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  "فتح أبواب المشاركة أمام المرأة الفلسطینیة الشابة داخل األحزاب السیاسیة" 
      

  .مال حمد، أحمد الغلبان، أمال حمدولید العوض، اكت ):مع حفظ األلقاب(  الضیوف

  الغول.شادیة  :طاقم مفتاح

   مقدمة

ب والمرأة في مراكز صنع القرار من الموضوعات الھامة التي یعتبر موضوع مشاركة الشبا
تلقى حدیثًا واسعًا في ظل حالة التھمیش التي یعانون منھا، سواء فیما یتعلق بالمشاركة الفاعلة 

وحزبیًا، األمر الذي یتطلب تغییر الصورة النمطیة لصالح تعزیز مشاركة القیادات  ،وطنیًاسیاسیًا، 
فیھا، ومن ھذه الفرضیة عقدت مفتاح ھذا اللقاء  نجداتویفي كل الھیئات التي  النسویة كفاعل أساسي

إلزالة أو تخفیف حدة العقبات التي تواجھ  تطالب جاھدةقیادات نسویة مع قیادات حزبیة وبحضور 
إقرار جملة من التوجھات العملیة التي یمكن طریقھن ووصولھن لمراكز صناعة القرار، من خالل 

  .األحزاب التي تنتمي إلھا النساءلمراكز صناعة القرار بداخل  ھنمستقبًال وصوللھا أن تفعل 

   اإلطار العام

بات فقد لما كانت المرأة والشباب یمثالن الشریحة األكبر من بین شرائح المجتمع الفلسطیني، 
حطات، وفي كل الم القرار اتخاذمن الضروري إفساح المجال أمامھم لكي یتبوءوا مكانھم على سلم 
الحدیث  السیما عندمن المشھد  نظرًا ألنھ من غیر المنطق أن یستبعد المجتمع نقاط وعناصر قوتھ

عن العدالة والتنمیة، ولھذا فإنھ آن األوان لتغییر النھج القائم والمتبع لجھة تقدیر المرأة والشباب، 
من باب تحریك الماء أو المؤسسة أو الحكومة، الفصیل سواء على صعید  الفاعلوتعزیز حضورھم 

وصوًال للمشاركة الفاعلة المتصلب، لفلسطیني كد، وضح الدماء الجدیدة في شریان المشھد ااالر
  والحقیقیة .

   النقاش

تاریخیًا لقد كان للمرأة الفلسطینیة دور طلیعي إلى جانب الرجل في كل محطات النضال 
في المشاركة على الساحة الفلسطینیة وفي كل  قطعت شوطًا كبیرًا ھاأنفإننا نعتقد ب ،الوطني، وحالیًا

وأن ھذا األمر أوًال فھي موجودة في كل دوائر صناعة القرار بمؤسساتنا الفلسطینیة، المیادین، 
وأخیرًا یحسب لصالح القیادة الفلسطینیة التي تؤمن كل اإلیمان بأھمیة ودور مشاركة المرأة والشباب 

لقفزات اإلیجابیة التي قفزتھا المرأة الفلسطینیة قیاسًا بمدى على الصعد كافة، وھو ما یتضح من ا
 ىھذا الدور ما زال منقوصًا وال یرق ، ولكن بالتأكیدھااتفي مجتمع مشاركة المرأة العربیة سیاسیًا

نحن نتطلع لمشاركة نسویة أكبر وأكثر فاعلیة و لدرجة تطلعاتنا وتطلعات المرأة والشباب ذاتھم،
اتخذنا وعلى ھذا الصعید قد في المجتمع، وعلیھ فإننا  حجم شریحتھماسب مع وبما یتنمستقبًال 

النساء في كل الھیئات القیادیة ومشاركة مفادھا رفع نسبة تمثیل الفصائل خطوات عملیة مھمة داخل 
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خالل فرض  منأو على الصعید الوطني الفصائلي الصعید  ىوفي كل االستحقاقات القادمة سواء عل
، من خالل اعتماد قانون ملزم للجمیع لمشاركتھن، وعلى أمل بزیادتھا مستقبًالحد األدنى نسبة تمثل ال

بأن تتمسك بحقھا وأن توعي نفسھا، وأن تخرج من من المرأة ذاتھا نضاًال مستمرًا  ھو ما یتطلبو
  .القیادیةوصوًال لمشاركة أكبر في كل المحطات دائرة التھمیش الذاتي لدورھا 

  األحزابالتنفیذیة لدى اآللیات العملیة 

رات على الساحة الفلسطینیة تغیمالھذه وسط كل زالت الرؤیة ضبابیة والمشھد ھالمي ما 
بما یواكب متطلبات ا لم تعدل في برامجھفي أدواتھا وكثیرًا الفلسطینیة لم تغیر فالفصائل ، والعربیة
تنا ومجتمعنا، وبما ینسجم مع تطلعات واحتیاجات الحالیة والتحدیات التي تعاني منھا قضی المرحلة

 الكبار،وحصر العمل السیاسي في ید  ھمإقصاءحدة األمر الذي زاد من ابة الشالقیادات النسویة و
، وما زالت في كل مراحل النضال التاریخي المختلفة ت حاضرةكان رغم أن القیادات النسویة والشابة
وتغییر النظرة السائدة بنظرة أخرى قائمة  ،تاح على المرأة والشبابلذا فإن المطلوب آنیًا إعادة االنف

أردنا الخروج من واقعنا الغابر إلى المستقبل المشرق بأمان، من  ھذا إنعلى الحقوق واالحترام، 
واألصولیة  المارقةتغیرات الحاصلة في المجتمع، ومواجھة الممارسات ممع الالجاد التعامل خالل 

معالجة حالة لألحداث من شأنھا  تبصرةبإطاللة مو إلستراتیجیة تعزیزیة لألدوار وصوًال، لمتنامیةا
 .ي عروق الحالة الفلسطینیة برمتھاوالتشظي وضخ دماء جدیدة ف رھلالت

   التوصیات

مطالبة مؤسسات المجتمع المدني بأخذ دور أكبر في عملیة تثقیف المرأة ورفع وعیھا بأھمیة  - 1
سیة، كونھا تمثل الشریحة األكبر في المجتمع، وال یستقیم األمر مشاركتھا في الحیاة السیا

 استبعادھا من المشھد .
، المرأة الفلسطینیة مقصرة بحق ذاتھا، وھي من تغیب نفسھا دونما مبرر ( التراجع الذاتي ) - 2

 .لھذا فعلیھا أن تتحلى بنفس أطول السیما عند الحدیث عن المشاركة الفاعلة 
نوني أو قانون یشجع مشاركة النساء الفاعلة في الحیاة السیاسیة سواء ضرورة إقرار نظام قا - 3

، ویجبر كل الھیئات بإشراك المرأة بنسبة تالءم شریحتھا الفصائليعلى الصعید الوطني أو 
 في المجتمع .

، والشباب الفاعلة تغییر الحاضنة الثقافیة والمجتمعیة التي تحد من مشاركة المرأة ىالعمل عل - 4
 الغرض.صمیم برامج مخصصة لھذا من خالل ت

استعادة الحیاة الدیمقراطیة وإنھاء عملي لالنقسام وتجدید العقد االجتماعي ما بین المواطنین   - 5
 .یمقراطیة تشارك فیھا النساء بقوةومؤسسات القیادة من خالل انتخابات فوریة د

لعوائق والعقبات من أمام بإفساح المجال أكثر للنساء وإزالة امطالبة عملیًا السیاسیة الفصائل  - 6
في االختیار بعیدًا عن نھج شفاف وواضح  ھاإتباعالتي تحول دون وصولھا، إضافة إلى 

 التبعیة والمحسوبیة والواسطة والتصنیفات .
ضرورة تأسیس حالة جدیدة من العالقات القائمة على االحترام والتقدیر للكوادر والكفاءات  - 7

والسلطة األبویة التي تصب في والوصایة  لةالمجامیاسات سبدًال من السیما النسویة منھا، 
  خانة تھمیش النساء واالنتقاص من مشاركتھن كفاعالت .


