للتحوالت التي طر�أت على بنية وبرامج املنظمات؛ عرب اجلمع بني
احلركة الن�سوية الفل�سطينية؛ لوحظ تراج ٌع يف م�شاركتها ،وهذا يرجع
ّ
الوطني واالجتماعي.
التحرر
ّ
ّ

�أثر االحتالل على امل�شاركة ال�سيا�سية:

امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية ال تتم مبعز ٍل عن ت�أثري اال�ستعمار (الكولونيالية) بالإ�ضافة للوطنية كعنا�رص رئي�سة ت�ؤثر يف
عدة ق�ضايا منها :ت�أخري وت�أجيل الن�ضال االجتماعي؛ ب�سبب
الن�ساء ،خا�صة يف دول العامل الثالث ،وت�ؤثر “الكولونيالية” يف الن�ساء يف ّ
هيمنة الق�ضية الوطنية على غريها من الق�ضايا ،وخا�صة ق�ضايا الن�ساء .فاال�ستعمار يع ّزز الالم�ساواة يف املجتمع ،وبالتايل؛ تعميق
ّ
التحكم يف نظام
ت�سد” .كذلك يعمل اال�ستعمار على
الفجوات االجتماعية والعرقية والدينية ،حيث يتبع اال�ستعمار �سيا�سة
“فرق ُ
ّ
ر�سخ عالقة الهيمنة والتبعية االقت�صادية واال�ستعمارية؛ لتدمري االقت�صاد الفل�سطيني،
القيم الثقافية ال�سائدة؛ بهدف ا�ستخدام ما ي ُ ّ
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وت�شوي�ش وحتقري ما يقف يف وجه هذه الهيمنة والتبعية اال�ستعمارية.
بذواتهن ،والنظر �إىل الن�ضال الوطني على �أنه اخلال�ص من القهر واال�ستبداد ال�سيا�سي
هذه العوامل تعمل على �إعاقة وعي الن�ساء
ّ
واالجتماعي� .إن ت�أثري اال�ستعمار يف �أدوار املر�أة يف املجتمع الفل�سطيني ال يقف عند دور االحتالل اال�ستيطاين الإ�رسائيلي ،ف�سبقه
ا�ستمر دور ُ الن�ساء منذ
احتالالت �أخرى ،ورغم ذلك؛ قاومت املر�أة الفل�سطينية اال�ستعمار ،حيث
اال�ستعمار الربيطاين ،و�سبق هذا االحتالل
ٌ
ّ
هزمية  ،1948حيث انت�رشت اجلمعيات اخلريية يف املدن ،وجاءت مببادرة عدد من الن�ساء ،مل�ساعدة ما تبقّ ى من املجتمع للنجاة من االنهيار
عدةٌ لرعاية الأيتام وامل�رشّدين� ،إ�ضاف ًة �إىل رعاية الالجئني وامل�رشّدين من قراهمّ .
وركزت على تقدمي
االقت�صادي واالجتماعي ،ون�ش�أت
جمعيات ّ
ٌ
22
واملد الوطني .
ي�شتد ويتعاظم يف الأزمات
اخلدمات ال�صحية والتعليمية للمر�أة والأ�رسة ،فهذا الدور الغري مرئي
ّ
ّ
ويف االنتفا�ضة الأوىل؛ �شاركت املر�أة يف املظاهرات �ضد االحتالل ،و�سقطت �شهيدةً بر�صا�ص جنود االحتالل الإ�رسائيلي ،واتخذ دورها
ٍ
حمالت لن�سج املالب�س ال�صوفية للمعتقلني،
�أ�شكاال ً مقاوم ًة ملنع اعتقال �أحد �أفراد العائلة .كذلك لعبت الن�ساء دورا ً مهما ً يف تنظيم
خياطة الأعالم ،وتوفري بدائل عن املنتجات الإ�رسائيلية ومقاطعة �رشائها.
ٍ
من �أ�شكال امل�شاركة غري الر�سمية �أي�ضاً؛ الفعاليات التي تدور خارج العائلة ،وتتطلب �سفرا ً
مل�سافات بعيدةٍ؛ وت�شمل :الزيارات املنتظمة
ٍ
ل�ساعات طويل ٍة على �أبواب ال�سجون،
للمعتقلني من الأقارب والأبناء ،والتي تبد�أ منذ �ساعات الفجر وحتى منت�صف الليل ،واالنتظار
ال�شخ�صي املهني ،كل هذا لر�ؤية الأحباب لفرتةٍ ق�صريةٍ جداً ،كذلك؛ متابعة ق�ضايا الأ�رسى واالحتجاجات �أمام “ال�صليب
والتفتي�ش
ّ
23
حرم منه �أهايل الأ�رسى يف غزة لزيارة
احلق
هذا
وحتى
الطعام
عن
إ�رضابهم
�
فرتة
يف
بالذات
معهم؛
والت�ضامن
ن�رصتهم
أجل
�
من
الأحمر”
ّ
ُ
ٍ
ٍ
ً
�سمح للبع�ض
�أبنائهم يف ال�سجون الإ�رسائيلية ل�سنوات ،من قبل االحتالل الإ�رسائيلي بعد �سيطرة حكومة حما�س ،ومن مدة قريبة جدا؛ ُ
بزيارة �أبنائهم يف ال�سجون.
عائالتهن،
غالبا ً ما كان يُنظر لهذه الأن�شطة ال�سيا�سية املختلفة التي قامت وتقوم بها املر�أة الفل�سطينية على �أنها �أعما ٌل فردي ٌة حلماية
ّ
وبالتايل؛ فهي من متطلبات املعي�شة واحلياة اليومية للمر�أة يف بيتها و�أ�رستها ،خا�ص ًة و�أ ّن هذه امل�شاركة تدور داخل املنزل �أو حول العائلة.
التطور والتمكني ،وبالتايل؛ تلعب الن�ساء دورا ً م�ؤثرا ً يف عملية التغيري� ،أو
عدة عنا�رص مع هذه الأن�شطة ت�ساعد الن�ساء على
تفاعل ّ
ّ
ً
ً
ً
ٍ
وعزلهن من �أن يلعنب دورا م�ؤثرا وفاعال على م�ستوى ال�سيا�سة الر�سمية.
تهمي�ش للن�ساء
العك�س من ذلك ،حيث تُ�ستعمل كعوامل
ّ

 .1االحتالل الإ�رسائيلي و�أثره على الن�ساء:

دورهن ال
�أعاق االحتالل الإ�رسائيلي م�شاركة الن�ساء يف االقت�صاد والعمل ،مما �أ ّدى �إىل تهمي�ش
إنتاجي ،كما �أعاق م�شارك ًة وا�سع ًة وم�ستمرةً
ّ
ّ
للن�ساء يف ال�سيا�سة عرب عدة و�سائل؛ وجنم عن ذلك:

�أ .تعزيز اعتماد املر�أة على العائلة:

هن الن�ساء يف الأغلب،
احلرب امل�ستمرة على غزة و�آثارها على �أدوار الن�ساء ،فمثال ً زيادة عدد الأ�رسى وما يحمله ذلك من عناء ،فمن تقوم به ّ
بتحمل �أعباء الأ�رسة؛ حيث تُدار الأ�رسة من
جراء احلرب على غزة ،وما �أعقب ذلك من �إعاقات ،موت الزوج �أو الأب وقيام املر�أة
ّ
رعاية املعاقني ّ
كل هذه �أعباءٌ �أُلقيت على كاهل املر�أة ،وعددت �أدوارها ،وبالتايل؛ �أثّرت على م�شاركتها� ،إجماالً؛ �أثّر االحتالل وعدم وجود �سيا�سةٍ
قبل املر�أةّ ،
اجتماعي ٍة ت�سعى للتنمية -وخا�صة الفئات الفقرية� -إىل االعتماد ال�شامل على دعم العائلة والقرابة ،كما عمل على تدعيم �سلطة
أدوارهن الإجنابية؛ خا�ص ًة الذكور؛ ك�أحد �أ�شكال ال�ضمان والأمان للم�ستقبل .ويظهر وا�ضحا ً �أ ّن هناك زيادةً يف
العائلة على الن�ساء ،وع ّزز �
ّ
ٍ
ٍ
أ�س�س منتظم ٍة م�س�أل ًة �صعبة،
�سيا�سي على �
ر
دو
لعب
عملية
يجعل
هذا
أ�رسة
ل
ا
فحجم
أمان،
ل
وا
اال�ستقرار
حجم الأ�رسة مع زيادة عدم
ٍ
لكن هذا ال مينع من �أن ت�شارك الن�ساء
خا�ص ًة للن�ساء الفقريات ،نظرا ً حلجم الأعباء املنزلية الكبرية امللقاة على عاتق معظم الن�ساء،
ّ
املد اجلماهريي ب�شكلٍ م�ؤقت� ،أو �أن تنقل ما ي�ستلزمه الن�شاط ال�سيا�سي �إىل داخل بيتها؛ حيث يقُمن بن�سج ما يحتاجه
جماع ًة يف حلظات ّ
24
احليز اخلا�ص .
امل�ساجني من مالب�س �صوفية� ،أو خياطة الأعالم الفل�سطينية للمهرجانات؛ كنو ٍع من امل�شاركة يف
ّ
ومن العوامل التي زادت من اعتماد املر�أة على العائلة �أي�ضاً؛ �سيا�سة العقوبات اجلماعية؛ التي كانت ت�ؤدي �أحيانا ً لأن تفقد العائل ُة املعيل،
22
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نف�س امل�صدر ال�سابق.
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امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية يف احل ّيز العام واخلا�ص

البيت الذي تعي�ش فيه ،نظرا ً ل�سيا�سة هدم البيوت للفل�سطينيني� ،أو �إىل فقدان م�صدر الدخل الرئي�س .كذلك احل�صار؛
�أو �أن تفقد
َ
�شح غاز الطبخ؛ و�أحيانا ً انقطاعه ،انقطاع الكهرباء ،عدم توفّر بع�ض ال�سلع ال�رضورية ،انقطاع الوقود ..وغريه .لذا؛ تزداد
من
�سببه
وما
ّ
ّ
ٍ
�أهمية العائلة يف توفري الأمن واحلماية لأع�ضائها؛ وت�أمني االحتياجات الأ�سا�سية لهم ،وهو ما ي�ستدعي ت�ضحيات متبادل ًة من قبل �أفراد
وهن يف قاع �س ّلم ال�سلطة� -أعباء وم�سئوليات الأع�ضاء الأ�ضعف 25مثل (كبارالأ�رسة ،لكن يف نف�س الوقت؛ تلقي على عاتق الن�ساء
ّ
التحرر من �سيطرة الأ�رسة -خا�ص ًة �إذا كانت معرت�ض ًة على م�شاركة املر�أة
ال�سن ،املعاقون ،الأطفال ..الخ) هذه الظروف جتعل من �إمكانية
ّ
�سيا�سياً� -أمرا ً �صعباً.
هذا ما �أ�شارت �إليه جمموع ٌة م�شارك ٌة من و�سط غزة – دير البلح:
م�سن ،طفل يف املنزل؛ يكون م�سئولية املر�أة ،كذلك عندما
إليهن امل�سئوليات ،لو فيه معاق،
“معروف �إنه الن�ساء احللقة الأ�ضعف ،وتُوكل �
ّ
ّ
عد الزوجة �سنوات طويلة تُربي �أوالدها وتنتظره”.
يُعتقل الزوج؛ بتق ُ

ب .تعزيز القيم التقليدية ال�سائدة وا�ستغاللها ل�صالح االحتالل:

ّ
حد ْين ،فكما ا�ستخدم اال�ستعمار ُ القيم
�إ ّن ا�ستخدام العالقات ال�سائدة بهدف �إحالل عالقات �سيطرة
حمل �أخرى تُعد يف الغالب �سالحا ً ذا ّ
�ضد
ال�سائدة بهدف تفتيت و�إحكام ال�سيطرة على ال�شعب؛ فقد ا�ستُخدمت �أي�ضا ً من قبل املواطنني لتحفيز املقاومة ولتوحيد ال�شعب
ّ
املحتل .لقد ا�ستخدم االنتداب الربيطاين -قبل االحتالل الإ�رسائيلي -منظومة القيم ال�سائدة بهدف قمع املقاومة من جهة؛ واحلفاظ
على عالقات الالم�ساواة ال�سائدة من جه ٍة �أخرى .كما ا�ستخدم مفهوم “ال�رشف” العربي واملرتبط بطهارة الن�ساء لإفزاع الفالحني
عري الرجال �أمام الن�ساء؛ بهدف �إذاللهم وك�رس �شوكة مقاومتهم؛
وتهجريهم من قراهم على يد
ّ
القوات اليهودية بعد عام  ،1947كما ّ
حيث ا�ستخدم من قبل قوات االحتالل الإ�رسائيلي بعد عام  ،1986وكان هناك م�سعى لإي�صال ر�سالة فحواها �أ ّن “املر�أة التي ت�شارك يف
ُ
وتو�سع االحتالل يف ا�ستخدام
نتهك �رشفُها” وتُرجم هذا يف املعتقالت الإ�رسائيلية،
ّ
�أن�شط ٍة �سيا�سي ٍة ت�ستهدف االحتالل الإ�رسائيلي؛ �سيُ
26
هذا النهج يف االنتفا�ضة الأوىل؛ نظرا ً الت�ساع دور وم�شاركة الن�ساء ال�سيا�سية.
ٍ
منعوهن من � ّأي
خوف كثري من الأهايل على ن�سائهم؛ وخا�ص ًة الفتيات ،حيث
هذه العقوبات واملمار�سات الب�شعة من قبل االحتالل �أ ّدت �إىل
ّ
ٍ
ّ
املبكر؛ طلبا ً لل�سرتة ،وهذا ظهر وا�ضحا ً يف االنتفا�ضة الأوىل،
�سيا�سي -وحتى من مغادرة املنزل �أحياناً -كما انت�رشت ظاهرة الزواج
ن�شاط
ٍ
املعوقات التي �أوجدها االحتالل؛ غري �أ ّن �سيا�ساته دفعت �أي�ضا ً بعددٍ من الن�ساء ل�صفوف املقاومة؛ �سوا ًء املنظمة منها �أو
وبالرغم من
ّ
العفوية ،كذلك �أ ّدى �إىل تعزيز الدور ال�سيا�سي غري الر�سمي للكثري من الن�ساء يف املجتمع الفل�سطيني.27

ج� .إلغاء احلدود بني العا ّم واخلا�ص:

�أثّر االحتالل الإ�رسائيلي بعد عام  1967على املر�أة ،وبالتايل؛ على دورها ال�سيا�سي؛ ب�إلغاء امل�سافة الفا�صلة بني عاملي املر�أة اخلا�ص (املنزل)
والعام (املجتمع) حيث داهم االحتالل البيوت ،وكذلك قام مبداهمة �أماكن الدرا�سة �سواء �أكانت رو�ض ًة �أو مدر�س ًة �أو جامعة .كما قام
التو�سع يف بناء اجلدار يف ال�ضفة الغربية ،وهدم بيوت الأهايل يف القد�س
بهدم هذه الأماكن ،و�رشّد الكثريين؛ �سواء يف احلرب على غزة �أو يف
ّ
ٍ
بيوت �أخرى.
بحجة بنائها دون تراخي�ص ،وا�ستوىل على
ّ
التو�سع الإ�رسائيلي الكبري يف �سيا�سة العقوبات اجلماعية؛ والتي ا�ستهدفت هدم املنازل الفل�سطينية ،حيث هدم االحتالل
�إ�ضافة �إىل
ّ
ّ
للخط الأخ�رض ،هذا �أ ّدى �إىل �إلقاء �آالف الأ�رس يف العراء� ،إ�ضاف ًة �إىل
بيوت ن�شطاء �سيا�سيني يف احلرب على غزة ،وكذلك بيوت جماورة
التجول الطويلة ،عملت هذه الإجراءات على �إلغاء احلدود الفا�صلة بني البيت كمكا ٍن �آمنٍ يلج�أ �إليه الإن�سان وقت اخلطر وبني
�إجراءات منع
ّ
� ّأي مكا ٍن خارجه؛ �سواء �أكان �شارعا ً �أو مدر�س ًة �أو مكان عمل ،فقد مت �إلغاء حدود البيت كمكا ٍن �آمنٍ تلج�أ �إليه الن�ساء و�أطفالهن ،وكثريا ً
ما مت ّ قتل و�رضب الآباء والأمهات والإخوة داخل بيوتهم ،وب�شكلٍ
متعم ٍد �أمام �أطفالهم ،وبالعك�س؛ فقد مت ّ التنكيل ب�أطفا ٍل �أمام والديهم؛
ّ
ّ
ال�سيا�سي خلياطة الأعالم التي ترفع يف املنا�سبات
يتمكن �آبا�ؤهم من توفري احلماية لهم .كما ا�ستُخدم املنز ُل كميدا ٍن للعمل
دون �أن
ّ
العامة� .أي�ضا ً ا�ستُعمل املنز ُل لإيواء املطاردين واملطلوبني �أمنيا ً من قبل االحتالل الإ�رسائيلي� ،أي�ضا ً ا�ستعمله بع�ض املقاومني ك�أماكن
ّ
25
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مركـــز �شـــ�ؤون الـمر�أة –غزة

يتحول
خلزن ذخريتهم .كذلك قيام �أمهات و�أخوات املعتقلني بزيارة ال�سجون ومراجعة املحامني ومتابعة املحاكم امل�ستمرة ،وبهذه الأفعال
ّ
املنزل اخلا�ص ملمار�سة عدد من املقاومة والأن�شطة ال�سيا�سية.28
القوة املفرطة من قبل االحتالل
من �أ�سباب �ضعف امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة :ع�سكرة االنتفا�ضة الثانية ،مما �أ ّدى �إىل ا�ستخدام
ّ
الإ�رسائيلي ،حيث �أ ّن الدور الرئي�س للمر�أة هو امل�ساند ،فهي �أ ّم ال�شهيد� ،أخت الأ�سري �أو زوجته ،حيث عرفت الن�ساء بالدور ال�سيا�سي امل�ساند
منهن �شاركت يف االعت�صامات وم�سريات ت�شييع اجلنازات وزيارة �أهايل الأ�رسى.
للمقاومني ،والنخبة
ّ

 .2االنق�سام الفل�سطيني و�أثره على امل�شاركة:

أيديولوجي تدعمه حماور خارجية �أثّر على امل�شاركة ،فاالنق�سام الراهن �أبعد من �أن
�سيا�سي و�
الو�ضع الفل�سطيني وما فيه من انق�سا ٍم
ٍّ
ٍّ
ٍ
ا�ستع�صاءات ا�سرتاتيجي ٍة واجهت
تتويج ل�سريورةٍ من مراكمة
يكون خالفا ً �سيا�سيا ً و�رصاعا ً على ال�سلطة بني “فتح” و”حما�س” ،فهو
ٌ
تعمق وازداد مع ظهور حركة “حما�س” ..و�أخطر ما فيه :توظيف �إ�رسائيل لأزمة النظام ال�سيا�سي
امل�رشوع الوطني منذ ت�أ�سي�سه ،ثم
ّ
الفل�سطيني يف ف�صل غزة عن ال�ضفة ،وا�ستدراج “حما�س” لتوليّ �أمر غزة ،وبقاء ال�رصاع مفتوحا ً يف ال�ضفة ك� ٍ
أر�ض متناز ٍع عليها،
ّ
ظل االنق�سام ،فاملفاو�ضات يف م�أز ٍق كبري ،و�إ�رسائيل تفر�ض على ال�سلطة
وبالتايل؛ ال ميكن �إنتاج ت�سوي ٍة م�رشّف ٍة وال مقاوم ٍة ناجح ٍة يف
�رشوطا ً جديدةً كاالعرتاف بالدولة اليهودية وبقاء اال�ستيطان ،و”حما�س” يف م�أزقٍ؛ حيث بقاء ا�ستمرارها مربوطا ً با�ستمرار الهدنة مع
�إ�رسائيل 29فاالنق�سام مل يعد جغرافياً؛ بل بات ثقافيا ً واجتماعيا ً وقانونياً ،فحركة “حما�س” متثّل م�رشوعا ً �سيا�سيا ً ودينياً ،والتايل؛ تنتج
وت�رشيعات قانوني ٌة تُ�صا ُغ يف غزة
نظم
خون وت ُكفّ ر ،وهناك
ٌ
ثقاف ًة مغايرةً لثقافة القوى ال�سيا�سية؛ وخ�صو�صا ً يف القطاع ،فهي ت ُ ّ
ٌ
ي�شجع “حما�س” يف غزة على �أن
وهذا
ال�سيا�سي،
االنق�سام
خمتلف ٌة عما هو يف ال�ضفة ،وهذا يعني �أ ّن املجل�س الت�رشيعي ي�سري مبوازاة
ّ
و�سيطبق
إ�صالح حمدود،
رئا�سي يف مار�س � 2010سيقودنا �إىل �
ت�سن �رشيعتها اخلا�صة بها ،فمثالً؛ قانون العقوبات؛ والذي �أُ�صدر مبر�سو ٍم
ٍ
ٍ
ّ
ّ
يف ال�ضفة على ح�ساب امل�ؤ�س�سات الدميقراطية ومبادئها ،وقد �صدر م�ؤخرا ً م�رشوع قانون عقوبات يف غزة ب�سمة “حما�س” اخلا�صة بها،
وقانون الف�صل يف املدار�س يف غزة.
كما �أ ّن عالقة املواطنني بع�ضهم ببع�ض تغيرّ ت؛ حيث ظهرت ثقافة الكراهية واحلقد والإق�صاء ،وو�صل الأمر حتى يف الزواج ،حيث باتت
الأ�رسة ت�س�أل عن الفتى �أو الفتاة �-إن كان من “فتح” �أو “حما�س” -قبل الزواج.
وهذه ثقاف ٌة غريب ٌة عن جمتمعنا الفل�سطيني املتما�سك واملت�ضامن دائماً.
ٌ
ٍ
تراكمات واجهت امل�رشوع
يذكر الكاتب “�إبراهيم �أبرا�ش” يف مقالته “االنق�سام الفل�سطيني و�أثره على الت�سوية” �أ ّن االنق�سام ناجت عن
أيديولوجي بني حزبني متناف�سني على ال�سلطة ،و�أحد هذين احلزبني –حما�س -يرف�ض الت�سوية ،وهو
لكن االنق�سام هو اختالفٌ �
الوطني،
ّ
ٌ
ّ
ا�ستغل االحتالل هذا –طبعاً -وبد�أ بفر�ض
خارج “منظمة التحرير” ويطرح نف�سه بديال ً عن الطرف الآخر؛ الذي ينهج نهج املفاو�ضات.
�رشوطه؛ �سوا ًء على “حما�س” يف غزة (حتى و�إن كانت تلتزم بالتهدئة) �أو على “ال�سلطة الوطنية” يف ال�ضفة حتى و�إن كانت تعرتف
بالدولة اليهودية.
ويف مقابل ٍة مع جمموع ٍة مركزةٍ من الن�سا ٍء من بيت الهيا؛ �أكدن على ت�أثري االنق�سام على العالقات االجتماعية:
“يف حركة حما�س ملّا املر�أة بِدها تروح على فرح؛ الزم يكون الفرح �إ�سالمي ،و�أوالدهم ممنوع يتزوجوا � ّأي حدا من حركة فتح ،وممنوع يحكوا �إال مع
�أوالد حركة حما�س”..
كما �أكدته “فريال” يف مقابل ٍة معها“ :االنق�سام �أثّر على ّ
كل �شيء ،على عالقة املر�أة االجتماعية ،على احلالة االقت�صادية ،وعلى احلالة
النف�سية� ،أثّر على بع�ض الن�ساء بفقد الدخل� ،أثّر االنق�سام على الزواج؛ حيث �أ�صبح الزواج �سيا�سيا ً”.
كما �أثّر االنق�سام الفل�سطيني على م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية ،حيث �أوجد �رشخا ً بني املر�أة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة .احلملة الوطنية مل�شاركة الن�ساء كانت من �أجنح احلمالت امل�شرتكة بني ال�ضفة والقطاع ،ولكن بعد االنق�سام؛ ذهبت اجلهود هبا ًء،
ّ
املتكرر على قطاع غزة� ..أ�صبح اهتمام املر�أة لي�س على �صنع القرار
ظل احل�صار والبطالة املتف�شية والعدوان
وانق�سمت احلملة �أي�ضاً .يف
ّ
28
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امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية يف احل ّيز العام واخلا�ص

والقيادة؛ بل �أ�صبحت همومها تتعلق باالحتياجات الأ�سا�سية املفقودة مثل (الكهرباء ،دخل ثابت لتوفري لقمة العي�ش ،الغاز ..الخ.)...
ّ
ظل الو�ضع ال�سيا�سي املرت ّدي و�آثار احلرب واالنق�سام �أ�صبح احلديث عن امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة لي�س احلديث الأهم ،فاحلياة
“�..إذن؛ يف
ً
قا�سي ٌة على الن�ساء يف غزة ،والأزمات دائما توكل �إىل املر�أة” (منى).
م�ستقرة ،هذا ما �أكدته “فريال”�..“ :أثّر االنق�سام على مراكز
كما �أثّر االنق�سام على امل�ؤ�س�سات الن�سوية العلمانية ،وجعلها �أماكن غري
ّ
املجتمع املدين� ،أثّر مبنع التعامل مع املراكز الهرمية لل�سلطة والوزراء وغريهم ب�سبب االنق�سام؛ ولكن �أَجربنا يف النهاية على التعامل
معهم؛ حتى ال نكون خمالفني للقانون ونح�صل على الرتخي�ص.”..
ٍ
�شعب ينا�ضل من �أجل احلرية واال�ستقالل ل�رصا ٍع على ال�سلطة ،وهذا ال�رصاع نتيجة
حول االنق�سام الق�ضية الفل�سطينية من ق�ضية
ّ
اختالف �أيديولوجيا الطرفني املتنازعني .كما �أبطل االنق�سام من �إمكانية تطبيق قرارات ال�رشعية الدولية حول فل�سطني ،لأ ّن ال�رشعية
الدولية تتحدث عن ال�ضفة وغزة كوحدةٍ واحدة� 30أعطى ذلك فر�ص ًة لرتاجع االهتمام الدو ّ
يل بالق�ضية من ق�ضي ٍة �سيا�سي ٍة �إىل جمرد
ٍ
ّ
ظل االنق�سام ال ميكن ت�شكيل قيادة عملٍ وطني ،وهذا
اهتمامات �إن�ساني ٍة؛ �إغاثة وم�ساعدات غذائية طارئة ،ومطالب ٍة برفع احل�صار ،ففي
ما �ستكون له نتائج خطريةٌ على م�ستقبل الق�ضية ،لذا؛ باتت امل�صاحلة �رضورةً ملح ًة وواجبا ً وطنياً.

�أزمة الأحزاب ال�سيا�سية و�أثرها على الن�ساء:

ّ
أ�سباب داخلي ٌة
املنظمة للأطر الن�سوية ،و�أ ّدت �
متر -بها الأحزاب يف تقلي�ص القواعد اجلماهريية
ٌ
مرت -وما زالت ّ
�أثّرت الأزمة ال�سيا�سية التي ّ
تتعلق باالنق�سام ال�سيا�سي احلايل بني فتح وحما�س� ،إىل انف�ضا�ض جزء لي�س بب�سيط عن هذه الأحزاب ،ذلك الف�صل الذي �ساد يف الثقافة
وطني وما هو اجتماعي ،وتعزيز فكرة �أ ّن مهام املرحلة الوطنية تتطلب ت�أجيل الق�ضايا االجتماعية
ال�سيا�سية الفل�سطينية بني ما هو
ّ
ميزت باجتاه
“فتح”
لكن
و”االجتماعي”
”
“الوطني
بني
دجمت
ال�شعبية
فاجلبهة
املو�ضوع،
هذا
حول
أحزاب
ملا بعد التحرر 31واختلفت �آراء ال
ّ
ّ
ّ
“الوطني” وت�أجيل الق�ضايا الأخرى.
ّ

مهم ،لكن؛ يف فرتات الأزمات
وبر�أيي؛ ف�إ ّن ق�ضيتنا عمرها طويل ،لذلك؛ يجب عدم تنا�سي ق�ضايا املر�أة و�إهمالها �أمام “الوطني” فكالهما
ّ
واحلروب يزداد االهتمام بـ “الوطني”.
وعي بني الن�ساء ب�رضورة عدم الركون �إىل الأحزاب ال�سيا�سية
وبالرغم من الرتاجع يف �شعبية الأُطر اجلماهريية -ومنها الن�سوية -ظهر
ٌ
ُ
ؤ�س�سات مثل “طاقم �شئون املر�أة” ك�إحدى امل�ؤ�س�سات التي واكبت عملية “مدريد” للأطر امل�ؤيّدة ،ورف�ضت الأطر
فقط ،لذا؛ �أُن�شئت م�
ٌ
الن�سوية التابعة لأحزاب املعار�ضة االن�ضمام له.
كما �أ�صدر “االحتاد العام” للمر�أة يف “ 2/8/1994وثيقة مبادئ حقوقية ن�سوية” وت�شري الوثيقة �إىل وعي الن�ساء ال�ستمرار الن�ضال من
�أجل التحرر الوطني� ،إ�ضاف ًة �إىل وثيق ٍة تتعلق باحلقوق الأ�سا�سية للمر�أة ،وهذه الوثيقة جاءت كمحاول ٍة من قيادة احلركة الن�سوية لتوحيد
مطالب الن�ساء يف مرحلة ت�أ�سي�س “ال�سلطة الوطنية”.
هذا الوعي فتح برامج جديدة �أمام الن�ساء؛ مثل االهتمام بالت�رشيعات (م�شاريع مركز املر�أة للإر�شاد القانوين) والإعالم (برامج مركز
الدرا�سات الن�سوية –القد�س ،مركز �شئون املر�أة يف غزة ونابل�س) ق�ضايا التنمية وفر�ص العمل والتعليم والثقافة وال�صحة� .أي�ضاً؛
القوة يف املجتمع؛ كاالنتخابات لتعزيز الدميقراطية.
االهتمام بتغيري عالقات
ّ
و�سن
وت�ؤكد على ذلك “منى”“ :الأجندة االجتماعية كانت ت�ؤجل دوماً ،لكن؛ بعد ذلك مت ّ توحيد اجلهود للم�ؤ�س�سات الن�سوية لتعديل
ّ
قوانني �أكرث عدالة”.
�أعطت هذه امل�ؤ�س�سات -مب�شاريعها الوطنية واالجتماعية -جماال ً لتعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية.
التحرر االجتماعي يف �سيا ٍق واح ٍد ومت�صلٍ مع الق�ضايا الوطنية ،حيث حاولت الأحزاب
عجزت بع�ض الأحزاب ال�سيا�سية عن ربط ق�ضايا
ّ
الن�سوي ،والطغيان لربامج الأحزاب ال�سيا�سية على عملها وتوجهاتها ،وا�ستمرار تغييب ق�ضايا املر�أة
والتنظيمات ال�سيطرة على العمل
ّ
�	30إبراهيم� ،أبرا�ش :ورقة عمل بعنوان« :االنق�سام الفل�سطيني وت�أثريه على م�ستقبل الت�سوية وقيام الدولة».
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مركـــز �شـــ�ؤون الـمر�أة –غزة

ميز التاريخ ال�سيا�سي الفل�سطيني قبل النكبة وما بعدها .رف�ض الكادر الن�سوي �سيطرة الأحزاب على الأطر
الهامة
ّ
ّ
وامللحة ،فهذا ما ّ
الن�سوية ،والتي �ساهمت يف تهمي�ش دور الكادر الن�سائي داخل الأحزاب.
ٌ
“مديني” بالأ�سا�س ،وانعكا�س هذه الظاهرة على ا�ستتباع منظمات
ن�شاط
وهناك �أي�ضا ً ظاهرة “ترييف” العمل الن�سوي بينما هو
ّ
ٍ
إجنازات على ال�صعيدين
املر�أة للأحزاب الفل�سطينية؛ التي طغى عليها �أي�ضا ً الطابع الريفي ب�صورةٍ مماثلة ،و�أثّر ذلك جلهة عدم حتقيق �
ال�سيا�سي واالجتماعي ،مبا فيها ق�ضية املر�أة ،وما تبع ذلك من انخراط ال�شباب/ات يف املخيمات يف العمل الفدائي ،حيث �أ ّن معظم
املهجرة .هذا التوجه يحمل خطراً؛ �أال وهو خطر فر�ض القيم الثقافية الريفية التقليدية على
�سكان املخيمات من القرى الفل�سطينية
ّ
حترر املجتمع الفل�سطيني،
املجتمع الفل�سطيني ك ّله ،وهذا يُلغي �إمكانية االنفتاح الثقايف والفكري واالجتماعي الذي حتتاجه ق�ضايا ّ
32
وبذلك تغيب املرونة ال�سيا�سية ،ويتم تقدي�س الواقع وثقافته باعتبارها قيما ً مقد�س ًة تحُ اكي هوية ال�شعب الفل�سطيني .
وجتنيدهن ،ف�إىل � ّأي ح ٍّد
وقد �ألقى هذا الواقع �أعبا ًء على احلركة الوطنية يف املجتمع الفل�سطيني يف حماولتها تنظيم �صفوف الن�ساء
ّ
ا�ستطاعت تلك احلركة ر�ؤية وفهم ما تقوم به الن�ساء من �أدوار ٍ �سيا�سي ٍة خمتلف ٍة يف حياتهن اليومية بهدف �إظهار هذه الأدوار واالعرتاف
ثم؛ ت�أطريها وتنظيمها ،لت�صبح قوةً فاعلةً ،فهذا ما حاولت احلركة الن�سوية املنظمة �أن تقوم به يف ارتباطها باحلركة الوطنية.
بها ،ومن ّ
�ضعف امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ال يقت�رص على املر�أة الفل�سطينية فح�سب؛ بل ينطبق على املر�أة يف دول العامل الثالث بعمومه؛ ولكن
ٍ
بن�سب متفاوتة ،لكن يف احلالة الفل�سطينية يوجد و�ضعي ٌة خا�ص ٌة للم�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ،لي�س فقط من حيث ن�سبة امل�شاركة؛
ً
بل من نوعها �أي�ضا ،لأن امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة فيها نو ٌع من اخل�صو�صية ،فهي مربوط ٌة باالحتالل وال�رصاع ال�سيا�سي ،كما �أنها
ال�سيا�سي وطبيعته ،فاحلكم على م�شاركة املر�أة من خالل
ال�سيا�سي؛ والذي يختلف من بل ٍد لآخر؛ ح�سب النظام
مربوط ٌة ب�صنع القرار
ّ
ّ
ّ
م�ؤ�شرّ ات مثل :ن�سبة الت�سجيل يف �سجل الناخبني� ،أو الت�صويت يف االنتخابات� ،أو متثيل املر�أة يف املجل�س الت�رشيعي �أو م�ؤ�س�سات ال�سلطة،
وكذلك م�شاركتها يف الن�ضال الوطني؛ �سواء على ال�صعيد الر�سمي (العام) م�ؤ�س�ساتيا ً �أو اخلا�ص (املنزل) ..كذلك ارتباط امل�شاركة
ال�سيا�سية مبو�ضوع التن�شئة والثقافة ال�سيا�سية ،فالتن�شئة ال�سيا�سية تُع ُّد املواطن للم�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ،لذا؛ فالثقافة
ال�سيا�سية مرتبط ٌة بالتن�شئة ،وتلعبان دورا ً يف فهم املواطن حلقوقه ال�سيا�سية ،بالذات حقّ ه يف امل�شاركة يف اتخاذ القرار ال�سيا�سي.
وا�ضح بني التن�شئة ال�سيا�سية ال�سائدة يف املجتمع؛ ولدى الف�صائل الفل�سطينية من جهة،
تناق�ض
ويف احلالة الفل�سطينية؛ هناك
ٌ
ٌ
ٍ
ال�سيا�سي ،و�إمنا هو ظاهرةٌ �س�سيولوجي ٌة
القرار
�صنع
يف
امل�شاركة
على
يقت�رص
ال
أمر
�
وهذا
أخرى،
�
ة
جه
من
وثقافة امل�شاركة ال�سيا�سية
ٌ
ّ
ين .وبهذا؛ ف�إ ّن تدين
عام ٌة مرتبط ٌة بثقافة املجتمع الأبوية الذكورية والرعوية ،بد ًء من الأ�رسة ،فالأحزاب ال�سيا�سية ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املد ّ
وتقبلها لهذا التهمي�ش.33
أبوي فقط؛ بل ت�شارك املر�أة يف تهمي�ش نف�سها؛ بر�ضاها
م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية ال يعود للمجتمع
الذكوري ال ّ
ّ
ّ
لكن التهمي�ش
تقول “نعيمة”“ :املر�أة تعاين من تهمي�ش دورها ،رغم �أنها لو �أعطيت الفر�صة تكون �أقدر من الرجل على العمل وامل�شاركة،
ّ
ثم �إ ّن
الذي تعاين منه املر�أة تتحمل هي امل�سئولية عنه بالدرجة الأوىل ،لأنها يف داخل تنظيمها ويف داخل العمل تقبل بقرارات الرجلّ ،
وكفاح كي ت�صل �إىل حقوقها .ق ّلة الثقة يف املر�أة ت�أتي من قبل املجتمع،
الأحزاب نف�سها ميينية �أو ي�سارية املر�أة فيها بحاج ٍة �إىل ن�ضا ٍل
ٍ
لكن جمتمعنا بد�أ ي�ستوعب ويتقبل دور املر�أة يف العمل ال�سيا�سي والن�ضايل”.
وهذا يُعيق دور املر�أة،
ّ
وت�ؤكد ذلك “منال”“ :التهمي�ش لدور املر�أة تتحمله املر�أة نف�سها ،فالثقة موجودةٌ ومتوفرةٌ لدى املر�أة� ،إذن؛ هناك �إقرار ٌ بقبول املر�أة
لتهمي�شها داخل حزبها ،حيث تقبل بقرارات الرجل ،وهناك �إقرار ٌ ب�أ ّن املر�أة بحاج ٍة �إىل ن�ضا ٍل للح�صول على حقوقها؛ �سوا ًء يف الأحزاب
الي�سارية �أو اليمينية” (منال).
اجلدال الذي دار حول �إقرار مبد�أ “الكوتا” ل�ضمان م�شاركة الن�ساء يف الو�صول �إىل املجل�س الت�رشيعي ،ومعركة الن�ساء من �أجل �إقرار
مبد�أ “الكوتا” يعك�سان مدى عدم جديّة التنظيمات لالهتمام بو�صول الن�ساء �إىل مراكز �صنع القرار ،فاحلوارات والنقا�شات التي دارت
ي�شك ُ
ّ
ل متييزا ً وخرقا ً للقانون الأ�سا�سي
بني ال�شخ�صيات ال�سيا�سية وال�شخ�صيات الن�سوية ،ورف�ض مبد�أ “الكوتا” بذريعة �أ ّن القرار
الن�سوي وا�ستبعاده ،وا�ستغالل
بالعن�رص
ين�ص على عدم التمييز ،وهذا يعك�س ا�ستهتار ال�سا�سة الفل�سطينيني
الفل�سطيني؛ الذي
ُّ
ّ
نظام “الكوتا” من قبل العائالت الكربى وبع�ض الأحزاب ال�سيا�سية مبا ال يخدم امل�صالح الن�سوية ،حيث قامت العائالت بح�شد الأ�صوات
للمر�شحني/ات
32
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امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية يف احل ّيز العام واخلا�ص

تلبي طموح الن�ساء؟ يف الفرتة
لدرجة �أ ّن احلزب
ال�سيا�سي جل�أ �إىل ا�ستخدام االنتماء العائلي لأع�ضائه املر�شحني .وال�س�ؤال هو :هل “الكوتا” ّ
ّ
احلالية نعم كون جتربتنا الفل�سطينية جديدة ،واملجتمع ال ي�ستوعب انتخاب امر�أة ،فهو –كبداية -جيد.
بحق املر�أة وقدرتها ،لكن مع الوقت؛ �سوف
“والدليل �أنهم يف البلديات بد�أوا بانتخاب الن�ساء ،و�إن كان ذلك بدافع “الكوتا” ولي�س بدافع الإميان
ّ
يتحول الدافع �إىل �إميا ٍن مطلقٍ
ت�شق الطريق بعملها ،و”الكوتا”
بحق املر�أة ،من خالل ما تثبته املر�أة التي انتخبت من خالل “الكوتا” والتي
ُّ
ّ
ّ
نف�سها مل ت� ِ
كفاح مريرٍ للمر�أة من �أجل حقّ ها و�أحقيتها يف املنا�صب القيادية ،وبعد ذلك؛ ميكننا �أن نطالب
أت من فراغ ،و�إمنا من خالل
ٍ
ب�إلغاء “الكوتا” حتى نح�صل على عددٍ �أكرب من املقاعد واملنا�صب؛ التي �سوف نكون قد ا�ستحققناها بعملنا ون�ضالنا”( .نعيمة)
حق امل�شاركة للمر�أة يف االنتخابات و ُعرف مبا ي�سمى “الكوتا” ،لكن؛ هل “الكوتا” هي ما تطلبه
“منى” تقول“ :بالن�سبة لالنتخابات؛ �أُعطي ُّ
الن�ساء؟ وهل ميكننا اعتبار “الكوتا” االنتخابية متييزا ً �إيجابيا ً للمر�أة؟”.
“يف االنتخابات املا�ضية؛ وجدنا ن�سبة الن�ساء يف القوائم املر�شحة مل تتجاوز ( ،)%20ولو بواح ٍد يف املائة ،وهذا يعني �أنهم التزموا بهذه
بحق املر�أة يف امل�شاركة ال�سيا�سية” (فريال).
الن�سبة لأنها مفرو�ض ٌة عليهم من خالل “الكوتا” ولي�س نتيج ًة لقناعتهم
ّ
ٍ
ٍ
ن�سويات؛ ور�أيهن يف نظام “الكوتا” االنتخابي.
ملقابالت مع
عر�ض �آرا ٍء خمتلف ٍة
مت ّ
ُ
ً
القوانني ال�سائدة -مثل قانون االنتخابات� -إىل جانب القوانني الأخرى؛ تفر�ض قيودا على امل�شاركة ال�سيا�سية ،و�أثر تق�سيم الوطن �إىل دوائر
أبوي لن يكون الت�صويت ل�صالح املر�أة.
انتخابية ،والتي ت�ؤ ّدي �إىل ق ّلة فر�ص جناح الن�ساء يف االنتخابات ،ففي جمتم ٍع
ذكوري � ٍ
ٍ

وللحديث عن م�شاركة املر�أة يف امل�صاحلة الفل�سطينية ،وتب ّني وثيقة الأ�رسى؛ حيث بقي الو�ضع على ما هو عليه بالن�سبة مل�شاركتها
ال�سيا�سية ،حيث تعك�س انتخابات الت�رشيعي الثانية ق ّلة عدد الن�ساء بالن�سبة لعدد الرجال ،فق�ضية امل�شاركة مل حتقق النجاح املطلوب،
وال اجلهد املبذول من قبل الن�ساء .كما فُر�ض على املر�أة الفل�سطينية القيام ب�أعباء ثقيل ٍة دون مردود ،ودون �أن حتقق ح�ضورا ً موازياً؛ وذلك
الهم الوطني على الأمور والق�ضايا الن�سوية املتعلقة بهموم املر�أة ،واملتع ّلقة بالعنف �ضد املر�أة ،والقتل على خلفية ال�رشف،
لأولوية
ّ
وكثري من بنود قانون الأحوال ال�شخ�صية املتعلقة بالزواج والطالق وح�ضانة الأطفال والنفقة .ورغم توقيع امل�ؤ�س�سات الن�سوية على
لكن هذا مل يكن ملمو�سا ً وممار�سا ً على �أر�ض الواقع ،وهذا يعود �إىل احتكار
بع�ض االتفاقيات الدولية -التي متنع التمييز �ضد املر�أة-
ّ
املد الأ�صويل الديني على املجتمع الفل�سطيني وثقافته بالعموم وق�ضية املر�أة باخل�صو�ص ،وهذا
ال�سيا�سيني للم�شهد ك ّله ،و�أي�ضا ً �إىل ّ
�سن احل�ضانة ،و�ضاع
َكبَ َ
ّ
ملمو�س؛ بل يف غزة تغيرّ
ح ن�ضالها من �أجل التغيري يف قانون الأحوال ال�شخ�صية؛ حيث مل يطر�أ عليها تغري ٌ
ٌ
�سن احل�ضانة �إىل � 15سنة؛ لريجع الآن �إىل ما كان عليه �سابقاً.
ٌ
ن�ضال حققته امل�ؤ�س�سات الن�سوية لرفع
ّ
ت�ؤكد على ذلك “منى”“ :توحيد قانون الأحوال ال�شخ�صية ي�ؤجل دوما ً حلتى الآن” قانون يف ال�ضفة الغربية وقانون �أحوال �شخ�صية يف
غزة.

الطالبات اجلامعيات وامل�شاركة ال�سيا�سية:

قمت ب�أخذ فكرة -ومن الواقع -حيث �س�ألتهن عن امل�شاركة يف حتديث
يف لقا ٍء مع جمموع ٍة مركزةٍ من طالبات �إحدى اجلامعات يف غزة؛
ُ
ّ
تب�سمت �إحدى الطالبات وقالت �“ :أية انتخابات؟! كيف �ستعقد االنتخابات
�سجل الناخبني ،على �أمل �أن تكون امل�صاحلة واالنتخابات،
ّ
وال يوجد ممار�سة للحياة الدميقراطية؟! فكال احلزبني املت�صارعني على ال�سلطة �أراح نف�سه� ،أحدهما �سيطر على غزة والآخر �سيطر على
ال�ضفة ،وال يهمهما هموم النا�س وم�شاكلهم”.
وعند �س�ؤايل عن “�إمكانية انتخاب امر�أة” �أجابت طالبة“ :على �سبيل املثال عندما حتدث انتخابات يف اجلامعة واملر�شحني يكونوا من كال
اجلن�سني؛ �أنا كطالبة �أنتخب الرجل ،لأنيّ ما بعرف املر�أة املر�شحة ،وبيكون تفكريي �إنو هذا الرجل كفء وله مكانة و�سلطة و�سوف يحقق
لنا مطالبنا ويغيرّ من الأنظمة”.
�إ ّن وعي املر�أة لق�ضيتها وحقوقها ودورها اليزال وعيا ً ناق�صاً ،فالثقة بقدرة املر�أة على القيام بدور ٍ
قيادي ما زالت حمدودة ،ويالحظ �أ ّن
ٍ
معظم �أ�صوات الناخبات تذهب ملر�شحني ولي�س ملر�شحات ،وهذا دلي ٌ
العتقادهن �أنها غري كف�ؤة.
أة؛
�
امر
بانتخاب
ل على �أ ّن الن�ساء ال يثقن
ّ
أنهن ال يعرفن امل�ؤ�س�سات الن�سوية العاملة املوجودة وطبيعة عملها ،وكذلك اخلدمات التي تقدمها ،تقول
�أعربت طالبات اجلامعة �أي�ضا ً � ّ
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ٍ
ؤ�س�سات تدعمها ،وامل�شكلة الرئي�سية لدينا هي �أ ّن هذه امل�ؤ�س�سات حمدودةٌ و�إطار عملها حمدود ،ونحن ال
�إحداهن“ :املر�أة ال حتتاج �إىل م�
تروج هذه امل�ؤ�س�سات الن�سوية لعملها يف
أن
�
مطلوب
أنه
�
إال
�
الن�سوية؛
ؤ�س�سات
�
امل
تبذله
الذي
الكبري
اجلهد
نعرف عناوينها” .وبالرغم من
ّ
ٌ
اجلامعات.

ٍ
انتخابات ت�رشيعية:
الن�ساء و�أول

ٍ
انتخابات ت�رشيعي ٍة فل�سطيني ٍة كتطبيق لأحد بنود اتفاق “�أو�سلو” ،تلك االنتخابات مل تكن وليدة التغيريات التي دخلت على
�أجريت �أول
ال�سيا�سي الفل�سطيني ،ور�ؤية الأطراف الفل�سطينية الن�شطة فيهّ � ،أي؛ مل تكن تلك االنتخابات مطلبا ً وطنيا ً ووليدة قناعات
النظام
ّ
34
القوى ال�سيا�سية الفل�سطينية ،كما مل ت� ِ
مكونات ا�سرتاتيجية فل�سطينية جديدة .
أت االنتخابات باعتبارها �أحد
ّ
هذا الو�ضع �أ ّدى �إىل انق�سام املوقف من ق�ضية امل�شاركة يف االنتخابات بني قوى وف�صائل تقبل بها؛ حتى ولو كانت من �إفرازات �أو�سلو،
وقوى �أخرى ترف�ض خو�ض هذه االنتخابات؛ باعتبار �أنها �ست�ضفي �رشعي ًة على “�أو�سلو”.
ٍ
أ�س�س تقليدي ٍة عائلي ٍة وع�شائرية ،وتلك القوى التقليدية
كذلك؛ �شهدت االنتخابات م�شارك ًة وحرك ًة ن�شط ًة لقوى �سيا�سي ٍة ت�ستند على �
توجهاتها من قبل “ال�سلطة الوطنية” وعملت على دجمها من خالل تعيني جمال�س البلديات ،وا�ستحدثت من�صب “م�ست�شار
تُع ّزز بع�ض ّ
35
الرئي�س ل�شئون الع�شائر” و�أخذ البعد العائلي واجلاهة يف التعيينات ال�سيا�سية � .إ ّن انق�سام �أقطاب احلركة الوطنية التاريخية بني
م�ؤيدين ومعار�ضني للم�شاركة يف االنتخابات الأوىل �أثّر بقوةٍ يف احلركة العمالية� ،إذ ُ
�ش ّلت تلك احلركة �سيا�سيا ً وتنظيمياً؛ ب�سبب انعكا�س
اخلالفات ال�سيا�سية عليها ،يف االنتخابات الأوىل كانت ن�سبة امل�شاركة للرجال والن�ساء عالية.

االنتخابات الت�رشيعية الثانية و�إعادة خلط الأوراق:

ٍ
مل ُ
ٍ
يكن فوز حركة “حما�س” يف االنتخابات الت�رشيعية جمرد فوز ٍ
ي�صح القول ب�أنه
انتخابات ت�رشيعية ،بل
حلزب على بقية الأحزاب يف
ُّ
“انقالب” �أو “زلزال” ..مل يكن -فقط -زلزاال ً الكت�ساح حركة “حما�س” لغالبية مقاعد املجل�س الت�رشيعي ،بل من حيث التداعيات القانونية
واال�سرتاتيجية لهذا الفوز على جممل ال�رصاع يف املنطقة ،وعلى املرجعية القانونية وال�رشعية لل�شعب الفل�سطيني .ولو كان الفوز من
ٍ
ٍ
ٍ
معار�ض يف املجل�س
كحزب
إ�شكاالت كثريةً ،ولو فازت “حما�س” و�أخذت موقعها
ن�صيب �أحد تنظيمات “منظمة التحرير” ما كان الأمر ليثري �
ٍ
ً
لكن الفائز
معه،
للتعامل
ال
قاب
أمر
ل
ا
لكان
أي�ضا
�
التحرير”
“منظمة
ف�صائل
حتالف من
وا�ستمرت ال�سلطة بيد “فتح” �أو � ّأي
الت�رشيعي
ّ
ّ
ّ
وكل املحاوالت لإدماج
جاء من خارج �إطار “منظمة التحرير” ،وهو حرك ٌة لها ميثاقها اخلا�ص بها؛ وتعترب نف�سها بديال ً ملنظمة التحرير،
ٍ
ٍ
منتخب من جز ٍء من ال�شعب ملمار�سة احلكم على جز ٍء من الوطن
ملجل�س
“حما�س” يف “منظمة التحرير” قد باءت بالف�شل .فهل ميكن
36
(غزة) �أن يتحدث با�سم ال�شعب الفل�سطيني؛ ويطرح نف�سه ممثال ً عنه؛ ُمغيِّبا ً املمثل ال�رشعي والوحيد (منظمة التحرير الفل�سطينية) .
هنا تظهر �أهمية التوعية ال�سيا�سية لل�شعب بالعموم -واملر�أة خا�صة -ب�أهمية الإدالء بالأ�صوات ،و�أ ّن املر�أة الفل�سطينية -بق ّلة وعيها-
�ساهمت يف �إحداث هذا ال�رشخ الفل�سطيني؛ حني ح�صلت “حما�س” على �أعلى الأ�صوات من الن�ساء ،وهذا يُظهر �رضورة توعية الن�ساء
حول االختيار ال�صحيح للأ�شخا�ص املر�شحني.

الوطني وم�ضامينه ال�سيا�سية:
امل�شاركة يف الكفاح
ّ

حترر ٍ
والطبقي ،وبالرغم من �أ ّن م�شاركة املر�أة يف الن�ضال
الوطني
اجتماعي للمر�أة الفل�سطينية مبعز ٍل عن ن�ضالها
ٍ
ال ميكن احلديث عن ّ
ّ
ّ
الن�سوي االجتماعي املتوازن
حد من قدرة احلركة الن�سوية على تطوير الربنامج
الوطني �رشعت م�شاركتها ال�سيا�سية يف املجتمع� ،إال �أنه ّ
ّ
مع الق�ضايا الوطنية ،حيث كان االن�شداد -يف الغالب -ل�صالح العمل الوطني.
التحرر واال�ستقالل و�إحقاق احلقوق القومية ،حيث ين�ضم
و�إ ّن �أيّة مقاومة وطنية هي �سل�سل ٌة من الن�شاطات الوطنية ال�سيا�سية بهدف
ّ
املهمات،
وتتعدد
النا�س �إىل املقاومة طواعيةً ،وتكون مهماتهم �رسيّة ،ومع مرور الوقت؛ يزداد حجم املن�ضوين حتت راية الكفاح الوطني،
ّ
ّ
	34هالل جميل« ،قراءة �أولية يف نتائج ودالالت انتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني» جملة ال�سيا�سة الفل�سطينية ،ال�سنة الثالثة -العدد لعا�رش -ربيع  1996-مركز
البحوث والدرا�سات الفل�سطينية -نابل�س – �ص .62نف�س امل�صدر ال�سابق.
35

نف�س امل�صدر ال�سابق.
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امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية يف احل ّيز العام واخلا�ص

ّ
ن�سبتهن �أكرث من
وت�شكل غالبية النا�س رجاال ً ون�سا ًء ،وتكون الن�ساء �رشيح ًة وا�سع ًة من هذه التنظيمات اجلماهريية الكفاحية ،وتبلغ
ّ
37
الرجال يف بع�ض الأحيان ،حيث �أ ّن الكثري من هذه الربامج ن�سائية �أو تقدم برامج وخدمات للن�ساء .
ظل االحتالل تتيح الفر�صة النخراط الن�ساء يف ال�سيا�سة ،وغالبا ً
ّ
ميكن القول �أ ّن امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء يف الن�ضال الوطني يف
ما تكون جزئيةً ،فالثورات الوطنية ّ
(احليز اخلا�ص) حيث �أ ّن ظروف الكفاح الوطني تتيح الفر�صة
متكن الن�ساء من امل�شاركة غري الر�سمية
ّ
للن�ساء ملمار�سة العمل ال�سيا�سي الر�سمي ،وتق ّلد منا�صب قيادية يف الأحزاب ال�سيا�سية .وعندما ت�أخذ ثقافة املقاومة طابعا ً جهاديا ً
ّ
ظل هذه الثقافة هي �إجناب املنا�ضلني وال�شهداء.
دينياً؛ ال تف�سح للمر�أة امل�شاركة �إال يف �أدنى احلدود ،حيث �أ ّن �أف�ضل م�شاركة للمر�أة يف
حترر ٍ
وطني هدفها حترير الأر�ض وا�ستعادتها؛ �إال �أنه من الأهمية مبكان �أن تويل
على الرغم من �أ ّن حركة املقاومة الفل�سطينية متثل ثورة ّ
ٍّ
يف عملياتها التعبوية م�س�ألة التغيري االجتماعي–الثقايف �أهمي ًة خا�صة ،ملا لهذه امل�س�ألة من دور ٍ يف حتطيم العالقات والقيم واملعايري
االجتماعية؛ التي قد تعوق عملية جتذير املوقف الثوري.
الوطني والن�ضال االجتماعي ،وعلى �صعي ٍد يعرتف به
ت�ؤكد “نعيمة”“ :يف االنتفا�ضة الأوىل ت�ألّقت املر�أة الفل�سطينية ،وقادت العمل
ّ
ُّ
كل قيادات الف�صائل؛ قادت املر�أة العمل الوطني والن�ضايل ،كنا مت�ألقني نعمل على ال�صعيد الن�ضايل واالجتماعي وال�سيا�سي ،قمنا
طبب اجلرحى ،وننقل املطلوبني ،وبالعك�س؛ لقد انح�رس دورنا كن�سا ٍء بعد �أو�سلو ،املر�أة
بت�أ�سي�س مراكز تدريب خللق فر�ص عمل ،وك ّنا ن ُ ّ
الذكوري على الو�ضع
الفل�سطينية ال تظهر �إال يف الأزمات ،ودائما ً تثبت ت�ألقها يف الأزمات� ،أما يف �أوقات الراحة وال�سالم؛ فيطغى ال�صوت
ّ
تتحمل العبء يف الأوقات ال�صعبة ،وهي التي تخرج للعمل يف الأزمات
العام ،حتى يف املنزل ،وعلى ال�صعيد االقت�صادي؛ املر�أة هي التي
ّ
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية”.

التعبئة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية:

تت�أثر عملية التعبئة مبدى تعقّ د البناء االجتماعي (كما يرى �صموئيل هنتنغتون) فكلما كان املجتمع �أكرث تعقيدا ً (�أي قائما ً على التدرّج
الطبقي) كلما كان من املح ّتم �أن تكون عملية التعبئة تدريجية� ،أما املجتمع “املتذرر” �أي املجتمع الذي يتحرر من العالقات الع�ضوية
ت�شد �أبناءه �إىل الوجود التقليدي مب�ؤ�س�ساته االجتماعية وعاداته وقيمه ،ف�إنه ي�صبح �أكرث قابلي ًة للتعبئة و�إفراز احلركات الثورية
التي
ّ
اجلذرية.38
وبناء على ذلك؛ فاملجتمع الفل�سطيني يف ال�ضفة والقطاع يعي�ش حلظات احلرب التي ت�ؤدي �إىل درجة “التذرر” االجتماعي ،فهو مهي أ�ٌ
ّ
خمتلف ،مل
حتطم الوحدات االجتماعية التي ت�ضبط �سلوك الأفراد ،لكن؛ لهذا املجتمع خ�صو�صيةٌ ،فهو
للتعبئة ،نظرا ً �إىل �أ ّن احلروب
ٌ
ٍ
ّ
ارتباطات ثوري ٍة تعبرّ عن نف�سها ،نظرا ً لأ ّن
يتحكم فيه ،وهو ما يدفعه �إىل
حتطمه احلروب ،وهذا ما يفر�ض على الفرد �أن يختار �سلوكه ،و�أن
املجتمع الفل�سطيني تربّى على االغرتاب والإحباط� ،أي �أنه عا�ش حياة الهام�شية االجتماعية ،فهو �أكرث ا�ستعدادا ً
لتقبل الأفكار الثورية
ّ
اجلديدة.
حتدت دور الرجال يف املجال العام؛ واعتبار البع�ض �أن ال�سيا�سة �إمنا هي للرجال فقط ،وكان لها م�شاركتها ،ومل
�أما املر�أة الفل�سطينية؛ فقد ّ
ال�سيا�سي
يقت�رص دورها على املجال اخلا�ص (عامل الأ�رسة واملنزل) فامل�شاركة يف الكفاح الوطني ع ّززت الر�ؤيا ال�شمولية اجلدلية للربط بني
ّ
ٍ
والقومي.
الن�سوي
حتوالت يف وعي الذات والوعي
واالجتماعي ،و�أحدثت
والقومي
ّ
ّ
ّ
ّ
قبل “ال�سلطة الوطنية” مل ميار�س الفل�سطينيون الن�شاط ال�سيا�سي الر�سمي على م�ستوى الدولة بامل�شاركة العلنية �إال من خالل
التمثيل يف البلديات ،لكن؛ يف تلك الفرتة اكت�سبت الن�ساء الفل�سطينيات خربةً �سيا�سي ًة غني ًة من خالل م�شاركتهن يف الن�ضال الوطني
ع�ضويتهن يف امل�ؤ�س�سات واالحتادات
ان�ضمامهن للف�صائل الفل�سطينية �أو عرب
ال�رسي الر�سمي وغري الر�سمي� ،سوا ًء من خالل
ال�سيا�سي
ّ
ّ
ّ
التابعة للف�صائل ،ففي �أواخر ال�سبعينات و�أوائل الثمانينات كان للمر�أة احلزبية دورا ً مميزاً ،حيث مار�ست املر�أة -يف معظم الأحيان� -أكرث
من دور يف الوقت نف�سه.
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الن�ساء يف حركة “حما�س”:

لكن انخراط الن�ساء فيها ما يبلور هذه الأجندة ويطورها
احلركات الإ�سالمية املعا�رصة متتلك ر�ؤي ًة متبلورةً حول دور الن�ساء يف تلك احلركات،
ّ
ّ
ظل اال�شتباك الفكري وال�سيا�سي مع احلركات الن�سوية الأخرى ،وبالذات؛ احلركات الن�سوية ذات الفكر العلماين.
يف
ٌ
تهمي�ش للن�ساء يف البنية التنظيمية حلما�س وبني تعبئتهن يف املجتمع املدين ،وهذا ال�شكل البنيوي قائم على التمييز اجلن�سي.
هناك
عندما ترتك طالبات اجلامعة احلم�ساويات اجلامعة ال يجدن مكانا ً
لهن ليتلحقن به يف احلركة ،وعندما �أتى �إعالن قادة “حما�س” يف �أواخر
ّ
 2003عن نيتهم ت�شكيل حركة �إ�سالمية ن�سائية؛ التحقت الطالبات بالتنظيمات ال�سيا�سية يف غزة.39
�إن تنظيم الطلبة و�إحلاقهم بالأحزاب ال�سيا�سية له �أهمي ٌة يف فل�سطني ،حيث يلعب ال�شباب والطلبة دورا ً مهما ً يف تعزيز الن�ضال
الوطني �ضد االحتالل .مل يكن للطالب بني ًة خمتلطة ،وهذا له ت�أثري ٌ على الذكور �أكرث منه على الإناث ،ويف غزة؛ تعمل الطالبات
التخرج “�أن حزبهم ما بيرتكهم ،على طول بي�شغلوهم ،والبنت ملا بتتخرج على طول بتالقي
الإ�سالميات يف م�ؤ�س�سات “حما�س” بعد
ّ
ً
ومتنوع” (لقاء مع
ناجح جدا
وظيفتها ،وجند �أ ّن �أول نا�س بيتوظفوا هم خريجني اجلامعة الإ�سالمية ،فقطاع امل�ؤ�س�سات عند “حما�س”
ٌ
ّ
جمموع ٍة مركزةٍ من طالبات جامعة الأزهر).
ٍ
ٍ
وفعاليات ثقافي ًة خمتلف ًة عن امل�ؤ�س�سات الن�سوية ،وهذه املهرجانات هي امتداد ٌ ملمار�سة ن�رش الدعوة
مهرجانات
وتنظم هذه اجلمعيات
دينهن ،لكن الهدف الأ�سا�سي هو تنظيم الن�ساء للحركة.
املعتادة من الإخوان امل�سلمني ،حيث يحثّون الن�ساء على االن�سجام مع قواعد
ّ
القطاع اخلا�ص :يعترب “الإخوان امل�سلمني” دور الن�ساء هو ب�شكل رئي�س يف املجال املنزيل ،فدور الن�ساء لدى كثري ٍ من الإ�سالميني ال زال
منازلهن ،و� ّأي ا�ستثناء بعد الزواج يعتمد كليا ً على رغبة الزوج يف �أن ي�سمح
التخرج تذهب الن�ساء �إىل
حم�صورا ً يف منزلها وعائلتها ،وبعد
ّ
ّ
40
للزوجة مزاولة الن�شاط ال�سيا�سي �أم ال .
تقول “رجاء”“ :القاعدة عندنا �أننا نتكامل مع الرجل وال نناف�سه”.
كما تقول “متام”“ :يف املجال العام؛ كانت �أبرز التحديّات هي العمل واملنزل ،حيث مل �أكن �أجد الوقت الكايف لتخ�صي�صه خارج �إطار
العمل واملنزل ،بالإ�ضافة �إىل �أ ّن زوجي هو �سائق �سيارة �أجرة ،ومل يكن يف و�ض ٍع ي�سمح يل باخلروج من املنزل من �أجل ممار�سة الأن�شطة �أو
تخت�ص بالعمل ب�شكلٍ مبا�رش”.
الفعاليات التي ال
ّ
فـ “متام” تذهب للعمل كمديرة مدر�سة من �أجل م�ساعدة زوجها يف الإنفاق على عائلتها وتوفري �رضورات احلياة للأ�رسة ،حيث �أ ّن زوجها
كان يف ال�سابق يعمل يف �إ�رسائيل ،والآن هو �سائق تاك�سي ،فدخله من عمله حمدود ،وبالتايل؛ فهي تخرج ب�إذن زوجها وما ي�سمح لها به،
فهي حم�صورةٌ ب�إطار املنزل والعمل ،ووقتها للعمل املنزيل والإنتاجي ،وهي تقول �إنها ال جتد الوقت الكايف لتخ�ص�صه خارج �إطار منزلها
وعملها ،فال وقت لديها للم�شاركة يف الأن�شطة والفعاليات.
قدمها �إىل م�ؤمتر الن�ساء يف العام  1999ذكر فيها �أ ّن للن�ساء يف الإ�سالم حقوقا ً
“حممود
ّ
الزهار” (وهو من القادة البارزين يف حما�س) طرح ورق ًة ّ
ّ
مت�ساوي ًة مع حقوق الرجال يف كل نواحي العمل ،ومت ّ دمج بارع للعام واخلا�ص حول الق�ضية اخلالفية املتعلقة بقوامة الرجال يف العائلة،

يقرر �أ ّن “القوامة” ال تعني ال�سلطة
وهو مفهو ٌم يتناق�ض مع فكرة امل�ساواة بني اجلن�سني ،حيث �إنه ي�ضع الن�ساء حتت �سلطة الرجال ،وهو ّ
41
ل�سد احتياجات الأ�رسة ،ويوفّر احلماية والرعاية .
املطلقة ،بل تعني �أن ي�أخذ الرجل على عاتقه مهمة توفري املتطلبات
ّ
“الزهار” مو�ضوع “القوامة” مببد�أ �آخر ينطبق على املجال العام وهو “ال�شورى” التي يراها واجبةً؛ لي�س يف عامل ال�سيا�سة فقط؛
يربط
ّ
ولكن �ضمن العائلة �أي�ضاً.

التحول
تطرفا ،ويرى فقدان القوامة �إفراطاً ،وكالهما �أ�سباب النهيار العائلة واملجتمع والدولة ،وهكذا؛ ف�إ ّن
�إنه يرى الت�س ّلط يف العائلة
ّ
ّ
الدميقراطي على النهج الإ�سالمي لي�س مو�ضوع اهتما ٍم يف املجال العام ،فهو مت�ص ٌ
ل يف املجال اخلا�ص وعالقات الزوج والزوجة والوالدين
والأبناء داخل الأ�رسة.
39
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امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية يف احل ّيز العام واخلا�ص

طبق ما تعلمه يف الدين على البيت ،فكان يعمل يف البيت وي�شاور املر�أة
وهذا ما �أكدته “ر�شا” فقالت“ :الدكتور عبد العزيز الرنتي�سي ّ
والزوجة فيما يتع ّلق بها ،بالتايل؛ ف�إ ّن الدين و�س ّنة احلبيب حممد �صلى الله عليه و�سلم هي القاعدة العملية للتعامل يف منازلنا .املنزل
م�ؤ�س�س ٌة مثل �أيّة م�ؤ�س�سة ،الرجل هو الأ�سا�س وله القوامة ،واملر�أة راعي ٌة يف بيت زوجها ،ال�سكن العاطفي للمر�أة هو الرجل ،والرتبية
الدينية ال�سوية هي الأ�سا�س ،عندما نتكلم عن معظم املنازل يف احلركة فهي قائمة على هذا الأمر”.

الوطني للتخ ّل�ص من االحتالل الإ�رسائيلي:
جتربة الن�ساء الإ�سالميات يف “حما�س” يف الن�ضال
ّ

يف العام  1988ن�رشت “حما�س” ميثاقها الذي طرحت فيه موقفها من “اجلندرية” خالل املادتني  18 ،17حيث جاء يف املادة (“ :)17للمر�أة
ّ
يقل عن الرجل ،فهي م�صنع الرجال ،ودورها كبري ٌ يف توجيه الأجيال وتربيتها” .ويف املادة (ّ � )18أكدت
امل�س ّلحة يف معركة التحرير دور ٌ ال
مرةً �أخرى على �أ ّن“ :املر�أة يف البيت املجاهد والأ�رسة املجاهدة �-أما ً كانت �أو �أختاً -لها الدور الأهم يف رعاية البيت وتن�شئة الأطفال على

املفاهيم والقيم الأخالقية امل�ستمدة من الإ�سالم” كما ن�صحت ب�أن تكون اقت�صادي ًة وتتجنب الإنفاق الغري م�سئول.42

ٍ
ٍ
ٍ
لكن هذا مل تطبقه الن�ساء
احليز العام،
ومعزوالت عن
بيوتهن
معتكفات يف
كالت على الرجال،
من خالل هذه الر�ؤية؛ تبدو الن�ساء م ّت
ّ
ّ
ّ
الإ�سالميات والطالبات اجلامعيات يف كتل “حما�س” الطالبية �أو يف اجلامعات الإ�سالمية ،هناك فاعلي ٌة �أظهرتها الن�ساء الإ�سالميات
يف اجلامعات؛ والتي ال تنبع من البنية التنظيمية حلما�س ،و�إمنا من جهود الطلبة الذكور يف �سياق التناف�س من �أجل �أ�صوات البنات يف
ين ،فهي
اجلامعات ،وكذلك يف االنتخابات ،ويظهر التناق�ض يف البنية التنظيمية حلما�س الذكورية متاما ً وبني
تعبئتهن يف املجتمع املد ّ
ّ
بني ٌة قائم ٌة على التمييز اجلن�سي ،مل يكن للطالبات مكانا ً �سوى االلتحاق بامل�ؤ�س�سات االجتماعية التابعة للإخوان امل�سلمني ،وعندما مت ّ
ت�شكيل التنظيم الن�سائي التحقت الطالبات بالتنظيم.
تقول “رجاء”“ :نحن ن�شارك يف العمل الن�سائي منذ فرتةٍ طويل ٍة ،والعمل الن�سائي له جذوره القدمية منذ ال�سبعينات وحتى اليوم؛ من
خالل حركة “الإخوان امل�سلمني” ومر�شدها ال�شيخ �أحمد يا�سني -رحمه الله -كانت امل�شاركة ال�سيا�سية موجودةً من اللحظات الأوىل
الن�سوي”.
للعمل
ّ
ففي غياب برنامج عملٍ
وا�ضح من �إعداد احلركة الن�سوية القومية العلمانية؛ يعقد الإ�سالميون ارتباطا ً بني حقوق الن�ساء
وطني
ٍ
ٍ
واالحتياجات الوطنية واالجتماعية لل�شعب الفل�سطيني ،ويطلبون من الن�ساء �أن يخدمن ال�شعب ،كما جرى باخلطاب القدمي؛ ولكن
بالنهج الإ�سالمي ،و�أن يلدن املزيد من الرجال.43
يف مقابل ٍة مع “رجاء”�“ :أنا م�سئول ٌة يف العمل الن�سائي ،هذه امل�سئولية تفر�ض علينا �أن نعي�ش ّ
كل �شي ٍء على �أر�ض الواقع ،واالهتمام
ّ
تخت�ص باملجتمع عامةً ،خا�ص ًة ق�ضية الأ�رسى وق�ضية احل�صار”.
بكل التفا�صيل التي
ّ
املحلية التي تعترب الإجناب عمال ً وطنيا؛
وحدهن ،فهي نتيج ٌة للثقافة
وفيما يتع ّلق باخل�صوبة؛ ف�إ ّن اخل�صوبة لي�ست دوما ً هي خيار الن�ساء
ّ
ّ
نظرا ً لطبيعة ال�رصاع مع االحتالل الإ�رسائيلي .هذا دعت �إليه الأحزاب الوطنية وع ّززه الرئي�س الراحل “�أبو عمار”.
و�سابقا ً كان الإجناب مربوطا ً بالعمل بالفالحة ،لكن ملاذا بعد  43عاما ً على تدهور الزراعة يف ال�ضفة والقطاع ما زال الفلاّ ح يريد �أبنا ًء
لكن تغيري ثقافة زراعية متوارثة
�شجعه على ذلك قبيل بناء اجلدار واحل�صار ،رمبا لكل هذه الأ�سباب دورها،
�أكرث؟ �أم �أ ّن العمل يف “الكيان”
ّ
ّ
يتم بكل تلك ال�رسعة.44
منذ عهود طويلة ال ّ
ويعيقهن عن
أدوارهن،
ويعدد �
يف�ضلن عددا ً كبريا ً من املواليد ،لأ ّن ذلك ي�شكل عبئ�أ كبرياً،
خيرِّ ت الن�ساء؛ فل�سن جميعا
بر�أيي؛ لو ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
العامة واحلياة ال�سيا�سية.
احلياة
يف
م�شاركتهن
ّ
ّ

الن�ساء اال�ست�شهاديات:

أنهن م�ستغلاّ ت تابعات ،م�سلوبات الإرادة من قبل التنظيمات،
اختلفت الآراء حول املوقف من الن�ساء اال�ست�شهاديات،
فبع�ضهن ر�أى � ّ
ّ
ت�شجع الن�ساء على اال�ست�شهاد� .أما بالن�سبة للن�ساء يف احلركة الوطنية الفل�سطينية؛ فقد ر�أين يف العمل اال�ست�شهادي ما جاء
والتي
ّ

42

نف�س امل�صدر ال�سابق.
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على ل�سان “ربيحة دياب” �أنه :فع ٌ
ينم عن ت�صميم املر�أة الفل�سطينية يف �أن تكون �رشيكا ً كامال ً يف الن�ضال الوطني
ل للدفاع عن النف�س ُّ
45
بجانب �إخوتها من الرجال ،وهي نظرةٌ تتقا�سمها الكثري من الن�ساء الفل�سطينيات .
املتفوقة على
وقدرتهن
زهن
إنهن قُمن مبا قُمن به بنا ًء على �إح�سا�س
ّ
بتمي ّ
وبنا ًء على الو�صايا التي تركتها الن�ساء اال�ست�شهاديات؛ ف� ّ
ّ
ّ
ا�ست�شهادهن يحاولن
خالل
فمن
واالنعتاق،
ر
التحر
آفاق
�
فتح
يف
رغبتهن
وفعلهن اال�ست�شهادي ال ي�أتي نتيج ًة للإحباط؛ بل
�أخريات،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تخطي حدود النظام الأبوي بني الن�ساء والرجال ،مبعنى؛ تنه�ض ه�ؤالء الن�سوة ليتخطني حدود النظام االجتماعي ال�سائد فيما يتعلق
بالن�ساء للح�صول على قوةٍ
ّ
تخطي حدود الأبوية واال�ستبداد ال�سيا�سي واالحتالل .بع�ض الغربيني اتّهم ه�ؤالء اال�ست�شهاديات
متكنهن من
ّ
ٍ
ً
كن ناجحات يف
أنهن قنابل ب�رشية (انتحاريات) واالنتحار لي�س واردا يف جمتمعنا الإ�سالمي ،كما �أ ّن معظم اال�ست�شهاديات ّ
وو�صفهن ب� ّ
ّ
ٍ
درا�ستهن.
يف
قات
متفو
حياتهن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
تفرق بني طفلٍ
ظل االحتالل ،لذا؛ فاجلميع
فل�سطيني م�ستهدفٌ  ،وهو م�رشوع �شهادة يف
فكل
و�شاب وامر�أةٍ و�شيخ،
فقوات االحتالل ال
ٍ
ّ
يتدرّب للدفاع عن نف�سه وعن عائلته؛ مبا فيهم الن�ساء� ،أما دور الدين هنا؛ فهو �إ�ضاف ٌة للتحفيز على الت�ضحية بالنف�س ،و�أ ّن اجلهاد
ٌ
ني على ّ
فر�ض ع ٍ
ديني� ،إ�ضاف ًة لواجب الدفاع عن الوطن ،والعائلة،
حمرك
كل م�سلم وم�سلمة؛ خا�ص ًة يف فل�سطني ،حيث نداء الفري�ضة
ُ
ٌ
والنف�س.
�أما بالن�سبة حلركة “حما�س” واال�ست�شهاديات؛ فتعترب حركة “حما�س” فاعال ً مت�أخرا ً يف تنظيم الن�ساء اال�ست�شهاديات ،والتي �أر�سلت � ّأول
�شهيدةٍ يف � ،15/1/2004أي بعد �أكرث من عامني تقريبا ً من ظهور “وفاء �إدري�س” ك� ّأول ا�ست�شهادية يف  ،17/1/2002وتُعترب “رمي الريا�شي”
حتوال ً يف �سيا�سة “حما�س” فيما يتع ّلق بتدريب الن�ساء على هذا العمل الع�سكري ،حيث
� ّأول ا�ست�شهادية من حركة حما�س ،ويُعترب هذا ّ
حترم م�شاركة الن�ساء يف احلروب؛ حتت ذريعة رعاية الأطفال والن�ساء� ،إال �أن “حما�س” (كما يف ق�ضايا �أخرى) غيرّ ت موقفها
كانت “حما�س” ّ
فيما يتع ّلق بحمل ال�سالح للدفاع عن الوطن وعن �أنف�سهن.46
ثابت ووا�ضح ،لكن؛ ّ
كل مرحلة تعطى الأولويات ح�سب احلاجة ،وتكتيكات العمل تحُ ددها .الأخت رمي الريا�شي -رحمها
وت�ؤكد “رجاء”“ :فكرنا
ٌ
ال�صف الثالث الإعدادي ،ومل تُتح لها الفر�صة ،وبعد ذلك؛ طالبت بنف�س ال�شيء وهي
الله -كانت تطالب باال�ست�شهاد منذ �أن كانت يف
ّ
تزوجت الأخت “رمي” و�أجنبت ،وكان املفرت�ض �أ ّن احلياة والزواج والإجناب
وبالتايل؛
منا�سب،
الوقت
يف اجلامعة ،لكن؛ مل ترَ القيادة يف احلركة �أ ّن
ّ
قد �ألهتها عن فكرة اال�ست�شهاد ،لكن ما ح�صل هو �أنّها بقيت �صابرةً ومرتبً�ص ًة حتى ح�صلت على فر�صتها”.
وا�ضح بني الرجل واملر�أة ،والرجل يف احلركة ي�سعى �إىل حماية املر�أة ،والواقع معروفٌ  ،والفرق يف الرتكيب بني
كذلك “ر�شا” تقول“ :الفرق
ٌ
املحدد للعمل وطبيعة الأدوار”.
املر�أة والرجل هو
ّ

واقع الأحزاب والتنظيمات على امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء:

الذكوري يف
ق�ضية املر�أة قي احلزب ال�سيا�سي مرتبط ٌة بالو�ضع العام للمجتمع ،ويف تركيباته االجتماعية وال�سيا�سية ،و�سيادة الفكر
ّ
أثريات �سلبي ٌة و�إيجابي ٌة للأحزاب على الن�ساء.
املجتمع وم�ؤ�س�ساته ،وب�ضمنه احلزب ،وهناك ت�
ٌ

�أوالً :الت�أثريات الإيجابية:

الوطني ال�سيا�سي ،وهدفت الأحزاب -وبالذات
كان للأحزاب الفل�سطينية دورا ً مهما ً يف ت�شجيع الن�ساء على االنخراط يف العمل
ّ
ٍ
ً
�شجعت تلك اخلطوة الن�سا َء على االنتماء
ال
وفع
حمدد ،تعمل مع القاعدة الن�سائية،
ن�سائي
برنامج
منظمات ذات
الي�سارية� -إىل خلق
ٍ
ٍ
ّ
ّ
لتلك الأحزاب �أو لأطرها اجلماهريية ،حيث ّ
ركزت هذه التنظيمات على عملية التحرر من �أ�شكال القهر واال�ستغالل،
وان�ضمت �أعداد ٌ
ّ
حتديات لدى جمهور الن�ساء العري�ض
وظهرت
الن�سوية،
أطر
ل
ا
وانت�رشت
اجلماهريية،
الن�سائية
كبريةٌ من الن�ساء غري احلزبيات للمنظمات
ٌ
يل الذي قامت به الن�ساء يف فرتة االنتفا�ضة الن�سا َء احلزبيات مهاراتٍ
يف مواجهة النظام البطريركي ،كما �أك�سب الدور الوطني الن�ضا ّ
قيادي ًة من نو ٍع كان يف ال�سابق حكرا ً على الرجال ،مثل �صياغة البيانات واخلطط واملواد التثقيفية ،و�إدارة دفّة احلزب ،وتوجيه العمل
الن�ضا ّ
واجلماهريي ،وبد�أت م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية تنمو ،كما ظهرت فجوةٌ بني مهمات املر�أة كقائدةٍ جماهريي ٍة ومهمتها يف احلزب
يل
ّ
ومهمتها داخل املنزل.
45
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امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية يف احل ّيز العام واخلا�ص

مواقعهن يف
الوطني وال�سيا�سي؛ يف متكني الن�ساء وتقوية
بالعموم؛ �ساهم انتماء الن�ساء للأحزاب �أو الأطر ،وامل�شاركة يف الن�ضال
ّ
ّ
وجمتمعاتهن ،وكان ت�أثري احلزب �أكرب على الن�ساء يف ال�صفوف القيادية الأوىل ،ونوعا ً ما؛ على الكوادر الو�سيطة ،حيث �أ ّن الدور
عائالتهن
ّ
ّ
لديهن الوعي الن�سوي وعالقات النوع االجتماعي ،وتبلور لدى الن�ساء احلزبيات القياديات القدرةُ على الربط بني ما هو
عمق
ّ
الذي قُمن به ّ
واجتماعي.
و�سيا�سي
وطني
ن�سوي وما هو
ّ
ّ
ّ
ّ

ثانياً :الت�أثريات ال�سلبية:

ودورهن يف املجتمع ،وا�ستطعن تطوير
قدراتهن
تدرّبت الن�ساء احلزبيات على �أ�ساليب العمل الن�ضايل ،والذي بدوره �أ�سهم يف متكني وتعزيز
ّ
ّ
احلزب عمل منظماته الن�سائية ليتمركز
برامج و�أفكار مل ترُق لقيادات الأحزاب من الذكور ،فكثري ٌ من الأفكار الن�سائية قُمعت ،ووجه
ُ
إعدادهن للم�شاركة كجند
�
و
الغذائي)
إنتاج
ال�صحية ،حمو الأمية وال
حول الوظائف التقليدية الن�سائية مثل (اخلياطة ،احل�ضانات ،الرعاية
ّ
ّ
ٍ
َ
حتظ باهتما ٍم داخل احلزب.
احتياط يف املقاومة الوطنية� ،أما ق�ضايا املر�أة االجتماعية واحلقوقية؛ فلم
ّ
املنظمات اجلماهريية ،ويرجع ذلك �إىل
وا�ستمرت بالرتاجع ،وهذا انعك�س على
بعد اتفاقية “�أو�سلو” انخف�ضت ن�سبة الن�ساء يف الأحزاب،
ّ
عددٍ من العوامل؛ �أهمها:
وا�ضح يف الهيكلية الداخلية للأحزاب ،فندر تواجد الن�ساء يف الهيئات القيادية الأوىل للحزب (املكتب
هيمنة الرجل على الأحزاب ،وهذا
ٌ
ال�سيا�سي واللجنة املركزية) حتى و�إن وُجدت ن�سب ٌة من الن�ساء يف اللجان املركزية؛ فيت�ضاءل هذا التواجد �أو يغيب عن املكاتب ال�سيا�سية،
فاالعرتاف بقدرات الن�ساء يحدث فقط عندما تندلع ثورةٌ �أو انتفا�ض ٌة �ضد املحتل ،هنا يتذكر النظام البطريركي الن�ساء (ن�صف املجتمع
احليز العام.
لهن بامل�شاركة يف
الآخر) ويقومون بتعبئة وجتنيد الن�ساء ،فتزول احلواجز والعقبات من �أمام الن�ساء ،ويُ�سمح
ّ
ّ
بحجة �أ ّن الن�ساء � ّ
أقل عر�ض ًة لالعتقال من
احلزبيات �أو القريبات لرجال الأحزاب ي�ؤدين دورا ً رئي�سيا ً يف الدفاع عن �أمن الأحزاب؛
فالن�ساء
ّ
ّ
قبل االحتالل.47
الوطني والدور الذي لعبته؛ مت ّ �إق�صاء هذا الدور من خطاب احلركة الوطنية ،الذي يذكر الن�ساء
ففي ذروة انخراط الن�ساء يف الن�ضال
ّ
أنهن �أمهات وزوجات و�أخوات املنا�ضلنيّ � ،أي تابعات للرجال ول�سن فاعالت .كذلك ن�صو�ص البيانات الوطنية التي كانت تُ�صدرها
فقط ب� ّ
قيادة االنتفا�ضة ،حيث كانت تتج ّنب ق�ضايا النوع االجتماعي ،وتق ّلل من �أهمية ودور الن�ساء ك�أمهات و�أخوات وزوجات وبنات الأبطال،
ويتم جتاهل الدور الذي لعبته الن�ساء يف خمتلف املجاالت.
ّ
لذا؛ يظهر الإق�صاء �ضمنياً ،والذي يركز على بنية العالقات االجتماعية؛ والتي ترجع �إىل عدم امل�ساواة.
ّ
�شكل تهديدا ً للنظام البطريركي ،حيث �أظهرت الن�ساء
كذلك؛ احل�ضور املتعاظم للن�ساء يف املجال العام ،وظهور الن�ساء كقياديات؛
الوطني و�إقامة الدولة؛ كان
والتفوق عليهم يف املجال العام .لذا؛ بعد “�أو�سلو” وظهور بوادر لال�ستقالل
قادرات على مناف�سة الرجال
أنهن
ٌ
� ّ
ّ
ّ
ُ
حترر املر�أة و�إدماجها يف
إىل
�
الداعية
ال�سيا�سية
أحزاب
ل
ا
رفعتها
التي
ُل
ث
امل
انهارت
وبذلك
ال�سيا�سة،
عن
إبعادهن
�
و
الن�ساء
حتجيم
من
بد
ال
ّ
ّ
هن ال�ضحية.
امل�شاركة ال�سيا�سية ،كذلك؛ حجمت الأحزاب الإ�سالمية دور املر�أة ،وبالتايل؛ تكون الن�ساء ّ
ِ
تعطها
أكدت ذلك “منال”“ :جمتمعنا ال يعطي املر�أة حقوقها ،بر�أيي املتوا�ضع؛ �إ ّن �أكرث الأحزاب تقدمي ًة يف جمتمعنا مل تن�صف املر�أة ومل
� ّ
حقّ ها يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،حتى الآن؛ الأطر الن�سوية داخل هذه امل�ؤ�س�سات احلزبية مازالت حتت �سيطرة وهيمنة الرجل ،وهو الذي
منهن للخروج من حتت هذه العباءة احلزبية الذكورية ،لأنها مل جتد دورها يف هذا
يوجهها وي�سيطر عليها� ،أحد الأ�سباب التي دفعت الكثري
ّ
ّ
احلزب؛ جنبا ً �إىل جنب بجوار الرجل وبدون � ّأي متييز”.
ن�ص القانون للمر�أة امل�شاركة يف االنتخابات املحلية والنيابية ،لكن؛ ما ميار�سه الفرد دون وعي منه� ،أو بفعل القيود والإمالءات ..يجعل
يجيز ّ
من القانون ن�صا ً �شكليا ً ولي�س حقيق ًة واقعة ،فقلي ٌ
ل من الن�ساء يدخلن احلركات ال�سيا�سية� ،أو ينتخنب دون �أن يكون ذلك حلاقا ً بزوجها �أو
�أقرب الذكور �إليها ،فالزوج هو امل�رشّف لها ،ال تعرف غريه ثقافيا ً و�سيا�سيا ً بالطبع.48
ن�صت املواثيق والأعراف
م�شاركة املر�أة يف اتخاذ القرار ٌ
حق من حقوق الإن�سان� ،ضمنته لها املواثيق والأعراف دون متييز بني اجلن�سني .لقد ّ
47
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مركـــز �شـــ�ؤون الـمر�أة –غزة

حق املر�أة يف امل�شاركة يف احلياة العامة ،ومنها امل�شاركة ال�سيا�سيةّ � ،أما يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان عام 1984؛ فقد
الدولية على ّ
اخلا�صة باحلقوق ال�سيا�سية للمر�أة عام  1953على
االتفاقية
ت
ون�ص
ات،
واحلري
احلقوق
بكافة
ع
ت
التم
وحق
للجميع،
امل�ساواة
حق
ّ
كفل ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حق املر�أة يف الت�صويت يف جميع االنتخابات؛ بالت�ساوي مع
حق املر�أة يف امل�شاركة ال�سيا�سية،
وحق امل�ساواة بني املر�أة والرجل ،و�ضمنت ّ
ّ
ّ
ٍ
ّ
الن�ص يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وجاء
بالرجال.
ة
أ�سو
�
هيئات
من
الدولة
تن�شئه
ما
كل
انتخاب
يف
امل�شاركة
حق
ولها
الرجل،
ً
ّ
ّ
حق املر�أة يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،كذلك يف �إعالن الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة عام
وال�سيا�سية لعام 1966على كفالة ّ
أكدت املادة ( )4على وجوب مراعاة اتخاذ كافة التدابري املنا�سبة لت�أمني مت ّتع املر�أة -على قدم امل�ساواة مع الرجل -باالقرتاع
1967م ،حيث � ّ
49
ّ
والرت�شح وامل�شاركة باال�ستفتاءات العامة .
يف جميع االنتخابات،
حق املر�أة يف امل�شاركة ال�سيا�سية على املواثيق الدولية فح�سب ,بل كفلته �أي�ضا ً القوانني الفل�سطينية مثل:
مل تقت�رص كفالة ّ

املر�أة ووثيقة اال�ستقالل:

�ضمنت وثيقة اال�ستقالل املعلنة عام  1988والتي �شكلت �أمرا ً �أ�سا�سيا د�ستوريا ً يف �إحقاق حقوق املر�أة الفل�سطينية على قدم امل�ساواة
يف ظل نظام برملاين تعددي ،و�أكدت �أ ّن اجلميع مت�ساوون �أمام القانون دون متييز� ،أي �أ ّن الوثيقة ر�سمت اجتاها ً قانونيا ً �أ�سا�سه �إن�صاف
ن�ص �إعالن اال�ستقالل الفل�سطيني عام  1988على امل�ساواة والعدالة
املر�أة انطالقا ً من �رشعية حقوق الإن�سان واالتفاقيات الدولية .وقد ّ
يتحول
االجتماعية وعدم التمييز يف احلقوق العامة على �أ�سا�س العرق �أو الدين �أو اجلن�س ،لأن التمييز على �أ�سا�س اجلن�س بقي مبد�أ عاما ً مل
ّ
�إىل تطبيقٍ
عملي ،حيث توجد فجوةٌ بني املبادئ والواقع.
ٍ
حق امل�شاركة
املر�أة الفل�سطينية وقانون االنتخابات رقم ( )13ل�سنة  :1995يُعترب هذا القانون من القوانني التي منحت املر�أة الفل�سطينية ّ
ّ
ّ
واحلق يف
والرت�شح للرئا�سة دون متييزٍ بني املر�أة والرجل،
الرت�شح واالنتخاب ،وممن تتوفر فيهم م�شاركة املر�أة و�أهليتها يف االنتخابات،
يف
ّ
ّ
مي�س املر�أة كامر�أةٍ؛ بل ينطبق على الرجل كمواطن �أي�ضاً .مل يت�ضمن
ما
يوجد
وال
الالزمة،
ال�رشوط
�ضمن
الت�رشيعي
للمجل�س
ح
الرت�ش
ّ
ّ
إيجابي ل�صالح
يت�ضمن � ّأي متييزٍ �
امل�س ب�أهليتها القانونية وحقوق املواطنة ،كما �أنّه مل
قانون االنتخابات رقم (ّ � )13أي متييز �ضد املر�أة �أو
ٍ
ّ
ّ
املر�أة ،علما ً �أ ّن هذا التمييز مهم ل�ضمان ح ٍد �أدنى من امل�شاركة والتمثيل للمر�أة.50

العمل النقابي:

تظل ع�ضوية املر�أة حمدودة ،وعندها ي�صبح العمل النقابي عبئا ً �إ�ضافيا ً
ّ
وحتى يف العمل النقابي يتحالف الر�أ�سمايل والبطريركي؛ بحيث
ٍ
فعلي ،فكيف الأمر
نقابي
ر
دو
لعب
أة
�
املر
بو�سع
يكون
فلن
أعباء؛
ل
وا
أعمال
ل
يتم تق�سيم ا
ٍ
�إىل جانب الإجناب واملطبخ والعمل امل�أجور ،وما مل ّ
ّ
�إذا كان املطلوب لعب دور ٍ
قيادي؟
ّ
ٍ
ٍ
املطلبي؛ الذي
من
أكرث
�
ال�سيا�سي
أن
ش�
بال�
تن�شغل
ة
�سيا�سي
ؤ�س�سات
�
م
إىل
�
لت
حتو
منها-
املهنية
أو
�
العمالية
حيث �أن النقابات �-سواء
ّ
ّ
ّ
�شكلت النقابات ،هذا �أ ّدى �إىل عزوف الن�ساء عن االنت�ساب لهذه النقابات..
على �أ�سا�سه
كذلك؛ ال�رصاعات الداخلية واخلالفات التنظيمية يف النقابات �ساهمت يف االبتعاد عن الع�ضوية وعن االنت�ساب� ،إ�ضاف ًة �إىل غياب احلياة
الدميقراطية عن الأج�سام النقابية.51
النقابي ،حيث
اجلدي من قبل الن�ساء ب�أهمية العمل النقابي ،العادات والتقاليد ..حالت دون م�شاركة املر�أة يف العمل
�أي�ضاً؛ عدم االهتمام
ّ
ّ
�أ ّن العمل املنز ّ
أهم من الأعمال الأخرى ،كذلك نظرة املجتمع الدونية للم�شاركة ال�سيا�سية يف النقابات ،لذا؛ جند دور املر�أة يف العمل
يل � ّ
النقابي حمدوداً ،حيث �أ ّن معظم وقتها تق�ضيه يف العمل املنز ّ
يل وتربية الأبناء والعمل امل�أجور من قبل املر�أة العاملة ،حيث ال تق�سيم
ّ
النقابي وهي دورها الأ�سا�سي يف املنزل ،و�إن وجد خارجه؛ فهو
العمل
لها
للأدوار ،والأعباء جميعها ملقاةٌ على عاتق املر�أة ،فكيف يت�س ّنى
ّ
ٍ
فقريات يلج�أن لهذه النقابات
لبع�ضهن دورا ً جمتمعيا ً فيكون �إما لن�ساء النخبة �أو لن�سا ٍء
لك�سب لقمة العي�ش لها ولأ�رستها ،و�إن كان
ّ
ين لها ولأ�رستها .هموم الن�ساء والفقر والبحث عن لقمة العي�ش حالت
(نقابة العمال مثالً) للح�صول على كوبونة �أو ت�أمني �صحي جما ّ
دون الن�ساء وامل�شاركة يف الع�ضوية للنقابات ،والتي متثّل جز ًء من م�شاركتها ال�سيا�سية.
49

عودة ،هاين :درا�سة بعنوان «احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية يف الت�رشيعات الفل�سطينية و�أثرها على امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية» – غزة – .2012

50

نف�س امل�صدر ال�سابق.
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�سمارة ،عادل :املر�أة الفل�سطينية يف �سوق العمل – حمددات وم�ؤ�رشات – اجلزء الأول – العدد  – 2627متوز .2011

امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية يف احل ّيز العام واخلا�ص

ّ
الن�سبي بني الرجل
االجتماعي لإعادة تق�سيم العمل
ت�شكلت يف �إطار “منظمة التحرير” ..جند الن�ضال
مقارن ًة باحلركة الن�سوية التي
ّ
ّ
ً
أ�سا�سي هو رعاية بيتها وتربية
ل
ا
أة
�
املر
دور
ن
�
أ
املجتمع
ثقافة
يف
ا
�سائد
زال
وما
ٌ،
ة
ملحوظ
جناحات
فيه
حترز
واملر�أة ما زال م�ستمراً ،ومل
ٌ
ّ
ّ
�أطفالها ،كما �أ ّن اخل�صوبة العالية جعلت من ال�صعب على املر�أة �أن تذهب �إىل �سوق العمل ،وجعلت هذه ال�سوق �أكرث يف متناول الأرامل
واملط ّلقات �أو غري املتزوجات...الخ ،بالرغم من وجود العديد من امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية التي ت�سعى لإحداث تغيري.
ّ
ي�شكل مع�ضلةً،
ودورهن يف البيت
الوطني
دورهن يف الن�ضال
�أما بالن�سبة للن�ساء النا�شطات يف العمل الع�سكري؛ جند �أ ّن املواءمة بني
ّ
ّ
ّ
ي جداً ،نحن ننظم وقتنا ونعرف ما علينا”.
فكان اجلواب �أ ّن “هذا �أمر ٌ عاد ٌ

تغييب دور املر�أة عن جلان امل�صاحلة الفل�سطينية

بعدة �أدوار ٍ ومب�شارك ٍة فاعل ٍة يف ثورة التحرير ،كما
الريادي عرب مراحل الن�ضال الفل�سطيني ،فتمي ّزت
ُعرفت املر�أةُ الفل�سطينية بدورها
ّ
ّ
نا�ضلت من �أجل امل�شاركة بقوةٍ يف عملية بناء �أ�س�س الدولة الفل�سطينية ،وكانت يف طليعة الن�ضال الفل�سطيني والكفاح امل�سلح؛
حتدت ال�صعاب ،وخرجت
حتى على جبهة املفاو�ضات �شاركت الوفد املفاو�ض؛ لت� ّؤكد للجميع �أن عطاءها ال يتوقف ،حتى يف زمن امل�صاحلة ّ
ٍ
حترك للف�صائل والأطر والقوى الفل�سطينية -من �أجل �إنهاء االنق�سام
يف الثامن من �آذار (يوم املر�أة العاملي) يف العام - 2011وقبل � ّأي
ج
نتا
أنه
�
و
الف�صائلية
واحلوارات
اللقاءات
عن
لتغييبهن
ة
منطقي
ة
نتيج
و�إعالن الوحدة الوطنية ،واعتُرب غياب الن�ساء عن جلان امل�صاحلة
ً
ً
ٌ
ّ
وا�ضح عن العقلية الذكورية التي تتعامل بها الأحزاب -من �أق�صى ميينها �إىل �أق�صى ي�سارها -مع م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية
ٌ
و�صنع القرار الوطني؛ على اعتبار �أ ّن تواجد الن�ساء داخل الهيئات العليا بالأحزاب يجعلها حتمل عبء الق�ضايا الن�سوية ك�أولوية ،ف�إ ّن املر�أة
الريادي وقدرتها الفائقة يف العمل يف
الفل�سطينية مل يكن لها �أيّة م�صلح ًة يف االنق�سام ،لذلك؛ فهي الأقدر على �إنهائه ،وثمن دور املر�أة
ّ
ٍ
�شخ�صيات ن�سائي ًة لعبت دورا ً �أ�سا�سيا ً يف �إنهاء االنق�سام ،والوقفة الأ�سبوعية املحددة بيوم الثالثاء من
جلان امل�صاحلة ،خ�صو�صا ً �أ ّن هناك
ّ
كل �أ�سبوع؛ التي تدعو لها الن�ساء لالعت�صام �أمام املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني بغزة تُعترب خري دليلٍ على �أ ّن املر�أة تريد –وت�ستطيع� -أن
ّ
الكل الفل�سطيني.
مي�س
مو�ضوع
عن
حديث
هذا
ن
�
أ
و
ة
خا�ص
ال�سيا�سية،
احلياة
يف
الرجل
بجانب
ت�شارك
ٌ
ً ّ
ّ

تغييب دور املر�أة يعود ل�سببني:

ٍ
العامة تتحدث عن حوار رجال.
�شخ�صيات بارزةٍ من حركتي “حما�س” و”فتح” و�أ ّن احلالة
�صور النزاع يف
الأول :للإعالم؛ الذي
ّ
ّ
الذكوري؛ الذي يرف�ض �أن حتكمه امر�أة ،وخا�ص ًة �أ ّن ت�شغل من�صبا ً يتيح لها �إ�صدار قرار ،و�أ ّن ال�شارع
املجتمع
طبيعة
والثاين :هو
ّ
تعود على �شخ�صية خمتار العائلة ّ
حلل � ّأي نزاع.
الفل�سطيني
ّ
ٍ
الوطني وامل�رشوع على كافة الأ�صعدة تتبعا ً
ت�ضحيات يف ن�ضالها
�إ ّن �أهمية املر�أة الفل�سطينية يف امل�شاركة ال�سيا�سية ما قدمته من
ّ
ٍ
انتهاك
مبراحل ن�ضال الق�ضية الفل�سطينية �ضد االحتالل الإ�رسائيلي ،ال ي�سمح تغييب املر�أة وبُعدها عن مراكز �صنع القرار ،وهو مبثابة
ومطلوب من كافة �أطياف املجتمع الفل�سطيني والف�صائل قراءة تاريخ املر�أة
حقيقي ووا�ضح بحقّ ها ،وحماول ٍة لطم�س هويتها الن�ضالية،
ٌ
ٍّ
الن�ضا ّ
يل ومكاف�أتها ب�إف�ساح املجال لها لتتبو�أ مكانتها احلقيقية.
ويف مقابل ٍة مع “فريال”�“ :صنع ال�سالم ب�أيدي الرجال ،املفاو�ضات على امل�ستوى ال�سيا�سي مع الإ�رسائيليني �أو يف الداخل الفل�سطيني
تتم من خالل �أيدي ذكورية”.

ومن �ضمن امل�ؤ�شرّ ات؛ نتائج م�ؤمتر عقده “االحتاد العام للمر�أة” يف رام الله �أ�ستعر�ض الآتي:
هناك فرو ٌق طفيف ٌة بني الن�ساء والرجال يف املواقف من ق�ضايا �سيا�سي ٍة جوهرية ،و�أ ّن الن�ساء �أكرث ح�سا�سي ٍة يف الق�ضايا الرمزية ،وهو ما
توجه الن�ساء نحو احلركات الأ�صولية ،فالن�ساء مثال ً � ّ
أقل ت�أييدا ً من الرجال لالعرتاف ب�إ�رسائيل ،فن�سب الت�أييد لالعرتاف ب�إ�رسائيل ت�صل
ّ
يُف�سرّ
عند الن�ساء �إىل  ،% 67وعند الرجال  ،% 75وهي ذات الن�سبة لت�أييد الن�ساء ال�ستمرار املفاو�ضات بن�سبة  % 67للن�ساء و % 75للرجال.52
كذلك �أظهر تراجع الت�أييد لتوليّ ن�ساء م�ؤهالت ملواقع قيادية مثل الرئا�سة وجمل�س الوزراء ،م�شريا ً �إىل تبلور فجوة جندرية ل�صالح ت�أييد
لق�ضاياهن.53
�أعلى من قبل الن�ساء
ّ
52

نتائج درا�سة �أجراها العامل العربي للبحوث والتنمية مت ّ عر�ضها خالل م�ؤمتر عقده االحتاد العام يف رام الله بعنوان :تراجع دور و�آداء الن�ساء يف العمل ال�سيا�سي 14 ،مايو .2012،
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نتائج درا�سة �أجراها العامل العربي للبحوث والتنمية مت ّ عر�ضها خالل م�ؤمتر عقده االحتاد العام يف رام الله بعنوان :تراجع دور و�آداء الن�ساء يف العمل ال�سيا�سي 14 ،مايو .2012،
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كما ُ
ال�سيا�سي �أم �أ ّن القوى
طرح عدد ٌ من الأ�سئلة يف حماول ٍة لو�ضع اليد على �أ�سباب هذا الرتاجع ،وهل ابتعدت الن�ساء عن العمل
ّ
الوطنية والدميقراطية هي التي ابتعدت ،وهل ميكن عزل هذا الدور ال�سيا�سي عن الن�ضال على ق�ضايا حقوقية وجمتمعية؟ وحملت
املنظمات ال�سيا�سية امل�س�ؤولية ،مو�ضح ًة �أ ّن ال�رشاكة ال�سيا�سية بد�أت باكرا ً مع غياب ال�رشاكة يف مراكز �صنع القرار ،وعلى م�ستوى
ا�ستمرارية االجتماع.
كما تبينّ �أنّه ال ميكن اال�ستمرار يف هذا الو�ضع ،فجمهور الن�ساء يف واد والقرار يف وادٍ �آخر ،و�أ ّن هذه القوى لي�س لها ر�ؤي ًة وال اهتماما ً
باالحتياجات الفعلية للن�ساء ،مثال ذلك؛ حركة “فتح” .كما يجب املطالبة بتوحيد اخلطاب الذي تتوجه فيه هذه الف�صائل للن�ساء.
�سيا�سي ينعك�س ب�صورةٍ وا�ضح ٍة على ّ
كل املجتمع ،عار�ض ًة للعالقة بني “منظمة التحرير” بف�صائلها املختلفة واحلركة
و�أ ّن � ّأي تراج ٍع
ٍ
الن�سوية ون�ش�أة براجمها ،وانعكا�سات هذه العالقة على العالقة مع الف�صيل واحلزب ال�سيا�سي من زاوية مواقفه ،وتكتيكاته ،وتراجعه،
والع�ضوية فيه.54

54
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ٌ
خالصة واستنتاجات
والتوصيات
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ٌ
خالصة واستنتاجات

لدى �أيّة قراءةٍ علمي ٍة وواقعي ٍة لتجربة امل�شاركة ال�سيا�سية يف فل�سطني ،ور�صد العوامل املو�ضوعية امل�ؤثّرة على عملية امل�شاركة
حتو ٍل دميقراطي،
ال�سيا�سية؛ �سنجد �أن املجتمع الفل�سطيني -ونتيج ًة لعوامل اجتماعي ٍة ،اقت�صادي ٍة ،ثقافي ٍة ..وغريها -يعاين من �أزمة ّ
للتحول الدميقراطي وللم�شاركة ال�سيا�سية ،لأن �رشوط حتقيق
وترتبط هذه الأزمة بالواقع الفل�سطيني؛ الذي يفتقر �إىل العنا�رص الالزمة
ّ
امل�شاركة ال�سيا�سية والدميقراطية غري متوفرة؛ خ�صو�صا ً اال�ستقالل وال�سيادة ،والأ�س�س االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية؛ التي
ٍ
ؤ�س�سات �سيا�سي ٍة ّ
متكن من ممار�سة امل�شاركة ال�سيا�سية والدميقراطية ،كما �أننا ال زلنا حتت االحتالل .لذا؛ �شاركت املر�أة
ت�سمح بقيام م�
وتعددت �أ�شكال ن�ضالها يف املظاهرات واملقاومة ،و�سقطت �أ�سريةً ،وجريحةً ،و�شهيدةً ،هذا من
الفل�سطينية بن�ضالها �ضد االحتالل،
ّ
احليز اخلا�ص؛ حيث نقلت الن�سوة الن�ضال
يف
م�شاركتها
عن
أما
�
العام.
ز
احلي
يف
ة
�سيا�سي
ة
م�شارك
خالل ن�ضالها عرب الأحزاب ،وما يُعترب
ً
ً
ّ
ّ
ال�سيا�سي يف امليدانني العا ّم واخلا�ص.
منازلهن؛ فاملر�أة قادرةٌ على امل�شاركة يف الن�شاط
وال�سيا�سي �إىل
الوطني
ّ
ّ
ّ
ّ
كل ما جاء يف البحث �أعطى انطباعا ً �أوليا ً ب�أ ّن املر�أة الفل�سطينية حمدودة الدور؛ ب�سبب توا�ضع م�شاركتها يف ال�ش�أن ال�سيا�سي� ،إال
ٍ
متجاوزات الظروف وقيود وثقافة املجتمع� ،إال �أ ّن خمرجات
�أ ّن واقع احلال الفل�سطيني ي�ؤكد م�شاركة ن�سبة من الن�ساء يف ال�ش�أن العام؛
امل�شاركة ال�سيا�سية مل ت�صل حل ٍد يُر�ضي طموحات املر�أة الفل�سطينية؛ التي �شاركت بن�ضالها يف جميع املراحل ،لرمبا ب�سبب �إق�صاء
الن�ساء عن املواقع القيادية املحتكرة ل�صالح الرجل ،ورمبا لأ�سباب قد تكون املر�أة ذاتها هي ال�سبب فيها.
ال�سلمي لل�سلطة و�صنع القرار� ،إال �أ ّن �أمورا ً �شغلت النا�س
انح�سار االهتمام بامل�شاركة ال�سيا�سية؛ بالرغم من �أهميتها يف التداول
ّ
كالفقر ون�سبة البطالة العالية نتيجة احل�صار والإغالق -جعلت النا�س تركز اهتمامها حول ك�سب لقمة العي�ش؛ التي �أ�صبحت �صعب ًةّ
ظل هذه الأو�ضاع االقت�صادية .كذلك �أمورا ً �أخرى ناجت ًة عن احل�صار على غزة؛ كانقطاع الكهرباء ،الغاز ،وعدم توفّر بع�ض االحتياجات
يف
الأ�سا�سية للحياة؛ والتي يف �أحيا ٍن كثريةٍ يقع على عاتق املر�أة عبء توفريها؛ الهتمامها بالتفا�صيل �أكرث من الرجل.
ت�شكل عائقا ً �أمام الن�ساء ،حيث �أ ّن عددا ً قليال ً
ّ
منهن تولىّ �سلط ًة �أو من�صبا ً �سيا�سياً،
ال�رضوري فهم الرتكيبات االجتماعية التي
من
ّ
ّ
عدة عوامل �أعاقت امل�شاركة ال�سيا�سية؛ ومنها� :أمناط تق�سيم العمل بني اجلن�سني ،املعتقدات الدينية ،االفتقار للتعليم والتدريب؛ ك ّلها
ّ
ّ
�شكلت مربرا ً لعزل الن�ساء عن املواقع ال�سيا�سية.
ٍ
ّ
وحمافظ
ع�شائري حتكمه العادات والتقاليد
ظل جمتم ٍع
كما �أ ّن الت�رشيعات والقوانني تقف عائقا ً �أمام م�شاركة املر�أة ،القانون ال�سائد (يف
ٍ
ٍ
ال�سيا�سي ينطلق من م�صالح ذاتي ٍة وعائلي ٍة وحملية ،ور�ؤي ٍة تقليدي ٍة منطي ٍة ال تعرتف مبكانة
دالالت على �أ ّن العمل
يف ر�ؤيته للمر�أة) يعطي
ّ
ت�صوت للمر�أة ،مع �أ ّن “الكوتا” خمالفة للمادة ( )26من القانون الأ�سا�س الفل�سطيني،
املر�أة ،لذا؛ جل�أن �إىل “الكوتا” لأن املر�أة نف�سها قد ال
ّ
وللمادتني ( )6و( )7من قانون االنتخابات الفل�سطيني رقم  13ل�سنة  ،1995حيث تلغي “الكوتا” مبد�أ امل�ساواة الوارد يف تلك القوانني ،لكن
جيدة.
يف الوقت احلايل؛ ت�سمح بانتخاب ن�ساء بن�سبة ( ،)%20فاحلماية القانونية ّ

ٍ
ٍ
وحتديات يف امل�شاركة ال�سيا�سية �أهمها:
عقبات
�أي�ضا ً تواجه املر�أة الفل�سطينية

ّ
ظل احل�صار الإ�رسائيلي املفرو�ض على القطاع ،وانقطاع
�ضعف الوعي ال�سيا�سي ،وان�شغال املر�أة بظروف الفقر ،وتعاملها مع الأزمات يف
حددت الأدوار االجتماعية للمر�أة والرجل.
الكهرباء ،والغاز والوقود ...الخ �إىل جانب بنية املجتمع الأبوية؛ التي ّ
..معوقات ناجم ٌة عن عادات وتقاليد وقيم اجتماعية �سائدة� ،إ�ضاف ًة �إىل العوائق والعقبات االقت�صادية؛ التي تقف عائقا ً �أ�سا�سيا ً يف وجه
ٌ
م�شاركة الن�ساء.
يدمر الأ�رسة ،و�أ ّن مكانها ومملكتها هو بيتها ،وميثلون
املد الأ�صويل الديني؛ تتعاىل الأ�صوات التي ترى �أ ّن خروج املر�أة �إىل العمل
وحالياً؛ ومع ّ
ّ
و�سد احتياج �أ�رستها ومبوافقة زوجها ،ويلج�أون العتماد
دور املر�أة يف الإجناب وتربية الأطفال ،فهي تخرج للعمل فقط يف حالة احلاجة للعمل
ّ
تفا�سري الدين لتكري�س متييزهم.
وللحديث عن املعيقات واملتغريات ال�سيا�سية و�أثرها على عمل الن�ساء انطالقا ً من قيام “ال�سلطة الوطنية” و�سيطرة “حما�س” وقيام
حكومتها يف غزة ،و�سلطة �أخرى يف ال�ضفة ،وتداخل مهام التحرير والق�ضايا الوطنية واالجتماعية ،وانح�سار دور الأحزاب االجتماعي،
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أ�سباب �أ ّدت �إىل تراجع امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء داخل القوى الوطنية
وانخراط العديد من الن�ساء يف هياكل ال�سلطة ،ك ّلها �
ٌ
والدميقراطية.
ٍ
ٍ
البد
إنهن
رغم �أ ّن الن�ساء لو �أتيحت
ّ
لهن فر�ص الو�صول �إىل مواقع �صنع القرار على م�ستويات خمتلفة وعلى قدم امل�ساواة مع الرجل؛ ف� ّ
ّ
ً
ً
ٍ
جمتمعهن.
يف
ا
كبري
ا
أثر
�
حدثن
ي
وبالتايل؛
خمتلف،
و
نح
على
ال�سلطة
و�سيمار�سن
�سيبدعن ويبتكرن
ّ
ُ
وو�سع يف القاعدة ال�شعبية لتلك احلركات،
حركات التحرر الوطني لعبت دورا ً مهما ً يف ح�شد وتعبئة طاقة الن�ساء� ،أ�ضاف هذا الدور
ّ
فبالرغم من دور حركات التحرر يف �إن�ضاج الوعي الوطني وال�سيا�سي للن�ساء؛ �إال �أ ّن هذه احلركات ال ت�أخذ �أدوار الن�ساء املختلفة يف االعتبار،
والعمل على حتقيق العدالة االجتماعية بني الن�ساء والرجال ،لذا؛ �ستبقى هذه احلركات قا�رصة عن االعرتاف بقدرات الن�ساء؛ �سواء الظاهرة
الفل�سطيني.
منها �أو الكامنة ،واال�ستفادة من تلك القدرات لتحرير �أوطانهم وحترير �أنف�سهم ،وهذا ينطبق على الواقع
ّ
احلقيقي للمر�أة يتمثّل يف حريتها من اال�ضطهاد االجتماعي وال�سيا�سي واملتمثّل يف م�ساواتها مع الرجل ،ويف م�شاركتها يف
التحرر
�إ ّن
ّ
ّ
ٌ
مرتبط بعملية
واخلا�ص ،و�أن ت�أخذ دورها يف امل�شاركة يف الأن�شطة املختلفة ،وهذا
العام
ز
احلي
ويف
امل�ستويات،
خمتلف
على
القرار
�صنع
ّ
ّ
و�صعب حتقيقه يف املجتمع الفل�سطيني.
التحول الدميقراطي؛ والذي هو يف تراج ٍع
ّ
ٌ
بالرغم من �أ ّن منظمات املجتمع املدين تلعب دورا ً فعاال ً يف رفع وعي الن�ساء ال�سيا�سي؛ كمقدم ٍة لتفعيل م�شاركة املر�أة يف العمل
ال�سيا�سي؛ لكن خ�صو�صية الواقع الفل�سطيني تتطلب عملية تفاعلٍ منطقي ٍة بني املهام الوطنية واملهام الدميقراطية ،ليكون هذا
ّ
التفاعل �آلي ًة من �آليات النهو�ض بواقع املر�أة ،وذلك من �أجل االنتقال �إىل مرحل ٍة ت�ستجيب ملتطلبات الواقع احلايل ،فذلك �سي�ؤدي �إىل تفعيل
الأطر الن�سوية على اختالفها ويعزز مواقفها.
ترتكز يف العمل املنز ّ
ّ
يل وتربية الأبناء ،وكذلك العمل امل�أجور للمر�أة
واملهني حمدودة ،حيث �أ ّن �أدوارها
النقابي
م�شاركة املر�أة يف العمل
ّ
ّ
وعملهن مرتكز ٌ يف املنزل ،و�إن
النقابي
لهن العمل
العاملة ،فال تق�سيم للأدوار ،وجميع الأعباء ملقاةٌ على عاتق الن�ساء ،فكيف يت�س ّنى
ّ
ّ
ّ
وجد خارجه؛ يكون العمل امل�أجور لتوفري احتياجات الأ�رسة.
خ�ضم العمل
�صحتها ،يف
حرر املر�أة الفل�سطينية من ال�سيطرة الأبوية” فر�ضي ٌة مل تثبت
الوطني
“امل�شاركة يف الن�ضال
ّ
ّ
ال�سيا�سي قد ّ
ّ
ّ
لكن ذلك �رسعان ما تال�شى،
حتدي نظام النوع االجتماعي وتقلي�ص الهيمنة البطريركية،
الثوري كان ذلك حقيقة ،وا�ستطاعت الن�ساء ّ
ّ
ّ
املتحيز.
االجتماعي
النوع
ونظام
البطريركية
من
أة
�
املر
ر
تتحر
مل
بالتايل؛
أزمات،
ل
ا
يف
ألق
�
تت
الفل�سطينية
أة
�
للمر
ال�سيا�سية
فامل�شاركة
ّ
ّ
ٍ
احليز اخلا�ص
احليز يظهر الرجال فيهّ � ،أما امل�شاركة يف
بن�سب قليلة ،حيث �أ ّن هذا
احليز العام؛ لكن
�شاركت املر�أة يف العمل ال�سيا�سي يف
ّ
ّ
ّ
(عامل الأ�رسة واملنزل) فهو بالعادة تتواجد فيه الن�ساء.
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التوصيات

احليز اخلا�ص مهمة ،ويجب االعرتاف بها و�إبرازها.
1 .1م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية يف
ّ
2 .2تعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية من خالل املنظمات الن�سوية وبراجمها التوعوية ،و�أن الهدف الأ�سا�سي من
م�ساهمتهن يف تلبية احتياجات الن�ساء؛ من خالل
لهن يف املجل�س الت�رشيعي ،و�إمنا
م�شاركة الن�ساء ال يقت�رص على وجود ع�ضوية
ّ
ّ
يتمتعن بالوعي
فر�ض �أجندةٍ ن�سوية ،لذلك؛ ال بد للحركة الن�سوية واملنظمات الن�سوية من التكاتف والعمل على فرز مر�شحات
ّ
الن�سوي.
ّ
حتولها �إىل �أداة �سيطرةٍ وا�ستخدا ٍم من قبل احلزب
3 .3حماية ا�ستقاللية املنظمات الن�سوية من خطر التذيّل لل�سلطة احلاكمة� ،أو من ّ
احلاكم.
4 .4زيادة الدميقراطية الداخلية داخل امل�ؤ�س�سات والأحزاب للتخ ّل�ص من املر�أة النموذج والقائدة امل�سيطرة.
5 .5مطالبة القيادة الفل�سطينية والأحزاب والف�صائل بزيادة التمثيل الن�سبي للمر�أة يف جلان امل�صاحلة ومواقع اتخاذ القرار ،وو�ضعهن
دورهن الكامل والفاعل يف عملية �صنع القرار.
بقوةٍ على اخلارطة ،ليت�س ّنى للن�ساء �أخذ
ّ
بغ�ض النظر عن جن�س املر�شح ،وذلك من خالل حمالت
الكفاءة؛
تغليب
باجتاه
الدفع
م�سئولية
6 .6يقع على عاتق امل�ؤ�س�سات الن�سوية
ّ
توعية وتثقيف.
7 .7عقد ور�شات توعية من ِقبل خرباء وحمللني �سيا�سيني على درجة من الوعي بالواقع الفل�سطيني لتحليل �أهمية الإدالء بالأ�صوات
ٍ
حزب مع ٍ
ني على قولبة املجتمع بالكامل.
وت�أثري انتخاب
ين الن�سوية يف اجلامعات الفل�سطينية وطبيعة عملها ،لتتمكن الطالبات من التوا�صل معها؛ من
املد
املجتمع
ؤ�س�سات
8 .8الرتويج مل�
ّ
لهن.
توعيتهن وتقدمي اخلدمة
�أجل
ّ
ّ
9 .9على م�ستوى اال�سرتاتيجيات والربامج؛ من املهم زيادة االهتمام بق�ضايا الن�ضال الوطني التحرري ،وتعزيز برامج وخطط وطنية
يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية بالتوازي مع الربامج احلقوقية واالجتماعية ،ومواجهة ال�سيا�سيات االحتاللية.
املهم لالحتاد.
1010تفعيل وتعزيز دور “االحتاد العام” يف امل�شاركة ال�سيا�سية؛ حيث تراجع هذا الدور
ّ
�1111رضورة �إنهاء االنق�سام الفل�سطيني ال�سيا�سي ،لأ ّن االنق�سام �ضد املجتمع ككل ،كما �أنه �ضد املر�أة ،و�أثّر �سلبا ً على امل�رشوع
الوطني ،املقاومة ،وكذلك الت�سوية.
ّ

خطوات نحو التغيري:

العمل على عدة �أ�صعدة منها:
•الإطار املجتمعي والفكري وامل�ؤ�س�ساتي؛ لدعم �إن�سانية املر�أة والإطار املتع ّلق بالقانون ،والإجراءات الكفيلة ب�ضمان م�شاركة
وحماية حقوق الن�ساء قانونياً.
•نظام �سيا�سي دميقراطي يعمل باجتاه تفعيل م�شاركة الن�ساء ،حيث �أنها ما زالت حمدودة.
املحرك للتغيري باجتاه دمج الن�ساء يف العمل ال�سيا�سي ،وهي الدافع
•الإطار الن�سوي؛ حيث �إ ّن احلركة الن�سوية ما زالت العامل
ّ
يتح�سبون لهذه احلركة وي�أخذون مطالبها بعني االعتبار.
وال�ضاغط الذي يجعل ال�سيا�سيني و�ص ّناع القرار
ّ
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املقابالت:

1 .1مقابلة مع ال�سيدة نعيمة ال�شيخ علي – ع�ضو �أمانة عامة يف االحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية – غزة – �إبريل .2013
2 .2مقابلة مع ال�سيدة فريال ثابت – مديرة مركز �صحة املر�أة – غزة – الربيج – �إبريل .2013
3 .3مقابلة مع ال�سيدة منال عواد – مديرة م�ؤ�س�سة بادر – غزة – �إبريل .2013
4 .4مقابلة مع ال�سيدة منى ال�شوا – مديرة وحدة املر�أة يف املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان – �إبريل .2013
5 .5مقابلة مع ر�شا؛ زوجة ال�شهيد عبد العزيز الرنتي�سي – العمل الن�سائي – غزة – �إبريل .2013
6 .6مقابلة مع رجاء احللبي – العمل الن�سائي – غزة – �إبريل .2013
7 .7مقابلة مع متام الهور  -مديرة مدر�سة متقاعدة – غزة – دير البلح – مايو .2013
8 .8لقاء مع جمموعة مركزة – طالبات جامعة الأزهر – غزة – �إبريل .2013
9 .9لقاء مع جمموعة مركزة – ربات بيوت يف جمعية بنت الريف –ال�شمال  -بيت الهيا – �إبريل .2013
1010لقاء مع جمموعة مركزة – لن�ساء عامالت يف جمعية النور – دير البلح – الربكة – �إبريل .2013
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�أوالً :مراجع باللغة العربية:

قائمة المراجع

 .1د .جاد� ،إ�صالح -املر�أة وال�سيا�سة -معهد درا�سات املر�أة – جامعة بري زيت.2000 -
 .2د .جاد �إ�صالح – ن�ساء حركة املقاومة واملوقف من الن�ساء اال�ست�شهاديات _ معهد درا�سات املر�أة – .2008
 .3حجل بقلة ،نادية :الن�ساء وانتخابات املجال�س املحلية – دورية درا�سات املر�أة .2005 -
�.4أ .د� .أبرا�ش� ،إبراهيم :ورقة عمل “التبا�س مفهوم وواقع التعددية يف النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،العالقة امللتب�سة بني املنظمة
وال�سلطة وحركة حما�س – معهد درا�سات التنمية – مار�س .2006
.5الأ�سطل ،عواد طاهر :املقاومة الفل�سطينية وعملية التعبئة ال�سيا�سية ملواطني ال�ضفة والقطاع – �شئون فل�سطينية – العدد -
حزيران .182 –1988
 .6جملة الغيداء ،العدد العا�رش :خريف – 2004الطالبات اجلامعيات واالنتخابات  -ت�صدر عن مركز �شئون املر�أة – غزة.
� .7شوملي ،روز م�صلح :امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية و�صنع القرار  -مركز الأبحاث ما�س -رام الله – .2012
 .8عبد العال ،غادة :حق املر�أة يف امل�شاركة ال�سيا�سية ما بني املواثيق الدولية والت�رشيعات الفل�سطينية – يناير .2010
 .9اللبدي ،فدوى :املر�أة وميدان العمل ال�سيا�سي – دورية درا�سات املر�أة – املجلد .2004 – 2
ُ .10
ك ّتاب� ،إيلني :احلركة الن�سوية الفل�سطينية� :إ�شكاليات وق�ضايا – دورية درا�سات املر�أة – املجلد .2004 – 2
 .11ن�ساء فل�سطني تت�ساءل :ملاذا مت ّ تغييب دور املر�أة عن جلان امل�صاحلة الفل�سطينية؟ من الإنرتنت.
�.12أبرا�ش� ،إبراهيم :تقرير االنق�سام الفل�سطيني وت�أثريه على م�ستقبل الت�سوية وقيام الدولة – �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية – جامعة
الأزهر – غزة.
 .13اعتدال اجلريري وفداء الربغوثي  -املر�أة يف احلياة العامة – ت�رشين �أول .2010
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