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 السیاسیة" فصائل"وضع المرأة الفلسطینیة في ال
  

زھیرة كمال، وفاء صالح رأفت، خالدة جرار،  سامیة بامیة،ریما كتانة نزال،  ،القادر الحسیني عبد الحضور (مع حفظ األلقاب):
  .لیلي فیضي ي،القاضي، فدوى الشاعر، فجر حرب، محمد المدني، عزمي الشعیب

 
  آآلء كراجة، بیسان أبو رقطي، لمیس الشعیبي، نجوى یاغي. طاقم "مفتاح":

  
  :مقدمة

  
في سیاق مواكبة التطورات  سیاسيدورھا ال فيشھد دور المرأة الفلسطینیة خالل العقدین الماضیین تراجعًا ملحوظًا 

ً ببروز السیاسی االنتفاضة األولى والذي ارتبط بالمد  دورھا النضالي فية الراھنة التي تشھدھا الساحة الفلسطینیة، علما
 في دورھا الجماھیري، حیث مارست دورھا بكل تفاصیلھ على المستوى الشعبي القاعدي، لذا كان من الضروري مراجعة

 ختیارال الالزمة المتطلبات في والبحث سیاسي ومجتمعي عام إطار ضمن العمل السیاسیة، وضرورة فصائلبال بدءا المجتمع
  لخروج بخطوات عملیة من أجل أخذ حقھا الطبیعي في مواقع صنع القرار السیاسیة.ل السیاق ھذا في التحرك آلیة

  
الحوار والتي تھدف إلى بناء قدراتھن في مجال التي تستھدف القیادات النسویة الشابة،  "مفتاح"ومن خالل برامج 

ضمور في ظھر رص أمامھن للتدرج في المناصب القیادیة بجاھزیة وكفاءة، لعمل السیاسي وإتاحة الفوالجدل والبعد المعرفي ل
   المعرفة السیاسیة لدى ھذه الفئات، مما انعكس على تراجع دور النساء داخل الفصائل السیاسیة. 

  
  النقاش: 

  
  تراجع المستوى الثقافي والسیاسي

  
وعدم وصولھا إلى مواقع صنع  سابقًا كان اعم الفلسطیني المجتمع في المرأة دور في انحسار عواملساھمت عدة 

وذلك مرده لحالة اإلحباط الموجودة بین األوساط  ،السیاسیة فصائلعن المشاركة في ال /اتمن أھمھا عزوف الشباب القرار،
المستوى  وخاصة الیساریة منھا، نتیجة لغیاب دور النخب على فصائللل األیدیولوجيالشابة، الذین رؤوا تراجعًا للوعي النسویة 

ذا ما یفسر قبولھا الشعبي التي ترفع الشعار الدیني مثل حماس والجھاد اإلسالمي، وھ فصائلالشعبي الجماھیري، بعكس ال
  الواسع، وُیترجم في االنتخابات. 

  
وقد بات واضحًا تراجع المعرفة السیاسیة العامة للجیل الشاب، ویشترك في تحمل المسؤولیة عن ذلك المجتمع المدني 

، لذا البد من الخروج من حالة التشویھ السیاسي والفكري /اتالسیاسیة باإلضافة إلى المسؤولیة الفردیة للشبابفصائل وال
في المجتمع، للخروج بإطاللة وذلك لمواجھة الممارسات الدینیة واألصولیة ومحاربة حالة التدني المعرفي ومخاطبة الوعي، 

  ا یتأتى من أجل جسر الھوة المفاھیمیة بین القیادات والشباب على مستوى القاعدة.على القضایا العصریة والحداثیة، وھذ
  

وفي ظل تراجع المعرفة السیاسیة والثقافة العامة بمجمل التطورات على الساحة الفلسطینیة والعربیة واإلقلیمیة لدى 
وإعداد القادة للمجتمع، وفي ذات السیاق فإن  السیاسیة مواجھة دورھا إزاء ذلك برفع الوعي فصائلالجیل الشاب، یتعین على ال

، كما یتعین مراقبة المسیرة التعلیمیة في كة من أجل تغیر المناھج الدراسیةعلى المسؤولین والمجتمع المدني خوض معر
  المدارس لضبط حالة التردي الثقافي والتوعوي الحاصلة في المجتمع الفلسطیني.
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  لمختبر الوطنيوا الفصائل األدوات التنفیذیة لدى

  
ن تقلص مسألة العمل السیاسي وانحصارھا في ید القادة بعیدًا عن الممارسة العملیة على األرض بمشاركة إ

لم تطور أدواتھا وآلیات عملھا  فصائلأن ال كما، فصائلعن االنضمام للوالنساء ساھم في العزوف لدى الفئة الشابة  /اتالشباب
األطر ، ناھیك عن أن /اتھا مع الشباب، ففقدت قنوات تواصلالمختلفة على المستوى السیاسيالمراحل بما یتواكب مع متطلبات 

حصر ت اولكنھ ھاظھر وجودطور الفكر الجمعي لدى المرأة، فھي تالسیاسیة بما فیھا األطر النسویة معزولة عن بعضھا، وال ت
  ثناء حاالت قلیلة.مواقع صنع القرار على المستوى السیاساتي، باست بعیدًا عنمشاركتھا 

  
یتزاحمون على  ھناك  كان الذكور فصائلوفي الوقت الذي تم فیھ اختزال دور المرأة على اللجان الصغیرة في ال

، بما ال یترك لھا مكانًا باستثناء تراجعت مشاركة المرأة ، ونتیجة لذلكالسیاسیة القیادیة في المجلس التشریعي وغیره المواقع
م من أجل وھنا تجلت الحاجة الملحة إلعادة تحدید المفاھیلیة في التمثیل رغم وجودھا الواسع في القاعدة، أق تشكللذا  ،الكوتا

تعزیز حقھا في خلق القیادات النسائیة، و فصائلالصنع القرار، وضرورة إحیاء الدور الذي كانت تلعبھ تمكین المرأة في مواقع 
  .بالترشح والوصول

  
، داخلیةفي مشاكلھ ال فصیلفقد غرق ال ،ةالمتردی السیاسي فصیلال ةلسیاسي یعكس حالا فصیلفي ال إن وضع المرأة

معظم قادتھ من التعبئة الجماھیریة إلى العمل المؤسسي، لذا فاإلطار لم یعد موحدًا وكذلك الھدف، األمر الذي أوجد  دور وتحول
ضعف، وھذا یفضي إلى الحاجة للعمل على الخطاب حالة من التشویش كانت ضحیتھ المرأة والشباب باعتبارھما الحلقة األ

تمكین ذاتھا بأن تكون قادرة على  العمل على تمكین المرأة على ثالثة أصعدة، ، وضرورةفصائل السیاسیةاالجتماعي في ال
  .وتمكینھا من عملیة الوصول ،التمكین الجماعي ،اتخاذ القرار

  
 الكرامةباب مقاومة االحتالل مثل باب الشمس والعمل الوطني و ممارسةمبادرات شبابیة لعلى الصعید الشعبي ھناك 
وكل القوى والفصائل السیاسیة دعم ھذه  لفصائل، ومطلوب من افي المرحلة القادمة والمناطیر وغیرھا، یجب أن تعزز

  إبراز دور الشباب والنساء من خاللھا.المبادرات الشعبیة و
  

  التوصیات: 
  

، من أجل إحیاء الدور الذي تلعبھ الفصائل في خلق قیادات نسویة في مواقع صنع وضع إطار مفاھیمي محدد ضرورة .1
 القرار.

ءھم وإعطائھم مساحة لممارسة دورھم، السیاسیة خلق قنوات جدیدة للتواصل مع الشباب/ات واحتوا فصائلعلى ال  .2
  اھنة.ظروف الرمتطلبات المع  یتواءمبما  لدیھا طویر وتصویب األدوات واآللیاتمن خالل ت

توحید الخطاب الفلسطیني بعیدًا عن التلعثم الذي ینعكس على مناحي مختلفة من الحیاة الفلسطینیة، وإعادة توجیھ  .3
  البوصلة للخروج من حالة الضبابیة التي یعیشھا الشعب الفلسطیني.

 المجتمع الفلسطیني. إعادة إحیاء المختبر الوطني كمساحة للممارسة الشباب/ات دورھم الطبیعي كفاعلین ومؤثرین في .4
 فصائلبین القیادات والنخب السیاسیة في ال واستنھاض كامل القوى من أجل جسر الھوة یجب العودة للبعد الشعبي، .5

  ین الشباب في القاعدة الجماھیریة.وب
  


