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تقديم
يتضمــن هــذا اإلصــدار أوراق ووقائــع مائــدة الســام النســوية (فلســطني ،)2016
التــي ن ّظمهــا املركــز الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات اإلســراتيجية
(مســارات) بالتعــاون مــع منظمــة «نســاء مــن أجــل الســام عــر العــامل» يف مقريــه يف
البــرة وغــزة ،عــر نظــام «الفيديــو كونفرنــس» ،بتاريــخ  24ترشيــن األول/أكتوبــر
 ،2016بالتّزامــن مــع تنظيــم عــرات موائــد الســام النســوية عــر العــامل.
وســبق تنظيــم هــذه املائــدة عقــد اجتــاع حتضــري شــاركت فيــه جمموعــة مــن النســاء
األكاديميــات والناشــطات يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ملناقشــة اإلطــار العــام
ملســودات األوراق التــي ســتقدم خــال املائــدة.
وافتتحــت املائــدة بكلمــة باســم مركــز مســارات قدمهــا خليــل شــاهني ،مديــر الربامــج
يف املركــز ،حيــث أشــار إىل أن هــذه املائــدة تنظــم للعــام الثــاين عــى التــوايل ،وتكــرس
ملناقشــة مســودات ثــاث أوراق سياســاتية حــول دور املــرأة يف النظــام الســيايس
واحلــوارات الوطنيــة واملصاحلــة املجتمعيــة ،مشــددا عــى أمهيــة انتقــال املــرأة مــن حالــة
«املتلقــي» إىل حالــة «املبــادر» .وتــا ذلــك كلمــة ألقتهــا فيحــاء عبــد اهلــادي ،املنســقة
اإلقليميــة للمنظمــة النســوية «نســاء مــن أجــل الســام عــر العــامل».
وقدمــت خــال املائــدة ،التــي أدارهتــا ملــى حــوراين وشــادية الغــول ،ثــاث أوراق،
هــي :ورقــة رىل أبــو دحــو :دور املــرأة يف التغلــب عــى العقبــات أمــام بنــاء نظــام
ســيايس فلســطيني ديمقراطــي موحــد ،وورقــة وفــاء عبــد الرمحــن :تعزيــز مشــاركة
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املــرأة يف احلــوارات الوطنيــة ،بــا يف ذلــك احلــوار حــول أســس الرشاكــة السياســية
والعقــد االجتامعــي بــن خمتلــف التيــارات التــي تقبــل بمبــدأ الرشاكــة ،وورقــة هدايــة
شــمعون :تطويــر مشــاركة املــرأة يف املصاحلــة املجتمعيــة والعدالــة االنتقاليــة يف الســياق
الفلســطيني بعــد تســع ســنوات مــن االنقســام الداخــي.
ودار خــال املائــدة حــوار عميــق بــن حشــد مــن السياســيات واألكاديميــات
والناشــطات ،اللــوايت أكــدن أمهيــة تطويــر الفكــر النســوي يف الســياق الفلســطيني،
وتعزيــز دور وفعال ّيــة احلركــة النســوية الفلســطينية ،إىل جانــب العمــل بشــكل من ّظــم
ومؤثــر مــن أجــل تعزيــز دور املــرأة يف النظــام الســيايس الفلســطيني ،ومشــاركتها يف
احلــوارات الوطنيــة ،واالنخــراط يف املصاحلــة املجتمعيــة.
وشــددن عــى أمهيــة رفــع الوعــي والتثقيــف يف املجتمــع الفلســطيني ويف أوســاط
صانعــي القــرار بأمهيــة دور املــرأة ومشــاركتها الرجــل يف خمتلــف مناحــي احليــاة،
وخاصــة السياســية ،ولتأخــذ حقهــا يف احلضــور الفاعــل عــى كافــة املســتويات يف
املؤسســات الوطنيــة واألحــزاب.
كــا دعــت املشــاركات إىل توحيــد اجلهــود النســوية يف إطــار حركــة نســوية فعالــة ال
تلغــي التعدديــة األيديولوجيــة والسياســية ،وفتــح حــوار مــع خمتلــف النســاء مــن
خمتلــف التوجهــات ،وخاصــة نســاء احلركــة اإلســامية ،إضافــة إىل أمهيــة تقويــة
مجاهرييــة املنظــات النســوية عــر إقامــة التحالفــات فيــا بينهــا.

مركز مسارات
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نفتتــح مائــدة الســام هــذا العــام بســؤال رئيــس :مــاذا يعنــي أن تشــارك املــرأة بشــكل
أوســع يف عمليــة صنــع القــرار؟ هــل يفيــد ذلــك حقـ ًا عمليــة بنــاء الســام؟
كيــف يمكــن أن تســاهم موائــد الســام النســوية ،التــي ن ِّظمــت هــذا العــام ،عــر العامل،
يف مواجهــة التحديــات ،والنضــال ضــد العقبــات ،التــي تواجــه النســاء يف عملهــن مــن
أجــل حتقيــق الســام اإلنســاين؟
يمــس السياســات العامليــة،
وهــل يمكــن أن ُتــدث هــذه املشــاركة تغيــر ًا جوهريــ ًا
ّ
القائمــة عــى العنــف والتمييــز والعنرصيــة؟
ومــاذا عــن موائــد الســام يف البــاد التــي ختضــع الحتــال كولونيــايل عنــري؟ كيــف
يمكــن أن تشــارك النســاء يف اخلــاص مــن هــذا االحتــال ،ويف وحــدة الوطــن ،وبنائه،
ويف مواجهــة الفســاد الداخــي؛ دون أن تــذوب قضاياهــا اخلاصة كنســاء؟
وكيــف ،وبأيــة أدوات يمكــن للنســاء أن تســاهم يف صنــع الســام ،كــا ســامهت
النســاء يف مقاومــة احلكــم العســكري يف األرجنتني/أمهــات مايــو (املظاهــرات الدائريــة
ألمهــات املخطوفــن) ،أو بمقاومــة الدَّ مــار ،والبنــاء الداخــي ،كــا ســامهت نســاء
األنقــاض يف أملانيــا (فــأس وجــاروف لــكل امــرأة) بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة ،أو
بمقاومــة الفســاد ،أســوة بنســاء شريان/املكســيك (حجــر وعصــاة لــكل امــرأة) ،حيــث
قطعــن الطريــق عــى شــاحنات مافيــا املخــدرات املحروســة برجــال مســلحني ببنــادق،
التــي كانــت تســطو عــى غابــات املنطقــة وتقطــع أشــجارها وتصدّ رهــا إىل اخلــارج ،أو
قبــل كل ذلــك ،بمقاومــة االحتــال االســتعامري ،بوســائل املقاومــة كافــة ،بــا فيهــا
العمــل العســكري ،كــا قاومــت نســاء اجلزائــر ،ولبنــان ،وفلســطني؟
*****
جــاءت فكــرة تنظيــم موائــد الســام بعــد انعقــاد القمــة العامليــة التــي هدفــت إىل إهنــاء
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العنــف اجلنــي أثنــاء النزاعــات ،يف لنــدن يف العــام  ،2014حــن أطلقــت جمموعــة
مــن النســاء بقيــادة واحــدة مــن نســاء الســام ،مــن الفيليبــن :إيريــن ســانتياغو ،محلــة
عامليــة حــول النســاء ،والســام ،واألمــن ،بعنــوان« :نســاء جــادات» (النســاء عــى
حممــل اجلــد).
هدفــت «نســاء جــادات» ( )Women Seriouslyإىل خلــق وعــي جمتمعــي عــام ،عــر
العــامل ،بغيــاب التمثيــل املتســاوي للنســاء يف مراكــز صنــع القــرار عــى موائــد الســام،
عــر العــامل ،وإحــداث تأثــر يقــود إىل نقلــة يف السياســة ويف العمــل عــى املســتويات
العامليــة واإلقليميــة والقوميــة ،مــن خــال تعزيــز التحالفــات بــن الشــبكات الدوليــة
واإلقليميــة والقوميــة.
تقــود هــذه احلملــة ســكرتاريا «نســاء جــادات» ،أمــا منظمــة نســاء مــن أجــل الســام
حــول العــامل ( )Peace Women across the Globeفهــي تســتلم قيــادة تنظيــم موائــد
الســام ،يف بــاد حمــددة ،بالتنســيق مــع ســكرتاريا «نســاء جــادات».
خلقــت موائــد الســام أجنحــة لتطــر وحتلــق .حلقــت يف العــام  2015فــوق
إندونيســيا ،ونيكاراغــوا ،والربازيــل ،وكينيــا ،وبنغــادش ،والســودان ،وباكســتان،
ونيبــال ،وتايالنــد ،وفلســطني.
وكان اهلــدف مــن تنظيــم موائــد الســام ،أن تكــون هنــاك منصــة للنســاء والرجــال
للحديــث عــن دور النســاء أثنــاء الــراع (النزاعات) ،ومــا بعــده ،وأن تنا َقــش مواضيع

الســام مــن وجهــة نظــر نســوية.

بــرزت أمهيــة االســتمرار يف تنظيــم هــذه املوائــد ،وإعطــاء مســاحة أوســع لنســاء
ورجــال ،مــن خلفيــات متنوعــة؛ لنقــاش التحديــات والعقبــات التــي تواجــه النســاء يف
عملهــن مــن أجــل صنــع الســام.
هــذا مــا جعــل الفكــرة تســتمر؛ لتح ِّلــق موائــد الســام هــذا العــام ،2016 ،فــوق
اهلنــد ،وكولومبيــا ،وباكســتان ،وكنــدا ،وإيرلندا ،وأفغانســتان ،وأســراليا ،وإندونيســيا،
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ولنــدن ،وجنــوب إفريقيــا ،وفانواتــو ،وســان فرانسيســكو ،وكاليفورنيــا ،وســويرسا،
وتونــس ،واملغــرب ،واألردن ،وفلســطني.
هدفــت موائــد الســام إىل جعــل النســاء مرئيــات وفاعــات ،ومؤثــرات عــى مســتوى
صنــع القــرار ،وهــذا مــا دفعهــن ملناقشــة قضايــا ملحــة عــى مســتوى كل بلــد ،بارتباطها
بقضايــا جتمــع النســاء أينام وجــدن .ناقشــن العنــف املرتبــط بالنــوع االجتامعــي (اهلند)،
وزيــادة الوعــي حــول نقــص مشــاركة النســاء يف احليــاة السياســية (أفغانســتان)،
وإعــادة تعريــف اهلويــة النســوية ،والثقافيــة ،والروحيــة (إندونيســيا) ،ورضورة النظــر
إىل النســاء بجديــة (باكســتان) ،وإعطــاء فرصــة لصنــع الســام (إيرلنــدا) ،ودور النســاء
يف املفاوضــات بــن الطالبــات والســلطات (جنــوب إفريقيــا)« ،النســاء فاعــات مــن
أجــل التغيــر يف جنــوب إفريقيــا» ،وزيــادة الوعــي بقــرار  1325والضغــط مــن أجــل
القوانــن التــي متنــع التمييــز ضــد املــرأة ،وهــذا يتضمــن تنظيــم الرجــال (الربازيــل)،
والرتكيــز عــى تعليــم الشــباب (ســان فرانسيســكو) ،والنــوع االجتامعــي ،والســام
واألمــان اإلنســاين (عــان-األردن) ،والنســاء القياديــات يف الصناعــات احلرفيــة
(املغــرب) ،وتتويــج محلــة رفــع الوعــي النســوي ،التــي تفحــص فــرص وحتديــات
املشــاركة السياســية للنســاء حمليـ ًا ،والغــرض هــو زيــادة مشــاركة النســاء يف االنتخابــات
( 2017تونــس).
*****
ويف فلســطني ،وحتــت عنــوان :دور املــرأة يف النظــام الســيايس واحلــوارات الوطنيــة
ـم تنظيــم مائــدة الســام ،هــذا العــام ،باالنطــاق ممــا توصلــت
واملصاحلــة املجتمعيــة؛ يتـ َّ
إليــه املناقشــات والتوصيــات ،العــام املــايض ،ومتــي نحــو خطــوة أبعــد ،يف حماولــة
للمســامهة يف اإلجابــة عــن الســؤال الــذي حاولــت املوائــد مجيعهــا ،يف خمتلــف دول
العــامل ،أن جتيــب عنــه :مــا الــذي حتتــاج إليــه النســاء حتــى تعلــو أصواهتــن أكثــر فأكثر؟
ـك ّ
ال شـ َّ
موحــد ،يربــط
أن أصواهتـ ّن يمكــن أن تعلــو ،يف ظــل نظــام ســيايس ديمقراطــي َّ
بــن النضــال مــن أجــل احلريــة واالســتقالل ،والنضــال مــن أجــل حتقيــق العدالــة
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االجتامعيــة.
كــا أن بإمكاهنـ َّن أن يكـ َّن أكثــر تأثــر ًا يف إهنــاء االنقســام إذا شــملت موائــد املفاوضــات
عــدد ًا مــن النســاء اللــوايت يملكــن جتربــة وخــرة تؤهلهــن لإلســهام يف اخلــروج مــن
حالــة احلــوار األخــرس ،بعــد حــوايل عــر ســنوات مــن االنقســام والتــرذم .كــا أن
أصواهتــن يمكــن أن تعلــو إذا ســامهن يف ترســيخ فكــر وثقافــة العدالــة االنتقاليــة.
تنطلــق األوراق واملناقشــات مــن تقييــم الواقــع إىل حماولــة رســم سياســات تدفــع
مشــاركة املــرأة خطــوات إىل األمــام.
*****
تتشــكل نصــف املائــدة النســوية مــن الضفــة الغربيــة ،ونصفهــا اآلخــر مــن قطــاع غــزة،
مكونــات الشــعب الفلســطيني
لكــن املائــدة ســوف تبقــى ناقصــة ،حتــى تشــارك فيهــا ِّ
كافــة.
نعمــل معــ ًا كنســاء ،ونعمــل نســاء ورجــاالً ،مــن أجــل النضــال ضــد العنــف عــى
مســتوياته املختلفــة ،ومــن أجــل جمتمــع حــر ،عــادل ،حيقــق األمــان ألبنائــه كافــة.
نحتــاج إىل أن نكــون اثنــن مــن أجــل التانجــو ،ونحتــاج إىل العمــل اجلامعــي مــن أجــل
احلرية.
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ّ
إن النظــر إىل النســاء كمجموعــة منفصلــة عــن املجمــوع الوطنــي ،يعــزز هتميشــها
وإقصاءهــا عــن مفهــوم احليــز العــام الســيايس ذي العالقــة بموضــوع مائــدة الســام
النســوية .فالنســاء جــزء مــن النســيج الوطنــي ،وهـ ّن تارخييـ ًا جــزء مســاهم اقتصاديـ ًا
ومشــارك يف املقاومــة الوطنيــة ،وبالتــايل فــإن دراســة واقــع النســاء أو نشــاطه ّن
واحتياجاهت ـ ّن ال يتــم عــر فصله ـ ّن ،بــل عــر دجمه ـ ّن يف الــكل ،مــع األخــذ باالعتبــار
خصوصيــات معينــة ناجتــة عــن التحيــز االجتامعــي والســيايس الــذي واجهتــه املــرأة
تارخييــ ًا.
بنــاء عــى مــا ســبق ،ســتحاول هــذه الورقــة البحــث يف مفاتيــح العنــوان :النظــام
الســيايس ،الديمقراطــي ،املوحــد ،وعالقتهــا بالنســاء ضمــن الســياق الفلســطيني العام.
مــا هــي املضامــن األساســية للمفاتيــح املختلفــة ،كيــف يمكــن اجلمــع بينهــا ،وهــل
باألســاس العقبــات هــي فقــط أمــام املــرأة ،أم أن النظــام الســيايس بحــد ذاتــه إشــكايل
وملتبــس يف املضمــون والســياق الفلســطيني؟
وضمــن ذلــك ســتأخذ الورقــة منحنــى الثنائيــات املتضــادة واملتناقضــة يف نقــاش
املضامــن املختلفــة :ثنائيــة العــام واخلــاص الوطنــي ،وثنائيــة الوطنــي والنســوي،
وثنائيــة النســوي واحلــزيب ،حيــث تشــكل هــذه الثنائيــات املتضــادة واملتناقضــة أكثــر
منهــا املتكاملــة حمــور نقــاش للمفاتيــح املختلفــة للعنــوان الرئيــس.
العام واخلاص الوطني
يف النظام السيايس:

ّ
إن احلديــث عــن وجــود نظــام ســيايس فلســطيني ســابق ألوانــه ،ال ســيام يف ظــل
احلالــة الفلســطينية والــرط االســتعامري القائــم ،إذ إن وجــود نظــام ســيايس يفــرض
15

السالم النسو ّية  -فلسطني 2016
مائدة ّ

وجــود اســتقالل وطنــي ذي ســيادة 1كاملــة عــى األرض ،وعــى منافــذ احلــدود يف
احلــد األدنــى؛ لكــي يســتطيع هــذا النظــام أن يؤســس حلالــة نظــام حكــم .ويف حالتنــا
نتحــدث عــن نظــام ديمقراطــي ،ليــس فقــط صنــدوق االقــراع معيــارا لديمقراطيتــه،
بــل مجلــة القــرارات السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة ذات الســيادة واالســتقاللية،
وذات مضامــن هلــا عالقــة بالعدالــة االجتامعيــة بــن خمتلــف فئــات ورشائــح املجتمــع
ضمــن امتــدادات اجلغرافيــا الفلســطينية.

إذن ،عــى املســتوى العــام ،تصبــح الســيادة واالســتقالل املرتبــط بنظــام عدالــة اجتامعيــة
رشطـ ًا موضوعيـ ًا ورضورة ألي ممارســة ديمقراطيــة ســابقة للحديث عــن أي متفصالت
أخــرى نســوية ،شــبابية ،نقابيــة ..إلــخ ،مــن القطاعــات واملجموعــات املختلفــة،
حيــث متنــح الســيادة صالحيــات غــر مقتــرة عــى الترشيــع ولكــن التنفيــذ مرتبــط
باالســتقاللية ،خاصــة يف مســائل االقتصــاد والسياســية .فيــا متنــح العدالــة االجتامعيــة
فرص ـ ًا للفئــات املختلفــة للمشــاركة يف بنــاء املجتمــع والترشيعــات املختلفــة عــى حــد
ســواء.
ويف نظــام العدالــة االجتامعيــة تصبــح حقــوق املــرأة مــن األساســيات والبدهييــات ،ليس
كحقــوق مواطنــة باملفهــوم الليــرايل الضيــق املســتند فقــط إىل االنتخــاب والرتشــيح،
ولكــن أيض ـ ًا كمشــاركة يف جممــل عمليــة البنــاء املجتمعــي والســيايس ،وذلــك جــزء
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 عــى األرض واحلــدود والســيادة يف القــرار الســيايس واالقتصــادي لكل مــا يتعلق
بفلســطني ،وحتديــد ًا الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .ووفقـ ًا التفاقيــة أوســلو هنــاك إدارة
حمليــة للفلســطينيني ،تبــدو كأهنــا تأخــذ شــكل النظــام الســيايس والســيادة (املحــدودة
1

الســيادة حســب تعريــف القانــون الــدويل :هــي الســيادة عــى األرض والســكان يف إقليــم حمــدد جغرافيـ ًا.
والســيادة تكــون لســلطة حتتكــر القــوة املنظمــة ،وهــذا مــا اتُفــق عــى عــدم توافــره يف اتفاقيــة أوســلو،
حتــى ممــن أيــد االتفاقيــات.
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حــد االنعــدام) مــن حيــث وجــود هيــكل ســيايس مــن حكومــة وجملــس ترشيعــي
ورئاســة ،وتبــدو أيض ـ ًا كأهنــا ديمقراطيــة مــن خــال أن هــذه املؤسســات واملناصــب
تــأيت عــر االنتخابــات وصنــدوق االقــراع (املجلــس الترشيعــي والرئاســة).
إن املامرســة الفعليــة ختالــف هــذا املنطــق يف مفهــوم النظــام الســيايس الديمقراطــي
املســتقل ،فــا ســيادة حقيقيــة عــى األرض ،فاالحتــال يســيطر عــى كل مــا هــو يف
باطــن األرض ومــا يف ســائها ومــا بينهــا عــى األرض ،فــا امتــداد جغرافيـ ًا بــن الضفة
الغربيــة وقطــاع غــزة ،إضافــة إىل االنقســام الفلســطيني بــن الضفــة والقطــاع الــذي
ســآيت عليــه الحقــا ،يف حــن القــدس معزولــة عــن حميطهــا الفلســطيني ،وال ســيطرة
عــى أي معــر حــدودي يف أي مــن الضفــة والقطــاع ،وأمــا ســقف الترشيعــات فهــي
حمكومــة بســقف مــا أعطــي يف أوســلو ،الــذي يمنــح الســلطة الفلســطينية إدارة سياســية
خدميــة ال يمنحهــا باملطلــق إدارة سياســية أمنيــة واقتصاديــة ذات ســيادة واســتقاللية.
لقــد حتولــت الضفــة والقطــاع إىل كانتونــات معزولــة ،وأضحــت الضفــة شــبه معــازل
يتــم التحكــم هبــا عــن طريــق احلواجــز االحتالليــة التــي يمكــن وخــال دقائــق عــر
إغالقهــا أن تتحــول إىل عــرات املعــازل اجلغرافيــة بــا أيــة امتــدادات أو تواصــل.
ويســيطر املحتــل عــى احلــدود مــع العــامل اخلارجــي وحيكــم رقابتــه املبــارشة عــى النقاط
احلدوديــة «جــر امللــك حســن» ،فيــا يعيــش اآلالف مــن الفلســطينيني/ات ضمــن
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 احتــال فلســطني.
أمــا االســتقاللية فســقفها أيضــ ًا حمــدود ،وهــذا ينعكــس يف املنظومــة القانونيــة،
والترشيعــات ،وحــدود املســموح واملمنــوع منهــا ،خاصــة فيــا يتعلــق بالترشيعــات
ذات العالقــة بالســيادة واملواطنــة ومفهــوم اجلنســية الوطنيــة .إضافــة إىل غياب الســيادة
حتــى عــى رؤيتنــا الفلســطينية يف مفهــوم اهلويــة الوطنيــة وبنــاء الشــخصية الفلســطينية
عــر مناهــج التعليــم املحــددة أيضــ ًا بســقف أوســلو ،مــا يعنــي غيــاب فرصــة بنــاء
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شــخصية وطنيــة هلــا عالقــة مبــارشة بحالــة الفلســطيني حتــت االحتــال الــذي يســعى
لالنعتــاق منــه عــر املقاومــة والتحريــر ،وعمليــة بنــاء دولــة ونظــام ســيايس ديمقراطــي
1
لكافــة الفلســطينيني.
وإن كان االقتصــاد هــو مــن الــرط املوضوعــي واألســايس لبنــاء دولــة ونظــام
وأجهــزة ومنظومــة حكــم ،فــإن هــذه املســألة هــي بحكــم الغائبــة واملحــارصة واملقيــدة
ـول املجتمــع الفلســطيني بكليتــه إىل جمتمــع حمتجــز تطــوره
أوال مــن االحتــال الــذي حـ ّ
واقتصــاده تابــع ،نافي ـ ًا وعــى مــدى عمــر االحتــال أيــة فرصــة وحمــاوالت فلســطينية
2
حمليــة للنهــوض باقتصــاد حقيقــي ،لتــأيت االتفاقيــة االقتصاديــة «اتفاقيــة باريــس»
3
وتؤطــر هــذه التبعيــة االقتصاديــة ،وتذهــب بعيــد ًا يف قــر أي اســتقالل اقتصــادي.
فكيــف لســلطة أن تبنــي جمتمــع عدالــة اجتامعيــة يقــوم عــى محايــة الفئــات الفقــرة
واملهمشــة ،حيــث املــرأة جــزء منــه ،فيــا هــو يف ظــل اإلحلــاق الكامــل لالقتصــاد
الصهيــوين ويعيــش عــى مســاعدات الــدول املانحــة واشــراطات البنــك الــدويل التــي
مل جتلــب ،ليــس يف فلســطني وحســب بــل يف دول العــامل الفقــرة ،إال الويــات ،ومزيــدا
4
مــن التبعيــة واالرهتــان لــدول املركــز اإلمربيــايل االســتعامري.
ويف هــذا الســياق ،يطالعنــا اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء كل يــوم بأرقــام تفيــد بتعمــق
الفقــر والبطالــة وغــاء املعيشــة ،واتســاع الفجــوة الطبقيــة ،إذ تســيطر نخبــة صغــرة
عــى املداخيــل ،وأغلبهــا هــي فئــة رأس املــال الكمــرادوري اجلديــد املرتبــط بــا
تقدمــه أوســلو وســلطة االحتــال مــن تســهيالت القتصــاد خدمــي ال يبنــي إال جمتمعــا
1
2
3
4

«حتـول املجتمـع الفلسـطيني :التشرذم واالحتالل» مـن كتاب «املجتمـع الفلسـطيني يف غزة
سـليم متـاري وآخـرون،
ّ
والضفـة الغربيـة والقـدس العربيـة» ،ترمجـة عفيـف الـرزاز ،مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية ،بيروت،10 ،1994 ،
وسـميح فرسـون ،فلسـطني والفلسـطينيون ،مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ،بيروت.191 ،2003 ،
للوقــوف عــى تأثــرات اتفــاق باريــس ،ملحــق اتفاقيــات أوســلو وتأثريهــا عــى الوضــع االقتصــادي الفلســطيني
يمكــن مراجعــة :فضــل النقيــب ،ونــر عطيــاين ،واقــع ومســتقبل العالقــات الفلســطينية اإلرسائيليــة ،األوراق
املحوريــة  ،4معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطينية (مــاس) ،رام اهلل.2003 ،
مجيــل هــال ،النظــام الســيايس بعــد أوســلو :دراســة حتليليــة نقديــة ،املؤسســة الفلســطينية لدراســات الديمقراطيــة
التحــوالت يف املكانــة االجتامعيــة للمــرأة يف الروايــة الفلســطينية
(مواطــن) ،رام اهلل ،1998 ،ووســام رفيــدي،
ّ
املعاصـــرة :دراســـة مقارنــة ملــا قبــل مرحلــة أوســلو ومــا بعدهــا ،جامعــة بريزيــت ،رام اهلل.2005 ،
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
دون اقتصــاد جــدي وحقيقــي مســتقل ال يمكــن بنــاء نظــام عدالــة اجتامعيــة ،وهــذا
1
يتطلــب االســتقالل والســيادة.
يعــاين املجتمــع الفلســطيني ،وحتديــد ًا يف العقــد األخــر ،مــن كارثــة تتمثــل يف املزيــد
مــن الرشذمــة السياســية وفقــدان حتــى الســيادة بــا كرســه االنقســام بــن ســلطتي رام
2
اهلل وغــزة ،التــي يتحمــل مســؤوليتها بالدرجــة األساســية كل مــن «فتــح» و«محــاس».
وعــزز هــذا االنقســام انحســار آفــاق النضــال واالســتقالل وبنــاء دولــة ديمقراطيــة،
وشـكّل عائقـ ًا جديـ ًا أمــام تواصــل النضــال ضــد املســتعمرين ،بــل عمــق أكثــر انشــطار
اهلويــة الوطنيــة اجلامعــة وتشــوهها وترشذمهــا ،أمــا مــن دفــع الثمــن االجتامعــي
واالقتصــادي فهــي فئــات الشــعب ،بــدء ًا مــن الطبقــات الوســطى إىل الطبقــات الفقــرة
والفئــات املهمشــة ،ويف مركزهــا النســاء .فحســب العديــد مــن الدراســات واألدبيــات
العامليــة هــن أول ضحايــا االنقســامات واحلــروب السياســية.
ويف هــذا الصــدد ،أو ّد الرتكيــز فقــط عــى موضــوع العدالــة االجتامعيــة والطبقــات
الفقــرة والنســاء ،حيــث أ ّدى االنقســام إىل زيــادة األوضــاع االجتامعيــة واالقتصاديــة
ســوء ًا يف غــزة أمــام تنصــل احلكومــات الفلســطينية املتعاقبــة مــن تقديــم اســتحقاقاهتا
جتــاه املواطنــن ،فرتاجعــت اخلدمــات األساســية واحليويــة املختلفــة مــن صحــة وتعليم،
فيــا ارتفعــت تكلفــة العيــش بشــكل كبــر ،ال ســيام يف ظــل «اقتصــاد األنفــاق» الــذي
خلــق فئــة مســتفيدة ومســيطرة وكمــرادور ًا متغــوالً مدعوم ـ ًا مــن ســلطة غــزة عــى
حســاب تكلفــة احليــاة اليوميــة ،3مــا جعــل الفقــراء يف مهــب الريــح وزادهــم فقــر ًا يف
ظــل ارتفــاع معــدالت بطالــة غــر مســبوقة نتيجــة احلصــار املفــروض احتالليـ ًا وعربيـ ًا
1
2
3

حممــد نــر ،تعزيــز القــدرة الذاتيــة لالقتصــاد الفلســطيني :األوراق املحوريــة ( ،)2معهــد أبحــاث السياســات
االقتصاديــة الفلســطينية (مــاس) ،رام اهلل.2003 ،
هــاين املــري ،كيــف يمكــن دعــم اهلبــة اجلامهرييــة وتوســيعها ،نــدوة عقــدت يف ملتقــى «نبــض» الشــبايب ،رام اهلل،
.2015/10/13
الفرا ،هل قضت احلرب عىل جتارة األنفاق يف غزة ،موقع .2014/8/18 ، DW
شوقي ّ
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مــن اجلانــب املــري ،وبموافقــة ضمنيــة أحيانـ ًا وعلنيــة يف أحيــان أخــرى مــن اجلانــب
الفلســطيني يف الضفــة.
كــا تكــرر العــدوان االحتــايل عــى قطــاع غــزة ليــرك اآلالف يف العــراء يلتحفــون
الســاء ،وبعــد مــي ســنوات مــا زالــوا ينتظــرون إعــادة اإلعــار .وهــذ واقــع إضــايف
مــن الفقــر والتهميــش يفــرض عــى القطــاع ،فيــا تــرك العــدوان آثــار ًا ســيئة عــى
النســاء حتديــد ًا ،وخاصــة الفاقــدات منهــن لألبنــاء أو األزواج أو اآلبــاء أو العائلــة
بأكملهــا ،وهــن اليــوم منكشــفات أكثــر مــا يكــون للفقــر والعــوز ،إىل جانــب الضغــوط
االجتامعيــة والرتاجــع يف اجلوانــب التنمويــة التــي ســامهت يف الســابق يف حتســن
أوضاعهــن.

بنــاء عــى مــا تقــدم ،عــن أيــة عدالــة اجتامعيــة نتحــدث ،وعــن أي نظــام ســيايس،
أو ســيادة ،أو اســتقالل! يف ظــل هكــذا ســياق اســتعامري احتــايل وانقســام ســيايس،
وغيــاب للعدالــة االجتامعيــة ،وحتــى القانونيــة ،أو موقــف وطنــي جامــع اجتــاه
اخليــارات املتاحــة للمقاومــة والوحــدة وتعزيــز املــوارد وفــرص بنــاء نظــام ســيايس.
إدارة سياسية أم نظام سيايس:

مــا لدينــا اليــوم يف ضــوء التحليــل الســابق ،ال يتعــدى إدارة سياســية ملناطــق فلســطينية،
مقبولــة اســتعامري ًا يف الواقــع لتلبيتهــا احتياجاهتــا األمنيــة أساسـ ًا ،ومدعومــة مــن املركــز
اإلمربيــايل؛ أكثــر منهــا بنيــة نظــام ســيايس مســتقل ذي ســيادة ،مهمتهــا إدارة املســائل
احليويــة اليوميــة اخلدميــة ،مثــل التعليــم ،والصحــة ،والنظــام الداخــي عــر جهــاز
الرشطــة .وهــي إدارة منزوعــة الصالحيــات الســيادية ،بــا فيهــا الترشيــع ،ودورهــا
األمنــي واضــح ضمــن االتفاقيــات ،وهــو مــا يشــكل حتــى اللحظــة مــرر بقائهــا رغــم
تكلفــة فاتورهتــا العاليــة التــي يدفعهــا مــا يســمى باملجتمــع الــدويل الداعــم التفاقيــة
أوســلو .وهــي تكلفــة أزحيــت عــن كاهــل االحتــال فيــا يتعلــق بــإدارة احليــاة اليوميــة
واخلدميــة ،وأنيطــت بســلطة دورهــا األســايس أمنــي وليــس تنموي ـ ًا حقيقي ـ ًا.
ويف اســتعراض اآلليــات التــي يتــم هبــا إقــرار املوازنــات احلكوميــة املختلفــة ،نــرى
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أن أولويــة الســلطة ال تشــمل التعليــم والصحــة والزراعــة أو االقتصــاد اإلنتاجــي
الــذي يعــزز الصمــود ،فيــا تركــت القطــاع اخلــاص الرأســايل الكمــرادوري اخلدمــي
ينهــب جيــوب املواطنــن دون حســيب أو رقيــب .وعليــه ،فــإن مــا يمكــن توصيفــه
يف احلالــة الفلســطينية احلاليــة بــأن مــا لدينــا ليــس نظامــا سياســيا ،بــل هــو أقــرب إىل
إدارة ذاتيــة لبلديــة كبــرة اســمها الضفــة الغربيــة وأخــرى اســمها قطــاع غــزة مــع

بعــض اخلصوصيــات ،مــع األخــذ باالعتبــار ترشذمهــا بفعــل االســتيطان واحلواجــز
1
العســكرية االحتالليــة.
بني املقاومة والصمود
ما العمل!

إن أي حتليــل لبنيــة الواقــع الســيايس القائــم ال يمكــن أن يغفــل الســياق االســتعامري
واالحتــايل وإجراءاتــه املختلفــة التــي حتــول دون حتقيــق نظــام ديمقراطــي موحــد،
وهــذا االحتــال يشــكل العقبــة األساســية واحللقــة املركزيــة يف إنجــاز هــذا النظــام،
وهــي عقبــة ال تقــف أمــام النســاء فحســب ،ولكــن أمــام الفلســطينيني جمتمعــن.
وعليــه ،فــإن اخليــار الــذي يمكــن أن يقــود إىل نظــام ســيايس مســتقل ديمقراطــي
ذي حمــددات سياســية يمكــن مــن خاللــه حتقيــق عدالــة اجتامعيــة فعليــة هــو خيــار
املقاومــة ،وهــو اخليــار التارخيــي ألي شــعوب حمتلــة ،عــر مقاومــة املحتــل ودحــره
وإحــراز التحريــر واالســتقالل والســيادة وبنــاء الدولــة الديمقراطيــة.

ولكــن ضمــن املعادلــة الفلســطينية احلاليــة ،فــإن هــذا اخليــار لألســف غــر متفــق عليــه
وطنيـ ًا ،وحيمــل تفســرات خمتلفــة ملفهــوم النضــال والتحريــر ،وحتــى ضمــن األجــواء
اإلقليميــة التــي يعيشــها الوطــن العــريب والــرق األوســط عمومــا ،ال ســيام يف ظــل
تراجــع االهتــام بالقضيــة الفلســطينية.
1

مجيــل هــال ،تكويــن النخبــة الفلســطينية منــذ نشــوء احلركــة الوطنيــة الفلســطينية إىل مــا بعــد قيــام الســلطة
الفلســطينية ،املؤسســة الفلســطينية لدراســات الديمقراطيــة (مواطــن) ومركــز األردن اجلديــد ،رام اهلل  -عــان،
 ،2002وســميح 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 معــن ضمــن الفــرص املتاحــة مــن أجــل حتســن الظــروف والواقــع االجتامعــي
واالقتصــادي ،وخلــق حيــاة ممكنــة وقابلــة للصمــود يف واقــع االحتــال واحلصــار
والقمــع حتــى إنجــاز اخليــار التارخيــي.
ضمــن هــذا ،يصبــح علينــا لزامــا مناقشــة جممــل الواقــع الفلســطيني الداخــي،
وانعكاســاته ،السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة والقانونيــة ،عــى املجتمــع عامــة،
وعــى النســاء بشــكل خــاص ،إضافــة إىل دور النســاء يف بنــاء جمتمــع الصمــود
الفلســطيني الداخــي والديمقراطــي ،حيــث حتقيــق أفضــل لفــرص العدالــة االجتامعية،
وحتســن فــرص الوحــدة الوطنيــة وفــق برنامــج مقــاوم ،وذلــك كخطــوة لتحقيــق
جمتمــع املقاومــة مــن أجــل احلريــة واالســتقالل والســيادة والدولــة الديمقراطيــة.
النساء والعدالة االجتامعية:

منــذ اليــوم األول إلنشــاء الســلطة الفلســطينية ،ســارعت احلركــة النســوية إىل رفــع
شــعارات مطالبــة بمشــاركتها يف العمليــة السياســية والبنــاء الداخــي ،وحاولــت ضمــن
احلالــة الفلســطينية أن تضــع موطــئ قــدم يف اإلدارة السياســية الناشــئة عــر هياكلهــا
املختلفــة (املجلــس الترشيعــي ،احلكومــة ،الترشيعــات ،القوانــن ،االقتصــاد  ..إلــخ)،
وإىل مــا يمكــن مــن قطاعــات البنــاء املختلفــة للمجتمــع الفلســطيني .ويف هــذا الصــدد،
لــن نخــوض كثــرا يف إشــكاليات كثــرة اعــرت هــذا اخليــار ،منهــا عالقــة الوطنــي
املقــاوم بالنســوي ،إذ افــرض البعــض وامهــا بطريقــة ســاذجة أن مرحلة التحــرر الوطني
انتهــت ،واالنحيــاز لالجتامعــي دون ربــط جــديل للمســألتني الوطنيــة واالجتامعيــة.
ولكــن ،مــاذا يمكــن أن نقــول عــن هــذه التجربــة والعقبــات املختلفــة التــي واجهــت
ِ
ومؤسســة لــه ولتفاصيلــه؟
النســاء للولــوج إىل النظــام الســيايس كمشــاركة
عــى املســتوى احلقوقــي والقانــوين ،مل تتــوان احلركــة النســوية عــن التواجــد يف الشــارع
الفلســطيني ،مطالبــة باحلقــوق االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية ،فعــى ســبيل
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املثــال ،دفعــت بــكل قوهتــا لتحســن متثيلهــا يف املجلــس الترشيعــي واملجالــس املحليــة،
فحصلــت نظــام الكوتــا وحســنته ليصــل إىل  %20مــن التمثيــل رغــم اجلــدل الــذي دار
ّ
1
حــول عالقتــه بالتغيــر والتمثيــل الشــعبي للنســاء.

كــا قامــت بالنضــال مــن أجــل احلاميــة االجتامعيــة للنســاء الفقــرات ،واملعنفــات،
وذوات الدخــل املحــدود ،مطالبــة احلكومــة الفلســطينية بســن ترشيعــات وسياســات

احلاميــة االجتامعيــة .ومــا زالــت احلركــة النســوية حتــى اللحظــة تقــود نضاالهتــا لســن
ترشيعــات فلســطينية متنــح حقوقــا متســاوية للمــرأة كمواطنــة ،وعــى قاعــدة إعــان
االســتقالل والنظــام األســايس ،حيــث الفلســطينيون والفلســطينيات متســاوون دون
متييــز يف الديــن واجلنــس واللــون.

وكان تواجــد النســاء بــارز ًا وبقــوة وكجــزء مركــزي يف العديــد مــن النضــاالت،
االجتامعيــة االقتصاديــة احلقوقيــة ،يف الســنوات األخــرة ،يف حركــة إرضاب املعلمــن/
ات ،ويف النضــال مــن أجــل تعديــل قانــون الضــان االجتامعــي ،وتصــدرت املــرأة
هــذا النضــال ،وكانــت مــن مفاصلــه القياديــة األساســية عــر املؤسســات املختلفــة
والنســوية ،فتلــك النضــاالت هــي مطالــب واســتحقاقات تدخــل يف بــاب العدالــة
2
االجتامعيــة والنظــام الديمقراطــي.

يف جتاوز العقبات والتحديات املوضوعية والذاتية
النساء يف معركة املقاومة:

يف املحاولــة للمشــاركة يف اإلدارة السياســية الداخليــة ،يبقــى االحتــال املعيق األســايس
أمــام النســاء يف ترتيــب األولويــات والرتكيــز يف البنــاء الديمقراطــي ،فإجــراءات
االحتــال عــى األرض ،شــتت املجتمــع الفلســطيني يف جتمعــات متفرقــة مــا بــن
1
2

خدجيــة احلباشــنة ،خطــوة إىل األمــام :توثيــق جتربــة ناجحــة  ...احلملــة الوطنيــة لتطويــر مشــاركة املــرأة يف
االنتخابــات (محلــة الكوتــا  ،)2005-2002رام اهلل.2007 ،
ملزيــد مــن املعلومــات عــن دور احلركــة النســائية يف فلســطني خــال تلــك املرحلتــن ملالحظــة الفــارق اجلوهــري؛
يمكــن مراجعــة كتــاب :إيلــن كتــاب ونــداء عــواد ،احلركــة النســوية الفلســطينية :إشــكاليات وقضايــا جدليــة،
معهــد دراســات املــرأة ،جامعــة بريزيــت.2003 ،
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قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ومــا بــن حمافظــات الضفــة املختلفــة ،األمــر الــذي يعنــي
صعوبــة التواصــل املســتمر وبنــاء التحــركات املشــركة ،وحتــى حمــاكاة االحتياجــات
املختلفــة للنســاء بــن واقــع التجمعــات القريبــة مــن االســتيطان واملواجهــة ملعانــاة
وقمــع يومــي ،وبــن احلصــار وجــدار الفصــل العنــري ،وعــزل القــدس عــن بقيــة
الضفــة ،إضافــة إىل العــزل التــام مــا بــن نســاء القطــاع والضفــة ،ومــا تعانيــه يف
غــزة مــن ظــروف اجتامعيــة واقتصاديــة بائســة بفعــل احلصــار املفــروض احتالليــ ًا،
والدمــار الــذي جيعــل احتياجاهتــن حمصــورة يف مقومــات حيــاة ،فيــا أصبحــت العدالــة
1
االجتامعيــة احللــم البعيــد.

فرضــت حالــة التشــتت احتياجــات وأدوات فعــل خمتلفــة مــا بــن املركــز يف رام اهلل
واملحيــد نســبي ًا عــن الفعــل املقــاوم ،وإىل حــد مــا املــدن األخــرى ،وبــن مواجهــة
االســتيطان وغــاة املســتوطنني والقمــع وجيــش االحتــال يف الريــف واملخيــات
واألغــوار .ويضــاف إىل ذلــك الواقــع االقتصــادي واالجتامعــي الصعــب الــذي يعمــق
حالــة الفقــر والتهميــش ،والضبــط االجتامعــي الــذي يــارس عــى املــرأة كجــزء مــن
البنيــة األبويــة الذكوريــة القائمــة .وحتتــاج احلركــة النســوية إىل إجيــاد وســائل أكثــر
مرونــة ونجاعــة وقــدرة لتجــاوز هــذا التشــتت ومل شــمل النســاء نحــو املشــاركة الفاعلة
يف املطالبــات لوضــع أفضــل للنســاء وللمجتمــع كافــة.
النساء بني الوطني واالجتامعي:

2

بــن الولــوج يف البنيــة السياســية القائمــة ،أي أن تتواجــد النســاء يف مواقــع صنــع القــرار
والدعــوة للمشــاركة السياســية ،وبــن الواقــع القانــوين واالجتامعــي القائــم؛ هنــاك
مســاحة واســعة تســتدعي االســتنفار النســوي يف حماولــة جلرسهــا ،حيــث تشــكل معيقــا
مركزيــا يف الولــوج يف األول وتغيــر واقــع احلــال للثــاين ،أو العكــس.
1

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

2

تطرقــت العديــد مــن األدبيــات إىل مفهــوم الوطنــي واالجتامعــي ،ويمكــن االطــاع عــى :غــازي اخلليــي ،املــرأة
الفلســطينية والثــورة :دراســة اجتامعيــة ميدانيــة ،بــروت .1997 ،وإيلــن كتّــاب وآخــرون ،مشــاركة املــرأة
الفلســطينية يف االنتفاضــة :دراســة ألدوار القــوى االجتامعيــة.1997 ،
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تواجــه النســاء بنيــة اجتامعيــة ذات طابــع أبــوي ذكــوري يعمــل عــى إقصائهــا مــن احليز
العــام ،ليــس فقــط إقصــاء فيزيائي ـ ًا ،وإنــا أيض ـ ًا يأخــذ األبعــاد القانونيــة والترشيعيــة
واالجتامعيــة 1.ومــا يظهــر أنــه مشــاركة سياســية بفعــل الكوتــا ال يعــود موجــود ًا ،ألنــه
ال يرتبــط بفعــل التغيــر االجتامعــي املنشــود يف أن تصبــح النســاء جــزءا مــن احليــز العام
الســيايس واالجتامعــي واالقتصــادي ،فحتــى اللحظــة مــا زالــت مشــاركتها يف ســوق
العمــل ال تتعــدى  %19يف أحســن االحــوال ،مــع نســب بطالــة عاليــة ،وعنــد التدقيــق
يف مضامــن املشــاركة ترتكــز النســاء إمــا يف قطــاع اخلدمــات ،وحتديــدا التعليــم ،وإمــا يف
القطــاع غــر املنظــم الــذي يســتحوذ عــى العاملــة النســائية يف ظــروف أقــل ،مــا يمكــن
القــول إهنــا ال تصــل إىل احلــد األدنــى مــن رشوط عمــل كريــم وأجــرة ال تشــكل احلــد
األدنــى لألجــور.
وتشــر إحصــاءات اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء إىل نســبة عاليــة مــن النســاء هــن أساسـ ًا
ضمــن األجــور األدنــى وطنيــا ،وطبعــا أقــل مــن احلــد األدنــى لألجــر ،هــذا كلــه ليــس
فقــط بســبب البنيــة االقتصاديــة اهلشــة الضعيفــة التابعــة لالقتصــاد االحتــايل ،ولكــن
أيضـ ًا تعــود إىل رؤيــة أبويــة ال تــرى النســاء جــزء ًا مــن العمــل واإلعالــة واحليــز العــام
االقتصــادي ،فالتهميــش يف العمــل غــر املنظــم ويف مهــن حمــددة هــو نتــاج اجتامعــي يف
املجتمــع وبنيــة اإلدارة السياســية القائمــة ،وهــذا حييلنــا إىل القوانــن والترشيعــات التــي
إن رأت املــرأة متســاوية كفلســطينية وفــق النظــام األســايس وإعــان االســتقالل ،إال أن

مــا أفــرز مــن قوانــن وترشيعــات يف أغلبهــا مــا زالــت الترشيعــات األردنيــة واملرصيــة
ســارية ،خاصــة فيــا يتعلــق بقانــوين األحــوال الشــخصية وقانــون العقوبــات؛ يؤكــد
بــا ال يــدع جمــاال للشــك أن هــذا النظــام الترشيعــي ال يســاوي النســاء يف احلقــوق رغــم
أهنــن يؤديــن نفــس الواجبــات كمواطنــات وفاعــات اقتصاديــا.
وهــذا اإلقصــاء والتهميــش يمتــد لنــرى صورتــه الســلبية بحــق يف الرتكيبــة االنتخابيــة
للقوائــم وآليــات إدارة الدعايــات االنتخابيــة ،التــي تســتثني النســاء كــذات قائمــة
وفاعلــة ضمــن هــذه القوائــم ،واألمثلــة هنــا عديــدة عــن الدعايــات االنتخابيــة التــي
1

هشام رشايب ،النظام األبوي وإشكالية التخ ّلف العريب ،دار نلسن.2000 ،

25

السالم النسو ّية  -فلسطني 2016
مائدة ّ

تفتقــر إىل صــور النســاء فيــا حتفــل بصــور الرجــال ،وترافــق النســاء عالقتهــا القرابيــة
1
التابعــة كزوجــة فــان وأخــت عــان ،بينــا الرجــل ذو قائمــة ومســتقلة.
إن البنيــة السياســية الترشيعيــة والبنيــة األبويــة املجتمعيــة تشــكل عقبــة مركزيــة أمــام
إتاحــة الفرصــة للنســاء للمشــاركة ،عــدا عــن حمــاوالت إقصــاء أيــة مشــاركة فاعلــة
وحقيقيــة .وتبقــى النســاء عــى املســتوى الرســمي جــزءا مــن اخلطــاب الرســمي
املوجــه بالدرجــة األساســية إىل املجتمــع الــدويل؛ بغــرض جتميــل احلكومــة كحكومــة
داعمــة ومؤيــدة للمســاواة ،ويف األغلــب هــو خطــاب ألغــراض التمويــل وليــس
للتطبيــق احلقيقــي عــى األرض.
النساء بني النسوي والوطني:

االفــراض املســبق أن النســوي هــو موحــد أساسـ ًا ومــا عليــه إال إزالــة العقبــات نحــو
بنــاء نظــام ســيايس موحــد ،ســيقود إىل انتهــاج طريــق نحــو البنــاء غــر قائمــة عــى
أســس علميــة صحيحــة ،فمــن قــال إن للنســوة نــون واحــدة موحــدة؟ بمعنــى ،هــل
تتفــق النســاء أساسـ ًا عــى أجنــدة سياســية خاصــة واحــدة تنطلــق منهــا نحــو الســيايس
الفلســطيني العــام؟ هــل هنــاك اتفــاق عــى تعريــف النســوي ،الوطنــي ،االجتامعــي؟
هــل هنــاك اتفــاق نســوي عــى املوقــف مــن الســلطة القائمــة ،بمعنــى َمـ ْن مــع أوســلو
وجتلياهتــا وتبعاهتــا ،بــا فيهــا الوظيفــة األمنيــة والتنســيق األمنــي ،و َمــ ْن ضــد هــذه
البنيــة؟
يف هــذا الســياق ،خرجــت قبــل أســبوعني مســرة للشــهداء تعرضــت هلــا األجهــزة
األمنيــة ورضبــت النســاء املشــاركات ،ومل أســمع أي اســتنكار نســوي ،فيــا تصــدى
بعــض األحــزاب لســلوك القيــادة واألجهــزة األمنيــة ،ويف املقابــل خرجــت أحــزاب
تدافــع عــن ذلــك.
هــل لدينــا موقــف موحــد مــن الترشيعــات؟ بمعنــى ،هــل كل النســوة مــع قانــون
1

رىل أبــو دحــو ،املــرأة العربيــة حتــت االحتــال -فلســطني ،ورقــة خلفيــة لتقريــر التنميــة اإلنســانية ،الربنامــج
اإلنامئــي لألمــم املتحــدة.2005 ،
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علــاين لألحــوال الشــخصية أم قانــون يســتند إىل الرشيعــة اإلســامية« ،وهــذا متييــز
عــى أســاس الديــن» ،وهــل أجنــدة واحتياجــات النســاء يف القطــاع مثلــا هــي يف
الضفــة؟
يف تقديــري ،إن االختــاف النســوي عــى تعريــف القضايــا الوطنيــة واالجتامعيــة
واحلقوقيــة مــا زال يشــكل عقبــة كبــرة .واملطلــوب العمــل عــى خلخلتهــا وإجيــاد

قواســم مشــركة بــن النســاء متكنهــا مــن مللمــة املوقــف النســوي املختلــف ،نحــو
موقــف نســوي يواجــه املوقــف الســيايس العــام ذا الطابــع األبــوي اإلقصائــي.
النساء بني الوطني احلزيب العام والنسوي اخلاص:

هــل مطلــوب مــن النســاء التجــرد مــن اهلويــة الفكريــة واأليديولوجيــة واالنتــاءات
احلزبيــة يف ســبيل خلــق أجنــدة نســوية؟ وهــل يمكــن أن تتجــاوز النســاء انتامءاهتــا تلــك
نحــو موقــف نســوي؟ وهــل االفــراض أن النســاء اليــوم عــى خــاف األمــس هــن
عضــوات أحــزاب وتنظيــات؟ 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 أساسـ ًا أعضــاء تنظيــات 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
األولويــة :أجنــدة احلــزب أم األجنــدة النســوية؟ ،هــل املشــكلة أن رجــاالت احلــزب
والتنظيــم ال تطــرح أجنــدات نســوية ،أم أن النســاء عــى ديــن رجاهلــن؟
حتــى اللحظــة ال يبــدو أن النســاء اســتطاعت جتــاوز موقــف احلــزب الســيايس ،ســواء
عــى املســتوى الوطنــي أو النســوي ،وقــد ال يكــون مطلــوب منهــا معارضــة املوقــف
الســيايس عــى األقــل علنــا ،ولكــن الســؤال املطــروح :مــا حجــم املجهــود الــذي تبذلــه
نســاء األحــزاب يف فــرض أجنــدة حقوقيــة لقضايــا املــرأة ،بمعنــى جتيــر املوقــف احلزيب
27
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لصالــح قضايــا النســاء يف مطالباهتــن احلقوقيــة والسياســية .ويف املقابــل ،عكســت هــذه
االنتــاءات نفســها عــى جديــة املطالبــات احلقوقيــة ،بمعنــى هــل النســاء يف حــزب
الســلطة يف رام اهلل وغــزة تقــرب مــن احلقــوق النســوية ومطالباهتــن ،أم مــن موقــف
الســلطة؟ ومــا هــو موقفهــن مــن النســاء املعارضــات ألوســلو ،هــل تدخــل أصواهتــن
يف حيــز احلــق النســوي يف التعبــر ،أو يف جــزء مــن الصــوت املعــارض الــذي جيــب
إســكاته؟

لقــد قصــدت مــن هــذه القضيــة طــرح تســاؤالت وليــس حتليــا وتقديــم إجابــات،
ألن اللحظــة التــي نعيــش فيهــا ليســت العالقــة امللتبســة فيهــا بــن النســوي واحلــزيب
فحســب ،بــل بــن الوطنــي واالجتامعــي ،وبــن الوطنــي املقــاوم أو الوطنــي املفــاوض.
ويبــدو يل أن هــذه املســألة حيســمها امليــدان وتغيــرات موازيــن القــوى العربيــة والعامليــة
والفلســطينية .ومرحلي ـ ًا ،عــى النســاء أن تــوازن وجتــد التوافقــات املختلفــة للجمــع
بــن احلــزيب والنســوي ليــس فقــط عــى املســتوى الوطنــي ،ولكــن أيضــ ًا داخــل
أحزاهبــن وتنظيامهتــن ،وهــي أولويــة لتذليــل عقبــة جوهريــة.
العقد االجتامعي وبناء النظام السيايس املوحد:

تأسســت احلداثــة والنظــام الديمقراطــي الغــريب عــى مفاهيــم العقــد االجتامعــي الــذي
أســس حلالــة اهليمنــة والســيطرة للرأســال الصاعــد عــى أنقــاض اإلقطــاع األورويب،
وحلالــة قطــع مــع هيمنــة الديــن «الكنيســة» عــى احليــز العــام الســيايس ،وتأسســت
مفاهيــم املواطنــة والنظــام الســيايس الديمقراطــي عــر صناديــق االقــراع .ويف املقابــل،
فــإن هــذا العقــد ُأســس عــى هتميــش وإقصــاء الفقــراء والنســاء والضعفــاء ،ليحتــل
الرجــل األبيــض الرأســايل املكانــة العليــا واليــد الطــوىل لــه يف قوانــن هــذا العقــد.
ويبــدو أننــا أخذنــا صنــدوق االقــراع ومل نأخــذ الــرط التارخيــي يف تغيــر البنيــة
االقتصاديــة والسياســية القائمــة ،فتحــول الصنــدوق إىل رمــز لنظــام ديمقراطــي دون
القطــع مــع العنــارص األخــرى يف البنيــة االجتامعيــة والدينيــة القائمــة ،فجــاء النظــام
األســايس مشــوها ومبتــورا يف عالقتــه باملــرأة.
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وهيمنــت الثقافــة املجتمعيــة األبويــة الذكوريــة املســتندة إىل القــوة الدينيــة عــى الترشيع،
لــذا مــن البدهيــي أن تنتــج حالــة مــن اإلقصــاء والتهميــش للمــرأة واالســتمرار يف ثقافة
العيــب والتحريــم ،وإال كيــف لنــا أن نفــر اســتمرار قانــون العقوبــات الــذي حياكــم
املــرأة ويــرئ الرجــل عــى نفــس الفعــل ،وكيــف نفــر قانــون أحــوال شــخصية ال
يســاوي بــن املــرأة والرجــل ،يف منهــاج قائــم عــى ثقافــة أن املــرأة مكاهنــا اخلــاص
املنــزل بينــا مــكان الرجــل السياســة؟

وكيــف لنــا أن نفــر بــأن «يــوم املــرأة» وإن كان رمزيــا مــا زال خمتلفــا عليــه هــل هــو
عطلــة رســمية أم ال ،وكيــف نفــر أن النســاء وحدهــن يف الشــارع وكأهنا مســألة نســوية
بحتــة؟ مــاذا عــن رجــاالت األحــزاب والتنظيــات وعــن ادعائهــم حريــة املــرأة ،مــاذا
عــن رجــاالت الســلطة وخطاهبــم املمجــوج للمجتمــع الــدويل حــول حقــوق املــرأة؟
نحتــاج إىل تأســيس حالــة مــن التعبئــة والتثقيــف خللــق ثقافــة بديلــة ملشــاركة املــرأة،
ليــس عنواهنــا تثقيــف النســاء وتعزيــز دورهــن ،بقــدر مــا هــو أيض ـ ًا تثقيــف الرجــال
وتعزيــز فهــم إنســاين نحــو اآلخــر (املــرأة) كجــزء أســايس يف اجلمعــي الوطنــي
واالجتامعــي .وهــي ثقافــة ال تقــوم فقــط عــى فهــم املــرأة بقــدر مــا هــي فهــم أعمــق
نحــو التنــوع واالختــاف يف املشــهد الفلســطيني ،كعالقــة تناقــض تفــي إىل التغيــر
والتطــور وليــس يف متاثــل يقــود إىل املــوت والفنــاء.
أخــر ًا ،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 معيقـ ًا إضافيـ ًا وأساســي ًا
أمــام مســامهة النســاء يف بنــاء نظــام ســيايس موحــد وديمقراطــي ،يعــزز الصمــود
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واملقاومــة لتحقيــق االســتقالل والســيادة والعدالــة االجتامعيــة .ومــن دون الربــط بــن
املقاومــة لدحــر االحتــال ،وبــن فــرص احليــاة للمجتمــع الفلســطيني؛ لــن تتحقــق أي
فرصــة لنظــام ســيايس ديمقراطــي موحــد ،فــا مــكان ال للرجــال وال للنســاء يف هــذه
املنظومــة السياســية املحكومــة اســتعامري ًا إال وفــق إرادة املســتعمر ،وهــذا مــا جيــب
العمــل عــى كــره أوالً.
كــا عــى احلركــة النســوية إعــادة تقييــم واقعهــا ،ال ســيام يف ظــل التــرذم القائــم،
وغيــاب أجنــدة نســوية واضحــة حتمــل مهــوم النســاء يف املواقــع املختلفــة مــن فلســطني،
وعليهــا العمــل عــى إعــادة االعتبــار للعمــل النســوي التطوعــي املرتبــط بالنضــال
الوطنــي ،وحماربــة اســتخدام «احلقــوق النســوية» كأداة لالرتــزاق وحــرف البوصلــة
نحــو تعزيــز فعــي ملكانــة املــرأة يف جممــل احليــاة االجتامعيــة والسياســية الفلســطينية.
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املراجع

·مجيــل هــال ،النظــام الســيايس بعــد أوســلو :دراســة حتليليــة نقديــة ،املؤسســة الفلســطينية
لدراســات الديمقراطيــة (مواطــن) ،رام اهلل.1998 ،
·مجيــل هــال ،تكويــن النخبــة الفلســطينية منــذ نشــوء احلركــة الوطنيــة الفلســطينية إىل مــا
بعــد قيــام الســلطة الفلســطينية ،املؤسســة الفلســطينية لدراســات الديمقراطيــة (مواطــن)
ومركــز األردن اجلديــد ،رام اهلل  -عــان.2002 ،
·خدجيــة احلباشــنة ،خطــوة إىل األمــام :توثيــق جتربــة ناجحــة  ...احلملــة الوطنيــة لتطويــر
مشــاركة املــرأة يف االنتخابــات (محلــة الكوتــا  ،)2005-2002رام اهلل.2007 ،
·خليل نخلة ،فلسطني وطن للبيع ،مؤسسة روزا لكسمبورغ ،رام اهلل.2011 ،

·رىل أبــو دحــو ،املــرأة العربيــة حتــت االحتــال -فلســطني ،ورقــة خلفيــة لتقريــر التنميــة
اإلنســانية ،الربنامــج اإلنامئــي لألمــم املتحــدة.2005 ،
ـول املجتمــع الفلســطيني :التــرذم واالحتــال» مــن كتــاب
·ســليم متــاري وآخــرون« ،حتـ ّ
«املجتمــع الفلســطيني يف غــزة والضفــة الغربيــة والقــدس العربيــة» ،ترمجــة عفيــف الــرزاز،
مؤسســة الدراســات الفلســطينية ،بــروت.1994 ،
·ســميح فرســون ،فلســطني والفلســطينيون ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بــروت،
.2003

الفرا ،هل قضت احلرب عىل جتارة األنفاق يف غزة ،موقع .2014/8/18 ، DW
·شوقي ّ

·حممــد نــر ،تعزيــز القــدرة الذاتيــة لالقتصــاد الفلســطيني :األوراق املحوريــة ( ،)2معهــد
أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطينية (مــاس) ،رام اهلل.2003 ،
·هــاين املــري ،كيــف يمكــن دعــم اهلبــة اجلامهرييــة وتوســيعها ،نــدوة عقــدت يف ملتقــى
«نبــض» الشــبايب ،رام اهلل.2015/10/13 ،
·هشام رشايب ،النظام األبوي وإشكالية التخ ّلف العريب ،دار نلسن.2000 ،

ـوالت يف املكانــة االجتامعيــة للمــرأة يف الرواية الفلســطينية املعاصـــرة:
·وســام رفيــدي ،التحـ ّ
دراســـة مقارنــة ملــا قبــل مرحلــة أوســلو ومــا بعدهــا ،جامعــة بريزيــت ،رام اهلل.2005 ،

•2nd gender profile of Institute of Woman’s studies: A dangerous decade: the
)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
جيــب أن تكــون عــر دجمهــا يف الــكل ،وأن العقبــات يف النظــام الســيايس الفلســطيني
ليســت حــرا ملــا تواجهــه املــرأة ،بــل ملــا يواجهــه النظــام ككل.
استندت الورقة إىل القضايا اآلتية:
·الثنائيــات املتضــادة واملتناقضــة (العــام واخلــاص ،الوطني والنســوي ،النســوي
واحلزيب).

·االحتــال هــو العقبــة األساســية واحللقــة املركزيــة إلنجــاز نظــام ســيايس
ديمقراطــي موحــد.
·تتمثل املهمة املركزية يف مرشوعنا التحرري يف اخلالص من االحتالل.

·صعوبــة تبنــي املجتمــع العدالــة االجتامعيــة يف ظــل اإلحلــاق الكامــل لالقتصاد
الفلســطيني القتصــاد االحتــال واشــراطات البنــك الدويل.
·أثر االنقسام عىل األوضاع االجتامعية واالقتصادية.

·الثقافة الذكورية عقبة أمام فعالية النساء يف الشأن العام.
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وطرحــت الورقــة ســؤاال جوهريــا :هــل نحــن أمــام أجنــدة نســوية واحــدة رغــم
التباينــات والفجــوات الواســعة يف الفكــر والرؤيــة ،خاصــة أمــام انحيــاز النســاء
ألجنــدة األحــزاب عــى حســاب أجندهتــن النســوية؟
واســتخلصت الورقــة أنــه مــن دون ربــط بــن املقاومــة لدحــر االحتــال وبــن فــرص
احليــاة للمجتمــع الفلســطيني؛ لــن تتحقــق أي فرصــة لنظــام ســيايس فلســطيني
ديمقراطــي موحــد.
أما وجهة نظري ،فأخلصها بالنقاط اآلتية:
أوالً :حــرت الورقــة مفهــوم النظــام الســيايس بآليــة احلكــم يف الضفــة ومل تتطــرق
إىل آليــة احلكــم يف القطــاع بعــد  ،2007إذ إن مفهــوم النظــام الســيايس هــو مفهــوم
أوســع مــن جمــرد وصــف شــكل وآليــة ممارســة احلكــم الــذي هــو أحــد مكونــات
النظــام الســيايس ،فمفهــوم النظــام الســيايس يشــمل مؤسســات والعبــن غــر احلكومــة
مــن مثــل األحــزاب السياســية ،وجمموعــات الضغــط ،ومؤسســات املجتمــع املــدين،
واملواطنــن ،وحيــدد عالقــة هــذه املجموعــات جمتمعــة مــع بعضهــا البعــض وآليــات
عملهــا ،فالنظــام الســيايس الفلســطيني بمفهومــه األوســع يشــمل منظمــة التحريــر،
والفصائــل ،بــا فيهــا تلــك غــر املنضويــة حتــت إطــار املنظمــة.
علينــا أن نقـ ّـر ّ
أن هنــاك نظام ـ ًا سياســي ًا فلســطيني ًا ،لكنــه يف مــأزق حقيقــي .وقــد مــر
هــذا النظــام منــذ قيــام الســلطة الوطنيــة يف العــام  1994وحتــى حــدوث االنقســام
الســيايس بمراحــل عــدة مــن حيــث املرجعيــة الدســتورية وطبيعــة احلكــم :فمــن
تأســيس الســلطة (جملــس حمصــور بـــ  24عضــوا) تنقــل إليــه الســلطات والصالحيات،
إىل انتخابــات املجلــس الترشيعــي يف العــام ( 1996توســيعه إىل  88عضــو ًا) ،إىل مرحلــة
إصــدار القانــون األســايس يف العــام  2002وتعديلــه يف العــام  ،2003إىل انتخابــات
الترشيعــي يف العــام  2006ومشــاركة معظــم القــوى السياســية ،إىل االنقســام الســيايس
واجلغــرايف.
34

السياسي واحلوارات الوطن ّية واملصاحلة املجتمع ّية
دور املرأة يف النّظام
ّ

ووصــل النظــام الســيايس إىل طريــق مســدود بشــل عمــل املجلــس الترشيعــي وتشــكيل
حكومتــن كل منهــا تدعــي رشعيــة دســتورية وسياســية ،وحتــى تشــكيل حكومــة
الوفــاق الوطنــي يف العــام  2014مل يمكــن مــن حتقيــق املصاحلــة الوطنيــة .وعليــه ،فــإن
آليــة احلكــم انحــرت بالســلطة التنفيذيــة فقــط مــع األخــذ بعــن االعتبــار غيــاب
اســتقاللية القضــاء.
ثانيــ ًا :العالقــة بــن مؤسســات منظمــة التحريــر التــي ُشــكلت عــى امتــداد عقــود
املمثــل الرشعــي الوحيــد للشــعب الفلســطيني واإلطــار املوحــد للقــوى السياســية
الفلســطينية ،تنطلــق مــن بنيــة النظــام الســيايس الفلســطيني ،حيــث إن املنظمــة هــي
مؤســس الســلطة الوطنيــة باعتبارهــا نظامــا فرعيــا انبثــق عــن املنظمــة و ُأســس بقــرار
منهــا ،وقــد تــم هتميــش املنظمــة رغــم كل النــداءات والقــرارات التــي تطالــب بتفعيــل
مؤسســات املنظمــة وإعــادة احليــاة إليهــا كوهنــا مــا زالــت املمثــل الرشعــي والوحيــد،
وبإجــراء انتخابــات للمجلــس الوطنــي تزامنــا مــع انتخابــات الرئاســة والترشيعــي،
وهنــا نؤكــد عــى أمهيــة الفصــل بــن رئاســة املنظمــة ورئاســة الســلطة.
ثالثــا :أمهيــة الربــط بــن النضــال الوطنــي والديمقراطــي ،فمنــذ تأســيس الســلطة
باتــت هاتــان املهمتــان مرتابطتــن معــا ،فبنــاء جمتمــع ديمقراطــي هــو الضامنــة لتحقيــق
االســتقالل الوطنــي.
رابعــا :غلبــة اهلويــة الوطنيــة لكافــة القــوى واألحــزاب السياســية عــى اهلويــة
االجتامعيــة ،وذلــك بســبب اســتمرار االحتــال ،فحتــى األحــزاب التــي تتبنــى برناجمــا
اجتامعيــا مل تبلــور إســراتيجية واضحــة نحــو التأثــر عــى السياســات االقتصاديــة
االجتامعيــة التــي تتبناهــا الســلطة (تأثــر الســوق احلــر ،دور واســع للقطــاع اخلــاص،
ضــان احلريــات العامــة ،حــق التعبــر ،احلريــات النقابيــة) مــع حمدوديــة فــرض األجندة
االجتامعيــة داخــل األحــزاب ،وبالتــايل صعوبــة فــرض األجنــدة النســوية أيض ـ ًا.
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.
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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
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ملخص تنفيذي
«إن دولــة فلســطني هــي للفلســطينيني أينــا كانــوا؛ فيهــا يطــورون هويتهــم
الوطنيــة والثقافيــة ،ويتمتعــون باملســاواة الكاملــة يف احلقــوق ،وتصــان فيهــا
معتقداهتــم الدينيــة والسياســية وكرامتهــم اإلنســانية ،يف ظــل نظــام ديمقراطي
برملــاين ،يقــوم عــى أســاس حريــة الــرأي وحريــة تكويــن األحــزاب ورعايــة
األغلبيــة حقــوق األقليــة واحــرام األقليــة قــرارات األغلبيــة ،وعــى العــدل
االجتامعــي واملســاواة وعــدم التمييــز يف احلقــوق العامــة عــى أســاس العــرق
أو الديــن أو اللــون أو بــن املــرأة والرجــل ،يف ظــل دســتور يؤمــن ســيادة
القانــون والقضــاء املســتقل ،وعــى أســاس الوفــاء الكامــل لــراث فلســطني
الروحــي واحلضــاري يف التســامح والتعايــش الســمح بــن األديــان عــر
القــرون».
(وثيقة إعالن االستقالل 15 ،ترشين الثاين/نوفمرب )1988
تصلــح وثيقــة إعــان االســتقالل كملخــص تنفيــذي هلــذه الورقــة ،بــل كخالصــة
هنائيــة للعنــوان املطــروح ،فهــي مــن جهــة ترســم مالمــح النظــام الســيايس الفلســطيني
(فلســطني للفلســطينيني أينــا كانــوا يطــورون هويتهــم الوطنيــة والثقافيــة) واألســس
التــي جيــب أن يرتكــز عليهــا (املســاواة الكاملــة ،املعتقــدات الدينيــة والسياســية،
والكرامــة اإلنســانية ،واحلريــات ،والتعدديــة مصانــة) واملبــادئ التــي تؤســس هلــذا
النظــام واضحــة وغــر قابلــة للتأويــل (العــدل االجتامعــي ،واملســاواة وعــدم التمييــز)،
لتشــكل عقــد ًا اجتامعيـ ًا لنظــام احلكــم وطبيعــة املجتمــع ،ال ينقصــه إال تفاصيــل أدوات
إحقاقــه ،وحتديــد ًا فيــا يتعلــق بتــداول الســلطة والتحكيــم ومحايــة الفئــات املهمشــة
وقــت النــزاع.
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مقدمة
قــررت البــدء باخلالصــة أعــاه 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 املصــر ،وحتديــد ًا 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
تصنــع النســاء األجنــدة ،وهــل حيــددن القضايــا ،أم أهنــن ملحقــات دائــا بــا يقــرره
«البطريــرك»؟
حول مفهوم املشاركة السياسية
يف بحثــي عــن مفهــوم واســع وشــامل للمشــاركة السياســية ،انتبهــت إىل أن أغلــب
الكُتــاب الفلســطينيني يبــدأون بســؤال التمثيــل ،بمعنــى وجــود النســاء العــددي عــى
الطاولــة احلزبيــة واهليــاكل والبنــى ألدوات النظــام الســيايس ،ويلحقــه ســؤال املشــاركة
يف االنتخابــات بأنواعهــا.
ويبــدو هــذا املفهــوم أكثــر اتســاع ًا لــدى غالبيــة الكتــاب العــرب مــن ســوريا ولبنــان
والعــراق حتــى مــر ،وقــد يكــون أحــد األســباب أننــا يف فلســطني مســكونون
هباجــس االنتخابــات لتــداول الســلطة كحــل ســحري لــكل األزمــات التــي نعانيهــا،
وقــد يكــون لغيــاب هــذا اإلجــراء التقنــي بمعنــاه احلقيقــي (انتخابــات نزهيــة وشــفافة)
مــن املشــهد العــريب لعقــود ،وبالتــايل مل يشــكل اهلاجــس األول ألولئــك الكتــاب،
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ومســكونون أيضــ ًا باملحاصصــة التــي مجلناهــا الحقــ ًا فيــا يتعلــق بمشــاركة النســاء
بـ«الكوتا».
تُعـ ّـرف جملــة «مقاربــات» املشــاركة السياســية بأهنــا «حمصلــة هنائيــة جلملــة مــن العوامــل
االجتامعيــة واالقتصاديــة واملعرفيــة والثقافيــة والسياســية واألخالقيــة؛ تتضافــر يف
حتديــد بنيــة املجتمــع املعنــي ونظامــه الســيايس وســاهتام وآليــات اشــتغاهلام ،وحتــدد
نمــط العالقــات االجتامعيــة والسياســية ومــدى توافقهــا مــع مبــدأ املشــاركة» ،1وتفــر
املجلــة بــأن املشــاركة السياســية مبــدأ ديمقراطــي يمكــن مــن خاللــه احلكــم عــى
النظــام إن كان ديمقراطي ـ ًا يقــوم عــى املواطنــة (املواطنــة جوهــر املشــاركة وحقيقتهــا
العمليــة) واملســاواة ،أو إن كان اســتبدادي ًا شــمولي ًا يقــوم عــى االحتــكار والزبائنيــة.
إذن ،فاملشــاركة عمليــة اجتامعيــة شــاملة ومتكاملــة متعــددة اجلوانــب واألبعــاد ،هتــدف
إىل اشــراك كل فــرد مــن أفــراد املجتمــع (رجــل وامــرأة) ىف كل مرحلــة مــن مراحــل
التنميــة ،بــدءا مــن املعرفــة والفهــم والتخطيــط والتنفيــذ واإلدارة والتقويــم وتقديــم
املبــادرات ،2يف إطــار عالقــات القــوة الســائدة التــي ســتنعكس بالــرورة عــى تقســيم
األدوار االجتامعيــة.
وبــا أن غالبيــة املنظريــن االجتامعيــن يميلــون إىل تقســيم احليــز االجتامعــي إىل حيــز عام
يرتبــط بالفعاليــة االقتصاديــة اإلنتاجيــة والسياســية والثقافيــة ،وحيــز خــاص يرتبــط
بالنســاء ودورهــن اإلنجــايب ،وإن زاد يرتبــط بفعاليــات ورشاكات تــدور حــول النســاء
وأبنائهــن؛ لــذا وحــن تنتقــل املــرأة مــن احليــز اخلــاص إىل العــام ،ينعكــس دورهــا
«املحــدد» يف اخلــاص عــى دورهــا يف العــام ،وبالتــايل تتحــدد عالقتهــا بمراكــز القــوة
3
والســلطة القائمــة ،وتكــون مشــاركتها حمــدودة وشــكلية يف إطــار حيــدده الذكــور.
1
2
3

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

سأستعمل سؤال املبادرات يف عرض وحتليل األجندة النسوية كمؤرش رئيس لفعالية النساء.
أيمــن عبــد املجيــد ،املشــاركة السياســية والنقابيــة للنســاء يف فلســطني تزامنــ ًا مــع الثــورات العربيــة ،مركــز
الدراســات النســوية ،2014 ،ص .11-10
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وعــى ذلــك ارتبطــت مشــاركة املــرأة السياســية يف األطــر التقليديــة احلزبيــة والنقابيــة
بالنضــال الوطنــي ضــد االحتــال ،وتقلــدت مناصــب ثوريــة ارتبطــت ،يف أغلبهــا،
بنضــال وموقــع األب والــزوج واالبــن رغــم بعــض االســتثناءات التــي تثبــت أن
مشــاركة النســاء مل تكــن هنجـ ًا وممارســة لــدى قــادة العمــل الثــوري والســيايس ،بمعنــى
1
آخــر مل ختــرج النســاء مــن عبــاءة العشــرة والقبيلــة.
املشاركة السياسية بعد «أوسلو» :خطاب التنمية واحلوار حوله
يبــدو أن هنــاك إمجاعـ ًا غري مســبوق عــى أن «أوســلو» قد شــكل مرحلة فاصلــة يف تاريخ
احلركــة السياســية والنظــام الســيايس الفلســطيني بــكل مكوناتــه ،بــا 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»
ونســوي ًا خطــاب «املســاواة» .وحتــول هــذا اخلطــاب إىل خطــط تنمويــة تقــوم بصياغتهــا
احلكومــات املتعاقبــة ،وتتبناهــا املنظــات األهليــة ،بــا فيهــا النسوية/النســائية ،لتتحــول
إىل مشــاريع ممولــة ومفرغــة مــن حمتواهــا النضــايل واجلامهــري 2.وحتولــت مطالــب
املســاواة بــن اجلنســن إىل مطلــب «الكوتــا» ،3ومجيعنــا يــدرك أهنــا ال ختــدم إال النخبــة
النســائية التــي نالــت حظــ ًا مــن التعليــم والتمكــن (بغــض النظــر عــن حمدوديتــه)،
وبالتــايل ال خياطــب احتياجــات النســاء العامــات يف القطــاع غــر املنظــم كالزراعــة
وعامــات البيــوت وصالونــات احلالقــة وريــاض األطفــال  ..إلــخ.
ومــع ذلــك ،هــل اســتطاعت النســاء فــرض رؤيتهــن يف خطــاب «بنــاء الدولــة» أو حتى
خطــاب التنميــة ،أم أهنــن «عبــأن الفــراغ» املطلــوب منهــن يف خطــط مقــررة مســبق ًا؟
فحســب وزيــر التخطيــط الســابق د .عــي اجلربــاوي فــإن «عمليــة التنميــة تعــاين مــن
1
2
3

املصدر السابق ،ص .13
إصــاح جــاد ،احلركــة النســوية الفلســطينية بعــد أوســلو :حصــا ٌد مـ ّـر يف متكــن الــذات ويف حتريــر الوطــن ،ملحــق
«فلســطني» يف جريــدة «الســفري» ،آذار .2014
تنويــه :هــذا ال يعنــي أن كاتبــة الورقــة ضــد الكوتــا ،بالعكــس هــي تــروج هلــا وتدعمهــا ضمــن قــراءة يف احلالــة
املجتمعيــة والسياســية التــي لــن حتــدث فيهــا النســاء اخرتاقــ ًا إال عــر سياســات وأدوات متييــز إجيــايب.
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رشذمــة هائلــة ،والســبب األطــراف املشــاركة فيهــا ،وأمههــا اجلهــات املانحــة ،إضافة إىل
أن هنــاك تســاوق ًا مــن جهتنــا فنحــن متلقــن» ،وأكــد اجلربــاوي أنــه «ال أحــد يعلــم مــن
1
احلكومــة أو وزيــر التخطيــط حجــم األمــوال التــي تــرف يف البلــد».
وتشــر صحيفــة احلــدث إىل أن خطــط التنميــة الثــاث األخرية مستنســخة عــن بعضها،
يقودهــا خبــر أجنبــي ،والنســاء املشــاركات يف نقــاش اخلطــط يمكــن أن يلحظــن هــذا
ببســاطة ،فأيــن رؤيــة النســاء ،وأيــن إســهاماهتن يف ظــل نظــام بالــكاد قــادر عــى حتديــد
موازنــات خطــط التنميــة اخلاصــة بــه؟
إذن ،فاحلــوار الــذي يمكــن أن يؤثــر عــى تنميــة النســاء ،والوطــن ككل ،حمكــوم
بسياســات اقتصاديــة ماليــة ،النســاء لســن رشيــكات فيــه ،وهــذا يظهــر جليـ ًا يف غياهبــن
عــن نقــاش «املوازنــة» التــي مــن املفــرض أن تقــر بقانــون مــن املجلــس الترشيعــي
املعطــل ،هــذا رغــم الــدورات التدريبيــة وورش العمــل حــول «موازنــات حساســة
2
للنــوع االجتامعــي».
وهــذا ال يعنــي إنــكار تأثــر النســاء يف خطــة التنميــة -قطــاع املــرأة ،ففــي حــن
ركــزت خطــة التنميــة ( ) 2015-2011عــى حماربــة العنــف ضــد النســاء ،وتضمنــت
خطــة ( )2013-2011العمــل عــى القــرار الــدويل  1325وبعــده الوطنــي اخلــاص
بمحاســبة االحتــال ،وإعطــاء األولويــة حلاميــة املقدســيات ،والنســاء يف مناطــق (ج)،
واألســرات .إن تضمــن البعــد الوطنــي النســوي مهــم ،ولكــن موازنــة التطبيــق التــي
تعتمــد عــى «رمحــة املمــول» بقيــت ســيف ًا مســلط ًا عــى رقــاب الــوزارة واملؤسســات
املشــاركة.

1
2

صحيفــة احلــدث ،خطــة التنميــة قائمــة تســوق للامنحــن وليســت أداة لرتشــيد وتوجيــه صانــع القــرار/3/3 ،
.2014
إصالح جاد ،مصدر سابق.
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مشــاركة النســاء واحلركــة النسوية/النســائية يف العمــل السياســي التقليدي
()Real Politic

بــا أن األدبيــات تعــج بعــدد الوزيــرات ،وعــدد النــواب مــن النســاء يف املجلــس
الترشيعــي وهيئــات احلكــم املحــي ،ســأجتاوز إعــادة نســخ مــا ســجلته تلــك األدبيــات،
ليــس تقليــ ً
ا مــن أمهيــة مشــاركة النســاء يف هــذه املكونــات السياســية «للدولــة/

الســلطة» ،ولكــن هلامــش التأثــر يف صنــع «السياســة الوطنيــة» ،وحتديــدا مســامهتها
يف صياغــة املــروع الوطنــي والكيانيــة الفلســطينية ومتثلهــا الــدوالين ،وعليــه تصبــح
املــؤرشات «الكميــة» األهــم هــي املرتبطــة بمكونــات منظمــة التحريــر ودوائرهــا
واألطــر املنبثقــة عنهــا كاآليت:
املجلس الوطني الفلسطيني

1

يف آخــر جلســة عقدهــا املجلــس يف العــام  1996يف غــزة ،كان عــدد األعضــاء 730
عضــوا ،مــن بينهــم  56امــرأة ،أي مــا نســبته  ،%7.5أمــا مكتــب الرئاســة للمجلــس
فيتكــون مــن  5أعضــاء كلهــم مــن الذكــور :الرئيــس ،ونائبــان لــه ،أحدمهــا تــويف
مؤخــر ًا تيســر قبعــة ،إضافــة إىل املديــر العــام وأمــن الــر .ويوجــد لــدى املجلــس 8
جلــان ملســاعدته يف عملــه ،ومجيعهــا يرأســها ذكــور ،ولألســف ال توجــد أســاء ألعضاء
اللجــان أو حتــى قائمــة ألعضاء/عضــوات املجلــس.
ومــرة أخــرى ،ليــس مه ـ ًا العــدد ،فالســؤال األهــم :هــل تقدمــت النســاء ،أو احلركــة
النسوية/النســائية بتصــور النعقــاد املجلــس الوطنــي (اهليئــة العامــة العليــا للقــرار
الســيايس الفلســطيني)؟ هــل ضغطــت باجتــاه انعقــاده؟ وبأقــل تقديــر ،هــل قدمــت
موقف ـ ًا مــن دعوتــه لالنعقــاد ،والرتاجــع عنهــا؟
هــذه هــي املــؤرشات لصناعــة األجنــدة وطــرح القضايــا برأيــي ،غــر متناســية أن
النســاء شــكلن اخرتاقــ ًا وفرضــن أجندهتــن بانتخــاب د .حنــان عــراوي عضــوا يف
1

موقع املجلس الوطني الفلسطيني /http://www.palestinepnc.org
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اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر يف دورة املجلــس االســتثنائية يف آب  ،2009ومــن
دون أصــوات النســاء وحتالفهــن ملــا تغلبــت عــى خصومهــا الذكــور ،وهــذا درس
للنســاء.
املجلس املركزي

1

كان عــدد األعضــاء يف الــدورة ( ،)23املنعقــدة بتاريــخ 129 ،2009/12/16-15
عضــو ًا ،مــن بينهــم  5نســاء ،بينــا يف الــدورة ( ،)27املنعقــدة يف ( 2015/5/15دورة
وقــف التنســيق األمنــي) ،فــكان العــدد الــكيل حســب وكالــة «وفــا»  110دون تفصيــل
حســب اجلنــس( .العــدد يزيــد وينقــص بــن وكالــة وفــا ،وصفحــة املجلــس ،مــن دورة
إىل أخــرى دون تفســر ودون أســاء) .ورغــم أن املجلــس املركــزي أقــر بزيــادة متثيــل
النســاء بنســبة  %30يف كل هيئــات املنظمــة ومؤسســات الســلطة ،إال أن القــرار مل يطبــق
رغــم الرتحيــب الشــديد بــه مــن قبــل كل املؤسســات النسوية/النســائية ،وســقط يف
االختبــار األول يف التحديــد والتجهيــز لالنتخابــات املحليــة دون أن تتحــرك النســاء،
واكتفــن بوثيقــة رشف وقعتهــا األحــزاب وبالــكاد التزمــت هبــا ،وحتــى اللحظــة مل
تضــع النســاء تصــور ًا لكيفيــة تطبيــق القــرار ،ويف أي مواقــع وآلياتــه.
جلنة الدستور

2

بعــد توقــف لســنوات عــدة ،عــادت جلنــة صياغــة الدســتور لالنعقــاد يف العــام املــايض
أيــار  ،2015وحســب رئيــس الدائــرة اإلعالميــة يف املجلــس الوطنــي ،تتشــكل اللجنــة
مــن  7أعضــاء ،ولكــن حســب الصــور املنشــورة فالعــدد أكــر مــن جلنــة الصياغــة،
وبينهــم امــرأة واحــدة ،هــي املحاميــة وعضــو املجلــس الثــوري حلركــة فتــح فــدوى
الربغوثــي .وهنــا يــرز الســؤال املهــم وهــو ســؤال ال يتعلــق بالتمثيــل وإنــا 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
2

املصدر السابق
املعلومات حوهلا شحيحة وتم االرتكاز عىل موقع املجلس الوطني ،ووكالة وفا الرسمية.
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أمــا زلنــا نتحــدث عــن دولــة علامنيــة ديمقراطيــة حســب امليثــاق الوطنــي للمنظمــة،
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؟
إن مل نعتــر الدســتور املزمــع إنجــازه هــو العقــد االجتامعــي الناظــم للعالقــة بــن
املجتمــع واحلكومــة والدولــة مــن واجبــات وحقــوق والتزامــات ،وبــن مهــام
الســلطات الثــاث التنفيذيــة والترشيعيــة والقضائيــة ،فــأي عقــد اجتامعــي يمكــن أن
تقدمــه النســاء يف حــال متريــر مــروع الدســتور الــذي يتــم العمــل عليــه اآلن؟
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

1

مــن  18عضــو ًا يمثلــون اجتاهــات وتيــارات سياســية متنوعــة ،توجــد امــرأة واحــدة (د.
حنــان عــراوي) ،وقــد وصلــت بتحالــف النســاء ودفعهــن باجتــاه وجــود متثيل نســائي
داخــل اهليئــة األهــم يف صناعــة القــرار الســيايس .نــدرك أن امــرأة واحــدة ال تســتطيع
أن تشــكل فرقـ ًا كبــرا ،وليــس مطلوبــا منهــا أن حتمــل مطالــب النســاء املجتمعيــة داخل
ـي النســاء عــى اطــاع بالتطــورات السياســية
هــذه اهليئــة ،ولكــن كان متوقع ـ ًا أن تُبقـ َ
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 كثــرة وكبــرة عــى عاتــق امــرأة واحــدة ،ولكــن كــم مــرة حاولــت
احلركــة النسوية/النســائية بصفتهــا االعتباريــة – وليــس عــى قاعــدة املشــاريع  -أن تفتح
قنــاة تواصــل سياســية مــع ممثلتهــا يف اللجنــة؟ وكــم ورقــة موقــف أصدرهتــا احلركــة
النسوية/النســائية ملواجهــة قــرارات اختذهتــا اللجنــة ومل تــرض النســاء وال اجلمهــور
الفلســطيني ،والتنســيق األمنــي نموذج ـ ًا؟
1

موقع منظمة التحرير الفلسطينية.
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نــدرك أن النســاء – بمجملهــن -يدعمــن مقاطعــة االحتــال ،ولكــن التنســيق األمنــي
يتجــاوز مفهــوم املقاطعــة للمنتجــات (بتنوعهــا املــادي ،االقتصــادي ،الثقــايف  ..إلــخ).
فهــل ســجلت النســاء موقفـ ًا ورؤيـ ًة مــن هــذا التنســيق بشــقيه املــدين واألمنــي؟
اســتنتاج :صحيــح أن النســاء تــم تغييبهــن املــادي عــن أهــم مواقــع صنــع السياســة
الوطنيــة الفلســطينية ،وصحيــح أهنــن بالــكاد يشــاركن يف احلــوارات التــي تصنــع
حــارض ومســتقبل القضيــة واملــروع الوطنــي ،ولكــن هــل بــادرن إىل تشــكيل اخــراق
هلــذه اهليئــات واملكونــات لرؤاهــن يف كل القضايــا املطروحــة عــى تلــك الطــاوالت؟
إذن ،مــن دون وجــود مقاومــة للهيمنــة الذكوريــة ومــن دون حتــدي النظــام األبــوي،
وتغيــر الــروط املوضوعيــة والبنيويــة التــي حتــد مــن متثيــل النســاء (حتــى لــو كان
شــكالنيا) لــن حيــدث االخــراق.
االنقسام الفلسطيني واالنقسام النسوي/النسائي
املشاركة الرسمية يف جهود إهناء االنقسام

يمكــن القــول باطمئنــان إن النســاء مجيعـ ًا (حزبيــات ومســتقالت) غيبــن عــن اتفاقــات
املصاحلــة ولقاءاهتــا الرســمية ،والحق ـ ًا جلاهنــا التــي ال تعمــل ،وبالرغــم مــن أن بــدء
احلــوارات يف القاهــرة قــد شــهد مشــاركة عــدد مــن النســاء الفلســطينيات مثــل:

ماجــدة املــري ،فيحــاء عبــد اهلــادي ،مريــم أبــو دقــة ،راويــة الشــوا ،فوزيــة جــودة،
ملــرات عــدة؛ إال أنــه تــم اعتبــار هــذه املشــاركة شــكلية .وبرأيــي ،ليــس مه ـ ًا عــدد
مــرات املشــاركة ،ألن غيــاب املــرأة الشــكالين حلقــه غيــاب وجهــة نظرهــا ومهومهــا
وطموحهــا يف إهنــاء االنقســام .والحقـ ًا كــا تابعنــا مجيعـ ًا غابــت ليــس فقــط مشــاركة
النســاء ،بــل مشــاركة كل فصائــل العمــل الوطنــي ،والشــباب ،واملجتمــع املــدين ،يف
تفــرد واضــح مــن قبــل حركتــي محــاس وفتــح ،عــى اعتبــار أهنــا متتلــكان الســلطة يف
قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة عــى التــوايل.
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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
تــم تقديــم  15مبــادرة (بعضهــا مــن الفصائــل ،وبعضهــا مــن املؤسســات ،والنــوع
الثالــث مشــرك ًا ،إضافــة إىل مبــادرات رجــال األعــال) ،1ولألســف تغيــب تفاصيــل
كل مبــادرة ،وبالتــايل ال يمكــن قــراءة طبيعتهــا أو القائمــن/ات عليهــا ،فبعضهــا قــد ال
يتعــدى بيانــا للــرأي العــام.

جيــدر وضــع إضــاءة خاصــة للحملــة «وليــس املبــادرة» الوطنية إلهنــاء االنقســام وحتقيق
املصاحلــة التــي دعــا إليهــا االحتــاد العــام للمــرأة الفلســطينية واملؤسســات واألطــر
النســوية يف قطــاع غــزة منــذ ترشيــن الثــاين  ،2012حيــث كانــت وقفــة أســبوعية (كل
يــوم ثالثــاء) ،اســتمرت إىل حــن توقيــع اتفــاق الشــاطئ يف نيســان  ،2014وقــد تــم
قمعهــا مــن قبــل قــوات «محــاس» األمنيــة ورشطتهــا النســائية أكثــر مــن مــرة.
مــا يســجل هلــذه احلملــة هــو قدرهتــا عــى االســتمرار دون أن يمنعهــا ال بــرد وال حــر،
هــذه االســتمرارية تســجل هلــذه احلملــة ،وهــي مل تــرق لتكــون مبــادرة ،ومل تشــكل
اخرتاقــ ًا حتــى عــى مســتوى امتــداد االحتــاد العــام للمــرأة الفلســطينية يف الضفــة،
بمعنــى مل يقــم االحتــاد واملؤسســات واألطــر النســوية يف الضفــة بعقــد وقفــات موازيــة
وداعمــة لوقفــة النســاء يف القطــاع مــا أفقدهــا وظيفتهــا ،وهــي قدرهتــا عــى إســاع
صوهتــا خلــارج حــدود القطــاع.
مالحظــة ال بــد منهــا :مهــم القــول إن تعريفــي للمبــادرة هــي وجهــة نظــر تتجــاوز
االحتجــاج عــى االنقســام وتشــخيصه لتقديــم رؤى وطروحــات لكيفيــة معاجلتــه
وإهنائــه ،وهلــذا أســقطت فعاليــات قامــت هبــا مؤسســات نسوية/نســائية مث ـ ً
ا محلــة

1

حممــد عبــد اهلل أبــو مطــر ،إســهام مؤسســات املجتمــع املــدين الفلســطيني يف إهنــاء حالــة االنقســام وحتقيــق املصاحلــة
الوطنيــة ( ،)2010 -2007املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات ،الدوحــة( ،2012 ،ص .)13 ،12
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«الزم تزبــط» ،1باإلضافــة إىل فعاليات/محــات ومؤمتــرات وورشــات عمــل شــبابية
ونســائية متعــددة أغلبهــا كانــت يف قطــاع غــزة.
برأيــي ،قــد يكــون أهــم جهــد غــر رســمي ُبــذل هــو مــن خــال مركــز مســارات ،فلــم
يكتــف بــإرشاك النســاء يف احلــوارات ،وكتابــة األوراق ،والتعقيــب عــى تصــورات ،بــل
طــور وثائــق مرجعيــة يمكــن أن تؤســس وجتيــب عــن كثــر مــن «ألغــام» االتفاقــات
الرســمية التــي متــت بــن الفصيلــن .ومل تكــن مشــاركة النســاء يف جهــد «مســارات»
مقتــرة عــى املســتقالت ،بــل أيضــ ًا احلزبيــات (بــا يف ذلــك املنتميــات لـ«فتــح»
و«محــاس») ،وهــذا يطــرح ســؤاال كبــر ًا :ملــاذا تقبــل األحــزاب ترشــيح نســاء للقــاءات
غــر رســمية ،ومتتنــع وتقــدم الذكــور يف اللقــاءات الرســمية؟ هــل هــو عــدم إيــان
بجــدوى اللقــاءات غــر الرســمية ،أم هــي اهليمنــة واإلقصــاء الــذي يامرســه الفصيــان
الــذي يطــال باقــي األحــزاب ومكونــات املجتمــع األخــرى ،أم هــي املصالــح التــي
تشــكلت ومتأسســت ،وهــي لغــة ال تتقنهــا النســاء وقــد يفشــلن فيهــا؟
ولكــن ،ملــاذا تطالــب النســاء باملشــاركة يف احلــوارات اهلادفــة إىل اســتعادة الوحــدة؟
وهــل املقصــود اســتعادة الوحــدة باملعنــى اجلغــرايف ضفــة وقطــاع ،أم هــي مطالبــة
بتوحيــد مؤسســات النظــام الســيايس ومرجعياهتــا القانونيــة (القانــون األســايس
والقوانــن التــي أقرهــا املجلــس الترشيعــي) ،بــا يف ذلــك القضــاء وأجهــزة الســلطة
التنفيذيــة  ..إلــخ؟
لــو ذهبــت النســاء (املقصــود احلركــة النسوية/النســائية) يف وفــد واحــد وجلســن
عــى طاولــة احلــوار ،هــل ســيتحدثن بصــوت واحــد ورؤيــة واحــدة؟ بمعنــى آخــر،
لــو حتقــق التمثيــل الشــكالين ،هــل ســتتمكن «النســويات» مــن تطويــع احلــزيب و/أو
الشــخيص لصالــح خطــاب العدالــة؟
1

«الزم تزبــط» محلــة أطلقتهــا مؤسســة فلســطينيات يف الذكــرى اخلامســة لالنقــاب يف قطــاع غــزة (حزيــران ،)2012
وكانــت عبــارة عــن وقفــة يوميــة ملــدة عــرة أيــام عــى دوار املنــارة يف رام اهلل ،وقــد ســمحت حركــة محــاس بوقفــة
ليــوم واحــد يف اجلنــدي املجهــول( .أضفــت احلملــة ردا عــى بعــض املالحظــات الــواردة خــال الطاولــة املســتديرة
لعــدم تعــداد الورقــة للحمــات واألنشــطة التــي قامــت هبــا املؤسســات).
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مــن متابعتــي للحركــة النسوية/النســائية ،وحتديــد ًا يف الضفــة الغربيــة ،فقــد تداعــت
املؤسســات واهليئــات واألطــر النسائية/النســوية بنــاء عــى طلــب االحتــاد العــام للمــرأة
الفلســطينية لتصديــر بيــان وموقــف مبــارش بعــد (االنقالب/ســيطرة «محــاس») عــى
قطــاع غــزة يف  ،2007وفعــ ً
ا صــدر بيــان ضــد االنقــاب داعــا للرئيــس حممــود
عبــاس ،ومنــذ ذلــك اللقــاء ،كان حمرمـ ًا وخروجـ ًا عــن الصــف التحــدث عــن احلــوار
مــع نســاء حركــة محــاس أو «محــاس» باملجمــل.

بالطبــع ،مــن املهــم العــودة قلي ـ ً
ا إىل الــوراء ،فحــن فــازت «محــاس» يف االنتخابــات
الترشيعيــة يف العــام  ،2006تــم لــوم النســاء لتصويتهــن الكثيــف حلركــة محــاس
(والــذي قــرأه بعــض الكتــاب واملراقبــن أنــه مل يكــن عقابــ ًا للســلطة وحدهــا ،بــل
للخطــاب واألداء النســويني منــذ قيــام الســلطة) .كــا تــم حتميلهــا وزر وتبعــات
اجتاهــات التصويــت ،هــذا مــن جانــب.
أمــا مــن اجلانــب اآلخــر ،فســيطر عــى احلركــة النسوية/النســائية خطــاب منظمــة
التحريــر ،وحتديــد ًا علامنيــة الدولــة ،وبعــد الســلطة ســيطر خطــاب املســاواة يف مواجهــة
صعــود تيــار اإلســام الســيايس وخطابــه األصــويل ،أي أن التناقــض األيديولوجــي
بــن اخلطابــن قــد متأســس وتقونــن بتشــكيل حكومــة «محــاس» األوىل ،وســيطرهتا عــى
املجلــس الترشيعــي ،ومــا رافــق ذلــك مــن إشــارات اعتربهتــا احلركــة النسوية/النســائية
الوطنيــة إلغــاء هلويتهــا ولتارخيهــا (نمــوذج مــن اإلشــارات كان يف إحراق كتــاب الرتاث
الشــعبي «قــول يــا طــر») .املقصــود أن الفــرة بــن تــويل «محــاس» للحكــم واالنقــاب
يف القطــاع مل تشــهد أي نــوع مــن االشــتباك الفكــري ،أو حتــى احلــوار ،وكان اخلــوف
مــن اآلخــر ومرشوعــه هــو الســائد ،وعليــه كانــت ردة فعــل النســاء التــي انحــازت
ملوقــف الرئيــس ومنظمــة التحريــر طبيعيــة وغــر مفتعلــة.
ويف املقابــل ،مل يتــم فتــح حــوارات داخليــة جــادة داخــل احلركــة النسائية/النســوية
حــول مــاذا نريــد؟ مــا هــو مرشوعنــا نحــن مقابــل «مرشوعهــم»؟ ففــي حــن انغمســت
العامــات يف القطــاع العــام باإلرضابــات واملناكفــات ،انغمســت نســاء املؤسســات
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األهليــة يف البحــث عــن مصــادر متويــل بديلــة حــن شــح التمويــل بســبب املقاطعــة
الدوليــة للحكومــة ،واالشــراطات اجلديــدة للممولــن إلحــكام احلصــار عــى كل
مناحــي احليــاة ،وليــس عــى «محــاس» حتديــد ًا.
وانقســمت فلســطني املحتلــة  1967بــن ضفــة وقطــاع ،كل منهــا يطــور هويتــه
املناطقيــة ،وطريقــة تعاطيــه مــع األمــر الواقــع ،فانقســمت احلركــة النقابيــة وانشــغلت
النســاء يف القطــاع يف مواجهــة احلصــار ،والفقــر ،واحلــروب ،والتفســخ املجتمعــي،
واإلعاقــات ،واألرامــل ،وانتهــاكات «محــاس» ،يف حــن انشــغلت النســاء يف الضفــة
يف حماولــة اســتقراء خطــة بنــاء الدولــة حتــت االحتــال التــي روج هلــا رئيــس الــوزراء
الســابق ســام فيــاض ،عــر سياســات اقتصاديــة وأمنيــة أغرقــت الفلســطينيني يف وهــم
التنميــة ،ترافقــت مــع بــزوغ أمــل بمفاوضــات قــد تشــكل نافــذة إلهنــاء االحتــال
اإلرسائيــي الطويــل ،وانقســمت احلركــة النسوية/النســائية الوطنيــة حــول جــدوى
وأمهيــة الدخــول يف هيئــات سياســية مــع اإلرسائيليــات ،وليضــاف إىل جــدول أعــال
النســاء بنــد جديــد يتعلــق باملقاطعــة والتطبيــع ،والعالقــة مــع اإلرسائيليــات والدوليات
املســاندات للحقــوق الفلســطينية.
اليــوم مــا زال الكثــر مــن القيــادات النسائية/النســوية تتحفــظ عــى التعامــل مــع
مــن يمثــل «محــاس» حتديــد ًا ،وهــن كــن أكثــر تســاحم ًا مــع حركــة اجلهــاد اإلســامي،
ومتخوفــات جــد ًا مــن بــروز تيــارات أخــرى تتغلغــل يف املجتمــع كالتحريريــن
والســلفيني ومجاعــة التكفــر واهلجــرة ،وقــد ينتــاب نســاء حــركات اإلســام الســيايس
نفــس هــذا الشــعور وذات التخوفــات واهلواجــس.
عــى النســاء (عــى هامــي الوطــن إن جــاز التعبــر) االنخــراط يف حــوارات داخليــة
معمقــة نسوية/نســائية لتوســيع فضــاء التعدديــة وقبــول «اآلخــر الفلســطيني» ،تبــدأ
بمكونــات كل حركــة عــى حــدة ،فالتوهــم أن احلركــة النســائية اإلســامية متفقــة
ومنســجمة ،هــو ذات خطــأ الظــن أن احلركــة النسوية/النســائية الوطنيــة تنطلــق مــن
ذات املعتقــدات ،ولدهيــا ذات اخلطــاب .ولكــن يبــدو أن لدهيــا مشــركا يمكــن أن
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تنطلــق منــه ،ويتمثــل بمواجهــة االحتــال الصهيــوين وإهنائــه ،ومواجهــة اإلقصــاء
الذكــوري ،إضافــة إىل حتقيــق العدالــة االجتامعيــة لفئــة النســاء والفئــات األخــرى التــي
اضطهدهــا االنقســام.
ال شــك أن تطويــر حركــة نســوية فلســطينية  -ليــس بالــرورة موحــدة  -حاجــة
موضوعيــة ،ليــس فقــط لتقديــم خدمــات أفضــل للمجتمــع ،وإنــا لتكــون هنــاك
1
حركــة نســوية قــادرة عــى حتــدي البنــى االجتامعيــة التقليديــة ،متســلحة بفكــر حتــرري
(حتــرر مــن االســتعامر وحتــرر مــن ســلطة البطريــرك).
اخلتام
حســب برهــان غليــون ،ال يمكــن لطــرف مــن األطــراف االجتامعيــة القبــول بــأن
يظــل بعيــد ًا عــن النقــاش الــذي يتوقــف عليــه حتديــد طبيعــة النظــام االجتامعــي
القــادم وأهدافــه وأولوياتــه ،بــل طبيعــة وتعريــف املــروع الوطنــي اجلامــع للــكل
الفلســطيني ،واختيــار هــذا الطــرف التخــي عــن حقــه يف املشــاركة ،يعنــي ختليــا عــن
مصاحلــه ومصالــح الفئــات التــي خيدمهــا ويعــر عنهــا  ..وال يعنــي أن يــرك ذلــك
إىل طــرف آخــر ســوى التخــي اإلرادي عــن حقــه يف املشــاركة يف تشــكيل املســتقبل،
وبالتــايل يف ضــان مصاحلــه األساســية فيــه 2.وهــذا ينطبــق عــى احلركــة النســائية/
النســوية يف فلســطني بــا أهنــا طــرف اجتامعــي مهــم ،إن مل يكــن األهــم.
لــذا ،كــا قلــت يف بدايــة الورقــة ،ليــس لــدي وصفــة ســحرية لتعزيــز مشــاركة النســاء
يف احلــوارات الوطنيــة يف كل مســتوياهتا ،ولكــن إيامن ـ ًا بالرتاكــم ،والبنــاء عــى مــا تــم
إنجــازه ،لــو قــدر يل أن أضــع بــن أيديكــم وثيقــة مرجعيــة  -أمتنــى عــى احلركــة
النســوية /النســائية نقاشــها وتبنيهــا إن اتفقــت معهــا  -وقــد تكــون مدخــ ً
ا حلــوار
وطنــي نســوي ،فأضــع وثيقــة «الوحــدة الوطنيــة» التــي طورهــا مركــز مســارات عــر
1

نمر سلطاين ،مالحظات حول احلركة النسوية الفلسطينية ،وكالة أخبار املرأة.2015/1/5 ،

2

برهــان غليــون ،مســتقبل اإلصــاح والتغيــر يف ســوريا  ...نحو عقــد وطني جديد ،موقــع مقاربــات.2011/9/5 ،

http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=12955
http://www.mokarabat.com/mo3-9.htm

52

السياسي واحلوارات الوطن ّية واملصاحلة املجتمع ّية
دور املرأة يف النّظام
ّ

نقاشــات مســتفيضة بمشــاركة قطاعــات نســائية واســعة يف الضفــة والقطــاع والداخــل
املحتــل  1948والشــتات ،فهــي حمصلــة حــوارات ،وليســت وثيقــة فرديــة ،وملكيتهــا
لــكل مــن يرغــب أن يأخذهــا ويعمــل عليهــا ،فهــي تتضمــن خارطــة طريــق وركائــز
للوحــدة الوطنيــة الفلســطينية ،بــا يف ذلــك الربنامــج الســيايس (العقــد االجتامعــي)
1
وركائــز املصلحــة الوطنيــة.

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 عــى «وثيقــة األرسى -الوفــاق الوطنــي» ،وتطورهــا دون أن تنفيهــا( ،وهــذا ردي
عــى املالحظــة الــواردة يف الطاولــة املســتديرة ،ملــاذا مل أقــرح 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 معـ ٍ
ـان ،فذلــك يعنــي أن نذهــب باجتــاه مفاهيــم عديــدة،
منهــا :أن الــركاء «أنــداد» ،مــن «نديــة» ،حتــى ولــو مل تتســاوى حصصهــم ،وأن
الــركاء أحــرار ،مــن حريــة ،يتمتعــون باحلريــة مــن كافــة القيــود ،وليــس فقــط احلريــة
مــن االحتــال أو الســيطرة األجنبيــة ،ولكنهــم أيضــ ًا أحــرار مــن القيــود الثقافيــة
واالجتامعيــة والدينيــة التــي تتيــح وتبيــح اضطهــاد فئــات عــى أيــدي فئــات أخــرى يف
املجتمعــات ،وإذا نظرنــا فقــط إىل هذيــن املفهومــن املرتبطــن باملشــاركة السياســية ،هــل
يتوفــران ،ليــس فقــط للمــرأة ،ولكــن لنــا مجيعــا كمواطنــن فلســطينيني؟ ببســاطة ال،
و(ال) متثــل غالبيــة اجلــواب ،فــإذا نظرنــا إىل وضــع املــرأة يف هــذه املعادلــة ،ســنجدها
(ال) كبــرة جــدا ،ومتثــل الغالبيــة العظمــى مــن اجلــواب.
وعنــد التمعــن يف التفاصيــل ،والنظــر إىل قضيــة مشــاركة املــرأة ،نجــد أن اجلــدل حــول
املشــاركة الكميــة أو العدديــة ،يأخــذ حيــز ًا كبــر ًا 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» كــا
يقــول املثــل ،إال أننــا نجــد أن جــزء ًا كبــر ًا مــن األعــداد القليلــة مــن النســاء اللــوايت
وصلــن إىل أوضــاع متكنهــ ّن مــن املشــاركة؛ نجدهــ ّن أصبحــن يامرســن ممارســات
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الرجــال مــن أنانيــة وســيطرة ،واختصــاص املصلحــة الذاتيــة وذوي القربــى ،إضافــة
إىل االبتعــاد عــن القاعــدة اجلامهرييــة التــي أوصلتهــن للمناصــب التــي متكنهــا مــن
املشــاركة السياســية وصنــع القــرار.
إذا قمنــا بمراجعــة بســيطة لألعــداد ،ســنجدها تقــول أن  %12.8فقــط مــن أعضــاء
املجلــس الترشيعــي نســاء ،ليــس هــذا فقــط ،بــل إهنــن مجيعــ ًا وصلــن إىل املجلــس
ضمــن الكوتــا ،وأن أســاءهن وضعــت عــى قوائــم األحــزاب االنتخابيــة أيضـ ًا ضمــن
كوتــات داخليــة لألحــزاب ،حتكمــت فيهــا حســابات املناطقيــة والشــللية والعائليــة،
وغريهــا مــن العوامــل واملحســوبيات .وســنجد كذلــك أن حــوايل  %5فقــط من ســفراء
فلســطني نســاء ،ومجيعنــا يعــرف ملــن تذهــب مناصــب ووظائــف الســلك الديبلومايس،
ومــا هــي معايــر التعيــن والتوظيــف املتبعــة ،كذلــك ال توجــد أي امــرأة عــى اإلطــاق
يف جلــان املفاوضــات واملصاحلــة.
وعندمــا يتشــدق قيــادات األحــزاب ،فرحــن ،بــأن اللجــان املركزيــة ألحزاهبــم تضــم
 %20مــن النســاء ،فــإن هــذا يقودنــا إىل تســاؤل كبــر ال نجــد لــه إجابــة يف الواقــع،
وهــو :ملــاذا إذن كانــت األزمــة الشــديدة التــي واجهــت مجيــع األحــزاب بــا اســتثناء،
أثنــاء حماولــة إجيــاد مرشــحات لقوائــم األحــزاب لالنتخابــات البلديــة التــي كانــت
مقــررة يف ترشيــن األول  .2016فجميعنــا يف هــذه القاعــة يعــرف عــن تلــك األزمــة،
أيــن نســبة  %20مــن نســاء اللجــان املركزيــة التــي يدعــون ،أم أن هــذه النســبة متثــل
نســاء وضعــن يف املركزيــات لرفــع العتــب ،أو لــزوم الشــكل احلضــاري والديمقراطــي
للحــزب ،أم أهنــن نســاء يمثلــن «الــورود يف عــروات جاكيتــات القــادة األشــاوس»؟
نســاء املركزيــات مــن املنطــق أن يكــن أنــدادا وأحــرارا وصلــن إىل جلــان املركزيــة ألهنــن
متمكنــات وقــادرات عــى مــلء مواقعهــن .أيــن هــؤالء النســاء؟
أعمــل يف املجــال العــام منــذ  30عامــا ،و مــا زالــت الوجــوه املمثلــة لألحــزاب التــي
عرفتهــا منــذ ذلــك احلــن إىل اآلن مــن الرجــال والنســاء ،هــي ذات الوجــوه ،ومــن
غــاب منهــم ،فقــد غيبــه املــوت وليــس أمــر ًا آخــر .إذن ،هــي أزمــة مشــاركة عامــة،
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فــازال امليــت فينــا حيكــم احلــي ،ســواء كان ذلــك مبــارشة أو عــر ورثــة امليــت؟
أمــا بالنســبة إىل املبــادرات الســاعية لتحقيــق املصاحلــة وإهنــاء االنقســام ،التــي مل تذكــر
منهــا ورقــة املشــاركة السياســية ،ســوى الوثيقــة التــي طرحهــا مركــز مســارات ،وفيــا
يتعلــق بمجــال املصاحلــة الوطنيــة و فعــل النســاء وجهودهــن يف املؤسســات واألحــزاب
املمثــات يف االحتــاد العــام للمــرأة الفلســطينية؛ فمــن خــال مالحظــايت وجتربتــي هنــا
يف قطــاع غــزة ،أقــول إن هنــاك جهــود ًا وفع ـ ً
ا 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 املفــرض ،فنراهــم هيامجــون عــى امليكروفونــات الجــراح
اخلطــب ،ويســارعون إىل اجللــوس يف الصفــوف األوىل يف القاعــات وال يرضــون عنهــا
بديــا ،وكذلــك يزامحــون عــى املواقــع األوىل يف املســرات ،ويتصــدرون الشاشــات
اإلعالميــة يف الوقفــات األســبوعية املطالبــة باملصاحلــة ،وهــي مبــادرة نســوية بالكامــل
أطلقــت منــذ العــام  2012واســتمرت حتــى توقيــع اتفــاق الشــاطئ الــذي صدّ قنــا فيــه
أهنــم تصاحلــوا واتفقــوا عــى إهنــاء انقســامهم.
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«ســحبوا ابنــي مــن غرفــة العمليــات باملستشــفى ،وأعدمــوه أمــام أختــه
وزوجتــه .كيــف يمكــن أن ننســى ذلــك؟ فقــد توقفــت حياتنــا عنــد هــذه
1
الصــورة!»
ـت أيــدي االنقســام وكل آثــاره عــى أعنــاق شــبابنا وشــاباتنا وكل أفــراد املجتمــع
الت ّفـ ْ
الفلســطيني لتشــكل مزيــدا مــن التعقيــدات واملعوقــات يف ســبيل التحــرر مــن جــروت
االحتــال اإلرسائيــي ،وتضــع العراقيــل يف ســبيل نيــل احلريــة وحتقيــق العدالــة
االجتامعيــة وبنــاء الدولــة ،ويف ذات الوقــت يقــف الســواد األعظــم مــن الشــعب
الفلســطيني مســلوب احلريــة واإلرادة عاجــزا عــن التعبــر عــن ســخطه وغضبــه ،ورغم
كافــة املحــاوالت التــي دارت ومــا زالــت ،فــإن آثــار االنقســام وندوبــه بلغــت جســد
املجتمــع وروحــه ،ومســته يف مســرته؛ فغــدا جســدا متهالــكا بحاجــة إىل مــن يســنده،
وهــذا زاد مــن العــبء واملســؤولية عــى أفــراده ،وحتديــد ًا النســاء الفلســطينيات اللــوايت
2
يعتربهــن املجتمــع ضحايــا وتقــع عليهــن آثــار آنيــة ومســتقبلية لــكل مــا جيــري.
ال تــزال تعــاين النســاء الفلســطينيات مــن مســتويات خمتلفــة مــن القمــع بســبب
ممارســات االحتــال الكولونيــايل (االســتعامري) القامــع للمجتمــع الفلســطيني بــكل
فئاتــه ،فمامرســات االحتــال اإلرسائيــي القمعيــة تؤثــر عــى النســاء ،فمعاناهتــن
ومقاومتهــن هــي جــزء ال يتجــزأ مــن معانــاة الشــعب ومقاومتــه لالحتــال وهليمنتــه
السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة ،وخيلــق بقــوة آليــات تكيــف وتصــدي ،ويبذلــن كل
اجلهــود ليجــدن طريقــا لالســتمرار والتغيــر بالقــدر الفــردي الــذي يملكنــه ،ولــو توفر
3
اإلطــار احلاضــن لــكل اآلالم واملعانــاة واألمــل والعطــاء فســيكون األمــر خمتلفــا.
تقــول شــلهوب كيفوركيــان إن املكانــة البنيويــة للمــرأة الفلســطينية تتميــز بتعقيداهتــا
1
2
3

مركــز شــؤون املــرأة :بعضــا مــن أوجاعهــن  ..حــاالت توثيقيــة عــى لســان نســاء قطــاع غــزة تعرضــن لالنتهــاكات
بســبب االقتتــال الداخــي.2007 ،
هديل قزاز ،حصار ،إفقار ،فلتان أمني ،مركز شؤون املرأة2007 ،
املرجع السابق.

61

السالم النسو ّية  -فلسطني 2016
مائدة ّ

اجلمــة مــن حيــث التأثــر بأشــكال القمــع التــي تقــع عليهــا ،فلــو نظرنــا إىل قضيــة
«املشــاركة السياســية للمــرأة» يتبــن لنــا أن ثنائيــة العــام واخلــاص قــد أدت إىل عــزل
النســاء وإقصائهــن عــن املشــاركة السياســية الرســمية ،وكأن مجيــع الفعاليــات غــر
الرســمية التــي قامــت هبــا النســاء يف العائلــة واملجتمــع منفصلــة عــن السياســة ،لذلــك
ال بــد مــن رصــد دور النســاء يف جــر النســيج العائــي واملجتمعــي ،وتوثيــق دورهــن
يف حتــدي الظــروف الصعبــة والقاســية التــي تلــت االنقســام الســيايس بالعدوانــات
اإلرسائيليــة التــي ســامهت يف تعميــق جــذور املشــكلة.

املتو َّقــع مــن هــذه الورقــة أن تركــز عــى حمــور تطويــر مشــاركة املــرأة يف املصاحلــة
املجتمعيــة والعدالــة االنتقاليــة يف الســياق الفلســطيني ،وبــا أن مفهــوم العدالــة
االنتقاليــة بأحــد مســتوياته يركــز عــى مضمــون املــايض واحلــدث الــذي أ ّدى إىل الرشخ
االجتامعــي ،فإنــه يتوجــب إثبــات املحــاور التاليــة كمدخــل رئيــس للورقــة:
·رؤيتنــا التفصيليــة يف حيثيــات الورقــة تركــز عــى املصاحلــة املجتمعيــة ،وهــي
جــزء مــن الــكل ،بمعنــى أن هــذا ال يعتــر عــزال للنســاء يف إطــار املصاحلــة
املجتمعيــة فقــط ،بــل هــو جــزء أســايس ومكمــل لوجــود وإرشاك النســاء يف
كافــة جلــان املصاحلــة ،ورضورة وجــود تــوازن يف هــذه اللجــان واملشــاركة
بــدور فاعــل.
·االحتــال اإلرسائيــي هــو الســبب األول يف الواقــع الســيايس احلــايل الــذي
يعيشــه الشــعب نســاء ورجــاال ،وهــو املســبب الرئيــي لالنقســام الداخيل ،وال
يمكــن جتاهــل دوره وممارســاته القمعيــة اهلادفــة إىل تعزيــز االنقســام جغرافيــا
وسياســيا ،عــر سياســته املســتمرة يف عــزل الفلســطينيني وإقصائهــم داخــل
وطنهــم مــن خــال احلواجــز واجلــدار العــازل ،إضافــة إىل انتهــاك حقوقهــم
يف حريــة احلركــة والتنقــل ،األمــر الــذي يفاقــم مــن أرضار االنقســام.
·تتجــى آثــار االنقســام الفلســطيني يف النســيج االجتامعــي وتفككــه ،وهــو
خــط الدفــاع األول ألي فلســطيني ،فالعائلــة الفلســطينية تعــاين مــن انتهــاكات
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جســيمة ومــا زالــت تتلقــى الصدمــات النفســية واالجتامعيــة التــي تصــل
ذروهتــا بازديــاد العنــف املجتمعــي والســيايس والفكــري ،وجتعــل هنالــك
حاجــة أكــر حلــوارات دائمــة ومتجــددة للوصــول إىل طاولــة واحــدة وقاعــدة
واحــدة.
·هنالــك اجتهــاد لنحــت املفهــوم النســوي ملصطلــح املصاحلــة املجتمعيــة تتبنــاه
هــذه الورقــة ،وليــس بالــرورة أن ينســجم مــع املفهــوم العــام للمصاحلــة
املجتمعيــة املنبثــق عــن أي حــوارات أو اتفاقــات ،ألن اهلــدف هــو اإلضافــة
وليــس التكــرار ،وكذلــك اهلــدف هــو عكــس وجهــة نظــر النســويات ،وليــس
اجــرار مفاهيــم تقليديــة وحســب.
تركــز هــذه الورقــة عــى حموريــن رئيســيني مــع توليــة االهتــام األكــر باملحــور الثــاين،
للمســامهة يف بلــورة رؤيــة قــد متكننــا مســتقبال مــن حتســن التدخــل ملســتويات املصاحلة
املجتمعيــة املتعــددة ،وإلرشاك كافــة النســاء الفلســطينيات عــى تنوعهــن واختــاف
رشائحهــن وأجياهلــن يف دور فاعــل.
أوال :مدخــل إىل مفهــوم املصاحلــة املجتمعيــة ،واإلشــارة إىل بعــض اجلهــود املجتمعيــة
والنســوية للوصــول إىل العدالــة االنتقاليــة ،عــر الرتكيــز عــى اجلهــود النســوية يف هــذا
اإلطــار.
ثانيــا :تقديــم رؤيــة مســتقبلية لتطويــر املصاحلــة املجتمعيــة يف مســار آليــات العدالــة
االنتقاليــة فلســطينيا :اقرتاحــات لتعزيــز مشــاركة املــرأة يف جمــال املصاحلــة التــي مــن
شــأهنا التأســيس إلســراتيجية عمــل مســتقبلية ،والتــي تتمكــن فيهــا النســاء مــن
أخــذ زمــام املبــادرة والعمــل مــع النســاء وألجلهــن ،إضافــة إىل االقــراب نســويا مــن
الضحايــا وأصواهتــن كأولويــة.
أوال :اجلهود املجتمعية والنسوية للوصول إلى العدالة االنتقالية:
«املســؤولون وصنــاع القــرار ال يشــعرون هبمومنــا كنســاء ،وال هيمهــم ســوى
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حتقيــق مصاحلهــم اخلاصــة وإثبــات قدراهتــم السياســية .ال يفهمــون معنــى
اخلــوف والقلــق والتوتــر والرعــب الــذي انــزرع يف قلوبنــا ،اشــتعل رأســنا
1
شــيبا ونحــن يف عــز شــبابنا ،وال يشــعر أحــد بنــا».
ســعت العديــد مــن منظــات املجتمــع املــدين واملؤسســات النســوية وجهــات جمتمعيــة
متعــددة إىل حماولــة التدخــل ودق ناقــوس اخلطــر واملطالبــة بــرورة إهنــاء االنقســام،
عــر الرتكيــز عــى أمهيــة املصاحلــة املجتمعيــة ملــا كان وال يــزال هلــا مــن آثــار وخيمــة
عــى املجتمــع الفلســطيني ،التــي أدت إىل وجــود خلــل كبــر عانــى منــه اجلميــع دون
اســتثناء ،وســاهم يف زيــادة حجــم الفجــوة املجتمعيــة ومســارات العنــف ،واتســاع
دائرتــه ليكــون انعــكاس االنقســام سياســيا يف كل بيــت وعائلــة فلســطينية.
وكانــت هنالــك العديــد مــن اجلهــود للتدخــل ،ســواء بتوســيع دائرة احلــوارات ملناقشــة
اإلشــكالية ،أو إصــدار بيانــات ،أو تنظيــم مؤمتــرات ،وتســليط الضــوء عــى خطــورة
االســتمرار يف االنقســام ،حيــث بــذل خــال األعــوام املاضيــة الكثــر مــن اجلهــود،
ربــا نســلط الضــوء عــى بعضهــا ،وإن كان مــن املهــم فحصهــا وتوثيقهــا مجيعــا ليصبــح
باإلمــكان العمــل عليهــا ،وحتديثهــا ،وإعــادة إثــارة الــرأي العــام ،وتوحيــد اجلهــود
لتذليــل العقبــات ،حتديــدا يف مســار املصاحلــة املجتمعيــة ،إضافــة إىل إرشاك فئــات
متــررة يف كل هــذه اجلهــود.
ففــي نتــاج مذكــرة حــول رؤيــة قطاعــات أهليــة فلســطينية حــول املصاحلــة املجتمعيــة،
جــاءت نتيجــة نقاشــات قطاعــات الشــباب ،واملــرأة ،واإلعــام ،واملؤسســات األهليــة،
واألحــزاب السياســية تأكيــدا عــى أمهيــة دور جلنــة املصاحلــة املجتمعيــة واخلطــة التــي
وضعتهــا جلــر الــرر ،وإعــادة احلقــوق إىل أصحاهبــا بــا يضمــن شــمولية اخلطــة،
وأمهيــة مشــاركة خمتلــف القطاعــات فيهــا ،والتأكيــد عــى أمهيــة إنجــاز املصاحلــة
املجتمعيــة بــأرسع وقــت ممكــن ،وبــا يضمــن مشــاركة كافــة األحــزاب ،والقطــاع
األهــي الفلســطيني الــذي يضــم كفــاءات مهنيــة عاليــة ،وتوفــر البيئــة املناســبة
1

بعضا من أوجاعهن ،مصدر سابق.
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والرضوريــة مــن أجــل بــدء عمــل هــذه اللجنــة عــى األرض بــا يشــمل جــر الــرر،
إضافــة إىل تعويــض اخلســائر املاديــة والبرشيــة وفــق نظــام عــادل ومتفــق عليــه بــا
يضمــن تطبيــق القانــون عــى اجلميــع ،ونــر ثقافــة التســامح بــا يكفــل عــدم العــودة
إىل ارتــكاب جرائــم القتــل املتبادلــة يف إطــار الفعــل وردات الفعــل.
وأكــدت املذكــرة أمهيــة توفــر 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 اإلخــاالت
واالنتهــاكات التي أصابــت النســيج املجتمعــي الفلســطيني.
كــا أشــارت املذكــرة إىل رضورة تطبيــق مفهــوم العدالــة االنتقاليــة وفــق ظــروف
املجتمــع الفلســطيني ،مــع االســتفادة مــن التجــارب اإلقليميــة والدوليــة يف بلدان مرت
بظــروف مشــاهبة ،عــى أن يطبــق مفهــوم العدالــة االنتقاليــة عــى اجلميــع بــا اســتثناء،
1
ودون متييــز حتــت أي اعتبــارات.
ويف مؤمتــر ملؤسســة مفتــاح ،دعــا فيــه املشــاركون إىل رضورة وجــود عقــد اجتامعــي
يســتند إىل فكــرة املوا َطنــة ،وإقــرار حقــوق املــرأة يف املشــاركة السياســية ،اســتناد ًا إىل
وثيقــة االســتقالل ووثيقــة حقــوق املــرأة الفلســطينية ،وإىل وقــف املظاهــر واملامرســات
التــي أرضت بالنســيج االجتامعــي ،مــن اســتدعاءات واعتقــاالت سياســية وتعذيــب
وإغــاق مقــار مجعيــات ونقابــات ،ورضورة الكــف عــن هــذه املامرســات ،وإزالــة
آثارهــا وتداعياهتــا.
وعمليــا ،دعــا املؤمتــر إىل مبــادرة احلركــة النســويةُ ،بأطرهــا ومنظامهتــا الشــعبية واألهلية،
إىل تنظيــم حــراك شــعبي ســلمي ضاغــط ودعمــه ،حتــت عنــوان النســاء قــادرات عــى
اســتعادة الوحــدة وترتيــب البيــت الفلســطيني الداخــي وضــان احلريــات ،واســتثامر
للمحرريــن للمســامهة
الــدور الضاغــط لألســرات واألرسى ،وتشــكيل جســم وطنــي
َّ
1

مذكــرة حــول رؤيــة قطاعــات أهليــة فلســطينية حــول املصاحلــة املجتمعيــة ،شــبكة املنظــات األهليــة،
http://pngopor tal.org/pngo/?p=4135#.WAD80Me8bIV .2014 /5 /11
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يف الضغــط املجتمعــي عــى 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 ،بينــا طالبــت املؤسســات احلقوقيــة والنســوية بالعمــل عــى
توفــر املســاندة القانونيــة لتحصــن املــرأة ضــدّ مجيــع أشــكال االســتهداف والعنــف
وجهــة التــي تتعــرض هلــا املــرأة عــى خلفيــة نشــاطها العــام ،وتغليــب مصلحــة
ا ُمل َّ
الوطــن ،وحتقيــق وحــدة وطنيــة حقيقيــة تُنهــي مجيــع اخلالفــات ،وتوحيــد املؤسســات
1
الســيادية املدنيــة واألمنيــة.
الوقفة األسبوعية النسوية

عملــت املؤسســات األهليــة النســوية واألطــر احلزبيــة النســوية ضمــن إطــار «احلملــة
الوطنيــة إلهنــاء االنقســام» عــى تنظيــم وقفــة أســبوعية أمــام املجلــس الترشيعــي يف
قطــاع غــزة حتــت مضمــون الدعــوة إلهنــاء االنقســام ،وبــدأت هــذه الوقفــة يف العــام
 2010واســتمرت بشــكل منظــم وســط حضــور نســوي مؤســي وحــزيب ،إال أهنــا
مل تســتمر بــذات االنتظــام خــال العامــن املاضيــن ،فكلــا الحــت بــوادر اتفــاق
كتشــكيل حكومــة وفــاق وطنــي أو أي أنبــاء عــن وقــوع اتفاقــات وشــيكة كانــت تظهــر
مــن جديــد ثــم ختبــو ،وعــى أمهيــة هــذه الوقفــة النســوية إال أهنــا ظلــت نخبويــة ومل
تأخــذ أي تنــوع أو أشــكال أخــرى ،مكان ـ ًا وزمان ـ ًا ونوع ـ ًا.
وكانــت تدفــع غالبيــة هــذه اجلهــود إىل التأكيــد عــى إهنــاء االنقســام ،ورفــع صــوت
الضحايــا ،ودق جــدران اخلــزان ،واخلشــية مــن اهنيــار املجتمــع الفلســطيني ومتاســكه،
وأخــذت املصاحلــة املجتمعيــة اهتاممــا يف الــورش واملؤمتــرات إال أن أغلــب اجلهــود أو
التدخــات كانــت تســتهدف التأكيــد عــى إهنــاء االنقســام عامــة ،وهــو مــا كان يواجــه
بالقــرار الســيايس ليــس الفلســطيني وحــده.
1

رؤية قطاعات أهلية فلسطينية حول املصاحلة املجتمعية ،وكالة سوا اإلخبارية.2014/5/11 ،
املصدرhttp://www.palsawa.com/news/2014/05/11/main/854.html :
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كــا كانــت هــذه اجلهــود ،عــى أمهيتهــا وفاعليتهــا ،تتنــاول تشــخيصا للواقــع واآلثــار
أكثــر مــن الرتكيــز عــى حتديــد إســراتيجيات وخطــط عمــل تفصيليــة تكامليــة لكيفيــة
الســبيل إىل املصاحلــة املجتمعيــة ،واجتهــدت كل مؤسســة العمــل عــى فئاهتــا ومجهورها،
وركــزت إعالميــا عــى التأكيــد عــى رفضهــا لالنقســام ،ودعوهتــا إىل رضورة املصاحلــة
املجتمعيــة .وربــا مــن األمهيــة يف إطــار الوصــول إىل العدالــة االنتقاليــة يف املصاحلــة
املجتمعيــة ،الرتكيــز يف اآلليــات واألدوات التــي مــن شــأهنا أن تعــزز وجتســد مفاهيــم
العدالــة االجتامعيــة ،وحقــوق اإلنســان ،وحقــوق املــرأة ،وثقافــة الســلم األهــي
والتســامح.
املصاحلة املجتمعية من وجهة نظر نسوية

املصاحلــة املجتمعيــة هــي مقدمــة لتحقيــق املصاحلــة الوطنيــة الشــاملة ،وال بــد مــن أن
تتوفــر اإلرادة السياســية احلقيقيــة التــي مــن شــأهنا فتــح آفــاق النطــاق عمــل جلنــة
املصاحلــة وكافــة اللجــان األخــرى.
إن األهــم واألســاس يف نحــت مصطلــح املصاحلــة االجتامعيــة هــو إعــادة بنــاء اإلنســان
الفلســطيني ،وترميــم الدمــار النفــي واالجتامعــي والفكــري والثقــايف الــذي حلــق
بالنســاء والرجــال عــى الســواء ،وباجليــل الشــاب واألطفــال ،وهــو األكثــر أمهيــة،
فإعــار اإلنســانية واحلــس اإلنســاين واحــرام الضحايــا ورد اعتبارهــم وتقديرهــم مــن
قبــل املجتمــع وأطــراف االنقســام هــو املعنــى احلقيقــي للمصاحلــة املجتمعيــة.
واملصاحلــة املجتمعيــة بمضموهنــا الشــامل هــي متكــن النســاء والعائــات الفلســطينية
مــن مواجهــة االنتهــاكات التــي متــت بحقهــا ،واالعــراف هبــا ،والســعي احلثيــث
بمقاومــة النفــس للوصــول إىل التســامح والســام الداخــي ،األمــر الــذي يمهــد
للصفــح واملغفــرة والغفــران ،ويؤســس لثقافــة حواريــة قائمــة عــى احــرام وصــون
كرامــة النســاء والعائــات الفلســطينية ،لتمكينهــن مــن اخلــروج مــن صــورة الضحيــة
إىل الــدور الفاعــل اســتكامال لدورهــن املجتمعــي والســيايس ،وصــوالً إىل تعزيــز اهلويــة
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الفلســطينية والعــودة إىل الثبــات عــى احلقــوق املهــدورة للشــعب الفلســطيني.

1

ال بــد مــن الســعي لوجــود إســراتيجية فلســطينية للمصاحلــة املجتمعيــة ،قائمــة عــى أن
العدالــة االنتقاليــة قــد تشــكل طريق ـ ًا تتــم بموجبــه معاجلــة آثــار االنقســام ،فالعدالــة
االنتقاليــة مــن املهــم أن تكــون وســيلة تســتخدم كآليــة إلعــادة احلقــوق املغتصبــة
للشــعب الفلســطيني ،التــي بدورهــا تعطــي أمــ ً
ا للضحايــا وذوهيــم باإلنصــاف،
وذلــك مــن خــال الطــرق التــي توفرهــا ،مثــل جلــان احلقيقــة ،واملصاحلــة ،والتعويض،
واملحاكــات ،وتكريــم الشــهداء ،واالعتــذار ،والعفــو ،واألســاس الضغــط عــى
املجتمــع الــدويل للتدخــل مــن أجــل وضــع حــد لالحتــال وإجبــاره عــى احــرام
القانــون الــدويل ووقــف انتهاكاتــه ضــد الشــعب الفلســطيني ،مــا يتيــح للفلســطينيني
فرصــة بنــاء الدولــة والتمتــع بحقوقهــم.
وهنا ال بد من مواجهة سؤال كبري :ما السبيل إىل التعامل مع إرث املايض؟

تقــول أم ســمري مــن جباليــا« :ابنــي ضحيــة ،وأكثــر مــا حيزننــي أنــه ضــاع
ســدى ،وعــى يــد أبنــاء بلــده ،ال أحــد ســأل عنــا ،وال أحــد واســانا ،دم ابنــي
ذهــب ببــاش ،ال أشــارك حــزين عــى ابنــي املغــدور مــع أحــد ،إال نــادر ًا،
عندمــا يســألني أحــد مــن اجلــران ،أو املعــارف ،وعندمــا أحتــدث عنــه،
أحتــدث مــن نــار قلبــي ،أعيــش حيــاة تعيســة بعــد جهــاد ،ربــا يكــون جهــاد
قــد ارتــاح بعــد مماتــه ،ولكــن بالنســبة إيل ،هنــاك نــار مشــتعلة يف قلبــي ،ومــا
زلنــا غاضبــن ممــن مل حيــرم دم فلــذة كبدنــا ،فحتــى اليــوم أشــعر أنــه حــدث
2
باألمــس».
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال ال بــد مــن فهــم حقيقــة مــا حــدث يف اقتتــال ،2007
واملســألة ليســت نبــش اجلــراح واملــايض بقــدر مــا هــي القــدرة عــى فهــم اإلشــكالية،
1

عدنــان احلجــار ،املصاحلــة املجتمعيــة والعدالــة االنتقاليــة ،فلســطني اليــوم.2014/5/18 ،

2

مقابلــة خــال شــهر أيلــول  2016مــع أم ســمري مــن جباليــا التــي قتــل ابنها خــال االقتتــال بــن «فتــح» و«محاس»،
خــال اعتــداء عنــارص مســلحة عــى منــزل أحــد قــادة األمــن الوطنــي.

https://paltoday.ps/ar/post/198914
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وحتديــد مســارات العدالــة االنتقاليــة مــن رصــد الــرر ،وإيقــاع العقوبــة بمســتوى
املســؤولني املبارشيــن عــا حــدث ،وتعويــض األهــايل نفســيا باالعتــذار رســميا مــن
القيــادات ،واجتامعيــا باملكاشــفة وإحقــاق احلــق ،وماديــا بالتعويــض املــايل ،نظــرا ملــا
آلــت إليــه أوضــاع أهــايل الضحايــا.
إال أن هــذا ال يعنــي بــأي حــال مــن األحــوال إعــادة مفهــوم التأثــر واالنتقــام وتعزيــز
مشــاعر الكراهيــة مــن جديــد ،فاجــرار املــايض إنــا لتصحيــح املســار بعدالــة مطلقــة
وليــس إعــادة األمــور إىل مــا كانــت عليــه .إن اجلــراح التــي تتحــدث عنهــا النســاء
املتــررات بفعــل االقتتــال يعطــي العديــد مــن املــؤرشات ،ولكنهــن لألســف قوبلــن
بعــدم االهتــام والالمبــاالة حتــى مــن اجلهــات التــي توقعــن أهنــا متثلهــن واألقــرب
لصوهتــن ،فقــد كــن يعانــن األمل وحدهــن ،شــعرن بالغــدر والقهــر واخليانــة ومل جيــدن
إىل اآلن الدعــم النفــي أو االجتامعــي أو االقتصــادي املناســب ،ومــن ثــم عانــن
وحدهــن آثــار صدمــة الفقــدان ،ســواء ألبنائهــن أو أزواجهــن أو أحــد أفــراد أرسهتــن،
أو فقــدن البيــت ،أو مصــدر الــرزق ،أو الشــعور باألمــان .كــا 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

أم جــودت إحــدى املتــررات مــن االنقســام« :قتلــوا زوجــي ،وحرقــوا
بيتــي ،ورضبــوين أنــا وأوالدي الســبعة ،ورمــوا ثــاث بنــات مــن شــبابيك
1
البيــت ،وعشــنا بالشــارع ،وتبهدلنــا وداســوا عــى كرامتنــا».
جتتهــد هــذه الورقــة يف لفــت النظــر إىل أمهيــة التدخــل بوعــي بأمهيــة إرشاك مــن
انتهكــت حقوقهــن خــال االنقســام يف العمــل يف أي جهــود للمصاحلــة املجتمعيــة،
1

مقابلة مع أم جودت إحدى املترضرات من االنقسام.
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وتكــون مشــاركتهن يف كافــة مراحــل العمــل ،يف التخطيــط والتنفيــذ ،مبنيــة عــى
مفاهيــم العدالــة املجتمعيــة .وســيبقى عمــل املؤسســات واألحــزاب وغريمهــا مــن
جهــات نخبويــ ًا إن كان بمعــزل عــن أولوياهتــن واحتياجاهتــن.
املدخل النفيس االجتامعي

يعتــر املدخــل النفــي االجتامعــي مدخــ ً
ا مهــ ًا للمصاحلــة املجتمعيــة ،فــكل مــا
يمكــن أن يــدور يف عــامل السياســة وبقــرارات سياســية وقضائيــة ورســمية ال يتطلــع
إىل قضيــة املصاحلــة كقضيــة إنســانية نســوية بالدرجــة األوىل .فهنــاك أمهيــة للتعامــل
مــع كافــة متــرري االنقســام كأصحــاب حــق ورضر نفــي ومعنــوي واجتامعــي قبــل
أن يكــون رضر ًا ماديــ ًا ،وهــذا هــو اجلوهــر الــذي نحــن بحاجــة إىل تعزيــزه ودعمــه
وتقويتــه ،وال يكفــي التعامــل مــع املترضريــن ،وآخــرون مــن يتحدثــون عنهــم وعــى
لســاهنم ،بــل هنالــك حاجــة ماســة إلرشاكهــم ،وحتديــد ًا النســاء والشــابات والشــباب،
يف تطويــر وحتقيــق مفهومهــم جتــاه املصاحلــة املجتمعيــة وفــق آليــات العدالــة االنتقاليــة
التــي تتناســب ورؤيتهــم وثقافتهــم وســاهتم اخلاصــة ،ويف ســياق عــام مــع مراعــاة
خصوصيــة كل قضيــة عــى حــدة.
إن املدخــل النفــي االجتامعــي حيقــق الكثــر مــن املطالــب ،أوهلــا تقديــر الــذات
والتفريــغ النفــي لألحــداث املريعــة التــي حصلــت هلــم ،باإلضافــة إىل تقبلهــم ملــا
حــدث بعــد جتربــة الصدمــة والفقــدان وآثارهــا التــي تزيــد األمــور تعقيــدا .كــا أن
التســامح والصفــح لــن يكــون متاحـ ًا مــا مل يتــم خلــق بيئــة مواتيــة للحــوار والنقــاش،
ومــن ثــم اســتخالص العــر.
إعادة بناء الذاكرة وعدالة دون حقد وانتقام

املحاســبة التــي نتحــدث عنهــا هــي حماســبة إنســانية واجتامعيــة ووجدانيــة وتربويــة ،وال
نكتفــي بالقضائــي وغــر القضائــي ،الــذي هــو جــزء مــن مشــهد التغيــر الــذي نتطلــع
إليــه .ففــي ســبيل إعــادة بنــاء الذاكــرة اجلامعيــة والتأســيس لعدالــة دون ضغينــة وحقــد
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وانتقــام ،يتوجــب التــدرج يف مســار العدالــة االنتقاليــة ،ودراســة كل مرحلــة دراســة
متأنيــة ومعمقــة ،وفحــص قــوى الضعــف مــن أجــل أخذهــا بعــن االعتبــار ،وإبــراز
نقــاط القــوة وتعزيزهــا ،إضافــة إىل إرشاك كافــة الفئــات يف مرحلــة حتديــد األولويــات
املجتمعيــة ،ومــن ثــم يمكــن العمــل عــى مســتويات عــدة.
هتيئة املجتمع

ال بــد مــن الســعي واالســتمرار يف هتيئــة املجتمــع املحــي لتقبــل املصاحلــة املجتمعيــة
بــكل املســتويات التــي تعمــل عليهــا مؤسســات املجتمــع املــدين واملؤسســات النســوية،
بــدء ًا بتعزيــز ثقافــة احلــوار ،واالنتقــال إىل املؤسســات القاعديــة وإرشاكهــا ،ختطيطــ ًا
وتنفيــذ ًا ،يف دعــم ثقافــة الســلم األهــي والتســامح وتعزيــز التوجهــات نحــو املصاحلــة
املجتمعيــة ،واســتثامر اإلعــام بشــكل إجيــايب يف الوصــول إىل كل الفئــات املجتمعيــة،
وتنويــع األدوات اإلعالميــة احلديثــة للتأكيــد عــى رســالة املصاحلــة املجتمعيــة للوصول
إىل كل بيــت فلســطيني ،إضافــة إىل إعــادة القيمــة التطوعيــة للشــابات والشــبان
وإرشاكهــم وهتيئتهــم لــدور أكــر للعمــل عــى تذليــل العقبــات وإعــادة اللحمــة ،عــر
الرتكيــز عــى املناســبات الوطنيــة واالجتامعيــة.

وهــذا يتطلــب مــن املؤسســات النســوية أن تعمــل بشــكل تكامــي شــامل ،وتتعــاون
بالقــدر املطلــوب ملصلحــة النســاء والعائــات وترتفــع عــن أي إشــكاالت ،وتــدرك
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
األهليــة التــي شــهدهتا العديــد مــن الــدول يف العــامل ،بســبب وجــود االحتــال
ٍ
ومغــذ لالنقســامات الداخليــة ،واســتغالله لالنقســام يف
اإلرسائيــي كعامــل رئيــي
متريــر سياســاته العنرصيــة وإشــغال الفلســطينيني بقضايــا داخليــة ،إضافــة إىل إضعــاف
بوصلتــه ومرشوعــه الوطنــي وقدرتــه عــى مجــع صفوفــه .وبالرغــم مــن ذلــك إال أن
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هنــاك تقاطعــا ،مثــل دور النســاء يف بعــض البلــدان التــي قــادت تدخــات ومبــادرات
لتحقيــق الســلم األهــي يف بلداهنــن ،فأغلــب مبــادرات الســام كانــت النســاء أول
املبــادرات إليهــا ،ألهنــن األكثــر شــعورا وإحساســا بــاألرضار ،وهــن مــن يتحملــن
آثــار هــذه االنقســامات مــن دمهــن وأراوحهــن وأبنائهــن ومســتقبل أرسهــن ،عــدا عــن
أهنــن األكثــر تــررا ،وهــن أول مــن حيمــي كل مــا يمــس الوحــدة االجتامعيــة ،لذلــك
مــن املهــم والــروري التأثــر يف تعزيــز الوعــي اجلمعــي بحمــات توعيــة وتثقيــف
لتجــارب بلــدان مــرت بتجربــة العدالــة االنتقاليــة ،وتقديــم نــاذج إجيابيــة مؤسســية أو
فرديــة لتهيئــة املجتمــع لتقبــل املصاحلــة املجتمعيــة ،وأخــذ احلكــم والعــر مــن جتــارب
اآلخريــن.
الشبان والشابات شهود عىل االقتتال منذ  9سنوات مضت:

بعــد مــرور  9ســنوات عــى أحــداث االنقســام يف العــام  ،2007نشــأ جيــل بأكملــه
كان يف عمــر الطفولــة ،وهــو العمــر الــذي حيتفــظ وخيتــزل يف ذاكرتــه الكثــر مــن
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
نفســيته ووجدانــه ،وهــو بحاجــة إىل املكاشــفة واملصارحــة وإتاحــة الفرصــة للنقــاش
والتعبــر عــن كل مــا يــدور يف خلــده ،ومشــاركة اآلخريــن هــذه الذكريــات ،ألن
جتاهلهــا وكبتهــا ال يعنــي نســياهنا ،بــل يتوجــب إخراجهــا للتخلــص مــن كميــة املشــاعر
الســلبية التــي ترافقهــا ،ولتســمح بتفكيــك أي تعقيــدات داخليــة أخــرى مــن شــأهنا
املــرور يف مراحــل التســامح والغفــران ،واملســاعدة عــى الوصــول إىل الســام الداخــي،
ومــن ثــم القــدرة عــى الصفــح واملغفــرة.
وحتتفــظ النســاء يف ذاكرهتــن بتفاصيــل كثــرة ،حيــث واجهــن وقتــا عصيبــا ،وحاولن أن
يكــن جــدارا صلبــا أمــام االقتتــال للحفــاظ عــى أرسهــن وأبنائهــن وبناهتــن ،وحتملــن
آثــار االنقســام البغيــض التــي متثلــت يف حتملهــن لتجربــة الفقــدان الصادمــة ،وحماولــة
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التكيــف مــع الواقــع اجلديــد ،وحتملــن مطــاردة أزواجهــن فــكان العــبء النفــي
واالقتصــادي كبــرا ،وكــن خــط الدفــاع األول ألجــل أرسهــن ،وبقيــت الكثــرات
منهــن وحيــدات ،خاصــة أهنــن كــن يف رصاع داخــي كبــر بــن فقــدان أبنائهــن غــدر ًا
عــي أيــدي أبنــاء بلدهــن ،وفقداهنــن ملضامــن الفخــر باستشــهاده مــن قبــل االحتــال،
وهــذا خلــق خل ـ ً
ا نفســي ًا كبــر ًا ،فقــد أكــدت النســاء أهنــن يشــعرن بالراحــة النفســية
حــن يطلــق عــى أبنائهــن شــهداء وليــس قتــى ،وهــذا ينســجم مــع الثقافــة املجتمعيــة
1
الفلســطينية بتبجيــل الشــهادة.

وال تــزال النســاء الفاقــدات يعانــن وحدهــن ،وقــد عاتبــن بعــد عــام مــن االنقســام
املؤسســات النســوية ،حتديــد ًا ،لعــدم زيارهتــن ،فرأيــن يف الزيــارة يف حينهــا أمهيــة يف
رفــع معنوياهتــن .كــا أن التواصــل املبــارش بينهــن وبــن املؤسســات التــي تعنــى باملــرأة
جتعــل مــن الــرورة االنتبــاه إىل مــدى أمهيــة التــزاور والتواصــل املبــارش كزيــارة مــن
بيــت إىل بيــت ،وليــس فقــط عــر الــورش واملؤسســات ،فاجلانــب النفــي واالجتامعــي
جانــب مهــم ومؤثــر ،وهــذا مــا جيــب العمــل عليــه ،مــن خــال مســاندة النســاء وعــدم
االكتفــاء بالتحــدث بلســاهنن وعنهــن ،بــل العمــل عــى تقويتهــن ومتكينهــن وعــدم
تركهــن وحيــدات ،أو التعامــل معهــن بمفهــوم الضحايــا ،بــل دعمهــن ليصبحــن
داعــات ألنفســهن ،ولعائالهتــن ،وملحيطهــن املجتمعــي.
الذاكرة اجلامعية

مــن املهــم والــروري الســعي والعمــل عــى تفهــم مــا لــدى الوعــي اجلمعــي ،ومــا
حتفظــه النســاء مــن مشــاعر وآالم ومشــاعر مكبوتــة منــذ أحــداث االنقســام ،لــذا ينبغــي
أن تنصــب اجلهــود عــى مســاعدة النســاء عــى اخلــروج مــن ذاكــرة الكــره واحلقــد
واالنتقــام والشــعور بالعجــز والقهــر ،إىل ذاكــرة أكثــر تصاحلـ ًا وإدراك ًا للواقــع« ،ذاكــرة
التوبــة الوطنيــة» (إن جــاز التعبــر) ،والعمــل عــى تنظيــم مســاحات للذاكــرة ،وذلــك
بفهــم مــا حــدث مــع النســاء ،فــا 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 كــر اجلليــد والتجمــد والعــزل الــذي قامــت بــه النســاء يف حينــه
كــي يتمكــن مــن االســتمرار يف احليــاة ،ومــن ثــم التعبــر عــا يف عقوهلــن ،واخلــروج
مــن حالــة الصدمــة وبنــاء ذاكــرة جديــدة تبنــى عــى التصالــح مــع الــذات ،وعــى
اإليــان واإلقــرار بــرورة جتديــد الــروح والنفــس ،فالكثــر مــن األمهــات مل يتمكــن
حتــى اآلن مــن متابعــة حياهتــن بطريقــة ســليمة ،وانعكســت صدمتهــن عــى كل أفــراد
األرسة.

كــا مــن املهــم يف هــذا الســياق وجــود برامــج دعــم نفــي واجتامعــي مهيكلــة وذات
بنــاء منظــم وإســراتيجي ،يمكــن أن تنخــرط فيهــا النســاء والشــابات ،بــا يســاعدهن
عــى التخلــص مــن كافــة املشــاعر الســلبية ،والوصــول إىل الرضــا والتســامح والغفران،
1
ومــن ثــم قبــول اآلخــر واحلــوار والنقــاش.
إذا متكنــت النســاء مــن الوصــول إىل هــذه املرحلــة وهــن مــن يطلــق عليهــن (ضحايــا)
جمتمعيـ ًا وثقافيـ ًا ،فإنــه مــن املهــم أن ينخرطــن يف تدريبــات وبرامــج مكثفــة لتمكينهــن،
اجتامعي ـ ًا وثقافي ـ ًا وسياســي ًا ،وهــذا حيتــاج إىل رؤيــة ثاقبــة وســليمة وإنســانية ونســوية
باإليــان أن باإلمــكان التأثــر والتغيــر يف هــؤالء النســاء؛ ليصبحــن نســاء قــادرات
عــى الوصــول إىل غريهــن مــن النســاء الفاقــدات اللــوايت عانــن مــن جتربــة الفقــدان،
2
وحتديــد ًا بفعــل االنقســام.
ثقافة االعتذار

هنالــك وضمــن الثقافــة املحليــة عــدم اعــراف بــأدب االعتــذار ،وخاصــة عــى الصعيد
الســيايس ،الــذي يــأيت كنــوع مــن أنــواع اهلــروب مــن املســاءلة وقيــم النزاهــة ،فــا
حيــدث غالبــا هــو التســر والتجاهــل واإلنــكار ألخطــاء املــايض واحلــارض أيض ـ ًا ،وال
يملــك الكثــرون جمتمعيــا إجــادة ثقافــة االعتــذار واالعــراف بالذنــب ،وهــذا املســتوى
1
2

طــوين عطــا اهلل ،مســار املصاحلــة الوطنيــة لالنتقــال الديمقراطــي :التجــارب اللبنانيــة بــن النــزاع والتســوية ،اجلامعة
اللبنانيــة ،بــروت.
برنامــج «هنــج مــن امــرأة إلمــرأة  ،»2017-2015مركــز الدراســات النســوية  -القــدس ومركــز شــؤون املــرأة/
غزة.
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يتوجــب العمــل عليــه مــن املدخــل النفــي واالجتامعــي واحلقوقــي بأمهيــة العمــل
عــى التغيــر يف الذهنيــة املجتمعيــة ،ويمكــن اســتهدافه بربامــج التوعيــة والتثقيــف التــي
تقــوم هبــا املؤسســات النســوية ،واعتبارهــا مضمونــا جيــب العمــل عــى تعزيــزه لفئــات
النســاء والشــبان والشــابات ،واســتهدافه أيضــ ًا بالربامــج احلواريــة واملناظــرات مــع
املســؤولني ،ألن دمــاء الضحايــا ومســار العدالــة االنتقاليــة ســيتوجب فيــه االعــراف
باألخطــاء التــي ارتكبــت يف املــايض ،لتســهيل توفــر املســاحة األكــر لثقافــة التســامح
وقيــم العدالــة واحلــوار وفهــم اآلخــر.

إن االعــراف باملســؤولية وحتمــل نتائجهــا هــو أســاس حتقيــق العدالــة االنتقاليــة يف
فلســطني ،وهــذا مــا يتوجــب عــى طــريف االنقســام القيــام بــه عــر تقديــم االعتــذار
لــكل مــن تعرضــوا النتهــاك حقوقهــم أثنــاء االقتتــال .فاالعتــذار وحتمــل املســؤولية
القانونيــة والسياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة واألمنيــة هــو البدايــة الصحيحــة
لتحقيــق املصاحلــة املجتمعيــة ،ألن هــذا معنــاه اإلدراك والوعــي بتحقيــق العدالــة
االنتقاليــة بعيــدا عــن اهلــروب مــن املســؤوليات باجتــاه تعقيــد املشــكلة مــن جديــد.
كــا ســيرتتب عــى االعتــذار حتمــل املســؤولية الكاملــة ،األمــر الــذي ســيؤدي إىل احلــد
مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان والتفكــر اجلــدي والعميــق قبــل اختــاذ أي خطــوة نحــو
1
هــذا االنتهــاك.
من ضحايا إىل ِ
مبادرات

إن مــن شــأن العمــل مــع نســاء شــابات وإرشاكهــن يف برامــج املشــاركة السياســية
والتأســيس لدورهــن يف املصاحلــة املجتمعيــة ،وفــق معايــر يمكــن تأطريهــا؛ أن يســهل
الوصــول إىل إجــراءات تنفيذيــة متكــن هــؤالء الشــابات مــن ممارســة دورهــن الســيايس،
والرتكيــز عــى توعيــة وتثقيــف النســاء وهتيئتهــن للمشــاركة يف أي جهــود نســوية يف
ســبيل العمــل عــى حتقيــق آليــات العدالــة االنتقاليــة ،وكســب ثقتهــن وإرشاكهــن
ليكــن جــزء ًا مــن التغيــر 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 التأثــر يف هــذه املشــاركة ،ورفــد وتقديــم القيــادات الشــابة
يف كافــة املراحــل لتــويل زمــام العمــل امليــداين والســيايس مــع توفــر الدعــم املعــريف
واللوجســتي مــن طرفه ـ ّن قــدر اإلمــكان.

وبعــد ذلــك ،يمكــن تركيــز اجلهــد النســوي عــى احتضــان أفــراد العائــات التــي
تــررت مبــارشة مــن االنقســام ،وحتديــد ًا الشــابات واألمهــات والشــباب ،واحتوائهم
يف برامــج العمــل التعبويــة والتثقيفيــة ،بــا يعــزز مفاهيــم التســامح والســلم األهــي،
وإعــادة املفهــوم واحلــس الوطنــي ،وتفكيــك كل املعوقــات ملســاعدهتم عــى تــويل زمــام
األمــور باجلهــود املســتقبلية ليكونــوا جــزءا ال يتجــزأ مــن احلركــة املطلبيــة للعدالــة
االجتامعيــة التــي مــن شــأهنا تعزيــز مفهــوم املصاحلــة املجتمعيــة.
دعم وجود هيئة وطنية نسوية لتويل زمام األمور يف املصاحلة املجتمعية

انبثــق العديــد مــن اللجــان عــر جهــد متواصــل مــن مؤسســات نســوية ومؤسســات
جمتمــع مــدين ومجعيــات خماتــر .وثمــة رضورة إلرشاك النســاء أو توليهــن مبــادرة
بمســاندة كافــة اجلهــات يف حتقيــق آليــات العدالــة االنتقاليــة يف املصاحلــة املجتمعيــة،
فليــس اهلــدف ترشيفيــا بقــدر مــا هــو حتمــل مســؤوليات املؤسســات النســوية لدورهــا
الســيايس النســوي ،واســتمرارا لنضاهلــا يف ســبيل التحــرر والوصــول إىل جمتمــع قــادر
عــى مواجهــة كل مــا يواجــه مرشوعــه الوطنــي.

لذلــك نــويص بــأن جتســد هــذه اهليئــة /االئتــاف رؤيتهــا ،والرتكيــز عــى املصاحلــة
املجتمعيــة خــال عملهــا اإلســراتيجي املســتقبيل ،والتخطيــط عمليــا لإلســهام يف
حتديــث وتعزيــز آليــات العدالــة االنتقاليــة للوصــول إىل املصاحلــة املجتمعيــة ،وضــان
إرشاك فئــات متنوعــة وشــاملة مــن أفــراد املجتمــع الفلســطيني.
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النساء قادرات عىل صنع التغيري

لدينــا إيــان أن القــوة الكامنــة لــدى النســاء الفلســطينيات قــادرة عــى التصــدي حلالــة
االنقســام والتغلــب عليهــا ،فه ـ ّن لســن ضحايــا ،وهــذا مــا جيــب أن نؤمــن بــه ،هــن
بحاجــة إىل مســاندهتن وتقويتهــن ،ومــن ثــم ســينتقلن مــن دور الضحيــة (الــذي يعــززه
املجتمــع واإلعــام والعقليــة الثقافيــة الذكوريــة) إىل الدفــاع عــن حقوقهـ ّن ،ويمكــن أن
يكـ ّن أكثــر قــدرة وقــوة يف حميطهـ ّن وبيئتهـ ّن الثقافيــة املجتمعيــة.

فقــد عانــن مــن العنــف وواجهــن االنقســام والعــدوان واحلصــار ،ولــوال أدوارهــن
غــر املرئيــة وغــر املوثقــة ملــا بقيــت أي قائمــة للمجتمــع الفلســطيني ،فهــن مــا
زلــن يمســكن بعــروة العائلــة واملجتمــع ،وجيتهــدن رغــم قســوة الظــروف السياســية
واالقتصاديــة واألخالقيــة .وكــي ال تبقــى النســاء وحيــدات ،جيــب العمــل عــى
كافــة املســتويات لتمكينهــن دون جتزئــة هلــذا التمكــن ،ليصبــح بمقدورهــن النهــوض
وجتديــد قواهــن ليقدمــن لألجيــال الشــابة.
احلاجة إىل إغالق ملفات مترضري االنقسام

هــذا مــن الــرورات التــي عملــت عليهــا جلنــة املصاحلــة املجتمعيــة ،التــي هــي أحــد
امللفــات اخلمســة التــي اتفــق عليهــا وطنيــا لتحقيــق املصاحلــة الوطنيــة يف اجتامعــات
احلــوار الوطنــي بالقاهــرة يف العــام  ،2009وهــي أول اللجــان التــي عمليــا أنجــزت
مهامهــا ،وأعــدت خطــة عمــل ملــدة عــام لتحقيــق أهدافهــا ،ولكــن توقــف عملهــا
لعــدم وجــود نيــة لــدى طــريف االنقســام لتحقيــق املصاحلــة ،ولعــدم توفــر اإلمكانيــات
الرضوريــة الســتكامل املصاحلــة املجتمعيــة.
وحيــاول كل مــن طــريف االنقســام إنــكار وجتاهــل هــذه امللفــات ،مــا يعنــي إنــكارا
للذاكــرة اجلامعيــة ،وال يمكــن للوعــي اجلمعــي اآلن النســيان ،ولــن تكــون هنالــك
مصاحلــة جمتمعيــة مــا دامــت امللفــات مفتوحــة ،ألن هــذا األمــر مــن شــأنه أن يشــجع
عــى تكــرار الفعــل مــا دام طرفــا االنقســام مل يتلقــا اإلجــراءات العقابيــة الرادعــة.
77

السالم النسو ّية  -فلسطني 2016
مائدة ّ

اقرتاحات وتوصيات

«الغربــة احلقيقيــة هــي الشــعور باخلــوف والقلــق وعــدم األمــان وأنــت يف
بيتــك وداخــل وطنــك ،وأبشــع درجــات الغربــة هــو خوفــك مــن جــارك أو
1
قريبــك».
النســاء لســن متلقيــات ســلبيات للواقــع املحبــط ،بــل يشــتبكن معــه ،ويعــدن تعريفــه
بطرقهــن اخلاصــة واملتنوعــة ،ففــي حــن يقــاوم بعضهــن ويستســلم البعــض اآلخــر،
تســاهم أخريــات يف إعــادة تعريــف الواقــع بطــرق جديــدة ،ويســامهن يف تغيــر نوعيــة
حياهتــن وحيــاة أخريــات يســامهن يف صمــود املجتمــع وبنائــه.
إن األســاس يف تطويــر تدخــات للمصاحلــة املجتمعيــة هــو اإليــان بــأن النســاء
بإمكاهنــن صنــع التغيــر ،وحتــدي كل املنظومــة السياســية واالجتامعيــة املعقــدة إذا تــم
فهــم احتياجاهتــن ،واإلصغــاء هلــن جيــد ًا ،ومســاعدهتن لتحديــد أولوياهتــن ،وتوفــر
مســاحة آمنــة لالســتامع ألصــوات نســوية نقديــة تلقــي الضــوء عــى بعــض جوانــب
حياتنــا املنســية املهمشــة .ففــي غمــرة االقتتــال والــراع والنــزاع وجتاذبــات السياســة
الذكوريــة تُنســى نســاء غــزة ونســاء فلســطني ،وال يذكــرن إال أحيان ـ ًا كضحايــا غــر
مرئيــات ،أو أرقــام إضافيــة للضحايــا ،يف الوقــت ذاتــه الــذي يتوقــع منهــن أن حيافظــن
عــى النســيج الداخــي لــأرسة واملجتمــع املحــي ،وأن يلتزمــن بعــادات وتقاليــد تفرض

ســلطة الرجــل عــى مجيــع جمــاالت احليــاة.

إن العمــل عــى إهنــاء االنقســام واملصاحلــة املجتمعيــة هــو دور النســاء والرجــال وليــس
دور النســاء فقــط ،فالتوحــد والعمــل اجلمعــي هــو املطلــوب ،ودور املــرأة الفلســطينية
وقدرهتــا عــى االلتفــاف حــول قضيــة املصاحلــة املجتمعيــة منذ اللحظــة األوىل لالنقســام
واضحــان ،وإيامهنــا بتحقيــق التغيــر كبــر رغــم كل حمــاوالت اإلقصــاء الســيايس التــي
تتعــرض هلــا والتهميــش الــذي يــارس بحقهــا ،غــر 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
كافــة املامرســات اإلجيابيــة التــي تشــكل نموذجــ ًا إجيابيــ ًا يعــزز ثقافــة حقــوق املــرأة
واإلنســان ،ويؤكــد عــى مفاهيــم الســلم األهــي وقيــم التســامح والشــفافية واحلــوار
الوطنــي ،وكل مــا يتعلــق بجهــود املصاحلــة املجتمعيــة ،ومــن أمثلــة ذلــك:
·مــن الــروري للمؤسســات النســوية الفاعلــة أن تواجــه أولويــات النســاء
الفاقــدات ،وتضعهــا يف ســلم أولوياهتا ،وال تكتفي باســتقبال النســاء جللســات
االســتامع أو املؤمتــرات أو الــورش عــى أمهيــة ذلــك ،وعليهــا التخطيــط للعمل
مناطقيــا ومــن بيــت لبيــت ،مــن خــال تشــكيل جلــان حمليــة شــبابية تــدرس
أوضــاع النســاء وهتتــم بتوعيتهــن والعائــات يف حميطهــن االجتامعــي ،كــي
ال تبقــى الفاعليــة نخبويــة ومتــس فقــط النســاء املتعلــات والناشــطات .هــذا
الدعــم النســوي الشــعبي ســيكون اخلطــوة األوىل لتصبــح أولويــة املصاحلــة
املجتمعيــة أولويــة جمتمعيــة وليســت نخبويــة فقــط ،وهــذا ســيكون لــه تأثــره
عــى الســاحة الفلســطينية.
·رضورة توثيــق كافــة االنتهــاكات والشــهادات بأصــوات تروهيــا النســاء اللوايت
تعرضــن لالنتهــاكات فــرة االنقســام مــن كال طــريف االنقســام ،ومــن اللــوايت
مــا زلــن جمروحــات ويعانــن الفقــدان واإلمهــال مــن املجتمــع واملســؤولني.

·توثيــق نــاذج مبــادرات شــبابية ونســوية هادفــة إىل تعزيــز الســلم األهــي
واملصاحلــة املجتمعيــة.
·متابعــة أنشــطة وفعاليــات وجهــود املجتمــع املــدين يف تعزيــز الســلم األهــي
ونــر ثقافــة التســامح.
·رضورة إبــراز وزيــادة املســاحة اإلجيابيــة التــي تقــدم النمــوذج اإلجيــايب ،ســواء
كان فرديــا أو مؤسســيا أو عائليــا ،يف اإلعــام بــا يتعلــق باملصاحلــة املجتمعيــة،
79

السالم النسو ّية  -فلسطني 2016
مائدة ّ

فطغيــان الســلبيات مــن شــأنه تعزيزهــا وزيادهتــا ،وكــي ال تكــون النــاذج
اإلجيابيــة للمصاحلــة املجتمعيــة وكأهنــا ال يمكــن تكرارهــا ،وأهنــا الشــاذ عــن
القاعــدة ،لذلــك يتوجــب العمــل بطريقــة عكســية لتعزيــز اإلجيــايب والتخفيف
مــن الســلبي.
·توثيــق كل تدخــات النســاء ،ســواء اللــوايت عانــن مــن جــراء االنقســام ،أو
الناشــطات يف جمــال الســلم األهــي ،والرتكيــز عــى مــا هــو غــر مرئــي وال
هتتــم بــه وســائل اإلعــام يف زمحــة القضايــا السياســية.
·توثيــق كتابــات اإلعالميــات واإلعالميــن والكاتبــات والكتــاب التــي تعــزز
مــن حتقيــق املصاحلــة املجتمعيــة ،وتعكــس يف مضموهنــا احلــس الوطنــي
اإلنســاين لتحفيزهــم وإرشاكهــم يف كافــة اجلهــود الداعمــة.
·تســليط الضــوء عــى الدراســات واألبحــاث والتحليــات اهلادفــة إىل متكــن
آليــات املســاءلة املجتمعيــة وآليــات العدالــة االنتقاليــة ،ومــن املمكــن مجــع
كافــة املؤلفــات املقــروءة واملســموعة واملرئيــة يف تأســيس قنــاة يوتيــوب ضمــن
موقــع إلكــروين 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 عــى التواصــل مــع كافــة فئــات
املجتمــع الفلســطيني ،واحتضــان القضايــا الفرديــة املتأثــرة واملتــررة مــن
حالــة االنقســام الســيايس ،وحتفيــز ثقافــة املناظــرات بــن الشــباب واملســؤولني
يف قضايــا الســلم األهــي ،إضافــة إىل تعزيــز حقــوق املــرأة واملشــاركة السياســية
يف كافــة جلــان املصاحلــة الفلســطينية ،وثقافــة التســامح واحــرام الــرأي والرأي
اآلخــر.
·تقديــم إســراتيجية عمــل اجتامعيــة تضــم كافــة الربامــج والتدخــات التــي
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مــن شــأهنا إعــادة اللحمــة للصــف الوطنــي ،مــن خــال احلركــة النســوية
واملؤسســات النســوية ،والضغــط عــى طــريف االنقســام للعمــل عــى تنفيذهــا
للوصــول إىل املصاحلــة املجتمعيــة والوطنيــة.
·ال بــد مــن العمــل اجلــاد املتواصــل لتعزيــز دور جلنــة املصاحلــة املجتمعيــة ،ملــا
هلــا مــن أثــر كبــر يف إرســاء املصاحلــة املجتمعيــة؛ مــن أجــل تعزيــز وحــدة
الصــف الوطنــي ووحــدة النســيج االجتامعــي الفلســطيني ،وتعزيــز قيــم
العدالــة االجتامعيــة والتســامح والســلم األهــي.
·فيــا يتعلــق بوســائل اإلعــام عــى اختالفهــا ،مــن الــرورة إرشاكهــا يف تبنــي
خطــاب إعالمــي حمايــد يغلــب املصلحــة الوطنيــة املجتمعيــة عــى املصالــح
احلزبيــة ،وإعــادة تثبيــت مفاهيــم املواطنــة واهلويــة الفلســطينية ،والرتكيــز عــى
مركزيــة القضيــة الفلســطينية والتحــرر مــن االحتــال اإلرسائيــي .فاملجتمــع
الفلســطيني يف حالــة مــن اإلقصــاء عــن الصــورة السياســية احلقيقيــة ،لــذا
يتوجــب إرشاك رؤســاء التحريــر والقائمــن عــى السياســة التحريريــة يف
وســائل اإلعــام إلمتــام وثيقــة إعالميــة ،أو مدونــة ســلوكية ،يتــم التوقيــع
عليهــا؛ تتعهــد بااللتــزام بأخالقيــات املهنــة اإلعالميــة ،وتغليــب مصلحــة
الوطــن عــى أي مصالــح حزبيــة أخــرى ،والتأكيــد عــى حريــة الــرأي والتعبري،
إىل جانــب العمــل عــى توفــر بيئــة إعالميــة مواتيــة لالهتــام بقضايــا املواطــن
ودور النســاء غــر املرئــي يف احلفــاظ عــى النســيج االجتامعــي ،ورضورة
عكــس التنــوع الثقــايف للنســاء يف كافــة املجــاالت.
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السياسي واحلوارات الوطن ّية واملصاحلة املجتمع ّية
دور املرأة يف النّظام
ّ

تعقيب
ريم فرينة

ورقــة الزميلــة هدايــة شــمعون شــاملة وكاملــة فيــا يتعلــق بــدور املــرأة يف املصاحلــة
املجتمعيــة ،وعنــدي بعــض التســاؤالت:
·هل يمكن للنساء بشكل عام أن تشارك؟ أم القليل منهن؟
·تفــرض العدالــة االنتقاليــة وجــود جــو مــن الســام حــول املتصاحلــن؟ هــل
هــذا موجــود؟
· َم ْن ِمن الطرفني مالك ألمره ولقراره ليستطيع التصالح واملساحمة؟

·وجــود االحتــال واســتمراره هــو فعليــا مــن ســبق االنقســام ،فهــل ســيقبل
االحتــال بعمليــة عدالــة انتقاليــة؟
·هنــاك يف الضفــة وهنــا يف القطــاع أولويــات كثــرة ،بيئيــة ،صحيــة ،اقتصاديــة،
والعديــد منهــا ممــا خلفــه االنقســام عــر الســنوات املاضيــة ،أيــن تقــع أولويات
احلركــة النســائية مــن هــذا ،وأيــن دور النســاء ،ويف أي قطــاع؟
·كان جيــب أن تســتثمر النســاء اجلهــد والوقــت يف املصاحلــة املجتمعيــة عــى
حســاب العمــل اإلنســاين والصحــي الــذي تؤديــه النســاء وجتمــع عليــه
مؤسســات املجتمــع املــدين يف الضفــة والقطــاع .مــن يمــول هــذه التوجهــات
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والتدخــات ،ومــا هــي مصلحتــه يف ذلــك ،وهــل تتفــق هــذه املصلحــة مــع
أولوياتنــا كنســاء؟
ال تقــف املصاحلــة املجتمعيــة عقبــة أمــام إهنــاء االنقســام ،واملوضــوع ال يقــف عنــد
الشــعب ،بــل تكمــن املشــكلة األساســية عنــد القيــادات .فلدينــا حزبــان متناثــران
ولدهيــا اآلن انقســام انشــطاري.
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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 األمــن 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 الســام 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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