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إن محاولــة تقديــم رؤيــة حــول الحــركات النســوية الناشــئة يف الوطــن العــريب تعــد عمليــة تســتحق الدراســة واالهتــام
نظــرا ً الرتبــاط نشــوء وتطــور الحــركات النســوية الجــديل بنشــوء وتطــور حــركات التحــرر يف مختلــف دول العــامل،
شــأنها كشــأن الحــركات االجتامعيــة التــي انبثقــت يف حقبــة الحداثــة .فقــد ارتبــط نشــوء الحــركات النســوية بتطــور
خطابــات الحداثــة ومــا أفرزتهــا هــذه الخطابــات مــن ح ـراك ثــوري ،هــذا وقــد تأثــرت الحــركات النســوية كمثيالتهــا
مــن الحــركات االجتامعيــة الناشــئة يف حقبــة الحداثــة بالتيــارات الفكريــة والحــركات السياســية واألنظمــة الســائدة.
ان الدخــول يف معــرك الحــركات النســوية يف العــامل العــريب بشــكل عــام يثــر جدليــة ور ّدات فعــل تختلــف مــن بيئــة
إىل أخــرى ،إال أن فحــوى هــذا االختــاف تتجــى يف آليــة النظــر لهــذه الحركــة وظــروف نشــأتها وتبلورهــا ،مــن حيــث
إن البعــض يراهــا كســلوك وتفكــر متطــرف هــادف إىل زعزعــة القيــم املجتمعيــة ،وبأنهــا تش ـكّل نوع ـاً مــن التهديــد
للســلطة املجتمعيــة املتمثلــة بنظــام الهيمنــة الذكوريــة ،والــذي مــا زال راســخاً رغــم التغي ـرات الجذريــة التــي بــات
يشــهدها العــامل بشــكل عــام والعــامل العــريب بشــكل خــاص .حيــث إنــه وبالرغــم مــن هــذه التغـرات الجذريــة إال أن
نظــام الســيطرة املغــروس يف الالوعــي الجمعــي قــد عمــل عــى تحويــل نظــام الســيطرة إىل عنــر غــر محســوس يف
العالقــات بــن الرجــال والنســاء.
وبنــاء عليــه فقــد جوبهــت محــاوالت التغيــر الفعــي للصــورة النمطيــة للمــرأة مــن قبــل مــن يعملــون ضمــن أطــر
بطريركيــة أبويــة وتحديــدا األطـراف السياســية ،واالقتصاديــة واالجتامعيــة التقليديــة باإلضافــة لألطــر الدينيــة بهــدف
الحفــاظ عــى نهــج تكتيــي يضمــن لهــا الســيطرة الفاعلــة ضمــن أطرهــا الخاصــة والعامــة .فالهيمنــة الذكوريــة مل
تنفصــل بــأي حــال مــن األحــوال عــن الدعائــم املجتمعيــة الســائدة يف الوقــت الحــارض أو فيــا مــى ،مــن حيــث إنهــا
بقيــت متامســكة يف ظــل كافــة مــا مـ ّرت بــه معظــم املجتمعــات وعــى وجــه الخصــوص املجتمعــات التقليديــة العربيــة
واإلســامية.
وإذا مــا حاولنــا إلقــاء الضــوء عــى الحــركات االجتامعيــة التــي تحــاول زعزعــة هــذه املنظومــة الفكريــة ذات البعــد
األبــوي وخضنــا يف منظومــة الحــركات النســوية التــي تعــد جــزءا ً ال يتجــزأ مــن الحــركات االجتامعيــة والحاملــة لبــذور
التغيــر للصــور النمطيــة والقليديــة ووضعيــة املــرأة بشــكل عــام ،لوجدنــا أن الحركــة النســوية عبــارة عــن منظومــة
اجتامعيــة فكريــة تتألــف مــن مجموعــة /مجموعــات نســوية مدافعــة عــن حقــوق النســاء وتدعــو إىل توســيع الحيــز
النســوي بهــدف انتـزاع وعــي فــردي أو جامعــي يتبعــه ثــورة ضــد كل موازيــن القــوى الجنســية املبنيــة عــى التهميــش
الكامــل للنســاء يف لحظــات تاريخيــة محــددة « .لويــز توبــان»
وكغريهــا مــن الحــركات االجتامعيــة ولــدت الحركــة النســوية الفلســطينية يف ظــال املوجــة النســوية الثالثــة يف الــدول
الناميــة ،وتعــد أيضــا مــن الحــركات التــي تعمــل مــن أجــل التغيــر يف وضعيــة املــرأة الفلســطينية ،إال أنهــا وكغريهــا
مــن هــذه الحــركات فقــد اصطدمــت بواقــع ســيايس اجتامعــي مــزدوج.
انبثقــت فكــرة العمــل عــى هــذه الدراســة مــن قبــل شــابات فلســطينيات مــن مناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
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والداخــل الفلســطيني ،اجتمعــن عــى أهميــة العمــل عــى إيجــاد دراســة قــادرة عــى فحــص طبيعــة النظــرة
املجتمعيــة وتقييــم إنجازاتهــا مجتمعي ـاً ،وجــاءت هــذه املبــادرة تأكيــدا ً عــى أهميــة تعزيــز مشــاركة الشــابات
الفلســطينيات يف إعــادة تشــكيل وصياغــة الحركــة النســوية الفلســطينية.
هدفــت الدراســة إىل فحــص املواقــف والنظــرة املجتمعيــة للحركــة النســوية الفلســطينية وللمنظــات النســوية
الفلســطينية ،مــع العمــل عــى قــراءة وتحليــل املواقــف املتبنــاة مــن الحركــة النســوية واملنظــات النســوية
الفلســطينية ،وإلقــاء الضــوء عــى واقــع الحركــة النســوية واملنظــات النســوية الفلســطينية يف فلســطني التاريخيــة
مــع تقييــم لــدور الحركــة النســوية واملنظــات النســوية وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف يف تطــور الحركــة
النســوية ومكوناتهــا مــن منظــور الفئــات املســتهدفة.

ما تم الرتكيز عليه من معلومات ضمن هذه الدراسة:
• طبيعة املواقف املتبناة من الحركة النسوية واملنظامت النسوية
• جدلية العالقة ما بني الوطني والنسوي.
• مدى االعرتاف بإنجازات الحركة النسوية.
• طبيعة النظرة لظروف وجود املنظامت النسوية.
• سياسات التنمية الدولية وجدلية وجود الحركات النسوية.
• قيادات الحركة النسوية.
شــارك يف تنفيــذ البحــث امليــداين  8مؤسســات نســوية فلســطينية توزعــت مــا بــن مناطــق الضفــة الغربيــة ،قطــاع
غــزة ،الداخــل الفلســطيني ،النقــب والقــدس ،املؤسســات الرشيكــة يف التنفيــذ هــي:
• جمعية املرأة العاملة للتنمية – يف رام الله
• املركز الفلسطيني لقضايا السالم والدميقراطية – طولكرم
• جمعية الزهراء لتنمية املرأة– سخنني
• مركز القدس للنساء– يف القدس
• مركز الطفولة – النارصة
• مركز الدراسات النسوية– القدس
• مركز معا– النقب
• مركز شؤون املرأة– غزة
هنــا نتقــدم بالشــكر الجزيــل إىل املؤسســة الســويدية «كفينــا تــل كفينــا» ملســاهمتها يف بلــورة ومتويــل هــذه
الدراســة ،كــا ال يســعنا أيضــا إال أن نشــكر كافــة املؤسســات والقيــادات النســوية ،وفريــق البحــث يف كافــة أماكــن
وجــوده.
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منهجية الدراسة

أهمية الدراسة:
تــأيت أهميــة هــذه الدراســة مــن حيــث إنهــا توفّــر قــراءة لواقــع النظــرة املجتمعيــة تجــاه الحركــة النســوية
الفلســطينية واملنظــات النســوية عــى مســتوى فلســطني التاريخيــة دون اجت ـزاء ،يف الوقــت الــذي نطمــح فيــه
إىل أن تكــون هــذه الدراســة قــادرة عــى تفســر بعــض املواقــف االجتامعيــة املتبنــاة مــن قبــل بعــض مك ّونــات
الحركــة النســوية الفلســطينية ،لتســتفيد منهــا كافــة مك ّونــات الحركــة النســوية يف فهــم واقعهــا ومكانتهــا عــى
مســتوى املجتمــع املحــي ،واملعيقــات التــي تحــول دون كســب أكــر تأييــد جامهــري ممكــن ملطالبهــا ،مــا ميك ّنهــا
بالتــايل مــن تطويــر آليــات عملهــا .كــا نأمــل أن تش ـكّل هــذه الدراســة مرجعيــة هامــة حــول الحركــة النســوية
ـح األدبيــات الخاصــة بذلــك.
الفلســطينية وال ســيام يف ظــل شـ ّ

أهداف الدراسة:
•
•
•
•
•

فحص املواقف والنظرة املجتمعية تجاه مكونات الحركة النسوية الفلسطينية املختلفة.
قراءة وتحليل املواقف املتبناة من قبل مكونات الحركة النسوية الفلسطينية.
إلقــاء الضــوء عــى واقــع الحركــة النســوية ومك ّوناتهــا مــن املنظــات النســوية الفلســطينية يف فلســطني
التاريخيــة.
تقييم دور الحركة النسوية ومك ّوناتها املختلفة.
تحديــد نقــاط القــوة والضعــف يف تطــور الحركــة النســوية ومكوناتهــا مــن منظــور الفئــات
املســتهدفة.

فرضيات الدراسة:
•
•
•
•
•

هنالــك حالــة مــن الخلــط بــن الح ـراك والفكــر النســوي مــن جهــة وعمــل املؤسســات النســوية مــن
جهــة أخــرى.
هناك نزوح مجتمعي عام نحو عدم االعرتاف بإنجازات الحركة النسوية.
هناك عالقة جدلية بني النضال النسوي والنضال الوطني.
ساهمت سياسات التنمية الدولية يف متييع دور الحركة النسوية ومأسستها.
تـراوح نظــرة املجتمــع تجــاه الحركــة النســوية الفلســطينية بــن كونهــا نتاجـاً طبيعيـاً لتطــور الحــركات
االجتامعيــة الباحثــة عــن التغيــر ،وبــن أنهــا تش ـكّل تهديــدا ً للمنظومــة الثقافيــة الســائدة.
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منهجية الدراسة:

عينة البحث:

يف ظــل ســعينا للبحــث يف فحــص طبيعــة النظــرة املجتمعيــة حــول الحركــة النســوية الفلســطينية واملنظــات
النســوية العاملــة يف فلســطني ومــدى تأثــر هــذه النظــرة عــى تحقيــق تغـرات فعليــة وإنجــازات فعليــة تحســب
لهــا ،فقــد اســتندنا يف هــذه الدراســة عــى منهجيــة الدمــج بــن املنهــج الكمــي الوصفــي والكيفــي التحليــي مــن
منظــور النــوع االجتامعــي.

تـ ّم اســتهداف ( )300شــخص يف كل مــن مناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والداخــل الفلســطيني ،وقــد روعــي
يف اختيــار العينــة التنــوع الجغ ـرايف ،والفئــات املختلفــة (طــاب وطالبــات جامعيــن ،عاملــن وعامــات ،ربــات
بيــوت ،إعالميــن وإعالميــات ،موظفــن وموظفــات قطــاع أهــي) مــع مراعــاة النــوع االجتامعــي.

وعليــه فقــد اســتندت الدراســة عــى املنهــج الكمــي الوصفــي الــذي يهــدف إىل تقديــم وصــف عــام للنظــرة
املجتمعيــة وطبيعــة املواقــف املتبنــاة مــن قبــل مك ّونــات الحركــة النســوية املختلفــة العاملــة يف الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة والداخــل الفلســطيني والنقــب ،حيــث اعتمــدت االســتبانة البحثيــة نصــف املفتوحــة والتــي تب ّنــت
نهجـاً انتقائيـاً يف جمــع املعلومــات املطلوبــة والفرضيــات املوضوعــة لتقديــم وصــف عــام لطبيعــة هــذه املواقــف.

تم الرتكيز عىل جمعها:
وفيام ييل أهم املعلومات والبيانات التي ّ

Valid

وباإلضافــة إىل املنهــج الك ّمــي فقــد عمدنــا إىل املنهــج الكيفــي ،كمنهــج يهــدف إىل تحليــل وتفســر طبيعــة
النظــرة املجتمعيــة حــول دور املنظــات لنســوية الفلســطينية املختلفــة ،عــى اعتبــار أن هــذا املنهــج يعمــل عــى
تســليط الضــوء وفتــح املجــال للفئــات املســتهدفة للتعبــر عــن مواقفهــم/ن وطبيعــة هــذه املواقــف .وللعمــل
عــى ذلــك فقــد ارتكزنــا عــى آليــة املجموعــات البؤريــة املرك ـ ّزة ،كآليــة هادفــة الستكشــاف اآلراء واالتجاهــات
بطريقــة مع ّمقــة ،حيــث تتيــح املجــال لتبــادل األفــكار وفتــح النقــاش وإثــارة الجــدل حــول بعــض القضايــا والتــي
ال تســتطيع االســتامرة تقدميهــا بهــذا الشــكل مــن التحليــل ،ويف هــذا املجــال فقــد تـ ّم العمــل مــع ( )6مجموعــات
بؤريــة توزعــت بواقــع مجموعتــن يف كل منطقــة (الضفــة الغربيــة ،الداخــل الفلســطيني  ،48وقطــاع غــزة).

الجدول التايل رقم ( )1يبني توزّع العينة وفقاً للفئات املختلفة والنوع االجتامعي:
العينة
طالب
طالبات
ربات بيوت
عاملني
موظفني يف القطاع األهيل
موظفات يف القطاع األهيل
إعالميات
إعالميني
املجموع

التكرار
39
39
39
39
36
39
34
35
300

النسبة الحقيقية
13.0
13.0
13.0
13.0
12.0
13.0
11.3
11.7
100.0

النسبة
13.0
13.0
13.0
13.0
12.0
13.0
11.3
11.7
100.0

النسبة الرتاكمية
13.0
26.0
39.0
52.0
64.0
77.0
88.3
100.0

الجدول رقم ( )2توزيع العينة وفقاً للمنطقة الجغرافية والفئة املستهدفة :
الفئة املستهدفة

الضفة الغربية

قطاع غزة

الداخل الفلسطيني

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

طالب

13

33.3%

13

33.3%

13

33.3%

طالبات

13

33.3%

13

33.3%

13

33.3%

ربات بيوت

13

33.3%

13

33.3%

13

33.3%

عاملني

13

33.3%

13

33.3%

13

33.3%

سياق الدراسة:

موظفني قطاع أهيل

13

36.1%
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27.8%

13

36.1%

موظفات قطاع أهيل

13

33.3%

13

33.3%

13

33.3%

غطّــت الدراســة ثالثــة مواقــع؛ الضفــة الغربيــة ،الداخــل الفلســطيني ،وقطــاع غــزة .وقــد حاولــت الدراســة أن
ترصــد بعــض الفــروق يف عمــل الحركــة النســوية يف املناطــق املختلفــة وعالقــة ذلــك بالوضــع الســيايس واالقتصــادي
واملنطقــة الجغرافيــة .ويف هــذا املجــال فقــد تـ ّم العمــل عــى جمــع البيانــات مــن خــال ( )8مؤسســات نســوية
فلســطينية توزعــت بــن مناطــق الضفــة الغربيــة ،القــدس ،النــارصة ،ســخنني ،النقــب ،وقطــاع غــزة.

إعالميات

13

38.2%

8

23.5%

13

38.2%

إعالميني

13

37.1%

9

25.7

13

37.1%

•
•
•
•
•
•
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طبيعة املواقف املتبناة من قبل املنظامت النسوية
جدلية العالقة بني الوطني والنسوي كام تراها النساء
مدى االعرتاف بإنجازات الحركة النسوية.
النظرة املجتمعية تجاه وجود املنظامت النسوية وعملها.
سياسات التنمية الدولية وتأثريها عىل العمل النسوي.
مدى معرفة وثقة املجتمع املحيل بوجود قيادات نسوية.
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الجدول رقم ( )3توزيع العينة وفقاً للجنس واملنطقة الجغرافية:
الجنس

الضفة الغربية

الداخل الفلسطيني

قطاع غزة

ذكر

50.0%

47.8%

50.0%

أنثى

50.0%

52.2%

50.0%

100.0%

100.0%

100.0%

الجدول رقم ( )4توزيع العينة وفقاً الفئة العمرية واملنطقة الجغرافية:
الفئة العمرية

الضفة الغربية

الداخل الفلسطيني

قطاع غزة

أقل من 20

3.8%

11.0%

5.8%

39 – 20

75.0%

60.4%

89.4%

59 – 40

19.2%

28.6%

4.8%

 60فام فوق

1.9%

-

Total

100%

100%

100%

هــذا وكــا أرشنــا ســابقاً فباإلضافــة إىل االســتامرات ،فقــد تــ ّم اســتخدام أداة املجموعــات املركــ ّزة يف جمــع
املعلومــات ،والتــي اشــتملت عــى مجموعــات؛ طــاب وطالبــات جامعــات ،موظفــن وموظفــات بواقــع مجموعتــن
يف كل موقــع ،أي مبــا مجموعــه ( )6مجموعــات موزعــة بــن املناطــق الثــاث املســتهدفة.

مراحل الدراسة:
مرحلــة اإلعــداد والتحضــر :لقــد شــكلّت ورشــة العمــل التــي عقــدت يف اســطنبول  2011/3/30-27بــن املنظــات
منصــة انطــاق وتحضــر لهــذه
النســوية الرشيكــة التــي تعمــل مــع مؤسســة مــن امــرأة المــرأة الســويدية (ّ )KtK
الدراســة ،حيــث إن فكــرة العمــل عــى هــذه الدراســة انطلقــت مــن هنــاك ومــن قبــل املشــاركات يف هــذه
الورشــة ،وجميعهــن شــابات فلســطينيات مــن مناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والداخــل الفلســطيني ،حيــث
أجمعــن عــى أهميــة العمــل عــى توفــر دراســة قــادرة عــى فحــص طبيعــة النظــرة املجتمعيــة تجــاه العمــل
النســوي ،وتقييــم إنجــازات املنظــات النســوية بهــذا الشــأن .وعليــه فقــد تـ َّم التفكــر بأهــداف الدراســة وأهميتهــا
ومنهجيــة العمــل عليهــا خــال ذلــك اللقــاء.

•مرحلــة تدريــب الباحثــات :بعــد اختيــار الباحثــات تــم تدريبه ـ َّن عــى آليــات التعبئــة والتأثــر ،والنــوع
االجتامعــي ،والفكــر النســوي ،والقيــادة الالعنفيــة ،واتفاقيــة ســيداو القــرار .1325
•مرحلــة إعــداد خطــة وأدوات البحــث :حيــث ت ـ ّم االتفــاق عــى منهجيــة البحــث وعينــة البحــث ،وتحضــر
االســتبانة البحثيــة واألســئلة التوجيهيــة للمجموعــات املركـ ّزة وإرســالها إليهــا ونقاشــها مــع القيــادات الشــابة
الثــاين ،لوضعهــن يف صــورة الدراســة وطبيعــة القضايــا التــي ســيتم الرتكيــز عليهــا يف البحــث.
•مرحلــة العمــل امليــداين :يف هــذه املرحلــة ت ـ ّم التواصــل مــع ممثــات املؤسســات الثــاين وعضــوات فريــق
البحــث ،كــا ت ـ ّم توزيــع االســتبانات وفق ـاً للخطــة املوضوعــة مــن حيــث املناطــق والفئــات املســتهدفةـ
وقــد تـ ّم تنفيــذ البحــث وفقـاً لربنامــج زمنــي معــد مســبقاً ،إال أنــه ومــع ذلــك وخــال العمــل امليــداين فقــد
اصطدمنــا مبعيقــات مختلفــة ومؤثــرة ،متثّلــت بالعــدوان االرسائيــي عــى قطــاع غــزة ومــا رافقــه مــن توتــر
عــام عــى الســاحة الفلســطينية مــن جهــة ،وببعــض اإلشــكاليات األخــرى ذات العالقــة مبحدوديــة بعــض
املناطــق وال ســيام يف منطقــة النقــب الفلســطيني األمــر الــذي أ ّدى بنــا إىل اســتثناء جــزيئ لبعــض الفئــات
املســتهدفة ،فعــى ســبيل املثــال ونظـرا ً لعــدم توفــر ســوى إعالميــة واحــدة يف النقــب صــادف أن تكــون هــي
الباحثــة التــي تعمــل معنــا ضمــن فريــق البحــث ،فلــم نســتطع أن نقابــل إعالميــات يف الوقــت الــذي مل نجــد
فيــه أيضـاً إعالميــن ذكــورا ً نهائيــا أوموظفــي قطــاع أهــي.
•مرحلــة تنفيــذ املجموعــات املركــزة يف كل مــن مناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن قبــل الباحثــات
امليدانيــات الرئيســيات حيــث عقــدت ســت مجموعــات اســتهدفت الرجــال والنســاء ،وقــد تــ ّم توثيقهــا
بشــكل كامــل.
* مرحلــة تجميــع االســتبانات وتدقيقهــا ومراجعتهــا مــن حيــث انســجامها مــع العينــة املوضوعــة ،ومــن حيــث
اكتــال املعلومــات والبيانــات فيهــا ،ومــن ث ـ ّم إعــادة العمــل عــى الفجــوت أو الثغ ـرات إن وجــدت.
• مرحلــة املعالجــة والتحليــل اإلحصــايئ والتــي تـ ّم خاللهــا تحليــل االســتبانات إحصائيــأ باســتخدام برنامــج
 SPSSوالحصــول عــى البيانــات األوليــة لتحليلهــا.
• مرحلة تحليل النتائج:

خــال هــذه املرحلــة عملــت الباحثتــان عــى مراجعــة البيانــات ونقاشــها وتحليلهــا مــن منظــور النــوع
االجتامعــي.

•مرحلــة اختيــار الباحثــات :قــد تــ ّم العمــل عــى ذلــك مــن خــال مــروع تدريــب ومتكــن قيــادات
نســوية شــابة ،والــذي يهــدف إىل تعزيــز مســاهمة املــرأة الفلســطينية الشــابة يف تنشــيط الحركــة النســوية
الفلســطينية .حيــث كانــت هنــاك دورة تدريبيــة لهــؤالء الشــابات بواقــع ســتة أيــام تدريبيــة ،تـ ّم عــى أثرهــا
اختيــار ممثــات املؤسســات الرشيكــة مــن املواقــع املســتهدفة املكل ّفــات بالعمــل عــى البحــث امليــداين.
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معيقات الدراسة:

الفصل الثاني

ككل الدراســات كانــت هنــاك معيقــات أعاقتنــا أحيانـاً عــن الوصــول إىل البيانــات ،أو أعاقــت التحليــل املتكامــل،
وتحديــدا ً:

الحركة النسوية الفلسطينية

شح االدبيات املتعلقة بالحركة النسوية الفلسطينية.
•
ّ
• التشــتت الجغ ـرايف واملناطقــي بــن الداخــل الفلســطيني ،وقطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ،األمــر الــذي
شــكّل تحديــاً كبــرا ً جــدا ً يف التواصــل خــال كافــة مراحــل العمــل.
• املســتجدات السياســية الدامئــة يف األرايض الفلســطينية وبالــذات قضيــة األرسى ،االجتيــاح اإلرسائيــي
للقطــاع ،األمــر الــذي أ ّدى إىل توقــف العمــل لشــهر كامــل أوأكــر.

اســتندت الحركــة النســوية الفلســطينية منــذ نشــأتها عــى تاريــخ فكــري ثقــايف اجتامعــي ســيايس ســاهم يف محــورة
نظريــات نســوية اجتامعيــة ،وتوليفــات ســاهمت يف بلــورة الحـراك النســوي والحقوقــي واالجتامعــي الفلســطيني.
مــن هنــا ميكننــا االدعــاء بــأن الحركــة النســوية الفلســطينية عبــارة عــن إطــار وحركــة اجتامعيــة تطمــح لتحقيــق
املســاواة بــن الجنســن يف املجتمــع الفلســطيني ،وهــي ككل الحــركات الناشــئة يف حقبــة الحداثــة قــد تأثــرت
بالتيــارات الفكريــة والحــركات السياســية املهيمنــة.
إن فهــم الصيغــة التاريخيــة لنشــوء الحــركات النســوية وتحليالتهــا ال يقبــل االنفصــال عــن الواقــع ،فعنــد مراجعــة
التسلســل التاريخــي لنشــوء الحــركات االجتامعيــة والنســوية عــى وجــه الخصــوص نلحــظ ترابطـاً وثيقـاً بــن البنــاء
النظــري للحركــة والواقــع والبيئــة التــي ترتعــرع وتنشــأ فيهــا ،إال أن هنالــك اختالف ـاً واضح ـاً يف املبنــى النظــري
الخــاص بالتحليــات االجتامعيــة واختــاف الثقافــة واملعتقــدات مــا يعنــي أن هــذه الحــركات تتأثــر يف نشــأتها
بطبيعــة مجتمعاتهــا وســياقاتها الوطنيــة واملناطقيــة.
إن تعريــف الحــركات النســوية والوضعيــة التــي نســتطيع أن نطلــق مــن خاللهــا مصطلــح حركــة نســوية ال تخضــع
إىل قواعــد وبنــى نظريــة ،مــن هنــا نلمــس بأننــا ال نســتطيع تقديــم تعريــف محــدد للحركــة النســوية ،ولكــن
بإمكاننــا الحديــث عــن قواســم مشــركة ،فتعريفهــا اليخضــع إىل إجــاع أو اتفــاق ،إال أن القواســم املشــركة فيــا
بينهــا هــي التــي تعـ ّـر عنهــا ،فهنــاك مــن ينظــر إىل الحركــة النســوية بكونهــا هــي التــي تعكــس معانــاة النســاء
وفقـاً للســياق الــذي توجــد فيــه ،وهنــاك مــن يــرى أنهــا تعـ ّـر عــن هــدف واضــح وهــو املســاواة املجتمعيــة بــن
الرجــل واملــرأة ،أو هــي منظومــة فكريــة مســلكية تدافــع عــن مصالــح النســاء والعمــل عــى توســيع حقوقهــن
مــع إحــداث تغـرات وتحــوالت تطــال املجتمــع ككل بحيــث يتــم النظــر إىل املــرأة كعضــو فاعــل وكفــرد فعـاّل يف
املجتمــع» لويــز توبــان «.
إن القواســم املشــركة للحركــة النســوية تتمحــور حــول معانــاة النســاء ووجــود قيــادة وأعضــاء وهيــكل تنظيمــي
وبرنامــج مبنــي بآليــة تعكــس مصالــح النســاء ،وتضامــن وقــدرة عــى الحشــد واملنارصيــن عــر شــبكات تتناقــل
الربامــج الخاصــة بالحركــة ،فمــن املهــم لهــذه الحــركات أن تحتــوي عــى عــدد مــن النســاء باالضافــة إىل الفعاليــة
وأهميــة وجــود مرجعيــة خاصــة لهــا وإىل وجــود فكــر وأيدولوجيــا واســتقاللية عــن األحـزاب السياســية .كل هــذا
يعـ ّـر عــن قــوة الحركــة النســوية «مولينيــه.»1
تخضــع اســتقاللية الحركــة النســوية لجــدل كبــر ،فظــروف كل حركــة هــي التــي تعكــس نفســها عــى مــدى
اســتقالليتها النســوية .فاالســتقاللية حســب األجنــدة النســوية تعـ ّـر عــن مصلحــة النســاء حتــى بوجــود عالقــة مــع
أح ـزاب أخــرى.
1
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الحركة النسوية الفلسطينية وقضية االستقاللية:

الحركة النسوية وتسلسل مبني حسب األحداث:

مــا ال شــك فيــه أن الواقــع الســيايس الفلســطيني والتاريــخ الســيايس بتقلباتــه واتجاهاتــه قــد أســهم يف دمــج املــرأة
الفلســطينة عــى أجنــدة الواقــع الوطنــي حيــث إن قضيــة املــرأة ونضاالتهــا مــن أجــل املســاواة والتحــرر مل تفرزهــا
قضايــا نســوية أو افـرازات عفويــة ،أي مل تطــرح القضايــا النســوية مببــادرات نســوية رصفــة .إن االهتــام بقضيــة املــرأة
الفلســطينية قــد طــرح ضمــن القضيــة الوطنيــة والتحــرر مــن االحتــال.

تطــورت الحركــة النســوية الفلســطينية ضمــن خصوصيــة وطنيــة وســياقات تاريخيــة أســهمت يف بلــورة الوعــي
النســوي ويف بنــاء الحركــة النســوية الفلســطينية ،وقــد أســهمت طبيعــة املجتمــع الفلســطيني الــذي اســتمد
وضعيتــه العامــة مــن فــرة الحكــم العثــاين بهويتهــا االجتامعيــة الثقافيــة واملرتبطــة بالعــامل العــريب األوســع – يف
وترســخ األدوار والقيــم االجتامعية
ترســخ البنــى التقليديــة ّ
محــورة مجتمــع يتميــز بثقافــة إســامية عربيــة تقليديــة ّ
الداعمــة للفصــل بــن النســاء والرجــال» ماريــا هولــت.4

عنــد تتبــع تطــور الحركــة النســوية الفلســطيني يصعــب الحديــث عــن ذلــك دون ربطهــا بواقــع املجتمــع الفلســطيني،
فالحديــث عــن التحــرر االجتامعــي للنســاء الفلســطينيات ال يتــم إال مــن خــال ربطهــا بأجنــدة وبرنامــح التحــرر مــن
االحتــال .مــن هنــا نلمــس أن الحركــة النســوية الفلســطينية نشــأت يف ظــل العمــل عــى التحــرر مــن االســتعامر
(كتّــاب ،أبــو عــواد.2)2003 :
فالنســاء الفلســطينيات مل يع ّرفــن أنفســهن فقــط كمهتــات بقضايــا بالنــوع االجتامعــي ومل يفصلــن بــن النضــال
الوطنــي والنضــال النســوي عــى الرغــم مــن املســاهمة الفاعلــة للنســاء الفلســطينيات يف عمليــة البنــاء والتأســيس،
فاملســألة الوطنيــة هنــا كان لهــا تأثــر مبــارش يف تنظيــم النســاء.
لقــد أث ـ ّر الت ـزاوج بــن القضايــا الوطنيــة والنســوية عــى الربامــج واألجنــدات املق ّدمــة مــن قبــل الحركــة النســوية
الفلســطينية عــى العمــل النســوي ،حيــث أصبــح املطلــب الوطنــي ميثّــل أولويــة العمــل عــى أجنــدة الحركة النســوية؛
فمنــذ البدايــة طرحــت القضايــا النســوية وأصبحــت جــزءا ً ال يتجــزأ مــن املــروع الوطنــي التحــرري ،لذلــك فــإن ميــاد
القضيــة النســوية الفلســطينية مــن رحــم القضيــة الوطنيــة السياســية مل مي ِّكــن الحركــة النســوية مــن االســتقالل ومــن
تحقيــق إنجــازات حقيقيــة وفعليــة أو حتــى مل يضـ ِ
ـف أي إمكانيــة للمطالبــة بذلــك إىل حــد بعيــد.

اجتامعيــا ووفــق مــا متيــزت بــه الطبيعــة العربيــة التقليديــة واملســتمدة مــن الحكــم العثــاين ،ومــع بــزوغ العــام
 1893وببعــد وطنــي بحــت قــد ظهــر أول نشــاط نســوي يف فلســطني متثّــل بخــروج النســاء الفلســطينيات يف
مظاهــرة ضــد إنشــاء أول مســتعمرة يهوديــة يف فلســطني ،ومــن هنــا انطلقــت النســاء الفلســطينيات يف إنشــاء
الجمعيــات والتكتــات النســائية والتــي اتخــذ معظمهــا الطابــع االجتامعــي البحــت يف كل مــن املــدن والريــف مــع
تفــوق نســبي للعمــل يف املــدن عنهــا بالريــف وهــذا يعــود لطبيعــة منظومــة القيــم يف كل منهــا.
أمــا بالنســبة للخلفيــة االجتامعيــة التــي خرجــت منهــا الحركــة النســوية الفلســطينية يف تلــك الفــرة ،فالنســاء مل
تكــن خلفيتهــن االجتامعيــة واحــدة ،فقــد خرجــت الحركــة النســوية الفلســطينية مــن نســاء برجوازيــات متعلــات
ومثقفــات ســعني إلنشــاء الجمعيــات والتكتــات النســائية التــي اتخــذت يف معظمهــا الطابــع االجتامعــي البحــت.
وكانــت مدينــة عــكا السـبّاقة يف إنشــاء أوىل الجمعيــات الخرييــة «جمعيــة اإلغاثــة االرثوذكســية» عــام  ،1903وقــد
تألفــت الجمعيــة مــن مجموعــة مــن الســيدات املثقفــات ونســاء الطبقــة العليــا واملتعلمــة برئاســة نبيــه ملــي
منــي إال أنهــا توقفــت عــن العمــل عــام  1916بســبب الحــرب العامليــة األوىل .وبالرغــم مــن أن العمــل مل يقتــر
عــى املــدن إال أن املــرأة املدنيــة تفوقــت عــى أخواتهــا الريفيــات ،حيــث إن النســاء الفالحــات يف تلــك املرحلــة مل
تتوفــر لديهــن الظــروف املناســبة تهيئهــن للقيــادة ،فحريــة املــرأة تحتــاج إىل ســياق ووعــي اجتامعــي وتعليمــي
وثقــايف ،وكافــة هــذه اإلمكانيــات كانــت متوفــرة للمــرأة يف املدينــة أكــر مــن القريــة.5

فالحركــة الوطنيــة الفلســطينية مل تعــر املســألة النســوية وتحررهــا أي اهتــام جــدي كنتيجــة لوجــود الهــم الوطنــي،
ووجــود قيــادات تقليديــة ســاهمت يف تجميــد العمــل عــى الهــم النســوي بــل وســاهمت أحيانـاً بدرجــة أو بأخــرى
برشذمــة مكونــات الحركــة النســوية ،ودليــل ذلــك االنقســام الــذي أصــاب الحركــة النســوية العــام  1938واالنشــقاق
(حســيني  /نشاشــيبي) الــذي أســهم يف انشــقاق الحركــة النســوية إىل (اتحــاد النســاء العــرب) و(جمعيــة النســاء
العــرب) ،3مــا يدلــل عــى اســتخدام النســاء وقضاياهــن ضمــن أجنــدة اجتامعيــة عائليــة لخدمتهــا ولخدمــة العمــل
الوطنــي .ففــي الوقــت الــذي انخرطــت فيــه النســاء يف العمــل النضــايل والحــزيب فقــد ت ـ ّم اســتخدامهن كأداة حتــى
يف الوقــت الــذي جــرى فيــه تعبئتهــن ،حيــث جــاءت هــذه التعبئــة ضمــن أجنــدة حزبيــة نضاليــة ال تخــدم األهــداف
النســوية «أي بقيــت أســرة القضايــا الوطنيــة» ،فالخطــاب الوطنــي الفلســطيني خطــاب ذكــوري ،املــرأة بالنســبة لــه
هــي حارســة املــروع الوطنــي وأم الشــهيد وأخــت الرجــال ،وباإلضافــة لذلــك فهــي جيــش احتيــاط يف مرحلــة األزمات
والحــروب مــا تلبــث أن تعــاود أدراجهــا بعــد انتهــاء كافــة األزمــات أو مبعنــى آخــر ترتاجــع قيمــة مســاهامتها.

توجــت الحركــة النســوية الفلســطينية ظهورهــا العــام بتأســيس املؤمتــر النســوي األول يف العــام  1929يف القــدس،

أيلني كتاب ونداء أبو عواد :الحركة النسائية الفلسطينية :قضايا منهجية ،مفاهيمية ونظرية ،جامعة بريزيت.
– Ellen L . Fleischmann , journal of Palestine studies , Vol 29 , No.3. ( Spring , 2000) , pp16-32) ( The Emergence of the Palestinian
) Women’s Movement , 1929-39
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لقــد أســهمت مرحلــة االنتــداب الربيطــاين يف محــورة أجنــدة العمــل النســايئ الفلســطيني عــى مواكبــة األحــداث
السياســية ،ومــع صــدور وعــد بلفورالعــام  1917تظاهــرت النســاء ضــد هــذا الوعــد فخرجــت  200امــرأة يف
شــال فلســطني يف منطقــة مــرج ابــن عامــر ،وتــا ذلــك إنشــاء العديــد مــن الجمعيــات والتنظيــات والتكتــات
النســائية الفلســطينية ،أهمهــا الجمعيــات الخرييــة الثقافيــة االجتامعيــة والصحيــة ،والتــي كانــت تضــم يف عضويتها
الســيدات والفتيــات املثقفــات واملتعلــات وزوجــات املوظفــن يف حكومــة االنتــداب إىل جانــب النســاء الناشــطات
يف املناطــق الريفيــة ،حيــث كانــت كافــة جهودهــن متجهــة نحــو اإلصــاح االجتامعــي والتوعيــة السياســية للمــرأة.6
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حيــث اعتــر هــذا املؤمتــر مبثابــة البدايــة الفعليــة لعمــل املــرأة ضمــن أطــر تنظيميــة واضحــة ،وقــد أخــذ االتحــاد
النســوي عــى عاتقــه تنظيــم النشــاط النســوي وتوســيع املشــاركة النضاليــة للمــرأة الفلســطينية .7وخــال هــذه
الفــرة فقــد أثـ ّرت التحــوالت اإلقليميــة والنشــاط امللحــوظ لبعــض الحــركات النســوية العربيــة وبالــذات الحركــة
النســوية املرصيــة عــى الحركــة النســوية التــي اســتلهمت قوتهــا يف العمــل مــن النشــاط النســايئ يف مــر ومناطــق
أخــرى مــن العــامل العــريب.
لقــد مثلّــت الحركــة النســوية خــال فــرة االنتــداب حركــة مربمجــة وفعاّلــة يف القضايــا السياســية واالجتامعيــة
شــاركت فيهــا املــرأة الفلســطينية يف فــرة الثالثينيــات يف املؤمتـرات الداخليــة والخارجيــة ،حيــث كان لثــورة 1936
دور بــارز يف انخـراط املــرأة وتصاعــد مشــاركتها يف النشــاط الجامهــري ،ســوا ًء مــن ناحيــة عســكرية أو باملســاعدة
بتوفــر االحتياجــات األساســية وتقديــم املســاندة الخدماتيــة ،فيــا شــهدت تلــك الفــرة دورا ً كبــرا ً للنســاء يف
إرضاب العــام  ،1936حيــث مل يقتــر عمــل النســاء خــال تلــك الفــرة عــى التظاهــرات واالحتجاجــات بــل
واكبــه العمــل عــى مســاندة الثــوار بنقــل الســاح واملــؤن ،وعــى الرغــم مــن أنــه مل يكــن للثــورة ســوى تأثــر
ظاهــري عــى حقــوق النســاء إال أنــه متّــت زراعــة أســس املنظــات املســتقبلية .8ومــع نهايــة العــام  1939وانتهــاء
الثــورة الفلســطينية وعــى الرغــم مــا شــكلته هــذه الثــورة مــن إمكانيــة واضحــة للمشــاركة والتقبــل املجتمعــي
للمشــاركة النســوية يف املجــال العــام إال أنــه ومــع انتهــاء الثــورة فقــد خــرت النســاء مكتســباتها وبالتــايل أجــرت
عــى اقتصــار أنشــطتها والعــودة للمجــال الخــاص.
اعتــر العــام  1948نقطــة مرحليــة يف حيــاة املــرأة الفلســطينية وزخــم ونشــاط الحــركات النســوية وفاعليتهــا ،فقــد
شـكّلت النكبــة محــورا رئيسـاً فــرض ذاتــه بوقائــع كارثيــة ســاهمت باقتــاع الشــعب الفلســطيني مــن أرضــه ويف
طمــس املجتمــع الفلســطيني ورشذمتــه ،وبفــرض وقائــع طويلــة األمــد متثلــت باالحتــال والرتحيــل ،حيــث تأثــرت
وضعيــة املــرأة الفلســطينة وتوجهــات الحركــة النســوية نتيجــة ملــا تع ـ ّرض لــه أبنــاء الشــعب الفلســطيني كافــة،
الحســاس الخــاص
فقــد وجــدت النســاء أنفســهن يقمــن بعــدد مــن األدوار الحيويــة ،وبــارشن بالقيــام بالــدور ّ
بالتعويــض عــن خدمــات الدولــة غــر املتوفــرة ،كــا أنــه رسعــان مــا تباينــت األدوار امللقــاة عــى عاتــق النســاء بــن
األدوار التقليديــة ودور الرعايــة والتطويــر الواعــي «لالنتــاء الفلســطيني» ،ففــي مرحلــة مــا بعــد النكبــة تأثــرت
وضعيــة النســاء الفلســطينيات ،وقامــت العديــد مــن النســاء املتعلــات يف املــدن ونســاء الطبقــة الوســطى بإنشــاء
الجمعيــات الخرييــة يف الداخــل الفلســطيني واملخيــات يف محاولــة منهــا للتقليــل مــن آثــار النكبــة ،وهنــا تحــول
عمــل الحركــة النســوية ليأخــذ البعــد التنظيمــي ،بتنظيــم النســاء أوالً عــى مســتوى الحركــة النســوية ذاتهــا ،حيــث
تـ ّم العمــل عــى تشــكيل الجمعيــات النســوية والجمعيــات النســوية اإلغاثيــة يف مجــال توفــر دور لأليتــام وإغاثــة
األرس املنكوبــة 9يف الضفــة الغربيــة ،وقطــاع غــزة ومناطــق الشــتات ،كــا أســهمت هــذه املرحلــة بدمــج الحركــة
النســوية وتطويــع أدوارهــا بالحركــة الوطنيــة الفلســطينية ،ويف هــذه املرحلــة تح ّولــت الحركــة النســوية مــن كونهــا
حركــة إغاثيــة خدماتيــة إىل حركــة تتصــف ببعــد ســيايس وطنــي.
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بعــد العــام  1948التحقــت املــرأة الفلســطينية بالعمــل الحــزيب وبصــورة منظمــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
واململكــة األردنيــة الهاشــمية ،وانضمــت للحــزب الشــيوعي وحــزب البعــث وحركــة القوميــن العــرب ،إال أن أي مــن
خطابــات األح ـزاب املذكــورة مل يحت ـ ِو عــى خطــاب واضــح ألهميــة دور املــرأة يف العمــل النضــايل ،فلــم تســتطع
املــرأة وبوجودهــا يف األح ـزاب السياســية مــن العمــل عــى تغيــر الواقــع االجتامعــي للنســاء الفلســطينيات،10
حيــث اتصفــت هــذه املشــاركة بالضعــف واملحدوديــة مــن ناحيــة املشــاركة واالنضــام أو الوصــول إىل مواقــع
صنــع الق ـرار فيهــا .باملقابــل فقــد كانــت ظــروف العمــل الســيايس للنســاء الفلســطينيات يف قطــاع غــزة تعــاين
مــن إشــكالية حقيقيــة نتيجــة خضــوع القطــاع للحكــم العســكري املــري وخاصــة يف فــرة الخمســينيات حيــث
ترســخت املفاهيــم والخطابــات التقليديــة املحافظــة والدينيــة.11
ّ
وبتسلســل تاريخــي مبنــي عــى زخــم التطــورات املرحليــة التــي شــهدها الواقــع الفلســطيني فقــد شــكلّت
ســتينيات القــرن املــايض نقطــة تحــول مركزيــة يف عمــل وبرنامــج الحركــة النســوية الفلســطينية مــن خــال مــا
مثّلتــه نكســة االقتــاع الثانيــة التــي عاناهــا أبنــاء الشــعب الفلســطيني كافــة ،واســتمرارية لنهــج النشــاط اإلغــايث
الــذي اكتســبته الحركــة النســوية نتيجــت حيثيــات النكســة ومــا تالهــا مــن اقتــاع وتهجــر ،ومــن الجديــر بالذكــر
أنــه وإلنشــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية ( )1964أثــر هــام يف مســرة الحركــة النســوية الفلســطينية رغــم خلــو
خطابهــا مــن وجــود القضايــا النســوية أو املواضيــع التــي تعنــى بواقــع املــرأة يف تلــك املرحلــة ،كــا أنــه مل يفســح
املجــال للنســاء لشــغل مناصــب يف الهيئــات العليــا أو يف مراكــز صنــع الق ـرار داخــل املنظمــة ،حيــث اتســمت
املنظمــة بأبويــة الخطــاب والتوجــه ،وبالرغــم مــن ذلــك فقــد كان للعديــد مــن قيــادات الحركــة النســوية دور يف
املؤمتــر التأســييس األول للمنظمــة وهــذا مــا دفــع باتجــاه انشــاء وتأســيس االتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية،
والــذي ش ـكّل مظلــة عامــه للنســاء الفلســطينيات يف الشــتات والداخــل الفلســطيني ،وعمــل عــى ربــط النســاء
الفلســطينيات يف عمليــة املقاومــة الوطنيــة.12
اتســمت مرحلــة مــا بعــد العــام  1967بنشــاط ملحــوظ عــى املســتوى الســيايس واالجتامعــي والثقــايف
هــذا وقــد ّ
ونشــطت املنظــات النســوية ،واســتمر نهــج العمــل الخــري للجمعيــات ومعالجــة مشــاكل األرس املتــررة التــي
أفرزتهــا نتائــج النكســة ،كــا انخرطــت النســاء الفلســطينيات يف الشــتات ويف األرايض الفلســطينية يف الكفــاح
املســلح ،وعــى الرغــم مــن رمزيــة العمــل النضــايل للمــرأة الفلســطينية إال أنــه قــد أســهم يف إبـراز قــدرات النســاء
ودورهــا املؤثــر والف ّعــال وســاعد يف إعطــاء صــورة غــر تقليديــة وغــر منطيــة األدوار للنســاء الفلســطينيات.13
ومبجــاراة التطــورات التــي شــهدها املشــهد الفلســطيني العــام يف الفــرة مــن  1967إىل  1978ظهــرت مــؤرشات
خاصــة بتطــور وضعيــة النســاء الفلســطينيات بارتفــاع معــدالت التعليــم ،وخــروج النســاء لســوق العمــل أو حتــى
عــى مســتوى املشــاركة السياســية  .14كــا شــهدت هــذه املرحلــة أيضــا تبلــور األســس االجتامعيــة لنضــال الحركــة
10
11
12
13
14
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النســوية الفلســطينية خــال العــام  ،1978فقــد تأسســت أطــر نســوية تطالــب بحقهــا يف العمــل واألجــرة ودمجهــا
يف العمــل الســيايس ،كــا متحــور خطــاب األطــر النســوية وبالــذات األطــر اليســارية يف هــذه املرحلــة عــى أهميــة
الرتكيــز عــى تحــرر املــرأة مــن كافــة أشــكال اإلضطهــاد ومظاهــره ،ومطالــب تنمويــة تعنــى بتطويــر وضعيــة
النســاء الفلســطينيات كاألجــر والعمــل املتســاوي.15
بالنســبة لعقــد الثامنينيــات فقــد شــكلّت االنتفاضــة األوىل يف العــام  1987نقلــة نوعيــة يف تاريــخ وعمــل الحركــة
وتوســع منظامتهــا وتعــدد مجــاالت عملهــا الكفاحية
النســوية الفلســطينية ،مبــا كان لــه مــن أثــر عــى مكانــة املــرأة ّ
والجامهرييــة واالجتامعيــة واالنتاجيــة وتبلــور القيــادات والكــوادر النســوية ،وهــذا بحــد ذاتــه أعطــى للنســاء
قــدرة عــى التواجــد يف قيــادة التنظيــات وتوســع مهامهــا الوطنيــة واالجتامعيــة وتجذيــر الصــات مــع القطاعــات
النســوية الشــعبية يف املخيــات واألريــاف ،كــا أســهمت االنتفاضــة كذلــك يف تعزيــز املشــاركة السياســية نتيجــة
طابــع املقاومــة مــا حــدا بكثــر مــن النســاء ملحــاوالت ســد الفـراغ عــى املســتوى القيــادي الناجــم عــن االعتقــاالت
واالستشــهاد يف تلــك املرحلــة ،16إضافــة ملشــاركة النســاء الفلســطينيات يف كافــة أشــكال املقاومــة الســلمية ،كــا مل
يقــف دور املــرأة يف االنتفاضــة عنــد هــذا الحــد بــل أســهمت وبشــكل ف ّعــال يف إنشــاء وتشــكيل اللجــان الشــعبية
عــى مســتوى األحيــاء وتقديــم الخدمــات يف مجــال الصحــة والتعليــم والرعايــة االجتامعيــة.17
دخلــت الحركــة النســوية يف تطــور الفــت خــال فــرة التســعينيات كجــزء مــن التحــول الــذي أصــاب الحركــة
الوطنيــة الفلســطينية والناجمــة عــن توقيــع اتفاقيــة أوســلو العــام  ،1991حيــث متيــزت هــذه املرحلــة برفــع
الغطــاء الســيايس والحاميــة القانونيــة التــي كانــت قــد شـكّلتها منظمــة التحريــر الفلســطينية ،18إضافــة لطغيــان
البعــد االجتامعــي يف عمــل الحركــة النســوية عــى حســاب البعــد الوطنــي ،ومتيــزت بنســق اجتامعــي مبنــي عــى
القضايــا االجتامعيــة وبالــذات الترشيعــات ،فقــد متيــز الخطــاب النســوي يف هــذه املرحلــة بالطابــع االجتامعــي
حيــث تـ ّم تركيــز العمــل عــى الترشيعــات ،ومتثيــل النســاء يف مواقــع صنــع القـرار وغريهــا ،ســاندها اتســاع نطــاق
دائــرة وزخــم وظهــور مؤسســات تنمويــة نســوية متخصصــة ذات اســتقاللية عــن األحـزاب السياســية والتــي تب ّنــت
القضايــا االجتامعيــة للمــرأة الفلســطينية .19وقــد عــزت «كتّــاب» ذلــك إىل ضعــف األح ـزاب السياســية وظهــور
مؤسســات التمويــل الــدويل ،مــن هنــا أبــرزت فــرة أوســلو ومــا بعدهــا إصابــة الحركــة النســوية الفلســطينية نوعـاً
مــن الرتاجــع املبنــي عــى الضعــف العــام الــذي أصــاب قاعدتهــا الجامهرييــة وتراجــع دورهــا الوطنــي والســيايس
يف الحركــة الوطنيــة الفلســطنية ،ففقــدت املؤسســات النســوية واملنظــات ارتباطهــا الجامهــري ،وأصبحــت عبــارة
عــن برامــج ومشــاريع تحددهــا توجهــات التمويــل الــدويل ،إضافــة اىل أبويــة الخطــاب العــام الــذي جــاءت بــه
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.20
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اعتــرت انتفاضــة العــام  2000دليــا واضح ـاً عــى تراجــع وغيــاب الحركــة النســوية الفلســطينية ،فقــد تأثــرت
أوضــاع املــرأة الفلســطينية عمومـاً والحركــة النســوية بشــكل خــاص كنتيجــة مبــارشة للهجمــة الرشســة التــي قادها
االحتــال اإلرسائيــي ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني كافــة ،فقــد وجــدت املــرأة الفلســطينية ذاتهــا مبواجهــة أوضاع
صعبــة عــى كافــة املســتويات ،ومبــوازاة ذلــك وجــدت نفســها أمــام أدوار ومهــام جديــدة ناجمــة عــن استشــهاد
أو اعتقــال الــزوج ،أضــف إىل ذلــك أدوار ومهــام الرعايــة األساســية والتــي كانــت تقــوم بهــا بالعــادة ،وعــى
مســتوى الحركــة النســوية الفلســطينية فقــد تراجعــت بشــكل حــاد وملحــوظ إذا مــا قورنــت فعاليتهــا ومشــاركتها
خــال االنتفاضــة األوىل يف العــام  1987وقــد ت ـ ّم ذلــك كنتيجــة حتميــة لرتاجــع دور األح ـزاب واألطــر وفقدانهــا
جامهرييتهــا عــى الســاحة الفلســطينية إضافــة إىل ضعــف بنــى املؤسســات النســوية واملنظــات التــي شـكّلت يف
مرحلــة أوســلو ومــا بعدهــا وفقدانهــا البعــد الجامهــري والشــعبي كذلــك.21
وعنــد نقاشــنا لتنظيــم الحركــة النســوية يف مؤسســات ومنظــات نســوية متخصصــة فإنــه ويف ســياق التحليــل
ينظــر لذلــك عــى أنــه رد فعــل عــى فشــل أنظمــة الحكــم العربيــة يف دعــم حقــوق املــرأة ،وفشــل املجتمــع املــدين
والحركــة النســوية يف الدفــاع ،أو تحقيــق منجـزات واضحــة وفعليــة عــى أرض الواقــع بســبب ضعــف قدراتهــا يف
تحقيــق التــوازن بــن الحقــوق الوطنيــة والنســوية ســواء تــم ذلــك بصــورة مقصــودة أم غــر مقصــودة ،وعنــد
الحديــث حــول املنظومــة األبويــة املتمثلــة بالســلطة الحاكمــة ال ميكننــا تجاهــل أو تنــايس املنظومــة املجتمعيــة
الدينيــة الثقافيــة ودورهــا يف تقويــض وإخفــاق عمــل الحركــة النســوية واملنظــات النســوية.
وإذا مــا حللنــا أســس وأســباب نشــوء املنظــات النســوية وحســب مــا رأتــه «فالنتــن مقــدم» أن ســبب وجــود
املنظــات النســوية يف الســياق العــام يعــود إىل عوامــل مختلفــة ترتكــز حــول العوامــل الدميغرافيــة واملتمثلــة
بزيــادة عــدد الســكان وزيــادة عــدد النســاء املتعلــات يف املــدن بالــذات ،ودخولهــن لســوق العمــل مــع زيــادة
الطلــب عــى الخدمــات االجتامعيــة منهــا ،باالضافــة لعوامــل اقتصاديــة ناتجــة بشــكل خــاص عــن نتائــج سياســات
إعــادة الهيكلــة ،الناجمــة عــن تخفيــض الدولــة ملرصوفاتهــا يف مجــال الخدمــات االجتامعيــة كالصحــة والتعليــم
والرعايــة االجتامعيــة ،وتزامــن ذلــك مــع فشــل الحكومــات يف تخفيــض معــدالت األميــة لــدى النســاء والصحــة
اإلنجابيــة وإصــاح القوانــن األمــر الــذي ش ـ ّجع عمــل منظــات املجتمــع األهــي وبالــذات املنظــات النســوية
ضمــن األجنــدة التنمويــة ووضــع النســاء فيــا يخــص الرعايــة االجتامعيــة ،فقدمــت لهــن برامــج خاصــة بالصحــة
والتعليــم والخدمــات االجتامعيــة وذلــك لســد الفجــوة التــي خلفّتهــا سياســات إعــادة الهيكلــة .22
فيــا ب ّينــت مقــدم كذلــك أن للعوامــل السياســية دورا ً هامـاً ومركزيـاً يف بلــورة ونشــوء املنظــات النســوية ،فقــد
رأت أن وجــود املنظــات النســوية يكمــن بتحــدي انتشــار األصوليــة اإلســامية واالتجــاه الثقــايف املحافــظ واملتبنــى
مــن قبــل الدولــة التــي عملــت عــى إقصــاء املــرأة ،فيــا أكـ ّدت كذلــك دور العوامــل الدوليــة والحـراك العاملــي
بخصــوص قضايــا النســاء وبالــذات عقــد األمــم املتحــده للمــرأة مــن  ،1985-1975ومؤمتــر نــرويب لعــام ،1985
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واملؤمتــر الــدويل للســكان والتنميــة «القاهــرة» لعــام  ،1994واملؤمتــر الــدويل لحقــوق اإلنســان والقمــة العامليــة
للتنميــة يف كوبنهاجــن  ،1995واملؤمتــر العاملــي الرابــع للمــرأة يف بكــن .23 1995
فقــد أســهمت هــذه املؤمتـرات يف عوملــة قضايــا النســاء وتأطــر الحــركات النســوية وتنظيمهــا عــى مســتوى دويل
ووطنــي ،فقــد اتبعــت املنظــات النســوية غــر الحكوميــة دورا ً مهيمن ـاً يف السياســات الوطنيــة والدوليــة ،كــا
اســتطاعت الحفــاظ عــى وجودهــا مــن خــال التمويــل الــدويل الــذي حصلــت عليــه ،حيــث أصبحــت تتبنــى
أجنــدة جديــدة أكــر توجه ـاً نحــو السياســة واملنــارصة كــا اســتطاع هــذا التمويــل إكســاب املنظــات الوطنيــة
والعامليــة القــدرة عــى متكــن كــوادر وقيــادات.
لقــد أمثــر عمــل الحــركات االجتامعيــة والحــركات النســوية وفصلهــا عــن ثقافتهــا السياســية والتاريخيــة بقيــام
هــذه املنظــات باختيــار كــوادر نســائية سياســية مؤهلــة مــن الحــركات االجتامعيــة تاركــة األح ـزاب السياســية،
الحــركات االجتامعيــة ،واملؤسســات العامــة محرومــة مــن الكــوادر املؤهلــة وذات الخــرة ،فهــذه الكــوادر قــد
تركــت مؤسســاتها األصليــة مــن دون إجـراء عمليــة نقــل لهــذه الخـرات ،كــا أن العمــل عــى الوفــاء بالتزامــات
املمولــن قــد حــرم املنظــات النســوية مــن توفــر الوقــت واملســاحة إلعــادة التفكــر أو إعــادة تكييــف وبرمجــة
أجنداتهــا الوطنيــة ومراعــاة خصوصيــات العمــل يف الســياق الفلســطيني ،باإلضافــة إىل اتبّــاع املمولــن سياســات
الضغــط عــى املؤسســات املســتفيدة مــن التمويــل يف توثيــق املشــاريع وكتابــة التقاريــر ومتطلبــات مرهقــة
عــى كادر العمــل املؤسســايت مــا ال يعطيهــن الوقــت واإلمكانيــة للتفكــر بالتغيــر والتعديــل أو حتــى املشــاركة
بفعاليــات وأنشــطة عــى مســتويات عــدة.
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الخالصة:
إن تاريــخ الحركــة النســوية الفلســطينية وتاريــخ املنظــات النســوية يرتبــط ارتباطـاً وثيقـاً بالبعــد الوطنــي للقضية
الفلســطينية ،ومل يســتطع أن ينفصــل بــأي حــال مــن األحــوال .فالجــدل العــام بــن النســوية والوطنيــة هــو جــدل
مــا زال قامئ ـاً ويفــرض ذاتــه بقــوة ســواء تــم ذلــك خــال هــذه املرحلــة أو يف مراحــل تاريخيــة ســابقة ،وعــى
الرغــم مــن املحــاوالت الجــادة والتــي تبنتّهــا الحركــة النســوية يف العمــل عــى إبـراز املنحــى االجتامعــي لدورهــا
إال أن العمــل عــى هــذا الجانــب مل يكــن ولــن يكــون ســهالً إال بوجــود إرادة سياســية مجتمعيــة حقيقيــة لتحقيــق
إنجــازات فعليــة وتغــرات جوهريــة عــى وضعيــة النســاء الفلســطينيات حتــى وبوجــود االحتــال وسياســاته
القمعيــة املامرســة ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني كافــة .
ومــن املهــم ويف الســياق ذاتــه العمــل عــى نقــاش البعــد االجتامعــي واملتمثــل بنمطيــة الصــورة املجتمعيــة واملبنية
عــى تقســيم أبــوي طبقــي ،ووضعيــة مجتمعيــة أبويــة طبقيــة متــارس ســلطتها يف إضعــاف وإخفــاق محــاوالت
التغيــر االجتامعــي وبالــذات عــى املســتوى الطبقــي ومســتوى القوانــن والترشيعــات ،وبتحالــف ملحــوظ مــع
بيئــة ثقافيــة ،دينيــة وتعليميــة تعــزز الرتاتبيــة األبويــة والطبقيــة والفصــل بــن الجنســن.
إن عمــل ونشــاط وفاعليــة املنظــات النســوية الفلســطينية بقــي محــدودا نظ ـرا ً لطبيعــة الظــروف والعوامــل
التــي أســهمت يف بلــورة ونشــوء املنظــات النســوية الفلســطينية وبالــذات العامــل الســيايس املرتبــط باالحتــال
وتنميــط عمــل هــذه املنظــات واملؤسســات بعمــل إغــايث ،تحــت شــعار العمــل التنمــوي والدعــوي ،أضــف اىل
ذلــك دور التمويــل الــدويل املــروط والــذي أســهم بصــورة أو بأخــرى بقولبــة عمــل هــذه املؤسســات واملنظــات
بقالــب املمولــن ورؤاهــم وتصوراتهــم مــا أفقدهــا جامهرييــة الســياق ومراعــاة الســياق الفلســطيني بشــكل عــام
لكــن مــن املهــم اإلشــارة هنــا إىل أن هــذه القضيــة بالــذات ال ميكننــا التعميــم فيهــا مــن جهــة وال النظــر إليهــا
عــى أنهــا إشــكالية مقصــودة مــن قبــل املنظــات أو قياداتهــا وإمنــا كنتــاج لعــدة عوامــل داخليــة وخارجيــة عــى
املســتويني الســيايس الوطنــي والــدويل .والــذي يســتوجب إعــادة التقييــم وبلــورة أجنــدات عمــل نســوية وطنيــة
تراعــي البعديــن االجتامعــي والطبقــي وبوعــي تــام تجــاه التعامــل مــع األجنــدات الدوليــة املختلفــة.

املصدر السابق.
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الفصل الثالث
تحليل النتائج
يف هــذا الفصــل سنســتعرض أهــم النتائــج واملــؤرشات التــي تـ ّم التوصــل اليهــا مــن خــال البيانــات التــي تـ ّم جمعهــا،
مــع الحــرص عــى تحليــل البيانــات الكميــة مــن منظــور نوعــي ينــدرج تحــت متغ ـرات تتعلــق بالبعــد الجغ ـرايف
واملناطقــي ومتغـرات الجنــس والعمــر والفئــة املســتهدفة يف ســياق وحــدود األهــداف والقضايــا املشــار اليهــا ســابقاً.

الحركة النسوية الفلسطينية الوجود والفاعلية
 - 1االعتقاد بوجود الحركة النسوية الفلسطينية:

إىل أن أقــل نســبة لالعتقــاد بوجــود حركــة نســوية كان مــن نصيــب فئــة ربّــات البيــوت حيــث بلغــت نســبة هــؤالء
 9.7%مــن كامــل العينــة ،األمــر الــذي يوضّ ــح جحــم الهــوة بــن الحركــة النســوية وفئاتهــا املســتهدفة ،حيــث مــن
املفــرض أن تش ـكّل فئــة ربّــات البيــوت أحــد أهــم الفئــات املســتهدفة للحركــة النســوية .يف حــن تــأيت نســبة
اإلعالميــن فالطلبــة بــن النســبتني الســابقتني ،األمــر الــذي يرتبــط باهتــام املنظــات النســوية النســبي بوســائل
اإلعــام ،وعــى مــا يبــدو يف العمــل بــن أوســاط الطلبــة ،مــن حيــث إن الوصــول لفئــة الطلبــة أســهل مــن الوصــول
إىل ربّــات البيــوت ،مــن حيــث طبيعــة وجــود مقـ ّرات تجمــع الطلبــة يف حــن الوصــول إىل ربّــات البيــوت يتطلــب
عمـاً وجهــدا ً مضاعفـاً.

الشكل رقم ( )2االعتقاد بوجود حركة نسوية فلسطينية حسب الفئات املستهدفة

يف محاولتنــا لتفحــص النظــرة املجتمعيــة لوجــود الحركــة النســوية واملنظــات النســوية ومــدى فاعليتهــا يف الســياق
الفلســطيني ،واســتقراء طبيعــة هــذه النظــرة ومــدى قبولهــا وتقبلهــا ضمــن الســياق العــام ،فقــد جــاءت النتائــج كــا
يــي:
– تشــر الدراســة إىل أن  %80.2مــن مجمــوع العينــة يــرون أن هنالــك وجــودا ً للحركــة النســوية الفلســطينية عــى
أرض الواقــع ،كــا ب ّينــت النتائــج أن  13.4%ال يعتقــدون بوجــود حركــة نســوية فلســطينية ،فيــا أوضــح  6.4%أنهــم
ال يعرفــون فيــا إذا كانــت هنــاك حركــة نســوية أم ال.

الشكل رقم ( )1االعتقاد بوجود حركة نسوية فلسطينية.

 – 2فاعلية الحركة النسوية
الشكل رقم ( )3فاعلية الحركة النسوية

وحــول االعتقــاد بوجــود حركــة نســوية فلســطينية ،وبتحليــل مــؤرشات الفئــة املســتهدفة مــن خــال البحــث يتضــح
مــن خــال الشــكل رقــم ( )2إىل أن  22.1%مــن العينــة كاملــة (جميــع الفئــات) والذيــن يعتقــدون بوجــود حركــة
نســوية هم/هــن مــن موظفــي وموظفــات القطــاع األهــي ،ومــن املمكــن أن تشــر داللــة هــذه النســبة لطبيعــة
االحتــكاك بــن الحركــة النســوية ومنظــات املجتمــع املــدين واملنظــات النســوية بشــكل خــاص .كــا أشــارت البيانات
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وحــول اإلميــان بفاعليــة الحركــة النســوية فقــد بيّنــت النتائــج وحســب الشــكل رقــم ( )3أن  60.6%مــن حجــم
العينــة لديهــا إميــان فعــي بفاعليــة الحركــة النســوية ،مقابــل  27.6%يــرون أن الحركــة النســوية هــي حركــة غــر
فاعلــة ،ومــرة أخــرى نجــد أن غالبيــة املقتنعــن بفعاليــة الحركــة النســوية هــم/ن مــن موظفــي وموظفــات القطــاع
األهــي املطلّعــن عــى عمــل املنظــات النســوية ،يليهــم اإلعالميــون واإلعالميــات ،فالطلبــة ،فالعـ ّـال والعامــات
وأخـرا ً ربّــات البيــوت ،األمــر الــذي يؤكــد مــرة أخــرى أن هنــاك استســهاالً نوعـاً مــا يف العمــل مــع الفئــات األكــر
تنظيـاً.

بعــدم فعاليتهــا ،ويعــود ذلــك يف رأينــا إىل أن النســاء هـ ّن املنتفعــات املبــارشات مــن أنشــطة هــذه الحركــة وبالتــايل
هـ ّن األكــر احتــكاكاً بهــا مــن جهــة ،واألكــر اهتاممـاً بهــا مــن جهــة أخــرى ،وبالتــايل يتأثــرن بشــكل مبــارش بــأي
نجاحــات تحققهــا هــذه الحركــة ويعربــن عــن غضبهــن تجــاه أي قصــور يف عملهــا «مــن وجهــة نظرهــن» كأطـراف
مســتفيدة مبــارشة.
الشكل رقم (  )5االعتقاد بفاعلية الحركة النسوية الفلسطينية حسب الجنس

الشكل رقم ( )4االعتقاد بفاعلية الحركة النسوية الفلسطينية حسب التوزيع الجغرايف

وعــى نطــاق مناطقــي تبــن مــن خــال الدراســة ووفقـاً للشــكل الســابق أن أعــى نســبة ممــن يعتقــدون بفعاليــة
الحركــة النســوية تكمــن يف قطــاع غــزة ،حيــث وصلــت نســبة املوافقــن عــى فعاليــة الحركــة النســوية ،68.0%
تليهــا الضفــة الغربيــة بنســبة  ،62.1%ومــن ث ـ ّم الداخــل الفلســطيني بنســبة بلغــت .% 50.5%باملقابــل فقــد
رفــض مــا نســبته 28.2%مــن الضفــة الغربيــة و 27.5%مــن قطــاع غــزة  27.2%مــن الداخــل الفلســطيني اعتبــار
أن الحركــة النســوية الفلســطينية حركــة فاعلــة .وقــد يكــون لطبيعــة توزيــع الســكان يف قطــاع غــزة ،مــن حيــث
إن القطــاع منطقــة ضيقــة ومحصــورة خالفـاً لوضــع الضفــة الغربيــة ،حيــث إن الســكان موزعــون يف مناطــق أكــر
بعــدا ً (قــرى ،ومــدن تفصلهــا مســافات) عالقــة بذلــك ،حيــث مــن الســهل الوصــول للســكان يف وضــع القطــاع أكــر
مــا هــو الوضــع عليــه يف الضفــة الغربيــة ،وينطبــق ذلــك أيضـاً عــى الداخــل الــذي ال تفصلــه مســافات جغرافيــة
فحســب ،وإمنــا تجم ّعــات ســكنية غــر عربيــة أيضـاّ تعيــق التواصــل بــن منطقــة وأخــرى.

ووفقا ملتغري الفئة املستهدفة ،فقد اتضح وحسبام ميثله الشكل رقم  6أن فئة موظفي وموظفات القطاع األهيل
هم/ن األكرث إمياناً مبدى فعالية ووجود الحركة النسوية ،حيث بلغت نسبتهم  17.8%من حجم العينة ،تلت ذلك
فئة اإلعالميني واإلعالميات حيث بلغت نسبتهم  ،14.5%تليها فئة الطلبة والطالبات الجامعيات والتي بلغت نسبة
 .11.4%وكام أرشنا سابقاً فإن مرد ذلك يعود إىل أن معظم حراك العمل النسوي الحايل هو حراك ملنظامت نسوية
مس ّجلة وتعمل كمنظامت مجتمع أهيل من جهة ،ولديها اهتامم واضح بالعمل مع فئة الطلبة من جهة أخرى.
الشكل رقم ( )6االعتقاد بفاعلية الحركة النسوية الفلسطينية حسب الفئة املستهدفة

ولــدى تحليــل النتائــج حســب الجنــس فقــد اتضــح أن هنــاك  64.2%مــن اإلنــاث املشــموالت يف العينــة لديهــن
إميــان بفاعليــة الحركــة النســوية مقارنــة بـــ  32.9%مــن حجــم العينــة اللــوايت رأيــن أن هــذه الحركــة ال تعــد فاعلة،
فيــا بلغــت نســبة الذكــور الذيــن أقـ ّروا بفاعليــة الحركــة النســوية  56.8%مقابــل  22.5%اعتربوهــا غــر فاعلــة.
وهنــا يتضــح أن النســاء وبالرغــم مــن أنهــن األكــر قناعــة بفاعليــة الحركــة النســوية ،إال أنهــن أيضـاً األكــر قناعــة
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أمــا بالنســبة للفئــة العمريــة فتشــر النتائــج إىل أن مــا نســبته  70.6%مــن الفئــة العمريــة  59-40ســنة تــرى
أن الحركــة النســوية الفلســطينية هــي حركــة فاعلــة ،تلتهــا الفئــة العمريــة مــن  39-20ســنة حيــث بلغــت
نســبتها 59.4%،فيــا تقــل النســبة عنــد الفئــة (أقــل مــن  )20لتصــل إىل  ،42.10%وهــذا يشــر إىل أن العمــل
النســوي يرتاجــع شــيئاً فشــيئاً عــن العمــل مــع الفئــات الشــابة ،وقــد يعــود الســبب يف ذلــك إىل عــدم تــداول
القيــادة داخــل مكونــات الحركــة النســوية بشــكل عــام وحرصهــا يف الجيــل الســابق ،مــا يبعــد الفئــات األصغــر
بشــكل نســبي (الشــكل التــايل يوضّ ــح ذلــك):

الشكل رقم ()8هل متثل الحركة النسوية النساء الفلسطينيات كافة

الشكل رقم (  )7االعتقاد بفاعلية الحركة النسوية الفلسطينية حسب الفئة العمرية

 – 3هل متثّل الحركة النسوية الفلسطينية كافة النساء الفلسطينيات؟
أكـ ّدت نتائــج الدراســة ووفقـاّ للشــكل التــايل أن  37.5%مــن حجــم العينــة يوافقــون عــى اعتبــار الحركــة النســوية
الفلســطينية متثّــل كافــة النســاء الفلســطينيات ،فيــا شــدد  15.7%عــى ذلــك.
وعــى النقيــض وبنســبة ال تقــل كثــرا ً فقــد رأى  36.2أن الحركــة النســوية الفلســطينية ال متثّــل كافــة النســاء
الفلســطينيات ،مــا يؤكــد حالــة الجــدل القامئــة يف الشــارع الفلســطيني حــول نخبويــة الحركــة النســوية مــن حيــث
إن خطابهــا (وكــا ي ّدعــون) خطــاب غــريب ال ميثّــل كافــة النســاء الفلســطينيات وإمنــا النخبــة منهــن.
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وحســب متغــر الجنــس فقــد وافــق  39.3%مــن الذكــور عــى اعتبــار الحركــة النســوية الفلســطينية اســتطاعت أن
متثّــل كافــة النســاء الفلســطينيات ،يف ذات الوقــت الــذي ب ّينــت فيــه النتائــج أيضـاً أن  37.2%مــن الذكــور يعتقدون
أن الحركــة النســوية الفلســطينية قــد فشــلت يف متثيــل النســاء الفلســطينيات ،وهــي نســب تــكاد تكــون متامثلــة
وتــدل عــى وجــود جــدل غــر محســوم حــول هــذا املوضــوع ،فيــا أشــارت النتائــج أيض ـاً إىل أن  35.8%مــن
اإلنــاث يريــن أن الحركــة النســوية اســتطاعت أن متثــل كافــة النســاء الفلســطينيات مقابــل  35.1%يريــن العكــس
وأن الحركــة قــد فشــلت بتمثيــل كافــة النســاء ،األمــر الــذي يشــر إىل أن عامــل الجنــس هنــا غــر مؤثــر ،حيــث إن
هنــاك خطابـاً ثقافيـاً يحملــه الرجــال كــا النســاء حــول فيــا إذا كانــت الحركــة النســوية حركــة وطنيــة متجــذرة
أم أنهــا متثّــل خطابـاً غربيـاً ،وهــذا الخطــاب تعمــل عليــه جهــات عديــدة لغايــات سياســية مختلفــة .ولكــن هــذا ال
يعنــي بــأي شــكل مــن األشــكال أن الحركــة النســوية ال تتحمــل جــزءا ً مــن املســؤولية مــن حيــث مــدى فاعليتهــا يف
الوصــول إىل ومتثيــل كافــة النســاء ،وتغييــب النهــج الدميقراطــي أحيانـاً يف عملهــا (عــدم تدويــر املناصــب العليــا)،
حيــث نــرى أن هــذه أســباب قــد تكــون أيضـاً وراء عــدم االعـراف بتمثيلهــا لكافــة النســاء.
الشكل رقم ( )9هل متثّل الحركة النسوية كافة النساء الفلسطينيات (حسب الجنس)
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أ ّمــا نتائــج التحليــل املبنــي عــى البعــد الجغ ـرايف فقــد أشــارت إىل أن نســبة املوافقــن واملوافقــات عــى متثيــل
الحركــة النســوية لكافــة النســاء الفلســطينيات قــد كانــت أعــى يف قطــاع غــزة منهــا يف املناطــق األخــرى يف حــن
تــزداد نســبة مــن ال يعلمــون يف الداخــل الفلســطيني وهــي نتيجــة طبيعيــة نظـرا ً لطبيعــة املجتمــع الفلســطيني
يف الداخــل املعــزول بشــكل أو بآخــر عــن الضفــة وغــزة مــن جهــة ،ويعيــش تشــتيتاً داخــل مناطقــه مــن حيــث
التــوزع الســكاين مــن جهــة ومــن حيــث الخلــط بــن الخدمــات والربامــج الفلســطينية وتلــك التــي تقــوم بهــا
الدولــة املحتلــة.

الشكل رقم ( )11للحركة النسوية الفلسطينية إنجازات فعلية واضحة عىل أرض الواقع

الشكل رقم ( )10هل متثًل الحركة النسوية كافة النساء الفلسطينيات (حسب املنطقة)

أمــا عــى مســتوى الفئــات املســتهدفة قــد جــاءت رؤيتهم/ـــن إلنجــازات الحركــة النســوية الفلســطينية موضّ حــة
بالشــكل التــايل (.)12
الشكل رقم ( :)12للحركة النسوية الفلسطينية إنجازات فعلية واضحة عىل أرض الواقع حسب الفئة املستهدفة

 – 5هل توجد للحركة النسوية الفلسطينية إنجازات فعلية واضحة عىل أرض الواقع؟
هنــاك  14.2%مــن العينــة يوافقــون وبشــدة عــى أن للحركــة النســوية إنجــازات واضحــة عــى أرض الواقــع ،ومــا
نســبته 49.2%موافقون/موافقــات ،فيــا تبـ ّـن أن هنــاك 22.4%مــن العينــة يعتــرون أن الحركــة النســوية مل تحقــق
إنجــازات حقيقيــة واضحــة عــى أرض الواقــع .وتنســجم هــذه النتائــج مــع النتائــج الســابقة إىل حــد مــا .انظــر
الشــكل التــايل .
أ ّمــا حســب الجنــس ووفق ـاّ ملــا يبينــه الشــكل التــايل ،فقــد أفــادت النتائــج أن  54.0%مــن اإلنــاث يوافقــن عــى
أن للحركــة النســوية إنجــازات حقيقيــة ،وقــد وافــق عــى هــذه الرؤيــة أيضـاً  44.1%مــن الذكــور .فيــا اختلــف
مــع هــذا الطــرح مــا نســبته  29.0%مــن الذكــور و 16.00%مــن اإلنــاث .وكــا تشــر النســب فــإن نســبة اإلنــاث
املوافقــات عــى الطــرح أكــر مــن الذكــور ،وقــد يعــزى ذلــك إىل ســببني؛ األول :أن الحركــة النســائية تســتهدف
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النســاء والفتيــات أكــر ،بينــا الســبب الثــاين يكمــن يف أنــه مــا زال هنــاك رفــض مــن العديــد مــن الرجــال
والشــباب حــول أهميــة عمــل الحركــة النســائية .يف ذات الوقــت فنحــن نعتــر أن نســبة  44.1%مــن الذكــور تعــد
نســبة مرضيــة وتشــر بشــكل أو بآخــر إىل وصــول الحركــة النســوية والتأثــر بفئــة الرجــال والشــباب.

الشكل رقم ( )14للحركة النسوية الفلسطينية إنجازات فعلية واضحة عىل أرض الواقع حسب املنطقة

الشكل رقم ( )13للحركة النسوية الفلسطينية إنجازات فعلية واضحة عىل أرض الواقع حسب الجنس

أ ّمــا فيــا يتعلــق باألســباب املتعلقــة بعــدم وجــود إنجــازات للحركــة النســوية ووفقـاً ملــا تـ ّم جمعــه مــن بيانــات
مــن عينــة البحــث فقــد جــاءت عــى النحــو التــايل وكــا جــاءت عــى لســان املبحوثــن واملبحوثــات:
•
هــذا ووفقـاً للتوزيــع الجغـرايف فقــد بي ّنــت النتائــج وحســب مــا جــاء يف الشــكل رقــم ( )14أن أعــى نســبة فيــا
يتعلــق باعتبــار أن للحركــة النســوية إنجــازات فعليــة وواضحــة قــد كانــت يف قطــاع غــزة بنســبة وصلــت إىل
 54.9%يف الوقــت الــذي س ـ ّجلت فيــه أيض ـاً أعــى نســبة رفــض لذلــك فيــه أيض ـاً .وقــد يعــزى ذلــك ألن القطــاع
مســاحة جغرافيــة ض ّيقــة مــا يتيــح للجميــع (تقريب ـاً) إمكانيــة االطــاع عــى مــا تقــوم بــه الحركــة النســوية ،يف
ذات الوقــت الــذي يسـ ّجل فيــه وجــود خطــاب رســمي معــا ٍد للفكــر النســوي ينعكــس يف شـتّى املجــاالت مبــا فيهــا
املجــال اإلعالمــي ،مبعنــى أن هنــاك اطّالعـاً حــول العمــل النســوي يف الوقــت الــذي فيــه رفــض لهــذا العمــل أو نــوع
مــن عــدم التقديــر .النســبة التاليــة يف املوافقــة كانــت يف الضفــة الغربيــة وتالهــا الداخــل الفلســطيني وبفــروق
بســيطة حســب مــا يوضــح الجــدول.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ألننــا مل نســتطع أن نــرى إنجازاتهــا عــى أرض الواقــع ومل نســتطع أن نــرى أي تقـ ّدم أو أي تطــور عــى
وضعيــة املــرأة ،وكل مــا ن ـراه عبــارة عــن هتافــات وشــعارات بــا عمــل.
كون النساء ما زلن مضطهدات.
ألنــه ال يوجــد وجــود للرجــال بهــذه املنظــات وال تطــرح النســاء أعــال املنظــات بشــكل ف ّعــال لرناهــا
نحــن الرجــال أو ألننــي ال أعلــم شــيئاً عــن هــذه املنظــات.
كون الحركة النسوية متثل فئة معينة.
كل اإلنجــازات تتمحــور حــول ورشــات عمــل– ورشــات توعيــة– دعــم معنــوي ومــادي قليــل– ورش
خياطــة.
كونه مل يتم أي تغيري يف القوانني املجحفة بحق املرأة.
نظرا ً لوجود االحتالل.
نتيجة عدم وجود أو شغل النساء ملناصب قيادية بارزة.
ألن املســؤوالت عــن املؤسســات ضعــاف اجتامعيـاً وال يســتطعن االتصــال مــع املجتمــع والفئــة النســوية
كــا أنهــن غــر مؤهــات.
ال يوجــد حركــة نســوية ،هنالــك حــراك نســوي لديــه تحــركات ناجحــة يف بعــض املجــاالت وليــس
إنجــازات عــى املســتوى الوطنــي للنســاء كافــة.
نتيجــة غيــاب جســم موحــد يجمــع وميثــل املــرأة يف مختلــف املحافــل ،وعــى نطــاق واســع وبشــكل
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منظــم ضمــن خطــة أو اســراتيجية واضحــة املعــامل.
• كــون تعــدد هــذه املنظــات يحــد مــن تحقيــق أي إنجــازات ،والتطــور والوصــول إىل الهــدف املرجــو يف
بنــاء وإصــاح املجتمــع واالنخ ـراط بــه عــى أســس ســليمة وصحيحــة.
• ال يوجــد إنجــازات للمــرأة الفلســطينية بالشــكل املطلــوب بســبب العــادات والتقاليــد املعمــول بهــا
بــن أفـراد الشــعب الفلســطيني ،حيــث إن املــرأة مقيــدة بتحركاتهــا داخــل املجتمــع الفلســطيني ،مــا ال
يفتــح لهــا املجــال للعمــل بالشــكل املطلــوب لتحقيــق إنجــازات تذكــر.
• ما زالت املرأة تعاين الجهل وقلة الوعي بحقوقها ودورها كفرد يف املجتمع.
• الســبب يكمــن يف اختــاف اآلراء واملواقــف حــول عمــل الجمعيــات النســوية وهنــاك رشيحــة كبــرة مــن
املجتمــع ال تؤمــن بعمــل الحــركات النســوية وكذلــك لغايــة يومنــا هــذا ال يوجــد نســاء عربيــات كثـرات
متكـ ّن مــن الوصــول إىل مراكــز اتخــاذ القـرار ودائــرة التأثــر.
• مــا ال شــك فيــه أن الحركــة النســوية ق ّدمــت الكثــر مــن اإلنجــازات ومــن الغــن عــدم ذكــر ذلــك ،إال أن
الخالفــات بــن الحركــة النســوية بقطاعاتهــا املختلفــة قلــل مــن أهميــة اإلنجــازات التــي حققتهــا الحركــة
النسوية.
• الحركــة النســوية ال تتفاعــل مــع كافــة األنشــطة والفعاليــات التــي تختــص بالواقــع الفلســطيني بشــكل
عــام والنســوي بشــكل خــاص.
• ألن النشاطات غري واضحة عىل أرض الواقع وال تل ّبي الحد األدىن من طموحات العمل النسوي.
• ألنها ال متس الحياة اليومية للنساء واملجتمع ككل وتقترص عىل فعاليات غري مستدامة.
• االحتالل ،الوضع االقتصادي والسيايس.
• الحكومة والنظام السيايس غري داعم للحركة النسوية الفلسطينية.
وعليــه فمــن املمكــن تصنيــف األســباب إىل أســباب موضوعيــة وأخــرى ذاتيــة ،أمــا املوضوعيــة فتتلخــص بوجــود
احتــال ،وثقافــة مجتمعيــة ال تراعــي حقــوق النســاء وهــذه الثقافــة تنطبــق عــى النســاء كــا الرجــال ،وعــدم
وجــود إرادة سياســية حقيقيــة تتعــاون مــع مطالــب الحركــة النســوية ،وإقصــاء النســاء عــن مواقــع اتخــاذ القـرار.
أمــا األســباب الذاتيــة فتتعلــق بعــدم توحيــد الحركــة النســوية ووجــود تنافــس ســلبي بــن مكونــات الحركــة
النســوية ،باإلضافــة إىل عــدم اســتجابة برامــج املنظــات النســوية مــع واقــع واحتياجــات النســاء ،باإلضافــة إىل
منطيــة الربامــج ،واقتصــار العمــل عــى فئــة محــددة ،وعــدم وجــود قيــادات نســوية واعيــة وقريبــة مــن واقــع
النســاء .باإلضافــة إىل عــدم متكــن الحركــة النســوية مــن تحقيــق إنجــازات مرئيــة عــى املســتوى العــام ،مثــل تغيــر
القوانــن التمييزيــة.

وحــول وجــود إنجــازات تذكــر للحركــة النســوية الفلســطينية ،ففيــا يــي أهــم مــا جــاء مــن أســباب كــا جــاءت
عــى لســان املبحوثــن واملبحوثــات:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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تغيري طفيف عىل املستوى الفكري.
تفعيل دور املرأة يف املجتمع املحيل الفلسطيني.
انتشار الوعي لدى املرأة يف املجتمع وحول حقوقها.
دورات تثقيفية واستيعاب الخريجات.
دمــج املــرأة يف املجــاالت الحياتيــة كافــة وخروجهــا مــن قوقعــة الرجــل وقوامتــه والتعريــف بكيــان
املــرأة كإنســان.
األعامل الخريية والدفاع عن املرأة.
نشاط دائم وضغط مستمر ضد القوانني املجحفة بحق النساء.
الضغط عىل ص ّناع القرار لتحسني وضع املرأة.
القدرة عىل فرض العمل النسوي عىل أرض الواقع.
إبراز الدور النضايل والوطني للمراة.
زيادة نسبة النساء يف سوق العمل.
زيادة نسبة األكادمييات.
السامح للفتيات بإكامل تعليمهن األكادميي والخروج للعمل.
التمكني بشكل عام.
توافر اإلصدارات ،نشاطات سياسية  ،تدعيم نسايئ ،تدعيم اقتصادي.
رفع الوعي املجتمعي ،السيايس ،الصحي لدى النساء الفلسطينيات .
تغيــر قوانــن يف الكنيســت االرسائيــي مثــل قانــون املستشــارات لشــؤون املــرأة يف الســلطات
املحليــة.
انتشار واسع للمفاهيم التي طرحتها املؤسسات برغم اختالف توجهاتها.
إنجــازات عــى صعيــد الصحــف واإلعــام وتطــور فعــي للمــرأة الفلســطينية يف ســوق العمــل وعــى
مســتوى التمثيــل الســيايس.
إنجازات سياسية واجتامعية وثقافية ورفع نسبة الوعي عند النساء.
تأســيس املنظــات النســوية والنضــاالت النســوية املختلفــة واملشــاركة الفاعلــة فيــا يخــص الشــأن
الفلســطيني والنســوي ،وقيــادة عــدد مــن املؤسســات واملشــاركة يف املجلــس الترشيعــي والبلديــات
والــوزارات.
تعديــل بعــض القوانــن منهــا الكوتــا (املحاصصــة) ،املطالبــات الدامئــة بالعمــل والضغــط عــى تعديــل
قانــون األحــوال الشــخصية ،وتعديــل قانــون العقوبــات ومســاندة الفئــات املهمشــة .الضغــط عــى
أصحــاب الق ـرار بانت ـزاع قوانــن للمــرأة مثــل قانــون الخلــع ،رفــع ســن الحضانــة.
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تدعيــم مكانــة املــرأة نوعــا مــا ورفــع نســبة الوعــي تجــاه حقــوق املــرأة ومحاولــة وضعهــا عــى األجنــدة
املجتمعيــة.
مناهضــة ومكافحــة العنــف ضــد النســاء ،دعــم النســاء الفلســطينيات ومرافقتهــن قضائيــا جامهرييــا
ومجتمعيــا ،رفــع الوعــي املجتمعــي واإلعالمــي املحــي لــكل القضايــا املتعلقــة بالنســاء مثــل قضيــة قتــل
النســاء عــى خلفيــة مــا يســمى بــرف العائلــة ،بنــاء مؤسســات مجتمعيــة لدعــم النســاء.
وجود ناشطات سياسيات وناشطات مجتمعيات يف فلسطني.
اســتطاعت أن تشــجع املــرأة للوصــول إىل مراكــز قياديــة عليــا ،فكانــت هنــاك الوزيــرة والنائبــة و أمــن
عــام حــزب ســيايس وغريهــن ممــن وصلــن إىل مراكــز عليــا لصنــع الق ـرار.
التحرك الوطني يف األيام الوطنية الفلسطينية والحضور النسوي يف اللقاءات السياسية.
اإلنجــازات تكمــن يف صمــود املــرأة الفلســطينية ومشــاركتها الفاعلــة يف املياديــن لكــن ال أعتقــد أن
هنالــك حركــة نســوية منظمــة ألن حالهــا حــال كل الحــركات املوجــودة سياســيا واجتامعيــا تعــاين مــن
التــرذم وعــدم وضــوح املالمــح.
وجــود مشــاغل يدويــة ،فعاليــات تطوعيــة ومســاعدات يف بدايــة الســنة الجديــدة ودورات توعيــة
ومحــو أميــة.
خــروج املــرأة للمجــال العــام ومشــاركتها يف الحيــاة السياســية ومشــاركتها يف االنتخابــات ومتثيلهــا يف
االنتخابــات ووجودهــا يف املجالــس القرويــة والبلديــة واملجلــس الترشيعــي.

الباب الثاني

الحركة النسوية الفلسطينية البعد الوطني واالجتامعي
مــدى متكّــن الحركــة النســوية الفلســطينية مــن تطويــر برامجهــا النســوية بالتــوازي مــع القضايــا
الوطنيــة
الشكل رقم (  )15الحركة النسوية الفلسطينية تطوير برامجها النسوية بالتوازي مع القضايا الوطنية

ال شك أن اإلجابات السابقة تشري إىل ما ييل:

– أن هنــاك شــبه إق ـرار بــأن هنــاك تغي ـرات حصلــت عــى صعيــد مشــاركة النســاء يف الحيــاة
السياســية واالقتصاديــة وعــى مســتوى التحصيــل العلمــي ،وبــأن هنــاك ربطــاً بــن هــذه
التطــورات ووجــود حركــة نســوية.
– أن هنــاك اطِّالعــاً شــبه واســع عــى أنشــطة املنظــات النســوية ،حيــث وردت العديــد مــن
الربامــج مــن مثــل (مناهضــة العنــف ،التشــغيل ،محــو األميــة ،العمــل عــى مســتوى القوانــن
والترشيعــات ،إدانــة وتجريــم القتــل عــى خلفيــة مــا يســمى بالــرف ،اســتيعات الخريجــات...
الخ).
– هنــاك حالــة واحــدة فقــط أبــدت عــدم الرضــا عنــد واحــدة فقــط مــن العينــة حــول أداء الحركــة
النســوية (التــرذم ،عــدم وضــوح املالمــح).
– هنــاك إجابتــان تناولتــا عــدم وجــود حركــة نســوية منظمــة ،واحــدة منهــن عــزت ذلــك إىل
الوضــع العــام الــذي نتــج عنــه تراجــع كل الحــركات ال النســوية فقــط.
النتائــج الســابقة برأينــا تعتــر إيجابيــة وتــزرع األمــل يف إمكانيــة تطــور الحركــة النســوية واســتكامل عملهــا املــريئ
وامللحوظ.
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يوضــح الرســم البيــاين الســابق أن مــا نســبته  50.8%مــن العينــة املســتهدفة بــن يوافقــون 14.2%يوافقــون بشــدة
عــى أن الحركــة النســوية قــد اســتطاعت تطويــر برامجهــا النســوية بالتــوازي مــع القضايــا الوطنيــة ،ومقابــل ذلــك
فلــم تتعـ َد نســبة غــر املوافقــن  19.3%مــا يعنــي أن األغلبيــة تعتــر أن الحركــة النســوية فعليـاً قــد اســتطاعت
أن تطــور برامجهــا بالتــوازي مــع القضايــا الوطنيــة.
وإذا مــا أخذنــا عامــل الجنــس بعــن االعتبــار ،فإننــا نجــد ووفقـاً للشــكل التــايل أن  53.4%مــن الذكــور يوافقــون
عــى اعتبــار أن الحركــة النســوية هــي حركــة تعمــل بالتــوازي مــع الربامــج الوطنيــة مقابــل  48.3%لإلنــاث  ،أمــا
مــن حيــث عــدم املوافقــة عــى هــذا الطــرح فقــد تســاوت النســب تقريبـاً وبفــارق بســيط بــن الذكــور واإلنــاث
لصالــح اإلنــاث ،حيــث بلغــت نســبة الذكــور 19.2%فيــا بلغــت نســبة اإلنــاث  .19.5%وقــد نعــزو ذلــك إىل أن
وجــود الرجــال يف الســاحة الوطنيــة مــا زال أكــر مــن وجــود النســاء فيهــا ،وبالتــايل فقــد يكونــون أكــر اطّالع ـاً
عــى مــا يجــري يف هــذه الســاحة .أو أن توقعــات النســاء مــن الحركــة النســوية أكــر مــن توقعــات الرجــال وهــذا
يشء طبيعــي.
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الشكل رقم( )16الحركة النسوية الفلسطينية تطوير برامجها النسوية بالتوازي
مع القضايا الوطنية حسب الجنس.

طبيعة الحركة النسوية
اعتــر حــوايل  35.5%مــن العينــة املســتهدفة أن الحركــة النســوية هــي حركــة جامهرييــة ،فيــا أشــار  30.7%مــن
العينــة ذاتهــا اىل أن الحركــة النســوية هــي حركــة فئويــة ،ورأى  15%أنهــا تعــد حركــة نخبويــة ،بينــا أشــارت نســبة
أقــل 6.8%إىل أنهــا حركــة دعاويــة ،وهــذه النســب كافــة تعكــس بشــكل أو بآخــر حالــة الجــدل املجتمعــي القائــم
حــول ماهيــة الحركــة النســوية ،ورضورتهــا ،وفيــا إذا كانــت أفــكارا ً مســتوردة مــن الغــرب أم أنهــا متثّــل رضورة
نضاليــة للنهــوض بواقــع املجتمــع الفلســطيني.
الشكل (  ) 17طبيعة الحركة النسوية

وإذا مــا أخذنــا عامــل التوزيــع الجغ ـرايف بعــن االعتبــار فتشــر النتائــج إىل تقــارب اإلجابــات يف الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة (مــع فــارق بســيط لصالــح الضفــة الغربيــة) يف حــن تتــدىن نســبة املوافقــن يف الداخــل ،وهــذا
طبيعــي ،ألن الح ـراك الســيايس الوطنــي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يختلــف متام ـاً عــن الح ـراك يف الداخــل
نظـرا ً الختــاف الواقــع الســيايس واختــاف التطــورات الحاصلــة عــى الحركــة الوطنيــة ككل .إال أنــه فمــن املالحــظ
أيض ـاً بــأن هنــاك اختالف ـاً بــن الضفــة وغــزة ،قــد يكــون ناتج ـاً أيض ـاً عــن فــرة مــا بعــد االنقســام ،ومــا أســفرت
عنــه مــن محاولــة عــزل الحركــة النســوية يف قطــاع غــزة كنتيجــة ملطالبــة األخــرة بتحــرر املــرأة وهــو املرفــوض
عــى مســتوى حــركات وأحـزاب اإلســام الســيايس ،بــل إنــه مــن األمــور التــي يتــم اســتخدامها ملهاجمــة كل فكــر
خــارج عــن فكــر هــذه األح ـزاب لســهولة تكفــر النســاء يف مجتمعــات تقليديــة.
الجدول رقم( )5الحركة النسوية الفلسطينية تطوير برامجها النسوية بالتوازي مع القضايا الوطنية حسب املنطقة
املنطقة

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أعلم

الضفة الغربية

15.50%

54.40%

15.50%

14.60%

الداخل الفلسطيني

14.60%

39.30%

19.10%

27.00%

قطاع غزة

12.60%

57.30%

23.30%

6.80%
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ووفقـاً لعامــل لجنــس فقــد ب ّينــت الدراســة وحســب الشــكل التــايل أن  36.7%مــن العينة تــرى أن الحركة النســوية
هــي حركــة جامهرييــة مقابــل 34.2%مــن الذكــور ،باملقابــل فــإن مــا نســبته  33.6%مــن الذكــور يعتقــدون أن
الحركــة النســوية هــي حركــة فئويــة مقابــل  27.9%مــن اإلنــاث .ومــا يلفــت النظــر هنــا ارتفــاع نســبة اإلنــاث
مقارنــة مــع الذكــور اللــوايت يعتــرن أن الحركــة النســوية نخبويــة األمــر الــذي يــدق ناقــوس الخطــر بــأن عــى
الحركــة النســوية أن تعمــل أكــر مــع الفئــات املختلفــة مــن النســاء والفتيــات ،وأن تعمــل عــى تدويــر قياداتهــا
حتــى ال تكــون بنظــر فئتهــا املســتهدفة األساســية حركــة نخبويــة.
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الشكل (  ) 18ماهية الحركة النسوية حسب الجنس

بفكــر أو خطــاب ،األمــر الــذي أ ّدى إىل وجــود فئتــن غــر متجانســتني داخــل هــذه املنظــات (فئــة املؤسســن
املرتبطــن بفكــر ،وفئــة املوظفــن الحاليــن الذيــن يوظفــون وفق ـاً ملعايــر الجهــات املمولــة يف أغلــب األحيــان)،
فيــا يتبــن ووفقـاً لــذات الشــكل أن العــال هــم األقــل مــن حيــث اعتبارهــا جامهرييــة يف الوقــت الــذي تسـ ّجل
فيــه نســبة العــال األقــل مــن حيــث اعتبارهــا نخبويــة ،وهــو موقــف أكــر انســجاماً ،حيــث إن العــال أكــر ميـاً
لتصنيفهــا عــى أنهــا حركــة فئويــة وهــو تعريــف مســتنبط مــن تاريــخ الحركــة النســوية والحركــة العامليــة اللتــن
تأسســتا عــى أســس غلبــت عليهــا الفئويــة يف حينهــا ومــا زالــت هــذه الفكــرة موجــودة ومك ّرســة.
الشكل ( )20ما هية الحركة النسوية حسب املنطقة

الشكل (  ) 19ماهية الحركة النسوية حسب الفئة املستهدفة

الشــكل الســابق يبــن ماهيــة الحركــة النســوية وفق ـاً للفئــة املســتهدفة ،ونجــد هنــا أن أعــى نســبة اعتــرت أن
الحركــة النســوية هــي حركــة جامهرييــة متثّلــت ووفق ـاً للشــكل الســابق مبوظفــي وموظفــات القطــاع األهــي،
نظ ـرا ً لقــرب هــذه الفئــة مــن الحركــة النســوية والتــي تتألــف مــن مجموعــة منظــات أهليــة يف الوقــت الــذي
نجــد فيــه أن هــذه النســبة هــي أيضـاً األكــر مــن حيــث اعتبــار الحركــة النســوية حركــة نخبويــة ،مــا يعكــس جــدالً
غــر محســوم داخــل املنظــات األهليــة ،أو يعكــس حالــة مــن عــدم تجانــس مواقــف منظــات املجتمــع األهــي،
والتــي ويف رأينــا تعكــس أيضـاَ تحــول عمــل املنظــات األهليــة يف كثــر مــن األحيــان إىل عمــل وظيفــي غــر مرتبــط
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أمــا عــى مســتوى رؤيــة الحركــة النســوية ووفق ـاً لعامــل البعــد الجغ ـرايف وكــا هــي مبينــة يف الجــدول الســابق
فقــد تراوحــت بــن تعريفهــا كحركــة جامهرييــة ( 40.40%يف الداخــل ،و 41.30%يف الضفــة يف حــن ترتاجــع إىل
 25%يف قطــاع غــزة) األمــر الــذي يشــر مــرة أخــرى رمبــا إىل وضــع الحركــة النســوية الحــايل يف قطــاع غــزة ضمــن
الواقــع الســيايس ،األمــر الــذي تؤكــد عليــه أن أعــى نســبة تعتــر أن الحركــة النســوية فئويــة ( )49%هــي أيضـاً يف
قطــاع غــزة الــذي بــات يعــاين مــن حديّــة التقســيم الفئــوي .يف الوقــت الــذي مــا زالــت هنــاك نســبة غــر قليلــة
ت ـراوح بــن  21.20%و 21.30%يف كل مــن الضفــة الغربيــة والداخــل وهــي نســبة غــر قليلــة وتشــر فعلي ـاً إىل
تاريــخ نشــأة العديــد مــن املنظــات النســوية والتــي خرجــت مــن أرحــام أح ـزاب وحــركات سياســية ،ومــا زال
بعضهــا متأثـرا ً بهــذا التاريــخ بشــكل واضــح .املرتبــة الثالثــة تــأيت عــى أنهــا الحركــة النســوية هــي حركــة نخبويــة
وال ســيام يف الضفــة والداخــل ،وهــي نســبة تقــرع جــرس إنــذار آخــر للحركــة النســوية التــي عليهــا مراجعــة
طبيعــة تركيبتهــا وطبيعــة قيادتهــا.
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الحركة النسوية الفلسطينية من حيث مراعاتها للقيم املجتمعية

الشكل ( )22الحركة النسوية الفلسطينية حركة تراعي املنظومة املجتمعية حسب الجنس

أوضحــت نتائــج الدراســة ووفقـاً للشــكل املرفــق أن الحركــة النســوية هــي حركــة تراعــي القيــم املجتمعيــة ،حيــث
وصلــت نســبة املوافقــن بشــدة واملوافقــن إىل  ،78.8%مقابــل  9.6%مل يوافقــوا عــى هــذا الطــرح ،فيــا بني11.6%
أنهــم ال يعلمــون اذا مــا كانــت الحركــة النســوية حركــة تراعــي القيــم املجتمعيــة مــن عدمــه .وبرأينــا فــإن هــذا
ميثّــل ســيفاً ذا ح ّديــن ،فمــن ناحيــة فــإن ذلــك يعنــي أن الحركــة النســوية مقبولــة مــن املجتمــع ،ومــن ناحيــة
أخــرى يطــرح ســؤاالً كبـرا ً حــول مــا إذا كانــت الحركــة النســوية تهــادن الخطــاب الثقــايف الســائد بــكل ســلبياته،
األمــر الــذي قــد يعــد مــؤرشا ً خطـرا ً.
الشكل ( )21الحركة النسوية الفلسطينية حركة تراعي املنظومة املجتمعية

ووفقـاً لعامــل الجنــس فقــد أكــدت نتائــج الدراســة أن هنــاك  77.7%مــن الذكــور يعتــرون أن الحركــة النســوية
حركــة مراعيــة للقيــم االجتامعيــة (موافــق وموافــق بشــدة)  78.8%مقابــل  9.6%مــن اإلنــاث ،مــع األخــذ بعــن
االعتبــار بــأن نســبة املوافقــن بشــدة مــن اإلنــاث أعــى منهــا عنــد الذكــور ( )27.5%-19.4%فيــا اقتــرت نســبة
غــر املوافقــن واملوافقــات مــن كال الجنســن  19.1%لصالــح الذكــور ( ،)10.40%-8.70%مــا يؤكــد أن اإلنــاث أكــر
انحيــازا ً لفكــرة أن الحركــة النســوية مراعيــة للقيــم املجتمعيــة ،وقــد يقــع ذلــك ضمــن حالــة دفــاع اإلنــاث عــن
الحركــة النســوية أمــام مجتمــع مــا زال متمســكاً بقيــم وعــادات تقليديــة.
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وإذا مــا أخذنــا العامــل الجغ ـرايف بعــن االعتبــار فتشــر البيانــات إىل أن أعــى نســبة مــن املوافقــن/ات بشــدة
واملوافقــن/ات عــى مراعــاة الحركــة النســوية للقيــم املجتمعيــة ســجلّت يف قطــاع غــزة حيــث وصلــت إىل 88.3%
فالضفــة الغربيــة  ،77.4%يــي ذلــك الداخــل الفلســطيني ( ،)69.9%األمــر الــذي يطــرح ســؤاالً رمبــا مل تطرحــه
هــذه الدراســة حــول الفروقــات يف طــرح الحركــة النســوية يف كل مــن املناطــق الثــاث إن كانــت موجــودة ومــا
هــي طبيعتهــا ،وقــد يكــون مــن املفيــد إعــادة طــرح هــذا املوضــوع يف دراســات الحقــة ،ال ســيام أن هنــاك تناميـاً
ملحوظ ـاً للحركــة النســوية اإلســامية يف قطــاع غــزة يف ظــل االنقســام الســيايس الحــايل.
الشكل ( )23الحركة النسوية الفلسطينية حركة تراعي املنظومة املجتمعية حسب املنطقة
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مدى مراعاة الحركة النسوية للمنظومة الدينية

الشكل ( )25الحركة النسوية الفلسطينية حركة تراعي املنظومة الدينية حسب الجنس

مــن خــال الشــكل التــايل يتضــح أن الغالبيــة العظمــى مــن العينــة قــد اعتــرت أن الحركــة النســوية هــي حركــة
تراعــي املنظومــة الدينيــة وبنســبة بلغــت ( 67.2%مجمــوع املوافقــن واملوافقــن بشــدة) ،مقابــل 16.6%مــن
حجــم العينــة التــي اعتــرت أن الحركــة النســوية غــر مراعيــة للقيــم الدينيــة ،ومــا نســبته  16.2%مــن الفئــة التــي
أق ـ ّرت بأنهــا عــى غــر علــم .ويف هــذا مــؤرش إيجــايب نوع ـاً مــا ويؤكــد فشــل الخطــاب الداعــي بتكفــر الحركــة
النســوية مــن ناحيــة ،أو لتنامــي الحركــة النســوية التابعــة لألطــر الدينيــة مــن ناحيــة أخــرى.
الشكل ( )24الحركة النسوية الفلسطينية حركة تراعي املنظومة الدينية

وعندمــا أخذنــا العامــل الجغ ـرايف بعــن االعتبــار فقــد جــاءت النتائــج ووفق ـاً للشــكل التــايل 54.8% :مــن حجــم
العينــة يف الضفــة الغربيــة يعتــرون أن الحركــة النســوية تراعــي املنظومــة الدينيــة يقابلــه  45.6%يف قطــاع غــزة
و 40.4%يف الداخــل الفلســطيني.
فيــا أشــار 21.3%يف الداخــل الفلســطيني 19.2% ،يف الضفــة الغربيــة و 9.7%يف قطــاع غــزة إىل أن الحركــة
النســوية الفلســطينية حركــة ال تراعــي املنظومــة الدينيــة.
الشكل ()26الحركة النسوية الفلسطينية حركة تراعي املنظومة الدينية حسب املنطقة
أمــا وفق ـاً لعامــل الجنــس فقــد أفــادت نتائــج الدراســة ووفق ـاً للشــكل التــايل أن  49.3%مــن الذكــور و45.3%
مــن اإلنــاث يعتــرون الحركــة النســوية حركــة مراعيــة للمنظومــة الدينيــة ،مقابــل  18.5%مــن الذكــور و14.7%
مــن اإلنــاث الذيــن ال يوافقــون عــى ذلــك ،مــا يعنــي أن الذكــور هــم األكرثيــة مــن املوافقــن واألكرثيــة مــن غــر
املوافقــن.
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نشأة املنظامت النسوية

الشكل ( )28سبب وجود املنظامت النسوية وفقاً ملعيار الجنس

بينــت النتائــج ووفق ـاً للشــكل التــايل أن الغالبيــة العظمــى ( )74.9%تؤكــد أن نشــأة املنظــات النســوية جــاءت
كنتيجــة للح ـراك النســوي وتلبيــة لحاجــة مجتمعيــة ،مــع ترجيــح نســبة املؤكديــن واملؤكــدات عــى أنهــا نتــاج
لحــراك نســوي ،بشــكل الفــت للنظــر ،مــع عــدم التغــايض عــن وجــود نســبة ( )13.9%مــن الذيــن مــا زالــوا
يعتــرون أن هــذه املنظــات جــاءت كنتيجــة لتوجــه دويل وأجنــدات غربيــة ،األمــر الــذي يتطلــب العمــل عليــه
مــن قبــل الحركــة النســوية.
الشكل ( )27وجود املنظامت النسوية نتاج

أمــا مــن حيــث عامــل التوزيــع الجغ ـرايف ،وكــا يبــن الشــكل التــايل ،فــإن النتائــج تشــر إىل أن الغالبيــة مــن
الداخــل وبشــكل ملحــوظ ال مييلــون إىل اعتبــار التمويــل واألجنــدة الغربيــة هــي الســبب الرئيــس ،ورمبــا يعــود
ذلــك إىل صغــر حجــم التمويــل يف الداخــل واهتــام الجهــات الخارجيــة مــن حيــث اعتبــار أن الداخــل جــزء مــن
دولــة إرسائيــل .كــا أن التشــتت يف الداخــل يكمــن وراء وجــود أعــى نســبة مــن «ال أعلــم» .هــذا مــن جهــة ،ومــن
جهــة أخــرى فــإن نتائــج الح ـراك النســوي والحاجــة هــي النســبة املغلّبــة يف كل املواقــع حيــث يصــل مجمــوع
النســبتني يف الداخــل إىل  75.90%يليهــا قطــاع غــزة  74.9%فالضفــة الغربيــة .69%
وحســب معيــار الجنــس وكــا يوضــح الشــكل التــايل ،فــإن الذكــور هــم األكــر مي ـاً إىل اعتبــار الحركــة النســوية
أنهــا نتــاج أجنــدات غربيــة ( )10% : 17.9%كــا أنهــم األقــل ميـاً العتبارهــا ناتجــة عــن وجــود حاجــة مجتمعيــة
( )32.00% : 22.10%كــا أنهــم األكــر مــن حيــث عــدم علمهــم بذلــك ( )7.30% : 15.20%يف حــن أنهــم األقــل
مــن حيــث اعتبارهــا نتاجـاً للحـراك النســوي ( )50.70% : 44.80%وبنظرنــا فــإن هــذه النتائــج طبيعيــة مــن حيــث
إن الحركــة النســوية جــاءت لتلبــي حاجــات النســاء وقــد تكــون ووفقـاً للمفهــوم الذكــوري تهــدد مصالــح النســاء،
ولــذا فهــم األكــر ميـاً إىل إنــكار عــدم أهميتهــا ،مــع التأكيــد عــى وجــود كــم غــر قليــل مــن النســاء اللــوايت مــا
زلــن بعيــدات نوع ـاً مــا عــن عمــل هــذه املنظــات ،أو ال يشــعرن بأهميتهــا ،مــا يســتوجب العمــل أكــر عــى
توضيــح خطــاب هــذه املنظــات وربطهــا أكــر بحاجــات النســاء الحقيقيــة.
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الشكل ( )29سبب وجود املنظامت النسوية حسب املنطقة

45

مدى مالءمة توقيت طرح الدفاع عن حقوق
أشــارت النتائــج وحســب الشــكل التــايل إىل أن الغالبيــة العظمــى تــرى أن الوقــت مالئــم للدفــاع عــن حقــوق
النســاء حيــث بلغــت نســبة املوافقــن/ات  85.9%مقابــل  9.40%فقــط ارتــأوا أن الوقــت غــر مناســب و4.7%
فقــط ال يعلمــون ،مــا يعنــي أن الحركــة النســوية قــادرة عــى طــرح املوضــوع وليــس هنــاك مــا مينــع ذلــك.
الشكل ( )30هل الوقت مالئم للدفاع عن حقوق النساء؟

وإذا مــا أخذنــا عامــل الجنــس بعــن االعتبــار فقــد بينــت النتائــج أن  79.6%مقابــل  92.00%مــن اإلنــاث .مــا
يعنــي أن اإلنــاث األكــر اســتفادة مــن هــذا الطــرح هـ ّن مــن يؤيــدن طــرح املوضــوع ،وبرأينــا فــإن هــذه النتيجــة
طبيعيــة.

وإذا مــا أخذنــا التوزيــع املناطقــي كمعيــار فيشــر الشــكل التــايل إىل تقــارب كبــر يف وجهــات النظــر مــع تســجيل
عــدم التأكــد مــن ذلــك أكــر يف الداخــل ،وقــد يعــزى ذلــك للوضــع الســيايس املختلــف متام ـاً يف الداخــل عنــه يف
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .ولكــن وباملجمــل فــإن النتائــج تــأيت لصالــح طــرح املوضــوع والعمــل عليــه يف كافــة
املناطــق بــدون اســتثناء.
الشكل ( )32هل الوقت مالئم للدفاع عن حقوق النساء حسب املنطقة

كــا أنــه ووفق ـاً ملعيــار الفئــة املســتهدفة فــإن النتائــج تشــر إىل أن غالبيــة الفئــات املســتهدفة تــرى أن الوقــت
مناســب للدفــاع عــن حقــوق حســب الشــكل والجــدول التــايل.
الشكل ( )33هل الوقت مالئم للدفاع عن حقوق النساء حسب الفئة املستهدفة

الشكل ( )31هل الوقت مالئم للدفاع عن حقوق النساء حسب الجنس
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هــذا ولــدى االستفســار ممــن أجابوا/أجــن أن الوقــت غــر مناســب حــول األســباب التــي تقــف وراء عــدم اعتبــار
الوقــت غــر مناســب ،فقــد جــاءت األجوبــة كــا يــي (وكــا جــاءت بكلامتهــم/ن):

العينــة فقــط مطّلعــة أو معرتفــة بهــذه اإلنجــازات ،مــا يعنــي أن العمــل النســوي مل يصــل إىل الجميــع ومــا زال غــر
مــريئ مــن قبــل فئــة كبــرة تعــادل نصــف املجتمــع تقريبـاً إذا مــا اعتربنــا أن العينــة ممثلــة.

• برأيــي يوجــد مواقــف سياســية ووطنيــة يجــب الدفــاع عنهــا أكــر مــن االلت ـزام بحقــوق املــرأة ،مثــل
محاربــة التهميــش والفقــر املوجــود يف املجتمــع وإيجــاد فــرص عمــل للنســاء.
• لنتخلص من االحتالل أوالً ثم نطالب بحقوقنا كنساء.
• برأيي أن املرأة خلقت للعمل يف البيت وهذه هي وظيفتها يف املجتمع.
• أرى أن النساء الفلسطينيات يف معظمهن لديهن حقوق كاملة.
• ألن النضــال والوضــع االقتصــادي الســيئ أهــم بكثــر مــن وجــود هــذه املنظــات النســوية ووجودهــا
ســيكون عــى حســاب مشــاريع يســتفيد منهــا العــال والرجــال وهــم بدورهــم ســيرصفون عــى النســاء
يف منازلهــن.
• ألن الديــن أعطــى النســاء حقوقهــن ولكنهــن ال يعيــن ذلــك ،وألن للنســاء حقوقـاً كاملــة ومقــرة بالديــن
والقانــون.
• نظرا ً لعدم انتشار الوعي الثقايف والديني.
• ألن هنالك عادات وتقاليد يجب أن تتقيد بها النساء.
• ألن الدفاع عن حقوق النساء بلغ ذروته وأعتقد أن النساء أخذن ما يسعني إليه.
• يجــب العمــل عــى تهيئــة جــو مناســب وعمــل قاعــدة تجــاوب ،وتثقيــف إيحــايئ يف دور املــرأة يف
املجتمــع للذكــور وأيضــا خلــق أجــواء عمــل تعاونيــة يف املــدارس والجامعــات واملعاهــد.
• بسبب االنقسام و الوضع السيايس غري املستقر.
مــا تق ـ ّدم نجــد أن األســباب قــد تراوحــت بــن وضــع االحتــال واألوضــاع السياســية كأولويــة ال تحتمــل وجــود
أولويــات أخــرى ،وبشــكل ال ينــم عــن وعــي حــول ترابــط هــذه األولويــات مــع بعضهــا البعــض ،أو كنتيجــة لثقافــة
مجتمعيــة مــا زالــت تــر عــى تقســيم تقليــدي لــأدوار وإقصــاء املــرأة عــن الفضــاء العــام ،أو قــر حقــوق املــرأة
عــى الحــق يف العمــل فقــط وربطــه بالتوزيــع التقليــدي لــأدوار ،أو بحجــة الفهــم الخاطــئ للديــن ،أو نتيجــة
لعــدم فهــم موضــوع الحــق أصـاً .األمــر الــذي يتطلــب العمــل أكــر عــى التوعيــة بحقــوق املــرأة ربطهــا بالحقــوق
األخــرى مــن جهــة وبالتنميــة السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة مــن جهــة أخــرى.

الشكل ( )34للمنظامت النسوية إنجازات حقيقية واضحة عىل أرض الواقع

وإذا مــا أخذنــا عامــل الجنــس بعــن االعتبــار ووفقـاً ملــا يظهــره الشــكل التــايل ،فــإن  53.9%مــن الذكــور مقابــل
 50.3%مــن اإلنــاث يوافقــون عــى وجــود إنجــازات واضحــة وحقيقيــة للمنظــات النســوية ،مــا يعنــي أن نســبة
ـر عــى أن النســاء ه ـ ّن األكــر محاســبة للحركــة النســوية عــى
الذكــور أعــى مــن نســبة اإلنــاث والتــي قــد تفـ ّ
إنجازاتهــا مــن حيــث إنهــا متــس احتياجاتهــن بشــكل خــاص .يف الوقــت الــذي تبـ ّـن فيــه أن نســبة مــن نفــى ذلــك
كانــت أكــر عنــد الذكــور مــن اإلنــاث حيــث بلغــت  22.4%عنــد الذكــور و18.4%لإلنــاث.
الشكل ( )35للمنظامت النسوية إنجازات حقيقية واضحة عىل أرض الواقع حسب الجنس

إنجازات املنظامت النسوية
يف محــر ســؤالنا حــول مــا إذا كانــت هنــاك إنجــازات واضحــة وحقيقيــة عــى أرض الواقــع فقــد ارتــأت الغالبيــة
العظمــى مــن العينــة املســتهدفة مــن البحــث وبنســبة بلغــت  52.2%أنهــم يوافقــون ويوافقــن عــى اعتبــار أن
للمنظــات النســوية إنجــازات واضحــة وحقيقيــة عــى أرض الواقــع كــا شــدد مــا نســبته  14.7%يف موافقتهــم
عــى ذلــك ،واقتــرت نســبة غــر املوافقــن واملوافقــات عــى هــذا الطــرح عــى  20.4%يف حــن كان هنــاك 12.7%
مــن العينــة أفــادوا أنهــم ال يعلمــون إذا مــا كانــت هنالــك إنجــازات أم ال .األمــر الــذي يعنــي أن حــوايل نصــف
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أمــا عــى صعيــد املناطــق ،فقــد أشــارت نتائــج العينــة املســتهدفة إىل أن قطــاع غــزة وبنســبة بلغــت وصلــت إىل
 61.2%قــد اعتــر أن للمؤسســات النســوية إنجــازات واضحــة مقابــل  49%للضفــة الغربيــة و 45.7%للداخــل
الفلســطيني ،باملقابــل فقــد جــاءت أيضـاً نســبة مــن رفضــوا هــذا الطــرح بشــكل متشــابه يف املناطــق الثــاث حيــث
وصلــت إىل  2% .21يف الضفــة يليهــا الداخــل بنســبة  20.7%فقطــاع غــزة بنســبة .19.4%
الشكل ( )36للمنظامت النسوية إنجازات حقيقية واضحة عىل أرض الواقع حسب املنطقة

مدى موازنة املنظامت النسوية بني املطالب الوطنية والنسوية:
أوضحــت النتائــج ووفقـاً للشــكل التــايل أن  % 72.2يوافقــون بشــدة أو يوافقــون عــى أن املنظــات النســوية تعمل
عــى املوازنــة بــن املطالــب الوطنيــة والنســوية فيــا شــدد عــى هــذا الطــرح أيضــا مــا نســبته  ،14.7%بينــا رفــض
 % 14.4أن تكــون املنظــات تعمــل عــى املوازنــة بــن املطالــب الوطنيــة والنســوية .مــا يعنــي أن الغالبيــة مــع أن
املنظــات النســوية تــوازن بــن الوطنــي واالجتامعي.

وبحســب عامــل الجنــس فقــد أفــاد مــا نســبته  % 56.5مــن الذكــور ومــا نســبته  %58.6مــن اإلنــاث مبوافقتهــم
عــى هــذا الطــرح ،فيــا شــدد عــى املوافقــة  13.6%مــن الذكــور و 15.8%مــن اإلنــاث عــى هــذا الطــرح .يف
الوقــت الــذي رفــض هــذا الطــرح مــن قبــل  15.6%مــن الذكــور و 3.2%مــن اإلنــاث ،مــا يشــر إىل تقــارب كبــر.
الشكل ( )38تعمل املنظامت النسوية عىل املوازنة بني املطالب الوطنية والنسوية حسب الجنس.

وإذا ما أخذنا عامل التوزيع الجغرايف بني املناطق املستهدفة فقد جاءت النتائج وفقاً للشكل التايل:
الشكل ( )39تعمل املنظامت النسوية عىل املوازنة بني املطالب الوطنية والنسويةحسب املنطقة

الشكل ( )37تعمل املنظامت النسوية عىل املوازنة بني املطالب الوطنية والنسوية

50

51

طبيعة الربامج التي تعمل عليها املؤسسات النسوية:
 - 1الربامج االجتامعية
بينــت النتائــج وحســب الشــكل التــايل أن هنــاك مــا نســبته  58.9%يشــرون إىل أن الحركــة النســوية تعمــل عــى
برامــج اجتامعيــة مقابــل  41.1%ال يــرون ذلــك.

أمــا مــن حيــث التوزيــع الجغــرايف فقــد جــاء ترتيــب مــن يعتقــدون أن الحركــة النســوية تعمــل يف املجــال
االجتامعــي ،وفق ـاً للرتتيــب التــايل :قطــاع غــزة ،الضفــة الغربيــة ،الداخــل الفلســطيني ،وبنســب ،% 56.3،64.1%
 56.0%عــى التــوايل ،وكــا يبينــه الشــكل التــايل:
الشكل ()42الحركة النسوية تعمل عىل برامج اجتامعية حسب املنطقة

الشكل ( )40تعمل املؤسسات النسوية عىل برامج اجتامعية

الربامج االقتصادية
ولــدى توزيــع العينــة حســب الجنــس ووفق ـاً للشــكل التــايل فقــد جــاءت النتائــج متشــابهة إىل حــد كبــر بــن
الذكــور واإلنــاث.

يبــن الشــكل التــايل أن غالبيــة العينــة املســتهدفة تــرى أن املنظــات النســوية تعمــل عــى برامــج اقتصاديــة،
حيــث بلغــت نســبة املوافقــن واملوافقــات عــى ذلــك  72.7%مــن حجــم العينــة يف حــن بلغــت نســبة الرفــض
..%27

الشكل ( )41تعمل املؤسسات النسوية عىل برامج اجتامعية حسب الجنس.

الشكل ()43الحركة النسوية تعمل عىل برامج اقتصادية
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وإذا مــا أخذنــا ذلــك وفقـاً لعامــل الجنــس وحســب مــا يبينــه الشــكل التــايل فــإن أعــى نســبة اعتــرت أن الحركــة
النســوية تعمــل عــى برامــج اقتصاديــة قــد بلغــت % 53.4عنــد الذكــور يف حــن شــكلّت  51.7%مــن اإلنــاث ،مــا
يعنــي عــدم وجــود فــروق تذكــر.
الشكل ()44تعمل املؤسسات النسوية عىل برامج اقتصادية حسب الجنس

برامج التدريب والتمكني
تشــر النتائــج ووفقـاً للشــكل التــايل ( )46إىل أن  52.5%مــن عينــة الدراســة تعتــر أن املنظــات النســوية تعمــل
عــى برامــج التدريــب والتمكــن ،مقابــل % 47.5ارتــأوا عكــس ذلــك.
الشكل ()46تعمل املؤسسات النسوية عىل برامج التدريب والتمكني

وعــى صعيــد التمثيــل املناطقــي ،فقــد جــاءت النتائــج ووفقـاً للشــكل التــايل لتشــر إىل أن أعــى نســبة توافــق عــى
أن الحركــة النســوية تعمــل عــى الربامــج االقتصاديــة كانــت يف قطــاع غــزة حيــث بلغــت  % 59.2تلتهــا الضفــة
الغربيــة وبنســبة % 55.3فالداخــل بنســبة .41.8%

ووفقـاً ملعيــار الجنــس فقــد أوضحــت النتائــج ووفقـاً للشــكل التــايل ،أن هنــاك  %53.4مــن الذكــور مقابــل 51.7%
مــن اإلنــاث يق ـ ّرون بــأن املنظــات النســوية تعمــل عــى برامــج تدريــب ومتكــن يف حــن رفــض هــذا الطــرح
 48.3%مــن اإلنــاث و 46.6%مــن الذكــور .مــا يشــر إىل أن عامــل الجنــس يف هــذه الحالــة غــر مهــم.

الشكل ()45املنظامت النسوية تعمل عىل برامج اقتصادية حسب املنطقة

الشكل ()47تعمل املؤسسات النسوية عىل برامج التدريب والتمكني حسب الجنس
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ووفقـاً ملعيــار التوزيــع بــن املناطــق الثــاث ،فقــد أشــارت النتائــج وكــا يبينــه الشــكل التــايل إىل أن أعــى نتائــج
حــول ذلــك جــاءت مــن قطــاع غــزة حيــث بلغــت ،% 59.2تليهــا الضفــة الغربيــة بنســبة بلغــت % 55.3وأخ ـرا ً
الداخــل الفلســطيني بنســبة .41.8%
الشكل ( )48تعمل املؤسسات النسوية عىل برامج تدريب ومتكني حسب املنطقة

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

زيادة مشاركة املرأة يف الحياة السياسية والعمل الوطني.
برامج تثقيف صحي.
برامج مناهضة العنف ضد املرأة.
تقديم املساعدة االقتصادية للطالبات الجامعيات.
تبني برامج ثابتة ال تعتمد عىل ر ّدات الفعل أو التمويل.
التشبيك الفاعل بني املنظامت النسوية.
تطوير ونرش الفكر النسوي.
مأسسة حراك نسوي حقيقي ال يعتمد فقط عىل حراك املؤسسات النسوية.
رفع سقف الخطاب النسوي.
إنشاء حزب نسوي.

الفكر النسوي الذي تطرحه املنظامت النسوية
الشــكل التــايل يبــن أن أن هنــاك مــا نســبته  63.1%مــن العينــة يوافقــون أو يوافقــون بشــدة عــى أن الحركــة
النســوية تطــرح فك ـرا ً نســوياً واضح ـاً ،يف الوقــت الــذي يــرى فيــه  23.3%عكــس ذلــك ،و 13.8%ال يعلمــون.

الربامــج التــي مــن املفــرض أن تعمــل عليهــا املنظــات النســوية ومل تعمــل عليهــا مــن وجهــة
نظــر العينــة:

الشكل ( )49تطرح املنظامت النسوية فكراً نسوياً واضحاً

فيــا يــي ملخــص ملــا جــاء حــول الربامــج واألنشــطة التــي ت ـ ّم اقرتاحهــا كربامــج مــن املفــرض أن تعمــل عليهــا
املنظــات النســوية مــن وجهــة نظــر املبحوثــن واملبحوثــات:
–
–
–
–
–
–
–
–
56

العمل بشكل أكرب للتعريف بهذه املنظامت وطبيعة عملها وأهدافها.
تكثيــف برامــج الضغــط واملنــارصة لإلســهام الفعــي يف تغيــر القوانــن والترشيعــات
التمييزيــة.
برامج متكني اقتصادي للنساء.
العمــل عــى برامــج التوعيــة يف مجــال املســاواة بــن الجنســن ،مــع مراعــاة الوصــول للنصــف
اآلخــر مــن املجتمــع (الرجــال).
االهتامم بربامج محو األمية.
العمــل أكــر مــع النســاء مــن فئــة ربّــات البيــوت ،وذوات اإلعاقــة ،والنســاء املهمشــات بشــكل
عــام.
إنشاء مراكز للدعم النفيس للنساء.
تحريــض النســاء للنضــال مــن أجــل حقوقهــن ،ونقــد الثقافــة املجتمعيــة الســائدة التــي تكـ ّرس
تهميــش وإقصــاء املــرأة.

وإذا مــا أخذنــا عامــل الجنــس بعــن االعتبــار ،فنجــد وكــا هــو مبــن يف الشــكل التــايل ،أن الغالبيــة ممــن يوافقــون
هــم مــن اإلنــاث حيــث بلغــت نســبة املوافقــات واملوافقــات بشــدة  65.5%مقابــل  60.5%مــن الذكــور ،وتــكاد
تكــون النســبة قريبــة.
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الشكل ( )50تطرح املنظامت النسوية فكراً نسوياً واضحاً حسب الجنس.

– استطاعت املنظامت النسوية أن متثّل النساء الفلسطينيات
يف ســياق البحــث عــن مــدى رىض املبحوثــن واملبحوثــات عــن فكــرة أن املنظــات النســوية قــد وف ّقــت يف متثيــل
النســاء الفلســطينيات ،فقــد أكـ ّد مــا نســبته  62.9%ذلــك ،يف حــن نفــى  25.3%ذلــك مقابــل  11.8%فقــط أفــادوا
بعــدم معرفتهــم/ن بذلــك.
الشكل ( )52املنظامت النسوية متثّل النساء الفلسطينيات كافة

أمــا مــن حيــث البعــد الجغـرايف فقــد أوضحــت النتائــج وحســب مــا يوضحــه الشــكل التــايل أن قطــاع غــزة يســجل
أعــى النســب مــن حيــث املوافقــة عــى هــذا الطــرح تليــه الضفــة الغربيــة فالداخــل الفلســطيني ،وبنفــس النســق
فــإن أعــى نســبة الرافضــن للفكــرة يف الداخــل تليــه الضفــة الغربيــة فقطــاع غــزة ،األمــر الــذي يشــر إىل أن الحركــة
النســوية يف قطــاع غــزة قــد سـ ّجلت أفضــل نســب الــرىض يف هــذا املجــال.
الشكل ( )51تطرح املنظامت النسوية فكراً نسوياً واضحاً حسب املنطقة

ولــدى أخــذ عامــل الجنــس بعــن االعتبــار فقــد تبــن أن الذكــور أكــر قناعــة بذلــك ( )68.6%بــن موافقــن
وموافقــن بشــدة مقابــل  65.3%مــن اإلنــاث ،يف الوقــت الــذي جــاءت فيــه نســب غــر املوافقــن عكــس ذلــك
(الذكــور أعــى مــن اإلنــاث) مــا يعنــي معظــم املوافقــن مــن الذكــور ومعظــم غــر املوافقــن مــن الذكــور أيضـاً.
الشكل ( )53املنظامت النسوية متثّل النساء الفلسطينيات كافة حسب الجنس.
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– هنالــك قيــادات نســوية حقيقيــة اســتطاعت أن تعكــس حاجــات ومطالــب املــرأة الفلســطينية
بشــكل واقعــي:
شــدد  59.7%عــى أن هنالــك قيــادات نســوية حقيقيــة قــد أســهمت بعكــس حاجــات ومطالــب النســاء
الفلســطينيات ،فيــا وافــق  25.5%مــن العينــة املســتهدفة عــى ذات املوضــوع ،بينــا أشــار  % 3.8فقــط لعــدم
وجــود قيــادات حقيقيــة اســتطاعت عكــس مطالــب واحتياجــات املــرأة الفلســطينية .األمــر الــذي يؤكــد أن هنــاك
قيــادات نســوية اســتطاعت أن تفــرض نفســها عــى الســاحة.

ولــدى أخــذ عامــل التوزيــع وفق ـاً للمناطــق ،فقــد تبـ ّـن بشــكل الفــت للنظــر ارتفــاع نســبة مــن ال يعلمــون يف
ـر للواقــع املشــتت الــذي يعيشــه الفلســطينيون يف الداخــل ،وكــا
الداخــل والتــي بلغــت  ،57.10%والتــي قــد تفـ ّ
يبينــه الشــكل التــايل:
الشكل رقم ()56هنالك قيادات نسوية حقيقية استطاعت أن تعكس حاجات
ومطالب املرأة الفلسطينية حسب املنطقة

الشكل رقم ()54هنالك قيادات نسوية حقيقية استطاعت أن تعكس حاجات ومطالب املرأة الفلسطينية

ووفقـاً ملعيــار الجنــس فنجــد أن هنــاك تقاربـاً يف النســب لصالــح اإلنــاث ،حيــث بلغــت نســبة املوافقــن واملوافقــن
جــدا ً مــن الذكــور  84.3%مقابــل  86.1%مــن اإلنــاث ،يف الوقــت الــذي ارتفعــت فيــه أيضـاً نســبة الذكــور مــن غــر
املوافقــن عــن اإلنــاث ،وانعدمــت تقريبـاً نســبة الذيــن ال يعلمــون ،كــا يوضــح الشــكل التــايل:
الشكل رقم ( )55هنالك قيادات نسوية حقيقية استطاعت أن تعكس حاجات ومطالب املرأة الفلسطينية حسب
الجنس.
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– اســتطاعت املنظــات النســوية أن تطــرح موضــوع املســاواة بــن الجنســن وتدافــع عنــه بشــكل
مالئم.
أكــدت الغالبيــة العظمــى ( )67.4%مــن العينــة املســتهدفة أن املنظــات النســوية قــد اســتطاعت طــرح موضــوع
املســاواة بــن الجنســن ودافعــت عنــه بشــكل مالئــم ،فيــا رأى  22.0%أن الحركــة النســوية مل تســتطع طــرح
املوضــوع بالشــكل املناســب ،األمــر الــذي يســتدعي العمــل أكــر عــى هــذا املوضــوع ،وال ســيام إذا أخذنــا بعــن
االعتبــار أن  10.5%ال يعرفــون عــن املوضــوع ،أي مل يصلهــم طــرح الحركــة النســوية للموضــوع.
الشكل رقم ( )57املنظامت النسوية تطرح موضوع املساواة بني الجنسني وتدافع عنه بشكل مالئم
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وحســب معيــار الجنــس فــإن النتائــج املبينــة يف الشــكل الالحــق تشــر إىل أن اإلنــاث أكــر قناعــة بهــذا الطــرح،
حيــث وصلــت نســبة املوافقــات جــدا ً مــن اإلنــاث  20.10%مقابــل  15.10%مــن الذكــور ،كــا بلغــت نســبة
املوافقــات  51.7%مقابــل  47.9%مــن املوافقــن ،يف الوقــت الــذي قلّــت نســبة غــر املوافقــات عــن املوافقــن،
حيــث جــاءت النســب وعــى التــوايل  16.8%إىل  27.4%كــا قلّــت نســبة غــر املطّلعــن عنــد اإلنــاث عنهــا عنــد
الذكــور بفــارق بســيط ،وهــذه النتائــج طبيعيــة ،ألن الذكــور هــم األكــر مقاومــة لفكــر املســاواة كطــرف مســتفيد
مــن عــدم املســاواة.

الشكل ( )59العالقة ما بني املنظامت النسوية

الشكل رقم ()58املنظامت النسوية تطرح موضوع املساواة بني الجنسني
وتدافع عنه بشكل مالئم حسب الجنس

وإذا مــا أخذنــا عامــل الجنــس بعــن االعتبــار فســنجد ووفقـاً للشــكل ( ،)60فالذكــور هــم األميــل العتبــار العالقــة
تنافســية ،وهــم األغلبيــة التــي ذكــرت بأنهــا ال تعلــم يف حــن أن اإلنــاث كـ ّن األكــر ميـاً العتبــار العالقــة عالقــة
تكامــل وتعــاون ونديــة.
الشكل ()60العالقة ما بني املنظامت النسوية حسب الجنس

– شكل العالقة بني املنظامت النسوية
لــدى االستفســار حــول طبيعــة وشــكل العالقــة بــن املنظــات النســوية فقــد جــاءت النتائــج لتشــر إىل الرتتيــب
التــايل (الشــكل :)59
1.عالقة تعاون ()22.2%
2.عالقة تنافس ()23.5%
3.عالقة تكامل ()18%
4.عالقة ندية ()10.40%
5.عالقات أخرى (مل تحدد) ( )1%
6.يف حني أشار/ت  13.8%إىل عدم علمهم/ن عن املوضوع.
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مناطقيـاً فقــد أكـ ّدت النتائــج أن الداخــل الفلســطيني األكــر اعتقــادا ً بعالقــات تنافســية ،يف حــن أن قطــاع غــزة
األكــر ميـاً العتبارهــا عالقــة تعــاون ،فيــا أن نتائــج الضفــة الغربيــة تشــر إىل عالقــات تكامــل وعالقــات نديــة ،يف
الوقــت الــذي احتـ ّـل فيــه الداخــل األكرثيــة مــن حيــث عــدم العلــم باملوضــوع وفقـاً للجــدول الالحــق.
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الجدول ()6العالقة بني املنظامت النسوية حسب املنطقة

نتائج المجموعات المركزة

تكامل

تنافس

ندية

تعاون

ال أعلم

غريه

الضفة الغربية

22.00%

17.00%

16.00%

34.00%

11.00%

0.00%

الداخل الفلسطيني

11.10%

30.00%

10.00%

25.60%

21.10%

2.20%

قطاع غزة

20.20%

24.20%

5.10%

39.40%

10.10%

1.00%

– عالقة املبحوثني واملبحوثات باملنظامت النسوية
ـي عالقــة املبحوثــن واملبحوثــات باملنظــات النســوية فقــد تبــن أن  56.1%مــن العينــة ال تربطهــا
يف محاولــة لتقـ ّ
أي عالقــة بهــذه املنظــات ،يف حــن أن  43.9%لهــا عالقــات.
الشكل ()61هل لك عالقة باملنظامت النسوية

ووفق ـاً ملعيــار الجنــس فقــد تبــن أن نســبة اإلنــاث اللــوايت لهــن عالقــة باملنظــات النســوية أعــى مــن نســبة
الذكــور ،وهــذه نتيجــة طبيعيــة حيــث إن النســاء والفتيــات ميثلــن الفئــة املســتهدفة الرئيســة لهــذه املنظــات.
الشكل ()62هل لك عالقة باملنظامت النسوية حسب الجنس
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فيام ييل نتائج املجموعات املرك ّزة نوردها وفقاً للمحاور التي ت ّم التحاور حولها:

 .1تعريف الفكر النسوي:
فيام ييل التعريفات التي وردت داخل املجموعات املرك ّزة:
• العمل من أجل الحصول عىل حقوق النساء يف املجتمع.
• مجموعــة مــن األفــكار واملبــادئ التــي وضعتهــا مجموعــة مــن النــاس لحاميــة حقــوق النســاء واملجتمــع
بكافــة رشائحــه.
• الفكــر النســوي ينــادي باملســاوة والحريــة والعدالــة للجميــع وهــو تفكــر إنســاين يقــوم عــى مبــادئ
املســاواة ،واالنفتــاح ،والتقبّــل.
• وسيلة لتحقيق أهداف معينة مثل املساواة ،التعددية.
• فكر ملوازنة موازين القوى املوجودة باملجتمع.
• محاولــة لتحســن واقــع املــرأة واســتنهاضها مــن عــر الظلــم والقهــر الــذي تع ّرضــت لــه يف عهــد
الرأســالية واالشــراكية املاركســية.
• محاولــة لتحقيــق نــوع مــن املســاواة والعدالــة االجتامعيــة املســتندة إىل القانــون والحقــوق املدنيــة،
والتــي ارتبطــت بوجــود املعاهــدات الدوليــة املناهضــة للتمييــز ضــد املــرأة وتحســن فرصهــا يف الحيــاة
عــى أســاس املســاواة مــع الرجــل يف الحقــوق والواجبــات ،ومناهضــة كل أشــكال التمييــز التــي تتعــرض
لهــا والناجمــة عــن اختــال ميـزان القــوى وتقســيم األدوار والثقافــة املجتمعيــة الســلبية التــي مــا زالــت
تنظــر للمــرأة كطــرف تابــع وليــس مســتقالً بذاتــه.

 .2تعريف النضال النسوي:
* هــو النضــال الــذي تشــارك فيــه املــرأة كعنــر محــرك وليــس كأداة ،ويكــون يف مختلــف املراحــل واملجــاالت
االجتامعيــة والسياســية واالقتصاديــة ،ويرتكــز عــى ع ـ ّدة عوامــل أهمهــا هامــش الحريــة الحقيقــي واملســاواة
والعمــل عــى تكافــؤ الفــرص.
* منظومــة فكريــة تدافــع عــن مصالــح النســاء ،وتدعو إىل توســيع حقوقهــن ،وال يوجــد حالــة نضاليــة نســوية
واحــدة ميكــن تبنيهــا ،بــل نســويات تنــدرج ضمــن مــدارس عديــدة وتتغــذى من املعطيــات الثقافيــة واالجتامعيــة
املختلفــة ،وتحــاول كل منهــا اإلضــاءة عــى األســباب التــي أ ّدت إىل تهميــش املــرأة واســتضعافها ،وبلــورة
إس ـراتيجيات ملواجهتهــا .وينــدرج تحتــه مس ـرات للدفــاع عــن حــق أو قضيــة نســوية ،دورات تدريبيــة لتمكــن
النســاء ،مشــاريع صغــرة للتطويــر ،ونــدوات تثقيفيــة للرجــال والنســاء ،باإلضافــة إىل دراســات تتعلــق بالقضايــا
النســوية ،مثــل العنــف ضــد النســاء .ويضــم النضــال النســوي مجموعــة كبــرة مــن األفعــال مثــل مشــاركة املــرأة
يف املقاومــة الشــعبية ومشــاركتها السياســية واملشــاركة يف العمليــة االنتخابيــة ســواء بالرتشــح أو االنتخــاب باإلضافــة
اىل املشــاركة والتنظيــم لفعاليــات وقضايــا تخــص املجتمــع أو النســاء.
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 - 3العالقة بني الحركة النسوية والحركة الوطنية:
فيــا يــي توصيــف للعالقــة بــن الحركــة النســوية والحركــة الوطنيــة كــا وردت مــن قبــل املشــاركني واملشــاركات
يف املجموعــات املركـ ّزة:
1.ينبغــي أن تكــون العالقــة تشــاركية لكــن العالقــة فيــا بينهــا هــي عالقــة غــر واضحــة ،والدليــل عــى
ذلــك ضعــف منجـزات الحركــة النســوية الفلســطينية.
2.هنــاك انســجام بــن العمــل النســوي والعمــل الوطنــي ،فالقيــادات الوطنيــة يف فلســطني تؤمــن بالفكــر
النســوي وتــر ّوج لــه دامئــا ،ولكــن يكــون االختــاف يف درجــة املامرســة والتطبيــق ،لكــن الحركة النســوية
تؤمــن بــأن هــذا العمــل يتكامــل مــع الحــركات الوطنيــة ويتقاطــع مــع عملهــم إىل حــد كبــر.
3.الحركــة النســوية وعالقتهــا بالحركــة الوطنيــة هــي إف ـراز طبيعــي للمجتمــع ،وليــس اســتثناء ،حيــث
إنهــا فرضــت نفســها عــى الخارطــة السياســية بجــدارة ،ولكــن التســاؤل املطــروح هــو حــول مــا إذا
انعكســت هــذه العالقــة عــى املجلــس الترشيعــي والــوزارات وكافــة مناحــي الحيــاة العامــة.
4.التحــرر الحقيقــي للمــرأة هــو التحــرر مــن االضطهــاد االجتامعــي مبســاواتها بالرجــل يف الحقــوق ويف
اتخــاذ الق ـرار يف كل املياديــن وعــى كل املســتويات ،واملشــاركة يف األنشــطة السياســية واالقتصاديــة
والثقافيــة واالجتامعيــة واألرسيــة ،هــذا هــو التعبــر الحقيقــي عــن االرتبــاط الجــديل بــن قضايــا
املــرأة الفلســطينية وقضايــا الوطــن يف االســتقالل والنهــوض والتقــدم االجتامعــي والتنميــة والعدالــة
االجتامعيــة والدميقراطيــة ،وهــي قضيــة يتح ّمــل مســؤوليتها األنتلجنســيا املجتمعيــة (الطليعــة
املثقفــة) مــن الرجــال والنســاء عــى حــد ســواء ،ألن مواجهــة جوهــر األزمــة الراهنــة ،بــكل مظاهــر
التخلــف والتبعيــة والجهــل واالســتبداد والقهــر ،إىل جانــب الفقــر وســوء توزيــع الــروة وغيــاب العدالة
االجتامعيــة ،يحتّــم هــذا الرتابــط الجــديل الفعــال بــن السياســة واالقتصــاد ،أو بــن التحــرر الوطنــي
والقومــي مــن جهــة ،والتحــرر الدميقراطــي املجتمعــي الداخــي مــن جهــة أخــرى.
5.العالقــة بــن الحركــة النســوية والحركــة الوطنيــة عالقــة تشــاركية ،فمعظــم إنجــازات الحركــة النســوية
حصلــت عليهــا بعــد بــذل جهــد وعنــاء مــع الحركــة الوطنيــة.

•توعيــة النســاء بحقوقهــن ،والتوعيــة يف جميــع النواحــي االجتامعيــة والثقافيــة والحقوقيــة والسياســية
واالقتصاديــة والفكريــة للنســاء.
•العمــل الدائــم عــى تغيــر بعــض املــواد القانونيــة التــي فيهــا إجحــاف للنســاء مثــل املـراث واألحــوال
الشخصية.
•توعية مجموعة كبرية من الرجال عىل موضوع املساواة بني الرجل واملرأة.
•«لهــا إنجــاز واضــح ،فالحــركات النســوية ســمحت لنــا كفتيــات بالتعلــم ودخــول الجامعــات ألنــه قبــل
هــذه الحــركات كان املجتمــع ال يهتــم بتعليــم الفتيــات.
•تق ّبل الرجل ملناقشة العديد من النقاط واملواضع الخاصة باملرأة وفتح حوار حولها.
•حققــت الحركــة النســوية الفلســطينية إنجــازات عديــدة يف اإلطــار االجتامعــي ،أبرزهــا االعـراف بكيانهــا
وبدورهــا يف عمليــة البنــاء االجتامعــي والســيايس ،وهــو مــا متظهــر يف صــورة تأســيس االتحــادات
واملراكــز النســوية العاملــة يف مجــال متكــن النســاء ،إضافــة إىل حمــات املنــارصة التــي تنفذهــا النســاء
لتعديــل القوانــن مبــا يضمــن حقوقهــن .لكــن هــذه املنجـزات عــى أهميتهــا ليســت كافيــة وال تل ّبــي
طمــوح قــوى املجتمــع املــدين.
• نظام الكوتة أحد أبرز إنجازات املرأة.
مــا تبــن نجــد أن اإلنجــازات ومــن وجهــة نظــر املبحوثــن واملبحوثــات قــد ترك ـ ّزت حــول التوعيــة ،والخطــاب،
والضغــط والتأثــر يف مجــال القوانــن والترشيعــات ،ومناهضــة العنــف ضــد املــرأة ،واملشــاركة السياســية (الكوتــا).

 .5املعيقات التي تحول دون إدماج فئة الشباب يف الحركة النسوية:
1.عدم كفاية املعلومات الخاصة بالفكر النسوي مع عدم فهم واضح للعمل النسوي.
النسوي.
2.الخوف من حساسية املوضوع يف مجتمعنا وثقافتنا وطبيعة األفكار املسبقة عن الفكر
ّ
3.ألن الشابات والشباب ال يؤمنون بكل مبادئ النسوية.
4.سيطرة القيادات النسوية املتمرسات والقدامى.

 .4إنجازات الحركة النسوية عىل املستوى االجتامعي كام يراها املشاركون واملشاركات:

5.عدم سالسة الخطاب وبشكل مقصود.

فيام ييل اإلنجازات التي ت ّم ذكرها من قبل املشاركني واملشاركات يف املجموعات املختلفة:

6.عدم تق ّبل اآلخر (األفراد غري النسويني/ات).

•سن القوانني مثل األحوال الشخصية ،رفع سن الزواج ،إجازة األمومة.
•مشاركة النساء يف الح ّيز العام.
•رفع نسبة األكادمييات العربيات يف الجامعات.
•تطوير الخطاب النسوي «وبأي بيت رصت تسمعي كلمة نسوية حتى لو غري مفهومة».
•احرتام التعددية.
•التخفيف من العنف ضد النساء وعمل مشاريع وورشات وأيام دراسية حول العنف األرسي.
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7.التعصب للنسوية وعدم االنفتاح لسامع فكر مختلف.
8.االستعالئية – النخبوية التي متارس مرات من النسويات.
9.الفصل بني الشباب والشابات يف األطر املختلفة وهناك حاجة للعمل باختالط بني الفئتني.
	10.هرمية األولويات بني النسوي والوطني .
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	11.العقلية الذكورية التي ترفض فكرة املساواة بني الرجل واملرأة.
	12.املؤسسات النسوية نفسها ال تستهدف الشباب كام تستهدف النساء.
	13.املشاريع فقط تستهدف النساء.
	14.املمولون يشرتطون استهداف النساء فقط.
مام تق ّدم يتبني أنه ميكن تصنيف املعيقات التي ت ّم ذكرها ضمن فئتني:

الفئة األوىل :معيقات موضوعية:
•الثقافة املجتمعية السائدة
•العقلية الذكورية
•تغليب األولويات الوطنية عىل األولويات االجتامعية

الفئة الثانية :معيقات ذاتية.

 .6تقييم املنظامت النسوية الفلسطينية من وجهة نظر املبحوثني واملبحوثات:
فيام ييل أهم ما ت ّم تسجيله حول هذا املوضوع:
•ال نســتطيع أن نغفــل الــدور الــذي لعبتــه املنظــات النســوية كجــزء مــن املجتمــع املــدين يف تعزيــز
الــدور املجتمعــي للنســاء وكذلــك الســيايس.
•اســتطاعت الحركــة النســوية أن تحقــق العديــد مــن اإلنجــازات فيــا يتعلــق برفــع مســتوى الوعــي
لــدى املجتمــع بجميــع رشائحــه ،وكذلــك تعزيــز الجانــب الحقوقــي والقانــوين لــدى هــذه الفئــات عــدا
عــن مســاندة رشيحــة النســاء املعنفــات والدفــاع عــن حقوقهــن بشــكل مجــاين وطوعــي ،وتعزيــز
وعــي املــرأة وصقــل شــخصيتها األمــر الــذي انعكــس عــى زيــادة نســبة تعليــم املــرأة والــذي مل يــأت
جزافــا أو عبثــا بــل كان نتيجــة لعمــل مرتاكــم وجهــد بذلتــه تلــك املؤسســات ،عــدا عــن مشــاركة املــرأة
بشــكل فاعــل يف القــوى البرشيــة والعمــل خاصــة يف املؤسســات األهليــة وخروجهــا مــن البيــت بعــد
أن كانــت رهينتــه عــى مــدار عقــود طويلــة ولكــن كل هــذا العمــل مل يســاهم بشــكل فعــي وملمــوس
بحجــم وجــود املــرأة وعطائهــا ونضالهــا ،حيــث مــا زالــت القوانــن تحمــل التمييــز ضــد املــرأة ،ومل يتــم
ســن قوانــن عرصيــة تتناســب مــع خصوصيــة املجتمــع ،وكذلــك وصــول النســاء ملواقــع صنــع الق ـرار
مل يعكــس بشــكل فعــي حالــة تطــور ونهــوض يف واقــع املــرأة وانخفــاض ملعــدالت العنــف والتــي
مــا زالــت ت ـراوح مكانهــا عــدا عــن ســيادة نــوع مــن التنافــس – غــر الرشيــف – بــن املؤسســات يف
محاولــة كل منهــا إلقصــاء اآلخــر ،وهــذا مــا انعكــس عــى األداء النســوي بشــكل عــام وتراجــع دور
تلــك املؤسســات متاشــياً مــع حالــة الرتاجــع العــام يف املــروع الوطنــي واملجتمعــي الفلســطيني نتيجــة
النســداد األفــق الســيايس وتحقيــق املصالحــة الفعليــة عــى أرض الواقــع وغيــاب الحيــاة الدميقراطيــة،
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وغلبــة القيــم النفعيــة عــى القيــم الوطنيــة واملجتمعيــة األصيلــة وربــط عمــل تلــك املؤسســات
ومشــاريعها بالتمويــل الخارجــي الــذي يف معظــم األحيــان يكــون مرشوطـاً ،عــدا عــن ضعــف التنســيق
والتشــبيك مــع املؤسســات املحليــة والعربيــة والدوليــة وضعــف الشــبكات والتحالفــات واالئتالفــات
والتــي تحتــاج إىل تطويــر وتحســن عملهــا بشــكل اس ـراتيجي وليــس موســمياً ،عــدا عــن ضــخ دمــاء
جديــدة وشــابة داخــل هــذه املنظــات يك تأخــذ عــى عاتقهــا مهــام التغيــر املجتمعــي املســتقبيل
والــذي يرتكــز بشــكل رئيــس عــى رشيحــة الشــباب.
•أجــد أن املنظــات النســوية تعمــل جاهــدة عــى منــارصة حقــوق وقضايــا املــرأة ،ولكــن كل الجهــود
هــي جهــود مبتــورة حيــث ال يوجــد تكامليــة بالعمــل ويتــم العمــل بجانــب شــخصنة القضايــا
ومحدوديتهــا.
•تحتــاج إىل مزيــد مــن التفهــم ملشــاكل املجتمــع الفلســطيني ،وإىل آليــة ســليمة تصــل إىل مــن ال يعــرف
شــيئاً عــن تلــك املنظــات ،وإىل تصحيــح مفاهيــم االنفتــاح والتعامــل مــع الحركــة النســوية عــى أنهــا
حركــة تعمــل مــن أجــل املــرأة واملجتمــع.
•املنظــات النســوية تعمــل جاهــدة لتحقييــق وتطبيــق الفكــر النســوي مــن خــال أنشــطتها ولكــن مــا
زال عملهــا فرديـاً وليــس جامعيـاً ،مــا يضعــف عملهــا وإنجازاتهــا ،كــا أن عمــل املؤسســات النســوية ما
زال ويف كثــر مــن األحيــان محصــورا ً يف نطــاق الشــعارات الرناّنــة بعيــدا ً عــن املامرســة والتطبيــق.
•ما زالت املنظامت النسوية يف أ ّول الدرب.
•الهرمية واملركزية وهذا يتناقض مع الفكر النسوي.
•هنالك حالة من فرض أجندات املمولني عىل عمل املؤسسات.
وحساسة.
•بعض املؤسسات النسوية تعمل دون االلتفات لقضايا جوهرية ّ
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الفصل الرابع استنتاجات

التوصيات :

عملــت الدراســة عــى محاولــة فهــم وتفحــص النظــرة املجتمعيــة للحركــة النســوية وطبيعــة املواقــف املتبنــاة مــن
الحركــة النســوية الفلســطينية واملنظــات النســوية ،مــن هنــا فقــد تــم الخــروج بعــدد مــن الســتنتاجات ،نجملهــا
مبــا يــي :

1.قيــام الحركــة النســوية الفلســطينية بالعمــل عــى إيجــاد حالــة مــن التــوازن ومحاولــة الربــط بــن البعــد الوطنــي
والبعــد االجتامعــي ،والحفــاظ عــى اســتقالليتها املجتمعيــة وتداخلهــا مــع القضايــا االجتامعيــة والوطنيــة الحيــة.
 2.كــا ينبغــي عــى الحركــة النســوية واملنظــات النســوية تفعيــل دورهــا التغيــري والسياســايت العــام لتوســيع
قاعــدة التأثــر والحشــد الجامهــري.
3.يســتلزم األمــر مــن الحركــة النســوية واملنظــات النســوية التفكــر الجــدي بتوحيــد الرؤيــة والهــدف يف دورهــا
املجتمعــي مــع احـرام أبعــاد التعدديــة والحفــاظ عليهــا ،أي مبعنــى آخــر االبتعــاد عــن الحــس التنافــي فيــا
بــن مؤسســاتها.
4.خــروج الحركــة النســوية واملنظــات النســوية مــن دائــرة التخطيــط املغلــق ،واملبنــي عــى االحتياجــات املتوقعــة
للنســاء واملجتمــع ،وبنــاء الخطــط والربامــج بنــاء عــى احتياجــات مقاســة فعــا وتعــر عــن واقــع الفئــات
املســتهدفة.
5.تطويــر وتطويــع وتعزيــز الخطــاب النســوي الفلســطيني ملراعــاة الوصــول اىل الفئــات املجتمعيــة كافــة ،والوصول
اىل الفئــات الشــابة بشــكل خــاص نظـرا ً لدورهــا يف عمليــة التغيــر املجتمعــي.
6.العمــل مــن قبــل املنظــات النســوية عــى إيجــاد حالــة مــن الرتابــط والتواصــل والتشــبيك الفاعــل بــن املنظامت
النســوية ومــع مؤسســات ومنظــات املجتمــع املــدين كافــة كاألحـزاب ،النقابــات ،املنظــات الحقوقيــة ،اإلعــام
والتحالــف املبــارش معهــا والخــروج مــن دائــرة العمــل الفــردي اىل العمــل الجامعــي واملشــرك.
7.ضــان اســتقاللية الحركــة النســوية الفلســطينية والخــروج مــن بوتقــة التمويــل الــدويل والعمــل الربامجــي
املؤقــت للمنظــات النســوية ،والعمــل عــى اس ـراتيجيات تنمويــة وتغيرييــة طويلــة األمــد مــن خــال تبنــي
برامــج ثابتــة ال تعتمــد عــى ر ّدات الفعــل أو التمويــل.
8.بناء ومأسسة فكر مجتمعي مبني عىل النهج التشاريك يف العمل املجتمعي والتغيريي.
9.الضغــط باتجــاه تحقيــق إنجــازات قانونيــة بآليــات عمــل تغيرييــة مــع الوصــول للقاعــدة الجامهرييــة وبالــذات
النســاء يف املناطــق املهمشــة والشــباب مــن خــال تكثيــف برامــج ضغــط واملنــارصة لإلســهام الفعــي يف تغيــر
القوانــن والترشيعــات التمييزيــة.
	10.تطويــر ونــر الفكــر النســوي مــع العمــل عــى رفــع ســقف الخطــاب النســوي وتوجيهــه للفئــات املجتمعيــة
كافــة وعــدم اقتصــار الخطــاب ولغتــه عــى النســاء فقــط مــع مأسســة حـراك نســوي حقيقــي ال يعتمــد فقــط
عــى ح ـراك املؤسســات النســوية.
	11.رفــع الوعــي املجتمعــي واإلعالمــي املحــي لــكل القضايــا املتعلقــة بالنســاء مثــل قضيــة قتــل النســاء عــى خلفيــة
مــا يســمى بــرف العائلــة ،بنــاء مؤسســات مجتمعيــة لدعــم النســاء.
	12.التشــبيك وإقامــة نــوع مــن التحالــف و التعــاون االقليمــي ،العــريب والعاملــي لتســليط الضــوء حــول واقــع الحركــة
النســوية الفلســطينية لتفعيــل وجودهــا يف كافــة املســتويات االقليميــة ،العربيــة والعاملية.

 1.مــا ال شــك فيــه أن الواقــع الســيايس الفلســطيني والتاريــخ الســيايس بتقلباتــه واتجاهاتــه قــد أســهم يف
دمــج املــرأة الفلســطينة عــى أجنــدة الواقــع الوطنــي ،حيــث إن قضيــة املــرأة و نضاالتهــا مــن أجــل املســاواة
والتحــرر مل تفرزهــا قضايــا نســوية أو إف ـرازات عفويــة؛ أي مل تُطــرح القضايــا النســوية مببــادرات نســوية
رصفــة.
2.نســتنتج مــا ســبق أن الحركــة النســوية الفلســطينية حالهــا كحــال كافــة الحــركات النســوية الناشــئة يف
الوطــن العــريب والعــامل قــد اصطدمــت بخلفيــة اســتعامرية ســاهمت يف الدمــج بــن الســيايس واالجتامعــي
النســوي.
3.الحركــة النســوية الفلســطينية هــي حركــة موجــودة فعــاً عــى أرض الواقــع لهــا فاعليتهــا وإنجازاتهــا
ومكانتهــا بغــض النظــر عــن الجــدل القائــم وهــذا الجــدل بحــد ذاتــه يعــر عــن حالــة صحيــة وطبيعيــة.
 4.ظهــور الحركــة النســوية الفلســطينية كان ومــا زال نتــاج حاجــة مجتمعيــة مبنيــة عــى بعــد ســيايس وطنــي
ناتــج عــن االحتــال اإلرسائيــي ،والحاجــة املجتمعيــة الناجمــة عــن املنظومــة الذكوريــة البطريركيــة.
5.الحركــة النســوية الفلســطينية حركــة اســتطاعت أن تعــر عــن حاجــات ومتطلبــات النســاء الفلســطينيات
كحركــة جامهرييــة.
6.استطاعت الحركة النسوية الفلسطينية تطوير برامجها بالتوازي مع الربامج الوطنية والسياسية.
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املحافظة

A.1

املنطقة

A.2

التجمع

A.3

الفئة املستهدفة

قرية

مدينة

ذكر

طالب/ة جامعي/ة
موظفة قطاع أهيل

A.4

مخيم

A.5

الفئة العمرية

A.6

الحالة االجتامعية

A.7

حالة االستامرة

A.8

مكان استيفاء االستامرة

A.9

التوقيت

أنثى
ربة بيت
غريه ذلك

أقل من 20
أعزب/عزباء
مكتملة

عامل/ة

39-20

موظف/ة قطاع عام

59-40

متزوج/ة

 60فام فوق

منفصل/ة

غري مكتملة

موظف/ة قطاع خاص

مطلق/ة

رفض/ت التعاون

أرمل/ة

غري ذلك

تاريخها
توقيع الباحث/ة

بيانات املتابعة
التوقيع

االسم

الرقم

اسم الباحثة
اسم املرشفة
اسم املدققة
اسم مدخلة البيانات

تستخدم البيانات الواردة يف االستامرة ألغراض البحث فقط

هل تعتقد/ين أن هناك حركة نسوية يف فلسطني؟
نعم

ال أعرف

ال

هل تعتقدين أن هذه الحركة فاعلة؟
نعم

ال

ال أعرف

الحركة النسوية الفلسطينية متثل النساء الفلسطينيات كافة؟
أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أعلم

للحركة النسوية الفلسطينية إنجازات فعلية واضحة عىل أرض الواقع؟
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أوافق

أوافق بشدة

ال أعلم

ال أوافق

اذا كانت االجابة  2-1وضح/ي ما هي هذه اإلنجازات من وجهة نظرك؟

للمنظامت النسوية إنجازات حقيقة واضحة عىل أرض الواقع؟
أوافق

أوافق بشدة

ال أعلم

ال أوافق

تعمل املنظامت النسوية عىل املوازنة ما بني املطالب الوطنية واملطالب االجتامعية؟

اذا كانت االجابة  5-4-3وضح/ي ذلك وملاذا؟

أوافق

أوافق بشدة

ال أعلم

ال أوافق

ما هي الربامج التي تعمل عليها املنظامت النسوية؟
اســتطاعت الحركــة النســوية الفلســطينية تطويــر برامجهــا النســوية بالتــوازن مــع القضايــا
الوطنيــة؟
أوافق

أوافق بشدة

ال أعلم

ال أوافق

دعاوية

جامهريية

فئوية

ال أعلم

رامج اقتصادية

غريه حدد

مــا هــي الربامــج التــي كان بــودك أن تعمــل عليهــا املنظــات النســوية ولكنهــا ال تعمــل عليهــا
يف الواقــع؟

بالنسبة لك الحركة النسوية الفلسطينية حركة...؟
نخبوية

برامج اجتامعية

برامج تدريب ومتكني

ال أعلم

الحركة النسوية الفلسطينية حركة تراعي القيم املجتمعية؟
أوافق بشدة

أوافق

وال أوافق

ال أعلم

الحركة النسوية الفلسطينية حركة تراعي املنظومة الدينية؟
أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أعلم

برأيك إن املنظامت النسوية الفلسطينية هي؟
 – 1نتاج لعمل ونشاط الحركة النسوية الفلسطينية
 – 2نتاج توجه دويل وأجندات غربية
 – 3نتاج لحاجة مجتمعية

برأيك هل الوقت مالئم للدفاع عن حقوق النساء؟
نعم

أوافق بشدة

ال أوافق

أوافق

ال أعلم

استطاعت املنظامت النسوية أن متثّل النساء الفلسطينيات؟
أوافق بشدة

ال أوافق

أوافق

ال أعلم

هــل هنــاك قيــادات نســوية حقيقيــة اســتطاعت أن تعكــس مطالــب وحاجــات املــرأة الفلســطينية
بشــكل واقعي؟
نعم

ال

ال أعلم

هل ترى/ترين أن العالقة بني املنظامت النسوية هي عالقة؟

 – 4ال أعلم
ال

تطرح املنظامت النسوية فكراً نسوياً واضحاً؟

تكامل

تنافس

ندية

تعاون

ال أعلم

غري ذلك حدد

ال أعلم

إذا كانت اإلجابة ال ،فلامذا؟
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ملحق 2

قامئة الجداول
أسئلة املجموعات املركزة

املجموعات املركزة
•كيف تع ّرف/ين الفكر النسوي؟
•كيف تع ّرف/ين النضال النسوي؟
•كيف تصف/ين العالقة بني الحركة النسوية والحركة الوطنية؟
•برأيك ما هي إنجازات الحركة النسوية عىل املستوى االجتامعي؟
•ما هي املعيقات التي تحول دون إدماج فئة الشباب يف الحركة النسوية؟
•كيف تقيِّم/ين املنظامت النسوية الفلسطينية؟
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الجدول
الجدول التايل رقم ( )1يبني توزّع العينة وفقاً للفئات املختلفة والنوع االجتامعي
الجدول رقم ( )2توزيع العينة وفقاً للمنطقة الجغرافية والفئة املستهدفة
الجدول رقم ( )3توزيع العينة وفقاً للجنس واملنطقة الجغرافية
الجدول رقم ( )4توزيع العينة وفقاً الفئة العمرية واملنطقة الجغرافية
الجــدول رقــم ( )5الحركــة النســوية الفلســطينية تطــور برامجهــا النســوية بالتــوازي مــع
القضايــا الوطنيــة حســب املنطقــة.
الجدول ()6العالقة بني املنظامت النسوية حسب املنطقة

الصفحة

9
9
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10
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