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مت إعداد هذه الدراسة بدعم من صندوق املساواة بني اجلنسني/هيئة األمم املتحدة
للمرأة ضمن برنامج تعزيز مشاركة املرأة في احلياة السياسية واجملتمعية .هذه الدراسة
ال تعبر عن وجهة نظر صندوق دعم املساواة بني اجلنسني ،أو هيئة األمم املتحدة للمرأة
أو أي من هيئات األمم املتحدة.
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شكر وتقدير
ينتهز احتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي  /االدارة العامة للعالقات العامة واملشاريع الفرصة ليضع بني أيديكم هذه
الدراسة البحثية التي تركزت حدودها اجلغرافيا في مواقع عديدة من قرى وبلدات فلسطينية في محافظة رام الله
والبيرة ومحافظة جنني ،في سعي حثيث يهدف الى التعرف على واقع مشاركة املراة واملعوقات التي تواجهها في احلياة
السياسية واجملتمعية في السياق الوطني العام وفي التجمعات العشر احمللية املستهدفة ضمن برنامج «تعزيز مشاركة
املرأة الفلسطينية في احلياة السياسية واجملتمعية».
ولم تكن هذه الدراسة لتنجز بهذا املستوى من النجاح لوال اجلهود املبذولة من قبل فريق البحث ابتداء من احمللل االحصائي
والباحثات امليدانيات وانتهاء بطاقم عمل شركة كالكيت لالعالم لكل اجلهد الذي بذلوه الجناز هذه الدراسة ،فلم يتوانوا
على تقدمي أفضل ما لديهم حرصا على التميز في العمل ،االمر الذي يتطلب منا التوجه بكلمات الشكر والتقدير اليهم
والى كل من ساهم بهذه الدراسة سواء باالفكار او النقاش او التفاعل في مختلف مراحل الدراسة البحثية بدء مبرحلة
التخطيط ،وجمع البيانات ميدانيا ،وانتهاء بالتحليل واخلروج باالستخالصات والتوصيات.
وال نستثني من الشكر فريق احتاد جلان املراة للعمل االجتماعي وعلى راسهم رئيسة االحتاد السيدة ربيحة ذياب
الهتمامها ووضع جهودها والكادر في تيسير مراحل الدراسة ،وينطبق هذا على ادارة ومنسقي البرنامج ،كما نتقدم
بشكرنا لكل من مت مقابلته ولم يبخل /تبخل علينا باعطائنا الوقت الكافي لالجابة على االستمارة او املشاركة وبفعالية
مبجموعات النقاش البؤرية ،فما جاء من امليدان هو مصادر املعلومات االولية التي بنيت وانتجت املعرفة وفقا الرائهم /
هن وافكارهم/هن فكل االحترام والتقدير.
كما ونتقدم بجزيل الشكر جلميع ممثلي املؤسسات الرسمية واالهلية واملنظمات القاعدية وعضوات اجملالس احمللية
واالطر النسوية واالحتاد العام للمراة الفلسطينية واعضاء وعضوات اجمللس التشريعي على ما قدموه من اهتمام
وتعاون كبير الجناز هذه الدراسة فلم يبخلوا بايفادنا بخبراتهم وجتاربهم في موضوع الدراسة وفي مقتدمتهم صندوق
دعم املساواة بني اجلنسني فلوال دعمه ومتويله لم جتد هذه الدراسة النور.

.

الباحثة
أشذى عودة

3

4

دراســــــــــــة بحـــثــيـــة حـــول
مشاركة المرأة السياسية والمجتمعية

فهرس احملتويات
ملخص الدراسة .

6

القسم االول

12

املقدمة

12

منهجية الدراسة .

16

القسم الثاني

18

االدبيات والدراسات السابقة.

19

عرض وحتليل البيانات

42

القسم الثالث

88

االستنتاجات والتوصيات .

89

املعيقات ،الفرص واملبادرات.

95

القسم الرابع

100

املالحق

101
102

املراجع.

5

ملخص الدراسة
تهدف هذه الدراسة والتي هي جزء من برنامج يتم تطبيقه من قبل احتاد جلان املراة للعمل االجتماعي بعنوان « تعزيز
مشاركة املراة الفلسطينية في احلياة السياسية واجملتمعية» وبتمويل من صندوق دعم املساواة بني اجلنسني /هيئة االمم
املتحدة للمرأة الى التعرف على واقع مشاركة املراة الفلسطينية في احلياة السياسية واجملتمعية في السياق الوطني
العام وفي التجمعات العشر احمللية املستهدفة في محافظة جنني ومحافظة رام الله والبيره بشكل خاص ،وذلك من
خالل الوقوف على أهم املعوقات والتحديات وكذلك الفرص املتاحة لدى النساء على مستوى التجمعات احمللية مبا يعزز
من فاعلية املشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية ومدى قدرتها على التغيير اجملتمعي .كما تهدف هذ الدراسة الى
اخلروج بافكار لتدخالت ومبادرات قابل تنفيذها واستثمارها من قبل جميع الشركاء واملهتمني واملؤسسات النسوية
والقاعدية واجملالس احمللية واملمولني وغيرهم.
وتكمن أهمية الدراسة في أنها قد تكون االولى من نوعها في التعرف على توجهات املواطنني/ات في اجملتمعات احمللية
املستهدفة وعضوات اجملالس واملؤسسات القاعدية والنسوية ناهيك عن مسئولني /ات االحزاب السياسية والوزارات
واالحتاد العام للمرأة الفلسطينية وغيرهم من املؤسسات االهلية على املستوى الوطني العام ،ومبا ان التوجه للمجتمعات
احمللية بات ضروريا التعرف على أراء وتوجهات عضوات اجملالس احمللية كنموذج مشارك في احلياة السياسية
واجملتمعية في التجمع مبا يفضي الى التعرف العميق على واقع مشاركة املراة السياسية واجملتمعية واملعوقات التي
تواجهها والفرص املتاحة الستثمارهاعلى املستوى الوطني واجملتمعات احمللية.
ولتحقيق االهداف املرجوة من الدراسة مت اعتماد منهج البحث الوصفي التحليلي ،حيث مت استخدام ادوات البحث
الكمي عبر استمارة مصممة حتتوي على مجموعة من االسئلة التي تعكس مؤشرات تصب في اهداف الدراسة واسئلتها
الرئيسية والفرعية وهذه االستمارة جمعت ميدانيا من قبل الباحثني/ات عبر مقابالت فردية في التجمعات اخملتارة
ووفق العينة العشوائية التي مت سحبها احصائيا والتي وصلت الى  300وكانت نسبة ارجتاع االستمارات  ،%98حيث
مت توجيه االستمارة الى افراد اجملتمع احمللي في التجمعات قيد البحث للتعرف على توجهاتهم نحو مشاركة املرأة
السياسية واجملتمعية ،وهي كاالتي:
االسئلة الرئيسية:

•ما هو واقع مشاركة املراة السياسية واجملتمعية على الصعيد الوطني العام وعلى صعيد اجملتمعات احمللية ؟
•ما املعوقات التي تواجه املراة في احلياة السياسية واجملتمعية على الصعيد الوطني/اجملتمعات احمللية؟
•ما الفرص املتاحة واملمكنة القابل استثمارها لتعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية في التجمعات احمللية؟
•ما املبادرات القابل القيام بها على الصعيد الوطني /اجملتمعات احمللية مبا يعزز مشاركة املراة في احلياة السياسية
واجملتمعية؟
•ما توجهات اجملتمعات احمللية نحو مشاركة املراة السياسية واجملتمعية وتقيمهم ملدى املشاركة ونوعها؟
االسئلة الفرعية
•ما اهمية مشاركة املراة السياسية واجملتمعية بوجهة نظر اجملتمعات احمللية ؟
•الى اي مدى يوجد فروق جندرية في املشاركة في احلياة السياسية واجملتمعية في التجمعات احمللية ؟
•الى اي مدى يوجد فروق في توجهات افراد اجملتمع احمللي نحو مشاركة املراة السياسية واجملتمعية مبتغير
اجلنس،االنخراط والتطوع واالستفادة من البرامج املعززة ملشاركة املراة السياسية واالجتماعية (مثل برنامج احتاد
جلان املراة للعمل االجتماعي) ؟
•ما نوع مشاركة املراة السياسية واجملتمعية في التجمعات احمللية وفعاليتها؟
•ما دور اجلهات الرسمية ومؤسسات اجملتمع املدني ،االحزاب السياسية في تعزيز مشاركة املراة السياسية
واجملتمعية ؟
•ما اشكال تعزيز املشاركة السياسية واجملتمعية التي تبذلها اجملالس احمللية واملؤسسات القاعدية والنسوية واالطر
النسوية وغيرهم في التجمعات احمللية ؟
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•مدى فعالية وتقبل اجملتمعات احمللية لعضوات اجملالس في التجمعات؟ (كنموذج مشارك في احلياة السياسية
واجملتمعية)؟
•ما املعيقات التي تواجه عضوات اجملالس احمللية في اداء دورهن في اجملالس ضمن التجمعات احمللية ؟
واستخدمت الطرق الكيفية عبر عقد عشرة مجموعات نقاش بؤرية مركزة في التجمعات احمللية (مجموعة في كل
جتمع) ،والذي شملت رجاال ونساءا مثلوا قطاعات مختلفة في العمل او املؤسسات القاعدية او االطر النسوية واالندية
واجلمعيات ومبشاركة من الفئة الشابة ،وممن استفادوا من برنامج احتاد جلان املراة للعمل االجتماعي(  82مشارك/ة
 54نساء و 28رجال) .وفي ذات السياق عقدت مقابالت شبه منتظمة مع عضوات اجملالس احمللية (عضوة في كل جتمع)
كنموذج للمشاركة السياسية واجملتمعية على املستوى احمللي للتعرف على جتربتهن ،اسبابهن في االنخراط في اجمللس،
دورهن وفعاليتهن السياسية واجملتمعية والعقبات التي تواجههن وغيرها من االسئلة .وعلى املستوى الوطني العام ايضا
عقدت  16مقابلة شبة منتظمة مع مسئولني/ات في القيادة الرسمية من الوزارات واجمللس التشريعي ومنظمة التحرير
الفلسطينية ،مؤسسات اجملتمع املدني وكذلك االحزاب السياسية واالطر النسوية التابعة لها وكذلك مسئول صندوق
دعم املساواة بني اجلنسني /هيئة االمم املتحدة للمرأة ،بهدف تقييم مشاركة املراة السياسية واجملتمعية ،الدور الذي
يقومون به لتعزيز مشاركة املراة والتعرف على املعيقات والفرص من وجهة نظرهم/هن.
وقد جاءت الدراسة بعدد من االستنتاجات ضمن احملاور الثالث الرئيسية واملتمثلة باجملتمع احمللي ،عضوات اجملالس
والناشطني/ات سياسيا واجتماعيا وكان من أبرزها ما يلي:
.1

1مستوى مشاركة اعضاء اجملتمع احمللي في احلياة السياسية واجملتمعية:

رغم انه تقع على عاتق االحزاب التنشئة والتنمية السياسية واحلشد لكسب عضوية االنتماء للحزب اال انه تبني انه
ضمن التجمعات املبحوثة ان  %44فقط لديهم انتماء حلزب سياسي والنسبة املتبقية ال تنتمي الي حزب ،وسجل الذكور
نسبة اعلى لالنتماء السياسي عن االناث وبقارق  .%23ونوع االنتماء كان له تاثيره وفق اجلنس فالذكور لديهم انتماء
بنسبة اعلى (اعضاء فاعلني) في حني ارتفعت نسبة االناث عن الذكور كمؤازرات .تاريخيا االحزاب السياسية والفصائل
الفلسطينية هي حيز مهيمن عليه من قبل الذكور وقد تاكد في الدراسة بنسبة االنتماء السياسي كعضو هي اقل لدى
االناث وهي اعلى كمؤازرة مما يقلل فرص تقدمها في احلزب الذي تؤازره .وكان مستوى التعليم يلعب دورا في االنتماء
السياسي فكلما زاد مستوى التعليم زاد االنتماء السياسي فوصل عند حملة البكالوريس  %53واملاجستير  %50واقلها
 %37لدى من حصلوا تعليما مبستوى توجيهي فاقل .اال ان ارتفاع مستوى التعليم يكون فيها العضو/ة مؤازا او مؤيدا
بنسبة اعلى من عضو/ة فاعل.
رغم ان مؤسسات اجملتمع املدني من مؤسسات وجمعيات ونقابات واحتادات هي متارس عمل سياسي وتدخل ضمن
السياسة الغير رسمية قوامه العمل الطوعي ،فقد تبني ان نسبة  %47فقط متطوعون/ات فيها فقط ولم توجد فروق
جدية وفق اجلنس ،وان اختلفت وفق الفئة العمرية وكانت االعلى لدى الفئة  49-40بنسبة  %59وشكلت الفئة الشابة
( )29-18ما نسبته  %47مما يدلل ان اكثر من نصف الفئة الشابه تعزف عن العمل الطوعي وهذا يضع حتدي وسؤال في
قدره مؤسسات اجملتمع املدني في جذب واستقطاب العنصر الشبابي .وما زال الدور االجنابي ويضاف اليه االنتاجي
للالناث املتمثل بااللتزامات العائلية واالنشغاالت وعدم وجود الوقت اسبابا لعدم التطوع (الدور اجملتمعي) بنسبة %47
بينما الذكور بنسبة  %58ليس لديهم اهتمام او االنشغاالت وعدم وجود وقت التطوع .واكد على ذلك ايضا جميع من
مت مقابلتهم قيد الدراسة .ان عامل الثقافة اجملتمعية بالنسبة للذكور واالناث لم يكن سببا رئيسيا بارزا لعدم التطوع
حيث وصل الى  %3.3لدى ا الناث و %2.7للذكور .ان هذا يدلل ان هناك قبول للتطوع في هيئات العمل االهلي على
مستوى التجمعات وهذا عكس املتوقع وفق ما اوردته االدبيات ان الثقافة اجملتمعية والعادات والتقاليد حتد من مشاركة
املراة العامة والسياسية .ورغم ذلك تبني انه وفق الفئة العمرية ومتغير اجلنس تكون القيود اجملتمعية والثقافية اشد
على الشابات التي ترتبط ثقافة املشاركة العامة باالختالط والتنقل واحلركة الغير محبذة وتخوف االهل على بناتهم من
االيذاء والتحرش.
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.2

2املوقف والتوجهات من مشاركة املراة السياسية واجملتمعية

ان النتائج تبني ان قبول مشاركة النساء في احلياة السياسية الرسمية عالية لدى التجمعات قيد الدراسة بنسبة %90
ما بني مؤيد/ة ومؤيد/ة متاما وكانت اقل قليال في مجال السياسية الغير رسمية وقد تكون لتجارب وجود النساء في
اجملالس احمللية والتشريعية وعمل املؤسسات واحلركة النسوية على نظام الكوتا خلق حالة جديدة في التجمعات عملت
على تغيير في النظرة اجملتمعية نحو وجود النساء في مثل هذه املواقع.
ضعف االهتمام بالشباب وتنميتهم وتنشئتهم سياسيا وفي مضمار حقوق املواطنة القائمة على املساواة وعدم التمييز
على اي اساس ،وفي ظل تراجع االحزاب السياسية ترتفع نسبة املعارضني ملشاركة املراة السياسية الرسمية والغير
رسمية بني اجليل الشاب ( 28-18عام) عن بقية الفئات العمرية االخرى (وكانت اعلى بني الذكور) االمر الذي يتوجب
التنبه له وااللتفات لهذه الفئة الهامة التي تشكل نسبة واسعة من السكان فاجملتمع الفلسطيني مجتمع فتي.
ان القرب من موقع القرار السياسي جغرافيا يزيد من فرص املشاركة وفي الفرص املتاحة وفق ما جاء باالديبات اال ان
جتمعات محافظة جنني رغم بعدها عن موقع القرار السياسي واملدينة التي تتمركز فيها القوى السياسية واملؤسساتيه
ايدوا مشاركة النساء باحلياة السياسية الرسمية والغير رسمية بنسبة اعلى من جتمعات م .رام الله وايضا لم يسجل
احدا انه معارض /ة بشدة وقد مت تدوينه لدى جتمعات محافظة رام الله.
وان مستوى التعليم من شانه ان يغير في العقلية الثقافية وفي التوجهات بايجابية نحو مشاركة املراة السياسية فبينت
النتائج كلما زاد مستوى التعليم بكالوريس فاعلى كلما زادت نسبة التاييد ملشاركة املراة السياسية فقد وصلت نسبة
التاييد متاما لدى حملة املاجستير  .%100ويفترض ان التربية احلزبية ان تقدم منوذجا متقدما عن املراة وحقوقها
وغالبية الفصائل الفلسطينية للمراة مكانه في ادبياتها اال ان النتائج بينت ان االنتماء السياسي ال يشكل تاثيرا عاليا
حول موقف حق املراة في املشاركة السياسية مقارنة ممن ليس لديهم انتماء سياسي ( النسبة كانت  %93.2و%87.3
على التوالي) وهذا يبني وضعية وموقف التربية احلزبية من املراة التي مترر الى اعضائها ،فعمليا املنتمي والغير منتمي
سياسيا تتقارب مواقفهم من مشاركة املراة في السياسة الرسمية مما يعني دور التغيير الثقافي املنشود نحو مشاركة
املراة السياسية ال تاخذ االحزاب السياسية دورا جادا جتاهه في التجمعات في ظل تنامي العائلية والعشائرية وبسط
سطوتها.1
.3

3اهمية مشاركة املراة في احلياة السياسية واجملتمعية

تبني ان اعضاء اجملتمع قيد الدراسة لديهم ادراك باهمية مشاركة املراة كحق من حقوق املواطنة وانها تعزز مبدا املساواة
بنسبة  55.7%و %39.7على التوالي و %35اعتبروا ان مشاركة املراة تساهم في ايصال صوت وراي املراة في القضايا
السياسية واجملتمعية .وكان الرجال لديهم توجه اعلى من النساء على اعتبار مشاركة املراة حق من حقوق املواطنة بينما
النساء ارتفعت النسبة حول ان املشاركة السياسية لها يوصل صوتها .وكلما ارتفع مستوى التعليم كان اعتبار مشاركة
املراة السياسية حق من حقوق املواطنة اعلى وخاصة لدى حملة املاجستير فقد وصلت الى نسبة  %100اما املستويات
االخرى من التعليم (بكالوريس واقل ) فكانت مابني  .%58-%50اما وفق العمر فكلما ارتفع العمر كانت نسبة من اعتبر
مشاركة املراة حق من حقوق املواطنة اعلى ،ومن الالفت للنظر ان اقل االعتبارات والتي دونت نسب مختلفة بغض النظر
عن العمر او اجلنس او التعليم اعتبار ان مشاركة املراة السياسية يعبر عن دميقراطية احلكم ،باستثناء حملة املاجستير
فبنسبة  %50اشاروا انه يعبر عن دميقراطية احلكم .ووفق التجمعات سجلت جتمعات م .جنني نسبا اعلى في كل
االعتبارات الهمية مشاركة املراة السياسية (كحقوق مواطنة ،حتقيق املساوة ،وتوصيل راي املراة ،دميقراطية احلكم)
عن جتمعات م .رام الله ،وانطبق االمر على منهم منتمني سياسيا مقارنة مبن ليس لهم انتماء.

1
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.4

4مستوى مشاركة املراة السياسية واجملتمعية في جتمعات محافظة جنني ومحافظة رام الله
والبيرة

بالرغم من وجود اجملالس احمللية واملؤسسات القاعدية والنسوية واالطر النسائية في التجمعات اال ان ثلثي اعضاء
التجمعات عينة الدراسة ترى مستوى مشاركة املراة في احلياة السياسية والعامة مقبولة نسبيا ،وتدنت النسبة الى 6.7
 %مبستوى مقبول بشكل عالي وكانت النسبة املتبقية ما بني غير مقبولة وغير مقبولة بتاتا  .%16ولم تسجل فروقات
عالية وفق اجلنس ووفق مستوى التعليم فسجلت النسبة االقل حول التقييم االيجابي فوصلت  %50انها غير مقبول ملن
هم حملة املاجستير .اكد هذا االستنتاج ما وصفته مجموعات النقاش البؤرية حيث اعتبروا ان مشاركة املراة ما زالت
دون املستوى املطلوب ولم تتطور الى املستوى الذي يفسح اجملال لها للمشاركة السياسية واجملتمعية بكامل حريتها ومبا
يتناسب مع قدراتها ورغبتها في االنخراط وحتديدا في مجال املشاركة السياسية .ومصدر التباين يتعلق بنشاط ودور
النساء القياديات في التجمع ،مستوى تعليم املراة ،املبادرة الشخصية وروح التطوع واالستفادة من النشاطات وقدرة
املؤسسات بانواعها واملهتمة بتعزيز واقناع جمهور النساء باهمية مشاركتهن.
ان نصف املستجيبون /ات في التجمعات يقيم مشاركة املراة في االحزاب اسياسية بانها ضعيفة والثلث اعتبرها
متوسطة و %1.7فقط اعتبرو مشاركتها عالية .وسجلت فروقا وفق متغير اجلنس فكانت تقييمات الذكور انها ضعيفة
مبقدار نصفهم والثلث يعتبرها متوسطة ،ولم يشير اي احد انها عالية .اما من لديهم انتماء سياسي فكانت تقيماتهم
لالنخرط املراة في االحزاب السياسية اعلى (بنسبة عالية او متوسطة) ممن ليس لهم انتماء سياسي ،وقلت نسبة
تعبيرهم ان مشاركتها ضعيفة او غير منخرطة  .ورمبا يكون السبب بحكم انتمائهم فمعرفتهم واطالعهم على الناشطني
والناشطات سياسيا اعلى من غير املنتمني/يات لالحزاب السياسية .كما ان ان ثلث املستجيبون/ات يشيروا الى عدم
معرفة بوجود اطر نسوية في التجمعات وقد كانت نسبة من ال يعرفون في جتمعات م .رام الله اعلى من جتمعات م.
جنني مما يدل على ضعف الترويج لهذه االطر ونشاطاتها او قلة نشاطاتها بحيث ال تكون مرئية جلمهور اجملتمع احمللي
في التجمعات يضاف اليه قلة اهتمام لدى نسبة من العينة املبحوثة بالعمل العام والسياسي .وقد سجلت النساء معرفة
اعلى بوجود االطر النسوية وكذلك املنتمني سياسيا.
رغم وجود االطر النسوية في التجمعات اال ان انخراطها فيها وفق راي املستجيبون /ات بشكل فاعل شكلت فقط
 %3.3و %28.7بشكل متوسط و %16بشكل ضعيف .وكانت نسبة االناث بتقييمهم انها تنخرط سواء بشكل فاعل او
متوسط اعلى من الذكور ،اما بشكل ضعيف فسجل الرجال نسبة اعلى من االناث .كما ان الترشح واالنتخاب هو حق
كفلته القوانني الفلسطينية لكافة املواطنني نساء ورجال للمجالس احمللية والتشريعية وللرئاسة وهي تعبير عن الوعي
السياسي وممارسة حقوق املواطنة واملشاركة اال ان ثلث اعضاء التجمعات قيموا ان مشاركة املراة في االنتخابات
اخملتلفة بشكل فاعل ،واكثر من النصف بشكل متوسط والثلث بشكل ضعيف .وسجلت النساء ارتفاعا في تقييمها
ملشاركة املراة الفاعلة في االنتخابات بنسبة اعلى من الرجال وتقاربت النسبة بينهم بان املشاركة كانت متوسطة.
كما جاءت الدراسة بعدد من التوصيات بناء على النتائج املتحصلة من البيانات التي مت حتليلها في مساهمة لتطوير
مشاركة املراة سياسيا ومجتمعيا ،مع االشارة الى ضرورة االطالع على التوصيات التي جاءت في منت التقرير وفق حتليل
النتائج .وقد قمنا بتقسيم التوصيات وفق محاور بهدف التخصيص:
.1

1معاجلة معوقات مشاركة املراة السياسية

نوصي الهيئات الرسمية واالهلية واحلركة النسوية بضرورة العمل على التعامل مع جذور املشاكل واملعيقات ملشاركة
املراة السياسية واجملتمعية والتي تقف على راسها العادات والتقاليد والثقافة الذكورية وذلك من خالل صياغة
استراتيجية وطنية حتارب التمييز والهيمنة الذكورية ويقوم بتنفيذها كافة االطراف الفاعلة ومبسئولية .كما انه على
اجلهات الرسمية واالهلية القيام بحمالت واسعة النطاق للتثقيف والتوعية باهمية مشاركة املراة السياسية اجملتمعية
واالهتمام بادماج الرجال والعمل معهم خاصة الشباب والشابات ورجال الدين والشخصيات املؤثرة في التجمعات
احمللية والوطنية .باالضافة الى اطالق حمالت تعزز حقوق املراة عامة والسياسية خاصة نحو تعديل او تغيير القوانني
وجزء اخر بهدف محاربة حالة الالمساواة والتمييز والعادات والتقاليد التي تؤثر سلبا على املراة سلبا ومنها رفع الكوتا
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وترجمة وثيقة حقوق املراة الفلسطينية وسيداو في القوانني الوطنية .وتطوير برامج وحمالت للنساء وتشجيعهن على
االنتخاب والترشح في كافة الهيئات الرسمية والغير رسمية.
.2

2دور االعالم بانواعه

تعزيز التنشئة والتنمية السياسية ودعم االدوات الكفيلة بذلك وعلى راسها االعالم بانواعه واشكاله وهذا يتطلب
صياغة استراجتية وطنية اعالمية تبني الدور والرؤيا من دور االعالم في محاربة الثقافة الذكورية ومظاهر التمييز
وتعزيز النماذج االيجابية لتعزيز مشاركة املراة السياسية والعامة .وضرورة االلتفات الى ابتكار مخرجات اعالمية
جديدة تتواكب مع االعالم العصري وتقنياته ومبا يلبي طبيعة الفئات العمرية وعلى راسهم الشباب والشابات .باالضافة
الى بناء قدرات النساء والشابات على ادوات التواصل االجتماعي والية استخدامه كوسيلة تعبير عن الراي ومنفذ
للمعلومات والتوعية بحقوق املراة.
.3

3املؤسسات القاعدية والنسوية

رفع قدرات املؤسسات القاعدية والنسوية ودعمها ماليا واداريا وبرامجيا وفنيا مبا يضمن ادماج تطوير مشاركة املراة
السياسية واجملتمعية وخاصة في التجمعات احمللية وعلى راسها جتمعات محافظة رام الله وفق الدراسة ،حيث يتطلب
انشاء مراكز ومؤسسات قاعدية فيها لعدم توفرها.
.4

4الدعم االقتصادي للمراة

ايجاد فرص لتحسني مستويات حياة املراة عبر الدعم االقتصادي واملشاريع االنتاجية والتعاونيات املدرة للدخل بهدف
مكافحة الفقر والبطالة بني النساء الذي سيساعد بتعزيز مشاركة املراة سياسيا واجتماعيا « فالتمكني االقتصادي يؤدي
الى التمكني السياسي» والعمل على تبني املبادرات اخلاصة بالتمكني االقتصادي التي جاءت في منت التقرير وخاصة
التي عبر عنها اعضاء التجمعات احمللية قيد الدراسة.
.5

5دعم عضوات اجملالس احمللية

اطالق مبادرات لدعم العضوات في اجملالس احمللية وتعزيزهن وابراز جتاربهن وتسليط اعالمي على دورهن ،وانشاء
جلان نسوية داعمة لهن في التجمعات وتعزيز عالقاتهن مع املراكز واملؤسسات النسوية ورفدهن وتشجيع مبادرات لهن
يقودهن في اجملتمع .وان تاخذ وزارة احلكم احمللي دورا فاعال في ذلك وعدم اقتصار الدعم بتوفير فرص التدريب وامنا
بدعم مبادرات تقودها العضوات في مجتمعهن.
.6

6القطاع الشبابي والعمل الطوعي

وضع االولوية للشباب والشابات في كافة برامج احلركة النسوية والفصائل السياسية واملؤسسات ورفع قدراتهم القيادية
والثقافية السياسية وحقوق املراة ،واطالق مبادرات شبابية من قبلهم ودعمها لغاية تعزيز مشاركة املراة السياسية
واجملتمعية .باالضافة الى تعزيز واعادة االعتبار لقيم العمل الطوعي وحتديدا بني الشباب والشابات واهمية دورهم
اجملتمعي وتعزيز الشابات اخذ دور في مجالس الطلبة والترشح فيها.
.7

7االحتاد العام للمراة الفلسطينية ،االحزاب السياسية واالطر واملؤسسات النسوية

نوصي هنا بضرورة تعزيز العمل بالبعد الوطني العام واالجتماعي لتعزيز شرعية مشاركة املراة وقدرتها في التعاطي مع
قضايا الوطن بذات االهمية لقضاياها االجتماعية .والعمل على تعميم كوتا نسائية يتم تبنيها في االحزاب السياسية
والنقابات واالحتادات العمالية واملهنية ومجالس الطلبة وفي الهيئات االدارية والعامة للمؤسسات االهلية وذلك من خالل
العمل على املطالبة برفع نسبة الكوتا واالخذ بعني االعتبار تطبيق الكوتا واقرارها على مستوى الدوائر االنتخابية .كما
نوصي باالهتمام بالبعد التقديري واملعنوي والتعزيزي عبر مبادرات تدعم املراة وتقويها وتعزز ثقتها بنفسها وقدراتها،
وتعزز وتثمن جهود النساء الناشطات مجتمعيا بطرق وادوات مختلفة وحث احلكومة على تكرميهن جلهودهن واالعالم
البراز قصص جناحهن وتوثيقها ونشرها كنموذج محفز لغيرهن .واستمرار التوعية بوثيقة حقوق املراة الفلسطينية
والضغط بتبنيها لتكون مرجعية في تعديل السياسات والتشريعات .باالضافة الى التخطيط مع النساء واشراكهن في
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التعرف على احتياجهن وافكارهن الي برامج لتطوير مشاركتهن السياسية واالجتماعية .وخلق مناذج لبرامج تدريبية
ذات بعد تطبيقي عملي يتم عبره املتابعة واالشراف .والضغط على املمولني في تبني متويل الحتياجات حقيقية للنساء
بحيث يتوائم متويل مشاركة املراة السياسية واجملتمعية مع تعزيز البنية الداعمة واملمكنة لها اقتصاديا وبناء القدرات
اجلماعية لتنظيمهن وتوحيد جهودهن.
.8

8احلكومة

نوصي بضرورة تفعيل العمل بقرار  1325واالئتالف الوطني املشكل لهذا اخلصوص ،وتوفير فرص عمل للنساء
وتوظيف النساء في مناصب قيادية ووزارية عليا ،باالضافة الى تعزيز املوزانات املستجيبة للنوع االجتماعي في اخلطط
والسياسيات الرسمية .والعمل على انهاء حالة االنقسام واالستقطاب السياسي ملا له تاثير على تفعيل دور املراة .كما
نوصي بدمج املراة في جلان الوفاق الوطني وفي اي جلان وطنية سياسية لغاية االصالح والتطوير ،وااللتفات الى
املناهج املدرسية واجلامعية وتقييم طرحها حلقوق املراة عامة والسياسية خاصة لتطوير واثراء املناهج بثقافة حقوقية
مشجعة عن النساء ضمن حقوق املواطنة ،باالضافة الى تخصيص مقاعد تعيني للنساء في منظمة التحرير وفي جلانها
وفي ضم نساء الى جلان اصالح منظمة التحرير.
.9

9املمولني

استمرار الدعم الغير مشروط لدعم مشاركة املراة السياسية وفق اخلطط واالولويات الوطنية وتنسيق التمويل لبرامج
تعزيز مشاركة املراة السياسية ملنع التكرار واالزدواجية ،كما االلتفات الى متويل العوامل املساعدة واملمكنة ملشاركة املراة
السياسية ومنه التمكني االقتصادي.
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القسم االول

المقدمة والمنهجية
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دراســــــــــــة بحـــثــيـــة حـــول
مشاركة المرأة السياسية والمجتمعية

املقدمة
لقد بات مفهوم املشاركة السياسية متطلبا رئيس الرساء قواعد احلكم الصالح ،ومؤشرا هاما يدل على مدى ارتقاء
الشعب على سلم الدميقراطية وعلى مدى تقدمه ،واستعداده ملواجهة حتديات احلياة بشكل جماعي ال يستثني احدا من
أفراده ،وذلك الرتباط املشاركة السياسية مبفهوم التنمية السياسية ،الذي ينعكس على التنمية املستدامة بشكل عام.
واملشاركة السياسية موجودة في كافة اجملتمعات ،إال أن هذا الوجود يتباين بني مجتمع وآخر ،ارتباطا بنظام احلكم
القائم (عاصي .)2004،وفي ذات الوقت تبني الدراسات ان العالقة بني املشاركة السياسية والدميقراطية هي عالقة
طردية فكلما تعززت املشاركة السياسية بانت الدول مبظهر دميقراطي والعكس صحيح .كما ان التنمية املتحققة ﻻ تتم
بدون املشاركة العامة واجملتمعية ،واملشاركة السياسية احدى اوجهها فهي وسيلة هامة واساسية لتنمية الدميقراطية
سواء للفرد او اجملتمع ،وتطبيق الدميقراطية الهادفة تتطلب مشاركة املواطن في العملية السياسية(جادلله.)2007،
تناولت االدبيات اخملتلفة تعريفا ملفهوم املشاركة السياسية وفي غالبيتها اتفقت على انها مساهمة املواطن واتاحة
الفرصة له وممارسة دوره في اطار النظام السياسي سواء في اختيار احلكام او التاثير في السياسات العامة وغيرها من
االنشطة الدالة على التفاعل واملشاركة .يعرف عليوة املشاركة السياسية على انها “ ﺃﻱ ﻋﻤل ﺘﻁﻭﻋﻲ من جانب ﺍﻤﻟﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ اﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻜـﻭﻤﻲ
او ﻤﺤﻠﻲ اﻭ ﻗﻭﻤﻲ .وهيﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺼﻭﺭﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺃﻭ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻤﻟـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻤل اﺠﻬﺯﺓ ﺍﺤﻟﻜﻭﻤﺔ اﻭ
اﺠﻬﺯﺓ ﺍﺤﻟﻜﻡ ﺍﺤﻤﻟﻠﻲ اﻭ ﻤﻟﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻤﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺴﻭاء كان ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ اﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ اﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ اﻭ
ﺭﻗﺎﺒﻲ ،عبر ﺍﻤﻟﺴﺎﻫﻤﺔ املباشرة او غير املباشرة” (عليوة  .)2:2001وباملقابل الزبيدي يبني ان املشاركة السياسية تعتمد
باالصل على وجود الثقافة السياسية للفرد واجملتمع والتي تتمحور من وجهة نظره حول القيم واملعتقدات التي يستند
اليها الشعب في التفسير الصحيح لدور احلكومة وكيف احلكومة ذاتها يتم تنظيمها ،واالدراك للعالقات الصحيحة بني
احلاكم واحملكومني والذي له تاثيره املعترف به على النظام السياسي ،وهذا النظام السياسي يتم تذويته والتعبير عنه من
خالل ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ،ﻭﺃﻨﺴﺎﻕ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍكات واملشاعر والتقييمات والتصورات التي يكتسبها الفرد اجتاه احلياة السياسية
(الزبيدي.)13:2003،
موضوع املشاركة السياسية اعتبرته املواثيق والعهود الدولية حقا من حقوق االنسان مكفول لكل االفراد بغض النظر عن
جنسهم ولونهم وعرقهم ،كما واكدت عليه وتناولته العهود واالتفاقيات الدولية بدا باالعالن العاملي حلقوق االنسان وما
تاله الحقا ،فالعهد الدولي للحقوق السياسية واملدنية تنص املادة “ ”25منه على أن“ :لكل مواطن احلق في املشاركة
في تسيير احلياة العامة مباشرة ،أو عن طريق ممثلني مختارين” .وتعزيزا الهمية مشاركة املراة السياسية كان التفاقية
الغاء جميع اشكال التمييز ضد املراة تسليطا بارزا على ذلك عبر املادة ( )7التي تنص“ :على جميع دول األطراف
اتخاذ جميع التدابير املناسبة للقضاء على اشكال التمييز ضد املرأة في احلياة السياسية والعامة للبلد” .وفي السياق
الفلسطيني فالقانون االساسي جاء في املادة ( )9منه على ان“ :الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم
بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة” فهذه املادة كانت األولى ضمن باب احلقوق
واحلريات العامة وهي إشارة واضحة على املساواه الكاملة بني الرجال والنساء .وكما نصت املادة ( )10من القانون ذاته
بفقرته الثانية“ :أن تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على اإلنضمام إلى اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية
والدولية التي حتمي حقوق اإلنسان”.
وبالتالي فان االهتمام مبشاركة املراة في احلياة السياسية والعامة هو استحقاق حقوقي وتنموي ،فعملية اشراك النساء
في صياغة الشأن العام لهو اقرار اجملتمع بتمتعها باملواطنة الكاملة ودون متييز ،ويعزز مكانتها في اجملتمع نحو ﺇﺤﺩﺍﺙ
ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺘﺸﻤل كاﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎكل ﺍﻤﻟﻭﺠﻭﺩﺓ التي تعيق مشاركتها في عملية التنمية ،كذلك ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻤﻟﺸﺎﺭكة ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ (ﻟﺘﺸﻤل النساء حتديدا) ﻓﻲ ﺇﻀﻔاء ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻟﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻷﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﻟﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭاطي (رحال .)2004 ،اال انه وبشكل عام هناك عوامل بنيوية تساهم
في تهميش املراة في احلياة السياسية والعامة ،فوفق دراسة ملعهد دراسات املراة في جامعة بيرزيت ( )2013دونت عدة
عوامل ومنها :اخلطابات االيدولوجية االجتماعية والسياسية السائدة ،البنى السياسية واملؤسساتية احلاكمة ،العوائق
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الثقافية واالجتماعية التي تواجهها النساء .وضمن العامل االول يفسر على مدى ترسخ االبوية كنظام عام يخلق هرمية
في العالقة بني النساء والرجال والتي يقصد به نظام سياسي ،ايدلوجي اجتماعي ميارس فيه الرجال ضغوطا عبر
القانون واالعراف والقيم والعادات ،ويقسم العمل مبا هو خاص بالرجال واخر خاص بالنساء مما يضع املراة في وضع
دوني عن الرجل ،وبالعادة النظام االبوي غير ثابت ومتغير بتغير الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية .اما
العامل الثاني فهو متعلق بنوع النظام السياسي وبنيته املنفتحة الدميقراطية امام النظام احملافظ املغلق ،حيث لوحظ
مشاركة اوسع للنساء في االنظمة الدميقراطية املنفتحة ،اما العامل الثالث فهو مرتبط بالنظرة السائدة حول املراة
والرجل واالدوار لكل منهما وما هو مقبول وغير مقبول وطبيعة العالقات واملصادر واملوارد املتوفرة لكل منهما وعلى
اساسها تتحدد مستويات املشاركة.
ومن جهة اخرى ترى نزال ان التجربة النضالية للمراة الفلسطينية وانخراطها في حركة التحرر الوطني شرع لها ﺍﻤﻟﺸﺎﺭكة
ﻓﻲ ﺍﺤﻟﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ والسياسية ،ﻭاكسبها ﺜﻘﺔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻭﻓﺭﻀﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﻟﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴية ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ الكبير .وقد كان هناك مقومات وعوامل داعمة ملشاركة املراة السياسية ومنها :اوال ﺘﺒﻨﻲ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭالفلسطينية ﺭﺅﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻤﻟﺭﺃﺓ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﺸﻜل ﺒﻴﺌﺔ
ﻤﺘﻘﺒﻠﺔ ﻤﻟشاركة ﺍﻤﻟﺭﺃﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻤﻟﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﺤﻟﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺤﻟﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺃﺴﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ
ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺼﻠﺒﺔ ﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﺎﻡ  1988ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺯﺯﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻤﻟﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ .وثانيا ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻤﻟﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻤﻟﺩﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﺃﺸﺎﻉ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﻬﻴل املشاركة ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ (نزال.)2006،
ورغم املعيقات التي تواجهها املراة الفلسطينية في احلياة السياسية اال انه هناك اهمية ملشاركتها السياسية فاملراة متثل
ﻗﻁﺎﻋا ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴا ﺭﺌﻴﺴا ،ﻟﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ
ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ،ﻭﺃﻱ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻟﻪ ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒاﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ باكمله .ﺇﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ مشاركة ﺍﻤﻟﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻤراكز ﺼﻨﻊ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺴﻴﺸﻜل حافزا ﺠﻟﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴاء ﻨﺤﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻤﻟﺸﺎركة ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤاء ﺍﻟﻁﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻤﻟﺩﻨﻲ ،ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﻲ ﺍﻤﻟﺭﺃﺓ
ﻟﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻴﺸﺠﻌﻬﺎﻋﻠﻰﺍﻻﻨﺘﻤاء ﺍﻟﻁﻭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻗﻰ ﺒﻭﻋﻴﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ،ﺒﺩال من انتماء ارثي يشكل غالبا ﻋﺎﻤل كبح ﻭﺇﻋﺎﻗﺔ ﻟﻬﺎ
ﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻤﻟﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﺤﻤﻟﺎﻓﻅ ( نزال .)2006،ﺇﻥ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭكة ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ،ﻭﻨﺠﺎﺤﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻤﻟﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻱ ﻴﺒﻘﻲ ﺍﻤﻟﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺱ ﺒﺎﺠﻟﻤﺎﻫﻴﺭ ،ﻭﻫﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﺘﺤﻁﻴﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻤﻟﺭﺴﻭﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴاء (مصدر سابق.)2006،
استنادا على ما مت تقدميه فاملشاركة السياسية حق من حقوق االنسان تعكس مستوى متتعه بحقوقه كمواطن وهو حق
مكفول سواء للنساء او الرجال وهو استحقاق تنموي ومؤشر من مؤشرات استدامة التنمية ومعيار دميقراطية احلكم.
واملراة الفلسطينية لها جتربة نضالية مميزة سمحت لها دخول معترك احلياة السياسية والعامة اال ان مشاركة املراة
بشكل عام والسياسية بشكل خاص وقعت في حيز ضيق ومحدود بسبب عوامل ومعيقات حتد من تطور املشاركة .ورغم
اجلهود التي تبذل نحو تعزيز مشاركة املراة اال ان املؤسسات الرسمية ومؤسسات اجملتمع املدني ما زال معوال عليها في
تعزيز مشاركة املراة السياسية مبا يعزز مكانتها ومساهمتها في عجلة التنمية التي حتتاج كافة جهود افراد اجملتمع دون
متييز على اساس النوع االجتماعي .وعليه ال بد من التعمق في دراسة املعيقات ،الفرص واملبادرات الواجب اتباعها وفق
املتغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية القائمة.
أهداف الدراسة  :تهدف هذه الدراسة والتي هي جزء من برنامج يتم تطبيقه من قبل احتاد جلان املراة للعمل
االجتماعي بعنوان «تعزيز مشاركة املراة الفلسطينية في احلياة السياسية واجملتمعية» وبتمويل من صندوق دعم املساواة
بني اجلنسني/هيئة االمم املتحدة الى التعرف على واقع مشاركة املراة الفلسطينية في احلياة السياسية واجملتمعية
في السياق الوطني العام وفي التجمعات العشر احمللية املستهدفة في محافظة جنني ومحافظة رام الله والبيره بشكل
خاص ،وذلك من خالل الوقوف على أهم املعوقات والتحديات وكذلك الفرص املتاحة لدى النساء على مستوى التجمعات
احمللية مبا يعزز من فاعلية املشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية ومدى قدرتها على التغيير اجملتمعي .كما تهدف
هذ الدراسة الى اخلروج بافكار لتدخالت واليات عمل قابل تنفيذها واستثمارها من قبل جميع الشركاء واملهتمني
واملؤسسات النسوية والقاعدية واجملالس احمللية واملمولني وغيرهم.
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اهمية الدراسة  :هناك عدة دراسات سابقة تناولت مشاركة املراة السياسية واجملتمعية اال ان تخصيص دراسة
خاصة حملافظة جنني ومحافظة رام الله والبيرة وفي جتمعات محددة (مواقع تدخل برنامج احتاد جلان املراة للعمل
االجتماعي) قد تكون االولى من نوعها فهي ستتعرف على وجهة نظر املواطنني/ات في اجملتمعات احمللية اخملتارة
وعضوات اجملالس واملؤسسات القاعدية والنسوية في التجمعات ،ناهيك عن مسئولني/ات في االحزاب والوزارات
واالحتاد العام للمراة الفلسطينية وغيرهم من املؤسسات االهلية على املستوى الوطني العام .مبا يفضي الى التعرف
العميق على واقع مشاركة املراة السياسية واجملتمعية واملعوقات التي تواجهها والفرص املتاحة الستثمارهاعلى املستوى
الوطني واجملتمعات احمللية ،ومبا يسمح باخلروج بتوصيات نحو مبادرات واليات عمل تعزز من مشاركة املراة السياسية
واجملتمعية ،والقابل العمل عليها من قبل جميع الشركاء واملهتمني واملؤسسات النسوية والقاعدية واجملالس احمللية
واملمولني وغيرهم.
أسئلة الدراسة  :ستحاول الدراسة االجابة على خمسة اسئلة رئيسية تتمثل ب:

•ما هو واقع مشاركة املراة السياسية واجملتمعية على الصعيد الوطني العام وعلى صعيد اجملتمعات احمللية ؟
•ما املعوقات التي تواجه املراة في احلياة السياسية واجملتمعية على الصعيد الوطني/اجملتمعات احمللية؟
•ما الفرص املتاحة واملمكنة القابل استثمارها لتعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية في التجمعات احمللية؟
•ما املبادرات القابل القيام بها على الصعيد الوطني /اجملتمعات احمللية مبا يعزز مشاركة املراة في احلياة السياسية
واجملتمعية؟
•ما توجهات اجملتمعات احمللية نحو مشاركة املراة السياسية واجملتمعية وتقيمهم ملدى املشاركة ونوعها؟
ولالجابة على االسئلة الرئيسية هناك اسئلة فرعية منها:
•ما اهمية مشاركة املراة السياسية واجملتمعية بوجهة نظر اجملتمعات احمللية ؟
•الى اي مدى يوجد فروق جندرية في املشاركة في احلياة السياسية واجملتمعية في التجمعات احمللية ؟
•الى اي مدى يوجد فروق في توجهات افراد اجملتمع احمللي نحو مشاركة املراة السياسية واجملتمعية مبتغير
اجلنس،االنخراط والتطوع واالستفادة من البرامج املعززة ملشاركة املراة السياسية واالجتماعية (مثل برنامج احتاد
جلان املراة للعمل االجتماعي) ؟
•ما نوع مشاركة املراة السياسية واجملتمعية في التجمعات احمللية وفعاليتها؟
•ما دور اجلهات الرسمية ومؤسسات اجملتمع املدني  ،االحزاب السياسية في تعزيز مشاركة املراة السياسية
واجملتمعية ؟
•ما اشكال تعزيز املشاركة السياسية واجملتمعية التي تبذلها اجملالس احمللية واملؤسسات القاعدية والنسوية واالطر
النسوية وغيرهم في التجمعات احمللية ؟
•مدى فعالية وتقبل اجملتمعات احمللية لعضوات اجملالس في التجمعات؟ (كنموذج مشارك في احلياة السياسية
واجملتمعية)؟
•ما املعيقات التي تواجه عضوات اجملالس احمللية في اداء دورهن في اجملالس ضمن التجمعات احمللية ؟
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منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة على منهج البحث الوصفي التحليلي ،الذي يرصد الواقع ويحلله ويفسره بارتباطه مبتغيرات وظواهر
اخرى ،مما ميكن الوصول الى اجابات محددة .وعليه مت استخدام ادوات البحث الكمي عبر استمارة مصممة حتتوي
على مجموعة من االسئلة التي تعكس مؤشرات تصب في اهداف الدراسة واسئلتها الرئيسية والفرعية وهذه االستمارة
مت جمعها ميدانيا من قبل الباحثني/ات عبر مقابالت فردية في التجمعات املستهدفة مبا يتناسب مع العينة العشوائية
التي مت سحبها احصائيا ،حيث تتوجه االستمارة الى افراد اجملتمع احمللي في التجمعات قيد البحث .ومت استخدام
الطرق الكيفية حيث مت عقد مجموعات النقاش البؤرية املركزة في التجمعات احمللية العشر(مجموعة في كل جتمع)،
ومت مشاركة كل من الرجال والنساء الذين ميثلون قطاعات مختلفة في العمل او املؤسسات القاعدية او االطر النسوية
واالندية واجلمعيات وأخذ بعني االعتبار مشاركة الفئة الشابة ،وممن استفادوا من برنامج احتاد جلان املراة للعمل
االجتماعي وعبر اجملموعات مت مناقشة املبحوثني والتعرف على وجهة نظرهم في عدة محاور ومنها :اهمية مشاركة
املراة السياسية واجملتمعية ،العقبات التي تواجه النساء والفرص املتاحة ،اضافة الى تقيمهم للجهات الرسمية واجملتمع
املدني بتشكيالته في تعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية في التجمعات .وفي ذات السياق مت عقد مقابالت شبه
منتظمة فردية مع عضوات اجملالس احمللية(عضوة في كل جتمع) كنموذج للمشاركة السياسية واجملتمعية على املستوى
احمللي للتعرف على جتربتهن ،اسبابهن في االنخراط في اجمللس ،دورهن وفعاليتهن السياسية واجملتمعية والعقبات
التي تواجههن وغيرها من االسئلة .وعلى املستوى الوطني العام ايضا مت عقد مقابالت شبة منتظمة (معمقة) مع
مسئولني/ات في القيادة الرسمية من الوزارات واجمللس التشريعي ومنظمة التحرير الفلسطينية ،مؤسسات اجملتمع
املدني وكذلك االحزاب السياسية واالطر النسوية التابعة لها بهدف تقييم واقع مشاركة املراة السياسية واجملتمعية
والدور الذي يقومون به لتعزيز مشاركة املراة والتعرف على املعيقات والفرص املتحة من وجهة نظرهم/هن.
حيث قامت شركة كالكيت املنفذة جلميع مراحل الدراسة بتدريب فريق البحث امليداني على الية عقد املقابالت الفردية
ومجموعات النقاش وتعريفهن على االستمارات ومصطلحاتها قبل البدء بالعمل امليداني ،وتشكل فريق البحث امليداني
من  9باحثات  7منهم قمن بجمع االستمارات من التجمعات احمللية واثنتان قمن بعقد اللقاءات الفردية ومجموعات
النقاش املركزة .من ناحية اخرى مت اختبار االستمارة الكمية مسبقا ملعرفة مدى صالحية االسئلة ووضوحها وفعاليتها
في جلب املعلومات الالزمة للدراسة .حيث مت جمع االستمارات من اعضاء اجملتمع احمللي ذكورا واناث بعد مقابلتهم من
قبل الباحثات امليدانيات وبلغ عددها  300استمارة ومت اختيار العينة من كل جتمع عشوائيا وبطريقة احصائية لتشمل
الذكور واالناث وفق حجم السكان لكل جتمع .وكانت نسبة ارجتاع االستمارات .%98
واشتملت عينة الدراسة على عينة طبقية عشوائية ذات مرحلة واحدة متثلت بأعضاء اجملتمع احمللي ذكورا واناث من
الفئة العمرية  18سنة واكثر ضمن احلدود اجلغرافية لتجمعات في محافظة رام الله والبيرة ومحافظة جنني والتي مت
اختيارها قصديا من قبل احتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي لتشمل العشر جتمعات السكانية املستهدفة ضمن برنامج
«تعزيز مشاركة املرأة في احلياة السياسية واجملتمعية وهي كالتالي :اليامون ،كفر راعي ،فحمة ،سيلة احلارثية ،برقني
وكلها ضمن محافظة جنني ،اما محافظة رام الله فشملت كل من :صفا ،بيت عور التحتا ،خربثا بني حارث ،بيت سيرا
وخربثا املصباح ،حيث مت استخدام التجمعات املذكورة كاطار لسحب عينة املسح ،واعتبرت هذه التجمعات االطار
اجلغرافي للدراسة (انظر ملحق رقم  -1وصف أدوات وعينة البحث) .كما مت استهداف مجموعة من الناشطني/ات
سياسيا واجتماعيا تشمل ذكورا واناث ميثلوا وميثلن االطر النسائية واالحزاب السياسية ومنظمة التحرير الفلسطينية
واالحتاد العام للمراة الفلسطينية ،طاقم شؤون املراة والوزارات واجمللس التشريعي .وعضوات اجملالس احمللية وممثلي
املؤسسات القاعدية في العشر جتمعات املستهدفة باالضافة الى ممثلني /ات عن احتاد جلان املراة للعمل االجتماعي
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وصندوق دعم املساواة بني اجلنسني /هية االمم املتحدة للمراة.
كما مت االعتماد على بناء االستمارة واسئلة املقابالت بعد الرجوع الى العديد من االدبيات والدراسات السابقة ووثائق
مشروع احتاد جلان املراة للعمل االجتماعي وايضا عبر النقاشات التي متت معهم ومع ممثلي صندوق دعم املساواة
بني اجلنسي/هيئة االمم املتحدة للمرأة .واعتبرت البيانات املتحصلة من االستمارة ومن املقابالت الشبة منتظمة
ومجموعات النقاش البؤرية هي بيانات املصادر االولية والتي ينظر اليها باالهمية حيث عملت على االجابة على اهداف
الدراسة واالسئلة الرئيسية والفرعية .واستندت الدراسة ايضا على مصادر ثانوية لدراسات سابقة يستفاد منها في
التحليل والتفسير للبيانات والنتائج .حيث قام فريق العمل مبعاجلة جميع البيانات الكمية والنوعية احصائيا على
برنامج الرزم االحصائية  ،spssوكان ابرز املعوقات التي واجهت الدراسة:
•شكوى املستجيبني/ات من بعض األسئلة اخلاصة بالبيانات التعريفية ،وطول االستمارة.
•صعوبة التواصل أحياناً مع الفئة املستهدفة (خاصة املستفيدين/ات من برامج اللجان) وكذلك صعوبة جمعهم في
مكان واحد.
•عدم قبول بعض االشخاص باﻷجابه على اسئلة محددة.
•اعتذار البعض عن اجراء املقابالت شبه املنتظمة لالنشغال والسفر ،وتاجيل مواعيد املقابالت املعمقة اكثر من مرة
بسبب االنشغال باحلرب على غزة.
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القسم الثاني

االدبيات والدراسات السابقة
وعرض وتحليل العينات
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االدبيات والدراسات السابقة
تتناول مراجعة االدبيات لعناوين عدة ذات عالقة مبحاور الدراسة واهدافها ،لتبدء مبراجعة ملفهوم التنشئة والتنمية
السياسية واداوتها وحتديدا ادوات املشاركة وفي ذات الوقت التعمق مبفهوم املشاركة السياسية وانواعها ،لتعرج على
مشاركة املراة السياسية في السياق الفلسطيني والنظام السياسي له عبر املراحل التاريخية اخملتلفة وصوال لنشوءالسلطة
الفلسطينية ،حيث تتناول اشكال مشاركة املراة الرسمية والغير رسمية ،وهناك تناول لدور النساء في الهيئات احمللية،
كما وتتطرق مراجعة االدبيات الى معوقات مشاركة املراة السياسية واجملتمعية والفرص املتاحة ،ودور اجلهات الرسمية
والغير رسمية من اجملتمع املدني واملانحني في تعزيز مشاركة املراة السياسية.
التنمية والتنشئة السياسية تسبق املشاركة السياسية:
يناقش (العزباوي )2012،ان املشاركة السياسية بحد ذاتها هي نتيجة جملموعة من العوامل االجتماعية واالقتصادية
والثقافية واملعرفية والسياسية حيث تلتئم في تشكيل بنية اجملتمع ونظامه السياسي واليات عمله بحيث يحدد االخير
منط العالقات االجتماعية والسياسية ومدى تعزيزهم ملبدا املشاركة والذي هو اصبح من سمات اجملتمعات املدنية
احلديثة .ان املشاركة السياسية هي التعبير العملي واحلقيقي جلوهر املواطنة ،فاملواطنون لهم حقوقهم املدنية
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية التي يعترف بها اجلميع للجميع بحكم العقد االجتماعي يصونه القانون املعبر عن
هذا العقد ،وبالتالي املشاركة السياسية هي من اسس الدميقراطية وتعبيرا عن سيادة وارادة الشعب.
ان عملية املشاركة السياسية بجوهرها مفهوم تربوي ثقافي يتم التنشئة والتربية عليه .في هذا االطار يبني (علي)2010،
ان املشاركة السياسية لكي تكون فاعلة يتحتم االمر ان تسبقها التنشئة السياسية والتي تتمثل بعملية تهيئة املواطن
واعداده لكي يصبح مهيئا للمشاركة في احلياة السياسية في مجتمعه ،فعملية املشاركة السياسية هي اجلسر الرابط
بني الفرد كعضو في جماعة والفرد كمواطن سياسي ،وباملقابل فان املمارسة العملية الي مستوى مشاركة سياسية
يتطلب اقتناعاً بجدوى وأهمية املشاركة إلى جانب أن يتسم الفرد باملسئولية وااللتزام واحترام الواجب ومن ثم فإن تنمية
املشاركة السياسية تتطلب توفير الظروف االجتماعية والثقافية والتربوية التى تكسب الفرد ثقافة سياسية مشاركة.
اذا ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻭﻤﺭكزﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،فعبرها تنتج الثقافة السياسية او يتم تعديل ما هو سائد او الغائها
واستبدالها بثقافة بديلة ،وتعهد التنشئة السياسية جلهات مختلفة كاملؤسسات االجتماعة والتعليمية والسياسية ﻭﺘﻜﻭﻥ
ﺒـﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻤﻟﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻤﺘكاملة ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺒـﺭ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻤﻟﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻨﺫ الصغر ﻟﻨﺸﺭ
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻤﻟﻨـﻭﻱ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ ﻋﺒـﺭ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ وﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻭاء ﺍﻤﻟﺅﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻤﻟﻌـﺎﺭﺽ ﻟﺘﻭﺠﻬـﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ
ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ (عليوة .)2001،ولذا تعطى الدول واجملتمعات
اهتماما لعملية التنشئة السياسية واحيانا تصل الى حد التنافس والصراع بني النظام السياسي والقوى االخرى من
اجملتمع املدني ( كاالحزاب السياسية) حيث يسعى كل منهما السيطرة على وسائل التنشئة السياسية ومحاولة التحكم
والتاثير بها.
وقد اتفقت عدة ادبيات على ادوات التنشئة السياسية االكثر تاثيرا ،والتي تبدا من االسرة وهي اول جماعة يختبرها
الفرد ويتاثر عادة بتوجهات االسرة السياسية ،اما املدرسة واجلامعة فهي توفر محفزات قد يتشكل وعي سياسي لدى
الفرد منها ومبا يتناسب قدراته وسنه ،ولالصدقاء والزمالء تاثيرا واسعا تالزم الفرد في مراحل عمره اخملتلفة ،ومن ثم
جند ملؤسسات اجملتمع املدني تاثيرا عبر نشاطاتها وبرامجها وخاصة اذا كانت حتمل رؤى سياسية واجتماعية وتستهدف
فئات حيوية كالشباب ،وملكان العمل خصوصيته فهو يتم قضاء وقت فيه مع زمالء وزميالت العمل وايضا مصدر
اقتصادي وتشجع بيئة العمل على االنتباه لالطر النقابية وتشكيلها واالنخراط بها للدفاع عن مصاحلهم وفي مضمونها
ابعادا وافكارا سياسية ،اما االحزاب واحلركات السياسية فهي من اهم االدوات التي حتدد التوجهات السياسية والتاثير
على االخرين وتاطيرهم .وال يخفي الدور العام لوسائل االعالم ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻟﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫـﺎ
ﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ ﻭﺍﺤﻟﺭكات ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻤﻟﺩﻨﻲ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ،ﻤﻀـﺎﻓﺎ ﻟـﺫﻟﻙ ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻤﻟﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ
ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ (خضر .)2008،اما املشاركة اجلماهيرية تتنوع ما بني مشاركة اجتماعية او اقتصادية او سياسية حيث
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يوجد احيانا صعوبة في الفصل بينهما في الواقع العملي الرتباط هذه االنواع ببعضها البعض وتتداخل بقوة فيما بينها
وتاثير كل نوع في النوع االخر .فاملشاركة االجتماعية هي االنشطة التي تهدف الى التغلب على بعض املشكالت اليومية
والتي تسهم في قدر من التضامن والتكامل بني افراد اجملتمع ،ومنها ما يرتبط بتقدمي اجلهود الطوعية في اخلدمات
احمللية كاملساهمة في بناء مدرسة ،حديقة ..الخ ،واحيانا تكون في حل املشكالت اليومية واخلالفات التي قد تنشأ بني
االفراد او اجلماعات في اجملتمع .اما املشاركة االقتصادية فهي مشاركة اجملتمع مبشاريع تنموية اقتصادية من حيث
القرارات والتمويل والتنفيذ .وايضا تشمل ما يقوم به املواطنون من دعم االقتصاد القومي عبر دفع الضرائب والرسوم
اخملتلفة .اما املشاركة السياسية فهي تلك االنشطة االرادية التي يقوم بها املواطنون بهدف التاثير بشكل مباشر او غير
مباشر في اختيار حكامهم او التاثير في السياسات والقرارات التي ياخذوها.
موقع املراة في احلياة السياسية والعامة:ا

ن مشاركة ﺍﻤﻟﺭﺃﺓ ﻓﻰ ﺍﺤﻟﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ والسياسية مرتهن ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﻫﺫﻩ املشاركة ﻋﻠﻰ
ﻤﻘﺩﺍر ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﻭﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻤﻟﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ .ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺸﺎﺭكة ﺍﻤﻟﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﺤﻟﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ والسياسية ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ .وعند احلديث عن ﺍﻤﻟﺸﺎﺭكة ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻤﻟﺸﺎﺭكة ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴـﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺸﺎﺭكة ﺍﻤﻟﺭﺃﺓ ﻓﻰ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺒـﺩأ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻀﻴﻕ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﺭﺓ (احليز اخلاص) ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻰ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﺤﺘﻰ ﺘﺼل ﻟﻠﻨﻁﺎﻕ ﺍﺤﻤﻟﻠﻲ ﺜﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ .وهذا يتطلب البدء
بتمكني املراة في احليز اخلاص( االسرة) ليكون لها صوت وقرار في شؤونه اخملتلفة ،ويتطلب ايضا اكتشاف القيادات
الطبيعية في الشوارع واالحياء النها النواة االولى للمشاركة في احلياة العامة ،من حيث ابداء االهتمام بحل مشكالت
محيطهن من جيران واصدقاء والشارع الذي يقطنه ،لياتي بعد ذلك تعزيز انخراطهن في النقابات او احتادات وجمعيات
واحزاب سياسية ( بيبرس.)2009،
ناقشت العديد من االدبيات التي مت مراجعتها ان املشاركة السياسية هي من اهم دالالت ومؤشرات التنمية في اي
مجتمع ،وعملية التنمية الشاملة ال ميكن ان تتحقق دون االلتفات لدور املراة فيها ووضع رؤيتها وتصوراتها واولوياتها في
خطط ومشاريع وبرامج التنمية والتي لن تتحقق اال عبر قنوات املشاركة السياسية ،ومن جهة اخرى فان مستوى ودرجة
مشاركة املراة السياسية سيكون له تاثير عملية على التنمية واهدافها برمتها .وفي سياق متصل يبني االسطل( )2005ان
مستوى مشاركة املراة السياسية هو انعكاس ملستوى متكينها وفق قرارات مؤمتر بيكني عام  ،1995اضافة الى انعكاس
لواقع اجملتمع وقدرته على دمج النساء في احلياة العامة والسياسية وتعزيز امكانياتهن وقدراتهن في العمليات التنموية،
حيث ان احد مشكالت اجملتمعات العربية هو مكانه املراة ووضعيتها وهو حتدي يتطلب من اجملتمعات العربية التغيير
االجتماعي في البنى والهياكل االجتماعية ذات النفوذ والتاثير على وضعية املراة واالمر ينطبق على احلالة الفلسطينية.
ومن جهة اخرى الطائي ( )2010تعتقد ان مشاركة النساء في احلياة العامة والسياسية مرتبط بوصولها الى مواقع صنع
القرار والقدرة على املشاركة في صناعته واتخاذه مبا يحقق القدرة على التاثير في مجاالت احلياة اخملتلفة ،فقدرة
النساء على اتخاذ القرار في احلياة العامة واجملتمعية يعكس مستوى املكانة التي تتمتع بها املراة واالدوار االجتماعية
التي تقوم بها في اجملتمع .وبالعموم املراة في مجتمعاتنا العربية تنطلق من مركز اضعف مقارنة بالرجل فوجهة نظرها
ورايها يكون موضع التشكيك واجلدل ،يؤدي هذا الى زعزعة الثقة بقدراتها وامكانياتها في اتخاذ القرار ،وعليهِ فأن
وضع املرأة ال ميكن ان يفهم أو يتغير من دون أن يكون هناك منظور وحتليل واسع لوضعيتها والدوارها في اجملتمع مقارنة
بوضعية الرجل وادواره  ،وقد يتم ذلك وفقا ملناهج ومعايير مختلفة ومنها معيار القوة مبا يحويهِ من سلطة وسيطرة
ونفوذ وما يجري على أساسه من تقسيم للعمل واعطاء املكانة واالدوار.
بالتالي جند ان مدى فعالية املراة ومتكنها باملشاركة في احلياة العامة والسياسية ال يتم مبعزل عن احلياة اخلاصة ضمن
العائلة واالسرة وكلتاهما (احلياة العامة واخلاصة) تتاثران بالسياق االجتماعي والثقافي واالقتصادي والسياسي وما
يحمله هذا اجملتمع من تصورات وافكار وقيم حول املراة ودورها.
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دراســــــــــــة بحـــثــيـــة حـــول
مشاركة المرأة السياسية والمجتمعية

خصوصية النظام السياسي الفلسطيني وتاثيره على مشاركة املراة الفلسطينية:
تكتسب مشاركة املراة السياسية في السياق الفلسطيني وضعية خاصة بحكم خصوصية احلالة السياسية الفلسطينية،
فمشاركة املراة السياسية في دول العالم الثالث ضعيفة نوعا ما ومتفاوته من بلد الخر ،واحلالة الفلسطينية جتسد
وضعية خاصة للمشاركة السياسية للمراة من حيث نسبة املشاركة ونوعها ،فعمليا مشاركة املراة الفلسطينية هي
مشاركة بالشان السياسي الفلسطيني الذي هو له خصوصية تنبع من حالة الصراع التاريخي مع االحتالل ،لذلك
من الصعب مقارنة مشاركة املراة السياسية في السياق الفلسطيني بدول اخرى او من خالل مؤشرات محددة عامليا،
وامنا يتوجب دراستها وفق السياق واخلصوصية السياسية للوضع الفلسطيني .ان الوضع السياسي في فلسطني هو
في مرحلة رمادية ال هي مرحلة دولة مستقلة بكل االستحقاقات الالزمة للممارسة السياسية من حيث املشاركة في
االنتخابات او التداول على السلطة وفصل السلطات واالهم وجود سلطة ذات سيادة ،وال هي مرحلة حترر وطني بكل
استحقاقات مرحلة التحرر الوطني من ثقافة ثورية ،فهده املرحلة الرمادية جتعل من الصعب احلكم على املشاركة
السياسية بشكل عام ومشاركة املراة بوجه خاص من خالل مؤشرات املشاركة السياسية املنصوص عليها في كتب علم
السياسة أو ما هو سائد في الدول األخرى ،كنسبة التسجيل في سجالت الناخبني أو التصويت في االنتخابات أو نسبة
وجود املرأة في اجمللس التشريعي او مؤسسات السلطة ،وسيكون من اإلنصاف احلكم على مشاركة املرأة من خالل
املشاركة في النضال الوطني بشكل عام سواء كان رسميا أو غير رسمي ،وسواء كان مؤسساتيا أو غير مؤسساتي.
وتنطلق مشاركة املراة السياسية في كثير من دول العالم من منطلق املواثيق الدولية واالتفاقيات التي تنص على اعطاء
املراة احلقوق السياسية وتطلب من الدول املوقعة على هذه االتفاقيات ترجمتها في دساتيرها وقوانينها الوطنية.
وفي االطار الفلسطيني املطالبة مبشاركة املراة السياسية ينطلق من وثيقة االستقالل عام  1988والقانون االساسي
لدولة فلسطني والوثيقة احلقوقية للمراة الفلسطينية عام  2008واالتفاقيات الدولية وخاصة سيداو وقرار مجلس
االمن  1325للتعامل مع املراة في وقت احلرب (معهد دراسات املراة  .)2013،اال ان وجود االحتالل االسرائيلي يعيق
من حتقيق املواطنة في االطار الفلسطيني اضافة للقيود املفروضه في اطار اتفاقية اوسلوا مما اثر على قدرة السلطة
الفلسطينية في تعريف املواطنة الفلسطينية ومن يحق له املشاركة السياسية والتمتع باحلقوق اخملتلفة كما يحددها
الدستور .ومن جهة اخرى ضعف ممارسة تقاليد الدميقراطية في املؤسسات السياسية الفلسطينية ما قبل مرحلة
اوسلوا واحتكار سلطة القرار وممارسة نظام احملاصصة الفصائلية واالفتقار الى مبادئ املسائلة والشفافية ساهم
في اضعاف منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل املنضوية حتت مظلتها والتي تقع على عاتقها استكمال مرحلة
التحرر الوطني واالستقالل .ويبني تقرير معهد دراسات املراة ان وضعية منظمة التحرير الفلسطينية اثرت على النظام
السياسي الفلسطيني والذي ارتبط بضعف حكم املؤسسات وتغييب املسائلة واحملاسبة وتعزيز الفئوية ( معهد دراسات
املراة .)2013،
ان فرص النساء في التوسع في املشاركة السياسية مرتبط بتعزيز الدميقراطية والتحول الدميقراطي الذي يفضي
الى اشراك اجلميع وعدم االقصاء .وفي احلالة الفلسطينية التي ارتهنت باتفاقات اوسلو لم تؤسس السلطة لتحقيق
الدميقراطية ولكن ارتبطت بالتفاوض على االرض واحلدود الدستورية لتحقيق الوصول الى ما يشبه الدولة وفي
ظل عالقات يشوبها اختالل فاضح لصالح الطرف االسرائيلي والذي وضع شروطا في طبيعتها متنع بنيويا حتقيق
دميقراطية حقيقية حيث ربطت سيطرة السلطة الفلسطينية على املصادر االقتصادية بقدرتها في حتقيق االمن حسب
ما يعرفه الطرف االسرائيلي ،وهذا خلق التعارض بني حتقيق الدميقراطية واحلقوق املعبرة عنها للفلسطينني وبني
استقرار االمن والتي هي مشكلة من الصعوبة حلها (معهد دراسات املراة.)2013 ،
اذا مشاركة املراة السياسية في فلسطني تتسم بخصوصية مختلفة عن دول العالم وال يجوز احلكم على مشاركتها من
خالل مؤشرات االنتخاب والتصويت والترشح واملناصب السياسية والقيادية فقط وامنا االخذ مبشاركتها بالنضال
الوطني بكافة اشكالة .وكما ان بنية النظام السياسي الفلسطيني يؤثر بشكل جذري على طبيعة املشاركة السياسية مبا
فيها مشاركة املراة الفلسطينية وعبر ما مت الوصول اليه العديد من العوامل اثرت في شكل النظام السياسي وعبر ذلك
نستطيع احلكم على طبيعة مشاركة املراة السياسية.
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مشاركة املراة السياسية بني املاضي واحلاضر:
ان مشاركة املراة السياسية ليست وليدة العهد وامنا شهد التاريخ الفلسطيني ملشاركة نسائية في احلياة السياسية
وحتديدا في مواجهة االحتالالت املتعاقبة سواء في فترة االنتداب البريطاني او االحتالل الصهيوني عبر نكبة 1948
حلقتها نكسة  1967واستمرار االحتالل الى وقتنا هذا وان تطور شكل وطبيعة املشاركة السياسية ما بعد اوسلوا ونشوء
السلطة الفلسطينية.
.

أمشاركة املراة السياسية في مرحلة ما قبل 1948

ان إدراك املرأة لدورها في اجملتمع وعلى أرض الواقع كان مبكرا ومرتبطا بالعمل النضالي العام في محاربة االنتداب
البريطاني ومساعدة الثوار بإمدادهم باألسلحة ومساعدتهم طبيا خاصة بعد صدور وعد بلفور عام  .1917حيث بدأ
في هذه الفترة ايضا تشكيل االحزاب السياسية والتي كان لها طابع قطري ملواجهة الهجمة الصهيونية وتوطني اليهود
في االراضي الفلسطينية ،كما رافق ظهور هذه االحزاب تطورا في العمل النسائي واجلمعيات واالحتادات النسائية
التي بدات تاخذ طابع سياسي وطني حيث كان عملها خيري سابقا .وتشكلت غالبية اجلمعيات النسائية بتلك الفترة في
املدن الرئيسية في فلسطني وكانت نساء الطبقة الغنية واملعروفة هي النسبة العظمى من هذه اجلمعيات وكانت مهام
هذه اجلمعيات تتلخص بالنهوض باملرأة وإشراكها في العمل خصوصا العمل السياسي والنضالي الذي انتهجه اجملتمع
الفلسطيني في محاربة االنتداب البريطاني والعصابات اليهودية انذاك .فقط بينت مصلح في دراستها حول املشاركة
السياسية للمراة الفلسطينية عام ( )2012بوجود فجوة في العمل النضالي بني نساء الريف ونساء املدن من حيث
االليات واالدوات واالمكانات املتوفرة ،اضف الى ان التواصل بني نساء الريف ونساء املدن كان شبه معدوم وجزء من
االسباب هو سياسات االنتداب البريطاني الرامية للتفرقة وحرمان الريف من خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية.
ومع اشتداد مرامي سياسات االنتداب البريطاني وتوطني اليهود تنامي الوعي النسائي حول هذه السياسات خاصة
بعد تضمني نص وعد بلفور في الدستور الفلسطيني عام  1922فقد عقدت قيادات العمل النسوي مؤمترا في القدس
عام  1929شملت نساء من مختلف انحاء فلسطني بهدف بلورة وعي اكبر باخلطر االستيطاني لليهود ،حيث افرز املؤمتر
جلنة تنفيذية كان لها الدور في وضع اخلطوط العريضة ملشاركة املراة في ثورة البراق عام  1929والقضايا السياسية،
وفي ذات العام تاسس االحتاد النساء العربي في القدس واخر في مدينة نابلس .وفي هذه احلقبة حققت احلركة
النسائية هدفيني ذا اهمية عبر دمج احلركة النسوية في احلركة الوطنية الثورية واملسلحة ،واالمر االخر نقل القضية
الى املستوى العربي والدولي .ومع تصاعد االحداث والصراع كانت املراة حاضرة باملشاركة في النضال مع الثوار سواء
في ثورة البراق او اضراب  ،936فقدمت الشهيدات واستمرت في تقدمي الدعم ووسعت اجلمعيات امتدادها ونشاطها
وفتح افرع لها في غالبية املدن الفسطينية ،وجراء التصاعد في االحداث والصراع واثاره التفت احلركة النسائية الى
اسر الشهداء واجلرحى وزيارة االسرى ،وتقدمي املعونات للعائالت وفتح مدارس البناء الشهداء وغيره من اخلدمات
االجتماعية ،وهذا ما جعل االحزاب تعطي دورا اكبر للنساء ليقمن بهذه املسئوليات باعتباره دور وطني هام ويتماشى
مع ادوارها املنزلية ولكن لم يكن لها دور في اتخاذ القرار او املشاركة به اال ان انخراطها بالعمل الوطني اعطاها الدعم
واالعتراف من احلركة الوطنية التي يقودها الرجال.
وتصل مصلح في دراستها ( )2012الى استنتاج ان هذه املرحلة ساهمت جزئيا بتغيير النظرة النمطية للمراة ودورها
املقتصر على املنزل وافضى في التاثير على طبيعة االدوار التي ميكن ان تساهم بها ومنها في اجملال العام ،اال ان ادوار
الرجال لم تتغير فظل هو املقرر واملسئول في االسرة وايضا في اجملال العام  ،وبالتالي عالقات النوع االجتماعي لم تتغير
باالحزاب السياسية رغم مشاركة نساء الريف واملدن في العمل العسكري والغير عسكري  ،حيث بقي ينظر لدورها انه
مكمل ومساند للرجل للقيام بدوره الوطني.
.

ب مشاركة املراة السياسية في مرحلة 1967 -1948

حلت نكبة  1948التي كان لها االثار السياسية واالجتماعية واالقتصادية الصعبة نتيجة التشريد والتهجير الذي مس
مجمل اجملتمع الفلسطيني ومكوناته حيث خسرت العديد من االسر اراضيها ومنازلها وممتلكاتها ،وتهجروا الى
مناطق مختلفة من العالم ،وتاثرت املراة بهذه االوضاع كما الرجل فعانت الفقر والتشريد مما اجبرها االمر الى خوض
معترك احلياة ،ووضع على كاهلها كما الرجل النضال من اجل طرد االستعمار اضافة الى استرجاع االرض لتوفير
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دراســــــــــــة بحـــثــيـــة حـــول
مشاركة المرأة السياسية والمجتمعية

مقومات احلياة من قوت وماوى لها والسرتها ،ونتيجه للتهجير دخلت في خط ومنط حياة جديد شكل احد اركان بنيان
اجملتمع الفلسطيني التي كانت املراة جزء منه وهو اخمليم .حيث اضطرت املراة الفلسطينية نتيجة الوضع اجلديد
وتردي الوضع االقتصادي حلالة اللجوء والبحث عن عمل لتوفير مصدر رزق لها وعملت في اعمال لم تعمل بها سابقا.
نتيجة لذلك ظهرت اجلمعيات واملؤسسات اخليرية لتقدمي الدعم لالحتياجات االساسية لالسر املهجرة والعمل على
دعم عمل املراة ،وايجاد فرص لها وتدريبها في مشاغل اخلياطة والتطريز واالعمال اليدوية وايجاد مشاريع انتاجية
( عالن .)166:2007،وعبر هذه املرحلة خسرت النساء االجنازات التي راكمتها نحو تاسيس حركة نسائية ،فقد شتت
قيادتها وعناصرها نتيجة للنكبة ،ولم يعد لها دور فعال ،وقد أثر ذلك على دور املرأة النضالي ،وهذا انطبق على احلركة
الوطنية الفلسطينية بشكل عام والتي تشرذمت بعد عام  1948بني ثالث كيانات كل له سياسته وقوانينه ونظامه وهي
اسرائيل ،االردن وضمت الضفة الغربية ومصر وضمت قطاع غزة (مصلح  .)19:2012،وما ميز هذه املرحلة هو تاسيس
منظمة التحرير الفلسطينية واالحتاد العام للمراة الفلسطينية ودخول املرأة في االحزاب واحلركات الوطنية األمر الذي
لم تعهده املرأة الفلسطينية من قبل ،باالضافة الى تطور مشاركة املراة السياسية من القيام باملظاهرات واالحتجاجات
واملسيرات الشعبية وإقامة ندوات وتنظيم اإلضرابات التي كانت سائدة حتى  1964كما التدرب على الكفاح املسلح
نتيجة النتسابها لفصائل منظمة التحرير اخملتلفة (مصدر سابق)2012،
.

جمشاركة املراة السياسية ما بني عامي 1987-1967

شهد عام  1967نكسة الشعب الفلسطيني باحتالل بقية االراضي الفلسطينية والذي نشب عنه نزوح جديد ،اال ان
الشعب الفلسطيني واجه االحتالل ورفضه باستخدام اساليب املقاومة اخملتلفة منها اإلضرابات واالمتناع عن دفع
الضرائب ،وإغالق املدارس ومقاطعة البضائع االسرائيلية ،وكان للمرأة الفلسطينية دور بارز من خالل احلركة النسوية
فساهمت في املقاومة والتزمت بقرارات احلركة الوطنية ( دراغمة .)59:1991،وباستكمال احتالل كافة االراضي
الفلسطينية منعت كافة مؤسسات منظمة التحرير مبا فيها االحتادات الشعبية واالحتاد العام للمراة الفلسطينية من
العمل في االراضي الفلسطينية احملتلة عام  1967وتعرضت النساء احلزبيات الى املالحقة واالعتقال واصبح العمل
يتم مبنتهى السرية واغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية ،ومكاتب االحتادات الشعبية مبا فيه االحتاد العام للمراة
الفلسطينية ونقلت قيادته الى اخلارج (مصلح .)2012،وأبرز ما ميز هذه املرحلة ليس فقط النضال العسكري بل
تزايدت أعداد اجلمعيات النسائية الفلسطينية بشكل ملحوظ وزيادة عملها في مجال اخلدمات االجتماعية ،خاصة
في ظل ظروف االحتالل اإلسرائيلي وما نتج عنه من اثار أثرت على مناحي احلياة اخملتلفة ،فقدمت اخلدمات في عدة
مجاالت كاقامة رياض األطفال ودور احلضانة وتأهيل العشرات من السيدات الفلسطينيات مهنيا لتأهيلهن لسوق العمل
مثل اخلياطة والتطريز والطباعة اضافة لتقدمي املساعدات النقدية واملنح التعليمية للعديد من األسر احملتاجة والطلبة،
هذه اخلدمات كانت مدخال الستقطاب النساء للعمل الوطني ( دراغمة.) 1991،
وبفترة السبعينات اتسع نشاط املرأة الفلسطينية سياسيا واجتماعيا وكان لها دور بارز في االنتخابات للبلديات بعد ان
صدر قرار احلاكم العسكري بتعديل قانون االنتخابات االردني لعام  1955حيث منحها حق التصويت وليس الترشح،
لم يكن هدف االحتالل انذاك بهدف انصاف املراة وامنا لتمرير تشكيل قيادة للشعب الفلسطيني تفرض صيغة احلكم
الذاتي بدال للقيادة الوطنية في منظمة التحرير الفلسطينية ،اال ان مشاركة النساء في التصويت ومبشاركة الرجال
افشلت اخملطط الصهيوني ،وادت االنتخابات الى فوز قوائم القوى الوطنية والقومية املرشحة التي زكتها منظمة
التحرير الفلسطينية .وكان لهذه العملية دورها في تزايد دور املرأة الفلسطينية ومشاركتها في العملية السياسية ،التي
أدت إلى اعتقال املئات منهن وتعرضهن ألحكام قاسية وطويلة .وفي أجواء املد الوطني التي خلفتها انتخابات البلديات
عام  1976ومع تزايد النشاط السياسي بتأثير العمل الطوعي الواسع في صفوف املرأة ،مت اإلعالن عن تشكيل «احتاد
جلان العمل النسائي» في الضفة الغربية في آذار  ،1978التي ضمت في صفوفها املئات من النساء ومتيزت برامجها
باجلمع بني القضايا الوطنية السياسية والقضايا االجتماعية (مصدر سابق.)2008،
ومع بداية الثمانينات كان هناك اربعة اطر نسوية تتبع االحزاب السياسية الفلسطينية حيث لفتت نظر االحزاب
باهميتها وقاعدتها اجلماهيرية وبالتالي استخدمت للحشد السياسي وهكذا حملت املنظمات النسوية وبالتدريج مالمح
االحزاب التي تولدت منها التي غلب عليها العمل السياسي واالجتماعي دون االلتفات الى قضيتها وحقوقها ومنه

23

وصولها الى مواقع القرار في احزابها (اسماعيل .)2007،ان تطور دور املراة السياسي في اجملتمع الفلسطيني في ظل
االحتالل االسرائيلي لهو دليل على تطور وعي املراة فكريا وسياسيا اضافة الى دورها النضالي ضد االحتالل والذي
برز جليا بظهور منظمة التحرير الفلسطينية والتحاقها بها وتبني ذلك عبر االطر النسائية التابعة للمنظمة اال انها لم
تصل الى مواقع صنع القرار اسوة بالرجل ،على سبيل املثال لم تصل لعضوية اجمللس التنفيذي في املنظمة ولم تكن نسبة
النساء املنتميات للمنظمة كبيرة كما الرجال (القطب.)2012،
د .مشاركة املراة السياسية في املرحلة الواقعة بني عامي1991- 1987

اندلعت االنتفاضة الفلسطينية االولى عام  1987وكان للمراة دور فعال في جميع جوانب احلياة الفلسطينية وتوسعت
مشاركة املراة فلم تقتصر على فئة معينة ،حيث شاركت املرأة الفلسطينية في اعمال االنتفاضة ومجرياتها وجلانها
الشعبية الطوعية اخملتلفة وباملظاهرات وحماية الشبان ورمي احلجارة وتوزيع املشنورات اضافة الى التطوع في كثير
من االعمال بهدف استمرارية االنتفاضة .ان تطور دور املراة جاء بتطور واتساع املشاركة اجلماهيرية الشعبية ،مما
دفع باجتاه تشكيل اجمللس النسوي االعلى لالطر النسوية املنضوية حتت منظمة التحرير الفلسطينية لقيادة العمل
النسوي عام  ،1988ومت اعادة التركيز على البعد اخلدماتي نتيجة للحاجة له وتكون االطر النسوية بادائها اجلماهيري
قد عملت على توثيق العالقة ما بني دعم االحزاب وشكلت الوسيط بني اجلماهير والفصائل عبر انشطتها اجملتمعية
واجلماهيرية ( اسماعيل .)2007،وفي ذات السياق التفت اجمللس النسوي االعلى الى حالة عدم املساواة والتمييز ضد
املراة وبدأ بطرح املوضوع االجتماعي اضافة الى الوطني .وكان هناك بروز واضح لدور املنظمات االهلية والتي كانت
تعمل بالتنسيق مع فصائل احلركة الوطنية ،وتاسيس منظمات مختصة في مجال البحث والتدريب والتوعية ،مما ساهم
في اعداد كوادر نسائية بقيت غالبيتها مرتبطة باالحزاب والفصائل الوطنية ،وبقيت األطر النسائية مقيدة ومرتبطة
مبا يحدده املكتب السياسي لكل فصيل وبالتالي تغليب االجندة الوطنية على األجندة االجتماعية وقضايا النساء ،وعدم
استقالل القرار النسائي (عبد الرحمن واخرون .)2008،وتستنتج كل من كتاب وعواد ( )2004ان الكوادر النسوية التي
بحثت عن مجاالت جديدة بتاسيس منظمات غير حكومية (اهلية) تسعى لفهم اوسع لواقع املراة الفلسطينية من خالل
الدراسات واالبحاث وايصال صوت النساء للمراكز العليا ،ادى الى اختالف في اسلوب العمل والعالقة اجلماهيرية،
ومبرور الوقت حتول عمل القيادات النسوية من الطوعي الى الوظيفي ومن اجلماهيري الى االنفصال عن جمهور النساء
وهو ثمن دفعته بخسارة قواعد شعبية نسائية.
ه .مشاركة املراة السياسية في املرحلة الواقعة من عام  - 1991انشاء السلطة الفلسطينية

ان االطر النسوية كانت تعمل دون استراتيجية موحدة جتمع بينهن حتى  1990أي بعد ثالث سنوات من االنتفاضة.
وفي ذلك الوقت عقد مؤمتر حول االنتفاضة وبعض القضايا االجتماعية للمراة نظمه مركز بيسان للبحوث واالمناء
مت مبشاركة العديد من النساء من اطياف سياسية مختلفة قمن بتقييم االجنازات ملراحل العمل السابقة ووضع تصور
للحركة النسوية املستقبلية ويعتبر هذا املؤمتر مفصليا في مسيرة احلركة النسوية وتطور الفكر النسوي وشرعية طرح
القضايا النسوية في مرحلة التحرر الوطني حيث شكل املؤمتر انطالقة للعديد من االطر النسوية لطرح قضايا النساء
وعلى نطاق اوسع من قبل ( الكعبي. 2 )33: 2014،
في هذه الفترة كان لعملية اوسلو واتفاقياتها تاثيرا على القضية الفلسطينية ،فقسمت الشارع الفلسطيني الى معارض
ومؤيد وحتى ضمن حركة فتح ،اما النساء فقد تبنني مواقف فصائلهن فرفضت كل من اجلبهة الشعبية وحماس واجلهاد
االسالمي اتفاقية اوسلو كونها لم حتقق طموح الشعب وتضحياته الذي قدمها في االنتفاضة الفلسطينية االولى
(القطب .)2012،وعلى الرغم من موافقة منظمة التحرير الفلسطينية ( مع حتفظ بعض الفصائل) على اتفاق اوسلو
إال ان االحتاد العام للمرأة الفلسطينية قد حتفظ عليها وراى فيها تراجعا وانتكاسة للقضية الفلسطينية ،وهو ما جعل
القيادة الفلسطينية ان جتمد عضويتة في اجمللس الوطني وتوقف املساعدات املقدمة إليه (كتاب وعواد.)27: 2004،
وعبر التحضير ملفاوضات السالم وجدت احلركة النسوية واملؤسسات النسوية نفسها خارج هذه الدائرة السياسية التي
ستشكل مستقبل االستقالل وخاصة املؤيدات التفاق اوسلو(قزاز واخرون .)2013،فتشكلت اللجان الفنية للقطاعات
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ما مت طرحه كان في تناول حياة ايلني كتاب من خلل سلسلة مسيرة رائدات وهي ممن نسقوا ملؤمتر بيسان وقدموا اوراق فيه
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اخملتلفة التي كانت غالبا تخلو من النساء ،مما دفع الى تاسيس طاقم شؤون املراة مشكال من االطر النسوية بغرض
الدفاع ومتثيل املراة في اللجان الفنية ونتيجة للجهود زاد متثيل املراة من  6نساء من بني  300مشارك في الطواقم الفنية
الى  66امراة من  366مشارك/ة (مصلح  .)2012وعلى ضوء ما تقدم جند ان دور املراة في منظمة التحرير متواضع
فلم تكن ممثلة في مواقع صنع القرار وانطبق االمر على عملية املفاوضات واملشاركة بها حيث لم يكن لها دور حقيقي
في صناعة القرار واقتصر دورها باملشاركة في الطواقم الفنية.
ومع دخول السلطة وما صحب ذلك من تغيرات سياسية ومجتمعية ،تزايد االهتمام بترسيخ اسس مجتمع مدني يضمن
مشاركة كل من املراة والرجل في عملية البناء ،وكان الطموح بتوسيع قاعدة مشاركة املراة من خالل توفير مناخ دميقراطي
تتيح لها طرح نفسها من منطلق معيار الكفاءة وأولوية التعبير عن احتياجاتها ومشكالتها ،غير أن املامول تراوح بني
الصعود والهبوط ،إذ لم يبرز لدى السلطة الوطنية أي توجه رسمي من اجل إدماج النساء في عملية التنمية والبناء ،سوى
إحلاق عدد غير قليل من قيادات العمل النسوي االهلي في إطار العمل احلكومي ،وهذا ترك اثره على االطر واملنظمات
األهلية من ناحيتني :األولى ذات اثر سلبى متثل فى اخلسارة الفادحة التي حلقت بهذه املؤسسات من جراء فقدانها
خلبرات وكفاءات نسوية ،والثانية ذات اثر ايجابى حيث عملت هذه املؤسسات على تكوين قيادات بديلة بتوجهات ورؤى
مختلفة (اسماعيل .)2007،كما شهد نشوء السلطة الفلسطينية استحقاقات االنتخابات الرئاسية والتشريعية واولها
التي عقدت عام  1996ومع ان النتائج املتحققة لم تكن باملستوى املالئم لدور النساء التاريخي النضالي ،وبالرغم
من ذلك استفادت النساء من هذه التجربة ،وكان للجهات املانحة واملمولني دورا في ان تستجيب املنظمات االهلية
النسوية والغير حكومية الى الدعوة الى اجراء تغييرات في القوانني لصالح حقوق املراة وتنفيذ مشاريع لزيادة مشاركتها
السياسية والعامة وفي مناحي احلياة اخملتلفة ومن االمثلة على ذلك مشروع البرملان الصوري الذي ناقش العديد من
القوانني التي حتتاج الى اعادة تقييم من منظور قائم على النوع االجتماعي اال ان دخول انتفاضة االقصى عام 2000
توقف استكمال العمل وعادت املنظمات االهلية النسوية والغير حكومية الى العمل باالغاثة واخلدمات الطارئة ( قزاز
واخرون .)2013،وتدعى نزال ( )2006ان حتسن حتقق على مستوى مشاركة املراة في االنتفاضة الثانية اال ان مشاركتها
في هيئات صنع القرار بقيت في حدوده الرمزية ولم تخرج من االطار التقليدي النمطي وخاصة في التشكيالت الرسمية
( نزال.)14:2006،
ومن التحوالت السياسية املفصلية في تاريخ فلسطني في عهد السلطة الفلسطينية احلسم العسكري الذي قادته حماس
عام  2007في غزة مما ادى الى االنقسام السياسي وارباك في النظام السياسي الفلسطيني بكل مكوناته التنفيذية
والتشريعية والقضائية واالمنية حيث ادى الى وجود حكومتني احدهما في غزة واالخرى في الضفة مما ادى الى
تكون اجهزة مدنية وعسكرية منفصلة تتبع جلهة كل واحد منهما واصيب اجمللس التشريعي بالشلل منذ ذلك احلني
(مصلح .)2012،وكان لالنقسام تاثيره على احلركة النسوية وتبعثر جهودها فتعرضت املؤسسات النسوية واالحتاد
العام للمراة الفلسطينية في غزة للمالحقة واالغالق وكذلك الناشطات النسويات تعرضن للقمع بسب انتمائاتهن
احلزبية ،وحتولت االطر النسوية التي كانت تعمل في ظل االحزاب للعمل االجتماعي للحماية واستمرارية البقاء
(مصلح .)76:2012،أ ّثر االنقسام على مجمل احلياة الفلسطينية وعلى النساء بشكل خاص في غزة ،فقد تراجع وضع
املراة في صنع القرار وشهد دور النساء في اجملالس احمللية تراجعا بسبب التاثير السياسي ادى الى استقالة بعضهن
بسبب الضغوط السياسية ،اضافة الى الشلل الذي اصاب اجمللس التشريعي ولم تستطع العضوات في التشريعي تقدمي
أي مبادرات تساعد على تقريب وجهات النظر كون ان غالبية العضوات منتمنيات الى الفصيلني املتنازعيني(مصدر
سابق.)77:
اال ان احلركة النسوية متسكت باحلوار بهدف الوفاق الوطني وطالبت احلركة باعتماد وثيقة الوفاق الوطني الصادرة
عن احلركة االسيرة لفصائل املقاومة والتي مت التوقيع عليها من قبل ممثلني من حركة فتح وحماس واجلهاد االسالمي
واجلبهة الشعبية والدميقراطية (مصدر سابق  .)77:واستمرت احلركة النسوية واملؤسسات النسوية واالحتاد العام
للمراة الفلسطينية وطاقم شؤون املراة بالنشاطات الداعمة للوفاق والرافضة لالنقسام واملطالبة بانهائه ورغم كل
اجلهود اال ان مصلح ( )2012تنتقد ان العمل من قبل احلركة النسوية لم يكن قويا او كافيا للضغط على االحزاب او على
احلكومتني املتنازعتني ،كما ان االطر النسوية التابعة للفصيلني لم تقم بدور جوهري في تقريب وجهات النظر حيث
كن يتبنني مواقف احزابهن (مصدر سابق .)81:2012،وكل اجلهود الرامية الى الوفاق او املصاحلة على صعيد اطياف
العمل السياسي التي مت خاللها توقيع اتفاق املصاحلة بالقاهرة لم تشرك اال عدد قليل من النساء وحتى في اجللسات
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احلوارية التي سبقت املصاحلة والتوقيع مت استبعاد النساء فيها وهذا يعكس مدى جتذر هيمنة العقلية الذكورية على
املؤسسات السياسية واحزابها وتبني طبيعة العالقة بني االحزاب السياسية واطرها النسوية التي تستبعدهن في املسائل
الهامة واملصيرية وهذا ينطبق على كل انواع االحزاب (املصدر السابق.)81:2012،
مالمح من مشاركة املراة السياسية والعامة خالل وجود السلطة الفلسطينية:
.أاملراة في منظمة التحرير الفلسطينية واالحزاب
تعتبر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير اعلى هيئة قيادية فلسطينية للمنظمة وهي املمثل الشرعي للشعب الفلسطيني
وعضويتها هي ملمثلي فصائل املنظمة اضافة الى بعض املستقلني ،لم تشغل عضويتها اي امراة الذي يصل اعضائها
الى  18عضو حيث كانت  15عضو وزادت الى  18وفق قرار اجمللس الوطني في دورته العشرين( عبد الرحمن
واخرون .)2008،وقد فازت د .حنان عشرواي بعضوية اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير عام  2009لتكون اول امراة
تشغل هذا املنصب منذ تاسيس املنظمة (اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني .)2013،اما اجمللس الوطني ويضم
ممثلني عن التنظيمات الفلسطينية داخل منظمة التحرير ،االحتادات الشعبية ،ممثلو اجلاليات الفلسطينية في الشتات،
جيش التحرير الفلسطيني ،باإلضافة للمستقلني/ت من الداخل والشتات .اما عضوية النساء في اجمللس الوطني
الفلسطيني تدرجت ما بني  %2عام  1964إلى  % 7.5في اخر دوره عقدت في غزة عام  1996ولم يحصل أي تغيير منذ
ذلك احلني (نزال.)2004 ،
بشكل عام تتدنى مكانة املرأة الفلسطينية في االحزاب واحلركات السياسية مما يؤدي الى ضعف فرصها في املشاركة
في الهيئات الرسمية السياسية سواء احلكومية او التشريعية حيث ان طبيعة هذه املناصب تاتي من خالل االحزاب،
وللمؤسسات االهلية دور قد يسهل في عملية مشاركة املراة السياسية اال ان االحزاب يبقى لها الدور الرئيس واالهم.
ووفق مصادر اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني في تقرير املراة والرجل ( )2013فهو يحمل املسئولية لالحزاب
لضعف مشاركة املراة السياسية ،حيث ان االحزاب نفسها ال يوجد فيها متثيل منصف للنساء ،ففي تنظيم فتح تشكل
النساء  %25من املؤمتر العام و%33من اجمللس الثوري ،و %11من اللجنة املركزية وقد مت تعيني امراة واحدة فقط عام
 ،2011علما ان في مؤمترها االخير الذي عقد عام  2009قرر العمل بالكوتا بنسبة  %20في جميع املناصب القيادية
اال انه لم يتم العمل به بشكل كامل حتى االن (جهاز االحصاء الفلسطيني .)2013،اما اجلبهة الشعبية متثل النساء ما
نسبته  %10من اعضاء املكتب املركزي و  %20من اللجان املركزية للفروع اخملتلفة ،في حني ان اجلبهة الدميقراطية
تشكل النساء ما نسبته  %19.5من اللجنة املركزية في الضفة الغربية و %16.5في قطاع غزة .حزب فدا الدميراطي
تشكل النساء فيه  %19من اللجنة املركزية و %30من املكتب التنفيذي (مصدر سابق .)2013،وفي اخر انتخابات حلزب
فدا عام  2011مت انتخاب السيدة زهيرة كمال امينة للحزب لتكون اول امراة تشغل امينة حزب في السياق الفلسطيني
والعربي ،كما واقرت كوتا بنسبة  %50للشباب والنساء في املواقع القيادية (مصلح  .)2012اما احلركات االسالمية ال
يوجد احصائيات متوفرة حول مستوى متثيل النساء في الهيئات القيادية لالحزا ب مثل حماس واجلهاد االسالمي
(اجلهاز الركزي لالحصاء الفلسطيني .)2013،اال ان شهدت حركة حماس دخول امراتني في املكتب السياسي لها وفي
اجمللس التشريعي وفق املقابالت التي متت فاشارت د .مرمي صالح بوجود امراتني في املكتب السياسي حلماس اضافة
الى ترشحها في اجمللس التشريعي .3
اما حزب الشعب الفلسطيني فقد اقر الكوتا بنسبة  %20في مؤمتره الرابع الذي انعقد عام  ، 2008وبلغ عدد النساء
في املكتب السياسي  3من اصل  15عضو/ة و 10نساء في اللجنة املركزية من اصل ( 50مصلح .)2012،في حني
اجلبهة الدميقراطية لم تتبنى الكوتا ملوقفها ان املراة في التنظيم لديها القدرات واالمكانات تؤهلها الوصول الى موقع
متقدم دون كوتا ،وانطبق االمر على اجلبهة الشعبية التي لم تتبنى ايضا الكوتا واسبابها ان نظامها الداخلي ينص «ان
دميقراطية الدولة املنشودة هي التي يتمتع بها جميع مواطنيها مبساواة كاملة بدون متييز في احلقوق والواجبات في
مجتمع قائم على املبادئ الدميقراطية واالنسانية» (مصلح.)2012،69:
ومن الالفت للنظر ان نتائج استطالع الراي ملركز العالم العربي للبحوث والتنمية (اوراد في  ) 2008/2/20فقد ايد ما
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يقارب نصف املستطلعون/ات ( )%49ان تتولى امراة مؤهلة رئاسة حزب فيما عارض ما يقارب النصف االخر (.)%48
ان هذا يعني بوادر في تقبل اجملتمع الن تكون النساء في مواقع قيادية واالمر االن يتعلق بعقلية االحزاب في تعزيز
املراة والثقة بقدراتها وامكانياتها .ونصل الى ان نسبة النساء في املواقع القيادية ملنظمة التحرير ضعيف جدا يسيطر
عليها الرجال ،وفي االحزاب السياسية وجودها في مناصب قيادية هي أعلى لدى األحزاب اليسارية ،إال ان تأثير هذه
األحزاب على احلياة السياسية الفلسطينية من حيث صنع القرار السياسي هو أقل من تأثير حركة فتح وهي احلركة
التي حتتوي على أقل نسبة من النساء في هيئاتها العليا .وموضوع الكوتا في االحزاب متارجح ما بني مؤيد ومعارض مع
انها ليست امتيازا بحد ذاتها بقدر ما هي اداة ضمان ملشاركة املراة في املواقع القيادية.
.باملراة في الوظائف العامة الرسمية احلساسة
من املفيد قبل تقدمي ما د ّون في االدبيات عن مشاركة املراة في الوظائف العامة والقيادية االلتفات الى نتائج استطالع
الراي حول توجهات اجملتمع في وجود النساء في مناصب وزارية فقد بني استطالع مركز العالم العربي للبحوث والتنمية
(اوراد) في  2008/2/20التالي:
•فيما يخص منصب رئاسة الوزراء ،فقد أيد  %36من املستطلعني تولي امرأة لهذا املنصب ،فيما عارض ذلك .%60
•كما تؤيد األغلبية  %57تولي امرأة مؤهلة ملنصب وزاري ،فيما يعارض ذلك .%40
•وقد مت سؤال املستطلعني سؤاالً جوهرياً يحدد من خالله مدى عمق التمييز بني الرجل واملرأة ،وينص السؤال على
مايلي( :في حال ترشح رجل وامرأة بنفس الكفاءة ملنصب وزراي مهم ،وكان ال بد أن تختار بينهما فأيهما تفضل؟)،
وأظهرت البيانات أن األغلبية الساحقة  %73تختار الرجل ،فيما يختار  %18املرأة.
هذه التوجهات تبني قبول النساء في منصب وزاري اال انه كلما ارتفع مستوى التمثيل الوزاري انخفضت نسبة تاييد وجود
النساء لصالح الرجال وفي حال التنافس على اساس الكفاءة ترجح الكفة لصالح الرجال.
وعلى ارض الواقع حققت املراة اجنازات هامة وفق املعايير العربية فقد حملت حقائب وزارية اال انها لم تصل يوما الى
منصب رئيس الوزراء .ففي احلكومة اخلامسة عشر بقيادة سالم فياض كان هناك  5وزيرات من اصل  24حقيبة وزارية
ثالث منهن ترشحن من قبل احزابهن ،وتقلص عدد الوزيرات في احلكومة السادسة عشر الى ثالث وتوجد وزيرة واحدة
في حكومة حماس في قطاع غزة (اجلهاز املركزي لالحصاء .)2013،اما حكومة التوافق الفلسطيني االخيرة (حزيران
 )2014/وجدت فيها ثالث وزيرات من اصل  14حقيبة وزارية واوكلت وزارة املراة الى السيدة هيفا االغا. 4
وعلى املستوى الفردي سجلت بعض النساء الفلسطينات اجنازات في وصولهن الى مواقع قيادية ومؤثرة ،فعلى سبيل
املثال ال احلصر عينت د .ليلى غنام مبنصب محافظ رام الله والبيرة عام 2010وهي اول امراه تتقلد هذا املنصب ،وعام
 2011مت تعيني السيدة عال عوض منصب رئيسة للجهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني وغيرها من االمثلة الفردية
كحالة د .حنان عشرواي والسيدة زهيرة كمال كما ذكر عنهن سابقا ( اجلهاز املركزي لالحصاء .)2013،
وفي سلك القضاء والعدالة تصل نسبة القاضيات % 12من اجمالي عدد القضاة في فلسطني ،ففي عام  2012يوجد
 21من اصل  159قاضي ،ونسبة القاضيات في الضفة اعلى منها في غزة ويتركزن في محكمة البداية والصلح وليس
في احملاكم االعلى ( املصدر السابق .)2013،ويوجد  4سفيرات لفلسطني فقط من مجموع  92سفير في العالم ،وهذه
نسبة ضئيلة جدا وصلت الى  %4.3وانخفضت عن عام  2008حيث كانت  ( %5.4املصدر السابق .)2013،ورغم ان
متثيل النساء في املواقع القيادية الرسمية كالوزارات ليس باملستوى املطلوب اال انه يعكس اهمية االرادة السياسية في
ايصال النساء الى مواقع صنع القرار.
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.جاملراة في النقابات العمالية
رغم ان ما نسبته  %66من اجملتمع الفلسطيني يؤيد ان تتولى امراة مؤهلة ملنصب رئاسة نقابة ويعارض ذلك  %44وفق
استطالع للراي اجراه املركز العالم العربي اوراد ( ،)2008/2/20اال انه يعتبر متثيل النساء في النقابات العمالية ايضا
محدود وال تعكس حجم مشاركتها في سوق العمل التي هي ايضا محدودة ،حيث تصل نسبة متثيل النساء في النقابات
العمالية بشكل عام الى  %8.5وتقل في قطاع غزة عن الضفة الغربية ،وعلى مستوى املناصب القيادية في النقابات تكاد
ال تلحظ ويتراسها في الغالب الرجال ،ولم تنجح النقابات في استقطاب عضوية جديدة للنساء او اعادة تنظيم هياكلها
التنظيمية مبا يشجع مشاركة النساء لذا هي عامل طرد للنساء اللواتي ال يجدن اهتماما باحتياجاتهن وقضاياهن
(اجلهازاملركزي لالحصاءالفلسطيني.)2013،
واذا مت النظر الى طبيعة النقابات العمالية ومتثيل النساء فيها جند انها تغيب في بعض النقابات لطبيعة عملها الذي
هو حيز عمل الرجال كالبناء والعمران ،اال ان بعض املهن توجد النساء فيها بشكل عالي مثل املهن الصحية اال ان
متثيلها في هذه النقابات العمالية التي متثلها متدني جدا حيث ال تتجاز  %12في الضفة الغربية و %17في غزة (مصدر
سابق .)2013،من هنا جند ان هناك عزوفا لدى النساء في ممارسة دورها النقابي وهو دور سياسي هام وبالعادة هو
طوعي ويدخل ضمن ادوارها اجملتمعية وفق منظور النوع االجتماعي ومبا ان الدور االجنابي هو من االدوار االساسية
التي تتحمل اعبائه املراة ويشغل وقتها ويضاف اليه االنتاجي لن يكون لها املتسع للدور اجملتمعي ،ومع بيئة نقابية
غير محفزة ملشاركة النساء واالخذ بادوراها اخملتلفة واحتياجاتها تتدني نسبة مشاركتها كعضوات ومقررات في هذه
االجسام.
.داملشاركة في مجالس الطلبة في اجلامعات الفلسطينية
حتتل مجالس الطلبة موقعا مميزا في تشكيل القيادات الشابة وممارسة اشكال مختلفة للمهارات التفاوضية واحلوارية
والدفاعية (خضر  .)2008،ويلحظ تطورا تدريجيا ملشاركة الشابات في هذه االجسام في اجلامعات الفلسطينية حيث
وصلت عضوية الشابات في مجالس الطلبة في اجلامعات الفلسطينية الى  %26.8لعام  ،2011اال ان الشابات غير
موجودات في مجالس جامعات كبيرة وعريقة مثل جامعة النجاح الوطنية في نابلس وكذلك االمر في اجلامعة االمريكية
في جنني (اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني.)2013 ،
.هاالئتالفات واملبادرات
تتواجد في الساحة الفلسطينية عدة ائتالفات تهتم بتعزيز النوع االجتماعي وقضايا املراة وجزء منها متعلق بتعديل
التشريعات لتصبح اكثر انصافا والغائا للتمييز ضد املراة ومنها ائتالف قانون العقوبات ،ائتالف قانون االحوال
الشخصية ،منتدى املنظمات االهلية ملناهضة العنف ضد املراة حيث عملت هذه االئتالفات باعداد مسودات لقوانني مت
تدارسها وتباحثها بني مكونات احلركة النسوية واجملتمع املدني ومؤسسات حقوق االنسان ،وبتعطل اجمللس التشريعي
كانت هناك محاوالت القرار بعض البنود من قبل رئيس السلطة الفلسطينية ومنها ما هو متعلق بقتل االناث على خلفية
الشرف والبنود املتعلقة بالعذر اخملفف واحملل ،ومذسودة الستحداث قانون خاص بحماية االسرة من العنف( قزاز
واخرون .)2013،وهناك منتديات جتمع في عضويتها مؤسسات رسمية كالوزارت مثل ملتقى النوع االجتماعي الذي
انشاته وحدة النوع االجتماعي في وزارة احلكم احمللي ويشمل نسويات واكادمييات مختصات اضافة الى مؤسسات
نسوية اهلية ( عودة .)2014،وفي ذات الوقت يوجد االئتالف الوطني لقرار  1325حلماية النساء وتقوده وزارة املراة
وينتسب لعضويته العديد من املؤسسات االهلية واالحتاد العام للمراة الفلسطينية ،وفريق وطني خاص بتشغيل النساء
تقودة وزارة العمل ،وائتالف وطني للموازنات املستجيبة للنوع االجتماعي وغيرها (قزاز واخرون .)2013،ان وجود مثل
هذه االئتالفات التي تتناول قضايا املراة والنوع االجتماعي وتعزيز املساواة من شانها ان تعزز حقوق املراة االجتماعية
والسياسية والقانونية واالقتصادية والثقافية التي هي وحدة واحدة ال تنفصل عن بعضها وال تتجزأل وتؤثر في بعضها
البعض تعمل بحلقات متصلة وبالتالي تعزز حضور املراة ومشاركتها في احلياة العامة والسياسية نتاج الوعي احلقوقي
والقانوني واملرجعيات القانونية والتشريعية الضامنة لهذه املشاركة ،وبالتالي هي فرص حقيقية لالستثمار بها في تعزيز
وضعية املراة ومشاركتها العامة والسياسية.
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مشاركة المرأة السياسية والمجتمعية

.ومشاركة املراة في مؤسسات اجملتمع املدني
يستوعب القطاع االهلي مبنظماته اخملتلفة مبا فيها النساء ما يقارب  15800امراة مقابل  19000رجل اي ما نسبته
 ،%42اي يستوعب القطاع االهلي مشاركة النساء فيه ضعف مشاركتها في سوق العمل تقريبا ،كما ان قطاع العمل
األهلي هو قطاع غير ثابت بسبب اعتماده الكبير على التمويل اخلارجي وبسبب متطلبات العمل املتغيرة (اجلهاز املركزي
االحصاء  .)2013،وتعتبر مؤسسات اجملتمع املدني الفلسطيني االكثر حيوية في العالم العربي وتتنوع اعمال املنظمات
من خيرية واجتماعية وتنموية وحقوق انسان والدميقراطية والبحوث وكسب التاييد واملناصرة ،وتندرج ضمن تصنيفات
:مؤسسات نخبوية ،او جماهيرية ،قاعدية مجتمعية ،حيث االخيرة تعتمد على البعد الطوعي ،وتتنوع مصادر متويلها
والتي بغالبيتها تعتمد على التمويل االجنبي .ومتتاز املؤسسات االهلية في املدن بقدرات مؤسسية عالية اال انها بعيدة
نوعا ما عن فئات اجملتمع التي تخدمها في حني ان املؤسسات القاعدية واجملتمعية هي اكثر التصاقا بفئاتها اال ان
قدراتها املؤسسية اضعف.
ان مشاركة النساء في املنظمات االهلية والنسوية تعد االوسع واالقدم واالكثر تنوعا والتي نشات في ظل غياب الدولة
وفي سياق االحتالل فمارست املراة دورها عبر هذه املنظمات مبسئولية مشاركة مجتمعها في قضاياه واحتياجاته.
وواجهت املنظمات االهلية والنسوية صعوبات من قبل سلطات االحتالل التي رات انها مؤسسات ذات طابع سياسي
فقط ارتبط عملها بالعمل الوطني ،ومتيز دورها في االنتفاضة االولى وكانت النساء تقود العديد من ادارتها في كثير من
االحيان بحكم مساحة احلرية املتاحة لهن عن الرجال املستهدفني من قبل االحتالل عبر االعتقال واملالحقة او االبعاد
والتخفي وان تعرضت النساء ملثل هذه االشكال اال انه بنسبة اقل من الرجال (مصدر سابق.)2007،
الحقا افتقدت املنظمات االهلية النسوية عالقتها مع القاعدة الشعبية نتيجة الى افتقارها الى رؤية موحدة نتاج اوسلو
ونتاج مرحلة ما قبل اوسلو التي متثلت في ضعف مواقف ودور االحزاب من قضاياها االجتماعية ،هذه املنظمات
تعاملت برد فعل وانكفأت على نفسها وتبنت سياسات معزولة عن واقعها االجتماعي والسياسي الفلسطيني واكتفت
بطرح قضايا نخبوية ال تهم الكثير من النساء( اسماعيل .) 2007،واتهمت املنظمات النسوية بوقعها بفخ االجنوزييشن
( االجنزة  (Ngeoizationوالذي تعني انشاء شكل جديد ومختلف من هيكل نشاط املراة حيث هذا الهيكل يقصر
مشاركة املراة محليا على املنظمة والنضال من اجل القضايا الوطنية ضمن مشاريع موجهة وفق االولويات التي يحددها
اخلطاب الدولي دون النظر الى التنوع واالختالف احمللي مما يشرذم قوى التغيير االجتماعي (قزاز واخرون.5)2013،
وبالرغم من عملها الذي صنف بالنخبوي اال انها لم حترز تقدما مؤثرا فقد استبعدت من مراكز صنع القرار في
معظم قضايا اجملتمع في الصحة ،والتعليم ،والسياسة السكانية والتنموية ومشاركتها في الرؤية السياسية ،اضف الى
خسارتها الى القاعدة الشعبية ،التي كان من املمكن أن تشكل لها دافعاً قوياً لفرض وجودها على أصحاب القرار ،وعدم
تهميش النظام السياسي لوجودها كقوة حقيقية وضاغطة في اجملتمع (اسماعيل.)2007،
بعض املنظمات االهلية النسوية ادركت العالقة واالهمية بني العمل الوطني والنسوي  ،ففي مرحلة االنتفاضة وما قبل
اوسلو كان لها شكلها وتنظيمها واعمالها التي تتوائم مع تلك املرحلة ،اما ما بعد اوسلوا وما افرزته من توجهات نحو
بناء الدولة الفلسطينية اصبحت متطلبات هذه املرحلة حتتاج الى شكال وتنظيما جديدا الليات العمل .وعلى سبيل
املثال تبني مصلح في دراستها ( )2012ان الطواقم الفنية التي انضمت الى املفاوضات ان تبقى عليها واسمتها «طاقم
شؤون املراة» وسجلتها كمنظمة اهلية  ،وفي بداياته لم تكن رؤيته واضحة للعمل ومع االجتماعات والنقاشات العديدة مت
التوصل ان يعزز دوره في الضغط على صناع القرار في مؤسسات السلطة وحتديدا على صعيد سن تشريعات منصفة
للنساء ،حيث عمل الطاقم على تعزيز حضور املراة السياسي واخذ دورا اعالميا بتعريف املراة وتوعيتها بحقوقها،
وكان له اجناز بتوسيع قاعدته عبر انضمام االطر املعارضة الوسلو اليه مما اعطاه وزنا اكبر من اي منظمة نسوية
غير حكومية فقد اصبح ائتالف لالطر النسوية ورغم االختالف السياسي بني هذه االطر اال انهن نسويا متفقات مما
جعله يجمع ما بني العمل النسوي والوطني في حني مؤسسات نسوية اخرى تخلت عن الوطني لصالح النسوي فقط
(مصلح .)2012:49،وفي دراسة للكعبي «مسيرة رائدات «اصدرها طاقم شؤون املراة ( )2014وفي مقابلته للالستاذة
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اجلامعية ايلني كتاب تبني اهمية اجلمع بني االجندة النسوية والوطنية لتعزيز مكانتها وشرعيتها وحتديدا مع قاعدتها
اجلماهيرية الشعبية فتقول «ان على املؤسسات النسوية ان تضمن بقاء القضية الفلسطينية وقضايا املراة على اجندة
احلركة النسوية» كما انها طالبت بان ان تقوم املؤسسات النسوية «مبراجعة ذاتية لتجربتها لتحديد مكامن االخفاق
والنجاح وتشخيص االخفاقات بشكل جلي ،وضرورة عودتها الى القاعدة النسوية وتفعيلها العادة ثقتها بالنخبة عبر
طرح قضايا القاعدة والعناية باهتماماته».
عبر ما مت تقدميه من واقع مشاركة املراة الفلسطينية عبر محطات وتغيرات في احلياة السياسية الفلسطينية جند ان
املراة الفلسطينية مشاركة بالنضال بانواعه ضد االحتالل سواء البريطاني او الصهيوني فحملت السالح واستشهدت
واسرت ،وحافظت على النسيج االجتماعي برعاية االسرة وتدبير وضعها واقتصادها والتفت الى احتياجات اجملتمع
عبر جمعياتها واطرها النسوية فمزجت بني الوطني واالجتماعي ،اال انها لم حتظى بتقدير عالي في احزابها ولم تصل
الى مواقع قيادية اال بنسب متدنية وتكاد ال تلحظ في القيادة الوطنية املتمثلة مبنظمة التحرير واجمللس الوطني وحتى
في مرحلة السالم مع اتفاق اوسلو فلم تشارك اال بعد نضاال لضمها في اللجان الفنية وكانت شبه مغيببة في جلان
الوافاق الوطني واملصاحلة ،ووصلت الى مواقع قيادية وحساسة في كنف السلطة وفي الهيئة التنفيذية والتشريعية
والقضاء والسفارات غيرها اال انه يعتبر متواضع ،ونصل الى ان هذه املؤسسات السياسية والقيادية هي مراكز قوى
للرجال ومسيطر عليها من قبلهم .واحلال ليس بافضل في مؤسسات اجملتمع املدني كالنقابات ومجالس الطلبة فوجود
النساء في الهيئات القيادية محدود .ان املؤسسات االهلية بانواعها احتوت نسبة ال باس بها من النساء للعمل فيها.
وادت ظروف كثيرة الى تشرذم العمل النسوي حينما ادركت ان قضاياها مغيبة فانشأت منظماتها لتلتفت الى قضاياها
وحقوقها االجتماعية ومساواتها وحتررها ،عزلها هذا عن الشارع وعن العالقة اجلماهيرية القاعدية فكانت شرعيتها
من هذه العالقة وبرزت مؤسسات النخب التي انفصلت عن واقعها وسارت بتوجهات املمول ووقعت في فخ االجنزة.
ورغم هذا التحول اال انها لم حتقق اجنازات عالية في مجال مشاركة املراة السياسية واجملتمعية .واستثمرت حماس
هذه الفجوة فخلقت مؤسساتها وجمعياتها والقت تاييدا وجمهورا واسعا .وبضعف االحزاب وترهلها وضعف قدرتها في
استقطاب الشباب والنساء برزت مبادرات غير تقليدية بعيدة عنهم لم تالقى الترحيب من االجهزة االمنية ومحاوالت
االحتواء من االحزاب .وبالنهاية ما زال هناك مثابرة من النساء في تعزيز مشاركتها في احلياة السياسية والعامة وهناك
ارادة رسمية في تعزيز موقعها اال انها ما زالت ليست باملستوى املطلوب.
مشاركة املراة في االنتخابات التشريعية واحمللية:

ان مشاركة املراة الفلسطينية السياسية في االنتخابات الرئاسية والتشريعية واحمللية هي قنوات الثبات وجودها
وقدراتها على صنع القرار وان تكون مساهمه في بنائه مبا يخص قضايا اجملتمع في مجاالت احلياة اخملتلفة .وب ّين
حتسن ،ولكن ال يزال أقل
التقرير العربي الرابع لألهداف اإلمنائية ( )2013أن مستوى متثيل املرأة في البرملانات في ّ
بكثير من املستوى الذي تسجله سائر مناطق العالم .فحصة املرأة من املقاعد البرملانية في املنطقة العربية ارتفعت إلى
 % 12.7عام  ،2012مقابل  % 20على الصعيد العاملي و % 18على صعيد املناطق النامية .كما أن مشاركة املرأة الفاعلة
في التظاهرات السياسية في بعض بلدان التح ّول الدميقراطي ،لم تواكبها جهود مثمرة لزيادة متثيل املرأة في الهيئات
التشريعية .اما على الصعيد الفلسطيني فقد حصلت عدة محطات انتخابية كان للمراة مشاركة بها ورغم ان نسبة
املشاركة لم تصل الى املستويات العاملية اال انها اعلى من دول عربية اخرى .في هذا السياق سيتم اعطاء مالمح مشاركة
املراة الفلسطينية في االنتخابات الرئاسية والتشريعية ولهيئات احمللية:
.أمشاركة املراة الفلسطينية في االنتخابات الرئاسية 1996
والتي تعتبر اول محطة انتخابية للمجتمع الفلسطيني ومرحلة جدية في تاريخ الشعب الفلسطيني ومعلما من معالم
املمارسة الدميقراطية في عهد السلطة الفلسطينية والذي احتكمت االنتخابات حينها الى قانون االنتخابات رقم 13
لعام  .1995ووفق القانون الذي يعطي املراة حق الترشح واالنتخاب نافست السيدة سميحة خليل الرئيس الراحل
ياسر عرفات على منصب رئاسة السلطة الفلسطينية والتي تعتبر سابقة في املنطقة العربية برمتها ،اسفرت النتائج
لصالح الرئيس الراحل ياسر عرفات اال انها استطاعت حصد  %10من اصوات الناخبني /ات في الضفة الغربية وغزة
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( رحال .)2010،ان انتخابات الرئاسة اظهرت ان اجملتمع ما زال غير مقتنع باستالم امراة موقع رئاسة الدولة فقد مت
اجراء استطالع للراي ملركز اوراد ( )2008اظهرت النتائج إن نسبة التأييد لتولي املرأة املؤهلة ملنصب الرئاسة ال تتعدى
 %24بني املستطلعني ،فيما يعارض  %60تولي امرأة ملنصب الرئاسة.
.بمشاركة املراة الفلسطينية في االنتخابات التشريعية 1996
في االنتخابات التشريعية االولى عام  1996شاركت املراة الفلسطينية ووصفت مشاركتها بالقليلة مقارنة بالرجال
اذ ترشحت  27امراة من اصل  646مرشحا وكلهم تنافسوا على  88مقعدا ،وقد فازت  5نساء فقط مبا نسبته %5.6
وغالبيتهن من حركة فتح ومستقالت وكانت بعض املرشحات قد وضعن قضايا املراة وحقوقها ضمن اهداف حمالتهن.
لذا جناح النساء في االنتخابات االولى كان بسبب وجودهن ضمن قائمة احزاب قوية وكبيرة او كمستقالت يشهد لهن
بالكفاءة والتميز والدور النضالي .وقاطعت النساء اليساريات واالسالميات االنتخابات التشريعية على خلفية رفضهن
التفاق اوسلو ،فلم يكن هناك أي تنافس بني املرشحات من خلفيات تنظيمية وحزبية مختلفة ،حيث اقتصر التنافس على
املرشحات املؤيدات التفاقية أوسلو (حزب فدا ،حركة فتح ،حزب الشعب ،جبهة التحرير الفلسطينية) مما اعتبرته نزال
حرمانا لشريحة عريضة من النساء من الوصول إلى مراكز صنع قرار (نزال.)2004،
واجهت مشاركة املراة في االنتخابات والنتائج املتحققة لها عوائق منها ما هو موضوعي ومتعلق بالنظام االنتخابي حيث
ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭكة ﺍﻟﻨﺴاء ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ كونه ﻴﻘﻭﻡ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻤﻟﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ،6ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻅﻬﻭﺭ كاﺴﺎﺱ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ،ﻭﻫﺫﺍ
ﻴﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻤﻟﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫكوﺭﻱ (جادالله  .(2007،فقد لعب حجم الدائرة دورا في ترشيح النساء ،ففي
الدوائر الصغيرة لم ترشح املراة نفسها لصعوبة تنافسها مع الرجال في ظل عدد مقاعد قليلة وفي ثقافة سائدة ترى
ان املواقع القيادة واتخاذ القرار الرجال اقدر من النساء فيها والتي ارتبط موقع املراة تاريخيا باجملال اخلاص (االسرة
واملنزل) (مصلح .)2012،وكان لطبيعة اجملتمع والثقافة السائدة التي تفضل الرجل على املراة في تولى املناصب القيادية
فاالحزاب السياسية والفصائل في اجملتمع الفلسطيني عجزت عن تغيير مثل هذه الثقافة فهي لم تدعم املرشحات كما
دعمت املرشحني الرجال (جادالله .)2008،وترد مصلح ( )2012مثاال عن ضعف االحزاب وقلة دعمها للترشيح نساء
في قوائمها ومنها قائمة حزب الشعب التي رفضت ان تكون املرشحة رنا النشاشيبي في القائمة العتقادهم ان الرجال
يتمتعوا بشعبية اكثر من النساء رغم انها حصدت اصواتا اعلى من اي عضو من مرشحني حزب الشعب عندما رشحت
نفسها عن دائرة القدس (مصلح.)55:2012،
ومن بعض العوامل الذاتية كان للموارد املالية تاثيرا حيث قدرت تكلفة احلملة االنتخابية للمرشح ب 0 3الف دوالر
كان من الصعب توفرها لدى النساء اال عبر احلزب او احلركة النسوية واملؤسسات التي لم تدعم ،حيث ساهمت بعض
االطر النسوية بدعم املرشحات الذي اتسم بالعشوائية في ظل غياب دعم االحزاب ،اضافة الى ضعف املرشحات بادارة
حتالفات انتخابية او التواصل واحلشد مع املؤسسات واالعالم (جادالله .)2007،وتبني مصلح ( )2012ان التعليم العالي
للمرشحات كان معيارا وعنصرا لترشيح النساء في حني انه لم يكن كذلك بالنسبة للرجال (مصلح.)55:2012،
اما جتربة العضوات الفائزات في اجمللس التشريعي االول اظهرت االدبيات انهن كن فاعالت واثبنت قدراتهن وكفائتهن
في صنع القرار في اعمال اجمللس سواء بنقاش القوانني والسياسات او اقرارها كقانون العمل ،واخلدمة املدنية وغيرها
واملسائلة في قضايا الفساد ،وكان الطالق وثيقة االصالح الفلسطيني ( )2002/5/16املساهمة الكبرى التي تعتز بها
النساء في التشريعي بغرض االصالح االقتصادي والسياسي واالداري والقضائي كمطلب داخلي فلسطيني قبل ان
يكون من اخلارج .ولم تتواني العضوات في دعم مطلب الكوتا للنساء في اجمللس التشريعي واقناع االعضاء الرجال في
اجمللس والذي القى موقفا رافضا حتديدا من ممثلي حركة فتح في اجمللس التشريعي (مصدر سابق.)2012،
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.ج االنتخابات التشريعية عام 2005
سبقت عملية االنتخابات التشريعية الثانية التي اقرت بتاريخ  2005/7/19استنفارا من قبل القوى واملؤسسات
والشخصيات واملنظمات النسوية بهدف التغيير في قانون االنتخابات الذي شكل عائقا في انتخابات  1996منه ما له
اثر على التمثيل واملشاركة بالنسبة للمراة وخاصة بالتجربة التشريعية السابقة التي حصلت النساء على نسبة متثيل
7
متدنية ،واخر بنظام الدوائر ،فبدات النقاشات اجلادة واطلقت احلملة الوطنية لتطوير مشاركة املراة في االنتخابات
والتي مارست اشكال الضغط اخملتلفة على اصحاب القرار في الهيئات التنفيذية والتشريعية وقوى االحزاب السياسية
وغيرهم ،ناهيك الى حمالت التوعية اجلماهيرية بهدف التحشيد ملطالب التغيير في القانون ،واستثمرت الوسائل
االعالمية لغايات تعزيز املطالب وكان منها اقرار نظام الكوتا بنسبة  %20من مقاعد اجمللس التشريعي كتدبير مؤقت
لكي تصل املراة الى اجمللس التشريعي ،افضت اجلهود واملطالبات الى اقرار الكوتا وايضا الى املزج مناصفة بني القائمة
النسبية والدوائر (نزال.)2006،
وتناقش نزال ان الكوتا وحدها لن تستطيع ان حتقق نتائج اكثر على صعيد تغيير املفاهيم النمطية ازاء املراة دون ان
يرافقها استراتيجية عامة للنهوض بواقع املراة في كافة اجملاالت وبسياسات متكاملة مخطط لها تندرج في وسائل
التنشئة كاملناهج واالعالم والسياسات االجتماعية والتشريعية ،لذا الكوتا لم تاتي كنتيجة للتطور االجتماعي والثقافي
واالقتصادي الشامل وامنا اتت بتدخل قيادي وحتت ضغط سياسي مبعزل عن تطور اجملتمع (مصدر سابق.)2006،
ورغم ما وصلت اليه نزال في دراستها ( )2006اال ان استطالع الراي حول الكوتا في قانون االنتخابات القى ترحابا
بنسبة  %69من املستطلعني/ات تؤيد وجود كوتا في قانون االنتخابات ،مقابل  %27يعارضونها .ومن بني املؤيدين للكوتا،
صرح  %48عن تأييدهم لنسبة  %30أو أكثر ،وأيد حوالي  %27بنسبة  ،%20بينما أيد  %26لنسبة  %10ككوتا للنساء (
اوراد )2008/2/20،ان هذه النسب تبني قبول مجتمعي عالي للكوتا وايضا بنسبة ال باس بها الى رفعها وهذا امر يتطلب
استثماره والبناء عليه.
أقر اجمللس التشريعي« قانون االنتخابات العام بشكله النهائي في 2005/6/ 18ومبوجبه مت رفع عدد مقاعد اجمللس
التشريعي من )  88مقعدا إلى  132مقعدا) .حيث تشدد اعضاء اجمللس التشريعي جتاه النظام النسبي والكوتا النسائية،
إال أن الرئيس محمود عباس أنهى اجلدل بجعل املقاعد تتوزع مناصفة ما بني التمثيل النسبي ،واألغلبية (متثيل الدوائر)،
وبقي متثيل املرأة بكوتا ال ( )%20كحد أدنى من نصف عدد مقاعد اجمللس (اخلاصة بالتمثيل النسبي) على قوائم
االحزاب ولم تستطع املرأة أن حتصل على %20من مقاعد الدوائر كما كانت تأمل (القطب  .)2012وشهد مطلع
 2006االنتخابات التشريعية حيث كانت هذه االنتخابات نقطة حتول في النظام السياسي الفلسطيني ومتيزت مبشاركة
الفصائل الفلسطينية الوطنية واالسالمية باستثناء حركة اجلهاد االسالمي ،وكانت النتيجة ان فازت قائمة حماس (كتلة
االصالح والتغيير ) ب 76مقعد في حني كتلة فتح فازت  43مقعد ،وقائمة اجلبهة الشعبية ب  3مقاعد ،املستقلون ب
 4مقاعد ،وحصلت كل من قائمة بديل والطريق الثالث وفلسطني املستقلة على مقعدين لكل حزب .ومن بني املرشحني
استطاعت  17امرأة الوصول إلى اجمللس التشريعي من اصل  132عضو ،بعد ان ترشحت  72امراة في  11قائمة
انتخابية اي بنسبة  %13من اجملموع الكلي ،ولم تفوز اي امراة عن الدوائر ،فقد توزعت املرشحات على ( )11قائمة ،وبلغ
عدد النساء ( )15امرأة من مجموع ( )414من إجمالي عدد املرشحات املوزعني على ( )16دائرة انتخابية (نزال.)2006،
وضمن االستطالعات حول انتخاب النساء في اجملالس التشريعية ع ّبر  %53من املستطلعني بأنهم مستعدين النتخاب
مرشحة للبرملان ،في حني أن ثلث املستطلعني غير مستعدين النتخاب امرأة .وصرح  %22من املستطلعني بأنهم قد
انتخبوا امرأة في محافظاتهم في االنتخابات التشريعية  ،2006وتشكل هذه النسبة حوالي  %30ممن صوتوا فعلياً في
االنتخابات(اوراد.)2008/8/20،

 7شهد عام  2002نشاطا حول نقاش الكوتا فبادر طاقم شؤون املراة لعقد اجتماع بخصوص التعديل على قانون االنتخابات مت فيه طرح كوتا نسوية بنسبة  %30والدعوة كانت ملؤسسات نسوية وحقوقية
وشخصيات مهتمة وقوى سياسية وايضا ملؤسسة مواطن التي كانت تعمل على تعديل القانون لتضمني كوتا بنسبة  ، %30دعا ايضا االحتاد العام للمراة الفلسطينية ملوضوع الكوتا فوجد اراء متناقضة ومنهم
رافض لها بحكم تعارضها مع القانون االساسي بانه متييزا  ،وبعد نقاشات الهمية الكوتا وفهم اوسع لها توافق اجلميع وقد كان هذا هاما ان تتفق احلركة النسوية جميعها على مبدا الكوتا ونسبتها لكي يتم
احلشد والدفاع عنها وطنيا وكسب التاييد لها اال ان نسبة الكوتا مت تخفيضها الى  %20لكي يتم ضمان قبولها(مصلح)59:2012،
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د.دانتخابات اجملالس احمللية

ان اهمية انتخاب ومتثيل املراة في اجملالس التشريعية يعزز مشاركتها في رسم السياسات العامة والتشريعات ،اال ان
االهمية تتضاعف في وجودها في الهيئات احمللية فهو سيتيح لها الفرصة في تطبيق السياسات والتشريعات وحتويلها
لواقع ملموس .فوفق عالونة( )2009مجالس الهيئات احمللية سواء القروية او البلدية تعتبر من اكثر املؤسسات املؤثرة
في حياة املواطنني مبختلف جنسهم وشريحتهم االجتماعية ،الن ما تقدمه الهيئات من خدمات وبرامج ومشاريع هي
حيوية تالمس حياة اجملتمع بشكل مباشر وتؤثر فيه .وعلى وجه اخلصوص فهي تلعب دورا رئيسيا في حياة النساء على
صعيد احلاجات اخلدماتية ،اذ تعتبر هامة وحيوية ومؤثرة في حياة النساء بشكل كبير سواء كان بطريقة غير مباشرة
او مباشرة.
دخلت النساء الهيئات احمللية سواء بالتعيني في بدايات السلطة الفلسطينية او عبر االنتخابات الدميقراطية التي متت
مرتني عام  2005وعام  2013-2012فراكمت النساء في الهيئات احمللية جتربة واجهت فيها معوقات موضوعية وذاتية
عكست بطابعها بعدا ثقافيا واجتماعيا وسياسيا اثر على نوع مشاركة العضوات وعلى ادائهن(عودة.)2014،
وبالرغم ان النظام السياسي الفلسطيني يسمح للمراة باملشاركة والوصول الى مواقع صنع القرار وفق املرجعيات
القانونية له ،اال ان وجود النساء في الهيئات احمللية عبر االنتخابات قد تاخر حتى عام  2005والتي عقدت الول مرة،
وبفضل نضاالت املراة اوصلتها الى اقرار نظام الكوتا االنتخابي عام  .2004سبق مرحلة االنتخابات االولى عملية
التعيني بقرار منذ التسعينات( )1998من قبل وزير احلكم احمللي انذاك د .صائب عريقات (حيث اتبعت البلديات
واجملالس الى اهتمام وزارة احلكم احمللي) واصدر قرارا يفضي بتعيني امراة على االقل في جميع اجملالس والبلديات
ولم تكن الصيغة ملزمة ،وقام جزء من اجملالس والبلديات بتعيني امراة وبعضا لم يقم بذلك ،ادى هذا القرار الى تعيني
 61امراة من اصل  3739عضو معني اي ما يشكل نسبة  1.6%وغالبية التعينات جرت في الضفة ولم يلتزم قطاع غزة
بتعني اي امراة (نزال.)2006
لم تكن جتربة النساء املعينات سلسلة ،فقد واجهن عدة معيقات جعل بعضا منهن ان يستقلن(عدد  )7السباب ذات عالقة
بطريقة التعامل ومحاوالت التهميش واالقصاء وتغيبهن وحجب املعلومات وعقد االجتماعات في اوقات متاخرة وغير
مالئمة وغيرها من السلوكيات ضدهن والتي تنطلق هذه املمارسات من مواقف ذكورية جتاه مشاركة املراة الذي يعتبر
ان عمل الهيئات احمللية هو حيز للرجال (عودة.)2014،
وبالرغم من املعيقات والصعوبات التي واجهتها العضوات اال ان التجربة ايضا عكست بعض االثار االيجابية ومنها في
تغيير بعض املفاهيم التقليدية نسبيا من حيث تغيير املواقف جتاه تبوء النساء مناصب م ّكنتها من االشراف واملسئولية
والتماس املباشر مع اجملتمع بكافة فئاته (نزال  .)27:2006وطبيعة التجربة وظهور العضوات في اجملتمع احمللي كان
له تاثيره في توجهات اجملتمع الفلسطيني حول اهمية وجود النساء في الهيئات احمللية ،ففي دراسة حول عضوات
اجملالس احمللية واتخاذ القرار في  36هيئة محلية مت سؤال اعضاء اجملتمع احمللي في هذه الهيئات عن اهمية وجود
النساء في الهيئات احمللية فتبني ان ما يقارب  %75يروا اهمية لوجودها و %15ال فرق لديهم  ،و %10اجابوا بال اي ال
اهمية لوجودها ،وقد كانت نسبة االناث بتاييد وجود النساء اكثر من  %90بينما الرجال وصلت  %58مما يعكس وعيا
عند النساء باهمية دورها ووجودها في الهيئات احمللية ،وما زالت نسبة من الرجال تتحفظ ونسبة اخرى ال فرق لديها
(عودة  .)2014،وفي استطالع للراي قام به مركز العالم العربي للبحوث والتنمية اوراد ( ) 2008/8/20تبني ان %53
تؤيد تولي امراة مؤهلة ملنصب رئاسة البلدية فيما عارض ذلك  .%44قد ال يكون هناك مجال للمقارنة بني الدراستني
اال ان اجملتمع يوافق او يرى اهمية لوجود النساء في الهيئات احمللية ،اال ان تراس النساء البلدية او اجمللس القروي ما
زال التحفظ عليه عاليا مما يؤكد عمق الفكر الذكوري بان الرجال هم لهم القيادة والقرار وحتتاج املراة الى وقت وجهد
مضاعف حتى تثبت نفسها وتنال ثقة مجتمعها كقائدة لهيئتها احمللية.
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.هانتخابات اجملالس احمللية االخيرة عام 2013-2012
ان االنتخابات احمللية االخيرة التي متت ما بني  2013-2012قد عقدت في احدى عشر محافظة وفق التمثيل النسبي
ونظام الكوتا (امراتني في كل مجلس) اسفرت ان فازت النساء بحوالي % 21من اجمالي املقاعد ،وكان عدد الفائزون
الكلي  3474مقعد حصل من الرجال على  2742مقعد والنساء  732مقعد .وفاز بالتزكية من الرجال والنساء 1646
كانت منهم  465امراة و 103بالكوتا والباقي باالنتخاب ( اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني .)2013 ،ومتيزت
االنتخابات احمللية التي أجريت خالل العام  2012في الضفة الغربية بتراجع لواقع املشاركة النسوية حيث تقدمت
للمرة األولى قوائم نسوية وبأجندات نسوية ولكنها خرجت بخسارة قاسية كما تراجع حضور املراة في القوائم احلزبية
واملستقلة على حد سواء .ومن الواضح عبر النسب املذكورة ان االنتخابات االخيرة لم تشهد تطورات في متثيل املراة
كما كان متوقعا مقابل اجلهود احلثيثة التي بذلت من قبل احلركة النسوية وايضا نظام الكوتا ،وبني جهاز االحصاء
الفلسطيني ان اجلدل يدور حول نوعية النساء اللواتي مت انتخابهن وكيفية اختيارهن على اسس عائلية وعشائرية (
اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني.)2013 ،
التمويل االجنبي لتعزيز مشاركة املراة السياسية والعامة:

تعتمد فلسطني على التمويل اخلارجي اكثر من اي دولة بالعالم ،ومتس املساعدات فئات اجملتمع الفلسطيني حيث
تغطي قطاعات مختلفة في البنية التحتية وقطاع االعمال واحلكومة ،قدرت السلطة الفلسطينية خلطة التنمية الوطنية
الفلسطينية لالعوام  2013-2011انها حتتاج الى 4.8مليار دوالر .وفي مجال دعم مساواة النوع االجتماعي فانه من
الصعب التتبع لها ،فوكاالت التنمية احلكومية وغير احلكومية العاملة في فلسطني لديها اهداف متداخلة ،وفي بعض
احلاالت ميكن تتبع امليزانية املرصودة التي تدعم النوع االجتماعي بشكل مباشر واحيانا يكون غير مباشر وضمن
مساعدات اخرى .ومن ابرز اجلهات املانحة ملوضوع مساواة النوع االجتماعي كانت املانيا وفنلندا حيث قدر ما نسبته
 %73من قيمة املنحة املقدمة وكان اقلها االحتاد االوروبي فوصلت الى  %1من قيمة منحتها (قزاز واخرون.)2013،
اما االستراتيجية العبر قطاعية للمساواة والعدالة بني اجلنسني  2013-2011والتي اطلقتها وزارة شؤون املراة بشراكة
واسعة من مؤسسات حكومية واهلية ونسوية ومتول من قبل هيئة االمم املتحدة للمراة ،تبني انها تفتقر الى التمويل
الكافي اضافة الى اليات الرصد واملتابعة ،وتبني قزاز في دراستها ان هناك التباس لدى املانحني حول اخلطة ومنهم
ال يعرف عنها وفق املانحني الذين مت مقابلتهم وهذا يترك اثر سلبي في ضعف جهود التمويل للخطة والتنسيق فيما
بينهم ومنع التكرار ،ومن االمثلة على ذلك عدة مانحني قاموا بتمويل تعزيز مشاركة املراة في االنتخابات حيث تنافست
املؤسسات النسوية على الدوائر االنتخابية وتضاربت في العمل واستخدمت نفس االستشاريني واملدربني والسبب املمول
وسوء التنسيق واختيار املشاريع ( قزاز واخرون.)2013،
اما حول سكرتاريا تنسيق املساعدات احمللية في فلسطني والتي دورها توفير التمويل لفلسطني وفق االلويات الوطنية
ومبا يتماشى مع اعالن باريس عام  2005اال ان اجندة معاجلة قضايا املراة لم تكن معترف بها بشكل كافي في
اللجان الفنية العالن باريس بصفة عامة ولفلسطني بصفة خاصة ،كما ان النوع االجتماعي غير مدرج كقطاع منفصل
لالهتمام والتمويل له مثل باقي القطاعات الرئيسية االربعة وهي االقتصاد واحلكم والبنية التحتية والتنمية االجتماعية،
والقطاعات الثالث االولى تقريبا غابت عنها قضايا املراة والنوع االجتماعي ( املصدر السابق .)2013 ،وقد بينت
دراسة  2012 Renprecheitان هناك رفضا اليجاد قسم في سكرتاريا تنسيق املساعدات منفصل الدماج النوع
االجتماعي واالسباب خوفا من عزل قضايا املراة والنوع االجتماعي وعدم حتقيق الهدف النهائي بادماج النوع االجتماعي
وحقوق املراة في االستراتيجيات الوطنية للسلطة ،وسبب الرفض ان اجملموعات القطاعية لدى السكرتاريا قادرة على
ادماج النوع االجتماعي في عملها ونقاشاتها وكذلك هناك تخوف من تعقيدات في الهيكل التنظيمي ملكتب سكرتاريا
املساعدات اليجاد قسم للنوع االجتماعي.8
ويتعرض التمويل االجنبي الى الكثير من النقد مع انه يشكل  %49من ايرادات السلطة الفلسطينية ،وجزء من النقد
هناك ضغط من قبل مؤسسات دولية للقيام بذلك ومنها هيئة االمم املتحدة للمراة بهدف الوصول الى الية اليجاد مجموعة /قسم في هيكل سكرتاريا تنسيق املساعدات لدمج النوع
8
االجتماعي وقضايا املراة وحقوقها ومن املهم االشارة اليه ان وزارة املراة تشارك في النقاشات واجملموعات لغاية تعميم النوع االجتماعي في سكرتاريا تنسيق املساعدات ( قزاز واخرون.)2012،
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االعتماد املفرط على التمويل االجنبي ،سوء ادارة التمويل من قبل السلطة ومزاعم الفساد ،ال يوجد متويل لدعم انهاء
االحتالل ،تكلفة االدارة واملستشارين واملدربني واخلبراء االجانب اذ يقدر ما نسبته  %45تعود الى اجلهة املانحة اما
بشكل مباشر او غير مباشر الى االقتصاد االسرائيلي ،ويتهم التمويل بانه يعزز امناط االستهالك وليس االنتاج فال
يوجد متويل حقيقي باجتاه تعزيز مشاريع انتاجية تصنيعية ،والبعض يشير الى سلبيات التمويل االجنبي التي حولت
قادة احلركة الوطنية الى موظفني كما ان التمويل يقتصر على النخبة واالنشطة املعزولة .اما متويل قضايا املراة والنوع
االجتماعي فهم متهم بانه يجلب مناذج املراة الغربية التي ال تتناسب وثقافة وسياق املراة في اجملتمع الفلسطيني ،كما
ان التمويل للمراة والنوع االجتماعي تصرف على نشاطات مثل التدريب وورش العمل دون ان تتوجه لتحسني الظروف
املعيشية (مصدر سابق .)2013،ويوجد في فلسطني العديد من املنظمات الدولية الغير حكومية ترتبط الكبيرة منها
بوكاالت املساعدات الدولية ولدى معظم هذه املنظمات مكون ادماج النوع االجتماعي حتى لو لم يكن منصوص
عليها في استراتيجيتها ،بعض من هذه املنظمات تختص بقضايا املراة مثل ماما كاش ،كفينا-اكفينا السويدية ،وبعض
املؤسسات لديها برامج موجه للمراة مثل اوكسفام وكير الدولية.
وتعتبر هيئة االمم املتحدة للمراة ذات تاثير فقد دعمت وزارة شؤون املرأة الفلسطينية بتطوير اخلطة اإلستراتيجية
عبر القطاعية للمساواة بني اجلنسني وباملوائمة مع اإلستراتيجية العاملية لهيئة األمم املتحدة للمرأة  ،2013-2011فإن
اإلستراتيجية احمللية لهيئة األمم املتحدة للمرأة  2013-2011لألراضي الفلسطينية احملتلة متكني املرأة سياسياً من
أجل ضمان املشاركة الفعالة للمرأة في عملية صنع القرار(جابر واخرون .)2014،وفي ذات السياق فقد بذلت جهدا في
الضغط احلكومي مبراعاة النوع االجتماعي في موزانتها ،وتعتبر هذه املبادرة مهمة فهي تعمل على التنسيق والتشبيك
مع الوزارات واملنظمات الغير حكومية واجلهات املانحة في حتسني ورصد وتقييم مساواة النوع االجتماعي ،اضافة
الى انها حتث املانحني على تتبع مؤشرات النوع االجتماعي في متويلهم ،كما تضغط على سكرتاريا تنسيق املساعدات
احمللية في مراعاة قضايا النوع االجتماعي ان هذا العمل يتم عبر ائتالف وطني لتعزيز املوازنات املستجيبة للنوع
االجتماعي والتي شكلت بقرار مجلس الوزاراء ( قزاز واخرون.)2013،
وضمن املقابالت الفردية مع الناشطني/ات سياسا واجتماعيا اشادت حنان امسيح (مديرة وحدة النوع االجتماعي
في وزارة احلكم احمللي) بدور هيئة االمم املتحدة للمراة الهتمامها بقضايا املرأه ودعم املشاريع التي تؤدي الى متكني
النساء سياسيا والوصول الى مراكز صنع القرار .اضافة الى ان بعض املمولني يشترطوا في دعمهم للمشاريع االخذ
بالنوع االجتماعي او ان تكون النساء ممثلة في الهيئات العامة واالدارية للمؤسسات االهلية( .)2014/7/22وقد تشكل
صندوق دعم املساواة بني اجلنسني التابع لهيئة االمم املتحدة للمراة والذي هدفه العمل على دعم االستراتيجية احمللية
لهيئة االمم املتحدة للمراة والتي احداها استراتيجية التمكني السياسي للمراة والوصول الى مواقع اتخاذ القرار وهي
تدعم عدة مؤسسات تعمل على تعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية ومنها احتاد جلان املراة للعمل االجتماعي
ومؤسسة داليا وغيرها (عايش.)2014/7/25،
املعوقات التي تواجه املراة الفلسطينية في املشاركة السياسية والعامة:

بينت االدبيات مجموعة من املعوقات ما زالت قائمة تشكل حتدي امام مشاركة املراة السياسية والعامة ومنهم من
صنفها الرتباطها بعوامل موضوعية وذاتية واخرون صنفوها وفق مجاالت كعوامل مرتبطة بالبنية السياسية او الثقافية
اجملتمعية او االقتصادية وايضا ما هو ذو عالقة باملراة نفسها واخرى ذا عالقة بعوامل داخلية او خارجية .مارست املراة
الفلسطينية دورا وطنيا وسياسيا ذو اهمية عبر التاريخ الفلسطيني وعلى الرغم من أهمية الدور السياسي الذي شغلته
املرأة الفلسطينية ،إال أنه ما تزال هناك العديد من احملددات التي تشكل عوامل كبح ومعوقات نحو مشاركة سياسية
فاعلة في مجتمعنا الفلسطيني الذي يعيش ظروفا استثنائية متمثال بوقوعه حتت االحتالل اإلسرائيلي ،وواقعا صعبا
متمثال بتأثرها بعوامل القمع االجتماعي والثقافي ،وتتخذ معيقات العمل السياسي للمرأة الفلسطينية ومشاركتها
السياسية أبعادا متنوعة ،إال أن أهم هذه املعيقات تتعلق مبعيقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وقانونية
تتفاعل فيما بينها وتتشابك لتصبح املرأة املتضرر واملتأثر األكبر من هذه املعيقات.
تناقش دراسة معهد دراسات املراة ( )2013ان من معوقات مشاركة املراة السياسية باالساس تكمن في املفهوم التقليدي
للمشاركة السياسية والتي تتحدد او تعرف مبا هو فاعل او مشارك بفعالية في اجملال العام ،ومبا يخص ما ميارس
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في اجملال اخلاص حيث توجد املراة وهو خارج نطاق السياسة ،وفي حال مشاركة املراة في اجملال العام فهي تشارك
كزوجة وام .وفي ذات السياق فاحليز العام مرتبط بالرجال فتجدهم يسيطرون على املؤسسة السياسية واحلزبية والتي
بالغالب تركز على القضايا الوطنية العامة وقضايا املراة اليتم اعتبارها جزء من الشان السياسي لذا ال تاخذ قضايا
املراة اهتماما في املؤسسة السياسية واحلزبية ،ويسيطر الرجال على الهياكل والهيئات السياسة ،ومتارس االنشطة
السياسية باوقات ال تناسب النساء وال تراعي اوقاتهن ومسئولياتهن وادوارهن االجنابية في املنزل والعائلة (مصدر
سابق .)2013،مما ال شك فيه ان االحزاب السياسية لعبت دورا في تنظيم النساء وتشجيعهن على املشاركة في احلياة
السياسية اال ان العقلية الذكورية والسلطة االبوية في االحزاب الفلسطينية لعبت دورا سلبيا جتاه قضايا املراة حيث
ركزت االحزاب على القضايا السياسية وجتاهلت تعزيز مشاركة املراة السياسية ووصولها الى مواقع قيادية فيها
ورسخت دورها التقليدي كاحتياطي داعم للرجال في املقاومة الوطنية.
من جهة اخرى هناك جهود تقوم بها احلركة النسوية ومؤسسات اجملتمع املدني واملؤسسات النسوية نحو الدفع باجتاه
تطوير وتقدم املراة إال أن مفاعيل االنغالق والتقوقع في الثقافة االجتماعية التقليدية احمللية ،واستمرار تأثير األمناط
التقليدية لتقسيم األدوار ما بني الرجل واملرأة ،ال يزال يغذي املوروث الثقافي التقليدي الذي يحد من تقدم املرأة
ووصولها الى املراكز القيادية في اجملتمع الفلسطيني ،مما يضع املرأة الفلسطينية ،واجملتمع الفلسطيني ككل في
حالة صراع ما بني الثقافة احمللية املعيقة ،والعوامل الدافعة االخرى (نزال .)2007،وبرز االهتمام بدور املرأة القيادي
في املؤسسات ،واألحزاب والفصائل واحلركات السياسية ،خاصة بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام، 1994
حيث بادرت بعض األحزاب والفصائل واحلركات الفلسطينية إلى دفع بعض النساء إلى تسلم العمل القيادي ،متأثرة
مبتطلبات احلياة السياسية اجلديدة ،وعملت في الوقت ذاته احلركات النسوية الفلسطينية ،ومؤسسات اجملتمع
املدني الى برامج ونشاطات لتمكني املرأة الفلسطينية من زيادة مشاركتها الفعالة في صناعة القرار ،متاشيا مع الواقع
الفلسطيني بشكل عام ،وحاجات املرأة الفلسطينية بشكل خاصَ ،وتنفيذ برامج ممولة من الدول املانحة بنفس الوقت
التي تهدف إلى مساعدة املرأة الفلسطينية على اعتبارها جزءا ال يتجزأ من العملية الدميقراطية والتحول الدميقراطي
في فلسطني .لذا اوجدت هذه العوامل إشكالية لدى املرأة ،واجملتمع الفلسطيني ووضعتها في مأزق كبير ،بني املوروث
الثقافي واالجتماعي والعوامل الداخلية واخلارجية الهادفة لتفعيل دور املرأة القيادي في املؤسسات الفلسطينية.
وفي سياق متصل فالتنشئة والثقافة االجتماعية حتدد ادوار النساء واعمالهن وما هو مقبول او غير مقبول ومبا ان
اجملتمع يعطي القيمة االعلى لدورها االجنابي فترى ان مشاركتها في احلياة العامة والسياسية كدور مجتمعي يتاثر
ويتضارب مع دورها االجنابي واالنتاجي ،ومبا ان العبأ االكبر يقع على املراة في الدور االجنابي (من مسئوليات اعمال
املنزل والعائلة واالوالد) ويستنزف وقتها االكبر مما يجعل الوقت املتاح للمشاركة السياسية محدود(عودة.)2014،
ومن جهة اخرى ممارسة الدور السياسي يحتاج الى دعم مالي فالعامل االقتصادي مهم واحيانا حاسم مبشاركة املراة
السياسية ومع قلة وصول النساء الى املصادر وامللكية تقل فرصة مشاركتها ،وتتاثر مشاركة النساء بحجم العالقات
االجتماعية التي تتمتع بها والتي تشكل الراس مال االجتماعي وعادة هو اقل من الرجال فهن ال يراسن عشيرة او عائلة
او جلان مجتمعية مما يقلل فرصهن من الوصول الى القواعد االجتماعية او السياسية وبالتالي تدني فرص التدريب
والتعليم السياسي والوصول الى املعلومات) معهد دراسات املراة.)2013،
ويؤكد اشتيه( )2012ان العوائق االقتصادية تقف حائال بني املراة ومشاركتها السياسية الفعالة فتتمثل في حالة عدم
االستقرار االقتصادي الذي يعيشها اجملتمع الفلسطيني مما ادى الى بروز الفقر والبطالة ،لذلك يعد الفقر والبطالة من
معيقات مشاركة املرأة السياسية ،وخاصة ان إعادة انتاج عالقات القوة والتحكم في املوارد القليلة يعود لصالح الرجل،
األمر الذي يؤثر على املرأة سلبا.
ويلعب العامل الذاتي للمراة وثقتها بقدراتها وامكانياتها ووعيها لدورها وحقوقها اثرا في مشاركتها في احلياة العامة
والسياسية ،ووجود االرادة لدى املراة التي تساعدها على حتقيق اهدافها وممارسة قناعتها هي عوامل ذاتية هامة،
فقلة التعليم والوعي باحلقوق والضغوطات العائلية واملسئوليات االسرية والتنشئة االجتماعية تساهم في اضعاف
دور املراة باملشاركة بشكل عام وتزعزع ثقتها بنفسها ودورها وادائها ( القطب .)2012،وتدعى اسماعيل ( )2007ان
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دراســــــــــــة بحـــثــيـــة حـــول
مشاركة المرأة السياسية والمجتمعية

مستوى الوعي لدى املراة لم يرتقى الى املستويات املطلوبة مما يفقدها الثقة بقدرتها على ممارسة االدوار القيادية ،
وقد لوحظ ان الناخبات في عدة انتخابات تذهب اصواتهن الى املرشحني الرجال وليس الى مرشحات نساء اي انها ال
تثق بامكانياتها وامكانية االخريات.
وباحملصلة فان عزوف املراة عن املشاركة السياسية ال ينفصل عن عزوف اجملتمع ككل عن هذه املشاركة حيث اصبح
اجملتمع يعاني من حالة اغتراب سياسي واحباط وشعور بالالمباالة السياسية ،ويعود ذلك الى حالة الترهل السياسي
املوجودة ،وعزوف اجلماهير مبا فيهم النساء االنضمام لالحزاب لترهلها وبيرقراطيتها ،ومحدودية قدرتها في طرح
سياسات بديلة او حلول للمشاكل او اهتمامها بقضايا النساء (اسماعيل .)2007،ان ما مت ذكره من معيقات باختالف
انواعها تتفاعل مع عوامل اخرى مدعمة مثل االحتالل وممارساته ،يطرح معهد دراسات املراة ( )2013انه عندما يقع
اجملتمع حتت قوة مهيمنة كالقوى االستعمارية او قوى سياسية او اقتصادية مثلما هو احلال في فلسطني التي تقع حتت
سيطرة االحتالل وممارساته من استيطان وجدار فصل عنصري وتبعية اقتصادية وسياسية ملراكز القرار الدولي مما
يؤثر على السياسات والقرارات واالمكانات اخلاصة بالسلطة الفلسطينية ،وتفرز حالة من الفقر والتهميش جملموعات
واسعة من السكان ويضعف املشاركة السياسية لهذ اجملموعات املهمشة والفقيرة والتي تشكل النساء حجما عاليا منها.
ومن ناحية اخرى يبني اشتيه( )2012ان عمل املراة السياسي ومشاركتها به ال ميكن تناوله دون ربطه باالستعمار وعملية
التحرر او املقاومة الوطنية التي تصاحبها  ،وذلك الثر االستعمار الواضح على حياة النساء في اجملاالت اخملتلفة وخاصة
ان حدوثه واستمراره عمل على تاجيل النضال االجتماعي احلقوقي ضد التمييز والالمساوة في اجملتمع الفلسطيني ،
اضافة الى قيام االستعمار مبحاوالت للتحكم بالقيم الثقافية التي ترسخ هيمنته وتبعيته مما يؤخر من تطوير مشاركة
املراة وتقدمها(اشتيه .)2012،وفي ذات الوقت غياب الدولة الفلسطينية املستقلة حرم املرأة الفلسطينية تاريخيا من
الرعاية السياسية ،كما حدث في أغلب اجملتمعات في العالم ،عالوة على أن ضعف املؤسسة السياسية الرسمية أضعف
من قدرات املرأة السياسية (املصدر السابق.)2012،
ويشير تقرير االوروميد الى ان استمرار االحتالل يزيد االمر تعقيدا واالنقسام السياسي الداخلي ما بني حركتي فتح
وحماس في الضفة الغربية وغزة يؤثر سلبا على املراة ويثير حالة من االستقطاب السياسي ،فمن جهة تقوض الثقافة
السائدة واملفاهيم النمطية املبنية على اساس النوع االجتماعي فرصة املراة من التمتع بحقوقها واملشاركة على قدم
املساواة مع الرجل ،ومن جهة أخرى يؤدي الوضع اجلغرافي السياسي واالجتماعي االقتصادي غير املستقر إلى تثبيت
عدم االستقرار القانوني ويهدد أمن السكان مما له انعكاسا سلبيا على وضع املرأة وحقوقها (االوروميد.)2011،
اجلهود والفرص نحو تطوير مشاركة املراة السياسية:

عبر مراجعتنا لالدبيات والدراسات اخملتلفة لم يتواجد اية دراسة متخصصة في مجال الفرص القابل استثمارها في
تعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية وعبر القراءات اخملتلفة واملقابالت التي متت كمصادر معلومات اولية كان
هناك اشارة من قريب او بعيد الى وجود مقومات تعزز من مشاركة املراة السياسية واجملتمعية والتي التقاطها واالخذ
بها وتطوير العمل عليها قد تكون فرص حقيقية لتعزيز مشاركة املراة السياسية.
ونحت قضاياها االجتماعية
تاريخيا التفت املراة الفلسطينية لقضايا التحرر والنضال واعتبرت حريتها من حرية الوطنّ ،
واحلقوقية جانبا ،فانضمت ملنظمة التحرير ولفصائل الثورة وحملت السالح واستشهدت ومت اسرها ومالحقتها،
واستطاعت ان حتول احلركة النسوية من حركة اغاثية خدماتية الى حركة سياسية نضالية بانضمامها الى فصائل
منظمة التحرير ،فنضال املراة ضد االحتالل منحها الشرعية في العمل السياسي .ومن هنا جند ان تقوم احلركة
النسوية باعادة االعتبار الى االجندة الوطنية وتعزيزها ومرافقتها بالنضال االجتماعي يعزز موقفها ويعزز من مشاركتها
ورصيدها في العمل السياسي وهذا يعزز الفرص ملشاركة سياسية اوسع للنساء وهذا ما اكد عليه عدة اشخاص ممن
مت مقابلتهم من الشخصيات الناشطة سياسيا واجتماعيا.
ان وجود التشريعات التي تعترف بحقوق املرأة ،وعمال مبا نص عليه النظام االساسى الفلسطيني املعدل وكذلك ما
جاء في وثائق األمم املتحدة واالتفاقيات الدولية اخملتلفة بخصوص حقوقها في املشاركة السياسية بالترشيح والترشح
لالنتخابات النيابية ،عالوة على تخصيص حد ادنى لتمثيل املراة في القوائم بحيث تلتزم كل قائمة بتضمني األسماء
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الثالثة األولى اسم امرأة على األقل ،واألسماء األربعة التالية امرأة أخرى على األقل ،وامرأة واحدة في كل خمسة
أسماء تلي ذلك .وذلك حسب قانون االنتخابات رقم ( )9لعام  ،2005فإن قانون االنتخابات النسبي يعطيها الفرصة
ملشاركة فاعلة في احلياة السياسية وميهد الطريق امامها لتولي مناصب قيادية تعتبر دائما حكرا على الرجل دون منازع
(اشتية.)2012،
ومن جهة اخرى فان غالبية من مت مقابلتهم في اجملموعات البؤرية واملقابالت الفردية من الناشطني/ات سياسيا
واجتماعيا يروا ان وجود وثيقة االستقالل ووثيقة حقوق املراة الفلسطينية ،والقانون االساسي والكوتا في قانون
االنتخابات هي فرص من شانها تعزز مشاركة املراة السياسية اي ان االطر واملرجعيات القانونية ملشاركة املراة السياسية
ال متيز ضد املراة وبالتالي هي فرص يجب استثمارها .كما ان الوثيقة احلقوقية للمراة الفلسطينية التي وضعها االحتاد
العام للمراة اللفسطينية في  1993عند اقامة السلطه الفلسطينيه الول مرة وجرى تطويرها بحيث اصبحت بشكلها
احلالي متثل مرجعية نسويه موحده وهي فرصة للعمل باجتاهها مما تفضي في تعزيز مشاركة املراة السياسية ومتتعها
بحقوقها املنشودة (نهاية محمد.)2014/8/12 .
ولقد تبني ان لوثيقة حقوق املراة الفلسطينية التاثير باالضافة الى حتصيل الكوتا بنسبة  %20هناك توجه حكومي نحو
املوازنات املستجيبة للنوع االجتماعي وتبني السلطة قرار مجلس االمن  ،1325اضافة الى الضغط من قبل وزارة املراة
واحلركة النسوية واالحتاد العام للمراة الفلسطينية نحو تبني اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد املراة (جاد.)2011،
وفي ذات السياق انضمام فلسطني الى اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد املراة يساعد احلركه النسائيه على
اجراء التعديالت الالزمه على القوانني الساريه في فلسطني واجملحفه بحق املرأة وخاصة ان السلطة الفلسطينية
الزمت نفسها ومن طرف واحد االنضمام ال املواثيق الدولية دون ابطاء حيث ورد ذلك في احد بنود القانون االساسي
الفلسطيني ،فتقول احدى الشخصيات السياسية التي مت مقابلتها ختام السعافني «سيداو فرصة ولكن نحن نعجز عن
استغاللها بسبب عدم السيادة على كل االراضي» ( .)2014/8/10ورغم ما اشارت له السعافني في مقابلتها يبقى نص
القانون االساسي الفلسطيني نقطة قوة للتفاوض واملطالبة بتطبيقات اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد املراة
والتي طالبت بنبذ التمييز في جميع مجاالت احلياة ومنها احلياة السياسية.
اتخذت السلطة الفلسطينية اجراءات لتعزيز ومساندة قضايا النساء متثلت ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل وحدات النوع االجتماعي
ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﺤﻟﻜﻭﻤﻴﺔ ﺜﻡ ﺇﻨﺸاء ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻤﻟﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ  ،2003كوزارة ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ ﻤﻥ
ﺃﺠل ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺄﻭﻀﺎﻉ ﺍﻤﻟﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭﻫﺎ .والتي هي مبثابة الية وطنية لدمج النوع االجتماعي ،وطرح
استراتيجيات لتعزيز وضع املراة من منظور النوع االجتماعي يعكس التوجه الرسمي نحو تطوير وضعية املراة من جهة،
ومن جهة ثانية هي فرصة في تعزيز مشاركة املراة على قدم املساواة في مناحي احلياة اخملتلفة بحيث تاخذ الدور
الرقيب على ذلك في الهيئات التنفيذية والتشريعية (عودة .)2013،وبغض النظر عن السبب إلستحداث وزارة شؤون
املرأة ،ينظر اليها بحماس عالي نحوها كأداة إلقرار مزيد من التشريعات والقوانني لصالح النساء ،ومكان لوجود خطة
وطنية للنهوض بوضعية النساء ودمجهن في عملية البناء وصنع القرار( ابو دحو .)2004،اذا وجود وزارة املراة وفق
االهداف التي انشأت من اجلها هي فرصة يتطلب منها اعطاء مشاركة املراة السياسية واجملتمعية اهتماما عاليا.
ومبراجعة خطط وزارة املراة الفلسطينية منذ نشأتها تبني ان محور تعزيز مشاركة املراة السياسية حاضرا بغض النظر
على االثار والنتائج املتحققة .فعندما انطلقت وزارة املراة في تخطيطها استندت الى القانون االساسي ووثيقة االستقالل
واالتفاقيات الدولية واالقليمية مبا فيها اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد املراة ،ومنهاج عمل بيجني  1995والحقا
وثيقة حقوق املراة الفلسطينية ( ،)2008كذلك قرار مجلس االمن  ،1325وكان محور دمج النوع االجتماعي وتعزيز
مشاركة املراة السياسية ووصولها الى مواقع صنع القرار حاضرا في غالبية استراتيجياتها(جاد .)2011،انطلقت رؤية
استراتيجية عام  2004وهي اخلطة االولى لها وفق االتي «حتقيق بناء وتنمية الوطن الفلسطيني الدميقراطي وترسيخ
مجتمع مدني فاعل حتكمه القيم الوطنية واحلضارية واالنسانية « وارتكزت محاور عمل اخلطة في تعزيز الدمج للنوع
االجتماعي وحقوق االنسان في سياسات وبرامج الوزارت والقوانني والتشريعات ،اما خطة  2007-2005فقد كان
الهدف الثالث فيها تعزيز مشاركة املراة السياسية والوصول الى مواقع القرار في الهيئات اخملتلفة ومنها التشريعي
واجملالس احمللية ،وبعد االنقسام ووجود حكومتني احدهما في الضفة واالخرى في غزة عملت وزارة املراة في الضفة
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على اعداد استراتيجية لالعوام  2010-2008وركزت في هذه االستراتيجية على محاربة العنف ضد النساء وافردت لها
استراتيجية عمل خاصة مبشاركة واسعة قطاعية رسمية واهلية وهي خطة  2015-2011وشملت هذه اخلطة بند قرار
 13259ضمن محور استخدام االليات القانونية الدولية لتقدمي شكاوي من النساء املعنفات في فلسطني ضد االحتالل
وحتديدا حملكمة اجلنايات وتفعيل دور احلكومة لقرار مجلس االمن  1325في ما يخص مشاركة املراة في صنع السالم
وحل النزاعات ولكن لم توضع اليات عملية لتحقيق ذلك (مصدر سابق . )12:2011،
اما االستراتيجية العبر قطاعية لتعزيز املساواة والعدالة بني اجلنسني لالعوام  2013-2011والتي متت بدعم من هيئة
االمم املتحدة للمراة وبشراكة واسعة من قبل قطاعات رسمية واهلية ومنظمات نسوية تناولت عدة محاور استراتيجية
حيث متيزت باعادة االعتبار لبعض القضايا الوطنية مثل االلتفات لقضايا املواطنة واالقامة للنساء املقدسيات وذلك
عبر فضح العنصرية والتمييز الذي يحصل في محاكم احملتل وفضح طبيعة القانون العسكري االسرائيلي وفضح
انتهاكات قوات االحتالل واملستوطنني ضد سكان القدس .ومالحقة اجملرمني االسرائيلني مرتكبي االنتهاكات ضد
الفلسطينني/ات وحماية املراة املقدسية وتوعيتها القانونية ،وتناولت االستراتيجية االسيرات واهمية رفع شانهن عبر
توثيق جتربتهن وتقدمي قضية املراة االسيرة كقضية وطنية سياسية ،و تقدمي الدعم النفسي لالسيرات الفلسطينيات
،وإشراك املراة االسيرة في كافة القرارات والتشكيالت على مستوى الوطن ،وفي صنع القرار السياسي محلياً ودولياً.
ومن احملاور الهامة تعزيز دور املراة من املشاركة السياسية الفاعلة وصنع القرار عبر تعديل قانون االحزاب السياسية
وقانون النقابات املهنية والعمالية وقانون اجلمعيات من منظور النوع االجتماعي ،واختيار نظام انتخابي يسهل ويدعم
وصول النساء املرشحات إلى املواقع القيادية ،وتسهيل مشاركة الفتيات اجلامعيات في مجالس الطلبة ،وصياغة وإعداد
وتنفيذ استراتيجية إعالمية ملواجهة املوروث الثقافي واالجتماعي جتاه قضايا املراة وادوارها في اجملتمع ،و تعديل
املناهج املدرسية لتعكس دور وأهمية مشاركة املراة في اجملال السياسي ،وبرامج تدريبية للنساء لزيادة إمكانياتهن
وقدراتهن (وزارة املراة .)2011،وقد سعت االستراتيجية الى االلتفات الى ماسسة النوع االجتماعي في القطاع احلكومي
وتفعيل قرار مجلس الوزراء بشان وحدات النوع االجتماعي وتطوير قدرات العاملني/ات فيها (وزارة املراة.)2011،
بغض النظر عن تطبيقات هذه اخلطة االستراتيجة اال انها تعبر في عدة محاور لها االلتزام الرسمي بضرورة تعزيز
مشاركة املراة السياسية وتفعيل ادوات ذلك وااللتفات الى القضايا الوطنية مما يعني تطبيق هذه اخلطة يعني فرصة
في تقدم وضع النساء في مجال املشاركة السياسية.
وبالعودة الى قرار مجلس االمن  1325وبعد مصادقة مجلس الوزراء عليه بقرار /14/20/51م.د/س.ف لعام 2012
للعمل على تطبيقه مت تشكيل ائتالف وطني تراسه وزارة شؤون املراة ويضم بعضويته الوزارات الفلسطينية ذات العالقة
واالحتاد العام للمراة الفلسطينية والعديد من املؤسسات النسوية واجملتمع املدني ،ومؤخرا وفي بداية شهر 2014/8
اصدرت وزارة شؤون املراة الفلسطينية اطار استراتيجي وطني ومبثابة خطة لتفعيل العمل بقرار  1325وهي مسودة
قيد التداول ( وزارة املراة .)2014 ،وبالتالي االطار االستراتيجي الذي مت اعداده يعطي فرصه نحو تعزيز مشاركة املراة
السياسية في قضايا الوطن احليوية.
يتم النقاش في االدبيات اخملتلفة حول مشاركة املراة السياسية ولتعزيز دورها االمر يعتمد على مقومات اساسية وهي
توفر االرادة السياسية املقتنعة باهمية دور املراة السياسي ووصولها الى مواقع تؤثر في السياسات واهمية مشاركتها
باتخاذ القرارات ،واملقوم االخر وجود حراك مجتمعي عالي محشد وواعي جتاه اهمية دور املراة في احلياة السياسية
والعامة كحق يتم ممارسته على اساس املواطنة وهذا يتطلب جسم او حركة نسوية قوية متحدة في رؤيتها ورسائلها
واولوياتها ،واخيرا بالضرورة توفر الدعم الكافي لهذه اجلهود .اعتبرت اغلبية الشخصيات الناشطة سياسيا التي مت
مقابلتها ان وجود االحتاد العام للمراة الفلسطينية ،واالطر النسوية واالحزاب السياسية واملنظمات االهلية النسوية
والتي تشكل مكونات احلركة النسوية هي مقومات وروافع لتنمية وتعزيز مشاركة املراة السياسية اذا طورت من دورها
واليات عملها وامتلكت رؤية موحدة نحو هذا االمر.10
قرار  1325الصادر عن مجلس االمن عام  2000والذي يدعو في بنوده الثمانية عشر الدول االعضاء الى متكني نساء العالم خاصة اللواتي يعشن في مناطق الصراع املسلح والى مشاركتهن في لعب دور مهم
في منع الصرعات الدولية املسلحة واحمللية ايضا ودراسة اثر الصراعات املسلحة على النساء وعلى حمايتهن وتشديد العقوبة على املسئولني عن االبادة اجلماعية واجلرائم ضد االنسانية وجرائم احلرب مبا
فيها ما تتعرض له النساء والفتيات من عنف جنسي وغيره من اشكال العنف(نزال)2008،
10

اتفق على هذا االمر كل ممن مت مقابلته :خالدة جرار  ،منى اخلليلي  ،زهيرة كمال  ،نهاية محمد
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ان التحسن على مستويات تعليم املراة وانخراطهن بسوق العمل ووجود الشابات اجلامعيات كل هذه عوامل مساعدة
لتحسني مستويات مشاركة املراة في احلياة السياسية والعامة يتطلب االستثمار في هذا البعد وحتديدا االستثمار
11
في جذب الشابات الى املشاركة السياسية وفق ما اشارت نهلة قورة ونهاية محمد في املقابالت التي متت معهن
.وبالضرورة مبكان ان تعزيز مشاركة املراة السياسية والعامة عبر استراتيجيات وطنية تعمل على خلق فرص عمل
للمراة واتاحة توظيفها في مواقع قيادية بنسب اعلى وفق حنا عميرة (  .)2014/8/20وللدول املانحة كما اسلفنا سابقا
دورا في الضغط على احلكومة وفي تعزيز مشاركة املراة وادماج النوع االجتماعي وتوفير الدعم املالي لذلك وقد اكدت
على ذلك امينة حزب فدا الدميقراطي زهيرة كمال ( )2014/8/20حيث بينت ان «النساء موجودات على جدول الدول
املانحة» ،في حني ان نهاية محمد(  )2014/8/12بينت انه بالضرورة استغالل التوجه الدولي مثل هيئة االمم املتحدة
التي تصر على «انه كل وفد ميثل دولة يجب ان يكون فيه نساء وهذا دافع قوي .واعتبر بعض ممن مت مقابلته ان ضعف
مشاركة املراة يعود الى عوامل ذاتية مصدرها جهلها باهمية دورها اجملتمعي والسياسي وحقوقها وعدم ثقتها بقدراتها
وبالرغم انها معوقات الى انها قابلة الن تكون فرصا للحد منها عبر تعزز مشاركتها وتوعيتها واطالق مبادرات نسائية
لهن في مجتمعاتهن ودعمهن في االنتخابات وفي ممارسة حقوقهن السياسية واجملتمعية عبر تعزيز العالقة القاعدية
والشعبية من قبل االطر واملؤسسات النسائية واالحزاب السياسية.

11
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خالصة عامة
ان وضع املرأة الفلسطينية من حيث املشاركة السياسية يبدو بصورة متباينه ولكن باملقارنة مع اماكن
اخرى من العالم وفي املنطقة العربية فقد حققت مستويات عالية من املشاركة والتمثيل النسبي
السياسي الرسمي اعلى من نظيراتها في الدول العربية ،وحققت احلركة النسوية الفلسطينية
بعض النجاحات امللحوظة على املستوى السياسي والقانوني ،وبالرغم من ذلك ما زالت العقبات
القانونية واالجتماعية الثقافية واالقتصادية واالحتالل يقف امام فاعلية مشاركتها بالرغم من
نضالها السياسي وضد االحتالل املشهود لها .وباملقابل تبني ان هناك فرصا قابل البناء عليها
لتعزيز مشاركة املراة السياسية ومنها :وجود حلركة نسوية واحتاد عام للمراة الفلسطينية واطر
ومؤسسات نسوية وحركات نشطة ملؤسسات حقوق االنسان وائتالفات خاصة بتعديل القوانني
او قضايا حيوية مؤثرة بحياة النساء ،وبعض اشكال التمويل االجنبي ودور املانحني هدفه حتقيق
مساواة النوع االجتماعي والنهوض بواقع املراة ،اضافة الى االحزاب السياسية رغم النقد املوجه
اليها وتراجع دورها تبقى حاضنة هامة للتنشئة السياسية وتعزيز مشاركة املراة اذا أولت اهتماما
للمراة في ان تتقدم في صفوف حزبها ومنحتها ثقة اكبر .وبشكل عام اجلهات الرسمية تبني انها
داعمة لتعزيز مشاركة املراة فهناك اجنازات للمراة قامت بها احلكومة اال انها ما زالت ال تتناسب
وحجم النساء في اجملتمع الفلسطيني وحجم نضالهن السابق واحلالي ضد االحتالل.
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عرض وحتليل البيانات
يشمل هذا القسم من الدراسة عرض وحتليل البيانات الكمية والنوعية للالستمارة واجملموعات البؤرية ،باالضافة الى
املقابالت الفردية مع العضوات واملقابالت املعمقة مع ممثلي املؤسسات ،الوزارات ،االحتادات واالحزاب .ومت تقسيمها
الى اربعة اجزاء :تناول اجلزء االول البينات الكمية من حتليل اسئلة االستمارة للتعرف على توجهات اجملتمع احمللي
(ذكورا واناث) حول توجهاتهم/هن نحو مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية ،في حني تناول اجلزء الثاني حتليل نقاشات
اجملموعات البؤرية للتعرف على مستوى مشاركة املرأة في احلياة السياسية واجملتمعية -املعيقات ،الفرص واملبادرات .اما
اجلزء الثالث فتناول حتليل املقابالت الفردية للعضوات كنموذج مشارك في احلياة السياسية واجملتمعية .واخيرا اجلزء
الرابع عمل على حتليل املقابالت الشبه منتظمة (املعمقة) للناشطني/ات والسياسيني حول ارائهم/ئهن لواقع مشاركة
املراة الفلسطينية من موقع اتخاذ وصناعة القرار.
اجلزء االول  :توجهات التجمعات احمللية نحو مشاركة املراة السياسية واجملتمعية – حتليل االستمارة (بيانات كمية)

اشتملت عينة الدراسة على احلدود اجلغرافية لتجمعات في محافظة رام الله والبيرة ومحافظة جنني واختيرت عشرة
جتمعات وهي  :اليامون ،كفر راعي ،فحمة ،سيلة احلارثية ،برقني وكلها ضمن محافظة جنني .اما محافظة رام الله
فشملت كل من :صفا ،بيت عور التحتا  ،خربثا بني حارث  ،بيت سيرا ،خربثا املصباح .التجمعات مت اختيارها قصديا من
قبل احتاد جلان املراة للعمل االجتماعي .مت جمع االستمارات من اعضاء اجملتمع احمللي ذكورا واناث بعد مقابلتهم من قبل
الباحثات امليدانيات حيث بلغ عدداالستمارات  300استمارة ومت اختيار العينة من كل جتمع عشوائيا وبطريقة احصائية
لتشمل الذكور واالناث وفق حجم السكان لكل جتمع .وكانت نسبة ارجتاع االستمارات  .%98يتناول هذا القسم حتليل
البيانات والتي قسمت الى ثمانية محاور تناولت حتليال ملستوى مشاركة اعضاء اجملتمع احمللي في احلياة السياسية
والعامة والفرص املتاحة لتعزيز مشاركة املراة ،موقف وتوجهات اعضاء اجملتمع من مشاركة املراة السياسية والعامة،
ومستوى مشاركة املراة السياسية والعامة في مجتمعهم ،دور الهيئات الرسمية واالهلية في تعزيز مشاركة املراة ،واملعوقات
التي تواجهها املراة في جتمعاتهم للمشاركة ،واملبادرات املقترحة لتعزيز مشاركة املراة السياسية والعامة.
(انظر الى امللحق رقم  - 1املتعلقة باالستمارة وخصائص العينة).
 .أمستوى مشاركة اعضاء اجملتمع احمللي في احلياة السياسية والعامة:
بحكم ان املشاركة في احلياة السياسية والعامة اجملتمعية هي ترجمة ملدى الوعي اجملتمعي الهمية هذا املكون في فعالية
االفراد جتاه قضايا الوطن واجملتمع واستحقاق دميقراطي وشكل من تعزيز حقوق املواطنة ،وطبيعة املشاركة السياسية
تاخذ اشكاال ومستويات مختلفة مثل االنخراط باالحزاب السياسية ،وعند سؤال عينة الدراسة عن انتمائهم السياسي
تبني:
•ان  %44لديهم انتماء سياسي و %56ال يوجد لديهم انتماء سياسي ،وهناك فروق وفق اجلنس حيث شكلت نسبة
الرجال  %55.3من لديهم انتماء سياسي في حني ان االناث وصلت نسبتهن الى  .%32.7ووفق متغير املراحل
العمرية فتقاربت نسبة االنتماء للحزب السياسي ما بني الفئات العمرية فكانت اعالها عند الفئة العمرية -18
 28عام ووصلت الى  %48.2وتلتها الفئة العمرية من  49-40بنسبة  ، %47.5واقلها  %37عند الفئة العمرية
 39-29عام .
•اما مستوى التعليم فكان له تاثيره فكلما زاد مستوى التعليم زاد االنتماء السياسي ،وكانت اعالها عند حملة
البكالوريس بنسبة  %53واملاجستير  %50واقلها حملة التوجيهي فاقل فوصلت النسبة الى .%36.2
•ووفق متغير املوقع (احملافظة) تبني ان لتجمعات جنني نسبة االنتماء السياسي اعلى من جتمعات محافظة رام
الله فكانت  %47.2و  %40.3على التوالي.
•اما وفق االستفادة من برنامج احتاد جلان املراة للعمل االجتماعي فتبني  %54.5منهم لديهم انتماء سياسي ومن
غير املستفيدين/ات من البرنامج ولكن لديه انتماء سياسي وصلت النسبة الى  ، %29.5اما ممن ال يعرفون عن
البرنامج نهائيا فوصل من لديهم انتماء سياسي الى .%15.9
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جدول  :9نسبة توزيع العينة وفق متغير االنتماء السياسي ومتغير اجلنس واحملافظة
االنتماء السياسي
نعم
ال
اجملموع

النسبة%الكلية
%44.0
٪6٫0
%100

نسبة الذكور
%55.3
%44.7
%100

نسبة االناث
%32.7
%67.3
%100

محافظة جنني

%47.2
%52.8
%100

محافظة رام الله

%40.3
%59.7
%100

اما شكل االنتماء للحزب السياسي افاد ما نسبته  %36.5انهم اعضاء /عضوات ،وكان  %44.1اعضاء مؤازرين/ت او
مؤيدين/ات ،بينما  %19.7اشاروا غير ذلك .وارتفعت نسبة الذكور عن االناث في عضويتهم لالحزاب فكانت %40.8
و %28.3على التوالي .بينما ارتفعت نسبة االناث عن الذكور الذين هم اعضاء مؤازرين/ات فكانت  %54.3و%38.3
على التوالي.
جدول رقم :10نسبة توزيع العينة وفق شكل االنتماء السياسي وفق متغير اجلنس واحملافظة
صفتك في احلزب

 %النسبة

الذكور

االناث

محافظة جنني

محافظة رام الله

عضو/ة
عضو مؤيد/مؤازر
عير ذلك
اجملموع

%36.2
%44.1
%19.7
%100

%40.7
%38.3
%21.0
%100

%28.3
%54.3
%17.4
%100

%42.5
%49.3
%8.2
%100

%27.8
%37.0
%35.2
%100

ووفق متغير مستوى التعليم تبني سابقا ان االكثر تعليما لديهم انتماء حلزب سياسي وعند السؤال عن نوعية االنتماء تبني انه كلما
زاد مستوى التعليم بكالوريس واعلى تكون عضويتهم مؤيدة او مؤازرة للحزب السياسي ،ومن الالفت للنظر ان حملة املاجستير
بنسبة  %100فقط هم مؤيدين او مؤازرين ،في حني من هم اقل تعليما(حملة الدبلوم) شكلوا اعلى نسبة كاعضاء .%45
ان النتائج اعاله تبني انه يوجد اهتمام باملشاركة السياسية وحتديدا مع االحزاب السياسية سواء باالنتماء الفاعل او املؤزارة
والتاييد ،والنتائج بينت ان هناك فروقا جندرية فتزيد مشاركة الرجال عن االناث وحتديدا بالعضوية هذا يعكس ان العمل
السياسي احلزبي ما زال مجاال للرجال مع ان النساء دخلت هذا اجملال منذ تاريخ بروز الفصائل اال ان عضويتها تاريخيا وليومنا
ما زالت محدودة وما يدلل على ذلك ارتفاع نسبة ان تكون مؤيدة او مؤازرة للحزب وتقل نسبتها كعضوة فاعلة .ورغم ان االنتماء
للحزب يرتفع بارتفاع مستوى التعليم اال انه في ذات الوقت تكون نسبة االرتفاع بان يكونوا مؤيديني /ات وليسوا اعضاء فاعلني.
ومن اشكال املشاركة السياسية والعامة االنتساب والتطوع لهيئات اجملتمع املدني من مؤسسات اهلية وقاعدية واالحتادات
والنقابات وغيرها والتي تدخل ضمن السياسة الغير رسمية ،وبناء عليه تبني ان  %47من املستجيبون/ت هم متطوعون/ات في
مؤسسات اجملتمع املدني و %53اجابوا بال حيث الفروقات طفيفة جدا وفق متغير اجلنس ممن يتطوعون ،وكانت النسبة االعلى
ملن يتطوع وفق املرحلة العمرية  49-40حيث وصلت الى  %59تلتها الفئة العمرية من  29-18وشكلت ما نسبته .%47.3اما وفق
احملافظة فاملستجيبون/ات من محافظة جنني ارتفعت نسبة التطوع لديهم عن محافظة رام الله فكانت  %49.1و %44.6على
التوالي.

جدول رقم :11نسبة توزيع العينة للتطوع في مؤسسات اجملتمع املدني وفق متغير اجلنس واحملافظة
التطوع

النسبة %

ذكور

اناث

م .جنني

م .رام الله

نعم
ال
اجملموع

%47.0
%53.0
%100

%47.3
%52.7
%100

%46.7
%53.3
%100

%49.1
%50.9
%100

%44.6
%55.4
%100

جدول رقم  :12نسبة التطوع وفق متغير تصنيف املؤسسة ،اجلنس ،احملافظة
املؤسسة التي يتم التطوع بها
مؤسسة قاعدية
مؤسسة نسوية
نادي ثقافي رياضي
مجلس طلبة
نقابة مهنية او عمالية
احتاد و.تعاونية
عير ذلك حدد/ي

النسبة %
%29.1
%45.4
%27.7
%16.3
%22.0
%17.0
%10.6

ذكور
%16.7
%6.7
%21.3
%6.0
%16.0
%10.7
%5.3

اناث
%10.7
%36.0
%4.7
%9.3
%4.7
%5.3
%4.7

م .جنني
%23.0
%23.0
%14.3
%7.5
%14.3
%12.4
%3.7

م .رام الله
%2.9
%19.4
%11.5
%7.9
%5.8
%2.9
%6.5
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جدول  :13اسباب عدم التطوع وفق متغير اجلنس
اسباب عدم التطوع

ال يوجد مؤسسات في التجمع
ليس لدي اهتمام
لدي انشغاالت وال يوجد وقت
االلتزامات العائلية
التطوع غير مجدي ماليا
ال استطيع ان اوفق بني واجبات املنزل والعمل التطوعي
الثقافة اجملتمعية حتد من مشاركتي
االب،او االخ ،او الزوج او غيرهم  ...............مينعني من التطوع
غير ذلك حدد/ي :

النسبة %
%10.7
%43.4
%50.3
%25.8
%10.7
%8.8
5.7
2.5
%6

ذكور

%3.3
%31.3
%27.3
%6.7
%8.7
%3.3
%2.7
%0
%7 %0

اناث

%8.0
%14.7
%26.0
%20.7
%2.7
%6.0
%3.3
%2.7

ان اكثر من نصف العينة بقليل ال يتطوعوا وتعود االسباب وفق اجابات املستجيبون واملستجيبات ان  %50.3لديهم
انشغاالت وال يوجد وقت (اي نصفهم) ،وياتي السبب الثاني الى قلة االهتمام بنسبة  ،%43.3يليها االلتزامات العائلية
بنسبة  ،%25.8وكانت الثقافة اجملتمعية وقيود العائلة حتديدا من قبل رجالها اخذت اقل نسب  %5.7و %2.5على
التوالي .وكان هناك فروقا وفق اجلنس حيث كانت االسباب الرئيسية بالنسبة للرجال هو عدم وجود االهتمام وكذلك
بسبب االنشغاالت وال يوجد وقت ،اما النساء فكانت االسباب الرئيسية االنشغال وااللتزامات العائلية وبنسبة اقل ال
يوجد اهتمام .ومن الالفت للنظر ان عامل الثقافة اجملتمعية بالنسبة للرجال والنساء لم يكن سببا رئيسيا بارزا حيث
وصل الى  %3.3لدى النساء و %2.7للرجال .ان وهذا يدلل ان هناك قبول للتطوع في هيئات العمل االهلي على مستوى
التجمعات وهذا عكس املتوقع وفق ما اوردته االدبيات ان الثقافة اجملتمعية والعادات والتقاليد حتد من مشاركة املراة
العامة والسياسية.
كذلك لم يوجد فروقات في اسباب املستجيبون/ات وفق احملافظتني وان كان هناك فرقا في عدم وجود مؤسسات في
التجمع ،فقد اشارت اليه جتمعات رام الله والبيرة بنسبة  %10.1بينما جنني  .%1.9اما وفق متغير التعليم ومستواه
فكلما قل مستوى التعليم كانت اسبابهم مرتبطة بعدم االهتمام وقلة الوقت واالنشغاالت يليها االلتزامات العائلية وهذا
االسباب كانت اقل لدى حملة الدبلوم فاعلى.
ووفق الفئة العمرية تبني ان كلما زادت املرحلة العمرية اسبابهم ترجح الى االنشغال وااللتزامات العائلية وعدم االهتمام،
بينما تقل هذه االسباب لدى الفئات العمرية الشابة( )29-18لتتوزع على االسباب االخرى مثل العمل الطوعي غير
مجدي ،ال يوجد مؤسسات .وكانت الثقافة اجملتمعية والقيود من افراد العائلة( الرجال) هي االعلى من بقية املراحل
االخرى فوصلت الى  . %9وهذا يبني ان القيود اجملتمعية والثقافية تكون اشد وفق العمر وخاصة مرحلة الشباب
وحتديدا االناث التي ترتبط ثقافة املشاركة العامة باالختالط والتنقل واحلركة الغير محبذة وتخوف االهل على بناتهم
من االيذاء والتحرش.
 .باملوقف والتوجهات من مشاركة املراة السياسية والعامة:
حول موضوع مشاركة املراة السياسية والتي تاخذ طابع املشاركة الرسمية في االنتخابات واجملالس التشريعية ،واحمللية
والوظائف القيادية الرسمية في احلكومة ،واخرى الغير رسمية املرتبطة باجملتمع املدني من احزاب ونقابات واحتادات
ومؤسسات اهلية بكافة انواعها .لقد حظيت املراة بتايد تام بنسبة (%36.5ثلث العينة) ومؤيد بنسبة ( %53.7اكثر من
النصف) اما املعارضني/ات واملعارضني/ات متاما كانت نسبتهم  .%10اما وفق اجلنس فكان حماس النساء للتاييد التام
اعلى من الرجال وكذلك نسبة من عارضن مشاركة املراة السياسية فكانت  %4مقابل  %14للرجال  ،ولم تعارض متاما اي
امراة بينما  %2من الرجال كانوا معارضني متاما  .ان النتائج تبني ان قبول مشاركة النساء في احلياة السياسية الرسمية
عاليا لدى التجمعات قيد الدراسة وقد تكون لتجارب وجود النساء في اجملالس احمللية والتشريعية ان عملت على تغيير
في النظرة اجملتمعية نحو وجود النساء في مثل هذه املواقع والتي اشارت االدبيات انها حيز مهيمن عليه من قبل الرجال
ومقبول مجتمعيا للرجال وهم االقدر عليه وخاصة انها مرتبطة بالقيادة وجند تاثيرات الثقافة بني صفوف املعارضني
سواء الرجال او النساء وان كانت نسبتهم ضئيلة .
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ومن الالفت للنظر ان نسبة املؤيدين/ات ملشاركة املراة السياسية الرسمية كانت اعلى عند الفئة العمرية ، 59-50
وكانت االقل في التاييد عند الفئة العمرية  ، 39-30واالمر االخر ان نسبة املعارضني متاما كانت بني الفئة الشابة
 29-18بنسبة  %9وبني من هم اعمارهم  60عام فاكثر بنسبة  . %11نرى ان اجليل الشاب يكون معارض ملشاركة املراة
السياسية امر جدير باالنتباه والتوقف عنده والذي يحتاج الى تعزيز التوعية بحقوق املواطنة واملشاركة على قدم املساواة
دون متييز ،اما اجليل املتقدم بالسن قد تكون نتيجة طبيعية لترسبات ثقافية يحملونها معهم .ووفق احملافظة تبني ان
جتمعات محافظة جنني لديهم موقف متقدم عن جتمعات محافظة رام الله حيث نسبة املعارضني متاما هي في جتمعات
رام الله والتي غاب هذا اخليار في محافظة جنني.
وقد وجدت عالقة بني متغير مستوى التعليم وبني املوقف من املشاركة السياسية الرسمية للمراة فكلما زاد مستوى
التعليم زادت نسبة التاييد لذلك وخاصة من حملة البكالوريس واملاجستير ،فحملة املاجستير ايدوا متاما مشاركة
املراة السياسية بنسبة  ،%100اما معارضة مشاركة املراة فكانت بني من هم من حملة الدبلوم والتوجيهي فاقل ،وكان
املعارضني متاما فقط ضمن من هم حملة التوجيهي فاقل وان كانت النسبة متدنية وصلت الى . %1.4
وبينت نتائج حتليل البيانات ان من لديهم انتماء حلزب سياسي يؤيدون مشاركة املراة بنسبة اعلى( والفارق بسيط
وصل )%5ممن ال ينتمون حلزب فكانت النسبة  %93.2و  %87.3على التوالي .اال ان نسبة املعارضة واملعارضة التامة
كانت اعلى ملن هم منتمون حلزب سياسي من الغير منتمني وان كان الفارق ما يقارب  .%2ان النتائج تبني ان االنتماء
السياسي ال يشكل تاثيرا عاليا حول موقفهم من حق املراة في املشاركة السياسية الرسمية وهذا يبني وضعية وموقف
التربية احلزبية من املراة التي مترر الى اعضائها ،فعمليا املنتمي والغير منتمي سياسيا تتقارب مواقفهم من مشاركة
املراة في السياسة الرسمية مما يعني دور التغيير الثقافي املنشود نحو مشاركة املراة السياسية ال تاخذ االحزاب
السياسية دورا جادا جتاهه ،وهذا جاء بتوافق مع العديد من االدبيات التي بينت ان االحزاب مهيمن عليها من الرجال
واملراة عضو احتياط وما زالت نسبتها في املواقع القيادية والعليا في االحزاب متدنية.
جدول رقم  :14املوقف من مشاركة املراة في احلياة السياسية الرسمية وفق اجلنس واحملافظة
املوقف

النسبة %

ذكور

اناث

م.جنني

م .رام الله

مؤيد/ة جدا
مؤيد/ة
معارض  /ة
معارض/ة جدا
اجملموع

%36.3
%53.7
%9.0
%1.0
%100

%28.7
%55.3
%14.0
%2.0
%100

%44.0
%52.0
%4.0
%0
%100

%44.0
%46.0
%8.1
%0
%100

%25.2
%62.6
%10.1
%2.2
%100

اما املوقف من املشاركة السياسية الغير رسمية ( االحزاب ،مؤسسات اجملتمع املدني ،االحتادات ،نقابات ،مجالس
طلبة )..تبني ان  %88من العينة بني مؤيد/ة متاما ومؤيد/ة ووصلت نسبة املعارض/ة واملعارض/ة متاما  .%12ووفق
اجلنس فقد كانت نسبة التاييد والتاييد التام بني النساء اعلى من الرجال حيث وصلت الى  %95و  %82.6على التوالي،
وكانت نسبة املعارضة واملعارضة التامة  ، %12وكانت اعلى بني الذكور لتصل الى  %17.3بينما النساء عارضن بنسبة
 .%6.7ومن املالحظ ان نسبة التاييد للمشاركة السياسية الغير رسمية القت تايدا اقل من املشاركة الرسمية  ،وايضا
معارضة اعلى رغم ان الفروق ليست عالية اال انها موجودة .وكانت الفروقات جلية بني جتمعات محافظة جنني ومحافظة
رام الله ،فجنني لديها نسبة تاييد اعلى ونسبة معارضة اقل وفق اجلدول ادناه .
وبالنسبة للتعليم انطبق االمر كما املوقف من املشاركة الرسمية كلما زاد التعليم كلما زادت نسبة التاييد وقلت املعارضة،
اما وفق الفئة العمرية فكانت الفئة العمرية من فكانت الفئة الشابة واملتقدمة بالعمر نسبها بالتاييد اقل واملعارضة اعلى
(  %28للفئة الشابة ،و %33من هم فوق ال 60عام ) عن الفئات التي هي في االربعينات واخلمسينات(نسبة املعارضة
.)%11
اما من لديهم انتماء سياسي وصلت نسبة التاييد والتاييد التام بينهم الى  ،%90.2واملعارضة مبا فيها املعارضة التامة
 ،%17.1بينما كان راي من ليس لديهم انتماء سياسي مؤيدين/ات متاما ومؤيدين/ات بنسبة  %86.2ونسبة املعارضة
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 .%18.1وايضا الفروقات هي ليست شاسعة مما يضع عالمة استفهام مرة اخرى على ادوار االحزاب الساسية جتاه
املراة ودورها في املشاركة باحلياة السياسية الغير رسمية والتي تشمل االحزاب السياسية وقدرتها على االستقطاب ملن
هم في اجليل الشاب الذي ترتفع عنده نسبة معارضة مشاركة املراة السياسية سواء الرسمية او الغير رسمية.
جدول رقم  :15توزيع العينة وفق املوقف من مشاركة املراة في احلياة السياسية غير الرسمية واجلنس واحملافظة
املوقف

مؤيد/ة جدا
مؤيد/ة
معارض  /ة
معارض/ة جدا
اجملموع

النسبة %

%28.0
%60.0
%11.3
%7
%100

ذكور

%19.3
%63.3
%16.0
%1.3
%100

اناث

%36.7
%56.7
%6.7
%0
%100

م.جنني

%36.0
%54.7
%8.7
%6
%100

م .رام الله

%18.7
%66.2
%14.4
%7
%100

 .جاهمية مشاركة املراة في احلياة السياسية والعامة:
ضمن هذا احملور وللتعرف على اهمية املشاركة السياسية والعامة من وجهة نظر عينة الدراسة والى اي مدى يرونها
مبنظور حقوق املواطنة وحق املشاركة والتعبير عن دميقراطية احلكم وعدم التمييز بني مواطنيه على اي اساس مبا فيه
اجلنس كانت النتائج وفق االتي:
•لقد اخذ اعتبار ان املشاركة السياسية للمراة كحق من حقوق املواطنة التاييد االعلى فوصلت النسبة الى ،%55.7
تالها ان املشاركة تعزز مبدا املساواة وعدم التمييز بنسبة  ،%39.7و %35اعتبروا ان مشاركة املراة تساهم في
ايصال صوت وراي املراة في القضايا السياسية واجملتمعية.
•وقد كان هناك تباين في وجهات النظر ما بني الرجال والنساء فقد كانت نسبة الرجال باعتبار املشاركة السياسية
والعامة انها حق من حقوق املواطنة اعلى من نسبة النساء ،في حني اعتبرت النساء انه يحقق املساواة وعدم
التمييز بنسبة اعلى من الرجال ،وكذلك في ايصال صوت النساء ورايهن في القضايا السياسية واجملتمعية ،فيما
عدى ذلك من اعتبارات سجل الرجال نسب اعلى من النساء وفق اجلدول ادناه ( رقم .)16
•اما متغير مستوى التعليم فكلما ارتفع مستوى التعليم كانت بالنسبة اليهم مشاركة املراة السياسية حق من حقوق
املواطنة وخاصة لدى حملة املاجستير فقد وصلت الى نسبة  ،%100اما املستويات االخرى من التعليم (بكالوريس
واقل) فكانت ما بني  ،%58-%50كذلك االمر بالنسبة لالعتبارات االخرى .اما وفق العمر فكلما ارتفع العمر كانت
نسبة من اعتبر مشاركة املراة حق من حقوق املواطنة اعلى ،ومن الالفت للنظر ان اقل االعتبارات والتي دونت نسب
مختلفة بغض النظر عن العمر او اجلنس او التعليم اعتبار ان مشاركة املراة السياسية يعبر عن دميقراطية احلكم،
باستثناء حملة املاجستير فبنسبة  %50اشاروا انه يعبر عن دميقراطية احلكم.
•اما وفق جتمعات احملافظتني فكانت االعتبارات املطروحه حول مشاركة املراة اخذت نسبا اعلى في محافظة جنني
عن رام الله في كافة البنود وبفروقات نسبيا عالية لصالح جتمعات محافظة جنني .ومن لديهم انتماء سياسي ايضا
ارتفعت نسبة اجاباتهم لكل االعتبارات عن من ليس لديهم انتماء سياسي.
ونخلص الى انه بشكل عام يعتقد املستجيبون /ات ان مشاركة املراة السياسية والعامة هي حق من حقوق املواطنة وهذا
جاء بتوافق مع اغلبية االدبيات التي طرحت مثل دراسة (اسماعيل )2007،القطب( ،)2012مع ان بفية االعتبارات هي
جزء من حقوق املواطنة اال انها تباينت النسبة وكان للتعليم ومستواه تاثيرا في ادراك املفاهيم .وهناك تدني في ربط
مشاركة املراة كتعبير عن دميقراطية احلكم مع انه مؤشر من مجموع مؤشرات اال ان االدراك له بشكل عام متدني
باستثناء من هم حملة املاجستير (حيث ان عددهم قليل في اطار العينة) مما يستوجب تعزيز مشاركة املراة ورفع الوعي
باهمية مشاركتها من منطلق املبادئ احلقوقية وحقوق املواطنة وربطها بالنظام الدميقراطي الذي كلما كان النظام
دميقراطي منفتح كلما كانت مشاركة اوسع للنساء وحريات افضل وفق ما جاء في دراسة جاد( .)2011
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دراســــــــــــة بحـــثــيـــة حـــول
مشاركة المرأة السياسية والمجتمعية

جدول رقم :16توزيع اعتبارات مشاركة املراة في احلياة السياسية والعامة وفق اجلنس واحملافظة
 %النسبة

االعتبارات

%55.7
حق من حقوق املواطنة
%39.7
يعزز مبدأ املساواة وعدم التمييز
%13.3
يعبر عن دميقراطية احلكم
%26.0
يعطي وجهات نظر متنوعة في القرار
يوصل صوت وراي النساء في القضايا السياسية واجملتمعية %35.0
%1.7
غير ذلك حدد /ي

ذكور

اناث

م.جنني

م .رام الله

%62.0
%34.7
%12.0
%29.3
%27.3
%3.3

%49.3
%44.7
%14.7
%22.7
%42.7
%0

%63.4
%41.0
%18.0
%32.9
%44.1
%0.6

%46.8
%38.1
%7.9
%18.0
%24.5
%2.9

 .دمستوى مشاركة املراة السياسية والعامة في جتمعات محافظة جنني ومحافظة رام الله والبيرة:
وحول تقييم عينة الدراسة ملستوى مشاركة املراة السياسية والعامة في التجمعات التي يقطنوها .افاد/ت  %77انها
مقبولة نسبيا ،وفقط  %6.7بشكل عالي ،والنسبة املتبقية  %16كانت ما بني غير مقبولة وغير مقبولة بتاتا .وبينت حتليل
البيانات ان هناك تقارب ما بني وجهة نظر الرجال والنساء في تقييمهم ملستويات مشاركة املراة وهناك فروق بسيطة
في نسبة رضى النساء عن مستويات املشاركة .ووفق املراحل العمرية تقاربت النسب بني جميع الفئات العمرية في ان
املشاركة السياسية للمراة مقبولة نسبيا وكذلك االمر في انها غير مقبولة .فيما يتعلق مبستوى التعليم فقد تقاربت
ايضا النسب عند كافة مستويات التعليم باستثناء من هم حملة املاجستير حيث كانت النسبة االقل بالنسبة للمستويات
التعليمية االخرى ووصلت الى  %50وانطبق االمر باعتبار مشاركة املراة غير مقبولة بنسبة  .%50اما وفق احملافظتني
فقد تساوت النسب تقريبا حول تقييمهم ملستوى مشاركة املراة بانه مقبولة نسبيا ،وايضا كان تقييم مستوى مشاركة
املراة بانها غير مقبولة في جتمعات محافظة رام الله اعلى عن جتمعات محافظة جنني بفارق  %2فقط.
جدول رقم :17مستوى مشاركة املراة السياسية واجملتمعية
مستوى مشاركة املرأة
مقبول بشكل عالي
مقبول نسبيا
غير مقبول
غير مقبول بتاتا
اجملموع

النسبة %
%6.7
%77.1
%15.5
%7
%100

ذكور
%6.1
%75.7
%13.4
%7
%100

اناث
%7.4
%78.5
%13.4
%7
%100

م.جنني
%8.1
%77.0
%14.9
%0
%100

م .رام الله
%5.1
%77.2
%16.2
%1.5
%100

لقد توافقت اراء مجموعة النقاش البؤرية التي متت في التجمعات مع النتائج املتحصلة حول مستوى مشاركة املراة
السياسية حيث تفاوت وصف مستوى مشاركة املراة السياسية واجملتمعية في التجمعات اال ان غالبية املشاركني/ات
في اجملموعات اعتبروا ان مشاركة املراة ما زالت دون املستوى املطلوب واعتبروا ان مصدر التباين يتعلق بنشاط ودور
النساء القياديات في التجمع ،مستوى تعليم املراة ،املبادرة الشخصية وروح التطوع واالستفادة من النشاطات وقدرة
املؤسسات بانواعها واملهتمة بتعزيز واقناع جمهور النساء باهمية مشاركتهن.
اما عن نوع مشاركتهن السياسية فتم السؤال حول مشاركة النساء وانخراطهن باالحزاب السياسية ،اعتقد ما نسبته
 %45.5ان مشاركتهن ضعيفة في االحزاب بينما اعتبر  %34.3انها متوسطة ،و %1.7انهن منخرطات بنسبة عالية ،اما
 %7.1يعتقدوا انهن لسن منخرطات ،في حني  %11.4ال يوجد لديهم معرفة .ووفق اجلنس فاعتبر الرجال ان مشاركة
املراة بنسبة عالية  %0في حني انها متوسطة  %32.4وصرحوا انها ضعيفة بنسبة  ،%50.7اما النساء فقد تقاربت مع
نسبة الرجال ان مشاركة املراة متوسطة بنسبة  %36.2واعتبرتها ضعيفة بنسبة  ،%40.3ومشاركة بنسبة عالية وصلت
الى  ،%3.4ولم تسجل فروق في انهم ال يعرفون فقدرت بنسبة  %11تقريبا لكال اجلنسني .اما بالنسبة لتجمعات
احملافظتني فتجمعات جنني سجلت نسبا اعلى من جتمعات رام الله من حيث املشاركة سواء بشكل عالي او متوسط او
ضعيف ،وكانت نسبة الغير منخرطات في االحزاب اعلى في جنني وكذلك نسبة عدم املعرفة عن النساء اذا منخرطات
باالحزاب ايضا اعلى من جتمعات رام الله .اما من لديهم انتماء سياسي فكانت تقييماتهم لالنخرط املراة في االحزاب
اعلى سواء بنسبة عالية او متوسطة  ،وقلت نسبة تعبيرهم ان مشاركتها ضعيفة او غير منخرطة .ورمبا يكون السبب
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بحكم انتمائهم فمعرفتهم واطالعهم على الناشطني والناشطات سياسيا اعلى من غير املنتمني واملنتميات لالحزاب
السياسية.
جدول رقم  :18مستوى التقييم ملشاركة املراة في االحزاب السياسية
انخراط النساء في التجمعات في االحزاب السياسية
بنسبة عالية
متوسطة
ضعيفة
غير منخرطات
ال اعرف
اجملموع

النسبة %
%1.7
%34.3
%45.5
%7.1
%11.4
%100

ذكور
%0
%32.4
%50.7
%5.4
%11.5
%100

اناث
%3.4
%36.2
%40.3
%8.7
%11.4
%100

م.جنني
%3.1
%36.0
%45.3
%8.7
%6.8
%100

م .رام الله
%0
%32.4
%45.6
%5.1
%16.9
%100

وحول تطوع النساء في االطر النسوية التي انطلقت من االحزاب السياسية  :مت السؤال حول معرفتهم بوجود هذه
االطر ،فاجاب  %48بانه توجد اطر نسوية ،و %19.7اشاروا بانه ال يوجد ،وثلت العينة افادوا انهم ال يعرفون ،وقد كان
اعضاء اجملتمع احمللي في جتمعات محافظة جنني على معرفة اكثر بوجود االطر النسوية بنسبة  %55.9في حني نسبة
اعضاء اجملتمع احمللي في جتمعات رام الله  ،%38.8كذلك اشار املستجيبون/ات من جتمعات رام الله بانهم ال يعرفون
بنسبة  %43.9وكانت النسبة هي ضعف نسبة جتمعات جنني .ان هذا االمر يفسر باجتاهيني االول انه حقيقة ال يوجد
اطر نسوية في هذه التجمعات ،والثاني ضعف الترويج لهذه االطر ونشاطاتها او قلة نشاطاتها بحيث ال تكون مرئية
جلمهور اجملتمع احمللي في التجمعات يضاف اليه قلة اهتمام لدى نسبة من العينة املبحوثة بالعمل العام والسياسي .اما
اذا النساء تنخرط في هذه االطر النسوية ،ع ّبر ما يقارب نصف املبحثون/ات ممن اجابوا بانه توجد اطر نسوية انها
تنخرط بشكل فاعل بنسبة  ،%3.3و %28.7بشكل متوسط و %16بشكل ضعيف .
وقد كانت نسبة االناث بتقييمهم انها تنخرط سواء بشكل فاعل او متوسط اعلى من الذكور ،اما بشكل ضعيف فسجل
الرجال نسبة اعلى من االناث وهي  %36.3و  %29.7على التوالي .وبينت النتائج ان من هم منتمون سياسيا لديهم
معرفة عن وجود اطر نسوية بنسبة اعلى وصلت  %62ممن ليس لديهم انتماء سياسي حيث كانت النسبة  .%36.9وكذلك
نسبة عدم معرفتهم عن وجود االطر النسائية هي اقل بكثير ممن ليس لديهم انتماء سياسي .وقد تباينت االجابات وفق
التجمعات فسجلت جتمعات رام الله انها انخراطها بشكل فاعل  %0في حني جتمعات جنني  ،%11.1وبشكل متوسط
ارتفعت في جتمعات رام الله الى  %70.4بينما كانت  %63.3في جتمعات جنني اما بشكل ضعيف فكانت النسبة اعلى
بفارق  %35عن جتمعات جنني.
جدول رقم  :19توزيع النسبة لتطوع النساء في االطر النسوية وفق من اجابوا بوجود اطر نسوية في جتمعاتهم
تطوع النساء في االطر النسوية
بشكل فاعل
متوسط
ضعيف

النسبة %
%3.3
%28.7
%16

ذكور
%6.3
%57.5
%36.3

اناث
%7.8
%62.5
%29.7

م.جنني
%11.1
%53.3
%35.6

م .رام الله
%0
%70.4
%70.4

ومن اوجه املشاركة السياسية حق التصويت واالنتخاب والترشح كأحد ممارسات احلقوق السياسية وحقوق املواطنه
وتعبيرا دميقراطيا بان تشارك النساء في قضايا اجملتمع العامة والسياسية والوصول الى املناصب القيادية وصنع
القرار ،ومؤشرا حول وضعية املراة في مجتمعها ،ومنها مشاركتها في االنتخابات احمللية والتشريعية والرئاسية .فتم
سؤالهم حول مشاركة النساء في االنتخابات احمللية والتشريعية سواء باالنتخاب او الترشح وقيادة احلمالت االنتخابية
فكانت النتائج ان ما نسبته  %22.3ان ذلك مت بشكل فاعل ،و %53.8بشكل متوسط بينما  % 23.6بشكل ضعيف.
وكان هناك فروقا وفق متغير اجلنس فالنساء رأت ان مشاركة املراة كانت فاعلة وبشكل عالي بنسبة  %25.5في حني
نسبة الرجال وصلت الى . %19.6وتقاربت نسبة الرجال من االناث نحو مشاركة املراة بشكل متوسط فكانت النسبة
 %54.5و %53على التوالي  .وكانت وجهة نظر الرجال والنساء انها شاركت بشكل ضعيف فكانت النسبة متقاربة
والفروق محدودة مع توجه النساء فسجل الرجال ما نسبتة  %25.9بينما النساء  .% 21.5اما وفق التجمعات املوزعة
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بني محافظة رم الله وجنني فكان هناك تباين عالي فاعتبرت جتمعات جنني ان مشاركتها كانت عالية بنسبة %11.1
ومتوسطة بنسبة  %53.3وضعيقة بنسبة .%35.6اما جتمعات رام الله فتقييمهم حول مشاركتها بشكل فاعل %0
ومتوسط  %70.4وضعيف . %29.6وكان لالنتماء السياسي تاثيره في تقييم ملشاركة املراة في االنتخابات حيث توجههم
بانها شاركت بشكل فاعل ومتوسط اعلى ممن ليس لديهم انتماء سياسي.
جدول رقم  :20نشاط املراة في العملية االنتخابية  :الترشح والتصويت وقيادة احلمالت االنتخابية
نشاط املرأة في العملية االنتخابية
بشكل فاعل
متوسط
ضعيف

النسبة %
%22.3
%53.8
%23.6

ذكور
%19.6
%54.5
%25.9

اناث
%25.5
%53
%21.5

م.جنني
%11.1
%53.3
%35.6

م .رام الله
%0
%70.4
%29.6

 .هدور الهيئات الرسمية واالهلية في تعزيز مشاركة املراة في احلياة السياسية والعامة:
 .1الهيئات احمللية :من مظاهر االهتمام مبشاركة املراة واالخذ برايها في قضايا مجتمعها على الصعيد احمللي وايصالها
الى مواقع صنع واتخاذ القرار هو ما تتيحه القنوات الرسمية واالهلية لذلك ،حيث تعتبر الهيئات احمللية املنتخبة من
املؤسسات الواجب عليها تعزيز مشاركة املراة عبر ان تكون ممثلة في الهيئات احمللية وهذا مت حتقيقه على املستوى
احمللي الفلسطيني باقرار نظام الكوتا ، 12ويتطلب من الهيئات احمللية وفق ارشادات وزارة احلكم احمللي 13الى تشكيل
جلان تعمل على تناول قضايا مجتمعية مختلفة بهدف التطوير مثل جلنة املشاريع والتطوير او جلنة الصحة والتعليم
وجلنة املراة وغيرها .لذلك مت السؤال عن وجود جلنة خاصة باملراة في الهيئة احمللية لدى التجمعات قيد الدراسة
للتشاور معها واالهتمام بقضاياها فتبني ان  %50.7اي النصف من املستجيبني /ات عبروا انه يوجد جلنة للمراة في
الهيئة احمللية  ،في حني ان  %17.1اشار انه ال يوجد ،وبينت ثلث العينة بعدم معرفتهم عن وجود جلنة للمراة  ،وكانت
نسبة معرفة الرجال تشكل  %52.3عن وجود جلنة املراة وهي اعلى من نسبة معرفة النساء التي وصلت الى  . %49ولم
يكن هناك فرقا عاليا بني الرجال والنساء باقرارهم انه ال يوجد جلنة للمراة ،بينما تساوت نسبة عدم معرفة الرجال
والنساء عن وجود جلنة في الهيئة فكانت  . %32.2وهذا االمر مرتبط باملساحة املتاحة للرجال للتحرك والتواصل مع
اجملالس والتردد عليهم للمراجعات اخلاصة او بحكم وجودهم اكثر في احلياة العامة فمصادر عالقاته او راس ماله
االجتماعي وفق ما جاء باالدبيات اعلى.
ووفق جتمعات احملافظتني تبني ان جتمعات جنني تعرف عن وجود جلان في هيئاتها احمللية بنسبة اعلى من جتمعات
محافظة رام الله حيت وصلت الى  %54و %46.7على التوالي ،وتوزعت بقية النسبة ما بني اختيار ال يوجد او ال اعرف.
اما ممن لديهم انتماء سياسي عبروا انه يوجد جلنة للمراة في اجمللس بنسبة  %68.9في حني من ليسوا لهم انتماء كانت
نسبتهم بوجود جلنة للمراة في الهيئة احمللية  ،%36ونسبة انهم ال يعرفون عن وجود جلنة كانت اعلى بكثير تصل الضعف
عند من ليس لهم انتماء سياسي عن املنتمني سياسيا .ان االهمية مبكان ليس وجود جلان فقط وامنا اليات الشراك
النساء في التجمع واالستماع الرائهن من قبل الهيئات احمللية مبا يحمل مبدلوله االهتمام باحتياجات النساء وتصوراتهن
وارائهن على قدم املساواة مثل الرجال  ،لكونهن يشكلن قرابة نصف مجتمعاتهن اي شريحة واسعة من فئات اجملتمع.
اكثر من نصف العينة افادوا انه يتم اشراك املراة  ،%50والثلث ب ّينوا ان ذلك يتم غالبا ،و %9كان رايهم ان هذا ال يتم
ابدا ،بينما  %20أوضحوا أنهم ال يعرفون .ووفق متغير اجلنس كان وجهة نظر الرجال انه يتم اشراك النساء غالبا بنسبة
 %17.6بينما النساء ب ّينت ذلك بنسبة  ،%23في حني اجاب الرجال احيانا بنسبة  ،%53.4والنساء  ،%46.6وتقاربت
نسبة الرجال من النساء في التعبير انه ابدا ال يتم فكانت  %9.5و %8.8على التوالي ،وانسحب االمر بتقارب النسبة
بعدم معرفتهم او وجود معلومات لديهم .اما وفق احملافظتني فتقاربت نسبة االجابة بني جتمعات رام الله وجتمعات
جنني بان اشراك النساء يتم احيانا  %50و %49.6على التوالي ،اما اذا يتم ذلك غالبا سجلت جتمعات رام الله ما نسبته
 12يجب ان تكون امراتني في كل هيئة محلية منتخبة سواء مجلس قروي او بلدية
 13اصدر كتيب ارشادي من قبل وزارة احلكم احمللي  2012بهدف تبيان ادواار رؤساء واعضاء اجملالس والهيئات احمللية واهمية ايجاد جلان تطويرية مختصة مع ضرورة اشراك املراة
بها  ،وايضا اصدرت ميثاق الهيئات احمللية للنوع االجتماعي وايضا يحث الهيئات احمللية الى تعزيز مشاركة املراة واملساواة واالخذ بالنوع االجتماعي في اعمالها ومشاريعها
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 %22.2وجنني  .%18.6وافادت جتمعات جنني ان االمر ال يتم ابدا بنسبة  %13بينما جتمعات رام الله وصلت نسبتها الى
 %4.4والنسبة املتبقية سجلوا عدم معرفتهم.
وفي سياق متصل مالت نسبة من اراء مجموعات النقاش البؤرية التي متت في التجمعات قيد الدراسة ان مشاركة املراة
في اجملالس احمللية تتسم بالنمطية الروتينية واحملدودة وضعف الدافع الذاتي  ،وبعض املشاركني/ات افادو ان مشاركة
النساء في االنتخابات واضحة وظاهرة اكثر من الرجال اما في «ترشيح انفسهن فهي محدودة ،و بعد ان يتم انتخابهن
وتثبيتهن ينسحب .كما صرحت بعض املشاركات في اجملموعات البؤرية امنشاركة املراة في االنتخابات احمللية في بعض
االحيان «مقنّعة فالرجل هو من يتحكم في اختيارات املراة مثال عند االنتخابات ،او بصفتها عضوة مجلس».
 .2املؤسسات االهلية والقاعدية واالندية واجلمعيات :ان املؤسسات االهلية والقاعدية واالندية واجلمعيات حتتكم
لقانون اجلمعيات االهلية واخليرية لعام  2000والذي يتطلب وجود هيئات عامة ومجالس ادارية وهيئات تنفيذية لها،
واذا اردنا ان نعزز مشاركة املراة في احلياة العامة فمؤسسات اجملتمع املدني يتوجب عليها اخذ خطوات نحو تطوير
هيئاتها لضمان متثيل وجودهن بشكل عادل ومنصف ،مما يعكس التقدير للمراة ومكانتها واهمية رأيها في تداول
قضايا اجملتمع التي تنعكس كما اشرنا مبدى مشاركتها واشراكها في املؤسسات الرسمية والغير رسمية ،ومن املعروف
ان الهيئات العامة والهيئات االدارية او مجالس االدارة مسئوليتها االولى وضع الرؤيا والسياسات وبالضرورة ان تقوم
على قاعدة االنتخاب والترشح والتصويت اي ممارسة حق سياسي بامتياز وهو حق للنساء وللرجال على حد سواء وفق
ما اقرته املواثيق الدولية والقوانني والتشريعات الفلسطينية حسب ما جاء في االدبيات سابقا .لذا مت سؤال اعضاء
اجملتمع احمللي قيد الدراسة حول النسبة التقديرية لوجود النساء في الهيئات االدارية والعامة في املؤسسات العاملة
في جتمعاتهم فاشارت النتائج الى نسبته  %75.1من النساء موجودة في الهيئات العامة واالدارية اقل من النصف من
مجموع االعضاء ،و %16.3اجابوا انها تشكل النصف تقريبا ،و %4.2بينوا انها اكثر من النصف .ولم تكن هناك فروقا
جوهرية وفق متغير اجلنس ،اما وفق متغير التجمعات في احملافظتني ايضا ال توجد فروقات وقد توافقت من النتيجة
العامة .
من املالحظ تدني نسبة وجود النساء بحيث تكون بالتساوي في الهيئات االدارية والعامة للموسسات العاملة في
التجمعات وهذا جاء بتوافق في دراسة سابقة حول املراة وصنع القرار في الهيئات احمللية (عودة 14)2014،في  36جتمع
ضمن مجموعة من احملافظات والتي بينت ان متثيل النساء ما زال محدودا واقل من النصف في غالبية الهيئات  ،وهذا
يعكس ان مشاركة املراة في احلياة العامة وعلى مستوى مجتمعاتها ووصولها الى مستويات اتخاذ القرار ومتثيلها ما زال
متدني وغير منصف.
تاريخيا عرف اجملتمع الفلسطيني وجود جمعيات خيرية نسوية وعبر مراحل النضال الفلسطيني تشكلت االطر
النسائية التي كان الهم الوطني والنضالي اساس العمل لها وان تغلف بالعمل االجتماعي بهدف تعزيز الصمود ومقاومة
االحتالل وكانت تعتني باحتياجات النساء وغيرهم من الفئات ونشطت في مناطق االرياف واملدن ،وشهدت نهاية
الثمانينات والتسعينات ونشوء السلطة الفلسطينية وبدعم ومتويل اجنبي ظهور جمعيات ومؤسسات نسوية وان وجه
نقدا للمؤسسات النسوية االخيرة بانها فقدت صلتها بقاعدتها اجلماهيرية واصبحت من مؤسسات النخبة ومتركزت
في املدن الكبرى وفق ما جاء بدراسة هالل ( )2006واسماعيل ( .) 2004وعليه مت سؤال العينة املبحوثة عن وجود
مؤسسات وجمعيات نسوية تهتم بقضايا املراة وبتعزيز مشاركتها السياسية واجملتمعية فكانت النتائج وفق االتي :
افاد  %55.9انه يوجد مثل هذا النوع من املؤسسات  ،و %18اجابوا بانه ال يوجد وما يقدر ب  % 26.3ب ّينوا انهم ال يعرفون.
ووفق متغير اجلنس الفرق كان طفيفا بني الرجال والنساء وان بدى ان الرجال يعرفون اكثر بوجود هذه املؤسسات عن
النساء فكانت نسبتهم  %56.4بينما النساء بنسبة  %55.3افدن بوجود مؤسسات نسوية .واشار الرجال بنسبة %16.1
بانه ال يوجد مؤسسات بينما النساء كانت نسبتها  ، %.20ونسبة من ال يعرف من الرجال عن وجود مؤسسات شكلت
 %27.5اما نسبة النساء فكانت  . %24.7ووفق متغير احملافظة فسجلت جتمعات محافظة جنني نسبة  %68.9بوجود
مؤسسات وانخفضت نسبة جتمعات رام الله فسجلت  %40.6مبعرفتها بوجود مؤسسات نسوية  ،وبالتالي كانت نسبة
14
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ال يوجد مؤسسات اعلى لدى جتمعات رام الله بنسبة  %26.1اما جتمعات جنني كانت  ، %11.2وثلثي من هم من
جتمعات رام الله ال يعرفون اذا يوجد جمعيات بينما اعضاء جتمعات جنني اشار  %19.9منهم انهم ال يعرفون بوجود
جمعيات .ان هذا يدلل على ان جتمعات محافظة رام الله والبيرة ورغم قربها من مدينة رام الله املدينة السياسية التي
تعج باملؤسسات مبختلف انواعها مبا فيها النسوية تفتقر الى املؤسسات وهناك حالة غياب وعدم اهتمام بقرى رام الله
بتواجد مؤسسات نسوية او انشطة نسوية للمؤسسات املوجودة في املدينة مما يؤكد نخبوية هذه املؤسسات وابتعادها
عن القاعدة وحتديدا االرياف والتجمعات الصغيرة.
جدول رقم  :21املعرفة بوجود مؤسسات وجمعيات نسوية تهتم بتعزيز مشاركة املراة السياسية والعامة
وجود مؤسسات وجمعيات نسوية تهتم بتعزيز مشاركة املرأة
السياسية واجملتمعية
يوجد
ال يوجد
ال اعرف

النسبة %

ذكور

اناث

م.جنني

م .رام الله

%55.9
%18.1
%26.1

%56.4
%16.1
%27.5

%55.3
%20.0
%24.7

%68.9
%11.2
%19.9

%40.6
%26.1
%33.3

ووفق تقديرات العينة املبحوثة بعدد اجلمعيات /املؤسسات النسوية املهتمة مبشاركة املراة السياسية فاغلبية التجمعات
اجابت اما بوجود جمعية او مؤسسة واحدة بنسبة  %25او وجود مؤسستني بنسبة  ،%55اي  %80من التجمعات يوجد
فيها ما بني جمعية الى جمعينت والنسبة املتبقية كان فيها اكثر من ذلك  .واذا كانت اجلمعيات نسوية تديرها النساء
كانت االجابات ان  %55.4افادوا بنعم اي تديرها النساء ،و %9بال ،و %43ليس لديهم معلومات .ومن الالفت للنظر ان
نسبة من ال يعرفون من يدير املؤسسات النسوية تقارب نصف العينة سواء من الرجال او االناث مما يفسر انهم يسمعوا
بوجود مؤسسات وال يوجد اهتمام لديهم ملعرفة من يديرها او انه ال تشكل فرق بالنسبة لهم .وبالنسبة للتجمعات فكانت
نسبة جتمعات م.جنني باشارتهم ان املؤسسات تديرها نساء وصلت الى  %68.9بينما جتمعات م.رام الله اشاروا بنسبة
 %34.8انها تديرها نساء  .وشكلت ما نسبته  %64انهم ال يعرفون من يدير املؤسسة في جتمعات رام الله ،اما جنني
فكانت نسبة انهم ال يعرفون  %30اي اقل مبعدل النصف عن جتمعات رام الله.
 .3النقابات املهنية والعمالية واالحتادات او التعاونيات

وحول مشاركة املراة في التجمعات في النقابات املهنية والعمالية والتي تشكل مظهر من مظاهر املشاركة السياسية .افاد
 %40.1من املستجيبني/ات بنعم اي ان النساء تشارك ،في حني  %25.1اجابوا بال و %34.8ال يوجد لديهم معرفة مبدى
انخراطها .لقد تباينت االجابات وفق متغير اجلنس ،فيعتقد الرجال مبا نسبته  %43.6ان النساء في التجمعات املبحوثة
تنخرط في النقابات املهنية والعمالية في حني ان النساء عبرت عن نسبة االنخراط ب  ، %36.7وفيما يتعلق بعدم
االنخراط كانت نسبة اجابة النساء قيد العينة  %30.7وهي اعلى بفارق  %10تقريبا عن الرجال حيث وصلت نسبتهم
بعدم انخراط النساء الى  ، %19.5اما ممن ال يعرفون عن مستوى انخراطها ب ّين الرجال ذلك بنسبة  %36.9بينما
النساء  %32.7ونلحظ ان الفروقات بسيطة .اما وفق جتمعات احملافظتني  ،فاعضاء اجملتمع في جتمعات جنني قيد
البحث يعتقدوا ان النساء تنخرط في النقابات بنسبة  %50.9اي نصف العينة  ،في حني جتمعات رام الله اجابوا بنسبة
 ،%27.5اما ممن يعتقدوا ان النساء ال تنخرط فكانت  %27.3وفق جتمعات محافظة جنني  ،و %22.5وفق جتمعات رام
الله .وممن ال يعرفوا او ليس لديهم معلومات سجلت جتمعات جنني ما نسبته  %21.7بينما جتمعات محافظة رام الله
سجلت ما نسبته  %.50اي نصف املستجيبون/ات من جتمعات رام الله.
من املالحظ ان النسبة ال باس بها في االنخراط في النقابات املهنية والعمالية اال ان هذا مؤشر ال يعكس نوع املشاركة
وفعالية املشاركة واملوقع في النقابة هل هي عضو ام في موقع قيادي حيث حدود الدراسة لم تسمح بالوصول الى نتائج
اعمق وان كان االمر جدير باالهتمام والدراسة في ظل ان نسبة النساء في النقابات املهنية والعمالية نوعا ما محدودة
وحتديدا على مستوى الهيئات االدارية في النقابات والتي غالبا املواقع القيادية فيها يشغلها الرجال وفق تقرير املرا ة
والرجل الصادر عن االحصاء املركزي الفلسطيني ( )2013الذي اشير له في باب االدبيات.
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جدول رقم  :22االنخراط في النقابات وفق متغير اجلنس واحملافظة
االنخراط في النقابات املهنية والعمالية
نعم
ال
ال اعرف

النسبة %
%40.1
%25.1
%34.8

اناث
ذكور
%36.7 %43.6
%30.7 %19.5
%32.7 %36.9

م.جنني
%50.9
%27.3
%21.7

م .رام الله
%27.5
%22.5
%50.0

 .وامثلة اخرى عن مشاركة املراة السياسية والعامة
ومن اشكال مشاركة املراة السياسية والعامة هو املشاركة بالفعل الوطني النضالي العام كاملسيرات واملهرجانات الوطنية
والتي هي جزء اصيل من العمل الوطني النضالي لشعب يرزح حتت االحتالل وشاركت املراة بالعمل النضالي والفدائي
وكانت تقود احتجاجات وتشارك في املسيرات واالضرابات في فترات تاريخية سابقة من العهد املعاصر  .لذا مت
السؤال حول املوضوع ،وبوجهة نظر املستجيبون/ات انها تشارك بشكل عالي بنسبة  %5وبشكل متوسط ، %36.2
وضعيف بنسبة  ، %49وال تشارك ابدا بنسبة  .%10.7ويرى الرجال ان املراة تشارك بشكل عالي بنسبة  %6.1وبنسبة
 %33.1بشكل متوسط ،وبنسبة  %50ضعيف ،و %10.8يروا انها ال تشارك ابدا .في حني ان  %4من النساء افادت ان
املشاركة تتم بشكل عالي وهي اقل من نسبة الرجال  ،في حني ان مشاركتها بشكل متوسط كانت  %37.3وهي اعلى
قليال من اعتقاد الرجال واما بشكل ضعيف افادت ما نسبته  %48من النساء وال تشارك ابدا كانت النسبة  .%10.7اما
وفق جتمعات احملافظتني فسجل اعضاء مجتمع جتمعات رام الله ما نسته %6.5في مشاركة املراة بشكل عالي بينما
جتمعات جنني فقد انخفضت النسبة لتصل الى  ،%3.8و %29.4رأت جتمعات م .جنني ان مشاركة املراة متوسطة في
حني ان جتمعات م.رام الله اعتبرت انها متوسطة بنسبة  ،%42ويرى  %51.9من جتمعات م .جنني ان مشاركة املراة
ضعيفة في حني  %45.7من جتمعات رام الله اعتبرت مشاركة املراة ضعيفة ،وابدت جتمعات جنني بنسبة  %15ان املراة
ال تشارك ابدا في حني ان  %5.8من رام الله ال تشارك ابدا .ان الفروقات في مشاركة النساء وفق التجمعات والتي كانت
اعلى في جتمعات رام الله قد يفسر لطبيعة القرى القريبة من اجلدار  ،ومناطق مصنفة ج  ،وقريبة من مدينة رام الله
حيث املسيرات املركزية التي قد تتيح اجملال للنساء للمشاركة في املسيرات الوطنية .مما مت عرضه نرى ان حالة عزوف
عن املشاركة السياسية في القضايا الوطنية العامة مثل املسيرات وهذه حالة عامة ال تنطبق على النساء فقط وامنا
نشاهدها على املستوى العام.
جدول رقم  : 23مشاركة النساء في املناسبات الوطنية وفق اجلنس واحملافظة
املشاركة في املسيرات ،مهرجانات مناسبات وطنية
بشكل عالي
متوسط
ضعيف
ال تشارك ابدا

النسبة%
5.0%
35.2%
%49.0
%10.7

ذكور
%6.1
%33.1
%50.0
%10.8

اناث
%4.0
%37.3
%48.0
%10.7

م.جنني
%3.8
%29.4
%51.9
%15.0

م.رام الله
%6.5
%42.0
%45.7
%5.8

 .زاملعوقات التي حتد من مشاركة املراة السياسية:
بينت االدبيات ان العديد من املعوقات حتد من مشاركة املراة السياسية والعامة منه ما هو مرتبط بالظروف السياسية
واالحتالل وممارساته واخرى تتعلق باالوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وايضا ما هو مرتبط مبستوى وعي
املراة احلقوقي والقانوني وادراكها الهمية ممارسة حقوقها في اجملاالت اخملتلفة مبا فيها احلقوق السياسية .وعلى
صعيد اجملتمعات احمللية ال بد من معوقات تواجهها املراة في احلياة السياسية واجملتمعية فقد بات بالضرورة التعرف
عليها .ب ّين املستجيبون/ات ان ابرز املعيقات التي حتد من مشاركة املراة هي وفق اجلدول ادناه مرتبة وفق اعلى نسبة
مئوية ومتغير اجلنس:
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جدول رقم  :24معوقات مشاركة املراة السياسية واجملتمعية
النسبة%
%62.7
%58.3
%44.0
%35.0
%31.3
%25.3

7

التخوف من مالحقة االحتالل وعقوباته نتيجة املشاركة السياسية ( احلزبية مثال )

%21.3

نسبة الذكور نسبة االناث
%64.0
%61.3
%64.0
%52.7
%48.0
%40.0
%32.0
%38.0
%32.7
%30.0
%22.0 %28.7
%25.3
%17.3

رقم املعوقات
 1رجال العائلة مينعوها(االب،االخ،الزوج..الخ) من املشاركة جتنبا لالختالط
 2االلتزامات العائلية والواجبات امللقاة على عاتقها فوقتها ال يسمح
 3جهل املراة بحقوقها واهمية مشاركتها في احلياة السياسية واجملتمعية
 4تخوف العائلة من خروج املراة للحياة السياسية واجملتمعية وتعرضها ملشاكل /حترش
 5مشاركة املراة السياسية في التجمع غير مقبول اجتماعيا
 6املراة ال متلك قدرات كافية لتشارك في احلياة السياسية واجملتمعية

8

.التجمع يفترض ان احلياة السياسية واجملتمعية هو مجال للرجال

%17.3

9

ضعف او غياب لفعالية االحزاب واملؤسسات التي تشجع انخراط النساء في احلياة
السياسية في التجمع

%17

%15.3 %19.3
%15.3
%18.7

10

غير ذلك

%3

%0.7

%0

وفق متغير اجلنس تقاربت النسب ما بني الرجال والنساء في غالبية االسباب التي ذكرت  ،وان ارتفعت النسب في بعض
االسباب لدى النساء مثال في سلطة ذكور العائلة ملنع املراة كانت اعلى لدى النساء بقارق  ، %4وااللتزامات العائلية كانت
اعلى لدى النساء بفارق  . %13اما جهل املراة بحقوقها ايضا ارتفعت النسبة لدى النساء عن الرجال بفارق  .%8وسجلت
االسباب املتبقية فوارق بسبطة ومحدودة بالنسبة للمعيق الرئيس بان رجال العائلة مينعوها(االب،االخ،الزوج..الخ) من
املشاركة جتنبا لالختالط والذي اجمعت عليه ما يقارب ثلثي العينة املبحوثة وبنسبة  %62.7مع تسجيل فرقا وفق
اجلنس فسجلت النساء نسبة اعلى من الرجال  .وقد مت سؤالهم بتحديد منهم من رجال العائلة االكثر ممارسة لسلطة
منع النساء من املشاركة فكانت االجابات وفق االتي:
جدول رقم  :25االكثر ممارسة لسلطة منع املراة من املشاركة السياسية من رجال العائلة
املعيق/رجال العائلة
االب
االخ
الزوج

النسبة
%37.2
%35.1
%27.6

اما وفق التجمعات فكانت وجهات نظرهم حول املعوقات ملشاركة املراة السياسية والعامة وفق اجلدول رقم ()26
جدول رقم  : 26ترتيب املعوقات وفق التجمعات في احملافظتني
النسبة%
رقم املعوقات
%62.7
رجال العائلة مينعوها(االب،االخ،الزوج..الخ) من املشاركة جتنبا لالختالط
1
%58.3
االلتزامات العائلية والواجبات امللقاة على عاتقها فوقتها ال يسمح
2
%44.0
جهل املراة بحقوقها واهمية مشاركتها في احلياة السياسية واجملتمعية
3
%35.0
تخوف العائلة من خروج املراة للحياة السياسية واجملتمعية وتعرضها ملشاكل /حترش
4
%31.3
مشاركة املراة السياسية في التجمع غير مقبول اجتماعيا
5
%25.3
املراة ال متلك قدرات كافية لتشارك في احلياة السياسية واجملتمعية
6
%21.3
التخوف من مالحقة االحتالل وعقوباته نتيجة املشاركة السياسية ( احلزبية مثال )
7
%17.3
التجمع يفترض ان احلياة السياسية واجملتمعية هو مجال للرجال
8
ضعف او غياب لفعالية االحزاب واملؤسسات التي تشجع انخراط النساء في احلياة %17
9
السياسية في التجمع
%3
 10غير ذلك

م.رام الله
م.جنني
%57.6
%67.1
%48.9
%66.5
%33.1
%53.4
%31.7
%37.9
%30.9
%31.7
%25.9 %24.8
%27.3
%16.1
%15.8 %18.6
%18.7 %15.5
%0 %0.6
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وفق متغير التجمعات في احملافظتني فقد سجلت جتمعات م .جنني ارتفاعا في نسبة اعتبار ان رجال العائلة مينعوا
النساء من املشاركة بفارق اعلى من جتمعات م .رام الله فقد وصلت الى  ، %10وجهل املراة بحقوقها سجلت جتمعات م.
جنني ارتفاعا في النسبة وبفارق عن جتمعات م .رام الله لتصل الى  ،%20.3وايضا االلتزامات العائلية تشكل معيق لعدم
وجود وقت فقد دونت جتمعات م .جنني نسبة اعلى من جتمعات م .رام الله بفارق  .%16وسجلت جتمعات رام الله نسبة
اعلى بالسبب املتعلق «من التخوف من االحتالل ومالحقته وعقوبته» عن جتمعات م .جنني بفارق  .%19وسبب االرتفاع
االخير في جتمعات رام الله قد يعود لطبيعة التجمعات املصنف بعضها ج وتقع ضمن السيطرة االمنية لالحتالل ووجود
اجلدار واملواجهات واحلواجز العسكرية .أما متغير مستوى التعليم فقد تب ّين انه كلما كان التعليم اعلى سجلوا نسبا اعلى
في االسباب املرتبطة بالثقافة اجملتمعية ومنع رجال العائلة وهيمنة الرجال على احلياة العامة والسياسية ،ومخاوف
االهل من االختالط ،ومن مالحقة االحتالل وضعف االحزاب السياسية وفي بعضا منها سجل حملة املاجستير موافقتهم
على االسباب بنسبة  %100وحتديدا بالعوامل الثقافية واالجتماعية ،ومن الالفت للنظر ان مستوى التعليم كان له تاثيره
في تدني النسبة او وصولها الى  %0لدى حملة املاجستير فيما يتعلق بجهل املراة بحقوقها او في عدم وجود قدرات كافية
لديها لتشارك في احلياة السياسية والعامة وايضا في ان مشاركة املراة غير مقبول اجتماعيا .ومن الواضح تاثير التعليم
في فهم اعمق الى االسباب التي حتد من مشاركة املراة واملرتبطة بعوامل السياق اكثر من عوامل املراة نفسها والتي هي
( املراة ) نتيجة السياق التي تنشأ فيه.
يتب ّين من االسباب الذي مت طرحها من قبل اعضاء اجملتمع احمللي هيمنة النظام االبوي الذي بيده السلطة والصالحية
والذي يبسط سيطرته على النساء وحتكمه بهن في ممارسة حقهن باملشاركة العامة والسياسية على اعتبار ان النساء
تقع في دائرة السلطة االبوية املتمثلة باالب واالخ والزوج بهدف منع النساء من الوقوع في اخلطا وسلوكيات اجتماعية
متس بشرفهم والتي عنوانها النساء فيتم ممارسة السلطة ومنع املشاركة وتقييد احلرية لتجنب االختالط .وفي ظل
مجتمع ما زال تقليديا محافظا وخاصة في التجمعات املبحوثة والتي طابعها ريفي .واما من يتحكم بالسلطة فهي تاخذ
التدرج فهي لالب اوال وتنتقل لالخ وعند الزواج تنتقل للزوج .ما مت طرحه جاء باتفاق مع عدة دراسات التي بينت ان
العوامل الثقافية واالجتماعية التي تلعب دورا في احلد من مشاركة املراة السياسية واجملتمعية مثل معهد دراسات املراة
( )2013ودراسة اسماعيل (. ) 2007
ومبا ان االلتزامات العائلية والواجبات جتاه العائلة واملنزل التي تقع ضمن اطار الدور االجنابي للمراة والذي تتحمل
العبأ االكبر منه املراة وله القيمة االعلى لدى اجملتمع وال يجوز التقصير فيه لصالح ادوار اخرى مثل الدور االنتاجي او
اجملتمعي واذا كان هناك تعارض هذا يضعها باختيار اجباري من تخفيف الوقت املتاح للدور اجملتمعي اوال وهو طوعي
واالنتاجي ثانيا بحكم انه مدفوع االجر ،لذا تعدد ادوار املراة ما بني االجنابي واالنتاجي ال يسمح الن يكون لديها متسع
للدور السياسي واجملتمعي لذا تتدنى مشاركتها في احلياة العامة والسياسية.
وح ّمل املستجيبون/ات املراة نفسها سبب عدم املشاركة املرتبط بجهلها وحقها مبمارسة املشاركة في احلياة العامة
والسياسية وهذا ايضا توافق مع االدبيات التي طرحت ،اال ان الباحثة ترى انه ليس من الصحة مبكان حتميل املراة
هذه املسئولية فهي ارتبطت بتنشئة اجتماعية ترى ان مكانها الطبيعي البيت ،وسر جناحها هو ضمن العائلة ومكانتها
وتقييمها يعود لكونها ام وزوجة ناجحة  ،هذه االفكار هي التي تربت عليها وان تعلمت فقد ال تعمل ،وفي ظل ارتفاع
معدالت الزواج املبكر فمصادر املعلومات لديها تقل ،وفي ظل حتملها عبأ الدور االجنابي تنحرم من فرص التعلم
والتدريب والتطوير ،وفي ظل انخفاض انخراطها في سوق العمل ايضا تفقد الفرص التي ّ
مترسها عبر التجربة العملية
واالطالع واالحتكاك وتبادل اخلبرات ،لذا نرى ان العوامل الثقافية والتنشئة االجتماعية والعوامل االقتصادية والتربوية
ال تنفصل عن بعضها وامنا تتفاعل لكي تعمل على فقدان املراة االهتمام وغياب الفرصة للتعلم واالطالع .ناهيك على
انه قد يكون هناك غياب لفرص التدريب والتثقيف في هذه اجملتمعات احمللية التي قد تساهم في جهل املراة بحقوقها.
وقد كان لالحتالل وممارساته والتخوف من مالحقة النساء ووضع العقوبات عليهن او التحرش بهن سببا ومعيقا للحد
من مشاركة املراة السياسية  ،رغم ان التجارب التي دونتها النساء ب ّينت انها حتدت كل هذه التقاليد ووضعتها جانبا
فشاركت في العمل الثوري والفدائي وفي االنتفاضة االولى والثانية وفي الفصائل واالحزاب ،اال ان الوضع السياسي
القائم ومردوده الذي لم يفضي الى احلرية واالستقالل الكامل والسيادة ادى الى حالة احباط عامة في العمل السياسي
النضالي بشكل عام وانعكس االمر على النساء.
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من الالفت للنظر ان املستجيبون/ات لم يعطوا وزنا عاليا لدور االحزاب السياسية وضعف فعاليتها في استقطاب
النساء والشابات رغم ان االدبيات( ومنها راسة قزراز واخرون  )2013حملت مسئولية ضعف مشاركة املراة لالحزاب
السياسية واحلالة التي وصلت اليها من بيروقراطية وترهل وضعف في حتشيد اعضاء جدد وفقدانها لكوادر لها
وضعف وجود النساء في الهيئات القيادية لالحزاب.
وقد جاء سبب رقم «« »8التجمع يفترض ان احلياة السياسية واجملتمعية هو مجال للرجال» ضمن االسباب التي ايضا
اخذت وزنا قليال كسبب مع انهم اشاروا للثقافة والتنشئة والسلطة االبوية وعدم حتبيذ االختالط وغيرها من العوامل
والتي نتيجتها ان يكون الشارع واحلزب والوظائف العليا تعج بالرجال وتهيمن عليه ،وان دخلت النساء الى غالبية
مجاالت احلياة العامة والسياسية كالتشريعي والقضاء والسفارات والوزارت واالحزاب اال ان نسبتها تتدني بشكل
صارخ مقارنة بالرجال ،وغالبية االدبيات تبني ان اجملال العام والسياسي ما زال حيزا مهيمن عليه من قبل الرجال.
وقد تقاربت اراء مجموعات النقاش البؤرية مع املستجيبون /ات من اعضاء اجملتمع احمللي وفق عينة الدراسة حول
معوقات مشاركة املراة السياسية والتي متثلت بالوضع العائلي والعادات والتقاليد وبسبب التسلط من قبل الزوج او االخ
او االب ،الزواج املبكر وان اجملتمع ذكوري يسيطر الرجال على اجملاالت العامة اضافة الى ان فكرة االختالط غير محبذة
واالتزاحم والتضارب ما بني ادوار املراة االجنابية واالنتاجية واجملتمعية /السياسية اضافة الى عدم الثقة بالنفس عند
النساء وبقدرتهن على ان يكن قياديات اضافة الى االسباب املتعلقة باالحتالل وتاثيراته .ولم تختلف املعوقات التي
طرحها الناشطون والناشطات سياسيا واجتماعيا الذين مت مقابلتهم حول االسباب التي ذكرت من قبل املستجيبون/ات
ومجموعات النقاش البؤرية التي متت في جتمعات محافظتي جنني ورام الله.
 .حالفرص املتاحة في تعزيز مشاركة املراة السياسية والعامة:
بالرغم من وجود معيقات اال انه يوجد فرص قابل استثمارها مبا يعزز تطوير مشاركة املراة السياسية والعامة ،فما زال
هناك مقومات مت تناولها في قسم االدبيات كاملرجعيات القانونية بدأ بوثيقة االستقالل والقانون االساسي الذي يعطي
حقوقا سياسية متساوية للنساء والرجال ،واقرار قانون الكوتا بنسبة  %20وقابل الى رفعها اذا مت العمل بقوة جتاه ذلك،
ناهيك عن املرجعيات واالتفاقيات الدولية التي التزمت السلطة الفلسطينية بها ومنها اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز
ضد املراة والتي تطورت وثيقة حقوق املراة الفلسطينية على اساسها لكي يتم دمجها في كافة التشريعات والسياسات
الوطنية ،ووجود خطط وطنية استراتيجية وعبر قطاعية خاصة بالنوع االجتماعي وحتقيق العدالة واملساواة التي
طرحتها وزارة املراة ومبشاركة واسعة ،ووجود مؤسسات اجملتمع املدني املهتمة بتطوير مشاركة املراة ونبذ التمييز
ضدها وكذلك االطر النسائية واالحتاد العام للمراة الفلسطينية املظلة احلاضنة للعمل النسوي ،اضافة الى االحزاب
السياسية والتي رغم تراجع دورها اال انها تشكل فرصة قائمة .كما ان ازدياد معدالت التعليم لدى املراة  ،وتوجهات
احلكومة نحو النوع االجتماعي وتعميميه عبر وحدات النوع االجتماعي وايجاد وزارة املراة كالية وطنية اساسية لتعميم
النوع االجتماعي ،وظهور ائتالفات تضم قطاع رسمي واهلي لقضايا تطوير املراة ومشاركتها وحمايتها مثل االئتالف
الوطني لقرار  ،1325واللجنة الوطنية لتتشغيل النساء وغيرها من املبادرات والفرص .هناك اجنازات هنا وهناك لكل
ما ذكر وجزء كبير منه لم ياتي ثماره بعد اال انه فرص قائمة تستوجب العمل عليها وحتويلها الى نتائج ملموسة اخذين
بعني االعتبار السياق السياسي واالحتالل واالقتصادي والثقافي االجتماعي الذي التغيير فيه نحو قضايا املراة عامة
ومشاركة املراة السياسية والعامة خاصة حتتاج الى عمليات حتويلية في الهياكل والبنى االجتماعية والثقافية ومزيدا
من االمن واالستقرار بانهاء االحتالل.
لقد مت التعرف على وجهة نظر اعضاء اجملتمع احمللي في الفرص املتاحة والتي قابل ان تعزز مشاركة املراة السياسية
والعامة فاشارت النتائج الى ان تعليم املراة ميكنها من الوعي بحقوقها ويساهم بتعزيز مشاركة املراة في احلياة السياسية
والعامة .وافق بشدة املستجيبون/ات بان مستوى تعليم املراة في التجمع ووعيها بحقوقها يعزز من مشاركتها باحلياة
السياسية والعامة بنسبة  ، %49.5ووافق  ،%47.8واعترض  .%2.7اما االجابات وفق اجلنس فقد وافقت بشدة ما
نسبته  %58.8من النساء بينما الرجال  ،%40.1وباحملصلة تصل نسبة النساء والرجال مبن وافقوا بشدة الى .%98.8
وقد وافق  %55.1من الرجال بينما االناث  % 40.5وبنسبة كلية تصل الى  ،%95.6اما من اجاب مبعارض من الرجال كان
نسبتهم  %4.8والنساء  .%0.7مما يدلل ان التعليم والتوعية هو امر حاسم لتعزيز فرصة املشاركة في احلياة السياسية
والعامة بالنسبة للمراة .وفق متغير التجمعات في احملافظتني كانت نسبة من وافقوا بشدة من جتمعات جنني اعلى من
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جتمعات رام الله والعكس صحيح فيما كان موافق فقط ،والفروق بسيطة ممن اعترضوا بني التجمعات في احملافظتني.
جدول رقم  :27الفرص تعليم املراة ووعيها بحقوقها يعزز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية وفق متغير اجلنس والتجمع
النسبة %
%49.5
%47.8
%2.7
%0

التعليم والوعي باحلقوق
اوافق بشدة
اوافق
اعارض
اعارض بشدة

الذكور
%40.1
%55.1
%4.8
%0

االناث
%58.8
%40.5
%0.7
%0

م.جنني
%53.4
%44.1
%2.5
%0

م.رام الله
%44.8
%52.2
%3.0
%0

1 .1املؤسسات القاعدية /النسوية في التجمع تساهم في تشجيع املراة لالنخراط في احلياة السياسية والعامة
اعتبر  %66.1من املستجيبون/ات ان املؤسسات القاعدية والنسوية في التجمع تساهم في تشجيع مشاركة املراة ،
ونسبة من اجابوا بال كانت  ، %12.5ومن ليس لدية معرفة  .%21.4ووفق اجلنس ارتفعت نسبة من اجابوا بنعم من
الرجال عن النساء  ،وتساوت نسبة الرجال والنساء تقريبا بانهم ال يعرفون والرجال اجابوا بال بنسبة اقل من النساء.
ان هذا يطرح تساؤال ملاذا الفرق بني النساء والرجال حول دور املؤسسات القاعدية والنسوية وقد يفسر ان االغلبية
من الرجال في عينة الدراسة يعتقدوا وجود مثل هذه املؤسسات القاعدية والنسوية بتحصيل حاصل انها ستساهم في
تعزيز مشاركة املراة ،في حني ان النساء كونهن قد يكن مستفيدات اال ان جزء منهن ال يلمس هذا التوجه بتعزيز مشاركة
املراة السياسية والعامة وقد يكون للمؤسسات العاملة في التجمعات اولوياتها غير تطوير مشاركة املراة السياسية
والعامة ،او ال يرين انها تقوم بهذا الدور .اما وفق متغير التجمعات فكانت اجابات جتمعات م .جنني بنسبة نعم اعلى من
جتمعات م .رام الله اما من اجابوا بال فالوضع كان العكس .وسجلت جتمعات م .رام الله والبيرة نسبة اعلى من جتمعات
م .جنني حول عدم معرفتهم اذا ما تعمل على تشجيع مشاركة املراة في احلياة السياسية والعامة .ان نسبة  %21.4ال
يعرفون عن دور املؤسسات القاعدية والنسوية في تعزيز مشاركة املراة له تفسير انهم غير مهتمون بهذه القضايا او ان
املؤسسات النسوية والقاعدية عملها غير مرئي وتهتم بقضايا اخرى للنساء.
جدول رقم  :28الفرص ذات العالقة باملوسسات القاعدية والنسوية تشجع على االنخراط في احلياة السياسية والعامة
وفق اجلنس واحملافظة
املوسسات القاعدية/النسوية
نعم
ال
ال اعرف

النسبة
%66.1
%12.5
%21.4

الذكور
%66.9
%11.5
%21.6

االناث
%65.3
%13.6
%21.1

م.جنني
%69.4
%15.0
%15.6

م.رام الله
%62.2
%9.6
%28.1

.2االحزاب السياسية الفاعلة في التجمع تهتم بقضايا املراة وحقوقها وتعزيز مشاركتها السياسية واالنضمام اليها
افاد/ت  %45.1من املستجيبون/ات بنعم اي ان االحزاب تهتم بذلك في حني ان  %27اجابوا بال  ،و %26.9ال يعرفون .
االحزاب السياسية
نعم
ال
ال اعرف

النسبة
%45.1
%27
%26.9

الذكور
%48.6
%27.0
%24.3

االناث
%41.6
%28.9
%29.5

م.جنني
%47.8
%32.3
%19.9

م.رام الله
%41.9
%22.8
%35.3

ان النتيجة املتحصلة حول االحزاب الفاعلة تعتبر ايجابية بان ما يقارب نصف املستجيبون/ات ما زالوا يروا ان االحزاب
فرصة تعمل على تعزيز مشاركة النساء رغم تراجع دورها عن السابق وفق ما اشارت اليه الدراسات واالدبيات ،اضافة
الى ان االحزاب تشجع العضوية وااللتحاق للنساء اال انها لتاريخه هي غير متساوية في مواقع صنع القرار والغالبية
ال تتبنى الكوتا في مواقعها وهيئاتها وان وجدت فهي ال تطبق او تطبق جزئيا وفق ما اشارت له مصلح في دراستها
(.)2012والنتائج تعبير عن احلالة فثلث العينة ال جتد انها فاعلة وتشجع مشاركة النساء ( )%27والثلث االخر ال يعرف
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عن دور االحزاب وهذه ايضا بحد ذاتها مشكلة اما سببها االفراد حيث اهتمامهم قل بالعمل السياسي ومتابعة االحزاب
السياسية ونشاطها او ان االحزاب في املواقع فعال ضعيفة ودورها غير مرئي او جاذب للعيان وحتديدا مبا يتعلق
بتعزيز مشاركة املراة السياسية وتقاربت النسب حول وجهة النظر في فعالية االحزاب ما بني النساء والرجال وما بني
احملافظتني وان سجلت فروقا طفيفة.
 .3القانون االساسي ،القوانني والتشريعات الفلسطينية تشجع النساء على املشاركة السياسية
جدول رقم  :29القانون االساسي والقوانني والتشريعات كفرصة لتعزيز مشاركة املراة السياسية
القوانني والتشريعات
نعم
ال
ال اعرف

النسبة
%67.8
%9.5
%22.7

الذكور
%64.9
%12.2
%23.0

االناث
%70.7
%6.8
%22.4

م.جنني
%77.5
%7.5
%15.0

م.رام الله
%56.3
%11.9
%31.9

ان القانون االساسي اعطى حقوقا سياسية متساوية للرجال والنساء وال يوجد اي متييز وهناك قوانني وتشريعات
تشجع على املشاركة السياسية مثل نظام الكوتا .ثلثي العينة جتد بذلك فرصة ونسبة قليلة وصلت الى ما يقارب %10
متشككة او اجابت بال اال ان البقية والتي تشكل الثلث ال يعرفون اذا القوانني والقانون االساسي يشكل فرصة .وقد
يكون التفسير بعدم االطالع على القانون او املعرفة به او عدم االهتمام سببا بعدم املعرفة .وتقاربت نسبة الرجال من
النساء حول انه يشكل فرصة اال ان فرقا بانه ال يشكل فرصة كان بني الرجال اعلى من النساء مبقدار الضعف تقريبا.
وحول عدم املعرفة تساو الرجال والنساء تقريبا في عدم معرفتهم.وسجلت جتمعات م.جنني نسبة اعلى في اعتبارهم
ان القانون االساسي والقوانني تشجع النساء على املشاركة السياسية بنسبة  %77.5بينما جتمعات م .رام الله سجلت
ما نسبته  .%56.3وسجلت جتمعات رام الله انها ال تعرف بنسبة  %31.9وكانت ضعف جتمعات م .جنني وقد يكون له
مدلول ان جتمعات جنني لديها معرفة وحركة نشاط وتوعية من قبل املؤسسات اعلى حيث سجلت جتمعات محافظة
رام الله عددا اقل للمؤسسات واجلمعيات مبا فيها النسوية عن جتمعات جنني.
 .4اعتبار فلسطني دولة وعضو مراقب في االمم املتحدة واالنضمام الى االتفاقيات الدولية يشكل فرص لتعزيز
مشاركة املراة السياسية
جدول رقم  :30اعتبار فلسطني دولة وعضو مراقب في االمم املتحدة كفرصة لتعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية
االتفاقيات الدولية
اوافق بشدة
اوافق
اعارض
اعارض بشدة

النسبة%
%70.8
%10.2
%18.6
%0.3

الذكور
%62.6
%12.2
%24.5
%0.75

االناث
%79.1
%79.1
%12.8
%0

م.جنني
%69.4
%11.3
%19.4
%0

م .رام الله
%72.6
%8.9
%17.8
%0.7

النتائج تبني ان ما يقارب  %80ما بني موافق بشدة وموافق على اعتبار ان لفلسطني صفة دولة وعضو مراقب في االمم
املتحدة واالنضمام الى االتفاقيات الدولية يشكل فرصة .وترى الباحثة ان هذا سيشجع السلطة على القيام بتطبيق
االتفاقيات والتي تشمل تعزيز احلقوق السياسية واحلريات العامة وتدمجها في الدساتير والتشريعات الوطنية لذا هي
تشكل فرصة حقيقية بالنسبة للنساء .وكان ما نسبته  %19بني معارض ومعارض بشدة ،وقد يكون لضعف الوعي باهمية
االتفاقيات وحصول فلسطني على عضو مراقب مفسرا لنسبة املعارضة .ومن الالفت ان النساء اجنب وبنسبة عالية
انهن موافقات وبشدة وايضا موافقات بنسبة فاقت الرجال ب %60فرقا .ولم يكن هناك فرقا ملحوظا بني االجابات وفق
جتمعات احملافظة.

57

 .5نظام الكوتا في االنتخابات ساهم مبشاركة النساء في التجمع في انتخابات اجملالس احمللية
جدول رقم :31نظام الكوتا في االنتخابات احمللية كفرصة لتعزيز مشاركة املراة السياسية
نظام الكوتا
نعم
ال
ال اعرف

النسبة
%81.4
%2.0
%16.6

االناث
%82.4
%0.7
%16.9

الذكور
%80.3
%3.4
%16.3

م .جنني
%86.3
%1.9
%11.8

م .رام الله
%75.4
%2.2
%22.4

اقر نظام الكوتا عام  2004ومت تطبيقة في االنتخابات احمللية والتشريعية التي متت  2005وعام  2012في االنتخابات
احمللية وحتسنت نسبة وصول النساء الى اجملالس احمللية (بتمثيل امراتني) ومنهن من وصلن الى رئاسة بلديات او كن
اكثر من امراتني وباالنتخاب وفق ما اشارت له التقارير واالدبيات .لذا اعتبر املستجيبون/ات ان الكوتا فرصة واجابوا
غالبيتهم بنعم ومبا يقدر نسبته  ،%81.4في حني  %2اجابوا بال و %16.6بال اعرف .والفروق طفيفة بني اجلنسني .اما
على صعيد التجمعات فكان هناك فرقا في االجابات من حيث التاييد بني جتمعات محافظة جنني ورام الله حيث كانت
اعلى بجنني بفارق  ،%10وكان عدم معرفة جتمعات رام الله ايضا اعلى بفارق  %10عن جتمعات محافظة جنني.
 .6نظام الكوتا في االنتخابات ساهم مبشاركة النساء في التجمع في االنتخابات التشريعية
جدول رقم  :32الكوتا في االنتخابات التشريعية كفرصة لتعزيز مشاركة املراة السياسية
الكوتا
نعم
ال
ال اعرف

النسبة%
%68.0
%7.1
%24.9

الذكور
%66.4
%6.7
%26.8

م.جنني
%70.8
%8.1
%21.1

االناث
%69.6
%7.4
%23.0

م.رام الله
%64.7
%5.9
%29.4

خدمت الكوتا النساء في االنتخابات التشريعية الثانية حيث كانت  %5.6في انتخابات  1996ووصلت النسبة الى %13
في انتخابات  2005وفق ما اشارت له التقارير (نزال .)2006،وبحكم ان الكوتا لم تنطبق على انتخابات الدوائر فلم
تنجح اي امراة ،مما اثر على وجود النساء على مستوى الدوائر والتي هي اقرب الى مجتمعاته .وباعتقاد الباحثة ان
هذا سببا في تراجع نسبة التاييد للكوتا بانها فرصة لتعزيز مشاركة النساء السياسية حيث لم يلمس اعضاء التجمعات
مردودها بوجود نواب نساء من دوائرهم مما يتطلب العمل على تعديل قانون االنتخابات والكوتا ليشمل الدوائر واحتمال
ان يكون جتميد او شلل عمل اجمللس التشريعي سببا اخر في تدني الكوتا بالنسبة لالنتخابات التشريعية .لم تسجل
فروقات تذكر مبتغير اجلنس .اال ان فرقا عاليا لتاييد الكوتا ظهر بني جتمعات محافظة رام الله ومحافظة جنني حيث
ايدت جتمعات جنني الكوتا كفرصة بفارق  ، %14وكان هناك فارق ما يقدر ايضا بفارق %10اعلى باجابة ال اعرف عند
جتمعات رام الله عن جتمعات م .جنني .
 .7وجود املؤسسات االهلية والقاعدية التي تدعم قدرات النساء هي فرص لتعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية
جدول رقم  :33املؤسسات االهلية والقاعدية كفرصة لتعزيز مشاركة النساء السياسية
املوسسات االهلية والقاعدية
نعم
ال
ال راي

النسبة%

الذكور

%79.1 %82.5
%2.7 %3.0
%18.2 %14.5

االناث

م.جنني

م.رام الله

%85.9
%3.4
%10.7

%85.1
%3.1
%11.8

%79.4
%2.9
%17.6

من الواضح ان املؤسسات االهلية والقاعدية تشكل فرصاعالية لتعزيز مشاركة املراة السياسية وفق اجلدول اعاله ويؤيد
الذكور واالناث ذلك وان كانت نسبة االناث ترتفع عن الذكور وهذا طبيعي بحكم انها فئة مستفيدة ،وكذلك تؤيد جتمعات
م .جنني بنسبة اعلى من جتمعات رام الله كفرصة لتعزيز مشاركة املراة السياسية ،وقد يكون لزيادة عدد املؤسسات
في هذه التجمعات وقلتها في جتمعات رام الله سببا في اختالف النسبة .ووفق اجملموعات البؤرية فقد اجمع غالبية
املشاركني/ات ان وجود املؤسسات االهلية والقاعدية والنسوية هي فرص من شانها تعزيز مشاركة املراة السياسية
واجملتمعية وشار لذلك ايضا غالبية من مت مقابلتهم /ن من الناشطني /ات سياسيا واجتماعيا.
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 .8نشاط وامتداد االطر النسوية يوفر فرص للنساء للمشاركة السياسية واجملتمعية
جدول رقم  :34االطر النسوية كفرصة لتعزيز مشاركة املراة السياسية
االطر النسوية
نعم
ال
ال اعرف

النسبة%
%72.0
%8.4
%19.6

الذكور
%71.8
%10.1
%18.1

االناث
%72.1
%6.8
%21.1

م.جنني
%74.5
%9.3
%16.1

م.رام الله
%68.9
%7.4
%23.7

النتائج اعاله في اجلدول(رقم  )34تب ّين ان اكثر من  %70يروا ان االطر النسائية تشكل فرصة وتساوت النسبة تقريبا
ما بني الذكور واالناث  ،وهناك ما يقارب  %20ال يعرفون اذا االطر النسائية تشكل فرصة  ،ولم يلحظ فروقا تذكر
وفق اجلنس ،وحتى على مستوى التجمعات وان ارتفعت النسبة في جتمعات رام الله بانهم ال يعرفون فهذا االمر يوقع
مسئولية على االطر النسائية في تفعيل دورها في التجمعات وجذب النساء وتعزيز دورها في تطوير مشاركة املراة
السياسية والعامة.
 .9نشاط وامتداد فروع االحتاد العام للمراة الفلسطينية يوفر فرص ملشاركة املراة السياسية والعامة اجملتمعية
جدول رقم  :35االحتاد العام للمراة الفلسطينية كفرصة لتعزيز مشاركة املراة السياسية
االناث

م.جنني

م.رام الله

االحتاد العام للمراة الفلسطينية

النسبة%

الذكور

%73.5

نعم

%76.4

%73.2 %79.7

%78.9

%5.9
%20.6

ال
ال اعرف

%4.4
%19.2

%6.0 %2.7
%20.8 %17.6

%3.1
%18.0

يشكل االحتاد العام للمراة الفلسطينية مظلة احلركة النسوية واطرها وله فروعه وامتداده فهو فرصة لتعزيز مشاركة
املراة السياسية والعامة ويقع عليه دورا ومسئولية حيث تراه العينة كذلك بنسبة فاقت  ،%76والذكور واالناث يرون ذلك
بنسبة متقاربة ،وكذلك التجمعات ترى ذلك .اال ان نسبة من ال يعرف اذا االحتاد العام للمراة الفلسطينية يشكل فرصة
هو االمر الذي يحتاج الى االنتباه فقد وصلت الى  %19.3وارتفعت عند االناث عن الذكور وفي جتمعات محافظة رام
الله عن جتمعات جنني .مما يستدعي من االحتاد العام للمراة الفلسطينية العمل على تفعيل دوره في هذه التجمعات
وايالء املواقع البعيدة عن مراكز املدن اهتماما اكبر على صعيد النشاطات والبرامج املتعلقة مبشاركة املراة السياسية
والعامة.
 .10مبادرة وثيقة حقوق املراة الفلسطينية الصادرة عن االحتاد العام للمرة الفلسطينية واحلركة النسوية تشكل
فرصة لتعزيز مشاركة املراة الفلسطينية
جدول رقم  :36وثيقة حقوق املراة الفلسطينية كفرصة لتعزيز مشاركة املراة السياسية
وثيقة حقوق الوثيقة حقوق املراة الفلسطينية
نعم
ال
ال اعرف عن الوثيقة

النسبة%
%44.3
%3.0
%52.7

الذكور
%41.2
%1.4
%57.4

االناث
%47.3
%4.7
%48.0

م.جنني
%48.4
%2.5
%49.1

م.رام الله
%39.3
%3.7
%57.0

يبدو ان وثيقة حقوق املراة الفلسطينية الصادرة عن احتاد املراة الفلسطينية واحلركة النسوية واملراكز والتي ايضا
تتبناها وزارة املراة ( )2008ما زال صداها لم يصل الى  %55من العينة املبحوثة فاكثر من نصف العينة ال تعرف عن
الوثيقة واقل من النصف ترى انها تشكل فرصة  .والنتيجة االهم ان النساء ال تعرف عن الوثيقة بنسبة  %50تقريبا
والرجال  %57.4وجتمعات م .رام الله اكثر من النصف ال يعرفون في حني جتمعات م .جنني تقريبا النصف ال يعرفون
عن الوثيقة .هذا االمر يتطلب تعميما ونشرا وتثقيفا واسعا حول الوثيقة وفي كل املستويات والتجمعات البعيدة عن
مراكز املدن واالقل حظا.
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 .11مصادقة رئيس الدولة على االتفاقية اخلاصة بالغاء جميع اشكال التميي ضد املراة هي فرصة لتعزيز مشاركة
النساء في احلياة العامة
جدول رقم  :37املصادقة على اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد املراة كفرصة لتعزيز مشاركة املراة السياسية
اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد املراة
نعم
ال
ال اعرف عن القرار

النسبة%
%58.4
%3.0
%38.6

الذكور
%61.7
%2.7
%35.6

االناث
%55.0
%3.4
%41.6

م.جنني
%63.4
%1.9
%34.8

م.رام الله
%52.6
%4.4
%43.1

مما ال شك فيه ان اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد املراة (الصادرة  )1979حتث الدول على الغاء التمييز في
كافة اجملاالت مبا فيها احلياة السياسية والعامة وقد قام رئيس السلطة الفلسطينية املصادقة عليها .اال ان %58.4
يؤيدوا بانها فرصة لتعزيز مشاركة املراة السياسية  ،وما يقارب  %38.6ال يعرفون عن قرار الرئيس باملصادقة .وقد
سجل الرجال تايدا ان االتفاقية والقرار يشكل فرصة لتعزيز مشاركة املراة السياسية بنسبة اعلى من االناث وبفارق
قدره  .%4.7وسجلت النساء ما نسبته  %41.6انهن ال يعرفن عن قرار الرئيس بينما الرجال ال يعرفون بنسبة %35.6
اما التجمعات فايدت جتمعات م .جنني بنسبة  %63.4بينما جتمعات م .رام الله  %52.3بان االتفاقية تشكل فرصة
لتعزيز مشاركة املراة السياسية  ،وهناك فرق  %10بني عدم معرفة القرار بني جتمعات م .رام الله وجتمعات م .جنني
حيث االعلى كانت في جتمعات رام الله .وبوجهة نظر الباحثة تتحمل املؤسسات االهلية والنسوية واحلركة النسوية
واالطر ووزارة املراة والفصائل املسئولية في ضعف الترويج والتثقيف الهميتة االتفاقية ولقرار الرئيس وانعكاسه على
النساء وتعزيز حقوقهم.
 .12خروج املراة للعمل في التجمع يعطيها الفرصة للمشاركة السياسية واجملتمعية
جدول رقم  :38خروج املراة للعمل كفرصة لتعزيز املشاركة في احلياة السياسية واجملتمعية
عمل املراة
نعم
ال
ال اعرف

النسبة%
%88.6
%4.4
%7.0

الذكور
%84.6
%7.4
%8.1

االناث
%92.6
%1.3
%6.0

م.جنني
%87.0
%4.3
%8.7

م.رام الله
%90.5
%4.4
%5.1

من الواضح انه هناك ادراكا واجماعا بان عمل املراة سيعمل على تعزيز مشاركة املراة في احلياة العامة والسياسية
.وتؤكده العينة والرجال والنساء والتجمعات وفق النسب املبينه اعاله .
 .13دور االعالم التقليدي( املسموع واملرئي واملكتوب ) والعصري (الفيس بوك ،تويتر  )..فرص لتوعية النساء مما
يزيد من مشاركتهن في احلياة السياسية واجملتمعية.
جدول رقم  :39االعالم بانواعة واشكالة كفرصة لتعزيز مشاركة املراة السياسية والعامة
االعالم باشكالة اخملتلفة
اوافق بشدة
اوافق
اعارض
اعارض بشدة

النسبة%
%62.8
%27.4
%9.5
%0.3

الذكور
%63.3
%23.8
%12.2
%0.7

االناث
%62.4
%30.9
%6.7
%0

م.جنني
%65.2
%23.6
%10.6
%0.6

م.رام الله
%60.0
%31.9
%8.1
%0

عرف االعالم وفق االدبيات التي مت تناولها انها اهم وسائل التنشئة والتنمية السياسية والتي يلجأ اليها السياسيني
للتثقيف وضخ افكارهم وبرامجهم ويتم التنازع على االعالم ومحاولة السيطرة عليه من قبلهم .وقد سجل  %90ما بني
موافق بشدة وموافق باهمية االعالم كفرصة لتعزيز مشاركة املراة وبانواعه اخملتلفة .وقد أيد الذكور واالناث ذلك
والتجمعات .وكانت نسبة املعارضة منخفضة بشكل عام وفق متغير اجلنس والتجمعات.
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.طاملبادرات لتعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية:
عبر سؤال مفتوح موجه العضاء اجملتمع احمللي(عينة الدراسة) ضمن التجمعات اخملتارة قيد الدراسة في محافظتي
جنني ورام الله حول املبادرات واالفكار القابل القيام بها والتي من شأنها تعزيز مشاركة املراة في احلياة السياسية
والعامة .مت وضع العديد من املقترحات وبناء عليه جمعت ووضعت ضمن تصنيفات او محاور بحكم تقاربها وجمع
التكرار للمحور الواحد ،اما احملاور للمبادرات مرتبة وفق عدد التكرار من االعلى الى االقل فكانت وفق االتي:
 .1مبادرات نحو التثقيف والتوعية وبناء قدرات النساء في مجال املشاركة في احلياة السياسية والعامة وقد اخذ هذا
احملور اكثر تكرارا حيث وصل الى  264عدد مرات التكرار .ومن ابرز املبادرات في هذا احملور:
•ورشات العمل والندوات التوعوية والتثقيفية حول حقوق املراة واحلقوق السياسية واملشاركة السياسية والعامة
•عقد املؤمترات واالمسيات اخلاصة بحقوق املراة
•دورات متخصصة بحقوق املراة
•برامج تدريبية متكاملة حول حقوق املراة السياسية واملشاركة السياسية
•حمالت توعية مكثفة باهمية املشاركة السياسية واجملتمعية وجزء كبير طالب ان تكون في مناطقهم وجتمعاتهم
•ومت ايضا طرح مواضيع محددة لتناولها والتغيير فيها عبر التثقيف والتوعية ملا لها تاثير على املشاركة السياسية
مثل العادات والتقاليد ونظرة الدين للموضوع والتفسيرات اخلاطئة له.
•وضمن مبادرات التوعية والتثقيف والتدريب خصص املستجيبون/ات الفئات الواجب تلقى التوعية والتدريب ومنهم
االهالي القناعهم مبشاركة النساء ،الرجال ،رجال الدين لتاثيرهم ،طلبة اجلامعات وطلبة املدارس والشباب/ات
بشكل عام لتشجيعهم نحو تعزيز مشاركة املراة السياسية والعامة وتعزيز مشاركة الشابات.
 .2تعزيز دور املؤسسات النسوية واملراكز واالندية واملؤسسات القاعدية لتعزيز مشاركة املراة السياسية ،والتي اخذت
اهتماما عبر تكرار 87مرة ،وشمل احملور افكار املبادرات التالية :
•انشاء مراكز نسوية مختصة ومهتمة باملشاركة السياسية والعامة وتعزز وضع املراة.
•ايجاد مقرات للجان املراة واملراكز النسوية.
•تصميم برامج في املؤسسات واملراكز تهتم بتعزيز مشاركة املراة السياسية والعامة ومكانة املراة بشكل عام.
•اطالق مبادرات ومشاريع من قبل املؤسسات متكن املراة اجتماعيا وسياسيا.
•زيارة املؤسسات واملراكز للنساء في البيوت واجلامعات وااللتقاء بهم لتعزيز مشاركتهم والتعريف باعمال املؤسسات
واملراكز ودورها.
•الترويج والتعريف باملراكز واملؤسسات النسوية للمجتمع احمللي لتعزيز ادماج املراة بها واالنخراط والتطوع معها
مما يعزز مشاركة املراة.
 .3مبادرات اعالمية وترويجية تعزز من مشاركة املراة السياسية والعامة
لقد كان هناك ادراكا واضحا الهمية االعالم ودوره في تعزيز مشاركة املراة السياسة والتوعية وحتريك الراي العام ،
وقد اشارت العديد من االدبيات الهمية وسائل االعالم كوسائل على التنشئة والتنمية السياسية  ،ومحاولة االطراف
السياسية اخملتلفة استخدامها لدرجة السيطرة عليها وفق دراسة الشيخ (  )2010وكانت املبادرات نحو تعزيز االعالم
تاخذ بعده التقليدي (املكتوب واملرئي واملسوع) والعصري (وسائل التواصل االجتماعي) ،اضافة الى وسائل اخرى
ترويجية توعوية مثل املنشورات واملسرح والالفتات (بلبورد) وامللصقات وغيرها .هذا احملور اخذ  67تكرارا .ومن ابرز
ما جاء من مبادرات وافكار ضمن هذا احملور:
•عقد برامج تلفزيونية واذاعية مخصصة لللمشاركة السياسية للمراة واهميتها في القنوات اخملتلفة ومنها احمللية.
•برامج حوارية ومقابالت مع نساء سياسيات ومناضالت وابراز جتاربهن عبر االعالم.
•عمل افالم قصيرة عن مشاركة املراة السياسية واهميته ودورها وبالتركيز على جتارب النساء الرائدات في العمل
السياسي واجملتمعي.
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•تصميم مسرحيات وعروض لها تبني دور املراة في احلياة السياسية والعامة وعرضها في اجلامعات واملدارس
والتجمعات.
•اصدار نشرات توعية وبوسترات وملصقات وبلبورد لوحات كبيرة.
•استخدام وسائل التواصل االجتماعي للترويج حلقوق املراة السياسية واالجتماعية من انترنت وفيس بوك ،وعمل
فيس بوك للتجمع.
•تدريب النساء والشابات على وسائل التواصل االجتماعي واليات استخدامه لتوعية اجملمع والنساء بحقوقهن.
 .4مبادرات متكني املراة اقتصاديا
ان وضع املراة االقتصادي يعتبر عامال مهما اما نحو ان تشارك في حال وجود دعم اقتصادي لها او قد يكون معيقا
في حال تردي الوضع االقتصادي ومشاركة املراة في احلياة العامة من مؤشراته وجودها في سوق العمل وفي مواقع
قيادية فيه  .وطاملا النساء يعانني من سوء اوضاعهن االقتصادية سواء انفسهن او عائالتهن ستكون اولوياتهن بتحسني
وضعهن االقتصادي على حساب االدوار السياسية ( الدور اجملتمعي وجزء منه ياخذ الطابع الطوعي) .املستجيبون/ات
ربطوا متكني املراة من املشاركة باحلياة السياسية والعامة عبر متكينها االقتصادي لذا هذا البند اخذ تكرار بنحو 63
مرة ،وعبر عن املبادرات او االفكار اما بشكل منفرد او مرتبط بتمكني املراة سياسيا واقتصاديا ،ومن ابرز افكار التمكني
االقتصادي:
•توفير الدعم املالي للمراة لتعزيز مشاركتها السياسية.
•القيام مبشاريع انتاجية للنساء حتسن من دخلها.
•انشاء مشاغل خياطة وتطريز حلفظ التراث تديره النساء ويتم التسويق له كمصدر دخل لها.
•مشاريع انتاجية ذات طابع االقتصاد املنزلي.
•توفير فرص عمل وخاصة للخريجات اجلامعيات.
•دورات تدريب على مشاريع انتاجية تولد مبادرات مشاريع منتجة وخلق تعاونيات نسائية.
•انشاء معارض لعرض منتوجات النساء.
•سوق استهالكي خاص لبيع منتوجات النساء.
 .5حمالت الضغط واملناصرة للحقوق والقوانني والسياسات
دعى املستجيبون/ات الى ضرورة اطالق حمالت تعزز حقوق املراة عامة والسياسية خاصة  ،وجزء منها كان يتوجه نحو
تعديل او تغيير القوانني وجزء اخر بهدف محاربة حالة الالومساواة والتمييز والعادات والتقاليد التي تؤثر سلبا على
متتعها باملشاركة السياسية والعامة  ،وقد اخذ هذا احملور  37تكرار .ومن ضمن ما جاء من افكار:
•حمالت الدماج املراة في احلياة السياسية والعامة والتغيير في القوانني
•رفع الكوتا النسائية في الهيئات احمللية
•تغيير القوانني لتكون منصفة للنساء
•حمالت العطاء املراة حقوقها وتعزيز املساواة ورفض التمييز
•حمالت لتغيير عقلية الرجال وتوعيتهم باهمية مشاركة املراة
•الزام احلكومة واملؤسسات الغير حكومية بتعزيز مشاركة املراة السياسية
•حمالت لتعزيز النساء وتشجيعهن على االنتخاب والترشح
 .6مبادرات لتعزيز مشاركة املراة في املناسبات الوطنية والعامة واالحتجاجات
ان هذا احملور يعبر عن الدور النضالي الذي ما زال مطلوبا القيام به واملشاركة بفعالية بحكم استمرار االحتالل واجرائاته
القمعية  ،وهنا كانت املطالبة بتعزيز املشاركة السياسية عبر مظاهر املشاركة الوطنية العامة كاملسيرات واالحتجاجات
واملهرجانات وغيرها وايضا املناسبات الوطنية التي تعزز املراة وتساهم في توعية اجملتمع .هذا احملور حصل على 31
تكرارا .وشمل افكارا :
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•املشاركة في املسيرات السلمية والوطنية
•املظاهرات واالحتجاجات
•القيام مبهرجانات وطنية في املناسبات الوطنية واخلاصة باملراة كيوم املراة العلمي لتاكيد احلقوق
•مسيرات لتوعية اجملتمع ولفت نظره وتضامنه مع حقوق املراة
 .7تعزيز دور النساء في الهيئات احمللية
اطلق املستجيبون واملستجيبات افكارا لتطوير مشاركة املراة في اجملالس احمللية التي وصلت اليها النساء عبر الكوتا
ومنهن دونها  ،ومن الالفت للنظر لم تبني املبادرات اي نوع ذات عالقة باجمللس التشريعي وقد يكون سببه انه ال يوجد
كوتا تشريعية للنساء على الدوائر كما جاء في االدبيات ولتعطل اجمللس التشريعي منذ فترة وضعف فعاليته ،ولكون ان
الهيئات احمللية هي جزء من املشاركة السياسية االقرب اليهم في جتمعاتهم يرونها ويلمسونها ويستطيعوا تقييمها فان
عدد التكرار لهذا احملور  26مرة  ،لذا جاءت املباردات ضمن هذا احملور تتعلق بها وفق االتي :
•مبادرات الشراك املراة في مشاريع وخطط الهيئات احمللية واخذ رايها
•انشاء جلان للمراة في الهيئات احمللية تهتم بشؤونها
•اطالق مبادرة لتشكيل مجلس نسوي
•قيام الهيئات احمللية باطالق مبادرات لتعزيز مشاركة املراة العامة والسياسية
•وضع اليات لضمان اخذ راي املراة والتشاور معها من لقاءات عامة واجتماعات
•تفعيل العضوات ودورهن في الهيئات احمللية ومع النساء في اجملتمع نحو تعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية
 .8مبادرات حتفيز وتعزيز وتقدير لذات املراة والناشطات سياسيا ومجتمعيا
طالب املستجيبون/ات ان يكون هناك مبادرات تدعم املراة وتقويها وتعزز ثقتها بنفسها وقدراتها  ،وتعزز وتثمن جهود
النساء الناشطات مجتمعيا وسياسيا بتكرار وصل الى  17مرة ،اما ابرز االفكار:
•مبادرات تقدير وحتفيز معنوي للنساء.
•دعم نفسي وتعزيز الثقة بالنفس للناشطات الشابات واالكبر سنا.
•تكرمي املشاركات في احلياة السياسية واجملتمعية.
 .9مبادرات نحو تعزيز العمل التطوعي اجملتمعي والسياسي في اجملتمع بالتركيز على الشباب والشابات والنساء
وقد حصل هذا احملور على تكرار ثمانية مرات  ،ومن االفكار التي طرحت :
•مبادرة بتشكيل جلنة متطوعني شباب وشابات الطالق مبادرات تعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية.
•اطالق مبادرات لتشجيع الشابات الدخول في مجالس الطلبة.
•تعزيز انخراط الشباب والشابات في العمل السياسي.
•القيام باعمال تطوعية مجتمعية من قبل الشابات.
 .10تعزيز تعليم املراة وتطوير املناهج الدراسية
ان تعليم املراة يساعدها في حصولها على معلومات ويزيد من فرص وصولها الى مصادر املعلومات ويعطيها فرصة
املشاركة بالعمل واالطالع على التجارب الطالبية السياسية والعملية بعد التخرج .رغم ان هذا احملور اخذ تكرار متدنيا
وصل الى  7مرات اال ان مبادراتهم بينت اهمية تعليم املراة في تعزيز املشاركة السياسية والعامة ،فكثير من النساء وصلن
الى اجملالس التشريعية والوظائف القيادية واحمللية مبستوى تعليمهن وكفائتهن وفق ما جاء في االدبيات ومنها دراسة
نزال ( .)2004ومن االفكار التي وردت:
•مبادرات مجتمعية لتعزيز تعليم املراة.
•االهتمام باملناهج املدرسية لدمج حقوق املراة ومشاركتها السياسية والعامة في املناهج املدرسية وابراز القياديات
وجتاربهن.
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 .11مبادرات اخرى
وفق ما مت طرحه من ادبيات بتاثير الدور االجنابي على مشاركة املراة في احلياة العامة والسياسية والذي يبدو انه
معيقا في اجملتمعات احمللية فقد طالبت التجمعات باطالق مبادرات نحو دعم العائلة والزوج ومساعدته لتستطيع
املراة املشاركة  ،ومنهم من طلب بوجود حضانات وروضات لالطفال ليتسنى لها اخلروج من املنزل وكان عدد تكرار هذه
املبادرات .4
جدول مبادرات تعزيز مشاركة املراة السياسية والعامة وفق التكرار من االعلى الى االقل
جدول رقم  : 40املبادرات لتعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية
رقم
1
2

محاور املبادرة
مبادرات نحو التثقيف والتوعية وبناء قدرات النساء في مجال املشاركة في احلياة السياسية والعامة
 تعزيز دور املؤسسات النسوية واملراكز واالندية واملؤسسات القاعدية لتعزيز مشاركة املراة السياسية  ،والتياخذت اهتماما عبر تكرار  87مرة
67
مبادرات اعالمية وترويجية تعزز من مشاركة املراة السياسية والعامة

3
4
5
6
7
8
9
10

63
37
31
26
17
8
7
4

3

التكرار
264

مبادرات متكني املراة اقتصاديا
حمالت الضغط واملناصرة للحقوق والقوانني والسياسات
مبادرات لتعزيز مشاركة املراة في املناسبات الوطنية والعامة واالحتجاجات
تعزيز دور النساء في الهيئات احمللية
مبادرات حتفيز وتعزيزوتقدير لذات املراة والناشطات سياسيا ومجتمعيا
مبادرات نحو تعزيز العمل التطوعي اجملتمعي والسياسي في اجملتمع بالتركيز على الشباب والشابات والنساء
تعزيز تعليم املراة وتطوير املناهج الدراسية
اخرى

نلحظ من املبادرات التي طرحها اعضاء اجملتمع احمللي متحورت نحو تعزيز الوعي والقدرات التي متكن النساء من
املشاركة سواء التوعية باحلقوق او اهمية الدور ،اما القدرات فاخذت تركيزا عاليا باتاحة القدرات االقتصادية وربطها
باالستقالل االقتصادي للنساء والذي حصيلته ان النساء ستشارك في احلياة السياسية واجملتمعية وهذا يبني عمق
الوضع االقتصادي املتردي في اجملتمع الفلسطيني والتي تعاني منه النساء بشكل اعلى وقد بني ذلك االحصائيات
الرسمية والتي اوضحت ان نسبة النساء في سوق العمل لم تتجاوز  .%17ومن ناحية اخرى كان هناك وعيا عاليا ان
الرجال هم مؤثرين في حياة النساء وميتلكون القوة والسيطرة والقرار لذلك جاءت مبادرات تتوجب استهدافهم بهدف
اقناعهم باهمية مشاركة املراة ودورها ،فقد تكون النساء واعية الهمية دورها وحتبذ املشاركة واالنخراط في خدمة
مجتمعها وقضاياه ومتنعها العقلية الذكورية والثقافة السائدة احملافظة التي ال حتبذ االختالط او ترى دورها ومكانها
االساسي البيت واذا خرجت فقد يكون مقبوال الجل العمل وهذا اكدت عليه اجملموعات البؤرية كما سيبني في القسم
التالي.ناهيك ان هناك ادراكا عاليا للشباب ودورهم في التغيير االجتماعي ومعول عليهم فتم التركيز على مبادرات
لتعزيز دورهم في التطوع وفي مجالس الطلبة ومبادرات خالقة تعزز من مشاركة املراة السياسية  ،وانطبق االمر على
االعالم وانواعه واهميته في ياخذ دورا في تعزيز مشاركة املراة وابراز مجهوداتها وتسليط الضوء على التجارب لنساء
رائدات اجتماعيا وسياسيا  .وباحملصلة نرى ان املباردات تركزت في ثالث اجتاهات اساسية :
•مبادرات ذات عالقة بشخص املراة ( التوعية ،والتدريب وتعزيز القدرات وتعزيز الثقة بالنفس والدعم لها).
•مبادرات ذات عالقة بالثقافة السائدة ( تغير الثقافة السائدة والفكر القائم عبر استهداف الرجال والشباب،
واملؤثرين واملناهج).
•مبادرات ذات عالقة بالتمكني االقتصادي وانعكاسه بالتمكني السياسي.
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اجلزء الثاني :مستوى مشاركة املرأة في احلياة السياسية واجملتمعية – مجموعات النقاش البؤرية (حتليل نوعي)
عقدت  10مجموعات نقاش بؤرية في التجمعات اخملتارة من محافظة جنني ومحافظة رام الله والبيرة شملت رجاال
ونساء وصل عددهم الى  82مشارك/ة (  54نساء و 28رجال) تنوعت اعمارهم من فئات عمرية مختلفة كان اصغرهم
 20عام واالكبر  60عام .اما طبيعة اعمالهم فكان هناك موظفني/ات قطاع حكومة ،متطوعني في جمعيات اهلية
ونسوية ،طالبات جامعة  ،خريجني/ات جامعة ،ومنهم يعمل في قطاع التعليم ،وفي اعمال السكرتاريا واحملاسبة ،اعضاء
وعضوات مجالس بلدية وقروية ،ربات بيوت ،ومن يعمل في الزراعة ،ومنهم لهم انتماءات سياسية.
جدول رقم  :41توزيع املشاركني واملشاركات وفق املوقع واجلنس
رقم

فحمة كفر راعي

5
ذكور
8
اناث
اجملموع 13

3
5
8

خربثا املصباح
3
4
7

بيت سيرا خربثا بني حارث
3
5
8

1
7
8

بروقني
1
6
7

بيت عور اليامون صفا
سيلة
احلارثية التحتا
3
5
4
6
4
7
2
9
9
7
6

جدول رقم :42توزيع الفئات العمرية للمشاركني/ات
الفئات العمريه
أقل من  25سنه
 35-26سنه
 45-36سنه
55-46
اكبر من 55
اجملموع

عدد املشاركني/ات
18
14
25
19
6
82

هدفت اجملموعات البؤرية الى التعمق في مستوى مشاركة املراة في احلياة السياسية واجملتمعية في التجمعات،
دور اجلهات املعنية بتطوير مشاركة املراة من السلطة ،والوزارات ،املؤسسات االهلية والقاعدية والنسوية ،االحزاب
السياسية .اضافة الى التعرف على املعيقات التي تواجه مشاركة املراة ،الفرص املتاحة .باالضافة الى املبادرات واالليات
التي قد تساعد في النهوض مبشاركة املراة السياسية واجملتمعية.
 .أطبيعة ومستوى مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية في التجمعات:

تفاوت وصف مستوى مشاركة املراة السياسية واجملتمعية في التجمعات اال ان غالبية املشاركني/ات في اجملموعات
اعتبروا ان مشاركة املراة ما زالت دون املستوى املطلوب ولم تتطور الى املستوى الذي يفسح اجملال لها للمشاركة السياسية
واجملتمعية بكامل حريتها ومبا يتناسب مع قدراتها ورغبتها في االنخراط وحتديدا في مجال املشاركة السياسية .
ومصدر التباين يتعلق بنشاط ودور النساء القياديات في التجمع  ،مستوى تعليم املراة  ،املبادرة الشخصية وروح التطوع
واالستفادة من النشاطات وقدرة املؤسسات بانواعها واملهتمة بتعزيز واقناع جمهور النساء باهمية مشاركتهن .ومالت
غالبية مجموعات النقاش الى ابراز منوذج النساء في اجملالس احمللية كنموذج مشاركة سياسية والذي جاء بفضل الكوتا
واالغلبية اعتبرها شئ ايجابي اال ان تقييمهم الداء العضوات تفاوت وفق التجمع ما بني فاعلة في الدور والتاثير وما
بني اجلمود والضعف.
ب ّين بعض املشاركني/ات ان مشاركة املراة تتسم بالنمطية الروتينية واحملدودة وضعف الدافع الذاتي  ،فتقول احدى
املشاركات في وصفها مشاركة املراة السياسية بانها «غير فاعلة وتأخذ الطابع النمطي الروتيني ومحصور جدا ،وال
يوجد هنالك اندفاع ذاتي اال في فئة معينة محدودة  ،كما ان املشاركة في املناسبات الوطنية وبسبب الوضع السياسي
واالنقسام جعل هذه املشاركة قليلة ،فقدميا كانت مشاركتها اكبر ولديها اندفاع وطني اكبر» من مجموعة كفر راعي
(.)2014/8/9
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ومن االمثلة التي مت االستشهاد بها من قبل املشاركني/ات االنتخابات احمللية وعملية االقتراع والترشح فقد كانت
محدودة  .فبعض املشاركني/ات افادو ان مشاركة النساء في االنتخابات واضحة وظاهرة اكثر من الرجال اما في ترشيح
انفسهن فهي محدودة ،و بعد ان يتم انتخابهن وتثبيتهن ينسحنب وذلك بسبب عدم الوعي السياسي بالعمل االجتماعي
واعتقادها انه منصب اعتباري ال يوجد له متطلبات وبالتالي الواقع مختلف فترى فيه صعوبة وحتدي.
وبينت بعض املشاركات ان النساء ال ترشح نفسها النه «ال ينظر الى االنتخابات بان تكون حرة ونزيهه وهذا يؤثر على
اندماج النساء سلبا في انخراطهن» مجموعة فحمة ( .)2014/8/6ومن جهة اخرى وصفت احدى اجملموعات وقد
تكون الوحيدة ان مشاركة املراة السياسية جيدة وربطت ذلك بنموذج عمل عضوات البلدية  .فتشير «»لدينا مشاركة
سياسية جيدة في البلدة من خالل مشاركة املرأه في عملية االنتخاب والترشح  ،لدينا ثالث عضوات في البلدية،
ومشاركتها في املناسبات الوطنية من مهرجانات لالسرى ومسيرات شموع وفعاليات عامة» احد املشاركني في مجموعة
برقني (.)2014/8/6
اما مجموعة بيت سيرا فعبروا عن رضاهم عن عضوة اجمللس البلدي وتفاعلها واداء دورها فهي « تلمس بشكل مباشر
احتياج النساء في القرية وتعمل كحلقة وصل بني االهالي وخاصة فئة النساء واجمللس لطرح قضاياها»(.)2014/8/5
ومن التوصيفات حول مشاركة املراة السياسية والتي اخذت في طياتها معوقات مشاركة املراة السياسية املرتبطة بذات
املراة ومنها حالة التبعية وعدم استقاللها بانتمائها السياسي ومشاركتها ضعيفة فهي «ال تاتي من تلقاء املراة نفسها
وامنا من خالل احلزب الذي يتبعه الزوج او االخ» .ووصفت احدى اجملموعات ان املشاركة في بعض االحيان مقّنعة أي
مبعنى ان الرجل هو من يتحكم في اختيارات املراة مثال عند االنتخابات ،او بصفتها عضوة مجلس يتم التحكم بها ألخذ
قرار معني وفي بعض االحيان ينوب عنها في االجتماع والتوقيع.
واعتبرت مجموعة خربثا بني حارث انه «ال يوجد اي مشاركة تذكر للمراة ال سياسية وال مجتمعية فقط مت ترشيحها
لالنتخابات واخذ مقاعد في البلدية ولكن ليس لديها أي دور او نشاط او ظهور يذكر حتى في االجتماعات التي يتم
عقدها في البلدية ال حتضر» ( .)2014/8/7وبينت غالبية اجملموعات ان هناك غياب لوجودها ومشاركتها واخذ دورها
وصالحياتها بالرغم من ان هنالك نساء لديهن القدرة واخلبرة والكفائة في ان تكون فعالة ونشيطة ولكن يتم تهميشها
بسبب الوضع العائلي والعادات والتقاليد وبسبب التسلط من قبل الزوج او االخ او االب ،وهذا جاء بتوافق مع توجهات
املستجيبون/ات في التجمعات عينة الدراسة(اجلزء الكمي).
تشير احدى النساء في مجموعة صفا «ان املرأة لها رغبة في االنخراط في احلياة السياسية واجملتمعية ،ولكن الزوج عائق
واالهل مينعونها من املشاركة  ،فاجملتمع ذكوري والرجل يسيطر في الشارع والوزارات واالحزاب « اال ان احد الرجال
اعترض واعتبر ان عدم خروج املراة وانخراطهن بسبب عامل ذاتي فهناك نساء يهمشن ذاتهن وليس عندهن اجلراة
للخروج ،وبحاجة لتدريب عن حقوقهن السياسية ،فمثال الكوتة هي عدد وليس نساء فاعالت ومشاركات»مجموعة بيت
صفا( .)2014/8/9وفي مجموعة اخرى اشار احد الرجال «ان الرجال ال يحبذوا فكرة االختالط بني النساء والرجال
« من مجموعة اليامون (.)2014/8/4
واضافة الى العادات والتقاليد والعامل الذاتي اضافت اجملموعات انشغال املراة بالبيت واالوالد ،واالوضاع السياسية
له تاثير على النساء فعندما يسجن الزوج او يستشهد جتبر النساء على اخلروج للبحث عن عمل لكسب الرزق وهذا
يبعدها عن املشاركة السياسية واجملتمعية التي حتتاج وقتا طوعيا .ويبدو ان املشاركة في احلياة اجملتمعية افضل
حاال من املشاركة السياسية وفق راي املشاركني/ات في اجملموعات .ففي اجملال اجملتمعي لعب وجود مؤسسات اهلية
ونسوية وجمعيات قاعدية واطر نسوية في تعزيز مشاركة املراة اجملتمعية .وهناك تفاعل للنساء مع اجلمعيات النسوية
واملؤسسات القاعدية وعادة ترتبط في حال وجود مشاريع.
ففي غالبية التجمعات توجد مؤسسات نسوية تراسها نساء وتتواجد النساء في الهيئات العامة لها ،وتهتم اجلمعيات
بقضايا املراة ومبواضيع ومجاالت النساء فتقوم بعقد ورشات العمل والتدريب والتثقيف واعمال تطوعية ،ومشاريع
انتاجية غذائية او تطريز او بيوت بالستيكية ،رياض اطفال وتعاونيات وغيرها .و هنالك امثلة لنساء استفادت من
املشاركات بالدورات والتدريبات ومكنتها املشاركة في ايجاد فرصة عمل او عمل مشروعات انتاجية صغيرة او تعاونيات
مما ساهم في حتسني دخل االسرة وحتسني الوضع االقتصادي لديها .وسجل املشاركون واملشاركات في اجملموعات
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دراســــــــــــة بحـــثــيـــة حـــول
مشاركة المرأة السياسية والمجتمعية

مالحظات حول مشاركة املراة اجملتمعية ودور املؤسسات واجلمعيات ومنها:
•تراجع دور اجملتمع املدني في تفعيل االطر النسوية واجلمعيات واملشاريع اخلاصة بالنساء وظهور نوع من التكرار
في املشاريع والتدريبات والورش وقلة التمويل للجمعيات.
•ضعف االنشطة النسوية وذلك لقلة التمويل وعدم استدامته وبالتالي هذا يؤثر على مشاركة النساء وخروجها
وتفاعلها مع اجملتمع ،وعندما يأتي مردود مالي من خروج املراة للمشاركة “يدعمها الرجل وتكون اكثر ثقة واقناع
الهمية خروجها” احدى مشاركات مجموعة فحمة(.)2014/8/6
•بعض املشاركني/ات بينوا ان قلة املراكز ومحدوديتها وعدم تغطيتها الحتياجات النساء يضعف املشاركة اجملتمعية
من االغلبية القتصارها على مجموعة محدودة من املستفيدات من البرامج واملشاريع.
•البرامج غير كافية للنساء وال تعطى النساء دور فعلي فيها.
•ضعف تفاعل النساء مع النشاطات والتدريبات التي تعقد حيث عبرت غالبية اجملموعات الى ذلك وخاصة التي
ال ترتبط مبشروع او مردود مالي مثل التوعية باحلقوق او قضايا صحية او اجتماعية .احد املشاركات قالت ان
النساء يتذمرن عند دعوتهم للمشاركة بدورات تدريب او ورشة عمل حيث النساء تقول لهن “ بتسجلو في اسمائنا
عشان تقبضو علينا “ او “اذا في منفعة مادية منيجي اما عشان كاسة عصير وبسكوتة خليني في داري احسن”
كفر راعي(.)2014/8/9
 .بدور االطراف اخملتلفة في تعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية في التجمع:

احلكومة :بشكل عام سجل املشاركون واملشاركات حتفظا على دور احلكومة بانه غير فاعل سواء على املستوى الوطني
او التجمعات احمللية رغم االشادة ببعض االجنازات التي قامت بها احلكومة لتطوير مشاركة املراة السياسية والعامة
ومنها :
•اعطائها حق االنتخاب والترشح وفق القانون ،وايضا نظام الكوتا وااللتزام به مما ساهم بوجود املراة في الهيئات
احمللية وفي اجمللس التشريعي واعطائها فرص الترشح للرئاسة وفق القانون.
•حصولها على وظائف حساسة وفي مواقع عليا وغير تقليدية مثل وزيرات ،سفيرات ،محافظ ورئيسة بلدية /
مجلس.
•تشكيل وزارة املراة حيث اصبح للمراة مؤسسة تهتم بقضاياها.
•اشادت نسبة محدودة من املشاركني/ات حول اهتمام وزارة احلكم احمللي بالعضوات وانشاء وحدة النوع االجتماعي
مما يطور من وضع العضوات وتقدمي دورات تدريب وتثقيف لهن ،اضافة الى تاسيس شبكة العضوات في اجملالس
احمللية.
وبالرغم من اجنازات احلكومة التي حتدثت عنها اجملموعات اال ان نقدا وجه لها وحتديدا لوزارة احلكم احمللي فالغالبية
شكوا من غياب دور وزارة احلكم احمللي عن اجملالس في املتابعة الدائمة وتقدمي مشاريع خاصة باملرأة وحتديدا
االعضاء والعضوات في اجملالس احمللية املشاركني/ات في اجملموعات وحتى شبكة عضوات اجملالس احمللية املشكلة
من قبل وزارة احلكم احمللي ال يتم دعوة كافة العضوات لها مثل عضوة جتمع صفا وكذلك عضوة خربثا بني حارث.
واعتبرت مجموعة فحمة ان اخلدمات في التجمع ضعيفة ،وال يلمسوا دور لوزارة املراة فهي ال تزور التجمع اال من
اجل غاية او هدف لها .وهناك نقد للقوانني املؤثرة بحياة املراة فما زالت غير منصفة او معدلة او كافية لتعزيز تطوير
مشاركة املراة.
االحزاب السياسية :تباين راي املشاركني/ات حول دور االحزاب السياسية في تعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية
 ،فبعض اجملموعات بينت ان دورها شكلي وتغيب عنها املراة وبالتالي تقل نسبة االستفادة من االحزاب في دعم املراة .
واجمعت غالبية املشاركون /ات ان االحزاب يبرز دورها في فترة االنتخابات وبحكم الكوتا تقوم االحزاب بطرح ممثالتها
وبالتالي تتفاعل معهن وتدعوهن لالجتماعات وتدعم نشاطهن.
واشارت مجموعة فحمة الى غياب الدعم املالي واملعنوي من االحزاب احلالية ،فوجود االحزاب السياسية يلعب دور
كبير في تشجيع النساء من دعمه املالي واملعنوي وكان يظهر هذا الدعم فقط قبل وقت موسم االنتخابات بقليل وينتهي
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مع إنتهائة ويسري احلال على تشجيع ودعم العضوات بانتهاء االنتخابات.
وفي حتليل قدمته احدى املشاركات في مجموعة بيت سيرا حول املراة واالحزاب فتقول «وجود املرأة تعد ورقة رابحة
لالحزاب السياسية وحتت غطاء املطالبة بحقوقها واملساواة لكسب اصوات تدعم احلزب  ،ووجود املرأة على قوائم
االنتخاب تكون على اساس عائلي في اغلب االوقات (  .)2014/8/5وهناك بعض اجملموعات اشارت الى هذا الطرح
واتفقت معه حيث يتم ترشيح النساء على اساس حزبي ولكن باحلقيقة يكون متثيل عائلي او تتبع تنظيم الزوج او العائلة
ان ما مت طرحه جاء بتوافق مع حتليل نزال في دراستها حول املراة واالنتخابات احمللية بهيمنة العائلية والعشائرية
وتراجع التمثيل احلزبي (.)2006
وبعض اجملموعات صنفت االحزاب ودورها ،فبعض االحزاب ينظر للمراة بشكل مختلف وفق قوة احلزب وسيطرته
فمنها ما ياخذ الطابع الديني واملرأة هي كمالة عدد النها فرضت من خالل الكوتا وال تؤيد االختالط او تواجدها مع
الرجل في نفس املهام ،اما احزاب اخرى فاللمرأة دور وفعال وهي رئيسة جلان وتشارك في جميع املناسبات الوطنية
وغيرها ،وهنالك احزاب تعطي املرأة حقوق وادوار ومهام ولكنها غير فعالة وال يوجد مبادرة شخصية منها.
وتناقضت مجموعة اليامون حول االحزاب الدينية واملراة حيث ب ّين احد املشاركني «انه مت تنزيل النساء في قوائم حماس
وفتح وهذا مؤشر جيد» .واالحزاب السياسية ذاتها كحماس اكثر نشاطا واخراطا للنساء في صفوفها من فتح وذلك
لطبيعة التنظيم مختلف ،فمثال في انتخابات  2005نشطن باالنتخاب بنسبة عالية وساهمن في اجناح كتلتهم حيث كان
هناك اطر حمساوية اكثر من فتح ».مشارك مجموعة اليامون ( .)2014/8/4
واعتبرت بعض اجملموعات ان االحزاب السياسية لم تختلف عن السابق ودورها تراجع اكثر وخاصة بعد دخولها في
السلطة ففقدت دورها احلزبي السياسي في التاطير بشكل عام وقضية املراة ال تاخذ االهتمام الواسع منها اال موسميا
في االنتخابات .كما ان االحزاب السياسية مقتصرة على الرجال وان اشتركت النساء فيها ولكنهن غير فاعالت في
االحزاب السياسية وال ياخذن ادوارا حقيقة ومتقدمة .ان ما مت طرحه من قبل اجملموعات حول االحزاب جاء بتوافق
مع ما توصلت اليه قزاز واخرون ( )2013في دراستها التي ادعت ان النساء ليس لديها رضى وثقة باالحزاب السياسية.
املؤسسات القاعدية والنسوية واالطر النسوية :هذه املؤسسات واجلمعيات واالطر النسوية اجمع اجلميع على اهميتها
وعلى الدور التثقيفي والتوعوي الذي تقدمه للنساء ونسج عالقات خارج جتمعاتهن مع مؤسسات مختلفة ،بهدف تبادل
اخلبرات والتثقيف املتخصص ومنه حقوق املراة باالضافة الى الدور واجملهود الذي بذلته حلصول املرأة على الكوتا
النسائية واالهتمام واملطالبة بحقوق النساء ،و دعم النساء من خالل التمكني االقتصادي ومتابعه مشاريعها وتعليمها
احلرف واالشغال اليدوية.
بالرغم من الدور الذي تراه اجملموعات في اهمية دور املؤسسات اال ان مالحظات وجهت من قبل مجموعة ال باس بها
من املشاركني/ات ومنه :ان ما تقوم به املؤسسات من دعم يشوبه الضعف احيانا والتكرار في االنشطة والورشات التي
ال تستكمل او تتابع ،وهناك محدودية في دعم املشاريع االقتصادية فاملؤسسات تعتمد على التمويل اخلارجي والذي هو
اصبح قليل .وعدد محدود من اجملموعات بينت ان هناك ضعف في التعاون والتشبيك بني املؤسسات في التجمع لتنسيق
العمل واملشاريع املقدمة ملنع التكرار واالزدواجية.
ووجه انتقادا ايضا للمؤسسات القاعدية ان عملها موسمي مرتبط باملانحني اذا وجد مشروع او تدريب ممول يتم دعوة
النساء والتفاعل معهن ثم ينتهي االمر بانتهائه واليجاد مؤسسات فاعلة يجب ان يكون متويلها ذاتي ودائم وال حتتكم
بأجندة معينة ،وجزء من عدم فاعليتها ينتج بسبب صعوبة االجراءات للحصول على متويل لدعم مشروع ما ،ويالحظ
ان بعض اجلمعيات موجودة على الورق فقط .ومنهم من دعى ان تكون اجلمعيات سياسيا حيادية لتخدم اجلميع ولكي
يتفاعل معها اجلميع وليس فئة محددة .ومت التنويه ان بعض من هذه املؤسسات هي مشروع عائلي تخدم افراد العائلة
مما يضعف دورها اجملتمعي.
اجملالس احمللية :اجملالس احمللية لها دور اساسي في تعزيز مشاركة النساء السياسية واجملتمعية ،ويتفاوت دور اجملالس
من جتمع الخر فمنهم من هو حريص على اشراك النساء وسماع وجهة نظرهن ورايهن في مشاريع البلد او يقمن على
تشجيع املشاريع التي تخص النساء وتتعامل مع العضوات بشفافيه وتشركها باللجان التابعة لها .ومن جهة اخرى هنالك
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تذمر من اجملالس والبلديات بسبب تغيب النساء عن النشاطات التي تقوم بها وغالبا املشاركات هن انفسهن بجميع
االجتماعات والنشاطات مثل مديرة مدرسة ،النساء ممثلني اجلمعيات وهناك دائما تغيب ملحوظ لربات البيوت بسبب
الوضع العائلي والعادات والتقاليد.
في حني وصفت اجملموعات االخرى عالقة اجملالس احمللية مع القطاع النسوي بالضعيفة ،وغير داعم لالنشطة التي
متكن املرأة سياسيا ومجتمعيا ،حيث انهم ويضعون عراقيل امام النساء العضوات كعقد االجتماعات الدورية للمجلس
في اوقات غير مناسبة للمراة ،كماوصفت اجملالس بانها غير داعمة للجمعيات النسوية اال فيما ندر ،كدورها في ايجاد
مقر للجمعية النسوية في بيت عور التحتا وهو داعم لعضواته ايضا ،وفي خربثا بني حارث يقوم اجمللس باالتصال
بالنساء في حال وجود مشروع وللمشاركة باالجتماعات والورش .وبعض املشاركات شكت من عدم اهتمام اجمللس
بقضايا النساء واحتياجاتهن« .فش اهتمام لوجودنا او قضايانا» مجموعة سيلة احلارثية (.)2014/8/4
 .جالتحديات او املعوقات التي حتد او متنع من مشاركة املراة السياسية واجملتمعية في التجمع :

كان هنالك اجماع على بعض املعوقات التي حتد او متنع من مشاركة املراة السياسية واجملتمعية في غالبية التجمعات
والتي متثلت مبا يلي:
•الثقافة الذكورية ومعارضة الزوج او االب او االخ الذي يعتبر املسيطر في البيت.
•العادات والتقاليد وكالم الناس من اجملتمع احمللي على حتركات املرأة وخروجها من املنزل.
•الزواج املبكر يقف معيق امام النساء وانشغالها وعدم القدرة على التوفيق بني االعمال املنزلية ورعاية االبناء والعمل
خارج املنزل.
•الوضع االقتصادي له تأثير على نشاط املرأة وخروجها النها تعتبر تابع للرجل من الناحية االقتصادية.
اما القضايا االخرى التي تشكل معيقا ووردت في تقارير اجملموعات البؤرية :
•نظرة بعض الناس والنساء انفسهن الى اهمية الدعم املالي والفائدة التي ميكن ان جتنيها النساء من املشاركة.
•النساء تعمل في البيت وتفضل البقاء فيه خاصة بعد عناء يوم طويل وخاصة اذا كن يعملن في وظائف.
•املرأة الفاعلة ليس لها تأثير على النساء الغير فاعالت وتكتفي بنفسها.
•عدم الثقة بالنفس عند النساء وبقدرتهن على ان يكن قياديات ،وهناك جزء من النساء ال تعرف حقوقها السياسية
واجملتمعية.
•ضعف الدعم االسري.
•نقص الوعي الثقافي خاصة بالعمل التطوعي.
•القوانني الداعمة للمرأة موجودة ولكن غير مفعلة وبعضها ال يتماشى مع الواقع احلالي.
•تعارض قوانني حقوق املرأة مع التقاليد.
•االحتالل وما يسببه من مشاكل وضغوطات اجتماعية ونفسية وسياسية.
•توضع بعض العقبات من الرجال في اجملالس احمللية ،كجعل اوقات االجتماعات غير مناسبة للنساء.
•غياب التشجيع احلكومي ملشاريع النساء ولتواجدهن ،وعدم وضوح اخلط للعمل مع السيدات لرفع قدرتهن
ومستواهن السياسي واجملتمعي.
مما مت طرحه من قبل اجملموعات حول معوقات مشاركة املراة السياسية واجملتمعية في غالبيتها متحورت نحو عوامل
ثقافية واجتماعية وسياسية متعلقة باالحتالل والوضع االقتصادي ويبدو انها جاءت بتوافق مع ما طرحه املستجيبون/
ات وفق عينة الدراسة بالشق الكمي وايضا مبا طرحته االدبيات في عدة دراسات وادبيات مت مراجعتها.
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 .دالفرص املتاحة لتعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية في التجمع:

مت تقسيم اجابات املشاركني/ات الى فرص على املستوى الوطني وعلى املستوى احمللي (التجمع):
الفرص على املستوى الوطني
•وجود القانون االساسي والقوانني االخرى التي تشجع النساء على املشاركة السياسية اال ان القوانني االخرى مثل
قانون االحوال الشخصية والعقوبات يقف عائقا امام النساء بسبب التمييز فيه لذلك هناك اجماع بضرورة تطوير
القوانني املؤثرة على حياة النساء الن مشاركتها السياسية تتاثر بوضعها العائلي واجملتمعي والتمييز ضدها ،ويوجد
مؤسسات نسوية ووزارة املراة واالحتاد العام مهتمة بذلك.
•التمكني االقتصادي للمراة ساهم في مشاركة املراة في احلياة اجملتمعية والسياسية وهو فرصة لالستمرار بذلك
ودعم املراة مبشاريع اقتصادية منتجة تسهل عملية مشاركتها.
•رفع سن الزواج من خالل القانون وتطبيقه.
•يوجد نساء رائدات وقياديات سياسيات ومجتمعيات يجب تسليط الضوء على ادوارهن وعلى قصصهن الناجحة
كمحفز للنساء االخريات.
•الكوتة ساهمت مبشاركة املراة السياسية اال انها غير كافية ويجب رفعها.
•تعليم املراة الذي بدأ يتحسن ورغم وجود مناهج فلسطينية اال انها غير كافية في التثقيف بأهمية مشاركة املراة
السياسية ولكن يجب ادخال التغيرات الثقافية حول مشاركة املراة السياسية واجملتعية عن طريق املنهاج املدرسي
واجلامعي.
•استهداف املانحني ملشاريع النساء وملشاركة املراة وهذه فرصة يجب اغتنامها ،فوجود مؤسسات دولية مانحة تدعم
اجلندر يجب استثماره نحو تعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية.
•وجود وزارة احلكم احمللي ووزارة املراة بحد ذاته يدعم تطوير مشاركة املراة اذا اخذت هذه الوزارت دورها
وطورت عالقاتها وعملها مع اجملتمعات احمللية والنساء في هذه التجمعات .
الفرص على املستوى احمللي (التجمع):
•التثقيف والتوعية قائم في التجمعات ويحتاج الى استمرار وتطوير وتعزيز في مجال احلقوق السياسية.
•وجود رجال داعمني في التجمعات ملشاركة املراة السياسية ،واستثمارهم في التوعية لرجال اخرين ،والتوجه
للرجال املؤثرين وتوعيتهم باهمية مشاركة املراة السياسية.
•التمكني االقتصادي قائم وان كان يشوبه مشاكل لذا يجب استمرار تطويره بالنسبة للمراة لتمكينها من املشاركة
السياسية “ استقاللية املراة اقتصاديا يؤثر على استقاللية املراة سياسيا” احدى مشاركات مجموعة كفر راعي
(.)2014/8/9
•العمل الطوعي قائم مع انه ضعيف ويجب استثمار قيمة العمل الطوعي وتنميته خاصة عند الشباب والشابات.
•استعدادية املراة في التجمعات للمشاركة ولكن العادات والتقاليد ومسئولية البيت واالوالد تقف معيقا وهذا
يتطلب العمل على تسهيل مشاركة النساء بفتح حضانات وروضات وحمالت حتارب العادات والتقاليد التي حتد
من مشاركة املراة.
•ارتفاع عدد املتعلمات واخلريجات وانعكاسه في الوظائف كافة وهذه فرصة للتغيير.
•تخصيص مكان للنساء ومراعاة خصوصيتها في اجملتمع القروي حيث يتم حرمانها من املشاركة بسبب االختالط.
•العضوات باجمللس متثل النساء في التجمع ولذا يجب تركيز العمل معهن ودعمهن وحثهن الخذ دور في مبادرات
تطوير مشاركة املراة .
•يظهر نشاط النساء عند وجود حوافز ودعم معنوي يجب تعزيزه.
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•اجلمعيات واملؤسسات القاعدية والنسوية فرص تدعم مشاركة النساء وحتتاج الى تطوير نفسها وبرامجها
واستمرارية العمل في دعم مشاركة النساء السياسية واجملتعية واستمرار توعية النساء بحقوقهن .

 .هاملبادرات /االليات للقيام بها في التجمع قد تساعد في تطوير مشاركة املراة السياسية واجملتمعية:

مت جتميع اجابات املشاركني/ات حول االليات واملبادرات وان كان جزءا منه ورد في الفرص لذا اقتضى التنويه .وكان
ابرز ما مت تدوينه وفق اجملموعات كالتالي:
•حتسني الوضع االقتصادي ملا له تأثير على املرأة ومتكينها اقتصاديا ومشاركتها السياسية واجملتمعية وعمل مشاريع
في البيوت الستفادة النساء منها.
•تنمية روح العمل التطوعي لدى طالبات اجلامعات واهمية مشاركتهن مبا انهن فئة مثقفة وواعية.
•ورشات عمل مكثفة (وكان اغلب التجمعات لديها هذا الرأي) وبضرورة تثقيف الرجال بالورشات حول حقوق املراة
وأهمية مشاركتها ،بالرغم من وجود رأي ان النساء في حالة ملل من الورشات وبحاجة ملشاريع وعدم حضور النساء
للورشات بسبب ربطها باملنفعة املادية او عدمها  ،لذا يجب حتفيز النساء بأهمية هذه املشاركة ومردودها على
النساء.
•مشروع مشترك بني القرى وورشات عمل مشتركة معها لتعزيز قضايا مشاركة املراة السياسية واجملتمعية ومما
يعزز روح العمل اجلماعي ويكون صوت مؤثر اكثر.
•استهداف اخلريجات اجلامعيات في العمل اجملتمعي.
•ايجاد جلنة مساندة للمجلس وباالخص العضوات لتعزيز دور املراة في التجمع والوقوف على قضاياها واحتياجاتها.
•اقامة ورش عمل وتدريبات تطبيقية عن حقوق النساء السياسية واالجتماعية.
•استخدام وسائل التواصل االجتماعي.
•حتفيز روح العمل التطوعي واطالق مبادرات لذلك واخراط العنصر الشبابي بحيث تركز على مشاركة املراة
السياسية واجملتمعية.
•لقاءات سياسية تثقيفية تهدف التعرف على الشخصيات السياسية من النساء القياديات اللواتي لهن سيرة ذاتية
طويلة من النضال السياسي واالجتماعي.
عبر املبادرات التي عبر/ت املشاكون/ات في اجملموعات البؤرية نرى انها تتلقى مع طرح اعضاء اجملتمع احمللي الذين
مت مقابلتهم عبر تعبئة االستمارة اخلاصة بهم حيث تناولن املبادرات في النقاط التالية:
•مبادرات التمكني االقتصادية للنساء.
•التوعية والتثقيف اجملتمعي حملختلف الفئات.
•تعزيز العمل الطوعي عبر استنهاض الشباب والشابات.
•تعزيز دور االعالم بانواعه وابراز دور املراة والرائدات في اجملال االجتماعي والسياسي.
اجلزء الثالث  :مناذج ملشاركة املرأة في احلياة السياسية واجملتمعية – املقابالت الفردية املعمقة مع عضوات اجملالس
في التجمعات اخملتارة
وقوفا على جتربة عضوات اجملالس احمللية في التجمعات اخملتارة قيد الدراسة مت اجراء مقابالت معمقة معهن بهدف
التعرف على جتربتهن حيث صممت استمارة خاصة للقيام مبقابالت معمقة شبة منتظمة ،تناولت االسئلة االسباب
وراء ترشحها ،اجلهة الداعمة لها ،كيف تقيم جتربتها ،العقبات امامها وامام النساء في التجمع في املشاركة السياسية
والعامة ،الفرص التي تراها لتعزيز مشاركة املراة السياسية والعامة ،واملبادرات القابل القيام بها لتطوير مشاركة املراة
السياسية والعامة.
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 .أاسباب انخراط النساء في الهيئات احمللية:
اجمعت غالبية العضوات ان لديهن عالقات تواصلية واجتماعية عالية في بلداتهن ومع النساء ،وعدد منهن ناشطات
اجتماعيا وسياسيا ومن طبيعة عملهن كمدرسة او مديرة مدرسة او رئيسة جمعية او تطوعهن في املؤسسات القاعدية
والنسوية في القرية /البلدة شكل لديهن عالقات ايجابية .واجاب عدد منهن ان حب العمل التطوعي واالجتماعي
والميانهن في ضرورة مشاركة املرأة في احلياة السياسية واجملتمعية ،وجزء من املسؤولية الوطنية دفعهن للمشاركة.
والبعض قناعتهن بحقوق النساء واهمية دورها والتي هي مهمشة في قريتها دفعهن نحو املشاركة لتحسني وضع املراة
والوقوف على قضاياهن وكذلك اجملتمع ككل ،حيث يعتبرن انفسهن حلقة وصل بني اجمللس والنساء .مما مت طرحه يبني
اهمية الراس مال االجتماعي للنساء في تعزيزهن في مواقع صنع القرار وهذا االمر توافق مع دراسة معهد دراسات
املراة ( )2013التي بينت اهمية الراس مال االجتماعي الذي يعزز مشاركة الفرد ودعمه في الوصول الى مواقع سياسية.
وانفردت احدى العضوات ( سيلة احلارثية) باالجابة انها فازت بالتزكية ،فال يوجد لديها أي دافع وال أي هدف ،في حني
بينت اخرى ان االهل واحلزب دعمها لترشح نفسها.
دور النساء العضوات في اجمللس وانخراطهن في اللجان اخلاصة وترأسها للجان:

يتطلب من الهيئات احمللية القيام بتشكيل جلان تخصصية لتقف على التطوير واملتابعة وفق مسئوليات الهيئات احمللية،
وقد بينت الدراسات ان غالبية الهيئات لديها جلان تطويرية او قطاعية ،وتشارك بها النساء اال ان رئاستها تكون في
الغالب لالعضاء الرجال ،وخاصة املرتبطة بالتخطيط والتطوير واملشاريع واملوازنات ،وقد تراس النساء جلان املراة،
التعليم ،الصحة .اي هناك تنميط للنساء العضوات بان ياخذن املهام الرعائية والتي هي امتداد لدورها في البيت ،فال
يروها انها تستطيع ان تكون في مجال القيادة والتخطيط وهذا مرتبط بتقسيمات العمل ما بني الرجال والنساء وفق
ثقافة اجملتمع وهذا ما طرحته االدبيات اخملتلفة ومنها دراسة عودة ( )2014عن العضوات في اجملالس احمللية وصنع
القرار.
كما تبني ايضا ان ما نسبته  %90من الهيئات احمللية قيد الدراسة يوجد بها جلان مختلفة مبا فيها جلنة للمراة باستثناء
هيئة واحدة (بيت عور التحتا) حيث ال توجد اي جلنة فيها وكذلك اليامون ال يوجد بها جلنة خاصة باملراة حيث عينت
العضوة حديثا ، 15وفي اغلبية التجمعات تقود العضوات جلنة املراة او اللجان الثقافية واالجتماعية وفي ذات الوقت
هي عضوة في جلان اخرى غير تقليدية مثل املالية والتخطيط .وانفردت عضوة مجلس بروقني بتراسها اللجنة املالية.
اما سيلة احلارثية فالعضوة التي مت مقابلتها في البيت ال تاتي الى اجمللس وال تعرف بوجود جلان سوى جلنة املراة وهي
موجودة فيها لكن ال يوجد دور فعال لها.
جتربة عمل العضوات في اجمللس:
اعربت غالبية العضوات وفق املقابالت ان جتربتهن ناجحة وهن يفتخرن بها ،وجهودهن التي يبذلنها جتد االستحسان
والتقدير من قبل اجملتمع احمللي .فهن يقمن بادوارهن كعضوات منتخبات والتي تتمثل ب
•حضور االجتماعات بشكل دائم واملشاركة بالنقاش وابداء الراي في شؤون البلد
•نقل واقع املرأة وطرح مبادرات لتحسني وضع املرأة وتعزيز وجودها
•حلقة وصل بني نساء اجملتمع واجمللس لطرح مشاكلهن ونقاشها وايجاد حلول
•املطالبة بحقوق النساء واحتياجاتهن في املشاريع التطويرية للبلدة
•املساهمة بفعالية باالجنازات التي حققها اجمللس ومت طرح امثلة من قبل عضوة مجلس بيت سيرا منها فتح اماكن
ترفيهية للنساء ،باالضافة الى توفير طبيبة نسائية لفحص النساء في القرية وعمل جمعية تعاونية تربوية للنساء
كبار السن (سميرة عنقاوي.) 2014/8/5،
وقد اشارت احالم نواصرة من مجلس فحمة على ان جتربتها في اجمللس اغنتها وادخلتها الى احلياة السياسية وفي
موقع متقدم في حزبها حيث افسحت لها التجربة ان اشارك في اقليم فتح كعضوة وهو مستوى اعلى في نظرها
15
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حل مجلس اليوم بسبب قضية فساد اكتشفتها عضوة في اجمللس ومت تعيني اعضاء جدد مبا فيهم العضوة التي مت مقابلتها قيد الدراسة
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( .)2014/8/6اما نهلة ناصر من مجلس قروي صفا تصف التجربة بانها مشجعة وتشجع النساء لدخولها فبينت ذلك
مبا قالت «اشجع أي امراة أن تدخل هذه التجربة حيث اعطتني ثقة بنفسي ودعم كبير في حياتي ،وانا نشيطة جدا ومع
ان وجودي واحدة بني عدة رجال ولكن يسمع رأيي وهناك دعم من اعضاء اجمللس لي ،وقمت بجلب اكتر من مشروع
للبلدة»( .)2014/8/9وباملقابل هنالك عضوة من بني العضوات ال حتضر االجتماعات وليس لديها أي دور يذكر حيث
قالت»جوزي بروح عني على اجتماعات اجمللس وانا بروحش» (.سيلة احلارثية).
رغم ان التجربة غنية وناجحة من وجهة نظر اغلبيتهن اال ان الصعوبات الي تواجهن عديدة وقد متحورت في الضغوط
العائلية واجملتمعية  ،وبعض الظروف االسستثنائية لبعض اجملالس مثل الظرف املالي الصعب جمللس بني حارث وقلة
التمويل له ،ومجلس اليامون الذي شهد فسادا ماليا فيه.

الدعم والتشجيع الذي تتلقاه العضوات في اجملالس:

حتظى غالبية العضوات بالدعم والتشجيع والذي ياتي من اكثر من مصدر ،حيث اتفقت االغلبية في اجابتهن ان الدعم
االكبر ياتي من العائلة والزوج واالوالد وكذلك من اجمللس واعضائه فهم مصدر دعم ومساندة وتشجيع للدور الذي يقمن
به كعضوات ما يتيح من فرصه للعمل واحلضور واالخذ بالراي ،وال يقل دعم اجملتمع احمللي اهمية عما سبق ،حيث
ان عالقاتهن وحضورهن االجتماعي والطوعي وجدنه وهن عضوات بحكم التواصل اجلماهيري كعضوات وناشطات
وعامالت يزيد من مصادر الدعم لديهن ويجدنه في الشكر والتقدير واللجوء اليهن .وبعض العضوات اشرن الى مصادر
دعم اخرى مثل احلزب فهو يشكل مصدر دعم لهن مثل عضوات صفا واليامون وفحمة .وانفردت عضوة واحدة بانه ال
يوجد مصدر دعم لها من العائلة او اجملتمع او غيره.
تقول فاطمة بدران ( )2014/8/5عضوة مجلس بيت عور التحتا والتي ترشحت للمرة الثانية « هناك تشجيع من االهل
وخاصة عند ترشحي للمرة االولى النها كانت انتخابات وكان هناك تشجيع من الزوج واالوالد وسيدات القرية والني
كنت معلمة وجدت تشجيع قوي لتمثيل املرأة في الهيئة احمللية .أما في التجربة الثانية لم اكن ارغب في املشاركة وهذا
بسبب رغبتي في افساح اجملال للنساء االصغر سنا ولكن كثير من الناس شجعوني العادة التجربة وبناءا على رغبتهم
اعدت التجربة مرة ثانية وعدت للترشح» .ما تقوله هو مدلول على تقدير اجملتمع لها واعتباره كمصدر داعم للترشح
والفوز مرة اخرى.
مما ال شك فيه ان التجربة الناجحة ومصادر الدعم املتوفرة للعضوات ومنها اجملتمع احمللي لهو مؤشر لقبولهن في
اجمللس من قبل اجملتمع احمللي وهذا ما اكدته العضوات وقد ساهمن بجهدن وبشخصيتهن واعمالهن ان يفرضن
انفسهن مما ساهم في دعم تواجدهن على االخرين وفرض تقبلهن من قبل افرد اجملتمع.

دور النساء في احلياة السياسية واجملتمعية في التجمع:

عند سؤال العضوات حول تقييمهن لدور النساء في جتمعاتهن في احلياة السياسية واجملتمعية فانقسمت االجابات
ما بني ضعيفة نسبيا او انها تشارك وهي في تقدم باملشاركة ،وتعزى من اجابت ان املشاركة السياسية للمراة ضعيفة
لالسباب االجتماعية واالقتصادية التي تعيشها النساء ،اما من رأت ان املراة تشارك وهناك تطور وذلك من خالل اقبال
النساء على حضور ورشات العمل والندوات ودورات تعلم احلرف واالشغال اليدوية واالستفادة منها كما اصبح لها
مشاركة سياسية في املناسبات الوطنية وعملية االنتخاب والترشيح بالرغم من ان عملية االنتخاب في بعض التجمعات
تكون مقيدة من قبل الزوج او االب وغير اختيارية ولكنها تشارك .وايضا يعود تقدم املرأة ومشاركتها لنسبة التعليم
املتزايدة  ،وزيادة وعي النساء حلقوقهن وأهمية دورهن ومشاركتهن في العملية االنتخابية واحلياة اجملتمعية.
مبادرات اجمللس لتعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية في التجمع:

افادت غالبية العضوات في مقابلتهن انه يوجد مبادرات لتعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية وجزء منها متواضع
وجزء مرتبط بتوفر االمكانات والتمويل للقيام مبشاريع ومبادرات .البعض منهن اشرن بان قضايا النساء ونشاطاتهن
هي من اولويات عمل ودعم اجمللس .وبعض اجملالس تقوم بالتنسق مع مؤسسات وجمعيات من خارج التجمع لعقد
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دورات تدريب وورشات توعوية وتثقيفة حلقوق النساء وغيرها من املوضوعات .وهناك بعض املشاريع الصغيرة للنساء
تقودها اجملالس لدعم النشاطات النسوية الصغيرة في اجلمعيات.

املبادرات التي تقودها العضوات لتعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية:

تراوحت االجابات حول املبادرات في اجتاهيني :االول يوجد مبادرات وتقودها النساء وهي متعددة ،والثاني ال يوجد
مبادرات .ومن املبادرات التي تقودها النساء ما هو متعلق بالبنية التحتية مثل توفير اماكن ترفيه للنساء ،وتعاونية تربوية
لكبار السن ،ومنه ما له عالقة بتنمية قدراتها وزيادة وعيها عبر التنسيق مع املؤسسات واجلمعيات لعقد دورات تدريب
في احلقوق والقوانني التي تخص النساء وتعزز من مشاركتها السياسية واجملتمعية ،ومنها ايضا قيادة مبادرات مخيمات
صيفية للطلبة وفتح مركز خدمات لطالب اجلامعات وهو مخصص للنساء للعمل فيه .وتصطدم العضوات احيانا بقلة
االمكانيات والتمويل للمبادرت لذا فهي تسعى دائما اليجاد التمويل او التنسيق مع املؤسسات املهتمة بذلك.
 .باملعيقات التي تواجه العضوات في اداء ادوراهن:

من حتليل املقابالت مت الوصول الى عدد من املعيقات ،وكانت كما يلي :
•باالجماع اعتبرت الثقافة الذكورية وسيطرة الرجل أي حتكم الرجل في حترك املرأة وخروجها معيقا رئيسيا.
•وفي املرتبة الثانية العادات والتقاليد ونظرة اجملتمع خلروجها.
•التوفيق بني العمل واالسرة والدور كعضوة ( تداخل االدوار االجنابية واالنتاجية واجملتمعية).
•ال يوجد دعم مؤسساتي حكومي.
•حاليا الوضع السياسي القائم ادى الي ايقاف بعض االعمال والنشاطات.16
•صعوبة كسب ثقة الناس وخاصة بعد قضية الفساد في بلدية ( اليامون) كمثال.
•قلة التمويل للمجالس احمللية وضعف البنية التحتية فيها لدعم مشاريع نسوية.
•عدم مساندة العضوات لبعضهن احيانا ( حيث تتغيب العضوة الثانية عن االجتماعات) وقد ظهرت في بعض
التجمعات مثل خربثا بني حارث وصفا.
•مشاكل فنية كصعوبة استخدام احلاسوب وفتح عالقات خارجية وعامة.
•صعوبة في اقناع النساء حلضور الورشات اخملتلفة او احلضور بالوقت احملدد.
•البعض (قليل) يعارض وجود عضوات ويراهن انهن تكملة عدد.
•الوضع االقتصادي لالسر والبطالة.

املعيقات التي تواجه النساء في التجمع في املشاركة السياسية واجملتمعية:

•الوضع االجتماعي ،العادات والتقاليد التي حتد من حترك النساء.
•عدم وعي النساء في اهمية انخراطها في العمل االجتماعي والسياسي.
•منع من االهل في املشاركة السياسية واجملتمعية.
•الزواج املبكر املنتشر في التجمعات.
•عدم رغبة النساء انفسهن باملشاركة وانطوائهن على انفسهن وانشغالها بالبيت.
•ينظر اجملتمع ومنهن النساء ان الورش او التدريب او االنخراط باي عمل تطوعي او مجتمعي او كعضوة في اجمللس
يجب ان يكون له مردود مالي.
•عدم القناعة بالعمل التطوعي.
•عند عقد االجتماعات العامة للمجلس ال يتم دعوة النساء.
•التكرار اململ للورش التثقيفية والتدريبات ،وعدم وجود مواضيع جديدة.
•ال يوجد مقر دائم للنساء لتجمعهن في معظم التجمعات وهذا يضعف ترابطهن.

16
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احلرب على غزة حيث متت املقابالت خالل هذه الفترة
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الفرص املتاحة والقابل استثمارها لتعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية:

•اخلروج من االطار التدريبي الى االطار العملي.
•متكني النساء اقتصاديا وبالتالي يستطعن التفكير باحلياة السياسية واجملتمعة.
•استغالل الطاقة البشرية الكبيرة من النساء املتعلمات والراغبات في املشاركة ،واستثمار النساء القياديات لتفعيل
النساء االخر.
•العمل على استقاللية اجلمعيات ومنع السماح لها بان تكون عائلية او حزبية.
•اقامة مشاريع مدرة للدخل حتى لو كانت صغيرة وتشبيك مع مؤسسات أخرى.
•استغالل االماكن الغير مستغلة لتاسيس جمعيات الفادة النساء ماديا.
•استغالل االماكن الفارغة لفتح نوادي خاصة بالنساء.
•توجيه النساء لالستفادة من اخلدمات التي تقدمها املؤسسات واجلمعيات.
•تكثيف الدورات التثقيفية للنساء والرجال.

 .جاملبادرات التي ميكن القيام بها لتعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية في التجمع:

•تشجيع العمل الطوعي وشرحه وبيان اهدافه.
•الدخول الى املدارس واستهداف املنهاج الفلسطيني.
•وجود وتفاعل املؤسسات القاعدية على ارض الواقع.
•انشاء مقرات للنساء ونوادي رياضية.
•االستماع ملطالب النساء واشراكهن في حتديد االحتياج اجملتمعي ،وتقدمي مشاريع مدرة للدخل لهن.
•تكثيف الورشات التوعوية والتثقيفية للنساء والرجال لتعريفهم بحقوق النساء واهمية مشاركتهم السياسية
واجملتمعية.
•تأمني وفتح حضانات لالطفال ليسهل عملية خروج النساء للمشاركة السياسية واجملتمعية.
•التمكني االقتصادي للنساء وحتسني وضعها من خالل مشاريع لها مردود مادي.
•تنمية روح املصلحة اجملتمعية وليست الشخصية.
•تغيير االفكار السائدة عن الورشات التي تراها بعض النساء من خالل املنفعة املادية فقط.
اجلزء الرابع :املنظور السياسي املتنوع والنسوي لواقع مشاركة املرأة من موقع اتخاذ وصناعة القرار -مقابالت شبه
منتظمة معمقة مع شخصيات ناشطة سياسيا واجتماعيا
عينة الدراسة :مت مقابلة  13شخص (  10نساء و 3رجال) من الناشطني/ات سياسيا واجتماعيا لتشمل التنوع في
التوجهات السياسية وشملت من هم في اجتاه فتح ،اجلبهه الشعبية ،اجلبهة الدميقراطية ،فدا  ،حزب الشعب  ،حماس
واجلهاد االسالمي .والتنوع في اخلبرات السياسية فشملت اعضاء مجلس تشريعي عدد  ،3اعضاء اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير عدد  ،2االطر النسوية ( ،)2طاقم شؤون املراة ( ،)1االحتادالعام للمراة الفلسطينية ( ،)3االطر النسوية
( ،)3احزاب سياسية ( )7وزارة (.)1
لقد مت مقابلة مجموعة من الناشطني/ات سياسيا واجتماعيا بهدف التعمق بواقع مشاركة املراة السياسية واجملتمعية
العامة من منظور سياسي متنوع ونسوي ومن موقع اتخاذ القرار واملشاركة في صنعه سواء في السياسية الرسمية او
الغير رسمية ،ولهذا اخلصوص مت التوجه اليهم مبقابالت معمقة شبة منتظمة للتعرف على طبيعة تقييمهم ملشاركة
املراة السياسية على الصعيد العام وعلى صعيد اجملتمعات احمللية ،وجهود مؤسساتهم /احزابهم /واطرهم في تعزيز
مشاركة املراة السياسية والعامة ،واملعوقات التي تواجهها والفرص التي ميكن اقتناصها ،واملبادرات الواجب القيام بها
للنهوض بواقع مشاركة املراة السياسية والعامة.
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 .أمستوى مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية في فلسطني:
حول تقييمهم ملستوى مشاركة املراة السياسية والعامة في فلسطني وعبر االجابات املتحصلة جند انه كان هناك شمولية
في الفهم ملشاركة املراة السياسية وطرح ملظاهر هذه املشاركة عبر التطرق الى النضال الوطني واحلقوقي والقانوني
واالجتماعي .فقد مت التطرق لدور املراة ومشاركتها في املواقع القيادية الرسمية ومواقع صنع القرار مثل اجمللس
التشريعي والوزارات واألحزاب السياسية ومنظمة التحرير الفلسطينية ،وأيضا مت التطرق الى مشاركة املراة في العمل
وفي األسرة وفي االطر اجلماهيرية النسائية واملؤسسات القاعدية  ،وأيضا مت التركيز في املداخالت على اهمية
تعليم املراة واملستوى الذي وصلت اليه والفرص التي اتيحت لها والتي سجلت نسبا اعلى في التعليم والتفوق ( املدارس
واجلامعات) احيانا عن الذكور.
ومن ناحية أخرى  ،فان املقابالت أشارت الى مشاركة النساء في النضال الوطني الفلسطيني ،حيث عدد كبير من
النساء مت اعتقالهن واستشهادهن ،ومشاركة النساء في النضال الفلسطيني مختلفة األشكال ،فاستشهدن واعتقلن
وشاركن باملظاهرات واملسيرات واالحتجاجات ،وترأسن األسر وكن املعيالت خالل فترة غياب األزواج بسبب االعتقال
او االستشهاد .واجمع اجلميع انه بالرغم من هذه املشاركة والتضحيات التي قدمتها النساء عبر نضاالت الشعب
الفلسطيني اال ان مستوى متثيلهن في مواقع صنع القرار لم يصل الى املستوى املطلوب وال يليق بحجم التضحيات التي
قدمتها النساء وهذا اتفق مع دراسة نزال حيث اشارت ان املراة الفلسطينية خاضت النضال الى جانب الرجال وعند
نشوء السلطة ومرحلة التحرر لم جتنى ثماره (.)2006
كما ان غالبية من مت مقابلتهم/هن اشاروا الى ان مراحل نضال املراة الفلسطينية تفاوتت على مدار التاريخ الفلسطيني،
ففي أحيان كانت مشاركة النساء بارزة مثل سنوات السبعينات التي شهدت عمل سياسي سري وأيضا مشاركتها في
الثمانينات في االنتفاضة االولى التي كان اوج عملها وفي االنتفاضة الثانية بشكل اقل ،وفي فترات أخرى حصل تراجع
وانحسار ملشاركة املراة السياسية.
ومت تبيان اجلهود التي تبذل من أجل زيادة متثيل النساء بنسبة اكبر في املواقع الرسمية مثل اللجوء لنظام الكوتا
بحيث تصبح مشاركة النساء  %30بدل  %20في اجمللس التشريعي وهناك العديد من حمالت الضغط واملناصرة من
أجل حتقيق هذه النسبة وزيادة متثيل النساء بنسبة أكبر في األطر الرسمية السياسية االخرى .ومن اجلدير ذكره ،أنه
كان هناك رضا من البعض حول مشاركة النساء السياسية ،وأخريات في املقابالت أيدوا أن مشاركة املراة في احلياة
السياسية وانها ما زالت دون احلد املطلوب .ومت التنبيه الى معوقات محدودية مشاركة النساء السياسية وكان ابرزها
االضهاد القومي الذكوري .وكذلك مت احلديث على دور األحزاب والتي من املفترض أن تعمل سويا مع النساء من أجل
زيادة متثيلهن في املواقع القيادية ،ال أن تتعامل معهن «كجند احتياط» .واتفقت الغالبية على عدد من املؤشرات ايجابية
والتي تظهر بان املراة الفلسطينية احرزت تقدما واضحا على صعيد املشاركة السياسية والعامة ومنها:
•االمينة العامة حلزب فدا هي امراة وقد دعمها تنظيمها.
•ومن التطورات الهامة كان عضوية السيده حنان عشراوي للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير منذ العام .2010
•تقلد املراة الفلسطينية ملناصب غير تقليدية كاحملافظ  ،رئيس جهاز املركز االحصائي ورئيس سوق املال.
•استالم املرأة الفلسطينية لعدة حقائب وزارية ،كوزيرة شؤون املراة ،وزيرة التربية والتعليم وغيرهن.
•وجود  17امراة في اجمللس التشريعي.
ولكن بنفس الوقت أشاروا الى وجود عدد من الثغرات ومنها:
•التغيب الواضح للمرأة الفسطينية عن القرار الوطني السياسي في منظمة التحرير.
•خلو النساء كعضوات في اللجان التي شكلت للمصاحلة الوطنية وجلنة تفعيل منظمة التحرير.
•خلو النساء كعضوات في جلان احلريات العامة.
دوركم /او دور اجلهة التي متثلوها (حزب ،وزارة  ،اطار نسوي ،احتاد ،نقابة..الخ) في تعزيز مشاركة املرأة السياسية
واجملتمعية :
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ان غالبية من مت مقابلتهم لهم اجتاه سياسي وانخراط حزبي فكان احلديث اوال عن احلزب الذي ينتموا اليه او يؤازروه
ودوره في تعزيز مشاركة املراة السياسية والعامة وفق االتي:
لقد أولت األحزاب السياسية أهمية الى مشاركة املراة السياسية في أدبياتها ووثائقها ،ولكن لم يعكس هذا االهتمام
بشكل واضح في متثيل النساء ،فاألحزاب اخملتلفة أكدت على أهمية املساواة بني املراة والرجل ،ولكن الواقع مختلف،
فمثال ذكرت احدى املشاركات أن األحزاب مؤمنة بخطاب املساواة ،ولكن على أرض الواقع فانه ما زال ينظر الى املرأة
على أنها ضعيفة وليس باستطاعتها القيام بكافة املهمات احلزبية ،وكان هذا الطرح االبرز لدى من مثلن االجتاهات
االسالمية .كما ان األحزاب السياسية ال تريد افساح اجملال للمرأة ألنه هذا االفساح يعمل على تغيير الهرم السياسي.
فذكرت احدى املشاركات «ان النظام الداخلي في اجلبهة الشعبية ينص على السلوك وان على كل رفيق االلتزام مبعايير
املساواة ،فعلى املستوى النظري التساوي قائم ولكن في العملي هناك فجوة وهوة كبير بني النظري والتطبيقي ،وخاصة
نسبة النساء بني صفوف القيادة اقل من النصف وما زال هناك شوط كبير لتحسني املساواة النظرية ،فاجلبهة لديها
ذكورية بالرغم من يساريتهم»(ختام السعافني)2014/8/10،
وفي مقابلة مع منى اخلليلي (عضو في حركة فتح) اشارت «ان فتح تنظيم جماهيري واسع اعط املرأة من البداية حقها
ودورها ،وهناك دور واضح وظاهر لها ،كما ان هناك برامج تعنى بحقوق املرأة الفلسطينية بفتح .اال ان هناك فرق واضح
بني االعتقاد النظري والتطبيقي للتوجه» (.)2014/8/10
وذكر جمال محيسن( عضو اللجنة املركزية حلركة فتح) «أنه في املواقع القيادية في حركة فتح ،اجملال واسع امام املراة
وذلك من اجل ان تصل الى املواقع القيادية وفي حال انها لم تفوز فانه يتم تطبيق نظام الكوتا» (.)2014/8/18
مرمي صالح اشارت انه «يوجد عدة نساء في حزب احلركة االسالمية حماس ،ووجدن دائما في اطار جماهيري
وكانت النساء في املكتب السياسي للحركة مثل جميلة الشنطي وام نضال فرحات وكان لهن دور في صنع القرار» (
.)2014/8/10
وتشير القيادية في اجلبهة الدميقراطية نهاية محمد «ان اجلبهة الدميقراطية تدعم وجود النساء فيه ،وقد اخذت
بيدها واعتمدت عليها وخولتها الن تكون امينة اقليم سوريا .17وقد راعى التنظيم متثيل النساء فيه ولكن اخذ النساء
مواقع ال ينفي التطور»(.)2014/8/12
وانفرد حزب فدا الدميقراطي بان تكون امينة احلزب امراة وهي السيدة زهيره كمال حيث ب ّينت دور احلزب في تعزيز
مشاركة املراة السياسية من خالل اعطاء او منح الكوتا في احلزب تصل الى  % 40للنساء ودعم البرامج التطويرية
وتأهيل النساء عبر العمل النسوي واعطاء دورات سياسية للمرأة من خالل الشباب وترشيح نساء من اجل وجودهم في
مؤمترات ووفود واخذ وجودها دائما في عني االعتبار».)2014/8/20 (.
وعلى مستوى القيادة الوطنية واجتماعات القيادة الفلسطينية (م.ت.ف) النساء مقصية منها ،فمثال د .حنان عشرواي
منذ ثالث سنوات فقط اصبحت عضو جلنة مركزية ،وفي اللجنة متايز كبير بني عدد الرجال والنساء ،فمقابل 60
رجل يوجد  3نساء فقط في منظمة التحرير الفلسطينية .وذكر حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير
الفلسطينية «انه في مؤسسات منظمة التحرير يتم اللجوء الى التعيني وليس الى االنتخاب وبالتالي العمل جاري للضغط
باجتاه تعيني عدد أكبر من النساء في أطر منظمة التحرير الفلسطينية» (.)2014/8/20
وبخصوص دور التشريعي في تعزيز مشاركة املراة السياسية «فان وجودها مثاال على املشاركة السياسية الفاعلة ،اال
ان تعطله افقد فرص لتعزيز مشاركة املراة السياسية ولن استطيع تقييم جتربتي بسبب تعطله وعدم اعطاء الفرصه لنا
ملعرفة النجاحات واالخفاقات « تقول خالدة جرار عضو اجمللس التشريعي عن جتربة عملها كعضو تشريعي .واتفقت
معها مرمي صالح عضو مجلس تشريعي عن حركة حماس حيث افادت «ان تعطيل اجمللس التشريعي افقدنا الكثير من
الفرص لتفعيل وخلق قوانني النصاف املرأة ( .)2014/8/10اما مهيب عواد عضو اجمللس التشريعي وافقهن الراي في
ان تعطل التشريعي فوت العديبد من فرص نحو قوانني ميكن حتقيقها وتكون منصفة للنساء .ففي اطار الضغط لتعديل
17
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القوانني عملت النساء حمالت ضغط لتغيير التشريعات الفلسطينية وقوانني مثل قانون العقوبات واالحوال الشخصية
ولعبت دورا في الضغط على احلكومة لتبني اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد املراة (سيداو).
اما على صعيد االحتاد العام للمراة الفلسطينية الذي يضم االطر النسائية فتحدثت ممثالت عن االحتاد العام للمراة
الفلسطينية (منى اخلليلي ،نهاية محمد) عن اجلهود التي يعمل عليها االحتاد بهدف تفعيل حقوق املرأة من خالل :
•توسيع القاعدة اجلماهيرية لضم اكبر عدد ممكن من النساء من خالل الوصول اليهن في مواقع عملهن او سكنهن.
•تفعيل االلية السياسية لتنظيم املرأة الفلسطينية بصرف النظر عن تشكلها احلزبي او التنظيمي ولذلك بالتوجه
الى كل النساء لتأطيرهن في هيئات نسوية في اخمليمات والقرى واحياء املدن لينتخنب قيادتهن في املواقع ويشاركن
في النشاطات.
•تعزيز دور النساء في اجملالس احمللية بالتسجيل والترشيح واالقتراع واملشاركه وزيادة عضوية املرأة في السجل
االنتخابي وفي االنتخاب.
•تطوير وترسيخ حقوق املرأة فنظام الكوتة كان اول مبادرات االحتاد.
•مراجعة ومراقبة االنظمة الداخلية لالحزاب من منظور النوع االجتماعي.
•التوقيع على ميثاق شرف النضمام النساء بنسبة  %30في اجملالس احمللية وان يكون للنساء نصيب من الرئاسة.
•العمل باجتاه تغيير املفاهيم االجتماعية داخل اجملتمع.
وعن االطر اجلماهيرية ودورها فاشارت خالدة جرار عن جهود اجلبهة الشعبية التي تومن باملساواة وعلى مستوى النضال
اجملتمعي «كانت اجلبهة فاعلة والتقطت احتياج النساء ،وعبر امتدادها الشعبي من خالل احتاد الطالب واالطر النسوية
كان لها فاعلية واسعة .ولكن يوجد تراجع عند جميع االطر احلزبية بسبب اوسلو ومنها اجلبهة الشعبية»(.)2014/8/12
«وبشكل عام غالبية االطر اجلماهيرية النسائية والتي تشكلت في اوقات متقاربة من حضن الفصائل الفلسطينية
ما بني نهاية السبيعينات وبداية الثمانينات مزجت بني العمل الوطني واالجتماعي ووصلت الى مواقع في االرياف
واخمليمات ولبت احتياجات النساء والطالب وتامني احتياجات الفقيرات واملهمشات ونشطت وبرز دورها في االنتفاضة
االولى واستمر عطائها ولكن تاثرت مبتغيرات ومنها اتفاق اوسلو وتشكل منظمات اهلية نسوية في هذه الفترة وبقدوم
السلطة خرجت كوادر منها للمنظمات االهلية وللقطاع احلكومي ،واغلبيتها لها فروع مختلفة وتنشط حاليا في برامج
التثقيف والتوعية والتدريب وحتسني مستوى معيشة النساء عبر مشاريع مدرة للدخل .واستطاعت االطر عبر متكني
النساء ان تخرج قياديات مجتمعيات برزن في مواقعهن ودخلن اجملالس البلدية والقروية» وفق ما افادت ربيحة ذياب
( )2014/7/22وتقريبا تتشابه هذه االطر في عملها االجتماعي وان يختلفن سياسيا 18.اما فيما يتعلق باطر احلركات
االسالمية كحماس واجلهاد االسالمي فتم االشارة ان النساء هن ينشطن بالتكافل االجتماعي وفق الطريقة االسالمية.
وذكرت عطاف عليان انه «مت انشاء جمعيه النقاء النسائية االسالمية التي تهتم باملرأة بجميع اجلوانب عالجية تعليمية
دورات تثقيفية توعوية وعمل رحالت تعليمية وترفيهية دينية ،وطرحها للتثقيف قائم على اسس دينية وليس كطرح
املؤسسات النسوية (. 19 )2014/7/26
اما على صعيد املؤسسات النسوية فتجربة طاقم شؤون املراة برزت منذ بدايات عملية التفاوض الوسلو وذلك عبر
تشكيل اللجان الفنية والتي سجلت الحقا كمؤساسات اهلية .وحتدثت نهلة قورة رئيسة الهيئة االدارية لطاقم شؤون
املرأة عن جهود الطاقم في تعزيز مشاركة املراة السياسية «لقد ساهم الطاقم ومنذ وجود السلطة في تعيني النساء في
اجملالس احمللية والبلدية ورغم اني ضد التعيني لكن تدخل الطاقم مع وزارة احلكم احمللي لتعيني نساء ساهم في زيادة
مشاركتهن السياسية على املستوى احمللي ،كما شهد عمل الطاقم ايضا املطالبة بتطبيق الكوتا النسائية بنسبة %20
للمجلس التشريعي والهيئات احمللية ،كما ينشط الطاقم بتوعية النساء وتثقيفهن بالقضايا السياسية والعامة اخملتلفة
وابراز صوتهن عبر االعالم واالعالم النسوي والعديد من البرامج التي تعزز مشاركة املراة السياسية «(.)2014/8/13
 18عبر عن دور االطر النسائية كل من ربيحة ذياب رئيسة احتاد جلان املراة للعمل االجتماعي ،ختام السغافني رئيسة جلان املراة الفلسطينية ،نهاية محمد عن احتاد جلان العمل
النسائي
 19من مت مقابلتهن وميثلن توجهات االمية كانت االجابة حول املوضوع باقتضاب ولم تتوفر معلومات كافية
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وفي املؤسسة التنفيذية افادت حنان امسيح ( )2014/7/22مدير عام وحدة النوع االجتماعي في وزارة احلكم احمللي
ان الوحدة قامت بجهود مختلفة خلدمة عضوات اجملالس احمللية ومنها :
•اقرار برنامج تدريبي حقيقي قادر على متكني املراة باملشاركة والعمل املدني واالجتماعي.
•تفعيل مشاركة النساء من خالل التعاون مع اجلمعيات واالحتادات.
•اصبح بالوزارة االدارة العامة للتوصية والرقابة وتراقب العضوات وترى كم تاخذ حقوقها.
•ايجاد دليل عمل سياسات متضمنة النوع االجتماعي.
•استراتيجية الوزارة متضمنة قضايا النوع االجتماعي.
•مراقبة موازنات الهيئات احمللية لتكون متحسسة للنوع االجتماعي.
 .بدور مشاركة النساء السياسية واجملتمعية على مستوى اجملتمعات احمللية:
أجمع املشاركون واملشاركات على أن نظام الكوتا اعطى مجاال للمراة أن تشارك في اجملتمعات احمللية سواء في اجملالس
البلدية اوالقروية ،بالرغم أن متثيل النساء ضمنه نظام الكوتا ،اال أن وصولهن الى هذه املواقع يعتبر تغيير ايجابي،
النخراط النساء القرويات في العمل النضالي واالجتماعي .فقد ساعد ذلك على زيادة ثقة الناس بهؤالء النساء كما انه
عزز من مشاركتهن اجملتمعية ووصولهن مواقع صنع القرار في الهيئات احمللية .وقد وصلن بعضهن الى موقع رئيس بلدية
أو رئيسة مجلس قروي .ولكن ما زال هناك بعض املعيقات التي متنع املراة من املشاركة السياسية الفاعلة ،ومت االشارة
الى أنه ال ميكن تعميم جتربة النساء بشكل واحد في كافة املدن والقرى على صعيد البلديات واجملالس القروية ،حيث
يوجد مناذج ناجحة لنساء عضوات فاعالت في هيئاتهن احمللية ،وهذا يدل على أنه يوجد تغيير ايجابي في التوجهات
اجملتمعية اجتاه مشاركة املراة السياسية واجملتمعية ،وقد اتفق هذا مع نتائج حتليل االستمارة الكمية للتجمعات احمللية
العشر الذي بني نسبة مرتفعة نوعا ما في تقبل اجملتمع احمللي لوجود العضوات ومشاركتهن السياسية في جتمعاتهن.
وباملقابل هناك عضوات في هيئات محلية غير فاعالت ووجودهن كعضوات في اجملالس البلدية أو القروية هو شكلي
وتتمة فقط لعدد األعضاء ،وكذلك فانهن غير فاعالت في عمل اجملالس واللجان التي يعملن بها ضمن اجمللس ،فما
زال عملهن في اجملالس هو امتداد ألدوارهن االجنابية ،وال يتم أخذ خصوصية االدوار التي يقمن بها بعني االعتبار حني
حتديد مواعيد عقد جلسات اجملالس او تقسيم املهام ،وفي أحيان كثيرة النساء عضوات اجملالس القروية ال يشاركن
في اجتماعات اجمللس ويتم االستعاضة عنهن مبشاركة الذكر (فرد من االسرة) ،وفي بعض االحيان يتم عقد جلسات
اجمللس في ساعات متاخرة مبا ال يتناسب مع العضوات.
وبالرغم من وصول النساء الى هذه املواقع اال انه ما زال اجملتمع ذكوري يحدد نسبة وشكل وتفاصيل مشاركة النساء،
وأشار بعض املشاركني/ات اال انه بالرغم من وجود املؤسسات النسوية الى أنه حني االنتخاب والترشيح فان هذه
املؤسسات ال تلعب دور داعم للمراة ،وباملقابل اجمع اجلميع أنه يوجد تغيير وأنه في املستقبل سوف يكون احلال أفضل،
واعتبر بعض املشاركني أن وجود ومتثيل النساء في اجملالس القروية هو مهم وخاصة في ظل تراجع وضعف املؤسسات
القاعدية في القرى« ،فالنساء يحاربن قبل واثناء وجودهن في اجملالس ،قبل ترشيحهن وبعد فوزهن» .وخالل االجابة
على هذا السؤال مت التطرق الى حتليل الدور الذي تقوم به املرأة عضوة اجمللس ،فتبني ان الدور الذي تقوم به املراة ليس
ملموس ويوجد تفاوت واضح بني املناطق ،مثال النساء العضوات في طولكرم وفي جنني ورام الله وضعهن افضل من
وضع النساء عضوات البلديات في اخلليل .ويتاثر عمل العضوات بعدم االستقاللية املالية والبيئة العشائرية والعائلية.
كما ان هناك نساء ابدعن ومتيزن ويعتبرن مناذج وأثبنت ذواتهن ،يوجد لديهن مجالس أحياء ومجالس مساندة ،بينما
هناك عضوات ال يكاد يلحظ مشاركتهن .وتبني ايضا وفق املقابالت انه عندما تأتي املراة من خلفية سياسية ومن
مؤسسات مجتمع مدني فان مشاركتها في الهيئة احمللية تكون أكثر فعالية.
بالرغم من تاكيد غالبية من مت مقابلتهم على اهمية الدور واهمية وجود النساء في الهيئات احمللية ومشاركتها في اتخاذ
القرار الذي يخص مجتمعها والشريحة التي متثلها جند اعتراضا من احد املشاركات جلملها وجهة نظر «انها ضد
املساواة وتقلدها ملناصب مساوية للرجال وفي القرآن الكرمي للرجل مثل حظ االنثيني اي انه ال يوجد مساواة وامنا ميكن
حتقيق العدالة من خالل اعطاءها احلق املفروض لها ضمن الشرع ولست مع مساواتها مع الرجل في املنصب واالجر
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واتخاذ القرار»( عطاف عليان)2014/7/26 ،
وباحملصلة نصل الى انه اذا اخذت املرأة موقع قيادي ال يعني ان املرأة اخذت فرصتها الكاملة فهي كعضو في مجلس
محلي او كرئيسة ال يعني ان النساء كافة قد اخذن فرصتهن وال يعني انهن اصبح اكثر متكينا في احلياة السياسية
واجملتمعية ،وعلى املرأة محليا ووطنياً مسؤولية كبيرة وجهد بارز في التقدم وفي الوصول الى مراكز صنع القرار والتأثير
في اجملتمع فاحلريه ال تعطى وامنا تنتزع وعلى املرأة العمل من أجل ذلك.
 .ججهود ودور كل اجلهات ذات العالقة (حكومية ،حزبية ،احتادات ونقابات) في تعزيز مشاركة املرأة السياسية
واجملتمعية :
1 .1احلكومة  :اجمع غالبية املشاركني واملشاركات ان للحكومة دورا مهم في تعزيز مشاركة املراة الفلسطينية مما
عزز دورها في احلياة السياسية والعامة وكان لها دور في وصول النساء الى مواقع قيادية كوزيرات مثال ،محافظ
وسفيرة وغيره ،كما كان للحكومة مساهمة عبر قراراتها وانضمامها الى االتفاقيات اخملتلفة مثل سيداو وقرار
 1325واعتبار وثيقة حقوق املراة الفلسطينية ،والتي بالتالي تخدم تطور املرأة الفلسطينية وتساهم في تقدمها.
باالضافة الى دور احلكومة في العمل على تعديل بعض بنود القوانني اجملحفة بحق النساء كقانون العقوبات (العذر
اخملفف) واقرار الكوتا بفعل ضغط احلركة النسوية وغيره اال ان الكثير من القوانني ما زالت عالقة وغير منصفة
للمراة .واشار البعض ان احلكومة وان لم يكن دعمها كافيا على االقل لم تقف امام احلركة واالطر النسوية،
واخرى اضافت «اعول عليها كثيرا وفي كافة اجملاالت لتفعيل دور املراة من خالل القوانني والسياسات وااللتزام
بوثيقة االستقالل والقانون االساسي ،فهي ليست معيق وامنا تتحمل قدر اكبر من املسئولية اجتاه قطاع املراة
(منى اخلليلي .)2014/8/10،وب ّين جمال محيسن ( )2014/8/16ان احلكومة او السلطة «هي منفتحة على
حقوق ودور املرأة وبالتالي دائما تتقدم القيادة بقوانني لصالح املرأة الفلسطينية وتتبنى وتتقدم بها املؤسسات
النسوية اخملتصة» .ومن جهة نظر اخرى انشاء وزارة خاصة بشؤون املراة ووضع خطط عبر قطاعية لتعزيز العدالة
واملساواة ومبصادقة احلكومة يعتبر اجنازا وجديرا بالتطبيق ،اضافة الى اصدار قرار لتعميم املوازنات املستجيبة
للنوع االجتماعي بقرار مجلس الوزراء ووحدات النوع االجتماعي في الوزارت هو اجناز بغض النظر عن التاثير
واملردود مما ذكر.
وبنفس الوقت كان هناك عدة انتقادات مت توجيهها لنطاق عمل احلكومة وكان ابرزها ما يلي:
•هي لم تعمل على ضمان احلقوق لكافة النساء وايصالهن في القطاع احلكومي بشكل عادل الى مواقع صنع القرار
والوظائف العليا وهناك قطاعات النساء موجودة فيها بكثرة لكن ليست في مواقع متقدمة كالصحة والتعليم.
•ما زال هناك تقصير في موازنتها وإستراتيجيتها وخطة عملها ال تأخذ بالنوع االجتماعي.
•انضمام احلكومة على مستوى االتفاقيات الدولية كسيداو ،ما زال نظريا والعمل عليه واقعيا محدود ولم يتم تعديل
القوانني بناء عليه.
•البعض وبشكل محدود انتقد نهج السلطة في العديد من املواقف حيث ال تدرس النهج او مصدر ثقافة اجملتمع
وعليه تقوم بتطبيق مناذج من اخلارج من خالل التعليم وغيرها من اجملاالت ال تناسب مع ثقافة الشعب الفلسطيني.
•والبعض نوه انه ليس للحكومة دور بارز في شؤون املرأة ولكن غالبا ما يبرز دورها في توفير الرواتب ملوظفي
احلكومة فقط.
•ان التناقض واضح ما بني النهج العلماني التقليدي واليساري في اعطاء التقييمات او النقد وبني النهج االسالمي
الذي ال يرى للحكومة دور واجناز وما مت حتقيقه كمؤشرات اعتبرت ليست مقاييس تقييم يعتمد عليها اال انه
باملقابل لم يكن هناك طرحا بديل.
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2 .2االحزاب السياسية  :اعتبر من مت مقابلتهم ان لالحزاب اهمية في تأطير النساء في النضال الوطني ،اال ان
االلتفات الى قضاياها االجتماعية او تعزيزها في مواقع قيادية داخل احزابها هو ليس بحجم العمل الذي خدمت
فيها املرأة فصيلها السياسي عبر التاريخ .فاملراة الفلسطينية انخرطت في كافة االحزاب العلمانية التقليدية،
واليسارية واالسالمية اال ان تواجدها في مواقع قيادية محدود وشهدت السنوات االخيرة لوعي املراة السياسي
ودورها مطالبات بتغيير الوضع في احزابهن وقد جتاوبت بعض االحزاب مثل فدا اما االحزاب االخرى لم تشهد
حركة تطوير ملحوظة .وابرز سمات االحزاب نحو مشاركة املراة السياسية:
•لعبت االحزاب اخملتلفة دور شعبي وكانت لها دور وجزء كبير على تعديل القوانني والتشريعات.
•قضايا املرأة ليست اولوية لكل االحزاب اال عند اخلجل واالصرار في الضغط عليها.
•يوجد نظرة عند االحزاب ان تواجد النساء في اجملال اجملتمعي وليس السياسي.
•والبعض اشار انه ال يوجد حزب يهمش دور املرأة ،ولكن الفرق اعطاء دور حقيقي او استخدامها بشكل صوري فقط
لالستقطاب.
وقدمت احدى املشاركات تصنيفا لتوجه االحزاب ورؤيتهم للمراة فبينت ان « التيار االسالمي كرس احلياة االسالمية،
واالصل انه « كل انسان حر في حياته» وقد فرضت القوانني ذات الطابع الديني على الكل وهي مشكلة في احلياة
الدميقراطية ،وبالرغم من ذلك كان له قدرة على تأطير النساء االسالميات وحشدهن ،ولكن لم يفتح احلوار امام
مساواة النساء .اما التيار العلماني اليميني» فتح» سع لتاطير الشعب الفلسطيني والنساء ،ولكن التفت متأخرا حلقوق
املرأة وهم يرفضون املساواة فمثال بعض عضوات فتح صوتن ضد الكوتة وقانون االحوال الشخصية ،في حني الكوتة
جنحت واألحوال الشخصية سقط .اما التيار العلماني اليساري في النظري جيد ولكن في العملي بحاجة الى جتنيد
قوة وطنية ،وعليهم ان ينتقدوا انفسهم فبعض الرجال في معترك املشاركة السياسية ولكن نسائهن غير متاح لهن ،وانا
احتدث هنا عن بعض االمثلة وليس بشكل عام ومعمم» (.ختام السعافني.) 2014/8/10،
وناقش ممن مت مقابلتهم بعض املبادرات القائمة او املطلوبة من االحزاب لتعزيز دور املراة داخل احلزب وكان ابرزها ما
يلي:
•يرى البعض ان تبدأ االحزاب بتطبيق نظام الكوتا على نفسها داخل احلزب والذي من شانه ان يخلق واقع جديد،
وان تعمل على ترشيح نساء من اعضائها وقت االنتخابات وتدعمهن لتصبح عملية متسلسلة تبدأ من احلزب
وتنطلق نحو املؤسسات اجملتمعية والتي تشكل صلة مهمة لوصول املرأة ملراتب حيوية.
•وبالضرورة تغيير الصورة النمطية للمراة والن االحزاب تعمل على قطاع الشباب والشابات يجب ان متلك برنامج
اجتماعي من شانه يطور الرؤيا احلقوقية للمراة من قبلهم نحو مستقبل اكثر اشراكا واحتراما للمراة وحلقوقها.
•مت االشارة من قبل نهلة قورة (طاقم شرون املراة) انه بهدف تعزيز مشاركة املراة مت توقيع اكثر من ميثاق شرف
مع االحزاب السياسية لتعزيز مشاركة املرأة داخل احلزب ودعمها وتقدمي التسهيالت للنساء داخل التنظيمات،
وهناك قبول عام لهذه املوائيق ولكن العبرة في التطبيق ،حيث الهوة بني الشعار والتطبيق ،وعلى االحزاب املساعده
في التاهيل والتمكني وتطوير قدرات املرأه القيادية والعملية والنظرية وما يتطلبه االمر ان تنص هذه االحزاب في
انظمتها ولوائحها الداخلية على كوتة معينة ومشجعة للنساء وزيادتها دائماً.
3 .3مؤسسات اجملتمع املدني مبا فيها املؤسسات النسويه االحتاد العام للمرأة الفلسطينية واالطر النسوية:
ملؤسسات اجملتمع املدني من منظمات اهلية واحتاد عام للمراة الفلسطينة واالطر النسائية الدور االول في تعزيز
مشاركة املراة في كل مجاالت احلياة ،كما ان للمؤسسات دور اساسي في االخذ بيد املرأة والضغط على احلكومة وفي
الرقابة على اداء السلطة .فمعظم اجنازات النضال النسوي برز من خالل هذه االحتادات واملؤسسات .كما ان ملؤسسات
اجملتمع املدني دور اساسي في تعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية من خالل اقامة الدورات والتدريبات والورش
التوعوية والتثقيفية للنساء لزيادة معرفتهن حول حقوقهن .كما لعبت مؤسسات اجملتمع املدني الدور االساسي في
املطالبة بالكوتا النسائية واحلصول عليها وهنالك حاليا مطالبة لرفعها الى  ،%30وهي تبذل جهدا للمطالبة بتعديل
القوانني لصالح النساء وتبني وثيقة االستقالل وحقوق املرأة الفلسطينية في العمل والتعليم والزواج  “ .ان احلاجز
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السياسي في قضايا املرأة لم يعد موجود من خالل االحتادات واالطر فقضايا املراة في كل االطر والتنظيمات يتم العمل
عليها في محاولة لتوحيد العمل والتطوير اجتاهها»»(نهاية محمد.)2014/8/12،
وقد قيم بعض من مت مقابلتهن عمل املؤسسات فتبني ان مجهود املؤسسات في السابق كان افضل ،حيث كان لها دور
قوي وفعال في االنتفاضة االولى والثانية ومع غياب السلطة لعبت هذه املؤسسات دور قوي جدا حيث عملت على توفير
رياض االطفال وتلبية احتياجات النساء والتعامل مع مشاكلهن اجملتمعية ،كما انها مزجت النضال الوطني باالجتماعي،
وشاركة في االنتفاضة بزخم وبشكل كبير وقامت على تشكيل اللجان اخملتلفة وكانت تعمل على االتصال والتواصل
وتعبئة اجلمهور الي نشاط ،اال ان االطر اجلماهيرية بعد السلطة خف دورها واصبح السائد البحث عن مناصب.
اما التمويل فكان محط انتقاد فاالن التمويل واملؤسسات الدولية لها اجندتها فقد تعاملت مع النساء كمشروع وخطة
عمل وابعدت مؤسسات اجملتمع املدني عن القاعدة الشعبية .ففي السابق كانت تلك املؤسسات تقدم مشاريع حقيقية
من منظور اخلدمة االجتماعية واالستقالل االقتصادي وبالتالي فسح اجملال لتعزيز مشاركة املرا الفلسطينية في احلياة
السياسية واستقاللية للقرار .فتشير احدى من مت مقابلتهن « ما صرف على النساء من أموال على ورش للعمل وحقوق
املرأة والعنف ضدها ،مبالغ طائلة جدا ،ولكنها لم تساهم في اية متكني اقتصادي ولهذا يجب العودة الى القاعدة
الشعبية ،والنهن قوة ميكن استثمارها وبحاجة الى قوة منظمة متفقة على برنامج واحد» .كما ان تشتت املؤسسات التي
تتوجه الى املرأة يعرقل التوجه والتنسيق وهذا يؤدي الى تكرار العمل ،وهذه قضية مركزية فكثير من املؤسسات تعمل
على تدريب ومتكني النساء ولكن نتائجها اقل مما هو مطلوب ،بحيث تكون نفس اجملموعة ونفس التدريب ،واطلق عليها
«القوة احملمولة».احياناً تتحرك من مؤسسه الى مؤسسه ومن برنامج الى برنامج وهي ذاتها مما يقلل الفائدة ويهدر
االمكانات واجلهود».
وهناك تذمر من املؤسسات التي ترضخ للتمويل املشروط ومت اعتبارها عامل قوي الضعاف القضية الفلسطينية ،وضياع
مجهود كبير لالسهام في نهضة املراة ،وهذا االمر ادى الى البعد عن املشاريع احلقيقية التي حتتاجها املراة الفلسطينية
بسبب فرض برامج محددة .كما اضاف من مت مقابلتهن ان هذه املؤسسات وباالخص من يعمل على نفس املشاريع دون
التخصص واملتابعة احلقيقية للنتائج ،مشاريعها ال تعد حقيقية وال تبحث عن متكني املرأة اقتصاديا كما كان في السابق،
وتغلب عليها روح املنافسة السلبية .وفي بعض االحيان اخفقت هذه املؤسسات خاصة مع برامج معينة فبعضها ليست
ضمن احتياج املراة الفلسطينية .وتبقى هنالك حاجة لتكامل اجلهود بني املؤسسات وعمل مشترك للضغط والتأثير على
صانعي القرار .واملطلوب ان تكون البرامج نابعة من الواقع احلقيقي للشعب الفلسطيني ،وان ال تكون اهداف املشاريع
والبرامج مسقطة من املانحني ،ويجب ان يتم حتيد أي اسقاطات اوامالءات من اخلارج.
اما من ميثلن االجتاه االسالمي اشرن ان املؤسسات االسالمية لم تكن متول من اخلارج وذلك لرفض سياستها العمل
ضمن هذا النطاق ،واعتمدت غالبا على التبرعات الذاتية واالسالمية احمللية ،وبالرغم من هذا فهم يقومون بدور كبير.
في حني ترى ان املؤسسات االخرى والتي تعتمد بعملها على التمويل اخلارجي بانها ضعيفة وتنتهج تكرار العمل من
تدريبات وورش وغيره وانها دائما جتعل من املراة منتهكة احلقوق ،فهناك اموال طائلة تصرف على النساء واملشاريع
واملالحظ عدم وجود أي تغيرات حقيقية مثل انشاء املدارس والعيادات ووجود متويل لتمكني النساء اقتصاديا .فاملؤسسة
احلقيقية من وجهة نظرهن ان تاخذ متويل حقيقي غير مشروط او ان تكون املؤسسة قائمة بتمويل ذاتي .ومنهم من
طالب باصالح املنظمات واالحتاد واالطر بتعزيز املمارسات الدميقراطية فتم الالشارة الى ان االحتاد العام للمرأة
الفلسطينية والهيئات النسوية لعبت دورها في تعزيز مشاركة املرأة في اجملتمع .ولكن يجب ان يكون هناك مزيد من
تعزيز احلياه الدميقراطية داخل هذه املؤسسات من خالل مشاركة اوسع للهيئات االدارية االطر واملؤسسات واجراء
االنتخابات الدورية لتثبيت اعطاء دور لالجيال الشابة.
4 .4النقابات /االحتادات:
أجمعت الشخصيات والتي مت مقابلتهم/هن على ضعف دور وعمل النقابات واالحتادات عموما ،وفي دعمها للمرأة
خصوصا .مع ان هناك وجود للمرأة في االحتادات والنقابات ،اال ان دورها وفعاليتها يعتمد على قوة شخصيتها وموقفها
وليس وفق نظام يساند دورها او يعززه .كما اكد الغالبية ان دور االحتادات والنقابات اساسي داخل اجملتمع اال ان
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وجود النساء فيها قليل ويضعف دورها في املواقع القيادية ،والبعض صرح ان املرأه في غياب تام عن بعض االحتادات
والنقابات ،مثل االحتاد العام للمعلمني بحيث ال يوجد عضوة واحدة باالمانة العامة .وينطبق االمر كذلك على النقابات
املهنية فهي موجودة في بعض املهن ولكن يغيب وجودها في هيئاتها االدارية كنقابة االطباء واملهندسني واحملاميني
والزراعيني وغيرهم.
ويصف من مت مقابلتهم من االحتادات ان لالحتادات تاريخيا دور قوي فقد كان لها قدميا الدور الرئيسي والعامل
االساسي للتأثير في الرأي العام الدولي والعربي لصالح قضيتنا وجتميع طاقات شعبنا كروافد تصب في تيار الثورة.
والنقابات واالحتادات كان لها دورها السياسي والذي يغلب املطلبي واختلف الواقع االن ليحيد السياسي ويبرز املطلبي
فهناك عدم انسجام ما بني السياسي واملطلبي .اما واقع النقابات االن فقد وصف بالفوقية واملرأة ليست ضمن اولوياتها
وال يتم االخذ بآراء النساء او حتى االلتفات لقضاياها .فليس للنقابات دور في حتسني شروط عمل النساء وحتى مبا
يتعلق بحقوقها العملية كساعات عمل واجور وبالتالي يطلب اعادة اعتبار لهذا اجملال النقابي واالحتادي واخراط النساء
وادماجهن بشكل اقوى .ومنهم من اشار انه ال يعتقد ان هنالك متثيل للمرأة ونشاط نقابي نسوي والهيئات االدارية ال
يوجد بها نساء وبشكل عام متثيلها ومشاركتها متدني وبالتالي دورها معنوي وليس فعلي .كما وصفت احلركة النقابية
بانها ضعيفة تبنت العمل املتساوي واالجر املتساوي واحلد االدنى لالجور والتأمينات االجتماعية والضمان االجتماعي
الذي تستفيد منه النساء الفقيرات في اجملتمع ،اال ان االجنازات محدودة .واحدى من مت مقابلته ب ّينت ان النقابات تقوم
بلقاءات وتدريبات ودراسات دون توصيات او أي مشاريع او برامج ميكن ان تقدم ناجت ،وهناك ضعف فهي تعمل مبفردها
دون مشاركة وتنسيق مع القطاعات االخرى.
5 .5املانحني واملؤسسات الدولية
اجمعت الغالبية ان التمويل هام لدعم استمرارية العمل وتدعيم حقوق املراة وتعزيز مشاركتها .اال ان اجتاهيني برزا
في املقابالت  :االجتاه االول راى تاثير التمويل سلبي فبوجهة نظر احداهن انها «خربت البلد» فهي تعمل وفق اجنداتها
اخلاصة وليس ضمن احتياج الشعب الفلسطيني ،اضافة ان بعضا منها مشروط بتوقيع وثيقة االرهاب مثل املساعدات
احلكومية االمريكية والذي هو تدجني في الوعي الشعبي الفلسطيني ووعي املؤسسات مما ادى الى ان يكون التمويل
ممكن اقتصاديا.
بعيد عن الواقع وعن احتياج النساء ،وال يوجد مشاريع حقيقية مدرة للدخل وذا طابع تنموي تطويري و ّ
ومت االشارة ايضا ،الى ان االطر النسوية في السبعينات والثمانينات عملت بشكل ممنهج وصحيح فهي لم تخضع الي
اجندة او معايير تفرض من اخلارج ،واليوم جند نخبة فلسطينية من املؤسسات الفلسطينية اغرقت بالتمويل وفقدت
الصلة الشعبية والقاعدية مع النساء واجملتمع احمللي .وبينت احداهن ان التمويل من املؤسسات الدولية واحلكومات له
تاثيرا سلبي على العمل االهلي الذي حوله عن القضايا اجلوهرية الى االهتمام بالعمل الشكلي واللوجستي والتقارير
واملشكلة ان النساء ال يكون لها دور في التخطيط الحتياجاتها او صوت لطبيعة البرامج التي تريدها .كما ان املؤسسات
الدولية واملانحني تعطي مبالغ عالية لصالح الفئات املهمشة مبا فيها النساء واالطفال ودعم مشاريعها ولكنها تفرض
طبيعة املشاريع اي ميكن ان تدفع مبالغ طائلة على ورشة عمل حول موضوع الزواج املبكر والعنف اما مشاريع مستدامة
ال متول.
اما االجتاه الثاني فيرى دعمها ايجابي فقد اخذت دور مهم جدا وخصوصا ان الدول املانحة دعمت وطبقت سيداو من
خالل ما يقرر في املؤمترات الدولية وقد عملت على تقوية املرأة في مشاركتها السياسية ومن امثلة الدعم املقدم في
وزارة احلكم احمللي كان عبر دعم وحدة النوع االجتماعي واالهتمام بتاهيل ومتكني عضوات الهيئات احمللية وفق ما
افادت حنان امسيح ( .)2014/7/22ووجه البعض انه بالضرورة عدم وضع املانحني بسلة واحدة فبعض املانحني تدعم
الشعوب من اجل توفير بعض االحتياجات االساسية كالتعليم والصحة وتنطلق من منطلق انساني .وهناك جهات اخرى
توظف املال السياسي الدخال هذه املنظمات /املؤسسات في اجندتها لتنفيذ مشاريعها في االقليم وملزيد من ربط هذه
املؤسسات للجهة املانحة ملصاحلها واجنداتها.
ونقدت امينة حزب فدا زهيرة كمال الدعم املالي للبرامج التي تدعم النساء والتي تعمل على تعزيز مشاركتها السياسية
واملقتصرة على املؤسسات ،ورأت بالضرورة ان تقوم الدول املانحة واملؤسسات الدولية بتقدمي الدعم لالحزاب وليس
للمؤسسات فقط .الن بعض هذه املؤسسات تعمل دون التواصل مع االحزاب ويجب ان يكونو ضمن اطر نسائية لتعزيز
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ومت االشادة بدور االمم املتحدة للمراة فهي تهتم بقضايا املرأه وتدعم املشاريع التي تؤدي الى متكني النساء سياسيا
والوصول الى مراكز صنع القرار .وهناك ممولني يدعموا مشاريع يشترطوا االخذ بالنوع االجتماعي وهذا جيد او ان
تكون النساء موجودة في الهيئات العامة واالدارية ملؤسسات االهلية .وكان هناك مطالبة ان يرافق التمويل اخملصص
لقطاع املراة ليس فقط للتدريب او الورشات بل ايضا الى دعم وجود بنية حتتية ّ
متكن املرأة اليجاد فرص عمل
لتطوير النساء وتقوية هيكلها وبنائها املنظم وجمعياتها وتأهيلها فالتركيز على التوعية باحلقوق دون بناء القدرات العامه
واجلماعيه اليجاد فرص عمل لتطوير النساء لن يكون لها تاثير .وبينت احداهن ان املرأة الفلسطينية قادرة على حتديد
احتياجها وليس املمول الذي يفرض نفسه ،ويجب رفض التمويل على املستوى الوطني واالجتماعي املشروط والذي
طبيعته تطبيع وفيما يتعلق بالنساء خللق العالقات بني االسرائيليات والفلسطينيات.
 .دالتحديات  /املعيقات التي تواجهها املرأة الفلسطينية في املشاركة السياسية واجملتمعية:
أجمع املشاركون واملشاركات في مجموعات النقاش البؤرية أن الثقافة اجملتمعية الذكورية والعادات والتقاليد تعتبر
معيق ويحد من مشاركتها اجملتمعية والسياسية ،فما زالت الثقافة اجملتمعية تؤمن بأن املراة مكانها الرئيسي هو البيت
وأن دورها الرئيسي هو العناية بأمور املنزل وتربية األبناء .وكذلك فان الثقافة اجملتمعية ما زالت ال ترى املرأة بأنه
بامكانها أن تشارك بالنضال السياسي وباجملال العام ،ويوجد عدم ثقة بقدرات املراة ومبهاراتها .وأيضا فان ثقافة
العيب حتد من مشاركة املرأة ،حيث أن العمل اجملتمعي والسياسي يتطلب اخلروج من البيت واالحتكاك مبجتمع الذكور
وبالتالي فان ثقافة العيب التي تنتشر في أوساط كثيرة من مجتمعنا تعتبر عامال معيقا النخراط املراة الفلسطينية في
احلياة السياسية واجملتمعية .وهذا ما اشارت اليه احدى املشاركات بأن فهم الناس اخلاطىء للدين االسالمي وتقليد
بعض الفتاوى في العصور القدمية بشكل خاطئ يضعف دور املرأة .وذكرت بأن هناك امثلة من التراث االسالمي ميكن
االستفادة منها فكانت النساء يخرجن في الغزوات مع الرسول – صلى الله عليه وسلم -منهن ام سلمة التي اشارت على
الرسول في صلح احلديبية ومن ثم نزل عند مشورتها ،وكان للمرأة دور في التعليم والزراعة وكل شيء.
والعامل الثاني الذي مت االجماع عليه في املقابالت أنه يوجد ضعف في األحزاب السياسية والنقابات واالحتادات في
تأطير النساء وتنظيمهن .وعدم تبني االحزاب قضايا النوع االجتماعي وضعف اللوائح الداخلية داخل االحزاب .وفي
بعض االحيان فان احلزب السياسي يعتبر عائق من خالل الترشيح يتم وضع اسماء معينه واحيانا ذو كفاءة ،كما ان
ضعف القوى واالحزاب السياسية في اجملتمع ساهم في السيادة العشائرية العائلية اكثر من قيم املواطنة.
االحتالل هو عائق ،فاخلصوصية التي يعيشها شعبنا في ظل االحتالل وما يخلفه من ممارسات تتحمل مسؤلية
املراة تدبير احلياة في حال اعتقال او استشهاد زوجها وحتديد اولوياتها وتأجيل نشاطها السياسي واجملتمعي .كما
ان وضع فلسطني حتت االحتالل وما خلفه من صعوبات اقتصادية كبطالة وفقر يعاني منه الرجال والنساء وتتاثر
النساء مبسئولية تدبير اقتصاد املنزل على حساب ادوارها اجملتمعية والسياسية االخرى .وباملقابل االحتالل جعل املراة
مناضلة ضده وضد سياساته فاعتقلت واستشهدت وحملت مسئولية االسرة ،وشاركت وما زالت باملسيرات واالضرابات
واالحتجاجات ومقاطعة البضائع االسرائيلية وغيرها .ومن العوامل االخرى كان النسب املرتفعة للفقر والبطالة الذي
تقع النساء في دائرته مما يعيق مشاركتها فاولوياتها تختلف وجهدها يبذل الستمرارية احلياة املعيشية لها والسرتها.
كما ان انشغالها بدور االمومة وعدم استقالليتها املالية هي جزء من املعيقات التي متنع املرأة في ان تكون عضو كامل
وفاعل في كل االحوال والظروف .وذكرت احدى املشاركات أهمية أن توجد املراة في البيت وأن وقتها محدود واألولوية
هي للعناية بالبيت واألطفال.
االنقسام السياسي الذي يعيشه شعبنا الذي ااثر واشاع حالة االستقطاب السياسي في صفوف اجملتمع الفلسطيني
مبا فيه النساء والتمويل املشروط للمؤسسات وفرض اجندته اخلاصة وفق تصوراته مبا ال يالئم سياقنا الفلسطيني
واولوياته .وقد ذكر عامل آخر يحد من مشاركة املراة وهو عامل ذاتي يتعلق باملراة حيث أن عدم ثقة املراة بذاتها وأنه
ليس بامكانها أن تصل وتكون في موقع صنع القرار وعدم اميانها مبهاراتها وقدراتها يعيق من مشاركتها السياسية
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واجملتمعية.
القوانني معيقة وطبيعة القوانني السائدة في تعاطيها مع النساء مثل قانون العقوبات الذي عمره اكثر من مئة سنة
واالحوال الشخصية اللذان يشكالن متييزا ضد النساء ومبا ان التمييز قائم في احلياة اخلاصة فلن تستطيع ان تكون
مشاركة حقيقية في احلياة العامة والسياسية .فالبرامج التدريبية لتحفيز املرأة غير ممنهجة وغير مستكلمة بل هي
آنية وفق التمويل وحسب الظرف التي متر بها االحوال السياسية في املنطقة .فهي غير قادرة على املطالبة بحقوقها
لوحدها وهذا أيضا يحد من مشاركتها ،كما انه ال زال هناك فجوة اجيال في صفوف احلركة النسوية ،لعدم اعطاء
فرصة للشابات واالهتمام بتجربتهن ودعمها وتطويرها.
 .هالفرص املتاحة بوجهة نظركم التي ميكن استثمارها في تعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية:
•وجود بيئة قانونية مساعدة مع انها ليست كافية ولكنها مساعدة وفي القانون االساسي ال متييز بني الرجل واملرأة.
•وصول النساء الى مراكز عليا في صنع القرار.
•الكوتة فرصة قابل لزيادتها.
•وجود احتاد عام للمراة ومؤسسات ومراكز واطر نسوية ولكن يجب تطويرها للوصول الى القاعدة الشعبية.
•وجود االحزاب السياسية مع ضرورة تفعيلها نحو قضايا وادوار املراة.
•مشاركة املرأة في النضال الوطني وانخراطها في االعمال السياسية (.التجربة النضالية اعطتها الشرعية).
•اهمية قرار  1325في حماية النساء وتشكيل اطار وطني له مبرسوم رئاسة الوزراء واشراك النساء في حل املشاكل
وتشكيل اللجان.
•الدور احلكومي جيد ولكن بحاجة الى تطوير في التوظيف والتدريب املهني ودعم اجليل الصاعد.
•استغالل وسائل التواصل االجتماعي فرصة جديدة وتعبئة للشابات وتكوين تشكيالت جديدة.
•وجود النساء على جدول اعمال الدول املانحة.
•التطور االجتماعي واالقتصادي ممكن ان يكون له دور اساسي في اعطاء املرأة احليز واملكان ومساحة من احلرية
اكبر في التحرك والنشاط وهذا غير دور املرأة فاصبحت منتجة وقوية.
•استغالل االجتاه الدولي العام مثل االمم املتحدة فاصرارها «انه على كل وفد ميثل دولة يجب ان يكون فيه نساء»
هذا دافع قوي ويجب استغالله.
•الوثيقة احلقوقية للمراة التي وضعها االحتاد عام  1993عند اقامة السلطه الفلسطينيه الول مرة وعمل على
تطويرها بحيث اصبحت بشكلها احلالي متثل مرجعية نسويه موحده.
•انضمام فلسطني الى معاهدة الغاء كافة اشكال التميز ضد املراة يساعد احلركه النسائيه على اجراء التعديالت
الالزمه على القوانني الساريه في فلسطني واجملحفه بحق املرأة ،وسيداو فرصة ولكن نحن نعجز عن استغاللها
بسبب عدم السيادة على كل االراضي.
 .واالليات  /املبادرات املطلوبة لتعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية:
اآلليات التي اقترحها مجموع املشاركني واملشاركات من اجل تعزيز مشاركة املراة في احلياة السياسية واجملتمعية ترتكز
على احملاور التالية :
•التعليم والوعي :رفع وعي املرأة و تأهيلها من خالل الدورات والورش التثقيفية والتوعويه ،والتركيز على استهداف
النساء الريفيات في التجمعات املهمشة واللواتي يفتقرن الى الوعي بحقوقهن ،وخلق ثقافة ان املرأة او االنثى لديها
قدرات مثلها مثل الرجل .وضرورة مشاركة الرجال في الورشات التي تخص حقوق املرأة
•العمل على تعديل القوانني والتشريعات  :ترسيخ اسس مشاركة النساء والعدالة اجملتمعية في التعليم واملنهاج
املدرسي .وتعديل القوانني التي تعيق املرأة من خالل التعاون بني االطر النسوية في اجتاه سن القوانني املطلوبة
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واالنظمة ومتابعة تنفيذها .اجراء التعديالت الضروريه على قانوني االحوال الشخصيه وقانون العقوبات و اجراء
التعديالت الالزمه لزيادة الكوتا النسويه اعلى في قوانني االنتخابات العامه.
•العمل مع النساء واشراكهن في البرامج ودراسة احتياجاتهن عند العمل كاولوية ،وأيضا العمل بشكل جماعي بني
قطاعات النساء واألطر اخملتلفة وان يسود التعاون والتكامل بني املؤسسات ،ال أن يسود التنافس ،حتى يتم تتحقيق
االجنازات للمجتمع وللنساء بشكل خاص.
•التركيز على قطاع الشباب وتأهيل الشابات من أجل أن ينخرطن في العمل السياسي واجملتمعي.
•احياء وتنشيط فكرة العمل التطوعي أن تنشط النساء في هذا اجملال.
•متكني النساء اقتصاديا بحيث يعتمدن على ذاتهن ،وبالتالي فان مقدرتهن على أخذ صنع القرار داخل األسرة وفي
اجملتمع تصبح أكثر فاعلية ،ودخولهن ومشاركتهن في احلياة السياسية واجملتمعية يصبح أكثر سهولة.
•أن تعتمد املؤسسات النسوية على ذاتها وأن ال ترتبط بالتمويل املشروط وأن تنفذ املؤسسات النسوية برامج طويلة
املدى وتراعي االستدامة.
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خالصة
عبر املقابالت التي متت مع الناشطني/ات سياسيا واجتماعيا ميثلون وميثلن اطيافا سياسية
مختلفة ومؤسسات سياسية رسمية وغير رسمية ،عكسوا وضعية مشاركة املراة السياسية
واجملتمعية في مجاالت مختلفة ومنها االحزاب السياسية حيث تق ّيم ان االحزاب لم تنصف
املراة مقابل نضالها في اغلبيتها ،وارائهم جاءت متوافقة مع طرح اجملتمعات احمللية ومع
االدبيات ان االحزاب السياسية هي مجال مهيمن عليه من قبل الذكور وحتديدا في املواقع
القيادية .والتنبه لهذا االمر جعل هناك اهتماما من االحتاد العام للمراة الفلسطينية واالطر
وطاقم شؤون املراة العمل على تطوير وضعية املراة في االحزاب والتدقيق على اساس النوع
االجتماعي في لوائحها الداخلية .واتفق الناشطني /ات مع غيرهم ممن مت مقابلتهم مبعوقات
مشاركة املراة السياسية وان كان هناك تفصيال اكثر في بعض احملطات مثل التمويل املشروط
واالنقسام السياسي ،واالحزاب السياسية وضعف دورها جتاه النساء .اما الفرص فقد اظهر
من مت مقابلتهم/ن فرصا متعددة قائمة حتتاج الى جهود وان كان جزء منه عبر عنه اعضاء
اجملتمع احمللي من التجمعات وعضوات اجملالس اال ان قرب الناشطني/ات من االحزاب ومن
املؤسسات السياسية الرسمية والغير رسمية وقيادة االطر واالحتاد العام للمراة الفلسطينية
وغيرها من االجسام جعلتهم/ن اكثر اطالعا وبالتالي تدوينا للفرص القائمة ،ومنها قرار
 1325واالئتالفات اخلاصة بالقوانني بهدف التعديل عليها ،االجتاه الدولي واملانحني .واالمر
انطبق على املبادرات والتي اتخذت نفس االجتاهات التي برزت مع غيرهم ممن مت مقابلتهم
فتركزت على التوعية اجملتمعية مبا فيها النساء وتعديل القوانني والبيئة الثقافية االجتماعية،
ومبادرات حقيقية تعمل على اشراك فعلي للنساء وتفعيل العمل الطوعي الشبابي والتمكني
االقتصادي للنساء .
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االستنتاجات والتوصيات
المعيقات ،الفرص والمبادرات.
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االستنتاجات والتوصيات
بناء على االدبيات التي مت مراجعتها واملتعلقة باهداف الدراسة واسئلتها ومحاورها وحتليل البيانات التي مت جمعها من
اعضاء اجملتمع احمللي في العشر جتمعات اخملتارة من محافظتي جنني ورام الله والبيرة وشملت  300استبانه (كميه)
شملت الذكور واالناث مناصفة ،اضافة الى مجموعات النقاش البؤرية التي متت ايضا مع التجمعات اخملتارة ،ناهيك
عن املقابالت املعمقة مع عضوات الهيئات احمللية البراز جتربتهن كنموذج للمشاركة السياسية واجملتمعية في االطار
احمللي ،وكذلك املقابالت املعمقة مع ناشطني /ات سياسيا واجتماعيا ،وكل هذا بهدف التعمق مبستويات مشاركة
املراة السياسية واجملتمعية والتعرف على التحديات واملعيقات التي تواجههن ،والفرص املتاحة لتطوير مشاركتهن،
وما املطلوب عمله من مبادرات لتطوير هذه املشاركة .وبناء على ذلك صممت اسئلة االستبانة ،واملقابالت املعمقة
ومجموعات النقاش البؤرية وبهذا نكون قد توصلنا الى اراء اطراف مختلفة ذا عالقة تفضي الى االجابة على تساؤالت
الدراسة الرئيسية.
وبناء على ذلك مت الوصول الى االستنتاجات التالية وفق احملاور الثالث (اجملتمع احمللي ،عضوات اجملالس والناشطني/
ات سياسيا واجتماعيا) مع التنويه بضرورة االهتمام باالستنتاجات التفصيلية التي جاءت في منت التقرير.
.1

1مستوى مشاركة اعضاء اجملتمع احمللي في احلياة السياسية واجملتمعية:

رغم انه تقع على عاتق االحزاب التنشئة والتنمية السياسية واحلشد لكسب عضوية االنتماء للحزب اال انه تبني انه
ضمن التجمعات املبحوثة ان  %44فقط لديهم انتماء حلزب سياسي والنسبة املتبقية ال تنتمي الي حزب ،وسجل الذكور
نسبة اعلى لالنتماء السياسي عن االناث وبقارق  .%23ونوع االنتماء كان له تاثيره وفق اجلنس فالذكور لديهم انتماء
بنسبة اعلى ( اعضاء فاعلني) في حني ارتفعت نسبة االناث عن الذكور كمؤازرات .تاريخيا االحزاب السياسية والفصائل
الفلسطينية هي حيز مهيمن عليه من قبل الذكور وقد تاكد في الدراسة بنسبة االنتماء السياسي كعضو هي اقل لدى
االناث وهي اعلى كمؤازرة مما يقلل فرص تقدمها في احلزب الذي تؤازره .وكان مستوى التعليم يلعب دورا في االنتماء
السياسي فكلما زاد مستوى التعليم زاد االنتماء السياسي فوصل عند حملة البكالوريس  %53واملاجستير  %50واقلها
 %37لدى من حصلوا تعليما مبستوى توجيهي فاقل .اال ان ارتفاع مستوى التعليم يكون فيها العضو/ة مؤازا او مؤيدا
بنسبة اعلى من عضو/ة فاعل.
رغم ان مؤسسات اجملتمع املدني من مؤسسات وجمعيات ونقابات واحتادات هي متارس عمل سياسي وتدخل ضمن
السياسة الغير رسمية قوامه العمل الطوعي .فقد تبني ان نسبة  %47فقط متطوعون/ات فيها فقط ولم توجد فروق
جدية وفق اجلنس ،وان اختلفت وفق الفئة العمرية وكانت االعلى لدى الفئة  49-40بنسبة  %59وشكلت الفئة الشابة
( )29-18ما نسبته  %47مما يدلل ان اكثر من نصف الفئة الشابه تعزف عن العمل الطوعي وهذا يضع حتدي وسؤال في
قدره مؤسسات اجملتمع املدني في جذب واستقطاب العنصر الشبابي .وما زال الدور االجنابي ويضاف اليه االنتاجي
للالناث املتمثل بااللتزامات العائلية واالنشغاالت وعدم وجود الوقت اسبابا لعدم التطوع (الدور اجملتمعي) بنسبة %47
بينما الذكور بنسبة  %58ليس لديهم اهتمام او االنشغاالت وعدم وجود وقت التطوع .واكد على ذلك ايضا جميع من مت
مقابلتهم قيد الدراسة.
ان عامل الثقافة اجملتمعية بالنسبة للذكور واالناث لم يكن سببا رئيسيا بارزا لعدم التطوع حيث وصل الى  %3.3لدى
االناث و %2.7للذكور .ان هذا يدلل ان هناك قبول للتطوع في هيئات العمل االهلي على مستوى التجمعات وهذا عكس
املتوقع وفق ما اوردته االدبيات ان الثقافة اجملتمعية والعادات والتقاليد حتد من مشاركة املراة العامة والسياسية .ورغم
ذلك تبني انه وفق الفئة العمرية ومتغير اجلنس تكون القيود اجملتمعية والثقافية اشد على الشابات التي ترتبط ثقافة
املشاركة العامة باالختالط والتنقل واحلركة الغير محبذة وتخوف االهل على بناتهم من االيذاء والتحرش.
.2

2املوقف والتوجهات من مشاركة املراة السياسية واجملتمعية

ان النتائج تبني ان قبول مشاركة النساء في احلياة السياسية الرسمية عالية لدى التجمعات قيد الدراسة بنسبة %90
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ما بني مؤيد/ة ومؤيد/ة متاما وكانت اقل قليال في مجال السياسية الغير رسمية وقد تكون لتجارب وجود النساء في
اجملالس احمللية والتشريعية وعمل املؤسسات واحلركة النسوية على نظام الكوتا خلق حالة جديدة في التجمعات عملت
على تغيير في النظرة اجملتمعية نحو وجود النساء في مثل هذه املواقع.
ضعف االهتمام بالشباب وتنميتهم وتنشئتهم سياسيا وفي مضمار حقوق املواطنة القائمة على املساواة وعدم التمييز
على اي اساس ،وفي ظل تراجع االحزاب السياسية ترتفع نسبة املعارضني ملشاركة املراة السياسية الرسمية والغير
رسمية بني اجليل الشاب ( 28-18عام) عن بقية الفئات العمرية االخرى (وكانت اعلى بني الذكور) االمر الذي يتوجب
التنبه له وااللتفات لهذه الفئة الهامة التي تشكل نسبة واسعة من السكان فاجملتمع الفلسطيني مجتمع فتي.
ان القرب من موقع القرار السياسي جغرافيا يزيد من فرص املشاركة وفي الفرص املتاحة وفق ما جاء باالديبات اال ان
جتمعات م .جنني رغم بعدها عن موقع القرار السياسي واملدينة التي تتمركز فيها القوى السياسية واملؤسساتيه ايدوا
مشاركة النساء باحلياة السياسية الرسمية والغير رسمية بنسبة اعلى من جتمعات م .رام الله وايضا لم يسجل احدا انه
معارض /ة بشدة وقد مت تدوينه لدى جتمعات محافظة رام الله.
ان مستوى التعليم من شانه ان يغير في العقلية الثقافية وفي التوجهات بايجابية نحو مشاركة املراة السياسية فبينت
النتائج كلما زاد مستوى التعليم بكالوريس فاعلى كلما زادت نسبة التاييد ملشاركة املراة السياسية فقد وصلت نسبة
التاييد متاما لدى حملة املاجستير .%100
يفترض ان التربية احلزبية ان تقدم منوذجا متقدما عن املراة وحقوقها وغالبية الفصائل الفلسطينية للمراة مكانه في
ادبياتها اال ان النتائج بينت ان االنتماء السياسي ال يشكل تاثيرا عاليا حول موقف حق املراة في املشاركة السياسية
مقارنة ممن ليس لديهم انتماء سياسي ( النسبة كانت  %93.2و %87.3على التوالي) وهذا يبني وضعية وموقف التربية
احلزبية من املراة التي مترر الى اعضائها ،فعمليا املنتمي والغير منتمي سياسيا تتقارب مواقفهم من مشاركة املراة في
السياسة الرسمية مما يعني دور التغيير الثقافي املنشود نحو مشاركة املراة السياسية ال تاخذ االحزاب السياسية دورا
جادا جتاهه في التجمعات في ظل تنامي العائلية والعشائرية وبسط سطوتها.20
.3

3اهمية مشاركة املراة في احلياة السياسية واجملتمعية

تبني ان اعضاء اجملتمع قيد الدراسة لديهم ادراك باهمية مشاركة املراة كحق من حقوق املواطنة وانها تعزز مبدا املساواة
بنسبة  55.7%و %39.7على التوالي و %35اعتبروا ان مشاركة املراة تساهم في ايصال صوت وراي املراة في القضايا
السياسية واجملتمعية .وكان الرجال لديهم توجه اعلى من النساء على اعتبار مشاركة املراة حق من حقوق املواطنة بينما
النساء ارتفعت النسبة حول ان املشاركة السياسية لها يوصل صوتها .وكلما ارتفع مستوى التعليم كان اعتبار مشاركة
املراة السياسية حق من حقوق املواطنة اعلى وخاصة لدى حملة املاجستير فقد وصلت الى نسبة  %100اما املستويات
االخرى من التعليم (بكالوريس واقل ) فكانت مابني .%58-%50اما وفق العمر فكلما ارتفع العمر كانت نسبة من اعتبر
مشاركة املراة حق من حقوق املواطنة اعلى ،ومن الالفت للنظر ان اقل االعتبارات والتي دونت نسب مختلفة بغض النظر
عن العمر او اجلنس او التعليم اعتبار ان مشاركة املراة السياسية يعبر عن دميقراطية احلكم ،باستثناء حملة املاجستير
فبنسبة  %50اشاروا انه يعبر عن دميقراطية احلكم .ووفق التجمعات سجلت جتمعات م .جنني نسبا اعلى في كل
االعتبارات الهمية مشاركة املراة السياسية (كحقوق مواطنة  ،حتقيق املساوة ،وتوصيل راي املراة  ،دميقراطية احلكم)
عن جتمعات م .رام الله ،وانطبق االمر على منهم منتمني سياسيا مقارنة مبن ليس لهم انتماء.
.4

4مستوى مشاركة املراة السياسية واجملتمعية في جتمعات محافظة جنني ومحافظة رام الله والبيرة

بالرغم من وجود اجملالس احمللية واملؤسسات القاعدية والنسوية واالطر النسائية في التجمعات اال ان ثلثي اعضاء
التجمعات عينة الدراسة ترى مستوى مشاركة املراة في احلياة السياسية والعامة مقبولة نسبيا ،وتدنت النسبة الى 6.7
 %مبستوى مقبول بشكل عالي وكانت النسبة املتبقية ما بني غير مقبولة وغير مقبولة بتاتا  .%16ولم تسجل فروقات
 20وقد يكون لنوع احلزب السياسي من تقليدي علماني  ،محافظ اسالمي ،يساري تاثيرا على ذلك اال ان الدراسة لم تسال عن الفصيل املنتمي له.
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عالية وفق اجلنس  ،ووفق مستوى التعليم فسجلت النسبة االقل حول التقييم االيجابي فوصلت  %50انها غير مقبول ملن
هم حملة املاجستير .واكد هذا االستنتاج ما وصفته مجموعات النقاش البؤرية حيث اعتبروا ان مشاركة املراة ما زالت
دون املستوى املطلوب ولم تتطور الى املستوى الذي يفسح اجملال لها للمشاركة السياسية واجملتمعية بكامل حريتها ومبا
يتناسب مع قدراتها ورغبتها في االنخراط وحتديدا في مجال املشاركة السياسية .ومصدر التباين يتعلق بنشاط ودور
النساء القياديات في التجمع ،مستوى تعليم املراة ،املبادرة الشخصية وروح التطوع واالستفادة من النشاطات وقدرة
املؤسسات بانواعها واملهتمة بتعزيز واقناع جمهور النساء باهمية مشاركتهن.
ان نصف املستجيبون /ات في التجمعات يقيم مشاركة املراة في االحزاب اسياسية بانها ضعيفة والثلث اعتبرها
متوسطة و %1.7فقط اعتبرو مشاركتها عالية .وسجلت فروقا وفق متغير اجلنس فكانت تقييمات الذكور انها ضعيفة
مبقدار نصفهم والثلث يعتبرها متوسطة ،ولم يشير اي احد انها عالية .اما من لديهم انتماء سياسي فكانت تقيماتهم
لالنخرط املراة في االحزاب السياسية اعلى (بنسبة عالية او متوسطة) ممن ليس لهم انتماء سياسي ،وقلت نسبة
تعبيرهم ان مشاركتها ضعيفة او غير منخرطة .ورمبا يكون السبب بحكم انتمائهم فمعرفتهم واطالعهم على الناشطني
والناشطات سياسيا اعلى من غير املنتمني/يات لالحزاب السياسية .كما ان ان ثلث املستجيبون/ات يشيروا الى عدم
معرفة بوجود اطر نسوية في التجمعات وقد كانت نسبة من ال يعرفون في جتمعات رام الله اعلى من جتمعات جنني
مما يدل على ضعف الترويج لهذه االطر ونشاطاتها او قلة نشاطاتها بحيث ال تكون مرئية جلمهور اجملتمع احمللي في
التجمعات يضاف اليه قلة اهتمام لدى نسبة من العينة املبحوثة بالعمل العام والسياسي .وقد سجلت النساء معرفة اعلى
بوجود االطر النسوية وكذلك املنتمني سياسيا .رغم وجود االطر النسوية في التجمعات اال ان انخراطها فيها وفق راي
املستجيبون /ات بشكل فاعل شكلت فقط  %3.3و %28.7بشكل متوسط و %16بشكل ضعيف  .وكانت نسبة االناث
بتقييمهم انها تنخرط سواء بشكل فاعل او متوسط اعلى من الذكور ،اما بشكل ضعيف فسجل الرجال نسبة اعلى من
االناث.
ان الترشح واالنتخاب هو حق كفلته القوانني الفلسطينية لكافة املواطنني نساء ورجال للمجالس احمللية والتشريعية
وللرئاسة وهي تعبير عن الوعي السياسي وممارسة حقوق املواطنة واملشاركة اال ان ثلث اعضاء التجمعات قيموا ان
مشاركة املراة في االنتخابات اخملتلفة بشكل فاعل ،واكثر من النصف بشكل متوسط والثلث بشكل ضعيف .وسجلت
النساء ارتفاعا في تقييمها ملشاركة املراة الفاعلة في االنتخابات بنسبة اعلى من الرجال وتقاربت النسبة بينهم بان
املشاركة كانت متوسطة.
.5

5دور الهيئات الرسمية واالهلية في تعزيز مشاركة املراة في احلياة السياسية والعامة :

الهيئات احمللية :ان الدور املنوط بالهيئات احمللية يتطلب منهم الوقوف على احتياجات املواطنني واشراكهم في القضايا
التطويرية والتخطيط للمشاريع وتعزيز مشاركة املراة بذلك هو متطلب واجب القيام به عبر طرق وقنوات مختلفة
ومنها وجود جلنة للمراة في داخل الهيئات والتي تعبر عن مدى االهتمام بقضايا املراة .ب ّين نصف املستجيبون/ات
انه يوجد جلنة للمراة في اجمللس و %17.1ال يوجد بينما ثلث العينة ال تعرف بوجود جلنة .وكانت نسبة معرفة الرجال
تشكل  %52.3عن وجود جلنة املراة وهي اعلى من نسبة معرفة النساء التي وصلت الى  .%49ولم يكن هناك فرقا عاليا
بني الرجال والنساء باقرارهم انه ال يوجد جلنة للمراة ،بينما تساوت نسبة عدم معرفة الرجال والنساء عن وجود جلنة
في الهيئة فكانت  .%32.2وهذا االمر مرتبط باملساحة املتاحة للرجال للتحرك والتواصل مع اجملالس والتردد عليهم
للمراجعات اخلاصة او بحكم وجودهم اكثر في احلياة العامة فمصادر عالقاته او راس ماله االجتماعي وفق ما جاء
باالدبيات اعلى .ووفق جتمعات احملافظتني تبني ان جتمعات جنني تعرف عن وجود جلان في هيئاتها احمللية بنسبة اعلى
من جتمعات محافظة رام الله .اما ممن لديهم انتماء سياسي عبروا انه يوجد جلنة للمراة في اجمللس بنسبة  %68.9في
حني من ليسوا لهم انتماء كانت نسبتهم اقل بكثير ،ونسبة انهم ال يعرفون عن وجود جلنة كانت اعلى بكثير تصل الضعف
عند من ليس لهم انتماء سياسي عن املنتمني سياسيا.
ان االهمية مبكان ليس وجود جلان فقط وامنا اليات الشراك النساء في التجمع واالستماع الرائهن من قبل الهيئات
احمللية مبا يحمل مبدلوله االهتمام باحتياجات النساء وتصوراتهن وارائهن على قدم املساواة مثل الرجال  ،لكونهن
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يشكلن قرابة نصف مجتمعاتهن اي شريحة واسعة من فئات اجملتمع .اكثر من نصف العينة افادوا انه يتم اشراك املراة
( ، )%50والثلث بينوا ان ذلك يتم غالبا و %9كان رايهم ان هذا ال يتم ابدا ،بينما  %20اوضحوا انهم ال يعرفون.
املؤسسات االهلية والقاعدية واالندية واجلمعيات :ان املؤسسات االهلية والقاعدية واالندية واجلمعيات حتتكم لقانون
اجلمعيات االهلية واخليرية لعام  2000والذي يتطلب وجود هيئات عامة ومجالس ادارية وهيئات تنفيذية لها ،واذا اردنا
ان نعزز مشاركة املراة في احلياة العامة فمؤسسات اجملتمع املدني يتوجب عليها اخذ خطوات نحو تطوير هيئتها لضمان
متثيل وجودهن بشكل عادل ومنصف ،مما يعكس التقدير للمراة ومكانتها واهمية رايها في تداول قضايا اجملتمع التي
تنعكس مبدى مشاركتها واشراكها في املؤسسات الرسمية والغير رسمية .اال ان التمثيل املتساوي بني الرجال والنساء
في الهيئات االدارية والعامة لهذه املؤسسات لم يتحقق فقد افاد  %75.1ان النساء موجودة في الهيئات العامة واالدارية
اقل من النصف من مجموع االعضاء ،و %16.3اجابوا انها تشكل النصف تقريبا ،و %4.2بينوا انها اكثر من النصف ولم
تكن هناك فروقا جوهرية وفق متغير اجلنس.
تاريخيا عرف اجملتمع الفلسطيني وجود جمعيات خيرية نسوية وعبر مراحل النضال الفلسطيني تشكلت االطر النسائية
التي كانت الهم الوطني والنضالي اساس العمل وان تغلف بالعمل االجتماعي بهدف تعزيز الصمود ومقاومة االحتالل
وكانت تعتني باحتياجات النساء وغيرهم من الفئات ونشطت في مناطق االرياف واملدن ،وشهدت نهاية الثمانينات
والتسعينات ونشوء السلطة الفلسطينية ظهور جمعيات ومؤسسات نسوية نشطت في مجال تعزيز حقوق املراة وقضاياها
اخملتلفة .رغم وجود هذه املؤسسات واجلمعيات النسوية بنسبة  %60في التجمعات اال ان ثلث العينة ال يعرفون بوجود
هذه اجلمعيات واملؤسسات وما يقدر  %18اجابوا انه ال يوجد مؤسسات في جتمعاتهم .وقد سجلت جتمعات رام الله
نسبة عالية عن عدم معرفتهم بوجود جمعيات ومؤسسات نسوية.
ان ضعف وجود مؤسسات في جتمعات رام الله وعدم معرفة التجمعات بوجود مؤسسات ورغم قربها من مدينة رام الله
املدينة السياسية التي تعج باملؤسسات مبختلف انواعها مبا فيها النسوية تفتقر الى املؤسسات وهناك حالة غياب وعدم
اهتمام بقرى رام الله بتواجد مؤسسات نسوية او انشطة نسوية للمؤسسات املوجودة في املدينة مما يؤكد نخبوية هذه
املؤسسات وابتعادها عن القاعدة وحتديدا االرياف والتجمعات الصغيرة.
النقابات املهنية والعمالية واالحتادات او التعاونيات :ان مشاركة املراة في التجمعات في النقابات املهنية والعمالية هي
مظهر من مظاهر املشاركة السياسية .حيث بني  %40.1من املستجيبني/ات بانها تشارك ،في حني  %25.1اجابوا بال
و %34.8ال يوجد لديهم معرفة مبدى انخراطها .لقد تباينت االجابات وفق متغير اجلنس فيعتقد الرجال ان النساء
تنخرط في النقابات بنسبة اعلى من االناث .اما وفق جتمعات احملافظتني ،فاعضاء اجملتمع في جتمعات جنني قيد
البحث يعتقدا ان النساء تنخرط في النقابات بنسبة اعلى بكثير من جتمعات رام الله وكانت  %50.9و  %27.3على
التالي .كما ان نسبة االنخراط في النقابات املهنية والعمالية نوعا ما مرتفعة في التجمعات اال ان هذا مؤشر ال يعكس
نوع املشاركة وفعالية املشاركة واملوقع في النقابة هل هي عضو ام في موقع قيادي حيث حدود الدراسة لم تسمح
بالوصول الى نتائج اعمق وان كان االمر جدير باالهتمام.
املسيرات واملهرجانات الوطنية :من اشكال مشاركة املراة السياسية والعامة هو املشاركة بالفعل الوطني النضالي العام
كاملسيرات واملهرجات الوطنية والتي هي جزء اصيل من العمل الوطني النضالي لشعب يرزح حتت االحتالل اال هناك
عزوفا عن املشاركة من قبل النساء فبوجهة نظر املستجيبون/ات انها تشارك بشكل عالي بنسبة  %5وبشكل متوسط
 %36.2وضعيف بنسبة  ،%49وال تشارك ابدا بنسبة  .%10.7وهناك فروقات في مشاركة النساء وفق التجمعات
والتي كانت اعلى في جتمعات رام الله قد يفسر لطبيعة القرى القريبة من اجلدار ،ومناطق مصنفة ج ،وقريبة من
مدينة رام الله حيث املسيرات املركزية التي قد تتيح اجملال للنساء للمشاركة في املسيرات الوطنية .هناك حالة عزوف
عن املشاركة السياسية في القضايا الوطنية العامة مثل املسيرات وهذه حالة عامة ال تنطبق على النساء فقط وامنا
نشاهدها على املستوى عام.
.6

6االستنتاجات اخلاصة بتجربة العمل لدى عضوات اجملالس احمللية:

تكمن اهمية وصول النساء الى اجملالس احمللية بخبرة عملهن السابقة وتطوعهن في اجملال السياسي واالجتماعي
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وحجم عالقاتهن االجتماعية والتواصلية التي ميتلكنها .ورغم العمل والتفاعل في اعمال اجمللس اال ان طبيعة عملهن
بغالبيته مييل الى التنميط والتقليدي فهي تراس جلان املراة او اللجان ذات الطابع الرعوي والذي هو امتداد لدورهن
االجنابي وتقل نسبة العضوات اللواتي يراسن جلان غير تقليدية مثل جلان التطوير واملشاريع واملوزانات .ان جتربة
العمل في اجملالس القت قبوال مجتمعيا واحتراما وتقديرا من قبل اجملتمع احمللي واعضاء اجمللس لغالبيتهن وغالبيتهن
تصف التجربة بانها ناجحة وغنية وتشجع النساء االنخراط بها .وتهتم غالبية العضوات واجملالس بقيادة مبادرات
للنساء في التجمعات اال انها متواضعة جدا واحيانا ال تتم بسبب االمكانات احملدودة والتمويل القليل ويتم التعاون مع
املؤسسات واجلمعيات لدعم مبادرات للمراة.

التوصيات
بناء على النتائج املتحصلة من البيانات التي مت حتليلها نخرج بالتوصيات التالية في مساهمة لتطوير مشاركة املراة
سياسيا ومجتمعيا مع االشارة الى ضرورة االطالع على التوصيات التي جاءت في منت التقرير وفق حتليل النتائج .وقد
قمنا بتقسيم التوصيات وفق محاور بهدف التخصيص:
.1

1معاجلة معوقات مشاركة املراة السياسية

نوصي الهيئات الرسمية واالهلية واحلركة النسوية بضرورة العمل على التعامل مع جذور املشاكل واملعيقات ملشاركة
املراة السياسية واجملتمعية والتي تقف على راسها العادات والتقاليد والثقافة الذكورية وذلك من خالل صياغة
استراتيجية وطنية حتارب التمييز والهيمنة الذكورية ويقوم بتنفيذها كافة االطراف الفاعلة ومبسئولية .كما انه على
اجلهات الرسمية واالهلية القيام بحمالت واسعة النطاق للتثقيف والتوعية باهمية مشاركة املراة السياسية اجملتمعية
واالهتمام بادماج الرجال والعمل معهم خاصة الشباب والشابات ورجال الدين والشخصيات املؤثرة في التجمعات
احمللية والوطنية .باالضافة الى اطالق حمالت تعزز حقوق املراة عامة والسياسية خاصة نحو تعديل او تغيير القوانني
وجزء اخر بهدف محاربة حالة الالمساواة والتمييز والعادات والتقاليد التي تؤثر سلبا على املراة سلبا ومنها رفع الكوتا
وترجمة وثيقة حقوق املراة الفلسطينية وسيداو في القوانني الوطنية .وتطوير برامج وحمالت للنساء وتشجيعهن على
االنتخاب والترشح في كافة الهيئات الرسمية والغير رسمية.
.2

2دور االعالم بانواعه

تعزيز التنشئة والتنمية السياسية ودعم االدوات الكفيلة بذلك وعلى راسها االعالم بانواعه واشكاله وهذا يتطلب
صياغة استراجتية وطنية اعالمية تبني الدور والرؤيا من دور االعالم في محاربة الثقافة الذكورية ومظاهر التمييز
وتعزيز النماذج االيجابية لتعزيز مشاركة املراة السياسية والعامة .وضرورة االلتفات الى ابتكار مخرجات اعالمية
جديدة تتواكب مع االعالم العصري وتقنياته ومبا يلبي طبيعة الفئات العمرية وعلى راسهم الشباب والشابات .باالضافة
الى بناء قدرات النساء والشابات على ادوات التواصل االجتماعي والية استخدامه كوسيلة تعبير عن الراي ومنفذ
للمعلومات والتوعية بحقوق املراة .
.3

3املؤسسات القاعدية والنسوية

رفع قدرات املؤسسات القاعدية والنسوية ودعمها ماليا واداريا وبرامجيا وفنيا مبا يضمن ادماج تطوير مشاركة املراة
السياسية واجملتمعية وخاصة في التجمعات احمللية وعلى راسها جتمعات محافظة رام الله وفق الدراسة  ،حيث يتطلب
انشاء مراكز ومؤسسات قاعدية فيها لعدم توفرها.
.4

4الدعم االقتصادي للمراة

ايجاد فرص لتحسني مستويات حياة املراة عبر الدعم االقتصادي واملشاريع االنتاجية والتعاونيات املدرة للدخل بهدف
مكافحة الفقر والبطالة بني النساء الذي سيساعد بتعزيز مشاركة املراة سياسيا واجتماعيا « فالتمكني االقتصادي يؤدي
الى التمكني السياسي» والعمل على تبني املبادرات اخلاصة بالتمكني االقتصادي التي جاءت في منت التقرير وخاصة
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التي عبر عنها اعضاء التجمعات احمللية قيد الدراسة.
.5

5دعم عضوات اجملالس احمللية

اطالق مبادرات لدعم العضوات في اجملالس احمللية وتعزيزهن وابراز جتاربهن وتسليط اعالمي على دورهن ،وانشاء
جلان نسوية داعمة لهن في التجمعات وتعزيز عالقاتهن مع املراكز واملؤسسات النسوية ورفدهن وتشجيع مبادرات لهن
يقودهن في اجملتمع .وان تاخذ وزارة احلكم احمللي دورا فاعال في ذلك وعدم اقتصار الدعم بتوفير فرص التدريب وامنا
بدعم مبادرات تقودها العضوات في مجتمعهن.
.6

6القطاع الشبابي والعمل الطوعي

وضع االولوية للشباب والشابات في كافة برامج احلركة النسوية والفصائل السياسية واملؤسسات ورفع قدراتهم القيادية
والثقافية السياسية وحقوق املراة ،واطالق مبادرات شبابية من قبلهم ودعمها لغاية تعزيز مشاركة املراة السياسية
واجملتمعية .باالضافة الى تعزيز واعادة االعتبار لقيم العمل الطوعي وحتديدا بني الشباب والشابات واهمية دورهم
اجملتمعي وتعزيز الشابات اخذ دور في مجالس الطلبة والترشح فيها.
.7

7االحتاد العام للمراة الفلسطينية  ،االحزاب السياسية ،االطر واملؤسسات النسوية

نوصي هنا بضرورة تعزيز العمل بالبعد الوطني العام واالجتماعي لتعزيز شرعية مشاركة املراة وقدرتها في التعاطي مع
قضايا الوطن بذات االهمية لقضاياها االجتماعية .والعمل على تعميم كوتا نسائية يتم تبنيها في االحزاب السياسية
والنقابات واالحتادات العمالية واملهنية ومجالس الطلبة وفي الهيئات االدارية والعامة للمؤسسات االهلية وذلك من
خالل العمل على املطالبة برفع نسبة الكوتا واالخذ بعني االعتبار تطبيق الكوتا واقرارها على مستوى الدوائر االنتخابية.
كما نوصي باالهتمام بالبعد التقديري واملعنوي والتعزيزي عبر مبادرات تدعم املراة وتقويها وتعزز ثقتها بنفسها وقدراتها،
وتعزز وتثمن جهود النساء الناشطات مجتمعيا بطرق وادوات مختلفة وحث احلكومة على تكرميهن جلهودهن واالعالم
البراز قصص جناحهن وتوثيقها ونشرها كنموذج محفز لغيرهن .واستمرار التوعية بوثيقة حقوق املراة الفلسطينية
والضغط بتبنيها لتكون مرجعية في تعديل السياسات والتشريعات.
التخطيط مع النساء واشراكهن في التعرف على احتياجهن وافكارهن الي برامج لتطوير مشاركتهن السياسية
واالجتماعية .وخلق مناذج لبرامج تدريبية ذات بعد تطبيقي عملي يتم عبره املتابعة واالشراف .والضغط على املمولني
في تبني متويل الحتياجات حقيقية للنساء بحيث يتوائم متويل مشاركة املراة السياسية واجملتمعية مع تعزيز البنية
الداعمة واملمكنة لها اقتصاديا وبناء القدرات اجلماعية لتنظيمهن وتوحيد جهودهن.
.8

8احلكومة:

نوصي بضرورة تفعيل العمل بقرار  1325واالئتالف الوطني املشكل لهذا اخلصوص .وتوفير فرص عمل للنساء
وتوظيف النساء في مناصب قيادية ووزارية عليا ،باالضافة الى تعزيز املوزانات املستجيبة للنوع االجتماعي في اخلطط
والسياسيات الرسمية .والعمل على انهاء حالة االنقسام واالستقطاب السياسي ملا له تاثير على تفعيل دور املراة .كما
نوصي بدمج املراة في جلان الوفاق الوطني وفي اي جلان وطنية سياسية لغاية االصالح والتطوير .وااللتفات الى
املناهج املدرسية واجلامعية وتقييم طرحها حلقوق املراة عامة والسياسية خاصة لتطوير واثراء املناهج بثقافة حقوقية
مشجعة عن النساء ضمن حقوق املواطنة ،باالضافة الى تخصيص مقاعد تعيني للنساء في منظمة التحرير وفي جلانها
وفي ضم نساء الى جلان اصالح منظمة التحرير.
.9

9املمولني:

استمرار الدعم الغير مشروط لدعم مشاركة املراة السياسية وفق اخلطط واالولويات الوطنية وتنسيق التمويل لبرامج
تعزيز مشاركة املراة السياسية ملنع التكرار واالزدواجية .كما االلتفات الى متويل العوامل املساعدة واملمكنة ملشاركة املراة
السياسية ومنه التمكني االقتصادي.
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دراســــــــــــة بحـــثــيـــة حـــول
مشاركة المرأة السياسية والمجتمعية

املعوقات ،الفرص واملبادرات ملشاركة املراة في احلياة السياسية واجملتمعية (العامة)
اظهرت النتائج التي مت الوصول اليها من املقابالت اخملتلفة التي متت سواء عبر االستمارة مع اعضاء التجمعات اخملتارة
او عبر مجموعات النقاش ومقابالت عضوات اجملالس احمللية والناشطني/ات سياسيا ومجتمعيا الى وجود معوقات
حتد من مشاركة املراة السياسية واجملتمعية منه ما هو مرتبط بالظروف السياسية واالحتالل وممارسته واقتصادية
واجتماعية وثقافية املرتبطة بالتنشئة ومبا هو مقبول اجتماعيا والغير مقبول الذي يرسمه اجملتمع ويسلكه الفرد(ذكر
ام انثى) وفق االدوار احملددة له .وايضا ما هو مرتبط مبستوى بوعي املراة احلقوقي والقانوني وادراكها الهمية
ممارسة حقوقها في اجملاالت اخملتلفة مبا فيها احلقوق السياسية.
1 .1املعوقات التي حتد من مشاركة املراة السياسية
تظل الثقافة الذكورية والنظام االبوي صاحب السلطة والتحكم اكبر معيق ملشاركة املراة السياسية واجملتمعية اضافة
الى معيقات اخرى فقد سجل املستجيبون/ات ما نسبته  %63بان رجال العائلة مينعوها(االب،االخ،الزوج..الخ) من
املشاركة جتنبا لالختالط حيث يوجد فروقا وفق اجلنس فسجلت النساء نسبة اعلى من الرجال  .وكان االب له السلطة
االعلى بنسبة  37.2يليه االخ ثم الزوج .وان هيمنة النظام االبوي الذي بيده السلطة والصالحية والذي يبسط سيطرته
على النساء وحتكمه بهن في ممارسة حقهن باملشاركة العامة والسياسية على اعتبار ان النساء تقع في دائرة السلطة
االبوية املتمثلة باالب واالخ والزوج بهدف منع النساء من الوقوع في اخلطا وسلوكيات اجتماعية متس بشرفهم والتي
عنوانها النساء فيتم ممارسة السلطة ومنع املشاركة وتقييد احلرية لتجنب االختالط .وفي ظل مجتمع ما زال تقليديا
محافظا وخاصة في التجمعات املبحوثة والتي طابعها ريفي تكون املمارسات اشد .واما من يتحكم بالسلطة فهي تاخذ
التدرج فهي لالب اوال وتنتقل لالخ وعند الزواج تنتقل للزوج.
تزاحم وتعدد االدوار التي تقوم بها النساء والعبا االكبر الذي يقع عليها في الدور االجنابي يضاف الية االنتاجي يجعل
الوقت املتخصص للدور اجملتمعي محدود وال يوجد له اولوية مقابل االدوار االخرى .كما ان ضعف الدعم العائلي في
تقاسم الدور االجنابي وضعف وجود الروضات واحلضانات حتديدا في التجمعات اسباب لعزوف النساء عن العمل
اجملتمعي والسياسي .كما ان تردي الوضع االقتصادي وقلة فرص العمل امام املراة واعتمادها االقتصادي على الزوج
والعائلة يحد من استقاللية قرارها وبالتالي يحد من قدرتها في املشاركة السياسية واجملتمعية «فاملراة املمكنة اقتصاديا
ممكنة سياسيا».
لطاملا هناك قوانني متيز ضد املراة في مجاالت احلياة اخلاصة مثل قانون االحوال الشخصية والعقوبات هي عوامل
حتد من مشاركتها في احلياة السياسية واجملتمعية ،فاملراة الغير قادرة ان تسيطر وتتحكم بقرارات احلياة اخلاصة لن
تستطيع ان تقرر في احلياة العامة والسياسية «فاقد الشئ ال يعطيه»
ان ضعف االحزاب وتراجع دورهم في استقطاب وحتشيد املواطنني لالنضمام بشكل عام والنساء بشكل خاص وضعف
التزام االحزاب بايصال النساء الى مواقع قيادية ومتقدمة ساهم في اضعاف مشاركة املراة السياسية في االحزاب،
وساهم في بروز العشائرية والعائلية فالتمثيل في االنتخابات اخملتلفة ومنها احمللية وان كانت متثيال وفقا االحزاب
السياسية اال ان العائلية والعشائرية غلفتها .رغم ان احلكومة ال يوجد لديها مواقف سلبية جتاه مشاركة املراة السياسية
وبذلت جهودا لذلك اال ان اجلهود غير كافية فلم تصل الى مواقع قيادية وسياسية في عدة قطاعات ومجاالت.
ضعف قيم التطوع واملسئولية الطوعية جتاه اجملتمع وانتشار النفعية ساهم في عزوف النساء عن العمل السياسي
واجملتمعي .وضعف ثقة النساء بانفسهن وبقدرتهن على ان يكن قياديات وفي ظل بيئة اجتماعية وثقافية تقصي النساء
وجتعلهن في مرتبة اقل يعزز عدم الثقة لديهن وبالتالي يحد من مشاركتهن السياسية واجملتمعية .رغم وجود املؤسسات
القاعدية والنسوية واالطر التي تساهم في توعية النساء بحقوقها ومتكينها اال ان ترجلع دور هذه املؤسسات واالطر
وفقدانها صلتها الشعبية وتركيز عملها على املشاريع املمولة والتي احيانا ال تالمس احتياجات النساء احلقيقية والتكرار
والتركيز على الدورات والورش ساهم في ضعف التفاف النساء حولها وبالتالي تعزيز دورها في احلياة السياسية
وجملتمعية.
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2 .2املعوقات التي تواجه العضوات بشكل خاص في اداء عملهن:
لم تختلف املعوقات التي طرحتها العضوات عما طرحه بقية املستجيبون/ات في التجمعات او الناشطني/ات سياسيا
وخلصوصية جتربة العضوات كنموذج مشارك في احلياة السياسية نستنتج التالي:
•تظل الثقافة الذكورية وسيطرة الرجل والتحكم باملراة وبتحركاتها وخروجها معيقا لدرجة انه قد يحضر عنها
االجتماعات في اجمللس.
•ان التوفيق بني العمل واالسرة والدور كعضوة ( تداخل االدوار االجنابية واالنتاجية واجملتمعية) يشكل لها معيقا .
•ان ضعف الدعم الذي قد تتلقاه من االحزاب او املؤسسة احلكومية يعيق من فعالية مشاركتها في اجمللس .
•ضعف قدرات العضوات الفنية واالدارية مثل مهارات احلاسوب و فتح العالقات العامة واخلارجية وغيرها تقف
معيقا امام فعالية دورها ومشاركتها .
•الوضع االقتصادي لالسرة والبطالة عائقا امام العضوات.
الفرص املتاحة في تعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية
اعتمادا على نتائج املقابالت التي متت مع عينة الدراسة من اعضاء اجملتمع احمللي وعضوات مجالس الهيئات احمللية،
وناشطني وناشطات سياسيا واجتماعيا حيث توافقوا الى حد كبير في الفرص القائمة القابل استثمارها في تعزيز
مشاركة املراة السياسية واجملتمعية ،وبناء عليه ند ّون االستنتاجات التالية:
•ان مشاركة املرأة في النضال الوطني عبر مراحل مختلفة من تاريخ الشعب الفلسطيني اعطتها الشرعية للمشاركة
السياسية والوصول الى املواقع القيادية في الهيئات السياسية الرسمية والغير رسمية رغم محدوديتها وهذه
الشرعية هي فرصة بالضرورة ابرازها وتعزيزها باعادة االعتبار في املوازاة بني العمل االجتماعي مع الوطني
وعدم الفصل بينهما .
•ان تعليم املراة ميكنها من الوعي بحقوقها ويساهم بتعزيز مشاركة املراة في احلياة السياسية والعامة .وافق (ما
بني موافق وموافق بشدة) املستجيبون/ات بان مستوى تعليم املراة في التجمع ووعيها بحقوقها يعزز من مشاركتها
باحلياة السياسية والعامة بنسبة . %97.3
•رغم النقد املوجه للمؤسسات القاعدية والنسوية وضعف التطوع واالنخراط بها اال انها تعتبر فرصة هامة تساهم
في تعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية .فقد اعتبرت اكثر من ثلثي العينة ( )66.1من املستجيبون/ات ان
املؤسسات القاعدية والنسوية في التجمع تساهم في تشجيع مشاركة املراة حيث اجابوا بنعم ،ونسبة من اجابوا بال
كانت  ،%12.5ومن ليس لدية معرفة  .%21.4كذلك االمر بالنسبة جملموعات النقاش البؤرية وعضوات اجملالس
اضافة الى الناشطني/ات سياسيا ممن مت مقابلتهم/ن.
•ان االحتاد العام للمراة الفلسطينية مظلة احلركة النسوية واطرها وله فروعه وامتداده فهو فرصة لتعزيز مشاركة
املراة السياسية والعامة ويقع عليه دورا ومسئولية حيث تراه عينة الدراسة ( اعضاء التجمعات اخملتارة قيد
الدراسة) كذلك بنسبة فاقت  ،%76والذكور واالناث يرون ذلك بنفس النسبة تقريبا.وان ان نسبة من ال يعرف اذا
االحتاد العام يشكل فرصة هو االمر الذي يحتاج الى االنتباه فقد وصلت الى  .%19.3وارتفعت عند االناث عن
الذكور وفي جتمعات محافظة رام الله عن جتمعات جنني .مما يستدعي االحتاد العام للمراة الفلسطينية العمل
على تفعيل دورة في هذه التجمعات وايالء املواقع البعيدة عن مراكز املدن اهتماما اكبر على صعيد النشاطات
والبرامج املتعلقة مبشاركة املراة السياسية والعامة.
•رغم ضعف االحزاب السياسية واهتمامها بتطوير مشاركة املراة السياسية واالنضمام اليها وعدم انصافها للمراة
بحجم نضالها وضعف وصولها الى املواقع القيادية في احزابها ،اال ان ما يقارب نصف املستجيبون/ات يروا
انها تهتم ومعول عليها بتعزيز مشاركة املراة السياسية ،وبالتالي هناك فرصة موجودة تتطلب من االحزاب اعادة
االعتبار لدورها وخاصة ان النصف الثاني من املستجيبون/ات (عينة التجمعات اخملتارة ) اجابوا بانهم متشككون
في دورها.
•ان وجود منظمة التحرير الفلسطينية والتي هي مظلة الفصائل السياسية والتي تبني انها تقصي النساء من القيادة
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الوطنية واجتماعاتها ،ان وجود نظام التعيني في املنظمة ووجود جلان الصالح منظمة التحرير يعتبر فرصة للضغط
باجتاه مشاركة النساء اما بالتعيني او االنخراط في اللجان.
•ان البيئة القانونية املتوفرة حاليا سواء القانون االساسي وقانون االنتخابات وايجاد نظام كوتا كلها فرص تساهم
في تعزيز مشاركة املراة االمر الذي يتوجب احلفاظ على املكتسبات وتطوير القوانني االخرى التي تقف معيقا امام
املراة كقانون االحوال الشخصية والعقوبات وزيادة نسبة الكوتا وتعميمها لتشمل االحزاب والنقابات واالحتادات.
•اعتبار فلسطني صفة دولة وعضو مراقب في االمم املتحدة واالنضمام الى االتفاقيات الدولية من شانه ان يعزز
مشاركة املراة السياسية واجملتمعية بحكم االتفاقيات التي تضمن ذلك .حيث بينت النتائج ان ما يقارب %80
من املستجيبون/ات ما بني موافق بشدة وموافق ان اعتبار فلسطني صفة دولة وعضو مراقب في االمم املتحدة
واالنضمام الى االتفاقيات الدولية يشكل فرصة.
•ان وثيقة حقوق املراة الفلسطينية الصادرة عن االحتاد العام للمراة الفلسطينية واحلركة النسوية واملراكز النسوية
والتي ايضا تتبناها وزارة املراة بوجهة نظر الناشطني/ات سياسيا ممن مت مقابلتهم يعتبرونها فرصة حيث القت
صدى واستند اليها في حتقيق بعض املكاسب مثل الكوتا .اال ان صداها لم يصل الى  %55من العينة املبحوثة(في
التجمعات اخملتارة ) فاكثر من نصف العينة ال تعرف عن الوثيقة واقل من النصف ترى انها تشكل فرصة .واالهم
ان النساء ال تعرف عن الوثيقة بنسبة  %50تقريبا والرجال  %57.4وجتمعات م .رام الله اكثر من النصف ال يعرفون
عنها في حني جتمعات م .جنني تقريبا النصف ال يعرفون عن الوثيقة .هذا االمر يتطلب تعميما ونشرا وتثقيفا
واسعا حول الوثيقة وفي كل املستويات والتجمعات البعيدة عن مراكز املدن واالقل حظا وللرجال والنساء .
•ان اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد املراة حتث الدول على الغاء التمييز في كافة اجملاالت مبا فيها احلياة
السياسية والعامة وقد قام رئيس السلطة الفلسطينية املصادقة عليها .وهي فرصة بالضرورة استثمارها ،اال
ان  %58.4يؤيدوا بانها فرصة لتعزيز مشاركة املراة السياسية  ،وما يقارب  %38.6ال يعرفون عن قرار الرئيس
باملصادقة  .وقد سجل الرجال تايدا ان االتفاقية والقرار يشكل فرصة لتعزيز مشاركة املراة السياسية بنسبة اعلى
من االناث.وسجلت النساء ما نسبته  %41.6انهم ال يعرفون عن قرار الرئيس بينما الرجال . %35.6
•ان املؤسسات االهلية والنسوية واحلركة النسوية واالطر ووزارة املراة والفصائل تتحمل املسئولية في ضعف الترويج
والتثقيف الهميته اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد املراة وقرار الرئيس وانعكاسه على النساء وتعزيز
حقوقهن.
•ان االعالم من اهم وسائل التنشئة والتنمية السياسية والتي يلجا اليها السياسيون للتثقيف وضخ افكارهم وبرامجهم
ويتم التنازع على االعالم ومحاولة السيطرة عليه من قبل االطراف السياسية اخملتلفة .وهو بالتاكيد فرصة يتطلب
االمر دراسة دور االعالم واليات ترويجه ملشاركة املراة السياسية  .فقد سجل  %90من املستجيبون /ات بني موافق
بشدة وموافق باهمية االعالم كفرصة لتعزيز مشاركة املراة وبانواعه اخملتلفة.
•ان االجتاه الدولي العام مثل االمم املتحدة في تعزيز مشاركة املراة السياسية عبر البرامج املدعومة لذلك او
اشتراطها «انه على كل وفد ميثل دولة يجب ان يكون فيه نساء» ،اضافة الى ان وجود النساء على جدول اعمال
الدول املانحة ،وبعضا منها اشتراطها ملراعاة النوع االجتماعي في الهيئات واملؤسسات في حالة الدعم هذه فرص
تتطلب استثمارها مبا يعزز مشاركة املراة السياسية.
•وجود وزارة املراة كالية وطنية لتعميم النوع االجتماعي ومراقبة السياسات والتشريعات ملنع التمييز ضد املراة
اضافة الى وحدات النوع االجتماعي في الوزارات من شانه ان يعزز واقع املراة ومشاركتها.
•وجود قطاع الشباب والشابات واخلريجني/ات اجلامعيني/ات واملعول عليهم في احلراك الثقافي واالجتماعي
والسياسي يعتبروا فرص للتغيير واالستثمار بجهودهم وافكارهم نحو املساواة ونبذ التمييز وتعزيز حقوق املراة.
•ان اهمية قرار  1325في حماية النساء وتشكل اطار وطني له مبرسوم رئاسة الوزراء واشراك النساء في حل
املشاكل وتشكيل اللجان ،لهي فرص تعزز من مشاركة املراة السياسية  ،اضافة الى االئتالفات االخرى الوطنية مثل
ائتالف املوزانات املستجيبة للنوع االجتماعي ،اللجنة الوطنية لتشغيل النساء  ،ائتالف قانون العقوبات واالحوال
الشخصية وغيرها.
•رغم التباين حول دور احلكومة وحتديدا ممن مت مقابلتهم/ن من الناشطني سياسيا فمنهم من راى ان دورها جيد
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وغير معيق وداعم ومنه من اعتبر ان دورها ضعيف واالجنازات محدودة ومعايير الدعم ليس بوجود وزيرات او
مناصب عليا اال ان كافة الدالئل تشير الى اجنازات على صعيد احلكومة لصالح مشاركة املراة السياسية ،وهذا
يشكل فرصة تستدعي العمل والضغط باجتاه التطوير في تعظيم وصول املراة الى مواقع صنع القرار السياسي.
املبادرات لتعزيز مشاركة املراة السياسية واجملتمعية
وفق نتائج الدراسة توجهت غالبية املقترحات للمبادرات ممن مت مقابلتهم في تعزيز التوعية والتثقيف اجملتمعي لنسائه
ورجاله ،مبادرات تتعلق بالتمكني االقتصادي للمراة ،مبادرات تعزز العمل الطوعي ،حمالت الضغط باجتاه تعديل
القوانني والتغيير في الثقافة السائدة املانعة ملشاركة املراة ،واخرى ذات عالقة مببادرات اعالمية مختلفة ،بناء على ذلك
نخلص الى االستنتاجات التالية:
•رغم النقد لطبيعة التثقيف والتوعية وتكرارها بني املؤسسات اال انها اخذت اعلى تكرارا( )264للقيام مببادرات
نحو التثقيف والتوعية وبناء قدرات النساء في مجال املشاركة في احلياة السياسية والعامة واالمر انطبق على بقية
من مت مقابلتهم/ن.
•ان تعزيز مشاركة املراة السياسية والعامة ال يتم اال عبر معاجلة جذور املشكلة املتعلقة بالعادات والتقاليد ونظرة
الدين وتفسيراته اخلاطئة والتي مبادرات التثقيف والتوعية قد تساهم احلد منها وخاصة اذا مت توجيهها الى
الرجال والشباب وطلبة املدارس واجلامعات والرجال املؤثرين في التجمعات كرجال الدين.
•ان رفع قدرات املؤسسات النسوية واملراكز واالندية واملؤسسات القاعدية لتعزيز مشاركة املراة السياسية فنيا
وماليا وبرامجيا وادرايا وبنية حتتية وايجاد مؤسسات في حال غيابها باملوضوع قد يعزز من مشاركة املراة السياسية
واجملتمعية.
•ان االدراك والوعي العالي الهمية االعالم ودورة في تعزيز مشاركة املراة السياسية واالعالمية وحتريك الراي
العام يتطلب اطالق مبادرات منه ومعه في انواعه واشكاله اخملتلفة.
•ان وضع املراة االقتصادي يعتبر عامال حاسما في ان تشارك املراة في احلياة العامة والسياسية ام ال ،ومشاركة
املراة في احلياة العامة من مؤشراته وجودها في سوق العمل وفي مواقع قيادية فيه .وطاملا النساء يعانني من سوء
اوضاعهن االقتصادية سواء انفسهن او عائالتهن ستكون اولوياتهن بتحسني وضعهن االقتصادي على حساب
االدوار السياسية ( الدور اجملتمعي وجزء منه ياخذ الطابع الطوعي) .املستجيبون/ات ربطوا متكني املراة من
املشاركة باحلياة السياسية والعامة عبر متكينها االقتصادي.
•ان اهمية اطالق حمالت تعزز حقوق املراة عامة والسياسية خاصة نحو تعديل او تغيير القوانني وجزء اخر بهدف
محاربة حالة الالمساواة والتمييز والعادات والتقاليد التي تؤثر سلبا على املراة سلبا في متتعها بحقها باملشاركة
السياسية والعامة.
•الدور النضالي الذي ما زال مطلوبا القيام به واملشاركة بفعالية في مقاومة االحتالل بحكم استمراره واجرائاته
القمعية ،افضى الى املطالبة بتعزيز املشاركة السياسية عبر مظاهر املشاركة الوطنية العامة كاملسيرات
واالحتجاجات واملهرجانات وغيرها وايضا املناسبات الوطنية التي تعزز املراة وتساهم في توعية اجملتمع .
•لقد تبني اهمية مشاركة املراة في اجملالس احمللية فغالبية املبادرات التي جاءت من التجمعات احمللية جاءت باحتاه
تعزيز دور النساء في اجملالس احمللية ومن الالفت للنظر لم تبني املبادرات اي نوع ذات عالقة باجمللس التشريعي
وقد يكون سببه انه ال يوجد كوتا تشريعية للنساء على الدوائر ولتعطل اجمللس التشريعي منذ فترة وضعف
فعاليته  ،ولكون ان الهيئات احمللية هي جزء من املشاركة السياسية االقرب اليهم في جتمعاتهم يرونها ويلمسونها
ويستطيعوا تقييمها ،لذا جاءت املباردات ضمن هذا احملور تتعلق بها.
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•ان االهتمام بالبعد التقديري واملعنوي والتعزيزي له اثر ايجابي في حتفيز جمهور النساء ،لذا طالب املستجيبون/
ات ان يكون هناك مبادرات تدعم املراة وتقويها وتعزز ثقتها بنفسها وقدراتها ،وتعزز وتثمن جهود النساء الناشطات
مجتمعيا وسياسيا.
•ان اعادة االعتبار للعمل الطوعي واجملتمعي القى اهتماما عاليا لذلك مبادرات نحو تعزيز العمل التطوعي اجملتمعي
والسياسي في اجملتمع بالتركيز على الشباب والشابات والنساء من شانه تعزيز املشاركة السياسية.
•ان تعليم املراة يساعدها في حصولها على معلومات ويزيد من فرص وصولها الى مصادر املعلومات ويعطيها فرصة
املشاركة بالعمل واالطالع على التجارب الطالبية السياسية والعملية بعد التخرج لذلك اقترحت مبادرات لتاكيد
اهمية تعليم املراة واالهتمام باملناهج املدرسية لدمج حقوق املراة ومشاركتها السياسية والعامة.
•مبا ان الدور االجنابي الذي يقع عبأه على املراة وهو عامال لغياب مشاركتها والذي يبدو انه معيقا في اجملتمعات
احمللية فكان هناك مطالبات باطالق مبادرات نحو دعم العائلة والزوج ومساعدته لتستطيع املراة املشاركة  ،ومنهم
من طلب بوجو حضانات وروضات لالطفال ليتسنى لها اخلروج من املنزل.
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ملحق رقم ()1
أدوات وعينة البحث
وصف ادوات وعينة الدراسة
ّ
مت في هذه الدراسة االعتماد على طريقة البحث الكمي وذلك من خالل تصميم استمارة شاملة لكافة املؤشرات
املطلوبة ،و ّ
مت توزيع هذه االستمارة على عينة عشوائية من اجملتمع احمللي من النساء والرجال ضمن مواقع محددة.
مجتمع الهدف واطار املسح الكمي:
يتكون مجتمع الهدف من جميع االفراد (الذكور واالناث من الفئة العمرية  18سنة واكثر) والذين يقيمون في جتمعات
فلسطينية مختارة عددها  10جتمعات في محافظتي جنني ورام الله والبيرة ،والتجمعات هي:
جدول رقم :1مجتمع الدراسة
عدد السكان 2007
16383

احملافظة
جنني

الرقم التجمع
اليامون
1
2

السيلة احلارثية

9422

جنني

3
4
5
6
7
8
9
10

برقني
فحمة
كفر راعي
بيت سيرا
بيت عور التحتا
خربثا املصباح
خربثا بني حارث
صفا

5685
2486
7364
2749
4372
5211
2846
3802

جنني
جنني
جنني
رام الله والبيرة
رام الله والبيرة
رام الله والبيرة
رام الله والبيرة
رام الله والبيرة

هناك عدد من النساء /الرجال مت العمل معهن في اطار مشروع تعزيز مشاركة املرأة في احلياة العامة والسياسية
واملنفذ من قبل إتّحاد جلان املرأة للعمل اإلجتماعي ( ،)2014-2013حيث ّ
مت شمول عينة منهم باالضافة الى عينة
اخرى من النساء والرجال الذين لم يشاركوا في املشروع من سكان التجمعات املذكورةّ .
مت استخدام التجمعات املذكورة
سابقاً كاطار لسحب عينة املسح ،وتعتبر هذه التجمعات اطار جغرافي للدراسة.
تصميم العينة للمسح الكمي
ّ
مت اختيار عينة ممثلة من النساء والرجال ضمن التصميم التالي:
1 .1شمول العينة :تشمل وتغطي فقط  10جتمعات سكانية في محافظتي رام الله والبيرة.
2 .2طبقات العينة :من أجل ضمان متثيل أفضل للعينة مت تقسيم مجتمع الهدف ألجزاء حسب جتانس هذه األجزاء في
اخلصائص ،وهنا مت اعتبار املتغيرات التالية هي متغيرات للطبقات:
•التجمع السكاني (  10جتمعات)
•النوع اإلجتماعي للفرد/ة (ذكر او انثى)
•املشاركة في مشروع تعزيز مشاركة املرأة في احلياة العامة والسياسية (مشاركة/غير مشاركة)
3 .نوع العينة :تسمى العينة هنا ،عينة طبقية عشوائية ذات مرحلة واحدة ،حيث ّ
مت اختيار عدد من االفراد من ضمن
كل طبقة بطريقة عشوائية.
.4

4حجم العينة :مت تقدير حجم العينة من االفراد وفق املعادلة التاليةt 2 ∗ s 2
E2
:

=n

توزيع العينةّ :
مت توزيع العينة على الطبقات بطريقة تضمن متثيل جميع طبقات مجتمع الهدف .حيث يتوقع من خالل
هذا التوزيع احلصول على نتائج تتسم باملوثوقية واملصداقية والتمثيل االفضل وكان توزيع العينة كالتالي:
5.

5
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جدول رقم  : 2توزيع العينة وفق التجمعات
الرقم

التجمع

احملافظة

1

اليامون

جنني

السيلة احلارثية

جنني

2

5
6

كفر راعي
بيت سيرا

7

بيت عور التحتا

8

خربثا املصباح

9

خربثا بني حارث

10

صفا

جنني
رام الله
والبيرة
رام الله
والبيرة
رام الله
والبيرة
رام الله
والبيرة
رام الله
والبيرة

3
4

برقني
فحمة

اجملموع

جنني
جنني

حجم العينة حجم عينة النساء
الكلي
املشاركات في املشروع
44

40

12

حجم عينة النساء
غير املشاركات في
املشروع
10

حجم عينة
االفراد الذكور
22

10

10

20

30
20

10
6

5
4

15
10

34

10

7

17

36

10

8

18

20

6

4

10

30

10

5

15

300

88

62

150

26
20

8
6

5
4

13
10

نسبة توزيع العينة في جداول
جدول رقم :1نسبة العينة وفق التجمع ( 10جتمعات خمسة في محافظة رام الله واللبيرة وخمسة من محافظة
جنني)
التجمع
سيلة احلارثية
كفرراعي
فحمة
بيت عور احتتا
خربثا املصباح

نسبة العينة
%13.3
%10.3
%6.3
%11.3
%12.3

التجمع
اليامون
برقني
بيت سيرا
صفا
خربثا بني حارث

جدول رقم  : 2توزيع العينة وفق الفئة العمرية
الفئة العمرية
 28-18سنة
 39-29سنة
 49-40سنة

 59-50سنة
 60سنة فاكثر
اجملموع

النسبة %
%37.3
%27.0
%20.3
%12.3
%3.0
%100

جدول رقم  :3توزيع العينة وفق املستوى التعليمي
املستوى التعليمي
توجيهي فأقل
دبلوم
بكالوريوس
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النسبة %
%47.0
%14.7
%37.7

نسبة العينة
%14.7
%9.0
%6.3
%10.0
%6.3
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ماجستير فأعلى
اجملموع

%7
%100

جدول رقم  :4توزيع العينة وفق احلالة االجتماعية
احلالة االجتماعية
أعزب  /عزباء
متزوج  /ة
منفصل  /ة
مطلق  /ة
ارمل  /ة
اجملموع

النسبة %
%30.7
%64.7
%1.3
%7
%2.7
$100

جدول رقم  :5توزيع العينة وفق احلالة العملية
احلالة العملية
يعمل  /تعمل
ال يعمل  /تعمل
طالب  /ة
ربة بيت
متقاعد  /ة
اجملموع

النسبة %
%44.7
%22.7
%15.0
%15.7
%2.0
$100

جدول  :6توزيع العينة وفق دخل االسرة
مستوى الدخل
دخل عالي
دخل متوسط
دخل متدني
اجملموع

النسبة %
%3.7
%82.3
%14.0
$100

جدول رقم  :7اذا كان مستفيد/ة من مشروع احتاد جلان العمل االجتماعي  /مشاركة املراة في احلياة السياسية والعامة
فئة مستهدفة
نعم
ال
ال اعرف عنه
اجملموع

النسبة %
%42.3
%34.0
%23.7
$100

جدول رقم  :8نوع االستفادة من مشروع احتاد جلان املراة للعمل االجتماعي /مشاركة املراة السياسية والعامة
نوع االستفادة
اصبحت عضو/ة في جلنة املوقع
اصبحت عضو/ة في جلنة احملافظة
استفدت من التدريب
استفدت من املبادرات ضمن املنح
غير ذلك ححد /ي
اجملموع

النسبة %
%11.3
%0.7
%28.7
%7.7
%2.0
$100
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ادوات البحث
االستمارة الكمية :مت تصميم استمارة الدراسة لتقيس جميع املؤشرات اخلاصة بالدراسة ،و ّ
مت جتربتها بشكل محدود
على عينة محدودة قبل البدء بعملية جمع البياناتّ .
مت جمع البيانات ميدانياً بتوزيع االستمارة من خالل باحثني ميدانيني،
و ّ
مت زيارة السر ومقابلة من يقع عليهم االختيار في العينة .مت تصميم االستمارة الكمية مبا يناسب العينة املبحوثة في
التجمعات احمللية وشملت على جزئني وفق االتي :
•اجلزء األول :تفرع منه فرع أ ،ب،ج،د :
تناول فرع «أ» بيانات االستمارة وقعت في  6اسئلة وتناولت اسم التجمع  ،احملافظة وغيرها.
اما الفرع «ب» فتناول بيانات املستجيب/ة حيث شمل  16سؤال تركزت االسئلة حول اجلنس ،العمر ،احلالة اإلجتماعية
 ،مستوى التعليم ،احلالة العملية ،مستوى الدخل ،التطوع  ،االنتماء حلزب  ،االستفادة من برنامج إتّحاد جلان العمل
اإلجتماعي ،املوقف من مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية ،وغيرها .
اما الفرع “ج” تناول نوع املشاركة السياسية واجملتمعية للنساء واملعوقات التي تواجهها في التجمع حيث احتوى هذا
الفرع على  15سؤال وتناولت االسئلة مستوى مشاركة املرأة السياسية في التجمع ونوع املشاركة وفق اونواع وخيارات
متعددة  ،اضافة الى اسئلة تنوالت التعرف على معوقات املشاركة في التجمع
الفرع” د” .تناول الفرص املتاحة القابل االستثمار بها لتعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية حيث اشتمل الفرع
على  12سؤال متحورت حول الفرص املتاحة من مؤسسات وهيئات رسمية وحزبية واطر نسوية وقرارات رئاسية ،
ووثيقة حقوق املرأة  ،وافرع اإلتّحاد العام للمرأة الفلسطينية  ،وعمل االعالم باشكاله اذا ما يشكل فرص  ،اضافة الى
تعليم املرأة وخروجها للعمل .
•اجلزء الثاني  :عبارة عن سؤال مفتوح حول املبادرات التي ميكن اطالقها في التجمع والتي تشجع على مشاركة املرأة
في احلياة السياسية والعامة
املقابالت ( الكيفية)
مت تصميم  3استمارات خاصة باملقابالت :

االولى خاصة مبجموعة النقاش البؤرية التي ستعقد في التجمعات العشر  .االستمارة احتوت على مجموعة من احملاور(
اسئلة مفتوحة ) تتيح التعبير والنقاش املفتوح للمجموعة حول القضايا او احملاور املطروحة ومنها :تقيمهم ملشاركة
املرأة السياسية واجملتمعية في التجمع  ،دور املؤسسات الرسمية واالهلية واالحزاب واالطر في تعزيز مشاركة املرأة
السياسية واجملتمعية في التجمع  ،وايضا املعوقات التي تواجه املرأة والفرص املتاحة  ،واملبادرات الواجب اطالقها
لتعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية
االستمارة الثانية  :مت تصميمها ملقابالت شبة منتظمة فردية تعقد مع مسئولني /ات في املؤسسات الرسمية واالهلية
واحلزبية وتدور محاور االسئلة املفتوحة حول تقييم لواقع مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية على املستوى الوطني
ومستوى اجملتمعات احمللية  ،دور اجلهة التي ميثلوها في تعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية ،ودور املؤسسات
الرسمية واجملتمع املدني  ،اإلتّحادات والنقابات  ،املؤسسات الدولية وغيرهم في تعزيز مشاركة املرأة السياسية
واجملتمعية ،املعوقات التي تواجه املرأة والفرص املتاحة ،واملبادرات الواجب القيام بها لتعزيز مشاركة املرأة السياسية
واجملتمعية.
االستمارة الثالثة  :مت تصميمها لعقد مقابالت شبة منتظمة فردية مع عضوات اجملالس احمللية في التجمعات اخملتارة
حيث تناولت االستمارة بيانات عن املستجيبة من حيث العمر واحلالة اإلجتماعية والعمل  ،نوع التمثيل في اجمللس
لصالح من  ،سبب انخراطها في اجمللس ،دورها وفعاليتها في اجمللس من حيث انخراطها في جلان اجمللس وتراسها
الحداها ،املعوقات التي تواجهها في عملها وتواجه النساء في التجمع عند املشاركة السياسية واجملتمعية  ،املبادرات
التي يطلقها اجمللس او تقودها شخصيا لتعزيز مشاركة املرأة السياسية  ،الفرص املتاحة واملبادرات املطلوبة  ،اضافة
الى الدعم والقبول الذي تتلقاه ما يعزز دورها وادائها واجلهة املساندة لها.
املقابالت الفردية ومجموعات النقاش البؤرية :
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مقابالت فردية شبه منتظمة مع مجموعة من الناشطني/ات سياسيا واجتماعيا عدد  16تشمل ذكورا واناث ميثلوا
وميثلن االطر النسائية واالحزاب السياسية ومنظمة التحريرالفلسطينية واإلتّحاد العام للمرأة الفلسطينية  ،طاقم
شؤون املرأة والوزارات واجمللس التشريعي .اضافة الى ممثلني /ات عن إتّحاد جلان املرأة للعمل اإلجتماعي وصندوق
دعم املساواة بني اجلنسني في هيئة األمم املتحدة للمرأة

مقابالت فردية شبه منتظمة مع عضوات اجملالس احمللية  :عضوة من كل جتمع (  10عضوات ) ّ
مت اختيار واحدة منهن
واالخرى تدعى الى مجموعة النقاش البؤرية .
مجموعات النقاش البؤرية  :عقد  10مجموعات بؤرية مبعدل مجموعة في كل جتمع والعدد املقترح في اجملموعة ما
بني  12-9واعلى حد  15تشمل رجال ونساء وميثلوا مؤسسات قاعدية وجمعيات نسوية واطر  ،عاملني/ات  ،شباب/
ات  ،ربات بيوت  ،اعضاء مجلس محلي.
الية العمل في جمع البيانات

ّ
مت اختيار عينة النساء املشاركات في املشروع من القوائم التي مت تزويدنا بها من إتّحاد جلان املرأة للعمل اإلجتماعي،
و ّ
مت زيارة االسر بشكل عشوائي ملقابلة النساء غير املشاركات وملقابلة االفراد الذكور ،بحيث تتم املقابلة بشكل فردي
ووجهاً لوجه جلميع االفراد في العينة.
جمع البيانات

ّ
مت جمع البيانات ( االستمارة واملقابالت مع العضوات ومجموعات النقاش البؤرية ) خالل شهر  8/4(،2014/8حتى
 )8/12حيث ّ
مت الوصول للتجمعات احملددة مبساعدة منسقات إتّحاد جلان املرأة للعمل اإلجتماعي  .اما املقابالت على
املستوى الوطني ستتم في االسبوع الثالث من شهر .2014/7
معاجلة البيانات وحتليلها

مت إدخال كافة االستمارات بكل بياناتها ،و ّ
مت تصميم برنامج إدخال لالستمارات باستخدام برنامج  ،SPSSو ّ
مت
مت إدخاله ومراجعة أخطاء اإلدخال ثم ّ
مراجعة إدخال البيانات وتدقيق ما ّ
مت استخدام اإلكسل وبرنامج  SPSSفي
استخراج النتائج النهائية.

ّ
مت إتباع الطريقة الوصفية في عرض البيانات من خالل اجلداول واألشكال البيانية والتي ركزت على التوزيعات التكرارية
التوزيع النسبي ،وهذا النوع من عرض البيانات يتناسب مع الهدف من هذه الدراسة ،والتي تعتبر غير واضحة أو معروفة
بشكل حقيقي حتى إعداد هذه الدراسة.
أما بالنسبة لألسئلة املفتوحة فت ّم إعادة تبويبها بعد إدخالها ،و ّ
مت صياغتها بشكل قابل للعرض.
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محلق رقم 2
اإلستمارات
مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية  :املعيقات  ،التحديات والفرص
استمارة بحث ميداني
تعمل شركة كالليت على تنفيذ دراسة حول مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية من حيث املعيقات ،التحديات والفرص
املتاحة  ،وهذه الدراسة هي لصالح إتّحاد جلان املرأة للعمل اإلجتماعي  ،حيث ينظر الى نتائجها في تطوير مشاركة
املرأة السياسية واجملتمعية في مجتمعها احمللي عبر تعزيز مبادرات حتقق هذه الغاية .
اجلزء االول فرع أ  :بيانات االستمارة
ID1

رقم االستمارة

ID2

التجمع
احملافظة
تاريخ جمع االستمارة
اسم الباحث /ة امليداني/ة
نتيجة املقابلة

ID3
ID4
ID5
ID6

اكتملت

رفض/ت التعاون

لم تكتمل بعد  3زيارات

اخرى  :حدد/ي

اجلزء االول فرع ب :بيانات املستجيب/ة
 AB01اجلنس
 AB02العمر
 AB03املستوى التعليمي
AB04
AB05
AB06
AB07
AB08
AB09

احلالة اإلجتماعية
احلالة العملية
اذا كان اجلواب يعمل/تعمل فما هي
مستوى دخل االسرة
هل لديك انتماء حلزب سياسي
اذا كان اجلواب نعم فانت في احلزب

 AB10هل انت مستفيد/ة من برنامج إتّحاد جلان
املرأة للعمل اإلجتماعي في جتمعك
 AB11اذا كان اجلواب نعم فنوع االستفادة هي
 AB12تطوعت في مؤسسات مجتمع مدني/اهلية/
قاعدية
 AB13اذا كان اجلواب نعم فطابع املؤسسة
 AB14اذا كان اجلواب ال اتطوع فاالسباب

 AB15موقفي من مشاركة املرأة في احلياة
1
السياسية الرسمية
 AB16موقفي من مشاركة املرأة في السياسة الغير
رسمية
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ذكر
28-18
توجيهي فاقل

انثى
39-29
دبلوم

متزوج/متزوجة
اعزب/عزباء
اليعمل  /ال تعمل
يعمل /تعمل
املسمى الوظيفي جهة العمل
دخل متوسط
دخل عالي
ال
نعم
عضو مؤيد /
عضو  /ة
مؤازر
ال
نعم
اصبحت عضو
في اللجنة
نعم

منفصل  /ة
طالب /ة

مؤسسة قاعدية
احتاد
ال يوجد
مؤسسات في
التجمع
الثقافة اجملتمعية
ال استطيع ان
اوفق بني واجبات حتد من مشاركتي
البيت والعمل
التطوعي
مؤيد /ة
مؤيد/ة متاما
مؤيد /ة

ارمل /ة
متقاعد  /ة

دخل متدني
غير ذلك
ال اعرف عنه

اصبحت عضو في استفدت من
التدريب وبناء
جلنة احملافظة
القدرات
ال
مؤسة نسوية
تعاونية
ليس لدي اهتمام

مؤيد/ة متاما

49-40
بكالوريوس

59-50
ماجستير
فاعلى
مطلق /ة
ربة بيت

60فاكثر

استفدت من
املبادرات

مجلس طلبة

نادي ثقافي
غير ذلك
لدي انشغاالت االلتزامات
وال يوجد وقت العائلية
االب ،االخ
وغيرهم
مينعني من
التطوع
معارض  /ة
معارض  /ة

غير ذلك

معارض  /ة
متاما
معارض  /ة
متاما

غير ذلك

نقابة مهنية
التطوع غي
مجدي ماليا
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اجلزء االول فرع ج :اهمية  ،ونوع املشاركة السياسية واجملتمعية للنساء واملعوقات التي تواجهها:
 AC01ارى ان مشاركة املرأة في احلياة
السياسية واجملتمعية

 AC02اعتقد ان مشاركة املرأة السياسية
واجملتمعية في التجمع الذي اقطنه
 AC03النساء في التجمع منخرطات في
االحزاب السياسية
AC04
AC05
AC06

AC07
AC08

AC09

AC10

AC11

في التجمع اطر نسوية تتبع لالحزاب
السياسية
اذا كان اجلواب نعم فالنساء تتطوع
معها
فترة انتخابات الهيئات  /اجملالس
احمللية نشطت النساء في عملية
االنتخاب والترشح وقيادة احلمالت
االنتخابية
لدى اجمللس جلنة خاصة بشؤون املرأة
للتشاور معها واالهتمام بقضاياها
اجمللس عادة يشرك النساء في التعرف
على ارائهن في املشاريع التطويرية
للتجمع
االندية واجلمعيات واملؤسسات
القاعدية في التجمع النساء تشكل في
الهيئات العامة واإلدارية لها
في التجمع يوجد مؤسسات وجمعيات
نسوية تهتم بقضايا تعزيز مشاركة
املرأة السياسية واجملتمعية
اذا كان اجلواب يوجد فكم عددها ،هل
تديرها النساء
تشكل النساء في مجالس االباء
واالمهات في املدار

حق من حقوق
املواطنة
غير ذلك
حدد/ي:

مقبول بشكل
عالي
بنسبة عالية
ال اعرف
نعم

مقبول نسبيا

غير مقبول

غير مقبول بتاتا

متوسطة

ضعيفة

منخرطات

ال

ال اعرف

بشكل فاعل

متوسط

ضعيف

بشكل فاعل

متوسط

ضعيف

يوجد

ال يوجد

ال اعرف

غالبا

احيانا

ابدا

ال اعرف

اقل من النصف
من مجموع
االعضاء
يوجد

النصف تقريبا

اكثر من النصف

غير ذلك حدد/

ال يوجد

ال اعرف

نعم

ال

ال اعرف

اقل من النصف

اكثر من النصف

غير ذلك حدد/ي

متوسط

ضعيف

ال

ال اعرف

النصف تقريبا
 AC12تشارك النساء في املسيرات واملناسبات بشكل عالي
واملهرجانات الوطنية
 AC13النساء في التجمع تنخرط في النقابات نعم
املهنية والعمالية /إتّحادات او تعاونيات
 AC14اذا كان اجلواب نعم فاي مجال مذكور االعلى......
انخراطها اعلى وايا االقل
 AC15من املعيقات التي حتد من مشاركة
املرأة السياسية واجملتمعية في التجمع

يعزز مبدأ
املساواة وعدم
التمييز

يعبر عن دميقراطية
احلكم

يعطي وجهات نظر
متنوعة في القرار
السياسي

يوصل صوت
وراي النساء في
القضايا السياسية
واجملتمعية

غير منخرطات

ال تشارك ابدا

االقل......
جهل املرأة بحقوقها رجال العائلة مينعوها
(االب،االخ،الزوج..
واهمية مشاركتها
في احلياة السياسية الخ) من املشاركة
جتنبا لالختالط
واجملتمعية

مشاركة املرأة
السياسية في
التجمع غير
مقبول اجتماعيا

املرأة ال متلك
قدرات كافية
لتشارك في
احلياة السياسية
واجملتمعية

التجمع يفترض
ان احلياة
السياسية
واجملتمعية هو
مجال للرجال

ضعف او غياب
االلتزامات
لفعالية االحزاب
العائلية
والواجبات امللقاة واملؤسسات التي
تشجع انخراط
على عاتقها
فوقتها ال يسمح النساء في احلياة
السياسية في
التجمع

التخوف من مالحقة
االحتالل وعقوباته
نتيجة املشاركة
السياسية ( احلزبية
مثال )

تخوف العائلة
من خروج املرأة
للحياة السياسية
واجملتمعية وتعرضها
ملشاكل /حترش

غير ذلك حدد/ي:
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اجلزء االول فرع د :الفرص املتاحة لتعزيز مشاركة املرأة في احلياة السياسية واجملتمعية
AD01

AD02

AD03

AD04

AD05

AD06

AD07

AD08

AD07

AD08

AD09

AD10

AD11

AD12

108

مستوى تعليم املرأة في التجمع ووعيها بحقوقها يعزز من مشاركتها في
احلياة السياسية والعامة

اوافق بشدة اوافق

اعارض اعارض بشدة

املؤسسات القاعدية /النسوية في التجمع تساهم في تشجيع املرأة
لالنخراط في احلياة السياسية والعامة

نعم

ال

ال اعرف

االحزاب السياسية الفاعلة في التجمع تهتم بقضايا املرأة وحقوقها
وتعزيز مشاركتها السياسية واالنضمام اليها

نعم

ال

ال اعرف

القانون االساسي  ،القوانني والتشريعات الفلسطينية تشجع النساء على نعم
املشاركة السياسية

ال

ال اعرف

اعتبار فلسطني دولة وعضو مراقب في األمم املتحدة واالنضمام الى
االتفاقيات الدولية يشكل فرص لتعزيز مشاركة املرأة السياسية

اوافق
بشدة

نظام الكوتا في االنتخابات ساهم مبشاركة النساء في التجمع في
انتخابات اجملالس احمللية

نعم

ال

نظام الكوتا ساهم في مشاركة النساء في التجمع في االنتخابات
التشريعية

نعم

ال

ال اعرف

وجود املؤسسات االهلية والقاعدية التي تدعم قدرات نساء هي فرص
لتعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية

نعم

ال

ال راي

نشاط وامتداد االطر النسوية (احلزبية) يوفر فرص للنساء للمشاركة
السياسية واجملتمعية

نعم ال

نشاط وامتداد فروع اإلتّحاد العام للمرأة الفلسطينية يوفر فرص
ملشاركة املرأة في احلياة السياسية واجملتمعية في التجمع

نعم

مبادرة وثيقة حقوق املرأة الصادرة عن اإلتّحاد العام للمرأة الفلسطينية
واحلركة النسوية تشكل فرصة لتعزيز مشاركة املرأة السياسية
واجملتمعية

نعم

اوافق بشدة

خروج املرأة للعمل في التجمع يعطيها فرصة للمشاركة السياسية
واجملتمعية
دور االعالم التقليدي( املسموع واملرئي واملكتوب) والعصري ( الفيس
بوك  ،تويتر  )..فرص لتوعية النساء مما يزيد من مشاركتهن في احلياة
السياسية واجملتمعية

اوافق
بشدة

ال اعرف

ال اعرف
ال
ال

مصادقة رئيس الدولة على االتفاقية الدولية اخلاصة بالغاء التمييز ضد نعم
املرأة هي فرصة لتعزيز مشاركة النساء في احلياة السياسية واجملتمعية واالتفاقية
نعم

اعارض اعارض

ال اعرف
ال اعرف عن الوثيقة

ال
ال

ال اعرف عن القرار
ال اعرف

اوافق بشدة

اعارض اعرض

اجلزء الثاني «ا» املبادرات لتعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية
ما اهم  3مبادرات للقيام بها في التجمع من وجهة نظرك قد تعزز من مشاركة املرأة في احلياة السياسية واجملتمعية

اعترض بشدة
الفضائيات العربية
غير ذلك حدد/ي:

الاعرف
اعارض
الفضائيات الفلسطينية
امللصقات ،بوسترات
ونشرات مطبوعة
اجلرائد ،اجملالت

ال
اوافق بشدة
التلفزيون احمللي
الفيس بوك ( موقع
التواصل اإلجتماعي )
التلفزيون
ورشات العمل

نعم
اوافق
الراديو
اجلرائد واجملالت

وسائل التواصل
اإلجتماعي (مثل الفيس
بوك)
رئيس الدولة
النشطاء والنشيطات
اجملتمعني
رؤساء ورئيسات
املؤسسات القاعدية
واالهلية
نعم
بشكل عالي

الراديو

امللصقات والنشرات الدعائية
(مثل بوستر ،بلبورد ..الخ)
املساجد عبر خطبة
اجلمعة

الوزراء
رجال الدين
غير ذلك
ال
متوسط

اوافق بشدة

امناء/امينات االحزاب
رجال العشيريه والعائلة

ال اعرف
ضعيف

اوافق

رئيس واعضاء اجملالس احمللية
االعالميون واالعالميات

غير ذلك حدد/ي:

اجلزء الثالث فرع أ :دور االعالم في تعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية

BA01

BA02

BA03

BA04

اعتقد ان االعالم باشكاله له دور في تعزيز
مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية
احلظ ان لالعالم باشكاله برامج مخصصة حول
مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية

اكثر وسائل االعالم الذي يتابعها افراد اجملتمع
في التجمع

افضل الوسائل االعالمية والترويجية التي ميكن
استخدامها في التجمع لتعزيز مشاركة املرأة
السياسية واجملتمعية هي

BA05

هل اإلعالم الفلسطيني الرسمي واخلاص يهتم
بقضايا النوع اإلجتماعي
اإلعالم النسوي يركز على قضايا املشاركة
السياسية للمرأة؟

اعتقد ان االشخاص االكثر تاثيرا في توجهات
التجمع نحو تعزيز مشاركة املرأة السياسية
واجملتمعية هم

BA6

BA7

BA8

اإلعالم النسوي أفضل من اإلعالم الرسمي في
التوعية بقضايا املشاركة السياسية

اعارض

اعارض بشدة
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اجلزء الرابع :االسئلة املفتوحة لدور االعالم
ما هي أكثر وسيلة إعالمية نسوية تصلك منها معلومات حول املشاركة السياسية ؟
اهم الرسائل االعالمية الواجب التركيز عليها بهدف تعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية:
بحث مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية املعيقات والفرص وحتديدا في اجملتمعات احمللية
محافظة جنني ورام الله منوذجا
املقابالت الفردية ( على الصعيد الوطني)
االسم واجلنس:
التحصيل العلمي:
املهنة وجهة العمل :
نوع املشاركة السياسية :
السؤال االول :من وجهة نظرك كيف تقيمون مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية في فلسطني؟
السؤال الثاني :ما دوركم /او دور اجلهة التي متثلوها (حزب ،وزارة  ،اطار نسوي ،إتّحاد ،نقابة..الخ )21في تعزيز مشاركة
املرأة السياسية واجملتمعية ؟
السؤال الثالث :كيف تقيمون دور مشاركة النساء السياسية واجملتمعية على مستوى اجملتمعات احمللية ؟
السؤال الرابع :بشكل عام كيف تقيمون جهود ودور كل من التالي في تعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية :
أ.احلكومة الفلسطينية (ﻫل ﺃﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻤﺸﺎﺭكة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ من حيث خطط عبر
قطاعية ،قوانني ،وزارة املرأة ،وحدات النوع اإلجتماعي ،موازنات ،؟)
ب.االحزاب السياسية
ج .مؤسسات اجملتمع املدني مبا فيها املؤسسات النسوية ،اإلتّحاد العام للمرأة الفلسطينية واالطر النسوية
د .النقابات  /اإلتّحادات
و .املانحني واملؤسسات الدولية
السؤال اخلامس :ما ابرز التحديات  /املعيقات التي تواجهها املرأة الفلسطينية في املشاركة السياسية واجملتمعية ؟
السؤال السادس :ما الفرص املتاحة بوجهة نظركم التي ميكن استثمارها في تعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية
( السؤال عن عدة مجاالت سياسة احلكومة مثال  ،اخلطط اخلاص بتطوير املرأة ،قرار  ، 1325وجود وزارة املرأة،
املؤسسات النسوية  ،اإلتّحاد العام ،االحزاب ،االنضمام الى االتفاقيات الدولية ،القانون  ،وثيقة االستقالل  ،التمويل
لتعزيز مشاركة املرأة السياسية ... ،وغيرها
السؤال السابع :ما االليات  /املبادرات املطلوبة لتعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية ؟
بحث مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية املعيقات والفرص وحتديدا في اجملتمعات احمللية
محافظة جنني ورام الله منوذجا
املقابالت الفردية ( خاص بعضوات اجملالس احمللية )
 21هذا السؤال يتم اختيار اجملال وفق مجال عمل املبحوثة مثال اذا مت مقابلة حزبية في فتح يتم السؤال عن جهود حركة فتح في تعزيز مشاركة املراة
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االسم
احملافظة والتجمع
العمر
احلالة االجتماعية
التحصيل العلمي
الوظيفة  /جهة العمل
عضوة مجلس
ترشحت للمجلس
دورك في اجمللس
وصلت الى اجمللس

30-21
متزوجة
اقل من توجيهي

40-31
عزباء
توجيهي

قروي

بلدي تصنيف

عضو
باالنتخاب

رئيسة
بالتزكية

50-41
منفصلة
جامعي

نائب رئيس
تعيني

60-51
ارملة
ماجستير فاعلى

 61فاعلى
مطلقة

امني صندوق

هل يوجد جلان في اجمللس  ،ممكن ذكرها اذا كان اجلواب نعم:
وفي اي جلنة تتواجدين  ،وهل تتراسي جلنة معينة؟
ما الذي دفعك لالنخراط في اجمللس ؟
كيف تقيمي جتربتك في عمل اجمللس ؟
الى اي مدى جتدين تشجيع لدورك في اجمللس ومن اي طرف ؟
كيف تقيمني قبول مجتمعك لوجودك ودورك في اجمللس ؟
كيف تقيمني دور النساء في احلياة السياسية واجملتمعية في التجمع ؟
هل من مبادرات يقوم بها اجمللس لتعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية في التجمع ؟
هل تقودي مبادرات في التجمع لتعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية اشرحي عنها؟
ما املعيقات التي تواجهك في اداء دورك،
وما املعيقات التي تواجه النساء في التجمع في املشاركة السياسية واجملتمعية ؟
ما الفرص املتاحة وغير مستغله ترينها قابلة لتعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية ؟
ما املبادرات من وجهة نظرك التي ميكن القيام بها لتعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية في التجمع ؟
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بحث مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية املعوقات والفرص وحتديدا في اجملتمعات احمللية
محافظة جنني ورام الله والبيرة منوذجا
محاور اسئلة اجملموعات البؤرية
احملافظة

اسم التجمع

اسم الباحث/ة امليداني/ة

عدد املشاركني/ات( االناث والذكور).................
السؤال االول :ما طبيعة مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية لديكم او في التجمع ( مبعنى نوع املشاركة في االحزاب،
النقابات  ،إتّحادات  ،مؤسسات  ،الترشح واالنتخاب في اجملالس ،املؤسسات القاعدية ،االعمال التطوعية  ،املشاركة
ف املناسبات الوطنية )
السؤال الثاني :كيف تقيمون مستوى مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية ( مبعنى مدى الفاعلية واحلضور هنا االجابات
مفتوحة للتعبير وليس فقط كلمات مع اعطاء امثلة)
السؤال الثالث :برايكم ما دور كل من االتي في تعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية في التجمع :
أ .احلكومة ( من وزارات مختلفة وبرامج وسياسات )
ب .االحزاب السياسية
ج .املؤسسات القاعدية والنسوية واالطر النسوية
د.اجملالس احمللية
ه .غير ذلك
السؤال الرابع :بوجهة نظركم ما التحديات او املعوقات التي حتد او متنع من مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية في
التجمع ؟(مالحظة للباحثة :توسع مدارك النقاش اذا اختزلت االجوبة مثل ضرورة التطرق لبعد القوانني ،الثقافة
والعادات والتقاليد واعطاء امثلة  ،انشغال النساء بالعائلة واملنزل ،جهل املرأة باهمية املشاركة كحق ،دور االحزاب
السياسية من حيث اعطاء اجملال وتشحيع النساء ،واملؤسسات القاعدية وجلان املرأة من اجر نسوية وإتّحاد عام للمرأة
الفلسطينية وغيرها )
السؤال اخلامس :ما الفرص املتاحة لتعزيز مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية في التجمع
وميكن تقسيم اجابات املشاركني/ات الى فرص على مستوى
أ.الوطني (امثلة القوانني والسياسات  ،دور السلطة الفلسطينية  ،دور االحزاب السياسية  ،اإلتّحاد العام
للمرأة الفلسطينية )املؤسسات القاعدية والنسوية  ،تعليم املرأة والعمل)....
ب.على مستوى التجمع ما الفرص املتاحة :
السؤال السادس :ما املبادرات  /االليات التي بوجهة نظركم ترونها مهمة للقيام بها في التجمع قد تساعد في تطوير
مشاركة املرأة السياسية واجملتمعية ؟
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