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دور املرأة يف الّنظام السياسّي واحلوارات الوطنّية واملصاحلة املجتمعّية

تقديم

ــطني 2016(،  ــوية )فلس ــالم النس ــدة الس ــع مائ ــدار أوراق ووقائ ــذا اإلص ــن ه يتضم
ــرتاتيجية  ــات اإلس ــات والدراس ــاث السياس ــطيني ألبح ــز الفلس ــا املرك ــي نّظمه الت
)مســارات( بالتعــاون مــع منظمــة »نســاء مــن أجــل الســالم عــر العــامل« يف مقريــه يف 
ــر  ــن األول/أكتوب ــخ 24 ترشي ــس«، بتاري ــو كونفرن ــام »الفيدي ــر نظ ــزة، ع ــرية وغ الب

ــامل.  ــر الع ــوية ع ــالم النس ــد الس ــرشات موائ ــم ع ــع تنظي ــن م 2016،  بالّتزام

وســبق تنظيــم هــذه املائــدة عقــد اجتــامع حتضــريي شــاركت فيــه جمموعــة مــن النســاء 
ــام  ــار الع ــة اإلط ــزة ملناقش ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــطات يف الضف ــات والناش األكاديمي

ــدة. ــالل املائ ــتقدم خ ــي س ــودات األوراق الت ملس

وافتتحــت املائــدة بكلمــة باســم مركــز مســارات قدمهــا خليــل شــاهني، مديــر الرامــج 
يف املركــز، حيــث أشــار إىل أن هــذه املائــدة تنظــم للعــام الثــاين عــىل التــوايل، وتكــرس 
ملناقشــة مســودات ثــالث أوراق سياســاتية حــول دور املــرأة يف النظــام الســيايس 
واحلــوارات الوطنيــة واملصاحلــة املجتمعيــة، مشــددا عــىل أمهيــة انتقــال املــرأة مــن حالــة 
»املتلقــي« إىل حالــة »املبــادر«. وتــال ذلــك كلمــة ألقتهــا فيحــاء عبــد اهلــادي، املنســقة 

اإلقليميــة للمنظمــة النســوية »نســاء مــن أجــل الســالم عــر العــامل«.

ــالث أوراق،  ــول، ث ــادية الغ ــوراين وش ــى ح ــا مل ــي أدارهت ــدة، الت ــالل املائ ــت خ وقدم
ــام  ــاء نظ ــام بن ــات أم ــىل العقب ــب ع ــرأة يف التغل ــو: دور امل ــو دح ــة رىل أب ــي: ورق ه
ــاركة  ــز مش ــن: تعزي ــد الرمح ــاء عب ــة وف ــد، وورق ــي موح ــطيني ديمقراط ــيايس فلس س
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ــية  ــة السياس ــس الرشاك ــول أس ــوار ح ــك احل ــام يف ذل ــة، ب ــوارات الوطني ــرأة يف احل امل
والعقــد االجتامعــي بــني خمتلــف التيــارات التــي تقبــل بمبــدأ الرشاكــة، وورقــة هدايــة 
شــمعون: تطويــر مشــاركة املــرأة يف املصاحلــة املجتمعيــة والعدالــة االنتقاليــة يف الســياق 

ــي.  ــام الداخ ــن االنقس ــنوات م ــع س ــد تس ــطيني بع الفلس

ودار خــالل املائــدة حــوار عميــق بــني حشــد مــن السياســيات واألكاديميــات 
ــطيني،  ــياق الفلس ــوي يف الس ــر النس ــر الفك ــة تطوي ــدن أمهي ــوايت أك ــطات، الل والناش
ــم  ــب العمــل بشــكل منّظ ــطينية، إىل جان ــة احلركــة النســوية الفلس ــز دور وفعالّي وتعزي
ــاركتها يف  ــطيني، ومش ــيايس الفلس ــام الس ــرأة يف النظ ــز دور امل ــل تعزي ــن أج ــر م ومؤث

ــة. ــة املجتمعي ــراط يف املصاحل ــة، واالنخ ــوارات الوطني احل

ــاط  ــطيني ويف أوس ــع الفلس ــف يف املجتم ــي والتثقي ــع الوع ــة رف ــىل أمهي ــددن ع وش
ــاة،  ــي احلي ــف مناح ــل يف خمتل ــاركتها الرج ــرأة ومش ــة دور امل ــرار بأمهي ــي الق صانع
ــتويات يف  ــة املس ــىل كاف ــل ع ــور الفاع ــا يف احلض ــذ حقه ــية، ولتأخ ــة السياس وخاص

املؤسســات الوطنيــة واألحــزاب.

ــة ال  ــوية فعال ــة نس ــار حرك ــوية يف إط ــود النس ــد اجله ــاركات إىل توحي ــت املش ــام دع ك
ــن  ــاء م ــف النس ــع خمتل ــوار م ــح ح ــية، وفت ــة والسياس ــة األيديولوجي ــي التعددي تلغ
ــة  ــة تقوي ــة إىل أمهي ــالمية، إضاف ــة اإلس ــاء احلرك ــة نس ــات، وخاص ــف التوجه خمتل

ــا.  ــام بينه ــات في ــة التحالف ــر إقام ــوية ع ــامت النس ــة املنظ مجاهريي

مركز مسارات
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نفتتــح مائــدة الســالم هــذا العــام بســؤال رئيــس: مــاذا يعنــي أن تشــارك املــرأة بشــكل 
أوســع يف عمليــة صنــع القــرار؟ هــل يفيــد ذلــك حقــًا عمليــة بنــاء الســالم؟

كيــف يمكــن أن تســاهم موائــد الســالم النســوية، التــي نظِّمــت هــذا العــام، عــر العامل، 
يف مواجهــة التحديــات، والنضــال ضــد العقبــات، التــي تواجــه النســاء يف عملهــن مــن 

أجــل حتقيــق الســالم اإلنســاين؟ 

ــة،  ــات العاملي ــّس السياس ــًا يم ــريًا جوهري ــاركة تغي ــذه املش ــدث ه ــن أن حُت ــل يمك وه
ــة؟ ــز والعنرصي ــف والتميي ــىل العن ــة ع القائم

ومــاذا عــن موائــد الســالم يف البــالد التــي ختضــع الحتــالل كولونيــايل عنــرصي؟ كيــف 
يمكــن أن تشــارك النســاء يف اخلــالص مــن هــذا االحتــالل، ويف وحــدة الوطــن، وبنائه، 

ويف مواجهــة الفســاد الداخــي؛ دون أن تــذوب قضاياهــا اخلاصة كنســاء؟ 

ــامهت  ــام س ــالم، ك ــع الس ــاهم يف صن ــاء أن تس ــن للنس ــة أدوات يمك ــف، وبأي وكي
النســاء يف مقاومــة احلكــم العســكري يف األرجنتني/أمهــات مايــو )املظاهــرات الدائريــة 
ــاء  ــامهت نس ــام س ــي، ك ــاء الداخ ــار، والبن م ــة الدَّ ــني(، أو بمقاوم ــات املخطوف ألمه
ــة، أو  ــة الثاني ــرب العاملي ــد احل ــرأة( بع ــكل ام ــاروف ل ــأس وج ــا )ف ــاض يف أملاني األنق
بمقاومــة الفســاد، أســوة بنســاء شريان/املكســيك )حجــر وعصــاة لــكل امــرأة(، حيــث 
قطعــن الطريــق عــىل شــاحنات مافيــا املخــدرات املحروســة برجــال مســلحني ببنــادق، 
التــي كانــت تســطو عــىل غابــات املنطقــة وتقطــع أشــجارها وتصّدرهــا إىل اخلــارج، أو 
ــا  ــام فيه ــة، ب ــة كاف ــائل املقاوم ــتعامري، بوس ــالل االس ــة االحت ــك، بمقاوم ــل كل ذل قب

ــطني؟  ــان، وفلس ــر، ولبن ــاء اجلزائ ــت نس ــام قاوم ــكري، ك ــل العس العم

*****

جــاءت فكــرة تنظيــم موائــد الســالم بعــد انعقــاد القمــة العامليــة التــي هدفــت إىل إهنــاء 
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ــة  ــت جمموع ــني أطلق ــام 2014، ح ــدن يف الع ــات، يف لن ــاء النزاع ــيس أثن ــف اجلن العن
مــن النســاء بقيــادة واحــدة مــن نســاء الســالم، مــن الفيليبــني: إيريــن ســانتياغو، محلــة 
ــىل  ــاء ع ــادات« )النس ــاء ج ــوان: »نس ــن، بعن ــالم، واألم ــاء، والس ــول النس ــة ح عاملي

حممــل اجلــد(.

هدفــت »نســاء جــادات« )Women Seriously( إىل خلــق وعــي جمتمعــي عــام، عــر 
العــامل، بغيــاب التمثيــل املتســاوي للنســاء يف مراكــز صنــع القــرار عــىل موائــد الســالم، 
ــتويات  ــىل املس ــل ع ــة ويف العم ــة يف السياس ــود إىل نقل ــري يق ــداث تأث ــامل، وإح ــر الع ع
العامليــة واإلقليميــة والقوميــة، مــن خــالل تعزيــز التحالفــات بــني الشــبكات الدوليــة 

واإلقليميــة والقوميــة.

تقــود هــذه احلملــة ســكرتاريا »نســاء جــادات«، أمــا منظمــة نســاء مــن أجــل الســالم 
حــول العــامل )Peace Women across the Globe( فهــي تســتلم قيــادة تنظيــم موائــد 

الســالم، يف بــالد حمــددة، بالتنســيق مــع ســكرتاريا »نســاء جــادات«.  

خلقــت موائــد الســالم أجنحــة لتطــري وحتلــق.  حلقــت يف العــام 201٥ فــوق 
ــتان،  ــودان، وباكس ــالدش، والس ــا، وبنغ ــل، وكيني ــوا، والرازي ــيا، ونيكاراغ إندونيس

ونيبــال، وتايالنــد، وفلســطني.

ــال  ــاء والرج ــة للنس ــاك منص ــون هن ــالم، أن تك ــد الس ــم موائ ــن تنظي ــدف م وكان اهل
للحديــث عــن دور النســاء أثنــاء الــرصاع )النزاعات(، ومــا بعــده، وأن تناَقــش مواضيع 

الســالم مــن وجهــة نظــر نســوية.

ــاء  ــع لنس ــاحة أوس ــاء مس ــد، وإعط ــذه املوائ ــم ه ــتمرار يف تنظي ــة االس ــرزت أمهي ب
ورجــال، مــن خلفيــات متنوعــة؛ لنقــاش التحديــات والعقبــات التــي تواجــه النســاء يف 

ــع الســالم. عملهــن مــن أجــل صن

ــوق  ــام، 2016، ف ــذا الع ــالم ه ــد الس ــق موائ ــتمر؛ لتحلِّ ــرة تس ــل الفك ــا جع ــذا م ه
اهلنــد، وكولومبيــا، وباكســتان، وكنــدا، وإيرلندا، وأفغانســتان، وأســرتاليا، وإندونيســيا، 
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ــويرسا،  ــا، وس ــكو، وكاليفورني ــان فرانسيس ــو، وس ــا، وفانوات ــوب إفريقي ــدن، وجن ولن
ــطني. ــرب، واألردن، وفلس ــس، واملغ وتون

هدفــت موائــد الســالم إىل جعــل النســاء مرئيــات وفاعــالت، ومؤثــرات عــىل مســتوى 
صنــع القــرار، وهــذا مــا دفعهــن ملناقشــة قضايــا ملحــة عــىل مســتوى كل بلــد، بارتباطها 
بقضايــا جتمــع النســاء أينام وجــدن.  ناقشــن العنــف املرتبــط بالنــوع االجتامعــي )اهلند(، 
ــتان(،  ــية )أفغانس ــاة السياس ــاء يف احلي ــاركة النس ــص مش ــول نق ــي ح ــادة الوع وزي
وإعــادة تعريــف اهلويــة النســوية، والثقافيــة، والروحيــة )إندونيســيا(، ورضورة النظــر 
إىل النســاء بجديــة )باكســتان(، وإعطــاء فرصــة لصنــع الســالم )إيرلنــدا(، ودور النســاء 
ــا(، »النســاء فاعــالت مــن  يف املفاوضــات بــني الطالبــات والســلطات )جنــوب إفريقي
أجــل التغيــري يف جنــوب إفريقيــا«، وزيــادة الوعــي بقــرار 132٥ والضغــط مــن أجــل 
القوانــني التــي متنــع التمييــز ضــد املــرأة، وهــذا يتضمــن تنظيــم الرجــال )الرازيــل(، 
ــالم  ــي، والس ــوع االجتامع ــكو(، والن ــان فرانسيس ــباب )س ــم الش ــىل تعلي ــز ع والرتكي
واألمــان اإلنســاين )عــامن-األردن(، والنســاء القياديــات يف الصناعــات احلرفيــة 
ــات  ــرص وحتدي ــص ف ــي تفح ــوي، الت ــي النس ــع الوع ــة رف ــج محل ــرب(، وتتوي )املغ
املشــاركة السياســية للنســاء حمليــًا، والغــرض هــو زيــادة مشــاركة النســاء يف االنتخابــات 

ــس(.   2017 )تون

*****

ــة  ــوارات الوطني ــيايس واحل ــام الس ــرأة يف النظ ــوان: دور امل ــت عن ــطني، وحت ويف فلس
واملصاحلــة املجتمعيــة؛ يتــمَّ تنظيــم مائــدة الســالم، هــذا العــام، باالنطــالق ممــا توصلــت 
ــة  ــد، يف حماول ــوة أبع ــو خط ــي نح ــايض، ومت ــام امل ــات، الع ــات والتوصي ــه املناقش إلي
ــف دول  ــا، يف خمتل ــد مجيعه ــت املوائ ــذي حاول ــؤال ال ــن الس ــة ع ــامهة يف اإلجاب للمس
العــامل، أن جتيــب عنــه: مــا الــذي حتتــاج إليــه النســاء حتــى تعلــو أصواهتــن أكثــر فأكثر؟

ــد، يربــط  ال شــكَّ أّن أصواهتــّن يمكــن أن تعلــو، يف ظــل نظــام ســيايس ديمقراطــي موحَّ
ــة  ــق العدال ــل حتقي ــن أج ــال م ــتقالل، والنض ــة واالس ــل احلري ــن أج ــال م ــني النض ب
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ــة. االجتامعي

كــام أن بإمكاهنــنَّ أن يكــنَّ أكثــر تأثــريًا يف إهنــاء االنقســام إذا شــملت موائــد املفاوضــات 
ــة وخــرة تؤهلهــن لإلســهام يف اخلــروج مــن  عــددًا مــن النســاء اللــوايت يملكــن جترب
حالــة احلــوار األخــرس، بعــد حــوايل عــرش ســنوات مــن االنقســام والتــرشذم.  كــام أن 

أصواهتــن يمكــن أن تعلــو إذا ســامهن يف ترســيخ فكــر وثقافــة العدالــة االنتقاليــة.

ــع  ــات تدف ــم سياس ــة رس ــع إىل حماول ــم الواق ــن تقيي ــات م ــق األوراق واملناقش تنطل
ــام.   ــوات إىل األم ــرأة خط ــاركة امل مش

*****

تتشــكل نصــف املائــدة النســوية مــن الضفــة الغربيــة، ونصفهــا اآلخــر مــن قطــاع غــزة، 
نــات الشــعب الفلســطيني  لكــن املائــدة ســوف تبقــى ناقصــة، حتــى تشــارك فيهــا مكوِّ

كافــة.  

ــىل  ــف ع ــد العن ــال ض ــل النض ــن أج ــاالً، م ــاء ورج ــل نس ــاء، ونعم ــًا كنس ــل مع نعم
ــة.   ــه كاف ــان ألبنائ ــق األم ــادل، حيق ــر، ع ــع ح ــل جمتم ــن أج ــة، وم ــتوياته املختلف مس

نحتــاج إىل أن نكــون اثنــني مــن أجــل التانجــو، ونحتــاج إىل العمــل اجلامعــي مــن أجــل 
. ية حلر ا
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ــها  ــزز هتميش ــي، يع ــوع الوطن ــن املجم ــة ع ــة منفصل ــاء كمجموع ــر إىل النس إّن النظ
ــدة الســالم  ــز العــام الســيايس ذي العالقــة بموضــوع مائ وإقصاءهــا عــن مفهــوم احلي
النســوية.  فالنســاء جــزء مــن النســيج الوطنــي، وهــّن تارخييــًا جــزء مســاهم اقتصاديــًا 
ومشــارك يف املقاومــة الوطنيــة، وبالتــايل فــإن دراســة واقــع النســاء أو نشــاطهّن 
واحتياجاهتــّن ال يتــم عــر فصلهــّن، بــل عــر دجمهــّن يف الــكل، مــع األخــذ باالعتبــار 
ــرأة  ــه امل ــذي واجهت ــيايس ال ــي والس ــز االجتامع ــن التحي ــة ع ــة ناجت ــات معين خصوصي

ــًا. تارخيي

ــام  ــوان: النظ ــح العن ــث يف مفاتي ــة البح ــذه الورق ــتحاول ه ــبق، س ــا س ــىل م ــاء ع بن
الســيايس، الديمقراطــي، املوحــد، وعالقتهــا بالنســاء ضمــن الســياق الفلســطيني العام.

ــح املختلفــة، كيــف يمكــن اجلمــع بينهــا، وهــل  مــا هــي املضامــني األساســية للمفاتي
باألســاس العقبــات هــي فقــط أمــام املــرأة، أم أن النظــام الســيايس بحــد ذاتــه إشــكايل 

وملتبــس يف املضمــون والســياق الفلســطيني؟ 

ــاش  ــة يف نق ــادة واملتناقض ــات املتض ــى الثنائي ــة منحن ــتأخذ الورق ــك س ــن ذل وضم
ــوي،  ــي والنس ــة الوطن ــي، وثنائي ــاص الوطن ــام واخل ــة الع ــة: ثنائي ــني املختلف املضام
ــر  ــة أكث ــادة واملتناقض ــات املتض ــذه الثنائي ــكل ه ــث تش ــزيب، حي ــوي واحل ــة النس وثنائي

ــس. ــوان الرئي ــة للعن ــح املختلف ــاش للمفاتي ــور نق ــة حم ــا املتكامل منه

العام واخلاص الوطني

يف النظام السيايس:

ــل  ــيام يف ظ ــه، ال س ــابق ألوان ــطيني س ــيايس فلس ــام س ــود نظ ــن وج ــث ع إّن احلدي
احلالــة الفلســطينية والــرشط االســتعامري القائــم، إذ إن وجــود نظــام ســيايس يفــرتض 
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ــدود يف  ــذ احل ــىل مناف ــىل األرض، وع ــة ع ــيادة1 كامل ــي ذي س ــتقالل وطن ــود اس وج
احلــد األدنــى؛ لكــي يســتطيع هــذا النظــام أن يؤســس حلالــة نظــام حكــم.  ويف حالتنــا 
نتحــدث عــن نظــام ديمقراطــي، ليــس فقــط صنــدوق االقــرتاع معيــارا لديمقراطيتــه، 
ــتقاللية،  ــيادة واالس ــة ذات الس ــة واالقتصادي ــية واألمني ــرارات السياس ــة الق ــل مجل ب
وذات مضامــني هلــا عالقــة بالعدالــة االجتامعيــة بــني خمتلــف فئــات ورشائــح املجتمــع 

ــطينية.   ــا الفلس ــدادات اجلغرافي ــن امت ضم

إذن، عــىل املســتوى العــام، تصبــح الســيادة واالســتقالل املرتبــط بنظــام عدالــة اجتامعيــة 
رشطــًا موضوعيــًا ورضورة ألي ممارســة ديمقراطيــة ســابقة للحديث عــن أي متفصالت 
ــة،  ــات املختلف ــات واملجموع ــن القطاع ــخ، م ــة..  إل ــبابية، نقابي ــوية، ش ــرى نس أخ
حيــث متنــح الســيادة صالحيــات غــري مقتــرصة عــىل الترشيــع ولكــن التنفيــذ مرتبــط 
باالســتقاللية، خاصــة يف مســائل االقتصــاد والسياســية.  فيــام متنــح العدالــة االجتامعيــة 
فرصــًا للفئــات املختلفــة للمشــاركة يف بنــاء املجتمــع والترشيعــات املختلفــة عــىل حــد 

ســواء.  

ويف نظــام العدالــة االجتامعيــة تصبــح حقــوق املــرأة مــن األساســيات والبدهييــات، ليس 
ــق املســتند فقــط إىل االنتخــاب والرتشــيح،  ــرايل الضي ــة باملفهــوم اللي كحقــوق مواطن
ــزء  ــك ج ــيايس، وذل ــي والس ــاء املجتمع ــة البن ــل عملي ــاركة يف جمم ــًا كمش ــن أيض ولك

صميمــي مــن حقــوق املواطنــة باملفهــوم الديمقراطــي األشــمل.  

عنــد احلديــث عــن احلالــة الفلســطينية، ال بد مــن وضعهــا يف اإلطار والســياق الســيايس 
التارخيــي، وهــو ســياق مرتبــط باحلالــة االســتعامرية االســتيطانية القائمــة، فهناك ســيطرة 
كاملــة عــىل األرض واحلــدود والســيادة يف القــرار الســيايس واالقتصــادي لكل مــا يتعلق 
بفلســطني، وحتديــدًا الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  ووفقــًا التفاقيــة أوســلو هنــاك إدارة 
حمليــة للفلســطينيني، تبــدو كأهنــا تأخــذ شــكل النظــام الســيايس والســيادة )املحــدودة 

1  الســيادة حســب تعريــف القانــون الــدويل: هــي الســيادة عــىل األرض والســكان يف إقليــم حمــدد جغرافيــًا.  
ــة أوســلو،  والســيادة تكــون لســلطة حتتكــر القــوة املنظمــة، وهــذا مــا اُتفــق عــىل عــدم توافــره يف اتفاقي

حتــى ممــن أيــد االتفاقيــات.



17

دور املرأة يف الّنظام السياسّي واحلوارات الوطنّية واملصاحلة املجتمعّية

ــي  ــس ترشيع ــة وجمل ــن حكوم ــيايس م ــكل س ــود هي ــث وج ــن حي ــدام( م ــد االنع ح
ورئاســة، وتبــدو أيضــًا كأهنــا ديمقراطيــة مــن خــالل أن هــذه املؤسســات واملناصــب 

تــأيت عــر االنتخابــات وصنــدوق االقــرتاع )املجلــس الترشيعــي والرئاســة(.  

ــي  ــيايس الديمقراط ــام الس ــوم النظ ــق يف مفه ــذا املنط ــف ه ــة ختال ــة الفعلي إن املامرس
ــو يف  ــا ه ــىل كل م ــيطر ع ــالل يس ــىل األرض، فاالحت ــة ع ــيادة حقيقي ــال س ــتقل، ف املس
باطــن األرض ومــا يف ســامئها ومــا بينهــام عــىل األرض، فــال امتــداد جغرافيــًا بــني الضفة 
ــذي  ــاع ال ــة والقط ــني الضف ــطيني ب ــام الفلس ــة إىل االنقس ــزة، إضاف ــاع غ ــة وقط الغربي
ــة عــن حميطهــا الفلســطيني، وال ســيطرة  ــه الحقــا، يف حــني القــدس معزول ســآيت علي
عــىل أي معــر حــدودي يف أي مــن الضفــة والقطــاع، وأمــا ســقف الترشيعــات فهــي 
حمكومــة بســقف مــا أعطــي يف أوســلو، الــذي يمنــح الســلطة الفلســطينية إدارة سياســية 
ــة ذات ســيادة واســتقاللية.   ــة واقتصادي خدميــة ال يمنحهــا باملطلــق إدارة سياســية أمني

لقــد حتولــت الضفــة والقطــاع إىل كانتونــات معزولــة، وأضحــت الضفــة شــبه معــازل 
يتــم التحكــم هبــا عــن طريــق احلواجــز االحتالليــة التــي يمكــن وخــالل دقائــق عــر 
ــل.   ــدادات أو تواص ــة امت ــال أي ــة ب ــازل اجلغرافي ــرشات املع ــول إىل ع ــا أن تتح إغالقه
ويســيطر املحتــل عــىل احلــدود مــع العــامل اخلارجــي وحيكــم رقابتــه املبــارشة عــىل النقاط 
ــام يعيــش اآلالف مــن الفلســطينيني/ات ضمــن  ــة »جــرس امللــك حســني«، في احلدودي
مــا يعــرف بـ»املنــع األمنــي للســفر«، حيــث حيرمــون مــن التواصــل مــع العــامل اخلارجي 
ليــس بغــرض الرتفيــه، بقــدر مــا هــو اســتمرار للحيــاة مــن تعليــم وعمــل وعالقــات 

أرسيــة متقطعــة تارخييــا بفعــل اللجــوء واهلجــرة الناجتــة عــن احتــالل فلســطني.  

أمــا االســتقاللية فســقفها أيضــًا حمــدود، وهــذا ينعكــس يف املنظومــة القانونيــة، 
ــات  ــق بالترشيع ــام يتعل ــة في ــا، خاص ــوع منه ــموح واملمن ــدود املس ــات، وح والترشيع
ذات العالقــة بالســيادة واملواطنــة ومفهــوم اجلنســية الوطنيــة.  إضافــة إىل غياب الســيادة 
حتــى عــىل رؤيتنــا الفلســطينية يف مفهــوم اهلويــة الوطنيــة وبنــاء الشــخصية الفلســطينية 
ــاء  ــة بن ــاب فرص ــي غي ــا يعن ــلو، م ــقف أوس ــًا بس ــددة أيض ــم املح ــج التعلي ــر مناه ع
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شــخصية وطنيــة هلــا عالقــة مبــارشة بحالــة الفلســطيني حتــت االحتــالل الــذي يســعى 
لالنعتــاق منــه عــر املقاومــة والتحريــر، وعمليــة بنــاء دولــة ونظــام ســيايس ديمقراطــي 

ــطينيني.1 ــة الفلس لكاف

وإن كان االقتصــاد هــو مــن الــرشط املوضوعــي واألســايس لبنــاء دولــة ونظــام 
وأجهــزة ومنظومــة حكــم، فــإن هــذه املســألة هــي بحكــم الغائبــة واملحــارصة واملقيــدة 
أوال مــن االحتــالل الــذي حــّول املجتمــع الفلســطيني بكليتــه إىل جمتمــع حمتجــز تطــوره 
واقتصــاده تابــع، نافيــًا وعــىل مــدى عمــر االحتــالل أيــة فرصــة وحمــاوالت فلســطينية 
ــس«2  ــة باري ــة »اتفاقي ــة االقتصادي ــأيت االتفاقي ــي، لت ــاد حقيق ــوض باقتص ــة للنه حملي
ــادي.3  ــتقالل اقتص ــر أي اس ــدًا يف ق ــب بعي ــة، وتذه ــة االقتصادي ــذه التبعي ــر ه وتؤط
ــرية  ــات الفق ــة الفئ ــىل محاي ــوم ع ــة يق ــة اجتامعي ــع عدال ــي جمتم ــلطة أن تبن ــف لس فكي
ــاد  ــل لالقتص ــاق الكام ــل اإلحل ــو يف ظ ــام ه ــه، في ــزء من ــرأة ج ــث امل ــة، حي واملهمش
الصهيــوين ويعيــش عــىل مســاعدات الــدول املانحــة واشــرتاطات البنــك الــدويل التــي 
مل جتلــب، ليــس يف فلســطني وحســب بــل يف دول العــامل الفقــرية، إال الويــالت، ومزيــدا 

ــتعامري.4  ــايل االس ــز اإلمري ــدول املرك ــان ل ــة واالرهت ــن التبعي م

ــد بتعمــق  ــام تفي ــوم بأرق ــا اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء كل ي ويف هــذا الســياق، يطالعن
ــة صغــرية  ــة، إذ تســيطر نخب ــة وغــالء املعيشــة، واتســاع الفجــوة الطبقي الفقــر والبطال
ــام  ــط ب ــد املرتب ــرادوري اجلدي ــال الكم ــة رأس امل ــي فئ ــا ه ــل، وأغلبه ــىل املداخي ع
تقدمــه أوســلو وســلطة االحتــالل مــن تســهيالت القتصــاد خدمــي ال يبنــي إال جمتمعــا 

1  سـليم متـاري وآخـرون، »حتـّول املجتمـع الفلسـطيني: التـرشذم واالحتالل« مـن كتاب »املجتمـع الفلسـطيني يف غزة 
والضفـة الغربيـة والقـدس العربيـة«، ترمجـة عفيـف الـرزاز، مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية، بـريوت، 1994، 10، 

وسـميح فرسـون، فلسـطني والفلسـطينيون، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، بـريوت، 2003، 191.
2  للوقــوف عــىل تأثــريات اتفــاق باريــس، ملحــق اتفاقيــات أوســلو وتأثريهــا عــىل الوضــع االقتصــادي الفلســطيني 
ــة، األوراق  ــطينية اإلرسائيلي ــات الفلس ــتقبل العالق ــع ومس ــاين، واق ــرص عطي ــب، ون ــل النقي ــة: فض ــن مراجع يمك

ــاس(، رام اهلل، 2003. ــطينية )م ــة الفلس ــات االقتصادي ــاث السياس ــد أبح ــة 4، معه املحوري
3  مجيــل هــالل، النظــام الســيايس بعــد أوســلو: دراســة حتليليــة نقديــة، املؤسســة الفلســطينية لدراســات الديمقراطيــة 
ــطينية  ــة الفلس ــرأة يف الرواي ــة للم ــة االجتامعي ــّوالت يف املكان ــدي، التح ــام رفي ــن(، رام اهلل، 1998، ووس )مواط

ــة ملــا قبــل مرحلــة أوســلو ومــا بعدهــا، جامعــة بريزيــت، رام اهلل، 200٥. املعاصـــرة: دراســـة مقارن
4   خليل نخلة، فلسطني وطن للبيع، مؤسسة روزا لكسمبورغ، رام اهلل، 2011.
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اســتهالكيا ال يعــزز بــأي حــال مــن األحــوال جمتمــع صمــود ومقاومــة.  وبالتــايل، فمــن 
ــذا  ــة، وه ــة اجتامعي ــام عدال ــاء نظ ــن بن ــتقل ال يمك ــي مس ــدي وحقيق ــاد ج دون اقتص

ــيادة.1  ــتقالل والس ــب االس يتطل

ــد  ــة تتمثــل يف املزي ــدًا يف العقــد األخــري، مــن كارث يعــاين املجتمــع الفلســطيني، وحتدي
مــن الرشذمــة السياســية وفقــدان حتــى الســيادة بــام كرســه االنقســام بــني ســلطتي رام 
اهلل وغــزة، التــي يتحمــل مســؤوليتها بالدرجــة األساســية كل مــن »فتــح« و»محــاس«.2

ــة،  ــة ديمقراطي ــاء دول ــتقالل وبن ــال واالس ــاق النض ــار آف ــام انحس ــذا االنقس ــزز ه وع
وشــّكل عائقــًا جديــًا أمــام تواصــل النضــال ضــد املســتعمرين، بــل عمــق أكثــر انشــطار 
ــي  ــن االجتامع ــع الثم ــن دف ــا م ــا، أم ــوهها وترشذمه ــة وتش ــة اجلامع ــة الوطني اهلوي
واالقتصــادي فهــي فئــات الشــعب، بــدءًا مــن الطبقــات الوســطى إىل الطبقــات الفقــرية 
والفئــات املهمشــة، ويف مركزهــا النســاء.  فحســب العديــد مــن الدراســات واألدبيــات 

العامليــة هــن أول ضحايــا االنقســامات واحلــروب السياســية.

ــات  ــة والطبق ــة االجتامعي ــوع العدال ــىل موض ــط ع ــز فق ــدد، أوّد الرتكي ــذا الص ويف ه
ــة واالقتصاديــة  ــادة األوضــاع االجتامعي الفقــرية والنســاء، حيــث أّدى االنقســام إىل زي
ســوءًا يف غــزة أمــام تنصــل احلكومــات الفلســطينية املتعاقبــة مــن تقديــم اســتحقاقاهتا 
جتــاه املواطنــني، فرتاجعــت اخلدمــات األساســية واحليويــة املختلفــة مــن صحــة وتعليم، 
فيــام ارتفعــت تكلفــة العيــش بشــكل كبــري، ال ســيام يف ظــل »اقتصــاد األنفــاق« الــذي 
ــىل  ــزة ع ــلطة غ ــن س ــًا م ــوالً مدعوم ــرادورًا متغ ــيطرة وكم ــتفيدة ومس ــة مس ــق فئ خل
حســاب تكلفــة احليــاة اليوميــة3، مــا جعــل الفقــراء يف مهــب الريــح وزادهــم فقــرًا يف 
ظــل ارتفــاع معــدالت بطالــة غــري مســبوقة نتيجــة احلصــار املفــروض احتالليــًا وعربيــًا 

ــات  ــاث السياس ــد أبح ــة )2(، معه ــطيني: األوراق املحوري ــاد الفلس ــة لالقتص ــدرة الذاتي ــز الق ــرص، تعزي ــد ن 1  حمم
الفلســطينية )مــاس(، رام اهلل، 2003. االقتصاديــة 

2  هــاين املــرصي، كيــف يمكــن دعــم اهلبــة اجلامهرييــة وتوســيعها، نــدوة عقــدت يف ملتقــى »نبــض« الشــبايب، رام اهلل، 
.201٥/10/13

  .2014/8/18 ، DW 3  شوقي الفّرا، هل قضت احلرب عىل جتارة األنفاق يف غزة، موقع
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مــن اجلانــب املــرصي، وبموافقــة ضمنيــة أحيانــًا وعلنيــة يف أحيــان أخــرى مــن اجلانــب 
الفلســطيني يف الضفــة.  

ــون  ــراء يلتحف ــرتك اآلالف يف الع ــزة لي ــاع غ ــىل قط ــاليل ع ــدوان االحت ــرر الع ــام تك ك
الســامء، وبعــد مــي ســنوات مــا زالــوا ينتظــرون إعــادة اإلعــامر.  وهــذ واقــع إضــايف 
ــىل  ــيئة ع ــارًا س ــدوان آث ــرك الع ــام ت ــاع، في ــىل القط ــرض ع ــش يف ــر والتهمي ــن الفق م
ــة  ــاء أو العائل ــاء أو األزواج أو اآلب ــن لألبن ــدات منه ــة الفاق ــدًا، وخاص ــاء حتدي النس
بأكملهــا، وهــن اليــوم منكشــفات أكثــر مــا يكــون للفقــر والعــوز، إىل جانــب الضغــوط 
االجتامعيــة والرتاجــع يف اجلوانــب التنمويــة التــي ســامهت يف الســابق يف حتســني 

ــن. أوضاعه

ــيايس،  ــام س ــن أي نظ ــدث، وع ــة نتح ــة اجتامعي ــة عدال ــن أي ــدم، ع ــا تق ــىل م ــاء ع بن
أو ســيادة، أو اســتقالل! يف ظــل هكــذا ســياق اســتعامري احتــاليل وانقســام ســيايس، 
وغيــاب للعدالــة االجتامعيــة، وحتــى القانونيــة، أو موقــف وطنــي جامــع اجتــاه 
ــيايس. ــام س ــاء نظ ــرص بن ــوارد وف ــز امل ــدة وتعزي ــة والوح ــة للمقاوم ــارات املتاح اخلي

إدارة سياسية أم نظام سيايس:

مــا لدينــا اليــوم يف ضــوء التحليــل الســابق، ال يتعــدى إدارة سياســية ملناطــق فلســطينية، 
مقبولــة اســتعامريًا يف الواقــع لتلبيتهــا احتياجاهتــا األمنيــة أساســًا، ومدعومــة مــن املركــز 
اإلمريــايل؛ أكثــر منهــا بنيــة نظــام ســيايس مســتقل ذي ســيادة، مهمتهــا إدارة املســائل 
ــاز  ــر جه ــي ع ــام الداخ ــة، والنظ ــم، والصح ــل التعلي ــة، مث ــة اخلدمي ــة اليومي احليوي
ــا  ــع، ودوره ــا الترشي ــام فيه ــيادية، ب ــات الس ــة الصالحي ــي إدارة منزوع ــة.  وه الرشط
األمنــي واضــح ضمــن االتفاقيــات، وهــو مــا يشــكل حتــى اللحظــة مــرر بقائهــا رغــم 
ــة  ــة التــي يدفعهــا مــا يســمى باملجتمــع الــدويل الداعــم التفاقي تكلفــة فاتورهتــا العالي
أوســلو.  وهــي تكلفــة أزحيــت عــن كاهــل االحتــالل فيــام يتعلــق بــإدارة احليــاة اليوميــة 

واخلدميــة، وأنيطــت بســلطة دورهــا األســايس أمنــي وليــس تنمويــًا حقيقيــًا.  

ــرى  ــة، ن ــة املختلف ــات احلكومي ــرار املوازن ــا إق ــم هب ــي يت ــات الت ــتعراض اآللي ويف اس
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ــي  ــاد اإلنتاج ــة أو االقتص ــة والزراع ــم والصح ــمل التعلي ــلطة ال تش ــة الس أن أولوي
الــذي يعــزز الصمــود، فيــام تركــت القطــاع اخلــاص الرأســاميل الكمــرادوري اخلدمــي 
ــه  ــن توصيف ــا يمك ــإن م ــه، ف ــب.  وعلي ــيب أو رقي ــني دون حس ــوب املواطن ــب جي ينه
يف احلالــة الفلســطينية احلاليــة بــأن مــا لدينــا ليــس نظامــا سياســيا، بــل هــو أقــرب إىل 
ــع  ــزة م ــاع غ ــمها قط ــرى اس ــة وأخ ــة الغربي ــمها الضف ــرية اس ــة كب ــة لبلدي إدارة ذاتي
ــز  ــتيطان واحلواج ــل االس ــا بفع ــار ترشذمه ــذ باالعتب ــع األخ ــات، م ــض اخلصوصي بع

ــة.1 ــكرية االحتاللي العس

بني املقاومة والصمود

ما العمل!

ــم ال يمكــن أن يغفــل الســياق االســتعامري  ــة الواقــع الســيايس القائ ــل لبني إن أي حتلي
ــد،  ــي موح ــام ديمقراط ــق نظ ــول دون حتقي ــي حت ــة الت ــه املختلف ــاليل وإجراءات واالحت
ــة يف إنجــاز هــذا النظــام،  ــة املركزي ــة األساســية واحللق ــالل يشــكل العقب وهــذا االحت
ــني.   ــطينيني جمتمع ــام الفلس ــن أم ــب، ولك ــاء فحس ــام النس ــف أم ــة ال تق ــي عقب وه
ــي  ــتقل ديمقراط ــيايس مس ــام س ــود إىل نظ ــن أن يق ــذي يمك ــار ال ــإن اخلي ــه، ف وعلي
ــار  ــو خي ــة ه ــة فعلي ــة اجتامعي ــق عدال ــه حتقي ــن خالل ــن م ــية يمك ــددات سياس ذي حم
ــره  ــل ودح ــة املحت ــر مقاوم ــة، ع ــعوب حمتل ــي ألي ش ــار التارخي ــو اخلي ــة، وه املقاوم

ــة. ــة الديمقراطي ــاء الدول ــيادة وبن ــتقالل والس ــر واالس ــراز التحري وإح

ولكــن ضمــن املعادلــة الفلســطينية احلاليــة، فــإن هــذا اخليــار لألســف غــري متفــق عليــه 
وطنيــًا، وحيمــل تفســريات خمتلفــة ملفهــوم النضــال والتحريــر، وحتــى ضمــن األجــواء 
ــل  ــيام يف ظ ــا، ال س ــط عموم ــرشق األوس ــريب وال ــن الع ــها الوط ــي يعيش ــة الت اإلقليمي

تراجــع االهتــامم بالقضيــة الفلســطينية.  

ــلطة  ــام الس ــد قي ــا بع ــطينية إىل م ــة الفلس ــة الوطني ــوء احلرك ــذ نش ــطينية من ــة الفلس ــن النخب ــالل، تكوي ــل ه 1  مجي
ــامن،  ــد، رام اهلل - ع ــز األردن اجلدي ــن( ومرك ــة )مواط ــات الديمقراطي ــطينية لدراس ــة الفلس ــطينية، املؤسس الفلس

2002، وســميح فرســون، مصــدر ســابق.
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وإذا كان خيــار املقاومــة جيــب أن يبقــى هــو احلــارض واملاثــل أمامنــا، فاخليــارات احلاليــة 
األخــرى املتاحــة ترتكنــا أمــام الوطنــي اخلــاص الداخــي، ومــا يمكــن عملــه لتحقيــق 
قــدر معــني ضمــن الفــرص املتاحــة مــن أجــل حتســني الظــروف والواقــع االجتامعــي 
ــار  ــالل واحلص ــع االحت ــود يف واق ــة للصم ــة وقابل ــاة ممكن ــق حي ــادي، وخل واالقتص

والقمــع حتــى إنجــاز اخليــار التارخيــي.

ضمــن هــذا، يصبــح علينــا لزامــا مناقشــة جممــل الواقــع الفلســطيني الداخــي، 
ــة،  ــع عام ــىل املجتم ــة، ع ــة والقانوني ــة واالقتصادي ــية واالجتامعي ــاته، السياس وانعكاس
وعــىل النســاء بشــكل خــاص، إضافــة إىل دور النســاء يف بنــاء جمتمــع الصمــود 
الفلســطيني الداخــي والديمقراطــي، حيــث حتقيــق أفضــل لفــرص العدالــة االجتامعية، 
ــق  ــوة لتحقي ــك كخط ــاوم، وذل ــج مق ــق برنام ــة وف ــدة الوطني ــرص الوح ــني ف وحتس

ــة. ــة الديمقراطي ــيادة والدول ــتقالل والس ــة واالس ــل احلري ــن أج ــة م ــع املقاوم جمتم

النساء والعدالة االجتامعية:

ــع  ــوية إىل رف ــة النس ــارعت احلرك ــطينية، س ــلطة الفلس ــاء الس ــوم األول إلنش ــذ الي من
شــعارات مطالبــة بمشــاركتها يف العمليــة السياســية والبنــاء الداخــي، وحاولــت ضمــن 
ــا  ــر هياكله ــئة ع ــية الناش ــدم يف اإلدارة السياس ــئ ق ــع موط ــطينية أن تض ــة الفلس احلال
املختلفــة )املجلــس الترشيعــي، احلكومــة، الترشيعــات، القوانــني، االقتصــاد ..  إلــخ(، 
وإىل مــا يمكــن مــن قطاعــات البنــاء املختلفــة للمجتمــع الفلســطيني.  ويف هــذا الصــدد، 
ــي  ــة الوطن ــار، منهــا عالق ــرية اعــرتت هــذا اخلي ــريا يف إشــكاليات كث ــن نخــوض كث ل
املقــاوم بالنســوي، إذ افــرتض البعــض وامهــا بطريقــة ســاذجة أن مرحلة التحــرر الوطني 
ــة.   ــة واالجتامعي ــألتني الوطني ــديل للمس ــط ج ــي دون رب ــاز لالجتامع ــت، واالنحي انته
ولكــن، مــاذا يمكــن أن نقــول عــن هــذه التجربــة والعقبــات املختلفــة التــي واجهــت 

النســاء للولــوج إىل النظــام الســيايس كمشــاركة ومؤِسســة لــه ولتفاصيلــه؟

عــىل املســتوى احلقوقــي والقانــوين، مل تتــوان احلركــة النســوية عــن التواجــد يف الشــارع 
ــبيل  ــىل س ــية، فع ــة والسياس ــة واالقتصادي ــوق االجتامعي ــة باحلق ــطيني، مطالب الفلس
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املثــال، دفعــت بــكل قوهتــا لتحســني متثيلهــا يف املجلــس الترشيعــي واملجالــس املحليــة، 
فحّصلــت نظــام الكوتــا وحســنته ليصــل إىل 20% مــن التمثيــل رغــم اجلــدل الــذي دار 

حــول عالقتــه بالتغيــري والتمثيــل الشــعبي للنســاء.1

ــات،  ــريات، واملعنف ــاء الفق ــة للنس ــة االجتامعي ــل احلامي ــن أج ــال م ــت بالنض ــام قام ك
ــة احلكومــة الفلســطينية بســن ترشيعــات وسياســات  وذوات الدخــل املحــدود، مطالب
احلاميــة االجتامعيــة.  ومــا زالــت احلركــة النســوية حتــى اللحظــة تقــود نضاالهتــا لســن 
ــة، وعــىل قاعــدة إعــالن  ــا متســاوية للمــرأة كمواطن ترشيعــات فلســطينية متنــح حقوق
ــاوون دون  ــطينيات متس ــطينيون والفلس ــث الفلس ــايس، حي ــام األس ــتقالل والنظ االس

ــز يف الديــن واجلنــس واللــون.   متيي

ــاالت،  ــن النض ــد م ــزي يف العدي ــزء مرك ــوة وكج ــارزًا وبق ــاء ب ــد النس وكان تواج
االجتامعيــة االقتصاديــة احلقوقيــة، يف الســنوات األخــرية، يف حركــة إرضاب املعلمــني/
ــرأة  ــدرت امل ــي، وتص ــامن االجتامع ــون الض ــل قان ــل تعدي ــن أج ــال م ات، ويف النض
ــة  ــات املختلف ــر املؤسس ــية ع ــة األساس ــه القيادي ــن مفاصل ــت م ــال، وكان ــذا النض ه
ــة  ــاب العدال ــل يف ب ــتحقاقات تدخ ــب واس ــي مطال ــاالت ه ــك النض ــوية، فتل والنس

ــي.2 ــام الديمقراط ــة والنظ االجتامعي

يف جتاوز العقبات والتحديات املوضوعية والذاتية

النساء يف معركة املقاومة:

 يف املحاولــة للمشــاركة يف اإلدارة السياســية الداخليــة، يبقــى االحتــالل املعيق األســايس 
أمــام النســاء يف ترتيــب األولويــات والرتكيــز يف البنــاء الديمقراطــي، فإجــراءات 
ــني  ــا ب ــة م ــات متفرق ــطيني يف جتمع ــع الفلس ــتت املجتم ــىل األرض، ش ــالل ع االحت

ــرأة يف  ــاركة امل ــر مش ــة لتطوي ــة الوطني ــة ...  احلمل ــة ناجح ــق جترب ــام: توثي ــوة إىل األم ــنة، خط ــة احلباش 1  خدجي
.2007 اهلل،  رام   ،)200٥-2002 الكوتــا  )محلــة  االنتخابــات 

2  ملزيــد مــن املعلومــات عــن دور احلركــة النســائية يف فلســطني خــالل تلــك املرحلتــني ملالحظــة الفــارق اجلوهــري؛ 
ــة،  ــا جدلي ــكاليات وقضاي ــطينية: إش ــوية الفلس ــة النس ــواد، احلرك ــداء ع ــاب ون ــني كت ــاب: إيل ــة كت ــن مراجع يمك

ــت، 2003. ــة بريزي ــرأة، جامع ــات امل ــد دراس معه
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قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ومــا بــني حمافظــات الضفــة املختلفــة، األمــر الــذي يعنــي 
ــاء التحــركات املشــرتكة، وحتــى حمــاكاة االحتياجــات  ــة التواصــل املســتمر وبن صعوب
ــاة  ــة ملعان ــتيطان واملواجه ــن االس ــة م ــات القريب ــع التجمع ــني واق ــاء ب ــة للنس املختلف
وقمــع يومــي، وبــني احلصــار وجــدار الفصــل العنــرصي، وعــزل القــدس عــن بقيــة 
ــه يف  ــا تعاني ــة، وم ــاع والضف ــاء القط ــني نس ــا ب ــام م ــزل الت ــة إىل الع ــة، إضاف الضف
ــًا،  ــروض احتاللي ــار املف ــل احلص ــة بفع ــة بائس ــة واقتصادي ــروف اجتامعي ــن ظ ــزة م غ
والدمــار الــذي جيعــل احتياجاهتــن حمصــورة يف مقومــات حيــاة، فيــام أصبحــت العدالــة 

ــد.1 ــم البعي ــة احلل االجتامعي

ــز يف رام اهلل  ــني املرك ــا ب ــة م ــل خمتلف ــات وأدوات فع ــتت احتياج ــة التش ــت حال فرض
ــة  ــني مواجه ــرى، وب ــدن األخ ــا امل ــد م ــاوم، وإىل ح ــل املق ــن الفع ــبيًا ع ــد نس واملحي
ــامت  ــف واملخي ــالل يف الري ــش االحت ــع وجي ــتوطنني والقم ــالة املس ــتيطان وغ االس
واألغــوار.  ويضــاف إىل ذلــك الواقــع االقتصــادي واالجتامعــي الصعــب الــذي يعمــق 
حالــة الفقــر والتهميــش، والضبــط االجتامعــي الــذي يــامرس عــىل املــرأة كجــزء مــن 
ــر  ــائل أكث ــاد وس ــوية إىل إجي ــة النس ــاج احلرك ــة.  وحتت ــة القائم ــة الذكوري ــة األبوي البني
مرونــة ونجاعــة وقــدرة لتجــاوز هــذا التشــتت ومل شــمل النســاء نحــو املشــاركة الفاعلة 

ــة. ــع كاف ــاء وللمجتم ــل للنس ــع أفض ــات لوض يف املطالب

النساء بني الوطني واالجتامعي:2

بــني الولــوج يف البنيــة السياســية القائمــة، أي أن تتواجــد النســاء يف مواقــع صنــع القــرار 
ــاك  ــم؛ هن ــي القائ ــوين واالجتامع ــع القان ــني الواق ــية، وب ــاركة السياس ــوة للمش والدع
مســاحة واســعة تســتدعي االســتنفار النســوي يف حماولــة جلرسهــا، حيــث تشــكل معيقــا 

مركزيــا يف الولــوج يف األول وتغيــري واقــع احلــال للثــاين، أو العكــس.  

 Institute of Woman’s studies: A dangerous decade: the 2nd gender profile of the occupied West Bank  1
)2000-2010, Birzeit Universty, )2011

2  تطرقــت العديــد مــن األدبيــات إىل مفهــوم الوطنــي واالجتامعــي، ويمكــن االطــالع عــىل: غــازي اخلليــي، املــرأة 
ــرأة  ــاركة امل ــرون، مش ــاب وآخ ــني كّت ــريوت، 1997.  وإيل ــة، ب ــة ميداني ــة اجتامعي ــورة: دراس ــطينية والث الفلس

الفلســطينية يف االنتفاضــة: دراســة ألدوار القــوى االجتامعيــة، 1997.
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تواجــه النســاء بنيــة اجتامعيــة ذات طابــع أبــوي ذكــوري يعمــل عــىل إقصائهــا مــن احليز 
ــًا، وإنــام أيضــًا يأخــذ األبعــاد القانونيــة والترشيعيــة  العــام، ليــس فقــط إقصــاء فيزيائي
واالجتامعيــة.1 ومــا يظهــر أنــه مشــاركة سياســية بفعــل الكوتــا ال يعــود موجــودًا، ألنــه 
ال يرتبــط بفعــل التغيــري االجتامعــي املنشــود يف أن تصبــح النســاء جــزءا مــن احليــز العام 
الســيايس واالجتامعــي واالقتصــادي، فحتــى اللحظــة مــا زالــت مشــاركتها يف ســوق 
العمــل ال تتعــدى 19% يف أحســن االحــوال، مــع نســب بطالــة عاليــة، وعنــد التدقيــق 
يف مضامــني املشــاركة ترتكــز النســاء إمــا يف قطــاع اخلدمــات، وحتديــدا التعليــم، وإمــا يف 
القطــاع غــري املنظــم الــذي يســتحوذ عــىل العاملــة النســائية يف ظــروف أقــل، مــا يمكــن 
القــول إهنــا ال تصــل إىل احلــد األدنــى مــن رشوط عمــل كريــم وأجــرة ال تشــكل احلــد 

األدنــى لألجــور.

وتشــري إحصــاءات اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء إىل نســبة عاليــة مــن النســاء هــن أساســًا 
ضمــن األجــور األدنــى وطنيــا، وطبعــا أقــل مــن احلــد األدنــى لألجــر، هــذا كلــه ليــس 
فقــط بســبب البنيــة االقتصاديــة اهلشــة الضعيفــة التابعــة لالقتصــاد االحتــاليل، ولكــن 
أيضــًا تعــود إىل رؤيــة أبويــة ال تــرى النســاء جــزءًا مــن العمــل واإلعالــة واحليــز العــام 
االقتصــادي، فالتهميــش يف العمــل غــري املنظــم ويف مهــن حمــددة هــو نتــاج اجتامعــي يف 
املجتمــع وبنيــة اإلدارة السياســية القائمــة، وهــذا حييلنــا إىل القوانــني والترشيعــات التــي 
إن رأت املــرأة متســاوية كفلســطينية وفــق النظــام األســايس وإعــالن االســتقالل، إال أن 
مــا أفــرز مــن قوانــني وترشيعــات يف أغلبهــا مــا زالــت الترشيعــات األردنيــة واملرصيــة 
ــام يتعلــق بقانــوين األحــوال الشــخصية وقانــون العقوبــات؛ يؤكــد  ســارية، خاصــة في
بــام ال يــدع جمــاال للشــك أن هــذا النظــام الترشيعــي ال يســاوي النســاء يف احلقــوق رغــم 

أهنــن يؤديــن نفــس الواجبــات كمواطنــات وفاعــالت اقتصاديــا.  

وهــذا اإلقصــاء والتهميــش يمتــد لنــرى صورتــه الســلبية بحــق يف الرتكيبــة االنتخابيــة 
ــة  ــذات قائم ــاء ك ــتثني النس ــي تس ــة، الت ــات االنتخابي ــات إدارة الدعاي ــم وآلي للقوائ
وفاعلــة ضمــن هــذه القوائــم، واألمثلــة هنــا عديــدة عــن الدعايــات االنتخابيــة التــي 

1  هشام رشايب، النظام األبوي وإشكالية التخّلف العريب، دار نلسن، 2000.
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تفتقــر إىل صــور النســاء فيــام حتفــل بصــور الرجــال، وترافــق النســاء عالقتهــا القرابيــة 
التابعــة كزوجــة فــالن وأخــت عــالن، بينــام الرجــل ذو قائمــة ومســتقلة.1

ــة أمــام  ــة مركزي ــة تشــكل عقب ــة املجتمعي ــة األبوي ــة والبني ــة السياســية الترشيعي إن البني
ــة  ــة مشــاركة فاعل إتاحــة الفرصــة للنســاء للمشــاركة، عــدا عــن حمــاوالت إقصــاء أي
ــمي  ــاب الرس ــن اخلط ــزءا م ــمي ج ــتوى الرس ــىل املس ــاء ع ــى النس ــة.  وتبق وحقيقي
املوجــه بالدرجــة األساســية إىل املجتمــع الــدويل؛ بغــرض جتميــل احلكومــة كحكومــة 
ــس  ــل ولي ــراض التموي ــاب ألغ ــو خط ــب ه ــاواة، ويف األغل ــدة للمس ــة ومؤي داعم

ــىل األرض.   ــي ع ــق احلقيق للتطبي

النساء بني النسوي والوطني:

االفــرتاض املســبق أن النســوي هــو موحــد أساســًا ومــا عليــه إال إزالــة العقبــات نحــو 
ــىل  ــة ع ــري قائم ــاء غ ــو البن ــق نح ــاج طري ــيقود إىل انته ــد، س ــيايس موح ــام س ــاء نظ بن
أســس علميــة صحيحــة، فمــن قــال إن للنســوة نــون واحــدة موحــدة؟ بمعنــى، هــل 
تتفــق النســاء أساســًا عــىل أجنــدة سياســية خاصــة واحــدة تنطلــق منهــا نحــو الســيايس 
الفلســطيني العــام؟ هــل هنــاك اتفــاق عــىل تعريــف النســوي، الوطنــي، االجتامعــي؟ 
هــل هنــاك اتفــاق نســوي عــىل املوقــف مــن الســلطة القائمــة، بمعنــى َمــْن مــع أوســلو 
ــذه  ــد ه ــْن ض ــي، وَم ــيق األمن ــة والتنس ــة األمني ــا الوظيف ــام فيه ــا، ب ــا وتبعاهت وجتلياهت

البنيــة؟ 

ــزة  ــا األجه ــت هل ــهداء تعرض ــرية للش ــبوعني مس ــل أس ــت قب ــياق، خرج ــذا الس يف ه
ــدى  ــام تص ــوي، في ــتنكار نس ــمع أي اس ــاركات، ومل أس ــاء املش ــت النس ــة ورضب األمني
ــزاب  ــت أح ــل خرج ــة، ويف املقاب ــزة األمني ــادة واألجه ــلوك القي ــزاب لس ــض األح بع

تدافــع عــن ذلــك.

ــون  ــع قان ــوة م ــل كل النس ــى، ه ــات؟ بمعن ــن الترشيع ــد م ــف موح ــا موق ــل لدين ه

ــج  ــانية، الرنام ــة اإلنس ــر التنمي ــة لتقري ــة خلفي ــطني، ورق ــالل- فلس ــت االحت ــة حت ــرأة العربي ــو، امل ــو دح 1  رىل أب
اإلنامئــي لألمــم املتحــدة، 200٥.
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ــز  ــذا متيي ــالمية، »وه ــة اإلس ــتند إىل الرشيع ــون يس ــخصية أم قان ــوال الش ــامين لألح عل
ــي يف  ــام ه ــاع مثل ــاء يف القط ــات النس ــدة واحتياج ــل أجن ــن«، وه ــاس الدي ــىل أس ع

ــة؟ الضف

ــة  ــة واالجتامعي ــا الوطني ــف القضاي ــىل تعري ــوي ع ــالف النس ــري، إن االخت يف تقدي
ــاد  ــا وإجي ــىل خلخلته ــل ع ــوب العم ــرية.  واملطل ــة كب ــكل عقب ــا زال يش ــة م واحلقوقي
ــو  ــف، نح ــوي املختل ــف النس ــة املوق ــن مللم ــا م ــاء متكنه ــني النس ــرتكة ب ــم مش قواس

ــي. ــوي اإلقصائ ــع األب ــام ذا الطاب ــيايس الع ــف الس ــه املوق ــوي يواج ــف نس موق

النساء بني الوطني احلزيب العام والنسوي اخلاص:

ــامءات  ــة واالنت ــة واأليديولوجي ــة الفكري ــن اهلوي ــرد م ــاء التج ــن النس ــوب م ــل مطل ه
احلزبيــة يف ســبيل خلــق أجنــدة نســوية؟ وهــل يمكــن أن تتجــاوز النســاء انتامءاهتــا تلــك 
ــوم عــىل خــالف األمــس هــن  نحــو موقــف نســوي؟ وهــل االفــرتاض أن النســاء الي
عضــوات أحــزاب وتنظيــامت؟ مــا هــي األولويــة للمــرأة احلزبيــة يف عالقتهــا بالنضــال 
النســوي؟ وهــل تتســاوى األحــزاب يف موقفهــا النســوي، ويف املســاحة املتاحــة 
لعضواهتــا يف حتقيــق احتياجاهتــا؟ أليــس مــن عــارض الكوتــا النســوية يف بدايــة إقرارهــا 
هــم أعضــاء الترشيعــي الذيــن هــم أساســًا أعضــاء تنظيــامت وأحــزاب؟ مــا هــو موقف 

رفيقاهتــم وأخواهتــم يف التنظيــم أو احلــزب مــن ذلــك؟

هــذه إشــكالية جديــة حتتــاج إىل أن تقــف عندهــا احلركــة النســوية، ومعاجلتهــا.  مــا هــي 
ــدة النســوية؟، هــل املشــكلة أن رجــاالت احلــزب  ــدة احلــزب أم األجن ــة: أجن األولوي

والتنظيــم ال تطــرح أجنــدات نســوية، أم أن النســاء عــىل ديــن رجاهلــن؟ 

حتــى اللحظــة ال يبــدو أن النســاء اســتطاعت جتــاوز موقــف احلــزب الســيايس، ســواء 
عــىل املســتوى الوطنــي أو النســوي، وقــد ال يكــون مطلــوب منهــا معارضــة املوقــف 
الســيايس عــىل األقــل علنــا، ولكــن الســؤال املطــروح: مــا حجــم املجهــود الــذي تبذلــه 
نســاء األحــزاب يف فــرض أجنــدة حقوقيــة لقضايــا املــرأة، بمعنــى جتيــري املوقــف احلزيب 
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لصالــح قضايــا النســاء يف مطالباهتــن احلقوقيــة والسياســية.  ويف املقابــل، عكســت هــذه 
ــزب  ــاء يف ح ــل النس ــى ه ــة، بمعن ــات احلقوقي ــة املطالب ــىل جدي ــها ع ــامءات نفس االنت
ــف  ــن موق ــن، أم م ــوية ومطالباهت ــوق النس ــن احلق ــرتب م ــزة تق ــلطة يف رام اهلل وغ الس
الســلطة؟ ومــا هــو موقفهــن مــن النســاء املعارضــات ألوســلو، هــل تدخــل أصواهتــن 
ــب  ــذي جي ــارض ال ــوت املع ــن الص ــزء م ــري، أو يف ج ــوي يف التعب ــق النس ــز احل يف حي

إســكاته؟

ــات،  ــم إجاب ــال وتقدي ــس حتلي ــاؤالت ولي ــرح تس ــة ط ــذه القضي ــن ه ــدت م ــد قص لق
ألن اللحظــة التــي نعيــش فيهــا ليســت العالقــة امللتبســة فيهــا بــني النســوي واحلــزيب 
فحســب، بــل بــني الوطنــي واالجتامعــي، وبــني الوطنــي املقــاوم أو الوطنــي املفــاوض.  
ويبــدو يل أن هــذه املســألة حيســمها امليــدان وتغيــريات موازيــن القــوى العربيــة والعامليــة 
ــع  ــة للجم ــات املختلف ــد التوافق ــوازن وجت ــاء أن ت ــىل النس ــًا، ع ــطينية.  ومرحلي والفلس
ــل  ــًا داخ ــن أيض ــي، ولك ــتوى الوطن ــىل املس ــط ع ــس فق ــوي لي ــزيب والنس ــني احل ب

ــة. ــة جوهري ــل عقب ــة لتذلي ــي أولوي ــن، وه ــن وتنظيامهت أحزاهب

العقد االجتامعي وبناء النظام السيايس املوحد:

تأسســت احلداثــة والنظــام الديمقراطــي الغــريب عــىل مفاهيــم العقــد االجتامعــي الــذي 
ــة والســيطرة للرأســامل الصاعــد عــىل أنقــاض اإلقطــاع األورويب،  ــة اهليمن أســس حلال
ــت  ــيايس، وتأسس ــام الس ــز الع ــىل احلي ــة« ع ــن »الكنيس ــة الدي ــع هيمن ــع م ــة قط وحلال
مفاهيــم املواطنــة والنظــام الســيايس الديمقراطــي عــر صناديــق االقــرتاع.  ويف املقابــل، 
ــل  ــإن هــذا العقــد ُأســس عــىل هتميــش وإقصــاء الفقــراء والنســاء والضعفــاء، ليحت ف
ــد.   ــذا العق ــني ه ــه يف قوان ــوىل ل ــد الط ــا والي ــة العلي ــاميل املكان ــض الرأس ــل األبي الرج
ــة  ــري البني ــي يف تغي ــرشط التارخي ــذ ال ــرتاع ومل نأخ ــدوق االق ــا صن ــا أخذن ــدو أنن ويب
ــي دون  ــام ديمقراط ــز لنظ ــدوق إىل رم ــول الصن ــة، فتح ــية القائم ــة والسياس االقتصادي
ــام  ــاء النظ ــة، فج ــة القائم ــة والديني ــة االجتامعي ــرى يف البني ــارص األخ ــع العن ــع م القط

ــرأة. ــه بامل ــورا يف عالقت ــوها ومبت ــايس مش األس
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وهيمنــت الثقافــة املجتمعيــة األبويــة الذكوريــة املســتندة إىل القــوة الدينيــة عــىل الترشيع، 
لــذا مــن البدهيــي أن تنتــج حالــة مــن اإلقصــاء والتهميــش للمــرأة واالســتمرار يف ثقافة 
العيــب والتحريــم، وإال كيــف لنــا أن نفــرس اســتمرار قانــون العقوبــات الــذي حياكــم 
ــخصية ال  ــوال ش ــون أح ــرس قان ــف نف ــل، وكي ــس الفع ــىل نف ــل ع ــرئ الرج ــرأة وي امل
ــاص  ــا اخل ــرأة مكاهن ــة أن امل ــىل ثقاف ــم ع ــاج قائ ــل، يف منه ــرأة والرج ــني امل ــاوي ب يس

املنــزل بينــام مــكان الرجــل السياســة؟

وكيــف لنــا أن نفــرس بــأن »يــوم املــرأة« وإن كان رمزيــا مــا زال خمتلفــا عليــه هــل هــو 
عطلــة رســمية أم ال، وكيــف نفــرس أن النســاء وحدهــن يف الشــارع وكأهنا مســألة نســوية 
بحتــة؟ مــاذا عــن رجــاالت األحــزاب والتنظيــامت وعــن ادعائهــم حريــة املــرأة، مــاذا 

عــن رجــاالت الســلطة وخطاهبــم املمجــوج للمجتمــع الــدويل حــول حقــوق املــرأة؟

ــة والتثقيــف خللــق ثقافــة بديلــة ملشــاركة املــرأة،  ــة مــن التعبئ ــاج إىل تأســيس حال نحت
ليــس عنواهنــا تثقيــف النســاء وتعزيــز دورهــن، بقــدر مــا هــو أيضــًا تثقيــف الرجــال 
ــي  ــي الوطن ــايس يف اجلمع ــزء أس ــرأة( كج ــر )امل ــو اآلخ ــاين نح ــم إنس ــز فه وتعزي
واالجتامعــي.  وهــي ثقافــة ال تقــوم فقــط عــىل فهــم املــرأة بقــدر مــا هــي فهــم أعمــق 
ــوع واالختــالف يف املشــهد الفلســطيني، كعالقــة تناقــض تفــي إىل التغيــري  نحــو التن

ــاء. ــوت والفن ــود إىل امل ــل يق ــس يف متاث ــور ولي والتط

أخــريًا، ال يمكــن تنــاول العقبــات أمــام النســاء دون رؤيــة جممــل الســياق القائــم يف ظل 
احلالــة االســتعامرية وغيــاب الســيادة واالســتقالل، وبالتــايل تعثــر إقامــة جمتمــع عدالــة 
اجتامعيــة، فالنســاء جــزء مــن هــذه احلالــة التــي يعيشــها املجتمــع الفلســطيني.  وعليــه، 
يقــف القمــع واالضطهــاد املركــب الطبقــي والوطنــي واالجتامعــي عقبــة مركزيــة أمــام 
فاعليــة النســاء يف احليــز العــام للمســامهة، ليــس يف بنــاء نظــام ديمقراطــي فحســب، بــل 

يف أبجديــات االندمــاج يف الســياق العــام الفلســطيني.

تقــف إشــكالية العالقــة النســوية والوطنيــة واحلزبيــة بوصفهــا معيقــًا إضافيــًا وأساســيًا 
ــود  ــزز الصم ــي، يع ــد وديمقراط ــيايس موح ــام س ــاء نظ ــاء يف بن ــامهة النس ــام مس أم
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واملقاومــة لتحقيــق االســتقالل والســيادة والعدالــة االجتامعيــة.  ومــن دون الربــط بــني 
املقاومــة لدحــر االحتــالل، وبــني فــرص احليــاة للمجتمــع الفلســطيني؛ لــن تتحقــق أي 
فرصــة لنظــام ســيايس ديمقراطــي موحــد، فــال مــكان ال للرجــال وال للنســاء يف هــذه 
ــب  ــا جي ــذا م ــتعمر، وه ــق إرادة املس ــتعامريًا إال وف ــة اس ــية املحكوم ــة السياس املنظوم

العمــل عــىل كــرسه أوالً.

ــم،  ــرشذم القائ ــل الت ــيام يف ظ ــا، ال س ــم واقعه ــادة تقيي ــوية إع ــة النس ــىل احلرك ــام ع ك
وغيــاب أجنــدة نســوية واضحــة حتمــل مهــوم النســاء يف املواقــع املختلفــة مــن فلســطني، 
ــال  ــط بالنض ــي املرتب ــوي التطوع ــل النس ــار للعم ــادة االعتب ــىل إع ــل ع ــا العم وعليه
ــة  ــرف البوصل ــزاق وح ــوية« كأداة لالرت ــوق النس ــتخدام »احلق ــة اس ــي، وحمارب الوطن
ــطينية. ــية الفلس ــة والسياس ــاة االجتامعي ــل احلي ــرأة يف جمم ــة امل ــي ملكان ــز فع ــو تعزي نح
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)2011( ,Birzeit Universty ,2010-2000 the occupied West Bank
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تعقيب

سهام البرغوثي

أكــدت الورقــة أن النســاء هــن جــزء مــن النســيج الوطنــي، وأن أيــة دراســة لواقــع املرأة 
ــطيني  ــيايس الفلس ــام الس ــات يف النظ ــكل، وأن العقب ــا يف ال ــر دجمه ــون ع ــب أن تك جي

ليســت حــرصا ملــا تواجهــه املــرأة، بــل ملــا يواجهــه النظــام ككل.  

استندت الورقة إىل القضايا اآلتية: 

· الثنائيــات املتضــادة واملتناقضــة )العــام واخلــاص، الوطني والنســوي، النســوي 	
واحلزيب(.

· ــيايس 	 ــام س ــاز نظ ــة إلنج ــة املركزي ــية واحللق ــة األساس ــو العقب ــالل ه االحت
ــد. ــي موح ديمقراط

· تتمثل املهمة املركزية يف مرشوعنا التحرري يف اخلالص من االحتالل.  	

· صعوبــة تبنــي املجتمــع العدالــة االجتامعيــة يف ظــل اإلحلــاق الكامــل لالقتصاد 	
الفلســطيني القتصــاد االحتــالل واشــرتاطات البنــك الدويل.  

· أثر االنقسام عىل األوضاع االجتامعية واالقتصادية.  	

· الثقافة الذكورية عقبة أمام فعالية النساء يف الشأن العام.  	



34

مائدة الّسالم النسوّية - فلسطني 2016

ــم  ــدة رغ ــوية واح ــدة نس ــام أجن ــن أم ــل نح ــا: ه ــؤاال جوهري ــة س ــت الورق وطرح
ــاء  ــاز النس ــام انحي ــة أم ــة، خاص ــر والرؤي ــعة يف الفك ــوات الواس ــات والفج التباين

ــوية؟  ــن النس ــاب أجندهت ــىل حس ــزاب ع ــدة األح ألجن

واســتخلصت الورقــة أنــه مــن دون ربــط بــني املقاومــة لدحــر االحتــالل وبــني فــرص 
احليــاة للمجتمــع الفلســطيني؛ لــن تتحقــق أي فرصــة لنظــام ســيايس فلســطيني 

ــد. ــي موح ديمقراط

أما وجهة نظري، فأخلصها بالنقاط اآلتية:

ــرق  ــة ومل تتط ــم يف الضف ــة احلك ــيايس بآلي ــام الس ــوم النظ ــة مفه ــرصت الورق أوالً: ح
ــوم  ــو مفه ــيايس ه ــام الس ــوم النظ ــد 2007، إذ إن مفه ــاع بع ــم يف القط ــة احلك إىل آلي
ــات  ــد مكون ــو أح ــذي ه ــم ال ــة احلك ــة ممارس ــكل وآلي ــف ش ــرد وص ــن جم ــع م أوس
النظــام الســيايس، فمفهــوم النظــام الســيايس يشــمل مؤسســات والعبــني غــري احلكومــة 
ــدين،  ــع امل ــات املجتم ــط، ومؤسس ــات الضغ ــية، وجمموع ــزاب السياس ــل األح ــن مث م
ــات  ــض وآلي ــا البع ــع بعضه ــة م ــات جمتمع ــذه املجموع ــة ه ــدد عالق ــني، وحي واملواطن
ــر،  ــة التحري ــمل منظم ــع يش ــه األوس ــطيني بمفهوم ــيايس الفلس ــام الس ــا، فالنظ عمله

ــة حتــت إطــار املنظمــة. ــام فيهــا تلــك غــري املنضوي ــل، ب والفصائ

ــه يف مــأزق حقيقــي.  وقــد مــر  ــاك نظامــًا سياســيًا فلســطينيًا، لكن ــا أن نقــّر أّن هن علين
ــام  ــدوث االنقس ــى ح ــام 1994 وحت ــة يف الع ــلطة الوطني ــام الس ــذ قي ــام من ــذا النظ ه
ــن  ــم: فم ــة احلك ــتورية وطبيع ــة الدس ــث املرجعي ــن حي ــدة م ــل ع ــيايس بمراح الس
تأســيس الســلطة )جملــس حمصــور بـــ 24 عضــوا( تنقــل إليــه الســلطات والصالحيات، 
إىل انتخابــات املجلــس الترشيعــي يف العــام 1996 )توســيعه إىل 88 عضــوًا(، إىل مرحلــة 
ــات  ــام 2003، إىل انتخاب ــه يف الع ــام 2002 وتعديل ــايس يف الع ــون األس ــدار القان إص
الترشيعــي يف العــام 2006 ومشــاركة معظــم القــوى السياســية، إىل االنقســام الســيايس 

واجلغــرايف.
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ووصــل النظــام الســيايس إىل طريــق مســدود بشــل عمــل املجلــس الترشيعــي وتشــكيل 
ــة  ــكيل حكوم ــى تش ــية، وحت ــتورية وسياس ــة دس ــي رشعي ــا تدع ــني كل منه حكومت
الوفــاق الوطنــي يف العــام 2014 مل يمكــن مــن حتقيــق املصاحلــة الوطنيــة.  وعليــه، فــإن 
ــاب  ــار غي ــني االعتب ــذ بع ــع األخ ــط م ــة فق ــلطة التنفيذي ــرصت بالس ــم انح ــة احلك آلي

اســتقاللية القضــاء.  

ــود  ــداد عق ــىل امت ــكلت ع ــي ُش ــر الت ــة التحري ــات منظم ــني مؤسس ــة ب ــًا: العالق ثاني
ــية  ــوى السياس ــد للق ــار املوح ــطيني واإلط ــعب الفلس ــد للش ــي الوحي ــل الرشع املمث
ــي  ــة ه ــث إن املنظم ــطيني، حي ــيايس الفلس ــام الس ــة النظ ــن بني ــق م ــطينية، تنطل الفلس
مؤســس الســلطة الوطنيــة باعتبارهــا نظامــا فرعيــا انبثــق عــن املنظمــة وُأســس بقــرار 
منهــا، وقــد تــم هتميــش املنظمــة رغــم كل النــداءات والقــرارات التــي تطالــب بتفعيــل 
مؤسســات املنظمــة وإعــادة احليــاة إليهــا كوهنــا مــا زالــت املمثــل الرشعــي والوحيــد، 
ــي،  ــة والترشيع ــات الرئاس ــع انتخاب ــا م ــي تزامن ــس الوطن ــات للمجل ــراء انتخاب وبإج

ــني رئاســة املنظمــة ورئاســة الســلطة.   ــة الفصــل ب ــا نؤكــد عــىل أمهي وهن

ــلطة  ــيس الس ــذ تأس ــي، فمن ــي والديمقراط ــال الوطن ــني النض ــط ب ــة الرب ــا: أمهي ثالث
باتــت هاتــان املهمتــان مرتابطتــني معــا، فبنــاء جمتمــع ديمقراطــي هــو الضامنــة لتحقيــق 

ــي.   ــتقالل الوطن االس

رابعــا: غلبــة اهلويــة الوطنيــة لكافــة القــوى واألحــزاب السياســية عــىل اهلويــة 
االجتامعيــة، وذلــك بســبب اســتمرار االحتــالل، فحتــى األحــزاب التــي تتبنــى برناجمــا 
ــة  ــات االقتصادي ــىل السياس ــري ع ــو التأث ــة نح ــرتاتيجية واضح ــور إس ــا مل تبل اجتامعي
االجتامعيــة التــي تتبناهــا الســلطة )تأثــري الســوق احلــر، دور واســع للقطــاع اخلــاص، 
ضــامن احلريــات العامــة، حــق التعبــري، احلريــات النقابيــة( مــع حمدوديــة فــرض األجندة 

ــًا.   ــوية أيض ــدة النس ــرض األجن ــة ف ــايل صعوب ــزاب، وبالت ــل األح ــة داخ االجتامعي

وبناء عليه، إن اخلروج من هذا الوضع بات يتطلب السعي نحو برنامج وطني جامع، 
واعتبار أن السلطة جبهة وطنية تشارك فيها كل القوى والفصائل، وتشيكل حكومة عىل 
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أساس توافق وطني حتى قيام الدولة الفلسطينية املستقلة.  

أما عىل الصعيد النسوي، فللمسامهة يف تذليل العقبات أمام نظام سيايس فلسطيني 
ديمقراطي موحد ال بد من:

· إعادة ترتيب أولويات العمل النسوي.  	

· إحداث توازن بني النضال الوطني والديمقراطي.  	

· أجندة نسوية موحدة عىل القواسم املشرتكة، مع حرية عمل مكونات احلركة 	
النسوية يف القضايا التي ليس عليها إمجاع، وتشكيل حتالفات وائتالفات حول 

هذه القضايا.  

· بإمكان النساء أن تلعب دورا يف بناء تيار ديمقراطي فلسطيني يسعى لبناء نظام 	
سيايس فلسطيني ديمقراطي موحد.  

 



تعزيز مشاركة املرأة يف الحوارات الوطنية
»بام يف ذلك احلوار حول أسس الرشاكة السياسية والعقد االجتامعي بني خمتلف التيارات 

التي تقبل بمبدأ الرشاكة«

 وفاء عبد الرحمن



38



39

دور املرأة يف الّنظام السياسّي واحلوارات الوطنّية واملصاحلة املجتمعّية

         ملخص تنفيذي
ــا يطــورون هويتهــم  ــوا؛ فيه ــام كان ــطينيني أين ــي للفلس ــة فلســطني ه »إن دول
الوطنيــة والثقافيــة، ويتمتعــون باملســاواة الكاملــة يف احلقــوق، وتصــان فيهــا 
معتقداهتــم الدينيــة والسياســية وكرامتهــم اإلنســانية، يف ظــل نظــام ديمقراطي 
برملــاين، يقــوم عــىل أســاس حريــة الــرأي وحريــة تكويــن األحــزاب ورعايــة 
األغلبيــة حقــوق األقليــة واحــرتام األقليــة قــرارات األغلبيــة، وعــىل العــدل 
االجتامعــي واملســاواة وعــدم التمييــز يف احلقــوق العامــة عــىل أســاس العــرق 
ــيادة  ــن س ــتور يؤم ــل دس ــل، يف ظ ــرأة والرج ــني امل ــون أو ب ــن أو الل أو الدي
القانــون والقضــاء املســتقل، وعــىل أســاس الوفــاء الكامــل لــرتاث فلســطني 
ــر  ــان ع ــني األدي ــمح ب ــش الس ــامح والتعاي ــاري يف التس ــي واحلض الروح

القــرون«.

 )وثيقة إعالن االستقالل، 1٥ ترشين الثاين/نوفمر 1988(

ــة  ــل كخالص ــة، ب ــذه الورق ــذي هل ــص تنفي ــتقالل كملخ ــالن االس ــة إع ــح وثيق تصل
هنائيــة للعنــوان املطــروح، فهــي مــن جهــة ترســم مالمــح النظــام الســيايس الفلســطيني 
ــة( واألســس  ــة والثقافي ــوا يطــورون هويتهــم الوطني ــام كان )فلســطني للفلســطينيني أين
ــية،  ــة والسياس ــدات الديني ــة، املعتق ــاواة الكامل ــا )املس ــز عليه ــب أن يرتك ــي جي الت
ــذا  ــس هل ــي تؤس ــادئ الت ــة( واملب ــة مصان ــات، والتعددي ــانية، واحلري ــة اإلنس والكرام
النظــام واضحــة وغــري قابلــة للتأويــل )العــدل االجتامعــي، واملســاواة وعــدم التمييــز(، 
لتشــكل عقــدًا اجتامعيــًا لنظــام احلكــم وطبيعــة املجتمــع، ال ينقصــه إال تفاصيــل أدوات 
ــة  ــات املهمش ــة الفئ ــم ومحاي ــلطة والتحكي ــداول الس ــق بت ــام يتعل ــدًا في ــه، وحتدي إحقاق

وقــت النــزاع.



40

مائدة الّسالم النسوّية - فلسطني 2016

مقدمة
قــررت البــدء باخلالصــة أعــاله ألقــول إن الكتابــة عــن مشــاركة املــرأة السياســية لــن 
تــأيت بجديــد، ولــن تقــدم حلــوالً ســحرية للواقــع املعقــد الــذي يعيشــه النظام الســيايس 
برمتــه، ولكنهــا ســتحاول أن جتــدد يف حتليــل املعطيــات التــي نتداوهلــا عــن غيــاب، أو 
بمعنــى أدق تغييــب، النســاء عــن احلــوارات الوطنيــة، وبالتــايل تغييــب وجهــة نظرهــا 
ورؤاهــا عــن كل مــا هــو مرتبــط بحــق تقريــر املصــري، وحتديــدًا يف احليــز العــام بمعنــاه 

الشــمويل.

لــن تســتعرض الورقــة تاريــخ احلركــة النسوية/النســائية، بــل ســتحاول اإلجابــة عــن 
تســاؤالت عــدة، منها: ملــاذا املشــاركة، ومــا هــو مضموهنــا، وارتباطاهتــا، وأي حوارات 
وطنيــة، وأي رشاكــة سياســية تبحــث عنهــا النســاء ويشــعرن بالغبــن الســتثنائهن منهــا؟

ولكــن »أم األســئلة« الــذي تتطلــب اإلجابــة عنهــا مــن الــكل النسوي/النســائي، هــل 
ــرره  ــام يق ــام ب ــات دائ ــن ملحق ــا، أم أهن ــددن القضاي ــل حي ــدة، وه ــاء األجن ــع النس تصن

ــرك«؟  »البطري

حول مفهوم املشاركة السياسية
ــب  ــت إىل أن أغل ــية، انتبه ــاركة السياس ــامل للمش ــع وش ــوم واس ــن مفه ــي ع يف بحث
الُكتــاب الفلســطينيني يبــدأون بســؤال التمثيــل، بمعنــى وجــود النســاء العــددي عــىل 
الطاولــة احلزبيــة واهليــاكل والبنــى ألدوات النظــام الســيايس، ويلحقــه ســؤال املشــاركة 

ــا.   ــات بأنواعه يف االنتخاب

ويبــدو هــذا املفهــوم أكثــر اتســاعًا لــدى غالبيــة الكتــاب العــرب مــن ســوريا ولبنــان 
ــكونون  ــطني مس ــا يف فلس ــباب أنن ــد األس ــون أح ــد يك ــرص، وق ــى م ــراق حت والع
هباجــس االنتخابــات لتــداول الســلطة كحــل ســحري لــكل األزمــات التــي نعانيهــا، 
وقــد يكــون لغيــاب هــذا اإلجــراء التقنــي بمعنــاه احلقيقــي )انتخابــات نزهيــة وشــفافة( 
ــاب،  ــك الكت ــس األول ألولئ ــكل اهلاج ــايل مل يش ــود، وبالت ــريب لعق ــهد الع ــن املش م
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ــاء  ــاركة النس ــق بمش ــام يتعل ــًا في ــا الحق ــي مجلناه ــة الت ــًا باملحاصص ــكونون أيض ومس
بـ»الكوتا«.

ُتعــّرف جملــة »مقاربــات« املشــاركة السياســية بأهنــا »حمصلــة هنائيــة جلملــة مــن العوامــل 
ــر يف  ــة؛ تتضاف ــية واألخالقي ــة والسياس ــة والثقافي ــة واملعرفي ــة واالقتصادي االجتامعي
ــدد  ــتغاهلام، وحت ــات اش ــامهتام وآلي ــيايس وس ــه الس ــي ونظام ــع املعن ــة املجتم ــد بني حتدي
نمــط العالقــات االجتامعيــة والسياســية ومــدى توافقهــا مــع مبــدأ املشــاركة«1، وتفــرس 
ــىل  ــم ع ــه احلك ــن خالل ــن م ــي يمك ــدأ ديمقراط ــية مب ــاركة السياس ــأن املش ــة ب املجل
ــا  ــاركة وحقيقته ــر املش ــة جوه ــة )املواطن ــىل املواطن ــوم ع ــًا يق ــام إن كان ديمقراطي النظ
ــة.   ــكار والزبائني ــىل االحت ــوم ع ــموليًا يق ــتبداديًا ش ــاواة، أو إن كان اس ــة( واملس العملي

إذن، فاملشــاركة عمليــة اجتامعيــة شــاملة ومتكاملــة متعــددة اجلوانــب واألبعــاد، هتــدف 
إىل اشــرتاك كل فــرد مــن أفــراد املجتمــع )رجــل وامــرأة( ىف كل مرحلــة مــن مراحــل 
ــم  ــم وتقدي ــذ واإلدارة والتقوي ــط والتنفي ــم والتخطي ــة والفه ــن املعرف ــدءا م ــة، ب التنمي
املبــادرات2، يف إطــار عالقــات القــوة الســائدة التــي ســتنعكس بالــرضورة عــىل تقســيم 

ــة. األدوار االجتامعي

وبــام أن غالبيــة املنظريــن االجتامعيــني يميلــون إىل تقســيم احليــز االجتامعــي إىل حيــز عام 
ــط  ــاص يرتب ــز خ ــة، وحي ــية والثقافي ــة والسياس ــة اإلنتاجي ــة االقتصادي ــط بالفعالي يرتب
بالنســاء ودورهــن اإلنجــايب، وإن زاد يرتبــط بفعاليــات ورشاكات تــدور حــول النســاء 
ــا  ــس دوره ــام، ينعك ــاص إىل الع ــز اخل ــن احلي ــرأة م ــل امل ــني تنتق ــذا وح ــن؛ ل وأبنائه
ــايل تتحــدد عالقتهــا بمراكــز القــوة  »املحــدد« يف اخلــاص عــىل دورهــا يف العــام، وبالت

والســلطة القائمــة، وتكــون مشــاركتها حمــدودة وشــكلية يف إطــار حيــدده الذكــور.3

1  الســيد عليــوة ومنــى حممــود، مفهــوم املشــاركة السيـــاسية، مركــز دمشــق للدراســات النظريــة واحلقــوق 
http://www.mokarabat.com/s5459.htm.2008/12/22 دمشــق،  املدنيــة، 

2  سأستعمل سؤال املبادرات يف عرض وحتليل األجندة النسوية كمؤرش رئيس لفعالية النساء.
ــز  ــة، مرك ــورات العربي ــع الث ــًا م ــطني تزامن ــاء يف فلس ــة للنس ــية والنقابي ــاركة السياس ــد، املش ــد املجي ــن عب 3  أيم

.11-10 ص   ،2014 النســوية،  الدراســات 
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وعــىل ذلــك ارتبطــت مشــاركة املــرأة السياســية يف األطــر التقليديــة احلزبيــة والنقابيــة 
ــا،  ــت، يف أغلبه ــة ارتبط ــب ثوري ــدت مناص ــالل، وتقل ــد االحت ــي ض ــال الوطن بالنض
ــت أن  ــي تثب ــتثناءات الت ــض االس ــم بع ــن رغ ــزوج واالب ــع األب وال ــال وموق بنض
مشــاركة النســاء مل تكــن هنجــًا وممارســة لــدى قــادة العمــل الثــوري والســيايس، بمعنــى 

ــاءة العشــرية والقبيلــة.1 آخــر مل ختــرج النســاء مــن عب

املشاركة السياسية بعد »أوسلو«: خطاب التنمية واحلوار حوله
يبــدو أن هنــاك إمجاعــًا غري مســبوق عــىل أن »أوســلو« قد شــكل مرحلة فاصلــة يف تاريخ 
احلركــة السياســية والنظــام الســيايس الفلســطيني بــكل مكوناتــه، بــام يف ذلــك احلركــة 
النســوية، واملجتمــع املــدين ككل.  وتــرى غالبيــة أن دور احلركــة الوطنيــة بمكوناهتــا قــد 
تراجــع لصالــح الســلطة الناشــئة، وبالتــايل صعــود خطــاب »بنــاء الدولــة« و»التنميــة« 
ونســويًا خطــاب »املســاواة«.  وحتــول هــذا اخلطــاب إىل خطــط تنمويــة تقــوم بصياغتهــا 
احلكومــات املتعاقبــة، وتتبناهــا املنظــامت األهليــة، بــام فيهــا النسوية/النســائية، لتتحــول 
ــب  ــت مطال ــريي.2 وحتول ــايل واجلامه ــا النض ــن حمتواه ــة م ــة ومفرغ ــاريع ممول إىل مش
املســاواة بــني اجلنســني إىل مطلــب »الكوتــا«3، ومجيعنــا يــدرك أهنــا ال ختــدم إال النخبــة 
ــه(،  ــن حمدوديت ــر ع ــض النظ ــني )بغ ــم والتمك ــن التعلي ــًا م ــت حظ ــي نال ــائية الت النس
ــة  ــم كالزراع ــري املنظ ــاع غ ــالت يف القط ــاء العام ــات النس ــب احتياج ــايل ال خياط وبالت

وعامــالت البيــوت وصالونــات احلالقــة وريــاض األطفــال .. إلــخ.

ومــع ذلــك، هــل اســتطاعت النســاء فــرض رؤيتهــن يف خطــاب »بنــاء الدولــة« أو حتى 
ــأن الفــراغ« املطلــوب منهــن يف خطــط مقــررة مســبقًا؟  ــة، أم أهنــن »عب خطــاب التنمي
فحســب وزيــر التخطيــط الســابق د. عــي اجلربــاوي فــإن »عمليــة التنميــة تعــاين مــن 

1  املصدر السابق، ص 13.
2  إصــالح جــاد، احلركــة النســوية الفلســطينية بعــد أوســلو: حصــاٌد مــّر يف متكــني الــذات ويف حتريــر الوطــن، ملحــق 

ــفري«، آذار 2014. ــدة »الس ــطني« يف جري »فلس
3  تنويــه: هــذا ال يعنــي أن كاتبــة الورقــة ضــد الكوتــا، بالعكــس هــي تــروج هلــا وتدعمهــا ضمــن قــراءة يف احلالــة 

ــايب. ــز إجي ــات وأدوات متيي ــر سياس ــًا إال ع ــاء اخرتاق ــا النس ــدث فيه ــن حت ــي ل ــية الت ــة والسياس املجتمعي
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رشذمــة هائلــة، والســبب األطــراف املشــاركة فيهــا، وأمههــا اجلهــات املانحــة، إضافة إىل 
أن هنــاك تســاوقًا مــن جهتنــا فنحــن متلقــني«، وأكــد اجلربــاوي أنــه »ال أحــد يعلــم مــن 

احلكومــة أو وزيــر التخطيــط حجــم األمــوال التــي تــرصف يف البلــد«.1

وتشــري صحيفــة احلــدث إىل أن خطــط التنميــة الثــالث األخرية مستنســخة عــن بعضها، 
يقودهــا خبــري أجنبــي، والنســاء املشــاركات يف نقــاش اخلطــط يمكــن أن يلحظــن هــذا 
ببســاطة، فأيــن رؤيــة النســاء، وأيــن إســهاماهتن يف ظــل نظــام بالــكاد قــادر عــىل حتديــد 

موازنــات خطــط التنميــة اخلاصــة بــه؟

ــوم  ــن ككل، حمك ــاء، والوط ــة النس ــىل تنمي ــر ع ــن أن يؤث ــذي يمك ــوار ال إذن، فاحل
بسياســات اقتصاديــة ماليــة، النســاء لســن رشيــكات فيــه، وهــذا يظهــر جليــًا يف غياهبــن 
ــي  ــس الترشيع ــن املجل ــون م ــر بقان ــرتض أن تق ــن املف ــي م ــة« الت ــاش »املوازن ــن نق ع
ــة  ــات حساس ــول »موازن ــل ح ــة وورش العم ــدورات التدريبي ــم ال ــذا رغ ــل، ه املعط

ــي«.2 ــوع االجتامع للن

ــني  ــي ح ــرأة، فف ــاع امل ــة- قط ــة التنمي ــاء يف خط ــري النس ــكار تأث ــي إن ــذا ال يعن وه
ركــزت خطــة التنميــة )2011-201٥ ( عــىل حماربــة العنــف ضــد النســاء، وتضمنــت 
ــاص  ــي اخل ــده الوطن ــدويل 132٥ وبع ــرار ال ــىل الق ــل ع ــة )2011-2013( العم خط
بمحاســبة االحتــالل، وإعطــاء األولويــة حلاميــة املقدســيات، والنســاء يف مناطــق )ج(، 
واألســريات.  إن تضمــني البعــد الوطنــي النســوي مهــم، ولكــن موازنــة التطبيــق التــي 
ــات  ــوزارة واملؤسس ــاب ال ــلطًا عــىل رق ــيفًا مس ــول« بقيــت س ــة املم ــد عــىل »رمح تعتم

ــاركة. املش

ــرار، 3/3/  ــع الق ــه صان ــيد وتوجي ــت أداة لرتش ــني وليس ــوق للامنح ــة تس ــة قائم ــة التنمي ــدث، خط ــة احل 1  صحيف
.2014

2  إصالح جاد، مصدر سابق.
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مشــاركة النســاء واحلركــة النسوية/النســائية يف العمــل السياســي التقليدي 
)Real Politic(

ــس  ــاء يف املجل ــن النس ــواب م ــدد الن ــرات، وع ــدد الوزي ــج بع ــات تع ــام أن األدبي ب
الترشيعــي وهيئــات احلكــم املحــي، ســأجتاوز إعــادة نســخ مــا ســجلته تلــك األدبيــات، 
ــة/ ــية »للدول ــات السياس ــذه املكون ــاء يف ه ــاركة النس ــة مش ــن أمهي ــاًل م ــس تقلي لي
ــامهتها  ــدا مس ــة«، وحتدي ــة الوطني ــع »السياس ــري يف صن ــش التأث ــن هلام ــلطة«، ولك الس
يف صياغــة املــرشوع الوطنــي والكيانيــة الفلســطينية ومتثلهــا الــدوالين، وعليــه تصبــح 
ــا  ــر ودوائره ــة التحري ــات منظم ــة بمكون ــي املرتبط ــم ه ــة« األه ــؤرشات »الكمي امل

ــا كاآليت: ــة عنه ــر املنبثق واألط

املجلس الوطني الفلسطيني1

ــاء 730  ــدد األعض ــزة، كان ع ــام 1996 يف غ ــس يف الع ــا املجل ــة عقده ــر جلس يف آخ
عضــوا، مــن بينهــم ٥6 امــرأة، أي مــا نســبته 7.٥%، أمــا مكتــب الرئاســة للمجلــس 
ــويف  ــا ت ــه، أحدمه ــان ل ــس، ونائب ــور: الرئي ــن الذك ــم م ــاء كله ــن ٥ أعض ــون م فيتك
مؤخــرًا تيســري قبعــة، إضافــة إىل املديــر العــام وأمــني الــرس.  ويوجــد لــدى املجلــس 8 
جلــان ملســاعدته يف عملــه، ومجيعهــا يرأســها ذكــور، ولألســف ال توجــد أســامء ألعضاء 

ــى قائمــة ألعضاء/عضــوات املجلــس. اللجــان أو حت

ومــرة أخــرى، ليــس مهــاًم العــدد، فالســؤال األهــم: هــل تقدمــت النســاء، أو احلركــة 
ــرار  ــا للق ــة العلي ــة العام ــي )اهليئ ــس الوطن ــاد املجل ــور النعق ــائية بتص النسوية/النس
ــت  ــل قدم ــر، ه ــل تقدي ــاده؟ وبأق ــاه انعق ــت باجت ــل ضغط ــطيني(؟ ه ــيايس الفلس الس

ــا؟ ــع عنه ــاد، والرتاج ــه لالنعق ــن دعوت ــًا م موقف

ــية أن  ــري متناس ــي، غ ــا برأي ــرح القضاي ــدة وط ــة األجن ــؤرشات لصناع ــي امل ــذه ه ه
ــوا يف  ــرشاوي عض ــان ع ــاب د. حن ــن بانتخ ــن أجندهت ــًا وفرض ــكلن اخرتاق ــاء ش النس

/http://www.palestinepnc.org 1  موقع املجلس الوطني الفلسطيني
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ــن  ــتثنائية يف آب 2009، وم ــس االس ــر يف دورة املجل ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي اللجن
ــذا درس  ــور، وه ــا الذك ــىل خصومه ــت ع ــا تغلب ــن مل ــاء وحتالفه ــوات النس دون أص

ــاء. للنس

املجلس املركزي1

ــخ 2009/12/16-1٥، 129  ــدة بتاري ــدورة )23(، املنعق ــاء يف ال ــدد األعض كان ع
عضــوًا، مــن بينهــم ٥ نســاء، بينــام يف الــدورة )27(، املنعقــدة يف 201٥/٥/1٥ )دورة 
وقــف التنســيق األمنــي(، فــكان العــدد الــكي حســب وكالــة »وفــا« 110 دون تفصيــل 
حســب اجلنــس.  )العــدد يزيــد وينقــص بــني وكالــة وفــا، وصفحــة املجلــس، مــن دورة 
إىل أخــرى دون تفســري ودون أســامء(.  ورغــم أن املجلــس املركــزي أقــر بزيــادة متثيــل 
النســاء بنســبة 30% يف كل هيئــات املنظمــة ومؤسســات الســلطة، إال أن القــرار مل يطبــق 
ــقط يف  ــائية، وس ــات النسوية/النس ــل كل املؤسس ــن قب ــه م ــديد ب ــب الش ــم الرتحي رغ
ــاء،  ــرك النس ــة دون أن تتح ــات املحلي ــز لالنتخاب ــد والتجهي ــار األول يف التحدي االختب
ــة مل  ــى اللحظ ــا، وحت ــت هب ــكاد التزم ــزاب وبال ــا األح ــة رشف وقعته ــني بوثيق واكتف

تضــع النســاء تصــورًا لكيفيــة تطبيــق القــرار، ويف أي مواقــع وآلياتــه.

جلنة الدستور2

بعــد توقــف لســنوات عــدة، عــادت جلنــة صياغــة الدســتور لالنعقــاد يف العــام املــايض 
أيــار 201٥، وحســب رئيــس الدائــرة اإلعالميــة يف املجلــس الوطنــي، تتشــكل اللجنــة 
ــة،  ــة الصياغ ــن جلن ــر م ــدد أك ــورة فالع ــور املنش ــب الص ــن حس ــاء، ولك ــن 7 أعض م
ــح فــدوى  ــوري حلركــة فت ــة وعضــو املجلــس الث وبينهــم امــرأة واحــدة، هــي املحامي
الرغوثــي.  وهنــا يــرز الســؤال املهــم وهــو ســؤال ال يتعلــق بالتمثيــل وإنــام باملوقــف، 
هــل تــم تصديــر ورقــة موقــف، هــل تــم اللقــاء باللجنــة للتأكــد مــن خلــو الدســتور 
مــن أي مبــادئ متييزيــة، هــل لــدى النســاء رؤيــة حمــددة حــول شــكل الدولــة وطبيعتها؟ 

1  املصدر السابق
2  املعلومات حوهلا شحيحة وتم االرتكاز عىل موقع املجلس الوطني، ووكالة وفا الرسمية.
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ــة ديمقراطيــة حســب امليثــاق الوطنــي للمنظمــة،  ــا نتحــدث عــن دولــة علامني أمــا زلن
وإن كانــت اإلجابــة نعــم، مــاذا يلــزم أن نعمــل لضامهنــا وللتأكيــد أن هــذه العلامنيــة ال 
تعنــي بــأي حــال إقصــاء أي تيــار، بــل بوضــوح »فصــل الديــن عــن احلكــم«، أم ســنقع 

يف فــخ »النظــام األســايس الفلســطيني« حــول الديــن وهويــة الســلطة؟

ــني  ــة ب ــم للعالق ــي الناظ ــد االجتامع ــو العق ــازه ه ــع إنج ــتور املزم ــر الدس إن مل نعت
املجتمــع واحلكومــة والدولــة مــن واجبــات وحقــوق والتزامــات، وبــني مهــام 
ــة والقضائيــة، فــأي عقــد اجتامعــي يمكــن أن  الســلطات الثــالث التنفيذيــة والترشيعي

ــه اآلن؟ ــل علي ــم العم ــذي يت ــتور ال ــرشوع الدس ــر م ــال متري ــاء يف ح ــه النس تقدم

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية1

مــن 18 عضــوًا يمثلــون اجتاهــات وتيــارات سياســية متنوعــة، توجــد امــرأة واحــدة )د. 
حنــان عــرشاوي(، وقــد وصلــت بتحالــف النســاء ودفعهــن باجتــاه وجــود متثيل نســائي 
داخــل اهليئــة األهــم يف صناعــة القــرار الســيايس.  نــدرك أن امــرأة واحــدة ال تســتطيع 
أن تشــكل فرقــًا كبــريا، وليــس مطلوبــا منهــا أن حتمــل مطالــب النســاء املجتمعيــة داخل 
ــَي النســاء عــىل اطــالع بالتطــورات السياســية  ــًا أن ُتبق ــة، ولكــن كان متوقع هــذه اهليئ
والقــرارات التــي يتــم اختاذهــا داخــل تلــك الغرفــة املغلقــة، واســتطالع آراء وتوجهــات 
النســاء يف قضايــا مصرييــة، كمحكمــة اجلنايــات الدوليــة، واملبادرة الفرنســية، والتنســيق 

األمنــي، واملصاحلــة، وغريهــا مــن امللفــات.

قــد تكــون امللفــات كثــرية وكبــرية عــىل عاتــق امــرأة واحــدة، ولكــن كــم مــرة حاولــت 
احلركــة النسوية/النســائية بصفتهــا االعتباريــة – وليــس عــىل قاعــدة املشــاريع - أن تفتح 
ــاة تواصــل سياســية مــع ممثلتهــا يف اللجنــة؟ وكــم ورقــة موقــف أصدرهتــا احلركــة  قن
ــور  ــاء وال اجلمه ــرض النس ــة ومل ت ــا اللجن ــرارات اختذهت ــة ق ــائية ملواجه النسوية/النس

الفلســطيني، والتنســيق األمنــي نموذجــًا؟

1  موقع منظمة التحرير الفلسطينية.  
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نــدرك أن النســاء – بمجملهــن- يدعمــن مقاطعــة االحتــالل، ولكــن التنســيق األمنــي 
يتجــاوز مفهــوم املقاطعــة للمنتجــات )بتنوعهــا املــادي، االقتصــادي، الثقــايف .. إلــخ(.  

فهــل ســجلت النســاء موقفــًا ورؤيــًة مــن هــذا التنســيق بشــقيه املــدين واألمنــي؟

ــة  ــع السياس ــع صن ــم مواق ــن أه ــادي ع ــن امل ــم تغييبه ــاء ت ــح أن النس ــتنتاج: صحي اس
ــع  ــي تصن ــوارات الت ــاركن يف احل ــكاد يش ــن بال ــح أهن ــطينية، وصحي ــة الفلس الوطني
حــارض ومســتقبل القضيــة واملــرشوع الوطنــي، ولكــن هــل بــادرن إىل تشــكيل اخــرتاق 
ــا املطروحــة عــىل تلــك الطــاوالت؟ هلــذه اهليئــات واملكونــات لرؤاهــن يف كل القضاي

ــوي،  ــة ومــن دون حتــدي النظــام األب ــة الذكوري إذن، مــن دون وجــود مقاومــة للهيمن
ــو كان  ــى ل ــاء )حت ــل النس ــن متثي ــد م ــي حت ــة الت ــة والبنيوي ــرشوط املوضوعي ــري ال وتغي

ــرتاق. ــدث االخ ــن حي ــكالنيا( ل ش

االنقسام الفلسطيني واالنقسام النسوي/النسائي

املشاركة الرسمية يف جهود إهناء االنقسام

يمكــن القــول باطمئنــان إن النســاء مجيعــًا )حزبيــات ومســتقالت( غيبــن عــن اتفاقــات 
ــدء  ــم مــن أن ب ــل، وبالرغ ــي ال تعم ــا الت ــًا جلاهن ــمية، والحق ــا الرس ــة ولقاءاهت املصاحل
ــل:  ــطينيات مث ــاء الفلس ــن النس ــدد م ــاركة ع ــهد مش ــد ش ــرة ق ــوارات يف القاه احل
ماجــدة املــرصي، فيحــاء عبــد اهلــادي، مريــم أبــو دقــة، راويــة الشــوا، فوزيــة جــودة، 
ــدد  ــاًم ع ــس مه ــي، لي ــكلية.  وبرأي ــاركة ش ــذه املش ــار ه ــم اعتب ــه ت ــدة؛ إال أن ــرات ع مل
ــا  ــا ومهومه ــة نظره ــاب وجه ــه غي ــكالين حلق ــرأة الش ــاب امل ــاركة، ألن غي ــرات املش م
وطموحهــا يف إهنــاء االنقســام.  والحقــًا كــام تابعنــا مجيعــًا غابــت ليــس فقــط مشــاركة 
ــدين، يف  ــع امل ــباب، واملجتم ــي، والش ــل الوطن ــل العم ــاركة كل فصائ ــل مش ــاء، ب النس
تفــرد واضــح مــن قبــل حركتــي محــاس وفتــح، عــىل اعتبــار أهنــام متتلــكان الســلطة يف 

ــوايل. ــة عــىل الت قطــاع غــزة والضفــة الغربي
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املشاركة يف اجلهود غري الرسمية

يف ظــل تغييــب النســاء عــن اجلهــود الرســمية، نشــطت مؤسســات املجتمــع املــدين يف 
تقديــم مبــادرات الســتعادة الوحــدة وإهنــاء االنقســام، وحســب د. أمحــد يوســف فقــد 
ــوع  ــات، والن ــن املؤسس ــا م ــل، وبعضه ــن الفصائ ــا م ــادرة )بعضه ــم 1٥ مب ــم تقدي ت
ــادرات رجــال األعــامل(1، ولألســف تغيــب تفاصيــل  الثالــث مشــرتكًا، إضافــة إىل مب
كل مبــادرة، وبالتــايل ال يمكــن قــراءة طبيعتهــا أو القائمــني/ات عليهــا، فبعضهــا قــد ال 

يتعــدى بيانــا للــرأي العــام.

جيــدر وضــع إضــاءة خاصــة للحملــة »وليــس املبــادرة« الوطنية إلهنــاء االنقســام وحتقيق 
ــر  ــات واألط ــطينية واملؤسس ــرأة الفلس ــام للم ــاد الع ــا االحت ــا إليه ــي دع ــة الت املصاحل
النســوية يف قطــاع غــزة منــذ ترشيــن الثــاين 2012، حيــث كانــت وقفــة أســبوعية )كل 
ــاء(، اســتمرت إىل حــني توقيــع اتفــاق الشــاطئ يف نيســان 2014، وقــد تــم  يــوم ثالث

قمعهــا مــن قبــل قــوات »محــاس« األمنيــة ورشطتهــا النســائية أكثــر مــن مــرة.  

مــا يســجل هلــذه احلملــة هــو قدرهتــا عــىل االســتمرار دون أن يمنعهــا ال بــرد وال حــر، 
ــكل  ــادرة، ومل تش ــون مب ــرق لتك ــي مل ت ــة، وه ــذه احلمل ــجل هل ــتمرارية تس ــذه االس ه
ــة،  ــطينية يف الضف ــرأة الفلس ــام للم ــاد الع ــداد االحت ــتوى امت ــىل مس ــى ع ــًا حت اخرتاق
بمعنــى مل يقــم االحتــاد واملؤسســات واألطــر النســوية يف الضفــة بعقــد وقفــات موازيــة 
ــامع  ــىل إس ــا ع ــي قدرهت ــا، وه ــا وظيفته ــا أفقده ــاع م ــاء يف القط ــة النس ــة لوقف وداعم

ــدود القطــاع. صوهتــا خلــارج ح

ــاوز  ــر تتج ــة نظ ــي وجه ــادرة ه ــي للمب ــول إن تعريف ــم الق ــا: مه ــد منه ــة ال ب مالحظ
ــه  ــة معاجلت ــات لكيفي ــم رؤى وطروح ــخيصه لتقدي ــام وتش ــىل االنقس ــاج ع االحتج
ــة  ــاًل محل ــائية مث ــات نسوية/نس ــا مؤسس ــت هب ــات قام ــقطت فعالي ــذا أس ــه، وهل وإهنائ

1  حممــد عبــد اهلل أبــو مطــر، إســهام مؤسســات املجتمــع املــدين الفلســطيني يف إهنــاء حالــة االنقســام وحتقيــق املصاحلــة 
ــة، 2012، )ص 12، 13(. ــات، الدوح ــة السياس ــاث ودراس ــريب لألبح ــز الع ــة )2007- 2010(، املرك الوطني
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ــبابية  ــل ش ــات عم ــرات وورش ــالت ومؤمت ــة إىل فعاليات/مح ــط«1، باإلضاف »الزم تزب
ــزة. ــاع غ ــت يف قط ــا كان ــددة أغلبه ــائية متع ونس

برأيــي، قــد يكــون أهــم جهــد غــري رســمي ُبــذل هــو مــن خــالل مركــز مســارات، فلــم 
يكتــف بــإرشاك النســاء يف احلــوارات، وكتابــة األوراق، والتعقيــب عــىل تصــورات، بــل 
طــور وثائــق مرجعيــة يمكــن أن تؤســس وجتيــب عــن كثــري مــن »ألغــام« االتفاقــات 
الرســمية التــي متــت بــني الفصيلــني.  ومل تكــن مشــاركة النســاء يف جهــد »مســارات« 
ــح«  ــات لـ»فت ــك املنتمي ــام يف ذل ــات )ب ــًا احلزبي ــل أيض ــتقالت، ب ــىل املس ــرصة ع مقت
و»محــاس«(، وهــذا يطــرح ســؤاال كبــريًا: ملــاذا تقبــل األحــزاب ترشــيح نســاء للقــاءات 
ــامن  ــدم إي ــو ع ــل ه ــمية؟ ه ــاءات الرس ــور يف اللق ــدم الذك ــع وتق ــمية، ومتتن ــري رس غ
بجــدوى اللقــاءات غــري الرســمية، أم هــي اهليمنــة واإلقصــاء الــذي يامرســه الفصيــالن 
ــي  ــح الت ــي املصال ــرى، أم ه ــع األخ ــات املجتم ــزاب ومكون ــي األح ــال باق ــذي يط ال

تشــكلت ومتأسســت، وهــي لغــة ال تتقنهــا النســاء وقــد يفشــلن فيهــا؟ 

ــدة؟  ــتعادة الوح ــة إىل اس ــوارات اهلادف ــاركة يف احل ــاء باملش ــب النس ــاذا تطال ــن، مل ولك
ــة  ــي مطالب ــاع، أم ه ــة وقط ــرايف ضف ــى اجلغ ــدة باملعن ــتعادة الوح ــود اس ــل املقص وه
بتوحيــد مؤسســات النظــام الســيايس ومرجعياهتــا القانونيــة )القانــون األســايس 
ــلطة  ــزة الس ــاء وأجه ــك القض ــام يف ذل ــي(، ب ــس الترشيع ــا املجل ــي أقره ــني الت والقوان

ــخ؟ ــة ..  إل التنفيذي

ــن  ــد وجلس ــد واح ــائية( يف وف ــة النسوية/النس ــود احلرك ــاء )املقص ــت النس ــو ذهب ل
ــة واحــدة؟ بمعنــى آخــر،  ــة احلــوار، هــل ســيتحدثن بصــوت واحــد ورؤي عــىل طاول
لــو حتقــق التمثيــل الشــكالين، هــل ســتتمكن »النســويات« مــن تطويــع احلــزيب و/أو 

ــة؟ ــاب العدال ــح خط ــخيص لصال الش

1  »الزم تزبــط« محلــة أطلقتهــا مؤسســة فلســطينيات يف الذكــرى اخلامســة لالنقــالب يف قطــاع غــزة )حزيــران 2012(، 
وكانــت عبــارة عــن وقفــة يوميــة ملــدة عــرشة أيــام عــىل دوار املنــارة يف رام اهلل، وقــد ســمحت حركــة محــاس بوقفــة 
ليــوم واحــد يف اجلنــدي املجهــول.  )أضفــت احلملــة ردا عــىل بعــض املالحظــات الــواردة خــالل الطاولــة املســتديرة 

لعــدم تعــداد الورقــة للحمــالت واألنشــطة التــي قامــت هبــا املؤسســات(.
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ــت  ــد تداع ــة، فق ــة الغربي ــدًا يف الضف ــائية، وحتدي ــة النسوية/النس ــي للحرك ــن متابعت م
املؤسســات واهليئــات واألطــر النسائية/النســوية بنــاء عــىل طلــب االحتــاد العــام للمــرأة 
ــارش بعــد )االنقالب/ســيطرة »محــاس«( عــىل  ــان وموقــف مب ــر بي الفلســطينية لتصدي
ــود  ــس حمم ــام للرئي ــالب داع ــد االنق ــان ض ــدر بي ــاًل ص ــزة يف 2007، وفع ــاع غ قط
عبــاس، ومنــذ ذلــك اللقــاء، كان حمرمــًا وخروجــًا عــن الصــف التحــدث عــن احلــوار 

مــع نســاء حركــة محــاس أو »محــاس« باملجمــل.

ــات  ــاًل إىل الــوراء، فحــني فــازت »محــاس« يف االنتخاب بالطبــع، مــن املهــم العــودة قلي
ــاس  ــة مح ــف حلرك ــن الكثي ــاء لتصويته ــوم النس ــم ل ــام 2006، ت ــة يف الع الترشيعي
ــل  ــا، ب ــلطة وحده ــًا للس ــن عقاب ــه مل يك ــني أن ــاب واملراقب ــض الكت ــرأه بع ــذي ق )وال
ــات  ــا وزر وتبع ــم حتميله ــام ت ــلطة(. ك ــام الس ــذ قي ــويني من ــاب واألداء النس للخط

ــب. ــن جان ــذا م ــت، ه ــات التصوي اجتاه

ــة  ــاب منظم ــائية خط ــة النسوية/النس ــىل احلرك ــيطر ع ــر، فس ــب اآلخ ــن اجلان ــا م أم
التحريــر، وحتديــدًا علامنيــة الدولــة، وبعــد الســلطة ســيطر خطــاب املســاواة يف مواجهــة 
ــي  ــض األيديولوج ــويل، أي أن التناق ــه األص ــيايس وخطاب ــالم الس ــار اإلس ــود تي صع
بــني اخلطابــني قــد متأســس وتقونــن بتشــكيل حكومــة »محــاس« األوىل، وســيطرهتا عــىل 
املجلــس الترشيعــي، ومــا رافــق ذلــك مــن إشــارات اعترهتــا احلركــة النسوية/النســائية 
الوطنيــة إلغــاء هلويتهــا ولتارخيهــا )نمــوذج مــن اإلشــارات كان يف إحراق كتــاب الرتاث 
الشــعبي »قــول يــا طــري«(.  املقصــود أن الفــرتة بــني تــويل »محــاس« للحكــم واالنقــالب 
يف القطــاع مل تشــهد أي نــوع مــن االشــتباك الفكــري، أو حتــى احلــوار، وكان اخلــوف 
ــازت  ــي انح ــاء الت ــل النس ــت ردة فع ــه كان ــائد، وعلي ــو الس ــه ه ــر ومرشوع ــن اآلخ م

ملوقــف الرئيــس ومنظمــة التحريــر طبيعيــة وغــري مفتعلــة.

ــوية  ــة النسائية/النس ــل احلرك ــادة داخ ــة ج ــوارات داخلي ــح ح ــم فت ــل، مل يت ويف املقاب
حــول مــاذا نريــد؟ مــا هــو مرشوعنــا نحــن مقابــل »مرشوعهــم«؟ ففــي حــني انغمســت 
ــات  ــاء املؤسس ــت نس ــات، انغمس ــات واملناكف ــام باإلرضاب ــاع الع ــالت يف القط العام
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ــل بســبب املقاطعــة  ــة حــني شــح التموي ــل بديل ــة يف البحــث عــن مصــادر متوي األهلي
ــىل كل  ــار ع ــكام احلص ــني إلح ــدة للممول ــرتاطات اجلدي ــة، واالش ــة للحكوم الدولي

ــدًا. ــاة، وليــس عــىل »محــاس« حتدي مناحــي احلي

ــه  ــور هويت ــام يط ــاع، كل منه ــة وقط ــني ضف ــة 1967 ب ــطني املحتل ــمت فلس وانقس
املناطقيــة، وطريقــة تعاطيــه مــع األمــر الواقــع، فانقســمت احلركــة النقابيــة وانشــغلت 
ــي،  ــخ املجتمع ــروب، والتفس ــر، واحل ــار، والفق ــة احلص ــاع يف مواجه ــاء يف القط النس
ــة  ــاء يف الضف ــغلت النس ــني انش ــاس«، يف ح ــاكات »مح ــل، وانته ــات، واألرام واإلعاق
يف حماولــة اســتقراء خطــة بنــاء الدولــة حتــت االحتــالل التــي روج هلــا رئيــس الــوزراء 
الســابق ســالم فيــاض، عــر سياســات اقتصاديــة وأمنيــة أغرقــت الفلســطينيني يف وهــم 
ــالل  ــاء االحت ــذة إلهن ــكل ناف ــد تش ــات ق ــل بمفاوض ــزوغ أم ــع ب ــت م ــة، ترافق التنمي
ــدوى  ــول ج ــة ح ــائية الوطني ــة النسوية/النس ــمت احلرك ــل، وانقس ــي الطوي اإلرسائي
وأمهيــة الدخــول يف هيئــات سياســية مــع اإلرسائيليــات، وليضــاف إىل جــدول أعــامل 
النســاء بنــد جديــد يتعلــق باملقاطعــة والتطبيــع، والعالقــة مــع اإلرسائيليــات والدوليات 

ــطينية. ــوق الفلس ــاندات للحق املس

ــع  ــل م ــىل التعام ــظ ع ــوية تتحف ــادات النسائية/النس ــن القي ــري م ــا زال الكث ــوم م الي
مــن يمثــل »محــاس« حتديــدًا، وهــن كــن أكثــر تســاحمًا مــع حركــة اجلهــاد اإلســالمي، 
ومتخوفــات جــدًا مــن بــروز تيــارات أخــرى تتغلغــل يف املجتمــع كالتحريريــني 
والســلفيني ومجاعــة التكفــري واهلجــرة، وقــد ينتــاب نســاء حــركات اإلســالم الســيايس 

ــس. ــات واهلواج ــعور وذات التخوف ــذا الش ــس ه نف

ــة  عــىل النســاء )عــىل هامــي الوطــن إن جــاز التعبــري( االنخــراط يف حــوارات داخلي
ــدأ  ــطيني«، تب ــر الفلس ــول »اآلخ ــة وقب ــاء التعددي ــيع فض ــائية لتوس ــة نسوية/نس معمق
ــة  ــالمية متفق ــائية اإلس ــة النس ــم أن احلرك ــدة، فالتوه ــىل ح ــة ع ــات كل حرك بمكون
ــق مــن  ــة تنطل ــة النسوية/النســائية الوطني ــو ذات خطــأ الظــن أن احلرك ومنســجمة، ه
ــن أن  ــرتكا يمك ــا مش ــدو أن لدهي ــن يب ــاب.  ولك ــا ذات اخلط ــدات، ولدهي ذات املعتق
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ــاء  ــة اإلقص ــه، ومواجه ــوين وإهنائ ــالل الصهي ــة االحت ــل بمواجه ــه، ويتمث ــق من تنطل
الذكــوري، إضافــة إىل حتقيــق العدالــة االجتامعيــة لفئــة النســاء والفئــات األخــرى التــي 

ــام. ــا االنقس اضطهده

ــة  ــدة - حاج ــرضورة موح ــس بال ــطينية - لي ــوية فلس ــة نس ــر حرك ــك أن تطوي ال ش
ــاك  ــون هن ــام لتك ــع، وإن ــل للمجتم ــات أفض ــم خدم ــط لتقدي ــس فق ــة، لي موضوعي
حركــة نســوية قــادرة عــىل حتــدي البنــى االجتامعيــة التقليديــة، متســلحة بفكــر حتــرري1 

ــرك(.   ــلطة البطري ــن س ــرر م ــتعامر وحت ــن االس ــرر م )حت

اخلتام
ــأن  ــول ب ــة القب ــراف االجتامعي ــن األط ــرف م ــن لط ــون، ال يمك ــان غلي ــب بره حس
ــي  ــام االجتامع ــة النظ ــد طبيع ــه حتدي ــف علي ــذي يتوق ــاش ال ــن النق ــدًا ع ــل بعي يظ
ــكل  ــع لل ــي اجلام ــرشوع الوطن ــف امل ــة وتعري ــل طبيع ــه، ب ــه وأولويات ــادم وأهداف الق
الفلســطيني، واختيــار هــذا الطــرف التخــي عــن حقــه يف املشــاركة، يعنــي ختليــا عــن 
ــك  ــرتك ذل ــي أن ي ــا ..  وال يعن ــر عنه ــا ويع ــي خيدمه ــات الت ــح الفئ ــه ومصال مصاحل
ــتقبل،  ــكيل املس ــاركة يف تش ــه يف املش ــن حق ــي اإلرادي ع ــوى التخ ــر س ــرف آخ إىل ط
ــائية/ ــة النس ــىل احلرك ــق ع ــذا ينطب ــه.2  وه ــية في ــه األساس ــامن مصاحل ــايل يف ض وبالت

ــم. ــن األه ــم، إن مل يك ــي مه ــرف اجتامع ــا ط ــام أهن ــطني ب ــوية يف فلس النس

لــذا، كــام قلــت يف بدايــة الورقــة، ليــس لــدي وصفــة ســحرية لتعزيــز مشــاركة النســاء 
ــم  ــاء عــىل مــا ت ــًا بالرتاكــم، والبن ــة يف كل مســتوياهتا، ولكــن إيامن يف احلــوارات الوطني
ــة  ــىل احلرك ــى ع ــة - أمتن ــة مرجعي ــم وثيق ــني أيديك ــع ب ــدر يل أن أض ــو ق ــازه، ل إنج
ــوار  ــاًل حل ــون مدخ ــد تك ــا - وق ــت معه ــا إن اتفق ــها وتبنيه ــائية نقاش ــوية/ النس النس
وطنــي نســوي، فأضــع وثيقــة »الوحــدة الوطنيــة« التــي طورهــا مركــز مســارات عــر 

1  نمر سلطاين، مالحظات حول احلركة النسوية الفلسطينية، وكالة أخبار املرأة، ٥/1/201٥.
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=12955           

 2  برهــان غليــون، مســتقبل اإلصــالح والتغيــري يف ســوريا ...  نحو عقــد وطني جديد، موقــع مقاربــات، ٥/2011/9.  
http://www.mokarabat.com/mo3-9.htm
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نقاشــات مســتفيضة بمشــاركة قطاعــات نســائية واســعة يف الضفــة والقطــاع والداخــل 
املحتــل 1948 والشــتات، فهــي حمصلــة حــوارات، وليســت وثيقــة فرديــة، وملكيتهــا 
لــكل مــن يرغــب أن يأخذهــا ويعمــل عليهــا، فهــي تتضمــن خارطــة طريــق وركائــز 
ــي(  ــد االجتامع ــيايس )العق ــج الس ــك الرنام ــام يف ذل ــطينية، ب ــة الفلس ــدة الوطني للوح

ــة.1  ــز املصلحــة الوطني وركائ

1  لالطالع عىل الوثيقة كاملة 
http://www.masarat.ps/sites/default/files/content_files/wthyq_lwhd_lwtny_2.pdf           

            مــن املهــم اإلشــارة إىل أهنــا ترتكــز عــىل »وثيقــة األرسى- الوفــاق الوطنــي«، وتطورهــا دون أن تنفيهــا، )وهــذا ردي 
عــىل املالحظــة الــواردة يف الطاولــة املســتديرة، ملــاذا مل أقــرتح تلــك الوثيقة بالــذات؟(.
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تعقيب

عندليب عدوان

عندمــا نتحــدث عــن املشــاركة السياســية وغريهــا مــن األدوار التــي تتضمــن وتتطلــب 
الرشاكــة بــكل مــا حتملــه مــن معــاٍن، فذلــك يعنــي أن نذهــب باجتــاه مفاهيــم عديــدة، 
ــم، وأن  ــاوى حصصه ــو مل تتس ــى ول ــة«، حت ــن »ندي ــداد«، م ــرشكاء »أن ــا: أن ال منه
الــرشكاء أحــرار، مــن حريــة، يتمتعــون باحلريــة مــن كافــة القيــود، وليــس فقــط احلريــة 
ــة  ــود الثقافي ــن القي ــرار م ــًا أح ــم أيض ــة، ولكنه ــيطرة األجنبي ــالل أو الس ــن االحت م
واالجتامعيــة والدينيــة التــي تتيــح وتبيــح اضطهــاد فئــات عــىل أيــدي فئــات أخــرى يف 
املجتمعــات، وإذا نظرنــا فقــط إىل هذيــن املفهومــني املرتبطــني باملشــاركة السياســية، هــل 
ــا مجيعــا كمواطنــني فلســطينيني؟ ببســاطة ال،  يتوفــران، ليــس فقــط للمــرأة، ولكــن لن
ــا إىل وضــع املــرأة يف هــذه املعادلــة، ســنجدها  و)ال( متثــل غالبيــة اجلــواب، فــإذا نظرن

)ال( كبــرية جــدا، ومتثــل الغالبيــة العظمــى مــن اجلــواب.

وعنــد التمعــن يف التفاصيــل، والنظــر إىل قضيــة مشــاركة املــرأة، نجــد أن اجلــدل حــول 
املشــاركة الكميــة أو العدديــة، يأخــذ حيــزًا كبــريًا عنــد النقــاش، مثــل: ال توجــد نســاء 
يف هــذه اللجنــة، وال توجــد نســاء يف هــذه احلكومــة، أو يف هــذه الــوزارة ...  إلــخ، نــرى 
وكأن العــدد والتمثيــل العــددي هــو املهــم.  وبالرغــم مــن أن »العــدد يف الليمــون« كــام 
ــا نجــد أن جــزءًا كبــريًا مــن األعــداد القليلــة مــن النســاء اللــوايت  يقــول املثــل، إال أنن
ــات  ــن ممارس ــن يامرس ــّن أصبح ــاركة؛ نجده ــن املش ــّن م ــاع متكنه ــن إىل أوض وصل
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ــة  ــى، إضاف ــة وذوي القرب ــة الذاتي ــاص املصلح ــيطرة، واختص ــة وس ــن أناني ــال م الرج
ــن  ــا م ــي متكنه ــب الت ــن للمناص ــي أوصلته ــة الت ــدة اجلامهريي ــن القاع ــاد ع إىل االبتع

املشــاركة السياســية وصنــع القــرار.

ــاء  ــن أعض ــط م ــول أن 12.8% فق ــنجدها تق ــداد، س ــيطة لألع ــة بس ــا بمراجع إذا قمن
ــس  ــن إىل املجل ــًا وصل ــن مجيع ــل إهن ــط، ب ــذا فق ــس ه ــاء، لي ــي نس ــس الترشيع املجل
ضمــن الكوتــا، وأن أســامءهن وضعــت عــىل قوائــم األحــزاب االنتخابيــة أيضــًا ضمــن 
ــة،  ــللية والعائلي ــة والش ــابات املناطقي ــا حس ــت فيه ــزاب، حتكم ــة لألح ــات داخلي كوت
وغريهــا مــن العوامــل واملحســوبيات.  وســنجد كذلــك أن حــوايل ٥% فقــط من ســفراء 
فلســطني نســاء، ومجيعنــا يعــرف ملــن تذهــب مناصــب ووظائــف الســلك الديبلومايس، 
ومــا هــي معايــري التعيــني والتوظيــف املتبعــة، كذلــك ال توجــد أي امــرأة عــىل اإلطــالق 

يف جلــان املفاوضــات واملصاحلــة.  

وعندمــا يتشــدق قيــادات األحــزاب، فرحــني، بــأن اللجــان املركزيــة ألحزاهبــم تضــم 
ــع،  ــة يف الواق ــه إجاب ــد ل ــري ال نج ــاؤل كب ــا إىل تس ــذا يقودن ــإن ه ــاء، ف ــن النس 20% م
وهــو: ملــاذا إذن كانــت األزمــة الشــديدة التــي واجهــت مجيــع األحــزاب بــال اســتثناء، 
ــت  ــي كان ــة الت ــات البلدي ــزاب لالنتخاب ــم األح ــحات لقوائ ــاد مرش ــة إجي ــاء حماول أثن
مقــررة يف ترشيــن األول 2016.  فجميعنــا يف هــذه القاعــة يعــرف عــن تلــك األزمــة، 
ــل  ــبة متث ــذه النس ــون، أم أن ه ــي يدع ــة الت ــان املركزي ــاء اللج ــن نس ــبة 20% م ــن نس أي
نســاء وضعــن يف املركزيــات لرفــع العتــب، أو لــزوم الشــكل احلضــاري والديمقراطــي 
ــات القــادة األشــاوس«؟  للحــزب، أم أهنــن نســاء يمثلــن »الــورود يف عــروات جاكيت
نســاء املركزيــات مــن املنطــق أن يكــن أنــدادا وأحــرارا وصلــن إىل جلــان املركزيــة ألهنــن 

متمكنــات وقــادرات عــىل مــلء مواقعهــن.  أيــن هــؤالء النســاء؟ 

أعمــل يف املجــال العــام منــذ 30 عامــا، و مــا زالــت الوجــوه املمثلــة لألحــزاب التــي 
ــن  ــوه، وم ــي ذات الوج ــاء، ه ــال والنس ــن الرج ــني إىل اآلن م ــك احل ــذ ذل ــا من عرفته
ــه املــوت وليــس أمــرًا آخــر.  إذن، هــي أزمــة مشــاركة عامــة،  غــاب منهــم، فقــد غيب
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ــة امليــت؟ ــا حيكــم احلــي، ســواء كان ذلــك مبــارشة أو عــر ورث فــامزال امليــت فين

أمــا بالنســبة إىل املبــادرات الســاعية لتحقيــق املصاحلــة وإهنــاء االنقســام، التــي مل تذكــر 
منهــا ورقــة املشــاركة السياســية، ســوى الوثيقــة التــي طرحهــا مركــز مســارات، وفيــام 
يتعلــق بمجــال املصاحلــة الوطنيــة و فعــل النســاء وجهودهــن يف املؤسســات واألحــزاب 
املمثــالت يف االحتــاد العــام للمــرأة الفلســطينية؛ فمــن خــالل مالحظــايت وجتربتــي هنــا 
يف قطــاع غــزة، أقــول إن هنــاك جهــودًا وفعــاًل وحمــاوالت متقطعــة تقــوم هبــا النســاء 
لنــزع القيــود كافــة عــن رقابنــا كنســاء، ولكــن يقابلهــا دائام حمــاوالت أســميها، حماوالت 
فــرض هيمنــة أو إعــادة ســيطرة مــن قبــل الرجــال، ولــو أهنــم يســمون حماوالهتــم تلــك 

بأهنــا دعــم ومســاندة، وأنــا أصدقهــم يف تســمية حماوالهتــم تلــك.  

إن الســياق االجتامعــي والثقــايف واالقتصــادي والســيايس الــذي نعيشــه يســاند 
حماوالهتــم ويدعــم دعمهــم املفــرتض، فنراهــم هيامجــون عــىل امليكروفونــات الجــرتاح 
اخلطــب، ويســارعون إىل اجللــوس يف الصفــوف األوىل يف القاعــات وال يرضــون عنهــا 
ــات  ــدرون الشاش ــريات، ويتص ــع األوىل يف املس ــىل املواق ــون ع ــك يزامح ــال، وكذل بدي
اإلعالميــة يف الوقفــات األســبوعية املطالبــة باملصاحلــة، وهــي مبــادرة نســوية بالكامــل 
أطلقــت منــذ العــام 2012 واســتمرت حتــى توقيــع اتفــاق الشــاطئ الــذي صّدقنــا فيــه 

أهنــم تصاحلــوا واتفقــوا عــىل إهنــاء انقســامهم.  
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ــه  ــام أخت ــوه أم ــفى، وأعدم ــات باملستش ــة العملي ــن غرف ــي م ــحبوا ابن »س
ــذه  ــد ه ــا عن ــت حياتن ــد توقف ــك؟ فق ــى ذل ــن أن ننس ــف يمك ــه.  كي وزوجت

الصــورة!«1

التّفــْت أيــدي االنقســام وكل آثــاره عــىل أعنــاق شــبابنا وشــاباتنا وكل أفــراد املجتمــع 
الفلســطيني لتشــكل مزيــدا مــن التعقيــدات واملعوقــات يف ســبيل التحــرر مــن جــروت 
االحتــالل اإلرسائيــي، وتضــع العراقيــل يف ســبيل نيــل احلريــة وحتقيــق العدالــة 
ــعب  ــن الش ــم م ــواد األعظ ــف الس ــت يق ــة، ويف ذات الوق ــاء الدول ــة وبن االجتامعي
الفلســطيني مســلوب احلريــة واإلرادة عاجــزا عــن التعبــري عــن ســخطه وغضبــه، ورغم 
كافــة املحــاوالت التــي دارت ومــا زالــت، فــإن آثــار االنقســام وندوبــه بلغــت جســد 
املجتمــع وروحــه، ومســته يف مســريته؛ فغــدا جســدا متهالــكا بحاجــة إىل مــن يســنده، 
وهــذا زاد مــن العــبء واملســؤولية عــىل أفــراده، وحتديــدًا النســاء الفلســطينيات اللــوايت 

يعترهــن املجتمــع ضحايــا وتقــع عليهــن آثــار آنيــة ومســتقبلية لــكل مــا جيــري.2 

ــبب  ــع بس ــن القم ــة م ــتويات خمتلف ــن مس ــطينيات م ــاء الفلس ــاين النس ــزال تع ال ت
ممارســات االحتــالل الكولونيــايل )االســتعامري( القامــع للمجتمــع الفلســطيني بــكل 
ــن  ــاء، فمعاناهت ــىل النس ــر ع ــة تؤث ــي القمعي ــالل اإلرسائي ــات االحت ــه، فمامرس فئات
ــاة الشــعب ومقاومتــه لالحتــالل وهليمنتــه  ومقاومتهــن هــي جــزء ال يتجــزأ مــن معان
السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة، وخيلــق بقــوة آليــات تكيــف وتصــدي، ويبذلــن كل 
اجلهــود ليجــدن طريقــا لالســتمرار والتغيــري بالقــدر الفــردي الــذي يملكنــه، ولــو توفر 

ــا.3  ــر خمتلف ــيكون األم ــاء فس ــل والعط ــاة واألم ــكل اآلالم واملعان ــن ل ــار احلاض اإلط

ــز بتعقيداهتــا  ــة للمــرأة الفلســطينية تتمي ــة البنيوي ــان إن املكان تقــول شــلهوب كيفوركي

1  مركــز شــؤون املــرأة: بعضــا مــن أوجاعهــن ..  حــاالت توثيقيــة عــىل لســان نســاء قطــاع غــزة تعرضــن لالنتهــاكات 
ــي، 2007. ــال الداخ ــبب االقتت بس

2  هديل قزاز، حصار، إفقار، فلتان أمني، مركز شؤون املرأة، 2007
3  املرجع السابق.
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ــة  ــا إىل قضي ــو نظرن ــا، فل ــع عليه ــي تق ــع الت ــكال القم ــر بأش ــث التأث ــن حي ــة م اجلم
ــزل  ــد أدت إىل ع ــاص ق ــام واخل ــة الع ــا أن ثنائي ــني لن ــرأة« يتب ــية للم »املشــاركة السياس
ــري  ــات غ ــع الفعالي ــمية، وكأن مجي ــية الرس ــاركة السياس ــن املش ــن ع ــاء وإقصائه النس
الرســمية التــي قامــت هبــا النســاء يف العائلــة واملجتمــع منفصلــة عــن السياســة، لذلــك 
ــد مــن رصــد دور النســاء يف جــر النســيج العائــي واملجتمعــي، وتوثيــق دورهــن  ال ب
ــات  ــيايس بالعدوان ــام الس ــت االنقس ــي تل ــية الت ــة والقاس ــروف الصعب ــدي الظ يف حت

ــكلة. ــذور املش ــق ج ــامهت يف تعمي ــي س ــة الت اإلرسائيلي

ــة  ــرأة يف املصاحل ــاركة امل ــر مش ــور تطوي ــىل حم ــز ع ــة أن ترك ــذه الورق ــن ه ــع م املتوقَّ
املجتمعيــة والعدالــة االنتقاليــة يف الســياق الفلســطيني، وبــام أن مفهــوم العدالــة 
االنتقاليــة بأحــد مســتوياته يركــز عــىل مضمــون املــايض واحلــدث الــذي أّدى إىل الرشخ 

ــة: ــس للورق ــل رئي ــة كمدخ ــاور التالي ــات املح ــب إثب ــه يتوج ــي، فإن االجتامع

· رؤيتنــا التفصيليــة يف حيثيــات الورقــة تركــز عــىل املصاحلــة املجتمعيــة، وهــي 	
ــة  ــار املصاحل ــاء يف إط ــزال للنس ــر ع ــذا ال يعت ــى أن ه ــكل، بمعن ــن ال ــزء م ج
املجتمعيــة فقــط، بــل هــو جــزء أســايس ومكمــل لوجــود وإرشاك النســاء يف 
ــاركة  ــان واملش ــذه اللج ــوازن يف ه ــود ت ــة، ورضورة وج ــان املصاحل ــة جل كاف

بــدور فاعــل.

· ــذي 	 ــايل ال ــيايس احل ــع الس ــبب األول يف الواق ــو الس ــي ه ــالل اإلرسائي االحت
يعيشــه الشــعب نســاء ورجــاال، وهــو املســبب الرئيــيس لالنقســام الداخي، وال 
يمكــن جتاهــل دوره وممارســاته القمعيــة اهلادفــة إىل تعزيــز االنقســام جغرافيــا 
ــل  ــم داخ ــطينيني وإقصائه ــزل الفلس ــتمرة يف ع ــته املس ــر سياس ــيا، ع وسياس
وطنهــم مــن خــالل احلواجــز واجلــدار العــازل، إضافــة إىل انتهــاك حقوقهــم 

يف حريــة احلركــة والتنقــل، األمــر الــذي يفاقــم مــن أرضار االنقســام.

· ــو 	 ــه، وه ــي وتفكك ــيج االجتامع ــطيني يف النس ــام الفلس ــار االنقس ــىل آث تتج
خــط الدفــاع األول ألي فلســطيني، فالعائلــة الفلســطينية تعــاين مــن انتهــاكات 
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ــل  ــي تص ــة الت ــية واالجتامعي ــات النفس ــى الصدم ــت تتلق ــا زال ــيمة وم جس
ــك  ــل هنال ــري، وجتع ــيايس والفك ــي والس ــف املجتمع ــاد العن ــا بازدي ذروهت
حاجــة أكــر حلــوارات دائمــة ومتجــددة للوصــول إىل طاولــة واحــدة وقاعــدة 

ــدة. واح

· هنالــك اجتهــاد لنحــت املفهــوم النســوي ملصطلــح املصاحلــة املجتمعيــة تتبنــاه 	
ــة  ــام للمصاحل ــوم الع ــع املفه ــجم م ــرضورة أن ينس ــس بال ــة، ولي ــذه الورق ه
ــة  ــو اإلضاف ــدف ه ــات، ألن اهل ــوارات أو اتفاق ــن أي ح ــق ع ــة املنبث املجتمعي
وليــس التكــرار، وكذلــك اهلــدف هــو عكــس وجهــة نظــر النســويات، وليــس 

اجــرتار مفاهيــم تقليديــة وحســب.

تركــز هــذه الورقــة عــىل حموريــن رئيســيني مــع توليــة االهتــامم األكــر باملحــور الثــاين، 
للمســامهة يف بلــورة رؤيــة قــد متكننــا مســتقبال مــن حتســني التدخــل ملســتويات املصاحلة 
ــالف  ــن واخت ــىل تنوعه ــطينيات ع ــاء الفلس ــة النس ــددة، وإلرشاك كاف ــة املتع املجتمعي

رشائحهــن وأجياهلــن يف دور فاعــل.

أوال: مدخــل إىل مفهــوم املصاحلــة املجتمعيــة، واإلشــارة إىل بعــض اجلهــود املجتمعيــة 
والنســوية للوصــول إىل العدالــة االنتقاليــة، عــر الرتكيــز عــىل اجلهــود النســوية يف هــذا 

اإلطــار.

ــة  ــات العدال ــار آلي ــة يف مس ــة املجتمعي ــر املصاحل ــتقبلية لتطوي ــة مس ــم رؤي ــا: تقدي ثاني
ــن  ــي م ــة الت ــال املصاحل ــرأة يف جم ــاركة امل ــز مش ــات لتعزي ــطينيا: اقرتاح ــة فلس االنتقالي
ــن  ــاء م ــا النس ــن فيه ــي تتمك ــتقبلية، والت ــل مس ــرتاتيجية عم ــيس إلس ــأهنا التأس ش
أخــذ زمــام املبــادرة والعمــل مــع النســاء وألجلهــن، إضافــة إىل االقــرتاب نســويا مــن 

ــة. ــن كأولوي ــا وأصواهت الضحاي

أوال: اجلهود املجتمعية والنسوية للوصول إلى العدالة االنتقالية:
»املســؤولون وصنــاع القــرار ال يشــعرون هبمومنــا كنســاء، وال هيمهــم ســوى 
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ــى  ــون معن ــية.  ال يفهم ــم السياس ــات قدراهت ــة وإثب ــم اخلاص ــق مصاحله حتقي
ــنا  ــتعل رأس ــا، اش ــزرع يف قلوبن ــذي ان ــب ال ــر والرع ــق والتوت ــوف والقل اخل

ــا«.1 ــد بن ــعر أح ــبابنا، وال يش ــز ش ــن يف ع ــيبا ونح ش

ســعت العديــد مــن منظــامت املجتمــع املــدين واملؤسســات النســوية وجهــات جمتمعيــة 
متعــددة إىل حماولــة التدخــل ودق ناقــوس اخلطــر واملطالبــة بــرضورة إهنــاء االنقســام، 
عــر الرتكيــز عــىل أمهيــة املصاحلــة املجتمعيــة ملــا كان وال يــزال هلــا مــن آثــار وخيمــة 
عــىل املجتمــع الفلســطيني، التــي أدت إىل وجــود خلــل كبــري عانــى منــه اجلميــع دون 
ــاع  ــف، واتس ــارات العن ــة ومس ــوة املجتمعي ــم الفج ــادة حج ــاهم يف زي ــتثناء، وس اس

ــطينية.   ــة فلس ــت وعائل ــيا يف كل بي ــام سياس ــكاس االنقس ــون انع ــه ليك دائرت

وكانــت هنالــك العديــد مــن اجلهــود للتدخــل، ســواء بتوســيع دائرة احلــوارات ملناقشــة 
ــورة  ــىل خط ــوء ع ــليط الض ــرات، وتس ــم مؤمت ــات، أو تنظي ــدار بيان ــكالية، أو إص اإلش
ــود،  ــن اجله ــري م ــة الكث ــوام املاضي ــالل األع ــذل خ ــث ب ــام، حي ــتمرار يف االنقس االس
ربــام نســلط الضــوء عــىل بعضهــا، وإن كان مــن املهــم فحصهــا وتوثيقهــا مجيعــا ليصبــح 
ــود  ــد اجله ــام، وتوحي ــرأي الع ــارة ال ــادة إث ــا، وإع ــا، وحتديثه ــل عليه ــكان العم باإلم
ــات  ــة إىل إرشاك فئ ــة، إضاف ــة املجتمعي ــار املصاحل ــدا يف مس ــات، حتدي ــل العقب لتذلي

متــرضرة يف كل هــذه اجلهــود.

ففــي نتــاج مذكــرة حــول رؤيــة قطاعــات أهليــة فلســطينية حــول املصاحلــة املجتمعيــة، 
جــاءت نتيجــة نقاشــات قطاعــات الشــباب، واملــرأة، واإلعــالم، واملؤسســات األهليــة، 
واألحــزاب السياســية تأكيــدا عــىل أمهيــة دور جلنــة املصاحلــة املجتمعيــة واخلطــة التــي 
ــة،  ــمولية اخلط ــن ش ــام يضم ــا ب ــوق إىل أصحاهب ــادة احلق ــرضر، وإع ــر ال ــا جل وضعته
ــة  ــاز املصاحل ــة إنج ــىل أمهي ــد ع ــا، والتأكي ــات فيه ــف القطاع ــاركة خمتل ــة مش وأمهي
ــاع  ــزاب، والقط ــة األح ــاركة كاف ــن مش ــام يضم ــن، وب ــت ممك ــأرسع وق ــة ب املجتمعي
ــبة  ــة املناس ــري البيئ ــة، وتوف ــة عالي ــاءات مهني ــم كف ــذي يض ــطيني ال ــي الفلس األه

1  بعضا من أوجاعهن، مصدر سابق.
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والرضوريــة مــن أجــل بــدء عمــل هــذه اللجنــة عــىل األرض بــام يشــمل جــر الــرضر، 
ــام  ــه ب ــق علي ــادل ومتف ــام ع ــق نظ ــة وف ــة والبرشي ــائر املادي ــض اخلس ــة إىل تعوي إضاف
يضمــن تطبيــق القانــون عــىل اجلميــع، ونــرش ثقافــة التســامح بــام يكفــل عــدم العــودة 

ــل. ــل وردات الفع ــار الفع ــة يف إط ــل املتبادل ــم القت ــكاب جرائ إىل ارت

وأكــدت املذكــرة أمهيــة توفــري بيئــة مناســبة لتطبيــق مبــادئ وأفــكار املصاحلــة املجتمعية، 
ســواء قبــل أو بعــد حتقيــق املصاحلــة الوطنيــة الشــاملة، عىل اعتبــار أن املصاحلــة 
املجتمعيــة عمليــة متواصلــة قــد تســتمر أعــوام عــدة؛ هبــدف معاجلــة كافــة اإلخــالالت 

ــطيني. ــي الفلس ــيج املجتمع ــت النس ــاكات التي أصاب واالنته

ــروف  ــق ظ ــة وف ــة االنتقالي ــوم العدال ــق مفه ــرة إىل رضورة تطبي ــارت املذك ــام أش ك
املجتمــع الفلســطيني، مــع االســتفادة مــن التجــارب اإلقليميــة والدوليــة يف بلدان مرت 
بظــروف مشــاهبة، عــىل أن يطبــق مفهــوم العدالــة االنتقاليــة عــىل اجلميــع بــال اســتثناء، 

ــارات.1 ودون متييــز حتــت أي اعتب

ــي  ــد اجتامع ــود عق ــاركون إىل رضورة وج ــه املش ــا في ــاح، دع ــة مفت ــر ملؤسس ويف مؤمت
ــتنادًا إىل  ــية، اس ــاركة السياس ــرأة يف املش ــوق امل ــرار حق ــة، وإق ــرة املواَطن ــتند إىل فك يس
وثيقــة االســتقالل ووثيقــة حقــوق املــرأة الفلســطينية، وإىل وقــف املظاهــر واملامرســات 
ــب  ــية وتعذي ــاالت سياس ــتدعاءات واعتق ــن اس ــي، م ــيج االجتامع ــي أرضت بالنس الت
ــة  ــات، وإزال ــذه املامرس ــن ه ــف ع ــات، ورضورة الك ــات ونقاب ــار مجعي ــالق مق وإغ

ــا. ــا وتداعياهت آثاره

وعمليــا، دعــا املؤمتــر إىل مبــادرة احلركــة النســوية، بُأطرهــا ومنظامهتــا الشــعبية واألهلية، 
إىل تنظيــم حــراك شــعبي ســلمي ضاغــط ودعمــه، حتــت عنــوان النســاء قــادرات عــىل 
ــات، واســتثامر  ــت الفلســطيني الداخــي وضــامن احلري ــب البي اســتعادة الوحــدة وترتي
ريــن للمســامهة  الــدور الضاغــط لألســريات واألرسى، وتشــكيل جســم وطنــي للمحرَّ

1  مذكــرة حــول رؤيــة قطاعــات أهليــة فلســطينية حــول املصاحلــة املجتمعيــة، شــبكة املنظــامت األهليــة، 
http://pngopor tal.org/pngo/?p=4135#.WAD80Me8bIV .2014 /٥ /11
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يف الضغــط املجتمعــي عــىل كافــة األطــراف مــن أجــل إهنــاء االنقســام.  

وطالــب االحتــاد العــام للمــرأة واملؤسســات النســوية بوضع خطــط لتعبئة الفلســطينيات 
وتثقيفهــن بطــرق حــل النزاعــات الداخليــة بشــكل ســلمي، لتطويــر العمــل الســلمي 
يف مواجهــة حالــة االنقســام، بينــام طالبــت املؤسســات احلقوقيــة والنســوية بالعمــل عــىل 
ــف  ــتهداف والعن ــكال االس ــع أش ــّد مجي ــرأة ض ــني امل ــة لتحص ــاندة القانوني ــري املس توف
ــة  ــب مصلح ــام، وتغلي ــاطها الع ــة نش ــىل خلفي ــرأة ع ــا امل ــرض هل ــي تتع ــة الت ه امُلوجَّ
الوطــن، وحتقيــق وحــدة وطنيــة حقيقيــة ُتنهــي مجيــع اخلالفــات، وتوحيــد املؤسســات 

الســيادية املدنيــة واألمنيــة.1 

الوقفة األسبوعية النسوية 

عملــت املؤسســات األهليــة النســوية واألطــر احلزبيــة النســوية ضمــن إطــار »احلملــة 
ــي يف  ــس الترشيع ــام املجل ــبوعية أم ــة أس ــم وقف ــىل تنظي ــام« ع ــاء االنقس ــة إلهن الوطني
قطــاع غــزة حتــت مضمــون الدعــوة إلهنــاء االنقســام، وبــدأت هــذه الوقفــة يف العــام 
ــا  ــزيب، إال أهن ــيس وح ــوي مؤس ــور نس ــط حض ــم وس ــكل منظ ــتمرت بش 2010 واس
ــاق  ــوادر اتف ــت ب ــام الح ــني، فكل ــني املاضي ــالل العام ــام خ ــذات االنتظ ــتمر ب مل تس
كتشــكيل حكومــة وفــاق وطنــي أو أي أنبــاء عــن وقــوع اتفاقــات وشــيكة كانــت تظهــر 
ــة ومل  ــة هــذه الوقفــة النســوية إال أهنــا ظلــت نخبوي ــو، وعــىل أمهي ــم ختب ــد ث مــن جدي

ــًا ونوعــًا. ــًا وزمان ــوع أو أشــكال أخــرى، مكان تأخــذ أي تن

ــد عــىل إهنــاء االنقســام، ورفــع صــوت  ــة هــذه اجلهــود إىل التأكي ــع غالبي ــت تدف وكان
الضحايــا، ودق جــدران اخلــزان، واخلشــية مــن اهنيــار املجتمــع الفلســطيني ومتاســكه، 
وأخــذت املصاحلــة املجتمعيــة اهتاممــا يف الــورش واملؤمتــرات إال أن أغلــب اجلهــود أو 
التدخــالت كانــت تســتهدف التأكيــد عــىل إهنــاء االنقســام عامــة، وهــو مــا كان يواجــه 

بالقــرار الســيايس ليــس الفلســطيني وحــده.

1  رؤية قطاعات أهلية فلسطينية حول املصاحلة املجتمعية، وكالة سوا اإلخبارية، 11/٥/2014.  
http://www.palsawa.com/news/2014/05/11/main/854.html :املصدر           
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كــام كانــت هــذه اجلهــود، عــىل أمهيتهــا وفاعليتهــا، تتنــاول تشــخيصا للواقــع واآلثــار 
أكثــر مــن الرتكيــز عــىل حتديــد إســرتاتيجيات وخطــط عمــل تفصيليــة تكامليــة لكيفيــة 
الســبيل إىل املصاحلــة املجتمعيــة، واجتهــدت كل مؤسســة العمــل عــىل فئاهتــا ومجهورها، 
وركــزت إعالميــا عــىل التأكيــد عــىل رفضهــا لالنقســام، ودعوهتــا إىل رضورة املصاحلــة 
ــة  ــة يف املصاحل ــة االنتقالي ــول إىل العدال ــار الوص ــة يف إط ــن األمهي ــام م ــة.  ورب املجتمعي
املجتمعيــة، الرتكيــز يف اآلليــات واألدوات التــي مــن شــأهنا أن تعــزز وجتســد مفاهيــم 
ــي  ــلم األه ــة الس ــرأة، وثقاف ــوق امل ــان، وحق ــوق اإلنس ــة، وحق ــة االجتامعي العدال

والتســامح.

املصاحلة املجتمعية من وجهة نظر نسوية

املصاحلــة املجتمعيــة هــي مقدمــة لتحقيــق املصاحلــة الوطنيــة الشــاملة، وال بــد مــن أن 
ــة  ــل جلن ــالق عم ــاق النط ــح آف ــأهنا فت ــن ش ــي م ــة الت ــية احلقيقي ــر اإلرادة السياس تتوف

ــرى. ــان األخ ــة اللج ــة وكاف املصاحل

إن األهــم واألســاس يف نحــت مصطلــح املصاحلــة االجتامعيــة هــو إعــادة بنــاء اإلنســان 
ــق  ــذي حل ــايف ال ــري والثق ــي والفك ــيس واالجتامع ــار النف ــم الدم ــطيني، وترمي الفلس
ــة،  ــر أمهي ــو األكث ــال، وه ــاب واألطف ــل الش ــواء، وباجلي ــىل الس ــال ع ــاء والرج بالنس
فإعــامر اإلنســانية واحلــس اإلنســاين واحــرتام الضحايــا ورد اعتبارهــم وتقديرهــم مــن 

قبــل املجتمــع وأطــراف االنقســام هــو املعنــى احلقيقــي للمصاحلــة املجتمعيــة.

واملصاحلــة املجتمعيــة بمضموهنــا الشــامل هــي متكــني النســاء والعائــالت الفلســطينية 
ــث  ــعي احلثي ــام، والس ــرتاف هب ــام، واالع ــت بحقه ــي مت ــاكات الت ــة االنته ــن مواجه م
ــد  ــذي يمه ــر ال ــي، األم ــالم الداخ ــامح والس ــول إىل التس ــس للوص ــة النف بمقاوم
ــون  ــرتام وص ــىل اح ــة ع ــة قائم ــة حواري ــس لثقاف ــران، ويؤس ــرة والغف ــح واملغف للصف
كرامــة النســاء والعائــالت الفلســطينية، لتمكينهــن مــن اخلــروج مــن صــورة الضحيــة 
إىل الــدور الفاعــل اســتكامال لدورهــن املجتمعــي والســيايس، وصــوالً إىل تعزيــز اهلويــة 
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ــطيني.1  ــعب الفلس ــدورة للش ــوق امله ــىل احلق ــات ع ــودة إىل الثب ــطينية والع الفلس

ال بــد مــن الســعي لوجــود إســرتاتيجية فلســطينية للمصاحلــة املجتمعيــة، قائمــة عــىل أن 
العدالــة االنتقاليــة قــد تشــكل طريقــًا تتــم بموجبــه معاجلــة آثــار االنقســام، فالعدالــة 
ــة  ــوق املغتصب ــادة احلق ــة إلع ــتخدم كآلي ــيلة تس ــون وس ــم أن تك ــن امله ــة م االنتقالي
ــاف،  ــم باإلنص ــا وذوهي ــاًل للضحاي ــي أم ــا تعط ــي بدوره ــطيني، الت ــعب الفلس للش
وذلــك مــن خــالل الطــرق التــي توفرهــا، مثــل جلــان احلقيقــة، واملصاحلــة، والتعويض، 
واملحاكــامت، وتكريــم الشــهداء، واالعتــذار، والعفــو، واألســاس الضغــط عــىل 
ــرتام  ــىل اح ــاره ع ــالل وإجب ــد لالحت ــع ح ــل وض ــن أج ــل م ــدويل للتدخ ــع ال املجتم
القانــون الــدويل ووقــف انتهاكاتــه ضــد الشــعب الفلســطيني، مــا يتيــح للفلســطينيني 

ــم. ــع بحقوقه ــة والتمت ــاء الدول ــة بن فرص

وهنا ال بد من مواجهة سؤال كبري: ما السبيل إىل التعامل مع إرث املايض؟

ــاع  ــه ض ــي أن ــا حيزنن ــر م ــة، وأكث ــي ضحي ــا: »ابن ــن جبالي ــمري م ــول أم س تق
ســدى، وعــىل يــد أبنــاء بلــده، ال أحــد ســأل عنــا، وال أحــد واســانا، دم ابنــي 
ــادرًا،  ــد، إال ن ــع أح ــدور م ــي املغ ــىل ابن ــزين ع ــارك ح ــالش، ال أش ــب بب ذه
ــه،  ــدث عن ــا أحت ــارف، وعندم ــريان، أو املع ــن اجل ــد م ــألني أح ــا يس عندم
أحتــدث مــن نــار قلبــي، أعيــش حيــاة تعيســة بعــد جهــاد، ربــام يكــون جهــاد 
قــد ارتــاح بعــد مماتــه، ولكــن بالنســبة إيل، هنــاك نــار مشــتعلة يف قلبــي، ومــا 
زلنــا غاضبــني ممــن مل حيــرتم دم فلــذة كبدنــا، فحتــى اليــوم أشــعر أنــه حــدث 

ــس«.2 باألم

ــال 2007،  ــدث يف اقتت ــا ح ــة م ــم حقيق ــن فه ــد م ــؤال ال ب ــذا الس ــن ه ــة ع ولإلجاب
واملســألة ليســت نبــش اجلــراح واملــايض بقــدر مــا هــي القــدرة عــىل فهــم اإلشــكالية، 

.2014/٥/18 اليــوم،  فلســطني  االنتقاليــة،  والعدالــة  املجتمعيــة  املصاحلــة  احلجــار،  عدنــان    1 
https://paltoday.ps/ar/post/198914    

2  مقابلــة خــالل شــهر أيلــول 2016 مــع أم ســمري مــن جباليــا التــي قتــل ابنها خــالل االقتتــال بــني »فتــح« و»محاس«، 
خــالل اعتــداء عنــارص مســلحة عــىل منــزل أحــد قــادة األمــن الوطنــي.
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ــتوى  ــة بمس ــاع العقوب ــرضر، وإيق ــد ال ــن رص ــة م ــة االنتقالي ــارات العدال ــد مس وحتدي
ــن  ــميا م ــذار رس ــيا باالعت ــايل نفس ــض األه ــدث، وتعوي ــام ح ــن ع ــؤولني املبارشي املس
ــا بالتعويــض املــايل، نظــرا ملــا  ــا باملكاشــفة وإحقــاق احلــق، ومادي ــادات، واجتامعي القي

ــا.   ــه أوضــاع أهــايل الضحاي آلــت إلي

إال أن هــذا ال يعنــي بــأي حــال مــن األحــوال إعــادة مفهــوم التأثــر واالنتقــام وتعزيــز 
مشــاعر الكراهيــة مــن جديــد، فاجــرتار املــايض إنــام لتصحيــح املســار بعدالــة مطلقــة 
ــاء  ــا النس ــدث عنه ــي تتح ــراح الت ــه.  إن اجل ــت علي ــا كان ــور إىل م ــادة األم ــس إع ولي
املتــرضرات بفعــل االقتتــال يعطــي العديــد مــن املــؤرشات، ولكنهــن لألســف قوبلــن 
ــي توقعــن أهنــا متثلهــن واألقــرب  ــى مــن اجلهــات الت ــاالة حت ــامم والالمب بعــدم االهت
لصوهتــن، فقــد كــن يعانــني األمل وحدهــن، شــعرن بالغــدر والقهــر واخليانــة ومل جيــدن 
ــني  ــم عان ــن ث ــب، وم ــادي املناس ــي أو االقتص ــيس أو االجتامع ــم النف إىل اآلن الدع
وحدهــن آثــار صدمــة الفقــدان، ســواء ألبنائهــن أو أزواجهــن أو أحــد أفــراد أرسهتــن، 
أو فقــدن البيــت، أو مصــدر الــرزق، أو الشــعور باألمــان.  كــام تلبســتهن حالــة القلــق 
الدائمــة والتوتــر وأعــراض اليــأس واالكتئــاب، وتركــن وحيــدات يف وقــت كــن بأمس 

اجلهــود التــي تؤازرهــن وتقــف إىل جوارهــن.

ثانيــا: رؤيــة مســتقبلية لتطويــر املصاحلــة املجتمعيــة يف مســار العدالــة 
االنتقاليــة

ــوا  ــي، وحرق ــوا زوج ــام: »قتل ــن االنقس ــرضرات م ــدى املت ــودت إح أم ج
ــبابيك  ــن ش ــات م ــالث بن ــوا ث ــبعة، ورم ــا وأوالدي الس ــوين أن ــي، ورضب بيت

ــا«.1 ــىل كرامتن ــوا ع ــا وداس ــارع، وتبهدلن ــنا بالش ــت، وعش البي

ــن  ــة إرشاك م ــي بأمهي ــل بوع ــة التدخ ــر إىل أمهي ــت النظ ــة يف لف ــذه الورق ــد ه جتته
ــة،  ــة املجتمعي ــود للمصاحل ــل يف أي جه ــام يف العم ــالل االنقس ــن خ ــت حقوقه انتهك

1  مقابلة مع أم جودت إحدى املترضرات من االنقسام.
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ــىل  ــة ع ــذ، مبني ــط والتنفي ــل، يف التخطي ــل العم ــة مراح ــاركتهن يف كاف ــون مش وتك
ــن  ــا م ــزاب وغريمه ــات واألح ــل املؤسس ــيبقى عم ــة.  وس ــة املجتمعي ــم العدال مفاهي

ــن. ــن واحتياجاهت ــن أولوياهت ــزل ع ــًا إن كان بمع ــات نخبوي جه

املدخل النفيس االجتامعي

ــا  ــكل م ــة، ف ــة املجتمعي ــاًم للمصاحل ــاًل مه ــي مدخ ــيس االجتامع ــل النف ــر املدخ يعت
ــع  ــمية ال يتطل ــة ورس ــية وقضائي ــرارات سياس ــة وبق ــامل السياس ــدور يف ع ــن أن ي يمك
ــل  ــة للتعام ــاك أمهي ــة األوىل.  فهن ــوية بالدرج ــانية نس ــة إنس ــة كقضي ــة املصاحل إىل قضي
مــع كافــة متــرضري االنقســام كأصحــاب حــق ورضر نفــيس ومعنــوي واجتامعــي قبــل 
ــه  ــزه ودعم ــة إىل تعزي ــن بحاج ــذي نح ــر ال ــو اجلوه ــذا ه ــًا، وه ــون رضرًا مادي أن يك
وتقويتــه، وال يكفــي التعامــل مــع املترضريــن، وآخــرون مــن يتحدثــون عنهــم وعــىل 
لســاهنم، بــل هنالــك حاجــة ماســة إلرشاكهــم، وحتديــدًا النســاء والشــابات والشــباب، 
يف تطويــر وحتقيــق مفهومهــم جتــاه املصاحلــة املجتمعيــة وفــق آليــات العدالــة االنتقاليــة 
ــاة  ــع مراع ــام م ــياق ع ــة، ويف س ــامهتم اخلاص ــم وس ــم وثقافته ــب ورؤيته ــي تتناس الت

ــة عــىل حــدة. ــة كل قضي خصوصي

ــذات  ــر ال ــا تقدي ــب، أوهل ــن املطال ــري م ــق الكث ــي حيق ــيس االجتامع ــل النف إن املدخ
ــا  ــم مل ــة إىل تقبله ــم، باإلضاف ــت هل ــي حصل ــة الت ــداث املريع ــيس لألح ــغ النف والتفري
ــام أن  ــدا.  ك ــور تعقي ــد األم ــي تزي ــا الت ــدان وآثاره ــة والفق ــة الصدم ــد جترب ــدث بع ح
التســامح والصفــح لــن يكــون متاحــًا مــا مل يتــم خلــق بيئــة مواتيــة للحــوار والنقــاش، 

ــر. ــتخالص الع ــم اس ــن ث وم

إعادة بناء الذاكرة وعدالة دون حقد وانتقام

املحاســبة التــي نتحــدث عنهــا هــي حماســبة إنســانية واجتامعيــة ووجدانيــة وتربويــة، وال 
نكتفــي بالقضائــي وغــري القضائــي، الــذي هــو جــزء مــن مشــهد التغيــري الــذي نتطلــع 
إليــه.  ففــي ســبيل إعــادة بنــاء الذاكــرة اجلامعيــة والتأســيس لعدالــة دون ضغينــة وحقــد 
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ــة  ــة دراس ــة كل مرحل ــة، ودراس ــة االنتقالي ــار العدال ــدرج يف مس ــب الت ــام، يتوج وانتق
متأنيــة ومعمقــة، وفحــص قــوى الضعــف مــن أجــل أخذهــا بعــني االعتبــار، وإبــراز 
نقــاط القــوة وتعزيزهــا، إضافــة إىل إرشاك كافــة الفئــات يف مرحلــة حتديــد األولويــات 

املجتمعيــة، ومــن ثــم يمكــن العمــل عــىل مســتويات عــدة.

هتيئة املجتمع

ــة  ــة املجتمعي ــل املصاحل ــي لتقب ــع املح ــة املجتم ــتمرار يف هتيئ ــعي واالس ــن الس ــد م ال ب
بــكل املســتويات التــي تعمــل عليهــا مؤسســات املجتمــع املــدين واملؤسســات النســوية، 
ــًا  ــا، ختطيط ــة وإرشاكه ــات القاعدي ــال إىل املؤسس ــوار، واالنتق ــة احل ــز ثقاف ــدءًا بتعزي ب
وتنفيــذًا، يف دعــم ثقافــة الســلم األهــي والتســامح وتعزيــز التوجهــات نحــو املصاحلــة 
ــة،  ــات املجتمعي ــة، واســتثامر اإلعــالم بشــكل إجيــايب يف الوصــول إىل كل الفئ املجتمعي
وتنويــع األدوات اإلعالميــة احلديثــة للتأكيــد عــىل رســالة املصاحلــة املجتمعيــة للوصول 
إىل كل بيــت فلســطيني، إضافــة إىل إعــادة القيمــة التطوعيــة للشــابات والشــبان 
وإرشاكهــم وهتيئتهــم لــدور أكــر للعمــل عــىل تذليــل العقبــات وإعــادة اللحمــة، عــر 

ــة واالجتامعيــة. ــز عــىل املناســبات الوطني الرتكي
ــاون  ــامل، وتتع ــي ش ــكل تكام ــل بش ــوية أن تعم ــات النس ــن املؤسس ــب م ــذا يتطل وه
ــدرك  ــكاالت، وت ــن أي إش ــع ع ــالت وترتف ــاء والعائ ــة النس ــوب ملصلح ــدر املطل بالق
مســبقا حجــم اجلهــود التــي ســتقوم هبــا وبإمكاهنــا أن تثمــر إن ُوضعــت ضمــن الســياق 

اإلنســاين النســوي املطلــوب.

االستفادة من جتارب نساء عشن جتارب االنقسام الداخيل

قــد تعتــر احلالــة الفلســطينية خمتلفــة عــن واقــع وقضايــا النزاعــات املســلحة واحلــروب 
ــالل  ــود االحت ــبب وج ــامل، بس ــدول يف الع ــن ال ــد م ــهدهتا العدي ــي ش ــة الت األهلي
ــام يف  ــتغالله لالنقس ــة، واس ــامات الداخلي ــٍذ لالنقس ــيس ومغ ــل رئي ــي كعام اإلرسائي
متريــر سياســاته العنرصيــة وإشــغال الفلســطينيني بقضايــا داخليــة، إضافــة إىل إضعــاف 
بوصلتــه ومرشوعــه الوطنــي وقدرتــه عــىل مجــع صفوفــه.  وبالرغــم مــن ذلــك إال أن 
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هنــاك تقاطعــا، مثــل دور النســاء يف بعــض البلــدان التــي قــادت تدخــالت ومبــادرات 
ــاء أول  ــت النس ــالم كان ــادرات الس ــب مب ــن، فأغل ــي يف بلداهن ــلم األه ــق الس لتحقي
ــن  ــن يتحمل ــن م ــاألرضار، وه ــا ب ــعورا وإحساس ــر ش ــن األكث ــا، ألهن ــادرات إليه املب
آثــار هــذه االنقســامات مــن دمهــن وأراوحهــن وأبنائهــن ومســتقبل أرسهــن، عــدا عــن 
أهنــن األكثــر تــرضرا، وهــن أول مــن حيمــي كل مــا يمــس الوحــدة االجتامعيــة، لذلــك 
ــة وتثقيــف  ــز الوعــي اجلمعــي بحمــالت توعي مــن املهــم والــرضوري التأثــري يف تعزي
لتجــارب بلــدان مــرت بتجربــة العدالــة االنتقاليــة، وتقديــم نــامذج إجيابيــة مؤسســية أو 
فرديــة لتهيئــة املجتمــع لتقبــل املصاحلــة املجتمعيــة، وأخــذ احلكــم والعــر مــن جتــارب 

ــن. اآلخري

الشبان والشابات شهود عىل االقتتال منذ 9 سنوات مضت:

ــه  ــل بأكمل ــأ جي ــام 2007، نش ــام يف الع ــداث االنقس ــىل أح ــنوات ع ــرور 9 س ــد م بع
ــن  ــري م ــه الكث ــزل يف ذاكرت ــظ وخيت ــذي حيتف ــر ال ــو العم ــة، وه ــر الطفول كان يف عم
التفاصيــل، وغالبــا مــا تشــكل األحــداث الصادمــة هويتــه يف شــبابه إن مل يتلــق الدعــم 
املناســب للتخلــص مــن هــذه الذكريــات، فمــن شــهد مقتــل والــده، أو مــن واجهــت 
يف طفولتهــا األحــداث القاســية وواجهــت االنتهــاكات، فــإن ذلــك ســيبقى راســخا يف 
ــه، وهــو بحاجــة إىل املكاشــفة واملصارحــة وإتاحــة الفرصــة للنقــاش  نفســيته ووجدان
ــات، ألن  ــذه الذكري ــن ه ــاركة اآلخري ــده، ومش ــدور يف خل ــا ي ــن كل م ــري ع والتعب
جتاهلهــا وكبتهــا ال يعنــي نســياهنا، بــل يتوجــب إخراجهــا للتخلــص مــن كميــة املشــاعر 
ــأهنا  ــن ش ــرى م ــة أخ ــدات داخلي ــك أي تعقي ــمح بتفكي ــا، ولتس ــي ترافقه ــلبية الت الس
املــرور يف مراحــل التســامح والغفــران، واملســاعدة عــىل الوصــول إىل الســالم الداخــي، 

ومــن ثــم القــدرة عــىل الصفــح واملغفــرة.

وحتتفــظ النســاء يف ذاكرهتــن بتفاصيــل كثــرية، حيــث واجهــن وقتــا عصيبــا، وحاولن أن 
يكــن جــدارا صلبــا أمــام االقتتــال للحفــاظ عــىل أرسهــن وأبنائهــن وبناهتــن، وحتملــن 
آثــار االنقســام البغيــض التــي متثلــت يف حتملهــن لتجربــة الفقــدان الصادمــة، وحماولــة 
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ــيس  ــبء النف ــكان الع ــن ف ــاردة أزواجه ــن مط ــد، وحتمل ــع اجلدي ــع الواق ــف م التكي
ــريات  ــت الكث ــن، وبقي ــل أرسه ــاع األول ألج ــط الدف ــن خ ــريا، وك ــادي كب واالقتص
منهــن وحيــدات، خاصــة أهنــن كــن يف رصاع داخــي كبــري بــني فقــدان أبنائهــن غــدرًا 
عــي أيــدي أبنــاء بلدهــن، وفقداهنــن ملضامــني الفخــر باستشــهاده مــن قبــل االحتــالل، 
وهــذا خلــق خلــاًل نفســيًا كبــريًا، فقــد أكــدت النســاء أهنــن يشــعرن بالراحــة النفســية 
حــني يطلــق عــىل أبنائهــن شــهداء وليــس قتــىل، وهــذا ينســجم مــع الثقافــة املجتمعيــة 

الفلســطينية بتبجيــل الشــهادة.1 

ــن االنقســام  ــد عــام م ــن بع ــد عاتب ــني وحدهــن، وق ــدات يعان ــزال النســاء الفاق وال ت
ــة يف  ــا أمهي ــارة يف حينه ــن يف الزي ــن، فرأي ــدم زيارهت ــدًا، لع ــوية، حتدي ــات النس املؤسس
رفــع معنوياهتــن.  كــام أن التواصــل املبــارش بينهــن وبــني املؤسســات التــي تعنــى باملــرأة 
جتعــل مــن الــرضورة االنتبــاه إىل مــدى أمهيــة التــزاور والتواصــل املبــارش كزيــارة مــن 
بيــت إىل بيــت، وليــس فقــط عــر الــورش واملؤسســات، فاجلانــب النفــيس واالجتامعــي 
جانــب مهــم ومؤثــر، وهــذا مــا جيــب العمــل عليــه، مــن خــالل مســاندة النســاء وعــدم 
ــدم  ــن وع ــن ومتكينه ــىل تقويته ــل ع ــل العم ــن، ب ــاهنن وعنه ــدث بلس ــاء بالتح االكتف
ــن  ــن ليصبح ــل دعمه ــا، ب ــوم الضحاي ــن بمفه ــل معه ــدات، أو التعام ــن وحي تركه

داعــامت ألنفســهن، ولعائالهتــن، وملحيطهــن املجتمعــي.

الذاكرة اجلامعية

مــن املهــم والــرضوري الســعي والعمــل عــىل تفهــم مــا لــدى الوعــي اجلمعــي، ومــا 
حتفظــه النســاء مــن مشــاعر وآالم ومشــاعر مكبوتــة منــذ أحــداث االنقســام، لــذا ينبغــي 
ــد  ــره واحلق ــرة الك ــن ذاك ــروج م ــىل اخل ــاء ع ــاعدة النس ــىل مس ــود ع ــب اجله أن تنص
واالنتقــام والشــعور بالعجــز والقهــر، إىل ذاكــرة أكثــر تصاحلــًا وإدراكًا للواقــع، »ذاكــرة 
التوبــة الوطنيــة« )إن جــاز التعبــري(، والعمــل عــىل تنظيــم مســاحات للذاكــرة، وذلــك 
بفهــم مــا حــدث مــع النســاء، فــام حــدث مــن قتــل ألقــرب النــاس لقلبهــن بحاجــة إىل 

1  مريفت مقبل ووفاء يونس، اآلثار النفسية واالجتامعية للنساء الفاقدات، مركز شؤون املرأة، غزة، 2008.
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فهــم مــا حــدث، ثــم كــرس اجلليــد والتجمــد والعــزل الــذي قامــت بــه النســاء يف حينــه 
ــاة، ومــن ثــم التعبــري عــام يف عقوهلــن، واخلــروج  كــي يتمكــن مــن االســتمرار يف احلي
ــىل  ــذات، وع ــع ال ــح م ــىل التصال ــى ع ــدة تبن ــرة جدي ــاء ذاك ــة وبن ــة الصدم ــن حال م
اإليــامن واإلقــرار بــرضورة جتديــد الــروح والنفــس، فالكثــري مــن األمهــات مل يتمكــن 
حتــى اآلن مــن متابعــة حياهتــن بطريقــة ســليمة، وانعكســت صدمتهــن عــىل كل أفــراد 

األرسة.

كــام مــن املهــم يف هــذا الســياق وجــود برامــج دعــم نفــيس واجتامعــي مهيكلــة وذات 
بنــاء منظــم وإســرتاتيجي، يمكــن أن تنخــرط فيهــا النســاء والشــابات، بــام يســاعدهن 
عــىل التخلــص مــن كافــة املشــاعر الســلبية، والوصــول إىل الرضــا والتســامح والغفران، 

ومــن ثــم قبــول اآلخــر واحلــوار والنقــاش.1 

إذا متكنــت النســاء مــن الوصــول إىل هــذه املرحلــة وهــن مــن يطلــق عليهــن )ضحايــا( 
جمتمعيــًا وثقافيــًا، فإنــه مــن املهــم أن ينخرطــن يف تدريبــات وبرامــج مكثفــة لتمكينهــن، 
ــًا وسياســيًا، وهــذا حيتــاج إىل رؤيــة ثاقبــة وســليمة وإنســانية ونســوية  ــًا وثقافي اجتامعي
ــادرات  ــاء ق ــن نس ــاء؛ ليصبح ــؤالء النس ــري يف ه ــري والتغي ــكان التأث ــامن أن باإلم باإلي
عــىل الوصــول إىل غريهــن مــن النســاء الفاقــدات اللــوايت عانــني مــن جتربــة الفقــدان، 

وحتديــدًا بفعــل االنقســام.2 

ثقافة االعتذار

هنالــك وضمــن الثقافــة املحليــة عــدم اعــرتاف بــأدب االعتــذار، وخاصــة عــىل الصعيد 
ــام  ــة، ف ــم النزاه ــاءلة وقي ــن املس ــروب م ــواع اهل ــن أن ــوع م ــأيت كن ــذي ي ــيايس، ال الس
حيــدث غالبــا هــو التســرت والتجاهــل واإلنــكار ألخطــاء املــايض واحلــارض أيضــًا، وال 
يملــك الكثــريون جمتمعيــا إجــادة ثقافــة االعتــذار واالعــرتاف بالذنــب، وهــذا املســتوى 

1  طــوين عطــا اهلل، مســار املصاحلــة الوطنيــة لالنتقــال الديمقراطــي: التجــارب اللبنانيــة بــني النــزاع والتســوية، اجلامعة 
اللبنانيــة، بــريوت.

2  برنامــج »هنــج مــن امــرأة إلمــرأة 201٥-2017«، مركــز الدراســات النســوية - القــدس ومركــز شــؤون املــرأة/
غزة.



7٥

دور املرأة يف الّنظام السياسّي واحلوارات الوطنّية واملصاحلة املجتمعّية

ــل  ــة العم ــي بأمهي ــي واحلقوق ــيس واالجتامع ــل النف ــن املدخ ــه م ــل علي ــب العم يتوج
عــىل التغيــري يف الذهنيــة املجتمعيــة، ويمكــن اســتهدافه برامــج التوعيــة والتثقيــف التــي 
تقــوم هبــا املؤسســات النســوية، واعتبارهــا مضمونــا جيــب العمــل عــىل تعزيــزه لفئــات 
ــع  ــرات م ــة واملناظ ــج احلواري ــًا بالرام ــتهدافه أيض ــابات، واس ــبان والش ــاء والش النس
ــا ومســار العدالــة االنتقاليــة ســيتوجب فيــه االعــرتاف  املســؤولني، ألن دمــاء الضحاي
باألخطــاء التــي ارتكبــت يف املــايض، لتســهيل توفــري املســاحة األكــر لثقافــة التســامح 

وقيــم العدالــة واحلــوار وفهــم اآلخــر.

ــة يف  ــة االنتقالي ــق العدال ــاس حتقي ــو أس ــا ه ــل نتائجه ــؤولية وحتم ــرتاف باملس إن االع
ــذار  ــم االعت ــه عــر تقدي ــام ب فلســطني، وهــذا مــا يتوجــب عــىل طــريف االنقســام القي
لــكل مــن تعرضــوا النتهــاك حقوقهــم أثنــاء االقتتــال.  فاالعتــذار وحتمــل املســؤولية 
ــة  ــة الصحيح ــو البداي ــة ه ــة واألمني ــة واالقتصادي ــية واالجتامعي ــة والسياس القانوني
ــة  ــق العدال ــي بتحقي ــاه اإلدراك والوع ــذا معن ــة، ألن ه ــة املجتمعي ــق املصاحل لتحقي
ــد.   ــن جدي ــكلة م ــد املش ــاه تعقي ــؤوليات باجت ــن املس ــروب م ــن اهل ــدا ع ــة بعي االنتقالي
كــام ســيرتتب عــىل االعتــذار حتمــل املســؤولية الكاملــة، األمــر الــذي ســيؤدي إىل احلــد 
مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان والتفكــري اجلــدي والعميــق قبــل اختــاذ أي خطــوة نحــو 

ــاك.1  ــذا االنته ه

من ضحايا إىل مباِدرات

ــية  ــاركة السياس ــج املش ــن يف برام ــابات وإرشاكه ــاء ش ــع نس ــل م ــأن العم ــن ش إن م
والتأســيس لدورهــن يف املصاحلــة املجتمعيــة، وفــق معايــري يمكــن تأطريهــا؛ أن يســهل 
الوصــول إىل إجــراءات تنفيذيــة متكــن هــؤالء الشــابات مــن ممارســة دورهــن الســيايس، 
ــوية يف  ــود نس ــاركة يف أي جه ــن للمش ــاء وهتيئته ــف النس ــة وتثقي ــىل توعي ــز ع والرتكي
ــن  ــن وإرشاكه ــب ثقته ــة، وكس ــة االنتقالي ــات العدال ــق آلي ــىل حتقي ــل ع ــبيل العم س
ليكــن جــزءًا مــن التغيــري املتوقــع، فيصبحــن نســاء مشــاركات ومنــارصات للمصاحلــة 

1  عدنان احلجار، مصدر سابق.
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املجتمعيــة، واإلصغــاء ألصواهتــن وآرائهــن يف هــذه املرحلــة، وأخــذ أولوياهتــن 
وجدولتهــا، وإرشاكهــن يف كل األنشــطة والفعاليــات ألهنــن صاحبــات احلــق، وبالتــايل 
نتمكــن مــن تكثيــف القاعــدة النســوية، ويكــون دور املؤسســات النســوية تذليــل كافــة 
العقبــات التــي مــن شــأهنا التأثــري يف هــذه املشــاركة، ورفــد وتقديــم القيــادات الشــابة 
ــريف  ــم املع ــري الدع ــع توف ــيايس م ــداين والس ــل املي ــام العم ــويل زم ــل لت ــة املراح يف كاف

واللوجســتي مــن طرفهــّن قــدر اإلمــكان.

ــي  ــالت الت ــراد العائ ــان أف ــىل احتض ــوي ع ــد النس ــز اجله ــن تركي ــك، يمك ــد ذل وبع
تــرضرت مبــارشة مــن االنقســام، وحتديــدًا الشــابات واألمهــات والشــباب، واحتوائهم 
ــي،  ــلم األه ــامح والس ــم التس ــزز مفاهي ــام يع ــة، ب ــة والتثقيفي ــج العمــل التعبوي يف برام
وإعــادة املفهــوم واحلــس الوطنــي، وتفكيــك كل املعوقــات ملســاعدهتم عــىل تــويل زمــام 
ــة  ــة للعدال ــة املطلبي ــن احلرك ــزأ م ــزءا ال يتج ــوا ج ــتقبلية ليكون ــود املس ــور باجله األم

ــة التــي مــن شــأهنا تعزيــز مفهــوم املصاحلــة املجتمعيــة. االجتامعي

دعم وجود هيئة وطنية نسوية لتويل زمام األمور يف املصاحلة املجتمعية

انبثــق العديــد مــن اللجــان عــر جهــد متواصــل مــن مؤسســات نســوية ومؤسســات 
ــادرة  ــن مب ــاء أو توليه ــة رضورة إلرشاك النس ــري.  وثم ــات خمات ــدين ومجعي ــع م جمتم
ــة،  ــة املجتمعي ــة يف املصاحل ــة االنتقالي ــات العدال ــق آلي ــات يف حتقي ــة اجله ــاندة كاف بمس
فليــس اهلــدف ترشيفيــا بقــدر مــا هــو حتمــل مســؤوليات املؤسســات النســوية لدورهــا 
الســيايس النســوي، واســتمرارا لنضاهلــا يف ســبيل التحــرر والوصــول إىل جمتمــع قــادر 

عــىل مواجهــة كل مــا يواجــه مرشوعــه الوطنــي.

ــة  ــىل املصاحل ــز ع ــا، والرتكي ــالف رؤيته ــة/ االئت ــذه اهليئ ــد ه ــأن جتس ــويص ب ــك ن لذل
ــهام يف  ــا لإلس ــط عملي ــتقبي، والتخطي ــرتاتيجي املس ــا اإلس ــالل عمله ــة خ املجتمعي
حتديــث وتعزيــز آليــات العدالــة االنتقاليــة للوصــول إىل املصاحلــة املجتمعيــة، وضــامن 

ــطيني. ــع الفلس ــراد املجتم ــن أف ــاملة م ــة وش ــات متنوع إرشاك فئ
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النساء قادرات عىل صنع التغيري

لدينــا إيــامن أن القــوة الكامنــة لــدى النســاء الفلســطينيات قــادرة عــىل التصــدي حلالــة 
ــه، هــن  ــا، وهــذا مــا جيــب أن نؤمــن ب االنقســام والتغلــب عليهــا، فهــّن لســن ضحاي
بحاجــة إىل مســاندهتن وتقويتهــن، ومــن ثــم ســينتقلن مــن دور الضحيــة )الــذي يعــززه 
املجتمــع واإلعــالم والعقليــة الثقافيــة الذكوريــة( إىل الدفــاع عــن حقوقهــّن، ويمكــن أن 

يكــّن أكثــر قــدرة وقــوة يف حميطهــّن وبيئتهــّن الثقافيــة املجتمعيــة.

ــوال أدوارهــن  ــني مــن العنــف وواجهــن االنقســام والعــدوان واحلصــار، ول فقــد عان
ــا  ــن م ــطيني، فه ــع الفلس ــة للمجتم ــت أي قائم ــا بقي ــة مل ــري املوثق ــة وغ ــري املرئي غ
ــة واملجتمــع، وجيتهــدن رغــم قســوة الظــروف السياســية  ــن يمســكن بعــروة العائل زل
ــىل  ــل ع ــب العم ــدات، جي ــاء وحي ــى النس ــي ال تبق ــة.  وك ــة واألخالقي واالقتصادي
كافــة املســتويات لتمكينهــن دون جتزئــة هلــذا التمكــني، ليصبــح بمقدورهــن النهــوض 

ــابة. ــال الش ــن لألجي ــن ليقدم ــد قواه وجتدي

احلاجة إىل إغالق ملفات مترضري االنقسام

هــذا مــن الــرضورات التــي عملــت عليهــا جلنــة املصاحلــة املجتمعيــة، التــي هــي أحــد 
ــات  ــة يف اجتامع ــة الوطني ــق املصاحل ــا لتحقي ــا وطني ــق عليه ــي اتف ــة الت ــات اخلمس امللف
ــزت  ــا أنج ــي عملي ــان الت ــي أول اللج ــام 2009، وه ــرة يف الع ــي بالقاه ــوار الوطن احل
ــا  ــف عمله ــن توق ــا، ولك ــق أهدافه ــام لتحقي ــدة ع ــل مل ــة عم ــدت خط ــا، وأع مهامه
لعــدم وجــود نيــة لــدى طــريف االنقســام لتحقيــق املصاحلــة، ولعــدم توفــري اإلمكانيــات 

ــة. ــة الســتكامل املصاحلــة املجتمعي الرضوري

ــكارا  ــي إن ــا يعن ــات، م ــذه امللف ــل ه ــكار وجتاه ــام إن ــريف االنقس ــن ط ــاول كل م وحي
ــك  ــون هنال ــن تك ــيان، ول ــي اآلن النس ــي اجلمع ــن للوع ــة، وال يمك ــرة اجلامعي للذاك
مصاحلــة جمتمعيــة مــا دامــت امللفــات مفتوحــة، ألن هــذا األمــر مــن شــأنه أن يشــجع 

ــة. ــة الرادع ــراءات العقابي ــا اإلج ــام مل يتلق ــا االنقس ــا دام طرف ــل م ــرار الفع ــىل تك ع
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اقرتاحات وتوصيات

ــت يف  ــان وأن ــدم األم ــق وع ــوف والقل ــعور باخل ــي الش ــة ه ــة احلقيقي »الغرب
بيتــك وداخــل وطنــك، وأبشــع درجــات الغربــة هــو خوفــك مــن جــارك أو 

ــك«.1 قريب

النســاء لســن متلقيــات ســلبيات للواقــع املحبــط، بــل يشــتبكن معــه، ويعــدن تعريفــه 
بطرقهــن اخلاصــة واملتنوعــة، ففــي حــني يقــاوم بعضهــن ويستســلم البعــض اآلخــر، 
تســاهم أخريــات يف إعــادة تعريــف الواقــع بطــرق جديــدة، ويســامهن يف تغيــري نوعيــة 

حياهتــن وحيــاة أخريــات يســامهن يف صمــود املجتمــع وبنائــه.

ــاء  ــأن النس ــامن ب ــو اإلي ــة ه ــة املجتمعي ــالت للمصاحل ــر تدخ ــاس يف تطوي إن األس
بإمكاهنــن صنــع التغيــري، وحتــدي كل املنظومــة السياســية واالجتامعيــة املعقــدة إذا تــم 
فهــم احتياجاهتــن، واإلصغــاء هلــن جيــدًا، ومســاعدهتن لتحديــد أولوياهتــن، وتوفــري 
ــة تلقــي الضــوء عــىل بعــض جوانــب  ــة لالســتامع ألصــوات نســوية نقدي مســاحة آمن
حياتنــا املنســية املهمشــة.  ففــي غمــرة االقتتــال والــرصاع والنــزاع وجتاذبــات السياســة 
ــري  ــا غ ــًا كضحاي ــرن إال أحيان ــطني، وال يذك ــاء فلس ــزة ونس ــاء غ ــى نس ــة ُتنس الذكوري
مرئيــات، أو أرقــام إضافيــة للضحايــا، يف الوقــت ذاتــه الــذي يتوقــع منهــن أن حيافظــن 
عــىل النســيج الداخــي لــألرسة واملجتمــع املحــي، وأن يلتزمــن بعــادات وتقاليــد تفرض 

ســلطة الرجــل عــىل مجيــع جمــاالت احليــاة.

إن العمــل عــىل إهنــاء االنقســام واملصاحلــة املجتمعيــة هــو دور النســاء والرجــال وليــس 
دور النســاء فقــط، فالتوحــد والعمــل اجلمعــي هــو املطلــوب، ودور املــرأة الفلســطينية 
وقدرهتــا عــىل االلتفــاف حــول قضيــة املصاحلــة املجتمعيــة منذ اللحظــة األوىل لالنقســام 
واضحــان، وإيامهنــا بتحقيــق التغيــري كبــري رغــم كل حمــاوالت اإلقصــاء الســيايس التــي 
تتعــرض هلــا والتهميــش الــذي يــامرس بحقهــا، غــري أن بإمكاهنــا تــويل زمــام املبــادرة 

مــن جديــد.

1  بعضا من أوجاعهن، مصدر سابق.
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إنشاء مرصد للمامرسات اإلجيابية يف ثقافة العدالة االنتقالية

يمكــن يف املراحــل األوىل للعمــل وفــق مســار العدالــة االنتقاليــة إنشــاء مرصــد لتوثيــق 
ــرأة  ــوق امل ــة حق ــزز ثقاف ــًا يع ــًا إجيابي ــكل نموذج ــي تش ــة الت ــات اإلجيابي ــة املامرس كاف
ــم التســامح والشــفافية واحلــوار  ــم الســلم األهــي وقي واإلنســان، ويؤكــد عــىل مفاهي

ــة، ومــن أمثلــة ذلــك: الوطنــي، وكل مــا يتعلــق بجهــود املصاحلــة املجتمعي

· ــاء 	 ــات النس ــه أولوي ــة أن تواج ــوية الفاعل ــات النس ــرضوري للمؤسس ــن ال م
الفاقــدات، وتضعهــا يف ســلم أولوياهتا، وال تكتفي باســتقبال النســاء جللســات 
االســتامع أو املؤمتــرات أو الــورش عــىل أمهيــة ذلــك، وعليهــا التخطيــط للعمل 
مناطقيــا ومــن بيــت لبيــت، مــن خــالل تشــكيل جلــان حمليــة شــبابية تــدرس 
ــي  ــي، ك ــن االجتامع ــالت يف حميطه ــن والعائ ــم بتوعيته ــاء وهتت ــاع النس أوض
ال تبقــى الفاعليــة نخبويــة ومتــس فقــط النســاء املتعلــامت والناشــطات.  هــذا 
ــة  ــة املصاحل ــح أولوي ــوة األوىل لتصب ــيكون اخلط ــعبي س ــوي الش ــم النس الدع
املجتمعيــة أولويــة جمتمعيــة وليســت نخبويــة فقــط، وهــذا ســيكون لــه تأثــريه 

عــىل الســاحة الفلســطينية.

· رضورة توثيــق كافــة االنتهــاكات والشــهادات بأصــوات تروهيــا النســاء اللوايت 	
تعرضــن لالنتهــاكات فــرتة االنقســام مــن كال طــريف االنقســام، ومــن اللــوايت 

مــا زلــن جمروحــات ويعانــني الفقــدان واإلمهــال مــن املجتمــع واملســؤولني.

· ــي 	 ــلم األه ــز الس ــة إىل تعزي ــوية هادف ــبابية ونس ــادرات ش ــامذج مب ــق ن توثي
واملصاحلــة املجتمعيــة.

· ــي 	 ــلم األه ــز الس ــدين يف تعزي ــع امل ــود املجتم ــات وجه ــطة وفعالي ــة أنش متابع
ــة التســامح. ونــرش ثقاف

· رضورة إبــراز وزيــادة املســاحة اإلجيابيــة التــي تقــدم النمــوذج اإلجيــايب، ســواء 	
كان فرديــا أو مؤسســيا أو عائليــا، يف اإلعــالم بــام يتعلــق باملصاحلــة املجتمعيــة، 
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ــامذج  ــون الن ــي ال تك ــا، وك ــا وزيادهت ــأنه تعزيزه ــن ش ــلبيات م ــان الس فطغي
اإلجيابيــة للمصاحلــة املجتمعيــة وكأهنــا ال يمكــن تكرارهــا، وأهنــا الشــاذ عــن 
القاعــدة، لذلــك يتوجــب العمــل بطريقــة عكســية لتعزيــز اإلجيــايب والتخفيف 

مــن الســلبي.

· توثيــق كل تدخــالت النســاء، ســواء اللــوايت عانــني مــن جــراء االنقســام، أو 	
ــي وال  ــري مرئ ــو غ ــا ه ــىل م ــز ع ــي، والرتكي ــلم األه ــال الس ــطات يف جم الناش

ــا السياســية. ــه وســائل اإلعــالم يف زمحــة القضاي ــم ب هتت

· توثيــق كتابــات اإلعالميــات واإلعالميــني والكاتبــات والكتــاب التــي تعــزز 	
ــي  ــس الوطن ــا احل ــس يف مضموهن ــة، وتعك ــة املجتمعي ــق املصاحل ــن حتقي م

ــة. ــود الداعم ــة اجله ــم يف كاف ــم وإرشاكه ــاين لتحفيزه اإلنس

· تســليط الضــوء عــىل الدراســات واألبحــاث والتحليــالت اهلادفــة إىل متكــني 	
ــع  ــن مج ــن املمك ــة، وم ــة االنتقالي ــات العدال ــة وآلي ــاءلة املجتمعي ــات املس آلي
كافــة املؤلفــات املقــروءة واملســموعة واملرئيــة يف تأســيس قنــاة يوتيــوب ضمــن 

موقــع إلكــرتوين بلغــات عــدة.

· يمكــن إضافــة مــا مــن شــأنه إثــراء الذاكــرة اجلامعيــة، وتعزيــز اهلويــة 	
الفلســطينية، وحفــظ ذاكــرة وطنيــة شــاملة إنســانية نســوية.

· تأهيــل قيــادات شــابة ونســوية تغيرييــة قــادرة عــىل التواصــل مــع كافــة فئــات 	
ــن  ــرضرة م ــرة واملت ــة املتأث ــا الفردي ــان القضاي ــطيني، واحتض ــع الفلس املجتم
حالــة االنقســام الســيايس، وحتفيــز ثقافــة املناظــرات بــني الشــباب واملســؤولني 
يف قضايــا الســلم األهــي، إضافــة إىل تعزيــز حقــوق املــرأة واملشــاركة السياســية 
يف كافــة جلــان املصاحلــة الفلســطينية، وثقافــة التســامح واحــرتام الــرأي والرأي 

اآلخــر.

· ــي 	 ــة الرامــج والتدخــالت الت ــة تضــم كاف ــم إســرتاتيجية عمــل اجتامعي تقدي
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ــوية  ــة النس ــالل احلرك ــن خ ــي، م ــف الوطن ــة للص ــادة اللحم ــأهنا إع ــن ش م
واملؤسســات النســوية، والضغــط عــىل طــريف االنقســام للعمــل عــىل تنفيذهــا 

ــة.   ــة والوطني ــة املجتمعي ــول إىل املصاحل للوص

· ال بــد مــن العمــل اجلــاد املتواصــل لتعزيــز دور جلنــة املصاحلــة املجتمعيــة، ملــا 	
ــدة  ــز وح ــل تعزي ــن أج ــة؛ م ــة املجتمعي ــاء املصاحل ــري يف إرس ــر كب ــن أث ــا م هل
ــم  ــز قي ــطيني، وتعزي ــي الفلس ــيج االجتامع ــدة النس ــي ووح ــف الوطن الص

ــي.   ــلم األه ــامح والس ــة والتس ــة االجتامعي العدال

· فيــام يتعلــق بوســائل اإلعــالم عــىل اختالفهــا، مــن الــرضورة إرشاكهــا يف تبنــي 	
ــح  ــىل املصال ــة ع ــة املجتمعي ــة الوطني ــب املصلح ــد يغل ــي حماي ــاب إعالم خط
احلزبيــة، وإعــادة تثبيــت مفاهيــم املواطنــة واهلويــة الفلســطينية، والرتكيــز عــىل 
مركزيــة القضيــة الفلســطينية والتحــرر مــن االحتــالل اإلرسائيــي.  فاملجتمــع 
ــذا  ــة، ل ــية احلقيقي ــورة السياس ــن الص ــاء ع ــن اإلقص ــة م ــطيني يف حال الفلس
يتوجــب إرشاك رؤســاء التحريــر والقائمــني عــىل السياســة التحريريــة يف 
ــع  ــم التوقي ــلوكية، يت ــة س ــة، أو مدون ــة إعالمي ــام وثيق ــالم إلمت ــائل اإلع وس
ــة  ــب مصلح ــة، وتغلي ــة اإلعالمي ــات املهن ــزام بأخالقي ــد بااللت ــا؛ تتعه عليه
الوطــن عــىل أي مصالــح حزبيــة أخــرى، والتأكيــد عــىل حريــة الــرأي والتعبري، 
إىل جانــب العمــل عــىل توفــري بيئــة إعالميــة مواتيــة لالهتــامم بقضايــا املواطــن 
ودور النســاء غــري املرئــي يف احلفــاظ عــىل النســيج االجتامعــي، ورضورة 

ــة املجــاالت. ــوع الثقــايف للنســاء يف كاف عكــس التن
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تعقيب

ريم فرينة

ــة  ــرأة يف املصاحل ــدور امل ــق ب ــام يتعل ــة في ــاملة وكامل ــمعون ش ــة ش ــة هداي ــة الزميل ورق
ــاؤالت: ــض التس ــدي بع ــة، وعن املجتمعي

· هل يمكن للنساء بشكل عام أن تشارك؟ أم القليل منهن؟	

· تفــرتض العدالــة االنتقاليــة وجــود جــو مــن الســالم حــول املتصاحلــني؟ هــل 	
هــذا موجــود؟

· َمْن ِمن الطرفني مالك ألمره ولقراره ليستطيع التصالح واملساحمة؟	

· وجــود االحتــالل واســتمراره هــو فعليــا مــن ســبق االنقســام، فهــل ســيقبل 	
ــة انتقاليــة؟ ــة عدال االحتــالل بعملي

· هنــاك يف الضفــة وهنــا يف القطــاع أولويــات كثــرية، بيئيــة، صحيــة، اقتصاديــة، 	
والعديــد منهــا ممــا خلفــه االنقســام عــر الســنوات املاضيــة، أيــن تقــع أولويات 

احلركــة النســائية مــن هــذا، وأيــن دور النســاء، ويف أي قطــاع؟

· ــىل 	 ــة ع ــة املجتمعي ــت يف املصاحل ــد والوق ــاء اجله ــتثمر النس ــب أن تس كان جي
ــه  ــع علي ــاء وجتم ــه النس ــذي تؤدي ــي ال ــاين والصح ــل اإلنس ــاب العم حس
مؤسســات املجتمــع املــدين يف الضفــة والقطــاع. مــن يمــول هــذه التوجهــات 
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والتدخــالت، ومــا هــي مصلحتــه يف ذلــك، وهــل تتفــق هــذه املصلحــة مــع 
ــاء؟ ــا كنس أولوياتن

ــد  ــف عن ــوع ال يق ــام، واملوض ــاء االنقس ــام إهن ــة أم ــة عقب ــة املجتمعي ــف املصاحل ال تق
ــران  ــان متناث ــا حزب ــادات.  فلدين ــد القي ــية عن ــكلة األساس ــن املش ــل تكم ــعب، ب الش

ــطاري. ــام انش ــام اآلن انقس ولدهي



8٥

املشاركون/ات يف مائدة السالم

· خليل شاهني: مدير البرامج يف مركز مسارات.	
· رلى أبو دحو: محاضرة وباحثة يف معهد دراسات املرأة يف جامعة بيـرزيت.	
· رمي فرينة: املدير التنفيذي جلمعية عايشة حلماية املرأة والطفل.	
· ســهام البرغوثــي: نائــب األمــني العــام لالحتــاد الدميقراطــي الفلســطيني )فــدا(، 	

وزيــرة ســابقة.
· شادية الغول: منسقة مؤسسة »مفتاح« يف غزة.	
· عندليب عدوان: مديرة مركز اإلعالم املجتمعي – غزة.	
· د. فيحــاء عبــد الهــادي: كاتبــة وأديبــة، املنســقة اإلقليميــة للمنظمــة النســوية »نســاء 	

مــن أجــل الســالم عبــر العالــم«.
· ملى حوراني: ناشطة نسوية.	
· هدايــة شــمعون: كاتبــة وإعالميــة، منســقة برنامــج األبحــاث واملعلومــات يف مركــز 	

شــؤون املــرأة – غــزة.
· وفاء عبد الرحمن: مديرة مؤسسة فلسطينيات.	
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