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المقدمة
تعترب امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة م�ؤ�رشا ً من م�ؤ�رشات التنمية فى املجتمع ،فال ميكن احلديث عن تنمي ٍة �شامل ٍة دون
احلديث عن م�شارك ٍة �سيا�سي ٍة عادل ٍة للن�ساء ،كما ال ميكن احلديث �أي�ضا ً عن التنمية دون احلديث عن دور ٍ فاعلٍ للن�ساء فيها.
�إ ّن تو�سيع قاعدة امل�شاركة يُع ّزز ُ من مبد�أ «املواطنة» ويع ّزز من مكانة املر�أة يف املجتمع؛ والذي من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف �إحداث
ٍ
تغيريات جوهري ٍة؛ مبا ي�شمل الهياكل االجتماعية واالقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية؛ على طريق التنمية ال�شاملة؛ التى ت�ستثمر
طاقات املجتمع ب�أكمله.
�إ ّن مو�ضوع «امل�شاركة ال�سيا�سية» هو �ش�أ ٌن عام ،فال ميكن للفرد �أن يكون م�ؤثرا ً �أو م�شاركا ً �أو فاعال ً ما مل يُعرتفُ بدوره فى احلياة
العامة ،وبحقّ ه يف ممار�سة هذا الدور دون قيودٍ �أو متييز .
العامة ،و�رضورة تعزيز مكانتها فى املجتمع ،واتاحة
و�إميانا ً م ّنا -كمركز �ش�ؤون املر�أة -ب�أهمية م�شاركة املر�أة �سيا�سياً ،ويف احلياة
ّ
ال�سيا�سي.
الفر�ص �أمامها للم�ساهمة بفعالي ٍة فى كافّة جماالت العمل
ّ
..وعلى كافة امل�ستويات املحلية والوطنية والدولية :ف�إ ّن «املركز» و�ضمن براجمه وم�شاريعه املختلفة؛ �أوىل اهتماما ً -وال زال-
مبو�ضوع «امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية» فكان لنا العديد من اللقاءات وور�شات العمل وحمالت املنا�رصة لدعم
م�شاركة املر�أة �سيا�سياً.
وهذا البحث حول «دور املر�أة فى الت�شاركية ال�سيا�سية واالقت�صادية» ي�أتي �ضمن �سل�سلة الأبحاث التي ينفّ ذها «مركز �ش�ؤون املر�أة»
وعرب «برنامج الأبحاث واملعلومات» فيه ..هو ت�أكي ٌد من ِقبَلِنا على �رضورة العمل على هذه الق�ضية ،وليكون مرجعا ً للم�ؤ�س�سات
الأهلية والن�سوية واحلقوقية ،وكذلك الأحزاب ال�سيا�سية ،وامل�ؤ�س�سات الر�سمية ،و�صانعي القرار؛ لر�سم �سيا�ساتهم و�صياغة
العامة ويف مواقع �صنع القرار .
خططهم مبا ي�ضمن �أف�ضل م�ساهم ٍة للمر�أة الفل�سطينية فى احلياة
ّ
ونخ�ص بالذكر فريق البحث ،وجميع امل�ؤ�س�سات والأفراد؛ الذين
وبهذا اخل�صو�ص؛ ن�شكر جميع من �ساهم فى �إنتاج هذه الدرا�سة،
ُّ
�ساهموا فى ت�سهيل مهام الباحثني .كما ن�شكر اللجنة اال�ست�شارية؛ والتي قامت مب�ساندة ومتابعة العمل منذ البداية.
�آمال �صيام
املدير التنفيذي
مركز �ش�ؤون املر�أة -غزة
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تقديم
ٍ
ٍ
ودرا�سات هادف ٍة لتقدمي املعلومات احلديثة
أبحاث
يف �إطار ا�ستمرار “مركز �ش�ؤون املر�أة” يف رفد املكتبة العربية والفل�سطينية ب�
ّ
ت�شكل هذه الدرا�سات رافع ًة لق�ضايا املر�أة الفل�سطينية ومرجعا ً للجهات �صانعة
والتحليلية لواقع املر�أة الفل�سطينية؛ و�سعيا ً منه لأن
ٍ
ٍ
القرار؛ لت�ستند �إليها يف �صياغة �آليات عملٍ وبرامج وا�سرتاتيجيات ا�ست�رشافية ملا يخدم �صالح املر�أة الفل�سطينية ..ف�إننا ن�ضع بني
�أيديكم هذه الدرا�سة املع ّنونة بـ “املر�أة الفل�سطينية والت�شاركية ال�سيا�سية واالقت�صادية”.
واالقت�صادي ،وجهدت لتتح�س�س مكانة املر�أة يف اخلارطة ال�سيا�سية واالقت�صادية
ال�سيا�سي
..حيث جاءت هذه الدرا�سة كقراءةٍ للم�شهد
ّ
ّ
ممار�س ًة وتوظيفاً ،بالإ�ضافة ل�سعيها للم�ساهمة يف �إثراء النقا�ش حول حدود دور وموقع املر�أة ومدى م�ساهمتها يف الفعل العام.
وقد �أخذ “مركز �ش�ؤون املر�أة” من خالل برنامج الأبحاث واملعلومات على عاتقه دعم الباحثات والباحثني لتطوير مهاراتهم/ن وقدراتهم/ن
الن�سوي ،فطرحت بداية هذا العام م�سابق ًة بحثي ًة ال�ستقطاب القدرات والكفاءات ،وقد مت ّ ا�ستقبال  18مقرتحا ً
العلمي
يف جمال البحث
ّ
ّ
بحثيا ً ُعر�ضت على جلن ٍة علمي ٍة من داخل وخارج “املركز” على �أن يتم تقييمها وفق معايري تتمثل يف :امل�ضمون والفكرة وعنوان الدرا�سة
ٍ
واملنهجية والأدوات البحثية امل�ستخدمة ،ومدى تقاطع ذلك مع ر�ؤية ور�سالة “مركز �ش�ؤون املر�أة” كمركزٍ
متخ�ص�ص يف ق�ضايا
ن�سوي
ٍّ
املر�أة والأبحاث ذات البعد اجلندري..
ودورهن يف مواجهة احل�صار” درا�سة “العامالت يف دور
املدونات الغزيّات
متنوعة وهي“ :درا�سة
مت ّ اختيار ثالثة مقرتحات ذات موا�ضيع
ّ
ّ
ّ
احل�ضانة وريا�ض الأطفال ما بني حماية القانون وا�ستغالل �سوق العمل” (درا�سة حتليلية تطبيقية) وهذه الدرا�سة التي قام بتنفيذها
برعاية و�إ�رشاف “مركز �ش�ؤون املر�أة” ك ٌ
قدما ملخ�صا ً عن الدرا�سة خالل ور�شة
ل من الباحث :د“ .عالء �أبو طه” والباحث “رامي مراد” حيث ّ
ُ
مركزة ح�رضها ُ
ّ
املهمة يف
بع�ض من املالحظات
ك ّتاب ونا�شطون ونا�شطات جمتمعيات وباحثات وباحثون ،حيث �أخذ بعني االعتبار
عمل
ٌ
ّ
الن�سخة النهائية للدرا�سة.
ون�ؤكد مرةً �أخرى �أننا يف “مركز �ش�ؤون املر�أة” نُعنى ب�أهمية البحث العلمي والعمل على تعزيز ثقافة البحث العلمي لدى �رشائح املجتمع
ّ
وت�صب
لكل مكا ٍن وزمان،
ومنهج ور�ؤي ٌة ت�صلح
أ�سلوب
على اختالفها ،فهي لي�ست حبي�سة جدران الإطار الأكادميي �أو امل�ؤ�س�سات؛ بل هي �
ٌ
ٌ
ّ
ل�صالح ال�ش�أن العام واخلا�ص.
هداية �شمعون
من�سقة برنامج الأبحاث واملعلومات
ّ
مركز �ش�ؤون املر�أة -غزة
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احليز العام،
يقوم البحث على تفكيك امل�ضامني االقت�صادية واالجتماعية لدور املر�أة الفل�سطينية؛ لفح�ص مدى قدرتها على الت�أثري يف
ّ
ُ
ثم؛ جمتمعها ككل.
بحيث تُعبرّ الأبعاد املجتمعية وامل�ساهمة االقت�صادية عن مدى �أهمية دور املر�أة يف حياة �أ�رستها ،ومن ّ
مل تكن تلك الأدوار االقت�صادية واالجتماعية للمر�أة الفل�سطينية وا�ضح ًة وثابت ًة يف ّ
كل مرحلة ،بحيث متتد هذه الأدوار وتنح�رس ح�سب
الظروف املو�ضوعية املحيطة باملر�أة؛ ككيا ٍن له �أبعاد ٌ اجتماعي ٌة – اقت�صادي ٌة – �سيا�سي ٌة متفاع ٌ
مكونات املجتمع ،كما �أنه ال
ل مع باقي
ّ
معطى جاهزٍ �أو بني ٍة م�ستقل ٍة مبعز ٍل عن الت�أثريات التي تُنتجها البيئة املو�ضوعية املحيطة ،وبذلك؛ جند
ميكن التعامل مع املر�أة باعتبارها
ً
مكونات
باقي
مع
املتفاعلة
وال�سيا�سية
املجتمعية
اخلارطة
من
موقعها
يف
عنه
املعالعام
االجتماعي
�أ ّن دور املر�أة ومكانتها يف الفعل
برّ
ّ
ٍ
احلالة الفل�سطينية -قد اختلف من حيث القدرة على �إ�سهامها يف الفعل العام واخلا�ص على حد �سواء ،وتداخل هذه االعتبارات مع
ٍ
اعتبارات ثقافي ٍة و�سيا�سي ٍة
بع�ضها البع�ض ،بحيث تُنتج حالة تفاعلٍ غري مرئية ،وقد ت�ضطلع بالدور ب�أكمله يف بع�ض احلاالت ح�سب
مكوناتها،
أهم
وتاريخي ٍة تفر�ضها ال�رشوط التي تعمل وتتحرك من خاللها الكتلة االجتماعية – ال�شعبية – القاعدية؛ باعتبار املر�أة � ّ
ّ
أحد � ّ
كما قد ت�ساهم من خالل �أدوار جزئية -ولكنها منتجة -يف حياة الن�سق العام.
احليز العام؛ يف
ت�سعى الدرا�سة �إىل فح�ص دور املر�أة يف امل�شاركة يف �صياغة هذه امل�ضامني االقت�صادية واالجتماعية؛ التي ت�ؤثّر على
ّ
ال�سيا�سي املعبرّ عن هذه امل�ضامني واملكونات ،ومدى ت�أثّر املر�أة بفعل هذه الظروف العامة.
�شكله
ّ
ي�ستخدم البحث مفهوم “الفاعلية” باعتباره “القدرة على الإ�سهام يف تعديل �أو ت�صحيح عالقات القوى االجتماعية واالقت�صادية
ٍ
مقاربات للدور والفعل ب�شكلٍ ي�ساهم يف فح�ص مدى �إ�سهام املر�أة يف تعزيز القدرة وم�ساهمتها يف التعبري عن
اجلزئية املرتبطة بها ،عرب
ٍ
م�صاحلها من جهة ،والت�أثري يف ال�سيا�سات ذات ال�صلة من جهة �أخرى.
و�إىل � ّأي ح ٍد ا�ستطاعت املر�أة �أن تقوم ب�أدوار ٍ ال تقت�رص فقط على م�ساندة غريها؛ بل ت�ساهم �-إىل ح ٍد ما -يف دعم وتر�سيخ دورها الذاتي؛
للمكون االجتماعي
وبحيزها الذي تعمل به من �إعادة االعتبار
باعتبارها العبا ً �أ�سا�سيا ً يف عملية الدفاع عن امل�صالح اخلا�صة بها كبنية،
ّ
ّ
– االقت�صادي – ال�سيا�سي الذي ت�ساهم به يف مرحل ٍة معين ٍة ح�سب حاجتها ،وح�سب الظرف الذي ت�سعى -بامل�شاركة� -إىل حت�سينه �أو
تعديله �أو الو�صول �إليه.
مبعنى� :أ ّن ت�أثري املر�أة يف احلياة العامة وم�شاركتها ال�سيا�سية له بعدان؛ الأول :يتمثّل يف م�شاركتها غري املبا�رشة؛ من خالل خربتها
ال�سيا�سي املبا�رش يف الن�ضال واالنخراط يف الأطر واحل�سا�سيات ال�سيا�سية.
االجتماعية وم�ساهمتها االقت�صادية .والثاين :يف الدور
ّ

املنهجية:

ٍ
تعتمد الدرا�سة على � ٍ
ومنهجيات بحثي ٍة متعددة ،فبالإ�ضافة �إىل �أدوات البحث النوعي (امل�سح امليداين ،املقابالت املركزة ،الب�ؤر
أدوات
احلوارية ..وغريها) باعتبارها مادةً ميكن االرتكاز عليها يف �سياق التحليل املنهجي؛ ميكن توظيف املنهج البنيوي الوظيفي – الن�سقي،
بتكون الن�سق
وذلك من خالل البحث يف (الفعل) – (الدور) الذي تلعبه املر�أة يف احلياة العامة ،ومدى �أهمية هذه الوظيفية يف الإ�سهام
ّ
بنى م�ستقل ٍة تكون املر�آة �إحداها ،وبذلك؛ من خالل ك�شف حدود هذه البنية؛ البد من
العام ،والتعامل مع م�شكلة البحث بتق�سيمها �إىل ً
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معرفة امل�سافات (الن�سق) الذي يحكم عالقات البنى ويحدد دورها ،حيث يقت�ضي هذا املنهج تفكيك هذه العوامل والبنى وامل�ؤ�س�سات
التي تعاجلها الإ�شكالية ،ومتييزها و�إعادة تركيبها يف �إطار ٍ
منهجي يخدم الإجابة على الإ�شكالية التي تبحث يف فح�ص دور املر�آة ومدى
ٍ
احليز العام ،وبذلك؛ ميكن الك�شف عن موقع املر�أة ،وكذلك حتديد البنى والعوامل املحيطة التي ت�ؤثر وتت�أثر بها ،وذلك
م�ساهمتها يف
ّ
ٍ
ّ
حمل البحث.
املحدد للن�سق العام للظاهرة
هو
إ�سهام
ل
وا
امل�شاركة
فعل
واعتبار
أة،
�
املر
مع
ة
بني
بالربط بني كل
ّ
ً
وللوقوف على طبيعة هذه امل�شاركة ال�سيا�سية حتديدا؛ ميكن توظيف منهج اتخاذ القرار ،باعتبار �أ ّن البحث يف دور املر�أة وحجم م�ساهمتها
ومو�ضعه يف الت�أثريات املختلفة (املدخالت) على �صناعة القرار ،وباملقارنة مع طبيعة املخرجات الناجتة مبا�رشةً عن هذا الدور؛ يعطي
حكما ً عن حدود الت�أثري النهائي على �صناعة القرار ال�سيا�سي؛ �إن كانت يف ال�سيا�سات املتعلقة باملر�أة خ�صو�صا ً وتكون مو�ضوعها� ،أو
معني منه املر�أة.
باحليز العام ككل؛ وجزء
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ومنعطفات زمنية.
حقب
كذلك؛ ميكن توظيف املنهج التاريخي املقارن؛ ملا تفر�ضه الظاهرة -حمل البحث -من �رضورة ر�صد املتغيرّ ات عرب
كما �أ ّن البحث ال يقف عند حدود ر�صد الظاهرة؛ دون �أن يكون معنيا ً بالدخول فيها وتطويعها خدم ًة للمنهج اال�ست�رشايف؛ من خالل
ٍ
ٍ
ٍ
بحوث �أو�سع و�أكرث عمقاً.
واحتماالت مفتوح ٍة ميكن البناء عليها يف
�سيناريوهات
طرح

الإطار الزماين واملكاين للبحث:

يعالج البحث الفرتة الزمنية الواقعة بني  1966وحتى  ،2012مع الإدراك ب�أن تاريخ احلركة الن�سوية الفل�سطينية مل يكن وليد تلك الفرتة؛
ٍ
للكيانية ال�سيا�سية للمر�آة الفل�سطينية ،لذلك؛
لكن البحث ي�أخذ بعني االعتبار معاجلة التاريخ احلديث
لفرتات طويل ٍة �سابقة؛
امتد
بل
ّ
ّ
ّ
ّ
ال�سيا�سي
بد�أ التاريخ منذ ت�أ�سي�س “االحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية” باعتباره املظلة ال�سيا�سية مل�شاركة الن�ساء يف حالة احلراك
ّ
للمر�أة يف �إطار “منظمة التحرير الفل�سطينية” مع الإ�شارة �إىل �أ ّن املعاجلة املكانية كانت مرتبط ًة ب�شكلٍ كبري ٍ بثقل الفعل ال�سيا�سي
ّ
ظل خارج الأرا�ضي الفل�سطينية منذ  1966وحتى انطالق �رشارة االنتفا�ضة
الفل�سطيني ،حيث �أ ّن ثقل العمل ال�سيا�سي الفل�سطيني
ح ّدد –مكانياً-
الأوىل عام 1987؛ والتي كانت بداي ًة النتقال الفعل ال�سيا�سي �إىل داخل الأرا�ضي الفل�سطينية .وبالتايل؛ ف�إ ّن البحث ُ
ثم؛ �أرا�ضي
ومن
خميمات لبنان و�سوريا والأردن قبل عام ،1987
مبناطق تواجد الفعل ال�سيا�سي الفل�سطيني يف ال�شتات ،وحتديدا ً يف
ّ
ّ
“ال�سلطة الفل�سطينية” بعد عام  ،1987وهي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والقد�س ال�رشقية.
وبذلك؛ ميكن تناول هذه الدرا�سة وفقا ً للت�صميم التايل:

املبحث الأول :مكانة املر�أة يف املجتمع الفل�سطيني
املطلب الأول :جماالت م�ساهمة املر�أة يف حياة املجتمع
الفقرة الأوىل :العمل الن�سوي ب�أبعاده اخلا�صة االجتماعية – الرتبوية
الفقرة الثانية :امل�ساهمات االقت�صادية وال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية
املطلب الثاين :موقع املر�أة الفل�سطينية من خريطة القوى املجتمعية يف فل�سطني
الفقرة الأوىل :احلالة الفل�سطينية :دور خا�ص للمر�أة
الفقرة الثانية :م�ساهمة املر�أة يف الن�ضال التحرري

املبحث الثاين :تبلور دور املر�أة الفل�سطينية يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية
املطلب الأول :ت�أثري االنتفا�ضة على دور املر�أة الفل�سطينية
الفقرة الأوىل :منوذج االنتفا�ضة الكربى 1987
الفقرة الثانية :منوذج االنتفا�ضة الثانية 2000
املطلب الثاين :املر�أة الفل�سطينية ومناخ الت�سوية ال�سيا�سية
الفقرة الأوىل :املر�أة وعالقات القوى التي �أنتجتها حالة ال�سلطة
الفقرة الثانية :حدود دور املر�أة الفل�سطينية بني ان�سداد الأفق ال�سيا�سي واحل�صار االقت�صادي
دور املر�أة الفل�سطينية يف الت�شاركية ال�سيا�سية واالقت�صادية
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المبحث األول
مكانة المرأة في المجتمع الفلسطيني
دور املر�أة الفل�سطينية يف الت�شاركية ال�سيا�سية واالقت�صادية
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املبحث الأول :مكانة املر�أة يف املجتمع الفل�سطيني
ّ
ً
ً
للمر�أة مكان ٌة خا�ص ٌة يف ّ
كل جمتمع ،وهذه املكانة �أو املوقع يزداد ويت�سع كما وكيفا� ،إن كان من خالل امل�ساحة التي يحتلها يف
الت�شكيلة االجتماعية املرئية الفاعلة� ،أو من خالل حجم الت�أثري النوعي الذي يحدثه هذا املوقع وي�ؤثر �إيجابا ً على مكانة املر�أة ودورها،
وتختلف هذه الت�أثريات من جمتم ٍع �إىل �آخر ومن زمنٍ �إىل �آخر؛ ح�سب ال�رشوط والظروف املو�ضوعية واملتغيرّ ات على م�ستوى ن�سق
املجتمع وتفاعالته ،و�إ ّن ّ
كل جمتم ٍع يُنتج جتربته اخلا�صة واملحاكية لهذه ال�رشوط واملتوائمة معها.
ٍ
ٍ
ٍ
عد خمتلفة� ،أفرزت جتارب خا�ص ًة للمر�أة
�ص ُ
يف املجتمعات العربية -ب�شكلٍ عام -عانت البنى االجتماعية من �أزمات متعددة على ُ
ٍ
ٍ
إخفاقات متتالي ٍة بتحقيق التنمية ،ونتيج ًة الرتباك امل�رشوع ال�سيا�سي ،ومع
لرتاجعات و�
العربية ،و�ضعتها يف موق ٍع حر ٍج نتيج ًة
ُّ
كل قطرٍ
عربي
حدة الفقر وانعكا�ساته على خمتلف مناحي احلياة؛ �شغل ذلك كثريا ً من املجتمعات العربية ،حتى �أفرد
ٍ
تفاقم ّ
الطبقي والنقا�ش
جتربته اخلا�صة ،بل �أكرث من ذلك؛ فقد تباينت هذه الت�أثريات على بنى اجتماعي ٍة داخل هذه البلدان ،لتعيد النقا�ش
ّ
اجلهوي وتباينات فر�ص التعليم وال�صحة والثقافة.
ّ
مو�ضوعات جزئي ٍة وتفا�صيل عديدةٍ
ٍ
ؤ�س�سات عديدةٌ دولي ٌة وعربي ٌة على
�
م
ا�شتغلت
وقد
العربية،
آة
�
املر
جتربة
زخم
على
ذلك
�أثّر
ٌ
ٍ
عمقت هذه االهتمامات
ك�شفت النقاب عن �
أزمات مركب ٍة تعاين منها املر�أة يف العامل الثالث عموما ً ويف قلب املنطقة العربيةّ ،
ٍ
ٍ
الر�ؤى حول تفكيك م�شكالت املر�أة يف هذا ال�سياق ،وطرحت خططا ً
إ�شكاليات خا�ص ًة وعامة،
وا�سرتاتيجيات وطني ًة ودولي ًة لتعالج �
تحُ
ً
هذا الت�شابه واالختالف ُ
ي�ش ّد �إىل �رضورة البحث وفق منهج الك�شف �أوال عن هوية هذه الأدوار التي تقوم بها املر�أة و دد من خاللها
احليز العام ،وفق جتربتها اخلا�صة .ثانياً :الرتكيز �أكرث على القنوات التي ت�صنعها
على
أثري
�
الت
؛
ثم
ومن
املجتمع،
دورها وح�ضورها يف
ّ
ّ
احليز العام ،من خالل البحث يف الأدوات والإمكانيات وحجم امل�ساهمة واحل�ضور.
املر�أة الفل�سطينية للت�أثري على
ّ
املطلب الأول :جماالت م�ساهمة املر�أة يف املجتمع الفل�سطيني:
يتناول هذا املطلب املوقع الذي حتتله املر�أة يف احلياة العامة ،وكيف تٌ�شرّ ِعن لنف�سها هذا املوقع؛ من خالل �أدوار ٍ رئي�سي ٍة ت�ساهم
بها ،وهذه الأدوار والوظائف العامة واخلا�صة تتعدد بدورها وتختلف من جما ٍل �إىل �آخر ،فنجد ح�ضور املر�أة املكثّف يف تناول الأبعاد
ٍ
االجتماعية والرتبوية والثقافية ،كما يبقى ح�ضورها ال�سيا�سي واالقت�صادي مرتبطا ً بهذه العوامل ،ويرتكز على فعلٍ مع ٍ
وقنوات
ني
ف ُذ املر�أةُ من خاللها �إىل الت�شاركية ال�سيا�سية واالقت�صادية ،والنفاذ �إىل �صنع املجال العام ،م�ستخدم ًة يف ذلك الأدوات املتاحة
تن ُ
واملختلفة ،فالأدوار التي تقوم بها املر�آة على خمتلف ال�صعد؛ هي التي متنحها �أهمي ًة خا�ص ًة وموقعا ً خا�صا ً يجب �أن ي�ؤخذ يف
احل�سبان عند درا�سة و�ضع املر�أة يف الن�سق العام للمجتمع.
الفقرة الأوىل /العمل الن�سوي ب�أبعاده االجتماعية – الرتبوية:
ان�صب على الأدوار الرئي�سية والثانوية للمر�أة ،يف م�شاركتها يف البيئة والبنية ال�سيا�سية واالقت�صادية؛
بالرغم من الزخم الذي
ّ
ي متداخ ٌ
ل تتقاطع عنده الأدوار التقليدية للمر�أة من
مركب قاعد ٌ
ٌ
حيث �أنه بالنظر �إىل الدور الذي تقوم به املر�أة يت�ضح �أنه دور ٌ
جن�سي بعالقتها مع الرجل -باعتبارها �أما ً و�أختا ً وزوج ًة وابنة -مع منظور ٍ
منظور ٍ
اجتماعي يرتكز على �أ�سا�س الفعل
جندري
ٍ
ٍ
ٍ
وامل�ساهمة يف العمل املجتمعي العام واخلا�ص ،وال ميكن الف�صل بني هذه الأدوار ،فالكثري من الك ّتاب والن�ساء اعتمدوا على �أن
ً(((
تعريف عمل املر�أة يف احلياة العامة باعتباره عبئا ً �إ�ضافيا ً مكمال
ولي�س متقاطعا ً مع دورها يف احلياة اخلا�صة ،خ�صو�صا ً فيما يتع ّلق مبوقع املر�أة يف فكرة الأ�رسة و دينامية حياتها.
ّ
بكل طاقتها -يف رعاية بيتها و�أفراد �أ�رستها ،فهي الأم التي تقع على عاتقها م�س�ؤولية تربيةاملر�أة الفل�سطينية مازالت ت�ساهم
أخت وزوجة ،وهذا يجعل الدور الذي
وتوجه اقت�صادياته وتدبّر �ش�ؤونه ،وهي
الأجيال القادمة ،وهي الزوجة التي تدير البيت
بنت و� ٌ
ٌ
ّ
ٍ
ؤ�س�سات تربوي ٍة
تقوم به املر�أة بوظيفتها يف بنية املجتمع من خالل الوحدة الع�ضوية املكتملة يف الأ�رسة ،وما يدور يف فلكها من م�
وتقيد
كبل عمل املر�أة
ّ
متداخل ٍة تبني ن�سقا ً حلياة املجتمع ككل ،وتكون معربا ً عنه ،وعاك�سا ً لل�صعوبات الذاتية واملو�ضوعية التي ت ُ ّ
حدود عالقاتها التفاعلية مع املجتمع.
يف حني تالقت وجهة نظر الن�ساء من خمتلف القطاعات (نا�شطات ،ربّات بيوت ،قيادات جمتمعية و�سيا�سية) مع وجهة نظر
العديد من الك ّتاب ذوي التوجهات الإ�سالمية وال�سلفية حول دور املر�أة الوظيفي واحليوي؛ الذي ال ميكن جتاهله �أو �إغفاله عند تناول
�	1أنظر :عبد الكرمي ّ
بكار ،املر�أة والأ�رسة ،مكتبة الق�صيميhttp://www.saaid.net/book/list.php?cat=6 ،
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� ّأي دور للمر�أة على خمتلف الأ�صعدة وامل�ستويات؛ مهما تعاظم دور املر�أة يف احلياة العامة ،حيث تبقى املر�أة التي حتمل وتلد وتّربّي
بحدوتراعي ،و�أ ّن وظيفتها يف الأ�رسة هي الوظيفة الفطرية التي ال ي�ستقيم جمتم ٌع بدون �أن تكون �سليم ًة و م�ؤدية ،و�أ ّن ذلك
ّ
ذاته -هو م�ساهمة املر�أة يف احلياة العامة(((.
هي �إللي برتبّي وبتبني الأجيال ،و�أكيد راح ي ّدمر البيت والوالد لو ان�شغل �أبوهم و�أمهم عنهم”
“الزم نعرف �إنو املر�أة دورها الأ�سا�سي بالبيت ،لإنو ّ
(((
(ربة بيت من بيت الهيا)
“�أعتقد �إن امل�شكلة لي�ست يف �أ ّن املر�أة لديها دورا ً فطريا ً يتعلق بالإجناب والرتبية؛ بل تكمن امل�شكلة يف �أ ّن املجتمع ال يَعت ُّد وال يرى بهذا الدور
مكمال ً لدور الرجل ،وال يعطي املر�أة حقّ ها بتعظيم دورها هذا ،وحتى على امل�ستوى االقت�صادي؛ فالزوج ُة وربّة البيت تقوم ب�أعمال املنزل مقابل
�أ ّن الرجل �سيكون م�ضطرا ً لدفع نقود مقابل هذه اخلدمات يف حال غابت الزوجة؛ وبذلك؛ تكون ربّة البيت منتج ًة اقت�صاديا ً بدورها املنزيل”
(نا�شطة �سيا�سية ،رفح)(((.
ويرى البع�ض الآخر �أ ّن الأدوار التي ميكن �أن تقوم بها املر�أة خارج �إطار الأ�رسة �إمنا تعود العتبار �أ ّن هذا الدور يخدم الأ�رسة ب�صورةٍ �أو
ب�أخرى ،و�أ ّن خمتلف الوظائف التي ميكن �أن تتقلدها املر�أة خلدمة جمتمعها الأو�سع من دائرة الأ�رسة �إمنا ينعك�س ذلك �إيجابا �أو �سلبا ً
على و�ضع الأ�رسة ولي�س العك�س ،مبعنى� :أنه يعترب �أن عمل املر�أة خارج �إطار الأ�رسة -باعتبارها نواة املجتمع -دورا ً ثانويا ً �إن وجد؛ البد
ين�صب خلدمة املجتمع ومنه الأ�رسة ،وبالتايل؛ جند �أ ّن هذا الإطار ال ي�ؤمن ب�أدوار ٍ.
�أن
ّ
(((
ٍ
قطعية للمر�أة مع دورها الوظيفي داخل الأ�رسة؛ الذي حكمته
اعتبارات اجتماعي ٌة – ثقافي ٌة – بيولوجية .
ٌ
�شك ُ
وكما ت ُ ّ
ل العائلة امللج�أ واحلامي الأ�سا�سي للن�ساء؛ يف نف�س الوقت تُعترب العائلة من�ش�أ �إنتاج نظا ٍم من العادات واملمار�سات
للحيز العام� ،ساهمت
كر�س دورها الإجنابي ،ومتنع �أو ت�سمح بخروجها
ّ
االجتماعية التي تحُ دد موقع املر�أة يف الهرم االجتماعي ،وت ُ ّ
احليز العام وم�شاركة الن�ساء يف
�صعوبة حتديد دور الأ�رسة يف حتديد الأدوار االجتماعية للرجال والن�ساء على تركيز الن�شاطات على ّ
حتولت “الدولة” �إىل جمال الن�شاط الن�سوي
االنتخابات وتعديل القوانني ومناه�ضة الإجراءات التي تُعزز التمييز �ضد الن�ساء ،وهنا ّ
(((
عنف وقهرٍ وا�ضطهادٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وهروب من مواجهة الواقع ال�صعب للمر�أة؛ من
هروب للأمام،
يف
جمتمعي �أو�سع .
ٍ
انفتاح الدور االجتماعي–الرتبوي:
•
لذلك؛ ال ميكن الف�صل بني ال�رشوط املو�ضوعية للمجتمع و�سماته عن دور املر�أة املجتمعي والرتبوي ،بحيث يت�أثّر هذا الدور بطبيعة
املجتمع وتركيبته (الثقافية ،ال�سيا�سية ،الأيدلوجية ،وال�سلوكية) كذلك املمار�سات والعادات والأعراف ال�سائدة؛ والتي من �ش�أنها
�أن متثّل كوابح ل ّأي دور ٍ
جمتمعي �سليمٍ للمر�أة ،فما ميكن �أن تتعب املر�أة يف �صناعته يف تربية النا�شئة يف الأ�رسة ،ي�أتي املجتمع
ٍ
بحمولته الت�أثريية لي�صادر ّ
كل ما مت ّ غر�سه يف نفو�س الأجيال ،كما ميكن �أن تعك�س هذه ال�رشوط نف�سها يف �آليات وتقنيات العملية
الرتبوية نف�سها ،وتدخل يف �صميم دور املر�أة ويحكم ت�رصفاتها ،فال ميكن للمر�أة -مهما كانت درجة انفتاحها و�سالمة تربيتها� -أن
امتدت هذه املهمة لي�ضطلع بها
ع ْد الأ�رسةُ وحدها متلك �صناعة قناعة الأجيال؛ بل
تكون مبن�أى عن ت�أثري املجتمع يف الرتبية ،فلم ت ُ
ّ
تفاعالت املجتمع وال�سيا�سة والإعالم والتكنولوجيا(((.
مما جتد املر�أة نف�سها معه م�ضطرةً �إما للت�ساوق �أو الت�صادم مع هذا الواقع املجتمعي الذي يفر�ض �رشوطه على �أدقّ العمليات
ال�صغرى التي تقوم بها املر�أة داخل �أ�رستها يف وظيفتها املجتمعية ،كما �أ ّن الوظيفة االجتماعية ال ميكن ح�رصها يف م�س�ألة
العامة تنف�صل
الرتبية والأ�رسة؛ بل تن�سحب �أي�ضا ً على الأدوار التي ميكن �أن ت�شارك وت�ساهم يف �صنعها املر�أة ،وتُعترب جز ًء من احلياة
ّ
�	1أحمد مبارك �سامل ،دور املر�أة يف الثقافة الإ�سالمية ،موقع الألوكةwww.alukah.net ،
2

ّ
مركزة ،ربات بيوت ،بيت الهيا ،يونيو .2012
جمموعة

3

جمموعة مركزة ،نا�شطات �سيا�سات ،رفح ،يونيو .2012

5

 -املرجع ال�سابق� .ص23

�	4أنظر� :أفراح بنت علي احلمي�ضي ،دور املر�أة الرتبوي ،امل�أمول واملعوقات ،موقع �صيد الفوائدhttp://www.saaid.net/female/19.htm :
�	6أنظر حول �أثر املتغيرّ ات الدولية والعوملة على الرتبية وعلى الثقافة العربية ،فالح القري�شي� ،أثر العوملة يف املجال التعليمي والرتبوي ،م�ؤ�س�سة الفكر العربي ،بريوت
ّ
القطان للبحث والتطوير الرتبوي،
وحتديات العوملة» ،جملة ر�ؤى الرتبوية ،العدد الع�رشون ،مركز
 .2006كذلك ميكن الرجوع �إىل� :أ�رشف البطران« ،الرتبية العربية
ّ

رام الله – فل�سطني(.)2006
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ٍ
ت�شكيالت جمتمعي ٍة خمتلفة ،بد�أتها
ن�سبيا ً عن دورها اخلا�ص داخل الأ�رسة ،كم�شاركة املر�أة يف معركة اال�ستقالل االجتماعي عرب
ّ
�شكلت –يف احلالة الفل�سطينية -النواة الأويل النطالقة املر�أة نحو االندماج يف ق�ضايا جمتمعها احلياتية،
باجلمعيات اخلريية التي
لتبلور -فيما بعد -مكان ًة جمتمعية .ونتيجة للظرف اال�ستثنائي؛ فقد ن�شطت امل�ؤ�س�سات الن�سائية اخلريية كاجلمعيات ودور الأيتام
ٍ
ّ
املنظمات الفل�سطينية التي
املهني ،وقد ن�ش�أت العديد من
وهيئات �شعبي ٍة للإغاثة ومراكز التدريب والت�أهيل
ومراكز امل�س ّنني
ّ
تعمل على تقدمي اخلدمات االجتماعية للمر�أة ،فمع غياب الدولة والطابع اخلدماتي لهذه الأن�شطة وامل�ؤ�س�سات االجتماعية للمر�أة؛
املوجهة للجماهري الفل�سطينية
�أ�صبحت هذه امل�ؤ�س�سات –تدريجياً -حتمل الطابع ال�سيا�سي ،وت�أثّرت بحالة التن�سيب الكبرية
ّ
وزجها يف عملية الن�ضال الوطني.
ّ
ٍ
ٍ
مما يعني �أنه ال ميكن الف�صل بني م�ضامني العمل االجتماعي للمر�أة لتحديد موقعها مع ما يتداخل معه من �أبعاد خا�صة وعامة،
وهالمية احلدود الفا�صلة بني و�سائل ال�ضبط الر�سمية وغري الر�سمية.
ي�شري “دوركامي” �إىل �أ ّن املجتمعات تنطوي على نوعني من الت�ضامن الآيل الذي مييز املجتمعات التقليدية ويت�سم ب�رضورة �إ�صالح ما
يتميز بال�شفاهة (العرف) �إيل ح ٍد كبري .ثانيها :الت�ضامن الع�ضوي الذي يُعرب ب�شكل
يتم �إف�ساده؛ �سواء �أكان ماديا ً �أو معنوياً ،كما
ّ
�أو ب�آخر عن حتديث املجتمع واجتاهاته نحو الفردية؛ وكذا نحو القوانني املكتوبة ،و�إ ّن تداخل هذه القيود ال ميكن معها احلكم النهائي
على �شكل الت�ضامن ،فكالهما (املر�أة واملجتمع) حتكمهم ازدواجية “التقليدية” و”املعا�رصة” وكالهما غري مكتملٍ ب�صورةٍ نهائية،
ٍ
�صعوبات عديدةً لها ت�أثرياتها على ذاتها ك�شخ�صي ٍة منفردةٍ �أو �أ�رستها كوحدةٍ اجتماعي ٍة حتتاج للتما�سك
وحيث �أ ّن املر�أة هنا تواجه
ٍ
الداخلي ،بالتايل؛ ف�إ ّن ت�أثّر املجتمع بثقافة �أفراده ال يخرج عن دائرة ت�أثري املر�أة باعتبارها نواة الأ�رسة واملجتمع ،فينعك�س ُّ
�رشط عا ٍم
كل
(((
ثم للأ�رسة ،مرورا ً باملجتمع ،و�صوال ً
ّ
بكل املجتمعات التي تت�شابه بنف�س املوروث والن�سق .
على م�ضامني احلياة اخلا�صة للمر�أة؛ ومن ّ
معيار الدميقراطية االجتماعية:
•
بذلك ال ميكن الف�صل -يف � ّأي جمتمع -بني البحث يف دور املر�أة (حتى لو اقت�رص هذا البحث على خ�صو�صية هذا الدور يف بعده
االجتماعي-الرتبوي) عما يحيط باملجتمع ويتغلغله مع م�ضامني قريب ٍة �أو بعيدةٍ من م�ضمون ومعنى الدميقراطية وانعكا�سها
على ممار�سات املجتمع وطرق �إدارة ال�رصاع االجتماعي مبختلف �أ�شكاله ،فك ّلما ابتعدت حياة املجتمع عن مفاهيم وممار�سات
الدميقراطية كلما كان دور املر�أة االجتماعي الرتبوي �ضعيفا ً وحمكوما ً بالعقلية ال�سائدة غري املحكومة ب�أ�س�س دميقراطي ٍة ّ
متكن
املر�أة من خالل هذا الدور من امل�ساهمة يف �صناعة الفعل االجتماعي ككل.
ٍ
ٍ
فغياب الدميقراطية املجتمعية القائمة على ثقاف ٍة ذات بني ٍة مرئي ٍة وا�ضحة ي�ؤثّر على � ّأي دور ٍ ل ّأي وحدة من وحدات هذا املجتمع،
بجني ثمار
إيجابي تقوم به املر�أة لبناء هذه النواة ب�شكلٍ �سليمٍ ي�سمح لها
وتقو�ض � ّأي فعلٍ �
ال�سيما نواته الأ�سا�سية (الأ�رسة)
ّ
ّ
ّ
م�شاركتها من قبل املجتمع ،وهذا ما �أ ّدى �إىل تراجع الدور الطليعي امل�ساهم ب�إيجابية للمر�أة يف العامل الثالث ،بالرغم من ج�سامة
حجم الت�ضحيات والأدوار اخلا�صة التي تقوم بها ،فعدم وجود دميقراطية يُفرغ هذا الدور من حمتواه وم�ضمونه املجتمعي العام(((.
معيار التن�شئة ال�سيا�سية:
•
بو�ضوح يف مو�ضوعة التن�شئة ال�سيا�سية التي ت�ؤدي �إىل دميقراطية ،حيث �أ ّن الواقع ال�سيا�سي ي�ساهم -يف حالة
هذا ما يتج ّلى
ٍ
ت�أزّمه -بغياب التن�شئة ال�سيا�سية ذات الطابع الدميقراطي ،وحيث �أ ّن الثقافة ال�سيا�سية التي يتلقاها املواطن -رجال ً كان �أو
امر�أةً -تعتمد على الثقافة الأبوية الذكورية املتمثّلة يف �سيادة النزعة الع�شائرية والعائلية ،ومتركز ال�سلطة و�صالحية اتخاذ القرار
ويتم جتاهل الأدوار التي تقوم بها املر�أة يف املجتمع والأ�رسة والرتبية ،بالعك�س من ذلك؛ ف�إنّه يجري م�صادرة ّ
كل
يف �أيدي الرجال،
ّ
تقو�ض هذا البناء ،كما تُعترب املر�أةُ يف كثري ٍ من الأحيان جز ًء
ما تبنيه املر�أة يف الأ�رسة ل�صالح الثقافة املجتمعية ال�سائدة؛ التي
ّ
من هذا اخللل ،وال متار�س الدميقراطية يف دورها االجتماعي-الرتبوي ،بل �إ ّن هذا الدور الأخري له خطورةٌ كبريةٌ وم�ساهم ٌة مبا�رشةٌ يف
يتم غر�سها يف نفو�س النا�شئة ،وتت�ساوق املر�أة يف تق�سيم
غياب الدميقراطية عن املجتمع؛ �إذا اعتربنا الدميقراطية ثقاف ًة وممار�س ًة
ُّ
�	1شكري �صابر ،االنتفا�ضة وانعكا�ساتها على و�ضعية املر�أة الفل�سطينية ،درا�سة ميدانية على عينة امل�رشوعات ال�صغرية ،مركز �ش�ؤون املر�أة – غزه ،الطبعة العربية
– اكتوبر � 2002-ص.152

�	2أنظر :مربوك الفالح ،املجتمع والدميقراطية والدولة يف البلدان العربية  -درا�سة مقارنة لإ�شكالية املجمتع املدين يف �ضوء تريّف املدن ،مركز درا�سات الوحدة العربية
 ،بريوت .2002
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ومكوناته الع�ضوية ،والذي يقوم على �أ�سا�س
الدور التقليدي الذي ي�سحب منها �صالحيتها الوظيفية الأ�سا�سية يف املجتمع
ّ
التمييز �ضد املر�أة باعتبارها ال�ضعيفة؛ والتي حتتاج �إىل و�صاي ٍة وال ت�ستطيع اتخاذ القرار؛ حتى يف م�ساهمتها املجتمعية ال�ضيقة:
الأ�رسة(((.
املجتمعي من خالل ت�أثّر املجتمع الفل�سطيني
وميكن البحث عن ت�أثري احلالة ال�سائدة يف الأرا�ضي الفل�سطينية على دور املر�أة
ّ
باعتبارهن كائنا ً من الدرجة الثانية ،ودورها ي�أتي تاليا ً لدور الرجل ،ويف �أحيان كثرية؛ ال ي�أتي ،و�إ ّن كثريا ً من الن�ساء
بالنظرة للن�ساء؛
ّ
(((
�أنف�سهن ال يقتنعن ب�أ ّن عملهن املجتمعي م�ساهمة ،بل يرون يف ت�ضخيم دور املر�أة وتلميعه انتقا�صا ً من �أنوثة املر�أة و�إ ّن التن�شئة
االجتماعية والثقافية ال�سائدة حت�رص دور املر�أة يف وظيفتها كزوج ٍة و�أ ّم ،وغياب الثقافة الدميقراطية ال�سيا�سية؛ كل هذه العوامل
باحليز العام ،و�إ ّن دورها يف الأ�رسة يُعترب من
وغريها جمتمعة -حجبت عن املر�أة دورها الذي ميكن �أن ت�ساهم من خالل �إتقانه وربطهّ
�صميم دورها يف احلياة العامة.
“املر�أة ملها�ش �إال بيتها و�أوالدها وب�س ،وهذا �أح�سن لها” (ربة منزل-بيت الهيا)
وهنا تبدو م�شكلة املر�أة ثالثية الأبعاد ولي�س فقط مزدوجة ،حيث ي�ؤثّر البعد الذي يعتمد على املمار�سة والفهم للدور ،حيث تقع
املر�أة �ضحية البنية االقت�صادية ،و�ضحية البنية االجتماعية الأبوية الذكورية ،وكذلك �ضحي ًة للمر�أة نف�سها؛ التي تخدم النظام
الأبوي واالقت�صادي ال�سيا�سي التابع.
أ�صواتهن المر�أةٍ يف انتخابات� ،أجمعت ربّات
ويف �س�ؤا ٍل لربّات البيوت -خالل جمموع ٍة مركزةٍ -عن �إمكانية �أن تعطي الن�ساء �
ّ
ٍ
ٍ
جمل�س ت�رشيعي؛ فكانت ثلث امل�شاركات “مع” والثلثان
بلدي� ،أما غري ذلك مثل
جمل�س
أنهن ميكن �أن ينتخنب امر�أةً يف
البيوت على � ّ
ّ
يو�ضح �أنه ال ميكن تهمي�ش دور العامل الثقايف
“�ضد” �أما يف الرئا�سة؛ ف�أجمعت امل�شاركات على �أ ّن “املر�أة ال ت�صلح كرئي�سة” مما
ّ
يف البنية االجتماعية الأبوية ،والرتكيز على جدلية وتبادلية العالقة بني الثقايف واالجتماعي  -االقت�صادي  -ال�سيا�سي ،حيث ال
ميكن �إهمال دور الفكر والدين واملعتقدات والرتبية ،وكلُها �أمور ٌ ثقافي ٌة يف البنية االجتماعية-الرتبوية((( وهذا ال ينفي ف�صل الدور
املهم احلفاظ على بع�ض
االجتماعي-الرتبوي عن الثقايف ،كذلك مبا فيه من ت�أثري ٍ وت�أثّرٍ بالو�ضع االقت�صادي وال�سيا�سي ،كما �أنه من
ّ
مفاتيح التفكيك والف�صل واال�ستقاللية لكلٍ من اجلانبني ،والنظر �إىل العالقة بينهما كعالقة ت�أثري ٍ متباد ٍل يف اجتاهني ،ولي�س
معطى �ستاتيكيا ً جاهزاً؛ بل هي ذات طابع
باعتبارها عالق ًة م�ستقيم ًة يف اجتاهٍ واحد ،كما �أنه يجب الأخذ بعني االعتبار �أنها لي�ست
ً
ّ
متحول ،ميكن تغيريها
ديناميكي
والتحكم بها ور�صد تغيرّ اتها(((.
ّ
ال�شكل التايل :يو�ضح �إحاطة دائرة املر�أة بالت�أثّر بالعوامل املرتابطة التي حتيط باملر�أة وت�ؤثّر يف دورها وموقعها:
العوامل
الثقافية

العوامل

دائرة ت�أثر
املر�أة

العوامل
االقت�صادية

العوامل
االجتماعية

1

ميكن الرجوع �إىل :واقع املر�أة الفل�سطينية ،م�ؤمتر �أو�ضاع املر�أة الفل�سطينية الراهنة ،مركز �ش�ؤون املر�أة ،غزه �2007ص.12

3

عادل �سماره ،الفقر ،العمل ،املر�أة� ..ضد املر�أة ،مركز ال�رشق للدرا�سات التنموية والثقافية ،القد�س � ،1996ص.11

�	2أنظر :ملياء �شفيق ،حول ن�ضال املر�أة يف املناطق املحتلة على ال�صعيدين االجتماعي وال�سيا�سي ،جملة املر�أة العربية العدد� .1985 ،2ص.213
�	4أنظر :غازي ال�صوراين ،امل�شهد الفل�سطيني الراهن ،مطبعة الأخوة ،الطبعة الثانية ،غزة� ،2010 ،ص.455 :
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�إ ّن الطفرة التاريخية التي �شهدتها �أوروبا خا�صةً؛ ت�أ�س�ست على ن�ضج التناق�ضات يف املجتمع الإقطاعي بني قوي الإنتاج
ّ
انحل ذلك التناق�ض بتغ ّلب قوي الإنتاج على عالقات الإنتاج ،مما �أ ّدى �إىل ظهور
ال�صاعدة والثورية وعالقات الإنتاج املحافظة ،لقد
الثورة التي �أطلقت �آليات التناف�س احلر ،و�آليات الدميقراطية؛ باعتبارها الآليات الأف�ضل لإطالق طاقات القوى الإنتاجية؛ التي ُعرفت
الحقا ً
بتفجر الثورة العلمية وال�صناعية ،والتي �أ�س�ست لأنظم ٍة اجتماعي ٍة تط ّلبت تدمري العالقات والقيم ال�سابقة ل�صالح �إتاحة
ّ
الفر�صة �أمام م�شاركة املر�أة يف خمتلف جماالت وم�ستويات احلياة((( وكما يقول “طالل عوكل” �إ ّن عملية �إ�سقاط هذا الوعي على
احلالة الفل�سطينية غري ممكنة ،حيث نعرتف مو�ضوعيا ً �أ ّن طبيعة العالقات االجتماعية ال�سائدة -والتي تتميز بالع�شائرية و�ضعف
م�ستويات التطور االقت�صادي خ�صو�صا التنموي الإنتاجي -ال يتيح الفر�صة مل�شاركة املر�أة بالقدر الذي ندركه واقعياً ،غري �أ ّن علينا
االعرتاف ب�أ ّن البعد الوطني املتمثّل بال�رصاع مع االحتالل قد ي ُ ّ
�شكل ال�رشط املو�ضوعي لتنامي دور وم�شاركة املر�أة الفل�سطينية
يف الكفاح ال�سيا�سي واالجتماعي ،و�أي�ضا ً لدفعها نحو تطوير الذات؛ من �أجل التغ ّلب على امل�شكالت االجتماعية التي ت�صدر
عن الواقع االجتماعي من ناحية ،ول�رضورة رفع م�ستوى م�ساهمتها يف التغ ّلب على ال�صعوبات املعي�شية التي تنجم عن طبيعة
وم�ستوى القهر الإحتاليل ،وبالتايل؛ ف�إ ّن امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة يف الن�ضال الوطني واملجتمعي -والتي ت�أ�س�ست على �رشوط
ال�رصاع مع االحتالل من �أجل احلرية واال�ستقالل -قد �ساهمت يف تعزيز فر�ص اخليار الدميقراطي؛ لتكون جز ًء فاعال ً يف الن�ضال الذي
ي�ستهدف الإ�صالح والتغيري على امل�ستوي ال�سيا�سي؛ والحقا ً االجتماعي االقت�صادي(((.
حترر املر�أة والتحرير الوطني؛ كان عامال ً حا�سما ً يف ت�شكيل الن�سوية العربية ،وهو
وي�شري “رجاء بهلول” �إىل �أ ّن التداخل بني ق�ضية ّ
املحتل من خالل �صنع “هوي ٍة وطنية”ٍ
ّ
يجري على �أكرث من �صعيد ،يتمثّل �أكرثها خطورةً يف التداخل بني حماولة ال�شعب مواجهة
تقوم على �أ�سا�س اللغة والقيم والعادات والدين والثقافة ،وبني قيام املر�أة بحمل عبء حماية “الهوية الوطنية” حيث تظهر يف
حب الوطن وتع ّل
مهن االعتزاز باملا�ضي والرتاث والوطن(((.
اخلطاب الوطني �أنها �صانعة الأبطال واملنا�ضلني “ت ُ
ّ
ّ
ر�ضعهن” ّ
الفقرة الثانية :امل�ساهمات االقت�صادية وال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية
ٍ
واملميز الذي لعبته املر�أة يف املجتمع ،وخ�صو�صا ً يف املجتمعات
اعرتاف متزاي ٍد بالدور الطليعي
ما �شهدته العقود الأخرية من وجود
ّ
العربية ،حيث �شهدت هذه الأخرية تغيرّ ٍ
أهم التغيرّ ات االقت�صادية
ات جذري ًة يف بنيتها االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ،ومن � ّ
التحول الذي ح�صل على منط املعي�شة ،حيث يعي�ش معظم ال�سكان يف املناطق احل�رضية ،وكذلك �أي�ضا ً
التحول االقت�صادي
هو
ّ
ّ
وب�شكلٍ �شبه كامل على النمط الر�أ�سمايل �أو اقت�صاد ال�سوق ،ودخول التكنولوجيا احلديثة يف االقت�صاد ،واالنخراط يف �سريورة
العوملة االقت�صادية ،وغريها من اجلوانب.
التحول الدميقراطي ،حيث عادت احلياة
�أما على ال�صعيد ال�سيا�سي؛ فقد �أ ّدى االنفراج ال�سيا�سي �أواخر الثمانينات �إىل بدء م�سرية
ّ
النيابية بعد فرتةٍ طويل ٍة من االنقطاع ،ومت ّ ال�سماح للعمل العلني للأحزاب ال�سيا�سية ،وبد�أ املجتمع املدين يلعب دورا ً ديناميكيا ً
يف احلياة العامة يف املجتمعات العربية ولو ن�سبياً.
�إ ّن ال�سمة الأ�سا�سية بالن�سبة للتغريات التي ح�صلت على واقع املر�أة هو التغيرّ يف الأدوار اجلندرية لها ،حيث بد�أت ت�شغل املر�أة
مواقع مل يكن متاحا ً لها امل�شاركة فيها �سابقاً ،ودخلت املر�أة احلياة العامة بكافّة جوانبها االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية،
ّ
بكل هذه الأبعاد ،حيث بد�أت بامل�شاركة االقت�صادية الفاعلة يف الأن�شطة غري التقليدية
و�أ�صبحت م�ساهم ًة وفاعل ًة وم�شارك ًة
(غري الزراعية) مع العلم ب�أ ّن املر�أة كانت دوما ً فاعال ً اقت�صاديا ً مهما ً يف النمط (الزراعي والرعوي).
ّ
وتدل امل�ؤ�رشات -من منظمات العمل العربية والعاملية -على �أ ّن ن�سبة امل�شاركة يف الن�شاط االقت�صادي قد ت�ضاعفت تقريبا ً عما
(((
ِ
كانت عليه يف ال�سابق،
وتنوعت هذه امل�شاركة لتطال كافة الأن�شطة االقت�صادية التي كانت حكرا ً يف ال�سابق على الرجال .
ّ
1

املرجع ال�سابق.

	2طالل عوكل ،هل امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة حتقّ ق الدميقراطية �أم الدميقراطية حتقق امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ،م�ؤ�س�سة �صوت املجتمع ،ف�رس الدرا�سات
والبحوث .غزه � ،2005ص.29

�	3أنظر� :آمال خري�شة ،امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة بني �أبوية املجتمع ،احلزب ،م�ؤ�س�سة �صوت املجتمع .غزه �.2006ص.31

	4حيث �شاركت املر�أة يف كافة املهن والتخ�ص�صات كالطب والهند�سة والإدارة والتعليم وغريها ،وبذلك تكون املر�أة قد طرقت �أبوابا ً كانت مغلق ًة يف ال�سابق �أمامها،
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�إمكانيات الإ�سهامات االقت�صادية للمر�أة الفل�سطينية� :إ�شكاليات عديدة
•
حيث تعاين املر�أة الفل�سطينية -وما زالت -العديد من الإ�شكاليات ،والتي قد تعود جذور بع�ضها لعوامل مو�ضوعية ،تتمحور
على �سبيل املثال ال احل�رص -باالحتالل و�سيا�سة الإغالق واحل�صار� ،إ�ضاف ًة حلداثة ن�ش�أة “ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية” و�ضعفأمي ٍة؛ وغريها من الإ�شكاليات.
براجمها و�سيا�ساتها االقت�صادية ،مبا تبعه من فقرٍ وبطال ٍة و� ّ
�أما بع�ضها الآخر؛ فتعود جذوره لعوامل ذاتية ،مت�أثرةً بالعادات والتقاليد والثقافة؛ وحتى الدين يف بع�ض الأحيان ،والتي تُ�ضفي
ّ
املنظمات الن�سائية
طابعا ً تف�سرييا ً حلالة الظلم والالم�ساواة التي تلحق بالإناث يف املجتمع الفل�سطيني ،ويف هذا الإطار؛ حتاول
حدة املعاناة التي تعي�شها املر�أة الفل�سطينية،
كغريها من املنظمات الأهلية واحلكومية -اال�ستجابة ملتط ّلبات املرحلة ،وتخفيف ّاملتنوعة؛ والتي قد تكون ذات طبيعة �إغاثية �أو تنموية �أو توعوية ،وغريها من الأ�شكال؛ بهدف التقليل
وذلك من خالل تقدمي اخلدمات
ّ
حدة الفقر ،الأمية ،العنف ،التهمي�ش؛ وغريها من الإ�شكاليات التي تواجهها املر�أة الفل�سطينية.
من ّ
�إ�ضاف ًة �إىل اجلانب التثقيفي والت�شجيعي من قبل املنظمات الأهلية للمر�أة الفل�سطينية ،لالعرتاف بدورها الطليعي يف خدمة
جمتمعها ،جندها قد ا�ضطلعت ب�أعباء احلياة اليومية من خالل م�ساعدة �أُ�رستها يف زيادة املدخول املايل �أو �إن�شائه ،وذلك على
اعتبار �أ ّن الو�ضع االقت�صادي ال�صعب الذي تعي�شه الأرا�ضي الفل�سطينية �أ�سهم يف تزايد �أعداد العاطلني عن العمل من الرجال،
وبالتحديد من كان ي�ستند �أ�سا�سا ً يف دخله على العمل داخل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،فبعد �أن انتهت هذه املرحلة؛ وجد
نف�سه غري َ قادر ٍ على ت�أمني م�صاريف ودخل هذه الأ�رسة ،مما ا�ضطر الن�ساء -يف �أغلب الأحيان� -إىل ولوج جمال العمل
راعي الأ�رسة
َ
مل�ساعدة �
أزواجهن ورعاية �أ�رسهن ،وت�أمني املدخول املايل املالئم ملتط ّلبات احلياة املت�سارعة(((.
ّ
( ملّن قعد زوجي من �إ�رسائيل و�ضاقت حالتنا �إنزلت ا�شتغل بالزراعة �أنا وهو بعد ما ت�ضمنّا �أر�ض زراعية ،و�رصت �أطبخ و�أغ�سل بالليل ،ومن ال�صبح
عاالر�ض ،وحتى بنتي ّ
ّ
مركزة).
بطلت من املدر�سة عل�شان تقعد ت�ساعدين ب�شغل البيت) (ربة بيت ،بيت الهيا ،جمموعة
ّ
بع�ضهن �إال
ت�شكل عن�رصا ً �أ�سا�سيا ً يف التنمية االقت�صادية يف فل�سطني ،ورغم النجاح الذي حالف
وعليه؛ فقد �أ�صبحت املر�أة
ّ
متيزن -يف الغالب -ب�إدارة امل�شاريع
الغنية التي �ساهمت يف �صقل
�أنّهن مررن مبراحل �شا ّق ٍة مليئ ًة بالتجارب
�شخ�صيتهن ،حيث ّ
ّ
ّ
(((
ً
ً
ً
ال�صغرية ،وكذلك التجارة ال�صغرية ،هذا املجال غالبا ما كان مقت�رصا على الرجال؛ كونه حمفوفا باملخاطر والعقبات .
جماالت الإ�سهام االقت�صادي للمر�أة الفل�سطينية-:
•
ّ
ت�شكل نقطة انطال ٍق �سليم ٍة
1.1قطاع الزراعة :ت�شارك املر�أة الفل�سطينية يف قطاع الزراعة ب�شكلٍ وا�س ٍع؛ �إال �أ ّن هذه امل�شاركة ال
لكي ي�صبح �إنتاج املر�أة الزراعي ذا فائدةٍ ب�شكلٍ �أو�سع و�أدوم عليها وعلى اقت�صادها ،وقد يكون ما ينق�ص املر�أة يف هذا املجال
هو معرفتها بكيفية ممار�سة الت�سويق املح ّلي واخلارجي ،فاملر�أة هي التي تزرع وحت�صد وتنتج ،لكنها -يف �أغلب الأحيان -عاجزة
عن الت�سويق املمنهج الذي يدخل يف احل�سابات االقت�صادية الر�سمية ،وهذا يزداد يف املناطق الريفية والقروية ،والتي تُعترب
الزراعة ن�شاطها االقت�صادي الأ�سا�سي ،حيث جند �أعدادا ً كبريةً من الن�ساء يف تلك املناطق يقمن ب�أدوار ٍ هام ٍة يف هذا الن�شاط.
وهذا �أي�ضا ً ما يتطلب وجود غطا ٍء ي�ساعد هذا الدور ويجعله جز ًء من البنية االقت�صادية� ،سيما و�أنه ي�شهد م�شارك ًة هام ًة
للن�ساء.
ّ
ال�صحة والتعليم ،حيث �أ ّن املجتمع
ولعل �أبرز ما ا�ستطاعت املر�أة الفل�سطينية اقتحامه مبجال اخلدمات هو قطاعا
2.2اخلدمات:
ّ
للمزيد من الإي�ضاح حول املر�أة العربية ودورها يف النمو االقت�صادي يف املجتمعات العربية ،ميكن الرجوع �إىل :مليكة الورزايل ،املر�أة العربية يف الألفية الثالثة:

1

والتحديات ،دار البوكمال للن�رش والتوزيع ،مكنا�س� ،2006 ،ص 36 :وما بعدها.
الواقع
ّ

املجموعة املركزة مع ربات البيوت والعامالت يف امل�شاريع ال�صغرية-بيت الهيا -يونيو.2012

	2حيث تبلغ ن�سبة الن�ساء اللواتي يعملن يف التجارة يف قطاع غزة حتديدا ً عرب معرب رفح �أو ما يعرف بـ «جتارة ال�شنطة»  32باملائة ،حيث تتم عملية التجارة من
خالل ال�سفر �إىل م�رص ل�رشاء بع�ض �أنواع املالب�س والأجبان واملعلبات وبيعها يف الأ�سواق ال�شعبية بغزة ،وقد يرجع �إقبال الن�ساء على هذا النوع من التجارة كونه
ال يحتاج �إىل ر�أ�س مال كبري� ،إذ يكفي لإقامة مثل هذه امل�شاريع مببلغ  500دوالر �إىل  1000دوالر ،ت�ستطيع ال�سفر �إىل العري�ش ل�رشاء ما حتتاجه من ب�ضائع وتعود

�إىل غزة يف فرتةٍ وجيزةٍ ال تتجاوز اليومني؛ يف حال كان املعرب يعمل ب�شكلٍ
طبيعي .للمزيد من الإي�ضاح ،ميكن الرجوع �إىل :تقرير القوى االجتماعية واالقت�صادية
ّ
يف قطاع غزة ،معهد درا�سات التنمية ،غزة ،مار�س .2009

دور املر�أة الفل�سطينية يف الت�شاركية ال�سيا�سية واالقت�صادية
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ّ
ليلي رمبا يتطلبه
التحفظات على املهام الوظيفية للن�ساء فيما يتع ّلق بدوا ٍم
يقبل للمر�أة ولوج هذين القطاعني؛ مع بع�ض
ٍ
قطاع ال�صحة.
معظمهن بكليات الرتبية والتمري�ض ،والأغلب يف الرتبية عل�شان يتوظفوا مدرّ�سات” (نا�شطة يف
“عدد الطالبات زاد كتري لكن للأ�سف؛
ّ
(((
املجتمع املدين ،خانيون�س)
3.3التجارة :من املفيد الإ�شارة �إىل �أ ّن م�شاركة الن�ساء يف قطاع التجارة كان ن�سبيا ً ومتغرياً ،حيث كان للن�ساء دورا ً مهما ً يف
حركة التجارة (جتارة ال�شنطة) بني م�رص وقطاع غزة خالل فرتة ال�سلطة ما بعد “�أو�سلو” وحتى انطالق االنتفا�ضة الثانية
ٍ
لفرتات طويلة ،وبالتايل؛ تراجع الدور التجاري للن�ساء يف قطاع غزة ،يف حني
عام  ،2000حيث �أغلق املعرب بني رفح وقطاع غزة
عاد �إىل ال�سطح جمددا ً مع تفاقم �سوء الواقع االقت�صادي وانعدام الدخل؛ حيث ا�ضطرت املر�أة �إىل امتهان البيع يف بقّ االتٍ
�صغريةٍ تن�شئها يف بيتها لتوفري بع�ض الدخل.
توجهات دعم م�شاريع �صغرية للن�ساء من
عمال �إ�رسائيل ،وبعد االنتفا�ضة الثانية� ،صار و�ضع الأ�رس �صعب ،وترافق هال�شي مع ّ
“بعد ما قعدوا ّ
(((
قبل امل�ؤ�س�سات ،ففتحت كثري من الن�ساء بقّ االت” (نا�شطة جمتمعية ،خانيون�س) .
�أوجه الإ�سهام ال�سيا�سي للمر�أة الفل�سطينية:
•
املهمة التي طر�أت على واقع املر�أة العربية ب�شكلٍ عام ،بالرغم من
تُعترب م�شاركة الن�ساء يف احلياة ال�سيا�سية من التغيرّ ات
ّ
ال�سيا�سي ينطوي لي�س فقط على م�شاركة خمتلف جوانب احلياة ال�سيا�سية؛ و�إمنا
توا�ضعه وبطء درجة تغيرّ ه ،حيث �أ ّن الواقع
ّ
�أي�ضا ً امل�شاركة يف �صنع القرار املرتبط بالق�ضايا املجتمعية العامة والق�ضايا اخلا�صة مب�صالح الفئات االجتماعية املختلفة؛ ومن
�ضمنها :املر�أة ،كذلك؛ ف�إ ّن املجال ال�سيا�سي يُعترب الأهم؛ ب�سبب ارتباطه بالأبعاد الأخرى :التعليمية وال�صحية واالقت�صادية؛ التي
تعني املر�أة مبا�رشة.
ّ
فيما يتع ّلق حتديدا ً باملر�أة الفل�سطينية؛ فقد ترافقت -بقدر ٍ �أكرب� -أوجه الإ�سهامات ال�سيا�سية لها مع الت�شكل الكياين ال�سيا�سي
وتبدل
الفل�سطيني ،فالدور -قبل ن�ش�أة املنظمة -متايَزَ ن�سبيا ً عما قبلها ،وكذلك؛ منذ دخول “ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية”
ّ
وتعدد �أبعاده �شهدت تغيرّ ٍ
ات نوعي ًة على طبيعة دور املر�أة وح�ضورها ال�سيا�سي ،فمن املر�أة املنا�ضلة
م�ضامني ال�رصاع ال�سيا�سي
ّ
امل�سي�سة واملح ّزبة� ،إىل املر�أة التي تنتظر تلقّ ي “الكابونة” وامل�ساعدة
وامل�شاركة يف ت�شكيل الوعي والهوية والكيان �إىل املر�أة
ّ
العلنية
التطرق �إىل امل�شاركة ب�أ�شكالها
يتم
االجتماعية ،لكن؛ من املعروف يف التعاطي مع ق�ضية امل�شاركة ال�سيا�سية؛ ف�إنه
ّ
ّ
ّ
الر�سمية والقنوات املتعارف عليها؛ كامل�شاركة يف االنتخابات ويف املراكز القيادية ومراكز الت�أثري املبا�رش يف عملية �صناعة و�صياغة
القرار.
 -1امل�شاركة املبا�رشة من خالل االنتخابات:
بحد ذاته -الوعي ال�سيا�سي ،ويفر�ض على الأحزاب واملر�شحني دعم العنا�رص الن�سائية وال�سعي�إ ّن وجود العملية االنتخابية يُع ّزز
ّ
(((
ال�ستقطابها،
عد م�شاركة املر�أة الفل�سطينية يف االنتخابات
وينمي الثقافة ال�سيا�سية املع ّززة لدور املر�أة يف امل�شاركة حيث ت ُ ّ
ّ
ٍ
كمقيا�س
الت�رشيعية (التي جرت يف � )20/1/1996أحدث �أ�شكال م�شاركتها ال�سيا�سية ،كما ميكن النظر �إىل هذه امل�شاركة
واالجتماعي للمر�أة الفل�سطينية خالل الفرتة ال�سابقة ،وقد جاءت هذه امل�شاركة ب�شي ٍء من احلما�سة التي
ال�سيا�سي
للن�شاط
ّ
ّ
ٍ
�شعارات رفعتها امل�ؤ�س�سات والأطر التي �أيّدت عملية �إجراء االنتخابات ،ت�ؤكد وتدلل على احلاجة املفقودة �إىل
عبرّ ت عن نف�سها يف
ٍ
ٍ
انتخابات ر�سمي ٍة
إ�شكاليات؛ �إال �أنها تُعترب ُ �أول
م�شاركة الن�ساء يف �صنع القرار ال�سيا�سي ،وبالرغم مما �أحاط هذه االنتخابات من �
ٍ
وينتخب الفل�سطينيون -لأول مرة -من ميثلهم يف ال�سلطة ،حيث �شهدت هذه
عرتف بها تُقام داخل الأرا�ضي الفل�سطينية،
ُم
ُ
ٍ
ٍ
ً
ً
ً
االنتخابات �أول م�شاركة ر�سمية من قبل املر�أة الفل�سطينية ،وكانت عامال حا�سما فيها؛ خ�صو�صا مع االنتخابات الثانية . 2006
1
2

جمموعة مركزة ،نا�شطات يف املجتمع املدين ،خانيون�س ،يونيو.2012/
جمموعة مركزة ،نا�شطات يف املجتمع املدين ،خانيون�س ،يونيو.2012/

النجار ،املر�أة والثقافة ال�سيا�سية ،املر�أة يف عراك التغيري ،م�ؤ�س�سة �صوت املجتمع ،غزة.2005 -
�	3أنظر :حممد
ّ
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 -2م�شاركة املر�أة يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية (ر�سمية ،وغري ر�سمية):
1.1امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الر�سمية:
رغم الإ�شكالية التي تعي�شها م .ت .ف (خا�صة بعد �إن�شاء “ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية” وعودة معظم امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية،
وعددٍ كبري ٍ من قياديي ال�شعب الفل�سطيني �إىل الوطن) �إال �أنه ال ميكن ا�ستبعاد احلديث عن و�ضعية املر�أة الفل�سطينية يف هذه
امل�ؤ�س�سة ،حيث ميكن من خاللها تف�سري كثري ٍ من ال�سلوكيات امل ّتبعة جتاه املر�أة الفل�سطينية حالياً� ،إذ ال ميكن ف�صل احلا�رض عن
املا�ضي ،كما ال ميكن القفز عن مراحل �أثّرت يف ت�شكيل هذا الواقع ب�سلبياته و�إيجابياته ،وعليه؛ ف�إ ّن و�ضعية املر�أة احلالية -مبا فيها
من �إخفاقات -لي�ست ابنة هذا احلا�رض ،رغم �أهميته الكربى يف �إ�ضافة مالمح �أخرى �أكرث تعقيدا ً وت�شابكاً ،فقد اتبعت م .ت .ف
يف م�ؤ�س�ساتها ال�سيا�سة نف�سها التي اتبعتها الأحزاب املن�ضوية حتت لوائها� ،إذ تدنّت ن�سبة الن�ساء يف منا�صبها العليا القريبة
من �صنع القرار ،فيما ارتفعت م�شاركتها يف املراكز الأقل �أهمية ،فمثال ً بلغت ن�سبة الن�ساء يف “املجل�س الوطني الفل�سطيني”
عد الأهم يف اتخاذ القرار يف م .ت .ف -بـ 16
 7.5%من �أ�صل  744ع�ضوا ً عام  ،1996فيما ا�ست�أثرت اللجنة التنفيذية -التي ت ُ ّ
ع�ضوا ً من الرجال(((.
2.2امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية غري الر�سمية:
 -1م�شاركة املر�أة يف الف�صائل والأحزاب ال�سيا�سية/
رغم م�شاركة الن�ساء املبكرة يف الف�صائل والأحزاب ال�سيا�سية؛ �إال �أ ّن ذلك مل يرتك �أثرا ً على حت�سني م�شاركتهن ال�سيا�سية� ،إذ
بقيت هذه امل�شاركة �ضعيف ًة باملقارنة مع م�شاركة الرجل ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستبعادها الكبري عن مراكز �صنع القرار يف هذه الأحزاب،
ومنها من كان يتب ّنى فكرا ً تنويريا ً يدعم دمج الن�ساء يف احلياة ال�سيا�سية والعامة ،غري �أ ّن الفجوة ظ ّلت وا�سع ًة بني التنظري والواقع
الفعلي للن�ساء يف الأحزاب التي ينتمني �إليها ،ونظرا ً لطغيان العامل ال�سيا�سي على املراحل التاريخية لل�شعب الفل�سطيني ،مما
التحرر ،فيما مت ّ �إرجاء الق�ضايا الأخرى حلني حتقيق الهدف ال�سيا�سي،
�أ ّدى �إىل حتديد الأهداف واال�سرتاتيجيات وتركيزها حول ق�ضايا
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ً
غري �أ ّن التجربة (ورغم تراجع امل�رشوع الوطني وظهور �أحزاب �سيا�سية جديدة ورمبا �أي�ضا بديلة للأحزاب القدمية) �أثبتت �أ ّن مو�ضوعة
ّ
ظل املرحلة
املر�أة لي�ست مركزي ًة بالن�سبة للأحزاب ،ورمبا هذا يُف�سرّ جانبا ً مهما ً من �أ�سباب انح�سار ن�شاط املر�أة الفل�سطينية يف
ّ
ّ
لكل
ظل غياب ا�سرتاتيجي ٍة وا�ضح ٍة لدى تلك الأحزاب حول و�ضع املر�أة الفل�سطينية ،وعدم حتديد ر�ؤي ٍة وا�ضح ٍة
احلالية ،خا�ص ًة يف
(((
ٍ
حزب على حدة ،وحتديد موقفه من املر�أة ،وحتويل هذا املوقف �إىل برامج و�أجندات عمل على �أر�ض الواقع .
 -2م�شاركة الن�ساء يف املنظمات غري احلكومية/
تُعد م�شاركة الن�ساء الفل�سطينيات يف املنظمات غري احلكومية الأو�سع والأقدم والأكرث تنوعا ً وفعالية ،رغم كل ما ميكن �أن يُقال
ّ
ظل
كما ً وكيفاً .لقد وجدت الن�ساء الفل�سطينيات متنف�سا ً حقيقيا ً يف هذه املنظمات التي ن�ش�أت يف
عن تراجع هذه امل�شاركة ّ
ٍ
حقيقي يف ق�ضاياه وم�شكالته ،على الرغم
وم�شارك
غياب الدولة ،و�أعطتها الفر�صة لإثبات وجودها كمواطن فاعلٍ يف املجتمع
ٍ
ً
من ال�صعوبات املتعددة التي واجهتها الن�ساء النا�شطات يف هذا املجال �سابقا من قبل �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي ،حيث كان
ِ
ٍ
�سيا�سي ،حتمل ق�ضية التحرر الوطني ك�أولوي ٍة �أوىل يف �أجندة عملها ،حتى ذلك الذي �أخذ –
ذات طاب ٍع
ؤ�س�سات
يُنظر لها كم�
ّ
ظاهرياً -طابعا ً اجتماعياً ،كذلك الطفرة التي حدثت على م�ستوى عمل هذه امل�ؤ�س�سات بعد ن�ش�أة “ال�سلطة الفل�سطينية”
لكن تلك امل�ؤ�س�سات
وازدياد عدد تلك امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال املر�أة ،حيث اعترب قناةً للتعبري عن مطالب املر�أة الفل�سطينية،
ّ
	1حتى عام  1997كانت هناك وزيرتان فقط من  25وزيراً� ،أي بن�سبة  ،7%هما ال�سيدة «انت�صار الوزير» (وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية) والدكتورة «حنان ع�رشاوي» (وزيرة

التعليم العايل �سابقاً) وهما وزارتان ارتبطتا تقليديا ً باملر�أة ،ثم خرجت الدكتورة «ع�رشاوي» لتبقى �سيدةٌ واحدةٌ يف موقع وزير ،وعلى اجلانب الآخر؛ نرى �أ ّن ّ
كل

نواب الوزارات هم من الرجال ،كما توجد �سفريةٌ واحدةٌ فقط لفل�سطني يف اخلارج وهي ال�سيدة «ليلى �شهيد» يف فرن�سا ،وقد جاء تعيني ال�سيدة «�شهيد»
يف �أغ�سط�س� /آب  ،1993تتويجا ً ملنا�صب عدة مهمة �شغلتها ال�سيدة «�شهيد» حيث كانت �أول طالب ٍة تر�أ�س «االحتاد العام لطلبة فل�سطني» فرع فرن�سا يف

ال�سبعينات ،ويف عام  1989مت ّ تعيينها من قبل اللجنة التنفيذية لـ م .ت .ف ممثل ًة لها يف �إيرلندا ،ثم هولندا ،ثم الدمنارك ،لتنتهي �أخريا ً
كمفو�ض عام فل�سطني
ّ
يف فرن�سا� .أنظر ،نادر ع ّزت ،املر�أة وامل�شاركة ال�سيا�سية ،مركز درا�سات املر�أة ،بري زيت.1999 ،

�	2أنظر :امل�سالة الوطنية الدميقراطية يف فل�سطني ،م�ؤ�س�سة مواطن لدرا�سة الدميقراطية ،رام الله ،الطبعة الأوىل� .2000 ،ص.65
دور املر�أة الفل�سطينية يف الت�شاركية ال�سيا�سية واالقت�صادية

17

وبالرغم من بع�ض الأدوار ال�ضاغطة واالنت�صارات اجلزئية يف بع�ض الق�ضايا خ�صو�صا ً احلقوقية� -إال �أنها مل متلك القدرة الكافيةللت�أثري على �صناعة القرار ال�سيا�سي ،وبقيت ن�شاطاتها حمدودةً يف هذا النطاق ،فهي جزءٌ من �أزمة املجتمع املدين الفل�سطيني(((.
يت�ضح مما �سبق �أن القنوات الرئي�سية للت�أثري يف �صناعة القرار ال�سيا�سي واالقت�صادي -من خالل املجاالت واحلقول التي ت�ساهم
ّ
تخطي جدار املنع احل�صني ،هذا اجلدار غري املرئي؛ والذي تنادي كل االحزاب وامل�ؤ�س�سات
املر�أة يف بنائها وفعلها -مازالت غري قادرةٍ على
والن�ساء �أنه غري قائم و�أنهم يعملون على اخرتاقه ،لكنه تك ّل�س و�أ�صبح حاجزا ً منيعا ً يحو ُل دون ح�ضور املر�أة يف مكانها الذي
ت�ستحق يف �صنع القرار ،وهذا اجلدار ينبني من موروث “الال�شعور ال�سيا�سي” اجلمعي ،كذلك من الفعل املبا�رش وغياب الفعل
ٍ
جماالت متعددة
الذي يتحمل م�س�ؤوليته املجتمع واملر�أة والدولة .وكما كانت الثورة جماال ً خ�صبا ً للم�شاركة ،وقد اخرتقت املر�أة
ٍ
انت�صارات يف الطريق �إىل �صناعة
املغزى منها هو تقبل املجتمع لها ،بل ودعمه وتعزيزه ،فهذا يوجب �أن تكون املر�أة قد حقّ قت
وحتول هذا الدور
مكتملة،
وغري
ة
حمدود
لكن هذه الفرتة؛ وبالرغم من منو القاعدة التحتية لهذه امل�ساهمة �إال �أنها بقيت
القرار،
ً
ّ
ّ
�إىل �شكالين رمزي� ،أكرث منه مراكم ًة لثقاف ٍة �سيا�سي ٍة م�ستوعب ٍة لدور املر�أة يف �صناعة القرار ،وهذا ما ّ
دل عليه اختبار ال�سلطة،
فقد انتقلت حدود موقع املر�أة من زمن املنظمة �إىل زمن ال�سلطة ،وت�أكد الطابع ال�شكالين لهذه امل�شاركة وحدودها ،فبالرغم مما
وامل�شوه مل�شاركة املر�أة يف �صناعة
قدمته الثورة للمر�أة واملر�أة للثورة؛ مل يتنا�سب ذلك –البتة -مع ما ت�سحقه ،وهذا النمو البطيئ
ّ
ّ
ٍ
التجمع الفل�سطيني ،وبالتايل؛ فهي ق�ضي ٌة عاك�س ٌة لهذه الأزمة
منها
عانى
ة
هوي
أزمة
�
من
ء
جز
كان
واالقت�صادي
ال�سيا�سي
القرار
ً
ّ
ومت�أثّرةٌ بها .فامل�ساهمة غري متنا�سبة مع املوقع من البنية ،فبعد �أن ات�ضحت هوية الدور وقنوات الفعل؛ ي�ستدعي ذلك البحث يف
املوقع لقيا�س مدى التنا�سبية بني الدور والبنية.
ٍ
ٍ
ميكن تلخي�ص امل�ساهمات االقت�صادية وال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية عرب قنوات حمددة مثّلتها يف اجلانب االقت�صادي الدور
الإعايل الذي تتحمل عبئه املر�أة يف كثري ٍ من الأحيان نتيج ًة لعطالة الرجل ،وهو ما �أ�سهمت به ب�شكلٍ ملحوظ ،كذلك انخراطها
يف امل�شاريع ال�صغرية ،كذلك قنوات النفاذ ال�سيا�سي من خالل االنخراط املبا�رش يف العمل احلزبي والنقابي ذي الأبعاد ال�سيا�سية،
وم�شاركتها ال�سيا�سية من خالل االنتخابات (�أنظر ال�شكل التو�ضيحي التايل):
امل�شاركة

االقت�صادية

الدور االعايل
امل�شاريع
ال�صغرية

امل�شاركة

ال�سيا�سية

امل�شاركة يف
االنتخابات
امل�شاركة يف العمل
الن�ضايل واحلزبي

املطلب الثاين :موقع املر�أة من خريطة القوى املجتمعية الفل�سطينية
بالرغم من ت�شابه �أو�ضاع املر�أة يف العامل العربي والعامل الثالث مع املر�أة الفل�سطينية يف الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية
ٍ
أثريات يُحدثها املجتمع والظروف املت�شابهة يف �سياق الرتاجع والتهمي�ش الذي تعاين منه املر�أة
واالجتماعية ،وما يجمع بينهما من ت�
واملجتمع ككل ،كما �أ ّن الإ�شكاليات التي ترافقت مع حقبة اال�ستعمار وفيما بعد بناء دولة اال�ستقالل العربية ،ومعيقات التنمية،
ت�شابهت �إىل ح ٍد كبري ٍ بني خمتلف الأقطار العربية ،وكانت فل�سطني جز ًء منها ،فال تزال املجتمعات العربية تعي�ش زمنا ً حبي�سا ً
للما�ضي ،وال يزال و�ضع املر�أة �شديد الرتاجع ،فما زالت تتعر�ض للكثري من املمار�سات اال�ستبدادية والتهمي�ش ،والأ�سباب كثرية
التطور املحتجز الذي ما زالت تعي�شه املجتمعات العربية ،حيث �أ�سهم هذا الو�ضع يف �ضعف فر�ص
ومتنوعة تُعرب عن طبيعة
ّ
ّ
التعليم ،وارتفاع ن�سبة الأمية يف �أو�ساط املر�أة ،وحرمانها من العمل خارج املنزل ،وعدم م�شاركتها الفعلية يف الإنتاج االقت�صادي
ّ
وكل هذه
وال�ضعف ال�شديد بالن�سبة مل�شاركتها يف العمل ال�سيا�سي العام ،من خالل الأحزاب �أو احلركات ال�سيا�سية القائمة،
العوامل تُعزز حالة فقدان ال�شعور بالذات امل�ستقلة �أو ما يُ�سمى بـ “االغرتاب الذاتي” عند املر�أة(((.
�	1أنظر :عالء �أبو طه وحممد �أبو مطر ،دور املجتمع املدين الفل�سطيني يف �صناعة القرار ،مركز «بال ثينك للدرا�سات اال�سرتاتيجية» غزة� ،أكتوبر .2009
2
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ٍ
ٍ
مفارقات عديدةً نتيج ًة للتداخل احلا ّد
عالقات متغريةً ،وق�ضية املر�أة الفل�سطينية �شهدت
كما �أ ّن التجربة الفل�سطينية �أفرزت
ثم حدود دورها وت�أثريها -كما �أن االعتبارات اخلا�صة بواقع
بني االعتبارات التي تُعنى ب�ش�أن املر�أة وت�ؤثر يف حياتها و�سلوكها -ومن ّ
االحتالل ،وغياب الدولة ،وجتربة اللجوء والثورة ،واملقاومة ال�شعبية؛ �أفرزت �أدوارا ً متعددةً للمر�أة الفل�سطينية ،ومنحها هوي ًة خا�صة،
ٍ
مقو ٍ
و�رشوط را�سخ ٍة تتعامل معها املر�أة؛ ت�ؤثّر وتت�أثر بها.
مات
لكنها لي�ست مثالي ًة �أو مكتملة ،فهي يف حالة �رصا ٍع دائمٍ مع
ّ
الفقرة الأوىل :احلالة الفل�سطينية :دور خا�ص
التحول الدميقراطي يف
حدثت طفرةٌ �أو ثورةٌ يف املفاهيم واملمار�سات املتع ّلقة باملر�أة يف العامل ككل مع بداية ظهور حركات
ّ
�أوروبا والعامل ب�شكلٍ عام ،ووجود ن ُ ٍ
خب ليربالي ٍة دافعت عن املفهوم اجلندري يف التعامل مع املر�أة ،وترافق ذلك مع الثورات يف جمال
العلم والتكنولوجيا ،وانفتاح ال�شعوب على جتارب غريها ،وانت�شار التعليم ،وقد ت ّلقت الدول العربية ودول العامل الثالث ب�شكلٍ
لكن؛ هناك تغريا ً ملحوظا ً على م�ستوى الفهم
أعم الكثري من هذه املوجات؛ مع التباين يف درجة ت�أثريها على هذا املجتمع �أو ذاك،
ّ
� ّ
واملمار�سة؛ خ�صو�صا ً يف اجلانب احلقوقي واالقت�صادي يف التعاطي مع ق�ضية املر�أة ،وقد كان حترير املر�أة يف العامل الثالث مو�ضوعا ً
ٍ
ٍ
تدخلي ٍة وتوزيع �أدوار ٍ وتعزيز
و�سيا�سات
ا�سرتاتيجيات
رئي�سيا ً للعديد من امل�ؤمترات والندوات والربامج الدولية التي عملت على �صياغة
ّ
التطور احلا�صل يف العامل العربي يحكمه اعتباران
ين للبحث عن ال�سبل الكفيلة بنهو�ض املر�أة ،لكن؛ بقي هذا
دور املجتمع املد ّ
ّ
�أ�سا�سيان:
متتد ب�شكلٍ عمودي �إىل قاع املجتمع ،خ�صو�صا ً املر�أة
الأول� :إقت�صار هذه التغريات الطفيفة على نخب ٍة �أو طبق ٍة معين ٍة دون �أن
ّ
التطور احلا�صل يف املدينة �أو احلا�رضة العربية.
الريفية؛ التي بقيت خارج
ّ
الثاين :مل متتد هذه التجميالت لقطار بنية الثقافة املجتمعية العربية القائمة على التمييز وعدم امل�ساواة ،وتعيد البناء
تر�سخت مع مرور الوقت يف ذهن وممار�سة املجتمع ككل.
متيز �ضد املر�أة ،والتي
ّ
التحتي لقوام الثقافة والعادات والتقاليد التي ّ
التطور ،وبالرغم من جديّة بع�ض امل�رشوعات واحلركات؛ �إال �أ ّن املمار�سة الدميقراطية ووجود
لذلك؛ بقي حال املر�أة العربية حبي�س هذا
ّ
نخب �سيا�سي ٍة وع�سكريةٍ
ً
ٍ
اجتماعي جديد -خ�صو�صا يف دولة اال�ستقالل -بقي رهني
النظم ال�سيا�سية املكتملة ،وبناء عق ٍد
ٍ
دميقراطي �سليمٍ يتعاطى مع املتغيرّ ات بعقلي ٍة منفتح ٍة وت�شاركية ،بل على العك�س
عربي
بعينها ،ومل تكن مقدم ًة لبناء جمتم ٍع
ٍ
ٍ
التطورات احلا�صلة يف العامل ب�ش�أن ق�ضية املر�أة؛ قابلها ارتداد ٌ يف العامل العربي لأفكار ٍ �سلفية� ،أ ّدت �إىل املزيد
من ذلك؛ رغم
ّ
التطور احلا�صل يف الغرب مع من ٍو لتيار الإ�سالم ال�سيا�سي يف العامل
من الرتاجع والتدهور يف م�ستوى م�شاركة املر�أة ،حيث ترافق
ّ
العربي؛ والذي يرتكز مبفهومه حول املر�أة �إىل الدور الإجنابي والرتبوي واملنزيل؛ باعتبار �أ ّن املر�أة هي املربية والأم والزوجة التي يُفرت�ض
عمق من تراجع �شكل وحجم امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ،لكن؛ مبراجع ٍة ب�سيط ٍة ملا جرى يف احلالة العربية؛ نلحظ
بها الطاعة ،مما ّ
تناق�ضا ً رئي�سا ً ترافق مع منو تيار الإ�سالم ال�سيا�سي؛ يتعلق بزيادةٍ كبريةٍ يف حجم امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء ،لكن بقيت هذه
باعتبارهن �أ�صواتا ً انتخابي ًة �أحدثت فارقا ً ُمهما ل�صالح الإ�سالم ال�سيا�سي.
الزيادة حبي�سة اال�ستغالل ل�صوت الن�ساء
ّ
ّ
ووطنهن ،وا�ستطعنا �أن ن�صل �إىل كل الن�ساء يف املناطق
دينهن
توعيتهن بق�ضايا
“حركة الإخوان امل�سلمني اهتمت كثريا ً بالن�ساء ،وعملت على
ّ
ّ
ّ
(((
وتو�سع قاعدة الإخوان امل�سلمني” (رجاء احللبي-مدينة غزة)
املهم�شة ،مما كان له �أثرا ً كبريا ً على زيادة
ّ
ّ
بغ�ض النظر عن اخللفية التاريخية
ت�شرتك املر�أة الفل�سطينية مع نظريتها العربية يف الأ�صول امل�شرتكة للتن�شئة االجتماعية؛
ّ
يف امل�سار ال�سيا�سي لأنظمة احلكم �أو التفاوت يف امل�ستوى العلمي لفئ ٍة عن الأخرى� ،أو امل�ستوى االقت�صادي الذي ي�صنفن
نوعي على م�ستوى امل�شكالت وحتديد الأدوار ملواجهتها ،و�إن تفاوتت درجتها من جمتم ٍع لآخر ،لأ ّن هناك
�ضمنه ،حيث هناك ت�شابه
ٌ
ا�شرتاكا ً يف الن�سق القيمي للمجتمعات العربية مرتبطا ً �أحيانا ً بالفهم اخلاطئ والتف�سري امللتب�س لبع�ض الن�صو�ص الدينية،
و�أحيانا ً اخل�ضوع لذات الأعراف والتقاليد والعادات التي ت�ضع املر�أة يف العامل العربي �ضمن �إطار ٍ
موح ٍد باعتبارها تابعا ً للرجل،
ّ
و�أنها ال�ضعيفة التي بحاج ٍة دائم ٍة لو�صاية ورقابة الرجل ،وا�ستمرار تكري�س ثقافة التمييز �ضدها يف ّ
كل جوانب احلياة؛ كامللكية
ّ
وال�سيطرة على و�سائل االنتاج والدخل ،وامل�شاركة يف احلياة الثقافية وممار�سة القوة وال�سلطة ال�سيا�سية ،ويدل على ذلك جميع
التفوق ل�صالح الرجال يف كافّة املجاالت ،وتعك�س تدنيّ م�شاركة املر�أة((( وعدم امل�ساواة خ�صو�صا ً
ت�سجل
امل�ؤ�رشات الإح�صائية التي
ّ
ّ
يف تقارير التنمية الب�رشية ال�صادرة عن العامل العربي؛ والتي تعك�س الو�ضعية ال�صعبة للمر�أة العربية ،وما يُ�ستنتج من تلك
1
2
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التحول الدميقراطي؛ �إال �أ ّن الأرقام بقيت مت�شابه ًة �إىل
التقارير �أنه بالرغم من التغيرّ ات احلا�صلة على م�ساحة امل�شاركة وعملية
ّ
ح ٍد كبري ٍ؛ بالعك�س من ذلك؛ فهي تزداد �سو ًء عن كل �سنة!(((.
بد من التوقّف �أمام الظروف
وعند البحث يف جتربة املر�أة الفل�سطينية ودخولها معرتك امل�شاركة يف احلياة
العامة ونيل حقوقها؛ ال ّ
ّ
ال�سيا�سية والوطنية اال�ستثنائية؛ والتي كان لها دورا ً يف �صنع اخل�صو�صية ،حيث ارتبطت جتربة املر�أة بتجربة احلركة الوطنية
ٍ
ظروف �سيا�سي ٍة ووطني ٍة معقدة ،فمنذ بداية القرن املا�ضي واملر�أة الفل�سطينية ت�شارك يف
الفل�سطينية ،فكلتاهما ن�ش�أتا يف
ٍ
ت�شكيالت خمتلفة ،فقد كان لطبيعة العدوان واالحتالل الإحاليل -القائم على طرد
معركة اال�ستقالل االجتماعي وال�سيا�سي عرب
ال�سكان وفر�ض واقع اللجوء -وقعا ً كبريا ً على املجتمع الفل�سطيني ،فقد مثّلت النكبة �رشخا ً قويا ً يف بنية املجتمع الفل�سطيني،
املخيم -الذي �أوجد �سو�سيوجليا جديدة للمجتمع الفل�سطيني بعد النكبة� -أفرد جتربة املر�أة
فوط�أة اللجوء �أو االحتالل وحالة
ّ
الفل�سطينية.
وكما تقول “�آمال خري�شة”�“ :إن هذه الأر�ضية التي وجدت �أن معظم الن�ساء العربيات ربطن ما بني الن�ضال الوطني من جهة
التطرق �إىل قمع املر�أة االجتماعي خارج �سياق
والن�ضال االجتماعي الن�سوي من جه ٍة �أخرى” و�أ�شارت �إىل �أنه “..من غري املنطقي
ّ
ٍ
�شعب كله فري�سة لال�ستعمار ،بقدر ما هو من ال�سذاجة املطلقة �أن نعترب ن�رص حركات
جمتمعها القومي ،كونها تنتمي �إىل
التحرر الوطني �ضد اال�ستعمار ن�رصا ً مبا�رشا ً للمر�أة وق�ضيتها ،حيث �أن تداخل القمع القومي والطبقي واالجتماعي وت�شابكهما
ب�صورةٍ جدلي ٍة وبنيوي ٍة مع بع�ضهما البع�ض؛ يظهران بو�ضوح يف حالة املر�أة الفل�سطينية”((( ويعطيها مزيدا ً من اخل�صو�صية
ويحملها �أدوارا ً خا�صة ،ناهيك عن حالة االحتالل الفريدة التي ا�ستهدفت �أي�ضا ً
مقومات البناء املجتمعي؛ ولي�س ال�سيا�سي فقط.
ّ
ّ
ً
ً
حترر املر�أة والتحرير الوطني كان عامال حا�سما يف ت�شكيل الن�سوية الفل�سطينية ،وهو يجري على �أكرث
كما �أ ّن التداخل بني ق�ضية ّ
من �صعيد ،يتمثّل �أكرثها خطورةً يف التداخل بني حماولة ال�شعب مواجهة املحتل (من خالل �صنع الهوية الوطنية القائمة على
�أ�سا�س اللغة والقيم والعادات والدين والثقافة) وبني قيام املر�أة بحمل عبء حماية “الهوية الوطنية” حيث تظهر باخلطاب الوطني
باعتبارها �صانعة الأبطال واملنا�ضلني(((.
بالرغم من �أن و�ضعية املر�أة الفل�سطينية اخلا�صة عانت -وما زالت -من تركيبة البنية املجتمعية القائمة على الذكورية والنظام
الأبوي البطريركي ،وت�أثّر املجتمع بتق�سيم �أدوار املر�أة و�إفرادها يف امل�شاركة يف احلياة اخلا�صة دون العامة ،وتكبيلها بقيودٍ ثقافي ٍة
وديني ٍة وجمتمعي ٍة عديدة� ،إال �أ ّن ما يزيد من خ�صو�صية احلالة الفل�سطينية هو ا�ستخدام االحتالل للقيم والتقاليد ال�سائدة بعد
احتالله للأرا�ضي الفل�سطينية خ�صو�صا ً بعد عام  ،1967وا�ستخدام اال�ستهداف املمنهج وال�ضغط والتعذيب مبختلف �أ�شكاله
ٍ
إبعادهن عن الن�ضال ،مما دفع الأهايل للخوف
�ضغط على العائلة ،و�إر�سال ر�سال ٍة للفل�سطينيات بهدف �
�ضد املعتقالت كورقة
ّ
ّ
(((
�
و
املنزل،
نطاق
خارج
حركتهن
وحتديد
الفتيات،
على
وال�ضغط
إبعادهن عن العمل الوطني وال�سيا�سي .
ّ
“�أول م ّرة ان�سجنت فيها كانت يوم مذبحة احلرم الإبراهيمي ،و�أنا مر ّوحة من املدر�سة �رصت �أطب�ش حجار على دورية جنب املدر�سة ،وبعدها
وقعدين من املدر�سة ،وعطول ز ّوجني البن عمي” (نا�شطة
�أبويا اجنن ،وب�س ط ّلعني بعد ما دفع غرامة � 1500شيكل ،ر ّوحني عالبيت و�رضبني ّ
�سيا�سية ،جمموعة مركزة ،رفح).
لزج الن�ساء ملواجهة االحتالل ،حيث اعتربت �أ ّن احلفاظ على العادات
يف املقابل؛ ا�ستخدمت احلركة الوطنية الرموز والتقاليد
ّ
يتم تناول مو�ضوعات العالقات االجتماعية بر�ؤية
والتقاليد ي�ساهم يف �إبراز الهوية الوطنية التي يحاول االحتالل طم�سها ،ومل ّ
تقدمية انتقادية ت�ساهم يف فلرتة العادات والتقاليد ،وتعيد �صياغة �أ�س�س عالقات القوى يف املجتمع ،بل عمدت كافة الف�صائل
قد�سي للعائلة؛ نتيجة دورها
معنى �سيا�سيا ً بطاب ٍع
والقوى لتفعيل امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء وتو�سيع مفهوم املنزل ،و�إعطائه
ٍ
ً
	1ملراجعة تقارير التنمية الإن�سانية للعامل العربي ال�صادرة عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي :ميكن الرجوع �إىل الرابط التايلhttp://www.undp.org/content/ :
undp/en/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2012/03/07/on-women-s-day-remember-our-arab-sisters-amat-al-alim-alsoswa.
html
�	2آمال خري�شة ،امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية بني �أبوية املجتمع و�أبوية احلزب ال�سيا�سي ،م�ؤ�س�سة �صوت املجتمع ،غزة� ،2005 ،ص.32 :
3
4
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نف�س املرجع ال�سابق.

املجموعة املركزة مع الن�ساء املنا�ضالت واملنخرطات يف �أحزاب ،رفح ،يونيو.2012
مركـــز �شـــ�ؤون الـمر�أة –غزة

يف احلفاظ على الهوية الوطنية ،بعد هدم كافة امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية نتيجة االقتالع والتهجري(((.
ال ميكن الف�صل -يف احلالة الفل�سطينية بخ�صو�صيتها -بني احلقل ال�سيا�سي االجتماعي الفل�سطيني عن احلقول العاملية
والإقليمية ،فيما يتع ّلق بطبيعة احلكم ومنافذه ومدى امل�شاركة ال�سيا�سية ملختلف الفئات� ،إال �أ ّن اخل�صو�صية الفل�سطينية
ّ
ظل ح�ضور ٍ
قوي
متثّلت يف غياب الدولة وال�سيادة وامل�ؤ�س�سات القائمة على الرابطة املدنية واملواطنة ،والعمل الطوعي ،ويف
ٍ
لوعي وثقاف ٍة �أبوي ٍة جتد ت�صوراتها البنيوية والثقافية ترب ًة خ�صب ًة لها يف خطاب قوى الإ�سالم ال�سيا�سي ،ويف خطاب املحافظني
ٍ
ّ
ظل عدم �إجناز الربنامج الوطني يف
والي�ساريني الذين عادوا للع�شرية يف معاركهم االنتخابية ،خ�صو�صا ً بعد ن�ش�أة ال�سلطة ،ويف
ينتج بطال ًة وفقرا ً
ّ
واجتماعي
�سيا�سي
ظل واق ٍع
التحرر وا�ستمرار ممار�سات التهديد والتجويع والقتل التي يقوم بها االحتالل ،ويف
ٍ
ٍ
ُ
ٍ
وانزياحا ً نحو الأ�صولية ،ف�إ ّن املر�أة الفل�سطينية بذلك تكون قد خ�ضعت ل�رشوط �أكرث �رصام ًة من مثيالتها العربيات ،حيث جند
مقومات بناء
تفردت بوجود �سلط ٍة ذكوري ٍة يفر�ضها املجتمع وثقافته التقليدية من جهة ،واالحتالل من جه ٍة �أخرى ،ي�رضب
�أنها
ّ
ّ
ٍ
ت�ضحيات يف م�شاركتها للن�ضال الوطني
قدمته من
جمتم ٍع �سليم ،كذلك عانت من �أبوية الأحزاب ،وعدم تنا�سب فر�صها مع ما ّ
مع الرجل.
ٍ
ً
ً
فبالرغم مما متي ّزت به املر�أة الفل�سطينية من دور ٍ ن�شط يف امل�شاركة ال�سيا�سية (قيا�سا بنظريتها املر�أة العربية نظرا خل�صو�صية
واقع ال�شعب الفل�سطيني) �إال �أنها مازالت ت�شرتك معها يف التقدم البطيء على �صعيد نيلها حلقوقها ال�سيا�سية واملدنية
واالجتماعية واالقت�صادية املت�ساوية مع الرجل ،حيث �أ ّن هناك معار�ض ًة قوي ًة يف املجتمع الفل�سطيني تقف عائقا ً �أمام منح
ُ
قر منها يف القوانني ،والتحايل ل�سلبها حقوقها ا�ستنادا ً �إىل منطق الو�صاية وال�سيطرة الذكورية
املر�أة هذه احلقوق �أو تطبيق ما �أ ّ
املتوارث يف عملية التن�شئة االجتماعية ،لأن عملية التن�شئة يف املجتمع الفل�سطيني قائمة على تلقني الفرد جمموع ًة من
القيم واملعايري �إزاء املر�أة؛ م�ستندةً �إىل مفاهيم تُقلل من �ش�أن املر�أة ومكانتها ،وبالتايل؛ تقف عائقا ً �أمام تقدير مكانتها و�أهمية
م�شاركتها.
بتطور املجتمع ويعمل على تفكيك
دميقراطي يُعنى
�سيا�سي
كذلك؛ ت�أثّرت املر�أة الفل�سطينية -دون غريها� -سلبا ً بغياب نظا ٍم
ٍ
ٍ
ّ
ويطور منظوم ًة متكامل ًة من الثقافة التنموية القائمة على فهم
البنى التقليدية والهياكل الع�شائرية والوالءات الع�ضوية،
ّ
وممار�سة �رشوط املواطنة ،وهذا ما يُ�سبب غياب املر�أة على م�ستوى �صنع القرار.
تتفرد املر�أة الفل�سطينية بحال ٍة خا�صة؛ ال ميكن ح�رص هذه اخل�صو�صية �ضمن هذا املقام ،لكن –باملجمل -كانت هذه اخل�صو�صية
و�سع من خيارات م�شاركتها،
ميزت املر�أة الفل�سطينية حتتوي على املعنى ونقي�ضه ،فاالحتالل وطبيعته اخلا�صة يف فل�سطني ّ
التي ّ
ا�ستمرت لعقودٍ �أك�سبت املر�أة الفل�سطينية خربة امل�شاركة يف احلياة العامة ،وغياب الدولة فتح
التي
ال�شعبي
الن�ضال
أ�شكال
و�إ ّن �
ّ
و�سع من مفهوم
مرت به فل�سطني و�سنوات احلرب والعدوان ّ
املجال �أمام ت�أثريات احلركات والأحزاب ،و�إ ّن الظرف اال�ستثنائي الذي ّ
م�شاركة املر�أة ،و�صبغ املر�أة الفل�سطينية ب�صفة “املنا�ضلة” حتى لو مل تخرج من بيتها� ،إال �أ ّن هذه العوامل جمتمع ًة ومنفردةً مل
تكبل حركتها وتطلعاتها ،وهذا ما �أعطى
م�ستوى من احلرية وامل�ساواة ،ومل تتغلب على القيود التي
تقُد املر�أة الفل�سطينية �إىل
ً
ّ
للتجربة فرادتها اخلا�صة.
الفقرة الثانية :م�ساهمة املر�أة يف الن�ضال التحرري
منذ بداية تبلور الهوية الفل�سطينية؛ ت�شارك املر�أة الفل�سطينية يف معركة اال�ستقالل االجتماعي وال�سيا�سي عرب ت�شكيالتٍ
ٍ
مبقومات ال�صمود؛ من خالل م�ساهمتها املبا�رشة وغري املبا�رشة
وفعاليات و�أن�شط ٍة ومواقف و�أدوار ٍ خمتلف ٍة ترفد احلالة الوطنية
ّ
ّ
�شكلت النواة الأوىل
يف العمل الن�ضايل التحرري ،وقد بد�أ العمل املتمايز للمر�أة الفل�سطينية من خالل اجلمعيات اخلريية التي

مرت
النطالقة املر�أة الفل�سطينية نحو االندماج يف ق�ضايا جمتمعها احلياتية؛ لتتبلور فيما بعد -ونتيج ًة للظروف ال�سيا�سية التي ّ
بها فل�سطني� -إىل ب�ؤر ٍ �سيا�سي ٍة عبرّ ت عن نف�سها من خالل االعت�صامات واملظاهرات والعرائ�ض و�أ�ساليب االحتجاج املتعددة منذ
ما قبل العدوان ال�صهيوين((( مبعنى؛ �أ ّن املر�أة الفل�سطينية كانت دليال ً على وجود احلياة يف املجتمع الفل�سطيني ،وكانت �أحد �أهم
مقومات املجتمع واحلياة املدنية وجتلياتها التي زخرت بها فل�سطني من قبل النكبة بعقود.
�أعمدة
ّ
�	1آمال خري�شة ،املرجع ال�سابق.

�	2أنظر :تقوية امل�شاركة ال�سيا�سية واالجتماعية للمر�أة ،م�ؤ�س�سة �صوت املجتمع ،غزة� ،2006 ،ص.14 :
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كان للظروف التاريخية وال�سيا�سية واالجتماعية التي �أملّت بال�شعب الفل�سطيني منذ بدايات القرن ،وحتى وقتنا احلا�رض دورا ً
�أ�سا�سيا ً يف ت�شكيل �شخ�صي ٍة خا�ص ٍة ومتميزةٍ للمر�أة الفل�سطينية ،ولقد �ألقت هذه اخل�صو�صية بظاللها على كافة جوانب
ّ
ٍ
حتدثت عن دور ٍ
خا�ص بارز ٍ للمر�أة الفل�سطينية بد�أت �إرها�صاته
حياة املر�أة ،وجماالت عملها و�أدوارها يف املجتمع،
ولعل بع�ض امل�صادر ّ
ٍ
ً
ن�سائي للفل�سطينيات يف مظاهرة العفولة عام  ،1893حيث خرجت الن�ساء احتجاجا على �إن�شاء �أول
�سيا�سي
ن�شاط
منذ �أول
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
وهن الزلن خلف احلجاب عام
لل�شارع
املنظم
باخلروج
الفل�سطينيات
للن�ساء
ة
مبادر
ل
أو
�
ولعل
الوقت،
ذلك
يف
ة
يهودي
ة
م�ستوطن
ّ
ّ
 1920للم�شاركة يف املظاهرات الوطنية لالحتجاج على �صدور وعد بلفور  ،1917وعلى �سيا�سة االنتداب الربيطاين بت�شجيع الهجرة
ال�صهيونية �إىل فل�سطني(((.
ّ
حتو ٍل يف حياة املر�أة الفل�سطينية ،اذ �شاركت بقوةٍ يف تلك املعركة ال�شعبية ،ووقعت
كما
�شكلت معركة “الرباق” عام  1929نقطة ّ
م�شاركات �أكرث ن�ضجا ً وتنظيما ً مثل :ت�أ�سي�س �أول احتادٍ
ٍ
ن�سائي
قتيالت بر�صا�ص اجلي�ش الربيطاين ،كما تلت هذه امل�شاركات
 9ن�ساء
ٍ
ٌ
ن�سائي ملقابلة املندوب ال�سامي الربيطاين عام  ،1929ثم عقد �أول م�ؤمترٍ
ن�سائي يف القد�س من نف�س
فل�سطيني ،وت�شكيل وف ٍد
ٍ
ٍ
العام(((.
دعت م�شاركة املر�أة يف الن�ضال الفل�سطيني �إىل ت�صعيد هذا الدور الن�ضايل وتنظيمه لتغري الأو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية
التي �أحاطت بها ،خا�ص ًة بعد �أن وجدت نف�سها �أمام م�س�ؤولي ٍة م�ضاعف ٍة ملقاةٍ على عاتقها بعد عمليات الإعدام واالعتقال
ّ
ّ
كل الإمكانيات املتوفرة لديها
فنظمت جهودها وج ّندت
واملطاردة وهدم البيوت التي قامت بها �سلطات االنتداب الربيطاين،
ُ
امل�ستجدة ،فعقدت امل�ؤمتر الن�سائي الذي انبثقت عنه اللجنة التنفيذية جلمعية ال�سيدات العربيات ،ثم �أن�شئ يف
ملواجهة الظروف
ّ
العام نف�سه “االحتاد الن�سائي العربي” يف القد�س ،و�آخر يف نابل�س ،حيث قاما ب�أدوار متعددةٍ اقت�صادي ٍة واجتماعي ٍة وثقافي ٍة ووطني ٍة
متمثل ٍة يف تنظيم املظاهرات وتقدمي االحتجاجات �إىل املندوب ال�سامي ،و�إر�سال الر�سائل �إىل امللوك واحلكام العرب(((.
مع بداية �إرها�صات الن�ضال التحرري الفل�سطيني من قب�ضة اال�ستعمار و�صناعة الهوية و�إبراز م�ضامني احلراك االجتماعي
الفل�سطيني ،وم�شاركة الن�ساء يف خمتلف �أ�شكال الن�ضال التي كانت ت�ضفي �صبغ ًة ت�شاركي ًة وتربز دورا ً طليعيا ً للمر�أة يف
ت�أ�سي�س الكيانية املرتكزة على بني ٍة جمتمعي ٍة نا�ضج ٍة تعرب عن تطلعات �شعبها ب�إيجابي ٍة وتكون �رشيكا ً يف خمتلف املمار�سات،
حيث ال جتد جماال ً ِحكرا ً على الرجال يف هذه البدايات ،بالعك�س من ذلك؛ كانت النخب ال�سيا�سية -وبالرغم من احتكام املجتمع
ّ
العتبارات الأزمة اخلا�صة ،وما خ ّلفته النكبة من دخول ّ
مكوناته يف عملية الن�ضال التي مل ت�ستثنِ �أحداً ،فكان
بكل
كل املجتمع
ّ
جماال ً خ�صبا ً للمر�أة �أن تبدع وت�شارك وت�صنع م�ضامني هذا الن�ضال ،وبلورة مفهوم وممار�سة املقاومة ال�شعبية امل�رشوعة.
كما �أ ّن الأ�شكال التنظيمية كانت تعبريا ً عن ن�ضوج هذا الدور الذي قامت به الن�ساء ،ووعي النخبة وال�سا�سة ب�أهمية هذا الدور،
بقوة نحو �إتاحة الفر�صة للتنظيمات الن�سائية ،وخالل الفرتة من  1948وحتى  1967ن�شطت امل�ؤ�س�سات الن�سائية
حيث االجتاه
ّ
لتتوج
اخلريية كاجلمعيات ومراكز الرعاية االجتماعية ،وامل�شاغل وغريها يف �إغاثة الأ�رس املنكوبة ،و�إعداد املر�أة وت�أهيلها مهنياً،
ّ
ن�ضاالت املر�أة يف هذه الفرتة بت�أ�سي�س “االحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية” والذي �صار -فيما بعد� -أحد �أعمدة منظمة التحرير
وال�سيا�سي بني �صفوف الن�ساء يف املناطق املحتلة وال�شتات،
االجتماعي
عام  ،1965ليكون تنظيما ً �شعبيا ً ن�سائيا ً ي�ضطلع بدوره
ّ
ّ
ٍ
ؤ�س�سات جمتمعي ٍة
وهذا يدلنا على �أ ّن الوعي ال�سيا�سي ن�ش�أ يف �أح�ضان حركة الن�ضال التحرري الفل�سطيني ،ومنا من خالل م�
�أ�صالً ،فيما وفّر �إن�شاء “منظمة التحرير الفل�سطينية” عام  1964بديال ً �سيا�سيا ً
ّ
�شكل مرجعي ًة للحركة الوطنية الفل�سطينية؛
وزجها يف
التي منت يف �أح�ضانها احلرك ُة الن�سوية ،مما جعلها تلتقي مع ا�سرتاتيجية منظمة التحرير الهادفة �إىل ت�سيي�س اجلماهري ّ
(((
الن�ضال الوطني
لكن؛ يف تلك الفرتة؛ وبالرغم من اقتحام املر�أة العمل ال�سيا�سي والكفاحي؛ وبالرغم من انفتاح جمال التعليم؛ وبالرغم من
وجترعت مرارة
خ�صو�صية حالة النكبة التي ع�صفت باملجتمع الفل�سطيني ككل؛ وما �أنتجته حالة اللجوء ،حيث تقا�سمت املر�أة
ّ
3

خديجة حبا�شنة �أبو علي ،م�ؤ�رشات امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة :نظرة خمتلفة ،م�ؤ�س�سة �صوت املجتمع ،غزة� ،2005 ،ص.11 :

5

تقوية امل�شاركة ال�سيا�سية واالجتماعية للمر�أة ،مرجع �سابق� ،ص .13

4

خديجة حبا�شنة �أبو علي ،املرجع �سابق� ،ص.20 :

6

امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية ،م�ؤ�س�سة �صوت املجتمع ،غزة� 2006 ،ص.11
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مركـــز �شـــ�ؤون الـمر�أة –غزة

التهجري الق�رسي الذي مور�س على الفل�سطينيني طيلة فرتة اللجوء من النكبة �إىل النك�سة؛ رغم كل ذلك؛ فقد ا�ضطلعت املر�أة
ب�أدوار ٍ ميدانية.
“كنا نحمل عف�ش البيت كله على ظهورنا ونعرب فيه �أميال لنو�صل للأمان ،وكانوا كل الن�سوان عليهم تدبري الطريق والأكل وال�رشب ،وكنّا
نتنقل بني اخليم نداوي ونولّد ونطبخ ونخبز ونعمل كل �إ�شي ،وكانوا الرجال ي�ساعدونا”( ربة بيت ،بيت الهيا)(((.
كذلك؛ وبالتحاق املر�أة بالأحزاب والتنظيمات واحلركات ال�سيا�سية ،وت�شكيل اجلمعيات والنوادي الن�سائية� ،إال �أ ّن الأحزاب والتنظيمات
تطور هذا الدور ال�سيا�سي للمر�أة ،حيث مل حتتل املر�أة �أية �أدوار قيادية تُذكر ،كما اقت�رص عمل امل�ؤ�س�سات
مل تنظر �إىل �أهمية
ّ
ٍ
ٍ
الن�سائية على الن�شاط االجتماعي ،ومل تكن لها �أية ن�شاطات �سيا�سية م�ؤثّرة.
ً
التطور االقت�صادي
يف
للتفاوت
ا
نظر
وذلك
الفل�سطيني،
كما �أ ّن الن�شاط تفاوت ح�سب املكان نتيجة التوزّع اجلغرايف لل�شعب
ّ
واالجتماعي للمجتمعات العربية امل�ضيفة .الأمر الذي �أثّر -بال�رضورة -على م�ستويات النهو�ض الثوري و�سط التجمعات
الفل�سطينية من بل ٍد لآخر ،من�سوبا ً حلجم التحديات التي واجهها ّ
كل جتم ٍع على حدة(((.
ٌ
ملحوظ يف دور املر�أة يف احلركة التحررية الفل�سطينية مبختلف م�ضامينها االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
حدث تطور ٌ
والثقافية ،فقد برز هذا الدور بجالء �إبّان الهزمية العربية  ،1967حيث فر�ض الواقع اجلديد لفل�سطني بعد النك�سة ،واالحتكاك املبا�رش
ملقومات ال�صمود الفل�سطيني ب�أبعاده االجتماعية� ،صعد ذلك من �أهمية هذه الأبعاد يف مواجهة
مع حالة العدوان امل�ستمرة
ّ
االحتالل ،حيث انخرطت املر�أة الفل�سطينية بقوةٍ يف ميدان العمل العام ،فربزت �صورة املنا�ضلة املقاتلة وال�شهيدة واملعتقلة والأم
املحر�ضة والداعية ال�سيا�سية واملنا�ضلة اجلماهريية والنا�شطة ،و�إ�صدار البيانات وت�شكيل الأطر الن�سوية ذات الأهداف ال�سيا�سية،
ّ
و�شهدت هذه الفرتة تزايدا ً ملحوظا ً يف التحاق املر�أة ب�شكلٍ �أو�سع يف الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية على اختالفها ،وقد ّ
تركز
اهتمام هذه الأحزاب والتنظيمات على حت�شيد دور املر�أة وتعبئته يف �إطار عملية الن�ضال ال�سيا�سي والع�سكري ،كذلك زيادة تكوين
اجلمعيات واملراكز وامل�ؤ�س�سات الن�سائية وتنويع �أعمالها ودورها ،بحيث �أخذت على عاتقها القيام مبهام الداعم وامل�ساند لن�ضال
احلركة ال�شعبية برمتها ،والعمل على التعبئة الن�سائية اجلماهريية والتح�شيد يف �إطار املظاهرات واالحتجاجات(((.
كما �شاركت املر�أة يف ال�صدامات واملعارك مع االحتالل يف الداخل واخلارج :يف معركة الكرامة واجتياح جنوب لبنان  ،1978واحل�صار
كمكملٍ
الإ�رسائيلي لبريوت واجتياح لبنان  ،1981-1982كما كان لن�شاط “االحتاد العام للمر�أة” دورا ً يف �إبراز امل�ضامني االجتماعية
ّ
لدور جت�سيد الكيانية الفل�سطينية مع “منظمة التحرير الفل�سطينية” حيث تق ّلدت املر�أة العديد من الوظائف الإعالمية
والإدارية ،ويف مراكز الأبحاث والأجهزة الأمنية التابعة ملنظمة التحرير الفل�سطينية.
ٍ
تزايد هذا الدور ب�شكلٍ
تنوعت مالمح م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية
ملحوظ �أثناء االنتفا�ضة ال�شعبية يف الأرا�ضي املحتلة ،حيث ّ
ب�أ�شكال الن�ضال املختلفة ،فبالإ�ضافة �إىل الدور ال�سيا�سي والع�سكري كان هناك الدور املجتمعي وامل�شاركة االقت�صادية ،وارتبط
ذلك بارتفاع معدالت التعليم مبراحله املختلفة؛ مبا فيها اجلامعي ،ودخولها جمال العمل يف خمتلف امليادين.
ٍ
العتبارات عديدةٍ جعلت من م�ضامني العمل االجتماعي
برز الن�شاط الن�سوي الفاعل واملرئي يف فعاليات االنتفا�ضة الأوىل نتيج ًة
متيزت هذه الفرتة بنوعية دور املر�أة (كما �سيو�ضح الحقاً).
يف
ّ
مقدمة و�سائل املواجهة املبا�رشة مع االحتالل القائم ،وقد ّ
مرت بها الق�ضية الوطنية ككل ،فقد كانت الفرتة التي �شهدت
ترافق و�ضع املر�أة الفل�سطينية والت�صق بطبيعة املراحل التي ّ
تطورا ً مل�شاركة املر�أة يف الن�ضال الفل�سطيني يطغى عليها الطابع الوطني -ال�سيا�سي -الثوري العام ،مع تواري املطالب ذات
الطابع االجتماعي واحلقوقي للمر�أة الفل�سطينية؛ باعتبار �أ ّن الوقت مل ِ
يح ْن بعد للعمل على ّ
حل هذه امل�شكالت� ،أو الربط بني
ّ
يحل تلقائيا ً جملة امل�شكالت التي تعاين
حتقيق االنت�صار يف الق�ضية الوطنية ،و�أ ّن التخ ّل�ص من االحتالل وحترير فل�سطني �سوف
منها املر�أة على م�ستوى احلقوق والواجبات ،حيث بالرغم من هذا الدور الن�ضايل؛ �إال �أ ّن ال�شعور باالغرتاب وعدم حتقيق الذات للمر�أة؛
ج�سده غياب وت�أجيل الن�ضال االجتماعي �ضد �أبوية املجتمع والثقافة وال�سيا�سة ،وذلك حل�ساب الن�ضال ال�سيا�سي الذي
والذي
ّ
1
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وفرغ طاقتها الكفاحية يف وعائها ال�سيا�سي -الن�ضايل املرتبط بالق�ضية الوطنية ،دون الإدراك والعمل على �أ ّن
ا�ستنزف قدرة املر�أة ّ
الن�ضال االجتماعي جزءٌ من الن�ضال ال�سيا�سي ،و�أ ّن العالقة بينهما جدلي ٌة بنيوي ٌة ال ميكن الف�صل بينهما .ح�سب ال�شكل التايل:
الن�ضال الوطني
ال�سيا�سي

الن�ضال
احلقوقي

الن�ضال
االجتماعي

كان �إن�شاء “ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية” -ك�أحد �إفرازات مناخ الت�سوية الذي فُر�ض على املنطقة والفل�سطينيني -مبثابة
اختبار ٍ
جرَت “منظمة التحرير” خندق
ٍ
حقيقي لقدرة املر�أة على الدمج بني البعدين ،ال �سيما و�أ ّن �أدوات الن�ضال ذاتها قد تغيرّ ت ،و َه َ
وملمو�س
وا�ضح
ٌ
املقاومة والكفاح امل�سلح ،ودخلت احلال ُة الفل�سطينية مل�سار الت�سوية واختبار اجلدارة يف بناء الدولة ،حيث طر�أ تغري ٌ
ٌ
على �شكل ونوعية اخلطاب ال�سيا�سي الفل�سطيني يف تلك الفرتة عنه قبل اتفاق “�أو�سلو” وانطالق عملية الت�سوية.
وهذا ما �أثّر على خمتلف مناحي احلياة الفل�سطينية؛ ومنها دور املر�أة ،ولأهمية تلك الفرتة من تاريخ ال�شعب الفل�سطيني؛ فقد
ّ
تبدل �شكل وم�ضمون
انكبت خمتلف الكتابات على الفح�ص والبحث يف م�شاركة املر�أة الفل�سطينية يف
ظل هذا املناخ ،حيث ّ
ّ
ٍ
با�شرتاطات �سيا�سي ٍة
النظام ال�سيا�سي من منظمة حترير تعتمد �أ�سلوب الكفاح امل�س ّلح �إىل �سلطة وطنية فل�سطينية حمكومة
ٍ
ُم بع ُد الدولة ،ونتيج ًة حل�سا�سية موقع املر�أة؛ وك�شف مدى قدرتها
و�أمني ٍة
واتفاقيات مت ّ توقيعها ،فلم ت ُ
ع ْد هناك ثورةٌ ،كما مل تق ْ
حج ًة لت�أجيل املطلب االجتماعي للمر�أة؛ فقد
على ح�شد الت�أييد واملنا�رصة لق�ضاياها احلقوقية واالجتماعية ،ف�إذا كانت الثورة
ّ
انتهت الثورة ،وهذا ما فتح الباب �أمام املر�أة الفل�سطينية للتعبري عن ذاتها ،لكن ب� ٍ
أدوات وو�سائل ن�ضالي ٍة تنا�سب املرحلة اجلديدة.
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املبحث الثاين :تبلور دور املر�أة الفل�سطينية يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية
ٍ
اقت�صادي معني ،لكنه عبارةً عن جترب ٍة ترتاكم �أحيانا ً وتتناق�ض �أحيانا ً �أخرى ،ينجح حينا ً
مل يكن دور املر�أة رهينا ً
�سيا�سي �أو
بظرف
ٍ
ٍ
�صعب ال�ضبط
ويخ�رس حينا ً �آخر ،يحقق مطلبا ً ويُخفق يف حتقيق �آخر ،يعالج م�شكل ًة لتتفاقم م�شكل ٌة �أخرى ،فهو دور ٌ متحو ٌل
ُ
والتحديد ،لكن ميكن قيا�سه من ح ٍ
ني لآخر؛ مع وجود ا�ستقرار ٍ
ن�سبي يف حجم هذا الدور وت�أثريه ،وميكن التدليل على و�ضعيته وحدود
ٍّ
فعاليته من خالل امل�ساهمات التي يُحدثها ،ومن خالل حجم ت�أثري الظروف املو�ضوعية التي يتعامل معها هذا الدور.
تقدمه
فقد ينطبق ذلك على دور ومكانة املر�أة الفل�سطينية يف بنية املجتمع وال�سلطة ،فهي -من جهة -مرتبط ٌة مبا ميكن �أن
ّ
نف�سها ،كذلك فيما تجُ رب ُ على القيام به وفق ال�رشوط التي يفر�ضها الظرفُ املحيط بها ،فاملر�أةُ الفل�سطينية قد �شاركت
املر�أةُ
ُ
ٍ
جماالت
ب�صناعة الفعل الذي �أوجد لها م�ساح ًة �ضمن خارطة القوى االجتماعية واالقت�صادية ،وا�ضطلعت ب�أدوار ٍ متعددةٍ يف
متعددة ،وراكمت جترب ًة فريدةً؛ �ساعدتها -يف بع�ض االحيان -يف التعبري عن موقعها ،ولفْ ت الأنظار �إىل دورها ،فقد �ساهمت املر�أةُ
العامة للفل�سطينيني ،رغم وجود
مبقومات ال�صمود ،و�شاركت بفعالي ٍة يف احلياة
الفل�سطيني ُة يف تغذية احلالة الفل�سطينية ككل
ّ
ّ
ٍ
انتكا�سات عديدةٍ على م�ستوى الواقع والنتائج ،حيث �شهد و�ضع املر�أة الفل�سطينية تدهورا ً ملحوظا ً وت�أثرا ً كبريا ً ب�أزمات املجتمع
وال�سيا�سة واالقت�صاد.

املطلب الأول :ت�أثري االنتفا�ضة على دور املر�أة الفل�سطينية
خري ما ميكن التدليل من خالله على م�شاركة املر�أة الفل�سطينية يف احلياة العامة وم�شاركتها يف �صناعة احلدث الفل�سطيني؛ هو
الفعل االنتفا�ضي الذي �أبدعه املجتمع الفل�سطيني يف داخل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،فقد كان لدور الفئات املجتمعية
من الأطفال وال�شبيبة والن�ساء دورا ً ملحوظا ً يف االنتفا�ضة ال�شعبية ،وابتداع �أدوات وو�سائل الن�ضال واملقاومة اجلماهريية التي
مثّلت املر�أة جز ًء هاما ً منها ،فقد كان لدور املر�أة الفل�سطينية يف االنتفا�ضة ال�شعبية م�ساح ًة وا�سع ًة للت�أثري ،ولقد لفت هذا
الدور الأنظار ،واكت�سب بع�ض املواقف ال�سيا�سية من الأحزاب واحلركات التي ا�ست�شعرت �أهمية هذا الدور ،كذلك اال�ستهداف
حترر نف�سها من بع�ض املعتقدات ال�سائدة حول عمل
املبا�رش من االحتالل وت�صعيد اعتدائه على الن�ساء ،كما �أنها ا�ستطاعت �أن ّ
املر�أة وم�شاركتها يف احلياة ال�سيا�سية العامة ،و�صورة املر�أة الفل�سطينية ك�شعار ٍ للثورة ،ورمزٍ لل�صمود ،وتعزيز القدرة على البقاء.
معنى �أخالقيا ً على املقاومة الفل�سطينية ال�شعبية املدنية �ضد املحتل،
كذلك على م�ستوى �صدى االنتفا�ضة؛ فقد �أ�سبغت
ً
وكان هذا موقفا ً من الن�ساء الفل�سطينيات عفويا ً خا�ضعا ً لل�رشوط التي كانت تعي�شها االنتفا�ضة؛ باعتبارها انتفا�ض ًة �شعبي ًة
أ�سباب جناح
وحتمل امل�س�ؤولية العامة ،فقد وفّر دور ُ املر�أة �
ترتكز على املجتمع� ،أبانت عن قدرات املر�أة الفل�سطينية يف امل�ساهمة
َ
ّ
االنتفا�ضة يف ك�سب الت�أييد وااللتفاف ال�شعبي حولها ،وكانت نقطة حتو ٍل يف ال�رصاع مع االحتالل ،كما كانت عمودا ً �أ�سا�سيا ً يف
التجمعات الفل�سطينية
البناء االجتماعي امل�ؤ�س�سي؛ الذي ميثل بديال ً عن غياب الدولة ،وكانت جز ًء من جترب ٍة ت�ضامني ٍة عا�شتها
ّ
يف الأرا�ضي املحتلة ،مما جعلها ذلك مو�ضوعا ً رئي�سيا ً ل ّأي م�رشو ٍع يف امل�ستقبل ،كما ميكن التدليل �أي�ضا ً -من خالل هذا املطلب-
على �أهمية وحدود دور املر�أة؛ ح�سب الظروف وال�رشوط املو�ضوعة ملعرفة “�أين” و”كيف” ميكن �أن تنجح املر�أة الفل�سطينية يف �أخذ
لتبدل ال�رشوط والأ�سباب واختالفها
موقعها الطبيعي ،فاالنتفا�ضة الكربى الثانية �-أو ما �أطلق عليه انتفا�ضة الأق�صى -ونتيج ًة
ّ
امل�ستجدة ،مما يُدلل على �أهمية
عن االنتفا�ضة الأوىل؛ التي �شهدت دورا ً ملحوظا ً للمر�أة ،فقد تراجع هذا الدور مع هذه ال�رشوط
ّ
الربط بني ال�سياق العام الذي حتيا فيه املر�أة واملجتمع؛ وبني حدود دورها وجدواه.
الفقرة الأوىل :منوذج االنتفا�ضة الكربى 1987
ما مل يتوقعه قادة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الإ�رسائيلية لدى احتاللهم ال�ضفة الغربية وقطاع غزة عام  ،1967وبعك�س ما ح�صل
من تطهري ٍ
عرقي لأهل البالد الأ�صليني خالل االحتالل الأول ،هو �أن يبقى الفل�سطينيون هذه املرة مت�شبثني ب�أر�ض وطنهم رغم
ٍ
االحتالل .فبعد انت�صارهم يف املواجهة مع اجليو�ش العربية؛ �إال �أنهم ا�صطدموا مبواجه ٍة من نوع خا�ص ،مواجه ٍة مع جمتم ٍع
�ضد املحتل ،وهكذا؛ فتعود جذور انفجار االنتفا�ضة الأوىل عام 1987
قائمٍ ابتدع و�سائل كفاحي ًة للبقاء وال�صمود واملقاومة
ّ
�إىل عقدين من امل�صادرة والنهب واال�ستغالل االقت�صادي واال�ستيطان والقمع الع�سكري املتوا�صل لل�شعب الفل�سطيني يف
ال�ضفة والقطاع .هذا؛ بالإ�ضافة �إىل �رضب العمل الفل�سطيني امل�س ّلح يف لبنان ،حيث كانت �إحدى نتائجه توجيه بو�صلة الثورة
الفل�سطينية �إىل الداخل ،وهي النتيجة التي مل تكن يف ح�سابات ا�رسائيل �آنذاك .ومبا �أ ّن االنتفا�ضة -يف تعريفها العام -هي عم ٌ
ل
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ليتحول �إىل منط حياةٍ
ي مقاو ٌم �شام ٌ
يومي يكون �أ�سا�سه رف�ض واقع االحتالل،
ل ت�شارك فيه كافّة القطاعات ال�شعبية؛
ٍ
جماهري ٌ
ّ
بد من الدور املركزي املناط بالتنظيمات واللجان ال�شعبية التي �أقيمت
�سيا�سي
والعمل على ت�أ�سي�س واق ٍع
اجتماعي بديل ،فال ّ
ٍّ
ٍّ
�أ�سا�سا ً
ّ
�شكلت االنتفا�ضة ال�شعبية منعطفا ً هاما ً يف نوعية وم�ضمون
ل�سد بع�ض حاجات النا�س حتت االحتالل .وهكذا؛ فقد
ّ
ُ
م�شاركة املر�أة الفل�سطينية يف العمل الوطني ،وذلك من خالل العديد من التنظيمات والنقابات والأطر الن�سوية اجلماهريية التي
عدة �سنوات قبل اندالع االنتفا�ضة.
انت�رشت يف ال�ضفّ ة الغربية وقطاع غزة على مدار ّ
املر�أة والعمل النقابي:
•
ٍ
التنظيمات النقابي ُة الفل�سطينية بال�صفة ال�سيا�سية؛ التي طغت على جممل �أعمال النقابات
ت�صطبغ
أن
�
من
ر
مف
ة
ثم
يكن
مل
ُ
ّ
الفل�سطينية بعد هزمية  ،1967حيث كانت مهمتها الأوىل الدفاع عن حرية الوطن يف وجه االحتالل الإ�رسائيلي ،يف حني تراجعت
تتن�صل من الرغبة
الق�ضايا املطلبية /املجتمعية يف خ�ضم ال�رصاع الدائر ،ومل يكن من ال�سهل على املر�أة الفل�سطينية �أن
ّ
نحي جانبا ً املطالبة بحقوقها ،واجتهت �إىل امل�شاركة
اجلماعية يف التعبري عن الق�ضايا الوطنية ،لذلك؛ وجدت نف�سها مدفوع ًة لأن ت ُ ّ
ْ
ّ
وتهمد �إذا همد� -أ ّدى
ن�شط
إذا
�
تن�شطال�سيا�سي
بكل معانيها ،كما �أ ّن ان�ضمام املر�أة املت�أخر للنقابات امللحقة بالعمل
الوطنية؛
ْ
ٍ
لتوجهاتها
خطط � ّأولي ٍة
مينحها الفر�صة لو�ضع
ذلك �إىل حتجيم دورها فيها ،وق ّل�ص من حرية تعبريها عن ق�ضاياها ،كما �أنه مل
ّ
ْ
داخل املجتمع ،فمع االرتباط احلميم بال�سيا�سة -التي من طبيعتها عدم الثبات -كان يختلف ترتيب ق�ضايا املر�أة ومطالبها،
ح�سب الظرف ال�سيا�سي ،وبالتايل؛ مل تتمكن من اال�ستفادة من وجودها داخل التنظيم النقابي و�إر�ساء مطالب حمددة ،ت�سري وفق
ٍ
مدرو�س يرتكز �إىل خ�صائ�ص االحتياجات الأ�سا�سية للن�ساء الفل�سطينيات.
منهج
ٍ
ان�ضمت �إليه املر�أة الفل�سطينية ومار�ست من خالله بع�ض
نقابي
أول
�
الفل�سطينية”
أة
�
للمر
العام
“االحتاد
كان
وقد
تنظيمٍ
ّ
ٍّ
الأن�شطة ،حيث �أعلن “االحتاد” نف�سه منذ البداية �أنه قاعدة من قواعد م.ت.ف.
“ورغم �أ ّن االحتاد جعل من �أهدافه الدفاع عن م�صالح املر�أة الفل�سطينية ملمار�سة حقوقها املادية واملعنوية ،والن�ضال لرفع م�ستواها االجتماعي
ي�ستطع ت�أطري ّ
هن بحاج ٍة حقيقي ٍة لها للدفاع عن م�صاحلهن واالرتفاع
واملعي�شي والثقايف واملهني؛ �إال �أنه مل
ْ
كل الن�ساء الفل�سطينيات الالتي ّ
مب�ستواهن ،بل وقع االحتاد بني �أيدي وجاهاتٍ برجوازية ،تبتعد وتقرتب من الن�ساء الفل�سطينيات الريفيات وربّات البيوت ح�سبما يبتعد �أو يقرتب
املخ�ص�صة للن�ساء يف املجل�س الوطني -وعددها  25مقعداً-
موعد االنتخابات� ،صحيح �أن االحتاد ا�ستطاع �أن ينتزع �أكرث من ن�صف املقاعد
ّ
(((
لكن؛ هل ا�ستطعن حقا ً �أن ينقلن و�أن يعبرّ ن عن الأو�ضاع احلقيقية التي تعي�شها املر�أة الفل�سطينية” (نا�شطة �سيا�سية)
�إ�ضاف ًة �إىل “االحتاد العام للمر�أة” �شاركت املر�أة يف التنظيمات املهنية ،كـ “االحتاد العام للفنانني الفل�سطينيني” و”االحتاد العام
للمعلمني الفل�سطينيني” و”احتاد الك ّتاب” واالحتادات والنقابات املهنية ،والتي تواجدت يف بع�ض الهيئات الإدارية لبع�ض فروعه ،وخال
“احتاد العمال الفل�سطيني” من الن�ساء الفل�سطينيات ،كذلك “احتاد املهند�سني” بينما �شغلت �إحدى احلقوقيات الفل�سطينيات
ع�ضوية الأمانة العامة لـ “االحتاد العام للحقوقيني”� .إن ال�سمة الأ�سا�سية التي تغلب على هذه النقابات جميعا ً هي عدم عنايتها
اجلا ّدة بتو�سيع قاعدة انت�ساب الن�ساء �إىل هذه النقابات� ،أو و�ضع برامج خا�صة بها ،كما مل متثّل يف هيئاتها التنفيذية ،و�إن حدث
ذلك؛ فب�شكلٍ
رمزي(((.
ّ
املر�أة واتخاذ القرار من :1978-1992
•
ّ
ت�شكلت
يف �إطار الن�ضال ال�سيا�سي االجتماعي الثقايف �ضد االحتالل؛ ابتدعت املر�أة الفل�سطينية �أمناطا ً جديدةً للعمل؛ والذي
وتطور يف نهاية ال�سبعينات على �شكل الأطر اجلماهريية الن�سوية
التطوعي،
نواته يف بداية ال�سبعينات من خالل العمل
ّ
ّ
وال�صحفية والزراعية واالحتادات النقابية املختلفة .يف عام  1983كان هناك �أربعة �أطر ن�سائية تمُ ثّل �أربع جهات �سيا�سية ،وقد
�أ�صبحت مدخال ً لتنظيم الن�ساء يف الأطر ال�سيا�سية التي ت�سعى �إىل زيادة الفاعلية وامل�شاركة الوطنية للمر�أة ،ويف عام 1987
واملخيمات ،حيث
�أ�صبح عدد الأطر �ستة ،وقد انتظمت �أعداد ٌ وا�سع ٌة من الن�ساء يف هذه الأطر؛ التي انت�رشت يف املدن والقرى
ّ
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عملت على تقدمي اخلدمات للجمهور الفل�سطيني ،وبذلك حازت على ثقة املجتمع الذي تتواجد فيه.
بو�ضوح يف انتفا�ضة  ،1987فقد لعبت املر�أةُ الفل�سطينية دورا ً رئي�سيا ً يف االنتفا�ضة منذ البداية ،مما
وقد جت ّلت م�شاركة املر�أة
ٍ
لفت نظر املراقبني ،ولوال ذلك ما قيل �إن “امل�شاركة يف االنتفا�ضة كانت �شاملة” وذلك من خالل دورها الفاعل يف ت�شكيل اللجان
ال�صحة والتعليم والرعاية االجتماعية،
ال�شعبية على م�ستوى الأحياء التي كانت تقدم للجمهور اخلدمات املختلفة يف جمال
ّ
وكذلك يف �أ�شكال الن�ضال املختلفة؛ املبا�رشة وغري املبا�رشة ملواجهة االحتالل؛ �أ ّدت هذه املواجهات �إىل اعتقال  433امر�أة ما بني
الأعوام  1967-1990لفرتة ما بني �شهر وم�ؤبد ،هذا بالإ�ضافة �إىل ما يقارب  1000امر�أة تعتقلهم �سلطات االحتالل �سنويا ً ما بني
�ساع ٍة ويو ٍم و�شهر ،كما �أبعدت �سلطات االحتالل خالل الفرتة ذاتها  250امر�أةً وطفل ًة �إىل خارج الوطن(((.
وعي جدي ٍد لدى املر�أة؛ وب�شكلٍ خا�ص؛ فيما يتع ّلق بدورها املجتمعي الهادف �إىل تفعيل دور املر�أة
�ساهمت هذه امل�شاركة يف بلورة
ٍ
دميقراطي يفي مببد�أ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص بني الرجال والن�ساء� ،إ�ضاف ًة �إىل �رضورة م�شاركة املر�أة يف القيادة
يف بناء جمتم ٍع مدينٍّ
ٍّ
ال�سيا�سية؛ �سواء يف الهيئات القيادية للأحزاب �أو يف القيادة الوطنية املوحدة لالنتفا�ضة ،وقد جت ّلت هذه النقا�شات يف م�ؤمتر
االنتفا�ضة وبع�ض ق�ضايا املر�أة الذي �أقامته م�ؤ�س�سة “بي�سان للبحوث” دي�سمرب  ((( 1990ون�ش�أة “مركز �ش�ؤون املر�أة” عام ،1991
كذلك م�ؤمتر “املر�أة :العدالة والقانون” الذي �أقامته م�ؤ�س�سة “احلق” والتعاون مع كافة الأطر وامل�ؤ�س�سات الن�سائية عام  ،1992مما
ٍ
نقا�ش عا ٍم ت�سعى لتلبية مطالب املر�أة؛ نتيج ًة لهذا الدور امللحوظ.
ولّد حالة
كما �شهدت هذه املرحلة ن�شوء عددٍ من املراكز الن�سائية املتخ�ص�صة؛ مثل “مركز الدرا�سات الن�سائية” عام  ،1989و”مركز املر�أة
للإر�شاد القانوين واالجتماعي” عام  ،1991وقد طرحت هذه املراكز ق�ضايا املر�أة االجتماعية ،ودعت �إىل ن�رش الثقافة والتوعية
القانونية بني الن�ساء خا�صة واملجتمع عامة ،وعملت يف جماالت الت�أهيل والتدريب والتوعية.
ال�رصاع على ما مت ّ �إجنازه:
•
�شكلت االنتفا�ضة منعطفا ً جديدا ً
ّ
وكما �أفرزت االنتفا�ضة دورا ً فعاال ً للمر�أة الفل�سطينية وتنظيماتها؛ ف�إنّها -يف نف�س الوقت-
يف ظهور الإ�سالم ال�سيا�سي ،وت�شكيل حركة “حما�س” كف�صيلٍ
التحرر الوطني .ومبا ال ميكن جتاهل
فعا ٍل يف حركة
�سيا�سي جدي ٍد ّ
ّ
ٍّ
ّ
�شكل تناق�ضا ً مع الإجنازات االجتماعية التي بد�أت حتققها املر�أة الفل�سطينية يف الأ�شهر الأوىل
موقفها جتاه ق�ضية املر�أة؛ والذي
تيار حترر املر�أة وتيار �إ�سالمي �أ�صويل يقمع املر�أة يف نف�س الوقت؛ ي� ّؤكد كون االنتفا�ضة الفل�سطينية
من عمر االنتفا�ضة ،فظهور ّ
ظاهرةً مركب ًة حتتاج �إىل �أكرث من درا�س ٍة وحتليل .تقول “رميا حمامي” عن عالقة “حما�س” باملر�أة“ :حتى تتمكن هذه احلركة من تو�سيع
ٍ
�شعارات وطنية ،وهكذا؛ فقد
حولت مواقفها االجتماعية �إىل
و�شق طريقها �إىل حركة
قاعدتها اجلماهريية
ّ
التحرر الوطني؛ فقد ّ
ّ
ا�ستعملت املر�أةَ ك�إحدى الأدوات لتحقيق هذه الأهداف”.
ال يعني ذلك �أ ّن احلركة الإ�سالمية تقف يف وجه تطلعات املر�أة ،كما �أنهم ال يعتربون �أنف�سهم كذلك ،لكن؛ لدى احلركة الإ�سالمية
خمالف لدور املر�أة ومكانتها ،لديه الكثري من التحفّ ظات عما يعتربه تغريبا ً للق�ضايا االجتماعية ،يف دعوةٍ �إىل ما ت�سميه
ٌ
ت�صور ٌ
الأدبيات الإ�سالمية بـ “الأ�سلمة” �أ�سلمة املجتمع و�أ�سلمة ال�سلوك.
وتفن قادة االنتفا�ضة يف ر�سم ال�صورة “الرومان�سية”
االهتمام،
عمل املر�أة الفل�سطينية وح�ضورها يف �ساحة االنتفا�ضة جلب
نّ
حول الإجنازات التي حققتها املر�أة الفل�سطينية من خالل م�شاركتها يف االنتفا�ضة ،لكن دون معاجل ٍة عميق ٍة لتعقيدات وتركيبة
البنية التقليدية البطريركية للمجتمع الفل�سطيني وقيادته ال�سيا�سية بالذات.
وحتول تلك القيود
القاعدي �إبان االنتفا�ضة ال�شعبية الكربى ت�ستوعب دور املر�أة وحتررها من قيود،
كانت �ساحة الفعل الفل�سطيني
ّ
ّ
�إىل مفخرةٍ للمر�أة املنا�ضلة؛ التي جلبت تعاطف املجتمع واحرتامه بفعل دورها الن�ضا ّ
يل ،لكنها مازلت بعيدةً عن الت�أثري يف �صناعة
ّ
�شكلت -بالفعل-
القرار ،حيث كانت املر�أة الفل�سطينية وقود هذه االنتفا�ضة ،لكنها اكتوت بنارها ومل جتنِ ثمارها ،يف الوقت ذاته؛
ّ
بكل حيويته ومدنيته يف مواجهة االحتالل العدواين،
حمط ًة فارق ًة يف التاريخ الفل�سطيني ،والتي �أظهرت املجتمع الفل�سطيني
ٍ
ٍ
�شعبي له �أبعاد ٌ �سيا�سي ٌة وحقوقية.
مك�سب جلبته االنتفا�ضة الفل�سطينية مبجملها كحدث
وقد كان هذا �أهم
ٍ
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م�ؤمتر (االنتفا�ضة وبع�ض ق�ضايا املر�أة االجتماعية) املنعقد بتاريخ  14/12/1990يف القد�س ال�رشيف ،جلنة الدرا�سات الن�سوية -مركز بي�سان ،القد�س.1991 ،

مركـــز �شـــ�ؤون الـمر�أة –غزة

الفقرة الثانية :منوذج االنتفا�ضة الثانية :2000
ٍ
ّ
ال�سيا�سي الفل�سطيني وو�صول النظام �إىل �آفا ٍق م�سدودة ،وعجز “ال�سلطة الفل�سطينية” عن
ظل ا�شتداد �أزمة النظام
يف
ّ
حلٍ
�سيا�سي عاد ٍل لل�شعب الفل�سطيني ،وترافق ذلك مع ت�صعي ٍد منقطع النظري من قبل االحتالل اال�رسائيلي؛ الذي �رضب
حتقيق
ٍ
مقومات �صمود ال�شعب الفل�سطيني ،اندلعت �أحداث “انتفا�ضة الأق�صى” كر ّدة فعلٍ �رسيع ٍة على زيارة “�شارون” للحرم القد�سي،
ّ
رغم �إدراكنا �أ ّن االنتفا�ضة كانت تعبريا ً �شعبيا ً عن عدم الثقة باخليار ال�سيا�سي للنظام الر�سمي لل�سلطة الفل�سطينية ،والذي
تراكم ليُحدث االنتفا�ضة؛ كتغري ٍ
نوعي يف �سياق احلالة ال�سيا�سية واالقت�صادية التي ت�شهدها الأرا�ضي الفل�سطينية؛ والتي
ٍ
ا�ستمرت منذ توقيع اتفاق “�أو�سلو”.
ّ
•

�سمات العمل املقاوم يف االنتفا�ضة الثانية:

امل�سلحة الف�صائلية:
�أوالً :االنتقال من االنتفا�ضة ال�سلمية ال�شعبية �إىل
ّ
ٍ
بقطاعات جمتمعي ٍة وا�سع ٍة لالنخراط يف فعالياتها ،وخفّ فت من
يف بدايات االنتفا�ضة الثانية؛ دفعت “ال�سلطة الفل�سطينية”
التما�س املبا�رش مع احلواجز اال�رسائيلية ،وكان للمر�أة دورا ً رياديا ً يف بدايات االنتفا�ضة؛
القيود لو�صول ال�شباب والفتية �إىل مواقع
ّ
امل�ستمر يف ال�شوارع وامليادين ،رافع ًة �شعارات اال�ستقالل واحلرية من االحتالل ،هذه احلالة اجلماهريية �رسعان
ال�سيما بالتظاهر
ّ
تبددت بعد التقاط حركة “حما�س” وبع�ض القوى امل�س ّلحة الأخرى للحظة ،وتوجيهها لتخرج من �سيطرة “ال�سلطة” باجتاه
ما ّ
حولت االنتفا�ضة من
امل�سار الذي يرى يف هذه
الهبة ال�شعبية قرارا ً للفل�سطينيني بتجاوز اتفاقية “�أو�سلو” ،هذه احلالة �رسعان ما ّ
ّ
“اجلماهريية” و”ال�شعبية” �إىل “امل�س ّلحة” وكان حلركة “حما�س” و”اجلهاد الإ�سالمي” دورا ً قويا ً يف ذلك.
عمار” وقيادة “ال�سلطة” يف بدايتها ،لكن فقدت “ال�سلطة” ال�سيطرة والتقطتها حركة “حما�س”
“االنتفا�ضة انطلقت بقرار ٍ من الرئي�س “�أبي ّ
التي ر�أت يف االنتفا�ضة فر�ص ًة لتقوي�ض نهج “�أو�سلو” ..هذه الرغبة -التي متا�شت مع رغبة اجلمهور الفل�سطيني وحركة حما�س -كانت جاهزةً
لقيادة هذه االنتفا�ضة و�إدارة د ّفتها ،ال �سيما وهي كانت متتلك جي�شا ً من “كتائب
الق�سام” بعدده وعتاده” (رجاء احللبي)(((.
ّ
و�سمي �آنذاك بـ “كتائب
وحلق بهذا الركب باقي القوى والف�صائل؛ مبا فيها حركة “فتح” التي �أعادت ت�شكيل ذراعها الع�سكريُ ،
ٍ
ثم �أدوات قتالي ًة
�شهداء الأق�صى” وما لبثت �أن ت�صاعدت وترية الت�سليح للقوى الفل�سطينية؛ التي و�صلت ّ
حد ابتكار “الهاون” ومن ّ
ٍ
با�ستخفاف من قبل االحتالل الإ�رسائيلي؛ الذي وجد يف ذلك
�أكرث تطورا ً مثل ال�صواريخ حملية ال�صنع ،وذلك -بالطبع -مل يواجه
ذريع ًة قوي ًة لت�صعيد هجماته �ضد الفل�سطينيني ،وا�ستخدام الأ�سلحة الثقيلة؛ مثل :الدبّابات والطائرات والق�صف الع�شوائي
�سهل ذلك على الإ�رسائيليني وحلفائهم ربط
وا�ستهداف القيادات ال�سيا�سية وامليدانية ،وقد ا�ست�شهد الآالف من الفل�سطينيني.
ّ
املقاومة امل�رشوعة لل�شعب الفل�سطيني بق�ضية الإرهاب؛ التي �شهدت زخما ً كبريا ً مع بدايات “انتفا�ضة الأق�صى”.
ثانياً :انف�ضا�ض احلا�ضنة اجلماهريية:
والع�شوائي
العفوي
على عك�س ما �ساد خالل االنتفا�ضة الأوىل من احت�ضان اجلماهري للحالة الثورية الفل�سطينية واالنخراط
ّ
ّ
يف الفعل املقاوم؛ كان انف�ضا�ض اجلماهري الفل�سطينية من حول قيادة االنتفا�ضة الثانية ،والتي اقت�رص فيها دور اجلماهري
الفل�سطينية على م�ساندة الفعل امل�س ّلح عرب ت�شييع جثامني ال�شهداء �أو زيارة بيوت الأ�رسى ،وحتى هذا االنخراط تق ّل�ص حتى
اقت�رص على النخبة احلزبية ،هذا االنف�ضا�ض و�صل ذروته بعد ت�صاعد وترية العنف الداخلي والفلتان الأمني.
ب�س باالنتفا�ضة الأوىل ملن كان اجلنود بيجو عاحلارة يعتقلوا �إبن جارنا كنت ب�أنزل �أخل�صو منهم ،وبا�رضبهم باحلجار؛ هيك
“�أنا ملي�ش بال�سيا�سةّ ،
بعرف�ش لي�ش ،وكنت بحمي �شباب احلجارة ،لكن بانتفا�ضة الأق�صى بعدت نهائيا ،وب�رصاحة؛ �رصت �أخاف من امللثمني؛ لأنيّ م�ش عارفة �أف ّرق بني
املقاوم والقاتل”(ربة بيت  -بيت الهيا)(((.
هذه احلالة �أثّرت –بال�رضورة -على �شكل وحجم ودور املر�أة الفل�سطينية ،فخالل االنتفا�ضة االوىل كانت الن�ساء تنخرط ب�شكلٍ فاعلٍ
ومبا�رش ٍ يف �أحداث االنتفا�ضة ،فكانت تلقي باحلجارة على جيبات اجلي�ش الإ�رسائيلي ،وعندما تاتي �سيارات اجلي�ش اال�رسائيلي العتقال
احد ال�شبان كانت الن�ساء تخرج ب�شكلٍ
للت�صدي لهذه القوة الع�سكرية ،وقد جنحت الن�ساء الفل�سطينيات يف
وتلقائي
عفوي
ٍ
ّ
ٍّ
1
2

رجاء احللبي ،قيادية يف حركة حما�س ،مقابلة ،يونيو.2012

جمموعة مركزة لربات بيوت ،بيت الهيا ،يونيو .2012

دور املر�أة الفل�سطينية يف الت�شاركية ال�سيا�سية واالقت�صادية

29

متكني العديد من ال�شبان من الفرار من اجلي�ش اال�رسائيلي ،وهذا ما تراجع خالل االنتفا�ضة الثانية ،والتي غلب عليها الطابع
الكفاحي امل�سلح ،وتراجع دور املر�أة �إىل الدور امل�ساند؛ فهي �أم ال�شهيد ،زوجة الأ�سري ،مربية املقاومني...الخ .واي�ضا كان انخراط املر�أة
ّ
الفل�سطينية مبا�رشا ً ب�سبب اال�صطدام املبا�رش واليومي مع الإ�رسائيليني �أثناء احتاللهم املبا�رش لقطاع غزة وال�ضفة الغربية قبل
اتفاقية “�أو�سلو” وقدوم “ال�سلطة” وهذا ما مل يتوفر خالل االنتفا�ضة الثانية؛ والتي �أ�صبح اال�صطدام غري مبا�رش �سيما بقطاع
غزة(((.
ثالثا :غياب الربنامج ال�سيا�سي والر�ؤية املوحدة لدى قيادة االنتفا�ضة الثانية:
�سيا�سي ميار�س العمل االنتفا�ضي وفقا ً
مل يتفق �أفراد وقيادات الفعل ال�سيا�سي الفل�سطيني على ر�ؤي ٍة موحدة ،وبات كل تيار ٍ
ٍ
لأجندته ،والتي قد تكون متناق�ضة �أو مت�صادمة �أحيانا مع اجندات �أطراف فل�سطينية �أخرى(((.
رابعا :ات�ساع دائرة التعاطف ال�شعبي الدويل مع الق�ضية الفل�سطينية:
�سهلت من تراجع التاييد ال�شعبي الدويل
�شدة القمع الإ�رسائيلي لالنتفا�ضة الثانية والتغطية الإعالمية القوية لهذه االحداث
ّ
ّ
لإ�رسائيل ،وزادت من االلتفاف حول رغبة الفل�سطينيني وحقّ هم يف �إقامة دولتهم امل�ستق ّلة على حدود  ،1967هذا املناخ الدويل
ّ
وظل الفيتو الأمريكي هو املحدد الرئي�س ل�شكل التعاطي
ال�شعبي الإيجابي مل ينعك�س على امل�ستوى الر�سمي للمجتمع الدويل؛
مع الفل�سطينيني((( بالعك�س من ذلك؛ فقد �أدرجت الكثري من الف�صائل الفل�سطينية �ضمن قوائم الإرهاب الدولية.
بالتايل؛ فربغم هذا الن�ضج الإيجابي يف ال�ساحة الدولية؛ �إال �أن ذلك مل يرتافق مع قوة العامل الذاتي الفل�سطيني؛ والذي �أ�صبح
حد االنق�سام ال�سيا�سي بني ال�ضفة وغزة ،مع �رضورة الإ�شارة �إىل �شكلٍ جدي ٍد من �أ�شكال املقاومة بد�أ
�أكرث ت�شتتا ً و�ضعفا ً و�صل ّ
يطفو على ال�سطح؛ رمبا �أعاد للمر�أة دورا ً -ولو ن�سبياً -يف فعاليات الن�ضال �ضد االحتالل ،حيث بات الكثري من ال�شبان والفتيات
على م�ستوى النخبة ال�شبابية من الذكور والإناث -بعمل �شبكات ت�ضامن دولية مع ال�شعب الفل�سطيني ،وت�صميم ون�رش�صفحات ومواقع عرب ال�شبكة العنكبوتية (الإنرتنت) �ساهم يف حت�شيد الر�أي العام ال�شعبي الدويل ل�صالح الق�ضية الفل�سطينية،
لكن هذا الدور وال�شكل مل يكن ذا ت�أثري ٍ عظيم؛ كونه بقي �أ�سري املبادرات الفردية وغري امل�ؤ�س�سية وخارج �إطار خطة ور�ؤية وا�ضحة
ّ
ومنظمة.
خام�ساً� :ضعف بنية ال�سلطة الفل�سطينية الر�سمية:
ُ
مقرات “ال�سلطة الفل�سطينية” يف ال�ضفة وغزة؛ �أ�ضعفت ال�سلطة الر�سمية ،و�أ ّدى
ب�سبب ممار�سات االحتالل وت�صعيده �ضد
ّ
مهد -بدوره -لربوز ظاهرة الفلتان االمني الحقاً .وهذه -الأخرية -كانت �أبرز عوامل انف�ضا�ض
ذلك لربوز
ال�شلليات والزبائنية؛ مما ّ
ّ
ومهدت لالنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،فقد هدفت �إ�رسائيل من خالل �رضب “ال�سلطة”
النا�س جماهرييا ً من حول االنتفا�ضة،
ّ
وجر احلالة الفل�سطينية �إىل الفو�ضى.
مبا�رشةً -خ�صو�صا يف عملية “ال�سور الواقي” � 2003-إىل �إ�ضعاف “ال�سلطة” و�إنهاكها،
ّ
�أوجه انح�سار وامتداد دور املر�أة يف العمل املقاوم ال�سيا�سي واالقت�صادي:
•
يف �إطار ال�سمات التي ذ ُكرت �سابقاً؛ والتي �ساهمت �-إىل ح ٍد كبري -على �شكل وحجم دور املر�أة الفل�سطينية على امل�ستوى
ال�سيا�سي واالقت�صادي ،ف�إعطاء االنتفا�ضة �سمة الع�سكرة “املقاومة امل�سلحة” �ساهم يف تراجع دور املر�أة يف الفعل املبا�رش
يف االنتفا�ضة ،كما كانت يف فرتة االنتفا�ضة الأوىل ،حيث �أ ّن الدور الرئي�سي للمر�أة تراجع �إىل الدور امل�ساند؛ فهي �أ ّم ال�شهيد
ومربية الفدائي واملقاوم و�أخت وزوجة الأ�سري ،واكتفت الن�ساء بالدور امليداين امل�ساند يف مناطق التما�س بالت�سهيالت اللوج�ستية
للمقاومني ،بينما كانت النخبة الن�سوية ت�ساهم يف االعت�صامات وم�سريات الت�شييع وزيارات �أهايل الأ�رسى.
�أي�ضا ً انف�ضا�ض اجلماهري من حول االنتفا�ضة وقادتها �ساهم يف تراجع دور املر�أة الفل�سطينية ،حيث تفاقمت �أزمة الثقة حول
1

نربا�س ب�سي�سو ،قيادية عن حركة فتح ،مقابلة ،يونيو ،2012مدينة غزة.
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جدوى االنتفا�ضة؛ بعد تفاقم الفلتان الأمني وازدياد معاناة الن�ساء الفل�سطينيات؛ اللواتي فقدن كثريا ً من �أوالدهن وبناتهن و�سبل
عي�شهن.
ّ
ٍ
ٍ
ؤ�س�سات �أهلي ٍة ومدني ٍة تُعنى بحقوق الن�ساء
وقت ن�ضج فيه املجتمع الفل�سطيني بوجود م�
جاءت االنتفا�ضة الثانية يف
�سهلت للمر�أة الفل�سطينية اخلروج من املنزل؛ يف حماول ٍة لتدبّر �أمور بيتها املعي�شية ،والتي �أ�صبحت
الفل�سطينيات ،هذه البيئة
ّ
مهماتها التقليدية ،فمع تراجع دور الرجل يف الإنتاج االقت�صادي؛ واقت�صار دور املر�أة على �إدارة
جانب
من مهامها الرئي�سية� ،إىل
ّ
الدخل -كما كان �إبّان االنتفا�ضة الأوىل -خرجت الن�ساء للبحث عن م�صادر للدخل والعي�ش؛ فاجتهت �إىل امل�ؤ�س�سات الأهلية و�سوق
ٍ
فل�سطينيات ح�صلن على منح ٍة �أو قر�ض ،و�أ�صبحن من �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية� ،ساهم ذلك
العمل ،وهناك مناذج كثريةٌ لن�سا ٍء
تطور ٍ يف بنية املجتمع التقليدية والثقافة
التو�سع مل يكن نتاج
يف تو�سيع هام�ش م�شاركة املر�أة ب�صناعة القرار يف بيتها ،هذا
ّ
ّ
حتررها ،وكان نتاج هذا الهام�ش مزيدا ً من ات�ساع م�ساحة
طريق
يف
الذكورية والبطريركية ،لكن �ضيق احلال كان دافعا ً خلروج املر�أة
ّ
امل�شاركة ال�سيا�سية ،حيث قامت املر�أةُ الفل�سطينية بتج�سيد �أدوار ٍ ن�ضالي ٍة ك�شفت عن قدرةٍ يف التنظيم وال�ضغط واملمار�سة،
حيث �أُتيحت لها بع�ض الفر�ص للتعبري عن مطالبها مبختلف الأ�شكال؛ م�ستغل ًة الظرف الذي �أوجد هام�شا ً ملناورة املر�أة من
ٍ
ؤ�س�سات قاعدي ٍة متثيلية ،فكانت بع�ض االنت�صارات اجلزئية؛ خ�صو�صا ً ما تع ّلق بـ “الكوتا” الن�سوية للن�ساء يف “املجل�س
خالل م�
عمق الفهم
ي
مما
والنقابات،
ؤ�س�سات
�
امل
بع�ض
يف
الن�سائي
التمثيل
وفر�ض
أخرى،
�
وت�رشيع
القوانني
بع�ض
وتعديل
الت�رشيعي”
ُ ّ
ٍ
تراجعات غري م�سبوق ٍة يف خمتلف
با�ستيعاب هذه املتناق�ضات ،فالأرا�ضي الفل�سطينية -منذ انطالق االنتفا�ضة الثانية -ت�شهد
لكن تلك الفرتة هي التي �شهدت بع�ض
املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية واالجتماعية ،وبال�رضورة؛ ت�أثّرت املر�أة بذلك،
ّ
التقدمات يف ق�ضايا املر�أة -ولو جزئية ويف بع�ض الق�ضايا -فحيث انت�رصت املر�أة لبع�ض الق�ضايا؛ �أخفقت وتراجعت يف �أخرى،
ّ
مما يعني �أننا �أمام تركيب ٍة جدلي ٍة حتتوى ال�شيء ونقي�ضه؛ يف تداخلٍ حادٍ بني ّ
كل االعتبارات ،مما ي�ؤكد ذلك على �أنه ال ميكن ف�صل
العوامل التي ت�ؤثر يف دور املر�أة عن بع�ضها البع�ض ،فعملية �إعادة تركيب هذه العوامل بتفاعالتها ب�شكلٍ متالز ٍم يُنتج بنية املر�أة
ويحدد دورها يف الن�سق العام ،وميكن تو�ضيح ذلك ح�سب ال�شكل التايل:

االبعاد

ال�سيا�سية

االبعاد

االقت�صادية

االبعاد

االجتماعية

حتديد دور املر�أة
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املطلب الثاين :املر�أة الفل�سطينية ومناخ الت�سوية ال�سيا�سية:
بتنوع �أ�شكاله
واكبت املر�أة الفل�سطينية التطور على امل�ستويات الإقليمية والدولية يف ق�ضايا ن�رصة حقوق املر�أة ،وامتاز ن�ضالها
ّ
ّ
املحتل؛ الذي يُعيق امل�شاركة ال�سيا�سية للمجتمع ككل ،وتنا�ضل
وا�ستمراره؛ نظرا ً ال�ستمرارية حالة االحتالل ،فهي تنا�ضل �ضد
ٍ
ّ
�سلبي جتاهها يُعيد �إنتاجه املجتمع ذاته.
يف
ظل
من �أجل م�شارك ٍة �سيا�سي ٍة �أو�سع؛ يف
موروث ثقا ٍ
ٍّ
ّ
�شكلت عملية ال�سالم وما تبعها من قدوم “ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية” عام  1994منعطفا ً هاما ً يف حياة ال�شعب
ٍ
ً
لهن �ضمن اخلارطة االجتماعية وال�سيا�سية ،وجنحن �أحيانا و�أخفقن
الفل�سطيني ،حيث حاولت الن�ساء تخ�صي�ص م�ساحة �أكرب
ّ
�أحيانا ً �أخرى ،يف الفرتة التي �أعقبت اتفاق “�أو�سلو” وا�ستالم “ال�سلطة الفل�سطينية” لبع�ض زمام الأمور ،حيث يتم ا�ستبدال
ّ
ظل عمليات الت�سوية اجلارية على
منحى خمتلفا ً يف
برنامج “منظمة التحرير الفل�سطينية” بربنامج “�أو�سلو” ..بد�أ الأمر ي�أخذ
ً

ال�صعيد الفل�سطيني -الإ�رسائيلي� ،إال �أن عدم اكتمال امل�رشوع؛ وعزوف الكثري من الت�شكيالت احلزبية واالجتماعية عن االنخراط
يف م�رشوع الت�سوية ،وانق�سام املجتمع الفل�سطيني ال�سيا�سي بني “مع” و”�ضد” وتعثرّ عملية “الدمقرطة” وقمعها �أحياناً ،وفر�ض
مكبلة ب�رشوط االتفاقيات االنتقالية والقيود الدولية والإقليمية ،و�ضمور القاعدة االجتماعية
�رشوط الت�سوية ،ون�ش�أة “ال�سلطة”
ّ
لل�سلطة((( وقمع احلركات ال�شعبية والوطنية ،ف�إ ّن احلركة الن�سوية -املتطلعة لدور ٍ �أبرز يف م�سار ن�ضالها التاريخي ال�سيا�سي
واالجتماعي -وجدت نف�سها داخل هذه املعمعة التاريخية ال�سيا�سية املف�صلية يف حياة ال�شعب وجتربته� ،أثّر ذلك ب�شكلٍ
�سلبي
ٍّ
كل املتغريات املحيطة �أعاد و�ضعها جمددا ً يف الإرباك بني العمل وفقا ً
على �أولويات احلركة الن�سوية يف فل�سطني؛ خا�ص ًة �أنها ومع ّ
للربنامج االجتماعي �أم الوطني(((.

الفقرة الأوىل :املر�أة وعالقات القوى التي �أنتجتها حالة احلكم يف ال�سلطة الفل�سطينية:
ٍ
أ�سباب متداخل ٍة؛ فقدت املر�أة بداي ًة التنظيم لرت�سيخ مفاهيم وممار�سات امل�شاركة ال�سيا�سية الكاملة للمر�أة،
لعدة �
نتيج ًة
ّ
حيث ذكورية الأحزاب ال�سيا�سية ،وغياب الدميقراطية ،وتغليب الن�ساء للم�صالح ال�سيا�سية على ح�ساب الق�ضايا االجتماعية
والنقابية ،حيث مل تنجح املر�أة الفل�سطينية يف قولبة هذه العالقات اجلدلية يف �إطار ٍ من الو�ضوح امل�ؤ�س�س وال�ضاغط باجتاه بلورة
ٍ
إ�شكاليات �سيا�سي ٍة حول الإجماع،
ر�ؤية ن�سوية فل�سطينية متزج بني البعدين يف ن�ضالها ،كذلك ما رافق ن�ش�أة “ال�سلطة” من �
واقت�صادي ٍة حول املوارد والقدرات ،كذلك �سيا�سات التمويل؛ التي �أربكت ح�سابات املر�أة الفل�سطينية ،والتي فر�ضت -بدورها� -أجندة
امللحة ،و�إن جتاوبت ن�سبيا ً �إال �أنها بقيت �شكلي ًة ال تدخل يف مف�صل حياة املر�أة
عملٍ ال تتطابق مع حاجاتها ومطالبها ال�رضورية
ّ
وعالقاتها باملجتمع ال�سيا�سي ،كذلك؛ واكب ذلك انهيار املع�سكر اال�شرتاكي ،و�ضمور الي�سار الفل�سطيني؛ الذي كان من �أبرز
الت�شكيالت ال�سيا�سية؛ والذي �أوجد م�ساح ًة يف براجمه للبعد االجتماعي ،فوجدت املر�أة نف�سها �أمام حت ٍد �أكرب من قدرتها املتاحة
ّ
ّ
ت�شكل النظام
ظل
لركوبه ،ووقفت الإ�شكاليات القدمية واملتجددة حائال ً �أمام انفتاحها نحو ف�ضا ٍء �أو�سع للمناورة واحل�ضور يف
ال�سيا�سي اجلديد.
�شهد املجتمع الفل�سطيني حراكا ً �سيا�سيا ً كبريا ً قُبيل وبعد ت�أ�سي�س “ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية” حيث بد�أ ت�شكيل الهياكل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
انتخابات رئا�سي ًة وت�رشيعي ًة لأول مرة عام 1996
و�سلطات حملية ،كما �شهدت تلك الفرتة
إدارات
وزارات و�
الر�سمية الفل�سطينية من
�سلطات عام ٌة تنفيذي ٌة وت�رشيعي ٌة وق�ضائية ،هذا احلراك �أوجد الأر�ضية لتحرير امل�صالح ملجمل القوى االجتماعية؛ مبا
((( و�أقيمت
ٌ
ّ
يت�شكل يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وقد اتخذت
لهن يف احلياة ،والربنامج الذي بد�أ
بحثهن عن دور ٍ ومكان ٍة
فيها الن�ساء� ،إنطالقا ً من
ّ
ّ
“ال�سلطة” بع�ض الإجراءات العملية لتعزيز وم�ساندة ق�ضايا املر�أة؛ متثّلت يف ت�شكيل دوائر املر�أة الفل�سطينية يف الوزارات والدوائر
احلكومية ،وت�شكيل �إطار ٍ
تن�سيقي -طاقم �ش�ؤون املر�أة -من �أجل �ضمان ح�ضور الن�ساء يف الأجهزة احلكومية والوزارية،
ن�سوي
ٍّ
ٍّ
ويف مواقع اتخاذ القرار ،ثم ت�شكيل وحدة املر�أة والرجل يف “دائرة الإح�صاءات املركزية الفل�سطينية” عام  ،1996بغر�ض توفري
الإح�صائيات والبيانات حول واقع املر�أة الفل�سطينية ،والحقاً؛ ت�شكيل وحدة املر�أة يف “املجل�س الت�رشيعي” بهدف تطوير الأو�ضاع
1

للمزيد :جميل هالل ،النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد الت�سوية ،درا�سة حتليلية ،م�ؤ�س�سة مواطن.1998 ،

عواد ،دور املنظمات الن�سوية الفل�سطينية يف تفعيل امل�شاركة ال�سيا�سية يف الفقرة ( ،)2000-2006ر�سالة لنيل درجة املاج�ستري ،جامعة النجاح،
�	2أنظر :وفاء ّ
فل�سطني-نابل�س ،دي�سمرب � .2008ص.112

�	3أنظر حول م�شاركة الن�ساء يف انتخابات  :1996نادر ع ّزت �سعيد ،الن�ساء الفل�سطينيات واالنتخابات ،مواطن -امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية ،رام
الله� ،آذار/مار�س .1999
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القانونية للمر�أة الفل�سطينية ،كما غدت تنا�ضل من �أجل اقرتاح قوانني وتعديل �أخرى ،وت�ضمني برامج “ال�سلطة” ل�سيا�سة النوع
االجتماعي ،و�إلغاء كافة القوانني التي حتمل متييزا ً
ثم �إن�شاء “وزارة �ش�ؤون املر�أة” يف مار�س  ،2003كوزارةٍ �سيا�سي ٍة من �أجل
ّ
�ضدهاّ ،
(((
النهو�ض ب�أو�ضاع املر�أة الفل�سطينية وتفعيل دورها .
املر�أة الفل�سطينية وامل�شاركة ال�سيا�سية املبا�رشة من خالل جتربة االنتخابات:
•
ٍ
وقطاعات وا�سع ٍة من ال�شعب
كانت االنتخابات الأوىل يف فل�سطني ميدانا ً لقيا�س ال�شعبية والفعالية؛ بالرغم من مقاطعة قوى
التجمعات الفل�سطينية والالجئني الفل�سطينيني يف اخلارج� ،إال �أنها �أداةٌ متاح ٌة لقيا�س
الفل�سطيني يف الداخل ،وعدم م�شاركة
ّ
ُ
(((
عد عام  1995والذي تبعته االنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية عام  1996ليعطي للمر�أة
امل�شاركة ،فقد جاء قانون االنتخابات الذي �أ ّ
ّ
الرت�شح واالنتخاب) دون متييز؛ من خالل املواد ( )12/1 ،9 ،7/1 ،1حيث دخلت
حقّ ها الكامل يف امل�شاركة ال�سيا�سية الر�سمية (حق
املر�أة يف هذه االنتخابات لتخرج بنتيجة جناح  5ن�ساء من بني  88ع�ضوا ً لـ “املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني” �أي ن�سبة  ،5.6%وقد
انتقادات لقانون االنتخابات يف �صيغته ك�أحد العوائق التي �أثّرت �سلبا ً على م�شاركة الن�ساء ال�سيا�سية يف االنتخابات؛
و ُ ّجهت
ٌ
ٍ
أ�سا�س للنجاح ،وهذا
املتعددة ولي�س نظام الدائرة الواحدة ،مما ي�سمح للعائلة والع�شائرية بالظهور ك�
لأنه يقوم على �أ�سا�س الدوائر
ّ
ّ
يُ ّ
ع
جمتم
ظل
�شكل عائقا ً �أمام املر�أة يف
ذكوري ع�شائري(((.
ٍ
ٍ
كما �شهدت االنتخابات الفل�سطينية الثانية للمجل�س الت�رشيعي عام  2006ارتفاع ن�سبة م�شاركة الن�ساء ،فقد بلغت  47%من
ّ
تر�شحت لالنتخابات  86امر�أة على م�ستوى الوطن 71 ،على القوائم ،و 15على الدوائر ،فازت منهن 17
جمموع �أ�صوات املنتخبني،
(((
ً
مر�شح ًة من بني  132ع�ضوا يف “املجل�س الت�رشيعي” �أي ما ن�سبته 13%
تو�ضح االنتخابات �أهمية الربط بني �سالمة النظام
ّ
مطالبهن ،حيث تُعترب الن�ساء من �أهم
عن
التعبري
على
قدرتهن
حت�سن و�ضعية الن�ساء وازدياد
ال�سيا�سي واالجتماعي للدولة وبني
ّ
ّ
ّ
(((
الرابحني يف حالة التزام م�ؤ�س�سات ال�سلطة بالنهج الدميقراطي القائم على مبادئ العدالة وامل�ساواة وبالرغم من االختالفات يف
الظروف وال�رشوط التي ُعقدت فيها جتربتا االنتخابات الت�رشيعية؛ �إال �أنه ات�ضح ات�ساع دائرة م�شاركة املر�أة يف االنتخابات الثانية؛
فبغ�ض النظر عن �أ�سباب ودوافع هذه الزيادة �إال �أنها تعك�س -يف �أحد �أوجهها -ن�ضوج املجتمع،
من خالل ارتفاع ن�سبة امل�شاركة،
ّ
ودخول املر�أة يف املعادلة ال�سيا�سية؛ لتفر�ض على �أجندة العمل ال�سيا�سي ا�ستحقاقات املر�أة ،كما يت�ضح من خالل برامج الأحزاب
الت�سارع على �إيالء �أهمي ٍة �أو�سع لق�ضايا املر�أة للفوز ب�أ�صواتها ،ناهيك عن وجهة النظر التي تتحدث عن �أن الن�ساء يف االنتخابات
الت�رشيعية الثانية ُ
ك ّن نقطة احل�سم يف الت�صويت ،كتعبري ٍ عن التواجد امللحوظ جلمهور الن�ساء يف احلركة الفائزة باالنتخابات.
التوزيع الأفقي للمر�أة يف دوائر ال�سلطة الفل�سطينية:
•
مثّل توزيع املنا�صب القيادية عامال ً
قدمنه من
مثبطا ً للن�ساء ،حيث �شعرت الن�ساء �أ ّن ما حظني به ال يتنا�سب �إطالقا ً مع ما ّ
ّ
ٍ
ت�ضحيات طوال الوقت ،ويف كثري ٍ من الأحيان حتى الن�ساء اللواتي حظني مبن�صب هنا �أو هناك؛ غالبا ً ما �أتني من خارج امليدان
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ال�سيا�سي ،وكح�صيلة العتبارات �أخرى؛ ك�إر�ضاء لتنظيمٍ ما� ،أو قرابتهن من قائد ما؛ �أو غري ذلك ،مما فاقم ال�شعور بالظلم والإحباط،

وق ّزم امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية(((.
ّ
بكل
“مل يكن ن�صيب املر�أة يف م�ؤ�س�سات ال�سلطة منا�سبا ً لدورها الن�ضايل ،فبعد �أن انخرطت بقوةٍ املر�أة الفل�سطينية يف االنتفا�ضة
تفا�صيلها ،و�أهملت مطالبها االجتماعية؛ �شعرت بالظلم ال�شديد عندما مل جتد مكانها املنا�سب مبراكز �صناعة القرار يف هياكل ال�سلطة”
(نربا�س ب�سي�سو)(((.
	1حنني جاد الله ،التخطيط الر�سمي لتنمية وتفعيل امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة يف فل�سطني  ،1996-2006درا�سة لنيل درجة املاج�ستري -جامعة بريزيت –فل�سطني.
نابل�س� ،سبتمرب � ،2007ص.15

�	2أنظر :نادر ع ّزت �سعيد ،الن�ساء الفل�سطينيات واالنتخابات ،مواطن -امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية ،رام الله� ،آذار/مار�س .1999

3

توثيق االنتخابات الفل�سطينية لعام  1996من منظور ن�سوي ،مركز القد�س للن�ساء ،دار الكتاب  ،رام الله .متوز � .1996ص.21

�	4أنظر :رميا نزال ،املر�أة واالنتخابات ،من�شورات مفتاح ،رام الله� ،2006 ،ص.20

�	5أنظر :نادر عزت �سعيد ،الن�ساء الفل�سطينيات واالنتخابات ،مواطن -امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية ،رام الله� ،آذار/مار�س � ،1999ص.9
6
7

مرمي �أبو دقة ،مقابلة خا�صة ،يونيو .2012

نربا�س ب�سي�سو ،قيادية يف حركة فتح ،مقابلة ،يونيو .2012
دور املر�أة الفل�سطينية يف الت�شاركية ال�سيا�سية واالقت�صادية
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كما يرى البع�ض؛ �أ ّن تبو�ؤ املنا�صب القيادية هو حكر ٌ على الرجال ،حتى عندما نرى وزيرةً �أو مديرةً عامة -غالباً -ما يتم تبو�ؤها لهذا
ٍ
العتبارات جتميلي ٍة تتعلق ب�صورة الدولة يف العامل الدميقراطي� ،أو للح�صول على متويل الدول املنادية بالتغيري وامل�ساواة،
املن�صب
(((
ِ
كر�س نهجا ً يف املجتمع ال�سيا�سي ،كما تنتهي بانتهاء الظروف التي �أفرزتها .
ولهذا؛ يجدها هذا االجتاه جتارب ال تُراك ُ
م ر�صيدا ً �أو ت ُ ّ
ً
باعتبار �أ ّن “ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية” من �أهم امل�ؤ�س�سات التي ا�ستوعبت عددا من املوظفني يف دوائرها ،ومع �رشوعها يف
ّ
املوظفات يف “ال�سلطة” وتوزّعهم الأفقي
�إن�شاء م�ؤ�س�ساتها وتكوين الكوادر واملوارد الب�رشية ،كان يجب االنتباه �إىل ن�سبة الن�ساء
والعمودي يف م�ؤ�س�سات “ال�سلطة” املختلفة ،باعتبار “ال�سلطة” تقريبا ً جهة التوظيف والت�شغيل الوحيدة يف مناطق احلكم
ٍ
ن�ص القانون على ت�ساوي
الذاتي ،وحيث مل يت�ضمن “قانون اخلدمة املدنية الفل�سطينية” �أية
متيز بني الرجل واملر�أة ،فقد ّ
ن�صو�ص ّ
ون�ص على �رضورة امل�ساواة يف التقييم والرتقيات واحلوافز ،حيث �أ ّن التوظيف يف م�ؤ�س�سات “ال�سلطة” له
الأجور لكال اجلن�سني،
ّ
دالالت �سيا�سي ٌة واقت�صادي ٌة واجتماعية.
ٌ
ت�شري درا�س ٌة �أجراها (ما�س) عام � 2005إىل �أ ّن ن�سبة الن�ساء يف اخلدمة املدنية يف ال�ضفة الغربية  %43ويف غزة  %29كما بلغت
ّ
املوظفني العموميني ،كما يبني
الن�سبة العامة لعدد الن�ساء العامالت يف م�ؤ�س�سات “ال�سلطة الفل�سطينية”  %37من جمموع
توزيع الن�ساء على الفئات والدرجات الوظيفية املختلفة �أ ّن �أعلى ن�سبة م�شاركة للن�ساء كانت يف الدرجة املتو�سطة� ،إذ كانت
ّ
تقل كلما ارتقينا بالدرجة
ن�سبتهن  %50يف الدرجة اخلام�سة ،و %48يف الدرجة ال�ساد�سة ،و %40يف الدرجة ال�سابعة ،وهذه الن�سبة
الوظيفية �إىل �أن ت�صل ن�سبة الن�ساء �إىل �صفر يف الدرجة ( A1وكيل وزارة) وهي �أعلى درجة وظيفية� ،إ ّن هذه الن�سبة املتدنية
ن�ص عليه “قانون
وعدم العدالة يف توزيع الن�ساء على الدرجات الوظيفية املختلفة؛ ت�شري �إىل وجود متييز �ضد املر�أة ،وهذا عك�س ما ّ
اخلدمة املدنية” وبخا�ص ًة يف املجاالت ذات العالقة ،وهي �أنظمة التوظيف والتقييم والرتقيات واال�ستفادة من العالوات واحلوافز(((.
ٍ
حتديات حقيقي ًة جلهة م�شاركتها يف ال�سلطة وعملية �صنع القرار ،على الرغم من م�شاركتها
مازالت املر�أة الفل�سطينية تواجه
الفاعلة يف عملية الن�ضال الفل�سطيني يف ّ
كل مراحلها ،وبالرغم من اخلطوات التي خطتها املر�أة الفل�سطينية جلهة م�شاركتها
يف ال�سلطة �إالّ �أنها مازالت م�شارك ًة متوا�ضع ًة باملقارنة مع حجم ت�ضحياتها وفاعليتها املجتمعية ،حيث �أ ّن جناح املر�أة
م�ستوى متقد ٍم من امل�شاركة؛ وتالياً؛ الو�صول �إىل قيادة الهرم ال�سيا�سي وال�سلطة الت�رشيعية
الفل�سطينية يف الو�صول �إىل
ً
متحيزا ً
وغريها من املواقع الريادية ،مازالت تعرت�ضه الكثري من العقبات والعراقيل� ،صعوبات لها عالقة باملوروث الثقايف الذي مازال
ّ
يف نظرته ال�سلبية للمر�أة ،و�أبوية املجتمع واحلزب وال�سلطة ،وبع�ض العوائق التي تفر�ضها القوانني �سارية العمل ،وغياب الدور
الفاعل مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،و�ضعف قدرتها الت�أثريية املبا�رشة يف �صنع القرار ،كذلك نق�ص الوعي العام للمر�أة وق�ضيتها
اعتبارات اجتماعي ٌة
وحقوقها ودورها ،فهي عوائق ال تعود فقط لدور ال�سلطة التخطيطي جتاه ق�ضايا املر�أة؛ بل تتداخل فيها
ٌ
قات ذاتية.
وثقافي ٌة واقت�صادي ٌة
ومعو ٌ
ّ
تقول “زينب الغنيمي”“ :لقد ت�س ّنى يل خالل الفرتة القليلة املا�ضية �أن �أتواجد يف العديد من االجتماعات واللقاءات مع النخب
ٍ
�شخ�صيات وطني ٍة �سيا�سية ،يف حماول ٍة من
القيادية� ،سوا ًء مع م�س�ؤويل القوى ال�سيا�سية �أو من الأطر ال�شبابية والن�سوية �أو مع
ٍ
خيارات جديدةٍ يف ال�ساحة الفل�سطينية؛ من �أجل حتقيق الوفاق الوطني ،ومن �أجل حتقيق م�صالح ال�شعب
اجلميع للبحث عن
الفل�سطيني وفق الأجندة الوطنية ،واجلميع -دائماً -يتحدث عن �أهمية دور املر�أة و�رضورة م�شاركتها يف �صنع القرار ،و�أ ّن هذا يُعترب
تتويجا ً طبيعيا ً لدورها الن�ضايل التاريخي ،لكن؛ عند توزيع املقاعد وتق�سيم احل�ص�ص ف�إ ّن امل�ساحة ت�ضيق ،ويف هذه احلالة ف�إ ّن ّ
كل
اخلفي من الوعي ،يت�ساوق
الأجندات املكتوبة و”الهرطقات” الكالمية تختفي ،ويُ�صبح من ال�سهل ا�ستبعاد الن�ساء؛ لأنه يف اجلزء
ّ
�أ�صحاب القرار مع ما يتفق عليه �أ�صحاب الفكر التقليدي الذين ال يرون يف املر�أة �سوى الزوجة املطيعة واخلادمة املاهرة ،وهكذا
يتحقق التوافق بني �أ�صحاب الأيديولوجيات املختلفة ،وتكون املر�أة وم�صاحلها هي القربان”(((.
	1حنني جاد الله ،التخطيط الر�سمي لتنمية وتفعيل امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ،درا�سة ماج�ستري يف التخطيط والتنمية ال�سيا�سية ،جامعة النجاح  .نابل�س.
فل�سطني� ،سبتمرب� .2006ص.63

	2مدخل لدرا�سة دور املر�أة يف امل�ستويات الإدارة العليا يف م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية ،معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س) ،القد�س،
� ،2005ص.21

	3زينب الغنيمي ،املر�أة والتحالفات غري مقد�سة ال�ستثنائها من مراكز القرار« ،وكالة �أخبار املر�أة» يونيو .2012موقعhttp://wonews.net/ar/index. :
php?act=post&id=3132
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ال ميكن �إغفال ت�أثري ق�صور �سيا�سات “ال�سلطة الفل�سطينية” وخططها اال�سرتاتيجية والتنموية على عدم متكني املر�أة الفل�سطينية
من حقوقها وتر�سيخ موقعها يف البنية االقت�صادية ال�سيا�سية ،وتكرمي ن�ضالها التاريخي و�إ�رشاكها يف عملية �صنع القرار ،حيث
توهمت �أنها امتلكت القرار ،و�أ ّن الدولة باتت ملك اليد ،فذهبت بعيدا ً يف حالة تق�سيم الغنائم �-إن وجدت -وت� ّأجلت
�أن “ال�سلطة” ّ
يتلم�سه املتابع من غربتها
الكثري من الق�ضايا االجتماعية واحلقوقية ،كما بدا على عمل “ال�سلطة الفل�سطينية” من خالل ما
ّ
مير مبرحل ٍة حرج ٍة ومتميزةٍ يف تاريخه ،باعتبارها مرحلة
وبعدها وهجرانها للأبعاد املجتمعية لل�رصاع ،حيث �أ ّن املجتمع الفل�سطيني ّ
البناء ،وو�ضع �أ�س�س الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ،مرحل ٍة يحتاج فيها املجتمع حل�شد طاقاته ،واال�ستغالل الأمثل ملوارده الب�رشية؛
ظل انعدام املوارد الطبيعية ،مما يعني حاج ًة ما�س ًة ال�ستغالل ّ
ّ
كل الطاقات الب�رشية رجاال ً ون�ساء ،و�أن تنمية املجتمعات ال
يف
ً
الفعلي وانتها ًء بتوزي ٍع عاد ٍل
ميكنها الو�صول لأهدافها دون �إ�رشاك الن�ساء يف كافّة مراحلها ،ابتدا ًء بالتخطيط مرورا بالتنفيذ
ّ
ٍ
إيجابي وب� ّ
أقل التكاليف،
�
د
مردو
ملكا�سب التنمية ومنجزاتها ،و�أق�رص الطرق لذلك هو ح�شد الطاقات؛ كي حت�صل على تنمي ٍة ذات
ٍ
و�إ ّن تهمي�ش الن�ساء يعني تنمي ًة عرجاء؛ ُع ّ
طلت فيها ن�صف املوارد الب�رشية املتاحة(((.
ّ
املت�شكلة مع ن�ش�أة “ال�سلطة” واالنتقال من الثورة �إىل الدولة،
�أثّر هذا الو�ضع على تراجع مو�ضعة املر�أة �ضمن خريطة القوى
فبالرغم من ن�ضال املر�أة املزدوج يف الن�ضال ال�سيا�سي مع ّ
كل فئات وطبقات املجتمع الفل�سطيني �ضد االحتالل وت�رصفاته؛ �إال
�أنها وجدت نف�سها تتعاطى مع �أجندةٍ اجتماعية -اقت�صادي ٍة متغيرّ ةٍ �أثّرت على حقوقها ومكانتها االجتماعية ،فمع دخول عملية
ال�سيا�سي
ال�سالم ،وكلما ابتعد ال�رصاع عن م�ضامينه االجتماعية الت�شاركية كلما كان دور املر�أة هام�شياً ،ف�سالمة النظام
ّ
املتكون.
وا�ستقراره متالز ٌم مع �رشوط الدمقرطة؛ الذي يتيح للمر�أة م�ساح ًة �ضمن بنية النظام ال�سيا�سي-االقت�صادي
ّ
الفقرة الثانية /حدود دور املر�أة الفل�سطينية بني ان�سداد الأفق ال�سيا�سي واحل�صار االقت�صادي:
�أبرزت فرتة “ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية” �إ�شكالية الربط اجلديل بني الن�ضال ببعديه ال�سيا�سي واالجتماعي ،و�أظهرت على
ٍ
ومتجاوب
يل مواز ٍ ل�رشوط املرحلة
ال�سطح ويف النقا�شات العامة مدى قدرة احلركة الن�سوية على قولبة هذه العالقة يف �إطار ٍ ن�ضا ٍ
مع متطلباتها ،فقد مار�س ال�شعب الفل�سطيني وقيادته ال�سيا�سية طقو�سا ً ورموزا ً دوالنية ،وبالغت يف ت�صوير الواقع باعتباره
ٍ
خطاب مت�ضخمٍ باملعاين العالية� ،أثّر ذلك على املر�أة وعلى عمل احلركة وامل�ؤ�س�سات
مكتمال ً ومتحررا ً من قيد االحتالل ،وا�ستخدام
يل زمن الثورة ،لكنها
الن�سوية ،واعتقدن �أنّهن ب�صدد �إعطاء �أولوي ٍة للن�ضال االجتماعي-احلقوقي؛ وح�صاد ما مت ّ زرعه من دور ٍ ن�ضا ٍ
�أي�ضا ً �إ�شكالي ٌة مفتعل ٌة ال تعك�س الواقع؛ ف�رسعان ما كانت �ساحة االختبار (ال�سلطة الفل�سطينية واحلكم الذاتي) تتهاوى �أمام
ال�صدمات واملتغيرّ ات ال�سيا�سية الإقليمية والدولية ويف العالقة مع االحتالل ،فن�ش�أة “ال�سلطة” ووالدة اجلهاز البريوقراطي والإداري
وحركة التوظيف والرواتب مل تن ِه ال�رصاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي ،بل غيرّ ت م�ضامينه و�أدواته ب�شكلٍ جعل الفل�سطينيني �-أكرث
ٍ
وقت م�ضى -بحاج ٍة �إىل تعزيز البعد االجتماعي ،وح�شد الطاقات الفل�سطينية ملرحل ٍة جديدةٍ من ال�رصاع مع العدو
من � ّأي
ال�صهيوين ،و�إعادة بناء الدولة واملجتمع الفل�سطيني.
مل يكن ذلك منك�شفا ً متاما ً �إال مع حجم ت�أثري املتغيرّ ات والظروف التي تعي�ش بها �سلطة احلكم الذاتي ،والأحداث غري امل�سبوقة يف
ال�رصاع على ال�سلطة داخلياً ،وال�سيا�سات �أحادية اجلانب التي قامت بها �إ�رسائيل ،خ�صو�صا ً مع االن�سحاب من قطاع غزة ،2005
املرة ،ولي�س يف ذلك دعوةٌ �إىل ت�أجيل
جاءت هذه املتغريات لتعيد للبعد الوطني_ال�سيا�سي �أولويته؛ لكن ب�أ�شكا ٍل خمتلف ٍة هذه ّ
احلقوقي؛ بل الت�أكيد على تالزميتها وتداخلها يف بني ٍة جدلي ٍة دائمة.
الن�ضال االجتماعي
ّ
وجدت املر�أة الفل�سطينية نف�سها جمددا ً �أمام حتديّ ٍ
ات قدمي ٍة متجددةٍ تواجه الهوية الفل�سطينية مبجملها ،فهي تواجه �أزمة املجتمع
ال�سيا�سي ،وان�سداد �أفق احلركة ال�سيا�سية وا�صطدام براجمها بواق ٍع معقّ ٍد مل ت�ستطع جماراته ،كما �أ ّن احلالة الفل�سطينية
ٍ
حتديات اقت�صادي ٍة خطرية ،كذلك �ضمور احلركة االجتماعية ،والعزوف عن الت�شكيالت ال�سيا�سية
مبجملها وجدت نف�سها �أمام
ٍ
ٍ
ٍ
التحول الدميقراطي ،واجنرار ال�رصاع �إىل �ساحة خمتلفة و�أدوات خمتلفة ،ومن جهة الن�ضال من �أجل حقوق
والن�ضالية ،و�إ�شكاليات
ّ
ٍ
جتاذبات �سيا�سي ٍة و�أيديولوجية ،وابتعد كثريا ً عن تراكمية هذا الن�ضال باجتاه
اجنر هذا احلقل -بدوره� -إىل
فقد
املر�أة الفل�سطينية؛
ّ
�إعطاء املر�أة حقّ ها واعتبارها يف العمل والتمثيل املجتمعي ،فقد �رشّعت مناطق احلكم الذاتي �أبوابها لأجندات العمل الدولية،
ٍ
وت�ضاعفت -ب�شكلٍ
ملحوظ -امل�ؤ�س�سات غري احلكومية واملدنية التي ت�شتغل يف مو�ضوعات املر�أة ،كذلك تزاحمت امل�رشوعات
�	1إ�صالح جاد ،الأطر واملنظمات الن�سائية والتنمية يف فل�سطني ،م�ؤ�س�سة مواطن ،رام الله � .2000،ص.70
دور املر�أة الفل�سطينية يف الت�شاركية ال�سيا�سية واالقت�صادية
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الوطنية بالدولية حتت �سقف ما �أ�سمته “م�سرية التنمية يف فل�سطني” ال�سيما �شقّ ها املجتمعي.
املر�أة الفل�سطينية والعمل املدين:
•
ٍ
ٍ
ٍ
تقع احلالة الفل�سطينية مبجملها يف �أزمة �سيا�سية حادة من جهة ت�ضارب الربامج الوطنية ،ودخول امل�رشوع الوطني الفل�سطيني
وعمودي ق�سم ال�شعب الفل�سطيني ،ومن جه ٍة �أخرى؛ �سيا�سيات االحتالل
أفقي
يف املجهول ،وما تال ذلك من اقتتا ٍل وانق�سا ٍم �
ٍ
ٍّ
ٍ
ٍ
متغريات على �أر�ض الواقع ال ت�سمح با�ستكمال احللم الفل�سطيني بوجود دول ٍة فل�سطيني ٍة
طرف واح ٍد -تثبيت
الذي ميار�س -من

وال�ضم والتهويد وم�صادرة الأرا�ضي ،واالعتقال واالحتالل الكامل لل�ضفة الغربية،
م�ستقلة ،وميار�س �سيا�سات اال�ستيطان
ّ
ٍ
ً
واعتداءات متتالي ٍة على قطاع غزة ،وما زاد املوقف ت�أزما؛ حلظ ُة التية التي مير بها املجتمع الفل�سطيني املتهالك بفعل العدوان
ٍ
مقومات وبُنى املجتمع ِ
ّ
و�ضعف تا ٍم ل�رشوط ال�صمود.
القيَ ِم ّية،
لكل
املتوا�صل والتخريب الداخلي
ّ
ّ
املركب ،فهي �ضحي ٌة �أوىل للعدوان امل�ستمر ،وت�صف الكثري ُ من التقارير والدرا�سات
تقع املر�أة الفل�سطينية يف منت هذا امل�شكل
(((
مدى ت�أثّر املر�أة الفل�سطينية من العدوان الإ�رسائيلي امل�ستمر فهي ت�ست�أثر بن�صيب الأ�سد يف الأرقام والت�أثريات املرئية والقابلة
للقيا�س ،ناهيك عن ت�أثّرها -غري املبا�رش -باعتبارها مكمال ً للرجل الفل�سطيني ،فهي تت�أثّر مبا يت�أثر به الرجال وال�شباب والأطفال،
و�صورت املر�أة الفل�سطينية املكابرة واملتعالية على اجلرح ،والتي ت�صنع رمزا ً �سيا�سيا ً “بزغرودة �أو �أهزوجة” دليال ً على ال�صمود
ّ
والبقاء ،فهي يف �رصا ٍع مبا�رش ٍ مع االحتالل يف ق�ضية بقاء؛ حياة �أو موت(((.
�أما ما يتعلق باحلركة الن�سائية -و�إن مل تكتمل -فقد زاد عبئها االجتماعي الذي تق�رص ُ دورها بداخله ،وقد امتدت هذه احلركة
أهلي يف �أ�ضيق احلدود ،و�ضعفت قدرته
لتكون �ضحي ًة وجز ًء من امل�شكلة يف نف�س الوقت ،حيث انح�رس دور املجتمع املد ّ
ين والعمل ال ّ
على ال�ضغط والت�أثري يف �صناعة القرار ،كما �أنه مل يفلت من اال�ستدراج والإ�ستقطاب ال�سيا�سي والأيديولوجي و�إقحامه يف
ٍ
والتحري�ضي ،حيث �أ ّن االنق�سام مل ي�ستثنِ هذه امل�ؤ�س�سات؛
ال�سيا�سي
واجهات للعمل
حتولت الدكاكني((( �إىل
معرك ٍة خا�رسة ،فقد ّ
ّ
ّ
فقد كان وقعه على املجتمع �أعمق بكثري ٍ من �أالّ يطال احلركة الن�سوية ،ويفاقم من معاناة املر�أة ذاتها ويف بيتها.
�أ�ضعف ذلك من قدرة حوامل احلركة الن�سوية؛ كاجلمعيات وامل�ؤ�س�سات املدنية والأهلية من احلفاظ على موق ٍع متميزٍ ،ومنا�رصة
حق املر�أة ودعم ق�ضاياها االجتماعية واالقت�صادية((( ذابت احلركة الن�سوية مع باقي امل�ؤ�س�سات االجتماعية احليوية ،وقد عرفت
ّ
مكونات النظام االجتماعي وال�سيا�سي القائم،
باقي
من
ومكانتها
دورها
حدود
القرار-
و�صناعة
بامل�ساواةالن�سائية
املطالبات
ّ
ٍ
ا�ستثناءات ب�سيط ٍة تحُ �سب للحركة الن�سائية ،لكن؛ مل يكن
�صدى حمدود ،ومل ن�شهد مراكم ًة مع وجود
وبقيت ن�ضاالتها ذات
ً
للمر�أة الفل�سطينية �أن تنال حقّ ها دون �أن تثبت �أنها جديرة بهذا املوقع ،ناهيك عن التهمي�ش الذي تتعر�ض له املر�أة يف خمتلف
املواقع.
حياتهن خدم ًة للق�ضية الوطنية واملجتمع الفل�سطيني ،ويع�شن �أوقاتا ً �صعب ًة يف ّ
ظل
يهتم باملنا�ضالت اللواتي ق�ضني
“حيث مل يعد �أح ٌد
ّ
ّ
(((
التهمي�ش والإهمال ،ومل يتابع �أح ٌد الأ�سريات املح ّررات
وو�ضعيتهن االجتماعية واالقت�صادية”(مرمي �أبو دقة) .
ّ
ٍ
ٍ
باتت بع�ض امل�ؤ�س�سات اخلريية والطوعية ذات الإمكانيات املتوا�ضعة تقدم منحا ً وقرو�ضا ً
وخدمات اجتماعي ًة
وم�ساعدات عيني ًة
امللحة.
ونف�سي ًة للمر�أة؛ بعد ا�ستق�صا ٍء حلاجاتها
ّ
إغاثي ،تتعامل مع املر�أة باعتبارها
أولويات ذات طاب ٍع �
بحد ذاتها تغريت مع تغيرّ الظرف ال�سيا�سي؛ فقد باتت هناك �
�أجندة عمل املر�أة
ّ
ٌ
ّ
ً
هدفا ً للتنمية ولي�ست �رشيك ًة يف �صنعها ،مما �أف�ضى �إىل ت�أثري ٍ
عك�سي ،يقول “تي�سري حمي�سن”�“ :إن كثريا من اال�سرتاتيجيات التي
ّ
ٍ
إ�ضعاف وتهمي�ش ،فتوزيع الكوبونات؛
تتدخل وفقها املنظمات الأهلية الهادفة �إىل متكني املر�أة؛ تنقلب يف الواقع �إىل ا�سرتاتيجيات �
�	1أنظر :هديل ق ّزاز و�أخرون ،املر�أة يف قطاع غزة :ح�صار� ..إفقار ..فلتان �أمني ،مركز �ش�ؤون املر�أة -غزة.2007 ،

جراء العدوان على قطاع غزة� ،أنظر يف ذلك :كتاب توثيقي لق�ص�ص الن�ساء �أثناء احلرب على غزة «الن�ساء واحلرب» ،مركز
	2تظهر ق�ص�ص الن�ساء مدى ت�أثّرهن املبا�رش ّ
�ش�ؤون املر�أة – غزة.2009 ،

«	3دكاكني» ت�سمية �أطلقها بع�ض الك ّتاب منهم «جميل هالل» يف و�صف بع�ض م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف فل�سطني� .أنظر :جميل هالل ،النظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني /درا�سة نقدية حتليلية ،م�ؤ�س�سة مواطن ،رام الله �.1998ص 53وما بعدها.

�	4أنظر حول ت�أثري وت�أثّر م�ؤ�س�سات املجتمع املدين باالنق�سام الداخلي :م�ؤمتر املجتمع املدين واالنق�سام ،بال ثينك للدرا�سات اال�سرتاتيجية ،غزة� ،أكتوبر .2009
5
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د .مرمي �أبو دقة ،قيادية يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،مقابلة ،يونيو .2012

مركـــز �شـــ�ؤون الـمر�أة –غزة

ٍ
تكري�س اخل�ضوع وتعزيز االتكالية ،و�شكال ً من �أ�شكال �إعادة �إنتاج الفقر واالنكفاء ،والقيود ال�صارمة على فر�ص الإقرا�ض؛
بات �آلية
(((
�أدى ذلك �إىل تعزيز �سيطرة الرجل وهيمنته ،ومل ي ُ ِ
ف�ض �إىل تعزيز فر�ص الن�ساء يف التنمية االقت�صادية” .
فيجب الرتكيز -من قبل منظمات املجتمع املدين -ب�شكلٍ �أكرب على جانب تنمية املهارات وبناء القدرات للن�ساء� ،إىل جانب
ت�صورات
ال�صحية والإغاثية ،وتلبية متطلبات احلياة اليومية للن�ساء ،كما �أ ّن هناك حاج ًة لبلورة
ا�ستمرارها يف تقدمي اخلدمات
ّ
ّ
ً
ا�سرتاتيجية العمل ب�شكلٍ
القهري الذي تعي�شه املر�أة
للظرف
ة
ونتيج
املدنية،
ؤ�س�سات
�
وامل
الن�ساء
بني
ا
قرب
أكرث
�
ت�شاركي
ين
تعاو
ً
ٍ
ّ
ٍّ
الفل�سطينية((( يدعو ذلك �إىل �إعادة النظر يف ّ
كل الربامج وامل�شاريع واخلطط الإ�سرتاتيجية لإعادة تركيب العالقة ببنيتها املتالزمة
اجتماعيا ً و�سيا�سيا ً واقت�صادياً.
املر�أة واحل�صار االقت�صادي:
•
و�شح املوارد تلقي بثقلها
لقد كانت الت�أثريات ذات الطابع االقت�صادي ت�ستهدف مبا�رشةً الأبعاد االجتماعية ،حيث البطالة والفقر
ّ
ومكوناته ،وتربز �أزمة االقت�صاد الفل�سطيني يف �أكرث من جانب ،فهي �أزمة اقت�صادٍ
على �أو�سع قواعد املجتمع وتتغلغل يف ن�سيجه
ّ
�سيا�سي ،من خالل املمار�سات �أحادية اجلانب؛ من �سيا�سة الف�صل والتقييد ،و�إغالق باب العمل يف “�إ�رسائيل” �أمام ع�رشات الآالف
ٍّ
عمال الأرا�ضي املحتلة ،فقد �أثبتت خمتلف التقارير والإح�صائيات �أ ّن �إغالق املعابر واحلواجز التي �أعاقت العمال عن عملهم
من ّ
(((
ٍ
معيالت لأ�رس؛
معظمهن �إىل ن�سا ٍء
حتول
ل�سد النق�ص احلا�صل مع عطالة الرجل احل�صار
ّ
ّ
�أثّرت على الن�ساء بدرج ٍة مبا�رشة؛ حيث ّ
التكيف ،والأكرث قدرةً على ا�ستغالل املوارد املتاحة ،وقد
االقت�صادي �أبرز دور املر�أة باعتبارها �أكرث البنى قدرةً على �إبداع ا�سرتاتيجيات
ّ
حدة الفقر الذي �أ�صاب الأ�رسة ،كما �أفادت التقارير التمهيدية واملقابالت اخلا�صة بالبحث
ا�ضطلعت ب�أدوار هام ٍة للتخفيف من ّ
خ�صو�صا ً مع املربيات -على �أنها تتحمل م�س�ؤولية البيت والأ�رسة ،وت�أمني �سبل العي�ش ملختلف الأ�رس التي فقدت الدخل لأ�سبابمتعددة.
“�أنا امل�سئولة عن توفري الأكل وال�رشب واالحتياجات الأ�سا�سية للبيت من بعد ما قعد زوجي عن ال�شغل ،و�أخدت منحة من م�ؤ�س�سة ،و�رصت
بربي �أرانب وببيع للجريان والأقارب” (ربة بيت -بيت الهيا )(((.
بالتايل؛ هناك عالق ٌة مبا�رشةٌ لت�أثري البطالة على املر�أة ،وقد و�صلت البطالة يف الأرا�ضي الفل�سطينية يف ال�سنوات الأخرية �أعلى
الن�سب((( والكثري من الدرا�سات الدولية احلديثة ربطت بني الفقر واملر�أة ،وبني غياب التخطيط االقت�صادي لل�سلطة و�إعادة �إنتاج
الفقر ،يقول “عادل �سمارة”“ :وحيث ال توجد لل�سلطة وال هي ب�صدد �إقامة قطاع عام �إنتاجي� ،إ�ضاف ًة �إىل �أنها تقوم بالإنفاق على
اجلهاز البريوقراطي الكبري باال�ستدانة من جهة وب�رصف املنح والهبات عليه من جه ٍة ثانية ،ف�إن ما �سينتج عن هذا؛ عدم توفّر ما
قوة العمل بانتظار قيام ر�أ�س املال اخلا�ص بت�شغيلها ،وهذا
التوجه لال�ستثمار الإنتاجي �-إن وُجد هذا
يُغذّ ي
ّ
ّ
التوجه -والنتيجة :بقاء ّ
ٍ
ٍ
كاف؛ ف�إ ّن دورة الفقر والإفقار املتزايد
فر�ص اقت�صادي ٍة جمدية ،ويف حالة عدم اال�ستثمار مبا هو
يهمه يف الأ�سا�س �أن يت�أكد من وجود
البد �أن تعيد �إنتاج ذاتها ،والبد -كما هو حا�صل� -أن نعيد ّ
كل يو ٍم مطالبة ا�رسائيل ب�إعادة ت�شغيل عمالنا يف مواقعها االقت�صادية،
ي�سهل م�صادرتها ،وجتميل الفقر على ح�ساب العدو ولي�س اجتثاثه ،وت�سليك احلال بدل
الأمر الذي يعني موا�صلة �إهمال الأر�ض؛ مما
ّ
التكيف ،كان �أحد �أهم �أ�شكالها
ا�سرتاتيجيات
ابتداع
إىل
�
أة
�
املر
دفع
االقت�صادية
ال�سيا�سات
التنمية”((( وهذا النق�ص احلادث يف
ّ
(((
املقدمة من امل�ؤ�س�سات املدنية
و�أكرثها مرئيةً :االنخراط يف امل�شاريع ال�صغرية ،خ�صو�صا ً مع تزايد �آليات املنح والقرو�ض
ّ
برز دور املر�أة االقت�صادي يف امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،حيث �ساهمت يف هذا القطاع بدرج ٍة ملحوظة ،وكان وقع الأزمة
�	1أنظر :تي�سري حمي�سن ،املر�أة يف عراك التغيري ،املنظمات الأهلية الفل�سطينية والعمل مع الن�ساء متكني �أم تهمي�ش ،م�ؤ�س�سة �صوت املجتمع ،غزة� ،2005 ،ص.39
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�	3أنظر تقارير بهذا ال�ش�أن :ر�صد القوى العاملة يف قطاع غزة ،معهد درا�سات التنمية.2007 ،
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االقت�صادية اخلانقة  -نتيج ًة للح�صار وتخريب البُنى االقت�صادية -كبريا ً على خمتلف مناحي احلياة ب�أدقّ تفا�صيلها اليومية،
حتولت �إىل �أزم ٍة بنيوي ٍة يف
املكون الفل�سطيني ،وقد �رضبت مقومات االقت�صاد الفل�سطيني((( وجدت
ّ
ف�أزمة االقت�صاد ال�سيا�سي ّ
ّ
ظل فقرٍ
املر�أة نف�سها ت�ستجدي م�شاريع �صغرية و�إغاثية ،وبات احل�صول على لقمة العي�ش �أولوي ًة يف عمل الكثري من الن�ساء يف
خط الفقر� ،ألقى ذلك على عاتق الن�ساء م�س�ؤولية م�ضاعفة ا�شتغال �أعدادٍ
ّ
عائالت و�أ�رس ٌ يوميا ً حتت
مدق ٍع يزداد ات�ساعاً ،وت�سقط
ٌ
كبريةٍ
لديهن خربةً يف �إبداع
حتملهن امل�س�ؤولية الكاملة عن عطالة الرجل ،مما ولّد
منهن يف تدبري �ش�ؤون حياة �
ّ
ّ
ّ
أ�رسهن اليومية ،مع ّ
ّ
واحتكت مبا�رشةً بامل�ؤ�س�سات الإغاثية ،وتلقّ ت امل�ساعدات ،و�أدارت امل�رشوعات
التكيف وخربةً يف تدبري املوارد املتاحة،
ا�سرتاتيجيات
ّ
ال�صغرية ،مما �أك�سبها مكان ًة متميزةً يف احلقل االقت�صادي ،فقد انخرطت الن�ساء -نتيج ًة لذلك -يف �سوق العمل ،لكن مل يكن
مكملة ،وال يُفهم من ذلك �أن
ذلك على ح�ساب دورها الأ�رسي والرتبوي واالجتماعي ،فال ميكن ف�صل تلك الأدوار عن بع�ضها ،فهي
ّ
حتمل املر�أة �أعبا ًء اقت�صادي ًة �إعالية قد يحررها ذلك من قيود املجتمع و�سطوة الرجل؛ و�أنه قد يحررها ن�سبيا ً من التزاماتها الأ�سا�سية
ّ
(((
وفق ما هو �سائ ٌد يف املجتمع ،ف�إ ّن الدور االقت�صادي الإعايل كان عبئا ً �إ�ضافيا ً ولي�س تغريا ً يف دور املر�أة �أو تبديال ً ملهمتها ووظيفتها
بالعك�س من ذلك؛ فقد �شهد املجتمع الفل�سطيني تلك الفرتة ارتدادا ً نحو تعنيف املر�أة؛ فقد زادت حاالت ا�ستخدام العنف �ضد
ٍ
الن�ساء
مبعدالت ملحوظة(((.
م�ست ب�صورةٍ مبا�رشةٍ موقع املر�أة ،و�ضاعفت من معاناتها،
قد
االجتماعي؛
االقت�صاد
كذلك
ال�سيا�سي،
االقت�صاد
أزمة
�
ن
�
إ
ف
بالتايل؛
ّ
ّ
ٍ
أولويات بني عملٍ ن�ضا ٍّ
يل حترري عام وبني
لي�صبح مطلوبا ً منها الن�ضال على خمتلف امل�ستويات ،ومل تكن امل�س�ألة هنا م�س�ألة �
ٍ
عملٍ
يتم برتاتبي ٍة
و�سعي
حقوقي
ٍ
خا�ص لإعطاء املر�أة م�ساح ًة �أكرب يف �صناعة القرار ،وهذا يُثبت �أن تناول ق�ضية املر�أة ال ميكن �أن ّ
ٍّ
ٍ
لأولويات ،حيث تثبت املمار�سة �أ ّن � ّأي دور ٍ تقوم به املر�أة هو دور ٌ متعدد الأبعاد ،و�أ ّن � ّأي حدث -مهما كانت طبيعته -ي�ؤثر على خمتلف
ّ
بكل تعقيداته ،وتت�أثر مبا�رشةً بالأزمات االقت�صادية ،كما تتداخل مع هذا
ال�سيا�سي
جماالت عمل املر�أة ودورها ،فهي تت�أثر بالو�ضع
ّ
وذاك الأبعاد االجتماعية والثقافية والدينية.
بالتايل؛ ال ميكن التعاطي مع ق�ضية املر�أة �إال باعتبارها بني ًة م�ستقل ًة بذاتها لها وظائفها و�رشوطها املتعددة ،م�ؤ�س�س ًة قائم ًة
ٍ
مي�س و�ضعية املر�أة بالدرجة الأوىل،
ومعادالت ت�أثريي ٍة حمددة ،فت�أزّم الو�ضع ال�سيا�سي والأمني
بذاتها تتحرك وفق قوالب معروف ٍة
ّ
ويُحدث تغيريا ً على دورها وموقعها ،وما يدلل عليه �أ ّن و�ضعية املر�أة تختلف باختالف النظام ال�سيا�سي املتبع يف هذا البلد �أو ذاك،
ٍ
ؤ�س�سات دميقراطي ٍة و�رشوط احلكم الر�شيد؛ الذي يتيح للمر�أة هذا الدور الت�أثريي يف
و�أ ّن دور املر�أة يف �صناعة القرار رهنيٌ بتوفّر م�
�سيا�سي �سليم ،كذلك الأبعاد االقت�صادية واالجتماعية ،حيث يالحظ �أ ّن موقع املر�أة يف امل�ساهمات االقت�صادية يعتمد
جمتم ٍع
ٍّ
�صوت لو كرثت
لهن
يكون
عامالت
الن�ساء
كانت
إذا
�
ف
وت�شاركيته،
انفتاحه
ومدى
ومقوماته،
االقت�صادي
النظام
هذا
مرتكزات
على
ٌ
وتو�سعت خيارات العمل ،ولو ُ
املكون
لهن ح�ضور ٌ بقدر �أهمية امل�رشوعات ال�صغرية يف
ك ّن �صاحبات م�شاريع �صغرية يكون
امل�صانع
ّ
ّ
ّ
االقت�صادي ،وهكذا� ..إذ �أ ّن الدور وحجم الت�أثري يتغري ح�سب طبيعة املجتمع القائم والفل�سفة التي حتكم عالقاته ،وهي قابل ٌة للتغيرّ
بالطبع ،واملر�أة الفل�سطينية تُعترب بني ًة قابلة للت�أثري والت�أثّر ،و�أن حدود هذه البنية هالمية مل تكتمل ،فهي م�شدودةٌ �إىل اعتباراتٍ
ئ و�سيادةٌ منقو�ص ٌة واحتال ٌل
عميقة� ،إ�ضاف ًة �إىل �أزمة هوي ٍة و�أزمة قيمٍ يتعر�ض لها املجتمع الفل�سطيني منذ النكبة� .إقت�صاد ٌ مهرت ٌ
يرتد �إىل الأ�صولية ،فقد �أبانت التجربة �أ ّن املر�أة الفل�سطينية لديها قابلي ٌة كبريةٌ ومرون ٌة عالي ٌة للت�أثّر
جاثم على �صدر املجتمع الذي
ّ
ٌ
ٍ
حدث مهما كانت طبيعته.
ب� ّأي

�	1أنظر :حنان طه ،نظرة على واقع االقت�صاد الفل�سطيني عام  2006وت�أثرية على املر�أة الفل�سطينية ،مركز �ش�ؤون املر�أة -غزة ،مار�س � ،2007ص.31
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�	3أنظر� :أ�رشف العجرمي ،الأو�ضاع الأمنية وانعكا�ساتها على املر�أة الفل�سطينية ،م�ؤمتر �أو�ضاع املر�أة الفل�سطينية الراهنة ..حتليل واقع ونظرة �إىل امل�ستقبل ،مركز

�ش�ؤون املر�أة -غزة ،مار�س � ،2007ص 23وما بعدها .للمزيد �أنظر :درا�سة م�سحية عن العنف �ضد املر�أة� ،أعدها «مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي» بالتعاون

مع «م�ؤ�س�سة جذور للإمناء ال�صحي واالجتماعي» فل�سطني 2010 ،وللمزيد حول ت�أ�صيل الظاهرة ميكن العودة �إىل :تقرير حول العنف �ضد املر�أة ،فل�سطني،

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي UNDP: http://www.undp.ps/en/index.html
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مركـــز �شـــ�ؤون الـمر�أة –غزة

خال�ص ٌ
ة وا�ستنتاجات:

ال ميكن ح�رص ّ
ٍ
تلم�س بع�ض اخلال�صات واال�ستنتاجات،
تطرق لها البحث �أو كان على
كل املو�ضوعات التي
متا�س معها ،وبالرغم من ّ
ّ
ّ
وما ميكن ان ن�سميه “تو�صيات” خا�ص ًة فيما يتعلق بطبيعة العالقة بني املر�أة والأبعاد املتداخلة يف حياتها؛ والتي ت�ؤثّر وتت�أثر
ّ
كمكو ٍن فاعلٍ
حمل البحث .كما مت ّ تناولها
الكلية
بحد ذاته ،وكذلك كجز ٍء مكو ٍن لبنية التفاعل
بها؛ فقد تناولت الدرا�س ُة املر�أةَ
ّ
ّ
ّ
كذلك -باعتبارها هدفا ً وباعتبارها ت�سعى لتحقيق و�ضعي ٍة خا�ص ٍة من خالل بلورة مطالبها يف �إطارها املرتبط مو�ضوعيا ً معمكوناتها املحيطة ،وذلك من خالل ن�ضالها متعدد الأ�شكال للم�ساهمة يف البحث عن موق ٍع �أكرث قربا ً من طموح املر�أة ومطالبها،
ّ
ً
والئقا لدورها ومكانتها.
فال ميكن و�ضع ّ
كل الإ�شكاليات االجتماعية–الثقافية ،وكذلك ال�سيا�سية-االقت�صادية للمر�أة يف �س ّل ٍة واحدةٍ و�إطال ُق حكمٍ مع ٍ
ني
عليها ،بل تغيرّ ت هذه االعتبارات وتبلوراتها من فرتةٍ لأخرى ،ومن مو�ضو ٍع لآخر ح�سب طبيعة العالقة التي حتكم الن�سق العام
ّ
واملكون االقت�صادي الذي تتفاعل معه وتندرج �ضمنه ،فقد ركز البحث
املت�شكل والقائم ،كذلك
بني املر�أة والن�سق ال�سيا�سي
ّ
ٍ
جانب مع ٍ
ني منها ،حيث �أثّرت �شمولي ُة مو�ضوع
على تلك امل�ضامني واملعادالت التي حتكم هذه العالقات �أكرث من كونه يغو�ص يف
ٍ
نظري
ربط
إىل
�
للو�صول
ة
خدم
البحث
معطيات
ثم؛ ا�ستخدام
ً
ٍ
البحث على ات�ساع اجلانب النظري لفح�ص هذه العالقات ،ومن ّ
ي�أخذ بعني االعتبار املر�أة والت�شاركية واملو�ضوعات ال�سيا�سية واالقت�صادية ومدى ت�أثريها وارتباطها بو�ضعية املر�أة ودورها الوظيفي
العام واخلا�ص.
تكون هذه البُنى؛
وبذلك؛ من خالل فح�ص املجاالت والقنوات التي ت�ساهم املر�أة يف �صياغتها والت�أثري بها ،ومدى م�ساهمتها يف
ّ
وهنا جند بع�ض اال�ستنتاجات ،كالتايل:
•�إ ّن املر�أة جتد يف الأبعاد االجتماعية والرتبوية والعمليات املرتبطة بها مكانا ً ثابتا ً وهاماً ،بحيث يُعترب هذا البعد ملت�صقا ً �إىل
ٍ
خيارات �أو�سع للت�أثري ،ومن
ح ٍد كبري ٍ بوظيفة املر�أة ،و�أنه كلما ات�سع هام�ش االعتبارات االجتماعية والرتبوية تكون املر�أة �أمام
خالل تناول املجتمع الفل�سطيني؛ جند �أ ّن املر�أة الفل�سطينية ا�ضطلعت ب�أدوارها االجتماعية والرتبوية وت�أثّرت مبا ت�أثّر به هذا
الدور ومكانته وتغرياته �ضمن تفاعالت املجتمع.
•�إ ّن امل�ساهمات االقت�صادية وال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية كانت حمدودةً؛ لي�س بالنظر �إىل الدور الذي تقوم به يف هذا
دور املر�أة الفل�سطينية يف الت�شاركية ال�سيا�سية واالقت�صادية
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الإ�سهام؛ لكن مبدى ح�ضورها يف �صناعة هذا الن�سق وامل�شاركة يف تكوينه وجت�سيده ،وهنا جند �أ ّن املر�أة الفل�سطينية -وبرغم
الأدوار االقت�صادية وال�سيا�سية املختلفة التي ا�ستعر�ضها البحث -مازالت غري قادرةٍ على تطويع هذه الأدوار وامل�ساهمات
حتجم هذا الإ�سهام املبا�رش وغري املبا�رش للمر�أة.
خلدمة ق�ضية املر�أة ومطالبها،
وحتررها من القيود االقت�صادية وال�سيا�سية التي ّ
ّ
ً
•�إ ّن موقع املر�أة من خريطة القوى ال�سيا�سية واالقت�صادية يتحدد ويكون رهنا مبدى قدرة املر�أة على �إيجاد هذا املوقع ،ومل تتح
لها القوى ال�سيا�سية واالقت�صادية مكانا ً ثابتاً ،وهذا ما يُثبته التباين بني دور املر�أة ال�سيا�سي واالقت�صادي من منطقة لأخرى
ٍ
ظرف لآخر ،و�أن هذه اجلزئية �أبانت عن م�ساهم ٍة نوعي ٍة للمر�أة يف القاعدة االقت�صادية وال�سيا�سية ،دون �أن يكون لها
ومن
موقعا ً حمددا ً حم�صورا ً بهذه اخلريطة ،لكنها قد ت�سعى �إىل تنا�سب الدور مع الوظيفة ،وتنا�سب الوظيفة مع املوقع واملكانة،
الفعلي ،بالرغم
وهذا مل يتحقق يف احلالة الفل�سطينية ،حيث تَعترب املر�أة الفل�سطينية �أ ّن موقعها ال يتنا�سب مع �إ�سهامها
ّ
من اخل�صو�صية ،وبالرغم من �أهمية دورها الن�ضا ّ
يل على امل�ستوى الوطني.
ّ
بتبدل الظرف املو�ضوعي،
•تُبني الدرا�سة �أ ّن املر�أة الفل�سطينية قد اختلف دورها وم�ساهمتها يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية
�شد الدرا�سة �إىل فح�ص هذا الظرف والبحث يف مدى ت�أثريه� ،أكرث من درا�سة مدى ت�أثري املر�أة ،لأنها باتت -ح�سب
وهذا ما
ّ
ٍ
منوذج ميكن القيا�س عليه،
الدرا�سة -رهين ًة لهذا الظرف املحيط ،وبذلك كان فح�ص ت�أثري االنتفا�ضة على دور املر�أة كحدث
ٍ
ٍ
التحرك ،يف حماول ٍة للبحث
اعتبارات جعلت من االنتفا�ضة مقيا�سا ً للفعل الفل�سطيني؛ لأنه يكون يف �أوج حالة
لعدة
وذلك
ّ
ّ
عن مدى ا�ستجابة املر�أة للظرف املو�ضوعي الذي �أفرزته االنتفا�ضة ،فبدال ً من �أن ت�صنع املر�أةُ الفرق واحلدث ل�صاحلها؛ �أ�صبحت
ٍ
ت�سعى للتوا�ؤم واملجاراة واال�ست�سالم يف بع�ض احلاالت ،وجتري -ب�شكلٍ
مب�سط -تبديل الأولويات وا�صطفافها برتاتبي ٍة بني
ً
ً
�أبعادها الوطنية ال�سيا�سية واحلقوقية االجتماعية ،بحيث جند يف منوذج االنتفا�ضة تبلورا لدور املر�أة ،و�أ�صبح وا�ضحا مدى
لكن هذا الدور -على �أهميته -بقي رهينا ً لل�رشوط التي
م�ساهمتها الفعلية يف الن�سق العام ،وما ميكن �أن ت�ساهم به،
ّ
تطرحها االنتفا�ضة على امل�ستوى العام ،فقد ات�ضحت �أهمية هذا الدور مع ن�ضوج االعتبارات الن�ضالية على امل�ستوى
جماهريي� -أتاح فر�ص ًة للمر�أة ب�أن ت�ساهم ب�شكلٍ
االجتماعي ،و�أ ّن ما �سمحت به االنتفا�ضة الأوىل -خ�صو�صا ً من دور ٍ
قاعدي
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مبا�رش ٍ وغري مبا�رش ٍ يف �إبراز االنتفا�ضة كم�ؤ�س�س ٍة وحرك ٍة ن�ضالي ٍة اجتماعية �شعبية �ضد االحتالل َخ َد َم الق�ضية الوطنية،
يتبدل،
عنفية االنتفا�ضة الثانية� ،إنح�رس وتراجع دور ُ املر�أة ومل
لكن؛ مع تراجع هذه الأبعاد االجتماعية وبروز �أ�شكا ٍل �أخرى وزيادة
ّ
ّ
يكن جليا ً كما كان يف وقت االنتفا�ضة الأوىل ،حيث �أخذ �أ�شكاال ً �أخرى تتنا�سب والظروف التي �أنتجتها االنتفا�ضة
لكنه مل
ْ
أولويات خمتلفةٌ ،حيث فر�ضت ظروفٌ على ال�شعب
الثانية مبختلف تفاعالتها الداخلية ،فقد توارت �أداور املر�أة الطليعية ،وبرزت �
ٌ
الفل�سطيني وم�ؤ�س�ساته احليويه طورا ً جديدا ً من اال�صطدام ،وهذا ما ّ
دل عليه تواري وانح�سار االهتمام بدور املر�أة يف بع�ض
ٍ
التقدمات يف ال�رشوط القانونية واالقت�صادية ،مما دعا �إىل
ظروف �سمحت ببع�ض
الق�ضايا؛ خ�صو�صا ً ال�سيا�سية ،مع وجود
ّ
تفكيك هذه الأدوار ،ور�صد خمتلف التغيرّ ات التي حكمت هذه العالقات وو�ضعية املر�أة.
•قد �أبانت التغيرّ ات الفوقية على م�ستوى طبيعة النظام ال�سيا�سي القائم واملعادالت التي باتت حتكم ن�ش�أة وعمل “ال�سلطة
مهد ظهور “ال�سلطة” �إىل ك�شف
الفل�سطينية” والعالقة مع االحتالل؛ التي فر�ضتها �رشوط الت�سوية ال�سيا�سية ،فقد ّ
ً
التغ
من
ا
ن�صيب
نالت
التي
ؤ�س�سات
مكونات احلالة الفل�سطينية ،وكانت املر�أة من امل�
النقاب عن حجم دور وفعل خمتلف
يرّ
ّ
على م�ستوى �شكل الن�ضال وم�ضمونه ،وعلى م�ستوى موقعها من خريطة القوى ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
تطرق البحث �إىل ا�ستق�صاء التغيرّ احلا�صل يف ت�أثر املر�أة بالو�ضع العام،
التي �أحدثتها ن�ش�أة “ال�سلطة الفل�سطينية” حيث
ّ
وزاد الت� ّأكد من �أهمية الف�صل الن�سبي بني امل�ؤثرات املختلفة واملنجزات املتحققة ،فبالرغم من جتربة االنتخابات على امل�ستوى
ال�سيا�سي؛ �إال �أنها مل تُنتج حرك ًة ن�سائي ًة �سيا�سي ًة متوازن ًة ت�ستطيع الت�أثري على �صناعة و�صياغة القرار ال�سيا�سي ،وبالرغم
من انخراط املر�أة يف بنية “ال�سلطة” وم�ؤ�س�ساتها �إال �أنها مل ْ
تنل ن�صيبها الوايف يف مراكز �صنع القرار والدرجات الوظيفية
العليا ،والهيئات القيادية ،كذلك ما تع ّلق باملتغيرّ ات االقت�صادية ،فقد ا�ضطلعت املر�أة ب�أدوار ٍ مل تنعك�س على و�ضعيتها
االقت�صادية الكلية ،وحتى اال�ستقالل املايل -الذي حازت عليه بع�ض الن�ساء -مل يكن كفيال ً
بتحرر املر�أة من قيودٍ جاثم ٍة حت ُّد
ّ
من فعاليتها ودورها االقت�صادي يف البناء الوطني.
•مع ا�ستهداف ال�سلطة ب�شكلٍ مبا�رش ٍ من قبل االحتالل ،ومع عملية احل�صار االقت�صادي وال�سيا�سي ،وت�صاعد وترية العدوان
الإ�رسائيلي ،ومع حجم املتغيرّ ات الداخلية من انق�سا ٍم وفلتا ٍن وانهيار القيم املجتمعية وتدنيّ م�ستوى خدمات التعليم
بحد ذاتها وعلى دورها العام،
وال�صحة ،والأخطار البيئية ،والكثافة ال�سكانية ..كلها ق�ضايا �أثّرت ب�شكلٍ مبا�رش ٍ على املر�أة
ّ
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ان�صبت هذه املعاجلات
يل مل يرا ِع �-إىل ح ٍد كبري ٍ -خ�صو�صية املر�أة الفل�سطينية ،وبذلك
وحتولت �أجندات العالج ذات طاب ٍع دو ٍ
ّ
ّ
يف �أغلبها -على حت�سني الطابع املعي�شي ولي�س الأدائي ،مبعنى :االهتمام �أكرث بالعالجات الآنية الإغاثية دون �أن تتب ّنى ر�ؤي ًةاملركب العام بوظائفها املتعددة ،ومل ي� ِ
أت هذا احلكم �إال بعد ا�ستقرا ٍء �رسي ٍع
تنموي ًة وا�ضح ًة لنه�ضة املر�أة و�إعادة دجمها يف ّ
ّ
لأوجه الإنك�شاف الذي باتت املر�أة الفل�سطينية تعي�ش فيه ،فهي باتت �ضحية كل هذه املتغيرّ ات ،وما ي�ؤكد ذلك ارتداد القاعدة
ٍ
إ�شكاليات قدمي ٍة �أعادت �إنتاج ذاتها بفعل املناخ امل�ضطرب الذي يتعاطى مع
وجتدد ظهور �
املجتمعية-اجلماهريية �إىل ال�سلفية،
ّ
املر�أة باعتبارها بندا ً مهمال ً
ومهم�شاً.
ّ
بالتايل؛ تطرح الدرا�سة بع�ض التو�صيات العامة واخلا�صة ،وذلك لإعادة تو�سيع رقعة الت�شاركية مبعناها املتفاعل يف ال�سياق العام،
ومنها:
الوظيفي يف احلياة العامة ،وتعزيز قدراتها
•ت�سليط ال�ضوء وتركيز االهتمام على الأبعاد االجتماعية والرتبوية لدور املر�أة
ّ
املجتمعي ،وتو�سيع ن�سبة امل�شاركة االجتماعية للمر�أة بالعمل اخلريي
يف هذا املجال ،من خالل دعم وتطوير برامج العمل
ّ
ّ
واملنظم.
والطوعي
•العمل مع املجموعات وامل�ؤ�س�سات القاعدية لتقريب املر�أة من العمل العام ،والت�أثري يف برامج هذه املجموعات وامل�ؤ�س�سات،
احليز الأو�سع.
وبالتايل؛ تعزيز دورها يف الت�أثري على
ّ
ٍ
هدف �آينٍّ لها ،مبعنى :دمج املر�أة وزيادة
•التعاطي مع ق�ضية املر�أة باعتبارها جز ًء �صانعا ً لعملية التنمية ولي�ست جمرد
ن�سبة متثيلها يف املجال�س والهيئات املختلفة للم�ؤ�س�سات املختلفة وامل�شاريع والربامج التنموية التي ت�ستهدف ال�ش�أن
العام.
•تو�سيع رقعة امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة ي�ستدعي دعم امل�رشوعات ال�صغرية كمدخلٍ النخراط املر�أة يف البنية
االقت�صادية املنتجة.
•تعزيز البعد االجتماعي لل�رصاع مع االحتالل ،و�إعادة تظهري م�ضامني الفعل االجتماعي الفل�سطيني ،كمدخلٍ لإعادة
تو�ضيح دور املر�أة ،وما ميكن ان ت�ساهم يف بنائه مل�صلحة الق�ضية الوطنية ب�شكلٍ عام.
•الت�أكيد على ترابطية الأبعاد ال�سيا�سية باالقت�صادية باحلقوقية بعالق ٍة جدلي ٍة يتداخل ك ٌ
ل منها بالآخر ،وهذه التفاعالت
البينية ت�ؤثر وتت�أثر بو�ضعية املر�أة ،وال ميكن الف�صل بينها.
•الت�أكيد على تالزمية الأدوار املختلفة للمر�أة ،و�أ ّن كال ً منها يغذّ ي الآخر ،فالأدوار اخلا�صة جزءٌ من الدور العام للمر�أة ،و�أ ّن
يتحول -عند فح�ص ت�أثريه� -إىل دور ٍ مبا�رش ،وكذلك عملية الت�أثري والت�أثّر.
الدور غري املبا�رش يف الفعل العام
ّ
املقومات االقت�صادية
•ال ميكن ف�صل املر�أة عن ال�سياق املو�ضوعي الذي حتيا به ،وعن جممل التغيرّ ات التي ت�صيب
ّ
وال�سيا�سية للمجتمع ،فهي لي�ست جمرد جز ٍء من هذا املجتمع فح�سب؛ بل ت�ضطلع ب�أدوار ٍ �إ�ضافي ٍة تفوق قدراتها
الطبيعية ،ولكنها تتفوق ،وهذا ما ي�ستدعي البحث عن مكان ٍة الئق ٍة مبا تقدمه املر�أة الفل�سطينية.
�إجماالً؛ تبقى املر�أةُ الفل�سطينية م�ضطرةً للتعاطي مع ال�ش�أن العام ،والبحث عن التمكني ،وامتالك القدرة على تو�سيع اخليارات
ٍ
إ�شكاليات مرتابط ٍة ومتداخل ٍة ال ميكن ف�صلها،
�سعي دائمٍ ون�ضا ٍل م�ستمرٍ على خمتلف الأ�صعدة مع �
املتاحة �أمامها ،وهي يف
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
حتوالت فكرية كربى تعيد ت�صحيح
تتمثّل يف
اعتبارات مادية ميكن التحكم بها ،و�أخرى ال ميكن تغيريها ب�سهولة ،وهي حتتاج �إىل ّ
وفلرتة ّ
كل املعتقدات ال�سائدة حول املر�أة ودورها.
كما �أ ّن املر�أة الفل�سطينية -واملجتمع ككل -لي�س مبعز ٍل عن املتغيرّ ات العاملية والإقليمية؛ التي باتت تُعترب معها ق�ضية املر�أة
�إ�شكالي ًة عابرةً للحدود والقوميات ،وت�شابهت و�ضعية املر�أة يف كثري ٍ من البلدان ،ومع ثورة التوا�صل احل�ضارية التي �أحدثتها �أدوات
العوملة؛ باتت تفتح الأبواب �أمام ما يحدث يف ّ
كل جز ٍء من هذا العامل؛ من تطور ٍ و�إخفاق ،وباتت ال�شعوب مر�آةً لنف�سها مع زيادة
منط املقارنات ،هذا –بدوره -يدفع �إىل زيادة الوعي مبختلف الق�ضايا احلقوقية وال�سيا�سية واالقت�صادية لدور املر�أة يف املجتمعات
املختلفة ،والدر�س امل�ستفاد –فل�سطينياً� -أنه ال ميكن للمر�أة الفل�سطينية �أن تتغ ّنى ب�أجماد دور ٍ ن�ضا ٍّ
وطني ي�ستحق االحرتام،
يل
ٍّ
ٍ
بل يجب �أن تبقى يف حالة ن�ضا ٍل م�ستمرٍ على امل�ستوى الوطني ،وعلى امل�ستوى االجتماعي واحلقوقي؛ ب�شكلٍ
مرتابط يدفعها
للح�ضور يف ال�ش�أن العام ،والت�أثري فيه مبختلف الو�سائل والأدوات وقنوات امل�شاركة املتاحة بتو�سيعها وتفعيلها.
دور املر�أة الفل�سطينية يف الت�شاركية ال�سيا�سية واالقت�صادية
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