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  شكر وتقدير 

 واالمتنان لكل شكر بجزيل الأتقدم أن إالأمام العطاء الكبير من لجنة اإلشراف على هذه الدراسة، ال يسعني 

، على باسم الزبيدي عضوي اللجنة. يد ودنادر سع. المشرفة الرئيسية وكل من د/ آيلين كتاب. دمن 

  .وجيهيجهودهم الكبيرة في دعمي وت

 هذه الدراسة، وأخص إنجاحساسياً ومهماً في أري للنساء اللواتي كن جزء ي اعبر عن تقدأن وأودكما 

سوي، واتحاد لجان المرأة بالذكر النساء من اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي، واتحاد العمل الن

  .جمعية الخنساء النسائيةالفلسطينية و

 وببرنامج دراسات التنمية، الذين دعموني  دراسات المرأةمعهديالتي باشكر هنا جميع زمالئي وزمكما و

 المجال إتاحة مهم في اًنادر سعيد الذي كان له دور. ، واخص بالذكر دواألكاديميعلى المستوى الشخصي 

  .األكاديمي في تطوري العملي اً واضحاًسهامإ دراستي العليا وإلكماللي 

 اعبر أن وأودكما . عائلتي التي تدفعني للنجاح دوماًفخورين بي دائماً و هنا، أن اشكر والدي الأنسىولن 

، والذي عمل جاهداً "وليد"، عن حبي وتقديري واحترامي للرجل الذي ساندني في كل خطوات حياتي معه

الذي " ورد"لرجل الصغير  وشكري الخاص ل. هذه الدراسةإلتمام احصل على فرصة حقيقية أننيليتأكد 

 . معنى اإلنجازعلمت معهت

 

 

 

  

  



 IV

  قائمة المحتويات

  

  1  المقدمة ومراجعة االدبيات  األولالفصل 

  7  السياق والبعد الفلسطيني   

  11  استعراض وتحليل النظريات  

  11  المناهج الكالسيكية في المواطنة  القسم األول 

  13  المناهج النسوية في المواطنة   

  ة في الشرق األوسط وفي الوطن العربي وفي فلسطينالنوع االجتماعي والمواطن  القسم الثاني 

  

19  

  )أدوات التحليل(اإلطار النظري التحليلي   القسم الثالث

  

26  

  54  األحزاب السياسية واألطر النسوية التي انبثقت عنها  القسم الرابع 

  71  اإلطار المنهجي   الفصل الثاني 

  74  عرض وتحليل النتائج   الفصل الثالث 

  194  استنتاجات وخالصة  ابع الفصل الر

  201  المراجع باللغتين االنجليزية والعربية   

  210  )1ملحق رقم (المالحق   

  



 V

  الملخص باللغة العربية 

 لهذه الدراسة على فحص اثر غياب الدولة الفلسطينية ذات السيادة على مفهوم األساسية اإلشكاليةتقوم 

 مثل -غير غياب الدولة– األخرىواثر العوامل . شكل خاصالمواطنة في فلسطين وعلى مواطنة النساء ب

كما وتعمل على دراسة الحد الذي تتمايز فيه المؤسسات النسوية .  التقليدي على مواطنة النساءاألبويالنظام 

ة د العمل النسوي، اتحاد لجان المرأاتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي، اتحا( الفلسطينية قيد لدراسة 

الحزب والحركات التي  عتماداً علىا لمفهوم المواطنة، وذلك إدراكهافي ) ية وجمعية الخنساء النسائيةالفلسطين

  .االختالفات بين المستويات التنظيمية الكادرية داخل كل مؤسسة بعين االعتبار األخذ، مع  منهاانبثقت

 اإلقليميةة الفلسطينية السيطرة سلطلنة ضمن المناطق التي امتلكت ااطومهذا وتتناول هذه الدراسة قضية ال

 -1994كما وتناولت بالتحليل الفتة ما بين . والوظيفية عليها والتي قامت بإدارة الشؤون المدنية والقانونية فيها

2000.  

شبه المنظمة /  المقابالت الكيفية المعمقة، كما تم استخداموقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الكيفي بالمشاركة

 مقابلة مع 12 إجراء، حيث تم )القيادة، والوسط والقاعدة(  مستويات3 على األربعةلمؤسسات مع كوادر ا

يل ل كما وتم استخدام تح.نساء تم اختيارهن ضمن مبدأ لعينة القصدية وبناء على توافقهن مع شروط العينة

  .ت قيد الدراسة وبرامجهااالمضمون للوثائق والمنشورات الخاصة بالمؤسس

ايا التي ض التحليلي، فقد تم استخدام التحليل المني على النوع الجتماعي في تحليل القاإلطاريخص أما فيما 

هل تأخذ المؤسسات : وهي األسئلةبمجموعة من  األدواتهذه وتتلخص .  البحثوأسئلة اإلشكاليةوردت في 

 العالقة بين تأخذة؟ وهل النسوية قيد الدراسة النوع االجتماعي بعين االعتبار في نظرتها لقضية المواطن

 وعالقات القوة وتقسيم العمل المبني على النوع وأدوارهنالمجالين لعام والخاص وموقع النساء في كل منهما 

 بعين االعتبار؟ وهل تأخذ الحاجات العملية االستراتيجية لنوع االجتماعي بعين االعتبار وكذلك القيمة المادية

هن؟ وكيف ترى هذه المؤسسات حقوق النساء كمواطنات وما هو موقفها كينالجتماعية الدوار والنساء وتموا

   ومواقع تدخلها؟أهميتهامساواة وما هي نظرتها لالختالف؟ وكيف ترى هذه المؤسسات الدولة وما هي لمن ا
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اختالفاً ، فإن هناك واألهدافيا ؤوى الفكر والرت فيما يتعلق بأهم نتائج هذه الدراسة، فإننا نرى انه على مسأما

 االتحادات الثالث أن، كما اإلسالميةالتحادت النسوية الثالث وبين فكر ورؤية الجمعية النسائية ابين فكر 

 كما .اإلسالمية الجمعية فتنادي بها من منطلق قائم على الشريعة أماتنادي بالحقوق من منطلق علمن مدني، 

ناظم لعالقة الفرد ل المواطنة هي اأنواطنة وهي  ببعض العناصر عند تعريف الماألربعةوتشترك المؤسسات 

االختالف بين المشاركات من كل المؤسسات  ويظهر.  والجنسين مع بعضهم البعضاألفرادبالدولة وعالقة 

.  مثل الدين ولتنظيم السياسياألخرىفرد ضمن انتماءاته وهوياته ل قضية ارتكاز مفهوم المواطنة على الحو

  .حقوق مقابل الوجباتل طرح قضية اكما ويظهر االختالف عند

  :هذا وتتلخص النتائج المتعلقة بالقضايا التحليلية المفاهيمية بما يلي

، فاالتحادات اإلسالميةهناك اختالف واضح بين برامج االتحادات الثالث وبين الجمعية النسائية  -

ية النسائية فتسعى لتلبية  الجمعأماالثالث تسعى لتلبية حاجات عملية واستراتيجية للنوع االجتماعي، 

  .حاجات عملية للنوع االجتماعي فقط

والدة لقوق خاصة للنساء فيما يخص لحمل واحكل المؤسسات قيد الدراسة تطالب بالمساواة وتطالب ب -

 يظهر عند األبرزمساواة تختلف بين المشاركات، ولكن االختالف ل نوعية اأن إالوالرضاعة، 

 .بن بمساواة تكاملية بين النساء والرجاللية اللواتي يطاالمشاركات من الجمعية النسائ

في نظرتهن هناك اختالف واضح بين المشاركات على كل المستويات ومن كل المؤسسات  -

 . كليهماأو العام أوخاص ل في المجال ااألدوارلالختالفات البيولوجية ومدى امتدادها لتؤثر على 

ساسياً من مقومات أ الدولة تشكل مقوماً أنسسات على هناك اتفاق بين كل المشاركات من كل المؤ -

 المشاركات آراءالمواطنة وهناك اتفاق على التدخل الكامل للدولة في المجال العام، وتباينت 

 .بخصوص التدخل في المجال الخاص

يمة المادية واالجتماعية الدوار النساء ق الأنهناك اتفاق بين كل المشاركات من كل المؤسسات على  -

 .في المجال الخاص والعام متساوية
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 للتمكين على انه يشتمل نضاالً وطنياً لتحقيق األربعةتتلخص رؤية المشاركات من المؤسسات  -

 وذلك لتحقيق المساواة األبوي م آثار النظاالحرية وتقرير المصير ونضاالت ديمقراطية لمواجهة

  .والعدالة االجتماعية
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  اإلنجليزيةالملخص باللغة 

The current study aimed to examine the effect of  the absence of a sovereign 

Palestinian state on the concept of citizenship in Palestine and specially on 

women. In addition to the effect of the patriarchal system on women citizenship. 

It also, tried to identify the differences between women organizations (Women 

Committees for social work, Women Work Committees, Palestinian Women 

Committees,  Al Khansa’ Society) in conceptualizing citizenship. 

 

It studied the period between 1994-2000, and took place in the areas where the 

Palestinian Authority has civil and legal control and management.  

 

The current  study is a qualitative research, which involved in-depth semi- 

structured interviews with a sample of 12 women, selected according to pre- 

determined abstract criteria. In addition to that, it used the content analysis for 

the documents and the publications and programs for the studies organizations. 

 

Gender-based analysis was the analytical framework for this study, which could 

be summarized in 6 issues: Gender Practical and Strategic Needs, Public and 

Private Spheres, the State, Equality Vs. Difference, Social and Financial Value 

for Women’s Roles , and Empowerment. 

 

The results of the study, could be summarized in the following: 

- There are a difference between the vision and the thought of the three 

unions and the Islamist society. The three unions are calling for women 

rights from civil and secular point of view. On the contrary, the Islamic 

society is based on the Islamic Shari’a in calling for women rights. 

- The four organizations were agreed on some elements in defining 

citizenship as controlling the relationship between the individual and the 

state and controlling the relationship between the individuals and the 

sexes themselves.  

- The main difference between the participants in defining citizenship 

appeared in the issue  of the individual as an abstract entity versus the 
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individual with his/her religious, political and familial loyalties and 

identities.  

 

• The results connected to the analytical framework, came as follows: 

- There are an obvious diversity between the three unions and the Islamic 

society, in terms of providing women – through their projects and 

programs- with their needs. In the time that the three unions has worked 

with women to achieve practical and strategic gender needs, the Islamic 

society worked to achieve practical gender needs only.  

- All the studied organizations were calling for equality, but the Islamic 

society called for integral equality and not sameness equality. 

- All the studied organizations were calling for special rights for women 

concerning pregnancy and birth.  

- Participants from all the organizations were divers in their point of views 

about the extension of the biological differences between men and women 

to the public or/and private spheres.  

- A total agreement between all the participants on the importance of the 

state and the necessity of the state interference in the public sphere. 

- A total agreement between all the participants in considering women roles 

inside the private sphere and the public sphere as equals.  

- The participants point of views about empowerment were summarized in 

considering it from one hand, as consisting of a national struggle to 

achieve freedom, and on the other hand, a democratic struggles to face 

the effects of the patriarchal system in order to achieve equality and social 

equity.  
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  المقدمة

 بنشوء كيانية باألساس القضايا اإلشكالية المطروحة، لتعلقها أهميعتبر النقاش حول المواطنة للفلسطينيين من 

 نحو الدولة، ضمن واقع يتسم باستمرار االحتالل وغياب الدولة بعناصرها -افتراضياً -فلسطينية تتجه

ففي الوقت الذي يقوم . قتصاد حر وأسواق مفتوحةالسيادية، وفي ظل التحوالت الدولية المحيطة، من عولمة وا

وإلغاء الحدود، تعاني الكثير من " المواطنة"فيه الكثير من المفكرين وخصوصاً الغربيين بالمطالبة بتفكيك 

، وخصوصاً النساء في ظل )1997حمادة ( الشعوب من إشكالية الحصول أصالً على مواطنة حقيقية وكاملة

  .نظام أبوي وتمييز قانوني واجتماعيضمن  المجتمعات العربية

  

ارتباطاً بالمسألة الوطنية أوالً، : بعاداً إضافيةأوفي السياق الفلسطيني، تأخذ مسألة المواطنة بالنسبة للنساء 

 هذا أهميةوهنا تكمن . ووضع النساء في المجتمع وخصوصاً في ظل التمييز القانوني واالجتماعي ثانياً

 تتعلق بتوضيح مفاهيم المواطنة فلسطينياً وخصوصاً مواطنة النساء أهميةية ذات  تطرح قضأنهاالبحث، في 

 إلىتستند أن في ظل الحديث عن إعداد دستور فلسطيني وإعادة النظر في كثير من القوانين التي من المهم 

كها لها من  جانب رؤية المؤسسات النسوية لهذه المواطنة وإدراإلىهذا .  متين ومفهوم واضح للمواطنةأساس

  .خالل ممارساتها وبرامجها

  

 اطر نسوية منبثقة عن أحزاب 3ستتناول هذه الدراسة، المواطنة ورؤية األطر النسوية لها، بالتركيز على 

فتح واتحاد /  للعمل االجتماعيلجان المرأةالجبهة الشعبية واتحاد /  الفلسطينيةلجان المرأةاتحاد ( مختلفة 

الحركة ( السياسي اإلسالممع حركة ) ذات التعاطف( جمعية الخنساء النسائية وعلى) فدا/العمل النسوي

 أوسلويأتي هذا التركيز والتصنيف، العتبارات التأييد واالنضواء تحت مظلة اتفاقات . في فلسطين) اإلسالمية

كة تحرر كحر  الرفض والمعارضة لها، وبالتالي تأثير ذلك على نظرة هذه المجموعات للوضع الفلسطيني أو

 مفهوم المواطنة وممارساتها وحقوق وواجبات المواطنين إدراك شبه دولة، وتأثيرها على أو دولة أووطني 
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 الفلسطينية ما بين اليسارية العلمانية من داخل السلطة األحزاب/وثانياً، تمثيل الفصائل. والمواطنات

  .سائد، واالتجاه اإلسالميالفلسطينية، اليسارية العلمانية المعارضة، االتجاه القومي ال

 

 مهم وذلك على المستوى إطار المواطنة عبارة عن أن إطار إلى االهتمام بموضوع الدراسة أسبابتعود 

، )1993موزر  (" اعتماد اكبر على الذاتأجلمن " تمكين النساء أجلالمفاهيمي وعلى المستوى العملي، من 

المجال السياسي والعمل والمأجور في المؤسسات (ام  توضيح وصولهن غير المتساوي للمجال العأجلومن 

هذا المفهوم يوسع النقاش حول النوع االجتماعي أن كما . في الوطن العربي) واالجتماعيةالسياسية 

 والثقافية والنفسية المرتبطة بالذكور واإلناث في سياق اجتماعي تحدد أدوارهم االجتماعيةالخصائص (

 عمقاً عن أكثر النقاشات التقليدية حول النساء، نقاشات إلىما تضيف الدراسة ، ك)االجتماعيةومسؤولياتهم 

 وخصوصاً في ظل نقص االهتمام ،)2002البنك الدولي  ( طبيعة الدولة والسياسات في الوطن العربي

 ذلك البحث في تعقيد إمكانية اكتشاف إلى إضافة. المرأةبموضوع المواطنة فلسطينياً وخصوصاً مواطنة 

 للمواطنة وهو وجود دولة ذات أساسيمح واضحة لسمات مواطنة في ظل االحتالل الذي يناقض شرط مال

  .سيادة وذات حدود واضحة

  

قبل  700-600ما بين ان أصول كلمة المواطنة التينية، حيث ظهرت أوالً في اليونأن  إلىوتجدر اإلشارة هنا 

الشكل أن لنشطة والمشاركة في جسم سياسي، حيث  العضوية اأنهايتم فهم المواطنة على ان وك. الميالد

قادراً على توفير ظروف اقتصادية تحرر بعض الناس من تفاصيل احتياجاتهم ان المميز للمجتمع السياسي ك

 الكينونة حيث يستطيع عدد من الناس توجيه أسلوب أواآلنية، ومن هذه الحرية من الحاجة، انبثقت فكرة نمط 

  )1994كالرك . (العامة القضايا إلىاهتمامهم 

 

وجود الدولة اتخذ موقعاً رئيسياً في تعريف مفهوم المواطنة وفي أن وبالمجمل، هناك شبه اتفاق على 

 حول المواطنة تركز على وجود دولة كمقوم من مقومات األساسيةوإذا كانت المناهج واألدبيات . ممارساتها

ى حدودها ومجتمعها، وغياب دولة تستطيع التحكم  ما هو أثر غياب دولة ذات سيادة علإذاالمواطنة، 
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بمصادرها على تشكيل مفهوم المواطنة بشكل عام ومواطنة النساء بشكل خاص؟ وما هي العوامل التي توجه 

  الرؤى المختلفة لمواطنة النساء؟ وهل تختلف وجهات نظر النساء أنفسهن في رؤيتهن لمواطنة النساء؟

  

 أو( وجود االحتالل وعدم وجود دولة ذات سيادةأن أوالً، : ة من الفرضياتوتنطلق هذه األسئلة من مجموع

سياسية، مدنية (  عدم المطالبة بحقوق مواطنة للنساء إلىفي فلسطين ال يؤدي بالضرورة ) شبه دولة

السلطة ( يتم العمل على حصول النساء على حقوقهن ضمن السلطة السياسية الموجودة وإنما، )واجتماعية

النسائية قيد الدراسة في إدراكها /ثانياً، هناك اختالف واضح بين المؤسسات النسوية). ة الفلسطينيةالوطني

 أوسلوالعامل األول، يتمثل في األطر المنبثقة من أحزاب توافق على اتفاق : لمفهوم المواطنة بناء على عاملين

 أوسلور والمؤسسات التي تعارض اتفاق وتنظر للسلطة الوطنية الحالية كمكون رئيس لمفهوم الدولة،  واألط

األطر أن االحتالل اإلسرائيلي ما زال هو العامل الحاسم في الحياة الفلسطينية وعلى الرغم من أن  إلىوتنظر 

.  حد بعيد بالفكر الحزبيإلى ما زالت تتأثر أنها إال السياسية تتمتع بنوع من االستقاللية، األحزابالمنبثقة عن 

 شبه دولة ممثلة بالسلطة أو اعتبرت افتراضياً وجود دولة أوسلو التي وافقت على اتفاق أن األحزابحيث 

 لجان المرأةاتحاد  ( أوسلو والمؤسسات التي كانت ضد اتفاق األحزاب أماالوطنية الفلسطينية، 

لم تر في ) ميةاإلسالالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجمعية الخنساء النسائية المنبثقة عن الحركة /الفلسطينية

(  علمانية أواألطر المنبثقة أساساً من أحزاب يسارية أن والثاني، . السلطة الوطنية الفلسطينية دولة ذات سيادة

 للعمل لجان المرأةواتحاد ،  1 فدا/الجبهة الشعبية، اتحاد العمل النسوي/ الفلسطينيةلجان المرأةاتحاد 

 قيد الدراسة وتختلف عن األساسيةتتوافق في توجهاتها المتعلقة بمفهوم المواطنة وبالقضايا )  فتح/االجتماعي

 إطارالمستويات الكادرية المختلفة في كل أن ثالثاً، . اإلسالميةجمعية الخنساء النسائية المنبثقة عن الحركة 

 هو أصالً من -على األغلب–ساتها للمواطنة، فكادر القيادة  تختلف في توجهاتها ومماراإلسالميةوفي الجمعية 

 الحركة المنبثق عنها ويتأثر بفكرها أوكوادر الحزب وبالتالي هو األكثر انسجاما مع فكر وأيديولوجية الحزب 

  . من كادري الوسط والقاعدةأكثر

                                                 
 ).اتحاد العمل النسوي(، والذي تم تغييره  إلى )اتحاد العمل النسائي(  االسم األصلي بناء على وثائق االتحاد هو  1
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ة الفلسطينية ذات السيادة في وبناء على ما سبق يتحدد السؤال األساسي لهذه الدراسة حول دور غياب الدول 

وعلى مواطنة النساء بشكل ) مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية(التأثير على مفهوم المواطنة في فلسطين 

 حد يمكن المطالبة بحقوق المواطنات الفلسطينيات في ظل عدم وجود دولة؟ ما هو تأثير أيخاص، وإلى 

 حد تتمايز أيم األبوي التقليدي على مواطنة النساء؟ وإلى  مثل النظا- غير غياب الدولة-األخرىالعوامل 

في إدراكها لمفهوم المواطنة، )  النسائيةاإلسالميةاألطر النسوية والجمعية (المؤسسات النسوية الفلسطينية 

   والحركات التي انبثقت منها؟األحزابوذلك اعتماداً على 

وللوقوف عند ). 2000 -1994( المرحلة الزمنية ما بين هذه الدراسة تتناول بالتحليلأن ومن الجدير بالذكر 

 أي (أوسلوفهذه المرحلة كانت مرحلة تشكل السلطة الوطنية الفلسطينية ما بعد اتفاقات : هذه المرحلة مبرراته

والتي شكلت منعطفاً مهماً في ) انتفاضة األقصى(وحتى بداية االنتفاضة الثانية ) تشكل جسم مؤسسي انتقالي

  . لتفكير ببناء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادةعملية ا

  

  المنهجية

 أسلوبقامت هذه الدراسة باتباع المنهج الكيفي بالمشاركة لدراسة القضايا السابقة الذكر، حيث تم إتباع 

 اليسارية العلمانية(شبه المنظمة مع كوادر األطر النسوية من أربع اتجاهات فكرية /المقابالت الكيفية المعمقة

حيث تمت ). اإلسالميةمن داخل السلطة الفلسطينية، اليسارية العلمانية المعارضة، االتجاه القومي السائد، 

مما يعني إجراء المقابالت . القيادة، الوسط، القاعدة: المقابالت مع كوادر األطر النسوية على ثالث مستويات

  .  على توافقهن مع شروط العينة امرأة تم اختيارهن ضمن مبدأ العينة القصدية، وبناء12مع 

أن . هذا وقد تم إجراء مقابلتين تجريبيتين وذلك الختبار وفحص األسئلة التي تم طرحها في دليل المقابالت

 مجموعة إضافة تعديالت على بعض القضايا وعلى ترتيب المواضيع في الدليل، وإلى إلىفحص األسئلة أدى 

  . من األسئلة التي كانت ناقصة

د تم استخدام التحليل المبني على النوع االجتماعي في تحليل القضايا التي وردت في اإلشكالية وأسئلة هذا وق

  . جانب تحليل المضمون للوثائق والمنشورات الخاصة بهذه األطر والوثائق الخاصة ببرامجهاإلى. البحث
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هذا ). النوع االجتماعي( المبني على المفاهيم اإلجرائية، فقد تم استخدام التحليل/ بالنسبة لإلطار النظريأما

ويمكن . ويشكل اإلطار النظري مجموعة من القضايا والتي يمكن اعتبارها أدوات للتحليل في نفس الوقت

  :تلخيص أدوات التحليل المبني على النوع االجتماعي على النحو التالي

اد العمل النسوي، اتحاد لجان اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي، اتح( المؤسسات النسوية هل تأخذ -

 النوع االجتماعي بعين االعتبار في نظرتها لمسألة )المرأة الفلسطينية وجمعية الخنساء النسائية

 هل تأخذ بعين االعتبار العالقة بين المجالين العام والخاص، ومفاهيم التمكين أيالمواطنة، 

  ألدوار النساء؟جتماعيةواالاإلستراتيجية، و القيمة المادية /والحاجات العملية

؟ وما هو موقفها من المساواة بالمطالبة بحقوق )كمواطنات(حقوق النساء هذه المؤسسات كيف ترى  -

 وكيف ترى هذه األطر قضية االختالف؟. النساء

  :هناك تساؤالت إضافية تبرز في السياق الفلسطيني من بينهافإن  هذين التساؤلين، إلىوباإلضافة 

 ب دولة ذات سيادة على حدودها ومجتمعها، وال تستطيع التحكم بمصادرها، علىما هو تأثير غيا -

   بشكل خاص؟المرأةرؤية األطر النسوية لمفهوم المواطنة بشكل عام ومواطنة 

المؤسسات التي انبثقت من خاللها والحركات  هل تؤثر برامج والمنطلقات الفكرية لألحزاب  -

 فيما يخص حقوق مواطنة النساء ؟، على رؤية وبرامج هذه األطر النسوية

  

  فصول الدراسة 

 والذي يتضمن مراجعة ألهم األدبيات والمناهج ،القسم األول:  أقسامأربعة والذي يشتمل علىالفصل األول، 

 المناهج النسوية في المواطنة أهم جانب إلى. النظرية الكالسيكية التي تناولت مفهوم المواطنة عالمياً وتاريخياً

 فيتضمن مراجعة لألدبيات حول النوع االجتماعي ، القسم الثانيأما. النسوية على المناهج الكالسيكيةوالردود 

القسم الثالث فيتضمن اإلطار النظري و. والمواطنة في الشرق األوسط وفي الوطن العربي وفي فلسطين

 وأخيراً، .أدوات وكمنهج للتحليلالذي تقوم هذه الدراسة بتبنيه ك)  المبني على النوع االجتماعيأدوات التحليل(

قيد (القسم الرابع، والذي يتضمن عرضاً لألدبيات حول األحزاب والحركات السياسية والمؤسسات النسوية

  .التي انبثقت منها، وأهدافها وبرامجها) الدراسة
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  . الدراسةاإلطار المنهجي الذي تتبناه هذه ويتضمن شرحاً مفصالً الفصل الثاني، 

  

  .والذي يتضمن عرضاً وتحليال لنتائج الدراسةالث، الفصل الث

  

عرضاً لالستنتاجات المرتبطة بأهداف الدراسة واألسئلة البحثية واالستنتاجات  ، والذي يتضمنالرابعالفصل 

  .النظرية، واالستخالصات العامة

  

  .وأخيراً، المراجع والمالحق
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  السياق والبعد الفلسطيني

ولقد تم .1993 عام أوسلوالفلسطينية التي بدأت في -جاً لعملية السالم اإلسرائيليةتعتبر السلطة الفلسطينية نتا

/  أيار 4 اتفاق القاهرة حول قطاع غزة ومنطقة أريحا في إلىإنشاء السلطة الفلسطينية في أعقاب التوصل 

ورته المنعقدة  وقد صدر قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عن المجلس المركزي الفلسطيني في د.1994

  .1993في تشرين أول، 

  

 الطبيعة االنتقالية للنظام السياسي الفلسطيني والتي هي عبارة عن مجموعة من إلىوتجدر اإلشارة هنا 

 حقبة الدولة إلىالتحوالت التي طرأت على الحق السياسي الفلسطيني بفعل الشعور باالنتقال من حقبة الثورة 

ويرافق عملية التحول هذه تغير .  عهد السلطة الوطنية الفلسطينيةإلىينية ومن عهد منظمة التحرير الفلسط

جاء موازياً للتغيرات التي طرأت ان ملحوظ ببنية وتوجهات كل من الخطاب السياسي والثقافة السياسية واللذ

د الجديد  التي صعدت في ظل العهواالجتماعيةعلى بنية وتشكيل مختلف النخب والفئات السياسية واالقتصادية 

وظهرت هنا مجموعة من القواعد التي ال تعد ثورية كفاحية وليست قواعد . مستبدلة قوى وفئات بأخرى

  ).2001الزبيدي ( دولة بالمعنى الدقيق أومؤسسية وقانونية رتيبة كتلك المنبثقة عن سلطة 

  

 الصعيدين الداخلي  يفرض قيودا شديدة على الوالية و السيطرة الفلسطينية علىأوسلو إطاروال يزال 

  .والخارجي، ولكن الوالية الفلسطينية امتدت بالتدريج على مناطق ومراكز سكانية إضافية في الضفة الغربية

من الضفة  % 29من قطاع غزة و  % 70حيث امتلكت السلطة الفلسطينية السيطرة اإلقليمية والوظيفية على 

القدس، حيث لم يسمح ان الفلسطينيين، ما عدا سكن امن السك % 95وتحتوي هذه المناطق على . الغربية

  . تقديم خدمات عامة للسكانأوللسلطة الفلسطينية باالحتفاظ بمكاتب لها فيها 

   

 20في الضفة الغربية والقطاع وبتاريخ ان وتقوم السلطة الفلسطينية بإدارة الشؤون المدنية والقانونية للسك

 % 75 ألف فلسطيني في الضفة الغربية و القطاع يمثلون 780من  أكثر حيث قام 1998/ كانون الثاني في 
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 16 عضوا للمجلس التشريعي الفلسطيني الجديد يمثلون 88من جمهور الناخبين، باإلدالء بأصواتهم النتخاب 

   %.88دائرة انتخابية، وتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عرفات كرئيس للسلطة بنسبة 

بح المجلس الفلسطيني الذي يعرف بالمجلس التشريعي الفلسطيني، فيما أصبحت سلطته التنفيذية تعرف وأص

المجلس التشريعي الفلسطيني، ورئاسة السلطة، والمجلس الوزاري، فإن  الحكومة، وهكذا أوبمجلس الوزراء 

وعها السلطة الفلسطينية ، شكلت بمجماألخرىعالوة على السلطة القضائية والوزارات والمؤسسات العاملة 

  .)1999 الشقاقيوصايغ (

، يبرر  متفق عليه مجتمعياًأساس من مصادر الحكم، وتتعلق الشرعية، بوجود أساسيوتعتبر الشرعية مصدر 

حالة فإن  في الحالة الفلسطينية أماممارسة السلطة ويقنن العالقة بينها المواطنين أفراداً، وتنظيمات اجتماعية، 

حجم المعارضة لالتفاق الذي نشأت بموجبه أن ام على السلطة ومكانتها غير موجودة، باعتبار االتفاق الع

 ما قيس بتوازنات القوى السياسية، هذا عدا عن غياب معيار حقيقي إذاالسلطة الفلسطينية، هو كبير نسبيا، 

تكون السلطة ن أن تى اآلوليس غريبا ح. أوسلويعطي أوزاناً دقيقة لكل من المعارضين والمؤيدين التفاقات 

الذي وقع  ) أوسلو(  من نصوص االتفاق الفلسطيني اإلسرائيلي األساسيةالوطنية الفلسطينية مستمدة شرعيتها 

هذا االتفاق لم يعرض ال على الشعب الفلسطيني بشكل عام أن ، و1993في الثالث عشر من أيلول عام 

فة والقطاع بشكل خاص باعتباره الحقل الذي تعمل في لالستفتاء عليه وال على الشعب الفلسطيني في الض

 ترى في موافقة المجلس المركزي لمنظمة التحرير على اتفاق أخرىوهناك وجهة نظر . أوساطه السلطة

 اعتبار القانون األساسي للسلطة مصدرا لشرعيتها، فهذا القانون أما. ، تشريعا لوجود السلطة الفلسطينيةأوسلو

 اتفاق سياسي من جهة، ووفق قانون سن بمرسوم رئاسي، ليأتي أساسي منتخب على قد سنه مجلس تشريع

هذا القانون لم يسر فإن هذا القانون الحقا على وجود السلطة، وليس سابقا لها ومؤسسا إلطارها العام كذلك 

نية عليه تحت مفعوله، وظل معلقا بعد قراءته الثالثة سنوات، حتى تمت موافقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطي

  ).2003محمد (ضغوط خارجية 

  

 دستوري يتميز بمصادر قانونية متعددة ومتغيرة بل إطار ضمن 1994لقد عملت السلطة الفلسطينية منذ العام 

 حددت 1994/ كثيرة، فاالتفاقيات التي وقعت مع إسرائيل ابتداء باتفاق القاهرة في أيار ان ومتناقضة في أحي
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سيتم نقلها ان  مجاالت المسؤولية الوظائفية التي كإلى باإلضافةألولية للسلطة الفلسطينية البنية و الصالحيات ا

  . هذه السلطة من قبل الحكم العسكري اإلسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزةإلىعلى الفور 

. 1995/ ل  االتفاقية المرحلية في أيلوإطار قاعدتها الدستورية ضمن إقامةركزت السلطة الفلسطينية على 

 السلطة الفلسطينية إلىتم نقلها أن يتولى المسؤوليات التي سبق " مجلس فلسطيني " فهذه االتفاقية دعت إلقامة 

 تمتع المجلس بصالحيات إلىوأشار االتفاق .  مسؤوليات جديدة يتم نقلها من الحكم العسكري إليهاإلى إضافة

بإصدار قانون يوضح الخطوط الفاصلة بين هذه السلطات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية وانه مخول 

 المجلس الفلسطيني يعرف بالمجلس التشريعي الفلسطيني، و أصبحت اللجنة التنفيذية تعرف باسم أصبحولقد 

  . الحكومةأومجلس الوزراء 

سسات العاملة  السلطة القضائية و الوزارات و المؤإلى باإلضافةالحكومة معا، فالمجلس التشريعي و الرئاسة و

 إلى قد أدى أخرى وثيقة دستورية أو أساسيغياب قانون أن .  تشكل مجتمعة السلطة الفلسطينيةاألخرى

  .استمرارية الغموض القانوني حول الصالحيات والمسؤوليات المحددة لكل فرع من فروع الحكم الفلسطيني

الدستورية في الضفة الغربية وقطاع غزة هو  للسلطة القانونية و الذي اثر على الترتيبات اآلخر المصدر أما

ففي غزة يتكون هذا الخليط . الخليط الواسع من القوانين والتقاليد القانونية السارية المفعول في الضفة والقطاع

، وعناصر من القانون 1948سكسوني الذي طبقه االنتداب البريطاني حتى العام -نجلوألامن التقليد القانوني 

 النظام القانوني في الضفة الغربية أما. 1967 المصرية حتى عام اإلدارةكري الساري في فترة المرئي و العس

وفي المنطقتين . فهو مشتق من التقليد القانوني النابليوني، مع إدخال القانون األردني في الخمسينات والستينات

 القوانين على شكل أوامر ذه على هأخرى الضفة والقطاع، ادخل الحكم العسكري اإلسرائيلي تعديالت أي

  )1999صايغ والشقاقي ( عسكرية 

  

التي تساهم في توضيح السياق الفلسطيني  الخاصة بالنساء، ووال بد هنا من اإلشارة إلى بعض المؤشرات

   .اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً في الفترة الزمنية التي تتناولها الدراسة

ا بقطاع التعليم، حيث تبلغ نسبة النساء اللواتي يحملن درجات علمية  ومن أهم هذه المؤشرات، ما يتعلق منه

أما فيما يخص الفقر، فإن األسر الفقيرة التي تعيلها نساء تشكل  .1999 لعام من المجموع الكلي%) 28(عليا 
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في % 11.46هذا وقد بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة . 1997من األسر الفقيرة لعام % 11

كما وبلغت معدالت البطالة بين النساء . 1999في العام % 12.3، ووصلت إلى 1999-1995عوام مابين األ

  ).2002يونيفيم  ( 1999في العام % 13 و 1998-1995لألعوام % 20.1-15.2%

يخص مشاركة المرأة في صنع القرار، فقد بلغت مشاركة المرأة في أعلى هيئة من هيئات منظمة أما فيما 

 نساء فقط من الوصول إلى 5كما واستطاعت . 1996للعام % 7.5) المجلس الوطني الفلسطيني(ر التحري

في المواقع القيادية لألحزاب % 25-5هذا وتشكل النساء ما نسبته .  رجل83مقاعد المجلس التشريعي مقابل 

 68 اصل من قاضي ةبرتب فقط نساء 3 هناك فإن ،أما فيما يخص مشاركة النساء في سلطة القضاء. 1996عام 

  ).2002 يونيفيم( %4.4 بنسبة أي ،1997 للعام

  

وعدم  ، واستمرار وجود االحتالل،)االنتقالي(وفي ظل هذا السياق، نالحظ أن النظام السياسي غير المستقر 

، وعدم قدرة السلطة على التحكم واإلشراف الكامل 2000-1994حسم القضية السياسية في الفترة ما بين 

وارد وتعدد المصادر القانونية وعدم الوضوح في الصالحيات والمسؤوليات لمؤسسات السلطة على الم

  .الفلسطينية، يؤثر بشكل كبير على بلورة مفهوم واضح للمواطنة في فلسطين
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  الفصل األول

    وتحليل النظرياتاستعراض

  

مراجعة ألهم األدبيات الكالسيكية التي تناولت مفهوم المواطنة : لقد تم تنظيم هذا الجزء من الدراسة ليشمل أوالً

تاريخياً، ومن ثم الردود النسوية على هذه الكالسيكيات والتي شكلت نقداً لها ولكنها لم تقدم نموذجاً نسوياً 

 األدبيات التي همأل وثانياً، مراجعة .  المحاوالت النسوية لوضع نماذج للمواطنةأهم ويليها بعد ذلك، .للمواطنة

وثالثاً، . األبعاد المختلفة التي تؤثر على حقوق مواطنة النساء،وعربياً وفلسطينياًو  شرق أوسطياًتناولت المواطنة

ويتضمن اإلطار حليل المبني على النوع االجتماعي،  النظري التحليلي والذي يشتمل على أدوات التاإلطارعرض 

 للنوع االجتماعي، واإلستراتيجيةالمجال العام والمجال الخاص، والتمكين، والحاجات العملية : النظري ما يلي

  . النساء، والمساواة مقابل االختالفدوار ألواالجتماعيةوالقيمة المادية 

ولت تاريخ نشوء الحركة النسوية الفلسطينية ونشوء األطر النسوية،  التي تنااألدبيات ألهماستعراض ورابعاً، 

يقوم بعرض أهداف وكما . وبرامجها وأهدافها ونقاط قوتها وضعفها وعالقتها مع أحزابها ومع السلطة الفلسطينية

كات التي  واستعراض تاريخ نشوء األحزاب والحر قيد الدراسة،ومبادئ األطر النسوية الثالث والجمعية اإلسالمية

  . انبثقت منها وأهدافها

  

  األولالقسم  1.1

 المدارس الكالسيكية في المواطنة 1.1.1

أجزاء   المتمثل بثالثة  Liberalالمنهج الليبرالي:  مناهج رئيسية3 إلىتصنف المدارس الكالسيكية في المواطنة 

 المتمثل  Republican، والمنهج الجمهوري )االجتماعية الكالسيكية، الليبرالية الجديدة، والليبرالية الليبرالية(

 .Communitarian،  والمنهج المبني على المجتمع )الجمهورية الكالسيكية والجمهورية المدنية( بجزأين 
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وتشترك كل هذه المناهج في إدراكها الحقوق والواجبات الخاصة باألفراد، وتختلف في مقدار القيمة التي تعطيها 

 الذي سيتم توضيحه أدناه أثناء عرض األمر، )الحقوق مقابل الواجبات (اآلخرانب على لكل جانب وفي أسبقية ج

  . في كل منهجاألساسيةالنقاط 

  

 القرن السابع عشر وذلك مع انبثاق العقد االجتماعي متمثالً بإسهامات، هوبز إلىيعود تاريخ الليبرالية الكالسيكية 

المدنية والسياسية واعتبروها ) السلبية( التوجه بالحقوق الرسمية وقد تم تحديد المواطنة ضمن هذا. ولوك وروسو

  ).1997قسيس وآخرون (  المواطنة كمكانة أيضرورية لحماية حرية الفرد، 

 مواطنة سلبية حيث أي احترام الفرد ووصوله للحقوق، إلى مكانة تؤدي أنهايرى التوجه الليبرالي المواطنة على 

ركة في النشاطات السياسية ما عدا التصويت، وتقوم هذه المواطنة على ال يطلب من المواطنين المشا

 على الحقوق الرسمية ولم تهتم بتقويتهم وتمكينهم من ممارسة هذه األفرادكما اهتمت بحصول . الفردية/الفرد

لواضح بين  الفرد الرجل، والحرية للفرد، وعلى التمييز اأوويقوم هذا التوجه على الفردية . الحقوق بشكل واقعي

 والمجال الخاص للعائلة حيث ال تتدخل الدولة فتدخل الدولة -حيث يعتبر تدخل الدولة مسموحاً به -المجال العام 

 سمحت بتدخل الدولة في االجتماعيةالليبرالية  أن إال، )1997ليستر  (األفراد الترويج لحرية أجلمسموح به من 

الليبرالية بشكل عام أعطت  أنكما ) . 1998فويت (ي دولة الرفاه المجال الخاص من خالل العاملين المدنيين ف

 استخدمت أنها ووزناً اكبر للحقوق على حساب الواجبات والمسؤوليات والمعتقدات والسلوكيات العامة، كما أهمية

  ).1998فويت (لغة محايدة للنوع االجتماعي وأظهرت النساء على أنهن طبقة ثانية 

 1992&1950)(  وبوتمور - المنظرين الليبراليين االجتماعيينأهملذي يعتبر من  وا-وقد أضاف مارشال 

، وذلك )الحقوق السياسية والمدنية(  الحقوق التي نادى بها الليبراليون الكالسيكيون والجدد إلى االجتماعيةالحقوق 

  .الحد األدنى من المساواة المادية بين المواطنين لضمان
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 الجمهورية الكالسيكية والجمهورية المدنية، فهو إلىوالذي ينقسم ) المنهج الجمهوري(الثاني  المنهج الكالسيكي أما

فويت ( ملون سلبيون للحقوق جاء كردة فعل على الفردية في المنهج الليبرالي الذي يكرس المواطنين على أنهم حا

وعلى ) 1997ليستر ( ممارسة أنها مشاركة سياسية وعلى أنهايرى المنهج الجمهوري المواطنة على . )1998

  .)1998فويت ( مشاركة في النقاش السياسي العام أنها

  

 االجتماعيةفيقوم على المشاركة ) Communitarianالمنهج المبني على المجتمع ( المنهج الكالسيكي الثالث أما

، كما )1998فويت (ون وخدمة الصالح العام، ويركز على المجتمع والثقافة واألخالق التي يتشارك فيها المواطن

  ).1997ليستر (يحقق توازناً اكبر بين حقوق وواجبات المواطنين  أنانه حاول 

  

المنهج الليبرالي يركز في رؤيته للمواطنة على الحقوق، والمنهج الجمهوري يركز على  فإنفي المحصلة، 

 االجتماعيةالح العام والمشاركة المشاركة السياسية والمسؤوليات، والمنهج المبني على المجتمع يركز على الص

هذا و تتشارك المناهج الثالث في استخدامها لغة ومفهوماً محايداً . والثقافة واألخالق التي يتشارك فيها المواطنون

للنوع االجتماعي في المواطنة متجاهلين عالقات القوة وادوار النوع االجتماعي والتوزيع غير العادل للمصادر    

هذا وقد تم انتقاد هذه المناهج من قبل النسويات . بين الجنسين)  التمكين والقوة في ممارسة الحقوقمصادر مادية،(

  .على اختالف توجهاتهن، وهذا ما سوف يتم توضيحه في القسم أدناه

  

  المناهج النسوية في المواطنة 2.1.1

 االنتقادات والردود النسوية والتي  العديد من-االجتماعية وبشكل خاص الليبرالية -واجهت المناهج الكالسيكية

تلخصت بتركيز النسويات على انتقاد الفصل الصارم الذي خلقته المناهج الكالسيكية بين المجالين العام والخاص 

هذا وقد تم انتقاد اللغة والمفهوم ). 1998فويت ( المجال الخاص إلىتمتد حقوق المواطنة  أنوطالبن بضرورة 

  .عي في المواطنةالمحايد للنوع االجتما
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األول، الردود :  ثالثة أقسام رئيسيةإلىوألغراض هذه الدراسة، سيتم تصنيف المناهج النسوية في المواطنة 

والثالث، النوع االجتماعي . والثاني، صياغة نظريات نسوية في المواطنة. النسوية على المناهج الكالسيكية

  . فلسطين وفي في الشرق االوسط والوطن العربي والمواطنة

  

  الردود واالنتقادات النسوية على المناهج الكالسيكية في المواطنة 1.2.11

وقد تركزت انتقاداتهن . قامت النسويات بانتقاد والرد على المناهج الكالسيكية الثالث التي عالجت قضية المواطنة

  :على كل منهج فيما يلي

النساء حرات  أنايدة للنوع االجتماعي مما أعطى انطباعاً انتقدت النسويات المنهج الليبرالي، الستخدامه لغة مح

منظري العقد االجتماعي أن ، و)1998في فويت  باتمان( ومواطنات ديمقراطيات متساويات، وهذا غير صحيح 

 مثل هذه إنشاء الحرية الفردية من خالل العالقات التعاقدية ولكن فقط الرجال هم القادرون على إلىحددوا الطريق 

في جوزيف  باتمان( من مكانة الفرد وبالتالي من إمكانية الملكية كأفراد، ومن المواطنة المرأةالقات واستثنوا الع

 جانب التركيز على الحقوق دون التركيز على الواجبات مما أعطى المواطنة مضموناً سلبياً إلىهذا ). 2001

 ).1998فويت (

  

اللواتي ) 1997فيليبس ويونج في ليستر (وري، بما تقدمت به  االنتقادات على المنهج الجمهأهمهذا وتمثلت 

هذا التوجه يحمل تصوراً ضيقاً لمعنى السياسي والمواطن، وقائم على الفصل الصارم ما بين المجالين  أناعتبرن 

فرض هذا المنهج استخدم لغة محايدة وتجاوز االختالفات الفردية واختالفات الجماعات مما  أنالعام والخاص، كما 

بانتقاد المنهج الجمهوري ) 1997اولدفيلد في ليستر (كما قامت . تجانساً يقمع اختالف الجماعة في المجال العام

المواطنين لديهم الوقت والمصادر المادية لتلبية االلتزامات التي عليهم كمواطنين مع  أن افتراض إلىبأنه يميل 

هذا المنهج ال  أن جانب إلى المبني على النوع االجتماعي، هذا عدم األخذ بعين االعتبار توزيع المصادر المادية

  .يصبحوا مواطنين للمطالبة بحقوقهم أن أييزود المواطنين باآلليات الالزمة ليصبحوا متمكنين أقوياء، 



 5 

 الواجبات لها أسبقية أخالقية على الحقوق، مما أنكما وقد تم انتقاد المنهج المبني على المجتمع، ألنه افترض 

 ما أصبحت هذه الحقوق ثانوية لواجبات محددة إذاتصبح المساومة على الحقوق عملية سهلة  أن باإلمكانيجعل 

 االجتماعية، كما انه لم يعطي اهتماما خاصاً للنساء ولم يولي اهتماما لالختالفات بين الجماعات )1997ليستر (

  ).1998فويت (

  

  النظريات النسوية في المواطنة 2.2.1.1

 أوصياغة نظريات المواطنة، في محاولة منهن لصياغة نظريات نسوية للمواطنة  ت النسويات الغربيات بإعادةقام

 هذه النظريات نموذج المواطنة الذي تقدمت به فويت أهمومن . نظريات تأخذ النوع االجتماعي بعين االعتبار

  .والنموذج الذي تقدمت به ليستر

تزيد المشاركة في صنع القرار السياسي  أنة لنماذج المواطنة الكالسيكية، يجب البدائل النسوي أنتشدد فويت على 

فويت (واالجتماعي، فالصعوبات والمشاكل في مواطنة النساء ليست مرتبطة بشكل كبير بالحقوق ولكن بالمشاركة 

لفرد والعالقات عبارة عن العالقات بين الدولة والمواطن ا " أنهاوتقوم فويت بتعريف المواطنة على ). 1998

 تتضمن واجبات وأفعال وفضاء وآراء تنبع من أنهاالسياسية بين المواطنين أنفسهم، وتتضمن المواطنة حقوق كما 

  )137 ،1998فويت  " (هذه العالقات

، مجموعة من العناصر )المواطنة النشطة والقائمة على المساواة بين الجنسين(ويشتمل نموذج فويت في المواطنة 

 اتخاذ القرارات في أوأوالً، المشاركة، فالمواطن الكامل من وجهة نظرها هو من يشارك بالتشريعات : أهمها

 الصالح العام، أجلوهي المشاركة التي بموجبها يناقش الشخص القضايا العامة مع اآلخرين من . الشؤون العامة

 ال تعني المشاركة في اتخاذ القرار ويتعلم تحمل المسؤولية، من خالل قدرته على الحكم واتخاذ القرار، حيث

 والدرجات العليا من االجتماعيةوالحكومة واإلدارات والمجالس المحلية فقط، ولكن المجالس االقتصادية  البرلمان

وتضيف فويت انه ليس على كل . الجيش والشرطة والوزارات ومجالس الجامعات واالتحادات ومؤسسات اإلعالم

 مواطنة كاملة تشترط فويت مجموعة من أجل ومن . فقط المهتمينوإنماخاذ القرار المواطنين المشاركة في ات

نكون مواطنين مستقلين، أحرار  أنفنحن يجب . الحرية، الحقوق ومستوى معين من الرفاه المادي: الشروط وهي
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قلة مشاركة  نأوتضيف . نأخذ دور المواطن النشط أننستطيع  أنمن الفقر ومحميين من الدولة وضد الدولة قبل 

 أن ونستطيع إلىالنساء حالياً مواطنات درجة ثانية وبالتالي نحتاج  أن إلىالنساء في المجتمع والسياسة تشير 

  . مواطنة كاملةالمرأةنناقش الوسائل والسياسات التي تصبح من خاللها 

 من الحصول على وإنمااذ القرار المواطنة الكاملة ال تتألف فقط من المشاركة في اتخ أنثانياً، الذاتية السياسة، 

ثالثاً، .  السياسية وكيف تكون قادراً على الحكم السياسياألدوارسياسية ومعرفة كيفية لعب ) subjectivity (ذاتية

فالمواطنون .  فالمواطنة النشطة تتضمن مشاركة في اتخاذ القرار وعمل مدفوع األجر،عمل مدفوع األجر

 يمكن تطويره شيءوالمواطنة ليست مكانة ثابتة ولكن . م لمهمتهم في الحكميحضرون أنفسهم لتطوير مهاراته

 تأخذ منظور الجماعة وإنمافويت ال تحصر نفسها بمنظور فردي للمواطنة  أنرابعاً، منظور الجماعة، . وممارسته

  . وهو الذي يعني الجنسين

 زيادة إلىقود يواة بين الجنسين سوف  مبدأ المسا فيما يخص المواطنة النشطة والقائمة على مقترح فويت نإ

  . احترام متساوي للمواطنين الذكور والمواطنات اإلناثإلىمشاركة اإلناث في صنع القرار، كما انه سيقود 

تأكيد : للمواطنة النشطة القائمة على المساواة بين الجنسين تتألف من مجموعة من األساسيات اقتراح فويت نإ

كة النساء في أجسام اتخاذ القرار المترافق مع مبدأ التعاقب بين الحكام والمحكومين،  مشارإلىجديد على الحاجة 

تؤخذ ويتم التشارك بها وخصوصاً في الشؤون العامة، و تطوير وممارسة المثل العامة  أنالمسؤولية يجب أن و

الة السياسية للنساء  ترويج العدإلى إضافة الصالح العام، أجل ما عنده من أفضليفعل الشخص  أنوبشكل خاص 

 .والرجال وتطوير واستخدام مهارات الكالم والفعل والحكم

تكون النساء  أن والتي تتضمن مواطنة تريد فيها "للمرأةالمواطنة الصديقة  "مفهوم) 1998(كما وتطرح فويت 

 أنوهذا يعني .  بشكل عمليأو موقع النساء بالممارسة إلىينظروا  أننشيطات، وعليه يجب على صانعي القرار 

 إلىتكون اإلجراءات المطبقة للوصول  أنالنتيجة المرغوبة من مشاركة متساوية للجنسين، ال تعني بالضرورة 

ولكن على العكس فإنه في . )Gender-blind(  عمياء للجنسأو )Gender-neutral(هذه النتائج محايدة للجنس 

 تؤدي الستدامة  المعاملة المتساوية قد فإنرجال والنساء الوضع الذي تكون فيه عدم مساواة في المشاركة بين ال

 .للمرأة حتى وضع مقاييس للترويج أو بشكل خاص المرأة طرح وضع إلىلهذا نحتاج . حالة عدم المساواة
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 للمجموعات المختلفة من النساء مع  agency للقوة أهمية إعطاء إلى نموذج ليستر في المواطنة، فيهدف أما

. يكن مواطنات كامالتأن لخاصة والعامة وعالقات القوة التي تستمر في إنكار حق النساء بتعريف البنى ا

 مكانة تحمل مجموعة من الحقوق، وممارسة تتضمن أنهاتعرف على  )1997(فالمواطنة من وجهة نظر ليستر 

) يديين للمواطنةمن خالل اخذ عناصر من المنهجين التقل( المواطنة وتعرف ليستر. التزامات ومشاركة سياسية

 Fluidوهذه العالقة عبارة عن عملية . مفهوم ديناميكي والتي ترتبط فيها العملية والنتيجة بعالقة جدلية أنهاعلى 

فالمواطنة . مضمون حقوق المواطنة غير ثابت ولكنه يبقى موضوع النضال السياسي أنغير ثابتة، بمعنى 

المواطنة كحقوق تمكن األشخاص من التصرف  أن أيالسياسي، كمشاركة تعبر عن القوة اإلنسانية في المجال 

  .   )agents(كأقوياء فاعلين 

الطريق الوحيد لتصبح المواطنة محايدة للنوع االجتماعي، يأتي عن طريق أن ب )1998ليستر في فويت (و تعتقد 

لحيادية للنوع االجتماعي الحصول على ا أن أيدمج النساء كنساء في نظريات المواطنة وفي ممارسة المواطنة، 

 Genderتكون عمياء للنوع االجتماعي  أنالمواطنة لكال الجنسين، ال عن طريق " جندرة "يأتي عن طريق 

Blind.  مفهوم المواطنة الصديقة  فإن" الشخصي هو سياسي"  انه ارتكازاً على الشعار النسوي إلى هذا وتشير

   .مة بين الخاص والعام سوف يتضمن إعادة صياغة للخطوط العاللمرأة

حقل المواطنة السياسية هو في المجال العام ولكن ال يمكن فصلة عما يحدث في  أن إلى) 1997(كما وتشير ليستر 

هذه هي  أنوترى . يكون الشيء المناسب لنضال المواطنة أنالخاص والذي يشكل الخط المحيط والذي يمكن 

الرؤيا حول العالقة بين  فقدانياسي واستحقاق المواطنة مع عدم الطريقة المساعدة لرسم الخط بين الفعل الس

له اثر في ن ا كواالجتماعيةالتفاعل بين المواطنة السياسية أن و. االثنين، حيث الخط بين العام والخاص ليس ثابتاً

اساً لمدى  التي انبثقت كانت انعكاالجتماعيةفطبيعة الحقوق . تطوير وضع النساء كمواطنات في القرن العشرين

  .اندماج النساء في بنائها

 كقوة agencyوليستر هنا، تزودنا بمنهج جديد والذي يجمع المنهجين الليبرالي والجمهوري بالتركيز على القوة 

فالليبراليون الذين يركزون على الفرد والجمهوريون الذين يركزون على الصالح العام .  محفزةأودافعة 
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 ليصبح الفرد مواطنا نشطاً في األساسيةون على ضرورة وجود بعض الشروط والمسؤوليات والواجبات يؤكد

  .المجتمع ويربطون بين المواطنة كحقوق والمواطنة كممارسة

  

حتى هذه النقطة، تمت مراجعة األدبيات التي تناولت المواطنة في الخطابات الغربية؛ المناهج الكالسيكية والردود 

 القسم الالحق، فسوف يتناول المواطنة والنوع االجتماعي في أما  . في المواطنةالنسوية عليها والنماذج النسوية

 .الشرق األوسط والوطن العربي وفي فلسطين

  

  القسم الثاني 2.1

  النوع االجتماعي والمواطنة في الشرق األوسط وفي الوطن العربي وفي فلسطين 1.2.1

 عاما ألهم مالمح وعناصر ومشاكل المواطنة في الشرق تتناول األدبيات في هذا القسم من الدراسة استعراضاً

 التحليل من وجهة نظر النوع إطاركما ويتناول المواطنة بالبحث . األوسط وفي الوطن العربي وفي فلسطين

 أو تشريعات مقترحة أو برامج أووهو عبارة عن العملية التي تقيم التأثير المختلف لسياسة "االجتماعي وأدواته 

هذا النوع من التحليل يسهل عملية اخذ اختالف عالقات النوع  نإ. ى كل من النساء والرجالموجودة عل

االجتماعي واختالف الواقع االجتماعي والتوقعات الحياتية والظروف االقتصادية بعين االعتبار في صياغة مفهوم 

مفهوم المواطنة محايد ويمكن وله  أنهذا ويتحدى هذا النوع من التحليل االفتراض القائل . المواطنة وممارساتها

كندا -مؤسسة وضع النساء" (نفس التأثير بالممارسة على كل األشخاص بغض النظر عن نوعهم االجتماعي

هذا وقد تم االعتماد على هذا اإلطار في تحليل نتائج المقابالت وفي تحليل الوثائق والمنشورات الخاصة . )1998

القضايا الموجودة فيه ظهرت كقضايا أساسية في مراجعة ن ختيار هذا اإلطار ألوقد تم ا. بالمؤسسات قيد الدراسة

وجود ( بعين االعتبار الخصوصية الفلسطينية يأخذ تحليلي شامل في قضية المواطنة، إطاراألدبيات وألنه ال يوجد 

ذ قضايا النوع ويأخ)  الشرق األوسطإطاراالحتالل وعدم وجود دولة، مجتمع عربي بأغلبية مسلمة ويقع ضمن 

  . االجتماعي في نفس الوقت
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الخطابات الشرق أوسطية وقوانين  أنومما تجدر مالحظته من األدبيات التي عالجت المواطنة في الشرق األوسط 

كانديوتي  ( وأشارت. وممارسات المواطنة تأثرت كثيراً بالتراث الغربي االستعماري وبمرحلة ما بعد االستعمار

تعبئة النساء في الشرق األوسط حول قضايا المواطنة قد تأثرت بحركات النساء "أن ب) 29، 2001في جوزيف 

جوزيف في ( في العشيرة أو الدينية أو اإلثنية أومفهوم المواطنة مرتبط بالفرد في الوحدة العائلية أن و". الغربيات

 هو الذكر والسيما رب العائلة سيأساكما وترتكز المواطنة كمفهوم على األبوية فالمواطن بشكل ). 1997جاكوبي 

 وتكون خاضعة ألشكال عديدة من األطفال هي الزواج ورعاية األساسية المرأة، ووظيفة )1997جوزيف (

مقدم ( السيطرة واالضطهاد، بحيث يكون للرجل سلطة على كل من حوله في العائلة وعلى الذكور األصغر سناً 

كما ويتم النظر للنساء ). 2004جاد (لبة بالمساواة للنساء بالمجال العام مفهوم المواطنة مرتبط بالمطاأن و). 2003

 كمواطنين عبر عضويتهم في العائلة ومن خالل أدوارهم العائلية ويتم تعريفهم كأمهات وزوجات وبنات واألطفال

 تمر عبر مصفاة الواألطفومن هنا، فمواطنة النساء . وأبناء، ويكون ارتباطهم بالدولة كملحقين باألزواج واآلباء

، ويتم االعتراف )الذكر، رب العائلة(عضوياتهم وأدوارهم العائلية، مما يجعلهم مختلفين عن المواطن المعياري 

  ).1997جوزيف ( كمواطنين بالطرق التي يختلفون بها عن الرجال والبالغين واألطفالبالنساء 

 والمدنية والسياسية االجتماعيةانونية وممارسة للحقوق المواطنة عبارة عن مكانة ق أن) 2003(وترى فالنتين مقدم 

هذا وتنعكس مواطنة .  والمشاركة السياسية والعضوية الوطنيةاالجتماعيةمواطنة النساء تتعلق بالمكانة  أنوترى 

مكانتهن القانونية، وحصولهن على الوظائف والدخل، ودرجة مشاركتهن في : النساء في أربعة مؤشرات هي

  .الرسمية، وتشكيل مؤسسات للنساءالسياسات 

  

 ترادفها بالعربية اإلنجليزية اللغة في )citizenship (كلمة أن إلى) 1997(وفي سياق الوطن العربي، تشير حمادة 

 فتركز على االنخراط اإلنجليزية على االنتماء للوطن بينما في العربية تركز، وهذه الكلمة في اللغة "مواطنة"كلمة 

 المواطنة من تراث قبلي إلىولهذا التفاوت في التركيز دالالت حضارية، حيث يأتي العرب . مدنيفي المجتمع ال

  .يعنون بالناحية العملية والمادية الغربيون فأماهدفه األصل واالنتماء 
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  وحقوقها من خالل الهياكلللمرأةالدولة العربية تنظر  أن إلىوتشير األدبيات التي عالجت المواطنة عربياً، 

الرجل العربي يصبح مواطناً باعتباره رباً أن  أختاً خاضعة للوصاية، وأو طفلة أو زوجة أو أمااألبوية، باعتبارها 

 هي الوحدة  األسرةأن جانب إلىهذا ). 2002 في جوزيف 1996 وجقمانجاد وجونسون ( لألسرة األبوية 

 للمجتمع، فتذكير المواطنة األساسيةرد هو الوحدة  للمجتمع بعكس الدول الغربية التي تعتبر المواطن الفاألساسية

في الدول العربية مرتبط بمفهوم محدد ثقافياً هو مفهوم المواطن الرعية، فالمواطن العربي الرعية يعتبر أباً ورب 

 للمجتمع السياسي وترتب له بحكم مركزه ذاك حقوقاً األساسيةأسرة أبوية تتشكل قانوناً باعتبارها الوحدة 

 المعنيين بقوانين واألطفال استراتيجيه حيوية بالنسبة للنساء أهميةهذا تبقى ذات ).  2002جوزيف ( ليات ومسؤو

الدولة في كل المنطقة العربية قامت بتحديد الحقوق  أنعلى الرغم من ) 1997جوزيف . ( مواطنة وممارساتهاال

، المغني 2000التركي (  األسفل من قبل الذكور إلىوالمسؤوليات المترتبة على المواطنة تحديداً فوقياً من األعلى 

 أهمهذا وتكون الطبقة والعرق والدين متغيرات تعتبر ). 2002 في جوزيف 2000 وإسماعيل وإسماعيل 2000

وللمرأة تجربة مختلفة عن الرجل .  ومسؤولياتها باعتبارها مواطنةالمرأةمن النوع االجتماعي في تحديد حقوق 

 دين معين وهي عناصر أو عرق أو طبقة إلى بحكم انتماءاتها وإنماة، ليس ألنها امرأة فقط فيما يخص المواطن

 أنهن لسن فئة إالوعلى الرغم من المصالح والظروف المشتركة للنساء ). 2002جوزيف (تجندرها بطريقة معقدة 

 أو دينهن أو من طبقتهن فهوياتهن والتزاماتهن المختلفة غالباً ما تجعلهن في صف الرجال. طبقة متجانسةأو

هناك رابطة رمزية بين أن هذا و). 2001جوزيف ( من النساء المختلفات عنهن أكثر العائلة أو اثنيتهن أوقبيلتهن 

له ن ا الذي كاألمر كرمز لألمة من قبل حركات التحرر الوطني، المرأة، حيث تم استخدام األمة وفكرة المرأةفكرة 

 في المرأة السياسي، اإلسالم الجماعات القومية، وقد استخدمت حركات إلى المرأةء  كبيرة في جندرة انتماأهمية

 وسلوكها مما حد من إمكانيات المساواة بين المرأةتصوراتها المثالية لجماعاتها السياسية، والتي ارتبطت بلباس 

، والسيطرة على المرأةيم هذا وقد قادت سياسات زيادة عمالة وتعل). 2002جوزيف ( في المواطنة والمرأةالرجل 

 تغيير في عالقات النوع االجتماعي، فالنساء دخلن سوق العمل بدون إلى االجتماعيةالخصوبة وتقدم الخدمات 

  . إجراء تغيير في المضمون في تقسيم العمل حسب الجنس
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أساسية في نهاية غياب مواطنة رسمية  فإن، المرأة فيما يخص مفهوم المواطنة فلسطينياً وخصوصاً مواطنة أما

آرتز في حمامي وجونسون (القرن العشرين بقي مصدر قلق حقيقي ألكثر من نصف الفلسطينيين في العالم 

هل يوجد : يبدأ بسؤال رئيسي وهو أنفحص موضوع المواطنة والنوع االجتماعي في فلسطين يجب أن و). 1999

 سؤال، فهي إلىفلسطين نفسها بحاجة  أنمواطنتهم؟ مواطنين فلسطينيين؟، وإذا ما كانوا موجودين فما هي طبيعة 

 محددات داخلية إلى إضافةوبسلطة محدودة وسيادة محدودة،  دة ككينونة دولة بمناطق متقاربة،ليست موجو

 ). 2001 وجقمانجاد، جونسون ( وخارجية على قدرتها التشريعية ودولة غير محررة من االحتالل اإلسرائيلي 

) 1999(كل من  حمامي وجونسون  فإنت النوع االجتماعي في تطور المواطنة الفلسطينية هذا ولفهم ديناميكيا

 فحص لموضوع النوع االجتماعي والمواطنة في فلسطين انتقالية يتطلب فحص ومفهمة أي أنعلى  تؤكدان

conceptualizing  جاد، وتوضح كل من). المواطنة، فلسطين، واالنتقال(  لثالث مصطلحات على األقل وهي 

عبارة عن دولة قومية تنبثق وهي في عملية " المرحلة االنتقالية"فلسطين خالل  أن) 2001( وجقمانجونسون و 

المواطنة الفلسطينية من وجهة نظر قانونية  أنولكن السلبي في هذه القضية . تطوير حقوق وواجبات المواطنة

 الهويات الشخصية إصدار قبل أساسي عبارة عن متطلب ختم الموافقة اإلسرائيلين مرتبطة بالهوية اإلسرائيلية أل

كحقوق ومطالب والتزامات  ترتكز على العضوية في -المواطنة الفلسطينية أن و.  جوازات السفرأوالفلسطينية 

 غير ثابتة وهي في مرحلة التشكيل من خالل مجموعة متنوعة من العوامل ، تتضمن األيديولوجيات –مجتمع 

 المتغيرة، وتشكيل وتطبيق واالجتماعيةلتأييد السياسية، والعالقات االقتصادية والسياسية الوطنية وشبكات ا

، وكل هذه العوامل لها بعد جندري أوسلو المشاركة السياسية ومحددات اتفاق أسسالسياسيات الجديدة وتغيير 

  . واضح

  

 فإنزمات اقتصادية و سياسية و اجتماعية،  الدول العربية ما بعد االستعمار أأغلبهذا وفي الوقت الذي تواجه فيه 

المحددات العملية : أوالً.  تواجه قضايا تهددها بشكل مباشر nascent)غير المكتملة(الدولة الفلسطينية الخداج 

 عمل تحول اجتماعي، فغالبية هذه المصادر هي رهينة السيطرة أوللمصادر المحلية التي تقيد قدرة الدولة لتقديم 

الوضع : ثالثاً.  مشاريعها التنمويةأغلبوجود الدولة مع التدمير الممنهج للبنية التحتية و : ثانياً. اإلسرائيلية
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طبيعة السياسات نفسها : رابعاً. السياسي الراهن الذي تدعمه النزاعات المستمرة ونقص وجود اتفاقية سالم

الدولة الفلسطينية تفتقد لعناصر أساسية ن أهذا و. والطريقة التي تشكل فيها التزام الحكومة نحو تحرير النساء

 ترتكز تعريفاتها على افتراض - باستثناء نظريات ما بعد الحداثة للعولمة- نظريات المواطنةأغلب. لتكوين الدولة

 حقوقه أوالدولة الفلسطينية ال تستطيع تعريف مجتمعها . هناك دولة قومية مع مجتمع واضح وحدود واضحة أن

 على األقل خالل الفترة االنتقالية التي –الدولة ال تستطيع تحديد  أن إلى إضافة. طرة على حدودهاوال تستطيع السي

هذا وتفتقد ). 1995-1993 (أوسلو من هو الفلسطيني ومن هو غير الفلسطيني ضمن اتفاقيات -1999انتهت عام 

هناك  أن إلى إضافة.  االجتماعي مجموعة متماسكة من السياسات لتغيير عالقات النوعإلىالسلطة الفلسطينية 

جوانب محددة من المواطنة ال يتم اعتبارها وخصوصاً في عالقة السلطة الفلسطينية مع المعارضة بشكل عام ومع 

 السياسية بشكل خاص، فاالعتقال بدون تهمة وإساءة المعاملة والتعذيب كانت الوسائل التي اإلسالميةالحركة 

 االجتماعيةوقد تعاملت السلطة بشكل عدائي مع المجموعات . اإلسالمية السياسية استخدمت تكراراً مع المعارضة

هذه المعايير الكابتة وضعت النشيطات .  دورها االجتماعيأوالمختلفة التي حاولت المطالبة بحقوقها المدنية 

التي قد تسبب حركة ، وأخرىالنسويات في معضلة، فلزيادة قوتهن، تحتاج النساء لتحالفات مع جماعات اجتماعية 

  )2004جاد (لتبني موقف سياسي ضد سياسات وممارسات الدولة 

  

 مجموعة من المحددات تواجه المواطنة الفلسطينية بشكل عام إلى) 2001( وجقمانوتشير كل من جاد وجونسون 

رة على القدس ، استمرار إسرائيل بامتالك القوة وتوسيع المستوطنات والسيطوأولها: ومواطنة النساء بشكل خاص

.  السياسات األمنية التي تمارسها إسرائيل، مما يؤثر كثيراً على الحياة الفلسطينيةإلى إضافةالشرقية والغربية،

التحكم والقيود على حركة البضائع والعمال بين الضفة وقطاع غزة وإلى إسرائيل يؤثر بشكل كبير على االقتصاد (

المنظمات والحركات الفلسطينية ومن ضمنها الحركة /المؤسسات أني سياسة إسرائيل هذه تعن أن). الفلسطيني

 جانب القضايا الداخلية للديمقراطية وحقوق إلى الحقوق الوطنية أجلالنسوية ستستمر بالتركيز على النضال من 

  .المواطنة
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قبل السلطة الوطنية الداخلية والعقوبات المفروضة من  اإلنسان االنتقادات حول التركيز على قضايا حقوق ثانياً،

داخلياً، يعد تخريباً للقضية الوطنية وخدمة  اإلنساناالهتمام بقضايا حقوق  أنفي بعض األحيان، على اعتبار 

وفي ظل هذه الظروف، فانه لدى الحركة النسوية مهمة صعبة وهي بناء أجندتها . القوى االمبريالية الغربية

  .كل الدمقرطةالنسوية والتي تواجه مشاكل االحتالل ومشا

 المتمثلة بحماس والتي اإلسالمية يأتي من المعارضة أوسلوالمعارضة الرئيسية للسلطة الوطنية والتفاق  أن، ثالثاً

دعم السلطة الفلسطينية للحركة النسوية قد تأثر بهدفها أن و. لها قاعدة اجتماعية وسياسية قوية في الضفة وغزة

الديني المحافظ لخوفها من تقوية المعارضة  والوجدانتبعد الرأي أن  باًأيضبكبح حماس، بينما السلطة مترددة 

  .حماس تعارض للحركة النسوية فإنفي نفس الوقت . اإلسالمية

عسكرة السياسة الفلسطينية  أن ما سبق وهو إلى رابعاًمحدداً ) 2001 وجقمانبشارة في جاد وجونسون (ويضيف 

هذا االحتكار له عدة تأثيرات على مواطنة وتمكين النساء  أن. ل العام احتكار الخدمات األمنية للمجاإلىأدى 

وخصوصاً على التعيينات الوطنية مثل المواقع في السلطة والتي تعطى بشكل رئيسي للذكور الذين هم جزء من 

  . العسكرية للمنظمة السياسية الرئيسية فتحالهرمية

، تقلصت قاعدة القوة عند الحركة النسوية، أوسلووبعد اتفاق محدداً خامساً يتمثل بأنه ) 2004(وتضيف جاد كما 

نخبة نسائية جديدة زمام األمور كما و أخذت . بالمدنفلم تتم تعبئة النساء، وقامت النساء النشيطات بالتمركز 

هذا التحول في المؤسسات  أن. وبعض المنظمات النسائية التي تعمل مع القاعدة أصبحت مؤسسات غير حكومية

 .  ضعف قوة النساء من الناحية السياسيةإلىسوية أدى الن

الفلسطينية ) Nationalism( مجاالت للوطنية  أربعإلى أشارت على بعٍض مما سبق، بأن) 1997(ي وتؤكد جاكوب

 والخطابات األبوية األولىالدور المركزي والمتناقض للنساء أثناء االنتفاضة : والتي أثرت على تشكيل المواطنة

 السياسي والمحددات البنيوية للسلطة الوطنية اإلسالم حركة التحرر الوطنية الفلسطينية و صعود أساسشكل التي ت

  .الفلسطينية كإطار للنضال القانوني
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 العوامل المكونة للمواطنة ومشاكلها في الشرق األوسط وفي الوطن العربي وفي أهم هنا، تمت مناقشة إلى

لرجوع إلى األدبيات في الفكر الغربي التي تعتبر أن المواطنة لها مقومات وفي ظل هذا السياق وبا. فلسطين

 ومجتمعاً محدداً من الناس يتعاقدون مع السلطة -الدولة القومية–دولة ذات سيادة وحدود واضحة (أساسية وهي 

 وعالقات األفراد مع السياسية اختيارياً، بحيث تصبح المواطنة الرابط القانوني الذي ينظم عالقات األفراد بالدولة

بعضهم من خالل مجموعة من الحقوق والواجبات، فإننا نستنتج أن المواطنة الفلسطينية بشكل عام تعاني من 

 1948األراضي المحتلة عام ( مجموعة من المشاكل أهمها عدم وضوح الحدود الجغرافية، لفلسطين التاريخية 

 من جهة، 1948ات أوسلو بشكل كامل األراضي المحتلة عام ، حيث تستثني اتفاق)1967واألراضي المحتلة عام 

هذا إلى جانب أنها ال تملك السيطرة .  من جهة أخرى1967وال تملك السيطرة على كل األراضي المحتلة عام 

وال سيطرة على المصادر ) 1967جزء من األراضي المحتلة عام (الكاملة على األراضي التي تم التفاوض عليها 

يها مثل المياه وال يمتلك المواطنون الحرية الكاملة في التنقل، ناهيك عن كون هذه المناطق مثل الجزر المتوفرة ف

  .مقطعة األوصال بسبب الحواجز العسكرية والمستوطنات

أما فيما يخص المجتمع المحدد من الناس، فإن هذا المجتمع متشرذم كما األرض، حيث ال تستطيع السلطة 

 مواطنين 1948تفاقات أوسلو أن تعتبر الفلسطينيين الذي يعيشون في األراضي المحتلة عام الفلسطينية وفقاً ال

فلسطينيين وال يخضع الالجئون الفلسطينيون في الشتات لسيطرتها وال يمكن ألغلبيتهم الحصول على الهوية 

 السياسية المتمثلة في السلطة أما بالنسبة للسلطة) . كرمز للمواطنة رسمية(الفلسطينية أو جواز السفر الفلسطيني 

الوطنية الفلسطينية، فهي عبارة عن كيان سياسي غير كامل السيادة مما يحد من إمكانية إجراء تعاقد بينها وبين 

  .المواطنين

وبالتالي فإن الوضع في السياق الفلسطيني يتمثل في عدم وجود دولة سيادية مستقلة، وفي نفس الوقت هي ليست 

  .، وإنما مرحلة انتقالية ال يمكن في ظلها إيجاد مواطنة رسمية للفلسطينيينحركة تحرر وطني

 

  التحليلي وأدوات التحليل الخاصة باإلطار النظريتناولت المفاهيم األدبيات التي أهمهذا ويناقش القسم الالحق 

  ).التحليل من وجهة نظر النوع االجتماعي(
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   القسم الثالث 3.1

  )أدوات التحليل (حليلي التاإلطار النظري 1.3.1

سيقوم هذا الجزء بعرض األبعاد المختلفة التي تؤثر على حقوق مواطنة النساء في الشرق األوسط والوطن 

العربي وفي فلسطين، وذلك من خالل استخدام التحليل من وجهة نظر النوع االجتماعي والذي يشكل اإلطار 

وقد تم . حول النوع االجتماعي والمواطنة في فلسطينالنظري المفاهيمي والتحليلي الخاص بهذه الدراسة 

القضايا الموجودة فيه ظهرت كقضايا أساسية في مراجعة األدبيات، كما انه ال يوجد ن اختيار هذا اإلطار أل

وجود االحتالل وعدم ( بعين االعتبار الخصوصية الفلسطينية يأخذ تحليلي شامل في قضية المواطنة، إطار

  بعين االعتباريأخذ، كما انه ) الشرق األوسطإطار عربي بأغلبية مسلمة ويقع ضمن وجود دولة، مجتمع

الحاجات العملية :  مفاهيم هامة وهيبستةويتمثل هذا اإلطار النظري . قضايا النوع االجتماعي في نفس الوقت

المجال الخاص، والقيمة المجال العام وووالدولة،   والمساواة مقابل االختالف،واإلستراتيجية للنوع االجتماعي،

  .التمكين النساء، ودوار ألواالجتماعيةالمادية 

  

   للنوع االجتماعي واإلستراتيجيةالحاجات العملية  1.1.3.1

وتستهل نقاشها . عن حاجات النوع ولكنها تطلق عليها اسم مصالح وليس حاجات) 1985(تتحدث مولينور 

النساء مختلفات ضمن الطبقة واالثنية  أنوتقول بما . تماعيبالتفريق بين مصالح النساء ومصالح النوع االج

يتم  أنوبدالً من التعميم يجب . مصالح النساء واحدةأن  وال يمكن التعميم بأيضاًمصالحهن مختلفة  فإنوالدين، 

في قضايا تحديد الكيفية التي تتأثر بها كل فئة من النساء بشكل مختلف والكيفية التي تؤثر بها النساء بشكل مختلف 

للنساء بشكل عام مصالح  أنهذا ال يعني  أنوتركز مولينور على .  وفي هوياتهناالجتماعيةمحددة في حياتهن 

مشتركة وهي ما تسمى مصالح النوع االجتماعي، وقد أطلق عليه هذا االسم للتفريق بينها وبين التجانس الخاطئ 

  .والذي يطلق عليه مصالح النساء
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من )  الرجالأو(المصالح التي تطورها النساء " اعي من وجهة نظر مولينور، عبارة عن ومصالح النوع االجتم

مصالح النوع  أنوتضيف مولينور ). 62، 1985مولينور (خالل مواقعهم وخصائص نوعهم االجتماعي 

  . استراتيجيهأواالجتماعي قد تكون عملية 

أوالً، العالقة بين مصالح النوع :  االجتماعي وهي ثالث قضايا فيما يخص مصالح النوعإلىوتتطرق مولينور هنا 

فهناك قضايا مثل المساواة التامة مع الرجال . االجتماعي اإلستراتيجية وإدراك النساء لها ورغبتهن في وعيها

وعدم قبولها .  وحرية شخصية اكبر واستقاللية عن الرجل، ليست مقبولة من كل النساءاإلنجابوالسيطرة على 

تهدد مصالح النوع االجتماعي العملية للنساء  أن لكونها قضايا ممكن وإنمافقط عن الوعي الزائف فقط ليس ناتجاً 

 تحقيق المصالح اإلستراتيجية لن أجلالتدخل من  فإنولهذا .  دفع ثمن وخسارة الحمايةإلى قد تؤدي بالنساء أو

علمية تسييس المصالح العملية  فإنولهذا . ية تم األخذ بعين االعتبار تلبية المصالح العملإذا إاليكون فعاالً 

  . مصالح اإلستراتيجية هو ما يشكل جانباً مركزياً في الممارسة السياسية النسويةإلىوتحويلها 

وسيتم تشكيلها بطرق مختلفة  والزمان المكانالطريقة التي يتم فيها تشكيل المصالح سوف تتغير باختالف  أنثانياً، 

  .لسياسيةبناء على التأثيرات ا

 درجة كبيرة عن طريق إلىمصالح النساء تقع في نطاق اكبر من مصالح النوع االجتماعي، وتتشكل  أنثالثاً، بما 

تكون الوحدة حول برنامج  أنالوحدة والتماسك حول قضايا النوع سيكون صعباً، ولهذا يجب  فإنعوامل الطبقة، 

اع الطبقي، وستكون مهددة من االختالفات العرقية هذه الوحدة سوف تنهدم تحت ضغوط الصر فإنعام وإال 

 أساسيقضايا النوع هي بشكل  أن - كما تدعي بعض النسويات–ولهذا يصعب القول . واالثنية والوطنية المحلية

  . للنساء كل الوقت

ء بسبب عن االحتياجات التي تعرفها النسا" عبارة أنهاويمكن تعريف حاجات النوع االجتماعي اإلستراتيجية على 

وبأنها ). 39، 1993موزر  (" آخرإلىموقعهن الدوني نسبة للرجال في مجتمعهن، وهي تختلف من سياق 

الحاجات المرتبطة بتقسيم العمل بناء على النوع وعالقات القوة والسيطرة، وقد تتضمن قضايا مثل الحقوق 

تلبية هذه االحتياجات سوف يغير  أن. سادهنالقانونية و العنف المنزلي واألجور المتساوية وسيطرة النساء على أج

وتتطلب تلبية الحاجات اإلستراتيجية درجة من الوعي . للمرأة الموجودة حالياً ويتحدى الموقع الدوني األدوار
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 عدم أسباب من أي أسفل وحدة لم يزل إلى أعلىتدخل الدولة من  فإنوتاريخياً، . والنضال الفعال من اجلها

 االحتياجات التي تظهر من تحليل اضطهاد ودونية أنها جانب إلى). 1993موزر(االجتماعي المساواة في النوع 

 أووقد تتضمن هذه االحتياجات كل .  للرجل، وتكون متغيرة بناء على السياق االجتماعي والسياسي والثقافيالمرأة

، إزالة األشكال األطفالية إلغاء تقسيم العمل الجنسي، التخفيف من أعباء العمل المنزلي ورعا: بعض التالي

 القروض، وتأسيس مساواة إلىالممأسسة من التمييز مثل الحق في امتالك األراضي والملكية بشكل عام والوصول 

 ورعايتهم وتبني أدوات وإجراءات مناسبة تحول ضد األطفالسياسية والحرية في االختيار بخصوص إنجاب 

   . )1991في موزر  1985 مولينور(عنف الذكور وسيطرتهم على النساء 

 المقبولة االجتماعيةتلك االحتياجات التي تعرفها النساء ضمن أدوارها " حاجات النوع االجتماعي العملية فهي أما

 المرأة وضع أووهي ال تتحدى تقسيم العمل المبني على النوع االجتماعي . ) 40، 1993موزر . ("في المجتمع

وهي . حاجات عن استجابة آنية لحاجات مدركة ويتم تعريفها ضمن سياق محددوتعبر هذه ال. الدوني في المجتمع

وتنبع هذه الحاجات من موقع . عملية بطبيعتها وتعنى بالنواقص في ظروف المعيشة مثل المياه والرعاية الصحية

 أنالً من النساء ضمن تقسيم العمل المبني على النوع، وهي تتشكل بشكل مباشر من قبل النساء في مواقعهن بد

وأنها الحاجات التي تظهر من ). 1993موزر (تكون من خالل تدخالت خارجية مثل الحاجات اإلستراتيجية 

ظروف وخبرة محددة للنساء من خالل موقعهم في تقسيم العمل المبني على النوع ومن اهتمامات النوع االجتماعي 

اجات آنية والتي يتم تحديدها من قبل النساء في سياق وهي بالتالي استجابة لح.  البقاء اإلنسانيأجلالعملية من 

هذا .  مساواة النوع االجتماعيأو المرأة هدف استراتيجي مثل تحرير أي تحقيق إلىوال تهدف بالمحصلة . محدد

وال تقوم حاجات النوع االجتماعي بتحدي األشكال القائمة من اضطهاد النوع االجتماعي ولكنها تنتج بشكل مباشر 

  ).1991 في موزر 1985مولينور (عنها 

  

   المساواة مقابل االختالف2.1.3.1

هذا وقد بقي اثنين من عناصر .  في السياسة بقي مصدراً للسلطة حتى بداية القرن السابع عشرأرسطومنهج  نإ

ريخية بين هناك اختالفات طبيعية وتا أنأوالً، االدعاء :  كبيرة في السياق الحاضر وهماأهمية يمتلكانهذا المنهج 
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 بين مجال السياسة )polis (ثانياً، الفرق في السياسة.  نظام سياسيأو والتي ممكن ترجمتها في هرمية األفراد

، اإلنسانية السياسية على اعتبار الذكر الحر البالغ كنموذج للطبيعة أرسطووتقوم نظرية .  المعيشيةاألسرةومجال 

 أومن خالل اختالفاتها والتي يتم اعتبارها كعالقات لعدم القدرة  تختلف عنه إنسانية مخلوقات أيوعلى تعريف 

فالنساء مختلفات جنسياً بالفطرة بأنهن لسن ذكوراً وبالتالي هن في مرتبة دونية، وكذلك العبيد الذي هم . الدونية

 أيضاًهم ) نالمراهقي(، والذكور الصغار بالسنأدنى وبالتالي هم في مرتبة أحرارمختلفون بطبيعتهم كونهن غير 

هذه االختالفات تعتبر طبيعية  أن.  حتى يصلوا سن البلوغأدنىمختلفين كونهم غير بالغين وبالتالي هم في مرتبة 

وبنيوية، وكل نوع من الدونية يوصم بالنقص في العقالنية، وهي تخدم في الحفاظ على المجال السياسي للرجال 

الفات الجنسية بين الرجال والنساء ال تشكل فرقاً يمكن ترجمته االختأن هذا و.  بالغينأحرار ذكور ألنهمفقط 

 المعيشية وال يتخطين هذا األسرة مجال إلىبمفاهيم سياسية ولكن اختالفات في مجاالت الوجود، فالنساء ينتمين 

نية في  وبالغين، فإنهم يدركون طبيعتهم العقالأحرار كانوا إذاالمجال بسبب طبيعتهن المجندرة، بينما الرجال 

، يعطي داللة على اعتمادهم على الذكور البالغين، الذين لإلناثاالختالف الجنسي  فإنوبالتالي . المجال السياسي

كافاريرو في بوك وجيمس ( المعيشية لألسرةيبقون على عزل النساء في مكانهن الطبيعي وهو المجال الخاص 

1992.(  

 مما أكثرنظرتها لالختالف تعتبر معقدة  فإن االجتماعيةالية وفيما يخص المدارس الكالسيكية وخصوصاً الليبر

 المساواة على حساب االختالف، فالمساواة ال تعني إلىرأته النسويات، فليس كل الليبراليين االجتماعيين ينحازون 

ى انه  كل واحد علأونعامل كل واحد على انه ممثل  أن يجب أنناهذا قد يعني ن ببساطة المعاملة المتساوية أل

وفيما يخص المساواة واالختالف فإنهم ركزوا على مكانة االختالفات البيولوجية وأهمية االختالفات . مصوت

 فإنوبالنسبة لهم .  والمجال الخاص والعام وعلى قضية االختالف الفردي مقابل اختالف الجماعةاالجتماعية

  ). 1998فويت (  االختالفات البيولوجية ال تؤثر على المكانة السياسية للفرد

 أن مختلفات و أهملن حقيقة انه قبل أوتكون النساء مساويات  أن يجب إذاالنسويات في السؤال فيما وقد استغرقت 

يكون موجودات  أنالنساء يجب  فإن ال، أم كانت النساء سوف يعملن فرق في السياسة إذانعرف فيما  أننستطيع 

  ).1998فويت (في مجال السياسة 
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النسويات بانتقاد النظرية الليبرالية التقليدية بأنها تقدم نموذجاً محايداً للنوع االجتماعي للمواطن الذي وقد قامت 

، لإلناث قمع كبير لالختالفات الجنسية  بأن تفكيرهم فيه المفكرين السياسيين الحديثين،كما قمن بانتقاد. تعتبره ذكراً

 والذي يتمحور على ،)Universalization of masculinity("عالمية الذكورة" والذي سمته كافاريرو بمرض 

 إالالمستوى األولي من القمع، والمتمثل بفشل المنظرين السياسيين الحديثين برؤية النساء، فهم ال يرون : مستويين

وفي الوقت الذي يدرك فيه المنهج .  النساء فيشكلن نوعاً من الخلفية والملحق كأمهات وزوجاتأماالرجال، 

 يمثلن درجة دونية من العقالنية، أنهنرسطوي اختالف اإلناث الجنسي وبالتالي يستثنيهن من السياسة ألنه يعتبر اال

والمستوى المعقد من القمع، يتمثل في .  سبب الستثناء النساءأيهذا المستوى من القمع الحديث ال يملك  فإن

 إلىالذي يتعدى خصوصية جنسه و ينقله ) universal(ياً النظريات الحديثة للدولة التي ترى للذكر امتداداًَ عالم

المجال السياسي هو المجال الوحيد أن و.  حياديأو مخلوق عالمي إلى تعميم الذكر أينموذج النوع اإلنساني، 

قمع االختالف الجنسي  أنالذي يجد فيه المستوى المعقد من القمع الختالف اإلناث الجنسي أرضاً خصبة، حيث 

 شكل االستثناء واإلقصاء كما هو الحال في المستوى األولي من القمع ولكن دمج المماثلة يأخذ  اللإلناث

)assimilating inclusion()  السياسيين يهتمون  أن جانب، إلىهذا ). 1992 في بوك وجيمس 1992كافاريرو

  .بكل من الدولة والمجتمع، وال يهتمون بالمجال المنزلي ويبقونه من دون دراسة

  

 النقاشات النسوية الطويلة التي إلى بالنسبة للرؤية النسوية لقضية المساواة مقابل االختالف، فتجدر اإلشارة أما

االختالف هما /احد القضايا المهمة التي تلعب دوراً في تقسيم المساواة  أنفترى النسويات . دارت حول الموضوع

مواطنين المتساويين، والمجال الخاص غير السياسي والذي فيه مجالي المجتمع المنفصلين، المجال العام السياسي لل

وبناء ). 1992جيمس وبوك (االختالفات بما تتضمنه من اختالفات النوع االجتماعي يتم إدراكها والتعبير عنها 

ضد الرسمية وضد " الشخصي هو سياسي" على ذلك رفعت النسويات في السبعينات من القرن العشرين شعار 

) والرجل (المرأةوضع  أن، وهو  األول:هذا الشعار يحمل معنيين أن. صارم بين الحياة العامة والخاصةالفصل ال

 انه ليس هناك مشاكل شخصية بشكل قاطع، ولهذا أو، )1998فويت (يمكن رؤيته على انه وضع بنيوي وجماعي 

المجال الخاص مفتوحاً لتدخل يكون  أنيتم فتحها للنقاش السياسي ويجب  أنما يسمى مشاكل شخصية يجب  فإن
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يتم استخدامه  أن في المجال الخاص يجب المرأةاالختالف الذي تكون ألجله  أن، فهو الثاني المعنى أما. الدولة

  .)1998كارول هانيش في فويت (لتغيير الحياة العامة والسياسية، فقد تم اعتبار الشخصي كمصدر يغني السياسة 

  

كال  أنأوالً،  :االختالف بين النسويات عالمياً/محورين يدور حولهما جدل المساواةهناك  أنهذا وترى النسويات 

فالمساواة الرسمية يتم تعريفها بمصطلحات .  المساواة يمكن استخدامها ضد النساءأمالنقاشين سواء االختالف 

 من الجدلين فيه مخاطر أين فالمدافعة ع. ذكورية، ويتم استخدام اختالف النساء لتبرير عدم المساواة بين الجنسين

التوتر بين المساواة واالختالف ال يظهر فقط في تحليل العالقات بين الرجال والنساء،  أنوثانياً، . سياسية واضحة

  ). 1992جيمس وبوك ( االختالفات بين النساء أنفسهن أو في التشابهات وإنما

  

االختالف، بثالث اتجاهات سائدة تمت /لمساواةالنقاشات المختلفة حول ا) 2000(وتلخص كل من ريل وكوندا 

 والذي يؤكد ،)sameness( المثلية أو، المنهج القائم على التشابه أوالً:  وهيالنظرية النسوية القانونيةمناقشتها في 

 أساستتم معاملة الرجال والنساء بشكل متساوي على  أنعلى التشابه بين الرجال والنساء، ويشدد على انه يجب 

فعلى .  التمييزإلى اختالف مبني على النوع االجتماعي سوف يقود أي فإنوبناء على هذا المنهج . مثليتهم/ههمتشاب

 إجازة أمومة، أو الحامل مغادرة المرأةالقانون الذي يعطي  فإنالرجال والنساء متشابهين تماما ن سبيل المثال، أل

 أكثروالتشريع الذي يعتبر . ات البيولوجية بين الجنسينيميز ضد الرجال وذلك من خالل إظهار وتعريف االختالف

يعتبر غيابها غياب مرضي، حيث يتساوى  أن إجازة أمومة ولكن المرأةال تعطي  أنمساواة في هذا السياق هو، 

  .يحملوا أن ال يمكن أنهم الرجال نفس مقدار اإلجازات بغض النظر عن حقيقة إعطاء أوالجنسين في هذا الغياب، 

 الذي ينتقد ،)difference/protectionist/special treatment(المعاملة الخاصة /الحمائية/، منهج االختالفثانياً

المنهج القائم على التشابه في انه فشل في التعرف على االختالفات المبنية على النوع االجتماعي وانه يستديم عدم 

اختالفات النوع تحقق المساواة الفعلية المادية  أن اعتبار أهميةحيث يقوم هذا المنهج على . المساواة بين الجنسين

تتم معاملتهن معاملة خاصة  أنيحملن، فقط النساء يجب  أنالنساء وحدهن ممكن ن فعلى سبيل المثال، أل. للنساء

  .اء المعاملة الخاصة للنسأويقوم القانون بإعطاء الحماية  أنويقترح هذا المنهج . كنتيجة لوظيفتهن اإلنجابية
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فالمنهج القائم على التشابه يتجاهل . التمييز بناء على النوع االجتماعي يعززانوقد تم انتقاد المنهجين على أنهما 

 ضد النساء وذلك كنتيجة االجتماعيةاالختالفات بين الرجال والنساء وبالتالي يفشل في تصحيح عدم المساواة 

 والتي ال تأخذ بعين االعتبار االختالف في الوظيفة األخرى اعيةاالجتم والتوجهات االجتماعيةللقوانين والعادات 

 االختالفات المبنية إلى منهج االختالف بإدراكه االختالفات البيولوجية فإنه يجعلها تمتد أما. اإلنجابية لكال الجنسين

  . اجتماعياً ويشرعن الصور النمطية للنوع االجتماعي التي تبقي النساء مضطهدات

المقياس الذكوري،  يتبعانكليهما  أنهذين المنهجين حيث الحظت ) 2000اكينون في ريل وكوندا م(وانتقدت 

يقيس النساء بناء / منهج االختالف فيقيمأمايقيس النساء بناء على تشابههن بالرجال، /فالمنهج القائم على التشابه يقيم

يتم طرح  أنه اإلشكالية  المفاهيمية فال يجب ومن هنا تقترح ماكينون وانه ولحل هذ. على نقص تشابههن بالرجال

  . كقضية قوةوإنماموضوع النوع االجتماعي على انه قضية اختالف 

  

     الفعليةأو السابقين وهو المساواة المادية للمنهجينً، المنهج الذي تم تقديمه على انه البديل ثالثا و

)substantive equality( .بيولوجية بين النساء والرجال وفي نفس الوقت يهدم يدرك هذا المنهج االختالفات ال

وهذا المنهج ال يزود النساء . عالقات القوة في االختالفات المبنية اجتماعياً والمشتقة من هذه االختالفات البيولوجية

 اعتداء على أوبحماية خاصة بسبب دورهن ووظيفتهن اإلنجابية، ولكن يزودهن بالحماية الخاصة بدون خرق 

 الحامل في إجازة المرأةفالمساواة ضمن هذا المنهج، تتطلب قانون يحمي حق . األخرىستهن لحقوقهن ممار

 فرصها في الترقية أو واستثناءات من أنواع محددة من العمل وفي نفس الوقت ال يجعلها تخسر عملها األمومة

 صور نمطية أي بين الجنسين ولكن يوقف والقانون بالتالي يدرك االختالفات البيولوجية.  كنتيجة للمعاملة الخاصة

  . تمييز ضد النساءإلىمبنية اجتماعياً والتي ستقود 

  

   الدولة3.1.3.1

مجموعة من الناس منظمة سياسياً تحت حكومة واحدة ذات "التعريف الغربي الليبرالي البسيط للدولة هو،  نإ

أن ويضيف مجيد ب). 9، 2002مجيد . (والسيادةالثالثة لدولة من الدول هي الشعب والحكومة  فاألركان، "سيادة
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وال وجود للدولة دون الحكومة مع أنهما ليستا . فكرة الدولة عبارة عن فكرة مجردة ولكنها معقدة وتتغير مع الزمن

 السلطة النهائية التي ال يمكن تجاوزها، وبدون أو المرجعية أنها"على ) 2002،9(كما ويعرف السيادة .متطابقتين

وتقوم الدولة بسن القوانين لتنظيم وضبط العالقات المختلفة ".  حكومة نكرةإلى تفقد الدولة معناها وتتحول السيادة

  .بين الناس

وتعد طبيعة الدولة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، احد مصادر المواطنة من الدرجة الثانية للنساء، والتي يمكن 

غم من وجود توتر بين الدولة والوحدات المجتمعية مثل العشائر فعلى الر.  نيوباترمونيالأنهاتعريفها على 

مقدم (الدولة النيوباترمونيالية تحمل على عاتقها وضع النظم التقليدية في سياق محدث  أن إالوالعائالت الممتدة 

ة هي التي جندرة المواطنة، فالدول/هذا وتعد الدولة فاعالً تفوق أهميته كل الفاعلين اآلخرين في جنسنة). 2003

 2000إسماعيل وإسماعيل (ويشير كل من ). 2002جوزيف (تسن القوانين التي بمقتضاها يصبح المرء مواطناً 

الدولة ليست فاعالً محدد الهدف له مجموعة موحدة من أن ب) 2002 في جوزيف 2000 والزرغ 2000وهالي

جاد وجونسون (كما وتشير . لمصالحضة ومتغيرة من ارالمصالح، فالدولة تتكون من مجموعة مختلفة ومتعا

 انه من األفضل اعتبار الدولة حقالً متنازعاً إلى) 2002 في جوزيف 2000 وحاتم 2000 وهالي2000 وجقمان

 تأثير مباشر على تشريعات للمرأةن اوانه قد ك. حوله، تعكس أعماله تضاربات وتناقضات محلية ووطنية وعالمية

 .مجندرة/ تواطؤها وشاركت في وضع الدولة لبرامج مجنسنةأوية تدخالت الدولة الدولة وسياساتها، وقاومت بفعال

  

 بالنسبة للوطن العربي، فقد قامت الدولة بتحديد الحقوق والمسؤوليات المترتبة على المواطنة بشكل رئيسي أما

 في جوزيف 2000 وإسماعيل وإسماعيل  2000، المغني 2000التركي (  األسفل إلىتحديداً فوقياً من األعلى 

تحديد هذه الحقوق  أن أسفل فحسب بل إلى أعلىولم تتميز هذه المبادرة بكونها حركة منطلقة من ) 2002

حيث اقترن بناء (وخالفاً ألوروبا ). 2002 في جوزيف 2000هالي (مهمة قام بها الذكور ن اوالمسؤوليات ك

 بصورة مستقلة عن الدولة ومن ثم بصور الدولة بصعود الطبقات البرجوازية وتصميمها على فرض سلطتها

، نشأ بناء الدولة في العالم العربي كتعبير عن تطورات طبقية )مستقلة عن مجال المجتمع المدني ومجال المنزل
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 أسفل إلى أعلى مواطنة تنطلق من إلىمحلية محددة ومقترناً بقدر اكبر باضمحالل اإلمبراطورات، مما أفضى 

  )2002 في جوزيف 2000 وجقمانجاد وجونسون (

هذا ومن خالل تشريعات الدولة وتنظيماتها القضائية وممارساتها وكذا ممانعاتها، ابتكرت الدولة فواصل بين مجال 

  )2002 في جوزيف 1997 ويوفال دايفيس 1997جوزيف (الدولة ومجال المجتمع المدني والمجال المنزلي 

  

 الربط بين المواطنة والدولة القومية أهمية يشددون على وعلى الرغم من وجود الكثير من المفكرين الذين

)nation-state(، فقد  . لمفهوم المواطنة ما بعد الدولة القوميةأهميةهناك الكثير من األدبيات التي تعطي  أن إال 

ذا والسبب في ه.  المواطنة لها أبعاد متعددة، بعضها فقط مرتبط بالدولة القومية أن من الواضح اليوم أصبح

التغير في موقع والخصائص المؤسسية للدولة القومية منذ الثمانينات والتي : التحول يقع في ظرفين أساسين وهما

 اإلنسان انتشار حقوق إلىنتجت عن األشكال المختلفة من العولمة، والتي تمتد من الخصخصة االقتصادية 

 متنوعة تمت تقويتها بشكل جزئي من خالل والثاني يتمثل في انبثاق فاعلين وجماعات ومجتمعات. العالمية

 الممثلة األمةالتحوالت التي حصلت على الدولة، وبشكل أوتوماتيكي ليس لديهم الرغبة ليعرفوا أنفسهم ضمن 

فانتشار االنترنت واالرتباط بالتكنولوجيا سهل وجعل هناك إمكانية لتشكيل شبكات عابرة للحدود بين . بالدولة

 أو مهنية أوالتي لديها مصالح واهتمامات مشتركة، والتي قد تكون شبكات متخصصة  والمجموعات األفراد

واحد المترتبات على هذه التطورات هي . و البيئة اإلنسان حقوق أجلمندمجة في مشاريع سياسية كالنضاالت من 

هناك الكثير من  أنكما ). 2002ساسين ( ما بعد الدولة القومية أو األمةإمكانية ظهور أشكال من المواطنة ما بعد 

فسواء المكانة . الخبرات والممارسات المرتبطة بالمواطنة لها مواقع تتعدى حدود الدولة القومية بدرجات مختلفة

مكانها ال ينحصر فقط في الدولة القومية  فإن تجربة الهويات الجماعية والتضامنية أوالرسمية وحماية الحقوق 

 ).2002 في ساسين 2000بوسنياك (
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   المجال العام والمجال الخاص4.1.3.1

القديم، الذي اعتبر تقسيمهم للمجال الخاص  اليونان عهد إلىيعود تاريخ نشوء التفريق بين المجال العام والخاص 

والمجال العام للسياسة احد النقاط المفصلية عند كل ) ، البيت و الحياة المنزلية واالقتصاداألسرة(لألسرة المعيشية 

وقد عمل أرسطو على وضع حد فاصل يقسم المجالين العام ). 2002آرندت في بايلي ( رين في هذا التقسيم المنظ

 المعيشية تشكل مجال غير حر، وتعتبر شرط ضروري للسياسة، ولكن ليست جزء األسرة أووالخاص، فالعائلة 

رس فيه الذكور المتساويين مسؤولياتهم الذي يما المكان المجال العام بالنسبة له فهو أما. األساسيةمن مكوناته 

  ). 1993إلشتاين (ويحصلون على امتيازاتهم من المواطنة 

  

 أنها، للمجالين العام والخاص في المواطنة، في االجتماعيةوتتمثل رؤية النظريات الكالسيكية وخصوصاً الليبرالية 

. جيدةأفكاره الشخصية وبما يراه مناسباً لحياة العائلة يستطيع التصرف بناء على /الفرد في المجال الخاص أنترى 

. يتدخل كل شخص باآلخر بالحد األدنىأن  واآلخرال يؤذي أحد أن  في المجال العام فإنه يجب إتباع القوانين بأما

يحصلوا على حقوق  أنالبالغين يجب أن يبقى حر من الدولة، و أن المواطن على انه حر ويجب إلىكما وتنظر 

  .تختار به ممثلها/ صوت واحد يختارلكل مواطنأن يتم معاملتهم بمساواة أمام القانون، و أنمتساوية و

  

التفريق بين المجالين العام والخاص، عبارة عن تقسيم ثنائي في فكر التنوير والنظرية الليبرالية والذي مشكل  نإ

ب النقاش حول المساواة الرسمية حيث يقع هذا التقسيم في قل. المفكرات والنشيطات النسويات في عملية هدمه

عائقاً في نضالهن ن ا الحق بالتصويت والمساواة القانونية، وفي نفس الوقت كأجلوالذي أعطى قوة للنساء من 

فحصول النساء على حقوق مواطنتهن السياسية والمدنية ، أدى ). 1999مكدويل (لتحقيق المساواة الواقعية والفعلية 

النساء حصلن على حقوقهن مثل أن ين المواطنة في المجال العام ال يوجد بها مشاكل والعالقة ب أن افتراض إلى

 وأعباء األسريةاألعباء  فإن للمجال الخاص وعالقاته بمواطنة النساء وبالتحديد إهماالالحقيقة كانت  أن إالالرجال، 

المواطنة وعلى واجبات  واالقتصادية وعلى حصولهن على حقوق واالجتماعيةالرعاية تؤثر على مكانتهن 

 ويعبر التمييز والفصل بين العام والخاص كما هو في النظرية ).1995باركستن وآخرون (مشاركتهن السياسية 
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السياسية الحديثة عن رغبة في التجانس التي تفرض إقصاء للعديد من األشخاص والجماعات وخصوصاً النساء 

فتقسيم العام والخاص ساعد على تطوير مفهوم مجندر . )1998ايريس ماريون يونج (والجماعات العرقية 

 تقبع في المجال الخاص وليس لها عالقة بالمجال العام أنهاوإقصائي للمواطنة، فيتم النظر للنساء ولقضاياهن على 

  ).1999بيكر (للمواطنة 

  

  أمثالفالنسويات .  فيما يخص نظرة النسويات للمجالين العام والخاص، فقد تنوعت آرائهن ووجهات نظرهنأما

 يقمن بالتفريق بين الحياة السياسية -التي ساهمت بشكل فعال في النقد النسوي للتقسيم بين العام والخاص-  باتمان

 من ثنائيين متعارضين أكثروالمجاالت الخاصة للحياة ولكنهن يرين االثنين مترابطين ومتداخلين بشكل جدلي 

، التي تقوم بطرح قضية تسييس الشؤون الخاصة، والمطالبة بتدخل الدولة  جونزأمثالوالنسويات ). 1997ليستر (

 توسيع معنى إلى إضافةفي العائلة واالعتراف بمصالح واهتمامات المجموعة والخصائص المتغيرة للسياسة، 

الخاص  تقسيم بين المجال العام والمجال أي أنهذا ال يعني  أنمع تأكيدها على . السياسة والمشاركة السياسية

 ). 1998فويت ( يجب رفضه

المحلالت أن انه يمكن إجمال وجهة نظر النسويات فيما يخص المجالين العام والخاص ب) 1993(وترى إلشتاين 

 فيما يخص أساسي يشتركن على األقل في شيء –والماركسيات وغيرهن  الراديكاليات، الليبراليات-النسويات

.  الحدود بين المجال العام والخاص، الشخصي والسياسيإعادة تعريف المجالين العام والخاص، فهن يرغبن في

الشخصي والسياسي  أنالفرق بين المجال العام والخاص قد اختفى، فهن ال يدعين  أنفالنسويات الراديكاليات يرين 

سيطرة، بمجموعة من المحاور في القوة وال متشابهانالخاص والسياسي  أن أوبطرق مهمة،  ومتداخالن مترابطان

 النسويات أما.  الوصفأو الشخصي هو سياسي، فهناك انهيار تام للعام والخاص كفئات رئيسية للتفسير وإنما

الليبراليات، فيشتركن في نقاط من القوة والضعف مع الليبرالية، ومنها الفصل في النهايات واألغراض بين العام 

ن تم تشكيلهم وقولبتهم ووضعهم في قوالب اجتماعية كل األشخاص خلقوا متشابهين ولك أنفقد وجدن . والخاص

وفي الوقت الذي تعاملت النسويات الراديكاليات مع قضية . ويقعون ضمن ادوار ونشاطات وقيم وعالقات متغايرة

 فإن السياسي من خالل إزالة كل الفروق بين هذه المجاالت والعالقات والنشاطات، -الخاص، الشخصي-العام
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. يزلن النتائج المؤذية لهذا التقسيم التقليدي أنالخاص ولكن أملن –اليات ابقين على تقسيم العام النسويات الليبر

 ما يقدمه من قوة ومكانة أوالنسويات الليبراليات رفضن حرمانهن من فوائد العالم العام  أنوعلى الرغم من 

.  جعل المجال الخاص عاماأوسييس  أنهن مترددات لتإالوفرصة للخطاب العام والمسؤوليات العامة المهمة، 

يلعبن دوراً في كل من المجال العام أن ، بحيث يسمح للنساء بأفضلوالحل ليديهن هو بجعل المجال الخاص مكاناً 

  . والخاص

االستيعاب الكامل للنساء في العمل المنتج سوف يعطيهن  أن بالنسبة للنسويات الماركسيات، فجزء منهن يرى أما

تتوحد النساء مع الرجال أن ، وجزء آخر يرى هذا االستيعاب استراتيجيه مدمرة ألنه دعوة بتحرراً كامالً

 إال محركاً في أدبيات الماركسية النسوية، أوولكن بشكل عام لم يكن المجال العام والخاص موجهاً . المضطهدين

  . اجية واإلنجابية في المجاالت اإلنتrecastالعام والخاص ن ا الحاالت وليس كلها كأغلبانه في 

  

الخاص يمكن وضعه مفاهيمياً في مجاالت متعددة، تتضمن الحكومي /تقسيم العام فإنوفيما يخص الشرق األوسط 

والحدود بين هذه المجاالت عبارة عن حدود  ). القرابة( و الخاص ) المجتمع المدني( و غير الحكومي ) العام(

 طمس عدة مجاالت من إلىائية العام والخاص في الدول العربية هذا وتؤدي ثن). 2001جوزيف (مطاطة ومتحولة 

ويحدث هذا بصفة خاصة عندما يتم تجاهل اثر األبوية في . المرأةالنشاط االجتماعي مما يحجب معه قضايا 

 على مستوى المجتمع أما). 2002 في جوزيف 2000 وجقمانجاد وجونسون . (السياسة واالقتصاد والمجتمع

 إلغاء أهمها عدة نتائج إلى في االقتصاد والعمل أدى المرأةإعاقة االحتالل اإلسرائيلي لمشاركة  نفإالفلسطيني، 

 السياسية من بيتها، األدوارفالمرأة الفلسطينية كانت تقوم بمجموعة من . الحدود بين المجالين العام والخاص

ألسرة الفلسطينية بشكل كبير، ساهمت في وسياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين والتي استهدفت المنزل وا

 تنظيمية هيكلية أسباب أوهذا وقد أدت إجراءات هدم البيوت ألسباب أمنية . إلغاء الحواجز بين العام والخاص

 إلغاء إلى، وإجراءات منع التجول المكثفة والطويلة، قد أدت )لمنع التطور الطبيعي للمدن والقرى الفلسطينية(

هذا اإللغاء للحدود أن و.  السجنأو وقت الخطر وبين الشارع إليهآمن يتم اللجوء  كمكانن البيت الحدود الفاصلة بي
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 الخروج إلىدفع بالكثير من النساء الفلسطينيات ) المجال العام (األخرىواألماكن ) المجال الخاص(بين البيت 

  ).            2003جاد (للشوارع للتظاهر ضد االحتالل 

  

   الدوار النساءواالجتماعيةة المادية  القيم5.1.3.1

المفهوم الليبرالي للمواطنة هو مفهوم ذكوري، تقوم فيه حقوق المواطن على ما هو عام وعلى سلوكه في  أن

 واجبات تتعلق بالمجال الخاص، وبالتالي ال يكون هناك أو حقوق أيةالمجال العام، وال تندرج تحت هذا المفهوم 

تتصرف مثل الرجل حتى يعترف لها بحقوق  أن وهمومها، بل انه يطلب منها مرأةالاعتراف بمهام وأدوار 

وتتم رؤية العمل غير المأجور للنساء على انه ليس عمل المواطنين وليس جزء من ). 1996الشوربجي (كمواطنة 

مارشال ( اطنةواجبهم السياسي، ولكن هو العمل الذي تدين به النساء للدولة بسبب جنسهن والذي يقع خارج المو

وال تتم رؤية النساء على أنهن قادرات على المشاركة بنفس المقدار مثل الرجال بالعمل ). 1992 باتمانفي 

الدولة تعتمد على مساهمة النساء في  أنالمأجور، وبالتالي ليس لديهن نفس المستحقات من الدولة، على الرغم من 

  )1992 باتمان.( وفي العمل المنزليتربية وتنشئة الجيل القادم ورعاية كبار السن 

  

 من مهام وادوار رداً على الكالسيكيين و عدم تقديرهم لما تقوم به المرأةوتقوم النسويات هنا بتوضيح ما يقع على 

أوالً، العمل اإلنجابي، والذي يتضمن : والذي يتضمن" الدور الثالثي" من ادوار والتي تتمثل بما يسمى المرأة

ومن .  والحفاظ على القوى العاملةإنتاج المنزلية التي تضمن واألعمالمسؤوليات الرعاية  واألطفالإنجاب 

هذا العمل ن فأل. القضايا المهمة المتعلقة بالعمل اإلنجابي هي قضية الحد الذي يكون فيه هذا العمل مرئياً ومقدراً

لي غير مرئي، فليس لهذا العمل وقت بداية  حد ما عمالً غير حقيقي وبالتاإلى، فإنه يعتبر "طبيعياً"يعتبر عمالً 

 أنتجنقص اإلدراك للقيم االقتصادية للعمل اإلنجابي ن إو. ووقت نهاية وليس هناك فصل بين العمل ووقت الفراغ

فصالً بين العمل المأجور والذي يحمل قيمة تبادلية وبين العمل المنزلي غير المأجور والذي له قيمة 

وثانياً، العمل اإلنتاجي، وهو العمل الذي تقوم به النساء والرجال مقابل . س له قيمة تبادليةاالستخدام ولي/االستعمال

وعلى الرغم من . المزارع العائلية/المؤسسات/األعمال في أو غير الرسمي أواجر مادي وذلك في القطاع الرسمي 
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فالنساء تلعب دوراً . ور يختلف مع ذلكواقع األم أن إالاألبوية قد عززت الصورة النمطية للذكر عل انه المعيل، 

 انه وفي هذا النوع من العمل يتم النظر للنساء بدونية وال تتم معاملتهم بشكل متساوي إال. مهماً في العمل اإلنتاجي

 وألنهوال تتم رؤية عمل النساء اإلنتاجي على انه إنتاجي ويحمل قيمة ألنه يتقاطع مع العمل اإلنجابي . مع الرجال

. األسرة مؤسسات أو عمل في مزارع أو األسرة أجل من إنتاج ألنه ماإال يحمل قيمة مادية،  األحيانير من في كث

 على مستوى المرأة، ويتألف هذا العمل من النشاطات التي تقوم بها ) المجتمعإدارة( وثالثاً، العمل المجتمعي

أمين المصادر لالستهالك الجماعي مثل الماء  تأجلويكون هذا العمل من . المجتمع وكامتداد لدورهن اإلنجابي

 الفراغ أوقات ويتم القيام به في األجروهذا العمل عبارة عن عمل تطوعي غير مدفوع . والرعاية الصحية والتعليم

  ). 1993موزر (

  

  التمكين  6.1.3.1

ين النساء مرتبط بشكل تاريخ مفهوم تمك فإنمثل الكثير من المفاهيم المستخدمة في خطابات وممارسات التنمية، 

 بما فيها الحركة النسوية، والتحوالت االقتصادية العالمية، و التغيرات في طبيعة الدولة االجتماعيةكبير بالحركات 

  ).2003أبو نحلة، كتاب، تراكي (  والمجتمع المدني، وأخيراً، تطور نظريات التنمية وممارساتها

 

هذا وقد تمثل هذا اإلدراك .  نجاح برامج التنميةأجلتمكين النساء من في التسعينات ازداد اإلدراك حول مركزية 

، مما باألمم المتحدة تمكين النساء في إعالنات وخطط عمل المؤتمرات والقمم الدولية والخاصة أهميةفي إبراز 

  1.)متحدةشبكة معلومات السكان في األمم ال (األمم المتحدة واألولويات لمنظمات ووكاالت األهدافانعكس في 

  

مصطلح التمكين فقد من مضمونه ومعناه  أنهناك إجماعاً في األدبيات على  أنوتشير كل من بيسناث وإلسون 

 للمرأةفاالتجاه السائد في التنمية في التسعينات ركز على توسيع خيارات ومستويات اإلنتاجية .  الجذريأوالتحولي 

                                                 
1 Guidelines on Women’s Empowerment. United nations population information network(popin) un population division, department 

of economic and social affairs, with support from the un population fund (UNFPA). 

Http://www.un.org/popin/unfpa/taskforce/guide/iatfwemp.gdl.html 
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 انسحاب وتملص الدولة من مسؤوليتها في الدعم االجتماعي كفرد، وذلك بمعزل عن األجندة النسوية وعن سياق

يستخدم في وضع شكل ولتسهيل النضال ن االمصطلح ك فإنبينما في السبعينيات، . االقتصادي على مستوى واسع

 في أيامنا فإنه أما.  ومساواة النساء من خالل بنى اقتصادية وسياسية واجتماعية تحوليةاالجتماعية العدالة أجلمن 

لم يكن مضمونه الراديكالي، حيث يتم  أنقد تم تفسير المصطلح بشكل ضيق، فقد مضمونه األصلي التحويلي 

 للمرأةالمشاركة في اتخاذ القرار، ووصول أوسع للمصادر اإلنتاجية، وخيارات أوسع "تعريف التمكين على انه 

  ).1999بيسناث وإلسون  (كفرد

  

 النمو االقتصادي إطاراج لغة وخطاب للتمكين يقع في الغالب في هذا وقد قامت المؤسسات الدولية، بإنت

فالبنك الدولي يعرف التمكين بشكل عام على انه المساحة التي يتم فيها توسيع . الكفاءة االقتصادية/والفاعلية

كين في البنك الدولي يتبنى التعريف المؤسساتي للتم أن إلىوهذا التعريف يشير . مجاالت حرية االختيار والفعل

 أن إلى جانب انه يشير إلى.  للفقراءاألساسية تخفيف الفقر والذي ينظر له على انه يتضمن تلبية الحاجات إطار

التمكين يعني توسيع موجودات ومصادر الفقراء وقدراتهم حتى يتمكنوا من المشاركة في المؤسسات التي تؤثر 

 مسؤولياتها تجاه تحسين حياتهم أماممحاسبتها ووضعها على حياتهم والتفاوض معها والتأثير والسيطرة عليها و

البنك الدولي يتبنى مفهوماً محايداً للنوع االجتماعي وال يتبنى سياسة واعية ومدركة  أنومن هنا نرى . وأوضاعهم

م هذا المفهوأن و). 2003أبو نحلة، كتاب، تراكي ( ألبعاد النوع االجتماعي في تعريفه وتحليله لمفهوم التمكين 

وال يتسم بطبيعة تحويلية ولكن يحاول ) 2003موزر في أبو نحلة وكتاب وتراكي (قائم على تلبية الحاجات العملية 

أبو نحلة وكتاب وتراكي ( النوع االجتماعي أساسالقيام بإصالحات ضمن البنى القائمة والتي يسودها التمييز على 

2003(  

  

 شكلين رئيسيين احدهما له المرأة فقد شكل منهجه في تمكين UNDP  اإلنمائياألمم المتحدة بالنسبة لصندوق أما

فعلى المستوى النظري للتمكين، تم تطوير دليل التنمية المرتبط بالنوع . طابع نظري واآلخر عملي تطبيقي

 حيث يتم تصنيف الدول وإجراء المقارنة بينها بناءGEM  ودليل قياس تمكين النوع االجتماعي  GDIاالجتماعي 
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 بالنسبة للمستوى العملي أما.  من مساحة للمشاركة في مجال التنمية البشريةللمرأةعلى كل ما تمنحه كل دولة 

 إلى لتلبية الحاجات العملية للنساء الفقيرات األساسيةالتطبيقي، فيتبنى توجهات نسوية للتمكين، فهو يشكل الوسيلة 

لى الصعيدين عي لتحقيق نطاق أوسع من تمكين النساء عجانب انه يشكل جزءاً من استراتيجيه النوع االجتما

  .)2003أبو نحلة، كتاب، تراكي ( االجتماعي والسياسي

  

  - )2003( من وجهة نظر أبو نحلة وكتاب وتراكي – UNIFEM المرأة لدعم األمم المتحدةيضع صندوق 

اصاً لدعم النساء فهي تعمل على وكون هذه المنظمة تشكل صندوقاً خ.  مكونات التنميةأهم كأحد المرأةتمكين 

.  ومشاركتها السياسية وأمانها االقتصاديللمرأةتوفير المساعدات المالية والتقنية لبرامج تعزز الحقوق اإلنسانية 

 اإلنساناالقتصادي، تطوير ودعم حقوق  واألمانتوفير الحقوق االقتصادية : وتعمل اليونيفيم في عدة اتجاهات

 أو زيادة حصول النساء على الدخل أي(وتركز اليونيفيم على التمكين االقتصادي . ا وفاعليتها وتطوير قيادتهللمرأة

ولكن ليس بمعزل عن )  زيادة مشاركتهن في سوق العمل الرسميأوفرص الحصول على مشاريع مولدة للدخل، 

  . خارج نطاق المجال االقتصادياألخرىمعالجة العوامل 

  

، فيعرف التمكين على انه صيرورة يتم فيها تحول عالقات UNFPA للسكانمتحدة  بالنسبة لصندوق األمم الأما

 أنها جانب إلىهذا ). 2003أبو نحلة، كتاب، تراكي . ( مساواة مع الرجلالمرأة لتكتسب والمرأةالقوة بين الرجل 

هن في الحصول  إحساس النساء وإدراكهن لقيمتهن الذاتية، حق: مكونات أساسية وهي5التمكين يتضمن  أنترى 

 جانب قدرتهن إلىوفي تحديد الخيارات، وحقهن في امتالك القوة والسيطرة على حياتهن داخل وخارج المنزل، 

 عدالة على المستوى المحلي أكثرعلى التأثير على مجرى التغيير االجتماعي إلنتاج نظام اجتماعي واقتصادي 

  1 ).شبكة معلومات السكان في األمم المتحدة (والعالمي

  

                                                 
1 Guidelines on Women’s Empowerment. United nations population information network(popin) un population division, department 

of economic and social affairs, with support from the un population fund (UNFPA). 

Http://www.un.org/popin/unfpa/taskforce/guide/iatfwemp.gdl.html 
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فمفهوم التمكين استخدم كمفهوم عام وكجزء من تمكين ) USAID(وبالنسبة للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

، هذا وقد عملت الوكالة على تبني مفهوم التمكين المرأة لتمكين أو خاص إطارالجماعات المهمشة وليس في 

لديمقراطي من خالل االنتخابات، وتناسب تجارب األحادي الجانب والذي يركز على البعد السياسي وهو اإلصالح ا

 لم تكن اإلصالحات الديمقراطية فيها ذات تأثير في طبيعة األنظمة القائمة والتي همشت الفقراء أخرىشعوب 

 االجتماعيةتحقق العدالة  أن غير ديمقراطية ال يمكن أنظمةوالنساء، فاالنتخابات كجزء من عملية التمكين في ظل 

  )2003أبو نحلة، كتاب، تراكي . ( النوع االجتماعيأساسلى والمساواة ع

  

جامعة /المرأةدراسة قام بها معهد دراسات ، فتشير  في السياق الفلسطينيالمرأةلوضع الراهن لتمكين أما بالنسبة ل

 على المستوى العملي المرأةمفهوم تمكين  أن سطينية، مؤسسات نسوية فل6بيرزيت، حول مفهوم التمكين مع 

 نوع من التمكين بما أي في السياق الفلسطيني يعني المرأةتمكين  فإن.  واسع ومرن من المعانيإطارستخدم في ي

 انه يشمل التمكين إلى إضافة.  االجتماعي بمضامين متنوعةأو القانوني أو االقتصادي أوفيه التمكين السياسي 

 التغيير أجل من أو استهداف النساء كجماعة أي ( التمكين الجماعيأو) بمعنى استهداف النساء كأفراد(الفردي 

  )2003أبو نحلة، كتاب، تراكي . ( االثنين معاًأو) البنيوي

  :كما كانت االستنتاجات العامة كالتالي

وسيادة القانون، وبالتالي فمن  اإلنسان الحرية واحترام حقوق إطار في إاليحدث  أن ال يمكن المرأةتمكين  أن -

تمكين حقيقي في ظل االحتالل اإلسرائيلي، ولكن يجب اعتبار الجهود المجتمعية والنسوية الصعب التحدث عن 

التي تنصب في صمود الشعب بما فيه النساء لالستمرار في مواجهة سياسة العدو جزء ال يتجزأ من عملية 

  . التمكين

الحرية وتقرير المصير، وثانيها أولها، النضال الوطني لتحقيق :  الفلسطينية نوعين من النضاالتالمرأة تخوض -

فيقصد بالتمكين تقرير . االجتماعيةنضاالت ديمقراطية لمواجهة آثار النظام األبوي بهدف تحقيق المساواة والعدالة 

 إحداث تغير أجل والرجل من المرأةالمصير على المستوى الذاتي، فرفع الوعي والمقدرات والتفهم واستعداد 

  .المساواة هو تمكينمجتمعي ينهي عالقات عدم 
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 قوة سياسية يحقق تحوالت حقيقية تعمل على تغيير بنى إلىيتحول  أن لكي يكون التمكين حقيقي، يفترض -

  . النوع االجتماعيأساسعالقات القوى القائمة على 

رة،  توفير قروض صغيأو بالعمل المأجور المرأة االقتصادي ال يتحقق بالكامل من خالل مشاركة المرأة تمكين -

فال بد .  والكفاءة االقتصادية القائمة على النمو االقتصادي وليس التنميةالمرأة بين تمكين ميكانيكيةفال يوجد عالقة 

 الهدف المرأة بمفاهيم تنموية تشمل أبعاداً مختلفة مثل السيطرة على الموارد وضبطها لتكون المرأةيتصل عمل  أن

  .من التنمية بدالً من وسيلته

 اإلصالحات القانونية، فهناك دور أو بالبنى الرسمية السياسية المرأة السياسي ال يقاس فقط في تمثل  التمكين-

 في المنظمات السياسية المرأةفقوة .  المجتمع المدنيإطار غير الرسمي في خلق مساحة وفعالية في المرأة

  .لبرلماناتالجماهيرية والمؤسسات األهلية والنقابات واالتحادات يوازي دورها في ا

  

 النظري المفاهيمي والتحليلي والتي تلخصت بستة اإلطارقام هذا الجزء من الدراسة بمعالجة القضايا الواردة في 

 بشكل  فلسطين مواطنة النساء فيمفهومو بشكل عام  مواطنة النساءمفهوم بشكل أساسي تبلورقضايا أساسية 

 الذي ال يسمح بطرح أي قضية األمرلمتبادل بين هذه القضايا،  االرتباط والتأثير اإلى اإلشارةهذا وتجدر . خاص

وع  للتحليل من وجهة نظر النأدواتوالتي هي عبارة عن – هذه القضايا عتبروت. بشكل منفصل عن باقي القضايا

ى  علاإلجابةإن .  ات الدائرة حول المواطنة عالمياً األكثر جدليةً على مستوى النقاش-االجتماعي في نفس الوقت

 رؤية المؤسسات النسوية قيد الدراسة تساهم في توضيحالتساؤالت الكثيرة المرتبطة بكل قضية من هذه القضايا 

، وتلعب دوراً هاماً في بلورة مفهوم خاص للمواطنة فلسطينياً يأخذ بعين االعتبار الخصوصية للمواطنة في فلسطين

  .والنوع االجتماعيالفلسطينية 

تاريخ نشأة المؤسسات النسوية قيد الدراسة وأهدافها ونقاط ق من هذا الفصل، باستعراض هذا ويقوم القسم الالح

. والحركات التي انبثقت منهااألحزابضعفها وقوتها، وطبيعة عالقتها مع 
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    القسم الرابع4.1

  األحزاب السياسية واألطر النسوية التي انبثقت عنها

شوء الحركة النسوية الفلسطينية ولنشوء األطر النسوية، وبرامجها يقوم هذا الفصل من الدراسة، بعرض تاريخي لن

كما يقوم بعرض أهداف ومبادئ . وأهدافها ونقاط قوتها وضعفها وعالقتها مع أحزابها ومع السلطة الفلسطينية

  . دافهااألطر النسوية الثالث والجمعية اإلسالمية واستعراض تاريخ نشوء األحزاب والحركات التي انبثقت منها وأه

اتحاد العمل النسوي، واتحاد لجان المرأة : هيفأما األطر النسوية والجمعية اإلسالمية التي تتطرق لها الدراسة 

  .للعمل االجتماعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية وجمعية الخنساء النسائية

  

  مقدمة تاريخية 1.4.1

من القرن العشرين، والتي كانت ضد االستعمار وضد تعود جذور الحركة النسوية الفلسطينية إلى العشرينات 

.  مع تصاعد مقاومة الصهيونية في فلسطين1921الصهيونية، حيث ترافق تشكيل أول اتحاد للمرأة في القدس عام 

وككثير من الدول العربية فإن حركة التحرر الوطني أصبحت إطار مشاركة النساء الفلسطينيات في الحياة 

وقد كانت النساء المشاركات في ذلك الوقت من الطبقة البرجوازية المتعلمة ومن النخبة . عيةالسياسية واالجتما

االجتماعية، واغلبهن قريبات لقادة سياسيين فلسطينيين ولديهن وقت فراغ ليشاركن في الحياة السياسية 

ي الضفة الغربية تحت الحكم وعلى الرغم من الخلفية السياسية، والعمل الحقيقي للنساء النشيطات ف. واالجتماعية

ن اغلبه خيري ومكمل لعمل ااألردني واالحتالل اإلسرائيلي منذ العشرينات وحتى تأسيس األطر النسوية، ك

أما النساء النشيطات اللواتي انشأن . الرجال، وتم اعتبار األدوار المنزلية التقليدية ذات أهمية ثانوية ولم يتم نقاشها

ن هناك محاولة للتغيير الجذري لمفهوم نشاطات ااعيات لمحددات العمل الخيري، وقد كاألطر النسوية فقد كن و

النساء، فخالل سنتين أسست الحركة فروعاً في كل أنحاء الضفة الغربية وانقسمت إلى أطر ضمن أربع تنظيمات 

  ).1993اوجاستين (سياسية في الحركة الوطنية في الضفة الغربية 
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، بتوجه سياسي من المنظمات السياسية وبمبادرة من 1984-1978ل الفترة ما بين وقد نشأت هذه األطر خال

لجنة العمل (حيث يعود تاريخ نشأة األطر النسوية السياسية إلى تأسيس ). 1999كمال (الجبهة الديمقراطية 

ذ البداية ما من نساء ملتزمات ونشيطات في الفصائل والتنظيمات الوطنية، وقد ربطت من"، 1978 عام) النسائي

وقد أتى قيام كل فصيل بتشكيل إطاره النسوي في ). 96، 1999خريشة " (بين التحرر الوطني ومساواة المرأة 

حيث مثلت تلك األطر رديفاً للتنظيمات الفلسطينية الرئيسية ). 1999خريشة (بداية الثمانينات بقرار حزبي سياسي 

 ابتدأته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتشكيلها اتحاد لجان المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية،

العمل النسائي الفلسطيني، فالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي قامت بتشكيل اتحد لجان المرأة الفلسطينية، ثم 

حركة فتح التي  وقام بتشكيل اتحاد لجان المرأة العاملة، وأخيراً - حزب الشعب الحقاً–الحزب الشيوعي الفلسطيني 

 )2003عثمان . (شكلت اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي

هي نواة الحركة النسوية الفلسطينية، بسبب تأطيرها إلعداد " ويمكن القول هنا أن األطر النسوية الجماهيرية، 

ني، إال أنها وبالرغم من أن الغلبة كانت للمستوى الوط. كبيرة من النساء على المستويين الوطني واالجتماعي

  )58، 1999هندية  ". (ساهمت بشكل فعال في إبراز أهمية قضايا المرأة االجتماعية

  

االتحاد العام أمام الكوادر النسائية الجديدة /وجاء إنشاء األطر النسوية كرد على إغالق أبواب الجمعيات الخيرية

كما ). 2003، جاد 1999خريشة (لسياسية المنظمة سياسياً التي بدأت تتبلور في داخل األحزاب والتنظيمات ا

جاءت كأحد أشكال الصراع بين الجيل القديم للحركة النسوية وبين جيل جديد لم يجد فرصته في األشكال التنظيمية 

األطر النسائية تهدف إلى تفعيل النساء من كل شرائح و). 57، 2003جاد ". (القديمة لنشاط المرأة السياسي

هذا وقد بذلت األطر جهوداً .  عطت اهتماماً خاصاً للنساء الريفيات والالجئات والعامالتالمجتمع الفلسطيني وأ

وعلى الرغم من اختالف مواقع هذه . لدمقرطة بناها التنظيمية وطالبت بتحرير النساء سياسياً واجتماعياً واقتصادياً

زابها، إال أن األطر أدركت قضايا أساسية األطر التكتيكية في الحركة الوطنية، حيث تأثرت بالمطالب السياسية ألح

إال أن استقاللية كل ) 1993اوجاستين . (مثل مساواة النوع االجتماعي واتخاذ القرار الديمقراطي بأشكال مختلفة

إطار في تشكيل برنامجه النسوي كانت بحرية محدودة، وذلك ألن العضوية باإلطار كانت مرتبطة بالعضوية 
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وعلى الرغم من اختالف االنتماءات السياسية لهذه األطر إال أنها ). 2003جاد (ضويته بالحزب أو الترشيح لع

حافظت على حد أدنى من التنسيق فيما بينها، مما ساعدها على العمل ضمن االئتالف النسائي المعروف بطاقم 

  .)1999كمال (شؤون المرأة 

  

 قوتها وضعفها وعالقتها مع أحزابها ومع السلطة وفي استعراض تاريخي لبرامج األطر النسوية وأهدافها ونقاط

مستوى البناء التنظيمي فقد أخذت معظم األطر النسوية لوائحها الداخلية من أشكال "على نرى انه الفلسطينية، 

تنظيمية سابقة عليها مثل النقابات العمالية، فلكل إطار هيئة تنفيذية تقوده، من المفترض أن تكون منتخبة من الهيئة 

أما على ). 2003جاد " (لعمومية لإلطار ولكن في بعض األحيان تكون مفروضة من قيادة التنظيم السياسي األما

مستوى شعارات األطر النسوية وخصوصاً اليسارية منها، فقد كانت تركز على تحرر المرأة من كافة أشكال 

ساوي للعمل المتساوي أو االعتماد على ن هناك شعارات تتعلق بمطالب تنموية مثل األجر المتااالضطهاد، كما ك

وقد كانت أغلب هذه الشعارات غير مبنية على تحليل مكتمل ألوضاع المجتمع الفلسطيني التنموية بشكل . النفس

وهذا أدى إلى فشل معظم المشاريع التي قامت . عام وإنما على فهم نصي لألدبيات الماركسية أو النسوية العالمية

الرغم من األموال التي استثمرت إلنجاحها مما يؤكد أن الهدف لم يكن تنمية أوضاع النساء بها هذه األطر على 

والمقصود بشعار المساواة الذي رفعته األطر النسوية، هو المساواة في مكان العمل، األمر . وإنما تنظيمها سياسياً

ذا وال تذكر أدبيات األطر النسوية قبل ه. الذي ال يمس حياة غالبية النساء الفلسطينيات ممن هن خارج سوق العمل

، قضايا تتعلق بالمساواة في القوانين المكتوبة أو العرفية أو تقسيم العمل حسب الجنس واألعباء التي 1987عام 

تتحملها النساء وبخاصة الفقيرات أو أشكال العنف الذي تتعرض له النساء من االحتالل، مثل االعتداءات الجنسية 

كما لم يكن هناك فحص أو نقد لقيم . ا من قبل المحققين اإلسرائيليين ضد المعتقالت الفلسطينياتأو التهديد به

ن هناك هو محاولة للتعايش بين ثقافة تقليدية تكرس الصورة النمطية للنساء كمنجبات اكل ما ك.  المجتمع السائدة

ت وفاعالت في تحرير وطنهن، دون التأثير لألطفال وبين ثقافة تسعى إلى أن يتم النظر للنساء كمقاتالت ومناضال

وعلى الرغم من أن األطر لم تستهدف تغيير أسس عالقات القوة . سلباً على دورها األول في رعاية البيت واألسرة
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االجتماعية السائدة في المجتمع بشكل علني إال أن النشاط السياسي من خالل هذه األشكال التنظيمية ساعد النساء 

  ).2003جاد (وعي بذاتهن كنساء و توسيع انتماءاتهن لتتعدى العائلة وعالقات القرابة على اكتساب 

  

ومع تغير األوضاع السياسية وتوقيع اتفاق أوسلو، ونشوء السلطة الوطنية الفلسطينية وتباين اآلراء حول عملية 

فقد اعتبرت األحزاب التي وافقت السالم وتباين أهداف األحزاب السياسية وبالتالي األطر التي تعتبر واجهة لها، 

على اتفاق أوسلو أن الوقت قد حان للبدء بالتوجهات االجتماعية وترسيخ مبادئ الديمقراطية في المجتمع، في حين 

وقد ). 1999كمال (وجد من يعارض أوسلو أن االتفاق لم يؤد إلى االستقالل وأن األهداف الوطنية هي األولوية 

ي الحركة النسائية الفلسطينية فيما يتعلق بالطبيعة المجندرة للحقوق في مجاالت العمل ن هناك نقاش قد تشكل فاك

كما أن إخضاع األجندة االجتماعية للبرنامج الوطني ). 1997جاكوبي (والدين والحالة الشخصية والتمثيل السياسي 

 جديدة على اتخاذ القرار على داخل الحركة النسائية قد مشكل قدرة النساء على ربط نشاطهن المتزايد بإضافات

هذا وقد تأثرت النقاشات المعاصرة حول العالقة بين النساء والسلطة  ).1997 جاكوبي كتاب في(المستوى الوطني 

الوطنية الفلسطينية بوثيقة مبادئ حقوق النساء والتي كتبت تحت رعاية االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومثلت 

ميزت هذه الوثيقة بين ثالثة عناصر للمواطنة وهي الحقوق . نسوية ونشيطات مستقالتاألربعة تيارات للحركة ال

احتفاظ المرأة بجنسيتها إذا ما تزوجت بأجنبي وأن تنقل جنسيتها ألطفالها وزوجها، إضافة لحرية التنقل (المدنية 

. تمثيل في الحياة العامةحقوق متساوية في التصويت و ال(والحقوق السياسية ). والحركة واختيار مكان السكن

مثل مخصصات الشيخوخة واالسكانات العامة واألمومة وتأمينات ( والحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

  ).1997جاكوبي ) (البطالة

  

وقد ظهرت توترات بين األحزاب السياسية واألطر النسوية التابعة لها بسبب محاولة األحزاب إبعاد الكوادر 

وقد زادت التوترات بعد . ن المواقع القيادية المهمة التي وصلتها بعد سجن الكوادر القيادية من الرجالالنسائية ع

صعود حركة اإلسالم السياسي التي لها أيديولوجيتها السياسية واالجتماعية فيما يخص ادوار النساء، مما جعل 
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كتانة (اسية أو حتى إعالن موقف مبدئي واضح األطر النسوية تشعر بالتهديد دون أن تجد دعماً من أحزابها السي

  ). 2002ل نزا

 

ال يمكن حصر إصالحات اجتماعية وديمقراطية هامة على مدى السنوات السبع " انه )2002 (وترى كتانة نزال

، ولم تشهد المنظمات النسوية تغيرات هامة على 2000التي تلت أوسلو وحتى بدء االنتفاضة الثانية في نهاية عام 

تها وهيكليتها وبرامجها حتى حين ورود بعض التعديالت على البرامج المكتوبة، لعدم خروجها إلى حيز التنفيذ بني

وقد كانت ". ألسباب موضوعية عامة وأخرى ذاتية تقف على رأسها جماهيرية هذه المنظمات وأدواتها القيادية

ية، ومنها االتحاد العام للمرأة الفلسطينية واألطر القضية الوطنية هي األساس في تشكيل المنظمات الشعبية الفلسطين

هذا ولم تغيب هذه التشكيالت من برامجها مصالح النساء . النسائية المنبثقة عن األحزاب والفصائل السياسية

االجتماعية والديمقراطية، ولكنها بالممارسة العملية غلبت إلى حد الغلبة للمحور الوطني ضمن فلسفة تأجيل 

وقد عملت الحركة النسوية ومن ضمنها األطر النسائية جهداً كبيراً باتجاه . جتماعية لما بعد التحريرالقضية اال

 وفي تشكيل اللجنة التحضيرية 1994طرح البرنامج االجتماعي للمرأة عبر أفراد وثيقة المطالب النسوية في العام 

  .1998لقانون األسرة الفلسطينية في عام 

  

ح الداخلية لألطر النسوية يتضح بأنها جميعاً قد سجلت استقالليتها التنظيمية والسياسية عن لدى استعراض اللوائو

الفصيل السياسي، وأن برامجها وقراراتها تتخذ من قبل اإلطار بشكل مستقل ووفقاً لقناعاته الخالصة، وفي برامج 

اهيرية من خالل عضواته الفصائل أيضاً يسجل بأن الحزب السياسي يمارس سياسته داخل منظماته الجم

المنضويات في عضوية اإلطار واستناداً إلى نشاطهن وطليعيتهن وليس بقوة ونفوذ الحزب، إال انه عملياً قام 

اإلطار النسائي بتبني كل سياسات الحزب، وهذا يعود بشكل رئيسي إلى ضمور العضوية في األطر النسوية 

ون في إطار العضوية القيادية لإلطار ممن لسن من أعضاء ولكون قياداته من عضوات الحزب ونادراً ما يك

ن لهذا األثر تغليب المهمة الوطنية االحزب مما ألغى الفواصل بين برنامج الحزب ومهماته وبرنامج اإلطار وك

  ).2002كتانة نزال  (على االجتماعية
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ن وتقوية النساء من أجل المشاركة عرفت األطر النسائية مهامها على أنها تشمل تمكي) 1999(وفي دراسة لهندية 

هذا إلى . إضافة إلى رفع مستوى المرأة الثقافي وتعريفها بجميع حقوقها% 33.3في بناء مجتمع ديمقراطي بنسبة 

وذلك بهدف تقوية النساء % 100جانب أن كل األطر النسوية تعطي دورات في مجال النوع االجتماعي وبنسبة 

واخذ دورها المتساوي في الحقوق والواجبات ومساعدة العامالت  ألدوار االجتماعيةللمطالبة بحقوقهن والتوعية با

  .في سوق العمل

  

وفيما يخص نقاط القوة والضعف في األطر النسوية، فإن وجود السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الجهة المكلفة 

وعند تحليل . لي المقدم لمنظمات العمل األهليبتقديم الخدمات األساسية للمواطنين قد أدى إلى تراجع الدعم الما

أوالً، على المستوى المؤسسي، فعلى : نقاط الضعف والقوة لألطر النسوية الجماهيرية نجد أنها تتمثل في مستويين

الرغم من تمكن هذه األطر من الحصول على الدعم المادي والمعنوي الحزبي، مما أدى إلى زيادة عدد النساء في 

هذا إلى . صول بعضهن إلى مواقع قيادية، إال أن تدخل الحزب في شؤون األطر افقدها استقالليتهااألحزاب وو

جانب أن اآلالف من النساء استطعن االنتساب إلى األطر بسبب فتح باب العضوية للجميع، إال أن اتساع القاعدة 

عضوية رخوة، ونشاطاتها ذات طابع مع عدم وجود أنظمة وقواعد تنظم العالقات بين الكوادر أدت إلى أن تكون 

ن ذو فائدة كبيرة أدت إلى تسييسهن اهذا وعلى الرغم من أن توجه هذه األطر إلى ربات البيوت ك. موسمي

وتوسيع قاعدة اإلطار، إال أن هذه األطر كانت ضعيفة في التوجه إلى الشابات وطالبات الجامعات ولم تستطع 

هذا واستطاعت التواصل مع القاعدة عن طريق تقديم خدمات تتوافق مع . فئاتالتنسيق مع األطر النقابية لهذه ال

ن محدوداً، كما لم يجر ااحتياجاتها، إال أن إدراكها لنساء القاعدة في تحديد نوعية الخدمات والبرامج المقدمة ك

ب خبرة ودراية هذا إلى جان. تعديل األهداف والبرامج بعد وصول السلطة بشكل علمي مبني على دراسة الواقع

هذه األطر بجهات التمويل مما ساعدها على تنفيذ برامجها قبل وصول السلطة الوطنية الفلسطينية، إال أن عدم 

تكييفها لبرامجها لتالءم الواقع الجديد بعد وصول السلطة وضعف التمويل وعدم قدرتها على الوصول إلى مصادر 

لى مستوى التزام هذه األطر بثقافة الديمقراطية، حيث قامت هذه وثانياً، ع. ن احد نقاط ضعفهااتمويل جديدة ك
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إال أن هذه المؤتمرات . األطر بعقد مؤتمرات وانتخاب قياداتها مما يعني ظاهرياً أنها استخدمت أساليب ديمقراطية

  .)1999ل كما(لم تغير قيادات هذه األطر كما أن القيادات لم تعرض موازناتها على األعضاء في هذه المؤتمرات 

  

هذا إلى جانب أن هذه األطر قامت بتنفيذ برامج موجهة للنساء وكانت على عالقة وتواصل جيد معهن، إال أنها 

وعلى الرغم من اهتمام هذه األطر . غالباً لم تشرك النساء في اإلعداد والتمويل واإلشراف على هذه البرامج

يم والحق في العمل، إال أن ضعف التمويل وارتباط هذه بحقوق المرأة ووجود برامج توعية حول الحق في التعل

كمال ( م وجود برامج إرشادية أدى لفشلهاالبرامج باإلطار وعدم إشراك المشاركات بمسؤولية إنجاحها مع عد

1999.(  

  

 الالحق، عرض أهم األسس واألهداف التي تقوم عليها األطر النسوية والجمعية اإلسالمية، إلى الجزءيتم في 

 التي تعنى بها هذه إن المؤسسات. ب نبذة تاريخية عن األحزاب والحركات التي انبثقت منها وأهم أهدافهاجان

اتحاد العمل النسوي، واتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي، :  الالحق هيتتم مناقشتها في الجزءالدراسة والتي 

  .واتحاد لجان المرأة الفلسطينية وجمعية الخنساء النسائية

  

    تاريخ وأهداف المؤسسات قيد الدراسة 2.4.1

  فدا/ اتحاد العمل النسوي 1.2.4.1

 بهدف الدفاع عن قضايا المرأة 1978اتحاد العمل النسائي الفلسطيني إطار نسوي جماهيري تأسس عام 

ومن . االجتماعية ولتعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في النضال الوطني من أجل الحرية واالستقالل والوطني

 1.أجل إرساء مبدأ المساواة في المجتمع الفلسطيني حتى تتبوأ المرأة الفلسطينية مكانتها في المجتمع

                                                 
  و البروشور الخاص باالتحاد   1
 html.women/women/org.palestine-idaf.www://http و html.aaction/action/org.watc-pal://http   
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ثانياً، المساهمة . أوالً، تأهيل المرأة على الصعيد السياسي والنسوي: وتتلخص أهداف اتحاد العمل النسائي بما يلي

ح برنامج نسوي جذري ديمقراطي وحدوي يتناسب مع طبيعة ثالثاً، طر. في تحديث قوانين الحقوق المدنية للمرأة

خامساً، الدفاع عن . رابعاً، مشاركة المرأة في بناء مؤسسات المجتمع الجديد على أسس ديمقراطية. الوضع الجديد

سادساً، . حقوق المرأة العاملة من إجازة األمومة والضمان االجتماعي والتامين الصحي وتحديد ساعات العمل

سابعاً، المساهمة في الوصول إلى كافة .  الكادر النسوي القيادي والوسيط والقيادة الميدانية أفقياً وعمودياًتطوير

ثامناً، وقف كافة أشكال االنتهاكات والتمييز . القطاعات النسوية لتأطيرها في لجان مهنية متخصصة قطاعية

عاشراً، مشاركة المرأة في العملية .  الصحي البيتيتاسعاً، تأهيل المرأة صحياً ونشر الوعي. والعنف ضد المرأة

  .1التنموية وتطوير وتوجيه وسائل اإلعالم في خدمة قضايا المرأة والمساهمة في تحديث المناهج التربوية

على ضوء توقيع إعالن المبادئ بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ) التنمية والبناء(تبنى االتحاد في مرحلة 

  2:لتاليةالبرامج ا

 قدم سلسلة من الدورات والندوات  مراكز صنع القرار، حيث البرامج التي تسهم في إيصال المرأة الفلسطينية إلى-

لتمكن النساء من ممارسة حقها كناخبة ومرشحة والعمل على توسيع مشاركة النساء في الهيئات المحلية والسلطات 

  .المحلية

عمل المجتمعي عبر تبني أنشطة في التثقيف المدني بحقوق المرأة السياسية  برامج حول تعزيز دور المرأة في ال-

والمدنية وحول الديمقراطية ودور المنظمات األهلية في بناء المجتمع المدني وتنفيذ العديد من الدورات حول المرأة 

ل مجموعات ضاغطة والتشريعات والنوع االجتماعي ومهارات قيادية في االتصال وفن التفاوض، إضافة إلى تشكي

  .على صانعي القرار مع التوعية في المجال القانوني والحقوقي واالجتماعي

 برامج اإلرشاد االجتماعي حول تسليط األضواء على الظواهر االجتماعية التي تعيق من ممارسة المرأة لدورها -

مع إعطاء إرشادات نفسية للنساء في الحياة العامة مثل الزواج المبكر وآثاره على صحة المرأة والعنف األسري 

  .اللواتي يواجهن مشكالت أسرية

                                                 
  ورقة عمل داخلية، أهداف وآلية عمل جمعياتنا النسوية، بدون تاريخ 1

2 http://www.fida-palestine.org/women/women.html 
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  . حقوق متساوية للنساء تنفيذ مشاريع مثل مشروع التعبئة والتنسيق من أجل-

  . برامج القيادات الريفية الذي يسهم في بناء قيادات محلية ريفية، لدمج النساء في الريف في العملية التنموية-

 المرأة مهارات إدارة المشاريع الصغيرة وتحفيزها إلقامة مشاريع مدرة للدخل وذلك  برامج تدريبية إلكساب-

  .لمواجهة الفقر

فدا، والذي تأسس في البداية تحت اسم الجبهة /وقد انبثق اتحاد العمل النسوي من الحزب الديمقراطي الفلسطيني

 الـسياسي والفكري والتنظيمي الذي وقع في ، إثر الخالف"التجديد والديمقراطيـة " الديمقراطية لتحرير فلسطين 

 شباط 15دورة اللجنة المركزيـة للجبهـة الديمقراطيـة لتحرير فلـسطين التي انعقـدت في الجزائر ما بيـن 

 حول المتطلبات والمهام السياسية والتنظيمية التي أملتها االنتفاضة على الشعب الفلسطيني 1990 آذار 3 -

وقع االنقسام في الجبهة الديمقراطية وتكرست استقاللية نهج التجديد والديمقراطية حيث . وحركته الوطنية

وعلى ضوء ذلك تمت صياغة البرنامج السياسي والنظام الداخلي . والسياسة الوطنية الواقعية في تنظيم مستقل

هما في المؤتمر الوطني للحزب ، بما يستجيب للمهام الكبرى التي طرحتها االنتفاضة الشعبية، وتمت المصادقة علي

وبعد المؤتمر التأسيسي أجرت اللجنة المركزية للحزب . م 1991العام التأسيسي للحزب الذي انعقد في أيلول 

حواراً معمقاً مع عدد من القوى والمجموعات والشخصيات الديمقراطية والتقدمية المناضلة في إطار الحركة 

اق على االتحاد والعمل معا باسم حزب جديد، وتم توسيع اللجنة الوطنية الفلسطينية، وأسفر الحوار عن اتف

 وقررت تغيير اسم 1993المركزية بعدد من ممثلي هذه القوى والمجموعات والشخصيات واجتمعت في نيسان 

وتطوير أطره وأشكال عمله التنظيمي والجماهيري وأساليب " فدا " الحزب إلى االتحاد الديمقراطي الفلسطيني 

لسياسي والجماهيري استجابة للحاجة التي أملتها مرحلة ما بعد مؤتمر مدريد إلى الفعل السياسي الواسع نضاله ا

والمفتوح وإلى تعزيز النضال الجماهيري وتوسيع أطره المنظمة لتجديد االنتفاضة في تلك المرحلة ودعم أهدافها 

 في مؤتمر مدريد للسالم والمفاوضات التي التي هي ذات األهداف التي كانت متوخاة من المشاركة الفلسطينية

 1.أعقبته

 

                                                 
 http://www.fida-palestine.orgأنظري الموقع االلكتروني  /زيد من المعلومات أنظر لم 1
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    اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي 2.2.4.1

، ويهدف إلى االلتزام بقضايا تحرير المرأة، والنضال من أجل حصولها على حقوقها 1981تأسس االتحاد عام 

لى رفع ثقافة ووعي المرأة الفلسطينية كاملة ومساواتها التامة بالرجل مع ضمان حقوقها في األمومة، كما يهدف إ

ويعمل . اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وصحياً من أجل إعداد جماهير نساء يؤمن بقضايا الوطن والمصلحة العامة

أيضاً على تطوير القيم االجتماعية وزرع قيم اجتماعية جيدة والقضاء على الممارسات السلبية القديمة التي تعمل 

  .)2001إسماعيل  (مرأة وحرمانها من حقوقهاعلى اضطهاد ال

كما ويهدف االتحاد إلى تعزيز وحدة المرأة ومؤسساتها مع الحركات النسوية محلياً ودولياً وتمثيل المرأة الفلسطينية 

 في المحافل المحلية واإلقليمية والدولية في جميع المجاالت العلمية والقانونية والمهنية والضغط على صانعي القرار

للمساهمة في سن قوانين تحمي المرأة وحقوقها من خالل تطبيق برامج تنموية توعوية شاملة لتمكنها من الدفاع 

عن حقوقها وقضاياها وتطبيق برامج تنموية حقوقية للدفاع عن حقوق المرأة والفئات المهمشة ومواكبة التطورات 

هذا . )2000أبو عوض وآخرون  (والدفاع عن حقوق المرأةالعملية والمهنية والقانونية التي تواجه المرأة للتعريف 

   ودور الحضانة والرعاية الصحية برامجها في مجال تأهيل المرأة ومحو األمية ورياض األطفالوتتلخص

  ).2001إسماعيل (

الفلسطيني أما فيما يخص الرؤيا، فإن اتحاد لجان المرأة يرى أن للمرأة دوراً كبيراً في العملية التنموية للمجتمع 

ولديها الخبرات والقدرات االجتماعية والثقافية والعلمية وصنع القرار للمساهمة في بناء المجتمع المدني من خالل 

وتتلخص رسالة االتحاد في تفعيل دور المرأة الفلسطينية . البرامج التنموية المجتمعية والثقافية للمرأة والطفل

 اً وتربوياً وثقافياً على أسس المشاركة الفعالة والمساواة وتكافؤ الفرص للجميعوتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسي

  ).2000أبو عوض وآخرون (

، والذي نشأ كتنظيم )فتح( وقد انبثق اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني

  . 1968 وظل يعمل سراً حتى 1957فلسطيني في عام 

مكاتب مختصة بمجاالت النشاط الفلسطيني والعربي والدولي المختلفة، وال سيما مجاالت النشاط ولحركة فتح 

الفلسطيني الشعبي كمكاتب المرأة، والعمال والطالب والفنانين والعالقات الخارجية والعالقات مع حركات التحرر 
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ولحركة . شارية من الناحية التنظيمية وهذه المكاتب است.الخاصةالوطني والشؤون الدينية والعشائر واالتصاالت 

ويليها المجلس الثوري . فتح قيادة مركزية هي اللجنة المركزية التي ينتخب المؤتمر العام أكثر من ثلثي أعضائها

 عضواً منتخباً من المؤتمر العام وعشرة 25الذي يتألف من مسئولي وقادة األجهزة واألقاليم والقوات، إلى جانب 

ويلي المجلس الثوري لجان األقاليم التي يفترض أن تنتخبها مؤتمرات إقليمية تنعقد كل . لكفاءاتأعضاء من ذوي ا

ومع النمو العددي والسياسي لحركة فتح، . عامين ثم المناطق فالشعب فاألجنحة فالحلقات التي تعينها لجان األقاليم

لمركزية على الشكل المعروف في األنظمة  للحركة نظاما داخلياً ترجح بنوده ا1971اقر المؤتمر الثالث عام 

.  فكرة المركزية الديمقراطية أساساً للنظام الداخلي1980وقد أكد المؤتمر الرابع عام . الداخلية لألحزاب الحديثة

  )1984:2الموسوعة الفلسطينية (

زء من األمة أوالً، فلسطين جزء من الوطن العربي والشعب الفلسطيني ج: ومن أهم مبادئ حركة فتح ما يلي

ثانياً، الشعب الفلسطيني ذو شخصية مستقلة، وصاحب الحق في تقرير مصيره . العربية وكفاحه جزء من كفاحها

هذا وتقوم الحركة على أن الديمقراطية هي األساس عند البحث والنقاش . وله السيادة المطلقة على جميع أراضيه

  .1واتخاذ القرارات في كافة المستويات التنظيمية

  

   اتحاد لجان المرأة الفلسطينية3.2.4.1

ويعتمد االتحاد في . االتحاد عبارة عن منظمة نسوية أهلية جماهيرية تقدمية وجزء من الحركة النسوية الفلسطينية

نشاطاته وعمله األسس الوطنية والديمقراطية باعتباره عضواً في االتحاد العام للمرأة الفلسطينية المنضوي تحت 

 وتتوجه رؤية ورسالة االتحاد لبناء مجتمع فلسطيني مدني ديمقراطي تقدمي 2.التحرير الفلسطينيةإطار منظمة 

خال من كافة إشكال التمييز بهدف االرتقاء بوضع المرأة الفلسطينية وتقويتها مما يكفل المساواة الحقيقية بين المرأة 

  .والرجل وكافة شرائح المجتمع
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المشاركة في عملية التحرر الوطني إلقامة الدولة الفلسطينية : اد فتتمثل فيأما األهداف اإلستراتيجية لالتح

الديمقراطية، والمساهمة في تقوية وتمكين النساء للحصول على المواطنة، والعمل على استنهاض الجماهير 

 نسوية النسائية للمشاركة في صنع القرارات الوطنية الديمقراطية ، وتفعيل التنسيق النسوي عن طريق حركة

  .فلسطينية موحدة

المشاركة في الفعاليات الوطنية ودعم وتمكين المرأة الالجئة والسجينة في تحقيق : أما األهداف المرحلية فتتمثل في

مصالحهن السياسية واالجتماعية، والمساهمة في توفير احتياجات النساء والخدمات االجتماعية المساندة لهن، 

ء في العملية اإلنتاجية وسوق العمل ومساعدة النساء على الوصول للمصادر والعمل على رفع مشاركة النسا

والموارد المتاحة في المجتمع والسيطرة عليها، وتفعيل الدور اإلعالمي لالتحاد باتجاه تغيير النظرة التقليدية للمرأة 

تي تحمل طابعاً تمييزياً ضد وتغيير نظرتها لذاتها، والعمل مع األطراف المعنية لتعديل القوانين والتشريعات ال

المرأة والمساهمة في رفع وعي النساء وأفراد المجتمع عموماً بحقوق النساء وقضاياهن، والعمل على إيصال 

النساء لمواقع صنع القرار وإشراكها في الحياة السياسية العامة، وتفعيل التنسيق النسوي والوطني الديمقراطي 

بية والعالمية، وتقوية وتطوير القدرة المؤسساتية لالتحاد لتفعيل المشاركة محلياً ومع الحركة النسوية العر

  .الجماهيرية على أسس وطنية وديمقراطية

المشاركة في الفعاليات الوطنية ودعم وتمكين المرأة الالجئة : أما فيما يتعلق ببرامج االتحاد فأنها تتلخص فيما يلي

جتماعية، والمساهمة في توفير احتياجات النساء والخدمات االجتماعية والسجينة في تحقيق مصالحهن السياسية واال

إقامة الحضانات ورياض األطفال لتخفيف األعباء المنزلية عن النساء وفتح المجال أمامهن (المساندة لهن مثل 

خدمة للخروج للعمل وتقديم المساعدات واإلعانات المادية لعائالت النساء الفقيرات والضغط على مؤسسات ال

االجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للنساء واألسر وتشجيع الفتيات على استكمال الدراسة الجامعية والمساعدة 

ضمن اإلمكانات المتاحة لتوفير الدعم المادي والمعنوي،  وتشجيع ودعم مبادرات تنظيم الفئات الشابة ألنفسهن 

المختصة لتحسين الوضع الصحي للمرأة واألسرة من خالل كإطار القيادات الشابة والتنسيق مع الجهات الصحية 

تنظيم دورات اإلرشاد المتعلقة بصحة المرأة اإلنجابية وتغذية األسرة واإلسعاف األولي وتنظيم جلسات اإلرشاد 

ظرتها ، وتفعيل الدور اإلعالمي لالتحاد باتجاه تغيير نظرة المجتمع التقليدية للمرأة وتغيير ن)النفسي للنساء واألسر
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لذاتها، والعمل على رفع مشاركة النساء في سوق العمل ومساعدة النساء على الوصول للمصادر والموارد المتاحة 

الضغط على الجهات المعنية لتوفير فرص العمل للنساء أسوة بالرجال ( في المجتمع والسيطرة عليها من خالل

 ومساعدة النساء في الوصول لمراكز التدريب على المستوى الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات األهلية،

المهني وغير المهني للحصول على التدريب لتأهيلهن لدخول سوق العمل، ومساعدة النساء في الوصول لمؤسسات 

اإلقراض واللجان الزراعية، وإعطاء األولوية لنساء الريف والفقيرات إلقامة مشاريع خاصة أو جماعية مدرة 

، والعمل مع األطراف المعنية لتعديل القوانين )جات الجامعيات في الوصول لفرص عملللدخل، ومساعدة الخري

والتشريعات التي تميز ضد المرأة والمساهمة في رفع وعي النساء وأفراد المجتمع عموماً بحقوق النساء 

، وتفعيل التنسيق وقضاياهن، والعمل على إيصال النساء لمواقع صنع القرار وإشراكها في الحياة السياسة العامة

النسوي الوطني الديمقراطي محلياً والحركة النسوية العربية والعالمية، وتقوية وتطوير القدرة المؤسساتية لالتحاد 

  1.لتفعيل المشاركة الجماهيرية على أسس وطنية وديمقراطية

  

 وثيقاً بهزيمة حزيران وقد انبثق االتحاد عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي ارتبط تأسيسها ارتباطاً

وصدر البيان السياسي األول للجبهة . والدروس النظرية والسياسية والتنظيمية التي أفرزتها وبلورتها تلك الهزيمة

، هذا وتعود جذورها إلى حركة القوميين العرب التي تشكلت اثر )14: 2الموسوعة الفلسطينية،  (1967في عام 

  1948.2هزيمة عام 

 مؤتمراً اقر وثيقة اإلستراتيجية السياسية والتنظيمية التي شكلت محطة هامة في 1969لشعبية عام عقدت الجبهة ا

الموسوعة الفلسطينية ( لينيني مقاتل –مسيرة الجبهة وتطلعها إلى تحول التنظيم القائم إلى تنظيم ماركسي

 المؤتمر الوطني الثالث، حيث نص  خالل1972وتم إقرار النظام الداخلي الجديد للجبهة الشعبية عام ). 1984:2

هذا النظام على أن المبادئ األساسية للجبهة الشعبية هي المركزية الديمقراطية والقيادة الجماعية ووحدة الحزب 

ورسم . وعلى أن كل عضو سياسي في الجبهة مقاتل وكل مقاتل سياسي. والنقد الذاتي وجماهيرية الحزب والثورة
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. فهناك الهيئات المركزية التي تضم المؤتمر الوطني واللجنة المركزية والمكتب السياسيالهيكل التنظيمي للحزب، 

تليها الهيئات القيادية للساحة كمؤتمر الساحة ولجنة الساحة المركزة وقيادة الساحة ويأتي بعد ذلك مؤتمر المنطقة 

الموسوعة (ات لرابطة ثم الخاليا والحلقوقيادة المنطقة ثم مؤتمر القطاع وقيادة القطاع فمؤتمر الرابطة وقيادة ا

  .1)15: 2الفلسطينية، 

  

   جمعية الخنساء النسائية4.2.4.1

وتقوم على أن اإلسالم يعتبر أن المرأة هي . 18/5/1997تأسست جمعية الخنساء النسائية في مدينة البيرة بتاريخ 

وتحدد الجمعية مجموعة من . )1999/2000الخنساء  (المجتمع كله فهي صانعة الرجال والنساء على حد سواء

االهتمام بالمرأة في شتى المجاالت الثقافية والفكرية والتعليمية بشقيها المهني واألكاديمي وكذلك : األهداف أهمها

المجال الترفيهي، العمل على توفير فرصة عمل للنساء المحتاجات وبالتالي مساعدة األزواج لرفع المستوى 

هتمام باألطفال في مختلف النواحي التعليمية والفكرية والترفيهية والعمل على إبراز طاقاتهم االقتصادي لألسرة، اال

   ).1999/2000الخنساء  (ومواهبهم اإلبداعية

أما الفئات المستهدفة من قبل الجمعية فهي النساء واألطفال سواء ذوي اإلمكانات المادية الجيدة أو اإلمكانات 

تاجة أما عن طريق توفير مشاريع إنتاجية لتوفير فرص عمل للنساء أو عن طريق المحدودة وكذلك األسر المح

  .الدعم المباشر لذوي االحتياجات الخاصة

أما فيما يخص برامج الجمعية فتتمثل ببرامج ثقافية مثل مؤتمرات وأيام دراسية وبرامج ترفيهية مثل المخيمات 

هذا إلى جانب برامج اجتماعية مثل بازارات خيرية . وتعليميةالصيفية ومهرجانات فنية إسالمية ورحالت ترفيهية 

وأنشطة تعليمية مثل إنشاء مركز لتحفيظ . وكفالة عدد من األيتام وتوزيع مساعدات عينية ومالية لألسر المحتاجة

ليم القرآن ومركز يضم أجهزة كمبيوتر وتلفزيون وفيديو ومكتبة لألطفال وافتتاح مركز ثقافي إلعطاء دورات لتع

  .الكمبيوتر واللغة العبرية وفن الطهي
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في فلسطين والتي ) الحركة اإلسالمية(  1وقد كانت جمعية الخنساء النسائية نتيجة لصعود حركة اإلسالم السياسي

هذا ومن الجدير بالذكر، أن . 1997عملت على الدفع بتشكيل منظمات نسائية إسالمية مثل جمعية الخنساء عام 

ي قد تعرض مثل غيره من المجتمعات لتأثير ظهور حركات سياسية دينية لها رؤية محددة المجتمع الفلسطين

وقد كانت إحدى تطورات االنتفاضة . لألسس التي ينبغي أن يقوم عليها المجتمع ككل والتي بالضرورة تمس المرأة

اعية والقيم الثقافية عن التي تتبنى أسس العالقات االجتم" حماس"األولى، اإلعالن عن حركة اإلسالم السياسي 

جاد ( المرأة التي تتسم بالتقليدية وتقوم على انتقاء بعض التفسيرات السلفية لبعض األصول الدينية والتراثية

2003.(  

  

أن التطور األبرز على حركة اإلسالم السياسي ظهر بعد تأسيس السلطة الفلسطينية، حيث ) 2003(وتشير جاد 

مجموعة من الخطوط الحمراء التي ال يجب تجاوزها في عالقتها بالسلطة، من وضعت حركة اإلسالم السياسي 

بينها عدم محاربة الثقافة اإلسالمية، ونظام تعليم يقوم على أسس وطنية إسالمية وقانون أحوال شخصية يقوم على 

وية من خالل وقد كانت استراتيجيه الحركة اإلسالمية في الرد على مطالب الحركة النس. الشريعة اإلسالمية

  :التركيز على

محاوالت الفصل بين الحركة النسوية وقاعدتها النسائية الشعبية من خالل اإلشارة إلى أن قيادات الحركة  -

 .النسوية ال يمثلن إال أنفسهن وال يمثلن مطالب النساء العامة وخاصة في الطبقات الشعبية

يدة تخرج عن مطالبها األولى والمتمثلة بدأت بعض أطراف حركات اإلسالم السياسي بتبني مطالب جد -

باللباس والسلوك السوي للمرأة وتتعلق بحق المرأة في اإلرث على أسس الشرع وضرورة تعليم المرأة 

  .ومشاركتها السياسية والحض على عدم استخدام العنف

 وجمعية    1996في عام " هدى اإلسالم"الدفع بتشكيل منظمات نسائية إسالمية حيث تم تأسيس جمعية  "-

خطاً متشدداً تجاه الحركة النسوية الحديثة وتتوافق " هدى اإلسالم"، وتتبنى جمعية 1997الخنساء عام 

                                                 
، فقد تم اختيار جمعية الخنساء النسائية اإلسالمية لتكون ضمن المؤسسات المدروسة لعدم توفر إطار نسوي يعلن جهراً تبعيته لحزب إسالمينظرًا لعدم   1

 .وذلك ألنها من أول المؤسسات اإلسالمية النسائية نشوًء وألنها نشأت نتيجة تطور اإلسالم السياسي في فلسطين
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، بينما تتبنى الثانية خطاً أقل تشدداً، وترى "حماس"مطالبها مع االتجاه العام في حركة المقاومة اإلسالمية 

خضوعها وممارسة العنف عليها، ولكن حلها ينبع أن للمرأة قضية سواء فيما يتعلق بالتمييز ضدها أو 

  )71، 2003جاد ". (من العودة للدين

  

هذا وتركز برامج عمل المنظمات النسائية اإلسالمية على برامج مشابهة لتلك التي كانت تقوم بها الجمعيات 

طرزات ومأكوالت الخيرية أو األطر النسوية في بداية تكوينها مثل تنظيم معارض لبيع منتجات النساء من م

وباإلضافة إلى ذلك تقوم بتنظيم رحالت جماعية ودروس وعظ وإرشاد تركز على التفسيرات . وأشغال يدوية

األصولية للدين فيما يتعلق بالمرأة مثل المدافعة عن حق الرجل في تعدد الزوجات، وقوامة الرجل والتركيز على 

لمرأة داخل المنزل واألسرة ودور الرجل في العمل والنشاط فكرة تكامل ادوار المرأة والرجل، بأن يكون دور ا

هذا وتتشكل قاعدة هذه الجمعيات من نساء يعملن في مهنة التعليم وزوجات قادة الحركات اإلسالمية . العام

وموظفات في مؤسسات دينية وربات بيوت، كما وتستهدف هذه الجمعيات ربات البيوت والنساء المتدينات من 

  )2003جاد (اجد رائدات المس

 

سوية التي تناولت مفهوم المواطنة، وتعرضت  الكالسيكية والناألدبياتقام هذا الفصل بأجزائه األربعة، باستعراض 

وأدوات التحليل التي تقوم  النظري اإلطاركما قام بتناول .  والوطن العربي وفلسطيناألوسطبالنقاش لسياق الشرق 

ومن كل ما سبق، نالحظ أن الدولة . المؤسسات قيد الدراسة  وبرامجوأهدافريخ  تاهذه الدراسة بتبنيها، إلى جانب

في أغلب األدبيات التي تناولت مفهوم المواطنة قد اتخذت موقعاً أساسياً، وأن المؤسسات النسوية وبالذات األطر 

 موازية للقضية السياسيةترى لألجندة االجتماعية أهمية كبيرة  - من خالل ما ورد في منشوراتها–النسوية الثالث 

قد سعت إلى حصول النساء الفلسطينيات على حقوقهن وعلى  و.والتحرر الوطني والحصول على دولة مستقلة

  .اشتملت برامجهن على تمكين للنساء وعلى تحقيق مصالح عملية واستراتيجية للنوع االجتماعيالمساواة، و

  

  .، والمرتكز باألساس على المنهج الكيفي المشاركراسة المنهجي للداإلطارويقوم القسم الالحق، بتناول 
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  الفصل الثاني

  اإلطار المنهجي للدراسة

   اإلطار المنهجي1.2

النسائية قيد الدراسة /دراسة واشكاليتها وفرضياتها، والتي تتمثل بفحص رؤية المؤسسات النسويةارتباطاً بأسئلة ال

 المرتكز على التحليل المبني على  المنهج الكيفي تستخدمه الدراسةهذفإن  لمفهوم المواطنة وحقوق مواطنة النساء، 

رؤية هذه المؤسسات  على تشكل مفهوم المواطنة، والكتشاف  الكتشاف تأثير غياب الدولةفي محاولٍة النوع االجتماعي،

 العملية  المجال العام والخاص، التمكين، الحاجات: بهذا المفهوم وهيلقضايا النوع االجتماعي المرتبطة 

  .، والمساواةواالستراتيجية، القيمة المادية واالجتماعية الدوار النساء

 يعتمد على نظره الباحث لما هو مهم وما له أي(وعلى الرغم من النقد الموجه لهذا المنهج بأنه أوالً، يعتبر ذاتياً، 

وثانياً، ضعف ). ع األشخاص المدروسينارتباط بالبحث ويعتمد على العالقات الشخصية التي يبنيها الباحث بالعادة م

" تجميد" ضعف إمكانية إعادة البحث الكيفي ألنه من الصعب أي) external reliability(االعتمادية الخارجية 

 من أكثرثالثاً، ضعف االعتمادية الداخلية والتي تحدث عندما يكون هناك .  وظروف دراسة محددةاالجتماعيةالمحددات 

رابعاً، الضعف في . يتفق هذا الفريق على ما شاهدوه وسمعوه أنمشاهد وصعوبة /ثر من مراقبعضو في البحث وأك

البحث الكيفي يستخدم الحاالت الدراسية ن  عدم القدرة على تعميم النتائج وذلك ألإلىالمصداقية الخارجية والتي تشير 

ا /من وجهة نظر العينة المشاركة في بحثهالباحث سوف يرى ويفهم مشكلة البحث  أنخامساً، . وعينات صغيرة الحجم

سادساً، نقص الشفافية، بمعنى انه . فقط والذين يشكلون جزء من المشهد االجتماعي للقضية وال يشكلون كل الصورة

 نتائج دراسته مثل كيف تم إلىيتم اكتشاف ما فعله الباحث حقيقةً وكيف وصل  أنمن الصعب في بعض األوقات 

 برايمان(  مقابلتهم وهناك تشكيك في دقة تفسير المعلومات أومشاهدتهم /ذين تمت مراقبتهماختيار األشخاص ال

 يعطي فرصة اكبر للتحسس النسوي أو هذه الدراسة ألنه يسمح إشكاليةهذا المنهج هو األفضل لفحص  أن إال، )2001

 وال يتم معاملة النساء على أنهن تكون مسموعة،أن  النساء بألصواتهذا المنهج يسمح ن وذلك أل. لقضية المواطنة

 إدراكيكن عرضة لالستغالل، كما يتم أن  يتم التحكم فيهن عن طريق إجراءات الباحث التقنية وال يسمح بأشياء

 جانب انه يوفر فهماً أعمق للواقع، كما انه يسمح إلىهذا ). 2001 برايمان( النسوية التحررية من خالله األهداف
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 أنالعالم االجتماعي يجب  أنهذا بقوله ) 2001( برايمانويؤكد  . )1998تشابل  (ن في البحثبالتفاعل مع المشاركي

وانه يزود . يتم تفسيره من منظور الناس الذين تتم دراستهم، مما يسمح بالغوص في العمق واالبتعاد عن السطحيات

و انه يفسر . )1998تشابل  (اإلحصاءاتيفهموها بلغة األرقام و أن بالوسائل لفهم العالم بطريقة ال يمكن األفراد

  .)2001 برايمان(السلوكيات والقيم وغيرها ضمن سياقها وال يفصلها عنها 

  

  1المشاركات / العينة 2.2

 اطر 3، من  العينة غير االحتمالية القصديةأسلوبامرأة تم اختيارهن باستخدام ) 12(عينة هذه الدراسة مكونة من 

  :وقد كن كالتالي. يةنسوية وجمعية إسالمية نسائ

  

 اإلجماليعدد المشاركات القاعدةالوسط القيادة اسم المؤسسة

 3 1 1 1  للعمل االجتماعيالمرأة لجاناتحاد 

 3 1 1 1 اتحاد العمل النسوي

 3 1 1 1  الفلسطينيةالمرأة لجاناتحاد 

 3 1 1 1 جمعية الخنساء النسائية

 12 المجموع الكلي

  

  إمكانية تعميم نتائج الدراسة خارج نطاق العينة المختارة حيث غير احتمالية من كونهالعينةا دوديةمحو على الرغم من 

 واشكاليتها وأسئلتها، والمتمثلة في التعرف على رؤية للمنهج النوعي الذي تتبعه الدراسة األنسب أنها إال، ) 1997بييا (

آليات انعكاس هذه الرؤيا على برامج هذه األطر، فهذه العينة للمواطنة و) القيادة، الوسط والقاعدة(األطر النسوية 

                                                 
 إلىهذا .  الخروج بمعلومات رقميةإلى والتعميم منها، وال تهدف األطر تمثيل كل إلىالدراسة ال تهدف ن أل:  العينة على المستوى الجغرافي هي من مدينة رام اهللا وذلك 1

اإلطار النسوي ومدى امل الحاسمة هنا هي فكر وأيديولوجية  غيرها من العوامل، والعوأو لها تتأثر بشكل ضئيل بالتوزيع الجغرافي األطرقضية المواطنة ورؤية أن جانب 

 . منهاإلطار الذي انبثق األم بالحزب تأثره أيضاً



 51 

كما وتتناسب مع االفتراض . )2002تروخيم  ( مالئمة لغرض الدراسة وتتناسب مع مجتمع الدراسة المعروف مسبقاً

 عن حتى بوجود انفصال– األمالمنبثق عن الحزب (األطر المختلفة في توجهاتها الفكرية أن األساسي في الدراسة، ب

هناك اختالفاً برؤية المستويات أن  وبالمرأةسيكون لديها تصورات ورؤى مختلفة لمواطنة ) الحزب بعد نشوء السلطة

 من توجهات مختلفةاألطر  أنوبهذا تم التأكد من  .المختلفة في اإلطار الواحد للمواطنة وحقوق مواطنة النساء

  .)1999جالواي  (والمبحوثات على كل المستويات مشموالت في العينة

  

  :أهمهاهذا وقد تم اختيار العينة ضمن معايير 

  )إسالمييعلن جهراً تبعيته لحزب  نسوي إطارلعدم توفر ( أحزاب وجمعية إسالمية متعاطفة معاطر نسوية  .1

 أخرى واطر أوسلواطر نسوية مع اتفاق : إلىقسمت األطر النسوية بناء على موقعها من عملية التسوية السلمية  .2

السبب وراء هذا  أن. ، وبالتالي بناء على مشاركتها ضمن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينيةأوسلوتفاق ضد ا

، ونشوء السلطة الوطنية الفلسطينية وتباين اآلراء حول عملية السالم وتباين أوسلوالتقسيم انه ومع توقيع اتفاق 

 التي وافقت على اتفاق األحزابها، فقد اعتبرت  السياسية وبالتالي األطر التي تعتبر واجهة لاألحزاب أهداف

 وترسيخ مبادئ الديمقراطية في المجتمع، في حين وجد من االجتماعيةللبدء بالتوجهات  حانالوقت قد  أن أوسلو

فنظرة األطر ). 1999كمال  ( الوطنية هي األولوية أن األهداف االستقالل وإلىاالتفاق لم يؤد  أن أوسلويعارض 

 شبه دولة وفي مرحلة انتقالية نحو أنهاللسلطة الوطنية الفلسطينية على ) أوسلوعن أحزاب مؤيدة التفاق المنبثقة (

مفهومها للمواطنة وبرامجها الرامية لحصول النساء على حقوق مواطنتها سوف تكون مختلفة  فإنالدولة، وبالتالي 

فلسطين ما زالت محتلة وأنها في  أنال تعتبر  والتي ال تزأوسلوعن األطر المنبثقة عن أحزاب معارضة التفاق 

في ظل االحتالل، والغلبة ) للنساء والرجال(مرحلة تحرر وطني وبالتالي ال مواطنة وال مطالبة بحقوق للمواطنة 

 .االجتماعية األهدافستكون لألهداف الوطنية التحررية على 

وسط القاعدة بحيث تشتمل وحدة الدراسة على الثالث القيادة، ال:  ثالث مستوياتإلىتم تقسيم وحدات عينة الدراسة  .3

المستويات المختلفة ضمن اإلطار الواحد سوف  أنوالهدف من وراء هذا التقسيم هو افتراض الدراسة . مستويات

 هو أصالً من كوادر الحزب وبالتالي - على األغلب–فكادر القيادة . تختلف برؤيتها لمفهوم المواطنة وممارساته



 52 

 من كادري الوسط أكثر الحركة المنبثق عنها ويتأثر بفكرها أو الحزب وأيديولوجيةانسجاما مع فكر هو األكثر 

  .والقاعدة

  

  آليات الوصول للعينة  1.2.2

وفر جامعة بيرزيت، والذي تضمن تعاوناً مع الكثير من المؤسسات النسوية، /عملي في برنامج دراسات التنمية أن

 بدورهن رشحن أسماء للمبحوثات على مستوى  على مستوى القيادة، واللواتيلنسوية األطر اإلىلي وصوالً 

 المرأةبرنامج الماجستير في (عالقة الزمالة الدراسية  فإن، اإلسالمية فيما يخص الجمعية أما. الوسط والقاعدة

  .لثالث هذه الجمعية على مستوياتها اإلىمع مديرة الجمعية قد وفرت لي وصوالً ) والتنمية والقانون

  

  تحليل المضمون والمقابالت 3.2

  : نوعينإلىوتقسم أدوات المنهجية في هذه الدراسة 

   تحليل المضمون 1.3.2

المنشورات والمواد ( يعتبر تحليل المضمون احد األجزاء الرئيسية في المنهجية، حيث سيتم تحليل مضمون 

 إلى استخدام هذه األداة أسبابوتعود ). يد الدراسةالتعريفية، والوثائق المتعلقة بالبرامج الخاصة بالمؤسسات ق

، هو إجراء المقارنة بين ما يتم الحديث اآلخرضرورة التعرف على اإلطار وفكره قبل البدء بالمقابالت، والسبب 

  .عنه في المقابلة وما هو مكتوب في األوراق الرسمية

 تصنيف المضمون ضمن إلىذي يسعى منهج لتحليل الوثائق والنصوص، وال“وتحليل المضمون عبارة عن 

  )180، 2001 برايمان. ( " فئات محددة مسبقاً و بشكل منظمأومصطلحات، 

النمر  ( . مرئيةأو مسموعة أو تحليل المضمون في وصف محتوى المادة سواء كانت مكتوبة أسلوبيستخدم 

2003(  

  

   المقابالت2.3.2



 53 

وتعتبر المقابالت شبه المنظمة أداة . تي تم تحديدهن في العينةمقابلة شبه منظمة مع النساء اللوا) 12(تم إجراء 

 التعرف على وجهات نظر المبحوثات بالعمق فيما يخص القضايا إلىبحثية مناسبة في هذه الدراسة، التي هدفت 

لوز وآخرون ( قيد البحث، حيث وفرت فرصة اكبر وأفضل للمبحوثات للتعبير عن أنفسهن بشكل كامل األساسية

 تخلق جواً وإنما بين الباحث والمبحوث هرميةهذا النوع من المقابالت يخلو من عالقات القوة الأن كما و). 2003

 مفتوح مما يسمح باتصال ثنائي الطرف إطار جانب انه يتم في إلى). 2001 برايمان. (حوارياً تشاركياً بينهما

دي آركي دايفيس كايس  (لعينة المختارةوحوار مركز، مما يسمح بالحصول على معلومات نوعية وكمية من ا

1990.(  

  

 على القضايا النظرية التي ظهرت من مراجعة األدبيات وعلى باألساس دليل للمقابالت، اعتمد إنتاجهذا وقد تم 

  .اإلطار التحليلي الذي تتبناه الدراسة في التحليل

وتجدر . بحوثات في كل قضية وتم تحضير مجموعة من األسئلة العامة تستكشف بدورها وجهات نظر الم

األسئلة في دليل المقابالت شبه المنظمة عمومية بطابعها وشكلها، مما يسمح بإمكانية تغيير تسلسل أن اإلشارة، ب

األسئلة وإمكانية طرح مزيد من األسئلة على المبحوثات وذلك بناء على ما تثيره المبحوثات من قضايا جديدة 

  ).2003لوز وآخرون (رناً ويستجيب لتغير اتجاه األسئلة واإلجابات بسهولة كما ويعتر م). 2001 برايمان(

  

 مع نساء ضمن اطر نسوية، وذلك الختبار دليل المقابالت ومالئمة األسئلة وسهولة تجريبيتينتم إجراء مقابلتين 

. ء على هاتين المقابلتينبنا) تعديل األسئلة وتوضيحها(هذا وقد تم تعديل دليل المقابالت . فهمها من قبل المبحوثات

  )1انظري الملحق رقم /انظر(

تم إجراء المقابالت بعد تحديد مواعيد مع المبحوثات عن طريق الهاتف وفي أماكن حددتها المبحوثات أنفسهن، 

متوسط الفترة ن اوك. أخرى مقرات األطر النسوية نفسها وأماكن عملهن في مؤسسات باألساسوالتي كانت 

  . ساعتينإلىبلة يتراوح ما بين ساعة ونصف الزمنية لكل مقا
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بدأت المقابالت بتعريف المبحوثات بالباحثة والبرنامج الذي تدرس فيه وبالبحث وأهدافه وفوائده المستقبلية على 

هذا وقد اتخذت المقابالت طابعاً حوارياً، مما غير في . مستوى البحث األكاديمي وعلى المستوى الحقوقي للنساء

ما  أن التأكيد على أسلوبكما وقد تم استخدام .  تسلسل األسئلة الموجودة في الدليلأومجرى  حياناألكثير من 

  . المقصود بإجابة معينة واضح لدى الباحثة أن أوفهمته الباحثة من كالم المبحوثة صحيح 

 

  تحليل البيانات 4.2

غها بناء على دليل المقابالت الذي تم تم تسجيل كل المقابالت التي أجريت على جهاز تسجيل، ومن ثم تم تفري

  . قبل البدء بالمقابالت) بناء على المقابلتين التجريبيتين( وتعديله إعداده

القضية وضمن المستويات الثالث في كل /وقد تم تحليل كل مقابلة بناء على استراتيجيه التصنيف ضمن الموضوع 

اإلستراتيجية ألنها األنسب إلجراء المقارنة بين األطر النسوية وقد تم استخدام هذه . اإلسالمية وفي الجمعية إطار

  .المختلفة قيد الدراسة

كما تم إجراء تحليل لمضمون الوثائق والمنشورات الخاصة بكل مؤسسة والتي تم الحصول عليها من المؤسسة 

  ).حينما وجدت( من الصفحة االلكترونية للمؤسسة أونفسها 

  

  المحددات األخالقية 5.2

ايةً، تم تعريف النساء اللواتي تمت مقابلتهن بأهداف الدراسة وإغراضها العلمية األكاديمية، هذا وقد تم التأكيد بد

هذا وتجدر اإلشارة . اإلقامة ومكانعلى سرية البيانات الشخصية التي تم الحصول عليها من المستجيبات كاالسم 

 ألغراض هذه الدراسة، فالمتغيرات أهميةيست بذات المشاركات ل/المعلومات الشخصية عن المبحوثات أن إلى

  .الرئيسية التي يجب فحصها هي اإلطار الذي تنتمي له المبحوثة وموقعها ضمن المستويات الثالث في اإلطار

 من إالالتسجيالت لن يتم تداولها أن كل المستجيبات بتسجيل المقابلة معهن قبل البدء بإجرائها و استئذانهذا وقد تم 

هذا وقد تم التأكد في كل مقابلة من دقة ما فهمته الباحثة من .  من يساعدها في تفريغ البياناتأوحثة نفسها البا

  .المبحوثات ضمن كل قضية
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 رؤيتي أو توجهاتي ورؤيتي لمواطنة النساء على تحليلي أوتؤثر وجهة نظري الشخصية  أنلدي تخوف من ن اك

 أووصاً المبحوثات اللواتي اختلف معهن في المعتقدات السياسية إلجابات المبحوثات في قضايا معينة، وخص

أعامل البيانات التي حصلت عليها من المقابالت بموضوعية، وذلك من خالل  أنلكنني حاولت . االجتماعية

  . آراء شخصيةأياستخدم األدوات النظرية واإلطار التحليلي النظري الذي انبثق من مراجعتي لألدبيات وتحييد 

  

  المعيقات 6.2

أوالً، نقص الدراسات الفلسطينية : أهمهاهناك أنواع مختلفة من المعيقات التي واجهت هذه الدراسة ومن 

 عالقة النوع االجتماعي أوالمتخصصة بموضوع المواطنة بشكل عام ونقص األدبيات المتخصصة بمواطنة النساء 

  .بالمواطنة فلسطينياً

مبحوثات وخصوصاً من مستوى القاعدة وذلك بسبب اغالقات الطرق  بعض الإلى ثانياً، صعوبة الوصول 

  . والحواجز العسكرية

الفترة التي تم إجراء هذه الدراسة فيها هي فترة تخضع لسياق سياسي واجتماعي مختلف عن الفترة التي  أن: ثالثاً

 تجنبه عن طريق تذكير والتخوف هنا هو من الخلط المستمر بين الفترتين، والذي حاولت. تستهدفها الدراسة

  .المبحوثات المستمر أثناء المقابلة عن الفترة المحددة والمستهدفة
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  الثالثالفصل  

  عرض وتحليل نتائج الدراسة

  

، عرض لنتائج القسم األول: يقوم هذا الفصل من الدراسة بعرض نتائج الدراسة، وذلك من خالل قسمين رئيسيين

  :من حيث، )القيادة، الوسط والقاعدة(لى المستويات الثالث الدراسة وتحليلها داخل كل مؤسسة وع

 اإلجرائيالتعريف و  والعالقة مع الحزب السياسي واألهداف، والفئات المستهدفة والحقوق،تحليل الرؤية ،أوالً 

  .العام للمواطنة لكل مؤسسة

، المجالين العام واإلستراتيجيةلية الحاجات العم(بناء على كل قضية ضمن اإلطار التحليلي تحليل النتائج ، ثانياً

  ). النساء والتمكيندوار ألواالجتماعيةالقيمة المادية والخاص، المساواة مقابل االختالف، الدولة، 

  .  خالصة عامة عن المؤسسة قيد التحليل مع ربطها باإلطار النظري التحليلي،ثالثاً

ناء على كل قضية ضمن اإلطار التحليلي، وإجراء الربط  باألربعة، عقد مقارنة عامة بين المؤسسات القسم الثاني

  .  1النظري مع األدبيات التي عالجت قضية المواطنة في كل مجال

  

   الدراسة وتحليلها داخل كل مؤسسةعرض نتائج:القسم األول  1.3

 

   للعمل االجتماعي المرأة لجاناتحاد  1.1.3

  ، الفئات المستهدفة، والحقوقألهدافاالرؤيا، العالقة مع الحزب السياسي،   أ.1.1.1.3

 للعمل االجتماعي كما عبرت عنها المشاركات من القيادة والوسط هي ديمقراطية المرأة لجانرؤية اتحاد  أن 

هناك ثمة التباس في هذه الرؤية عند  أن إالعلمانية وهي رؤية تتوافق مع حركة فتح والتي انبثق منها االتحاد، 

 إلىوقد يعود هذا االلتباس . رؤية االتحاد علمانية اشتراكية ماركسية أن إلىالتي اعتبرت المشاركة من القاعدة و

وبالتالي عدم درايتها   تعمل ضمن كوادر االتحاد،أنها حركة فتح على الرغم إلىعدم انتساب هذه المشاركة 

                                                 
 . االقتباسات عن المشارآات آانت إلى حد آبير بلغتهن آما وردت في المقابالت 1
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اآلالف من النساء أن ب) 1999( كمال إليه أشارتبالرؤية الخاصة بفتح وباالتحاد كمؤسسة منبثقة عنها، وهذا ما 

 جانب اتساع القاعدة مع عدم وجود إلىهذا .  األطر النسوية بسبب فتح باب العضوية للجميعإلىاستطعن االنتساب 

 أن. تكون عضوية رخوة، ونشاطاتها ذات طابع موسمي أن إلىأنظمة وقواعد تنظم العالقات بين الكوادر ما أدى 

 ضعف تثقيف هذه الكوادر برؤية حركة فتح وبرؤية  إلىاألحيانقادت في كثير من السمات المذكورة لهذا اإلطار 

حركة فتح لم ترتكز على أيديولوجيا واضحة في فكرها وتنظيمها بل على برنامج  أنكما .  االتحاد بشكل عام

جماهيرية ومنها  من كافة األطياف والتوجهات السياسة لها ولمؤسساتها الأفراد انتساب إلىوطني تحرري مما أدى 

 على مستوى االتحاد، تجعله هرمياًارتقاء العضو تنظيمياً و أن إلىي هذا الصدد فكما تجدر المالحظة . االتحاد

  . يتطابق من الرؤية والفكر الرسميأويقترب 

 عند الحديث عن العالقة مع حركة فتح في الفترة ما بينبين المشاركات  اًهناك تفاوت أن أيضاً ومن الواضح 

 أمااالتحاد مستقل عن حركة فتح مع وجود التنسيق معها،  أنإذ ترى المشاركة من القيادة . 1994-2000

  :االتحاد جزء من التنظيم مع وجود الخصوصية، وهو ما عبرت عنه بقولها أنالمشاركة من الوسط  ترى 

طقة من خالل ترشيح بعض  في لجنة المنأوالتدخل في تشكيلة الهيئة اإلدارية  األخوانممكن يحاولوا " 

  ".األسماء، واالتحاد جزء من التنظيم، لكن االتحاد له خصوصيته وله هيكليته

  

 صراعات مع حركة فتح، تشير المشاركة من القيادة أيهذا وفي الوقت الذي تنفي فيه المشاركة من الوسط وجود 

  :تعبر عن ذلك في السلطة ويء وجود خالفات مع فتح حول التعيينات والمناصب بعد مجإلى

هناك نساء  أن نسيوا ألنهمحصلت بيننا وبين فتح صراعات حول التعيينات عندما جاءت السلطة  "

  ".مناضالت

  

 الستفراد المستوى القيادي بالقرارات باألساسولعل هذا التفاوت في تحديد المشاركات للعالقة مع حركة فتح راجع 

، إذ قلما ما كانت المستويات األم ومن ضمنها العالقة مع الفصيل  لالتحاداألساسيةالتي تؤثر على التوجهات 
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الوسيطة والقاعدية داخل تجربة الحركات الفلسطينية، واالتحادات المنبثقة عنها، ذات تأثير يذكر في القضايا 

  .الجوهرية

  

 السياسية زاباألح ظهور توترات بين إلى موقف المشاركة من القيادة، حيث تشير )2002 (وتؤكد كتانة نزال

 إبعاد الكوادر النسائية عن المواقع القيادية المهمة التي وصلتها األحزابواألطر النسوية التابعة لها بسبب محاولة 

 السياسي التي لها اإلسالموقد زادت التوترات بعد صعود حركة . بعد سجن الكوادر القيادية من الرجال

تجد  أنص ادوار النساء، مما جعل األطر النسوية تشعر بالتهديد دون  فيما يخواالجتماعيةإيديولوجيتها السياسية 

وقد تكون هذه األسباب وراء استقاللية االتحاد . موقف مبدئي واضح إعالن حتى أودعماً من أحزابها السياسية 

بتغير أهدافه أجندة االتحاد تأثرت بالتأكيد  أن إلى إضافة. بأجندة اجتماعية خاصة به عن أجندة حركة فتح السياسة

   .  بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية

  

 اإلطار تغيرت بعد قدوم السلطة أهداف أن  ترىالمشاركة من القيادةفإن  اإلطار، أهداف فيما يخص أما

 إلى االجتماعية بالحركة الوطنية مع تفضيل للعمل الوطني على القضايا المرأة متعلقة بدمج أهدافالفلسطينية، من 

 جانب العمل الوطني والعمل على قوانين عادلة للنساء وتمكين النساء وتقويتهن، وهو ما إلى اجتماعية أهداف

  :عبرت عنه بقولها

 في العمل الوطني وتقوية النساء في كل القطاعات من ناحية المرأةانخراط ن االهدف قبل قدوم السلطة ك"

 بعد نشوء أما، االجتماعيةطني على القضايا التفضيل للعمل الون اصحية وثقافية ووطنية وتراثية وك

 بشكل موازي للعمل الوطني ولم يتم المرأة والقوانين وتمكين االجتماعية االهتمام بالقضايا أصبحالسلطة 

  "إهمال العمل الوطني

  

 هدافأ االتحاد قد تغيرت مع قدوم السلطة والتي تتمثل في أهداف أنالمشاركة من الوسط ال ترى  فإنوبالمقارنة 

  : النضالي، وهو ما عبرت عنه بقولهاالمرأة على دور كان الواجهة للتغطيةسياسية، فاالتحاد 
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 الفلسطينية، الواقع على المواطن الفلسطيني نتيجة المرأةأهدافه تنظيمية سياسية، كساتر لدور نضال " 

، ألننا لسنا مؤسسة سلوأو لم تتغير بعد األهداف، و 1967لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي المحتلة منذ 

  ".غير حكومية، إحنا مؤسسة تنظيمية لحركة فتح

  

االختالف في وجهات النظر بين المشاركة من القيادة والمشاركة من الوسط تحسمه نوعية البرامج التي تم  نإ

تحاد وأهدافه  جانب البيانات الواردة عن االإلى، 2000 حتى عام أوسلوتنفيذها في الفترة ما بعد توقيع اتفاقيات 

 أشارتحيث . من خالل منشوراته والصفحة االلكترونية الخاصة به والتي تتوافق مع رأي المشاركة من القيادة

 حصولها على حقوقها أجل، والنضال من المرأة االلتزام بقضايا تحرير إلىاالتحاد يهدف  أنهذه المنشورات 

 الفلسطينية المرأة رفع ثقافة ووعي إلى، كما يهدف األمومةحقوقها في  ضمانكاملة ومساواتها التامة بالرجل مع 

 المرأة جانب الضغط على صانعي القرار للمساهمة في سن قوانين تحمي إلىاقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وصحياً، 

 وحقوقها من خالل تطبيق برامج تنموية توعوية شاملة لتمكنها من الدفاع عن حقوقها وقضاياها وتطبيق برامج

 والفئات المهمشة ومواكبة التطورات العملية والمهنية والقانونية التي تواجه المرأةتنموية حقوقية للدفاع عن حقوق 

  . للتعريف والدفاع عن حقوقهاالمرأة

  

وقد يكون االختالف بين المشاركات ناتجاً عن وجود التفاوت داخل حركة فتح نفسها فيما يخص الرؤية نحو 

 يروج من باب التعبئة أو - فما زال البعض يعتقد،مهام التي تتناسب مع راهنية الظروفالدولة، وطبيعة ال

 أن التحرر الوطني على اعتبار أجلتستمر في العمل النضالي الوطني من  أنفتح ومنظماتها يجب  أن -السياسية

تستمر  أنذا السبب يجب  ال يقود إلنجاز مشروع الدولة المستقلة، ولهأوسلوما تم الحصول عليه بعد اتفاقيات 

   .حركة فتح في النضال حتى تحرير األرض

 اتفاقاً بين المشاركات على هذه الفئات، والتي تتمثل بجميع ات المستهدفة ببرامج االتحاد فإن فيما يخص الفئأما

  :النساء بكل فئاتهن وهو ما عبرت عنه المشاركة من الوسط كالتالي
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 فئة محددة، بشمل جميع النساء بجميع المواقع بكافة فئاتهن، يعني جميع النساء بكل فئاتهن، ما في" 

  ". أمية، فهو بهتم في النساء بكافة فئاتهنأو طالبة أوممكن تالقي معلمة، ممكن تالقي مهندسة 

  

  :وبما عبرت عنه المشاركة من القاعدة

  ".كل النساء وخصوصاً الفقيرات وطالبات المدارس والجامعات والمعاهد" 

  

 األمومةما يخص الحقوق التي عمل عليها االتحاد فقد تمثلت بالحقوق المتعلقة بالدور اإلنجابي من إجازات وفي

 مواقع صنع القرار والحق إلى جانب الحق بالتعليم والحقوق السياسية مثل الوصول إلىوساعة الرضاعة، 

 الخدمة المدنية وقانون إلزامية التعليم على تعديل القوانين مثل قانونمن أجل  االتحاد سعىهذا وقد . بالميراث

  :وقد عبرت المشاركة من القيادة عن هذه الحقوق بأن.  وقانون العقوباتاألسرةوقانون 

وقد عملنا على .  مواقع صنع القرارإلى أراه حق النساء في التوظيف ووصول النساء شيءأول  " 

 وساعة الرضاعة وعلى األمومةدنية وإجازة  مثل قانون الخدمة المالمرأةالحقوق من خالل طاقم شؤون 

  ".  وقانون العقوباتاألسرةحقوق التعليم وقانون الزاميته وعلى قانون 

  

  : المشاركة من القاعدة فقد عبرت عن هذه الحقوق بقولهاأما

  ".تكون عضو فعال في المجتمع أنحقها في التعليم، حقها في الميراث، حقها في  " 

  

 لحصول النساء على حقوقهن والمساواة تتمثل بالتعليم اآلليات أهم أن ،من المستويات الثالثوترى المشاركات هذا 

والتوعية والمشاركة في المجاالت المجتمعية، وتغيير جذري في المجتمع من خالل تغيير عقليات الناس من خالل 

 قادرة على القيادة، وقد أنها  جدارتها وتقنع الرجل علىالمرأةتثبت أن المناهج الدراسية والضغط النسوي، و

 القاعدة الشعبية والحركة النسوية كآلية فعالة أهمية على المشاركات من االتحاد مع تأكيد اآللياتترافقت هذه 

  . القرار السياسي من فوقوقد فضلت المشاركات هذه اآلليات على. للضغط والمطالبة بالحقوق
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  : اوقد عبرت المشاركة من القيادة عن هذا بقوله

 تغيير جذري في المجتمع من خالل المناهج وتغيير العقلية التي إلىحصول النساء على حقوقهن يحتاج "

. قضايا وحسابات سياسية بالحسبانيتعامل بها الناس، وإذا انتظرنا القرار السياسي فلن يأتي ألنه يضع 

  ".وبقدر ما تعمل النساء وتضغط يصبح هناك تغيير

  

  :وسط فقالت المشاركة من الأما 

 من الحصول على حقوقها وثانياً التوعية والمشاركة في كافة المرأة التي تمكن اآلليات أهمالتعليم من  " 

  ". يأتي التحرك من القاعدة ألنه هو اختيارهم بقناعتهم أنالمجاالت، و يجب 

  

  : المشاركة من القاعدة فقالتأما

 بأنها قادرة على اآلخرتعمل ما لها وما عليها وتقنع  جدارتها ويكون لها شخصيتها المرأةتثبت  أن " 

  ". من قرار القيادةأفضلالقاعدة والحركة النسوية تطالب بحقوق النساء أن و. القيادة

  

من حيث الفكر ومستوى التدخل وآليات  المشاركات من المستويات الثالثة يختلفن أن ،هناويمكن المالحظة 

 القيادة أكثر راديكالية من المشاركتين من الوسط والقاعدة، واللواتي يميل رأيهن التغيير، فيبدو موقف المشاركة من

  .الن يكون أكثر محافظةً

  

  الفلسطينيين على حقوقهم المرتبطة بحصول مشاكلالمفهوم المواطنة والتعريف اإلجرائي ل ب.1.1.1.3

 في المواطنة مفهوماً ين يرستويات الثالثالمشاركات من الم فإن االتحاد لقضية المواطنة، رؤية إلى وباالنتقال 

 مع األفراد بالدولة وعالقة األفرادمرتبطاً بالفرد، وبوجود حقوق لهذا الفرد، وباعتبار المواطنة مفهوماً ينظم عالقة 

 وجود واجبات على أهمية إلىهذا وتشير المشاركتين من القيادة والوسط . بعضهم البعض وعالقة الجنسين كذلك
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 ترافق الحصول على الحقوق بالقدرة على أهميةهناك  أن جانب الحقوق، وتضيف المشاركة من القاعدة ىإلالفرد 

  . ممارستها

  :وقد عبرت المشاركات من المستويات الثالث عن رؤيتهن للمواطنة بما يلي

  :أن إلىفأشارت المشاركة من القيادة 

نكون أن كون لنا كامل الحقوق والواجبات وي أننحن كاتحاد وكنساء فلسطينيات نرى بأنه المفروض  " 

 موجودة إنسانةتكون المواطنة من خالل الفرد كفرد، يعني أنا  أنموجودين في كل األطر، والمفروض 

يكون هناك كامل الحقوق  أن الثقافة، المفروض أو الدين أوفي هذا الوطن بعض النظر عن الجنس 

  " والواجبات 

  

  : المشاركة من الوسط فتقولأما

المواطنة هو فرد بوسط مجتمع يعيش فيه، بتحكمه أنظمة وقوانين، ما بدي احكي عادات وتقاليد، ألنه  " 

المفروض انه القانون هو اللي بيحكم هذه العالقات بين الفرد وبين المؤسسات التابعة للدولة والمجتمع 

احترام شعائره الدينية بغض يعيش بكرامة، بحرية و أنالمدني، له حقوقه وعليه واجبات، حق المواطن 

النظر عن الدين اللي بينتمي له، هذا الوطن ممكن يتلخص بمفهوم الدين هللا والوطن للجميع، ما في حد 

 جنسه، وبالتالي في أنظمة وقوانين تشرع هذه العالقة، في حقوق وفي واجبات، يعني لما أواختار دينه 

 أنوالمواطنة يجب . اتقي، مفترض إني أقوم بهاأنا أطالب بحقوقي يفترض في واجبات ملقاة على ع

  ".المواطنة تنظم العالقات بين الجنسين أنوالمفروض . تكون كمفهوم خاصة بالفرد

  

  :أنهاوالمشاركة من القاعدة تعرف المواطنة على 

يطالب في حقوقه كحقه في التعليم وحقه في ممارسة أن يعرف الشخص حقوقه، ما له وما عليه و أن " 

  ".تكون لديه القدرة على انتخاب من يستحقأن باالنتخاب، وحقه 
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، فتلخصها المشاركات، بأنها تتمثل بالمشاكل التي تعيق حصول الفلسطينيين على حقوق مواطنتهموفيما يتعلق 

ء العائلة، االنتما(بضعف أداء السلطة الفلسطينية في مجال العدالة بين المواطنين، إذ تسود العالقات الزبائنية 

على طريقة السلطة الفلسطينية في التعامل مع المواطنين، خاصة إزاء تجاهل القوانين ) السياسي، الو الءات

في كثير من والتشريعات وضعف سيادة القانون، وأدل على ذلك نظام التوظيف في مؤسسات السلطة الذي يقوم 

 جانب عدم تساوي الجميع أمام إلىذا ه. على الواسطة والمحسوبية عوضاً عن الجدارة واالستحقاقاألحيان 

هذا . ، والفساد وعدم االهتمام بالمشاكل الداخليةاألفرادالقانون، وعدم تساوي الحقوق والواجبات بين جميع 

 أما.  بين منطقة وأخرىالمرأة، ذكورية المجتمع وتفاوت الحصول على الحقوق وخصوصاً حقوق إلى باإلضافة

 يعانين من مجتمعية النظام، فمن الواضح أنهن ضحية لتمييز مركب، فمن ناحيةبالنسبة للنساء داخل مثل هذا

 سلطوية النظام السياسي وممارساته التمييزية التي يكن  ناحية سياسية يعانين من ومن.المجتمع وأبويتهذكورية 

  . المتضررات باعتبارهن األضعف في دائرة عالقات القوة داخل المجتمعأكثرالنساء وفقها 

  

  :هو ما عبرت عنه المشاركة من القيادة بأن و

 كانت قدرات  مهماًاًالواسطة تلعب دور في تسيير األمور، يعني القرابة تلعب دور أنالمشكلة  "

  ". بل بحق الرجل أيضاالمرأةالشخص، وهذا إجحاف ليس فقط بحق 

  

  : المشاركة من الوسط فتقولأما 

 كانت المفروض تكون وإال نظم وتشريعات، أو بشكل قانوني اعتقد انه لم يتم التعامل مع المواطنين " 

حقوق المواطنة بشكل موحد بين الجميع، كافة فئات المجتمع، ويفترض تكون متساوية في الحقوق 

 كبير، يعني مسئولوالواجبات بغض النظر عن دينه وعن وضعه االجتماعي وعن طبقته وعن كونه ابن 

 يتم التعامل معهم على وإنما من حقه الطبيعي، أكثر الزم نعطيه أو الزم نسكت عنهن ليس ألنه ابن فأل

تنظم حقوق المواطنة العالقة بين الجنسين بس بشكل  أنوالمفروض .  عائالتهم وتنظيماتهم وغيرهاأساس

 أكثريعني ما بدنا نكون مثاليين .  بشكل محدود وتتفاوت بين محافظة ومحافظةإالعملي هذا ال يحدث 
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 في محافظة من المحافظات للمرأة مجتمعنا مجتمع ذكوري، الوضع الذي يريد قبوله الرجل من الالزم،

نفس الحق ونفس الطلب، وذلك يعود للنشأة ن ا حتى لو كأخرىيرفضه الرجل في محافظة  أنممكن 

ع ألذكوري ابن البيئة، ما بقدر أقارن رام اهللا بالخليل، هناك الطاب اإلنسانوالبيئة التي تربى فيها الرجل، 

  ". موجود بنسبة عالية بالخليل وبرام اهللا النسبة اقل 

  

  :مشكلة المواطنة تتمثلأن هذا وتشير المشاركة من القاعدة ب

والمشكلة تتمثل بالفساد . ببعد الناس عن االهتمام في المشاكل الداخلية، واهتمامهم زاد في المادة " 

  ".ذه مشكلة تخص المواطن والقيادة، وهأكثروأصبح الناس يتجهون لالتجاه المادي 

  

 من يواجه مجموعة مواطنتهن حقوق  حصول النساء علىفإنوارتباطاً بهذه التحديات ذات الطبيعة العامة، 

. تتمثل في عدم وجود تشريعات لتنظيم عالقة النساء بالرجالفي أنها  المشاركات حيث أشارت .التحديات أيضاً

نسبة  أن إلى تشير أنها إاللقاعدة تفيد بعدم وجود مشاكل في مواطنة النساء، المشاركة من ا أنوعلى الرغم من 

  . مواقع اتخاذ القرار غير كافيةإلىوصول النساء 

  : وقد عبرت المشاركة من الوسط عن ذلك بأن

المواطنة لم تبنى على اعتبارات تشريعية ونظام يحدد عالقة النساء ن مواطنة النساء فيها مشكلة، أل "

  ". جالبالر

  

  : المشاركة من القاعدة فتقولأما

، شيء حد معين لكن ليس كل إلىال مشكلة في مواطنة النساء هن حققن فترة نجاح لهن ووصلن  " 

، يريدون عدد اكبر في المجلس التشريعي مثالً، في الوزارة، ال اعتقد أكثر مراكز إلىيريدون الوصول 

  " كافي اثنتينأوواحدة ن ا كإذاعدد الوزيرات  أن
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 وذلك في معرض حديثهن عن حقوق ،مواطنة النساءتحديين آخرين، فيما يخص حقوق هذا وتضيف المشاركات 

وتتمثل هاتين . النساء القانونية وحقوقهن بالممارسة، وأثناء مقارنة الحقوق التي يحصل عليها الرجال مقابل النساء

ل رسمي قانوني وال بشكل واقعي بالممارسة بصورة المشكلتين في عدم حصول النساء على حقوق مواطنتهن بشك

مواطنة الرجال  أنفي كذلك و.  هي بممارسة الحقوق التي حصلت عليها النساء قانونياًاألكبرالمشكلة أن كاملة، و

   ذلك من خالل ما أفادت بهيتضحو.  من النساءأكثرمختلفة عن مواطنة النساء، حيث يحصل الرجال على حقوق 

  :القيادة بأنالمشاركة من 

 ولم تحصل ، نسبة النساء للرجالإلى وظائف الدولة وانظري إلىمواطنة الرجال مختلفة، يعنى انظري  "

  ."النساء على مواقع صنع القرار

  

  : وما جاءت به المشاركة من الوسط بأن

نجد انه يوجد  ناآل واالنتخابات لغاية للمرأةحقوق النساء من ناحية قانونية ليست كاملة، يعني لو جينا  " 

، الكوتا لألقليات، والسبب أقلية الفلسطينية كتعداد المرأةيكون الترشيح ضمن كوتا، يعني  أنناس تطالب 

، يعني ممكن احصل أكثرو المشكلة بالممارسة .  الفلسطينيةالمرأةهو نتيجة للضعف الذي تعاني منه 

 فرصة لمزاولتها وبالتالي أعطى أنكاملة على حقوقي من ناحية التشريعات والقوانين، لكن من ناحية 

غياب ن  الفلسطينية، ألالمرأةو يمكن الرجال عندهم مشكلة بس بنسبة اقل من . تصبح حبر على ورق

  "التشريع واألنظمة غائب عن الجنسين

  

  : جانب ما قالته المشاركة من القاعدة بأنهإلىهذا 

 في المرأة الحقوق التي حصلت عليها هي دخول أكثرلم تحصل النساء على حقوق مواطنتهن كاملة،  " 

 أن.  لم يكن حتى في الدول العربيةشيءالمجلس التشريعي ودخولها في الوزارات وفي الحكومة، هذا 

 أن تريد والمرأة كثيرة، ألنهن لم يحققن شيئاً بعد، أشياءحصول النساء على حقوقهن الرسمية يساعد في 
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 ومواطنة النساء تختلف عن ، بالعمل، في حقوقه وفي واجباته،شيءتكون نصف الرجل، مساوية له بكل 

  "، ويجب تغيير القانوناألطفال والزواج والطالق وحضانة االجتماعيةالرجال في نواحي القضايا 

  

  القضايا النظرية التحليلية  2.1.1.3

  )مقدمة صغيرة(

  الحاجات العملية واإلستراتجية 1.2.1.1.3

يع التي يقوم بها االتحاد لتشمل ورشات توعية وتثقيف على مواضيع الحقوق والنوع تنوعت البرامج والمشار

 جانب المشاريع المدرة للدخل مثل التعاونيات البسيطة ورياض إلىاالجتماعي والعمل على تعديل القوانين، 

يتم قياسها قبل عملية ن اوقد جاء هذا التنويع في البرامج استجابة الحتياجات النساء في المواقع والتي ك. األطفال

  :أنوقد عبرت المشاركات عن ذلك من خالل المشاركة من القيادة والتي تقول . التخطيط والتنفيذ

 البرامج كانت التوعية والتثقيف والعمل على القوانين، وعملنا برامج مثل التعاونيات الصغيرة بعد أهم " 

توفر مؤهالت كافية إلدارة المشاريع وخصوصاً قدوم السلطة ولكن مع األسف لم تكن ناجحة بسبب عدم 

 مشروع ننوي أيوفي . أسعارها أغلى من السوقن في الريف وكذلك الفل عند عملية تسويق البضائع أل

  "يكون قياس الحتياجات النساء في المواقع ن اتنفيذه ك

  

  :ومن خالل ما جاءت به المشاركة من القاعدة بأن

، تدريب معلمات، مشاريع صغيرة في القرى مدرة للدخل األطفالض مشاريعنا تتلخص بتطوير ريا " 

تعتمد على نفسها، هذا هو مجال االتحاد وهو الدعم،  أنللنساء ممن هن من الطبقة المحتاجة للمساعدة، 

ونقوم بالمشاريع المدرة للدخل حتى تعتمد النساء على نفسها، ولكي تستقل مادياً ولكي تقوى شخصيتها 

  " على اتخاذ القرارات في حياتهاوتصبح قادرة
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، فقد صنفت المشاركة من القيادة برامج التوعية أيضاً تقييمات المشاركات لبرامج االتحاد، فجاءت متباينة أما

.  برامج ناجحة، في حين اعتبرت البرامج المدرة للدخل مثل التعاونيات البسيطة مشاريعاً فاشلةأنهاوالتثقيف على 

وقد يكون السبب في . البرامج المدرة للدخل كانت ناجحة أنالمشاركة من القاعدة تعتبر  أن وذلك على الرغم من

المشاركة من القيادة قد قيمت نجاح هذه المشاريع من الناحية المالية فقط، بينما قامت المشاركة من القاعدة أن ذلك ب

، على اعتبار  وربما تمكينهن وتقويتهنعبتقييم اثر هذه المشاريع على تطوير وضع النساء بشكل عام في المواق

هذا وقد عبرت المشاركة من القيادة عن .  على تواصل وتماس دائم مع المواقع التي يتم تنفيذ البرامج فيهاأنها

  :تقييمها لهذه المشاريع والبرامج بما يلي

ة بسبب عدم توفر عملنا برامج مثل التعاونيات الصغير بعد قدوم السلطة ولكن مع األسف لم تكن ناجح "

ن مؤهالت كافية إلدارة المشاريع وخصوصاً في الريف وكذلك الفشل عند عملية تسويق البضائع أل

  "أسعارها أغلى من السوق

  

برامج االتحاد توجهت لتحقيق نوعين من حاجات النوع االجتماعي، وهي الحاجات العملية  أنونالحظ هنا، 

 مثل برامج اإلستراتيجية، والحاجات األطفالالتعاونيات البسيطة ورياض والمتمثلة بالبرامج المدرة للدخل مثل 

  .التوعية والتثقيف والعمل على تعديل القوانين والتي تعمل على تغيير عالقات النوع في المجتمع

 

  المساواة مقابل االختالف 2.2.1.1.3

تتضمن المطالبة بالمساواة، مع وجود  أنالمطالبة بحقوق النساء يجب أن  بترى المشاركات من المستويات الثالث

ترى .  والمساواةفروقات بين المستويات التنظيمية الثالثة لمعنى هذه المساواة والمصدر الفكري للمطالبة بالحقوق

المساواة تتضمن المساواة مع الرجل في جميع النواحي، مع تركيز المشاركة أن المشاركات من القيادة والقاعدة ب

االستقالل والمواثيق الدولية  إعالنووثيقة  اإلنسانالمصدر الفكري للمطالبة بالحقوق هو حقوق  أن من القيادة على

  :، وقد تمثل هذا بقول المشاركة من القيادةالمرأةووثيقة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد 
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الوظائف  في شيء والرجل مناصفة في كل المرأةتكون بين أن هي المساواة في جميع النواحي و" 

واألجور واإلجازات وساعات العمل وكل القضايا المجتمعية، ومصدر المطالبة بهذه الحقوق هو حقوق 

  "المرأةاالستقالل والمواثيق الدولية ووثيقة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد  إعالنووثيقة  اإلنسان

  

 المساواة التي تفرضها األنظمة أنهاى  مفهوم المساواة عند المشاركة من الوسط فمختلف، حيث تراها علأما

النساء فئة واحدة وبالتالي  أن ال ترى أنها جانب إلى هذا .والقوانين وهي المساواة التي تكفلها الشرائع السماوية

، هذا وتتفق مع المشاركة من القاعدة في النساء في بلدان أخرى في فلسطين مثل المرأةتكون مساواة  أنترفض 

 وتعبر اإلسالميةوالشريعة  اإلنسانالفكري للمطالبة بالحقوق والمتمثل بالمعاهدات الدولية لحقوق نظرتها للمصدر 

  :عن ذلك بقولها

أنا اقبل  القرآنأنا كمواطنة مسلمة بطالب بحقوقي كاملة بما تكفله الشرائع السماوية ما يعطيني حقي  " 

رامة، الحق بالعمل بالمشاركة وفي اتخاذ به، يوجد لي حق في التعليم، حق في الحياة، في الحرية وك

القرار وبالتالي يوجد عندنا دستور وقانون سماوي، اعتقد انه قد ما تتطور القوانين البشرية، لن تصل 

، اإلسالميةوالشريعة  اإلنسانلدرجة تساوي هذا القانون، فالمصدر الفكري للمطالبة بالحقوق هو حقوق 

  ".أكون متساوية مع امرأة في بلد أخر وذلك بسبب اختالف الواقع نأالمساواة ال تشمل  أنمع مراعاة 

  

تكون رؤية االتحاد ديمقراطية علمانية، وهو ما عبرت عنه  أنوالسؤال المطروح هنا هو، كيف من الممكن 

المشاركة من الوسط والقيادة، وفي نفس الوقت تتم رؤية الحقوق من منطلق ديني ويتم النظر للمصدر الفكري 

يكون هذا قابالً للتطبيق في ظل وجود غير  أن؟ وكيف من الممكن اإلسالميةطالبة بالحقوق من خالل الشريعة للم

   غير المتدينات كعضوات في االتحاد وكمستهدفات منه؟أوالمسلمات 

  

ي كل فلسطين أن" : على هذا السؤال متمثلة باإلطار السياسي الفضفاض لحركة فتح والذي يقولاإلجابةقد تكون 

، مما فتح الباب أمام كوادر متعددة )206: 2الموسوعة الفلسطينية ".( ليس منظماً في تنظيم آخر هو من فتح
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ون  قد يكأو .الخلفيات واآلراء والفكر باالنضمام للحركة وبالتالي المشاركة في مؤسساتها الجماهيرية ومنها االتحاد

 اليسارية، حيث يتوحد أعضاء الحزب الواحد األحزابل  واضحة لحركة فتح مثناجماً عن عدم وجود أيديولوجية

وهناك عامل آخر يتعلق بالتغير في الخطاب الذي يقدمه العلمانيون في تبرير مواقفهم، . في الفكر وااليدولوجيا

 فكثيراً ما يستخدم العلمانيون مفردات الخطاب الديني اإلسالمي لتقوية مواقفهم لقناعتهم بقوة حضور هذه المفردات

  . حتى في خطاب علمانيين من أصول فكرية ماركسيةأيضاًلدى جمهور عريض من الناس، ونجد هذا 

  

ففي الوقت الذي . إجابات المشاركات من االتحاد تتنوع فإن، والمرأةوفيما يتعلق باالختالف البيولوجي بين الرجل 

 والمسؤوليات التي يقوم بها األدوار على االختالف البيولوجي ال يؤثر بأي شكل أنترى فيه المشاركة من القيادة 

، وهو ما عبرت عنه للمرأةاالختالف البيولوجي يتطلب حقوقاً خاصة  أن ترى وإنما، والمرأةكل من الرجل 

  :بقولها

النساء تستطيع  أناالختالف البيولوجي يتطلب حقوق خاصة، وال يحتم القيام بادوار مختلفة فأنا أرى  "

  ". ها مثل الرجلتقوم باألدوار مثل أن

  

 القيام المرأة التي ال تستطيع األعمالهناك وظائف ونوعية معينة من  أن تريانالمشاركة من الوسط والقاعدة  فإن

 هي العمل المنزلي ورعاية للمرأةالوظيفة الرئيسية  أنبها مثل أعمال البناء، وتضيف المشاركة من القاعدة 

وقد عبرت المشاركة من الوسط عن .  في أعمالها المنزليةالمرأة الرجل  ساعدإذا، وانه ال يوجد مشكلة األطفال

  :ذلك بقولها

في ادوار أنا ما بقدر اعملها كطبيعة جسمية وكقدرات مثل أعمال البناء، مو بس بدي مساواة، ألني  " 

بهذا الدور  غير مؤهلة هل أستطيع القيام أوبدي مساواة، بما يتالءم وإمكانياتي وقدراتي، هل أنا مؤهلة 

  "بكفاءة أم ال

  

  : المشاركة من القاعدة فقالتأما
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 جهد إلى بأدوار مختلفة، ألنه هناك أعمال ال تحتاج المرأةتقوم  أناالختالف البيولوجي يحتم  أنأكيد  "

 هي للمرأة، والوظيفة الرئيسية أكثرتبدع  أنوعضالت فهي ال تقوم بأعمال البناء، وفي المكاتب يمكن 

 الرجال ال أكثريساعد زوجته في البيت لكن  أن وممكن للرجل األطفالعمال البيت ورعاية القيام بأ

  "يفعلوا ذلك

  

 ضرورة حصول النساء على المساواة التامة بالرجل في جميع الحقوق ،وترى المشاركات من المستويات الثالث

 األمومةا يخص الحمل وإجازات ومنها التعليم والعمل والحقوق السياسية، مع الحصول على حقوق خاصة فيم

  :، وهو ما عبرت عنه المشاركة من القاعدة بقولهاأخرى حقوق أيوالرضاعة فقط وليس في 

 حسب المعدل وفي مجال أييفتح المجال للذكور ولإلناث بالمساواة في مجال التعليم  أنأنا بطلب  " 

يكون بالمؤسسة أن عات رضاعة والعمل حسب الكفاءة، وإذا كانت تشتغل يحق لها إجازة أمومة وسا

يكون هناك مساواة بالتعليم، يعني فتح المجال للذكور ولإلناث على  أنأنا بطلب " التي تعمل بها حضانة 

  ". قدم المساواة حسب المعدل، وفي مجال العمل حسب الكفاءة

  

  :وما عبرت عنه المشاركة من الوسط بقولها

شكل متساوي وحسب معدالتهم بياخذوا، أنا ما بدي بشكل غير يتقدم لفرص التعليم ب أنالجميع يجب  " 

 وتكون هي غير قادرة، مو إحنا بنطالب بالمساواة والزم يكون في كفاءة وفي قدرة، المرأةمباشر ادعم 

ادعم ن ا علشلإلناث أكثر اللي انت طرحتيه، أنا بعطي فرصة الشيءمع انه ممكن جهات بتقوم على هذا 

وبالنسبة لالنتخابات في .  بالتعليمللمرأةبس بعتقد في الوضع الواقع انه في فرص تمنح  في التعليم المرأة

هيك النساء الموجودات في ن ا، لماذا ال تخضع النتخابات، علشالمرأةالمجالس القروية لماذا يتم تعيين 

 فبظلوا المجالس القروية بكونوا غير قادرات على فرض حضورهم وفرض رأيهم، ألنه ما تم انتخابهم

  "اضعف والمجتمع غير مقتنع فيهم ألنه ما شارك في اختيارهم
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   الدولة  3.2.1.1.3

وجود دولة يعتبر مقوماً أساسياً من مقومات  أن ترى المشاركات من المستويات الثالثوفي الحديث عن الدولة، 

طنة كاملة، وذلك ما عبرت المواطنة وحق من حقوق المواطنين وانه بوجود االحتالل ال يمكن الحصول على موا

  :عنه المشاركة من القاعدة بقولها

 كثيرة أشياء عنك وسوف تتغير مسئولةوجود دولة هذا من حقوق الرجال والنساء والدولة ستكون " 

  "بوجودها، وبوجود االحتالل ال يمكن تحقيق مواطنة كاملة

  

 أصبحة أثر إيجابياً على مواطنة النساء، إذ نشوء السلطة الفلسطيني أن وترى المشاركات من المستويات الثالث

السلطة أسهمت في توفير  أنإليها للحصول على حقوقهن، كما أن يجدن أطر مؤسسية وقانونية يلج أنبوسع النساء 

وقد . فرص التعليم والعمل ألعداد كبيرة من النساء الفلسطينيات وأتاحت لهن الفرصة للوصول لمواقع صنع القرار

  :المشاركة من القيادة حيث قالت لسانيجابيات فيما ورد على تمثلت هذه اال

 المحاكم إلى، تقديم شكوى والوصول شيء أيالسلطة أثرت ايجابياً حيث أصبحنا نجد احد نلجأ ليه في  " 

وأصبح هناك توظيف ألعداد كبيرة من النساء ليس فقط في مؤسسات السلطة ولكن في المؤسسات التي 

طبيعي اثر وجود السلطة على " انه إلى أشارتوالمشاركة من الوسط التي ". لطةترافقت مع قدوم الس

  ".مواطنة النساء، مثالً صار في نساء مشاركات في مراكز صنع القرار

  

  :أنوالمشاركة من القاعدة التي قالت 

ل  لم يكن مفتوح بكللمرأةوجود السلطة اثر بشكل ايجابي على النساء فالسلطة فتحت مجال كبير  "

 شيء لحق التعليم وهذا المرأةالمجاالت، الحظي كل المؤسسات والوزارات حتى في التعليم، رجعت 

 االيجابيات أهمكبير وقد التحق معظمهم بالتعليم بعد الثالث إعدادي ليقدموا التوجيهي مع أوالدهن، ومن 

  " للمجلس التشريعي هذه خطوات ايجابيةالمرأةدخول 
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 للدور االيجابي لوجود السلطة الوطنية الفلسطينية يعود في بعض لمستويات الثالث المشاركات من اةرؤي نإ

جوانبه لإلجراءات التي قامت بها السلطة الفلسطينية وخاصة في سن مجموعة من القوانين لتنظيم العالقات بين 

 الحقوق أيضاً الىيعود  قد أو حصول النساء على مجموعة من الحقوق في ظل السلطة، إلىالمواطنين، مما أدى 

يعشن في فلسطين مثل ) األفرادحصلن عليها مثل باقي  ( الخدمات التي حصلت عليها النساء وذلك كونهن أفراداًأو

 باعتبار الرئيس "فتح" أنهاالمشاركات ينظرن للسلطة على  أن كما أن ذلك يعود جزئياً الى.  الصحةأوالتعليم 

) االتحاد( الفلسطينية هم من حركة فتح، وبالتالي هن يعتبرن أنفسهن واغلب صانعي القرار في السلطة الوطنية

 بسبب حصولهن على مجموعة من أوألنهن من اتحاد منبثق أصال عن فتح، ) السلطة(جزء من النظام القائم 

الحقوق واالمتيازات بسبب انتمائهن التحاد انبثق عن حركة فتح ويعمل بالتنسيق معها حالياً على الرغم من 

  .ستقالليتها

المشاركات من  فإنوأثره على النساء والرجال، ) المستقلة ذات السيادة الكاملة(هذا وفيما يتعلق بغياب الدولة 

وترى المشاركة من القيادة . غياب الدولة اثر سلبياً على مواطنة الرجال والنساء أن ين يرالمستويات الثالث

 من الرجال بسبب غياب القوانين، وقد تمثل ذلك بقول أكثر النساء تأثير غياب الدولة اثر سلبياً على أنوالوسط 

  :المشاركة من القيادة

  " من الرجل ألنه ما في قوانين تحميهاأكثر دائماً تتأثر والمرأة بشكل سلبي المرأةغياب الدولة اثر على  "

  

  : المشاركة من الوسطإليه أشارت وبما 

، فغياب مقومات الدولة اثر على الرجل متأثرة هي المرأةألنه ، أكثر المرأةاثر على الجهتين، لكن  " 

  ". ضرراًأكثر المرأة، لكن المرأةوعلى 

  

اثر غياب الدولة اثر على كل من الرجال والنساء بنفس الطريقة ونفس  أن المشاركة من القاعدة فترى أما 

  :وقد تمثل ذلك بقولها. الدرجة

  ".ء سواءغياب الدولة اثر على الرجال والنسا " 
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  المجال العام والخاص 4.2.1.1.3

المشاركات من المستويات  فإنوفيما يتعلق بحقوق المواطنة وانطباقها على كل من المجالين العام والخاص، 

  : ضرورة انطباقها على المجالين، وقد عبرت المشاركات عن ذلك بقول المشاركة من القيادةيرين الثالث

و المشاركة ".  وفي المجال العاماألسرةتكون كاملة داخل  أنلمواطنة يجب ال يمكن فصل المجالين، فا "

 األخرىالحياة الخاصة والعامة تكمل كل منها ن حقوق المواطنة في المجالين، أل" من القاعدة التي تقول، 

  ".في حياته الخاصة والعامة واحد اإلنسانن وذلك أل

  

 أنالمساواة يجب  أن المشاركات من المستويات الثالث ترىلخاص، فوفيما يتعلق بالمساواة في المجالين العام وا

تكون في المجالين، مع اختالف بين المشاركات حول، أوالً، نوعية المساواة والتي تمثلت بقول المشاركة من 

  :الوسط

تكون في كال المجالين ولكن في الوظائف واألدوار التي تتناسب مع بيولوجية  أنالمساواة يجب  " 

  ".مرأةال

  

  :تبدأ، والتي تمثلت بما قالته المشاركة من القيادة أن المجالين يجب أي وثانياً، حول في 

  ". المجال العامإلى بين البنت والولد، ومن ثم تلقائياً تنتقل األسرةتبدأ أوال من  أنالمساواة يجب  "

  

 أن إال، وأنظمتهان خالل قوانينها هذا وتتفق مستويات االتحاد على ضرورة تدخل الدولة في المجال العام م

تدخل  أنالفروقات قد ظهرت عند الحديث عن التدخل في المجال الخاص، حيث اعتبرت المشاركة من القيادة 

  : لتدخل الدولة والذي تمثل بقولهاأنفسهميكون مشروطاً بطلب المواطنين  أنالدولة يجب 

 حماية المواطنين، أجلن خالل فرض القانون من تتدخل الدولة في المجال العام وهذا م أنالمفروض  "

تتدخل  أنتتدخل الدولة في كثير من القضايا في المجال الخاص مثل الميراث وهنا يجب  أنويجب 
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تذهب هي وتطالب بحقها في المجال  أن تقدم المواطن بشكوى، فالمرأة كمواطنة يجب إذاالدولة 

  ".الخاص

تتدخل في كال المجالين من خالل القوانين، وقد تمثل ذلك  أنولة يجب الد أن المشاركة من الوسط فترى أما 

  :بقولها

تقوم الدولة أن الدولة بتدخل في المجال العام والخاص، الزم يكون في رقابة على تنفيذ القوانين و " 

  ". بتنفيذ القوانين

  

 في أما في حاالت العنف، إال تتدخل في المجال الخاص أنالدولة ال يجب  أنهذا وترى المشاركة من القاعدة 

 هنا المرأة، فال يحق للدولة التدخل ويكون دور للمرأةوخصوصاً ) التعليم والعمل(من الحقوق  الحرمانحاالت 

  : من حرمها من حقها باسترجاعه، وقد تمثل ذلك بقول هذه المشاركةإقناع

الدولة ليس لها دخل فيه وذلك ن  المجال الخاص فيبقى خاص ألأماالدولة تتدخل في المجال العام،   " 

 يوجد العنف حيث في حاالت إال بعيداً عن مسؤولية السلطة، أوالدها عن تربية المسئولة هي األمن أل

جهات لها االختصاص في التدخل مثل المحكمة والشرطة لحلها، وعندما تكون الحياة طبيعية بين الرجل 

 بالتدخل، ألحد منعها زوجها ال يحق إذالتعلم والشغل، ولكن  الحق باللمرأةهذا و .  ال يوجد تدخلوالمرأة

  " تستطيعأسلوب بأي إقناعهوعليها 

  

   النساءألدوار واالجتماعية القيمة المادية 5.2.1.1.3

قيمة  أن يي القيادة والقاعدة،مستوفترى المشاركات من ،  النساءألدوار واالجتماعيةالقيمة المادية وفيما يخص 

النساء داخل المنزل أن تساوي قيمة عملهن المأجور خارج المنزل و) بدون اجر(خل المنزل عمل النساء دا

  :يحصلن على نفس الحقوق، وقد عبرت المشاركة من القاعدة عن ذلك بقولها أنوخارجه يجب 

 وتحافظ على بيتها لها نفس قيمة التي تعمل بأجر، و أوالدهانعم تتساوى قيمة عملهما، فالتي تربي  "

  "يحصلن على نفس الحقوق أننساء اللواتي يشتغلن خارج المنزل وداخله يجب ال
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، )المأجور(قيمة عمل النساء داخل المنزل اكبر من قيمة عملهن خارجه  أن إلى المشاركة من الوسط فتشير أما

 بعين األخذ  في البيت اكبر من التي تقع على عاتقها خارجه، معالمرأة التي تقع على عاتق األعباءن وذلك أل

، وقد عبرت عن ذلك األطفالاالعتبار ساعات العمل غير المحدودة التي تقضيها في العمل المنزلي ورعاية 

  :بقولها

 اللي بالبيت هي المرأة أما للياء، األلفالموظفة اللي بتشتغل في مصنع هي بعمل محدود معروف من  " 

 من أكثر بواجبات المنزل بتطلع على الحقل يعني  بتقومأطفالبتقوم بأكثر من عمل بنفس الوقت، بتربي 

  ". من وقتبأكثرمهمة بتقوم فيها 

  

تنطبق على النساء العامالت بأجر أوالً ومن ثم  أنحقوق المواطنة يجب  أن وعلى الرغم من ذلك فإنها ترى 

  :ذلك بان العاملة سوف تمارس هذه الحقوق وتفيد غيرها، وقد عبرت عن المرأةن ربات البيوت وذلك أل

 المرأةن ، ثم ربات البيوت، ألأوالتطبق على النساء العامالت باجر  أنحقوق مواطنة النساء يجب  " 

مغلق واللي استفادته بظل ممكن انه تحكيه  مكان غير العاملة في أما لغيرها، استفادتهالعاملة متنقلة، اللي 

 انه ال تمارسها علمياً، إاللي حصلت عليها، باجتماعات القهوة الصباحية مع جاراته وتنقل المعلومات ال

  "من يمارسها عملياً هي التي تعمل

  

  التمكين 6.2.1.1.3

 االتحاد فقد تضمن توعية النساء بالقوانين والحقوق والواجبات  المشاركات منوبالنسبة لمفهوم التمكين عند

 على المرأةاسة، كما وتضمن حصول  ومشاركتهن السيواالجتماعيةوتضمن حصول النساء على حقوقهن السياسية 

وقد عبرت المشاركة من القيادة .  قوية وواعية في مواجهة المجتمعالمرأةتكون أن التعليم وعلى فرص العمل، و

  :عن ذلك بقولها
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هو توعية النساء بالقضايا والقوانين والحقوق والواجبات والمشاركة في العمليات االنتخابية والحصول  "

ال تكون ضعيفة منطوية ولكن  أن" والمشاركة من القاعدة بقولها ". واالجتماعيةياسية على الحقوق الس

تدرس وتعمل وتشتغل وتعرف حقوقها وواجباتها وصورتها تقوى وتعرف كيف تواجه المجتمع وتعرف 

  "يخدعها أن وال يستطيع احد شيءكل 

  

   للعمل االجتماعيالمرأة لجانخالصة عامة حول اتحاد  3.1.1.3

 بالنهوض بوضع األهداف االتحاد ورؤيته وفكره مع حقوق النساء التي يعمل عليها، حيث تمثلت أهدافناسق تت

 مدنية علمانية، كما وتمثلت الحقوق أسس وتوعية النساء بحقوقهن والضغط باتجاه تعديل القوانين على المرأة

عليم والعمل والحقوق السياسية وحقوق وحقوق الت)  وساعات الرضاعةاألمومة إجازات (اإلنجابيبحقوق الدور 

  .الميراث

  

 المواطنة مفهوماً خاصاً بالفرد، ويتضمن ناالتحاد يعتبر المشاركات من فإنوفيما يخص مفهوم المواطنة العام، 

 مع بعضهم وعالقة الجنسين واألفراد بالدولة األفرادالمواطنة تنظم عالقة أن كما و. حصول الفرد على حقوق

 جانب الحقوق، والى ضرورة إلى األفراد وجود واجبات على إلى من بعض المشاركات إشارةود مع وج. كذلك

  .تترافق عملية الحصول على الحقوق بالقدرة على ممارستها أن

االتحاد عن المفهوم الضيق للمواطنة من المنظور الليبرالي والذي يعتبر المشاركات من خرج ت وبهذا التعريف 

 على مكانة الفرد وحصوله على حقوقه الرسمية، كما لم تهتم بتقوية وتمكين الفرد من ألساسباالمواطنة مرتكزة 

) 1998(ويقترب بشكل كبير من المنظور النسوي للمواطنة والذي تتبناه فويت . ممارسة هذه الحقوق بشكل واقعي

أن قوق والواجبات للفرد، و على الفرد، الذي له مجموعة من الحأساسا مرتكزة أنهاوالذي ينظر للمواطنة على 

 بالمجتمع، كما وتنظم عالقة الجنسين مع بعضهما وليس اآلخرين وباألفرادالمواطنة كمفهوم تنظم عالقته بالدولة 

 وممارسة قانونيةالمواطنة عبارة عن مكانة أن ب) 2003(كما ويتوافق مع ما تراه مقدم . فقط عالقة الفرد بالدولة

  .ية والسياسية والمدناالجتماعيةللحقوق 
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 بالنسبة للبرامج التي عمل عليها االتحاد ارتباطاً بأهدافه، قد عملت على تحقيق نوعين من حاجات النوع أما

أوالً، حاجات النوع االجتماعي العملية، والتي تمثلت ببرامج مثل التعاونيات البسيطة ورياض : االجتماعي وهي

  .األطفال

تلك االحتياجات التي تعرفها النساء ضمن " أنهاع االجتماعي العملية على حاجات النو) 1993(وقد عرفت موزر 

وهذه البرامج لم تعمل على تحدي تقسيم العمل المبني على النوع . " المقبولة في المجتمعاالجتماعية أدوارها

 وهي مواقعهني وقد كانت استجابة لحاجات آنية أدركتها النساء ف.  الدوني في المجتمعالمرأة وضع أواالجتماعي 

  .  المعيشيةأوضاعهنتوفير دخل لتحسين 

، والتي تمثلت ببرامج مثل ورشات التوعية والتثقيف بالحقوق، والنوع اإلستراتيجيةثانياً، حاجات النوع االجتماعي 

  . االجتماعي، وبرامج لتعديل القوانين  وحقوق العمل

جات التي تعرفها النساء بسبب موقعهن الدوني نسبة  االحتيا "أنهاهذه الحاجات على ) 1993(وقد عرفت موزر 

وقد عملت هذه البرامج على تحدي تقسيم العمل وعالقات ".  آخرإلىللرجال في مجتمعهن، وهي تختلف من سياق 

القوة والسيطرة بناء على النوع والمتمثلة بالقوانين ووعي النساء لكثير من حقوقهن ومواجهة العنف الممارس 

  . بين النساء والرجالباألجورلعمل على تغيير القوانين التي ال تشمل المساواة ضدهن، وعلى ا

  

 من مقومات المواطنة وحق من حقوق أساسيالدولة مقوم  أن  المشاركات من المستويات الثالثعتبرتهذا و

تحاد هنا مع  اال المشاركات منتوافقتو. المواطنين، وانه بوجود االحتالل ال يمكن الحصول على مواطنة كاملة

 والنظريات النسوية التي اعتبرت باألفرادالنظريات الكالسيكية التي تعتبر المواطنة عبارة عن عالقات الدولة 

  .  عالقات الدولة بالمواطنين وعالقات المواطنين ببعضهمأنهاالمواطنة على 

  

لسطينية مجموعة من االيجابيات، االتحاد يرى لوجود السلطة الوطنية الف  المشاركات منأن هذا وعلى الرغم من 

 وفرت أنهاحيث يرى فيها ملجأ للنساء لتقديم الشكاوي حول انتهاك حقوقهن من خالل القضاء والمحاكم وفي 
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 المتعلقة مشاكلال إلى وباإلشارة انه إال.  وصول النساء لمواقع اتخاذ القرارإلى وأدتفرص عمل وتعليم للنساء 

المتعلقة بحصول النساء على حقوق مشاكل البشكل عام في فلسطين واطنتهم بحصول المواطنين على حقوق مو

، عدم عدالة السلطة أهمها بشكل خاص، ظهرت مجموعة من السلبيات والمتعلقة بوجود السلطة ومن مواطنتهن

اجبات، كما  القانون وال يوجد تساوي في الحقوق والوأمام األفرادبالتعامل مع المواطنين، وانه ال يوجد تساوي بين 

وتلعب الواسطة والمحسوبية دوراً كبيراً في الحصول على الوظائف وال يتم التعامل مع المواطنين من خالل 

 المادية على حساب باألمور جانب الفساد في السلطة واالهتمام إلى العائالت والتنظيمات، هذا وإنماالقوانين 

ن مشاكل تتمثل في عدم وجود تشريعات لتنظيم عالقة النساء مواطنة النساء تعاني م أنالمشاكل الداخلية ، كما 

 مواقع صنع القرار غير كافية، كما لم تحصل النساء على حقوق مواطنتهن إلىنسبة وصول النساء أن والرجال، و

 من أفضل جانب حصول الرجال على حقوق قانونية وبالممارسة بشكل إلى بالممارسة بشكل كامل، أوالقانونية 

  .النساء

  

، تدخل الدولة في المجال العام من خالل قوانين تنظيمية للعالقات  المشاركات من المستويات الثالثرىتهذا و

 وجود مشكلة في عدم وجود تشريعات إلى المشاركات إشارةوعلى الرغم من .  ضرورياًأمراوحمائية للحقوق 

 كل من المجالين العام والخاص وعلى لتنظيم عالقة النساء بالرجال، وضرورة انطباق حقوق المواطنة على

تدخل الدولة في المجال  أن إلى أشرنبعض المشاركات  أن إاليكون هناك مساواة في كال المجالين،  أنضرورة 

 في حاالت العنف المنزلي أو لهذا التدخل أنفسهنالمواطنات /يكون مشروطاً بطلب المواطنين أنالخاص يجب 

 أو من حقها بالتعليم المرأة كحرمانمن الحقوق،  الحرمان التدخل في حاالت دون غيرها، حيث ال يحق للدولة

  .العمل

 هذه لدور الدولة وللفصل بين المجالين العام والخاص تعتبر اقرب للمنهج الليبرالي والقائم المشاركاترؤية  أن

الخاص للعائلة حيث ال يسمح  والمجال -حيث يعتبر تدخل الدولة مسموحاً–على التمييز الواضح بين المجال العام 

 أفكارهالعائلة يستطيع التصرف بناء على /الفرد في المجال الخاص أن، والذي يعتبر )1997ليستر (بتدخل الدولة 

يحصل المواطنون  أن القوانين ويجب إتباع في المجال العام فإنه يجب أماالشخصية وبما يراه مناسباً لحياة جيدة، 
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يكون هناك عدالة ولكن في  أن جانب انه يجب إلى القانون، أمامتم معاملتهم بمساواة يأن على حقوق متساوية و

  ).1998فويت (المجال العام 

  

 بالحقوق من منطلق المساواة التامة مع المشاركات من المستويات الثالث يطالبن فإن فيما يخص المساواة، أما

تات في المصدر الفكري للمطالبة بالحقوق بشكل عام الرجل، على الرغم من التفاوتات في تعريفها ومن التفاو

  .والمساواة بشكل خاص

وقد تعود هذه التفاوتات إلى أن االتحاد منبثق أصال عن حركة فتح والتي تتميز بفكر وطني فضفاض، وعدم وجود 

مطالبة بمساواة  ولكن الرؤية العامة للمساواة تتمثل في ال.أيديولوجية واضحة تشكل مصدراً فكرياً لجميع أعضائه

تامة بالرجل في حقوق التعليم والعمل والسياسة مع ضرورة المطالبة بحقوق خاصة فيما يخص القضايا المتعلقة 

ثر االختالف البيولوجي وامتداده أهذا وتتفاوت مستويات االتحاد في تقدير . بالحمل والوالدة فقط دون سواها

النساء أن  واالجتماعية ادوار أيةفات البيولوجية ال تؤثر على االختال أن االجتماعي، فمنهن من تقول لألدوار

يكون مبنياً على النوع االجتماعي،  أنتقسيم العمل ال يجب أن  التي يقوم بها الرجل واألدواريستطعن القيام بكل 

أن  وجتماعيةاال األدوار ببعض الوظائف ويمتد ليشمل المرأةاالختالف البيولوجي يؤثر على قيام  أنوغيرها تقول 

  .األطفال ورعاية األمومة هو للمرأةالدور الرئيسي 

المعاملة الخاصة /الحمائية/قسم يتبع منهج االختالف:  قسمينإلى االتحاد  المشاركات مننقسماوت توبهذا التف

difference/protectionist/special treatment)( اختالفات  أن اعتبار أهمية، حيث يقوم هذا المنهج على

يحملن، فقط النساء  أنالنساء وحدهن ممكن ن فعلى سبيل المثال، أل. لنوع تحقق المساواة الفعلية المادية للنساءا

 بإعطاءيقوم القانون  أنويقترح هذا المنهج . تتم معاملتهن معاملة خاصة كنتيجة لوظيفتهن اإلنجابية أنيجب 

 االختالفات المبنية إلىالفات البيولوجية فإنه يجعلها تمتد  االختبإدراكهوهو .  المعاملة الخاصة للنساءأوالحماية 

). 2000ريل وكوندا . (اجتماعياً ويشرعن الصور النمطية للنوع االجتماعي التي تبقي النساء مضطهدات

  ).2000ماكينون في ريل وكوندا (يقيس النساء بناء على نقص تشابههن بالرجال /ويقيم
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   الفعليةأوعلى منهج المساواة المادية  القسم الثاني، والذي يرتكز أما

)substantive equality.( والذي يدرك االختالفات البيولوجية بين النساء والرجال وفي نفس الوقت يهدم 

 يزود النساء الوهذا المنهج . عالقات القوة في االختالفات المبنية اجتماعياً والمشتقة من هذه االختالفات البيولوجية

 اعتداء على أوسبب دورهن ووظيفتهن اإلنجابية، ولكن يزودهن بالحماية الخاصة بدون خرق بحماية خاصة ب

 الحامل في إجازة المرأةفالمساواة ضمن هذا المنهج، تتطلب قانون يحمي حق . األخرىممارستهن لحقوقهن 

فرصها في الترقية  أو واستثناءات من أنواع محددة من العمل وفي نفس الوقت ال يجعلها تخسر عملها األمومة

 صور نمطية أيوالقانون بالتالي يدرك االختالفات البيولوجية بين الجنسين ولكن يوقف .  كنتيجة للمعاملة الخاصة

  ).2000ريل وكوندا ( تمييز ضد النساء إلىمبنية اجتماعياً والتي ستقود 

  

 أن والمشاركة في المجاالت المجتمعية، كما  للمطالبة بالحقوق والمساواة بالتعليم والتوعيةاآلليات أهمهذا وتتمثل 

 التي تتطلع اآلليات أهم والثقافية القيمية القائمة على التمييز تعتبر من االجتماعية خلخلة تدريجية في البنى إحداث

 إلى قائم على المساواة، وذلك خالل المناهج الدراسية والضغط النسوي، هذا لمجتمعالنساء إلحداثها للوصول 

 تتوافق اآللياتهذه  أن. فضيل التحرك والضغط النسوي من القاعدة الشعبية على اتخاذ قرار سياسي وحدهجانب ت

 من أي وحده لم يزل أسفل إلى أعلىتدخل الدولة من  أنوالتي تقول ) 1993(بشكل كبير ما مع جاءت به موزر 

  . عدم المساواة في النوع االجتماعي على مدى التاريخأسباب

  

 قيمة متساوية ين يرالمشاركات من المستويات الثالث فإن  النساءألدوار واالجتماعيةالقيمة المادية يخص  فيما أما

هناك ضرورة  أنويرى ) المأجور(مع عمل النساء خارج المنزل ) غير المأجور(لعمل النساء داخل المنزل 

  .النطباق حقوق المواطنة على النساء داخل المنزل وخارجه

 بكافة مستوياته لما إدراكه لقيمة عمل النساء، لهو مؤشر مهم على اركات من المستويات الثالثلمش ا إدراكأن

 ومسؤوليات األطفال إنجاب، والذي يتضمن اإلنجابيأوالً، العمل : والذي يتضمن" الدور الثالثي"تسميه النسويات 

ومن القضايا المهمة المتعلقة بالعمل . ة والحفاظ على القوى العاملإنتاج المنزلية التي تضمن واألعمالالرعاية 
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، فإنه يعتبر "طبيعياً"هذا العمل يعتبر عمالً ن فأل.  هي قضية الحد الذي يكون فيه هذا العمل مرئياً ومقدراًاإلنجابي

 حد ما عمالً غير حقيقي وبالتالي غير مرئي، فليس لهذا العمل وقت بداية ووقت نهاية وليس هناك فصل بين إلى

 للقيم اإلدراكنقص أن و.  من الرجالأطولوفي معظم المجتمعات تعمل النساء ساعات . وقت الفراغالعمل و

 فصالً بين العمل المأجور والذي يحمل قيمة تبادلية وبين العمل المنزلي غير أنتج اإلنجابياالقتصادية للعمل 

، وهو العمل الذي تقوم اإلنتاجينياً، العمل وثا. االستخدام وليس له قيمة تبادلية/المأجور والذي له قيمة االستعمال

المزارع /المؤسسات/األعمال في أو غير الرسمي أوبه النساء والرجال مقابل اجر مادي وذلك في القطاع الرسمي 

 على المرأة، ويتألف هذا العمل من النشاطات التي تقوم بها ) المجتمعإدارة( وثالثاً، العمل المجتمعي.. العائلية

 تأمين المصادر لالستهالك الجماعي مثل أجلويكون هذا العمل من . اإلنجابيمجتمع وكامتداد لدورهن مستوى ال

 أوقات ويتم القيام به في األجروهذا العمل عبارة عن عمل تطوعي غير مدفوع . الماء والرعاية الصحية والتعليم

  ). 1993موزر (الفراغ 

  

 على توعية النساء بالقوانين وبالحقوق اً مفهوماً للتمكين قائمني يتبنالمشاركات فإنوفيما يتعلق بالتمكين، 

 بما تتضمنه من مشاركة سياسية، وحصول النساء واالجتماعيةوالواجبات، وحصول النساء على حقوقهن السياسية 

اسة  للتمكين يتوافق بشكل كبير مع نتائج الدرالمشاركات من االتحادمفهوم  أن. على فرصهن في التعليم والعمل

 في السياق الفلسطيني المرأةتمكين  أنجامعة بيرزيت، والتي تبين من خاللها /المرأة معهد دراسات أجراهاالتي 

 ين يتبنالمشاركات من االتحادف). 2003 نحلة، كتاب، تراكي أبو(  واسع ومرن من المعانيإطاريستخدم في 

 وهو عبارة عن تمكين فردي من خالل التوعية والتثقيف  على التمكين القانوني واالجتماعي،اًمفهوماً للتمكين قائم

  . تغيير القوانين وبالتالي التغير البنيوي في المجتمعإلىوتمكين جماعي، يهدف 
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   اتحاد العمل النسوي2.1.3

  ، الفئات المستهدفة، والحقوقاألهدافالرؤيا، العالقة مع الحزب السياسي، أ .1.2.1.3

 أن المشاركات أشارت كما عبرت عنها المشاركات هي ديمقراطية علمانية، كما وقد رؤية اتحاد العمل النسوي أن

  : الخاص المستقلة عن فدا، وهو ما عبرت عنه المشاركة من القيادة بقولهاأجندتهااالتحاد مؤسسة لها 

ارة عن االتحاد عب"والمشاركة من الوسط بقولها، "  السياسية لفدااألجندة النسوية منفصلة عن أجندتنا "

  ". الخاصةأجندتهامؤسسة مستقلة عن فدا لها 

فدا ال تتدخل ببرامج االتحاد أن االتحاد يدعم توجهات فدا و أن وقد ترافق هذا مع تأكيد المشاركة من القاعدة 

  :بقولها

االتحاد من أن كل جمعية تابعة لالتحاد لها برنامج خاص بها، ون  تدخل في التفاصيل ألأيلم يحصل  "

 في فدا، والمسألة هنا أعضاءيكونوا أن  االتحاد بأعضاء فدا، وهو يدعم توجهات فدا لكنه ال يلزم إبداع

  ". االتحادألعضاءاختيارية 

 المشاركات عن العالقة بالحزب مع ما جاء في منشورات الحزب نفسه وفي صفحته أوردته ويتوافق مع 

 تصوغ لوائح داخلية خاصة - ومنها اتحاد العمل النسوي-المنظمات الجماهيرية الديمقراطية أنااللكترونية حول 

بها تنظم عالقاتها الداخلية وتكفل هذه اللوائح ممارسة الديمقراطية الكاملة في حياتها الداخلية وانتخاب هيئاتها 

  . المختلفة

. تطويرها مهنياً في كثير من المجاالت، والمرأة المشاركات بتطوير عمل إليها أشارت االتحاد كما أهدافوتتمثل 

  :وهو ما عبرت عنه المشاركة من القيادة بقولها

  "المرأةالهدف هو تطوير وضع  " 
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  :والمشاركة من الوسط

 إلى إضافةتستطيع توفير حقوق لها وتطويرها ووصولها لعمل، أن  فلسطينية وامرأةتصل لكل  أنهي  " 

  ". التوعية

  

سسة العمل النسوي لالتحاد، وهو ما أ االحتالل ومإنهاء أجل  جانب بناء مؤسسات السلطة والنضال منإلىهذا 

  :عبرت عنه المشاركة من القاعدة بقولها

بناء مؤسسات السلطة والنضال ضد االحتالل ومأسسة العمل النسوي لالتحاد من خالل مؤسسات االتحاد "

  ". التي تنتشر في المدن الفلسطينية

  

 التي وردت في منشورات االتحاد وفي صفحته األهداف مع  يتوافقأهدافما طرحته المشاركات من  أن

  . االلكترونية مع انه ال يشملها جميعها

 ديمقراطية أسس االتحاد تجسيداً لمرحلة جديدة وهي مرحلة بناء الدولة والمؤسسات على أهدافويمكن اعتبار 

 الوطنية في ضوء األجندة على يةاالجتماع األجندةقائمة على مبدأ المساواة في المجتمع الفلسطيني، وتغليب 

حيث تتناسب .  من خالل طرح برنامج نسوي يتناسب مع طبيعة الوضع الجديداإلسرائيلييناتفاقيات السالم مع 

 والقائمة على تطوير - الذي انبثق عن االنقسام في الجبهة الديمقراطية-  مع الرؤية الجديدة لحزب فدا األهدافهذه 

ي والجماهيري وأساليب نضاله السياسي والجماهيري استجابة للحاجة التي أملتها أطره وأشكال عمله التنظيم

  .مرحلة ما بعد مؤتمر مدريد

   

  :هذا ويستهدف االتحاد النساء بكافة فئاتهن وخصوصاً الشابات وهو ما عبرت عنه المشاركة من القيادة بقولها

  ".لشاباتنحن نعمل مع مختلف الفئات العمرية والقطاعية وخصوصاً ا " 

  

  : والمشاركة من الوسط بقولها
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  ". المدينةأو امرأة في الريف أينحن عندنا جميع الفئات ككل،  " 

  

 التأثير في ةلهن قون  والمثقفات ألاألكاديمياتعلى ن اتركيز االتحاد ك أن المشاركة من القاعدة فترى أما 

  :مؤسساتهن ومجتمعهن وهو ما عبرت عنه بقولها

 قادرات على التأثير في مؤسساتهم ألنهن والمثقفات األكاديمياتعلى ن ا في برامجنا ككبراألالتركيز   "

  ".وفي مجتمعهم المحيط

  

التركيز من خالل  أن إال المشاركات حول الفئات المستهدفة، أوردتهالمنشورات الخاصة باالتحاد تؤكد ما  أن

 والمثقفات بشكل األكاديمياتختلفة من النساء وليس على فئات من ا هذه المنشورات كإليها أشارتالبرامج التي 

 إضافة المشاركة من القاعدة، فاستهدف االتحاد ببرامجه النساء الفقيرات، وفي الريف، إليه أشارت كما أساسي

  .للنساء المثقفات والمتعلمات

  

ت من المستويات  حصول النساء على مجموعة من الحقوق، والتي اعتبرت المشاركاإلىهذا وقد سعى االتحاد 

، بالمرأةوالمواثيق والمعاهدات الدولية والمعاهدات الدولية الخاصة  اإلنسانمصدرها الفكري هو حقوق  أنالثالث 

 هذه الحقوق، الحق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء والحق بالتعليم والعمل، وقد تمثل هذا أهمومن 

 مساواتها بالحقوق، وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء وحقها وأهمية المرأة رفع وعي" بقول المشاركة من القيادة 

 جانب الحق بالميراث وحقوق الزواج والحقوق السياسية إلىهذا ". بكل فرص الحياة والتعليم وحقوق النساء بالعمل

  :من الوسط مواقع صنع القرار، وقد تمثل هذا بقول المشاركة إلىمثل الحق باالنتخاب والحق بالوصول 

  ".  المناصب إلىالحقوق في التعليم والميراث والزواج واالنتخاب والوصول   " 

  

االجتماعي، وقد عبرت المشاركة من القاعدة  وبالضمان اإلنجابية الحق بالطالق والحق بالصحة إلى باإلضافةهذا 

  :عن ذلك
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ته على النساء والتسرب من  تحديد سن الزواج ومن ثم العمل على الزواج المبكر وانعكاساأوال "

 المرأةهناك تركيز على سن قوانين لها عالقة بوجود ن ا، كما كاإلنجابيةالمدارس وحق الطالق والصحة 

  "االجتماعي والضمانبمراكز صنع القرار، كما عمل االتحاد  على حقوق التعليم 

  

، يعتبر بالمرأةة والمعاهدات الدولية الخاصة واالتفاقيات الدولي اإلنسانالمطالبة بهذه الحقوق، من منطلق حقوق  أن

  .انعكاساً لرؤية االتحاد الديمقراطية العلمانية والتي تتوافق مع  رؤية فدا الديمقراطية العلمانية

  

 للحصول على الحقوق فتتمثل في العمل مع القاعدة مع وجود قرار من القيادة، وهذا ما اآلليات ألهم بالنسبة أما

  :يلي كة من القيادة بماعبرت عنه المشار

  ".  بفضل العمل مع القاعدة مع وجود قرار من القيادة من فوقأنا " 

  

تكون مبادرة، وهو ما تمثل برأي أن  نفسها وتنفتح على المجتمع والمرأةتطور أن  جانب التعليم، وإلىهذا 

  :المشاركة من الوسط بقولها

ال تبقى أن تدخل ي المجتمعات وأن وتطور نفسها وتعمل على نفسها بشكل اكبر  أنأوالً التعليم،  " 

توصلك  أن تستطيع وأنهاتكون عندها قيادة، والقاعدة دائماً تشعرين بها أن تبادر بأن منغلقة على نفسها و

  ". القرار السياسي فيكون اضعفأما مطالبك، إلى

  

المدرسية، وتوعية القاعدة والمؤسسات  من خالل المناهج للمرأة العمل على تغيير الصورة النمطية إلى باإلضافة 

  :والمجتمع بشكل عام، وهو ما تمثل بقول المشاركة من القاعدة

تكون في  أن يجب المرأةأن ، والمتمثلة بللمرأة هي العمل على تغيير الصورة النمطية اآلليات أهم "

لى توعية القاعدة  وذلك من خالل المناهج المدرسية، ويجب العمل عاألطفالالبيت للتنظيف وتربية 

  ".يكون هناك توعية مجتمعية أنيحل المشكالت، يجب  وجود قانون لوحده ال. والناس والمؤسسات
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  التعريف اإلجرائي لمفهوم المواطنة والمشاكل المرتبطة بحصول الفلسطينيين على حقوقهم ب .1.2.1.3

ومن . باألرض اإلنسان عالقة أنهااطنة على  الموين يرالمشاركات من االتحاد فإنوفيما يتعلق بمفهوم المواطنة 

أن هذا و.  من خالل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائيةاإلمكانياتخالل مواطنته تتم تلبية احتياجاته ضمن 

وقد عبرت .  وعالقة الجنسين مع بعضهم البعضاألفراد تنظم عالقة الفرد بالدولة وعالقة كمفهومالمواطنة 

  :ادة عن ذلك بقولهاالمشاركة من القي

اللي عايش فيه، المحيطين وتلبية احتياجاته بحدودها الممكنة من خالل  المكان، باألرض اإلنسانعالقة  " 

 مع األفرادالمواطنة تنظم عالقة الفرد بالدولة وعالقة  أنالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما 

  ". بعضهم وكذلك عالقة الجنسين

  

انتماؤه ن ا كإذا ولصالح الوطن أقوىاطنة تنظم عالقة الفرد مع نفسه ومع المجتمع، وتكون المواطنة المو أنكما 

  :لذاته قوياً وهو ما عبرت عنه المشاركة من الوسط بقولها

ن االمواطنة تنظم عالقتك مع نفسك، كيف ترتبي انت مع مجتمعك مع مؤسستك مع الوطن ككل، فإذا ك " 

 ومواطنته لصالح الوطن أقوى التي يبنيها يكون انتماؤه واألمور لنفسه بالذات عند الفرد انتماء قوي

 نظمت عالقتك مع المؤسسة ،مع المجتمع فإذا والدولة، األفراد،و المواطنة تنظم العالقات بين أكثر

  ".انظم عالقتي مع الدولة أنالمحلي الموجود استطيع 

  

رورة وجود جنسية ووجود مؤسسات ترعى المواطن، كما  جانب وجود حقوق وواجبات للمواطن وضإلى هذا 

  : عالقة تبادلية بين الفرد والدولة ومؤسساتها، وهو ما عبرت عنه المشاركة من القاعدة بقولهاوأنها

 وواجبات أخذهاعندما نقول مواطن، هذا مواطن له حقوق وواجبات، له جنسية محددة، حقوق يجب  "

يكون هناك مؤسسات ترعى هذا  أنعندما نتحدث عن مواطن يجب عليه تقيمها للمجتمع، وبالتالي 

المواطنة عبارة عن عالقة تبادلية بين الفرد والدولة، أن  المجتمع، كما وإزاءالمواطن حتى يقدم واجباته 
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للدولة التي ترعى المواطن وتقدم له  اآلنونح الفلسطينيين ال نشعر بالمواطنة، ونحن نفتقد حتى 

كمفهوم بين الفرد والدولة ومؤسسات الدولة وهي تنظم العالقة بين الفرد ومؤسسات وهي . احتياجاته

  ".الدولة

  

 أو انتماء ديني أي مجرد من يءمفهوم المواطنة ال يتعلق بالفرد كش أن وترى المشاركات من القيادة والوسط 

ذه الجماعات وال يجب التعامل الفرد هو نتاج انتماءاته له أن تنظيمي حزبي، على اعتبار أو عائلي أوعشائري 

  :معه بشكل مستقل عنها، وهو ما عبرت عنه المشاركة من القيادة بقولها

 أو عائلية أو قبلية أو سواء دينية إليهاالمواطنة مفهوم خاص بالفرد ضمن كل الجماعات التي ينتمي  " 

 نحن كلنا خالصة عالقة سياسية، فالفرد نتاج هذه الجماعات وال يتم التعامل معه مفصوالً عنها، و

  ".  عمله، مكنونته الفكرية، تنظيمه، مؤسسته، جامعتهأجواء والمجتمع المحيط فيه، أسرتهمع  اإلنسان

  

 معين ليتمكن من الحصول إطار أو حزب أويكون من خالل مؤسسة  أنالتعامل مع الفرد يجب  أن جانب إلىهذا 

  : بقولهاعلى حقوقه، وهو ما عبرت عنه المشاركة من الوسط

 من خالل مؤسسة، والحظي الوطن ككل هنا وإنماتكون العالقة مباشرة بين الفرد والدولة  أنال يجب " 

  ". غير المحسوب على جهة معينة ضائعأوومؤسساته فالشخص غير المؤطر 

 لعشيرة ىاألخر مفهوم خاص بالفرد بغض النظر عن انتماءاته أنها المشاركة من القاعدة فترى المواطنة على أما

  : حزب سياسي، وهو ما عبرت عنه بقولهاأو دين أو

 أي سياسي، إطار ضمن أو قبيلة أوضمن عشيرة ن ايحملها سواء ك أنيجب  إنسانالمواطنة صفة كل  " 

 ال اشعر بأني مواطنة ضمن عائلتي، وأنا واجباتي هذا شعور فرد، وأقدم على حقوقي أصل عندما أنا

  ".جتمع شعور بين الفرد والمألنه
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 عدم الوضوح واالرتباك إلىوقد يكون االختالف في مستويات االتحاد بالنظر للفرد ضمن مفهوم المواطنة عائداً 

، من حيث تعزز قوة العشيرة في ظل ضعف القانون على مستوى 2000 و 1994الذي ساد في الفترة ما بين 

ئل السياسية ووصولها لمواقع صنع القرار  الرسمي وعلى مستوى الممارسة، وفي ظل قوة بعض الفصااإلقرار

لكي يتمكنوا من المطالبة ) سياسي، ديني، عشائري (إطار المواطنين بضرورة وجودهم ضمن إحساسوبالتالي 

 األنساق لتذويب الفردية لصالح أكثر التي يحملها مفهوم الفرد في مجتمع يميل اإلشكاليات إلى قد يعود أو. بحقوقهم

 مصالحهم الشخصية بالصالح العام، والذي يوضح األفرادوفي الوقت ذاته كيف يوازن . لسائدةوالبنى الجماعية ا

، فيما )األنانية(كثيراً االرتباك في ممارسة الناس لفرديتهم التي تعني على صعيد الممارسة التمركز حول الذات 

  .تبقى الجماعة وسيلة لحماية الذات من اآلخرين أفراداً وجماعات

 يتضمن وجود دولة متمثلة -كما عبرت عنه المشاركات من المستويات الثالث–مفهوم المواطنة  إنفومن هنا 

 كمفهوم تنظيم عالقة الفرد مع المجتمع ومؤسسات الدولة وتنظم عالقة وأنهابالسلطات التشريعية والتنفيذية، 

مع اختالف في مستويات . طن وعالقة الجنسين مع بعضهم البعض، كما وتتضمن حقوقاً وواجبات للموااألفراد

االتحاد في النظر للفرد كفرد بغض النظر عن هوياته العائلية والدينية والحزبية مقابل الفرد ضمن هذه االنتماءات 

  .  في المجتمعاآلخرين وباألفرادبعالقته بالدولة 

  

بمشكلة االنتماء هم المتعلقة بحصول الفلسطينيين على حقوق مواطنتمشاكل الوتلخص المشاركات من االتحاد 

، وقد تمثل هذا بقول أنفسهميحكم الفلسطينيون ن وعدم وضوح الحدود الفلسطينية وعدم وجود الفرصة أل للمكان

  :المشاركة من القيادة

 والمناطق الجغرافية الفلسطينية، احنا وال األرضومشكلة سياسية تتمثل بحدود  للمكانمشكلة باالنتماء  " 

  ". لحالنا، نحكم حالنا بحالنا حتى بفترة وجود السلطةمرة كنا كفلسطينيين 

  

  : جانب تفضيل المصالح الشخصية على الصالح العام، حيث عبرت المشاركة من الوسط عن ذلك بقولهاإلىهذا 
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 إلى يتم النظر وإنما  الصالح العام للمواطنين والمجتمع إلىتتمثل مشكلة المواطنة في عدم النظر  "

  ."المصلحة الشخصية

  

 عدم وجود الدولة ذات السيادة والتي لها مؤسسات ترعى المواطنين، وقد تمثل هذا بقول المشاركة إلى باإلضافة 

  :من القاعدة

 الفلسطينيينيكون هناك بيئة في ظل دولة، ونحن  أن يجب ألنهمفهوم المواطنة ليس بالمفهوم المتكامل  "

  "، وال يوجد مؤسسات دولة ترعانياألرض ليس لدينا دولة بمعنى دولة وال يوجد سيادة على

  

 وجود مشكلة بحصول النساء على حقوقهن إلى ن يشر المشاركات من المستويات الثالثأنوعلى الرغم من 

 عن وجود مشاكل في مواطنة - بشكل مباشر– انه وعند سؤال المشاركات إالالقانونية وعلى حقوقهن بالممارسة، 

أن  بشكل خاص، والمرأة عدم وجود مشاكل متعلقة بمواطنة إلىادة والقاعدة أشرن المشاركات من القي فإنالنساء 

  :تأثير المشاكل العامة للمواطنة متساوي على كال الجنسين، وقد عبرت المشاركة من القاعدة عن ذلك بقولها

لك  حاصلة على المواطنة وكذالمرأة والرجل، فليست المرأة والخلل يتعرض له الجنسين، اإلشكال "

  ".الرجل ليس حاصل عليها، فالظلم على الجميع على النساء والرجال

 مواقع صنع القرار بالشكل الكافي، وقد إلىمشكلة النساء تتمثل بعدم الوصول  أن المشاركة من الوسط فترى أما 

  :عبرت عن ذلك بقولها

  "في مواقع اتخاذ القرار بشكل كاإلىتتمثل مشكلة مواطنة النساء بعدم وصولهن  "

  

 مما أفضلحصول النساء على حقوقهن بالممارسة العملية  أنهذا وفي الوقت الذي ترى فيه المشاركة من القيادة 

  :حصلن عليه قانونياً، وهو ما عبرت عنه بقولها



 90 

صار في تحسين في حقوق النساء بالممارسة ولكن القوانين ما زالت مشكلة، ولكن التحسين ما زال  " 

، وحتى القوانين الموجودة ما زالت نظرية إمكانياتنا بشوفه اقل من طموحنا واقل من وأنااقل من دورها 

  ".وكنوع من التزيين

  

 هي بممارسة الحقوق وفي تطبيق القوانين، وقد عبرت عن ذلك األكبرالمشكلة  أنالمشاركة من الوسط ترى  فإن 

  :بقولها

ن ول النساء على حقوق مواطنة قانونية ال يكفي أل، وحص" الفعليةأو النساء حقوقهن القانونية تأخذلم  " 

  ".  دعم من مؤسسات الدولة ككل لتنفيذ القوانينإلىهناك حاجة 

  

 بالممارسة بسبب عدم وجود دولة أوالنساء لم يحصلن على حقوقهن القانونية  أن المشاركة من القاعدة فترى أما

  :ذات سيادة، وقد عبرت عن ذلك بقولها

مفهوم ن  بالممارسة بسبب عدم وجود دولة، ألأوعلى حقوق مواطنتهن القانونية ال لم يحصلن  " 

  ". مواطنتيأمارس دولة مع سيادة على ارضي والتي من خاللها أريد أناالمواطنة مرتبط بوجود دولة، 

  

 أكثر حقوق  االختالف تتمثل فيأوجه أن، انه وعند مقارنة مواطنة النساء بمواطنة الرجال، نجد إلى باإلضافةهذا 

  :، وهذا يتمثل في قول المشاركة من القيادةأعلى مواقع صنع قرار والى مناصب إلىللرجل، وفي الوصول 

 عنده وبالتالي ما عنده مشكلة، شيء، هو بحس انه كل المرأةمواطنة الرجل بتختلف عن مواطنة  "

  ".ة من قوة  موجود هون، صانع قرار، وبالتالي مواطنته مستمدأنابمعنى هذا مكاني، 

  

 تتمثل في احتكار النساء اللواتي يحصلن على الحقوق لها وعدم السماح أخرى جانب وجود مشكلة إلى هذا 

  :لغيرهن من النساء في الحصول عليها، وهذا يتمثل في قول المشاركة من الوسط
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 منا كنساء، أكثر يوجد اختالف بين مواطنة النساء والرجال فالرجال مدعومون في مواطنتهم أكيد " 

 حقوقهن ال أخذن من النساء، و النساء اللواتي أعلى واصلون لمواقع القرارات ومناصب أنهمبحكم 

  ". ن متميزاتييعطين حقوقاً لغيرهن حتى يبق

  

مشكلة المواطنة تتمثل  أن ترى ألنها اختالف بين مواطنة النساء والرجال أي المشاركة من القاعدة، فال ترى أما

  :ولة وبالتالي الجميع يتأثر بنفس الطريقة، ويتمثل ذلك بقولهابعدم وجود د

هناك شرخ في المفهوم، والمفهوم ن هناك مواطنة رجال ومواطنة نساء أل أن أقول أنال استطيع  " 

  "التطبيقي للمواطنة ال احد حاصل عليه بسبب عدم وجود دولة والتي من خاللها اشعر بأني مواطن

  

مواطنة النساء تتلخص في عدم وجود دولة ترعى حقوقهن، وعدم حصولهن على مشاكل  أنومن هنا نرى 

حقوقهن قانونياً وبالممارسة العملية، وفي عدم وصولهن لمواقع صنع القرار بشكل كافي، وفي وجود بعض النساء 

  .اللواتي يحرمن غيرهن من الحصول على الحقوق التي حصلن هن عليها

  

  حليليةالقضايا النظرية الت  2.2.1.3

  واإلستراتيجيةالحاجات العملية  1.2.2.1.3

 نابعة من أنها إلى المشاركات أشارتوالتي -هذا وقد عمل االتحاد على مجموعة من البرامج والمشاريع، 

 والتي تمثلت ببرامج توعية قانونية وسياسية وحقوقية، وبرامج تثقيف صحي وتربوي -احتياجات الفئات المستهدفة

  :، وقد تمثلت بما قالته المشاركة من القيادةرأةللموصحة نفسية 

، توعية تربوية وصحة إنجابيةبرامج توعية قانونية وسياسية وحقوقية، برامج توعية صحة وصحة  "

  ". للمرأةنفسية 

  

  : جانب دورات القيادات الشابة وهو ما عبرت عنه المشاركة من الوسط بقولهاإلى
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  ".  وتوعية سياسية باالنتخاباتأولية وإسعافاتكلها دورات قيادات شاب وتمريض   " 

  

  : لحل مشاكل النساء، والتي تمثلت بقول المشاركة من القاعدةاإلرشاد جانب برامج إلىهذا 

 إلى التي تهدف االجتماعيةعمل االتحاد على رفع الوعي القانوني للنساء مثل عقد الزواج، والبرامج " 

  " النساء وحل مشكالتهمإرشاد

االتحاد عمل على تحقيق نوعين من حاجات النوع االجتماعي، وهي الحاجات العملية والمتمثلة  أنهنا، ونالحظ 

 مثل التوعية بالحقوق والعمل على تعديل اإلستراتيجيةبالتثقيف التربوي والصحي والصحة النفسية، والحاجات 

  .القوانين

  

  المساواة مقابل االختالف  2.2.2.1.3

 من أساسيالمساواة عنصر  أنالمشاركات من المستويات الثالث رى تمل االتحاد عليها، وضمن الحقوق التي يع

يعيش كال  أنالمساواة تعني  أنفالمشاركة من القيادة . اك تفاوتاً في تعريف المساواة بينهنهن أن إالمكوناتها، 

يتم التعامل مع أن  بتساوي وتتم معاملتهمأن الجنسين في بيئة تمكنهم من الحصول على نفس الفرص في الحياة و

 على حقوق مماثلة للرجل مع وجود حقوق المرأةتحصل  أنوذلك يعني . إنسان من منطلق حقوق المرأةحقوق 

 جانب حقوق خاصة تتعلق بالحقوق السياسية مثل الكوتا إلى، )الحمل والوالدة(خاصة تتعلق بتركيبتها البيولوجية 

  :قولهاولكن لفترة محدودة ، وهو ما تمثل ب

يعيشوا في بيئة وجو مريح ويأخذوا نفس الفرص  أن انه لكال الجنسين الحق في إنسانيا بفهم المساواة أنا "

حقوقها مش  كإنسان والمرأة. نتعامل معهم بنفس الدرجة من التساوي ويأخذوا نفس الفرصأن بالحياة و

ة بحكم التكوين البيولوجي، يعني الزم تفرق عن الحقوق التي يحصل عليها الرجال ولكن لها حقوق خاص

التمييز االيجابي " و "  بشر أنها وحاسة بإنسانيتهاتظل حاسة ن ا وساعات رضاعة علشأمومة إجازةبدها 

 مهم حتى نصل للمساواة في النهاية ، فالكوتا عمرها ما كانت خيارنا بس احنا مضطرين المرأةلصالح 
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نمر بهذه المرحلة حتى ن اعة القرار، نحن بحاجة أللها حتى نتعود نشوف النساء بكل مجال في صن

  ".نحقق المساواة

  

  وفي مطالبة المشاركة من القاعدة بحصول النساء على حقوق خاصة فيما يتعلق بالحمل والوالدة وفيما يخص 

يا  تمييز ايجابي فيما يخص قضاأوتحصل على معاملة تمييزية  أنالحقوق السياسية مثل الكوتا، ولكن ال يجب 

  : مثل التعليم والعمل، وقد تمثل ذلك بقولهاأخرى

تحصل  أن مرأة يجب ألنهاو . للمرأة غير متعصبة أنا قلت لك أناالمساواة في الحقوق والواجبات،  "

تحصل  أنفيجب . المجتمع ال يوجد فيه ديمقراطية وال عدالة أن لم تحصل عليه يعني وإذاعلى حقها 

تحصل النساء على  أناة وحقها في التعليم وتكافؤ الفرص، و يجب  على حقوقها في المساوالمرأة

يكون لها حقوق خاصة فيه ولكن  أنحقوقهن بشكل مساوي للرجل، وفيما يخص  الدور البيولوجي يجب 

الكوتا "و " يكون هناك تكافؤ الفرص للرجال والنساء أنفيما يخص الحق بالتعليم فهو حق للجميع ويجب 

 ولتكون مميزة في جميع المستويات ال بد من وجود كوتا لفترة المرأة وصول أجلفمن خطوة ال بد منها، 

 لفرض واقع لفترة إجراء قادرة بالفعل على تثبيت وجودها في المؤسسات، وهو المرأةمحددة حتى تكون 

  ".محددة

  

ن ال تتم مقارنتها بالرجل، ألأن  كامل حقوقها، والمرأةتأخذ  أنالمساواة تعني  أن المشاركة من الوسط فترى أما

  :الرجال لهم احتياجات مختلفة عن احتياجات النساء، وقد عبرت عن ذلك بقولها

 حقوقها كاملة دون المقارنة بالرجل فالرجال لهم حاجات والنساء لهن المرأةتأخذ  أنالمساواة هي  " 

 من أريده كاملة واوصل لما آخذ حقوق أن أرى مختلفة بناء على تركيبتهن كنساء، فانا أخرىحاجات 

الرجال لهم حاجات محددة ولنا حاجات ن  نفسي بالرجل ألأقارن من التطور وال أومستوى علمي 

 ماذا وصل الرجل، فهناك إلىانظر  أن دون إليه أصل أن أحب الوضع الذي إلىاوصل  أن أيمحددة، 
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انظر  على ما  أن دون كامرأةركيبتي  مناسباً لي ولتأراهكثير من الحقوق لي مثل ما للرجل حقوق فما 

  ".يحصل عليه أناستطاع هو 

  

يطالبن بحقوق مثلهن مثل الرجل تماماً في قضايا التعليم  أنالنساء يجب  أنكما وترى المشاركة من الوسط 

 يطالبن بحقوق خاصة فيما يتعلق بالحمل والوالدة وحقوق سياسية خاصة مثل الكوتا، وهوأن والزواج والميراث و

  :ما يتمثل بقولها

تطالب بحقوق أن تطالب النساء بحقوق مثل الرجل تماماً في التعليم والزواج والميراث و أنيجب  "

  "، وحقوق متعلقة بالكوتا في االنتخاباتاألمومة إجازاتخاصة مثل 

  

ين البيولوجي ال التكو أنالمشاركة من القيادة ترى  فإن، والمرأةوفيما يتعلق باالختالف البيولوجي بين الرجل 

 األمر فيما يخص مسؤوليتهما المشتركة في التربية والمشاركة في الحياة، والمرأة مختلفة بين الرجل أدوارايفرض 

  :الذي عبرت عنه بقولها

 والحمل وهذا يختلف عن اإلنجاب قد تكون مختلفة بحكم التكوين البيولوجي بمعنى األدوار أناعتقد  " 

 القدرات والرغبات إلى يعود األدوارالحياة واللي االثنين راح يقوموا فيها، ولعب التربية والمشاركة في 

 أو وال تتعلق برجل وإمكانيات من النساء فهي قضية استعدادات ورغبات أحسنفكثير من الرجل بيربوا 

  ".امرأة

  

مرأة ال تستطيع العمل في ، فالاألدواراالختالف البيولوجي يمتد ليؤثر على  أن المشاركة من الوسط فتعتبر أما 

دورها البيولوجي يعيقها في المجال ن تكون في مواقع اتخاذ قرار محدودة التأثير أل أنمجاالت القيادة ويجب 

 تعزيز لتقسيم العمل المبني على النوع أياالختالف البيولوجي يدعم  أن في المجال الخاص فإنها ال ترى أماالعام، 

  :، وقد عبرت عن ذلك بقولهااألطفال المنزلية ورعاية األعمال فال فرق بينهما في ةوالمرأاالجتماعي بين الرجل 
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، فأنت كامرأة ال المرأة محددة فعالً تتبع االختالف البيولوجي وتجعل الرجل يختلف عن أمورهناك  " 

 في تكوني أن معينة بحكم االختالف البيولوجي مثل مجاالت القيادة، مثل أشياءتعملي  أنتستطيعين 

 لست في نفس المرأة التي تجعل األمور كعاملة في مؤسسة، هذه المرأة والدة يعيق عمل أووضع حمل 

النساء لديهن عاطفة ن  ألالتأثير في موقع اتخاذ قرار محدود المرأةتكون  أنموقع الرجل، ولهذا يجب 

ف فالمرأة لها عملها  في البيت الوضع مختلأما وبيتهن بخالف الرجل، أطفالهن هي وأولويتهنكبيرة 

، والمرأة ففي البيت يجب عدم النظر من ناحية بيولوجية بين الرجل الشيءوواجباتها وزوجها نفس 

 المنزلية ورعاية األعمال بينهما فال فرق بينهما في واألعمال األدوارتتم علمية تقسيم  أنويجب 

  ". األطفال

  

 االجتماعية األدوارلوجي وعملية الحمل والوالدة تمتد لتؤثر على االختالف البيو أن المشاركة من القاعدة فترى أما

 وقد والمرأة مسؤولية كل من الرجل أنها المنزلية فإنها ترى لألعمال بالنسبة أما، األطفالفيما يخص رعاية 

  :عبرت عن ذلك بقولها

تقوم برعاية  أنا  تحمل وتلد وترضع والمطلوب منهوأنها المرأةالدور البيولوجي هو دور  أنبديهي  "

  "والمرأة تقسيم وتعاون من قبل الرجل إلى، لكن العمل المنزلي يحتاج األطفال

  

  الدولة  3.2.2.1.3

أن  من مقومات المواطنة وأساسي مقوم أنها المشاركات من المستويات الثالث يرين فإنوفيما يخص الدولة 

االنتماء  أن ذلك إلىاركة من القيادة، والتي تضيف وجودها ضروري حتى تكتمل المواطنة، وهذا يتمثل بقول المش

  : جزء من التكوين البشري حيث تقولإلى دولة إلى

  ". من ضمن التكوين البشري االنتماء لمؤسسة، لدولة ماألنه الدولة مقوم من مقومات المواطنة، أكيد  "

  

  : وفي قول المشاركة من القاعدة
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  . " حتى تكتمل المواطنةأساسيالدولة شرط "

  

تكون الدولة مستقرة حتى تكون المواطنة كاملة، وقد عبرت المشاركة من الوسط عن  أن جانب انه يجب إلىهذا 

  :ذلك

 فيها تسير بشكل سليم هذا ينعكس على المواطنة بشكل األمورفي الدولة وضع استقرار وكل ن ا كإذا "

  ". عام

  

لعام والخاص ضروري، حيث تتدخل في المجال العام من تدخل الدولة في المجالين ا أنالمشاركات يرين  أنكما 

 في المجال الخاص فتتدخل من خالل قوانين تنظم العالقات أماخالل قوانين تضمن المساواة مثل قوانين العمل، 

 في قضايا مثل التعليم والزواج وقد تمثل ذلك بقول المشاركة من والمرأة وتضمن المساواة بين الرجل األسرية

  :القيادة

جال الخاص من مالدولة تتدخل بالمجال العام من خالل قوانين تضمن المساواة مثل قوانين العمل وفي ال "

  ". بقضايا التعليم والزواجوالمرأة وتضمن المساواة بين الرجل األسرةخالل قوانين ناظمة للعالقات داخل 

  

على الحق بالميراث وفي حاالت العنف  جانب تدخل الدولة في المجال الخاص في قضايا مثل الحفاظ إلى هذا 

  :، وقد تمثل ذلك بقول المشاركة من الوسطاألسري

 في الميراث والزواج والتعليم، وفي المرأةتتدخل الدولة في االثنين مثل الحفاظ على حق  أنيجب  "

  ". األسريحاالت العنف 

  

  :لحقوق المواطنينتدخل الدولة في المجالين ضروري باعتبارها الراعي  أن جانب إلىهذا 

  ".الدولة هي الضابط لرعاية هذه الحقوقن تتدخل في المجالين أل أنالدولة يجب  "
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 أنلوجود السلطة آثاراً ايجابية على مواطنة النساء، والتي تتمثل في  أناالتحاد  المشاركات من رى تهذا و

سابقة، وقد عبرت المشاركة من القيادة عن  من الفترات الأفضل في المجاالت المجتمعية والسياسية المرأةمشاركة 

  :ذلك بقولها

 من مجال من أكثر في المرأة كثيرة، صحيح ما بترضي طموحنا ولكن وجود أشياءوجود السلطة حقق  "

  ".  من الفترات السابقةأفضلن امجاالت الحياة المجتمعية والسياسية ك

  

ها على حقوقها السياسية مثل الترشح واالنتخاب، وقد  مواقع صنع القرار وحصولإلى جانب وصول النساء إلىهذا 

  :قالت المشاركة من الوسط في ذلك

 مثل المجلس أعلى مراكز إلى حقوقاً مثل العمل ووصولها أعطتها ايجابي، فقد شيءلوجود السلطة  "

  ".التشريعي ومجلس الوزراء وحقها في الترشيح واالنتخاب

  

 التأثيرات السلبية أما.  النساء وعزز التفكير بالقوانين التي تنظم حياتهنوجود السلطة عزز حقوق أن إلى إضافة 

وجود السلطة أثر سلباً على أن لوجود سلطة في ظل عدم استكمال السيادة ومهام التحرر الوطني فقد تم تلخيصها، ب

  :وتيرة العمل النضالي، وقد عبرت المشاركة من القاعدة عن ذلك بقولها

 أن قل العمل على قضية مقاومة االحتالل والمظاهرات، ولكن وجود السلطة عزز  السلطةبعد مجيء "

  ". حياتهمأموريكون للنساء حقوق وبدأوا بالتفكير بقوانين تنظم 

  

تحقيق المواطنة والحصول على كامل الحقوق غير ممكن في ظل االحتالل، وقد تمثل  أن المشاركاترى تهذا و

  :سطذلك بما قالته المشاركة من الو

  ".االحتالل يضعف المواطنة وال يمكن الحصول على الحقوق بشكل كامل في ظله "
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غياب  أن المشاركات فيما يخص غياب الدولة وتأثيره على النساء، فالمشاركة من القيادة ترى إجاباتوقد تنوعت 

بالتالي هن يتضررن غياب الدولة يعني غياب القوانين ون  من الرجال، ألأكثرالدولة يجعل النساء متضررات 

  : بغياب القوانين، حيث قالتأكثر

 بغياب أكثربعدم وجود دولة ال يوجد قوانين تنظيم عالقات الناس وتحمي النساء، فالنساء متضررات  "

  ".القوانين

  

غياب الدولة يؤثر على النساء والرجال بنفس الطريقة، وهو ما  أن فتريان المشاركتين من الوسط والقاعدة أما 

  :بر عنه المشاركة من الوسط بقولهاتع

  ".الشيء يكون نفس فالتأثيرال يوجد فرق،   "

  

  : والمشاركة من القاعدة بقولها

  ".ال يوجد مواطنة رجال وال مواطنة نساء وبالتالي غياب الدولة يؤثر على المجتمع بشكل عام "

  

  المجال العام والخاص 4.2.2.1.3

تنطبق على المجالين العام والخاص على حد  أنحقوق المواطنة يجب  أنث ترى المشاركات من المستويات الثال

المجالين غير مفصولين عن بعضهما البعض، وبالتالي من  أنسواء، كما وترى المشاركتين من القيادة والقاعدة 

ذلك بما وقد تمثل . يكون هناك مساواة داخل كل مجال من المجالين بحكم التأثير المتبادل بينهما أنالضروري 

  :قالته المشاركة من القيادة

يكون ما بداخل البيت مثل أن  الزم المساواة تنطبق على المجالين، وشيء مفصول عن شيءما في  " 

  ". الذي خارجه

  :وما قالته المشاركة من القاعدة
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ال احصل أن احصل على حقوقي كاملة في عملي و أنافصل بين المجالين، فال يمكن  أنال استطيع  "

في مساواة وقانون ينظم عملي هذا سينعكس علي وعلى بيتي وسيؤثر علي ن ا كوإذاليها في البيت، ع

  ". في بيتيوانأ

  

 أنها إالتنطبق على المجالين  أنحقوق المواطنة يجب  أن المشاركة من الوسط وعلى الرغم من تأكيدها على أما 

  :ا ضرورية في المجال الخاصتكون في المجال العام وال تراه أنالمساواة يجب  أنترى 

المساواة في البيت  أن أرى، فال أكثرتكون  أن يجب أنها أرىالمساواة في المجال العام والعمل  "

  " فرد آخرأييكون لي الحق مثل  أن أحب في المجال العام أماضرورية، 

  

    النساءألدوار واالجتماعيةالقيمة المادية  5.2.2.1.3

تساوي قيمة علمهن خارجه، فالنساء ) عمل غير مأجور(يمة عمل النساء داخل المنزل ق أن وترى المشاركاتهذا 

  :تشملهن الحقوق، وقد تمثل ذلك فيما قالته المشاركة من القاعدة أنداخل المنزل منتجات ويجب 

اجتماعي وتامين صحي  ضمان بفكر انه الحقوق الزم تشمل الكل من وأناالنساء داخل المنزل منتجات  " 

  ". يرهوغ

  

  :وفي قول المشاركة من الوسط

  ". امرأة عاملةأيال تنطبق عليها الحقوق مثل  أن ربة بيت المرأة كانت إذاليس شرطاً انه  "

  

  : وفي قول المشاركة من القاعدة

تحصل النساء على كل الحقوق داخل المنزل وخارجه، فربة المنزل تقوم بجهد ويجب  أنيجب  " 

  ".تقديره
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  التمكين  6.2.2.1.3

 يتمثل في توفير المعارف ووسائل أشارت إليه المشاركاتمفهوم التمكين الذي  فإن فيما يتعلق بالتمكين، أما

  : مجموعة من المهارات، وهو ما عبرت عنه المشاركة من القيادةاألفراد وإكساباالتصال وفرص العمل، 

تجعليهم يتملكوا أن  العمل وآفاقتحي لهم توفري لهم المعارف ووسائل االتصال وبتف أنالتمكين يعني   " 

  ".جملة مهارات

  

، وتوفير فرص العمل والتعليم ومنحهن القوة لمواجهة وإرشادهن جانب تقوية النساء للمطالبة بحقوقهن إلى هذا 

  :مشاكلهن وحلها، وهذا ما عبرت عنه المشاركة من القاعدة بقولها

 لم تكن وإذالديها مشكلة ن ا كإذا للمطالبة بحقها المرأةقوية ، تبإرشادهمتقوية النساء، العمل النساء  " 

نبحث لها عن الفرص التي تتيح لها التعلم والعمل حتى تستطيع ممارسة دورها في  أنمتعلمة يجب 

  ". القوة لمواجهة مشكالتها وحلهاالمرأةالحياة العامة، وهذا يعني انك منحتي 

  

  لنسوي خالصة عامة حول اتحاد العمل ا 3.2.1.3

 تطوير إلىحيث يتبنى االتحاد الفكر العلماني، ويهدف .  وبرامجه ومشاريعهأهدافهتتناسق رؤية االتحاد وفكره مع 

  .  وتوعيتها والمشاركة في بناء مؤسسات السلطةالمرأةوضع 

ف الصحي ويعمل على مجموعة من البرامج التي تتمثل بالتوعية القانونية والسياسية والحقوقية وبرامج التثقي

هذا .  بمراكز صنع القرارالمرأة والنفسية ودورات القيادات الشابة وسن قوانين لها عالقة بوجود اإلنجابيةوالصحة 

 الحق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال أهمهاومن خالل هذه البرامج يعمل االتحاد على مجموعة من الحقوق 

 والضمان اإلنجابية جانب الحق بالصحة إلىوالحقوق السياسية، والنساء وحقوق التعليم والعمل وحقوق الزواج 

  .االجتماعي

أوالً، حاجات النوع االجتماعي : االتحاد قد عمل على تلبية نوعين من حاجات النوع االجتماعي أنونرى هنا 

اجات النوع ح) 1993(وقد عرفت موزر .  والنفسيةاإلنجابيةالعملية مثل التعليم وبرامج التثقيف الصحي والصحة 
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. " المقبولة في المجتمعاالجتماعية أدوارهاتلك االحتياجات التي تعرفها النساء ضمن " أنهااالجتماعي العملية على 

.  الدوني في المجتمعالمرأة وضع أووهذه البرامج لم تعمل على تحدي تقسيم العمل المبني على النوع االجتماعي 

 النساء في مواقعهن وهي الحاجة لخدمات صحية وبرامج تثقيفية حول وقد كانت استجابة لحاجات آنية أدركتها

  .  والنفسية وخدمات التعليماإلنجابيةصحتهن 

، مثل العمل على حقوق العمل والزواج والحقوق السياسية والحق اإلستراتيجيةثانياً، حاجات النوع االجتماعي 

وقد عرفت . متعلقة بوصول النساء لمواقع صنع القراراالجتماعي ودورات القيادات الشابة والقوانين ال بالضمان

 االحتياجات التي تعرفها النساء بسبب موقعهن الدوني نسبة للرجال في  "أنهاهذه الحاجات على ) 1993(موزر 

وقد عملت هذه البرامج على تحدي تقسيم العمل وعالقات القوة ".  آخرإلىمجتمعهن، وهي تختلف من سياق 

  .ى النوع والمتمثلة بالقوانين، ووصولهن لمواقع صنع القرار، ووعي النساء لكثير من حقوقهنوالسيطرة بناء عل

  

 مفهوم يرتكز على الفرد، مع وجود تفاوتات بين أنهاالمواطنة على وترى المشاركات من االتحاد أن هذا 

 النظر له كفرد أو) رية والحزبيةالدينية، العشائ( األخرىالمستويات الثالث في اعتبار الفرد مجرداً من انتماءاته 

 والجنسين ببعضهم من خالل مجموعة من الحقوق األفرادهذا وتنظم المواطنة عالقة الفرد بالدولة وعالقة . مجرد

  .والواجبات

نظرة بعض المشاركات في االتحاد للفرد بشكل غير مجرد عن انتماءاته الدينية والعشائرية والحزبية يتوافق  أن

 أو االثنية أو بارتباطها بالفرد في الوحدة العائلية األوسط بعض النسويات حول المواطنة في الشرق أوردتهمع ما 

 كمواطنين عبر واألطفالكما ويتوافق مع النظرة للنساء ). 1997جوزيف في جاكوبي ( في العشيرة أوالدينية 

، ويكون ارتباطهم وأبناءزوجات وبنات  العائلية ويتم تعريفهم كأمهات وأدوارهمعضويتهم في العائلة ومن خالل 

 وأدوارهم تمر عبر مصفاة عضوياتهم واألطفالومن هنا، فمواطنة النساء . واآلباء باألزواجبالدولة كملحقين 

 واألطفال، ويتم االعتراف بالنساء )الذكر، رب العائلة(العائلية، مما يجعلهم مختلفين عن المواطن المعياري 

  ).1997جوزيف (يختلفون بها عن الرجال والبالغين كمواطنين بالطرق التي 
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 والجنسين األفراد عالقة الفرد بالدولة وعالقة أنها على ،االتحاد للمواطنةالمشاركات من  هذا ونرى في رؤية 

والتي ) 1998(ببعضهم من خالل مجموعة من الحقوق والواجبات، اقتراباً من المنظور النسوي الذي تبنته فويت 

 بالدولة األفراد ببعضهم وليس عالقة األفرادوجود واجبات على المواطنين كما الحقوق وعلى عالقة ركزت على 

  .فقط

  

 المشترك هو الشيء فيما يخص قضية المساواة فهناك تفاوتات بين مستويات االتحاد في النظر للمساواة، لكن أما

ماثلة للرجال مع وجود حقوق خاصة فيما قضية المعاملة المتساوية بين الجنسين وحصول النساء على حقوق م

هذا ويظهر االختالف في قضية حصول . يتعلق بالوظيفة البيولوجية للنساء من حمل ووالدة وساعات رضاعة

 العمل، وفي قضية امتداد االختالفات البيولوجية أو التعليم أوالنساء على حقوق خاصة في المجاالت السياسية 

  . المجال الخاصأو للنساء سواء في المجال العام يةاالجتماع األدوارلتؤثر على 

 األدوار فيما يخص المساواة وتأثير االختالف البيولوجي على بين المشاركات من االتحاد وفي التفاوتات الموجودة 

المعاملة الخاصة /الحمائية/، من يتبنى منهج االختالفاألولالقسم :  قسمينإلى، نرى انه ينقسم االجتماعية

)difference/protectionist/special treatment( اختالفات  أن اعتبار أهمية، حيث يقوم هذا المنهج على

يحملن، فقط النساء  أنالنساء وحدهن ممكن ن فعلى سبيل المثال، أل. النوع تحقق المساواة الفعلية المادية للنساء

 بإعطاءيقوم القانون  أنقترح هذا المنهج وي. تتم معاملتهن معاملة خاصة كنتيجة لوظيفتهن اإلنجابية أنيجب 

 إلى االختالفات البيولوجية فإنه يجعلها تمتد بإدراكههذا المنهج  أن إال.  المعاملة الخاصة للنساءأوالحماية 

االختالفات المبنية اجتماعياً ويشرعن الصور النمطية للنوع االجتماعي التي تبقي النساء مضطهدات، كما انه 

  )2000ريل وكوندا (ساء بناء على نقص تشابههن بالرجال يقيس الن/يقيم

 والذي يدرك هذا المنهج ).substantive equality( الفعلية أوالقسم الثاني، من يتبنى منهج المساواة المادية 

 االختالفات البيولوجية بين النساء والرجال وفي نفس الوقت يهدم عالقات القوة في االختالفات المبنية اجتماعياً

وهذا المنهج ال يزود النساء بحماية خاصة بسبب دورهن ووظيفتهن . والمشتقة من هذه االختالفات البيولوجية

فالمساواة . األخرى اعتداء على ممارستهن لحقوقهن أواإلنجابية، ولكن يزودهن بالحماية الخاصة بدون خرق 
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 واستثناءات من أنواع محددة من األمومة الحامل في إجازة المرأةضمن هذا المنهج، تتطلب قانون يحمي حق 

والقانون بالتالي .   فرصها في الترقية كنتيجة للمعاملة الخاصةأوالعمل وفي نفس الوقت ال يجعلها تخسر عملها 

 تمييز ضد إلى صور نمطية مبنية اجتماعياً والتي ستقود أييدرك االختالفات البيولوجية بين الجنسين ولكن يوقف 

  .النساء

والعامالت بأجر ) بدون اجر(النساء العامالت داخل المنزل  أن على  المشاركات من المستويات الثالثؤكدتو هذا 

  .قيمة عملهن متساوية أنيحصلن على نفس حقوق المواطنة على اعتبار  أنيجب 

إنه يدرك ما  االتحاد للقيمة المتساوية لعمل النساء في المجال الخاص والمجال العام ف المشاركات منوفي نظرة

 ومسؤوليات األطفال إنجاب، والذي يتضمن اإلنجابيأوالً، العمل : والذي يتضمن" الدور الثالثي"تسميه النسويات  

ومن القضايا المهمة المتعلقة بالعمل .  والحفاظ على القوى العاملةإنتاج المنزلية التي تضمن واألعمالالرعاية 

، فإنه يعتبر "طبيعياً"هذا العمل يعتبر عمالً ن فأل. هذا العمل مرئياً ومقدراً هي قضية الحد الذي يكون فيه اإلنجابي

 حد ما عمالً غير حقيقي وبالتالي غير مرئي، فليس لهذا العمل وقت بداية ووقت نهاية وليس هناك فصل بين إلى

 للقيم إلدراكانقص أن و. طول من الرجالأوفي معظم المجتمعات تعمل النساء ساعات . العمل ووقت الفراغ

 فصالً بين العمل المأجور والذي يحمل قيمة تبادلية وبين العمل المنزلي غير أنتج اإلنجابياالقتصادية للعمل 

، وهو العمل الذي تقوم اإلنتاجيوثانياً، العمل . االستخدام وليس له قيمة تبادلية/المأجور والذي له قيمة االستعمال

المزارع /المؤسسات/األعمال في أو غير الرسمي أو وذلك في القطاع الرسمي به النساء والرجال مقابل اجر مادي

 على المرأة، ويتألف هذا العمل من النشاطات التي تقوم بها ) المجتمعإدارة( وثالثاً، العمل المجتمعي.. العائلية

هالك الجماعي مثل  تأمين المصادر لالستأجلويكون هذا العمل من . اإلنجابيمستوى المجتمع وكامتداد لدورهن 

 أوقات ويتم القيام به في األجروهذا العمل عبارة عن عمل تطوعي غير مدفوع . الماء والرعاية الصحية والتعليم

  ). 1993موزر (الفراغ 

  

 لحصول النساء على حقوقهن بالعمل مع القاعدة وتوعيتها بحقوق النساء مترافق مع قرار من اآلليات أهموتتمثل 

.  لنفسها وتغيير الصورة النمطية عن النساء من خالل المناهج المدرسيةالمرأةانب التعليم وتطوير  جإلىالقيادة، 
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 أي ل وحده لم يزأسفل إلى أعلىتدخل الدولة من  أنوالتي ترى ) 1993( تتوافق مع نظرة موزر اآللياتهذه  أن

  . عدم المساواة في النوع االجتماعيأسبابمن 

  

 للدولة  مع المشاركات من االتحادوتتوافق رؤية .  من مقومات المواطنةأساسيشكل مقوم وبالنسبة للدولة فإنها ت

 في تشكيل مفهوم المواطنة التي هي عبارة عن عالقات تعاقدية أساسي الدولة جزء يعتبرالتوجه الليبرالي الذي 

كما .  ال يستطيعون تأمينهاالذين في تأمين احتياجات المواطنين أهميةبين الدولة والفرد، والذي يرى للدولة 

 واألطفال وحيوية بالنسبة للنساء إستراتيجية أهميةالدولة تبقى ذات أن ب) 1997( جوزيف أوردتهتوافق مع ما يو

الدولة في كل المنطقة العربية قامت بتحديد الحقوق  أنعلى الرغم من . المعنيين بقوانين المواطنة وممارساتها

، المغني 2000التركي (  من قبل الذكور األسفل إلى األعلىلمواطنة تحديداً فوقياً من والمسؤوليات المترتبة على ا

  ).2002 في جوزيف 2000  وإسماعيل وإسماعيل 2000

 مع التعريف يتوافقنتكون دولة مستقرة وذات سيادة، وفي هذا الشرط  أن االتحاد تشترط المشاركات منهذا و

الثالثة  فاألركان، "ة من الناس منظمة سياسياً تحت حكومة واحدة ذات سيادةمجموع"الغربي الليبرالي للدولة هو، 

 السلطة النهائية التي ال أو المرجعية أنها"وتعرف السيادة على . لدولة من الدول هي الشعب والحكومة والسيادة

  )9، 2002مجيد  ( حكومة نكرةإلىيمكن تجاوزها، وبدون السيادة تفقد الدولة معناها وتتحول 

  

تدخل الدولة في المجالين العام يعتبر ضرورة من خالل قوانين تضمن المساواة بين المواطنين،  أن جانب إلىهذا 

 وللحفاظ على والمرأة وتضمن المساواة بين الرجل األسريةوفي المجال الخاص من خالل قوانين ناظم للعالقات 

 االتحاد فيما يخص ضرورة  المشاركات منظرهذا وتتوافق وجهة ن. الحقوق في الميراث وفي حاالت العنف

والتي تطالب بتسييس ) 1998جونز في فويت  (أمثالتدخل الدولة في المجالين العام والخاص مع بعض النسويات 

 الذي رفعته النسويات في السبعينات الشعاركما وتتوافق مع . الشؤون الخاصة والمطالبة بتدخل الدولة في العائلة

  .، ضد الفصل الصارم بين الحياة العامة والخاصة" سياسيالشخصي هو" وهو 
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 انطباق حقوق المواطنة على كل من المجالين العام أهمية وجود الدولة وعلى أهمية على التأكيد وعلى الرغم من 

االتحاد في تقييم اثر غياب الدولة على مواطنة النساء وفي بين المشاركات من هناك تفاوتات  أن إالوالخاص، 

وبخصوص التفاوت في رؤية المشاركات بخصوص المساواة في .  انطباق المساواة على كال المجالينهميةأ

رؤية البعض لعدم ضرورة وجود المساواة في المجال الخاص، يكمن بأنه ال تتم  فإنالمجالين العام والخاص، 

 إليه أشارتل المأجور وهو ما  قادرات على المشاركة بنفس المقدار مثل الرجل بالعمأنهنرؤية النساء على 

الدولة تعتمد على  أن نفس المستحقات من الدولة على الرغم من يأخذنالنساء ال  أنعندما قالت ) 1992( باتمان

كما ويتوافق مع توجه . مساهمة النساء في تربية وتنشئة الجيل القادم ورعاية كبار السن وفي العمل المنزلي

 ألنهم غير مواطنين أنهم غير المستقلين الموجودين في المجال الخاص على األفرادالجمهورية المدنية، التي ترى 

  )1998فويت  (اآلخرينمعتمدين مادياً على 

  

 في المجاالت المرأة االيجابية تتمثل بوجود اآلثاراالتحاد لوجود السلطة مجموعة من المشاركات من رى تو

 مواقع صنع القرار وحصولها على إلى المرأةابقة ووصول  من الفترات السأفضلالمجتمعية والسياسية بشكل 

 السلبية اآلثار أما. حقوقها السياسية وفي العمل، كما عزز حقوق النساء والتفكير بالقوانين التي تنظم حياتهن

  ).مقاومة االحتالل(العمل التحرري أن فتمثلت ب

 يتمثل في االنتماء أهمها أن، نجد ق مواطنتهم والتحديات التي تعيق حصول المواطنين على حقولمشاكللوبالنظر 

 وتفضيل المصالح الشخصية على الصالح العام وعدم ألنفسهموعدم وضوح الحدود وعدم حكم الفلسطينيين  للمكان

 ركائز المواطنة التي يقوم عليها توجه أهمويعتبر الصالح العام احد . وجود دولة ذات سيادة ترعى المواطنين

الجمهورية المدنية تركز على قضية الصالح العام وضرورة أن ب) 1997(ية، حيث تشير ليستر الجمهورية المدن

  .التخلي عن المصلحة الفردية مقابل الصالح العام

  

 متعلقة بعدم حصولهن على التحديات التي تواجه حصول النساء على حقوق مواطنتهن، فتتمثل بتحديات أما 

 أن مواقع اتخاذ القرار بشكل كافي، وفي إلىام، وعدم وصول النساء عل  بالممارسة بشكأوحقوقهن القانونية 
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 عدم إلى إضافة مواقع صنع القرار بشكل اكبر، إلى من النساء مثل وصولهم أكثرالرجال يحصلون على حقوق 

حيث ) 1998( فويت إليه أشارتبعض هذه المشاكل تتوافق مع ما  أن. وجود دولة، واضطهاد النساء للنساء

 كائنات غير أنهنالصعوبات والمشاكل في مواطنة النساء تتمثل بالمشاركة، وانه تتم تنشئة النساء على  أنبرت اعت

 على مستويات عليا االجتماعيةيكن جزء من المشاركة  أنسياسية، فال يتم تشجيعهن بنفس الدرجة كالرجال على 

لي هن يحددن مستقبل ا، وبالتواالجتماعي السياسي في المجال العام، فالنساء يشاركن بشكل اقل في اتخاذ القرار

  .المجتمع بدرجة اقل من الرجال

  

 على انه توفير المعارف ووسائل االتصال وفرص العمل واكتساب فتراه المشاركات من فيما يتعلق بالتمكين، أما

  المشاركات منمفهوم أن.  وتوفير فرص العمل والتعلم لهنوإرشادهنالمهارات، وتقوية النساء للمطالبة بحقوقهن 

جامعة بيرزيت، والتي تبين /المرأة معهد دراسات أجراهااالتحاد للتمكين يتوافق بشكل كبير مع نتائج الدراسة التي 

 نحلة، كتاب، أبو( واسع ومرن من المعانيإطار في السياق الفلسطيني يستخدم في المرأةتمكين  أنمن خاللها 

 على التمكين القانوني واالجتماعي، اً مفهوماً للتمكين قائمستويات الثالث يتبنينفالمشاركات من الم). 2003تراكي 

 تغيير القوانين وبالتالي التغير إلىوهو عبارة عن تمكين فردي من خالل التوعية والتثقيف وتمكين جماعي، يهدف 

 المرأة تمكين إلىج سياسات تهدف كما ويتوافق جزئياً مع الليبرالية الجديدة التي تقوم بتروي. البنيوي في المجتمع

  .الفرد وذلك لتحقيق سيطرة على حياتهن من خالل المشاركة في سوق العمل
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   الفلسطينية المرأة لجان اتحاد  3.1.3

  ، الفئات المستهدفة، البرامج والحقوقاألهدافالرؤيا، العالقة مع الحزب السياسي، أ .1.3.1.3

 رؤيته فتقوم، كما عبرت عنها المشاركة من أما. لى الديمقراطية العلمانية الفلسطينية عالمرأةيقوم فكر اتحاد 

 النضالي ودورها االجتماعي وهو اتحاد مؤيد للجبهة الشعبية وخطها السياسي، المرأةالقيادة، على الربط بين دور 

  :ولكنه ليس منظمة داخلية فيها، وتعبر عن ذلك بقولها

 النضالي ودورها االجتماعي، فكانت الخصوصية في االتحاد المرأة الرؤية مبنية على الربط بين دور " 

 اقتصادياً واجتماعياً سيكون لها دور المرأة بتحرر المجتمع، فكلما عملنا على تقوية المرأةهي ربط تحرر 

 مؤيد للجبهة الشعبية وليس جزءاً منها وليس منظمة داخلية في إطارونحن . أكثرنضالي واجتماعي 

  ". يؤيد الخط السياسي للجبهة الشعبية إطارعبية، نحن الجبهة الش

  

االتحاد يؤيد الجبهة الشعبية وانه ال يوجد تدخل من الجبهة باالتحاد، وقد  أن  إلى هذا وتشير المشاركة من الوسط

  :، وفي ذلك تقولأوسلو تقدمي علماني بعد اتفاق إلىتحول فكره من ماركسي 

 نسوي جماهيري تقدمي كإطار الشعبية، وبدأ العمل فيه للجبهةؤيد  نسوي مإطاراالتحاد عبارة عن  "

 فكر االتحاد أصبح 1993وبعد . يعتمد التحليل العلماني والتحليل المادي الطبقي الماركسي في طروحاته 

 هناك تغيير في التوجه باستثناء المواقف السياسية وهذه قضية وأصبح منه ماركسياً، أكثرتقدمياً علمانياً 

روفة بالنسبة لالتحاد بأنه يتبنى المواقف السياسية للجبهة الشعبية وال يوجد تدخل من الجبهة بعد مع

  ".لجبهة االتحاد خصوصاً بعد المؤتمرين الخامس والسادس لأجندة في 1993

  

 ةاألجنداالتحاد تابع للجبهة الشعبية في المواقف السياسية وليس في  أن كما وتشير المشاركة من القاعدة 

  :، وانه وبسبب ضغط الجبهة على االتحاد، فقد استقل االتحاد عن الجبهة، وفي هذا تقولاالجتماعية
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 صار في أوسلو الفلسطينية تابع للجبهة الشعبية سياسياً بس اجتماعياً أل، وبعد المرأة لجاناتحاد   " 

سائي لوحده ومستقل عن  نإطاريبقى  أنعملية ضغط ذكوري على االتحاد ففضلت النسويات في االتحاد 

  "الجبهة

  

 األجندة ديمقراطي علماني، عالقة باستقاللية إلىوقد يكون للتغير في فكر االتحاد من ماركسي اشتراكي 

 السياسية للجبهة والناجمة عن الضغوطات والصراعات بين الجبهة واالتحاد بعد األجندة لالتحاد عن االجتماعية

 إبعاد الكوادر النسائية عن األحزاب محاولة إلى بإشارتها، )2002 (ا كتانة نزال والتي تحدثت عنهأوسلواتفاقيات 

المواقع القيادية المهمة التي وصلتها بعد سجن الكوادر القيادية من الرجال، وزيادة التوترات بعد صعود حركة 

ء، مما جعل األطر النسوية  فيما يخص ادوار النساواالجتماعية السياسية أيديولوجيتها السياسي التي لها اإلسالم

وقد يكون السبب هو . موقف مبدئي واضح إعالن حتى أو السياسية أحزابهاتجد دعماً من  أنتشعر بالتهديد دون 

، المرأة الفلسطينية وطاقم شؤون للمرأةانضواء االتحاد في ائتالفات نسوية ديمقراطية علمانية مثل االتحاد العام 

  .يذ الكثير من البرامج والنشاطات في االتحادحيث تم التعاون معهم في تنف

 حاولت عبر تاريخ علمها التحرري تأجيل الخوض في القضايا -بدرجات متفاوتةأن و-الفصائل الفلسطينية أنكما 

 تتمثل في الصراع مع التناقض األولوية أن باعتبارها تبرز التناقضات الفرعية على السطح، في حين االجتماعية

 التنظيمية التي أنشأتها األجسام، وقد استطاعت النساء داخل هذه الفصائل ومن ثم من خالل الحتاللا وهو األساسي

، مستفيدات في ذلك من تجربة النساء في حركات التحرر في العالم الثالث االجتماعيةيعدن االعتبار للقضايا  أن

هن، وبعد إحراز االستالل كانت قضاياهن  شاركت النساء في التحرر الوطني لبالدإذوخاصة في الدولة العربية، 

  .الخاصة تؤجل ويطلب منهن االنسحاب من المجال العام

  

 العامة لم تتغير بعد قدوم السلطة ولكن  األهدافأن إلىالمشاركة من القيادة تشير  فإن، األهداف فيما يخص أما

  : ذلك في قولها شرائح اكبر من النساء، وقد عبرت عنإلى التفصيلية تغيرت لتصل األهداف
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 وتحرر المجتمع، وطالما المجتمع ما زال المرأةهناك ربطاً جدلياً بين تحرر ن  لم تتغير ألاألهداف "

 التفصيلية واألهدافتحت االحتالل فسوف يظل جزء كبير من عمل اإلطار عمل وطني وسياسي، 

  ".وقضية حق العودة قضية النساء الالجئات إلى تلتفت أو أكثر تطال شرائح أصبحتتغيرت حيث 

  

 التركيز اكبر على القضايا أصبح بعد قدوم السلطة، حيث األهداف تغير في إلى المشاركة من الوسط فتشير أما 

  : السياسية والنسوية، وقد تمثل ذلك بقولهااألهداف هناك توازناً بين وأصبحالنسوية، 

 هناك عدالة بين ما هو وطني أصبح واآلن من قبل أكثر هناك تركيز على القضايا النسوية أصبح " 

التركيز على المستوى ن اقبل ذلك ك.  وصار العمل على هذه المضامين الثالثةواقتصاديونسوي 

  "الجانب النسوين ا كشيء وآخرالسياسي ومن ثم االقتصادي والتدبير المنزلي 

  

كري للنساء ويعمل على تمكينهن، وقد  االرتقاء بالمستوى الفإلىاالتحاد يهدف  أن المشاركة من القاعدة فترى أما

  :عبرت عن ذلك بقولها

 إدارة يستطعن فيها لمرحلةيوصل النساء  أنيحاول االتحاد االرتقاء بالمستوى الفكري للنساء وبحاول  "

  ". تمكين ذاتيالمرأةمشاريع بنفسهن ويعملوا عند 

  

 أنادة وبين المشاركتين من الوسط والقاعدة، هو  ما بين المشاركة من القياإلجابةوقد يكون السبب في التفاوت في 

المشاركة من القيادة هي بالتأكيد عضو في الجبهة الشعبية التي ما زالت تعتبر انه وحتى بقدوم السلطة وبتوقيع 

 هو التحرر الوطني األساسيالهدف  فإنفلسطين في مرحلة تحرر وطني، وبالتالي  فإناتفاقيات السالم، 

  .التحرر االجتماعي هو جزء من التحرر الوطني أنهذه المشاركة ترى  أند يكون بسبب  قأوواالستقالل، 

  

  :يستهدف ببرامجه ومشاريع النساء الفقيرات، وهو ما عبرت عنه االتحاد أن إلىتشير المشاركة من القيادة هذا و

  ".التركيز هو على مناطق الفقر والضعف "
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 سنة هن المستهدفات وطالبات 25-18ء الصغيرات عمراً من النسا أن المشاركة من الوسط فتضيف أما 

  : بقولهاإليهالجامعات، وهو ما تشير 

 سنة، والتركيز على مناطق الريف والمخيمات ولكن 25-18الجيل الصغير هو المستهدف من عمر  "

  ".  الجامعاتوأيضاًالزيادة هي في نسبة الريف 

  

  : المشاركة من القاعدةإليهوما تشير 

  " الجامعيةوالمرأة الريفية المرأة وباألساسالشابات، / الفئات المستهدفة هم الصبايا همأ " 

 األسرة في القرار داخل المرأة الحقوق التي عمل االتحاد على تحقيقها، رفع سن الزواج، ومشاركة أهمهذا ومن 

وقد عبرت المشاركة من القيادة عن  والمشاركة في الحياة العامة، األسرة الشخصية وقانون األحوالوتعديل قوانين 

  :ذلك بقولها

 في القرار داخل المرأة القضايا هي رفع سن الزواج فهي قضية عملنا كثيراً عليها، قضية مشاركة أول" 

 الشخصية، المشاركة في الحياة العامة والدور السياسي األحوال وقوانين األسرة، تعديل قوانين األسرة

  " االغتصابات واالنتهاكات وعملنا حمالت عليها قضايا مثلوأخذنا، للمرأة

 جانب حقوق النساء في القوانين مثل قانون العقوبات والحق بالحصول على جواز السفر، وقد عبرت إلىهذا 

  :المشاركة من الوسط عن ذلك بقولها

 ضاياوهناك ق هو قانون العقوبات، حق جواز السفر المرأة كحقوق المواضيع التي نركز عليها أكثر"

 مل متابعة شكاوى الفتيات في سن المراهقة اللواتي يهربن من البيوت ومواضيع التحرش الجنسي أخرى

  "والعالقات بين الفتيات والشباب

  

  . المشاركة من القاعدةإليه الحق بالتعليم والذي نوهت إلى باإلضافة
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يادة تراه على انه االشتراكية والماركسية المشاركة من الق فإنوبالنسبة للمصدر الفكري للمطالبة بهذه الحقوق، 

  : وتحرر المجتمع، وفي ذلك تقولالمرأةوترى في ذلك ربطاً بين تحرر  اإلنسانوالتي ال تتعارض مع حقوق 

 والذي ال تعارض إجماالً مع القضايا باألساسبالنسبة لنا المصدر الفكري هو االشتراكية والماركسية  " 

 قضية ثورية أنها وتحرر المجتمع المرأةولكن نحن نعتبر الربط بين تحرر  اإلنسانالحقوقية مع حقوق 

  ". من الحركة اليسارية العالميةأنفسنامتعلقة بتطور العالم ككل ونعتبر 

  

ووثيقة عدم التمييز ضد  اإلنسانالمصدر الفكري للمطالبة بالحقوق هو حقوق  أن المشاركة من الوسط فترى أما

  : بقولهاإليه أشارتل الفلسطينية، وهو ما  ووثيقة االستقالالمرأة

ووثيقة االستقالل الفلسطينية التي " سيداو "المرأةووثيقة عدم التمييز ضد  اإلنسانهناك قانون حقوق  " 

  "بشكل عام اإلنساننصت على المساواة وكل القوانين العلمانية التي تدعم 

  

، وذلك اإلنسانالمصدر الفكر هو اتفاقيات حقوق  أن رتهابإشا عليه المشاركة من القاعدة أكدت الذي األمروهو 

  :بقولها

  "اإلنسانالمصدر الفكري هو علماني، وباالستناد التفاقيات حقوق " 

  

هناك مساواة ن ا كإذا لحصول النساء على حقوقهن، بالتمييز االيجابي، والتدقيق حول ما اآلليات أهمهذا وتتمثل 

يكون القرار السياسي  أنلضغط والتعبئة حول هذه الحقوق، هذا ومن الممكن حقيقية في المؤسسات، ومن خالل ا

  : فيما جاءت  به المشاركة من القيادة بقولهااآللياتوقد تمثلت هذه . مفيداًً في حالة ترافقه مع حمالت التوعية

 مساواة فعلية هناكأن تحصل النساء على حقوقها من خالل التمييز االيجابي وثانياً عن طريق التدقيق ب " 

 مثل حملة جدية لرفع سن الزواج وتطوير والتأثير مثل الضغط والتعبئة أخرى وآلياتفي المؤسسات ، 

يفيد ولكن ال تلتزم به كل المؤسسات،  أنقرار سياسي من القيادة ممكن ..."  الشخصيةاألحوالقوانين 
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 قانون ومعه نقوم بحمالت إلىلكننا بحاجة يفيد و أنالقانون الفوقي ممكن . فالمهم هو كيفية تطبيق القانون

  ".توعية كبيرة جداً

  

  :وبما جاءت به المشاركة من القاعدة

 حركة مجتمعية إلىنحتاج ...  تكمن في الضغط على الدولة من خالل مجموعات ضغطاآلليات أهم" 

  "يساندها القانون، فالقانون يقف مع النساء بس الزم يكون عندهن جرأة

  

، وقد عبرت اآلليات أهم وعملها ووجود مورد اقتصادي لها يعتبر من المرأةتعليم  فإن أعالها ورد  مإلى وإضافة

  :المشاركة من الوسط عن ذلك بقولها

 التي تكون عاملة يكون وضعها فالمرأة ووجود مصدر اقتصادي لها أيضاًالتعليم ضروري جداً والعمل " 

 المستقلة اقتصادياً لها قدرة اكبر على المطالبة بحقوقها من فالمرأة أكثر وتعرف حقوقها أفضل بين النساء

يساعد ولكن مع وجود وعي جماهيري  أنقرار من فوق يمكن .... ليس لها مصدر اقتصادي مستقلامرأة

  ". متابعة لهذا القرار ومتابعة تنفيذه وتطبيقهآخرلهذا القرار ومن جانب 

  

  ة والمشاكل المرتبطة بحصول الفلسطينيين على حقوقهم التعريف اإلجرائي لمفهوم المواطنب .1.3.1.3

 

أن يكون الفرد جزء من بلد معين، وله حقوق وعليه واجبات، و أنوفيما يتعلق بمفهوم المواطنة، فإنها تتضمن 

المواطنة هي مفهوم خاص بالفرد ينظم  أنيؤدي واجباته تجاه البلد، كما أن قادراً على اخذ حقوقه و اإلنسانيكون 

 في المجتمع  وعالقة الجنسين بعضهم ببعض، وتقول المشاركة من القيادة اآلخرين باألفرادقته بالدولة وعالقته عال

  :في ذلك

 أيجزء من البلد وجزء من تطلعات البلد، وله حقوق وعليه واجبات،  اإلنسانيكون  أنالمواطنة هي  " 

و المواطنة ......  التي عليه تجاه هذا الوطنيؤدي واجباتهأن قادراً على اخذ حقوقه و اإلنسانيكون  أن
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، فأنا هنا كفرد لي معتقداتي ولي أراها بالمؤسسة العامة كما أو بالدولة أوهي عالقة الفرد بالمجتمع 

المواطنة جزء  أن لي حقوق وعلي واجبات، ولكن ال افترض أناشخصيتي وبالتالي في اإلطار العام للبلد 

 مبادئ معينة، و عندما يكون عندك دولة تراعي جميع أومؤسسة لها عقيدة  أي أومن المؤسسة الدينية 

 مثل منع االعتداءات ومنع االعتداء األفراد ففي النهاية سيكون هناك عالقة منظمة بين أفرادهاحقوق 

تكون جزء من حقوق المواطنة وبالمقابل  أن الغير وغيرها من القوانين التي من المفروض أمالكعلى 

تكون  أنتكون واضحة ومفهومة، ويجب  أنة بين الجنسين، فهذه العالقة ضمن المواطنة يجب العالق

والمواطنة تنظم العالقة بين الجنسين بحيث تجعلها واضحة ومفهومة، ويجب "عالقة مساواة بين الجنسين

  ".تكون عالقة مساواة أن

  

صل على هذه الحقوق بغض النظر عن جنسه يحأن يؤدي واجباته، و أن حقوقه قبل يأخذ أنالفرد يجب  أن كما 

، وتقول المشاركة أيضاً معتقداته،  وهي تنظم عالقات النساء مع بعضهن وعالقات الرجال مع بعضهم أو دينه أو

  :من الوسط في ذلك

لدولة معينة والحقوق والواجبات التي تترتب عليه في  اإلنسانوانتماء  اإلنسانهي بشكل عام حقوق  " 

يقوم الفرد  أنيؤدي واجبات معينة، وهناك حقوق تقدمها الدولة للفرد قبل  أن بغض النظر هذه الدولة

بتقديم واجباته تجاه الدولة مثل الهوية والحق االنتخابي والترشيح والتامين الصحي والنواحي الوظيفية 

ر فيها، مفهوم  معتقداته التي يفكأو حتى دينه أووجواز السفر، وتعطى للمواطنة بغض النظر عن جنسه 

 أو، فالمواطنة في الفرد كفرد بغض النظر عن عائلته األولىالمواطنة مفهوم خاص بالفرد كفرد بالدرجة 

المواطنة تنظم العالقة بين الجنسين وبين النساء مع بعضهن البعض وبين الرجال "  دينهأو فكره أوجنسه 

  "مع بعض وكمجتمع بشكل عام

يتصرفوا أن ، وأولى مواطنون درجة أنهمتتم معاملتهم على أن اطنين فئة واحدة ويكون كل المو أن جانب إلىهذا 

المواطنة تنظم عالقة الدولة والمجتمع المدني وتقول المشاركة من  أن، كما أوامر وليس بناء على إرادتهمبكامل 

  :القاعدة في ذلك
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ين يكونوا فئة واحدة، انه الشخص مواطن ثاني وال ثالث، كل المواطن اإلنسانال يكون  أنالمواطنة هو  "

 وأنا هذا مجتمعي ألنه الشيء كمواطنة بعمل أنا ، أوامر يأخذينجز للمجتمع ويشعر انه فعالً مواطن وما 

 أقدميعطى لي حقوق قبل ما  أن كشخص أطالب وأنا، إرادتي بعمله بكامل أنامواطنة فيه، وبالتالي 

 ال ألنه برفضه نهائياً، شيء عرقية هذا أو بمجموعة دينية يكون مفهوم المواطنة مرتبطأن و.... واجبات

و المواطنة تنظم العالقة بين ...... لكي توصلي لحقكأداة استخدمت ألنك المواطنة، إلىيوصلك 

 ومواطنة ثانية أولى اخذ حقوق كمواطنة يعني ما بتتقسم مواطنة أناالجنسين، وهذا متعلق بالدولة، فلما 

 المواطنة تنظم العالقة بين جهتين، بين الفرد ..جل مواطن واحد وقوانين واحدةالر وأنا أصبحعندما 

  ". وبين الدولة وبين الدولة والمجتمع المدني

  

المواطنة  أنبعض الناس ال يعتبرون أن  بالمشاكل المتعلقة بحصول الفلسطينيين على حقوق مواطنتهم،وتتلخص 

 على الحماية العشائرية وقوة األفراد اعتماد بعض إلى ضافةباإل تحتوي على حقوق فقط، وأنهافيها واجبات 

، وقد تمثل ذلك بقول المشاركة من اآلخرين األفراد انتهاك القانون وهدر حقوق أجلالسالح والتنظيم السياسي من 

  :القيادة

.  المواطنة فقط حقوق، وهذا خطأوإنماالمواطنة فيها واجبات  أنهناك جزء من الناس ال يعتبرون " 

 يعتمون على أشخاصهناك جزء من الناس يعتمدون على الحماية العشائرية في انتهاك الحقوق وهناك 

  ".قوة السالح والتنظيم السياسي

  

  : المشاركة من الوسط بقولهاإليها أشارت جانب مشكلة االحتالل، والتي إلىهذا 

  "هناك مشكلة في المواطنة في فلسطين بسبب االحتالل "

  

 تتضمن واجبات وليس فيها حقوق خاصة للنساء أنها لمشاكل مواطنة النساء بشكل خاص، فتتلخص في  بالنسبةأما

 هضم حقوق النساء في البيت في الوقت الذي يقمن فيها بنفس ادوار الرجل، هذا إلى إضافةالفقيرات والمهمشات، 
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ى حقوق مواطنتهن الرسمية هناك مشكلة في عدم حصول النساء عل أن جانب العنف الممارس ضدهن، كما إلى

وبالممارسة، وعدم وجود قوانين مدنية علمانية، ووجود نظام عائلي ومجتمعي يمنع حصول النساء على حقوقهن،   

  : ذلك بقولهاإلىوتشير المشاركة من القيادة 

 وليس هناك حقوق خاصة بالمناطق الفقيرة وبالفئات إجماال مواطنة النساء فيها واجبات أصبحت" 

 في بعض أكثرويوجد الكثير من النساء العامالت والمتعلمات يقمن بنفس ادوار الزوج وحتى . عيفةالض

البنية ن وفي المقابل حقوقهن في البيت تهضم ويمارس عليها ضرب وضغط نفسي وعائلي، أل األحيان

 في األضعفالحلقة  المرأة مهما كانت قوية اقتصادياً واجتماعياً تعتبر المرأةالمجتمعية التي تتعامل مع 

والمشكلة في عدم حصول النساء على حقوق مواطنتهن الرسمية وفي تطبيق هذه القوانين، ... المنزل

 جانب عدم وجود قوانين إلىفهناك تطوير على القوانين ولكن هناك حاجز الذي يمنع تطوير القوانين، 

والنظام العائلي والنظام المجتمع .. . على حصولها على الحقوقالمرأةمدنية علمانية مما يخفف من قدرة 

  ". من اخذ حقوقهاالمرأة يمنعان

  

من يضع  فإن واضعي السياسات هم رجال، وبالتالي أغلبأن  في الدولة، والمرأة ضعف مشاركة إلى باإلضافة

 إلىهذا ، المرأة وليس شيء حقه دائماً في كل يأخذالرجل هو من أن القوانين هم الرجال والتي تكون لمصلحتهم، و

 القوانين وفرض تطبيقها، إلزامية، والى عدم المرأة اضطهاد إلىجانب الخطأ في فهم الدين وتفسيراته مما يؤدي 

، وقد عبرت والمرأة مشاكل في القوانين نفسها والتي تضطهد النساء وال تقوم على المساواة بين الرجل إلى إضافة

  :المشاركة من الوسط عن ذلك بقولها

 شيء الحق في كل يأخذالذكر هو دائماً الذي  أن وأتخيل األضعف دائماً هي المرأة أنفي المشكلة " 

 من واضعي السياسات وقادة الحلبة السياسية والمجلس التشريعي هم من أكثر أو% 90 أن إلى باإلضافة

 أنلمؤكد  القانون الذي ينظم عالقة المواطن في الدولة يقوم بوضعه الرجال فمن اأوالرجال، فالنظام 

 الخطأ في فهم الدين في وأيضا التي نعيشها االجتماعية للفروق باإلضافةتكون القوانين لمصلحة الرجل 

...  في الدولةالمرأة،  وضعف مشاركة المرأةوالتفسيرات الدينية الموجودة والتي تضطهد  األحيانبعض 
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والعادات والتقاليد فاعلة كثيراً الوضع االجتماعي . والقوانين لو فرضت فرضاً على الناس سوف تطبق

 مفهوم المساواة إلى أكثر المرأة اخذ إلى سوف يساعد األمرولكن عندما يكون لدينا قوانين واضحة  هذا 

 قانون إلى نأتي ولكن عندما والمرأةهناك قوانين تتحدث عن استقالل ومساواة بين الرجل ... والمواطنة

، فاالمتيازات تعود األسرة تحيز باتجاه الرجل وكذلك قانون  نرى كم هناكاألولىالعقوبات بالدرجة 

  ".المرأةلصالح الرجل كمواطن على حساب 

  

 ومواطنة أولى جانب وجود مشكلة على المستوى الرسمي والمستوى المجتمعي، مما يجعل هناك مواطنة إلىهذا 

 منهم في أدنى في مرتبة أنهناء على  ملحقات بالرجال، وفي نظر الرجال للنسأوالنساء تابعات  أنثانية، وفي 

فلسطين ما زالت في مرحلة  أن من القوانين، على اعتبار أفضلالمواطنة، وفي فلسطين حقوق النساء بالممارسة 

، وتقول شيء لم تأخذ المرأة، فقانونياً أسرة تعيل أو شهيد أم ألنها تأخذ حقوقها في العمل والمرأةتحرر وطني، 

  : في ذلكالمشاركة من القاعدة

 ومواطنة ثانية أولىمشكلة المواطنة على المستوى الرسمي وعلى المستوى المجتمعي، فهناك مواطنة " 

حقوق الممارسة ...  من المواطنةأدنى درجة أنهم للنساء ينظرواوالرجال .....والنساء ملحق للرجال

تم النظر للنساء نظرة وطنية  من الحقوق القانونية، وذلك كوننا في مرحلة تحرر وطني وبالتالي يأفضل

 وتحصل على حقوقها ن تخرج للعمل كونها األجيال الشهيد وهي التي تربي أم ألنهاويمكن يساعدوها 

 ورجعنا لقوانين الشريعة والدين اللي هي أخذناها شهيد، حالياً ومن ناحية رسمية ما في حقوق أسرةتعيل 

  ".شيء أخذت ما المرأة النساء عامة، يعني قانونياً ألملمحبطة 

  

 كل إليها أشارتوالتي – في الحصول على حقوق مواطنتها المرأةهذا وبرغم المشاكل التي تعاني منها 

 بالرجل نجد انه ال فرق بينهما في الحصول على حقوق المرأة انه وعند مقارنة حقوق مواطنة إال -المشاركات

الفروق أن تالل وضغط السلطة والمجتمع المحلي، ويقبع تحت االح) نساء ورجال(كل المجتمع ن مواطنتهما أل

 في الحصول على الحقوق بغض النظر - الأم كانت مهمشة إذا فيما - ترتكز على المنطقة التي يعيش فيها الفرد
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 حزب كبير، وهو ما عبرت أومن عشيرة كبيرة ن ا ما كإذاالرجل يحصل على حقوقه أن عن النوع االجتماعي، و

  :لقيادة بقولهاعنه المشاركة من ا

 أم من حزب كبير، حزب مسنود وله ظهر في البلد أمتنظري هذا الرجل من عشيرة كبيرة  أنيجب " 

، اقصد يقع عليه ضغط االحتالل وضغط السلطة والمجتمع المحلي من أيضاًفالرجل مهمش . غير ذلك

اء في بعض المناطق  من بعض النسأكثريكون هناك بعض الرجال المهمشين  أنحوله، وبالتالي يمكن 

  ".في فلسطين

  

 في بعض القضايا مثل حقوق االنتخاب والترشيح المرأة من أكثرهذا وعلى الرغم من حصول الرجال على حقوق 

 والمرأةوجود االحتالل وعدم وجود دول يؤثر سلبياً على كل من الرجل  أن إال األطفالوالهوية والوصاية على 

  :لوسط بقولهاوهو ما عبرت عنه المشاركة من ا

تكون  أن حقوقه كمواطن وهذه النقطة يجب يأخذاالحتالل ما زال قائماً فبالتالي حتى المواطن كرجل لم " 

الرجل حصل  أنصحيح . للمرأة كامل للرجل وشئ ناقص شيءموجودة في كل طروحاتنا فال نتكلم عن 

 ال أصاللكن بنفس الوقت هو على حقوق االنتخاب والترشيح والهوية والوصاية وغيرها بشكل اكبر و

  ". لوجود المواطنةاألساسيعيش في ظل دولة فلسطينية وهي 

  

المشاركة من القاعدة تؤكد االختالف في مواطنة الرجل عن مواطنة  فإنوبعكس المشاركتين من القيادة والوسط 

المجتمع يضعهم في مرتبة  أنانب  جإلى من النساء، هذا أكثر، فالرجال برأيها اخذوا حقوقاً قانونية  وفعلية المرأة

الرجال ال يسمحون للنساء بالتقدم خوفاً على السلطة، والدولة ال تسمح بالضغط على الرجال أن  من النساء، وأعلى

  : للنساء، وتقول المشاركة من القاعدة في ذلكأفضل حقوق أجلمن 

 أخذت ما للمرأةرسمية، بالنسبة  وكذلك حقوقهم الأخذوها، حقوقهم الفعلية أكثرالرجال اخذوا حقوق " 

 أعلىيصبحوا   أن رتبة، فالرجال غير سامحين للنساء  أعلىالمجتمع يجعل الرجال ...  بنظريشيء

  ".منهم خوفاً على السلطة، وال الدولة سامحة بالضغط على الرجال
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  القضايا النظرية التحليلية 2.3.1.3

  واإلستراتيجيةالحاجات العملية  1.2.3.1.3

 قضايا نسوية، مشاريع أجل وبرامج الضغط والتعبئة من األطفالا يخص البرامج، فقد اشتملت على رياض وفيم

  : هذه البرامج بقولهاإلى المشاركة من القيادة أشارتتعديل القوانين، وبعض التعاونيات البسيطة، وقد 

، األطفالالل رياض  وعلى العالقة مع النساء من خاألطفال على رياض كإطار حافظنا أوسلوبعد " 

نحن نعمل على قضايا نسوية . وبدأنا في برامج الضغط والتعبئة لقضايا نسوية على مستوى خدماتي

دخلنا ... الفلسطينية ضد االحتالل قد انتهىللمرأةالدور النضالي  أنوعلى تعديل القوانين ولكن ال نعتبر 

 وندوات وتوعية حولها، األسرةالشخصية وقانون  األحوالفي برامجنا القضايا المتعلقة بالقوانين، قانون 

البرامج المدرة للدخل توقفت في تلك .... دخلنا مثالً في تدريباتنا وبرامجنا الداخلية موضوع الضغط

 نقدم للنساء االستشارات ونحولهن أصبحنا، فنحن البسيطة على بعض التعاونيات األمورالمرحلة وبقيت 

  "ن عندنا برنامج متكامل برامج مدرة للدخل ولكن نحن لم يكإقراضلمؤسسات 

  

 جانب برامج تبادالت شبابية نسوية، ومشروع مساعدة العائالت الفقيرة عن طريق المعونات، والتي إلىهذا 

  : المشاركة من الوسط بقولهاإليها أشارت

 النسوية األطر  الفلسطينية ومع باقيللمرأة واالتحاد العام المرأة االتحاد يقيم شراكة مع طاقم شؤون 

بعد قيام السلطة الفلسطينية خف التركيز على . المرأة العمل اكبر على الجانب القانوني وحقوق وأصبح

، وهناك برامج األطفاليوجد برامج تخدم الناس مثل رياض ... الجانب الوطني ولكنه لم يتالشى 

لمعونات، كما ويتم العمل على تبادالت نسوية شبابية، ومشروع مساعدة العائالت الفقيرة عن طريق ا

البرامج الحقوقية التوعوية من خالل اللقاءات مثل قانون العقوبات ووثيقة جنيف وموضوع الكوتا وسن 

  "المراهقة والعالقات بين الشباب والفتيات 
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 وما بعدها، وسلوأهناك تغيراً في البرامج والمشاريع التي قام االتحاد بتنفيذها في الفترة ما قبل  أنهذا ونرى هنا، 

 برامج توعية وتثقيف إلى المنزلي الغذائي، واإلنتاجمن مشاريع مدرة للدخل وتوفير فرص عمل للنساء بالتطريز 

وقد يكون هذا التغيير ناجماً عن ضعف التمويل المقدم من الحزب لالتحاد . بالحقوق والعمل على تعديل القوانين

تكون للقضية الوطنية  أنالغلبة يجب  أنلحزب، وبسبب اعتقاد الحزب  عن ااالجتماعية أجندتهبسبب استقاللية 

من ضعف التمويل المقدم ) 1999( كمال إليه أشارت قد يكون السبب هو ما أو.  النسويةاالجتماعيةعلى القضية 

تها هذا وقد يكون لعدم قدر.  الواقع الجديد بعد وصول السلطةلتالءم لم تكيف برامجها ألنها النسوية لألطر

 في تنفيذ أثرا المرأة مثل طاقم شؤون أخرىالتمويلية على تنفيذ برامجها الخاصة وانضوائها في مؤسسات نسوية 

 مع متطلبات التمويل الخارجي، ومنها برامج التوعية والتثقيف وتتالءم هذه المؤسسات وأهداف تتالءمبرامج 

توقيع اتفاقيات السالم، قدوم السلطة، ووجود ( ية  قد يكون بسبب طبيعة المرحلة السياسأو. والتأثيروالضغط 

  . النسوية بهذه الوظيفةاألطرتقوم  أن، وبالتالي لم يعد مبرراً )مؤسسات تابعة للسلطة تقدم الخدمات للنساء

  

االتحاد قد عمل على تحقيق نوعين من حاجات النوع االجتماعي وهما حاجات عملية مثل رياض  أنونالحظ هنا 

 والتوعية مثل برامج الضغط والتأثير فيما يخص الحقوق إستراتيجيةتعاونيات البسيطة، وحاجات  والاألطفال

  .بالحقوق والعمل على تعديل القوانين

  

  المساواة مقابل االختالف  2.2.3.1.3

أن ت، والرجال والنساء متساوون بالحقوق والواجبا أنهذا وتقوم المطالبة بالحقوق على مبدأ المساواة، والتي تعني 

لكل امرأة الحق بالتنشئة والتعليم واتخاذ القرار والعمل والممارسة السياسية وفي المقابل عندها واجبات مثل 

  : المشاركة من القيادة بقولهاإليه أشارتالمشاركة في المجتمع وتقديم الخدمات، وهو ما 

 أياواة هنا بالحقوق والواجبات،  وبالتالي المسوامرأةكل الناس متساوون بالقانون رجل  أننحن نعتبر " 

كل امرأة لها حق بالتنشئة وبالتعليم وباتخاذ القرار وبالعمل وبالممارسة السياسية وفي المقابل عندها 

  "تقدم خدماتها أنواجبات مثل المشاركة في المجتمع فمن واجبها 
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 بشكل المرأةتقرر  أن أية االختيار، تتمثل بالعدالة وتوفر فرص الحياة وحري أنالمساواة يجب  أن جانب إلى هذا 

تختار هي ما تريد، وقد تمثل ذلك بقول  أن بالرجل بل أقارنها أنال تكون المساواة أن  تدخل، وأيحر وبدون 

  :المشاركة من الوسط

يكون هناك عدالة وتوفر فرص وحرية االختيار  أناعمل مثل الرجل تماماً ولكن  أنالمساواة ال تعني " 

 فليس أكون أن أريد مكان أياحدد في أن  رجل وأوبعض النظر امرأة  كانسان مفتوحة ماميأ واألبواب

 قرار كامل دون تدخل أي تقرر المرأة وإنما نشيطة مثل الرجل تماماً أكونأن اخرج للعمل و أنالمساواة 

  "نعطيها العدالة لتكون مع الرجل بنفس الصورةأن و

  

الرجل ال يملك حقوق ن ال تكون المساواة مع الرجل ألأن  كشخص، كأنثى، و المطالبة بالحقوقإلى باإلضافةهذا 

  :الحكومة تقمعه وال يستطيع التعبير عن رأيه، وقد تمثل ذلك بقول المشاركة من القاعدةن أل

 ما عنده حقوق لنتساوى معه، فالحكومة قامعة أصالالرجل ن ما بظن انه بدنا نتساوى مع الرجل أل " 

 بطالب أنا . شيءكحقوق رسمية وقانونية هو مش حاصل على . يعبر عن رأيه أنطع الرجل وال يست

 أنا هيك بدي أنا، أريداعمل ما أن  بأطالب أنا مع الرجل، أتساوى ما بدي أنا كأنثى كشخص أنابحقوقي 

  "لي كياني

  

االختالف البيولوجي  فإن،  وتأثيره على ادوار كل منهماوالمرأة فيما يتعلق باالختالف البيولوجي بين الرجل أما

 فيما يخص العمل المنزلي، فال اختالف أما فقط، األطفال بأدوار مختلفة فيما يخص رعاية المرأةتقوم  أنيؤدي 

 المرأة يفرض حصول اإلنجابيالدور أن يتم تقسيم العمل بينهما، وأن يتعاونا و أن والمفروض والمرأةبين الرجل 

 على حقوق خاصة فيما يتعلق المرأةكما وتحصل .  والرضاعة وغيرهامومةاأل إجازاتعلى حقوق خاصة مثل 

 العمل، وتشير أو المجالس المحلية ولكن ليس حقوق خاصة بالتعليم إلىبالمشاركة السياسية مثل الوصول 

  : ذلك بقولهاإلىالمشاركة من القيادة 
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 وبالتالي الدور إنسانة هي ةفالمرأ، األدوار اختالف في إلىاالختالف البيولوجي يؤدي  أن أكيد"

 المرأة وهذا دور غريزي موجود عند األطفال ورعاية باإلنجابالبيولوجي عندها والدور الطبيعي لها 

 كافية ورعاية صحية أمومة إجازات على هذا الدور من خالل المرأةيكافئ  أنوعلى المجتمع 

زها عن الرجل وهذا ال يقلل من قيمتها ،  هو الوحيد الذي يمياإلنجابيالدور  أن اعتبر أنا....كافية،

يكون هناك نوع  أنوبالنسبة لرعاية البيت واالهتمام فيه وتوزيع العمل فيه وفي المجتمع من المفروض 

 أما، األمومةهذا يعتمد عل نوعية الحقوق، فمثلها مثل الرجل في القضايا التي هي خارج .... من التكافؤ

تتماثل بالزواج وبالطالق وبالعمل  أن، فهنا كل حقوقها يجب باألمومة  تتعلقإضافيةهناك قضايا وحقوق 

في هذه المرحلة نحن .... ألطفالها وإنشائها أمومتهاتكون هناك حقوق تحمي  أن ولكن يجب شيءوكل 

 أنيتقدم طالب للجامعة المفروض  أنحاجة للتمييز االيجابي نحو البنات ولكن ليس بشكل مطلق، مثل 

تكون فرص متكافئة ولكن بالقضايا السياسية  أنسب المعدالت وكذلك في الوظائف يجب يتم قبولهم ح

 حتى لو كانت اقل كفاءة ولكن في للمرأةيكون عندها تمييز ايجابي  أنالعامة مثل المجلس المحلي فيجب 

  . من مصلحة الناس كلهااألمرهذا ن يتعين أل أن يجب فاألكفأ مختلف فاألمرالقضايا المهنية 

  

 القيام بأدوار ومسؤوليات مختلفة المرأةاالختالف البيولوجي ال يفرض على  أن المشاركة من الوسط  فترى أما

 مثل أخرى فقط وليس في قضايا األمومة بإجازات فيما يتعلق إضافية حقوق للمرأةعن الرجل ولكن يعطي 

  :القضايا السياسية

 الحمل ووجود وأثناء خاصة مثل فترة الوضع االختالف البيولوجي يحتم حصول النساء على حقوق "

يكون هناك تمييز  أنيكون لها حقوق وامتيازات، فمن الضروري  أنطفل صغير ففي هذه الفترة يجب 

 المرأةيكون على  أناالختالف البيولوجي ال يحتم .... الراحة واالمتيازوإعطائهالها في هذه المرحلة 

تقوم  أن ال تستطيع ألنها هناك مراعاة في هذه المرحلة يكون أنادوار ومسؤوليات مختلفة، فقط 

هذا وال ...  وظيفة أية في أو مجلس تشريعي أوبالمسؤوليات في موقع معين مثل عضو مدرسة 

  ".تنافس الرجل من منطلق مساواة أنضرورة للكوتا النسائية في االنتخابات فالنساء يجب 
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 نتاجاً لما يفرضه المجتمع، ويجب وإنمايست نتاجاً لالختالف البيولوجي  لوالمرأة المختلفة بين الرجل األدوارأن و

تحصل النساء على حقوق خاصة فيما يتعلق بالحمل والوالدة، وحقوق خاصة فيما يتعلق بالعمل والتعليم ولكن  أن

  : ذلك بقولهاإلىلفترة محدودة، وتشير المشاركة من القاعدة 

 البيولوجي يحتم الشيء انه هذا أظنبيننا، فقط بالجهاز التناسلي، ما االختالف بسط  أنبيولوجياً اثبت " 

 أطالب بالقي انه الزم أنا....  المجتمع هو من يفرض عليإنمااشتغل شغل وادوار معينة،  أنعلي 

 مش وأنا كأقلية أصبحت أنا طلبت بحقوق خاصة معناها هيك إذابحقوقي الرسمية من منطلق مساواة، 

 شيء العمل لمدة محدودة فقط، والتمييز االيجابي أو حقوق خاصة في مجال التعليم طاءإعممكن ...أقلية

 سنوات فقط لحد ما نوصل 10مش مشكلة ولكن لمدة  اآلن بدنا نبدأ فيه إذارائع لكن لفترة محددة، 

  "لمرحلة نكون فيها متوازيين مع بعض

  

  الدولة  3.2.3.1.3

 من أساسيوجود الدولة مقوم  أن يناالتحاد يرلمستويات الثالث في  المشاركات من افإنوفيما يخص الدولة، 

  : المشاركة من الوسط حيث تقولأوردتهويتمثل هذا فيما . مقومات المواطنة

 من عناصر المواطنة ولكن في ظل ظروفنا الحالية وعدم وجود دولة وانتهاك أساسيالدولة عنصر  "

لم عن مواطنة وما زالت الدولة غير قائمة وليس عندنا فكيف نتك اإلنسانابسط حقوق المواطن وحقوق 

  "مفاهيم السيادة

  

تكون دولة  أنالدولة آلية لتنظيم عالقات الناس ببعضهم، وتشترط بالدولة  أنهذا وترى المشاركة من القيادة 

صول على ديمقراطية وتمنح الحقوق للمواطنين لكي تكون مقوماً من مقومات المواطنة، وانه من المستحيل الح

  :حقوق مواطنة في ظل االحتالل، وتقول في ذلك
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الدولة هي آلية تنظيم عالقات الناس ببعض وهي تجميع لكل عالقات الناس، فإذا كانت هذه الدولة " 

 فاسدة فهي أو كانت مستبدة إذاديمقراطية فإنها تعطي مواطنة سليمة وحقوق متنامية للناس، وبالمقابل 

حقوق ...  للمواطنةاألساسية المقومات إحدىد دولة تعطي حقوق للناس هو  مشاكل الناس، فوجوإحدى

  "المواطنة في ظل االحتالل مستحيلة

  

 وإمكانية سوف تسن القوانين وتحمي حقوق المواطنين، ألنهاهذا وتشكل الدولة مقوماً من مقومات المواطنة 

  : المشاركة من القاعدة حين تقولأوردته ما الحصول على حقوق مواطنة كاملة في ظل االحتالل غير واردة، وهذا

ال ....  سوف تحمي حقوق المواطنين وستقر القوانينألنها من مقومات المواطنة، أساسيالدولة مقوم " 

عراقيل على الحركة والسفر " حتى بوجود السلطة–هناك ن امواطنة بشكل كامل في ظل االحتالل فقد ك

ولم الشمل، فلم يكن هناك تكريس للمواطنة بالشكل الكامل في ظل للنساء والرجال وكذلك قضايا الهوية 

  "وجود سلطة وطنية

  

 آليات االتحاد في المطالبة بالحقوق في التمييز االيجابي لصالح النساء والتأكد من وجود مساواة حقيقية أهموتتمثل 

 ووجود مورد اقتصادي المرأة  ترافقها مع قرار سياسي، وتعليمالنساء معوفعلية والضغط والتعبئة حول حقوق 

  .مستقل لها

  

ن ا االيجابية منها انه كاآلثارهناك مجموعة من  فإن وجود السلطة الفلسطينية على مواطنة النساء، ألثروبالنسبة 

 وساعة الرضاعة، وهو ما عبرت عنه المشاركة من األمومة إجازةهناك بعض القرارات لصالح النساء مثل رفع 

  :القيادة بقولها

 ساعة وإعطاء األمومة إجازةهناك بعض القرارات كانت لصالح النساء حتى ال نكون ظالمين مثل رفع "

  "رضاعة
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 هناك مظاهر للمواطنة مثل الهوية الفلسطينية وجواز السفر واالنتخاب والترشيح، وهو ما عبرت أصبحكما وقد 

  :عنه المشاركة من الوسط بقولها

 للمواطنة مثل الهوية الفلسطينية، جواز السفر، االنتخاب والترشيح  هناك مظاهرأصبحفي ظل السلطة " 

"  

  

هذا ومن الممكن الحصول على حقوق مواطنة كثيرة في مرحلة التحرر الوطني ووجود االحتالل، وهو ما عبرت 

  :المشاركة من القاعدة عنه بقولها

  "مرحلة التحرر الوطني ممكن الحصول فيها على حقوق كثيرة للنساء"

  

 منقوص، وقد تمثل ذلك بقول المشاركة من شيء إليهما ينتمين  أنالنساء شعرن أن  السلبية فقد تمثلت باآلثار ماأ

  :القيادة

  " منقوص في ظل هذا النظام السياسيشيء الذي ينتمين له الشيء أنالنساء يشعرن " 

  

، وقد تمثل والمرأةحقيقية بين الرجل القوانين التي صدرت في زمن السلطة لم تكرس المساواة ال أن جانب إلىهذا 

  :هذا بقول المشاركة من الوسط

، ولكن عندما بدأت أكثر حقوقاً المرأةالسلطة سوف تعطي أن  باألولىكنت متفائلة جداً في المرحلة " 

 إذا أما حد ما بشكل نظري إلىمسودات القوانين تصدر لم تكن بالمستوى المطلوب فتكرست المساواة 

  " والرجل بمفاهيم المواطنة فهي غير موجودةالمرأةلمساواة الحقيقية بين  اإلى أتينا

  

 لممارسة وأرجعتهنالسلطة قمعت النساء، وكانت السبب في حد حرية الحركة عند النساء  فإن ذلك، إلى باإلضافة

  : المشاركة من القاعدة لذلك بقولهاوأشارت التقليدية، أدوارهن
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 كانوا النساء يتحركوا بسهولة، كانت النساء األولى في االنتفاضة ألنه،  كثير بشكل سلبيأثرتالسلطة " 

 بس لما المرأةفي احتالل قامع الرجل وقامع أن تخرج لسبب وطني وكانت تحكي عن حرية، صحيح ك

 مع قدوم السلطة رجعت لدورها والمرأة... تيجي حكومة هي نفسها بتقمع النساء هون في مشكلة

  "التقليدي

  

 اإلنسانغياب الدولة يؤثر على  أنر غياب الدولة على المواطنة بشكل سلبي، وترى المشاركة من القيادة هذا ويؤث

  : ذلك بقولهاإلى أشارت من الرجال، وقد أكثرالنساء تأثرن  فإن وبالتالي أكثر بشكل سلبي األضعف

وقه، وطبعاً تأثرت  هو الذي تضيع حقاألضعف اإلنسانيجعل  اإلنسانعدم وجود دولة تحمي حقوق  أن"

  " من الرجالأكثرالنساء سلبياً 

  

 كملحقات للرجال في ظل غياب القانون، أكثرالنساء يخسرن  أنكما وتؤكد المشاركة من القاعدة ذلك، على اعتبار 

  :وفي هذا قالت

  " كملحقات في ظل غياب القانونأكثر بنخسر إحناالرجل بيخسر كثير بعدم وجود الدولة بس " 

 بسبب وجود االحتالل، والمرأةتأثير غياب الدولة هو بنفس المقدار على الرجل  أناركة من الوسط فترى  المشأما

  :وفي هذا قالت

فيها اضطهاد لحقوق ن اظروفنا الحالية بوجود االحتالل كن التأثير بنفس المستوى أل أن أرى أنا "

 بعد، أو أوسلو من الرجل سواء قبل رأكث مقبولة المرأةالرجل، فمثالً على مستوى الحركة كانت حركة 

  "فليس هناك اختالف

  

  المجال العام والخاص 4.2.3.1.3

 ضرورة انطباق حقوق يناالتحاد ير  المشاركات من المستويات الثالث فيفإن بالنسبة للمجال العام والخاص، أما

هذا وتشترط المشاركة من . جرتنطبق على النساء العامالت بأجر وبغير ا أنالمواطنة على كال المجالين ويجب 
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 الحصول على بعض الحقوق مثل لتستطيع إرادتها عاطلة عن العمل لظروف خارجة عن المرأةتكون أن القيادة، ب

  :االجتماعي، وقد تمثل ذلك بما قالته المشاركة من القيادة الضمان

 له دوره وواجباته  وفي العملاألسرةتنطبق على الجهتين، فكل شخص في  أنالزم حقوق المواطنة " 

ال يحصلن عليها مثل  أنهناك حقوق يجب  فإنال يعملن  أن اختارت النساء بشكل حر  إذا... وحقوقه

 الزوجية في حالة الطالق والتأمين أمالكهناك حقوق مضمونة مثل نصف  أن إالاالجتماعي،  الضمان

  ". تتحمل مسؤولية ذلك وظيفة مناسبة لها فهيالمرأة رفضت فإذاالصحي والحقوق السياسية، 

  

  :وما قالته المشاركة من الوسط

 يكمالن المجاالن اآلخرتنطبق على واحد بعيداً عن  أنحقوق المواطنة تنطبق على المجالين، فمستحيل " 

رباب البيوت ... تكون بنفس الصورة أن الرجل داخل البيت وخارجه يجب المرأةبعضهما، ومشاركة 

 أو مواطنات في النهاية في الدولة، فبالتالي يجب عدم التفريق بين عاملة  وهنإنتاجي عملهن عمل أيضا

  "ربة بيت

  

  :وما قالته المشاركة من القاعدة

 لما تنزل على السوق كل يوم هي خرجت المرأةبنظري المجال العام والخاص ال فاصل بينهما، يعني " 

  "العام ملحق للخاص نالشع أوال من الخاص للعام ، ولكن الزم الحقوق تنطبق على المجال الخاص

  

 فإنوانسجاماً مع ما تنادي به المشاركات من ضرورة انطباق حقوق المواطنة على المجالين العام والخاص، 

هذا . المشاركتين من القيادة ومن الوسط يطالبن بتدخل الدولة في كل من المجال العام والخاص على حد سواء

 في واألفراددخل الدولة يكون من خالل قوانين تحمي حقوق الناس والنساء تأن وتشير المشاركة من القيادة ب

 ومن األسرة أفرادتشكل القوانين حماية لكل أن المنزل مثل قوانين منع العنف وتناول الكحول والمخدرات، هذا و

  :ضمنها الرجال، وقد تمثل ذلك بقولها
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 مثل األسرة أفراد وكل واألطفالالنساء تكون هناك قوانين تحمي الحقوق للناس و أنمن المفروض " 

 أفرادتمثل حماية لكل  أنفهناك قوانين يجب . قوانين منع الضرب ومنع تناول الكحول والمخدرات

تتدخل  أن على الدولةويجب . األحيان في بعض أيضا الرجال وإنما فقط واألطفال وليس للنساء األسرة

 فرد من أي رفع الضرر عن أجليكون من  أندولة يجب  التي ليس عندها دخل، فتدخل الاألسر إلعالة

   "األسرة أفراد

 وفي مواضيع الزواج والعمل، األطفاليبدأ التدخل في مجال التربية وحقوق أن والمشاركة من الوسط التي تطالب ب

  :فتقول

 فهذا تتدخل في المجالين معاً، مثالً كم هناك عنف ضد الزوجات في البيت، أنالمفروض على الدولة "

 من أكثر المعنية هناك تدخل من السلطة ومن الجهات أصبح وإنما، األسرةالموضوع لم يبق على نطاق 

. يبدأ تدخل الدولة في مجال التربية من خالل وضع الحقوق للطفل والطفلة...األصدقاءالعائلة ومن 

  "أيضاوالدولة تتدخل في كل المجاالت من مواضيع الزواج والعمل في المنزل والعنف 

  

  : في حاالت العنف، وتقول في ذلكإال المشاركة من القاعدة فترى انه ال يحق للدولة التدخل في المجال الخاص أما

 المجال الخاص صعب كتير أما، أساسي شيءالدولة تسن القوانين للمجال العام، المجال العام هذا " 

الدولة .. أنفاسنا تدخلت تكتم وإذا األسرةللدول الحق في التدخل في قضايا  أنال اعتقد ... تتدخل فيه

  "هذه الحاالت ترتبط بالمجال العامن تتدخل في المجال الخاص في حاالت العنف أل

  

   النساءألدوار واالجتماعيةالقيمة المادية  5.2.3.1.3

ن اجر العامالت داخل المنزل بدو(قيمة عمل النساء متساوية  أنهذا وترى المشاركتين من القيادة والوسط 

  :، وقد تمثل ذلك فيما قالته المشاركة من القيادة)والعامالت خارجه بأجر

 المرأةفي المجتمع وهذا خطأ كون " سخرة "أو في البيت بأنه عمل مجاني المرأةعمل  أنهناك اعتقاد " 

ناية  تعمل داخل البيت في التنشئة وفي العأيضابمقابل الزوج الذي يعمل خارج البيت ويعود ليرتاح هي 
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 ال تعمل وحصل المرأةفحتى لو كانت .  خاص بهااألسريكون جزء من دخل  أنوبالتالي من حقها 

 في البيت بأنه عمل للمجتمع وانه المرأةيجب اعتبار عمل ... الزوجيةأمالكانفصال فهي تملك نصف 

  " مخصصات الشيخوخة وغيرهاأواالجتماعي  بالضمانيكون لها حق  أنيجب 

  

  :شاركة من الوسطوما قالته الم

 تقييمه من حيث الطهي أردنا إذاقيمة عمل النساء تساوي العمل خارج المنزل، فالعمل المنزلي " 

 أن ضعف اجر العمل خارج البيت، فالمفروض أنهاوالغسيل وغيره من حيث القيمة المالية فسوف نجد 

  "ال نعطي دونية للعمل المنزلي

  

قيمة عمل النساء داخل المنزل مساوية لعملهن المأجور خارجه، وقد تمثل  أن المشاركة من القاعدة فال ترى أما

  :ذلك بقولها

يشتغلوا بالبيت وهم بفضلوا يقعدوا بالبيت ن ا اللي بتشتغل بالبيت بكونوا تربوا علشالمرأة أنبرأيي " 

 سواء  مواطناتألنهميحصلوا على حقوق متساوية  أنوبالتالي مش الزم تتساوى القيم ولكنهم يجب 

  ". ما اشتغلوا حتى لو قيمتهم الفعلية باالنجاز تختلفأواشتغلوا 

  

  التمكين 6.2.3.1.3

المشاركة من القيادة ترى التمكين على انه تقوية وتوعية بالحقوق وجعل النساء  فإن فيما يخص التمكين، أما

  :يكون لهن مورد اقتصادي مستقل، وقد تمثل ذلك بقولها أنقادرات على 

  "ين توعية النساء بحقوقهن وتقويتهن ليكون لهن مصدر اقتصادي مستقلالتمك" 

 على اتخاذ القرار وقدرتها على تنفيذ ما تريد،وتشير المرأة المشاركة من الوسط فترى التمكين على انه قدرة أما

  : ذلك بقولهاإلى
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التمكين حسبما ..."ما تريد قادرة على اتخاذ القرار وقادرة على تنفيذ المرأةتصبح  أنعندنا التمكين،  " 

 مسؤولية هذا االختيار وأتحمل أريده أنا خيار أو أمر بأي مقتنعة وقادرة على القيام أنا أكون عندما أرى

  " تبعات هذا القراروأتحمل أريد قادرة على التفكير بالطريقة التي أكونأن و

  

 اكتشاف شخصياتهن وقوتهن وقدرتهن على  المشاركة من القاعدة، فترى التمكين على انه قدرة النساء علىأما

  : انجاز مشاريعهن والتخطيط لها، وفي معرفة حقوقهن والمطالبة بها، وقد عبرت عن ذلك بقولها

 يلمسوا شخصيتهم، قوتهم، حياتهم، ويعملوا على انجاز أنهم اخلي النساء قادرات على إنيالتمكين هو "

يخططوا لحياتهم الخاصة وكيف يعرفوا حقوقهم مشاريعهم ويعرفوا كيف يخططوا لمشاريع وكيف 

  ".ويطالبوا فيها

  

   الفلسطينيةالمرأة لجانخالصة عامة حول اتحاد  3.3.1.4

فاالتحاد يتبنى الفكر العلماني وينادي .  وبرامجه ومشاريعه الموجه للنساءأهدافهيتناسق فكر االتحاد ورؤيته مع 

 في صنع القرار داخل المرأةلة برفع سن الزواج وزيادة مشاركة بحقوق النساء من منطلق علماني مدني والمتمث

 وعلى المستوى الرسمي السياسي وحصول النساء على حقوقهن بالزواج والطالق والحضانة الحق بالتعليم، األسرة

 وبرامج الضغط األطفالهذا وتتمثل برامجه برياض .  توعية النساء وتثقيفهن والنهوض بوضعهنإلىويهدف 

 قضايا نسوية ومشاريع تعديل القوانين والتعاونيات البسيطة ومشاريع التبادالت الشبابية النسوية أجلئة من والتعب

  . ومساعدة العائالت الفقيرة عن طريق المعونات

  

أوالً، حاجات النوع االجتماعي : االتحاد قد عمل على تلبية نوعين من حاجات النوع االجتماعي أنونرى هنا 

 والتعاونيات البسيطة ومساعدة العائالت الفقيرة والعمل على الحقوق مثل حقوق التعليم األطفالياض العملية مثل ر

تلك االحتياجات التي " أنهاحاجات النوع االجتماعي العملية على ) 1993(وقد عرفت موزر . ورفع سن الزواج

رامج لم تعمل على تحدي تقسيم العمل وهذه الب. " المقبولة في المجتمعاالجتماعية أدوارهاتعرفها النساء ضمن 
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وقد كانت استجابة لحاجات آنية أدركتها النساء .  الدوني في المجتمعالمرأة وضع أوالمبني على النوع االجتماعي 

 توفير مورد اقتصادي مثل التعاونيات أو مثل معونات غذائية أساسية حاجات إلىفي مواقعهن وهي الحاجة 

 وتحدي تقسيم العمل المبني اإلستراتيجية في تحقيق الحاجات أساساذه الحاجات العملية هذا وقد تكون ه.  البسيطة

  .على النوع

، مثل العمل على حقوق العمل والزواج وبرامج الضغط والتعبئة من اإلستراتيجيةثانياً، حاجات النوع االجتماعي 

القوانين المتعلقة بوصول النساء لمواقع صنع  قضايا نسوية ومشاريع تعديل القوانين ودورات القيادات الشابة وأجل

 االحتياجات التي تعرفها النساء بسبب موقعهن الدوني  "أنهاهذه الحاجات على ) 1993(وقد عرفت موزر . القرار

وقد عملت هذه البرامج على تحدي تقسيم العمل ".  آخرإلىنسبة للرجال في مجتمعهن، وهي تختلف من سياق 

طرة بناء على النوع والمتمثلة بالقوانين، ووصولهن لمواقع صنع القرار، ووعي النساء لكثير وعالقات القوة والسي

  .من حقوقهن

  

 مفهوم المواطنة على انه مفهوم خاص بالفرد ومنظم لعالقته بالدولة وعالقة ،االتحادهذا وترى المشاركات من 

 خالل مجموعة من الحقوق والواجبات بغض  مع بعضهم  وعالقة الدولة بالمجتمع المدني منواألفرادالجنسين 

 االتحاد على قدرة المواطنين على اخذ حقوقهم تركز المشاركات منهذا و. النظر عن الجنس والدين والمعتقد

 عن المفهوم الضيق تخرج المشاركات من االتحادوبهذا التعريف . وليس الحصول عليها بصورة رسمية فقط

 على مكانة الفرد وحصوله على حقوقه باألساسوالذي يعتبر المواطنة مرتكزة للمواطنة من المنظور الليبرالي 

ويقترب بشكل كبير من المنظور . الرسمية، كما لم تهتم بتقوية وتمكين الفرد من ممارسة هذه الحقوق بشكل واقعي

ى الفرد، الذي له  علأساسا مرتكزة أنهاوالذي ينظر للمواطنة على ) 1998(النسوي للمواطنة والذي تتبناه فويت 

 بالمجتمع، اآلخرين وباألفرادالمواطنة كمفهوم تنظم عالقته بالدولة أن مجموعة من الحقوق والواجبات للفرد، و

أن ب) 2003(كما ويتوافق مع ما تراه مقدم . كما وتنظم عالقة الجنسين مع بعضهما وليس فقط عالقة الفرد بالدولة

  . والمدنية والسياسيةاالجتماعيةمارسة للحقوق  ومقانونيةالمواطنة عبارة عن مكانة 
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لكل امرأة الحق بالتنشئة أن الرجال والنساء متساوون بالحقوق والواجبات و أنوفيما يتعلق بالمساواة، فإنها تعني 

ويترافق هذا الفهم .  والعدالة وفي فرص الحياة واالختيارالسياسيةوالتعليم واتخاذ القرار والعمل والممارسة 

 المرأة فيما يخص امتداد االختالفات البيولوجية بين المشاركات من المستويات المختلفةساواة مع تفاوتات بين للم

 على ضرورة حصول النساء على حقوق خاصة نتفقي المشاركات، ولكن االجتماعية األدواروالرجل لتؤثر على 

 حقوق أوحقوق سياسية خاصة مثل الكوتا فيما يتعلق بالحمل والوالدة، وتختلف فيما يخص حصول النساء على 

  .خاصة بالتعليم والعمل

المعاملة الخاصة /الحمائية/جزء من المشاركات يتبنى منهج االختالفأن هذه التفاوتات يمكن تلخيصها ب أن

)difference/protectionist/special treatment( اختالفات  أن اعتبار أهمية، حيث يقوم هذا المنهج على

يحملن، فقط النساء  أنالنساء وحدهن ممكن ن فعلى سبيل المثال، أل. حقق المساواة الفعلية المادية للنساءالنوع ت

 بإعطاءيقوم القانون  أنويقترح هذا المنهج . تتم معاملتهن معاملة خاصة كنتيجة لوظيفتهن اإلنجابية أنيجب 

 االختالفات المبنية إلىالبيولوجية فإنه يجعلها تمتد  االختالفات بإدراكهوهو .  المعاملة الخاصة للنساءأوالحماية 

). 2000ريل وكوندا . (اجتماعياً ويشرعن الصور النمطية للنوع االجتماعي التي تبقي النساء مضطهدات

  ).2000ماكينون في ريل وكوندا (يقيس النساء بناء على نقص تشابههن بالرجال /ويقيم

والذي يدرك االختالفات . )substantive equality( الفعلية أواة المادية  الجزء الثاني، فيتبنى منهج المساوأما

البيولوجية بين النساء والرجال وفي نفس الوقت يهدم عالقات القوة في االختالفات المبنية اجتماعياً والمشتقة من 

تهن اإلنجابية، ولكن وهذا المنهج ال يزود النساء بحماية خاصة بسبب دورهن ووظيف. هذه االختالفات البيولوجية

فالمساواة ضمن هذا المنهج، . األخرى اعتداء على ممارستهن لحقوقهن أويزودهن بالحماية الخاصة بدون خرق 

 واستثناءات من أنواع محددة من العمل وفي نفس الوقت األمومة الحامل في إجازة المرأةتتطلب قانون يحمي حق 

والقانون بالتالي يدرك االختالفات .  ة كنتيجة للمعاملة الخاصة فرصها في الترقيأوال يجعلها تخسر عملها 

ريل ( تمييز ضد النساء إلى صور نمطية مبنية اجتماعياً والتي ستقود أيالبيولوجية بين الجنسين ولكن يوقف 

  ).2000وكوندا 
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 أنات المواطنة على  من مقومأساسي مقوم أنها يرى المشاركات من المستويات الثالث فإنوفيما يتعلق بالدولة، 

هذا وتتفاوت مستويات االتحاد في تقدير اثر غياب الدولة على . تكون دولة ديمقراطية وتمنح حقوقاً للمواطنين

  .النساء بشكل خاص ومدى تضررهن

 في تشكيل مفهوم أساسي االتحاد للدولة مع التوجه الليبرالي الذي يعتبر الدولة جزء  المشاركات من وتتوافق رؤية

 في تأمين احتياجات أهميةمواطنة التي هي عبارة عن عالقات تعاقدية بين الدولة والفرد، والذي يرى للدولة ال

 أهميةالدولة تبقى ذات أن ب) 1997( جوزيف أوردته مع ما ويتوافقكما . المواطنين الذين ال يستطيعون تأمينها

الدولة في  أنعلى الرغم من . ين المواطنة وممارساتها المعنيين بقوانواألطفال وحيوية بالنسبة للنساء إستراتيجية

 األسفل إلى األعلىكل المنطقة العربية قامت بتحديد الحقوق والمسؤوليات المترتبة على المواطنة تحديداً فوقياً من 

  ).2002 في جوزيف 2000  وإسماعيل وإسماعيل 2000، المغني 2000التركي (من قبل الذكور     

  

  

 أهمها االتحاد لوجود السلطة مجموعة من االيجابيات فيما يتعلق بحقوق مواطنة النساء شاركات منترى المهذا و

 جانب الهوية وجواز السفر إلى وساعة الرضاعة، األمومة إجازة بعض القرارات لصالح النساء مثل رفع إصدار

القوانين التي صدرت لم  أنص، كما منقو كيان إلىالنساء ينتمين  أن السلبيات فتتمثل في أما. والحق باالنتخاب

  . التقليديةأدوارهن إلى النساء إرجاع إلى أدىوجود السلطة  أنتكرس مساواة حقيقية بين النساء والرجال، كما 

 باالحتالل وفي رؤية بعض المواطنين أهم المشاكل التي تواجه حصول الفلسطينيين على حقوق مواطنتهم،وتتركز 

 على الحماية العشائرية وقوة السالح األفرادن حقوق دون واجبات، وفي اعتماد بعض  تتضمأنهالمواطنتهم على 

 من مجموعة من المشاكل فيما المرأةهذا وتعاني .األفراد انتهاك القانون وهدر حقوق أجلوالتنظيم السياسي من 

ات والمهمشات،  تتضمن واجبات وليس فيها حقوق خاصة للنساء الفقيرأنهايخص حقوق مواطنتها وتتمثل في 

 أووهضم حقوق النساء في البيت والعنف الممارس ضدهن وعدم حصولهن على حقوق مواطنتهن القانونية 

 إلىبالممارسة الفعلة وعدم وجود قوانين مدنية علمانية، ووجود نظام عائلي ومجتمع يهدر حقوق النساء، هذا 

 القوانين وفرض تطبيقها، إلزاميةتفسيراته وعدم  في الدولة والفهم الخاطئ للدين والمرأةجانب ضعف مشاركة 
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ومشاكل خاصة بالقوانين التي ال تنصف النساء وال تقوم على المساواة بين الرجال والنساء، حيث يوجد رجال 

  . ونساء كمواطنات درجة ثانيةأولىكمواطنين درجة 

  

ى المجالين العام والخاص وعلى تنطبق عل أنحقوق المواطن يجب  أن وترى المشاركات من المستويات الثالث

النساء العامالت بأجر خارج المنزل وعلى العامالت داخل المنزل بدون اجر، على الرغم من التفاوت في 

  .مستويات االتحاد فيما يخص تقدير قيمة عمل النساء في المجال الخاص مقابل المجال العام

 خارجه، نابعة المرأة اقل من قيمة عمل أنهامنزل على  داخل الالمرأةرؤية بعض المشاركات لدور وقيمة عمل  أن

، وساعات العمل غير )1993( والذي تحدثت عنه موزر المرأة الدور الثالثي الذي تقوم به إدراكمن اعدم 

  . المنزلية، والمحافظة على العالقات القرابية وغيرهاواألعمال بأعمال الرعاية المرأةالمحدودة التي تقضيها 

  

االتحاد ضرورة انطباق حقوق المواطنة على المشاركات من المستويات الثالث في م من رؤية وعلى الرغ

 حول الحاالت التي تتدخل فيها الدولة في المجال الخاص، ما بين بينهنهناك تفاوتاً  فإنالمجالين العام والخاص، 

ماية من العنف وقوانين تنظيمية  وتنظيم العالقات الزوجية والحاألطفال وحقوق األبناءتدخل كامل في تربية 

المتفق عليه  أن إال. األسرة أفراد على احد أضرارحمائية وبين تدخل في حاالت العنف فقط وفي حاالت حدوث 

وفي هذا التفاوت بين المشاركات . تدخل الدول مسموح به في حاالت العنف ولرفع الضرر عن المواطنين أنهو 

 مدرسة محددة تعالج قضية الدولة وقضية أو يمكن ربطها مع نظرية نرى انه ال يوجد وجهة نظر مشتركة

 المنهج الليبرالي في إلىبعض المشاركات في توجههن هن اقرب  أنومن هنا، نرى . المجالين العام والخاص

). 1998فويت (الفصل بين المجال العام حيث تدخل الدولة مسموح وبين المجال الخاص حيث ال تتدخل الدولة 

والتي تنادي بتسييس القضايا الخاصة ) 1998جونز في فويت  (أمثال النسويات إلى، هو اقرب اآلخرض والبع

الشخصي هو " كما وتتوافق مع الشعار الذي رفعته النسويات في السبعينات وهو . وتطالب بتدخل الدولة في العائلة

  .، ضد الفصل الصارم بين الحياة العامة والخاصة"سياسي
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آليات االتحاد في المطالبة بالحقوق في التمييز االيجابي لصالح النساء والتأكد من وجود مساواة حقيقية  أهموتتمثل 

 ووجود المرأةوفعلية في المؤسسات والضغط والتعبئة حول حقوق النساء مع ترافقها مع قرار سياسي، وتعليم 

  .مورد اقتصادي مستقل لها

 جاء منفرداً إذا والذي أسفل إلى أعلىحول تدخل الدولة من ) 1993 ( مع ما جاءت به موزراآللياتوتتوافق هذه 

هذا وتعتبر المطالبة بالحقوق ووجود قوانين تحميها .  عدم المساواة في النوع االجتماعيأسباب من أيال يزيل 

القات القوة  والتي تتحدى تقسيم العمل المبني على النوع االجتماعي وعاإلستراتيجيةاحد حاجات النوع االجتماعي 

  .والسيطرة

  

مفهوم التمكين على انه يتضمن تقوية وتوعية بالحقوق والقدرة على المطالبة بها،  المشاركات من االتحاد رى تو

 بأنفسهنيكون لهن مورد اقتصادي مستقل، وقدرتهن على اتخاذ القرارات  أن جانب جعل النساء قادرات على إلى

  .لنساء على اكتشاف شخصياتهن وقدرتهن على انجاز مشاريعهن والتخطيط لهاكما انه يعني قدرة ا. وعلى تنفيذها

 معهد دراسات أجراها للتمكين يتوافق بشكل كبير مع نتائج الدراسة التي المشاركات من االتحادمفهوم  أن

واسع ومرن  إطار في السياق الفلسطيني يستخدم في المرأةتمكين  أنجامعة بيرزيت، والتي تبين من خاللها /المرأة

عمل االتحاد على التمكين يتمثل بالقدرة على تقرير أن هذا و). 2003 نحلة، كتاب، تراكي أبو( من المعاني

 تغير إحداث أجل والرجل من المرأةالمصير على المستوى الذاتي، فرفع الوعي والمقدرات والتفهم واستعداد 

  )2003 كتاب وتراكي  نحلة،أبو. (مجتمعي ينهي عالقات عدم المساواة هو تمكين
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   جمعية الخنساء النسائية  4.1.3

  ، الفئات المستهدفة، والحقوقاألهدافالرؤيا، أ .1.4.1.3

، وهو ما اإلسالميةرؤية الجمعية كما عبرت عنها المشاركات من الجمعية هي رؤية قائمة على الشريعة  أن

  : المشاركة من القيادة بقولهاإليه أشارت

  ".اإلسالم وملتزمين بما يقره اإلسالميةة هي الشريعة مرجعيتنا الواضح "

  

  : والمشاركة من الوسط بقولها

  ". من خالل الدين ومن خالل ضوابط دينية شرعيةإسالميةنحن رؤيتنا  " 

  

الجمعية تعتمد في تمويلها أن و. هذا وقد نفت المشاركات من المستويات الثالث عالقة الجمعية بأي حزب سياسي

  . الخيرأهلات من على التبرع

وينطبق نفي جمعية الخنساء عن عالقتها بأي تنظيم سياسي على الكثير من الجمعيات ذات الطابع الخيري، والتي 

. األردني ما قبل الحكم األردني للضفة الغربية، والتي عملت تحت قانون الجمعيات الخيرية إلىيمتد تاريخها حتى 

 أمنيةؤسسات ذات التوجهات الدينية، تنفي عن نفسها ذلك العتبارات هناك الكثير من الجمعيات والم أنكما 

كانت أن  في حال عدم ارتباطها بتنظيمات سياسية، وأعلىقدرتها على العمل المجتمعي  أنوسياسية، إذ تعتبر 

  . في فلسطيناإلسالمية المنتمية للحركة األحزابتميل في توجهاتها العامة باتجاه 

 وإيجاد في توعية النساء بحقوقهن وواجباتهن، فقد لخصتها المشاركات من الجمعيةلجمعية،  األهداف بالنسبة أما

  :فرص عمل للنساء، وقد تمثل هذا بما قالته المشاركة من القيادة

 توعيتها بما لها من حقوق وما عليها من واجبات والتوعية أي في مجال الحقوق بالمرأةالتوعية والرقي  "

  ".  فرص عمل للنساءوإيجاد والفكري والثقافي والتنموي ، في المجال التعليمي

  

  :، وهو ما قالته المشاركة من الوسطإسالمي والطفل من منظور بالمرأة جانب النهوض إلىهذا 
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 يختلف نوعاً ما عن إسالمي والطفل في المجتمع الفلسطيني من منظور بالمرأة النهوض أهدافهامن  " 

  ".الموجود في المجتمع

  

  :ا قالته المشاركة من القاعدة وبم

 بناء سليماً المرأةتقوم ببناء  أن وأيضاً المرأة والنهوض بوضع للمرأة توفير فرص عمل أهدافهامن  " 

  ".األسرة أساس هي المرأةن أل

  

ها هذا وتعد رؤية جمعية الخنساء جزءاً من التوجهات التي تنامت في فلسطين منذ بداية الثمانينات، وهي رؤية تبنت

القاعدة الجماهيرية ( السياسية وغير السياسية، وتقوم أساساً على محاولة العمل مع المجتمع اإلسالميةالقوى 

 في مختلف مجاالت ممارسته وهو ما درجت األدبيات على تسميته إسالمي، سعياً للوصول لمجتمع )الواسعة

  .باألسلمة

 وبالذات النساء الفقيرات، وهو ما واألطفالشرائح النساء  أغلب بالنسبة للفئات المستهدفة من الجمعية فهي أما

  : المشاركة من القيادةإليه أشارت

، و نستهدف النساء الفقيرات من خالل واألطفال الشرائح من النساء أغلبالفئات المستهدفة هي  " 

  ". التشغيلأوالمساعدة المادية 

  

  : المشاركة من القاعدةإليه أشارت وما 

  ". وفئة الشاباتاألطفالتهدف جميع الفئات بداية الجمعية تس " 

  

  : المشاركة من الوسطإليه أشارت لذلك النساء العاطالت عن العمل وهو ما وباإلضافة 

 فئة من النساء يعني جميع النساء، بجميع المستويات التعليمية والثقافية، ونركز على أيبشكل عام  " 

  ".  التي ال معيل لهاواألسر األيتام الملحة، النساء العاطالت عن العمل وذوات الحاجة
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 تتمثل بالحق في التعليم وفي ، فقد عبرت عنها المشاركات في أنها فيما يخص الحقوق التي تعمل عليها الجمعيةأما

  : بقولهاأشارت المشاركة من القيادة لذلك، وقد إسالميةالميراث وفي اختيار الزوج وهي الحقوق من وجهة نظر 

 الحقوق التي نركز عليها حقها في أهم، و إسالمية من وجهة نظر المرأةن نعمل على حقوق نح  " 

  ". التعليم وفي الميراث وباختيار الزوج

  

 وبين الجنسين وثم تأتي الحقوق السياسية في النهاية، وهذا ما عبرت عنه األسرة جانب الحق بالمساواة في إلىهذا 

  :من الوسط قائلة

 في المجتمع األساسية واألشياء االجتماعيةالحقوق ن ، ألمتأخرةية الزم تيجي في مرحلة الحقوق السياس "

 بشكل عام بين الجنسين،وبالتعليم وغيره األسرة بتكون هناك مساواة في شيء أول. المرأةمش محصلتها 

". اسيةيكون الجنسين متكافئين متساويين ومن ثم راح نتوصل للحقوق السي أنومن ثم نخرج للمجتمع، 

  ).المساواة التكاملية وليست التماثلية( ذلك، الحق بالمساواة مع الرجل إلى إضافة

  

  : ذلك بـإلى المشاركة من القاعدة أشارت وقد 

حقوقها بالمساواة مع الرجل وهي ليست المساواة التماثلية، وحقها بالتعليم والمشاركة السياسية في " 

 والحقوق بالميراث وحقوقها السياسية وحقوقها االجتماعيةقوق الترشيح واالنتخاب، وتأتي بداية الح

  ".بالعمل والتعليم

  

 بأهمية الحصول على حقوقها، واستخدام المرأة للمطالبة بالحقوق فهي تتمثل في اقتناع اآلليات أهم فيما يخص أما

، وقد تمثل اإللزاميةوانين ال  يكون الحصول على الحقوق من خالل القأن  المناسب للمطالبة بالحقوق، واألسلوب

  :هذا بقول المشاركة من القيادة
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 أي للمطالبة بها أسلوبيكون عندي أن  مقتنعة اقتناع كامل بهذه الحقوق وأكون أن اآلليات أهمومن  "

 اإللزامي بطريقة القانون أو بطريق الفرض أو بدي اقوم المجتمع من فوق إذا. منهجية المطالبة بحقوقي

  ". رح يكونلها قبولرح انكسر وما

  

يكون من الناس عن طريق توعيتهم بحقوق النساء، وقد عبرت المشاركة من  أنالتغير يجب  أن جانب إلى هذا 

  :القاعدة عن ذلك بقولها

يكون التغيير من داخل  أن يجب وإنمايتقبله الشعب  أن يأتي من فوق ليس سهالً أمر أي أنباعتقادي  " 

فلو كانت الحقوق بقرار سياسي فالناس .  الناس ونوعيهم بحقوق النساءنغير عقليات أن أيالشعب 

المؤسسات هي التي تعمل على توعية  أن أي عندما يكون التغيير من قاعدة شعبية وإنماستقابله بالرفض 

  "أفضلالنساء والرجال عندها يكون التقبل 

  

  ة بحصول الفلسطينيين على حقوقهمالتعريف اإلجرائي لمفهوم المواطنة والمشاكل المرتبطب .1.4.1.3

يعيش  أن حق كل فرد في بأنها المواطنة يرينالجمعية   المشاركات منأنوبالحديث عن مفهوم المواطنة، نجد 

أن يكون له حقوق وواجبات يؤديها تجاه الدولة، وأن  دينه وأو إعاقته أو لونه أوبوطنه بغض النظر عن جنسه 

 مع بعضهم األفرادمة على عالقة الفرد بالدولة بدون وجود وساطات وعالقة المواطنة قائمة على الفرد وقائ

  :، وقد عبرت المشاركة من القيادة عن ذلكأيضاًوعالقة الجنسين 

 مرجعته الدينية، أو إعاقته أو لونه أوهي حق لكل فرد يعيش في هذا الوطن بغض النظر عن جنسه  "

 هم األفراد أنكما . يؤديها تجاه هذه الدولة أنبات يجب يكون له حقوق من الدولة وعليه واج أنويجب 

 أن هي عالقة الفرد بالدولة بدون وباألساس، األفرادالذين يشكلون قاعدة المجتمع والدولة قائمة على 

  ". يكون بينهما وساطة
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 وطنه، وهو ما لأج منها والعمل الفعال من وأصوله جانب انتماء الشخص للبلد التي نشأ فيها وولد فيها إلىهذا 

 : المشاركة من الوسط إليه أشارت

 ،العمل إخالصه منها، حبه، أصلهالمواطنة هي انتماء الشخص لبلده التي نشأ فيها وولد فيها وهو  "

 سياسية مختلفة وأفكاركل شخص له دين مختلف ن الفعال لهذا الوطن، والمواطنة ترتكز على الفرد أل

  ". ومن عائالت مختلفة

 

يحمل المواطن جنسية الدولة التي يعيش فيها، وقد عبرت المشاركة من القاعدة عن ذلك  أن ضرورة إلى ةباإلضاف

  :بقولها

يتمتع  أن والمفروضالذي يعيش في الدولة ويحمل جنسيتها  اإلنسان أوالمواطن هو ذلك الشخص  "

 وحرية الحركة والتنقلة الصحة والتعليم والعدل في القضاء وتكافؤ فرص العمل وحري: بحقوق عدة منها

 فالرجل وآخرالمواطنة تنظم العالقة بين مواطن  أنالتعبير وحرية اتخاذ مراكز صنع القرار، وطالما 

  ". مواطن كالهما على حد سواء مواطنونوالمرأةمواطن 

  

الجمعية المشاركات من  كما تعبر عنها التحديات أمام حصول الفلسطينيين على حقوق مواطنتهموتتلخص 

 وهي كما عبرت عنها الوطني،باالحتالل، وبالمصالح الشخصية والحسابات السياسية التي تؤثر على العمل 

 :المشاركة من الوسط

 العمل للوطن، حسابات إثناءوطننا محتل، كما وتدخل الحسابات الفردية أن  بلألسفالمشكلة تكمن  " 

  ".طنسياسية وما بنعمل بالطريقة الصحيحة للحفاظ على هذا الو

 

وجدت وهدر حقوق المواطنين وعدم وجود دولة وتدخل  أنغياب التشريعات وعدم تطبيقها  أن جانب إلى هذا 

.  في الشؤون الفلسطينية وعدم وجود الديمقراطية وقمع حرية التعبير وضعف مشاركة المواطنين السياسيةإسرائيل

 :وهذا ما عبرت عنه المشاركة من القاعدة بقولها
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قوق المواطن في الشارع الفلسطيني مهدورة بكل معنى الكلمة، غياب التشريعات القضائية أساساً ح" 

، وعدم وجود دولة يؤدي شيء ، فإسرائيل تتدخل في كل أيضاًوعدم تطبيقها وبسبب عدم وجود دولة 

 مهدورة في المواطنة وعدم وجود الديمقراطية وعدم تشكيل أنثى أمحقوق المواطن سواء ذكر  أن إلى

 هدر إلى المجتمع مما يؤدي أفراد السياسية وقمع حرية التعبير لديها والمشاركة السياسية لكل األحزاب

  "الحقوق

  

 ليست أنهاالمشاركة من القيادة تراها متمثلة بقضية جواز السفر، وتشير  فإن بالنسبة لمشكلة مواطنة النساء، أما

  :اء في فلسطين، وقد تمثل ذلك بقولهامطلعة على المشاكل الحقوقية التي تعاني منها النس

  ". اإلجابةكانت قضية جواز السفر، وليس لدي اطالع على القوانين حتى استطيع " 

 

 من المرأةالمشكلة تتمثل بالخلل في عالقات النساء بالرجال الذين يحرمون  أن المشاركة من الوسط فترى أما

  :ولها، وقد تمثل ذلك بقبإمكانياتهاحقوقها وال يؤمنون 

 أن يشعرون أو دورها المرأة بالرجل يوجد خلل يعني في المجتمع، فالرجال غير مانحين المرأةبعالقة  "

  ". كثيرةبأمور ال تستطيع القيام وأنها ضعيفة إمكانياتها

  

المشكلة تكمن في تعرض النساء لضغوطات كثيرة بسبب االحتالل وبسبب  أن المشاركة من القاعدة فترى أما 

  :، وقد عبرت عن ذلك بقولهاللمرأة المرأة والعنف ضدها وظلم للمرأةد الرجل استعبا

النساء تتعرض لضغوط كثيرة بسبب االحتالل  أنيوجد مشكلة في مواطنة النساء، فنحن ال ننكر  " 

 جانب العنف ضد إلى هذا أخرى المرأة المرأة، وظلم للمرأةوالوضع الفلسطيني الخاص واستعباد الرجل 

  ".المرأة
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أن الجمعية وجود مشكلة بحقوق النساء الرسمية القانونية وبحقوقهن بالممارسة، وبالمشاركات من هذا وترى 

حقوق مواطنة الرجال مختلفة عن حقوق مواطنة النساء  أن بالممارسة غير كافي، كما إلزام القوانين دون إصدار

  :لقيادة عن ذلك بقولهاوقد عبرت المشاركة من ا. بدرجة كبيرة من حيث الحصول عليها

تحصل النساء على حقوقهن  أن الحقوق، يجب ههناك مشكلة في الحقوق الرسمية وفي الممارسة لهذ "

.  قوانين بشكل فعلي وملزم، لكن القانون لوحده ال يكفيإصداربالقانون كما الممارسة، ال اعتقد انه تم 

عن النساء، فالرجال حصلوا على % 100 مواطنة الرجال بما فيها من حقوق ومن واجبات تختلفأن و

  ". حقوقهم بعكس النساء

  

 من النساء ومنها أكثر، والرجال يحصلون على حقوق المرأةالمجتمع هو من يسلب حقوق  أن إلى باإلضافةهذا 

  : المشاركة من الوسطأوردتهوقد تمثل ذلك بما . حقوق العمل

فمن ناحية قانونية ال يوجد قوانين .  بالممارسةأونون النساء لم يحصلن على حقوقهن كاملة سواء بالقا " 

، هذا ويختلف الرجال عن المرأةتحفظ حقوقها بدرجة كبيرة ومن ناحية الممارسة يسلب المجتمع حقوق 

 منا في بعض أعلى بس هم أشياءالنساء في تحصيل حقوقهم، وصحيح احنا االثنين متكافئين في 

  ". في بعض النواحي مثل العملأفضلالرجل  أنق في اختالف حيث ، وبالنسبة للحقوواألعمالالمناصب 

  

 هي األكبر القانونية ليست مهدورة كلها فقد حصلت النساء على بعضها ولكن المشكلة المرأةحقوق أن  هذا و

 من النساء فيما يخص صنع القرار، وهو ما عبرت عنه أكثرالرجال يحصلون على حقوق  أنبالممارسة، كما 

  : من القاعدة بقولهاالمشاركة

الممارسة هو  أن القانونية مهدورة ولكن حقوقها في التعامل اليومي، يعني المرأة كل حقوق أجدال   " 

الراتب يكون  فإن فعلى مستوى العمل المرأة من أكثر حقوق يأخذ الضائع في حقوقها، والرجل الشيء

  ". من النساء أكثرع القرار الرجال يتولون مراكز صن أن عندما يكون رجالً ، كما أعلى
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وقد تكون عدم دراية المشاركة من القيادة، والتي هي رئيسة الجمعية والمساهمة في وضع سياساتها وخططها في 

 مشكلة أنها لمشكلة جواز السفر للنساء على وإشارتها، على القوانين الخاصة بالنساء ومشاكلها، اإلدارةمجلس 

 جواز سفر بمفردهن ودون موافقة إصدارهذه القضية قد تم حلها، وتستطيع النساء  أنمع العلم - تعاني منها النساء 

مسألة الحقوق كما تناضل لها النسويات العلمانيات غير مطروحة لدى  أن إلى قد يكون عائداً -األمرولي 

) اني للحرياتبالمعنى العلم( مساحات حرية أوسع المرأةهذه الحقوق تعطي  أنصاحبات التوجهات الدينية، إذ 

برامج الجمعية تركز على تحقيق  أن إلى إضافة، للمرأةوهذا يتناقض مع الطرح اإلسالمي للحريات الممنوحة 

 العمل التقليدي المبني على تقسيم العمل بين أوحاجات عملية للنساء مثل توفير دخل من خالل المساعدات 

البازارات الخيرية وال يعمل على تحقيق حاجات  المأكوالت والمشاركة في وإنتاجالجنسين مثل التطريز 

  . مثل تغيير القوانين المرتكزة على عالقات القوة في النوع االجتماعيإستراتيجية

 قد يكون بسبب عدم اطالعها على نشاطات وانجازات الحركة النسوية الفلسطينية فيما يخص حقوق النساء أو 

 الستراتيجية حركة أشارتعندما ) 2003(ي تحدثت عنه جاد وذلك للسبب الذ. وانعزالها عن هذه المؤسسات

قيادات الحركة النسوية ال يمثلن النساء في  أن السياسي في الرد على مطالب الحركة النسوية، وهو اإلسالم

  .فلسطين وال يمثلن مطالب النساء العامة وخاصة في الطبقات الشعبية

  

  القضايا النظرية التحليلية 2.4.1.3

  واإلستراتيجيةالحاجات العملية  1.2.4.1.3

 تلبي أنها والتي تعتقد المشاركات من المستويات الثالث -هذا وتعمل الجمعية على مجموعة من البرامج والمشاريع

 وهو ما عبرت عنه المشاركة للمرأة، برامج لتنمية الطفل وبرامج مدرة للدخل أهمها ومن -حاجة الفئات المستهدفة

  :من القيادة بقولها

  ".للمرأةمدرة للدخل  كماننعمل على برامج لتنمية الطفل وعلى برامج  " 
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 مثل القيادات الشابة للمرأة جانب مشروع المطبخ للمنتجات الغذائية وتطريز التراث الفلسطيني ودورات إلى

  : الفقيرة، والتي تمثلت بما قالته المشاركة من الوسطاألسروبرامج لمساعدة 

 للمرأة لدورات إضافةسيس مطبخ للمنتجات الغذائية وتطريز التراث الفلسطيني  الجمعية بتأبدأت "

 األيتام المحتاجة وكفالة األسررنامج مساعدة ب ودورات قيادات شابة ولألطفالومخيمات صيفية 

 التراثي اإلنتاجبرامج "وما قالته المشاركة من القاعدة ". واالفطارات الجماعية وتوزيع الطرود الغذائية

  ". الغذائي والقيادات الشابةاإلنتاجمشروع و

  

 النسوية األطربرامج ومشاريع الجمعية مشابهة للبرامج التي كانت تقوم بها الجمعيات الخيرية و  أنونالحظ هنا، 

وقد يكون السبب .  يدويةوأشغالفي بداية تكوينها مثل تنظيم معارض لبيع منتجات النساء من مطرزات ومأكوالت 

 سياسية، وذلك أهداف قاعدة شعبية اكبر وذلك لتحقيق إلى على هذه البرامج هو محاولة الوصول في تركيزها

 بسبب عدم قدرة السلطة الفلسطينية أو السياسي في فلسطين، اإلسالمكونها جمعية نشأت نتيجة صعود حركة 

 األحزابذي تراجعت فيه  المهمشة في الوقت الأوومؤسساتها على تلبية احتياجات القاعدة الشعبية الفقيرة 

  . النسوية عن تقديم هذه الخدماتاألطرومؤسساتها وخصوصاً 

 على تحقيق بعض حاجات النوع االجتماعي العملية والمتمثلة بمشاريع بيع باألساسالجمعية قد عملت أن هذا و

وية بالحقوق مثل  قد عقدت ورشات توعأنهاوعلى الرغم من . المنتجات الغذائية والتطريز وبرامج مدرة للدخل

هذه التوعية بالحقوق كانت قائمة على المساواة التكاملية مما يعزز عالقات القوة في  أن إالبرنامج القيادات الشابة، 

  .ادوار وعالقات النوع االجتماعي

  

  المساواة مقابل االختالف  2.2.4.1.4

تتضمن المساواة، وهي  أنة بالحقوق يجب المطالب أن يرينالجمعية   المشاركات منفإنوفيما يتعلق بالمساواة، 

المناسب ن افي المك اإلنسانومفهوم المساواة يتضمن تأهيل ووضع . اإلسالميةتلك المساواة القائمة على الشريعة 

  :منتج وفعال، وهذا يتمثل في قول المشاركة من القيادة إنسانلطاقاته وقدراته ومؤهالته حتى يكون 
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المناسب مع  المكان وتضعيه في وتؤهليهتعطي كل شخص وتفهميه  أنية مفهومنا للمساواة الفعل " 

  ".منتج وفاعل يساهم في تنمية مجتمعه إنسانطاقاته وقدراته ومؤهالته حتى يكون 

  

 المرأة ال تستطيع أدواراهناك  أن أي تتضمن مساواة تكاملية، والمرأةالمساواة بين الرجل  أن إلى باإلضافةهذا 

 ساوى بين اإلسالمأن  لالختالف البيولوجي والنفسي، وكذلك الرجل ال يستطيع القيام بأدوار معينة، والقيام بها تبعاً

 واالقتصادية والسياسية، وهو ما عبرت عنه المشاركة من االجتماعية في التكليف وفي الحقوق والمرأةالرجل 

  :الوسط بقولها

 ال للمرأة وهناك ادوار المرأةتؤديها  أنال يمكن ، فهناك ادوار إليهالمساواة التكاملية هي ما نسعى  "

 ساوى بينهما في التكليف وفي الحقوق فاإلسالم البيولوجية، األدواريؤديها مثل  أنيمكن للرجل 

 واالقتصادية والسياسية وهناك اختالف في بعض القضايا تبعاً لالختالف البيولوجي االجتماعية

ذلك ظلم للجنسين، فالمساواة الزم تكون ن  ألشيء الرجل في كل  مثلأريد أقول أنوالنفسي،فال استطيع 

  ". اهللا سبحانهإياها أعطاهموجودة في كل واحد بالخصائص اللي 

  

  :وبقول المشاركة من القاعدة

 األمر هما مثل بعضهما البعض تماماً، فهذا أي بينهما مساواة ولكن ليست مساواة تماثلية والمرأةالرجل  "

  ". من ناحية بيولوجيةوإنما الحقوق فقط يستحيل، ليس في

  

 والمرأة للمساواة عند الحديث عن االختالف البيولوجي بين الرجل المشاركات من الجمعية نظرتهنهذا وتجسد 

 على اتخاذ القرارات الهامة المرأةفاالختالف البيولوجي سوف يؤثر على قدرة . وتأثيره على ادوار كل منهما

  :وهو ما عبرت عنه المشاركة من القيادة بانوعلى صوابية تفكيرها 
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 في حاالت الحمل والوالدة لن يكون تركيبها النفسي والعضوي على مستوى طاقة التحمل مثل المرأة "

 في تلك األمة عن قرار حاسم يهم سئلتالرجل وسوف تنعكس على قراراتها وعلى نفسيتها، فلو 

  ". اللحظات فلن يكون تفكيرها صائباً

  

 وتفرض عليها االجتماعية أدوارها إلى والمتعلقة بالحمل والوالدة تمتد للمرأةالوظيفة البيولوجية  أن جانب ىإلهذا 

 من العبء اقدر على تحمل هذا أنها من حياتهم على اعتبار األولى في المراحل األطفالتقوم هي بتربية  أن

 والمسؤوليات األدوارالرجل له أن  والمرأةر مع يقوم بهذا الدو أن األولىالرجل، ويستطيع الرجل بعد المراحل 

 من الرجل في العمل أكثر تبدع المرأة فإن القيام بها، ولذلك المرأةالشاقة خارج المنزل والتي ال تستطيع 

 والرجل وقد عبرت المشاركة من المرأةاالجتماعي، وانه في المجال االقتصادي والسياسي ال يوجد اختالف بين 

  :بقولهاالوسط عن ذلك 

 هي بدها تحمل وهي اللي بدها تنجب الطفل هي المرأةنوعاً ما يؤثر االختالف البيولوجي، لما تكون  "

 واألب، يعني هي ممكن تسهر بالليل األم ما بيقدر يتحمل الطفل مثل األباللي بدها تربي، بتالحظي انه 

 القيام بها وذلك المرأةالتي ال تستطيع  الشاقة المتعبة واألعمالوالرجل له .  الطفل بكىإذاممكن ينزعج 

 ال تتكفل وحدها المرأة من الرجل، و أكثر في العمل االجتماعي تبدع والمرأةيعود لطبيعة جسمها، 

 من حياة الطفل والفطام هذا من األولى، بالمرحلة أكثر بس بتبدع في هذا المجال األطفالبرعاية 

 في أما.  في تربية الطفل ورعايتهالمرأةيتكافئ مع  أن الرجل يستطيع لكن بعد ذلك المرأةاختصاص 

 وإذا الشاقة، باألعمالتعمل  أن ال تستطيع المرأةالمجال االقتصادي والسياسي ما في اختالف ولكن 

  ".أكثر والسياسية سوف تبدع واالجتماعية الفرصة في الجوانب االقتصادية المرأة أعطيت

 أخرى القيام بادوار أو العمل المرأة ومن ثم تستطيع األمومة هي للمرأة ةاألساسيالمسؤولية  أن جانب إلى هذا 

تركيبتها البيولوجية في حاالت الحمل والوالدة ن تكون في مواقع صنع القرار ولكن ليس رئاسة الدولة ألأن و

  :تمنعها من اتخاذ القرارات السليمة، وهذا ما عبرت عنه المشاركة من القاعدة بقولها
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، أبداننفيه  أن ال نستطيع شيء بادوار مختلفة فهذا المرأةتقوم  أناالختالف البيولوجي يحتم  نأ أكيد " 

 إلىتشكل الطفل الذي يعطيه اهللا له وتخرجه أن  واألمومة التي خلقها اهللا لها هي األعظمفالمسؤولية 

 األمومة شيء فأولة،  هي الحمل والوالدة وما يتبعها من تربيفاألمومة كما تريد هي، إنساناالمجتمع 

تكون في مراكز صنع القرار،  أن معلمة وتستطيع أو مديرة أوتعمل في الشركات  أنومن ثم تستطيع 

 عندما ألنه الخالفة أو للرجال وليست للنساء مثل شغل البناء والميكانيكا والوالية العامة أموروهناك 

تتخذ القرار السليم، فأحياناً النساء  أن تستطيع  قرار مهم وهي في ساعة والدة فالإلىتكون الدولة بحاجة 

  "يتخذن هذه القرارات نتيجة التغيرات الجسمية التي تحدث لهن أنغير قادرات بطبيعتهن 

  

تأخذ النساء حقوقاً خاصة فيما يتعلق بطبيعتهن البيولوجية مثل الحمل والوالدة، ولكن ليس في  أنهذا ويجب 

  :اسية، وقد عبرت عن ذلك المشاركة من القيادة بقولها مثل المجاالت السيأخرىمجاالت 

 فيما يخص مجاالت أما اإلنجابالنساء تأخذ حقوقاً خاصة فيما يتعلق باحتياجاتهن كنساء فيما يخص  أن "

  "يكون هناك حقوق خاصة أن مثل السياسية فال يجب أخرى

  : المشاركة من الوسط عن ذلك بقولهاوأشارت 

 وهي واإلنجاب بحقوق خاصة ولكن في حاالت الحمل المرأةتطالب  أنت يجب ليس في كل المجاال " 

تحصل على كافة حقوقها أن يكون لها خصوصية من المجتمع و أن فيجب األطفالتربي  أنالتي تريد 

تتساوى  أن المرأة أردنا إذا" ، وقد عبرت المشاركة من القاعدة عن ذلك بقولها "بالعمل خالل هذه الفترة

 فيما يخص الحمل والوالدة إالل فلماذا نطلب لها حقوقاً خاصة، بهذا نحن نكرس عدم المساواة، مع الرج

  ".لها حقوقاً خاصة فإن

  

  الدولة 3.2.4.1.3
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 من مقومات المواطنة وانه ال يمكن الحصول على مواطنة في ظل أساسيالدولة مقوم  أنهذا وترى المشاركات 

بالمواطنة  اإلنسان، وهي من يشعر إليه اإلنسان الذي ينتمي األساس أنهاي  تتمثل فأسباباالحتالل، وذلك لعدة 

  : وتشعره انه مستقر وله حقوق سياسية واجتماعية وتوفر له ضمانة وقوة، وقد تمثل ذلك بقول المشاركة من الوسط

 موجود فيها اللي بينتمي لها، يعني المواطن بده ينتمي لدولة يكون اإلنسان أساس هي اللي بتكون ألنها" 

مستقر له حقوق سياسية واجتماعية وبتعطيه ضمانة وقوة  إنسان بالمواطنة وتشعره انه اإلحساسوتعطيه 

 الذي يؤدي واجباته تجاهه، وقد الشيءالدولة ستوفر للمواطن الحقوق وستكون  أن جانب إلىهذا ". اكبر

ن  من مقومات المواطنة ألأساسي الدولة مقوم أن األكيدمن " تمثل ذلك بقول المشاركة من القاعدة

 لم يكن هناك دولة ممن سيأخذ حقوقه في النهاية، حقوقه في إذاعندما يكون مواطناُ في دولة،  اإلنسان

  ".التعليم والصحة وغيرها وفي المقابل يؤدي واجباته تجاه الدولة

 واضحة أسسحيحة وعلى  ديمقراطية صأسستقوم على  أن جانب وجود بعض الشروط في الدولة وهي إلى هذا 

  :من الحقوق والواجبات، وقد عبرت المشاركة من القيادة عنها بقولها

 أسس موجودة عليها، الدولة اللي بتكون واضحة وبتكون بالفعل دولة وتقوم على أناالدولة اللي مو  "

  " واضحة من الحقوق والواجبات أسسديمقراطية صحيحة وعلى 

  

تدخل الدولة في المجال العام ضروري، وتشترط  أن وجود الدولة، فإنهن يرين ميةأه وفي تأكيد المشاركات على 

تؤدي الدولة ما عليها من واجبات تجاه المواطنين حتى يكون لها الحق بالتدخل، وقد تمثل  أنالمشاركة من القيادة 

  :هذا بقولها

  ".لى المستوى الخاص والعامتتدخل ع أن قامت بما عليها من حقوق للمواطنين، فمن حقها إذاالدولة " 

  

 أومن الحقوق  الحرمانتدخل الدولة في المجال الخاص يكون في حاالت  أن هذا وتضيف المشاركة من الوسط  

، وقد تمثل ذلك األبناء لبعض قرارات األهل الخاصة مثل معارضة األسريةالتعرض للعنف ولكن ليس بالقضايا 

  :بقولها
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 الزم الدولة تتدخل حتى تحفظله بأسرتهفي اضطهاد لفرد ن اجالين، فإذا كالدولة الزم تتدخل في الم  " 

 بسيط الزم شيء تعرضت لعنف ، لكن مش كل إذا أو حرمت البنت من التعليم إذافالدولة تتدخل . حقه

  ". لبعض قرارات بناتهماألهل خاصة بين الناس مثل معارضة أمورالدولة تتدخل فيه، يعني في 

  

 داخل المجال الخاص سيكون شيئاً مرفوضاً، األبناءتدخل الدولة في تربية  أناركة من القاعدة  هذا وتضيف المش

  :وهو ما عبرت عنه بقولها

يكون هناك تواد  أن وإنماالدولة تتدخل في المجال العام لكل ال تسود بين المواطنين شريعة الغاب  " 

 شيء أي ترفض فاألسرةتؤثر  أن ال تستطيع  الدولة التدخلأرادت في المجال الخاص فلو أماوتراحم، 

 هم من يقررون كيف فاألهل األبناءتتدخل في تربية  أنخارجي عنها دائماً ، وليس من حق الدولة 

 للمرأةمن حقوق التعليم والعمل  الحرمان، ولكن تتدخل في حاالت العنف وفي حاالت أوالدهميربون 

  "واألطفال

  

وترى المشاركة من . الدولة يؤثر على مواطنة النساء والرجال بشكل سلبيغياب  أنكما و تشير المشاركات 

غياب الضوابط  أن بنفس المقدار على اعتبار والمرأةغياب الدولة يؤثر على كل من الرجل  أنالقيادة ومن الوسط 

  :ها، وقد عبرت المشاركة من الوسط عن ذلك بقولالمرأةواالستقرار سيؤثر على المجتمع ككل وليس فقط 

 تأثرما في ضوابط ما في مجتمع مستقر وهذه الشغلة راح ن اغياب الدولة يؤثر على الجهتين علش  "

  ". المرأة يعني على كل المجتمع مش بس على والمرأةعلى الرجل 

  

 من الرجل وخصوصاً في مجال أكثر المرأةتأثير غياب الدولة قد يضر  أن المشاركة من القاعدة فترى أما

  : بعض الحقوق، وقد عبرت عن ذلك بـحصولها على

 من الرجل مثالً في حقوق كالميراث عندما ال أكثر يؤثر غياب الدولة على مواطنة النساء سلبياً أحياناً "  

  "إليها الحصول عليها بسبب عدم وجود قضاء قوي يعيد حقوقها المرأةتستطيع 
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 مواقع إلىية مثل توفير فرص العمل للنساء والوصول  االيجاباآلثاروفيما يتعلق بأثر وجود السلطة، فهناك بعض 

 غربية أفكار وتحاول بث أوسلو السلبية مثل نشوء مؤسسات نسوية تتبنى استراتيجيات اآلثارصنع القرار، وبعض 

 المشاركة من القيادة أوردته بما اآلثارفي المجتمع والتي هي بعيدة عن العادات والتقاليد والدين، وقد تمثلت هذه 

  :قولهاب

 أوسلو مؤسسات غير حكومية نسوية تتبنى اتفاقات أماقدوم السلطة فتح الباب على مصراعيه  "

وبما عبرت ".  عادات وتقاليدأو التي يقوم عليها مجتمعنا سواء دينية األسسواستراتيجيات تتعارض مع 

 دخلت مجاالت زيادة، بس ةالمرأ أن إال لم نشعر بفرق كبير، أننااعتقد "عنه المشاركة من الوسط بقولها 

 تأثيرله " وكذلك ما جاءت به المشاركة من القاعدة بقولها ". التغيير كبير بعد وصول السلطةن اما ك

 أو من مركز كمدير عام أكثرتعمل في  أن استطاعت أنها سلبي، ايجابي في وأحيانا ايجابي أحياناً

سات التي احضروها لنا من الغرب بأنه يجب  السلبي في موضوع المؤسالشيء أما كمعلمة ، أوكوزيرة 

  ".بالمرأة يضر شيءنكون مثلنا مثل الرجل فهذا  أن

  

 قدوم السلطة الفلسطينية السلبية على المجتمع الفلسطيني، نابعة من آلثار الجمعية  المشاركات منوقد تكون رؤية

 القوة في النوع االجتماعي، من خالل  دينية وعلى عالقاتأسس لعالقات النوع االجتماعي والمبنية على ننظرته

 التي األسس والمساواة التكاملية بين الرجال والنساء، والتي تتعارض بشكل واضح مع األدوار على نتركيزه

تتبناها الكثير من المؤسسات النسوية الفلسطينية، وخصوصاً التي نشأت بعد قدوم السلطة، والتي تحصل على 

وقد . ي الوقت الذي يتم فيه تضييق الخناق على التمويل الموجه للمؤسسات الدينية، فأجنبيةالتمويل من مؤسسات 

 السياسي والتي حاولت الفصل بين الحركة اإلسالمالجمعية كانت نتاج صعود حركة  أنيكون السبب في ذلك هو 

 المجتمع أسسناقض  غربية تأفكار تستورد أنها أساسالنسوية وقاعدتها النسائية الشعبية وحاولت محاربتها على 

 .الفلسطيني وال تمثل مطالب النساء

  

  المجال العام والخاص 4.2.4.1.3



 150 

 أنالمساواة يجب أن تنطبق على المجال العام والخاص و أنحقوق المواطنة يجب  أنهذا وترى المشاركات 

وليست التماثلية ، وقد تمثل المساواة المطلوبة هي المساواة التكاملية  أنتنطبق على كال المجالين، مع التأكيد على 

  :هذا بما قالته المشاركة من القاعدة

تنتخب  أن العام يحق لها أمتنطبق على كال المجالين فالمرأة سواء كانت في المجال الخاص  أنيجب  " 

يجلس  أن العام، ولكن ليس أوتترشح فحقوقها جميعها موجودة سواء كانت في المجال الخاص  أن أو

 أنن اولكن يستطيع االثن لإلنسان تناقض الفطرة الطبيعية ألنها تخرج للعمل والمرأة الرجل في البيت

جالين الزم اعتقد في الم" ، وفيما قالته المشاركة من الوسط " معاًاألطفاليقوما برعاية ن ايخرج واالثن

 والمرأةالرجل ن  تكون متكاملة، ألبالمرأة يعني هي متكاملة، الزم عالقة الرجل تكون المساواة موجودة،

  "فعلى مستوى المنزل على ما اعتقد انه يوجد نوع من المكافئة والتعاون والمساواة مكملين لبعض،

  

   النساءألدوار واالجتماعية القيمة المادية 5.2.4.1.3

قيمة عمل النساء داخل المنزل مساوية لقيمة عمل النساء المأجور، وقد  أن الجمعية  المشاركات منوهنا، ترى

  :عبرت المشاركة من القيادة عن ذلك بقولها

  ".  ال تقدر بثمناألبناءقيمة عمل النساء متساوية وقيمة عملها في المنزل ورعاية "

  :والمشاركة من الوسط بقولها

 وبتقضي ساعات عمل مش األسرة بالبيت عظيمة جداً فهي تبذل جهد بتنشئة المرأةقيمة عمل  " 

  ".محسوبة

  

عملها  أنقيمة عمل النساء في البيت اكبر من قيمة عملها خارجه على اعتبار  أنالقاعدة فترى  المشاركة من أما 

  :وعقليته اإلنسان فكر إنتاجبالمنزل ليس له قيمة مادية ولكن معنوية تتمثل في 

 خارج المرأة أما في البيت هي التي تنتج في المجتمع المرأةن ، ألأهمقيمة عمل النساء في البيت  " 

   " المادي من الشيءأهموعقليته وفكره  اإلنسان أمايت فلها اجر مادي، الب
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  التمكين 6.2.4.1.3

 الجمعية التمكين على انه وعي النساء بحقوقهن السياسية والمجتمعية واالقتصادية، وقد  المشاركات منهذا وترى

  :عبرت المشاركة من الوسط عن ذلك بقولها

  ". بحقوقهن السياسية والمجتمعية واالقتصاديةالتمكين هو  الوعي عند النساء " 

  

 أشارت وجعلها عضو فعال في المجتمع والمشاركة في النشاطات المجتمعية، وهو ما المرأة تثقيف إلى إضافة 

  : المشاركة من الوسط بقولهاإليه

  ."، وجعلها عضو فعال في المجتمع والمشاركة في النشاطات المجتمعيةبأمورها المرأةتثقيف  " 

  

، وهو ما عبرت عنه المشاركة إياها حقوقها كمواطنة والتصدي لكل من يحاول سلبها المرأة إعطاء جانب إلىهذا 

  :من القاعدة بقولها

 هذا الحق منها ألخذ لمحاربة كل الجهات التي تسعى إضافة حقوقها كلها كمواطنة إعطاؤهاالتمكين هو  "

  ".وتوعيتها بحقوقها

  

  ول جمعية الخنساء النسائية خالصة عامة ح 3.4.1.3

 اإلسالميةففكرها يعتمد على الشريعة .  الجمعية مع المشاريع والبرامج التي قامت بتنفيذهاوأهدافتنسجم رؤية 

 والمتمثلة، بحقوق التعليم والميراث واختيار الزوج والحق اإلسالميةومطالبتها بحقوق النساء مرتكزة على الشريعة 

 الجمعية والمتمثلة بتنمية الطفل وتوعية أهدافهذا وتنسجم . ين الجنسين والحقوق السياسية باألسرةبالمساواة في 

 األطفال برامج لتنمية أهمها فرص عمل للنساء، مع برامجها ومشاريعها ومن وإيجادالنساء بحقوقهن وواجباتهن، 

طيني والبازارات ودورات  معارض للتطريز الفلسوإقامة ومطبخ منتجات غذائية للمرأةوبرامج مدرة للدخل 

  . الفقيرةاألسرالقيادات الشابة وبرامج مساعدة 
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البرامج التي قامت الجمعية بتنفيذها تلبي نوعاً واحداً من حاجات النوع االجتماعي، وهي الحاجات العملية، والتي 

بهذه البرامج .  االجتماعي وال تغير بعالقات القوة المبنية على النوعوالمرأة تقسيم للعمل بين الرجل أيال تتحدى 

  .استجابة لحاجات آنية للنساء

   

يعيش بوطنه بغض النظر عن  أن حق كل فرد أنهاالجمعية المشاركات من  فيما يتعلق بمفهوم المواطنة، فترى أما

عائلة الدين، العشيرة، ال( وساطات أية تنظم عالقة الفرد بالدولة بدون أنهادينه، كما أو  إعاقته أو لونه أوجنسه 

 والجنسين ببعضهم البعض من خالل مجموعة من الحقوق األفراد، كما وتنظم عالقة )والحزب السياسي

  .يحصل المواطن على جنسية الدولة التي يعيش فيها أنوالواجبات، كما وتتطلب 

  

لمواطنة في ارتكاز ا) 1998(الجمعية مع المنظور النسوي للمواطنة والذي تبنته فويت المشاركات من تتوافق 

 األفراد تنظم عالقة أنها على الفرد، وبأنها مجموعة من الحقوق والواجبات للفرد وليس فقط حقوق وفي باألساس

  .ببعضهم وعالقات الجنسين وليس فقط عالقة الفرد بالدولة كما جاء في التوجه الليبرالي في المواطنة

  

 أسس كانت الدولة تقوم على إذا مقومات المواطنة  منأساسيالدولة مقوم  أنالجمعية المشاركات من هذا وترى 

 في النظر االجتماعيةتتفق الجمعية مع الليبراليين .  واضحة من الحقوق والواجباتأسسديمقراطية صحيحة وعلى 

 نتفقيال يستطيع تأمينها من المواطنين، كما و  عن تقديم الخدمات والدعم لمنمسئولةالدولة ن للدولة كضرورة، أل

فضليات ويعتبرون الدولة ضرورة عقالنية لتلبية هذه ين يدركون المواطنين كرزمة من األيبراليين الجدد الذمع الل

  )1998فويت (فضليات األ

تؤدي الدولة ما عليها من واجبات تجاه  أنتدخل الدولة ضروري في المجال العام، بشرط  فإن ومن هنا 

 التعرض أومن الحقوق  الحرمانل الخاص، فيكون في حاالت  بالنسبة لتدخل الدولة في المجاأما. المواطنين

والتي تنادي بتسييس ) 1998جونز في فويت  (أمثال النسويات إلىقرب أالجمعية هنا المشاركات من و.  للعنف

" والى الشعار الذي رفعته النسويات في السبعينات وهو . القضايا الخاصة وتطالب بتدخل الدولة في العائلة
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 التوجه الليبرالي الذي ينادي إلى، ضد الفصل الصارم بين الحياة العامة والخاصة، منها " سياسيالشخصي هو

  .بالفصل التام ما بين المجالين العام والخاص ويرفض تدخل الدولة بالمجال الخاص

 أن إالحقوق  الدولة وتدخلها لحماية الألهمية الجمعية  المشاركات من المستويات الثالث فيإدراكوعلى الرغم من 

 غياب الدولة ألهمية البعض إدراكوبعدم . هناك تفاوتاً في مستوياتها فيما يخص اثر غياب الدولة على النساء

 على حقوق مواطنة النساء، نجد توافقاً مع المنهج الليبرالي الذي يتطلع للفرد كفرد مجرد وال يتطلع وتأثيره

 كالمجتمع الفلسطيني وفي أبويتقوى في ظل مجتمع  أنالممكن لعالقات القوة في النوع االجتماعي، والتي من 

  .ظل غياب الدولة وغياب القوانين الحمائية للنساء

وجود السلطة الفلسطينية آثاراً ايجابية متعلقة بتوفير فرص العمل والوصول ل المشاركات من الجمعيةهذا وترى 

 غربية أفكار وتبث أوسلو نسوية تتبنى استراتيجيات  السلبيات فتتمثل بنشوء مؤسساتأما. لمواقع اتخاذ القرار

  .تتناقض مع المجتمع

 

الجمعية قائمة المشاركات من المستويات الثالث في المساواة التي تطالب بها  فإنوفيما يتعلق بقضية المساواة، 

وهي عبارة ). ةوالمرأالرجل (المناسب لقدراته ومؤهالته ن ا وعلى وضع الفرد في المكاإلسالميةعلى الشريعة 

 وليست تماثلية، فالمرأة ال تستطيع القيام بادوار محددة بسبب تركيبتها البيولوجية األدوارعن مساواة تكاملية في 

 في اتخاذ القرارات المرأة القيادية المتعلقة بحكم الدولة، فاالختالف البيولوجي يؤثر على قدرة األدواروالنفسية مثل 

 األدوار تأتي ومن ثم األمومة هي للمرأة األساسيةالمسؤولية  أن جانب إلىهذا . الهامة المتعلقة بالشعب

 أيهناك تفوتاً في مستويات الجمعية حول  أنويتبين لنا من هذا .  من بعدهااألخرىوالمسؤوليات والوظائف 

هذه االختالفات  أنفمن المشاركات من ترى .  فيهاألدوارالمجالين هو من تمتد االختالفات البيولوجية لتؤثر على 

  . المجالين على حد سواءإلى تمتد أنها فيه، ومنهن من ترى األدوار المجال العام وتؤثر على إلىتمتد 

 بحقوق خاصة للنساء فيما يتعلق بالحمل والوالدة ولكن ليس بمجاالت نطالبيالجمعية   المشاركات منأنكما 

  . مثل السياسةأخرى
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المعاملة الخاصة /الحمائية/ منهج االختالفالثالث في الجمعية معوتتفق المشاركات من المستويات 

difference/protectionist/special treatment)( اختالفات  أن اعتبار أهمية، حيث يقوم هذا المنهج على

ساء يحملن، فقط الن أنالنساء وحدهن ممكن ن فعلى سبيل المثال، أل. النوع تحقق المساواة الفعلية المادية للنساء

 بإعطاءيقوم القانون  أنويقترح هذا المنهج . تتم معاملتهن معاملة خاصة كنتيجة لوظيفتهن اإلنجابية أنيجب 

 االختالفات المبنية إلى االختالفات البيولوجية فإنه يجعلها تمتد بإدراكهوهو .  المعاملة الخاصة للنساءأوالحماية 

). 2000ريل وكوندا . (اعي التي تبقي النساء مضطهداتاجتماعياً ويشرعن الصور النمطية للنوع االجتم

  ).2000ماكينون في ريل وكوندا (يقيس النساء بناء على نقص تشابههن بالرجال /ويقيم

  

 أنها، على التحديات أمام الحصول على حقوق مواطنة كاملة في فلسطين أهمالجمعية المشاركات من وتلخص 

 جانب غياب التشريعات إلىخصية والحسابات السياسية على العمل الوطني، تتمثل باالحتالل وبتغليب المصالح الش

ا يتعلق م فيأما. وجدت وقمع حرية التعبير وضعف مشاركة المواطنين السياسية أنوالقوانين وعدم تطبيقها 

ا والعنف  من حقوقهالمرأةبمشاكل مواطنة النساء، فإنها تتمثل بالخلل في عالقات النساء بالرجال الذين يحرمون 

 جانب المشكلة المتعلقة بحصول النساء على حقوقهن القانونية إلىالممارس ضدها وظلم النساء للنساء، هذا 

 أن مثل حقوق العمل، كما المرأة من أكثرالرجال يحصلون على حقوق  أن إلى باإلضافةوحقوقهن بالممارسة، 

حول النسويات ) 1993(مع ما جاءت به موزر وتتوافق بعض هذه المشكالت .   حقوقهاالمرأةالمجتمع يسلب 

مشكلة النساء في الديمقراطيات الغربية الحديثة تكمن في ممارسة حقوق المواطنة  أن اللواتي يرين اإلنسانيات

  .بشكل واقعي

  

 حصولهن على بأهمية لحصول النساء على حقوقهن هو اقتناعهن اآلليات أهم أنالجمعية المشاركات من  وتعتبر

 عن طريق التغيير المجتمعي والذي وإنما إلزاميةال يتم الحصول على الحقوق من خالل قوانين أن حقوق، وهذه ال

والتي ) 1993( تتوافق بشكل كبير ما مع جاءت به موزر اآللياتهذه  أن. يكون من خالل توعية النساء بحقوقهن
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دم المساواة في النوع االجتماعي على  عأسباب من أي وحده لم يزل أسفل إلى أعلىتدخل الدولة من  أنتقول 

  .مدى التاريخ

  

تنطبق على المجالين العام  أنحقوق المواطنة يجب  أن الجمعية  المشاركات من المستويات الثالث فيوترى

تنطبق حقوق المواطنة على النساء العامالت بأجر أن ، وأيضاًتكون هناك مساواة في المجالين أن والخاص و

 داخل المجال الخاص، المرأة لقيمة عمل  المشاركات من الجمعيةوبتقدير.  على حد سواء)منزلفي ال(جر أوبغير 

  ).1993(  وهو ما تحدثت عنه موزرالمرأة الواقعة على واألعباء الدور الثالثي أهميةفإنها تدرك 

  

بحقوقهن السياسية  التمكين على انه وعي النساء ينريالجمعية المشاركات من  فإن فيما يتعلق بالتمكين، أما

 وجعلها عضو فعال من خالل المشاركة في النشاطات المجتمعية، كما انه المرأةوالمجتمعية واالقتصادية، وتثقيف 

  .إياهايسلبها  أن لحقوقها والتصدي لمن يمكن المرأةيتضمن اخذ 

جامعة بيرزيت، /المرأةت  معهد دراساأجراها يتوافق بشكل كبير مع نتائج الدراسة التي التمكين هذامفهوم  أن 

 نحلة، أبو( واسع ومرن من المعانيإطار في السياق الفلسطيني يستخدم في المرأةتمكين  أنوالتي تبين من خاللها 

عمل الجمعية على التمكين يتمثل بالوعي للحقوق والقدرة على الحصول عليها أن هذا و). 2003كتاب، تراكي 

  .وممارستها
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  :القسم الثاني 

 في اإلطار النظري التحليلي وإجراء األساسية من خالل نظرتها للقضايا األربعةذا القسم بمقارنة المؤسسات يقوم ه

الجزء :  جزأينإلىوينقسم هذا القسم . الربط النظري مع األدبيات التي عالجت قضية المواطنة في كل مجال

 المواطنة ومشاكله في فلسطين، مع الربط األول، والذي يعالج الفكر والرؤيا واألهداف لكل المؤسسات ومفهوم

والجزء الثاني، والذي يعالج القضايا الواردة في اإلطار التحليلي لكل المؤسسات، مع الربط . النظري باألدبيات

  .النظري باألدبيات التي عالجت المواطنة في كل قضية

 

  الجزء األول 

 الفكر والرؤيا واألهداف 

هناك اختالفاً بين فكر  أن أننا نجد إال وبرامجها، أهدافها مع األربعة المؤسسات مؤسسة منيتناسق فكر ورؤية كل 

 المرأة لجان للعمل االجتماعي، اتحاد العمل النسوي واتحاد المرأة لجاناتحاد ( االتحادات النسوية الثالثة 

 الجمعية النسائية أماقراطي، فاالتحادات الثالث، فكرها علماني ديم. عن فكر ورؤية الجمعية النسائية) الفلسطينية

 األربعةوعلى الرغم من تشابه نوعية الحقوق التي تطالب بها المؤسسة . اإلسالميةففكرها قائم على الشريعة 

االتحادات  أن إالعموماً، والمتمثلة بحقوق الزواج والطالق والميراث والحقوق السياسية وحقوق العمل والتعليم، 

نطلق علماني مدني، في الوقت الذي تنادي فيه الجمعية النسائية بالحقوق من منطلق الثالث تنادي بالحقوق من م

  .إسالمي

 تشترك في أنها إال التفصيلية، األهدافهذا وعلى الرغم من اختالف االتحادات الثالث عن بعضها في بعض 

ا بحقوقها وتمكينها والضغط ، وتوعيتها وتثقيفهالمرأة النهوض بوضع إلىاإلطار العام، حيث تهدف هذه االتحادات 

  . علمانية مدنيةأسسباتجاه تعديل القوانين على 

  

  التعريف اإلجرائي لمفهوم المواطنة والمشاكل المرتبطة بحصول الفلسطينيين على حقوقهم 
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ومن هذه العناصر المشتركة نذكر، .  في بعض العناصر أثناء تعريفها لمفهوم المواطنةاألربعةتشترك المؤسسات 

 مع بعضهم البعض وعالقة األفرادكل المؤسسات ترى في المواطنة الناظم لعالقة الفرد بالدولة وعالقة  أن

 حصول المواطن على أهمية جانب إلىهذا .  من مقومات المواطنةأساسيالدولة مقوم  أن، وترى أيضاًالجنسين 

  . مجموعة من الحقوق

  

  :يتين رئيسيتين من خالل قضاألربعةوتظهر التفاوتات في المؤسسات 

 لجان للعمل االجتماعي واتحاد المرأة لجان ارتكاز مفهوم المواطنة على الفرد، ففي الوقت الذي يرى فيها اتحاد -

 مفهوم مرتكز على الفرد بغض النظر عن جنسه أنها الفلسطينية وجمعية الخنساء النسائية للمواطنة على المرأة

نجد انه ال إجماع في اتحاد العمل النسوي على ذلك، فبعض المشاركات . يودينه ومعتقداته وفكره وتنظيمه السياس

  . مثل الدين والعشيرة والتنظيم السياسياألخرىيرين انه ال يمكن فصل الفرد عن انتماءاته وهوياته 

  

جمعية  الفلسطينية والمرأة لجان الحقوق مقابل الواجبات، في الوقت الذي يرى فيه اتحاد العمل النسوي واتحاد -

 للعمل االجتماعي، ال المرأة لجاناتحاد  فإنالمواطنة تتضمن حقوقاً وواجبات للمواطنين،  أن، اإلسالميةالخنساء 

  .  وجود واجبات على المواطنينإلىيجمع بكل مستوياته على ذلك، حيث لم تشر جميع المشاركات 

 الفلسطينية في هذا الخصوص المرأة لجانواتحاد  للعمل االجتماعي المرأة لجاناإلضافة النوعية من اتحاد  أن إال

توافق توبهذا . تترافق عملية الحصول على الحقوق بالقدرة على ممارستها أن ضرورة إلىتتمثل باإلشارة 

ة وممارسة للحقوق يالمواطنة عبارة عن مكانة قانونأن ب) 2003(االتحادين مع ما تراه مقدم المشاركات من 

  .السياسية والمدنية واالجتماعية

  

 الفلسطينية قضية تنظيم عالقة الدولة بالمجتمع المدني لمفهوم المواطنة، وتفيد احد المرأة لجانهذا ويضيف اتحاد 

هذا التوجه ينسجم مع المنهج  أن. يؤدي واجباته أنيحصل عليها المواطن قبل  أنالحقوق يجب  أنالمشاركات منه 
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كما وتؤكد .  يرى أسبقية للحقوق على الواجباتأوقوق دون واجبات  حأنهاالليبرالي الذي يرى المواطنة على 

  .يحمل المواطن جنسية بلده أنجمعية الخنساء واتحاد العمل النسوي على ضرورة 

  

جزئياً، مع التعريف الليبرالي الضيق للمواطنة والذي يرى  تنسجم بعض المشاركات في جميع المؤسسات، وبهذا،

 المشاركات ضمن هذه المؤسسات يتوافقن أغلب أن إالجموعة من الحقوق للمواطنين، المواطنة كمكانة رسمية وم

 مجموعة من الحقوق أنها، حيث اعتبرت المواطنة على )1998(مع المنظور النسوي الذي تبنته فويت 

  . والجنسين فيما بينهماألفراد تنظم عالقات الفرد بالدولة وعالقات أنهاوالواجبات، وعلى 

  

، فيشترك اتحاد العمل النسوي واتحاد بالمشاكل التي تعيق حصول الفلسطينيين على حقوق مواطنتهميتعلق  فيما أما

 مشاكل المواطنة أهم الفلسطينية وجمعية الخنساء في اعتبار االحتالل وعدم وجود الدولة على انه من المرأة لجان

كية والنظريات النسوية التي عالجت مفهوم وتتوافق الرؤيا لهذه المشكلة مع النظريات الكالسي. في فلسطين

 الكتمال المواطنة، مع اختالف واضح بين هذه النظريات لدور الدولة أساسيالمواطنة والتي اعتبرت الدولة جزء 

تشديد المشاركات هنا على اعتبار عدم وجود دولة كأحد  نإ. ونظرتها لتدخل الدولة في المجال العام والخاص

 لمفهوم أهميةهناك الكثير من األدبيات التي تعطي  أنلمواطنة في فلسطين يترافق مع حقيقة  لاألساسيةالمشاكل 

المواطنة لها أبعاداً متعددة، بعضها فقط مرتبط  أن من الواضح اليوم أصبح فقد  .المواطنة ما بعد الدولة القومية

لتغير في موقع والخصائص المؤسسية ا: والسبب في هذا التحول يقع في ظرفين أساسين وهما.  بالدولة القومية

للدولة القومية منذ الثمانينات والتي نتجت عن األشكال المختلفة من العولمة، والتي تمتد من الخصخصة االقتصادية 

والثاني يتمثل في انبثاق فاعلين وجماعات ومجتمعات متنوعة تمت تقويتها . العالمية اإلنسان انتشار حقوق إلى

 التحوالت التي حصلت على الدولة، وبشكل أوتوماتيكي ليس لديهم الرغبة ليعرفوا أنفسهم بشكل جزئي من خالل

فانتشار االنترنت واالرتباط بالتكنولوجيا سهل وجعل هناك إمكانية لتشكيل شبكات .  الممثلة بالدولةاألمةضمن 

لتي قد تكون شبكات متخصصة  والمجموعات التي لديها مصالح واهتمامات مشتركة، وااألفرادعابرة للحدود بين 

واحد المترتبات على هذه . و البيئة اإلنسان حقوق أجل مندمجة في مشاريع سياسية كالنضاالت من أو مهنية أو
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 أنكما ). 2002ساسين ( ما بعد الدولة القومية أو األمةالتطورات هي إمكانية ظهور أشكال من المواطنة ما بعد 

. سات المرتبطة بالمواطنة لها مواقع تتعدى حدود الدولة القومية بدرجات مختلفةهناك الكثير من الخبرات والممار

مكانها ال ينحصر فقط في  فإن تجربة الهويات الجماعية والتضامنية أوفسواء المكانة الرسمية وحماية الحقوق 

 ).2002 في ساسين 2000بوسنياك (الدولة القومية 

 تتمثل معوقات حصول الفلسطينيين على حقوق مواطنتهم كاملة أنتماعي  للعمل االجالمرأة لجانهذا ويرى اتحاد 

العائلة، االنتماء (بضعف أداء السلطة الفلسطينية في مجال العدالة بين المواطنين، إذ تسود العالقات الزبائنية 

القوانين على طريقة السلطة الفلسطينية في التعامل مع المواطنين، خاصة إزاء تجاهل ) السياسي، الوالءات

 على ذلك نظام التوظيف في مؤسسات السلطة الذي يقوم على الواسطة وأدلوالتشريعات وضعف سيادة القانون، 

  .والمحسوبية عوضاً عن الجدارة واالستحقاق

ت المشاركات ما طرح أن إال دولة ذات سيادة أنهاتعد على  أن الرغم من السلطة الفلسطينية ال يمكن هذا وعلى

طبيعة الدولة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تعد احد أن ب) 2003( مقدم إليه أشارت يتوافق مع ما  االتحادمن 

فعلى الرغم من وجود .  نيوباترمونيالأنهامصادر المواطنة من الدرجة الثانية للنساء، والتي يمكن تعريفها على 

الدولة النيوباترمونيالية تحمل على  أن إالمتدة توتر بين الدولة والوحدات المجتمعية مثل العشائر والعائالت الم

  ).2003مقدم (عاتقها وضع النظم التقليدية في سياق محدث 

  

 تتمثل في االنتماء المشاكل أمام حصول الفلسطينيين على حقوق مواطنتهم أهم أن اتحاد العمل النسوي، فيرى أما

. تفضيل المصالح الشخصية على الصالح العاموعدم وضوح الحدود وعدم حكم الفلسطينيين ألنفسهم ون اللمك

) 1997( ركائز المواطنة التي يقوم عليها توجه الجمهورية المدنية، حيث تشير ليستر أهمويعتبر الصالح العام احد 

  .الجمهورية المدنية تركز على قضية الصالح العام وضرورة التخلي عن المصلحة الفردية مقابل الصالح العامأن ب

 التحديات التي تعرقل حصول الفلسطينيين على حقوق مواطنتهم كاملة أن الفلسطينية المرأة لجان اتحاد  هذا ويرى

 على األفراد تتضمن حقوق دون واجبات، وفي اعتماد بعض أنهاتتركز في رؤية بعض المواطنين لمواطنتهم على 

  .األفرادنون وهدر حقوق  انتهاك القاأجلالحماية العشائرية وقوة السالح والتنظيم السياسي من 
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 جمعية الخنساء مشاكل المواطنة متمثلة بتغليب المصالح الشخصية والحسابات السياسية  المشاركات منكما وترى

 وقمع حرية التعبير -وجدت أن-  جانب غياب التشريعات والقوانين وعدم تطبيقها إلىعلى العمل الوطني، 

الجمعية لضعف المشاركة السياسية على انه مشكلة من مشكالت رؤية  أن. وضعف مشاركة المواطنين السياسية

ويتوافق مع .   مقومات المواطنةأهمالمواطنة، يتوافق مع  المنهج الجمهوري الذي يعتبر المشاركة السياسية من 

 والمدنية االجتماعية عبارة عن مكانة قانونية وممارسة للحقوق أنهاوالتي تعرف المواطنة على ) 2003(مقدم 

  . والمشاركة السياسية والعضوية الوطنيةاالجتماعيةمواطنة النساء تتعلق بالمكانة  أنوالسياسية وترى 

  

 تتمثل في عدم حصول النساء على أنها تتفق على األربعةالمؤسسات  فإن بالنسبة لمشاكل مواطنة النساء، أما

ل الرجال في المجتمع الفلسطيني على  جانب حصوإلى الرسمية بشكل كامل، هذا أوحقوق مواطنتهن القانونية 

 للعمل االجتماعي واتحاد العمل المرأة لجانهذا ويتفق اتحاد .  من النساءأكثرحقوق مواطنة قانونية وبالممارسة 

 مواقع صنع القرار إلى المشاكل تتمثل بعدم وصول النساء أهماحد  أن الفلسطينية على المرأة لجانالنسوي واتحاد 

البدائل النسوية  أن إلىعندما تشير ) 1998(وهذا ما تؤكد عليه فويت .  مشاركتهن بالدولةبشكل كافي وضعف

تزيد المشاركة في صنع القرار السياسي واالجتماعي، فالصعوبات والمشاكل في  أنلنماذج المواطنة التقليدية يجب 

  .)1998فويت (مواطنة النساء ليست مرتبطة بشكل كبير بالحقوق ولكن بالمشاركة 

النظام  أن الفلسطينية وجمعية الخنساء في المرأة لجان للعمل االجتماعي واتحاد المرأة لجان كما ويتفق اتحاد 

بأنه وفي الدول ) 1997( الذي تؤكده جوزيف األمروهو . الذكوري في المجتمع يسلب النساء الكثير من حقوقهن

 إلى يتم النظر األوسطوفي معظم دول الشرق . ة الذكر النظام يعتبر المواطن ذكراً وال سيما رب العائلاألبوية

 كأمهات، ويتم تعريفهن األولى كمواطنين عبر عضويتهم في العائلة وأدوارهم العائلية بالدرجة واألطفالالنساء 

  .وأبناءوزوجات وبنات 

. المرأةشاكل مواطنة  الفلسطينية وجمعية الخنساء في اعتبار العنف ضد النساء من مالمرأة لجانهذا ويتفق اتحاد 

كما ويتفق اتحاد العمل النسوي مع جمعية الخنساء في اعتبار ظلم النساء للنساء واضطهادهن لبعضهن احد مشاكل 

عدم وجود تشريعات  أن الفلسطينية على المرأة لجانالعمل االجتماعي مع اتحاد  لجانويتفق اتحاد . مواطنة النساء
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 المرأة لجانهذا ويضيف اتحاد .  عالقة النساء بالرجال هو احد المشاكل وجود قوانين غير منصفة لتنظيمأو

 مما تتضمنه من حقوق، أكثرمواطنة النساء تتضمن واجبات  أن أهمها ذلك مجموعة من المشاكل إلىالفلسطينية 

  . القوانين وفرض تطبيقهاإلزامية تعاني من عدم وجود قوانين مدنية علمانية وعدم أنهاكما 

  

 )التحليل المبني على النوع االجتماعي(القضايا التحليلية  :الثانيسم  الق2.3

:  وهيأساسية قضايا 6 بناء على اإلطار التحليلي الذي يتضمن األربعةستتم المقارنة في هذا القسم بين المؤسسات 

القيمة المادية  ، المساواة مقابل االختالف، الدولة، المجالين العام والخاص،واإلستراتيجيةالحاجات العملية 

  . التي عالجت قضية المواطنةالنظرية باألدبيات، والتمكين، وربطها  النساءألدوار واالجتماعية

  

   واإلستراتيجيةالحاجات العملية  1.2.3

تختلف برامج االتحادات الثالث ومشاريعها عن البرامج والمشاريع التي تقوم بها الجمعية النسائية، حيث تعمل هذه 

لى برامج ومشاريع مثل البازارات، ومعارض بيع المنتوجات الغذائية البيتية والتطريز الفلسطيني الجمعية ع

 الفقيرة ودورات قيادات شابة للتوعية األسر وبرامج مدرة للدخل وبرامج لمساعدة لألطفالورحالت ترفيهية 

تحادات النسوية في فترة نشوئها وقبل  حد كبير البرامج والمشاريع التي قامت بها االإلىبالحقوق، والتي هي تشبه 

 حد كبير، وتتمثل بورشات إلى االتحادات الثالث فبرامجها ومشاريعها متشابهة أما. نشوء السلطة الفلسطينية

التوعية والتثقيف على الحقوق والنوع االجتماعي وحقوق العمل وتعديل القوانين، وبعض التعاونيات البسيطة 

وقد .  قضايا نسويةأجل، ودورات القيادات الشابة وبرامج الضغط والتعبئة من )عند بعضها (األطفالورياض 

 مثل طاقم أخرىهذه االتحادات تقوم بتنفيذ برامجها بالتعاون مع مؤسسات  أن إلىيكون التشابه في البرامج عائداً 

نية، والتي يرتكز عملها على  الفلسطيللمرأةواالتحاد العام ) ائتالف يضم االتحادات الثالث وغيرها ( المرأةشؤون 

 على مستوى البنية أو من بناء على مستوى البني التحتية أوسلو بسبب متطلبات مرحلة ما بعد أو. هذه القضايا

 حاولت عبر تاريخ علمها -بدرجات متفاوتةأن و-الفصائل الفلسطينية أن كما  .الفوقية من مهارات ووعي وتثقيف

 أن باعتبارها تبرز التناقضات الفرعية على السطح، في حين االجتماعيةا التحرري تأجيل الخوض في القضاي
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 وهو االحتالل، وقد استطاعت النساء داخل هذه الفصائل ومن ثم األساسي تتمثل في الصراع مع التناقض األولوية

ذلك من تجربة ، مستفيدات في االجتماعية للقضايا االعتباريعدن  أن التنظيمية التي أنشأتها األجساممن خالل 

 شاركت النساء في التحرر الوطني إذالنساء في حركات التحرر في العالم الثالث وخاصة في الدولة العربية، 

  .لبالدهن، وبعد إحراز االستالل كانت قضاياهن الخاصة تؤجل ويطلب منهن االنسحاب من المجال العام

  

لنسائية في تلبية حاجات النوع االجتماعي العملية مثل االتحادات الثالث تشترك مع جمعية الخنساء ا أنونرى هنا 

 والتعاونيات البسيطة ومساعدة العائالت الفقيرة والعمل على الحقوق مثل حقوق التعليم ورفع سن األطفالرياض 

تلك االحتياجات التي تعرفها " أنهاحاجات النوع االجتماعي العملية على ) 1993(وقد عرفت موزر . الزواج

وهذه البرامج لم تعمل على تحدي تقسيم العمل المبني على . " المقبولة في المجتمعاالجتماعية أدوارهامن النساء ض

وقد كانت استجابة لحاجات آنية أدركتها النساء في مواقعهن .  الدوني في المجتمعالمرأة وضع أوالنوع االجتماعي 

  . مورد اقتصادي مثل التعاونيات البسيطة توفير أو مثل معونات غذائية أساسية حاجات إلىوهي الحاجة 

 وتحدي تقسيم اإلستراتيجية في تحقيق الحاجات أساسا هذا وقد تكون هذه الحاجات العملية إلى هنا اإلشارةوتجدر 

 مثل التعليم، اإلستراتيجية حاجات إلىالعمل المبني على النوع، من خالل عملية تسييس الحاجات العملية وتحويلها 

 تم العمل من خالله على تحدي إذا إستراتيجيةيكون حاجة  أنحاجة عملية ولكنه في نفس الوقت ممكن الذي يشكل 

  .تقسيم العمل وعالقات القوة في النوع االجتماعي

  

، مثل العمل على حقوق العمل اإلستراتيجيةهذا وقد اشتركت االتحادات الثالثة في تلبية حاجات النوع االجتماعي 

 قضايا نسوية ومشاريع تعديل القوانين ودورات القيادات الشابة أجللضغط والتعبئة من والزواج وبرامج ا

  "أنهاهذه الحاجات على ) 1993(وقد عرفت موزر . والقوانين المتعلقة بوصول النساء لمواقع صنع القرار

 إلى من سياق االحتياجات التي تعرفها النساء بسبب موقعهن الدوني نسبة للرجال في مجتمعهن، وهي تختلف

وقد عملت هذه البرامج على تحدي تقسيم العمل وعالقات القوة والسيطرة بناء على النوع والمتمثلة ". آخر

  .بالقوانين، ووصولهن لمواقع صنع القرار، ووعي النساء لكثير من حقوقهن
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   المساواة مقابل االختالف  2.2.3

 تختلف في أنها إال. بتها بالحقوق على ضرورة وجود المساواة وبرامجها ومطالأهدافها في األربعةتقوم المؤسسات 

حيث تشترك االتحادات الثالث في بعض القضايا، ومنها المطالبة بحقوق مواطنة . تعريفها لطبيعة هذه المساواة

  .النساء من منطلق مساواتها التامة مع الرجال في قضايا التعليم والعمل والحقوق السياسية وغيرها

 حقوق متساوية مع الرجل إلى على الرغم من إشارتها – عن االتحادات الثالث اإلسالميةلف الجمعية  هذا وتخت

 لكل من أي(  المساواة التكاملية أنها، وهذا بسبب رؤية الجمعية لقضية المساواة على -في القضايا المذكورة

فالمرأة ال تستطيع ).  تتم المطالبة بالمساواةراألدوا ادوار مختلفة ليؤديها في الحياة، وبناء على هذه والمرأةالرجل 

 القيادية المتعلقة بحكم الدولة، فاالختالف األدوارالقيام بادوار محددة بسبب تركيبتها البيولوجية والنفسية مثل 

المسؤولية  أن جانب إلىهذا .  في اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بالشعبالمرأةالبيولوجي يؤثر على قدرة 

  . من بعدهااألخرى والمسؤوليات والوظائف األدوار ومن ثم تأتي األمومة هي للمرأة سيةاألسا

، في المطالبة "الصالحة" المسلمة والمرأة" الصالح" وتفترض الجمعية وجود المجتمع المسلم المثالي والرجل المسلم 

  . من حقها بالعمل على سبيل المثالالمرأةبالحقوق، فالرجل الصالح لن يحرم 

  

حول منهجية عمل المنظمات ) 2003(جمعية الخنساء للمساواة مع ما طرحته جاد المشاركات من تتوافق نظرة 

 السياسي والتي تقوم بتنظيم رحالت جماعية ودروس وعظ وإرشاد اإلسالم المنبثقة عن حركة اإلسالميةالنسائية 

دافعة عن حق الرجل في تعدد الزوجات، وقوامة  مثل المبالمرأةتركز على التفسيرات األصولية للدين فيما يتعلق 

 داخل المنزل واألسرة ودور الرجل المرأةيكون دور أن  والرجل، بالمرأةالرجل والتركيز على فكرة تكامل ادوار 

  ).2003جاد ( في العمل والنشاط العام

  

 األدوار وتأثيرها على ةوالمرأ في نظرتها لالختالفات البيولوجية بين الرجل األربعةهذا وتختلف المؤسسات 

بين  داخل االتحادات الثالث حول هذه القضية ما  بين المشاركات، ففي الوقت الذي نجد فيه تفاوتاًاالجتماعية
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 وانه من والمرأة لكل من الرجل االجتماعية األدوارهذه االختالفات ال تؤثر بأي شكل على  أن يرين مشاركات

المجال العام والخاص دون فروقات مبنية على النوع االجتماعي، وما بين  في األعماليقوما بنفس  أنالمفروض 

االختالف البيولوجي أن  وتدبير شؤون المنزل واألطفال هي رعاية للمرأة األساسيةالمسؤولية  أنمشاركات يرين 

  . القيام بهذه المهامالمرأة يحتم على والمرأةبين الرجل 

 على حقوق خاصة فيما يتعلق بالحمل والوالدة المرأةرورة حصول  بخصوص ضاألربعة كما وتتفق المؤسسات 

 المرأة للعمل االجتماعي فيما يخص حصول المرأة لجان واتحاد اإلسالميةكما وتتفق الجمعية . وساعات الرضاعة

 فيما اأم.  الحقوق السياسيةأو العمل أوعلى حقوق خاصة فيما يتعلق بالحمل والوالدة فقط دون سواها مثل التعليم 

المستويات المختلفة المشاركات من  بين تمايز الفلسطينية، فهناك المرأة لجانيخص اتحاد العمل النسوي  واتحاد 

في االتحادين حول حصول النساء على حقوق خاصة فيما يتعلق بالحقوق السياسية والتعليم والعمل ما بين 

  .ت ولكن لفترة محدودة من الزمنمعارضة تامة وما بين مطالبة بحقوق خاصة في هذه المجاال

  

قضية  يتناوالن من خالل منهجيهن األربعةويمكن التعبير عن التفاوتات في آراء المشاركات من المؤسسات 

            المعاملة الخاصة/الحمائية/أوالً، منهج االختالف: المساواة وهما

)difference/protectionist/special treatment(اختالفات  أن اعتبار أهمية المنهج على ، حيث يقوم هذا

يحملن، فقط النساء  أنالنساء وحدهن ممكن ن فعلى سبيل المثال، أل. النوع تحقق المساواة الفعلية المادية للنساء

يقوم القانون بإعطاء  أنويقترح هذا المنهج . تتم معاملتهن معاملة خاصة كنتيجة لوظيفتهن اإلنجابية أنيجب 

هذا وقد تم انتقاد هذا المنهج بسبب انه وفي إدراكه لالختالفات البيولوجية فإنه . عاملة الخاصة للنساء المأوالحماية 

 االختالفات المبنية اجتماعياً ويشرعن الصور النمطية للنوع االجتماعي التي تبقي النساء إلىيجعلها تمتد 

  .يقيس النساء بناء على نقص تشابههن بالرجال/مضطهدات، وبأنه يقيم

 يدرك هذا المنهج االختالفات البيولوجية بين ).substantive equality( الفعلية أوثانياً، منهج المساواة المادية 

النساء والرجال وفي نفس الوقت يهدم عالقات القوة في االختالفات المبنية اجتماعياً والمشتقة من هذه االختالفات 

ماية خاصة بسبب دورهن ووظيفتهن اإلنجابية، ولكن يزودهن بالحماية وهذا المنهج ال يزود النساء بح. البيولوجية
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فالمساواة ضمن هذا المنهج، تتطلب قانون يحمي . األخرى اعتداء على ممارستهن لحقوقهن أوالخاصة بدون خرق 

ر  واستثناءات من أنواع محددة من العمل وفي نفس الوقت ال يجعلها تخساألمومة الحامل في إجازة المرأةحق 

والقانون بالتالي يدرك االختالفات البيولوجية بين الجنسين .   فرصها في الترقية كنتيجة للمعاملة الخاصةأوعملها 

  . تمييز ضد النساءإلى صور نمطية مبنية اجتماعياً والتي ستقود أيولكن يوقف 

  

 فيما إال للمرأةمواطنة الصديقة ، ال تتوافق مع الاألربعة المشاركات من المؤسسات أغلبالرؤية للمساواة عند  نإ

 كما طرحتها فويت للمرأةوالمواطنة الصديقة . يخص الدور اإلنجابي المتعلق بإجازات الحمل والرضاعة والوالدة

تكون اإلجراءات  أنالنتيجة المرغوبة من مشاركة متساوية للجنسين، ال تعني بالضرورة  أنتعني ، )1998(

ولكن . Gender-blind   عمياء للجنسأو Gender-neutralج محايدة للجنس  هذه النتائإلىالمطبقة للوصول 

المعاملة المتساوية  فإنعلى العكس فإنه في الوضع الذي تكون فيه عدم مساواة في المشاركة بين الرجال والنساء 

قاييس  حتى وضع مأو بشكل خاص المرأة طرح وضع إلىلهذا نحتاج .  تؤدي الستدامة حالة عدم المساواة قد

 .للمرأةللترويج 

  

 حصول النساء على حقوقهن وعلى المساواة والتي تتمثل أجل من اآلليات أهم، على األربعةكما وتتفق المؤسسات 

 مفيد اآللياتوجود قرار سياسي يرافق هذه  أنبالتوعية المجتمعية والتثقيف والضغط النسوي من القاعدة، وعلى 

 للعمل االجتماعي آلية مهمة تتمثل في تغير الصورة المرأة لجانضيف اتحاد هذا وي. ال يكون وحده أنولكن على 

 المرأة اتحاد العمل النسوي فيضيف التعليم وتطوير أماالنمطية للنساء في المجتمع من خالل المناهج المدرسية، 

 الفلسطينية فيضيف مرأةال لجان اتحاد أما، اآلليات هذه إلى النمطية من خالل المناهج المرأةلنفسها وتغيير صورة 

 أن، وضرورة تأكد الدولة من للمرأة جانب التعليم ووجود مورد اقتصادي إلىالتمييز االيجابي لصالح النساء، 

  .هناك مساواة حقيقية في المؤسسات
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 ترافق مع وعي مجتمعي وتحرك شعبي من إذا إالقرار من القيادة لن يفيد  أن على األربعة المؤسسات إجماع نإ

 وحده لم يزل أسفل إلى أعلىتدخل الدولة من  أنوالتي ترى ) 1993(قاعدة للمطالبة بالحقوق، يتوافق مع موزر ال

  . عدم المساواة في النوع االجتماعيأسباب من أي

  

   الدولة  3.2.3

تالل ال  من مقومات المواطنة وانه بوجود االحأساسيالدولة مقوم  أن على األربعةهناك اتفاق عام بين المؤسسات 

وجود دولة هو  أن للعمل االجتماعي، المرأة لجانهذا ويضيف اتحاد . يمكن الحصول على حقوق مواطنة كاملة

 لجان اتحاد أما. تكون مستقرة وذات سيادة أن اتحاد العمل النسوي فيشترط بالدولة أما. حق من حقوق المواطنين

تكون الدولة ديمقراطية وتزود المواطنين بحقوقهم  أن انفيشترط، اإلسالمية الفلسطينية وجمعية الخنساء المرأة

 وجود الدولة قد أهميةوالسبب في تشديد هذه المؤسسات على .  واضحة من الحقوق والواجباتأسسوتقوم على 

الفلسطينيين لم يحصلوا على دولة مستقلة وذات سيادة طوال حياتهم، وعانوا من احتالالت  أن إلىيكون عائداً 

 أبعاد لها أصبحالمواطنة اليوم  أن إلى عدم إدراكهم إلى قد يكون عائداً أو وسلب دائم لحقوقهم، رضهمألمتكررة 

أوالً، التغير : والتي تتمثل في) 2002( إليها ساسين أشارتمتعددة، بعضها فقط مرتبط بالدولة القومية، ألسباب 

 المختلفة من العولمة، األشكاللتي نتجت عن في موقع والخصائص المؤسسية للدولة القومية منذ الثمانينات وا

وثانياً، انبثاق فاعلين وجماعات . العالمية اإلنسان انتشار حقوق إلىوالتي تمتد من الخصخصة االقتصادية 

ومجتمعات متنوعة تمت تقويتها بشكل جزئي من خالل التحوالت التي حصلت على الدولة، وبشكل أوتوماتيكي 

فانتشار االنترنت واالرتباط بالتكنولوجيا سهل وجعل .  الممثلة بالدولةاألمة ضمن أنفسهما ليس لديهم الرغبة ليعرفو

 والمجموعات التي لديها مصالح واهتمامات مشتركة، والتي األفرادهناك إمكانية لتشكيل شبكات عابرة للحدود بين 

. والبيئة اإلنسان حقوق أجلن  مندمجة في مشاريع سياسية كالنضاالت مأو مهنية أوقد تكون شبكات متخصصة 

  . ما بعد الدولة القوميةأو األمة من المواطنة ما بعد أشكال ظهور إمكانيةواحد المترتبات على هذه التطورات هي 
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هناك الكثير من الخبرات والممارسات المرتبطة بالمواطنة لها مواقع تتعدى حدود الدولة القومية  أن جانب إلىهذا 

مكانها ال  فإن تجربة الهويات الجماعية والتضامنية أواء المكانة الرسمية وحماية الحقوق فسو. بدرجات مختلفة

 ).2002 في ساسين 2000بوسنياك (ينحصر فقط في الدولة القومية 

  

   المجالين العام والخاص 4.2.3

الل قوانين تنظيمية تدخل الدولة في المجال العام من خ فإن، األربعة الدولة عند المؤسسات أهمية إلىباإلشارة 

 هذه المؤسسات إجماعوعلى الرغم من .  ضرورياًأمراللعالقات بين المواطنين وبين المواطنين والدولة يعتبر 

هناك تفاوتاً فيما بينها فيما يخص تدخل  أن إال انطباق حقوق المواطنة والمساواة في كال المجالين أهميةعلى 

  المشاركات من للعمل االجتماعي، ظهر التفاوت ما بينالمرأة لجانحاد فبالنسبة الت. الدولة في المجال الخاص

مستويات االتحاد حول التدخل الكامل للدولة من خالل القوانين في المجال الخاص مقابل التدخل في حاالت العنف 

ل النسوي،  اتحاد العمأما. من الحقوق، والتدخل المشروط بطلب المواطنين أنفسهم الحرماناألسري وفي حاالت 

 وتضمن األسريةفإنه يؤكد على ضرورة تدخل الدولة في المجال الخاص  من خالل قوانين ناظم للعالقات 

 الفلسطينية وجمعية المرأة لجان اتحاد أما.  وللحفاظ على الحقوق وفي حاالت العنفوالمرأةالمساواة بين الرجل 

  . ت العنف ولرفع الضرر عن المواطنين فقطيتم تدخل الدولة في حاال أن فيريانالخنساء النسائية،  

 في حاالت الضرورة إالوجهة نظر بعض المشاركات المتمثلة برفض تدخل الدولة في المجال الخاص  أن

 رؤية النظريات الكالسيكية وخصوصاً الليبرالية إلىواللواتي حددنها في حاالت العنف تقترب بشكل كبير 

العائلة يستطيع /الفرد في المجال الخاص أن ترى أنهاص في المواطنة، في ، للمجالين العام والخااالجتماعية

أن  في المجال العام فإنه يجب إتباع القوانين بأماالتصرف بناء على أفكاره الشخصية وبما يراه مناسباً لحياة جيدة، 

 أنلى انه حر ويجب  المواطن عإلىكما وتنظر . يتدخل كل شخص باآلخر بالحد األدنىأن  واآلخرال يؤذي أحد 

يتم معاملتهم بمساواة أمام القانون، أن يحصلوا على حقوق متساوية و أنالبالغين يجب أن يبقى حر من الدولة، و

 األفراد ال تعني المساواة بين االجتماعيةوالعدالة . يكون هناك عدالة ولكن في المجال العام أن جانب انه يجب إلى

  )1998فويت (المختلفين في العائلة 
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 جونز، التي تقوم أمثال المشاركات اللواتي يطالبن بتدخل كامل للدولة في المجال الخاص فيتوافقن مع النسويات أما

بطرح قضية تسييس الشؤون الخاصة، والمطالبة بتدخل الدولة في العائلة واالعتراف بمصالح واهتمامات 

 ).1998فويت ( نى السياسة والمشاركة السياسية  توسيع معإلى إضافةالمجموعة والخصائص المتغيرة للسياسة، 

  

    النساءألدوار واالجتماعيةالقيمة المادية   5.2.3

مع عمل ) غير المأجور( قيمة متساوية لعمل النساء داخل المنزل األربعة المشاركات في  المؤسسات أغلبيةترى 

هناك  أنزل منتج وله قيمة كبيرة، كما ويرين عمل النساء داخل المن أن،  ويعتبرن )المأجور(النساء خارج المنزل 

ضرورة النطباق حقوق المواطنة على النساء داخل المنزل وخارجه، وعلى ضرورة وجود المساواة في كال 

  .المجالين

 مع المفهوم الليبرالي للمواطنة والقائم على مفهوم ذكوري، األربعة المشاركات من المؤسسات أغلب وبهذا تختلف 

 أو حقوق أيةقوق المواطن على ما هو عام وعلى سلوكه في المجال العام، وال تندرج تحت هذا المفهوم تقوم فيه ح

 وهمومها، بل انه يطلب منها المرأةواجبات تتعلق بالمجال الخاص، وبالتالي ال يكون هناك اعتراف بمهام وأدوار 

وتتم رؤية العمل غير المأجور ). 1996الشوربجي (تتصرف مثل الرجل حتى يعترف لها بحقوق كمواطنة  أن

للنساء على انه ليس عمل المواطنين وليس جزء من واجبهم السياسي، ولكن هو العمل الذي تدين به النساء للدولة 

وال تتم رؤية النساء على أنهن قادرات ). 1992 باتمانمارشال في ( بسبب جنسهن والذي يقع خارج المواطنة

مثل الرجال بالعمل المأجور، وبالتالي ليس لديهن نفس المستحقات من الدولة، على على المشاركة بنفس المقدار 

الدولة تعتمد على مساهمة النساء في تربية وتنشئة الجيل القادم ورعاية كبار السن وفي العمل  أنالرغم من 

  )1992 باتمان.( المنزلي

" الدور الثالثي" عليها اسم أطلقنتق النساء واللواتي  الملقاة على عااألعباء أدركنهذا ويتفقن مع النسويات اللواتي 

 المنزلية التي واألعمال ومسؤوليات الرعاية األطفالأوالً، العمل اإلنجابي، والذي يتضمن إنجاب : والذي يتضمن

ون ومن القضايا المهمة المتعلقة بالعمل اإلنجابي هي قضية الحد الذي يك.  والحفاظ على القوى العاملةإنتاجتضمن 

 حد ما عمالً غير حقيقي وبالتالي إلى، فإنه يعتبر "طبيعياً"هذا العمل يعتبر عمالً ن فأل. فيه هذا العمل مرئياً ومقدراً
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وفي معظم . غير مرئي، فليس لهذا العمل وقت بداية ووقت نهاية وليس هناك فصل بين العمل ووقت الفراغ

 فصالً أنتجنقص اإلدراك للقيم االقتصادية للعمل اإلنجابي ن أو. المجتمعات تعمل النساء ساعات أطول من الرجال

االستخدام /بين العمل المأجور والذي يحمل قيمة تبادلية وبين العمل المنزلي غير المأجور والذي له قيمة االستعمال

جر مادي وذلك في وثانياً، العمل اإلنتاجي، وهو العمل الذي تقوم به النساء والرجال مقابل ا. وليس له قيمة تبادلية

وعلى الرغم من األبوية قد عززت . المزارع العائلية/المؤسسات/األعمال في أو غير الرسمي أوالقطاع الرسمي 

فالنساء تلعب دوراً مهماً في العمل . واقع األمور يختلف مع ذلك أن إالالصورة النمطية للذكر عل انه المعيل، 

. مل يتم النظر للنساء بدونية وال تتم معاملتهم بشكل متساوي مع الرجال انه وفي هذا النوع من العإال. اإلنتاجي

 في كثير من وألنهوال تتم رؤية عمل النساء اإلنتاجي على انه إنتاجي ويحمل قيمة ألنه يتقاطع مع العمل اإلنجابي 

وثالثاً، العمل . األسرة مؤسسات أو عمل في مزارع أو األسرة أجل من إنتاج ألنه أماال يحمل قيمة مادية،  األحيان

 على مستوى المجتمع وكامتداد المرأة، ويتألف هذا العمل من النشاطات التي تقوم بها ) المجتمعإدارة( المجتمعي

 تأمين المصادر لالستهالك الجماعي مثل الماء والرعاية الصحية أجلويكون هذا العمل من . لدورهن اإلنجابي

  ). 1993موزر ( الفراغ أوقات ويتم القيام به في األجرل تطوعي غير مدفوع وهذا العمل عبارة عن عم. والتعليم

  

   التمكين  6.2.3

 تعريفها لمفهوم التمكين، ومن هذه العناصر التوعية والتثقيف أثناء في بعض العناصر األربعةتشترك المؤسسات 

 للعمل االجتماعي المرأة لجانرك اتحاد هذا ويشت.  والسياسية، والمشاركة بالنشاطات المجتمعيةاالجتماعيةبالحقوق 

التمكين يتضمن توفير فرص العمل ويضيف اتحاد  أن في الفلسطينية المرأة لجانمع اتحاد العمل النسوي واتحاد 

كما ويشترك اتحاد العمل .  ذلكإلى للعمل االجتماعي واتحاد العمل النسوي توفير فرص التعليم للنساء المرأة لجان

 الفلسطينية وجمعية الخنساء بقضية تقوية النساء للمطالبة بحقوقهن والتصدي لمن المرأة لجانالنسوي واتحاد 

 هذه العناصر، قدرة النساء على اتخاذ قراراتهن إلى الفلسطينية المرأة لجانهذا ويضيف اتحاد . يحاول انتهاكها

  .وإنجازها وقدرتهن على اكتشاف شخصياتهن وعلى التخطيط لمشاريعهن بأنفسهن
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 األهداف للتمكين، ال تتبين من تعريفهم المباشر للتمكين فقط، ولكنها تتبين من األربعةرؤية المؤسسات  أن

مفهوم هذه المؤسسات للتمكين ال يخرج عن نتائج  أن. أيضاًوالبرامج التي نفذتها المؤسسات في الفترة قيد الدراسة 

 نحلة، كتاب وتراكي أبوة بيرزيت، حيث تشير كل من جامع/ المرأة معهد دراسات إليهاالدراسة التي توصل 

أولها، النضال الوطني لتحقيق الحرية وتقرير :  الفلسطينية تخوض نوعين من النضاالتالمرأة أن إلى) 2003(

. االجتماعيةالمصير، وثانيها، نضاالت ديمقراطية لمواجهة آثار النظام األبوي بهدف تحقيق المساواة والعدالة 

 والرجل من المرأةفرفع الوعي والمقدرات والتفهم واستعداد . تمكين تقرير المصير على المستوى الذاتيفيقصد بال

  . إحداث تغير مجتمعي ينهي عالقات عدم المساواة، هو تمكينأجل

هذا وقد عملت بعض المؤسسات قيد الدراسة على مشاريع مدرة للدخل للنساء، وهي بهذا تتبنى منهجاً يقترب من 

 فرص أو زيادة حصول النساء على الدخل أي(اليونيفيم في التمكين، والتي تركز على التمكين االقتصادي منهج 

ولكن ليس بمعزل عن معالجة )  زيادة مشاركتهن في سوق العمل الرسميأوالحصول على مشاريع مولدة للدخل، 

تصادي ال يتحقق بالكامل من خالل  االقالمرأةتمكين  أن إال.  خارج نطاق المجال االقتصادياألخرىالعوامل 

 والكفاءة المرأة بين تمكين ميكانيكية توفير قروض صغيرة، فال يوجد عالقة أو بالعمل المأجور المرأةمشاركة 

 بمفاهيم تنموية تشمل أبعاداً المرأةيتصل عمل  أنفال بد . االقتصادية القائمة على النمو االقتصادي وليس التنمية

  .  الهدف من التنمية بدالً من وسيلتهالمرأةة على الموارد وضبطها لتكون مختلفة مثل السيطر

 بالبنى الرسمية السياسية كما وقد عملت على تعديل المرأة زيادة تمثيل إلىهذا وقد سعت هذه المؤسسات ببرامجها 

 غير الرسمي المرأةور التمكين السياسي ال يقاس فقط بذلك، فهناك د أن إال.  القانونيةاإلصالحاتالقوانين وعلى 

 السياسية في المنظمات الجماهيرية والمؤسسات المرأةفقوة .  المجتمع المدنيإطارفي خلق مساحة وفعالية في 

  )2003 نحلة، كتاب وتراكي أبو(األهلية والنقابات واالتحادات يوازي دورها في البرلمانات 

 والذي المرأةفي تمكين ) 2003لة وكتاب وتراكيكبير في أبو نح(كما وتتبنى بعض هذه المؤسسات وجهة نظر 

  .  العملية التي يحصل فيها كل من حرم المقدرة على اتخاذ قرارات حياتية استراتيجيه على هذه المقدرةإلىيشير 
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 أن يرى  والذيUNFPA للسكان صندوق األمم المتحدة مع نظرة كبير المؤسسات بشكلتوافق بعض تهذا و

 إحساس النساء وإدراكهن لقيمتهن الذاتية، حقهن في الحصول وفي تحديد :ات أساسية وهي مكون5التمكين يتضمن 

 جانب قدرتهن على التأثير إلىالخيارات، وحقهن في امتالك القوة والسيطرة على حياتهن داخل وخارج المنزل، 

 المحلي والعالمي،  عدالة على المستوىأكثرعلى مجرى التغيير االجتماعي إلنتاج نظام اجتماعي واقتصادي 

 فيها القوة الداخلية للتعبير وحماية حقوقها المرأةوتمكين مصدره فردي والذي يتضمن العمليات التي تكتسب 

  1.) المتحدةاألممشبكة معلومات السكان في  (والسيطرة على حياتها وعالقاتها

  

  

  

  

   

  

 

                                                 
 Http://www.un.org/popin/unfpa/taskforce/guide/iatfwemp.gdl.htmlأنظري الموقع االلكتروني / لمزيد من المعلومات أنظر 1
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  رابعالفصل ال

  استنتاجات وخالصة

  

ويقوم بداية بعرض االستنتاجات العامة حول إشكالية . ت الدراسة وتوصياتهايقوم هذا الفصل بعرض استنتاجا

ومن ثم يقوم بعرض االستنتاجات حول مفهوم المواطنة والقضايا النظرية . الدراسة وأسئلتها وافتراضاتها وأهدافها

المساواة و والخاص، المجالين العامو، واإلستراتيجيةالحاجات العملية (المتعلقة به ضمن الخصوصية الفلسطينية 

  ).الدولة والتمكينو النساء، ألدوار واالجتماعيةالقيمة المادية ومقابل االختالف، 

  

 وعدم توفر ظروف االحتالللنوع االجتماعي والمواطنة في ظل تشكل هذه الدراسة إسهاماً في النظر الى عالقة ا

لمستقلة ذات السيادة، من خالل تبني اطار ة اوهي الدول) ات الغربيةيضمن النظر( مقومات المواطنة االساسية 

مواطنة ومشاكلها في فلسطين، رؤية المؤسسات النسوية قيد الدراسة لقضية الز على فحص نظري تحليلي يرك

عالقات القوة في النوع االجتماعي وتقسيم العمل المبني على  الى مجموعة من القضايا والتي توضحوذلك بالنظر 

  . مفهوم خاص للمواطنة بعالقته بالنوع االجتماعي في فلسطينلثيرها في تشكيوتأالنوع االجتماعي 

كما وتشكل اسهاماً في الخروج عن النظريات التقليدية التي تعالج قضية المواطنة وخصوصاً قضية مواطنة 

ن النظريات النساء، ومحاولة البدء بصياغة مفهوم جديد للمواطنة ضمن السياق الفلسطيني الذي ال ينسجم مع أي م

  .المذكورة

هذا وتبين هذه الدراسة ان االدبيات الكالسيكية، وحتى النسوية، حول المواطنة قد غيبت الكثير من قضايا النوع 

ويعود هذا . االجتماعي، كما وغيبت عالقات القوة في النوع االجتماعي وتقسيم العمل المبني على النوع أيضاً

سات االكاديمية لفترة طويلة من الزمن والى تغييب النساء كأفراد في المجتمع غياب النساء عن الدراالتغييب الى 

  .على اعتبار وجودهن في مرتبة أدنى

للمواطنة، ومحاولة صياغة مفهوم تكيفي " الجاهزة" المفاهيم هذا وتشكل هذه الدراسة دعوة الى اعادة النظر في 

  .مقاوم يأخذ النوع االجتماعي بعين االعتبار
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لمفهوم الغربي للمواطنة والذي تحددت معالمه بوجود مجموعة من الناس يعيشون في بقعة جغرافية ر لوبالنظ

سلطة ذات سيادة بحيث تقوم مجموعة الناس في هذه المنطقة بعمل تعاقد /، ووجود دولة) nation-state(محددة 

قة السلطة السياسية مع الناس اختياري مع هذه السلطة لتصبح المواطنة هي الرابط الذي يربطهم وينظم عال

 مواطنة النساء في فلسطين تواجه نجد أن. وعالقة الناس مع بعضهم من خالل مجموعة من الحقوق والواجبات

المواطنون، والسلطة السياسية ذات /مجموعة من اإلشكاليات والتحديات تتمثل، بالحدود الجغرافية، تعريف الناس

لنسوية الفلسطينية لقضية النضال الوطني بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية مما السيادة الكاملة، وتغييب الحركة ا

 من خالل وثيقة (المساواة أبعد الحركة النسوية عن واقع الصراع والنضال، وتبني الحركة النسوية لخطاب 

 دائماً للحصول على حيث لم يكن هذا الخطاب مالئماً) برعاية االتحاد العام للمرأة الفلسطينية/ 1994المساواة 

حقوق النساء مثل قانون العمل، فغالباً ما ال يأخذ هذا الخطاب تقسيم العمل و المهام الملقاة على عاتق النساء بعين 

 .االعتبار

  

  االستنتاجات العامة حول إشكالية الدراسة وأسئلتها وافتراضاتها وأهدافها 1.4

لية الحصول على مواطنة كاملة عند كل المشاركات من كل  خاصة ودوراً كبيراً في عمأهمية تأخذ الدولة 

  الدولةوذلك العتبارات تتعلق بمؤسسات.  التنظيميةالمؤسسات المدروسة وعلى جميع المستويات الكادرية

 بين االفراد انفسهم وبين العالقات في المجتمع عالقات االفراد بالدولة والتشريعية والقضائية والتنفيذية التي تنظم

 المشكالت التي تواجه أهميعتبر االحتالل اإلسرائيلي من و. وتلعب دور الحامي لحقوق المواطنين جنسين،ال

 إال. المواطنة فلسطينياً، كونه العامل األساسي في عدم حصول المواطنين والمواطنات على حقوق مواطنة كاملة

طة الفلسطينية، لم يمنع المؤسسات قيد الدراسة وجود االحتالل وعدم وجود دولة ذات سيادة كاملة، متمثلة بالسل أن

  . يتم العمل على هذه الحقوق ضمن السلطة السياسية الموجودةوإنمامن المطالبة بحقوق مواطنة النساء، 

تتأثر  أن، دون وبرامج أجندات اجتماعية تبنتونرى من خالل هذه الدراسة ان المؤسسات االربعة قيد الدراسة قد 

تتأثر بنظرتها للوضع  أن، ودون ) معارض ألوسلوأوموافق (بالخط السياسي لألحزاب ر برامجها بشكل كبي
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 ، تملك االتحادات الثالث ثقافة خاصة بها حيث. شبه دولةأوالسياسي على انه حركة تحرر وطني مقابل دولة 

 وقد. ية الفلسطينيةنتجت عن ظروف نشأتها وتطورها التاريخي واستقالليتها عن أحزابها بعد نشوء السلطة الوطن

مثلت هذه الثقافة عامالً أقوى من عالقتها بالحزب السياسي ومن تأثير فكره وأيديولوجيته عليها، فيما يخص الرؤية 

  .واألهداف والبرامج

 عند تعريفهن لمفهوم  ظاهرياًعلى الرغم من أن المشاركات من االتحادات الثالث والجمعية النسائية، يتقاربنو

 والجنسين لبعضهم األفرادعلى انه مفهوم مرتكز على الفرد ومنظم لعالقة الفرد بالدولة ولعالقة (رائياً المواطنة إج

 كبيرة اإلسالمية بين االتحادات الثالث والجمعية  االختالفاتأن، إال )من خالل مجموعة من الحقوق والواجبات

، والتي هيمية التحليلية المبنية على النوع االجتماعي عند تناول القضايا المفا في الفكر والرؤية والممارسة،وعميقة

  .للمواطنة بشكل عام في فلسطين والمنظور لمواطنة النساء بشكل خاصتشكل المنظور 

هناك درجة من االنسجام في مستوياتها التنظيمية الثالث عند تحديد  أن أتضحبالنسبة لألطر النسوية الثالثة، و

 التحليلية المفاهيميةهناك تباين بين المستويات الثالث عند الحديث عن القضايا  أن  والرؤى والبرامج، غيراألهداف

في حين كانت المشاركات من جمعية الخنساء على اختالف مستوياتهن التنظيمية . المبنية على النوع االجتماعي

للقضايا النظرية تناولهن  في أو والرؤى والبرامج األهداف انسجاماً سواء فيما يتعلق في تحديدهن لطبيعة أكثر

  .التحليلية

حضور الثقافة األبوية في  أن إال، المرأةعلى الرغم من وجود عدد من التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق هذا و

 أنيعني ذلك  أندون .  والسياسية، حال دون التطبيق الفاعل لهذه القوانين والتشريعاتاالجتماعيةالممارسة 

  .، وأدل على ذلك قانون األحوال الشخصيةالمرأةموجودة على تلك الدرجة من إنصاف منظومة القوانين ال

  

  استنتاجات نظرية مفاهيمية  2.4

التي استخدمتها الدراسة للتعرف على يعالج هذا القسم االستنتاجات النظرية المفاهيمية المتعلقة بالقضايا التحليلية 

الحاجات العملية ب وبداية نذكر االستنتاجات المتعلقة. النوع االجتماعيرؤية المؤسسات النسوية للمواطنة وعالقتها ب

تعمل االتحادات الثالث على تلبية نوعين من حاجات النوع االجتماعي في تحديدها لألهداف حيث  ،واإلستراتيجية
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ات آنية للنساء في وتطبيقها للبرامج والمشاريع وهي، أوالً، حاجات النوع االجتماعي العملية، والتي تبرز كاحتياج

وحاجات النوع االجتماعي اإلستراتيجية، وهي . لخدمات الصحية والبرامج المدرة للدخلاسياق محدد مثل 

 أما الرجال في مجتمعهن ومنها تعديل القوانين، إلىالحاجات التي تعرفها النساء بسبب موقعهن الدوني نسبة 

  .تماعي العملية فقطجمعية الخنساء فتعمل على تلبية حاجات النوع االج

 أن إال.  قيد الدراسة بمطالبتها بالمساواةاألربعةتشترك المؤسسات ف،  المساواة مقابل االختالفاما فيما يخص 

 االختالفات إلىالمشاركات في االتحادات الثالث يتفاوتن في المنظور النسوي للمطالبة بالمساواة وفي النظر 

.  في كل من المجال العام والخاصاالجتماعية األدواردادها لتؤثر على البيولوجية للنساء والرجال ومدى امت

  : ويمكن التعبير عن هذه التفاوتات من خالل منهجين نظريين هما

، حيث يقوم difference/protectionist/special treatment) (المعاملة الخاصة/الحمائية/أوالً، منهج االختالف

ن فعلى سبيل المثال، أل. اختالفات النوع تحقق المساواة الفعلية المادية للنساء أن اعتبار أهميةهذا المنهج على 

. تتم معاملتهن معاملة خاصة كنتيجة لوظيفتهن اإلنجابية أنيحملن، فقط النساء يجب  أنالنساء وحدهن ممكن 

 تم انتقاد هذا المنهج بسبب هذا وقد.  المعاملة الخاصة للنساءأويقوم القانون بإعطاء الحماية  أنويقترح هذا المنهج 

 االختالفات المبنية اجتماعياً ويشرعن الصور النمطية إلىانه وفي إدراكه لالختالفات البيولوجية فإنه يجعلها تمتد 

  . يقيس النساء بناء على نقص تشابههن بالرجال/للنوع االجتماعي التي تبقي النساء مضطهدات، وبأنه يقيم

 االتحادات الثالث في هذا المنهج في رؤيتها المشاركات منبعض  جمعية الخنساء مع  المشاركات منهذا وتتوافق

  .والمرأةللمساواة واالختالف البيولوجي بين الرجل 

  

 يدرك هذا المنهج االختالفات البيولوجية بين ). substantive equality(  الفعليةأومنهج المساواة المادية  ثانياً،

لوقت يهدم عالقات القوة في االختالفات المبنية اجتماعياً والمشتقة من هذه االختالفات النساء والرجال وفي نفس ا

وهذا المنهج ال يزود النساء بحماية خاصة بسبب دورهن ووظيفتهن اإلنجابية، ولكن يزودهن بالحماية . البيولوجية

ا المنهج، تتطلب قانون يحمي فالمساواة ضمن هذ. األخرى اعتداء على ممارستهن لحقوقهن أوالخاصة بدون خرق 

 واستثناءات من أنواع محددة من العمل وفي نفس الوقت ال يجعلها تخسر األمومة الحامل في إجازة المرأةحق 
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ولوجية بين الجنسين بيوالقانون بالتالي يدرك االختالفات ال.   فرصها في الترقية كنتيجة للمعاملة الخاصةأوعملها 

  . تمييز ضد النساءإلىبنية اجتماعياً والتي ستقود  صور نمطية مأيولكن يوقف 

  

 بمستوياتها التنظيمية الكادرية الثالث، مع التوجه الليبرالي  تتوافقاألربعة المؤسسات فإن الدولة،بوفيما يتعلق 

  في تأمينأهميةالذي يرى المواطنة التي هي عبارة عن عالقات تعاقدية بين الدولة والفرد، والذي يرى للدولة 

الدولة تبقى أن ب) 1997( جوزيف أوردتهكما ويتوافق مع ما . احتياجات المواطنين الذين ال يستطيعون تأمينها

 أنعلى الرغم من .  المعنيين بقوانين المواطنة وممارساتهاواألطفال إستراتيجية وحيوية بالنسبة للنساء أهميةذات 

المسؤوليات المترتبة على المواطنة تحديداً فوقياً من األعلى الدولة في كل المنطقة العربية قامت بتحديد الحقوق و

  ).2002 في جوزيف 2000وإسماعيل  وإسماعيل 2000، المغني 2000التركي ( األسفل من قبل الذكور إلى

نظرتها لتدخل الدولة في المجال العام،  وفي ا للمجال العام والخاصكما وتتوافق المؤسسات االربعة في نظرته

 وعلى األربعةالتفاوت بين المشاركات من المؤسسات  أن إال.  ضرورياً للحفاظ على حقوق المواطنينواعتبرته

المستويات التنظيمية الكادرية الثالث فيما يخص تدخل الدولة في المجال الخاص، ما بين تأييد لتدخل الدولة الكامل 

 والنساء، وبين تدخل في حاالت األطفالوق  وحقاألبناءفي كل القضايا التي تتعلق بالمجال الخاص من تربية 

، بأغلبية األربعةالمؤسسات  أنونرى هنا . من الحقوق والعنف األسري الحرمان أوخاصة مثل العنف فقط 

، للمجالين العام االجتماعية رؤية النظريات الكالسيكية وخصوصاً الليبرالية إلىالمشاركات، تقترب بشكل كبير 

العائلة يستطيع التصرف بناء على أفكاره /الفرد في المجال الخاص أن ترى أنها والخاص في المواطنة، في

أن  واآلخرال يؤذي أحد أن  في المجال العام فإنه يجب إتباع القوانين بأماالشخصية وبما يراه مناسباً لحياة جيدة، 

أن يبقى حر من الدولة، و أن المواطن على انه حر ويجب إلىكما وتنظر . يتدخل كل شخص باآلخر بالحد األدنى

 أن جانب انه يجب إلىيتم معاملتهم بمساواة أمام القانون، أن يحصلوا على حقوق متساوية و أنالبالغين يجب 

 المختلفين في العائلة األفراد ال تعني المساواة بين االجتماعيةوالعدالة . يكون هناك عدالة ولكن في المجال العام

 أمثالت اللواتي يطالبن بتدخل كامل للدولة في المجال الخاص فيتوافقن مع النسويات  المشاركاأما. )1998فويت (

جونز، التي تقوم بطرح قضية تسييس الشؤون الخاصة، والمطالبة بتدخل الدولة في العائلة واالعتراف بمصالح 
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فويت ( اركة السياسية  توسيع معنى السياسة والمشإلى إضافةواهتمامات المجموعة والخصائص المتغيرة للسياسة، 

1998.( 

  

 بمستوياتها التنظيمية الكادرية األربعةتتوافق المؤسسات ف،  النساءألدوار واالجتماعيةالقيمة المادية وفيما يخص 

وبهذا تختلف مع .  النساء، حيث تعطيهما قيمة متساويةدوار ألواالجتماعيةالثالث، في رؤيتها للقيمة المادية 

لمواطنة والقائم على مفهوم ذكوري، تقوم فيه حقوق المواطن على ما هو عام وعلى سلوكه في المفهوم الليبرالي ل

 واجبات تتعلق بالمجال الخاص، وبالتالي ال يكون هناك أوالمجال العام، وال تندرج تحت هذا المفهوم أية حقوق 

 حتى يعترف لها بحقوق تتصرف مثل الرجل أن وهمومها، بل انه يطلب منها المرأةاعتراف بمهام وأدوار 

وتتوافق مع النسويات اللواتي يدركن األعباء المتنوعة التي تقع على كاهل النساء ). 1996الشوربجي (كمواطنة 

  ."الدور الثالثي للنوع االجتماعي"والتي أطلقن عليها اسم 

  

 الدراسة التي توصل إليها  للتمكين ال يخرج عن نتائجاألربعةمفهوم المؤسسات  نفإ، التمكيناما بالنسبة لقضية 

أولها، النضال الوطني : فالمرأة الفلسطينية تخوض نوعين من النضاالت. جامعة بيرزيت/ المرأةمعهد دراسات 

لتحقيق الحرية وتقرير المصير وإنشاء دولة مستقلة وذات سيادة، وثانيها، نضاالت ديمقراطية لمواجهة آثار النظام 

فرفع . فيقصد بالتمكين تقرير المصير على المستوى الذاتي. االجتماعيةالعدالة األبوي بهدف تحقيق المساواة و

 إحداث تغير مجتمعي ينهي عالقات عدم المساواة، هو أجل والرجل من المرأةالوعي والمقدرات والتفهم واستعداد 

  )2003أبو نحلة، كتاب وتراكي (تمكين 

التمكين  أن يرى  والذيUNFPA للسكانمم المتحدة  صندوق األمع نظرة كبير المؤسسات بشكلوتتوافق بعض 

 إحساس النساء وإدراكهن لقيمتهن الذاتية، حقهن في الحصول وفي تحديد : مكونات أساسية وهي5يتضمن 

 جانب قدرتهن على التأثير إلىالخيارات، وحقهن في امتالك القوة والسيطرة على حياتهن داخل وخارج المنزل، 

 عدالة على المستوى المحلي والعالمي، أكثرجتماعي إلنتاج نظام اجتماعي واقتصادي على مجرى التغيير اال
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 فيها القوة الداخلية للتعبير وحماية حقوقها المرأةوتمكين مصدره فردي والذي يتضمن العمليات التي تكتسب 

  1 .والسيطرة على حياتها وعالقاتها

  

  :خاتمة

 إذ ال تعني للفلسطينين  مما تأخذه في مناطق أخرى من العالم، أكثر الفلسطينية، تأخذ أبعاداًإن قضية المواطنة 

 ترتبط المواطنة بالنسبة لهم بكينونتهم  الواجبات وحسب، بلإداءمجرد الحصول على الحقوق واالمتيازات و

   .ووجودهم ومستقبلهم

عيش النساء تحت ضغوط االحتالل مل أبعاداً إضافية، إذ تاما بالنسبة للنساء الفلسطينيات، فإن قضية المواطنة تح

يفترض بها أن ترعى مصالحهن مثل باقي المواطنين من جهة ثانية، هذا فضالً عن من جهة و غياب الدولة التي 

  . ويعمق من مظاهر التمييز ضدهنالنظام االجتماعي االبوي السائد الذي يضطهد النساء 

 عن برامج المؤسسات -مباشربشكل –لقضية الوطنية  اغيابمن على الرغم وونالحظ من خالل هذه الدراسة، أنه 

 وتركيزها على القضية االجتماعية، يأتي في سياق -وأخص بالذكر األطر النسوية– ، إال أن عملهاقيد الدراسة

  يترافق مع مواطنين ومواطنات قادراتأن وإقامة الدولة المستقلة يجب األرضفتحرير . دعم القضية الوطنية

  . وبناء الدولة الوطنية والتحريراألجندة إبرازللمشاركة بشكل فعال في  كنات بشكل كافياجتماعياً ومم

 وغير بلورة مفهوم جديدالمساهمة في  على عملها مع النساء الثالثة من خالل برامجها واألطرعملت هذا وقد 

 االجتماعية وقضايا األجندةني  من خالل تب" المقاومةمواطنةال"والذي يمكن تسميته ، ةللمواطنة الفلسطيني تقليدي

 وتبني مفهوم تحرري جديد لإلنسان، ال يشمل التحرر السياسي فقط وإنما التحرر االجتماعي النوع االجتماعي

غير أن هذا المفهوم ما زال يعوزه الكثير من التعمق، من خالل التجربة العملية لمجمل الحركات  .أيضاً

ات للتكيف مع قسوة الظروف التي يعيشها المجتمع الفلسطيني تحت االحتالل،  في إبداع آلياالجتماعية الفلسطينية

  .هذا التكيف يعني بدرجة اساسية ابداع وسائل مقاومة االحتالل والصمود أمام محاوالت التذويب وانهاء الوجود

                                                 
1 Guidelines on Women’s Empowerment. United nations population information network(popin) un population division, department 

of economic and social affairs, with support from the un population fund (UNFPA). 

Http://www.un.org/popin/unfpa/taskforce/guide/iatfwemp.gdl.html 
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  المالحق

  )1(الملحق رقم 

  دليل المقابالت الميدانية

  معلومات عامة) 1

  : اسم المؤسسة-

  :موقع الوظيفي داخل المؤسسة ال-

  

  معلومات عامة عن تاريخ المؤسسة وفكرها) 2

  النشأة التاريخية -

  الرؤيا الخاصة بالمؤسسة؟ مصدرها؟ -

  ؟األهداف -

  حركة سياسية؟أي أوالعالقة مع الحزب السياسي  -

  ورؤية وفكر المؤسسة؟أجندة ورؤية وفكر الحزب السياسي على أجندةتأثير  -

  والتوافق مع الحزب السياسي؟الصراعات والتوترات  -

   وعملية السالم؟ تأثير موقف الحزب على موقف المؤسسة؟أوسلوموقف المؤسسة من اتفاق  -

 

  القضايا المبحوثة في المقابلة) 2

   لهااإلجرائيمفهوم المواطنة والتعريف . 1

 ما هي المواطنة؟ ما هي مكوناتها وشروطها؟ -

  ؟.... المجموعة الدينيةأمرة والقبيلة  بالعشيأمهل المواطنة مفهوم خاص بالفرد  -

 المواطنة كمفهوم تهتم بالعالقات بين الجنسين؟ أنهل تعتقدي  -
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 ؟ غير ذلك، مع التوضيح؟أنفسهم األفراد؟ بين واألفرادهل المواطنة تنظم العالقة بين الدولة  -

 في حصول  نعم، وضحي المشاكل؟ هل المشكلةإذاهل يوجد مشكلة في مواطنة النساء في فلسطين؟  -

  في كليهما؟أم في ممارستهن لهذه الحقوق أمالنساء على حقوق مواطنتهن الرسمية القانونية 

 الفعلية أوالنساء حصلن على حقوق مواطنتهن كاملة سواء الرسمية القانونية  أن ال، هل تعتبري إذا  -

 الواقعية؟ مع التوضيح؟

 قانوني، يعتبر كافي؟ كيف؟ لماذا؟بشكل /حصول النساء على حقوقها الرسمية أنهل تعتقدي  -

  هل تحصل النساء والرجال على حقوق متساوية؟رسمية؟ وفعلية؟ -

 مواطنة الرجال في المجتمع الفلسطيني مختلفة عن مواطنة النساء؟ كيف؟ أنهل تعتقدي  -

  

  الدولة. 2

  ومقوم من مقومات المواطنة؟ لماذا؟أساسيهل الدولة عنصر  -

 أم أقل في ظل أكثر حققت النساء حقوق مواطنة برأيكاطنة النساء؟ هل كيف اثر وجود السلطة على مو -

  نواحي؟أيوجود السلطة؟ كيف؟ في 

هل من الممكن تحقيق مواطنة كاملة لكل من النساء والرجال في ظل غياب الدولة وبوجود االحتالل؟ ما  -

 هو اثر غياب الدولة ، على مفهوم المواطنة في فلسطين؟

 إذا من الرجل؟ أكثر نعم، هل يؤثر بشكل إذا سلبياً؟ المرأةطينياً يؤثر على مواطنة هل غياب الدولة فلس -

 ال، كيف؟

  

  الخاص/المجال العام. 3

والمجال ..) سوق العمل، السياسة، المؤسسات(حقوق المواطنة تنطبق على كل من المجالين العام  أنهل تعتقدي  -

 ؟ وكيف؟.).. المعيشية، البيت، العمل المنزلياألسرة(الخاص 



 190 

 أم الخاص أمالمواطنات في المجال العام /تتدخل للحفاظ على حقوق المواطنين أنالدولة يجب  أنهل تعتقدي  -

  تتدخل فيها؟ ولماذا؟ أنتتدخل فيها والتي ال يجب  أنكليهما؟ ما هي المجاالت التي يجب 

تشمل كل النساء سواء  أنطنة يجب  والمدنية واالقتصادية للمواواالجتماعيةالحقوق السياسية  أنهل تعتقدي  -

 ؟ ولماذا؟)ربات البيوت (العامالت باجر وغير العامالت بأجر

  لكليهما؟ كيف؟ أم  الخاص؟أمالمؤسسة تستهدف النساء في المجال العام هل برنامج  -

   مجاالت؟أيهناك فصالً بين المجالين العام والخاص في المجتمع الفلسطيني؟ لماذا؟ في  أن هل تري -

  يتنقلن بين كليهما؟أمالنساء الفلسطينيات موجودات في احد المجالين فقط  أن هل تري -

 

  واإلستراتيجيةالحاجات العملية . 4

 ؟2000- 1994عملتم عليها في الفترة ما بين البرامج والمشاريع التي ما هي  -

  ا؟ استهدفتموها ما هي الفئات التي  -

  مع القاعدة عن طريق تقديم خدمات تتوافق مع احتياجاتها؟ كيف؟اتحادكم التواصل /إطاركم هل استطاع -

   والبرامج بعد وصول السلطة بشكل علمي مبني على دراسة الواقع؟ لماذا؟ كيف؟األهداف هل تم تعديل -

   الحاجات التي اهتممتم بتلبيتها للنساء؟ أهم ما هي -

  لماذا؟ هل نجحت؟ كيف؟ ولماذا؟ موجهة نحوها؟ إطاركم الحقوق التي كانت برامج أهم ما هي -

 

  اختالف/ق النساء من منطلق مساواةحقو. 5

  حصولها على المساواة؟المرأة لحقوق مهل تتضمن رؤيتك -

 ؟ مساواة بمن؟)المرأةمساواة ( ما هي المساواة  -

تتحمل أن تحصل النساء على حقوق و أنهل االختالف البيولوجي بين النساء والرجال، يحتم  -

 بات مختلفة عن الرجل وبالتالي تلعب ادوار مختلفة؟ كيف؟واج/مسؤوليات

  في كليهما؟أممساواة في القوانين؟ في الممارسة؟  هي إليهاهل المساواة التي تسعون  -
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  ؟ )األسرة(؟ في المجال الخاص )سوق العمل(مساواة في المجال العام هل هي   -

 المجال أميكونوا متساويين في المجال العام  أن  يجباإلناثكل المواطنين الذكور والمواطنات  أنهل تعتقدي  -

   في كليهما؟كيف ولماذا؟أمالخاص 

تطالب بحقوق خاصة؟ ما هي نوعية هذه الحقوق  أن أمتطالب النساء بحقوق مثلها مثل الرجل  أنهل يجب  -

 الخاصة؟ ولماذا؟

  

  ء النساألدوار واالجتماعيةالقيمة المادية . 6

  الرجال خارج المنزل؟ لماذا؟ كيف؟/ ت تساوي قيمة عمل النساء هل قيمة عمل النساء بالبي-

ربات البيوت على نفس حقوق النساء العامالت باجر داخل /تحصل النساء اللواتي ال يعملن بأجر أن هل يجب -

   خارج المنزل؟أو

امين الصحي االجتماعي والت بالضمانربات بيوت، لهن الحق /النساء اللواتي ال يعملن بأجر أن هل تعتقدي -

  ؟ بأجر مثل النساء اللواتي يعملناالجتماعيةوغيرها من الفوائد 

  

  التمكين. 7

   هل تعملون من خالل برامجكم على تمكين النساء؟-

  ما هو تعريفكم لتمكين النساء؟ -

   تزويد النساء به إلىما هو نوع التمكين الذي تسعون  -
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