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مقدمة
إتحاد لجان المرأة الفلسطينية
تمثل هذه الدراسة أحد األدوات الهامة في تحليل واقع النساء اليساريات الفلسطينيات من خالل دراسة واقع النساء في
أربعة أحزاب يسارية فلسطينية ،ويأتي إجراء هذه الدراسة منسجماً مع رؤيا وبرنامج إتحاد لجان الم أرة الفلسطينية كإطار وطني
نسوي يساري ،يتبنى قيم المساواة التامة ،ويربط ربطاً جدلياً بين حق الشعب الفلسطيني في التحرر ومقاومة اإلحتالل وحقوق
الطبقات الفقيرة التي يتضاعف إضطهادها بوجود اإلحتالل ،وعلى هذه القاعده تمسك اإلتحاد بالمقولة التي تربط بين تقدم
المجتمعات ومدى حصول النساء فيها على المساواة ،والعدالة اإلجتماعية القائمة على الحقوق المتساوية.
تأتي هذه الدراسة أيضاً في مرحلة تاريخية إتسمت بتراجع حضور الفكر اإلشتراكي العلمي على المستوى العالمي
وصعود الليبرالية الجديدة التي تحالفت مع القوى المحافظة (المحافظين الجدد بشكل خاص) في محاولة لتشكيل عالم جديد
ينفرد بقيادته الفكر الرأسمالي ،وما يتطور عنه من أشكال متعددة من اإلضطهاد واإلستغالل للكون وما فيه ،في تجاهل تام
لطموحات الشعوب في الحرية والسيادة ،كما عمل صعود القوى المحافظة ،على تكريس البنى التقليدية الكابحة لطاقات
الجماهير ،وخاصة النساء اللواتي يواجهن المجتمع البطريركي الذي يعزز القيم الذكورية الرجعية.
ال يختلف أحد في تشخيص تراجع اليسار الفلسطيني على كافة المستويات ،وان كان لهذا التراجع أسباباً خارجة عن
إرادة األحزاب اليسارية ،إال أنه ال بد من البحث في األسباب الذاتية التي أدت إلى هذا التراجع والمظاهر التي واكبته ،وذلك في
إطار العمل من أجل نهوض جديد لليسار الفلسطيني كقائد في مرحلة التحرر الوطني والديموقراطي.
ومن هنا جاء عنوان الدراسة وهدفها ،ليسأل اليسار نفسه كيف واجه أو يواجه صعود التيارات المحافظة وأهمها كان
اإلسالم السياسي في فلسطين ،وهل هناك جهود مبذولة للتصدي لألفكار المحافظة تجاه النساء والمساواة التامه لهن ،أم أن
األوضاع تركت في أحسن األحوال لما قد تجلبه الظروف ،وبالتالي إتسعت الهوة بين ما تطرحه األحزاب اليسارية من مساواة
وما يجري على األرض من خطط وبرامج ،وهل هناك إرادة حقيقية للتغيير لألفضل.
نأمل أن تساهم هذه الدراسه بتقديم معطيات كافية وأرضية علمية تساعد اليسار الفلسطيني في التصدي لمهام جديدة
وتطوير آليات عمل وبرامج قادرة على تفعيل الشراكه الحقيقية للنساء على قاعدة المساواة ،سواء كان ذلك في األحزاب أو في
المجتمع.
وفي نهاية هذا التقديم نتوجه بالشكر لمؤسسة رو از لوكسمبورغ على دعمها للدراسة ،باإلضافه إلى فريق العمل الذي قام
بتنفيذها ،كما نشكر كافة الحزبيين/ات والنشطاء والنشطيات الذين تجاوبوا  /ن مع فريق البحث
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شكر وتقدير
ال يسعنا في البداية إال أن نشكر كل من ساهم بإنجاح هذه
الدراسة
العضوات الحزبيات في األحزاب السياسية اليسارية
األمناء العامون لألحزاب السياسية
رئيسات ومسؤوالت األطر النسوية في كل من الضفة الغربية
وغزة
فريق العمل في الضفة والقدس وغزة

شك ارً لكم /لكن جميعاً
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الملخص التنفيذي :
هدفت دراسة "واقع النساء في األحزاب السياسية اليسارية الفلسطينية ومدى تأثرها بصعود اإلسالم السياسي" التعرف

إلى واقع النساء في األحزاب السياسية اليسارية في كل من الضفة الغربية والقدس وغزة ،ومعرفة التحديات التي تواجههن داخل
وخارج الحزب ،والتهديدات التي تواجه األطر النسوية المؤيدة لألحزاب ،وكذلك التعرف على مدى تأثير اإلسالم السياسي على
مشاركة المرأة السياسية وموقف األحزاب السياسية اليسارية من إنتشار وتوسع اإلسالم السياسي ،واإلطالع على اإلجراءات التي
تتخذها األحزاب اليسارية للحد من تأثير اإلسالم السياسي على أعضائه وعضواته وعلى المجتمع الفلسطيني ،إضافة للتعرف
على األسباب التي أدت إلى تدين بعض العضوات الحزبيات والذي إنعكس غالباً بارتداءهن الحجاب وممارستهن القيم التي

ترافق إرتدائهن الحجاب ،كما هدفت الدراسة المساهمة في إقتراح التوصيات التي تساعد واضعي السياسات ومتخذي القرارت
في األحزاب من وضع الخطط والبرامج التي تعبر عن إحتياجات وأولويات النساء.
إستهدفت الدراسة األحزاب التي تصف نفسها باألحزاب اليسارية وشملت كل من ،الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،حزب الشعب الفلسطيني واإلتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا).
أستخدم في الدراسة األسلوب الكيفي والكمي كأدوات لجمع البيانات ،حيث تم إعتماد المقابالت شبه المنتظمة وعددها
( )27مقابلة والمجموعات البؤرية وعددها( )2في الدراسة الكيفية ،كما وتم إعداد أسئلة ودليل المقابالت ،أما في الدراسة الكمية

تم إعتماد اإلستبانة لفحص موقف المبحوثات من عدة قضايا ،حيث تكونت اإلستبانة من ستة أقسام ،تناول القسم األول،
البيانات الشخصية للمبحوثة ،والقسم الثاني ،إحتوى على ستة أسئلة تناولت المعلومات المتعلقة بطبيعة ووجود المبحوثة

بالحزب ،أما القسم الثالث ،فقد شمل عبارات حول أسباب إنضمام المبحوثة للحزب ،والقسم الرابع ،تضمن عبارات ألربعة أسئلة
تطرقت إلى الفائدة التي تعود على المبحوثة من اإلنضمام للحزب ،أولويات المبحوثة داخل الحزب والتحديات التي تواجهها،
ونظرة المجتمع لها كناشطة في حزب يساري ،القسم الخامس ،تناول عدداً من العبارات التي تجيب على سؤال ما هو المطلوب
من الحزب السياسي لتمكين النساء العضوات في الحزب ،وكذلك عبارات حول المهارات والمعارف والتوجهات التي تحتاجها
عضوات الحزب لتمكنها من الوصول إلى مواقع صنع القرار ،أما القسم السادس ،فقد تطرق لمواقف المبحوثة من موضوع
مشاركتها في صناعة واتخاذ القرار وتأثير مد اإلسالم السياسي على مشاركتها السياسية ،موقفها حيال التطورات الفكرية
واأليديولوجية لألحزاب ،وكذلك رأيها في سبب عزوف الشابات عن اإللتحاق باألحزاب اليسارية ،وأخي اًر كان هناك سؤال
للعضوات المحجبات فقط حول األسباب التي أدت بالمبحوثة إلرتداء الحجاب.

أظهرت نتائج الدراسة الكيفية والكمية ،أن جميع المبحوثين/ات رجاالً ونساءاً غير راضين عن واقع النساء داخل

األحزاب حيث تشكل النساء ما بين  %30-20من عدد المنتسبين لألحزاب اليسارية بإستثناء الجبهة الديمقراطية لتحرير

فلسطين التي صرحت أن عدد النساء العضوات في الجبهة الديمقراطية أعلى من عدد األعضاء الرجال ،أما بالنسبة لعدد
النساء فى مواقع صنع القرار تبين أن ما يقارب من % 30-25من مواقع صنع القرار في األحزاب تحتلها النساء ،بإستثناء فدا

حيث تحتل النساء  %40من مواقع صنع القرار فيها .ولقد أشارت  %43.1من المبحوثات أن هنالك نظرة دونية من الرجال
إتجاه النساء ،وقد عبرت غالبية المبحوثات بأن سبب إنضمامهن لألحزاب هي الرغبة في العمل السياسي المنظم لخدمة القضية
9

الوطنية ،إضافة إلى أن األحزاب اليسارية تعبر عن قناعتهن الفكرية والسياسية واإلجتماعية ،أما الفائدة التي تعود عليهن من
اإلنضمام لألحزاب اليسارية هو الشعور بالرضى ألنهن من خالل الحزب يعملن لصالح القضية الوطنية ،كما أن الحزب
يساندهن في الدفاع عن القضايا التي تخص النساء ويطور من قدراتهن ومهاراتهن السياسية والفكرية ،أما عن أولوياتهن داخل
األحزاب فقد كانت األولوية لهن هي في الدفاع عن قضايا المرأة والقضايا الوطنية وكذلك نشر أفكار ومبادئ الحزب ،وقد

أشارت  %64.2من المبحوثات أن أهم التحديات التي تواجه النساء الحزبيات داخل األحزاب اليسارية هي الفجوة بين ما يطرح
نظرياً في أدبيات األحزاب وبين ما يطبق حقيقة على أرض الواقع بما يخص القضايا المتعلقة بالمرأة ،كما أشارت  %54.8من
المبحوثات أن من التحديات التي تواجههن داخل الحزب صعوبة الوصول إلى مواقع صنع القرار ،أما على صعيد التهديدات

الخارجية فإن اإلحتالل اإلسرائيلي واالنقسام السياسي وكذلك إنتشار قيم اإلسالم السياسي تعد من أهم التهديدات الخارجية التي
تعيق المشاركة السياسية للعضوات الحزبيات ،حيث أشارت  %54.8من المبحوثات أن إنتشار اإلسالم السياسي حد من
قدرتهن على التوسع في صفوف النساء ،كما أن نفس النسبة أشارت إلى أن إنتشار الفكر اإلسالمي يعيق من مشاركتهن
السياسية في الحيز العام ،و %68.5أجبن أن التيار الديني اإلسالمي نجح بنشر أفكار وثقافة تحصر دور المرأة بالدور

اإلنجابي رغم وجود عدد من اإلسالميات في مواقع صنع القرار مثل المجلس التشريعي والمجالس المحلية كنتيجة لوجود كوتا
نسوية في قانون اإلنتخابات الفلسطيني الذي يفرض على القوائم اإلنتخابية ترشيح النساء بما ال يقل عن  %20في قوائمها ،أما
على صعيد التطورات الفكرية واأليديولوجية لألحزاب أجابت  %62.8أن هنالك تراجعاً فكرياً وأيدولوجياً ترك أث اًر سلبياً على

مواقف األحزب حيال قضايا المرأة ،ومن الالفت أن  %20فقط من المبحوثات يعتقدن أن األحزاب تتساوق مع القيم التي

تكرس دونية المرأة وهذا ال يتفق مع ما جاء في الدراسة الكيفية حيث أكدت المبحوثات أن األحزاب تتساوق مع القيم التي

تكرس دونية المرأة في المجتمع الفلسطيني ،وذلك من خالل عدم مقاومة األحزاب للقيم واألفكار الغيبة التي يعمل اإلسالم
السياسي على الترويج لها أو من خالل ممارسة أعضاء وعضوات األحزاب للقيم التي تتوافق مع أفكار وعقيدة اإلسالم
السياسي ،أما على صعيد المطلوب من األحزاب ،طالبت المبحوثات برفع قدراتهن السياسية والفكرية والقيادية ،والعمل على
تفريغ عدد من الحزبيات للعمل السياسي ،وكذلك إشراكهن بتمثيل الحزب في المؤتمرات واللجان الوطنية ،واعتبار القضايا التي

تخص النساء قضايا رئيسية جوهرية ،على الحزب تبنيها وترجمتها في برامجه وأنشطته ،وقد كان من الالفت أن  %68.8من
المبحوثات أجبن أن السبب الذي يقف وراء إرتدائهن الحجاب قناعتهن الدينية و % 59.1بسبب العادات والتقاليد و%29.1
بضغط من األسرة و %11.0ألسباب اقتصادية ،توافقت هذه اإلجابات مع إجابات المبحوثات في المجموعة البؤرية للحزبيات
المحجبات اللواتي ال يعتقدن أن هنالك تعارض بين تدينهن وانتمائهن لألحزاب اليسارية التي تحمل فك اًر مغاي اًر لما يعتقدن

ويؤمن ،وقد بررن ذلك بأن الحزب ال يفرض عليهن تبني الفكر اإلشتراكي العلمي ،ويترك لهن حرية اإلعتقاد واعتناق المبادئ
واألفكار التي تروق لهن ،وأنهن يشعرن باإلنسجام مع الحزب سياسياً واجتماعياً ولكن يختلفن معه في موضوع الدين الذي ال
اء في أدبياته أو في ممارساته ،كما وأن تدين العضوات واألعضاء ال يحجب عضوية الحزب
يعيره الحزب إهتماماً اً
كبير سو ً
عنهن/هم ،وهذا ما يفسر عدم تعارض تدين العضوات مع فكر الحزب الذي تخلى عن اإلشتراكية العلمية لصالح اإلسترشاد

واإلستلهام بها في ممارسته النظرية والعملية ،كما ويشير لعدم وضوح الهوية الفكرية لألحزاب السياسية اليسارية ،وخاصة أن

التدين وارتداء الحجاب له تداعيات على مشاركة المرأة في الحياة العامة ،أما عن سبب عزوف الشابات عن اإللتحاق باألحزاب
اليسارية ،فلقد أشارت المبحوثات أن السبب الرئيسي هو إبتعاد الشابات عن العمل التطوعي لصالح العمل المأجور ،وضعف

ثقتهن باألحزاب السياسية اليسارية ،وكذلك تراجع اإلستعداد النضالي لهن.
10

وفي ضوء نتائج الدراسة الكمية والكيفية تبلورت عدة توصيات لكل من األحزاب واألطر النسوية المؤيدة لها ،ومن أهم
التوصيات التي وردت ،ضرورة عمل األحزاب مراجعة شاملة لعملها خالل السنوات الماضية ووضع البرامج والسياسات القادرة
على النهوض بواقع الحزب والذي سوف ينعكس إيجاباً على واقع المرأة داخل صفوفه ،وكذلك العمل على إعادة االعتبار للفكر

اإلشتراكي القائم على العلم ،واقران الجانب النظري لألحزاب اليسارية بالممارسة على أرض الواقع ،وضرورة تفعيل مبدأ

المحاسبة ،لكل من يمارس ممارسات ال تنم عن الفكر الذي يتبناه الحزب والخاصة في موضوع التمييز ضد النساء ،والعمل
على محاربة كل المظاهر والقيم التقليدية التي تكرس دونية المرأة وتحصر دورها بالدور اإلنجابي فقط داخل المجتمع ،وضرورة
تبني األحزاب اليسارية خطاباً سياسياً واجتماعياً وديمقراطياً وعلمانياً واضحاً ضد أسلمة المجتمع الفلسطيني ،واعتبار الحد من

إنتشار الفكر األصولي السلفي مهمة جميع األح ازب اليسارية ،إضافة إلى ضرورة خوض األحزاب اليسارية معركة التنوير لكل
الممارسات الرجعية التي يروج لها اإلسالم السياسي ،والعمل على إحياء الفكر اإلشتراكي ،وكذلك عودة األحزاب إلى البرامج
الخدماتية في مجال التعليم والصحة وتوفير فرص العمل من خالل إقامة المشاريع والتعاونيات الصغيرة المدرة للدخل والتي

كانت أحد األسباب المهمة إلنتشار األحزاب اليسارية بين صفوف النساء ،واحياء العمل التطوعي والعمل على إعداد كادر من
الشابات لتهيئتهن لإلنخراط وقيادة األطر النسوية ،وكذلك إيجاد بيئة داعمة للكادرات الشابة ،بحيث تعمل على تمكينهن

وتأهيليهن وتقديم كل المساعدة لهن ،واعتماد برامج تثقيفية ذات طابع فكري ،وطني ،حقوقي ،لتغدو هذه البرامج التثقيفية شرطاً
من شروط العضوية.

الفصل االول :

 1.1المقدمة:
برز دور المرأة الفلسطينية السياسي منذ بداية عشرينات القرن الماضي ،حيث عملت المرأة الفلسطينية على تنظيم
الندوات والمشاركة في اإلعتصامات والمظاهرات في مختلف المدن الفلسطينية ،إضافة إلى تشكيل فرق التمريض ،كما وكان
لها مشاركة وان كانت محدودة في القتال والعمل العسكري ضد اإلحتالل البريطاني ،كذلك لعبت دو اًر هاماً في مساندة ودعم

الثوار ،عن طريق تزويدهم بالمواد التموينية ونقل الرسائل واألسلحة ،ورغم محدودية إلتحاق النساء آنذاك باألحزاب والتنظيمات

السياسية التي كانت وقت ذاك ،إال أنهن شاركن في المؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية.

بحلول النكبة عام  ،1948وقيام العصابات الصهيونية بتنفيذ التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني وتهجيره

باآلاللف من مدنه وقراه وتحويله إلى الجئ في بقاع األرض المختلفة ،بدأ البحث عن مصدر رزق لهؤالء المهجرين/ات ،مما
دفع بالجمعيات النسوية الى إنشاء م اركز للتدريب المهني وافتتاح رياض األطفال ومدارس األيتام والمشاريع اإلنتاجية لتوفير
لقمة العيش لألسر المهجرة من مدنها وقراها .وفي عام  ،1965تم اإلعالن عن والدة اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية ،كأحد
أذرع منظمة التحرير الفلسطينية ،وفي نفس العام ،عقد أول مؤتمر لإلتحاد العام في مدينة القدس ،وبذلك أرتبطت الحركة
النسوية في فلسطين بالبرنامج السياسي للحركة الوطنية الفلسطينية ،كما وأن النساء في تلك الحقبة بدأن باإلنضمام إلى
األحزاب والحركات مثل حزب البعث والحزب الشيوعي وحركة القوميين العرب..الخ.
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بعد هزيمة  ،1967واحتالل القوات اإلسرائيلية لباقي األراضي الفلسطينية ،أقبلت المرأة الفلسطينية وبأعداد كبيرة على
اإلنتساب واإلنتظام في األحزاب والحركات الوطنية ،كما والتحقت بالعمل العسكري المنظم وخاصة في ساحات لبنان وسوريا،
وأستمرت الجمعيات واإلتحادات النسائية في إنشاء رياض األطفال والحضانات و المدارس ومراكز محو األمية و مراكز
التدريب المهني ،والمحافظة على التراث الشعبي ،إضافة إلى تقديم الهبات والمساعدات المالية والتعليمية لألسر الفقيرة

والمحتاجة ،وبعد عام  1967أخذ دور المرأة بالتحول من دور ثانوي مساند للثوار والحركة الوطنية ،إلى دور مشارك رئيسي،
حيث إنخرطت المرأة في األحزاب والحركات السياسية الفلسطينية في كافة مناطق تواجدها ،وفي منتصف السبعينات برزت
أهمية إشراك المرأة بالعمل المقاوم لإلحتالل وحتى تتمكن األحزاب والتنظيمات الفلسطينية من اإلنتشار والتوسع في صفوف
النساء عملت على تشكيل أطر نسوية مؤيدة لها ،مما أدى إلى ظهور أول إطار نسوي وهو إتحاد لجان العمل النسائي

الفلسطيني عام  ،1978كإمتداد جماهيري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،وفي  1980تم تشكيل إتحاد لجان المرأة
الفلسطينية ،وفي عام  1981ثم تشكل إتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية ،وفي هذه الحقبة ظهر جلياً أنتقال الحركة النسوية

من العمل الخيري إلى العمل السياسي المنظم.

شكلت اإلنتفاضة الشعبية األولى منعطفاً هاماً ،من حيث مشاركة المرأة في العمل السياسي ،وتمثل ذلك بإنخراطها

ومشاركتها بفعالية في العمل العسكري والتنظيمي واإللتحاق باألحزاب والتنظيمات الوطنية ،كما وشاركت في المظاهرات

واإلعتصامات وتوزيع البيانات والمنشورات ومؤازرة ذوي الشهداء/ات والمعتقلين/ات ،واإللتحاق بلجان العمل المناطقية ،إضافة
إلى قيامها بتخطيط وتنفيذ العمليات الفدائية العسكرية ،وبازدياد نشاط المرأة ،تضاعفت إجراءات سلطات االحتالل القمعية

ضدها ،حيث اإلعتقال ،اإلبعاد ،اإلعتقال المنزلي ،اإلقامة الجبرية ،اإلستشهاد...الخ.
وقد لعبت األطر النسوية المؤيدة لألحزاب دو اًر هاماً في استقطاب وتحفيز وتنظيم مشاركة النساء في فعاليات

اإلنتفاضة األولى ،حيث بادرت األطر النسوية إلى تشكيل المجلس النسوي األعلى لتوحيد جهود األطر النسوية والذي نتج عنه
تشكيل لجان األحياء التي إهتمت بإنشاء المدارس الشعبية ،والعمل على اإلكتفاء الذاتي من المواد الغذائية ،وذلك بإعادة إحياء
الزراعة وتخزين المواد الغذائية بالطرق التقليدية ،وقد نظمت النساء حمالت واسعة لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية وتشجيع
الصناعات المحلية ،إضافة إلى قيامها بدور بارز بمد األحزاب والتنظيمات الفلسطينية بالكوادر النسوية.
إال أنه وبعد توقيع اتفاقية أوسلو تحول عمل األحزاب اليسارية من مرحلة العمل الوطني النضالي بهدف التحرر إلى

مرحلة بناء الدولة ،وكذلك تحول عمل األطر الجماهيرية بما في ذلك األطر النسوية التي وجدت نفسها أمام أولويات عمل

جديدة لم تعتد عليها سابقاً ،حيث أستبدل العمل الوطني المقاوم لالحتالل إلى نضال مطلبي ومجتمعي وحقوقي ،وهذا تطلب

من األحزاب واألطر النسوية العمل على بناء قدرات كادراتها بهذه الموضوعات ،التي أخذت من وقتهن وجهدهن الكثير ،وفي

الوقت نفسه تم إلى حد ما إغفال العمل الوطني " بعد توقيع اتفاقية اوسلو واإلنتقال الى مرحلة بناء الدولة تراجع العمل النضالي
الوطني عند األحزاب المكونة لمنظمة التحرير الفلسطينية لصالح قضايا مطلبية واجتماعية " ( حزبية من الجبهة الشعبية).

أما بالنسبة لألطر النسوية ،والتي لعبت دو اًر نضالياً ممي اًز في اإلنتفاضة األولى ،بعد اتفاقيات أوسلو أخذت تتبني

الرؤية الغربية لمعالجة قضايا المرأة في المجتمع الفلسطيني ،وقد إستبدلت األيديولوجية الماركسية والتحليل المبني على
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اإلشتراكية العلمية في تحليل واقع المرأة الفلسسطينية ،إلى التعامل مع موضوع الم أرة بشكل منفصل عن النظام السياسي،
اإلقتصادي واإلجتماعي الذي يكرس دونية المرأة ،لذا إهتمت األطر النسوية بمقاومة بعض الموروث الثقافي والعادات والتقاليد
التي إعتبرتها المسؤولة عن واقع النساء المتدني في المجتمع مثل القتل على خلفية الشرف ،وحق المرأة بالميراث وحق المرأة

بإختيار شريك الحياة...الخ  ،ورغم أهمية العمل على القضايا المطلبية للنساء ورفع شعار المساواة والعدالة إال أنهن أغفلن

أسباب التمييز ضد المرأة في سياقه التاريخي ،لقد تبنت األطر النسوية الفكر الراسمالي التجميلي لقضايا المرأة وأصبح النوع

اإلجتماعي وأدوار المرأة والرجل واإلحتياجات اإلستراتيجية والعملية والقدرة على الوصول للموارد والتحكم بها ،محور التدريبات

وورش العمل ،ولم نعد نتذكر أننا نحمل الفكر الماركسي الذي يرى قضايا المرأة والرجل كقضية واحدة لها عالقة بالملكية

الخاصة وظهور الطبقات"(قيادية من الجبهة الشعبية) ،لقد غاب عن أدبيات األحزاب السياسية واألطر النسوية طرح ضرورة

تغيير البنية الفوقية التي نشأت نتيجة لتقسيم العمل وتركز الثروة بيد الطبقة المالكة لوسائل اإلنتاج ،وبالتالي لم يعد يطرح بأن

تحرر المرأة والرجل يبدأ بتغيير النظام اإلقتصادي اإلجتماعي الراسمالي"،أنا كحزبية أعمل باإلطار النسوي للحزب ،ال أجد أننا

نتميز عن األطر النسوية االخرى التي ال تصنف يسارية ،حيث نعمل على نفس البرامج والمشاريع ونتحمس لبعض المواثيق

واإلتفاقيات الدولية وقرارت مجلس األمن ونتلقفها ونبدأ بطرحها في المجتمع الفلسطيني كأنه أولوية لنا مثل إتفاقية سيداو وقرار
مجلس األمن .....1325الخ في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه إلى برنامج وطني تحرري إجتماعي يعبر عن فكرنا

الماركسي وأولوياتنا الفلسطينية" (قيادية من الجبهة الديمقراطية) ،كما وأن إعتماد األطر النسوية على التمويل الخارجي لوضع
البرامج واألنشطة بسبب الوضع المالي المتردي والمحدود لألحزاب اليسارية أدى إلى إرتهان األطر بسياسة الممولين" ،

أصبحت األطر منفذة لسياسة الممولين وليست صانعة قرار"( حزبية من حزب الشعب).

 1.2مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في التعرف إلى واقع النساء الحزبيات في األحزاب السياسية اليسارية والتحديات التي
تواجهها ومدى تأثير صعود اإلسالم السياسي على مشاركتها السياسية ،وخاصة وأنه في العقد األخير لوحظ تراجع
دور المرأة الحزبية سياسياً من خالل ضعف مشاركتها السياسية في الحياة العامة ،مما أثر سلباً على دورها في التنمية
المجتمعية ،وبالتالي أثر على قدرتها في إستقطاب واستنهاض المرأة الفلسطينية التي تركت فريسة لإلسالم السياسي
الذي نجح من خالل قدرته التنظيمية وخطابه السياسي واإلجتماعي وتقديمه للمساعدات المالية والعينية بإستقطابها

وتجنيدها إلستقطاب األصوات اإلنتخابية النسوية ،وكذلك كأبواق للترويج للقيم والمفاهيم التي يؤمن بها والتي بمجملها
قائمة على عدم المساواة والعدالة بين النساء والرجال ،كما وتكرس دونية المرأة وتحصر دورها بالدور اإلنجابي ،ولقد
أصبح من المهم جداً تناول واقع النساء الحزبيات بالدراسة والتحليل من خالل التعرف إلى واقعهن والتحديات التي

تواجههن ،ومدى تأثير صعود اإلسالم السياسي على مشاركتهن وفعاليتهن اإلجتماعية والسياسية.
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 1.3أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة الحالية "واقع النساء في األحزاب اليسارية ومدى تأثرها بصعود اإلسالم السياسي" بأنها دراسة
تجري ألول مرة في فلسطين لتشخيص واقع مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية من خالل األحزاب السياسية اليسارية
ومدى تأثير اإلسالم السياسي على المشاركة السياسية للنساء ،وذلك بهدف تطوير وتعزيز مشاركة المرأة السياسية في المجتمع
الفلسطيني ،حيث تعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية مؤش اًر ومقياساً على تقدم المجتمع وتطوره ،كما أن تمكين المرأة

سياسياً وتعزيز مشاركتها في العمل السياسي يتطلب تطوير مشاركتها في األحزاب السياسية التي تنتمي لها ،خاصة وأن

األحزاب السياسية قد تكون الوسيلة الوحيدة التي من خاللها يمكن للنساء الوصول لمواقع صنع القرار ،وبالتالي فإن لهياكل
األحزاب السياسية وسياساتها وممارساتها وقيمها أث اًر كبي اًر على مستوى مشاركة النساء في الحياة السياسية ،ويمكن إبراز أهمية
الدراسة فيما يلي:

اوال -أنها تعبر عن وجهة نظر عضوات األحزاب السياسية اليسارية بواقعها ،إضافة إلى تشخيصهن للتحديات التي
تواجهن داخل وخارج الحزب ،وكذلك اقتراحاتهن وتوصياتهن لألحزاب.
ثانيا -توفر هذه الدراسة قاعدة معلومات وبيانات حول وضع النساء في األحزاب السياسية اليسارية ومواقفهن من عدة
قضايا تخص وجودهن في األحزاب ،مما يجعلها مرجعية علمية ،يمكن أن يستعان بها مستقبالً ،لتمكين النساء الحزبيات وبناء

قدراتهن ،وتزويدهن بالمهارات والخبرات والمعرفة واإلتجاهات المناسبة.

ثالثا -تساعد هذه الدراسة األحزاب السياسية واألطر النسوية ،على وضع الخطط التنموية واإلستراتيجيات التطويرية
وتصميم البرامج ذات الجودة العالية ،بما يتناسب ويتالءم مع إحتياجات العضوات الحزبيات ،وذلك بهدف النهوض بواقع المرأة
الفلسطينية.

 1.4أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي:
 -1التعرف إلى واقع النساء فيما يخص موضوع الدراسة في األحزاب السياسية اليسارية.

 -2التعرف إلى التحديات التي تواجه النساء داخل وخارج الحزب ،والتحديات التي تواجه األطر النسوية التي تعتبر
حزب.
اإلمتداد الجماهيري لأل ا
 -3التعرف على مدى تأثير اإلسالم السياسي على مشاركة المرأة السياسية ،وما هي اإلجراءات التي يتخذها الحزب للحد
من تأثير اإلسالم السياسي على أعضاءه وعضواته.

 -4التعرف على األسباب التي أدت إلى توجه العضوات الحزبيات للتدين وسبب إرتداءهن الحجاب.
 -5التعرف على دور األحزاب السياسية اليسارية في مقاومة إنتشار وتوسع اإلسالم السياسي.
 -6التعرف على المطلوب من األحزاب اليسارية لتمكين النساء الحزبيات.
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 -7المساهمة في إقتراح توصيات تساعد واضعي السياسات ومتخذي القرارت في األحزاب من وضع الخطط والبرامج
التي تعبر عن إحتياجات وأولويات النساء.

 1.5اسئلة الدراسة :
 -1ما واقع النساء في األحزاب اليسارية؟
 -2ما التحديات التي تواجه النساء الحزبيات داخل وخارج الحزب؟
 -3هل تأثرت مشاركة النساء السياسية بإنتشار وتوسع قيم اإلسالم السياسي؟
 -4ما دور األحزاب اليسارية في مقاومة اإلسالم السياسي؟

 -5هل إتجهت العضوات الحزبيات نحو التدين؟ وما هي أسباب توجههن بهذا اإلتجاه؟ وهل إرتداء الحجاب ينم عن
أتجاه العضوات الحزبيات للتدين أم أن هنالك أسباباً أخرى؟

 -6ما اإلجراءات التي يتخذها الحزب للحد من تأثير اإلسالم السياسي على أعضاء وعضوات الحزب؟
 -7ما المطلوب من األحزاب اليسارية لتمكين النساء العضوات لجذب النساء لعضويتها مجدداً؟

 1.6مراحل الدراسة:
المرحلة االولى :شملت هذه المرحلة عقد عدد من اإلجتماعات التحضيرية بين فريق البحث واتحاد لجان المرأة الفلسطينية،

وذلك لتحديد أهداف الدراسة وتصميم وتطوير أدوات البحث المراد إستخدامها.

المرحلة الثانية :إختيار األدوات واألساليب المناسبة إلجراء الدراسة ،وتحديد مواعيد لقاءات المجموعات البؤرية واللقاءات

الفردية.

المرحلة الثالثة :عقد المجموعات البؤرية والمقابالت الفردية الشبة منتظمة ،وذلك لجمع المعلومات.
المرحلة الرابعة :تحليل البيانات والمعلومات وكتابة التقرير.

المرحلة الخامسة :عرض نتائج الدراسة على مجتمع الدراسة والمهتمين بموضوع الدراسة ،ونقاش محتوي الدراسة.

المرحلة السادسة :إجراء التعديالت وتسليم الدراسة بصورتها النهائية.
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 1.7مجتمع الدراسة:
العضوات الحزبيات في األحزاب السياسية اليسارية األربعة وهي:
 -1الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
 -2الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
 -3حزب الشعب الفلسطيني.
 -4اإلتحاد الفلسطيني الديمقراطي (فدا).

 1.8محددات الدراسة:
أ -المحددات البشرية
نساء ورجاالً ،وكذلك مع
إعتمدت الدراسة على أسلوب عقد المقابالت الفردية شبه المنتظمة مع قيادات حزبية ً
عضوات حزبيات من جميع األحزاب ،مع مراعاة أن تشمل اللقاءات نساء من الضفة الغربية وغزة والقدس ،إضافة إلى
المجموعات البؤرية ،حيث ساهم كل من تمت مقابلتهم/هن ،في تشخيص التحديات التي تواجه النساء الحزبيات واقتراح الحلول
لتجاوز التحديات والعقبات التي تعترض تطورهن ،وكذلك التعرف على نقاط القوة ،والفرص المتاحة والتهديدات التي تعترض
عمل الحزبيات.
ب -المحددات الزمنية والمكانية:
تم إنجاز الدارسة خالل  16أسبوعاً بدءاً من شهر آب إلى نهاية شهر تشرين الثاني 2017وشملت الدراسة الضفة الغربية وغزة
والقدس.
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 2.0الفصل الثاني :
خلفية عن األحزاب السياسية اليسارية وأحزاب اإلسالم السياسي

 :2.1نشأة األحزاب السياسية اليسارية :
لقد شهد منتصف القرن الماضى ظهور األحزاب والحركات السياسية الفلسطينية المنظمة ومنها األحزاب اليسارية،
حيث شهدت فترة الستينيات ظهور الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كحركة قومية ومن ثم تحولت إلى االيديولوجية الماركسية،
كما وظهرت الجبهة الديمقراطية حاملة الفكر الماركسي اللينيني ،وفي التسعينيات تأسس االتحاد الفلسطيني الديمقراطي ،وقد

سبق وتأسس الحزب الشيوعي الفلسطيني في عشرينيات القرن الماضي ،حيث تواجد تحت أسماء مختلفة حتى استقر على إسم
حزب الشعب الفلسطيني ،وقد تميزت هذه األحزاب بمساهمتها المميزة في النضال التحرري الوطني وكذلك قدرتها على بناء
وتعزيز أشكال التضامن االجتماعي عبر شبكات الدعم والمنظمات الجماهيرية وخاصة في األراضي الفلسطينية المحتلة.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين :نشأت في  1967/12/11وهي إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين حزب كفاحي يعمل لتوعية وتنظيم وقيادة الجماهير الفلسطينية من أجل إستعادة الحقوق الوطنية
الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس كهدف

مرحلي على طريق إقامة دولة فلسطين الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني ،والتي يعيش جميع مواطنيها بمساواة كاملة
بدون تمييز في الحقوق والواجبات ،كما ويناضل من أجل إقامة مجتمع إشتراكي خال من اإلستغالل ،قائم على المبادئ

الديمقراطية واإلنسانية على طريق تحقيق مجتمع عربي إشتراكي موحد"( النظام الداخلي للجبهة الشعبية ،ص  )5واألمين العام
للجبهة هو الرفيق أحمد سعدات المعتقل في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين :نشأت في  22فبراير/شباط  1969تحت إسم الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير
فلسطين إثر انشقاق عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قبل أن تحمل إسمها الحالي في العام  1975وهي إحدى فصائل

منظمة التحرير الفلسطينية ،تسعي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "نحو إستراتيجية سياسية واقتصادية إجتماعية جديدة تفتح
األفق لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بحدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة وتعزيز
النضال من أجل حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجر منها الالجئون الفلسطنيون"(البرنامج السياسي والنظام الداخلي
للجبهة الديمقراطية ،ص ،)5واألمين العام للجبهة منذ تأسيسها لغاية يومنا هذا هو الرفيق نايف حواتمة.
حزب الشعب الفلسطيني :نشأ في  1982/2/10تحت أسم حزب الشعب الفلسطيني وهو إمتداد للحزب الشيوعي
الفلسطيني ،وهو أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ،يسعي"نحو التحرر واإلستقالل الوطني ،القائم على ضمان حقوق

شعبنا غير القابلة للتصرف ،وفي مقدمتها تقرير المصير وحق العودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل األراضي
المحتلة عام  1967وعاصمتها القدس الشرقية"( برنامج حزب الشعب الفلسطيني ونظامه الداخلي ،ص )1والرفيق بسام
الصالحي هو األمين العام للحزب.
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االتحاد الديمقراطي الفلسطيني ( فدا) :تأسس اإلتحاد الديمقراطي الفلسطيني بتاريخ  1990/3/3و"هو حزب فلسطيني
يساري ديمقراطي تقدمي ويشكل أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ،يكافح من أجل تحقيق األهداف الوطنية للشعب
الفلسطيني في التحرر والعودة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتحقيق السالم الشامل في
المنطقة" (،البرنامج العام والنظام الداخلي لفدا ،ص )5الرفيقة زهيرة كمال هي األمين العام للحزب.

 :2.2تصنيف األحزاب لنفسها كأحزاب يسارية كما جاء بأنظمتها الداخلية وبرامجها السياسية:
يعتبر النظام الداخلي للحزب السياسي بمثابة الدستور الذي يعمل على تنظيم الحياة الداخلية ألعضائه وعضواته
وكذلك عالقة الحزب بالجماهير ،ويشترط الحزب على منتسبيه ومنتسباته بالقبول والموافقة على ما جاء في النظام الداخلي،
كأحد الشروط األساسية إلنضمامهم/هن للحزب ،وبذلك يخضع كل أعضاء وعضوات الحزب على إختالف رتبهم الحزبية من
األمين العام واللجنة المركزية والمكتب السياسي حتى األعضاء الجدد لمبادئ وأحكام وقواعد النظام الداخلي.
أما البرنامج السياسي للحزب فهو بمثابة األهداف المطلوب من الحزب ومنتسبيه تنفيذها ويعتبر البرنامج السياسي
وثيقة هامة "فهو يحدد الفكرة التي يقوم عليها الحزب ،ويحدد األهداف العامة التي يرسمها لنفسه ،وعالقة النضال الراهن

والمرحلي باإلستراتيجي ،كما يحدد طبيعة المرحلة وتناقضاتها وقواها ،وأساليب النضال" (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،
البرنامج السياسي ،ص )3
لقد عرفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نفسها على أنها "حزب سياسي كفاحي ،يعمل لتوعية وتنظيم وقيادة
الجماهير الفلسطينية من أجل إستعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية ...وتسترشد الجبهة الشعبية بالفكر الماركسي بجوهره المنهج
المادي الجدلي التاريخي وبكل ما هو تقدمي وديمقراطي وانساني في التراث الفكري والثقافي لشعبنا الفلسطيني ولألمة العربية
ولإلنسانية جمعاء( .النظام الداخلي للجبهة الشعبية ،ص .)5
كما وعرفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نفسها "حزب يساري ديمقراطي ،يسترشد باإلشتراكية العلمية كمنهج
لتحليل الواقع اإلجتماعي ،ودليل للعمل من أجل تغييره" (البرنامج السياسي والنظام الداخلي للجبهة الديمقراطية ،ص )53
أما حزب الشعب الفلسطيني فقد عرف نفسه بأنه" إمتداد لتاريخ الحركة الشيوعية الطويل في فلسطين ويعتمد في
تحليله للواقع والمجتمع على المنهج المادي الجدلي المستند إلى منجزات العلم ،ويستلهم في ممارسته النظرية والعملية ،التراث
الفكري الماركسي واإلشتراكي ،كل ما هو تقدمي وانساني في التراث الفكري العربي والعالمي"كما "وينطلق حزب الشعب
الفلسطيني من مباديء وقيم وأهداف اإلشتراكية العلمية القائمة على المساواة والعدالة اإلجتماعية والقضاء على اإلستغالل
الطبقي والقومي" (.برنامج حزب الشعب الفلسطيني ونظامه الداخلي ،ص .)1
واإلتحاد الديمقراطي الفلسطيني ( فدا) عرف نفسه بأنه "حزب فلسطينيي يساري ديمقراطي تقدمي "كما أضاف ،حزب

إشتراكي يحمل رؤية تقدمية لبناء مجتمع فلسطيني مدني علماني يقوم على أساس الديمقراطية والعدالة اإلجتماعية والمساواة،
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ويفتح اآلفاق نحو بناء اإلشتراكية في فلسطين بعد اإلستقالل"ويستند" إلى المنهج العلمي الجدلي في تحليله للواقع ،ويسترشد
باإلشتراكية العلمية وبثراتنا الفكري المستنير وتراث الفكر اإلنساني التقدمي" (البرنامج العام والنظام الداخلي لفدا ،ص ،)5كما
يهدف "كحزب إشتراكي إلى بناء مجتمع مدني ديمقراطي وعلماني يفصل بين الدين والدولة ويصون حقوق وحرية الفرد في
ممارسة الشعائر الدينية واحترامها" ( البرنامج العام والنظام الداخلي لفدا ،ص.)6

: 2.3المرأة في األحزاب السياسية اليسارية:
جاء في البرنامج السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،أنها تهدف إلى "تعزيز الدور النضالي للمرأة الفلسطينية،
ورفع مستوى مشاركتها في العمل الوطني والسياسي والديمقراطي الفلسطيني ،والعمل على تحقيق المساواة الكاملة والغاء كافة
أشكال التمييز بحقها ودعم وحدة الحركة النسوية على أسس ديمقراطية في إطار حركة نسوية تقدمية قادرة على قيادة المرأة
الفلسطينية في مواجهة الرؤى الرجعية والمتخلفة" (البرنامج السياسي للجبهة الشعبية ،ص  .)19كما جاء في المادة السابعة في

النظام الداخلي للجبهة الشعبية "تناضل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أجل توسيع وتعزيز المكتسبات والحقوق اإلجتماعية

والسياسية واإلقتصادية للنساء على طريق تحقيق المساواة والتحرر اإلجتماعي الناجز لهن" (النظام الداخلي للجبهة الشعبية،
ص  .)7وفي الفصل الثالث تحت عنوان العضوية ،جاء بالمادة  ( 19واجبات العضو الحزبي) من واجبات العضو المنتسب
للجبهة الشعبية "أن يتخذ موقفاً علمياً تقدمياً من مسألة المرأة وأن يلتزم بممارسة هذا الموقف" ( النظام الداخلي للجبهة الشعبية،

ص  .)19الجبهة الشعبية ال تعتمد نظام الكوتا للنساء في مواقع صنع القرار وانما "عند إنتخاب الهيئات القيادية يراعى ما

أمكن وبناء على التقييم والكفاءة والقدرة على تعزيز دور المرأة ووجودها في هذه الهيئات وفي كل المستويات" ( النظام الداخلي
للجبهة الشعبية ،ص.)26
وقد جاء في البرنامج السياسي للجبهة الديمقراطية ،الفصل الثاني تحت عنوان على صعيد النضال الديمقراطي
السياسي واإلجتماعي في البند " 4تمكين المرأة من نيل حقها في الحرية والمساواة في مختلف مجاالت الحياة اإلقتصادية
واإلجتماعية والثقافية ،وتعزيز دورها في الشأن السياسي وفي مؤسسات صنع القرار عبر تطوير القوانين والنظم اإلنتخابية على

قاعدة التمييز اإليجابي" ( البرنامج السياسي والنظام الداخلي للجبهة الديمقراطية ،ص  ،)39كما إهتمت الجبهة الديمقراطية في
"تمكين المرأة وتشجيع التعليم بمختلف مراحله والتكوين المهني ،وتوفير الفرص إلنخراط المرأة في العمل والحياة اإلقتصادية
وضمان األجر المتساوي للعمل المتساوي ،ومكافحة العنف األسري والتمييز على قاعدة النوع اإلجتماعي "( نفس المصدر

السابق ،ص  ،)47وأعطت الجبهة أهمية لتطوير المضمون اإلجتماعي لبرنامجها حيث جاء في "وثيقة نحو إستراتيجية بديلة
للنمو اإلقتصادي والتنمية المجتمعية" أربعة بنود خاصة بالمرأة "هي أوال -تنقية التشريعات الفلسطينية من كافة أشكال اإلجحاف

والتمييز بحق المرأة تنفيذاً للمرسوم الرئاسي بالمصادقة على اإلتفاقية الدولية إلزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)،
وسن قوانين عصرية لألسرة واألحوال الشخصية تحفظ حقوق المرأة وتضمن لها المساواة مع الرجل.

ثانيا -تشجيع إنخراط النساء في النشاط اإلقتصادي والحث على زيادة نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل ،وتأمين التدريب
والتأهيل واإلعداد المهني الالزم ،وحماية حقوق المرأة العاملة في األجر المتساوي للعمل المتساوي ورعاية األمهات العامالت
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وحمايتهن من الفصل التعسفي.
ثالثا_ تطوير القوانين والنظم اإلنتخابية وفق مبدأ التمييز اإليجابي لصالح تعزيز مشاركة المرأة في المجالس البلدية والقروية
والنقابية والتشريعية وسائر مؤسسات صنع القرار السياسي واإلقتصادي.
رابعا  -تطوير نظم ومرافق حماية النساء من العنف والتحرش الجنسي واصدار التشريعات التي تجرم العنف ضد المرأة

وتشديد العقوبات على ما يسمى "بجرائم الشرف" ( وثيقة نحو إستراتيجية بديلة للنمو اإلقتصادي والتنمية المجتمعية ،ص -28
 ،)29كما جاء في محور الحديث عن الطبقة العاملة"حق المرأة العاملة في األجر المتساوي للعمل المتساوي ،ورعاية األمهات
العامالت وحمايتهن من الفصل التعسفي"( البرنامج السياسي والنظام الداخلي للجبهة الديمقراطية ،ص .)38
من هنا تعهد حزب الشعب الفلسطيني في برنامجه السياسي أن يعمل على محاربة التمييز ضد المرأة وضمان
المساواة مع الرجل بكافة مجاالت الحياة ،وكذلك العمل على تطوير القوانين بحيث تحقق المساواة والعدالة للمرأة الفلسطينية ،لذا
جاء في البرنامج السياسي للحزب في الفصل الثالث بند مهمات التنمية اإلجتماعية ،ضرورة " -1ضمان المساواة في الرواتب،

والغاء أي تمييز في األجر بسبب إختالف الجنس -2 .تأمين إجازات األمومة مدفوعة األجر في حالة الوالدة ،وبما ال يقل عن

ثالثة أشهر باالضافة إلى إجازة بدون راتب لغاية عام -3 .إنشاء شبكات رياض األطفال والحضانات ،والزام المصانع
والمؤسسات الكبيرة بإقامة حضانات لمساعدة المرأة العاملة -4.حق النساء كافة في التأمين الصحي ،والضمان اإلجتماعي
ومخصصات الشيخوخة وكذلك التأمين ضد البطالة ،وضمان كافة ،،الحقوق في حالة الطالق -5.تعديل مفهوم العمل ليشمل

تلك األعمال ،التي ال تتم مقايضتها ومبادلتها والتعبير عنها بمدخول محدد ،مثل األعمال المنزلية والزراعية في مجال العائلة،
بهدف إدخالها في تعداد اإلقتصاد الوطني -6 .زيادة نسبة المقاعد المخصصة للنساء في المجلس التشريعي -7 .سن قوانين
لمكافحة العنف ضد النساء ،واعتبار العنف ضد المرأة خرقاً لحقوق اإلنسان وتشكيل لجنة مراقبة داخل المجلس التشريعي

لمتابعة الخروقات بهذا الشأن ومالحقة مرتكبيها قضائياً -8 .صياغة قانون لألحوال الشخصية ،يتالءم مع التطور الجماعي

والتنموي لمجتمعنا ،وينسجم مع المواثيق والمعاهدات الدولية بهذا الشأن -9 .دعم إقامة شبكة من األندية والمؤسسات النسائية
في التجمعات التي يصعب دمج المرأة فيها -10 .مساندة حمالت توعية خاصة بالفتيات ضد التسرب من المدارس والزواج

المبكر وضد مختلف أشكال التمييز التي يتعرضن لها -11 .تدريب وتأهيل قيادات شابة نسائية ،في مجال حقوق المرأة،
واإل دارة ووضع البرامج الخاصة بنشاطات المرأة" (برنامج حزب الشعب الفلسطيني ونظامه الداخلي)
وجاء في البرنامج السياسي لالتحاد الديمقراطي الفلسطيني(فدا) في الفصل الرابع تحت عنوان القضية اإلجتماعية
والتعليمية والثقافية في بند  2الدفاع عن حقوق المرأة ومساواتها" :يلتزم فدا بالدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية
واإلجتماعية والثقافية في المجتمع والهيئات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية
وفي قيادة وعضوية األحزاب والفصائل السياسية والمنظمات والمؤسسات الشعبية ( .البرنامج العام والنظام الداخلي لفدا،
ص.)27
كما ألزمت فدا نفسها بالدفاع عن حقوق المرأة حيث جاء في برنامجها السياسي "ضرورة سن التشريعات والقوانين التي
تضمن مساواتها في الحقوق مع الرجل وتنهي مختلف أنواع اإلضطهاد واإلستغالل والتمييز ضدها في العائلة والعمل
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ومؤسسات المجتمع ،بما في ذلك وضع قانون عصري وتقدمي لألحوال المدنية والشخصية ،بما يضمن حماية حقوق األسرة
واألمومة" (البرنامج العام والنظام الداخلي لفدا ،ص)28

 : 2.4حساسية األ نظمة الداخلية للنوع االجتماعي :
بعد اإلطالع على األنظمة الداخلية والبرامج السياسية لألحزاب المستهدفة في الدراسة ،تبين أن جميع األحزاب تبدي
إهتماماً بواقع المرأة الفلسطينية في أدبياتها ،حيث تناولت جميع البرامج السياسية لألحزاب ،أهمية تعزيز دور المرأة السياسي

واإلجتماعي واإلقتصادي ومحاربة التمييز ضدها ،وكذلك مساواتها بالرجل وسن القوانين والتشريعات المنصفة للمرأة ،حيث
تناول حزب الشعب الفلسطيني والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتفصيل المواضيع التي يجب العمل عليها إلنصاف

المرأة ،بينما الجبهة الشعبية واإلتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا أشا ار ألهمية المساواة والعدالة دون اإلسهاب بالتفصيل ،ولكن
خالل عقد اللقاءات تبين أن غالبية المبحوثات يجدن فجوة بين ما يذكر في أدبيات األحزاب وبرامجها السياسية وبين ممارسة

األحزاب على أرض الواقع"،بالنظر إلى البرامج السياسية لألحزاب نجد بأنها تراعي إحتياجات النساء نظرياً بل إنها تتعهد

بالعمل على تحقيق المساواة والعدالة وتحقيق مطالب النساء ،إال أنها عملياً ال تعمل بشكل جدي ومتواصل على المواضيع التي

تنصف المرأة ،وانما عملها متقطع وعادة ما يكون كردة فعل لفترة وتنتهي ،مثل موضوع القتل على خلفية الشرف ،حيث تبدي
األحزاب واألطر اهتماماً آنيا بالموضوع وبعد ذلك نعود إلى نقطة الصفر ،بإنتظار جريمة قتل ثانية" ( حزبية من حزب

الشعب) .كما وذكرت مبحوثة أخرى في نفس السياق " إن األحزاب وأطرها النسوية أحيانا تطلق حملة مثل األجر المتساوي

للعمل المتساوي ،رفع سن الزواج ،رفع نسبة الكوتا النسوية ،إال أن الحملة تنتهي مع إنتهاء المشروع الممول للحملة وغالباً ال

تحقق الحمالت الهدف الذي من أجله اطلقت "( حزبية من الجبهة الديمقراطية) .كما وأشارت  %64.2من المبحوثات إلى أن

هنالك فجوة بين ما تطرحه األحزاب السياسية اليسارية نظرياً وبين ما يمارس فعلياً على أرض الواقع ،فيما يخص القضايا
المتعلقة بالمرأة.

كما وتبين أن لغة جميع األنظمة الداخلية غير حساسة للنوع االجتماعي ،بحيث أن المصطلحات المستخدمة في
األنظمة الداخلية تخاطب الذكور دون االناث مثل إستخدام المتدرب ،المرشح ،العضو ،ينفذ ،ينتخب ،يعمل ،يمارس ،يناضل،
يناقش....الخ ،دون أية إشارة أو مراعاة لعضوية النساء في صفوف الحزب بإستثناء الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وفقط
في بند شروط العضوية كانت حساسة للنوع االجتماعي ،حيث جاء فيه" لكل فلسطيني وفلسطينية يبلغ  16عاما ،الحق في
االنضمام إلى الجبهة الديمقراطية" ( النظام الداخلي للجبهة الديمقراطية ،ص  .)58وجاء في شروط العضوية لإلتحاد

الديمقراطي الفلسطيني " لكل مواطن فلسطيني يبلغ من العمر  17عاماً الحق في اإلنتماء إلى اإلتحاد الديمقراطي الفلسطيني"
( البرنامج العام والنظام الداخلي اإلتحاد الديمقراطي الفلسطيني ص،) 54أما في النظام الداخلي للجبهة الشعبية لتحرير

فلسطين جاء "يحق لكل مواطن فلسطيني وعربي ....ان يكون بلغ  16عاماً"(النظام الداخلى للجبهة الشعبية ،ص  )15وجاء

في شروط العضوية لحزب الشعب الفلسطيني "يكون عضواً في حزب الشعب كل فلسطيني يبلغ  16عاما" (النظام الداخلي
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لحزب الشعب الفلسطيني ،ص  ،)4رغم أن لغة النظام الداخلي وخاصة في باب العضوية تبدو موجهة للرجال فقط إال أن
التعاميم والمراسالت الحزبية تراعي عضوية كل من الرجال والنساء ومخاطبتهم /هن بالرفاق والرفيقات.

 :2.5نشأة اإلسالم السياسي :
 -1نشأة وانتشار اإلسالم السياسي:
يطلق مصطلح اإلسالم السياسي على الجماعات اإلسالمية التي ظهرت في أعقاب الحرب العالمية األولى ،وذلك بعد
سقوط الخالفة العثمانية التي خسرت معظم األراضي التي وقعت تحت سيطرتها لقرون من الزمن ،حيث بدأت بعض الجماعات
اإلسالمية تنادي بضرورة دخول معترك الحياة السياسية للمشاركة بالحكم وصنع القرار ،وذلك من خالل التواجد بمؤسسات
الدولة من الرئاسة ومجلس الوزراء إلى البرلمانات مرو اًر بالبلديات ،لذا بدأت هذه الجماعات بتشكيل األحزاب السياسية التي

تؤمن بأن اإلسالم هو الحل لكل المعضالت اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية وكذلك القانونية وأنه صالح لكل مكان وزمان،

كما وأن الشريعة اإلسالمية بالنسبة لإلسالم السياسي هي المصدر األساسي والوحيد لسن القوانين والتشريعات ( ،عيسى،

 )2007ومن هنا بدأ مصطلح اإلسالم السياسي بالتداول بحيث يعبر عن الجماعات اإلسالمية التي إنتظمت بأحزاب سياسية
بهدف الوصول إلى مواقع صنع القرار في الدولة ،وبالتالي عكس أحكام الشريعة اإلسالمية على الحياة السياسية واإلجتماعية
واإلقتصادية والقانونية والثقافية ،مما يسهم في إلغاء اآلخر وما ينتج عنه من عنصرية وتمييز ضد كل من يختلف مع فكرهم

وقناعتهم وعقائده ،وأول حركات اإلسالم السياسي التي نشأت في فلسطين ،حركة اإلخوان المسلمين في  1935من ثم حزب
التحرير  ،1953حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطيني  ،1981وحركة المقاومة اإلسالمية (حماس)  ،1987في هذه الدراسة
سوف يتم إستعراض سريع لكل من حركتي اإلخوان المسلمين والجهاد اإلسالمي وكذلك حزب التحرير ،بينما سوف يتم تناول
ثير في المجتمع الفلسطيني.
حركة حماس بإستفاضة ،كونها األكبر واألكثر إنتشا اًر وتأ اً
أ -حركة اإلخوان المسلمين في فلسطين:
تأسست حركة اإلخوان المسلمين عام  1924في اإلسماعلية في مصر على يد الشيخ حسن البنا ،وتم اإلعالن عنها
رسميا عام  ،1928وبدأت حركة اإلخوان المسلمين نشاطها في فلسطين منذ عام  ،1935عندما أرسل مؤسس الحركة في
مصر حسن البنا ،وفد من أعضاء الحركة إلى فلسطين لنشر مبادئ وأفكار الحركة التي تمحورت حول إقامة الدولة اإلسالمية
ونشر أحكام الشريعة اإلسالمية ،وفي عام  1943تأسس أول فرع لحركة اإلخوان المسلمين في فلسطين ،وقد بلغ عدد الفروع
منتشر في مختلف المدن الفلسطينية (،الحوت.)1986 ،
اً
في عام  1948خمسة وعشرين فرعاً
بعد نكبة  1948وقيام الكيان الصهيوني على الجزء األكبر من فلسطين التاريخية ،تم إلحاق قطاع غزة باإلدارة

المصرية ،والضفة الغربية وشرق القدس إلى المملكة األردنية ،وقد إنعكس التقسيم اإلداري للضفة وغزة على حركة اإلخوان
المسلمين التي بدورها إنقسمت إلى قسمين ،األول في غزة يتبع القيادة المركزية للحركة في مصر ،والثاني في الضفة والقدس
ويتبع قيادة الحركة في األردن (عيسى ،)2007 ،ولقد شهدت الفترة الواقعة ما بين  1948ولغاية منتصف السبعينات القرن
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الماضي ،حالة ركود لحركة اإلخوان المسلمين ،وقد أطلق على هذه المرحلة ( مرحلة المساجد) حيث سيطرت الحركة على
المساجد ،وذلك بهدف إستقطاب وتأطير الشباب وتعبئتهم بمبادئ وأفكار الحركة ،وذكرت بعض المصادر أن حركة اإلخوان
المسلمين كان لها مشاركة متواضعة سياسياً وعسكرياً في تلك الفترة ،حيث نفذت الحركة بعض العمليات العسكرية ضد

اإلحتالل اإلسرائيلي بين عامي  1967و ،1970وكانت تعمل تحت إسم فتح ،دون تدخل فتح في أنشطتها( عيسى،)2007 ،
ولقد نشطت الحركة خالل هذه الفترة في مجال الدعوة ،ضمن برنامج اإلعداد والدعوة ،في إنتظار اللحظة المناسبة لمزاولة
نشاطها ،خاصة وأن الحركة في غزة تعرضت للمضايقات واإلعتقاالت والمطاردة من قبل نظام جمال عبد الناصر الذي حظر
عمل اإلخوان في مصر ،مما أثر على عمل الحركة في غزة التابعة إدارياً لإلدارة المصرية ،ولكن بعد وفاة جمال عبد الناصر،

عفى أنوار السادات عن أعضاء الحركة وأطلق سراحهم وسمح لهم بمزاولة نشاطهم بحرية ،وذلك بهدف التضييق على خصومه

من الناصرين والشيوعين ،التي ناصبها العداء منذ اليوم األول له بالحكم( عيسى.)2007 ،
وفي عام  1973أسس الشيخ أحمد ياسين المنتمي إلى حركة اإلخوان المسلمين المجمع اإلسالمي في غزة ،ومنحته
سلطات اإلحتالل ترخيصاً إلنشاء هذا المجمع الذي ضم مسجد و نادي رياضي و عيادة و مركز تأهيل للنساء وفرقة إنشاد

دينية وفرقة أفراح إسالمية ،وفيما بعد تم إنشاء مدارس وجامعة األزهر( شهاب ،)2008 ،ومن خالل أنشطة المجمع اإلسالمي

إستطاعت الحركة الوصول إلى شرائح المجتمع المختلفة ،ومع الوقت حقق المجمع نجاحات وانتشار وأصبح منافساً قوياً

لألحزاب والتنظيمات المكونة لمنظمة التحرير الفلسطينية( شهاب ،)2008 ،يتضح مما ذكر أن الحركة كانت حريصة منذ
نشأتها على إستقطاب الشباب والشابات ،وذلك من خالل تعبئتهم/هن لسنوات طويلة تبدأ من مرحلة الطفولة وتستمر لسنوات
الدراسة المدرسية والجامعية ،مما أوجد جيالً منتمياً للحركة وفكرها وعقيدتها غير مطلع على الثقافات واألفكار األخرى وخاصة

التي تتعارض مع فكر وعقيدة حركة اإلخوان المسلمين.

ب -نشوء حركة الجهاد االسالمي الفلسطيني :
لقد تأسست حركة الجهاد اإلسالمي على يد فتحي الشقاقي عام  ،1981وقد إنبثقت عن حركة اإلخوان
المسلمين ،وتعتبر حركة نخبوية لطبيعتها السرية والعسكرية ،وحركة الجهاد اإلسالمي لم تنضم لمنظمة التحرير الفلسطينية ،ولم
تشارك في اإلنتخابات التي جرت في فلسطين في عامي  1996و ،2000وكذلك لم تلتحق بمؤسسات السلطة الفلسطينية،
وهى من أشد معارضي إتفاقية أوسلو ،وقد جاء في المادة الثانية من برنامجها السياسي أن "حركة الجهاد اإلسالمي في

فلسطين حركة إسالمية جماهيرية مجاهدة مستقلة ،اإلسالم منطلقها ،والعمل الجماهيري الثوري والجهاد المسلح أسلوبها ،وتحرير

كامل فلسطين من االحتالل الصهيوني هدفها" ،كما وجاء في المادة الثالثة من برنامجها السياسي "تلتزم حركة الجهاد اإلسالمي
في فلسطين باإلسالم عقيدة وشريعة ونظام حياة ،وكأداة لتحليل وفهم طبيعة الصراع الذي تخوضه األمة اإلسالمية ضد
أعدائها ،وكمرجع أساسي في صياغة برنامج العمل اإلسالمي للتعبئة والمواجهة" ( موقع نداء القدس).

ت -نشوء حزب التحرير :
تأسس حزب التحرير عام  1953في مدينة القدس على يد الشيخ تقي الدين النبهاني ،يعرف حزب التحرير نفسه
"حزب سياسي ،مبدأه اإلسالم ،وغايته إستئناف الحياة اإلسالمية بإقامة دولة إسالمية تنفذ نظم اإلسالم وتحمل دعوته إلى
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العالم " ( مفاهيم حزب التحرير ،ص  )48وفي عام  1955تم اإلعالن رسمياً عن تشكيل حزب التحرير وفي نفس العام شارك

الحزب في اإلنتخابات البرلمانية األردنية ،من أهم مبادئه ،إقامة الخالفة اإلسالمية وتنصيب الخليفة ،ونشر الدعوة اإلسالمية
في العالم ،ويعتبر حزب التحرير أن الخالفة اإلسالمية هي المحور والهدف األساسي للحزب وليس تحرير فلسطين واقامة

الدولة الفلسطينية ،وأن تطبيق الشريعة اإلسالمية هو مسعى الحزب ،كما أنه ال يعترف بالحدود السياسية بين الدول اإلسالمية،

وعمله يرتكز على الدعوة واقامة المهرجانات الخطابية واحياء ذكرى سقوط الخالفة العثمانية ،ولم ينخرط حزب التحرير بأعمال
المقاومة ضد اإلحتالل اإلسرائيلي.
ث -نشوء حركة المقاومة اإلسالمية حماس:
بعد خمسة أيام من إندالع اإلنتفاضة األولى في  1987 /12/9في كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية

أصدرت حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) في  1987/12/ 14بيان تأسيسها ،وفي آب  1988نشر ميثاق الحركة ،وبذلك
تم اإلعالن رسمياً عن والدة حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) من رحم حركة اإلخوان المسلمين.
لقد لعبت عدة عوامل دو اًر في تنامي نفوذ حماس في المجتمع الفلسطيني خالل اإلنتفاضة األولى 1987والعقود التي

تلتها ومن هذه العوامل أوال :تبني حركة حماس للكفاح المسلح وتنفيذ العمليات العسكرية داخل الكيان الصهيوني أكسبها شعبية
كبيرة بين الجماهير الفلسطينية ،في الوقت الذي تراجعت فيه التنظيمات الفلسطينية المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير
الفلسطينية عن العمل الكفاحي المسلح بعد إبرام إتفاقية أوسلو ،وكذلك قيام مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية كمؤسسات

الحزب الواحد التي إتسمت بالفساد والمحسوبية .ثانيا :إستطاعت حماس بناء شبكة واسعة من الجمعيات الخيرية والمؤسسات
والمنظمات الجماهيرية متنوعة التخصصات التي من خاللها قدمت المساعدات المالية والعينة والصحية والتعليمية للفقراء
والمحتاجين وخاصة خالل اإلنتفاضة الثانية ،حيث لوحظ إزدياد شعبية اإلسالم السياسي وخاصة حركة المقاومة اإلسالمية
حماس ،إضافة إلى الوفرة المالية التي تمتع بها اإلسالم السياسي ،حيث تعتبر دول الخليج العربي الممول األكبر له ،كما أن

إنتصار الثورة اإليرانية وتقديمها الدعم لحركتي حماس والجهاد ،عزز من وجود وانتشار وتوسع اإلسالم السياسي بكافة أطيافه،

والذي بدوره عمل على ترويج واشاعة الثقافة اإلسالمية" .إن إنتصار الثورة اإليرانية عام  1979أبرز نموذجاً مغاي اًر لما كان

اإلعتقاد سابقاً ،ليقول أن الثورة في العالم العربي ،لن تكون ماركسية أو إشتراكية أو قومية ،بل إسالمية اإلتجاه والهوى ودينية

المضمون والعمق" (الغب ار ،)2011 ،كما وجاء في ميثاق حركة المقاومة اإلسالمية حماس في باب المنطلقات الفكرية ،المادة

األولى":إن حركة المقاومة اإلسالمية ،اإلسالم منهجها ،منه تستمد أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها عن الكون والحياة واإلنسان،
واليه تحتكم في كل تصرفاتها ،ومنه تستلهم خطاها"( ميثاق حركة المقاومة االسالمية حماس).

واستهدفت حركة حماس النساء والشباب في معظم برامجها وأنشطتها التي تنفذها عبر الجمعيات والمؤسسات التابعة
لها والقادرة على تلمس إحتياجات المجتمع الفلسطيني وخاصة الطبقات الفقيرة والفئات المهمشة ،ولقد أظهرت حركة حماس أنها
تمتلك برنامجاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وتثقيفياً ،يهدف إلى الترويج لفكرها وعقيدتها التي تستمدها من الثقافة

اإلسالمية المقبولة لدى المجتمع الفلسطيني ،وقد جاء في ميثاق حركة المقاومة اإلسالمية حماس في المادة السادسة عشرة "ال
بد من تربية األجيال اإلسالمية في منطقتنا تربية إسالمية تعتمد أداء الفرائض الدينية ،ودراسة كتاب اهلل دراسة واعية ،ودراسة
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السُّنة النبوية ،واإلطالع على التاريخ والتراث اإلسالمي من مصادره الموثقة ،وبتوجيهات المتخصصين وأهل العلم ،واعتماد
تصور سليماً في الفكر"(مثياق حركة المقاومة االسالمية).
المناهج التي تكون لدى المسلم
اً

 : 2.6المرأة وحركة المقاومة اإلسالمية:
لقد أولت حماس كحركة سياسية إسالمية أهمية خاصة لدور النساء في الترويج لقيمها وعقيدتها ،حيث جاء في
المادة الثامنة عشرة " :المرأة في البيت المجاهد واألسرة المجاهدة أ ًُّماً كانت أو أختاً لها الدور األهم في رعاية البيت وتنشئة

األطفال على المفاهيم والقيم األخالقية المستمدة من اإلسالم ،وتربية أبنائها على تأدية الفرائض الدينية إستعداداً للدور الجهادي

أما صالحة واعيةً لدورها
الذي ينتظرهم ،ومن هنا ال بد من العناية بالمدارس والمناهج التي تربى عليها البنت المسلمة ،لتكون ًّ
في معركة التحرير ،وال بد لها من أن تكون على قدر ك ٍ
اف من الوعي واإلدراك في تدبير األمور المنزلية ،فاالقتصاد والبعد عن
اإلسراف في نفقات األسرة من متطلبات القدرة على مواصلة السير في الظروف الصعبة المحيطة (" ،...ميثاق حركة المقاومة
االسالمية حماس) ،ووصفت الحركة المرأة بأنها مصنع الرجال حيث جاء في المادة السابعة عشرة" :للمرأة المسلمة في معركة
التحرير دور ال يقل عن دور الرجل فهي مصنع الرجال ،ودورها في توجيه األجيال وتربيتها دور كبير( "...ميثاق حركة

المقاومة االسالمية حماس) ،ويتضح مما سبق ان حماس تكرس الدور اإلنجابي للمرأة ،وتعتبر المرأة مصنع للرجال ودورها فى
الحياة إنشاء أسرة واإلهتمام بالشؤون المنزلية وتربية األطفال تربية قائمة على قيم العقيدة اإلسالمية.
كما وأنشأت حركة حماس العديد من الجمعيات والمؤسسات التي تعتبر اإلمتداد الجماهيري لها ،كما وأنها ورثت أهم
وأكثر الجمعيات انتشا اًر جمعية الشابات المسلمات التي تم إنشاؤها في غزة عام  1981من قبل حركة اإلخوان المسلمين ،ومن
ثم تم إنشاء فروع لها في الضفة الغربية ومدينة القدس ،كجمعيـة خيرية تهدف إلى "الحفاظ على شخصية المرأة الفلسطينية

وهويتها في وجه االنحراف الفكـري ،ونشر الوعي اإلسالمي والدعوة لألخالق اإلسالمية الحميدة ،وتفعيل دور المرأة الفلسطينية
فـي األسرة والمؤسسات ،وتنمية المرأة الفلسطينية ورعايتها من خالل توفير فرص التدريب المتنوع :ثقافياً ومهنياً

واجتماعياً"(جمعية الشابات المسلمات ،الكتيب االعالمي ص .)4

لعبت حماس دو اًر كبي اًر في إنتشار ظاهرة إرتداء الحجاب في المجتمع الفلسطيني ،وكذلك ساهمت في إعطاء

الحجاب دالالت سياسية بعد ما كان له فقط دالالت دينية واجتماعية لمن ترتديه " ،لقد إستطاع اإلسالم السياسي وخاصة

حماس التي تعتبر أكبر األحزاب اإلسالمية في فلسطين أن تروج لفكرة أن المرأة المرتدية للحجاب هي أكثر وطنية وحباً لوطنها

ممن ال ترتديه ،مما ساهم في إقبال عدد كبير من النساء على إرتداء الحجاب كإثبات لوطنيتهن" (حزبية من فدا) ،كما وأن

حركة حماس تفخر بأنها السبب في إشاعة ظاهرة اإلحتشام في المجتمع الفلسطيني" ،يعود الفضل لحركة حماس في إنتشار

ظاهرة اإلحتشام وتأهيل الفتيات لجعلهن قادرات على اإلندماج في الحياة الزوجية وتحسين مهاراتهن في القيام بالمهام المنزلية
والقيام بواجبـاتهن الدينيـة تجـاه أزواجهن ،كما عملت الحركة على الحفاظ على األخالق العامة من خالل السعي الحثيث نحو

دعوة المرأة إلرتداء الحجاب ،وعملت على فرضـه فـي مؤسـساتها الخيرية واإلجتماعية والتعليمية ،مثل :الجامعة اإلسالمية،
حيث يحظر علـى الطالبـات دخـول الجامعة دون إرتداء الزي الشرعي" ( صافي ،خالد واخرون).
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 : 2.6رؤية حماس للقوى الوطنية واألحزاب اليسارية:
ظهرت حركة المقاومة اإلسالمية حماس منذ نشوئها كمنافسة للقوى الوطنية المتمثلة بحركة فتح واألحزاب اليسارية
المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية ،وقد ساهمت عدة عوامل في منافسة اإلسالم السياسي للقوى الوطنية
واليسارية منها أوال :أن الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني يعتنق الديانة اإلسالمية ،لذا كان هنالك قبول لفكر وعقيدة
اإلسالم السياسي في المجتمع الفلسطيني .ثانيا :ظهور حماس بمظهر الحامي والمدافع عن المشروع الوطني ،أكسبها شعبية
كبيرة في المجتمع الفلسطيني .ثالثاً :أن حركة المقاومة اإلسالمية حماس منظمة عقائدية دينية لها فلسفتها وأيدولوجيتها ،وقد
إستطاعت أن تطوع نشاطها الديني الدعوي لخدمة اإلسالم السياسي ،حيث إستثمرت حماس كل المؤسسات الدينية والخيرية

للترويج لفكرها وعقيدتها ،وعملت منذ بداية نشوئها للسيطرة على المساجد والجمعيات الخيرية والتي من خاللها إستطاعت تجنيد
الشباب والنساء لعضوية الحركة .رابعاً :لم تجد حماس صعوبة في الحصول على الموارد المالية واقامة المؤسسات المجتمعية

والتعليمية والصحية التي لعبت وتلعب دو اًر في الترويج للحركة ،وخاصة وأن لحماس إمتدادات إقليمية ودولية تتفق مع فكرها

وعقيدتها وخاصة دول الخليج وايران الذين سعوا إلنشاء دول إسالمية دينية على غرار دولهم ،وكذلك رغبتهم بتقويض منظمة
التحرير الفلسطينية التي تعتبر منظمة تحمل الفكر العلماني ،وقد عملت حماس على توظيف المال السياسي في جذب
واستقطاب الشباب والنساء والطلبة والطبقات الفقيرة والمهمشة لعضويتها .خامساً :جاء إمتداد نفوذ حماس في الوقت الذي بدأت
تنهار فيه منظمومة الدول اإلشتراكية في بلدان أوروبا الشرقية وعلى أرسها اإلتحاد السوفيتي الذي كان يشكل سنداً سياسياً

واقتصادياً وفكرياً لألحزاب اليسارية الفلسطينية.

كما واستفادت حركة حماس من المساجد المنتشرة في كافة المدن والقرى والمخيمات وبإعداد كبيرة كمنابر للترويج

ألفكارها األصولية وكذلك للتحريض ضد األحزاب اليسارية واألفكاره الليبرالية ،لقد جاء في المادة الخامسة والعشرين لميثاق
الحركة في العالقة مع الحركات الوطنية على الساحة الفلسطينية "تبادلها اإلحترام ،وتقدر ظروفها ،والعوامل المحيطة بها،

والمؤثرة فيها ،وتشد على يدها ما دامت ال تعطي والءها للشرق الشيوعي أو الغرب الصليبي" ( ميثاق حركة المقاومة االسالمية
حماس).
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الفصل الثالث :الدراسة الكيفية
 -3منهجية الدراسة الكيفية:

 : 3.1عينة الدراسة الكيفية :
شملت عينة الدراسة الكيفية عضوات حزبيات وأمناء عامين وأعضاء وعضوات مكاتب سياسية ولجان مركزية في كل

من األحزاب السياسية اليسارية التالية ،الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،حزب الشعب
الفلسطيني واإلتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) ،وكذلك شملت مسؤوالت األطر النسوية في الضفة وقطاع غزة.

 : 3.2أسلوب الدراسة وكيفية الوصول للعيّنة:
أستخدم فريق البحث في القسم الكيفي من الدراسة المقابالت الفردية شبه المنتظمة ومجموعتين بؤريتين ،وتعد
المقابالت المعمقة شبه المنتظمة واحدة من األدوات األساسية التي تم إستخدامها في الدراسة ،بحيث ال يوجد بها سوى بضعة

أسئلة فقط يتم إعدادها مسبقاً من قبل فريق البحث ،وما تبقى من األسئلة تأتي وفقاً إلجابة من تعقد معه /معها المقابلة ،وقد
أستخدمت قوائم المراجعة كدليل إرشادى لفريق البحث الميداني ،حيث تم إجراء ( )26مقابلة فردية ،وتم إتباع طريقتين في

تجنيد عينة الدراسة ،األولى عبر التواصل مع األحزاب السياسية لترشيح أسماء نساء حزبيات إلجراء المقابالت معهن ،والثانية
عبر العالقات والمعرفة الشخصية ،حيث تمت مقابلة ( )21أمرأة حزبية في مواقع حزبية وجغرافية مختلفة ،كما تمت مقابلة ()5

من الرجال القياديين باألحزاب السياسية ،وقد عقدت مجموعتان بؤريتان لنقاش قضايا خاصة ،حيث ناقشت المجموعة األولى

والتي تتكون من عدة شابات ناشطات سياسياً واجتماعياً ذوات ميول يسارية ولكنهن يرفضن اإلنتماء إلى األحزاب ،وذلك بهدف
فحص سبب عزوفهن عن اإلنتماء لألحزاب وخاصة اليسارية منها ،والمجموعة البؤرية ثانية وتتكون من عدد من العضوات

الحزبيات المحجبات ،حيث دار النقاش حول أسباب توجه العضوات الحزبيات الى إرتداء الحجاب ،وفحص إذا كان هناك
عالقة بين إرتداء الحجاب وبين التدين وكذلك نقاش موقف األحزاب اليسارية من إرتدائهن للحجاب.

 : 3.3مرشد المقابالت :
قام فريق البحث بتطوير أسئلة المقابالت الفردية شبه المنتظمة والمجموعتين البؤريتين ،حيث تم إختيار األسئلة التي
تجيب على أسئلة الدراسة ومن ثم تم تدقيقها من محكمين حياديين ،ولقد كانت مدة المقابلة تتراوح بين ساعة وساعة ونصف،
أما مدة المجموعة البؤرية لم تتجاوز الساعتين ،بدأت المقابالت بالتعارف بين الباحث/ة والمبحوث/ة حيث قدم/ت الباحث/ة

عرضاً لهدف الدراسة ومن ثم أجريت المقابلة مع تدوين كافة األسئلة واألجوبة ،ولقد أعدت أسئلة لكل من النساء الحزبيات،
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وأسئلة لمسؤوالت األطر النسوية ،وأسئلة اخرى لقياديي األحزاب ( أنظر/ي المالحق األسئلة ص  )83وقد تمحورت أسئلة
المقابالت الفردية حول واقع النساء في الحزب من حيث عددهن ،موقعهن على هيكلية الحزب ،ودورهن في صناعة واتخاذ
القرار ،طبيعة عالقتهن بالحزب وأهم التحديات التي تواجهها النساء داخل وخارج الحزب وما هو المطلوب من الحزب السياسي
لتمكين العضوات الحزبيات و مدى تأثير مد اإلسالم السياسي على مشاركتهن السياسية و موقفهن من تساوق أعضاء الحزب

للمرة بدونية ،كما تم تناول موضوع اإلجراءات التي يتخذها الحزب
نساء ورجاالً مع العادات والتقاليد والثقافة السائدة التي تنظر أ
للحد من تأثير االسالم السياسي على المجتمع الفلسطيني بشكل عام وعلى أعضائه وعضواته بشكل خاص.

 : 3.4آلية تحليل المقابالت:
لقد تم اتباع أسلوب تدوين المقابالت بالكامل ،وبعد ذلك تحليلها بإستخدام منهج تحليل المضمون وهو عبارة عن

طريقة صممت لتشخيص وتحليل محتوى المقابالت ،حيث قام فريق العمل بتفريغ المقابالت ومن ثم تحليل كل مقابلة على
حدة ،وذلك بهدف الوصول إلى المحاور األساسية التي تجيب على أسئلة الدراسة المبنية على أدلة تم إقتباسها من المقابالت
الفردية والمجموعات البؤرية ،حيث تم إعتماد الخطوات التالية :أوالً -تفريغ المقابالت .ثانياً -إستنباط المحاور وربطها مع

المحاور الرئيسية .ثالثاً -المراجعة والتحقق من المحاور .رابعاً  -كتابة نصوص المحاور مع إستخدام اإلقتباسات من النص

لتوضيح المضمون ،وقد تم إعتماد اإلستشهاد باإلقتباسات دون ذكر إسم المبحوثين /ات الذين  /اللواتي تم إقتباس أقوالهم
وارأهم/هن ،وذلك بطلب من عدد ممن تمت مقابلتهم/هن ،وبناء على ذلك قرر فريق العمل عدم ذكر األسماء لحساسية
الموضوع وتجنباً ألية إحراجات.

 : 3.5نتائج الدراسة الكيفية:
لقد أعتمد فريق العمل في إستعراضه لنتائج الدراسة الكيفية أسلوب اإلجابة على أسئلة الدراسة ،التي كانت محور
المقابالت شبه المنتظمة والمجموعات البؤرية ،واضافة النسب المئوية من نتائج الدراسة الكمية والتي تتقاطع مع نتائج الدراسة
الكيفية.
س :1ما واقع النساء في األحزاب السياسية اليسارية ؟
اوال :نسبة النساء في المواقع القيادية:
أ -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:
إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من األحزاب التي ال تعتمد سياسة تحديد نسبة مئوية للنساء في مواقع صنع القرار

داخل هيكلية الحزب "ال توجد كوتا مكتوبة للنساء في النظام الداخلي للجبهة الشعبية ،وانما هناك إتفاق داخل هيئات الجبهة

بأن يكون هناك تمييز إيجابي للنساء وبأن ال تقل نسبة النساء عن  %25في كافة هيئات الحزب ،حالياً نسبة الرفيقات في
اللجنة المركزية ما يقارب  %25وفي المكتب السياسي  ،%20وما يقارب  %10من الهيئات القاعدية" ( قيادي من الجبهة
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الشعبية) ،وجاء في الهيكلية التنظيمية للجبهة الشعبية ،في المادة  25بند " 8عند إنتخاب الهيئات القيادية يراعى ما أمكن وبناء
على التقييم والكفاءة والقدرة على تعزيز دور المرأة ووجودها في هذه الهيئات وفي كل المستويات" ( النظام الداخلي للجبهة

الشعبية ،ص ".)26إن عدم وجود نص مكتوب وملزم لكافة هيئات الجبهة بكوتا تضمن وجود النساء في كافة الهيئات ،يترك

موضوع وجود الرفيقات في الهيئات ألمزجة الرفاق ومدى قناعتهم بضرورة وجود النساء في مواقع صنع القرار" ( قيادية شابة
من الجبهة الشعبية).

ب -الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كما الجبهة الشعبية ال تعتمد نظام الكوتا لوصول النساء إلى مواقع صنع القرار

"ال ضرورة لوجود نسبة مئوية محددة للنساء في مواقع صنع القرار ،لذا ال توجد كوتا للنساء في النظام الداخلي ،وانما تولي
الجبهة اهتماماً كبي ارً لوصول النساء إلى مواقع صنع القرار ،فإن نسبة الرفيقات في قيادة الفروع تتراوح بين  %29-25وفي

اللجنة المركزية  %26وفي المكتب السياسي  ( "%17نائب االمين العام للجبهة الديمقراطية) " ،رغم أن الجبهة تولي اهتماماً
بوصول النساء إلى مواقع صنع القرار إال أن عدم وجود كوتا للنساء وبنسبة محددة وواضحة ،يؤدي إلى تفاوت نسبتهن
بالهيئات المختلفة للجبهة بين الداخل والخارج ،بين الضفة وغزة ،أنا بفضل أن تكون هناك نسبة واضحة وتدرج في النظام
الداخلي" ( قيادية في الجبهة الديمقراطية).
ت -حزب الشعب الفلسطيني:
جاء في النظام الداخلي لحزب الشعب الفلسطيني في الباب الخامس ،المادة السادسة بناء الحزب وهيكليته ،بند 6
"تمثيل المرأة في هيئاته الحزبية المركزية بحد أدنى  ،"%25كما جاء في الباب السادس ،المادة السادسة عشر في بند اللجنة
المركزية "يجب أن تكون نسبة النساء من أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين مباشرة من المؤتمر  ( "%25النظام الداخلي،
لحزب الشعب الفلسطيني) ،يولي حزب الشعب الفلسطيني إهتماماً بتمثيل النساء في كافة هيئاته.
ث -االتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)
جاء في النظام الداخلي لإلتحاد الديمقراطي الفلسطيني في الفصل الثامن المادة  21احكام عامة" ،ال يقل تمثيل

النساء في الهيئات الكادرية والقيادية للحزب عن  %40وال يقل تمثيل الشباب في هذه الهيئات عن  ( "%50البرنامج العام
والنظام الداخلي لالتحاد الديمقراطي الفلسطيني) .وقد بلغ عدد النساء في المكتب السياسي  5من أصل  19عضو 21 ،امراة
في اللجنة المركزية ما نسبته  ،%40كما أن منصب األمين العام تتقلده الرفيقة زهيرة كمال .يتضح مما سبق أن اإلتحاد
الديمقراطي الفلسطيني فدا يعطي أهمية خاصة لوصول النساء إلى مواقع صنع واتخاذ القرار.
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ثانيا :مدى رضا الرفيقات والرفاق على واقع النساء في الحزب:
أكد جميع المبحوثين والمبحوثات عن عدم رضاهم/هن عن واقع النساء الحزبيات داخل الحزب،
 -1النساء في مواقع صنع القرار:

لقد تم اإلجماع على أن ما بين  %30-25فقط من مواقع صنع القرار داخل األحزاب الثالثة تحتلها

النساء بينما  %40في اإلتحاد الديمقراطي الفلسطيني ،وأبدى جميع من تمت مقابلتهم/هن عن رغبتهم/هن برفع نسبة
مشاركة النساء ،وقد تراوح ما ذكروه من نسب ما بين  ،%50-40إال أن بعض القياديين والقياديات رغم تأييدهم/هن
لرفع عدد النساء في مواقع صنع القرار ،أوضحوا /أوضحن أن نسبة النساء في األحزاب تتراوح ما بين %30-20
وبالتالي عدد وجودهن في المواقع القيادية يتناسب مع عددهن الفعلي ،بإستثناء الجبهة الديمقراطية حيث عدد النساء

في عضويتها تفوق عن عدد الرجال " النساء في مواقع صنع القرار ال يتجاوزن  %27وهي نسبة قليلة جداً وخاصة

وأن كل ما نزلنا بالهرم التنظيمي نجد عدد النساء اكثر من عدد الرجال" ( قيادي من الجبهة الديمقراطية) .وفي نفس

السياق قالت مبحوثة أخرى "عدد النساء في مواقع صنع القرار ال يتجاوز  %27رغم أن عدد النساء المنتميات للحزب

أكثر من عدد الرجال" ( قيادية من الجبهة الديمقراطية) .ولقد أظهرت الدراسة الكمية أن  % 29.4من النساء
الحزبيات أجبن بأنهن غير صانعات للقرار ،وأن  % 31.7أجبن بأنهن غير متخذات للقرار داخل الحزب.

 -2النظرة الدونية للنساء:
أشارت بعض المبحوثات إلى عدم رضاهن عن النظرة الدونية من بعض الرفاق للمرأة ،وهذا بطبيعة الحال ينعكس

على واقع النساء داخل الحزب " ،بعض الرفاق يصنفوا عضوية النساء بالدرجة الثانية بعد عضوية الرفاق الرجال" ( حزبية في

الجبهة الديمقراطية) ،ولقد أظهرت الدراسة الكمية أن  %32.8من المبحوثات وافقن على أن الحزب يعتقد بأن الرجال أكثر قدرة

على قيادة الحزب من النساء العضوات ،كما وتنعكس النظرة الدونية على المهام التي توكل للنساء الحزبيات " المهام التي

للمرة مثل
نكلف بها مهام بسيطة محدودة وتنحصر بالعمل باإلطار النسوي ،وتنفيذ بعض األنشطة التي تكرس الدور اإلنجابي أ

إدارة مشروع تطريز ،أو مشروع تصنع غذائي ،المشاركة بالمسيرات وورش العمل ،بينما نستثنى من تمثيل الحزب بالمؤتمرات،

أو باللجان الوطنية" ( حزبية من حزب الشعب) ،ولقد أكدت %43.1من المبحوثات على أن الرجال األعضاء ينظرون للنساء
المنتميات للحزب نظرة دونية ،كما أن  %32أجبن أن الحزب يعمل على تغييب النساء الحزبيات عن المشاركة في

اإلجتماعات والمؤتمرات.
 -3إستعدادية الحزبيات للعمل:

أشار بعض القياديين والقياديات إلى عدم رضاهم /هن عن إستعدادية النساء الحزبيات للعمل " نحن نرحب بأية مبادرة

نسوية للعمل ،وعنا اإلستعداد لمساندتهن وتقديم الدعم لهن ،إال أن المستعدات للمبادرة والعمل قليالت" ( قيادي من الجبهة

الديمقراطية)" ،هناك تراجع كبير لعمل المرأة داخل الحزب ،اللواتي يعملن هنا المتفرغات أو العامالت بمؤسسات الحزب ،أي
اللواتي يتقاضين الرواتب" ( قيادي من فدا).
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س 2:ما أهم التحديات التي تواجه النساء الحزبيات؟
اوال :التحديات التي تواجه النساء الحزبيات داخل الحزب.

ما زالت النظرة الدونية للمرأة من
قبل األعضاء الرجال سببا مهما
في إعاقة وصول النساء إلى
مواقع صنع القرار.
من أقوال المبحوثات

لقد اتضح من خالل اإلجابة على سؤال ما أهم التحديات التي تواجه
النساء الحزبيات داخل الحزب؟ ظهرت العديد من التحديات وهي:
 -1نظرة الحزب للمرأة كرقم إنتخابي وخاصة بعد ما أصبحت األحزاب اليسارية تخوض اإلنتخابات التشريعية

والرئاسية " ،أهم التحديات التي تواجه العضوات الحزبيات داخل الحزب هي نظرة الحزب لهن كرقم وخاصة في اإلنتخابات"
(حزبية من الجبهة الشعبية) كما وترددت هذه العبارة عند معظم الرفيقات اللواتي تمت مقابلتهن "أهم التحديات التي تواجه

النساء داخل الحزب ،نظرة أعضاء الحزب للنساء على أنهن أرقام لإلنتخابات وحشد لإلحتفاالت والمناسبات" (قيادية من الجبهة
الديمقراطية) -2 .عزل النساء داخل األحزاب بالمنظمات النسوية ،حيث أعتبرت عدد من الرفيقات أن الفصل بين المنظمات

الحزبية التي تضم الرجال والمنظمات التي تضم النساء أحد التحديات التي يجب معالجتها ""إن فصل النساء بمنظمات خاصة،
يحجب عنهن الخبرات التي يتمتع بها الرجال" ( قيادية من الجبهة الديمقراطية) -3 .إعتبار القضايا اإلجتماعية التي تخص

النساء مسؤولية النساء الحزبيات دون الرجال الحزبيين" ،ان إعفاء الرفاق الرجال ألنفسهم من مهمة تبني والدفاع عن القضايا

التي تمس النساء ،شيء معيب وال يليق بأعضاء حزبيين يساريين" ( عضوة حزبية في حزب الشعب) ،كما وتعتقد  %50.8من
المبحوثات أن فصل المنظمات القاعدية على أساس الجنس يؤدي إلى غياب القضايا التي تخص المرأة عن أجندة األعضاء

الذكور -4 .إتساع الفجوة بين قيادة الحزب واألعضاء ،لقد أظهرت عدد من المبحوثات وجود فجوة بينهن وبين قيادة الحزب

من الرجال والنساء على حد سواء "عنا مشكلة كصبايا في التواصل مع القيادات" ( عضوة حزبية من الحبهة الديمقراطية)،

وقالت أخرى " بدنا نتواصل مع القيادات عشان نقولهم شو بدنا ونعرف شو بدهم" ( عضوة حزبية حزب الشعب) وبهذا الصدد
أجابت  %51.6من المبحوثات أن هنالك ضعف في التواصل بين أعضاء الحزب الواحد لعدم إنتظام اإلجتماعات الحزبية.

 -5إستمرار القيادات النسوية في مواقعها القيادية منذ عقود ،أدى إلى صعوبة وصول الشابات إلى مواقع صنع القرار "نواجه

مشكلة مع القيادات النسوية المتمسكة بمواقعها وال تفسح مجال لنا لالرتقاء أو اإلستفادة من تجاربهن" (عضوة حزبية من فدا).

وفي نفس السياق قال قيادي من فدا " إن عدم إفساح المجال للجيل الشاب وخاصة النساء للوصول إلى مواقع صنع القرار،
وعدم إيمان الحزب بقدرة الجيل الشاب على إستالم دفة القيادة يؤدي إلى تدني نسبة المشاركة الشبابية والمقصود الشباب

والشابات في مواقع صنع القرار" ( قيادي من فدا) .وأظهرت الدراسة الكمية أن  %54.8من المبحوثات يعتقدن أن هناك

صعوبة في الوصول إلى مواقع صنع القرار في الحزب -6 .لقد أجمعت جميع المبحوثات على أن الموازنات التي تخصص

لقطاع النساء محدودة وال تلبي إحتياجات المنظمات النسوية ،مما يعيق عملها " رغم أن إمكانيات الحزب المالية شحيحة إال أن
نصيب المنظمات النسوية هي األقل" ( عضوة حزبية من حزب الشعب ) ،كما وذكرت قيادية من الجبهة الديمقراطية " إن

ضيق اإلمكانيات الماديه للحزب ينعكس سلباً على توفير اإلحتياجات الضرورية للمنظمة النسوية مثل توفير مقرات وتنفيذ

األنشطه ووضع البرامج المستجيبة لرؤية الحزب ،كما ويؤثر شح الموازنات على عدد العضوات المتفرغات للعمل الحزبي "

( قيادية من الجبهة الديمقراطية) -7 .عدم مراعاة الحزب لدور المرأة اإلنجابي والمهام المرتبطة به ،يعيق من نشاط المرأة في
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الحزب "عدم مراعاة الدور اإلنجابي للمرأة حيث كثي ارً ما تحدد مواعيد اإلجتماعات يوم الجمعة أو يوم عطلة الزوج واألوالد أو
في ساعات متأخرة من الليل ،مما يحد من إمكانية مشاركة المرأة الحزبية في تلك اإلجتماعات" ( قيادية من الجبهة الشعبية).

 -8إن تساوق بعض الحزبيين الرجال مع العادات والتقاليد والموروث الثقافي ،أعاق ويعيق المنظمات النسوية في األحزاب
اليسارية من الترويج لرؤيتها ومفاهيمها التي تتسم ٍ
بتحد كبير للعادات والتقاليد التي تكرس دونية المرأة " إن إنتشار فكر وثقافة

القبيلة والعشيرة واإلسالم السياسي أصبح يعلو على ثقافة وفكر الحزب الماركسية ،والرفاق يمارسون هذه الثقافة مبررين ذلك

بالقول إن علينا مجاراة المجتمع والعادات والتقاليد حتى ال نخسر قاعدتنا" ( عضوة حزبية من الجبهة الديمقراطية) .كما وجاء
في الدراسة الكمية أن  %30.6من المبحوثات يعتقدن أن من التحديات التي تواجههن داخل الحزب هي تساوق الحزب مع

األفكار والممارسات التي يعمل اإلسالم السياسي على نشرها في المجتمع الفلسطيني -9 .تعاني جميع األحزاب بدون إستثناء
من ضعف التعبئة الفكرية ألعضائها ولعضواتها ،حيث أن هنالك قصور واضح في موضوع التثقيف والتعبئة الفكرية للفكر
اليساري خاصة بعد إستبدال إجتماعات الخاليا األسبوعية بإجتماعات أو ورش عمل غير منتظمة بل وموسمية وغالباً ما تنشط

فترة اإلنتخابات ،حيث قالت إحدى الرفيقات عن سبب التراجع الفكري بين أعضاء الحزب " لما توقفت اإلجتماعات الحزبية
المنتظمة التي كانت تتناول جميع القضايا السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية وحتى األخالقية والسلوكيات ،تراجع الفكر

اليساري ،كانت زمان اإلجتماعات األسبوعية المدرسة التي تثقفنا فيها" ( حزبية من الجبهة الديمقراطية) ،وتعتقد  %51.7من

المبحوثات في الدراسة الكمية أن هنالك ضعف في إهتمام الحزب بتمكين النساء الحزبيات سياسياً وفكرياً ،كما وأشار العديد

ممن تمت مقابلتهم/هن ،إن إنتقال مهمة التثقيف والتعبئة من األحزاب إلى المؤسسات الجماهيرية التابعة لها والتي في غالبيتها
ممولة من حكومات و مؤسسات دولية ،ساهمت إلى حد كبير في تحويل العملية التثقيفية لعضوات وأعضاء األحزاب إلى

مشاريع يتحكم بمواضيعه ومحتوياته الممول األجنبي .إحدى المبحوثات قالت " إن المواضيع التي نتطرق لها في مؤسسات

الحزب الجماهيرية هي المواضيع التي تتناسب مع أجندات الممولين ،مثل النوع اإلجتماعي ،سيداو...2250 ،1325،الخ ،هذه
المواضيع مهمة ولكن ال يمكن أن تثقف عضوات الحزب بالفكر اليساري" ( حزبية من حزب الشعب) ،وقد طالبت عدد من
الرفيقات المبحوثات بضرورة عودة الحزب الى عقد اإلجتماعات الدورية التي تعتبر حلقة وصل بين الحزب واألعضاء

والعضوات من جانب وهي وسيلة أثبتت وعلى مر السنين الماضية نجاعتها في التثقيف والتعبئة الفكرية "،إن تخلي الحزب
السياسي عن عقد اإلجتماعات الحزبية األسبوعية أدى إلى تراجع الحزب على كافة األصعدة الفكرية والثقافية

والسياسية"( عضوة حزبية من فدا).

32

ثانيا:التحديات والتهديدات التي تواجه النساء الحزبيات خارج الحزب:
-1إنتشار اإلسالم السياسي:
إن أهم التحديات والتهديدات التي تواجه النساء الحزبيات خارج الحزب كما وردت في المقابالت هو إنتشار اإلسالم
السياسي الذي تنامي نفوذه خالل اإلنتفاضة األولى 1987والعقود التي تلتها ،وأهم هذه التحديات :أ -منافسة اإلسالم السياسي
لألحزاب اليسارية بإستقطاب النساء وخاصة الشابات ،حيث تمكن اإلسالم السياسي من اإلنتشار والتوسع من خالل بناء شبكة
واسعة من الجمعيات الخيرية والمؤسسات والمنظمات الجماهيرية التي يقدم من خاللها المساعدات المالية ،العينة ،الصحية

والتعليمية ،وقد إنعكس إنتشار وتوسع اإلسالم السياسي على إستقطاب النساء خاصة وأن معظم البرامج واألنشطة التي ينفذها

عبر المؤسسات التابعة له قادرة على تلمس إحتياجات المرأة الفلسطينية" لقد إستطاعت حماس أن تكتسب شعبية واسعة

بصفوف الناس وخاصة الطبقات الفقيرة ،كما وأنها تنفذ البرامج واألنشطة والخدمات التي تلبي إحتياجات النساء والشابات ،بينما
نحن كيسار ال نستطيع تقديم الكثير بسبب الشح المالي ( قيادية من الجبهة الشعبية) ،ب -تتعرض النساء الحزبيات المنتميات

إلى األحزاب اليسارية إلى المضايقات والتحريض ضدهن خاصة في القرى والمخيمات ،مما يحد من قدرتهن على المشاركة

السياسية" ،حماس عملت على تعبئة سكان المخيم بأن على المرأة التزام البيت وعدم الخروج إال مع محرم ،ويتم التحريض على
النساء اليساريات ونعتهن بالكافرات ،وتحريض الرجال على نسائهم وقريباتهم غير المحجبات ،كل ذلك يؤثر سلباً على نشاطنا

وتحركاتنا ويؤدي إلى إبتعاد النساء عنا" ( حزبية من الجبهة الديمقراطية) .وفي نفس السياق قالت حزبية أخرى " إن المرأة

كانت وما زالت محور لخطبة الجمعة وبسبب قرب منزلي من المسجد كنت وما زلت أسمع خطيب المسجد يتناول مواضيع
تخص لباس المرأة ،خروجها من البيت ،ضرورة إطاعتها لزوجها وأبيها وأخيها ،أحياناً تكون الخطبة في مجملها تحريض
للمصليين ضد النساء" ( حزبية من فدا) ،ث -إن سعي اإلسالم السياسي وفي

مقدمته حماس إلى أسلمة المجتمع بكافة جوانبه يسهم بشكل كبير في إعاقة مشاركة

المرأة السياسية " إن أسلمة المجتمع يترتب عليه ممارسات كثيرة مثل الفصل بين

النساء والرجال وارتداء النساء للحجاب و عدم مشاركة النساء في الفعاليات

المختلطة" (حزبية من الجبهة الديمقراطية) ،كما وتعمل حركة حماس على تشجيع

وتحفيز النساء والفتيات على الصالة والصوم وكذلك على إرتداء الحجاب والجلباب

انتهاج السلفيين واألصوليين
سياسة التحريض والتكفير ضد
األطر النسوية ،يشكل تهديدا
الستمرارية األطر وانتشارها.
من أقوال المبحوثات

وذلك بتوزيع الجالبيب مجاناً أو بأسعار رمزية على النساء الفقيرات والمحتاجات" ،

لقد وزعنا خالل السنوات الماضية اآلف الجالبيب في غزة والضفة ،وعنا مشاريع خاصة بتوفير الجالبيب وتوزيعها ،حيث إننا

نعلم الفتيات فن الخياطة في الجمعيات الخيرية التابعة لنا ،ويتم توزيع الجالبيب التي يتم إنتاجها على الفقراء وطالبات

الجامعات بأسعار رمزية أو مجانا ،كما إن  %70من التجار هم من مؤيدي الحركة ومن مشجيعي اإلحتشام ،لذا يقومون ببيع

الجالبيب والمناديل بأسعار زهيدة لتشجيع النساء على إرتداء اللباس الشرعي" ( قيادي في حركة حماس) ،وذكرت قيادية من

الجبهة الشعبية " أحد تجار نابلس خالل اإلنتفاضة الثانية كان يوزع اللباس الشرعي لكل إمرأة ترغب بلبس الحجاب وتشارك

في دروس القرآن في الجامع" ( قيادية من الجبهة الشعبية) .يتضح مما ذكر بأن لدى اإلسالم السياسي برامج في الجمعيات

والمؤسسات التابعة له تعمل على الترويج لما يسمى بالزي الشرعي ،كما وان التجار يساهمون بذلك عبر إستيراد الجالبيب
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والمناديل من الصين وبيعها بأسعار زهيدة "البلد كلها محالت للباس الشرعي وهنالك أشكال وألوان وموديالت أصبحت تغري

الفتيات لشرائها خاصة وأنها رخيصة الثمن" ( حزبية من الجبهة الشعبية) ،ج -أشارت المبحوثات إن سقوط اإلتحاد السوفيتي

والمعسكر اإلشتراكي أفقد اليسار الفلسطيني معظم مصادر تمويله ،في الوقت الذي بدأ اإلسالم السياسي بالتوسع واإلنتشار

حيث الوفرة المالية " ،لقد نتج عن الصراع المحتدم بين حركتي فتح وحماس إرتفاع وتيرة إستخدام المال السياسي لكليهما لتجنيد
المؤيدين/ات ،في الوقت الذي لم تعد تستطيع األحزاب اليسارية مجاراتهما بتقديم الخدمات للمجتمع الفلسطيني الذي يعاني من

حالة إفقار لم يسبق لها مثيل" ( قيادية من الجبهة الديمقراطية) .إضافة إلستخدام الحركتين للمال السياسي إلستقطاب المؤيدين

والمؤيدات لهما" ،بدأت فتح بإستخدام ورقة الخطاب الديني محاولة منها لكسب تأييد المجتمع الفلسطيني الذي بدأ يجد ضالته

باإلسالم السياسي" ( قيادي من الجبهة الشعبية) .وتعتقد  %68.9من المبحوثات أن اإلنتفاع المادي هو أحد األسباب التي
دفعت بالشابات لإلنتماء لإلسالم السياسي.
-2اإلحتالل اإلسرائيلي:

يقوم اإلحتالل اإلسرائيلي بمالحقة الحزبيات والناشطات النسويات ،وخاصة في مدينة القدس ،حيث يمارس عليهن
كافة أشكال المضايقات ومنها منع السفر ،اإلعتقال المنزلي ،إستدعائهن لمقابلة المخابرات ،تهديدهن ،إضافة إلى إقتحام

واغالق مقرات بعض األطر النسوية التابعة لألحزاب اليسارية " لقد تعرضت أنا وأسرتي لكافة أشكال التنكيل خالل السنوات

القليلة الماضية ،وكل ذلك بسبب نشاطي السياسي" (حزبية ال ترغب بذكر الحزب الذي تنتمي له) ،ولقد أشارت  %42.3من

المبحوثات أن سبب عزوف الشابات عن اإللتحاق باألحزاب اليسارية هو الخوف من بطش اإلحتالل ،كما وتشكل المراكز

الجماهيرية التابعة لبلدية اإلحتالل منافساً قوياً لألحزاب السياسية التي تعمل تحت مظلة األطر الجماهيرية بسبب حظر عملها

في مدينة القدس كأحزاب سياسية " ،نعاني كأطر نسوية وأحزاب يسارية من عزوف النساء عن اإللتحاق بأطرنا النسوية،

بالمقابل تقبل النساء والشابات على المراكز الجماهيرية التي يديرها اإلحتالل ،حيث تقدم مختلف الخدمات الترفيهية والتعليمية

واإلقتصادية مجاناً ،أو بإشتراك مالي بسيط كما وأنها مصممة لتلبية إحتياجات الفئات العمرية المختلفة ،ونحن كحزب يساري ال
نستطيع مجاراة ما تقدمه المراكز الجماهيرية من أنشطة وفعاليات" (حزبية من الجبهة الشعبية) .كما وتمت اإلشارة إلى أن
تراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية واألحزاب السياسية في مدينة القدس ،يشكل تهديداً حقيقاً إلستمرار األطر الجماهيرية

وخاصة النسوية ،التي بدأت بالتآكل والتراجع " نحن األطر النسوية في القدس من اإلنتفاضة األولى ولغاية اليوم لم نزد ولم

نتغير ،نفس الوجوه ،وال نجد أي دعم أو مساندة من السلطة الفلسطينية وأحزابنا غير قادرة على تقديم الدعم والمساندة لنا ،ما

عنا مقرات وال نستطيع تنفيذ األنشطة والفعاليات ،وضعنا بإختصار كالمحتضر" ( حزبية من الحزب الشعب) .عمل اإلحتالل

اإلسرائيلي أيضاً على عزل غزة عن إمتدادها في الضفة ،مما أدى إلى ضعف اإلتصال و التواصل بين شطري الوطن ،كما

وأثر فرض الحصار واغالق المعابر الحدودية على جميع نواحي الحياة وخاصة اإلقتصادية منها " الحصار المفروض على

غزة جعل هم النساء توفير لقمة العيش ألوالدهن قبل اإلهتمام بالسياسة واإلنتماء إلى األحزاب السياسية " (حزبية من الجبهة

الشعبية) .كما عبرت المبحوثات من غزة أن الوضع اإلقتصادي المتردي في غزة يحد من المشاركة السياسية للمرأة " كثير من

األ حيان النساء ال يشاركن في األنشطة والفعاليات التي تحتاج إلى التنقل من مكان إلى آخر ،وذلك لعدم قدرتهن على دفع
المواصالت للمشاركة في األنشطة" ( حزبية من الجبهة الديمقراطية).
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 -3االنقسام السياسي :

أعاق اإلنقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس تنفيذ كثير من األنشطة التابعة لألحزاب السياسية اليسارية واألطر

النسوية ،وذلك بمنع و ازرة الداخلية في غزة في كثير من األحيان منح اإلذن لألطر واألحزاب إلقامة أنشطتها " ،ألزمتنا حركة

حماس بضرورة أخذ موافقة و ازرة الداخلية عند ممارسة أي نشاط أو فعالية ،وفي حال تم تنفيذ األنشطة بدون اإلذن ،يتم التنكيل

بنا واإلعتداء علينا ،إضافة إلى مداهمة قوات األمن التابعة لو ازرة الداخلية في حكومة حماس لمقرات األطر واألحزاب واغالقها

ومصادرة األجهزة" ( حزبية من غزة) ،كما أن تعطيل المجلس التشريعي وكافة الهيئات التشريعية كنتيجة للإلنقسام ساهم بشكل

كبير في عدم سن أو تعديل القوانين التي تعيق عمل المرأة "إن تعطل المجلس التشريعي منذ  2006أعاق سن أو تعديل

القوانين التي تعيق عمل المرأة والتي يكرس بعضها عدم المساواة" (قيادية من غزة) ،كما أن من إف ارزات اإلنقسام إمتناع الكثير

من الممولين الدوليين عن تمويل األحزاب واألطر النسوية الموجودة في غزة "نعاني في غزة من إمتناع العديد من المموليين

عن تمويل قطاع المرأة في غزة لتنفيذ البرامج واألنشطة بعد توقف التمويل بشكل عام عن غزة بعد اإلنقسام" ( قيادية من عزة).

 -4عزوف الشابات عن اإللتحاق باألحزاب اليسارية:
يشكل عزوف الشابات عن اإللتحاق باألحزاب اليسارية تحدياً كبي اًر لتوسع وانتشار األحزاب ،وقد تبين أن هنالك عدة

أسباب تقف وراء عزوف الشابات عن العمل السياسي من خالل األحزاب اليسارية وهي :أ -تفشي ظاهرة الفقر بين النساء
الفلسطينيات ،ووقوف األحزاب واألطر النسوية اليسارية عاجزة عن تلبية إحتياجاتهن ومساعدتهن على مواجهة مشاكلهن

المتمثلة باألساس في إرتفاع نسبة البطالة في صفوفهن ،وما ينتج عنه من فقر وعوز ،مما أثر سلباً على إقبال النساء على

العمل السياسي ،قالت إحدى المبحوثات " إن انشغال النساء في أمور حياتهن وتوفير لقمة العيش ألسرهن أبعدهن عن

المشاركة السياسية " (قيادية في حزب الشعب) .كما أكدت أخرى " النساء أفقر الفقراء في المجتمع الفلسطيني ومش مالقيات

لقمة الخبز ،بالنسبة لهن العمل السياسي ترف هن بغنى عنه" ( عضوة حزبية من فدا) ،كما وتعتقد  %79.8من المبحوثات إن

سبب إبتعاد الشابات عن العمل السياسي التطوعي هو الرغبة والحاجة للعمل المأجور .ب -إنتشار الفضائيات الممولة من دول
الخليج والتي عملت على إنتاج البرامج والمسلسالت التي تكرس النظرة الدونية للمرأة وتحصر دورها بالدور اإلنجابي من تربية

أطفال ورعاية األسرة واألعمال المنزلية ،كما وتساهم وسائل اإلعالم المختلفة و خاصة اإلعالم اإللكتروني ووسائل التواصل
اإلجتماعى المستندة إلى الفكر الذكوري إلى حد كبير في التشويه الفكري للمرأة وابقائها أسيرة األفكار التي تحط من قدرتها على

المشاركة الفعالة في األدوار المختلفة السياسية واإلنتاجية واإلجتماعية والثقافية " ،تعمل وسائل اإلعالم والفضائيات المتمركزة

في دول الخليج على الحط من قيمة المرأة وحصر دورها باألعمال المنزلية ،وتكريس الصور النمطية عن النساء حيث تظهر
المرأة بمظهر المغلوب على أمرها ،الضعيفة ،الغبية ،غير القادرة علىإاتخاذ الق اررات البسيطة فكيف لها أن تأخذ ق اررات

مصيرية" (قيادية من حزب الشعب) .ت -أثر غياب اإلستراتيجية والرؤية الواضحة حول وضع المرأة الفلسطينية واحتياجاتها
لدى األحزاب اليسارية وأطرها النسوية  -التي تعتبر رافداً هاماً لرفد األحزاب بالكوادر الشابة الجديدة -سلباً على تواجدها

وفعاليتها بين النساء و قدرتها على التوسع واإلنتشار في صفوفهن ،وقد أكدت مسؤوالت األطر النسوية في كل من غزة والضفة

أن عجز األطر عن تلبية إحتياجات وأولويات النساء وضعف قدرتهن على تصميم وتنفيذ برامج جاذبة للشابات ،ساهم في
توجيههن إلى البرامج واألنشطة التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني أو إلى الجمعيات والمؤسسات التابعة لإلسالم السياسي،

وكذلك ساهم شح الموارد المالية للحزب وبالتالي لألطر من القدرة على وضع البرامج واألنشطة الجاذبة للشابات" ،عدم توفر
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الميزانيات الضرورية أفقدنا ا لقدرة على بناء البرامج والمشاريع ،التي تهدف إلى تطوير الكادرات النسوية وتمكينهن وتأهيلهن،

واكسابهن المها ارت الضرورية ،لتوليهن قيادة األطر ،وخاصة الكادرات الشابة" (حزبية في حزب الشعب) .كما وأكدت حزبية

أخرى أن "عدم وجود برامج جاذبة ومحفزة ومميزة للشابات لدى األحزاب اليسارية ،أدى الى إبتعاد الشابات عن اإللتحاق بها"

(عضوة حزبية في فدا) ،كما وان  %38.7من المبحوثات يعتقدن إن برامج األحزاب غير جاذبة للشابات .ث -إنتشار الفكر

اإلستهالكي :لقد عبرت عدد من المبحوثات عن إن إنتشار الفكر اإلستهالكي بين صفوف النساء وخاصة الشابات منهن أثر

سلباً على إهتمامهن بالعمل السياسي " إن إنتشار الفكر االستهالكي بين الشعب الفلسطيني أدى إلى تراجع إهتمام الناس

بالعمل السياسي" (حزبية من الجبهة الديمقراطية) ج -إنتشار ثقافة االنتفاع :إن إستخدام المال السياسي من قبل حركتي فتح

وحماس في صراعهما على حصد األصوات اإلنتخابية ،أدى إلى إنتشار ثقافة اإلنتفاع من المال السياسي بين صفوف الجيل

الشاب ،كما وغذت مؤسسات المجتمع المدني المنتشرة بكثرة ثقافة اإلنتفاع الشخصي وخاصة لدى جمهور النساء " إن تردي

الوضع اإلقتصادي وارتفاع نسبة البطالة ،دفعت بالنساء للبحث عن اإلنتفاع من خالل مشاركتهن أو إنتمائهن لألحزاب واألطر
التي تقدم معونات ،أو منح دراسية أو وظائف ،نحن حزب موارده المالية شحيحة ال نستطيع وال نريد مجاراة فتح وحماس بشراء

عضوية الشباب والشابات" (حزبية من الجبهة الشعبية) .أشارت مجموعة من الصبايا الناشطات سياسياً واجتماعياً وصنفن

أنفسهن باليساريات عن سبب عزوفهن عن اإلنتماء إلى األحزاب اليسارية" ،بأن هنالك أسباب عديدة منعتهن من العمل من

خالل األحزاب اليسارية ،وأهمها عدم إقتناعهن بأداء األحزاب اليسارية "أنا مش شايفة أحزاب يسارية ،أنا شايفة مكاتب ألحزاب

شائخة ما بعرف شو بعملوا فيها" (ناشطة شبابية غير منتمية لألحزاب اليسارية) ،كما نوهن إلى أن إبتعاد األحزاب اليسارية عن

النضال التحرري ،أفقدها ثقة الجيل الشاب الذي يئس من الحلول السياسية وما يسمى بالعملية السلمية" ،لم نجني نحن منها إال

الفقر والبطالة واإلنقسام" (ناشطة شبابية غير منتمية لألحزاب اليسارية) ،و %72.4من المبحوثات يعتقدن أن سبب عزوف

الشابات عن اإللتحاق باألحزاب اليسارية هي ضعف ثقتهن باألحزاب ،كما ذكرن بأن األحزاب اليسارية أصبحت تتساوق مع

سلطة أوسلو من جهة ومع اإلسالم السياسي من جهة أخرى األحزاب اليسارية غير واضحة المالمح ،ال تتخذ موقفاً واضحاً من
فساد السلطة وال تقف بوجه اإلسالم السياسي الذي يعمل جاهداً وبكل الوسائل للترويج لفكره األصولي السلفي" ( ناشطة شبابية

غير منتمية لألحزاب اليسارية) ،وعند سؤالهن عن ما الذي يردنه من األحزاب اليسارية ،كانت اإلجابة " نحن بدنا أحزاب

واضحة المالمح ،ثابتة على فكر أيديولوجية ،تحارب فساد السلطة ،وتقاوم المفاهيم القائمة على إلغاء اآلخر ودونية المرأة التي

يعمل اإلسالم السياسي على فرضها ،بدنا أحزاب تقف بحزم وثبات بوجه حركتي حماس وفتح" (ناشطة شبابية غير منتمية

لألحزاب اليسارية) .وقالت أخرى " نحتاج إلى أحزاب يسارية يقودها شباب متنور ،يأخذ على عاتقه نشر الفكر التنويري ،ال
يساوم على مبادئه للحفاظ على راتبه" (ناشطة شبابية غير منتمية لألحزاب اليسارية) ،ولقد اتضح من النقاش ،رغبة الجيل

الشاب في العودة إلى القيم الثورية التي سادت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ،حيث قالت إحداهن " بدنا نرجع للعمل

التطوعي ،لمفاهيم التكافل اإلجتماعي ،بدنا نعتمد على ذاتنا وما بدنا تمويل وشروط ممولين" (ناشطة شبابية غير منتمية

لألحزاب اليسارية) ،يتضح مما سبق سخط الجيل الشاب على أداء األحزاب اليسارية التي يقع على عاتقها تغيير الواقع

السياسي واإلجتماعي واإلقتصادي المتردي ولكنها تخلت طواعيةً عن واجبها الذي من أجله وجدت ،خاصة وأن المجموعات
الشبابية لن تستطيع القيام بالدور السياسي والنضالي الذي يحتاج إلى أعلى درجات التنظيم والسرية ،كما أشارت إحدى

المشاركات في المجموعة البؤرية " نحن نستطيع تنفيذ عمل تطوعي ،أو تنظيم عرض فني أوعقد ندوة أو ورشة عمل ولكننا لن
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نستطيع قيادة الجماهير الفلسطينية في معركة التحرر وال في مقارعة سلطة أوسلو أو الوقوف بوجه مد اإلسالم السياسي المنظم

والمحصن إلى أبعد الحدود" (ناشطة شبابية غير منتمية لألحزاب اليسارية).

ثالثا :التحديات التي تواجه األطر النسوية المؤيدة لألحزاب:

تشكل النظرة السلبية
من قبل المجتمع
لألحزاب اليسارية
والمتداداتها
الجماهيرية ،بما فيها
األطر النسوية ،تهديدا
حقيقيا إلنتشارها.

من اقوال المبحوثات

لقد أشارت المبحوثات المسؤوالت والرفيقات الناشطات باألطر النسوية ،أن األطر النسوية تعتبر الشريان الذي يرفد
األحزاب اليسارية بالعضوات الجدد ،إضافة إلى األطر الطالبية والعمالية ،حيث يتركز جل إهتمامها باستقطاب النساء إلى
اإلطار النسوي تمهيداً لتأطيرها في الحزب ،إال أن األطر النسوية تعاني من العديد من المعيقات التي تعيق عملها وانتشارها

بين صفوف النساء ،مما يحد من قدرتها على رفد الحزب بعضوات جدد ،وأهم نقاط الضعف التي تكرر ذكرها والتي تتحمل

مسؤوليتها األطر النسوية نفسها " ضعف التثقيف الفكري والسياسي واإلقتصادي والحقوقي لكادرات األطر النسوية ،واهمال بناء

قدرات ومهارات الكادرات الجدد" ( مسؤولة إطار نسوي) .كما تم التنويه إلى محدودية الموارد المالية التي تتلقها األطر النسوية،

" إن شح الموارد المالية يضعف من قدرة األطر على بناء البرامج وتنفيذ األنشطة التي تساعد على إستقطاب النساء وخاصة
الشابات إلى عضوية اإلطار ومن ثم إلى عضوية الحزب" ( مسؤولة إطار نسوي) ،وكنتيجة لشح الموارد المالية أصبح

اإلعتماد بشكل كبير في تنفيذ األنشطة والبرامج والمشاريع على المساعدات الخارجية ،ففي كثير من األحيان تصمم البرامج

بناء على إحتياجات وأولويات المرأة الفلسطينية" ،إن اإلعتماد على األنشطة
بناء على إهتمامات الممولين ،وليس ً
والمشاريع ً
والمشاريع قصيرة المدى أكثر من اإلعتماد على البرامج طويلة األمد ،المبنية على اإلستم اررية والتدرج للوصول إلى الهدف
المنشود يؤثر على طبيعة ونوعية البرامج المقدمة للنساء ،وذلك إلعتمادنا على التمويل الخارجي المحصور بمواضيع تهم

الجهات الممولة" (ناشطة في إطار نسوي) ،كما أن محدودية عدد النساء المتفرغات للعمل في األطر النسوية ،كنتيجة لألزمة

المالية التي تعيشها األحزاب أثر سلباً على عمل وانتشار األطر " نعاني من قلة عدد النساء الحزبيات المتفرغات للعمل في
األطر النسوية ،إضافة إلى عدم وجود مقرات خاصة بنا  -بإستثناء إتحاد لجان المرأة الفلسطينية لديه مقرات في مختلف

المدن -نحن كإطار نسوي مستضاف في مكاتب الحزب التي تعاني من صغر المساحة ،وكذلك من قلة التجهيزات مثل أجهزة

العرض ،الحاسوب ،قاعات لعقد اللقاءات ...الخ مما يؤثر سلباً على تنفيذ األنشطة والفعاليات ،وبالتالي يحد من إمكانية توسعنا

وانتشارنا"( مسؤولة إطار نسوي) ،وقد إتفقت المبحوثات على ضرورة النهوض بواقع األطر النسوية الذي بدوره يؤدي إلى

النهوض بواقع المرأة داخل الحزب " إن إعتماد برامج تثقيفية ذات طابع فكري ،وطني ،حقوقي ،لتغدو هذه البرامج التثقيفية
37

شرطاً من شروط العضوية وكذلك رفع قدرات الكادرات الشابة" (ناشطة في إطار نسوي) ،كما وأكدن على ضرورة األخذ بعين

اإلعتبار إحتياجات وأولويات النساء" إن تنفيذ اإلطار النسوي لدراسات تحديد اإلحتياجات بالمشاركة لتقدير إحتياجات النساء

بشكل دوري ومستمر واشراكهن في التخطيط ،التنفيذ والمتابعة والتقييم للبرامج واألنشطة ،من األمور المهمة جداً إلستقطاب

نساء جدد وكذلك للحفاظ على العضوات المنتميات حالياً لألطر والمرشحات اإلنتقال لعضوية الحزب" (ناشطة في إطار

نسوي) ،كما يتضح من النقاش الذي دار في المقابالت أنه من الضروري اإلهتمام بالتعريف باإلطار النسوية بين جموع النساء

"نحن في األطر النسوية بشكل عام مقصرات بموضوع التعريف باألطر التي ننتمي لها ،ولنشر الفكر التنويري ،وتعزيز ثقة

النساء بأنفسهن لذا ال بد من العمل بشكل مكثف على موضوع إنشاء صفحة إلكترونية لإلطار النسوي ،على أن يتم تحديثها

باستمرار،إنشاء مواقع للتواصل اإلجتماعي ،طباعة برشور للتعريف باإلطار بشكل جذاب ومفهوم ،عقد سلسلة من اللقاءات
التعريفية باإلطار في مواقع مختلفة سنوياً وكذلك إنتاج فيلم وثائقي قصير حول اإلطار وأهدافه وأنشطته وقصص نجاحاته"

(مسؤولة في إطار نسوي).

س: 3هل تأثرت مشاركة النساء السياسية بإنتشار وتوسع قيم اإلسالم السياسي؟
إن بروز وانتشار أيدولوجية اإلسالم السياسي شكل تراجعاً لدور المرأة السياسي واإلجتماعي بشكل عام ،حيث عملت

الحركات اإلسالمية جاهدة خالل العقدين الماضيين على نشر فكرها الذي يكرس الدور اإلنجابي للنساء " بكل تأكيد لإلسالم

السياسي دور كبير في عدد النساء المنضويات تحت راية األحزاب اليسارية ،وذلك بسبب إعادة إنتاج القيم المتخلفة حول دور

المرأة وضرورة عزلها واعتبار الحياة السياسية خلقت للرجال فقط ،وكذلك الترويج للغيبيات والشعوذة والدجل ،واحياء ثقافة العيب

وتكفير اآلخر" (قيادي من الجبهة الديمقراطية) ،كما وأكدت قيادية من حزب الشعب "إن إنتشار وتوسع اإلسالم السياسي أثر
بشكل كبير على إستقطاب ومشاركة النساء بالعمل السياسي المنظم ،ونحن كحزب نتعرض للهجوم والتشهير من القوى

اإلسالمية كوننا حزب شيوعي "( قيادية من حزب الشعب) ،وقالت طالبة حزبية "هناك تأثير كبير جداً وخاصة واني شابة أرى

كيف الشابات يتوجهنا إلى الحركات االسالمية واعتبار اإلسالم السياسي الحل والخالص من الفساد والمحسوبية التي يعاني

منها المجتمع الفلسطيني ،كما وأن إنتشار القيم واألفكار السلفية والتي تتساوق مع كثير من العادات والتقاليد أسهل عليهن من

مناطحة المجتمع بأفكار جديدة" (حزبية من الجبهة الشعبية) ،كما وذكرت قيادية "تواجه النساء تحديات إجتماعية وذلك

بمحاصرة اإلسالم السياسي للفكر اليساري التقدمي بالمقابل هناك إنتشار واسع لفكر إلاسالم السياسي ،الذي يستغل كل المنابر
للترويج لفكره ،مما يحد من فرصة اليسار على التوسع واإلنتشار" ( قيادية من الجبهة الديمقراطية).
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إن تحول األحزاب اليسارية إلى العلنية ومشاركتها
في االنتخابات بعد اتفاقية أوسلو ،أدى إلى حدوث
تحول في غاياتها وأهدافها ،فأصبحت تتمحور

س:4ما دور األحزاب اليسارية في مقاومة اإلسالم السياسي؟

حول إرضاء الناس وجمع األصوات االنتخابية وان
كان ذلك على حساب هويتها اليسارية.
من أقوال المبحوثات

جاءت أجوبة المبحوثين والمبحوثات متقاربة حول سؤال ما دور اليسار في مقاومة مد اإلسالم السياسي؟ حيث تمت

اإلشارة إلى أن ما قامت به األحزاب اليسارية للوقوف أمام مد اإلسالم السياسي محدداً جداً وليس بقصد تحجيمه والحد من

تأثيره على المجتمع الفلسطيني وانما بالقدر الذي تحمي فيه أعضاءها وعضواتها من التأثر به "عملت األحزاب على تثقيف

أنصارها وأعضائها بخطورة توغل الفكر اإلسالمي عبر بعض النشرات وأحياناً قليلة عبر عقد الندوات أو حلقات النقاش
الداخلية" (قيادي من فدا) .كما وأهمل اليسار الفلسطيني موضوع التعليم بكل مكوناته من حيث المناهج وأسلوب وطرق التعليم،
خاصة وأن غالبية المدارس تنتهج أسلوب التعليم التلقيني الذي يعمل على إلغاء وظيفة العقل والتفكير العلمي عند الطلبة ،مما

يؤدي إلى نشوء جيل ال يملك القدرة على التفكير الحر وال قادر على التحليل واإلستنباط واإلستنتاج " ،نحن كيسار خالل
العقدين الماضيين أهملنا موضوع التعليم ،ووضعنا كل جهدنا في العمل السياسي ،ونسينا أهمية التعليم ودوره في صقل

الشخصية ،في الوقت الذي صبت فيه الحركات اإلسالمية وخاصة حماس جل إهتمامها على موضوع التعليم ،حيث أنشأت

مئات دور الحضانات ورياض األطفال ،والمدارس والجامعة اإلسالمية في غزة ،وبذلك أصبح لديها التربة الخصبة لبث ونشر
عقيدتها وأفكارها وتنشئة جيل من األطفال والشباب والشابات الذين يحملون األفكار الغيبية ،ويمارسون العنصرية بكافة أشكالها،

ويرفضون قبول اآلخر" ( ،قيادي من الجبهة الشعبية) .كما نوه رفيق آخر" ،نحن أحزاب اليسار نهتم بالقشور بينما الحركات
اإلسالمية تهتم باللب ،بمعني إننا أهملنا وبأكثر دقة نسينا اإلهتمام بتنشئة الجيل الجديد وتربيته على المفاهيم الديمقراطية

والعلمانية ،بينما الحركات اإلسالمية وخاصة حركة حماس إهتمت بالتعليم بل ووضعته في أولويات عملها ،وتغلغت بشكل أو

بآخر باللجان التي وضعت المناهج ،،لذا من يطلع على المناهج يجدها ذات صبغة دينية بكل معنى الكلمة" (حزبية من الجبهة
الديمقراطية) ،كما أن التيار اإلسالمي في و ازرة التربية والتعليم عمل بجد ومثابرة على تثبيت مادة الدين كمادة أساسية كما
اللغات والرياضيات والعلوم ،وأن ال تقل حصص مادة الدين عن أربعة حصص أسبوعياً ،إضافة إلى حث إدارات المدارس على

إحياء المناسبات الدينية عبر اإلذاعة الصباحية ،واقامة اإلحتفاالت والمهرجانات " ،أنا مدرسة بمدرسة حكومية ومواكبة لما

يجري بالمدارس ،هناك محاوالت دائمة من بعض إدارات المدارس بإقناع الطالبات بإرتداء الحجاب ،وذلك من خالل إثارة

النقاشات حول أهمية إرتداء الحجاب ،وتنتهج المدرسات أسلوب الترغيب والترهيب إلقناع الطالبات بإرتداء الحجاب ،كما

وأشاهد مدى إحتفاء المعلمات ومديرة المدرسة بأي طالبة ترتدي الحجاب ،كما أن هنالك عدد من المدارس تفرض لبس الحجاب
على طالباتها وال تستطيع أية طالبة اإللتحاق بتلك المدارس دون إرتداء الحجاب والجلباب" (حزبية من فدا) ،يتضح مما تم ذكره

أن أسلمة المجتمع الفلسطيني واستغالل التعليم لتمرير عقيدة وأفكار الحركات اإلسالمية بتزايد في المجتمع الفلسطيني ،بالمقابل

ليس هنالك أية خطط من اليسار الفلسطيني لمقاومة أسلمة التعليم " ،اليسار الفلسطيني لم يغلب نفسه عناء اإلطالع على
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المناهج وال على أسلوب وطرق التعليم ،رغم أن التعليم في بلدنا يأخذ منحى يخالف قناعات ومبادئ اليسار ،إال أن اليسار ال

يولي أهمية لموضوع أسلمة المجتمع والذي بدأت تظهر نتائجه بزيادة عدد المحجبات وبمنع إختالط الذكور واإلناث بالمدرسة،
عن طريق الفصل بين النساء والرجال بكل المناسبات" ( ،قيادية من غزة) ،كما أن اليسار لم يلعب دو اًر في رفض القانون

األساسي الفلسطيني الذي يعتبر الدين اإلسالمي دين الدولة وأن كافة القوانين والتشريعات تستمد من الدين اإلسالمي ،وهذا ما
يتناقض مع أيدولوجية وفكر األحزاب اليسارية التي تطالب بعلمانية الدولة وفصل الدين عن الدولة ،بل أنها ذهبت إلى أبعد من
ذلك عندما طالبت األحزاب اليسارية في برامجها السياسية وأدبياتها بأن تكون المواثيق الدولية مصدر للتشريع وسن القوانين،
ورغم عمل اإلسالم السياسي الحثيث على إعادة انتاج القيم المتخلفة ،غير أن اليسار الفلسطيني وقف عاج اًز عن إعادة إنتاج

القيم التقدمية الثورية " ،ادى نمو الحركات اإلسالمية إلى إنتعاش األفكار الغيبية والخرافات ،وظهرت بقوة ثقافة العيب التي

تركز على المرأة باألساس ،حيث التحريض ضد لبسها وعملها ونشاطها لدرجة أن اإلسالم السياسي بدا كأن ال عمل له غير
قمع المرأة ،بالمقابل اليسار فشل في إعادة إحياء المفاهيم الديمقراطية التقدمية التي تعيد اإلعتبار ألدوار المرأة المختلفة"

( حزبية من حزب الشعب) .يظهر مما ذكر أن دور اليسار في مقاومة ومحاربة اإلسالم السياسي وسياسته في أسلمة المجتمع

الفلسطيني محدودة جداً ال تتعدى بعض البيانات والنشرات الداخلية توزع على أعضاء وعضوات الحزب ،ومنذ اإلنتفاضة

األولى ولغاية يومنا هذا لم يخض اليسار الفلسطيني أية معركة ضد ما يروج له اإلسالم السياسي من أفكار ومعتقدات تتناقض

مع فكره ومعتقداته ،كما ويبدو أن مقارعة اإلسالم السياسي ليس بأولوية لألحزاب اليسارية " نحن ما زلنا في مرحلة التحرر
الوطني ،وفتح صراعات ومعارك مع غير المحتل اإلسرائيلي حرف لبوصلة النضال الفلسطيني ،لذا نحن لسنا بصدد فتح

معركة مع اإلسالم السياسي الذي ما زال يرفع راية النضال الوطني ،ولكن بإعتقادي هناك ضرورة لتحصين المجتمع بشكل عام
ومنتسبي األحزاب بشكل خاص ضد القيم التي يعمل اإلسالم السياسي على بثها ونشرها بين الجيل الصاعد" ( قيادي من
الجبهة الشعبية).

س: 5ما أسباب توجه أعضاء وعضوات األحزاب اليسارية للتدين؟
أشار عدد من المبحوثين والمبحوثات إلى أن التوجه للتدين بين الرفاق والرفيقات في األحزاب اليسارية بتزايد ملحوظ،

إلفرزات إتفاقية أوسلو وما
وعزوا ذلك لعدة أسباب أوالً :إن حالة اإلحباط التي يمر بها الشعب الفلسطيني بشكل عام كنتيجة ا

ترتب عليها من تدهور في األوضاع السياسية واإلجتماعية ،ترك أث ار على أعضاء وعضوات األحزاب اليسارية أيضا "أصبح

الرفاق والرفيقات يلجؤون إلى الغيبيات والى إرادة اهلل بما يجرى على أرض الواقع" (قيادية من الجبهة الديمقراطية) .ثانياً :حالة

اإلفقار التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ توقيع إتفاقية أوسلو وما نتج عنها من أتفاقيات إقتصادية ربطت اإلقتصاد الفلسطيني

باإلقتصاد اإلسرائيلي وخاصة إتفاقية باريس اإلقتصادية سيئة الصيت " كثير من األحيان لبس الحجاب يستر الفقر ،حيث ال
تستطيع الرفيقات مجاراة الموضة لذا يلبسن الحجاب" (حزبية من فدا) ،رغم أن  %11فقط من المبحوثات في الدراسة الكمية

يعتقدن أن الحزبيات يلجأن إلرتداء الحجاب ألسباب إقتصادية .ثالثاً :الرغبة بالتخلص من نعتهم/هن بالملحدين " يلجأ الرفاق
والرفيقات إلى الصالة في المساجد والصوم وأحيانا يذهبون للعمرة والحج ،وليثبت الرفيق تدينه يجبر قريباته على لباس

الحجاب ،كل ذلك حتى يمحوا عن أنفسهم صفة اإللحاد"(حزبية من حزب الشعب) .رابعاً :إنتشار الفكر األصولي السلفي الذي
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يروج له اإلسالم السياسي واتباع سياسة ترهيب الناس من عقاب اهلل يوم الحساب وعذاب القبر ،ونار جهنم ،أثر على العديد

من أعضاء وعضوات األحزاب اليسارية " الخوف من الموت وخاصة الرفاق والرفيقات الذين تقدم بهم/هن السن ،كما وبعض
الرفيقات لبسن الحجاب على إثر فقد قريب أو حصول مصيبة في العائلة ،عندنا رفيقة عندما ماتت أختها لبست

الحجاب"(حزبية من فدا) .خامساً :كما وأشارت بعض المبحوثات أن العادات والتقاليد تحتم عليهن لباس الحجاب خاصة في

القرى والمخيمات" بغير لباس الحجاب ال أستطيع الخروج من القرية بل ومن البيت ،لذا ألبس الحجاب حتى أستطيع ممارسة

نشاطي الحزبي والسياسي ولبس الحجاب يترتب عليه الكثير مثل ضرورة الصوم ،والصالة وتجنب اإلختالط بالرجال ،ومع

الوقت تصبح الرفيقة جزء من منظمومة ال تستطيع التمرد عليها ،من عاداتنا في القرية عندما تبلغ البنت الزم تلبس الحجاب،

وهذا ينطبق على المجتمع الفلسطيني بشكل عام"(حزبية من فدا) ،وأشارت  %59.1من المبحوثات أنهن يرتدين الحجاب بسبب

العادات والتقاليد .سادساً:ساهمت األحزاب السياسية اليسارية بطريقة أو بأخرى في توجيه أعضاءهم وعضواتهم نحو التدين" لم

يتخذ الحزب أية إجراءات ضد الرفاق والرفيقات الذين إستبدلوا الفكر اإلشتراكي العلمي بالفكر الغيبي" (حزبية من الجبهة

الشعبية) ،كما ولم يعمل الحزب على تجذير الرفاق والرفيقات بالفكر العلمي ،لذا عند تعرض األسرة لفاجعة فأول ما تلجأ له

النساء إرتداء الحجاب " ،إن التدين ولبس الحجاب يشكالن مالذاً للضعفاء غير المتجذرين بالفكر اإلشتراكي العلمي" (حزبية

من حزب الشعب) .سابعاً :فشل نموذج الدولة الوطنية في تقديم الحلول للمشاكل التي يعاني منها المجتمع ،بل على العكس

نساء ورجاالً إلى األحزاب اإلسالمية " ،إن
أصبحت ممارسات الدولة تشكل عبئاً على الناس ،مما ساعد على توجه المجتمع ً
فشل السلطة في تأمين حياة كريمة للناس وتفشي الفساد والمحسوبية ،شكل بيئة خصبة إلنتشار اإلسالم السياسي الذي عمل
على توفير اآلالف من فرص العمل في المؤسسات التي أنشأها مثل رياض األطفال والحضانات والمدارس والعيادات

والمصانع ،إضافة إلى تقديم المساعدات لألسر الفقيرة والمحتاجة ،مما أدى إلى أن يشكل اإلسالم السياسي وبمعنى أدق حماس
البديل لمؤسسات الدولة" (حزبية من الجبهة الديمقراطية) ،كما وأشارت عدد من الحزبيات اللواتي يرتدين الحجاب في المجموعة

البؤرية التي شاركن بها أن أهم األسباب التي تقف وراء إرتدائهن للحجاب رغم إنتمائهن إلى أحزاب تتخذ من اإلشتراكية العلمية

منهجا ومرشداً لها رغبتهن باإللتزام بتعاليم الدين اإلسالمي الذي ينتمين له ،وقد جاءت العادات والتقاليد السبب الثاني إلرتدائهن
الحجاب ،ولقد أجمعن على أنهن يدركن بأنهن ينتمين ألحزاب يسارية وأكدن على أنه ليس هنالك تعارض بين التدين وارتداء
الحجاب وبين إنتماءهن لألحزاب اليسارية ،ألنهن مقتنعات بالبرنامج السياسي للحزب الذي تنتمي كل واحدة له خاصة وأن
األحزاب تعتبر موضوع التدين وارتداء الحجاب موضوع شخصي ،كما أشارت  %68.8من المبحوثات في الدراسة الكمية
بأنهن إرتدين الحجاب بسبب قناعتهن الدينية ،و %59.1تماشياً مع العادات والتقاليد.

س: 6ما اإلجراءات التي تتخذها األحزاب السياسية للحد من تأثير اإلسالم السياسي على أعضاء وعضوات الحزب؟
لقد أكد معظم المبحوثين والمبحوثات بأن الحزب ال يتخذ أية إجراءات للحد من تأثير فكر وعقيدة اإلسالم السياسي
على أعضائه وعضواته وخاصة في موضوع إجبار الرفيق لزوجته أو أبنته أو أخته على إرتداء الحجاب ،ولقد إعتبر عدد من
القياديين اللذين تمت مقابلتهم بأن هذا شأن أسري ال يتدخل الحزب به ،إال في حال طلب الرفيقة بتدخل الحزب لدى زوجها أو

أبيها أو أخيها ،حيث يتم التحدث معه ومحاولة إقناعه على العدول عن فكرة إرتداء قربياته الحجاب" أنا لبست الحجاب وأنا
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صغيرة ،عندما كبرت ودخلت الجامعة وانتميت للحزب اليساري اللي أخوي منتمي له ،أردت التخلص من الحجاب ،إال أن

أخوي رفض وقام الدنيا وما أقعدها ،وتوجهت للحزب لمساعدتي ،لألسف ما طلع معهم إال أن ناقشوه بالموضوع واقتنعوا منه أن
لباسي للحجاب ،بجيب عضوات جدد للحزب" ( حزبية من غزة ) ،يتضح مما سبق بأن الحزب ال يقدم الدعم والمساندة

المطلوبة منه كحزب يساري لعضواته اللواتي تبنين الفكر اإلشتراكي العلمي بعد اإلنضمام له " ،أنا لبست الحجاب قبل أن أكون

عضوة بالحزب والحزب لم يعترض ولم يناقشني بالموضوع ،وبعد ما تبنيت الفكر الماركسي أصبح لبسي للحجاب مناقض

لفكري اللي أنا مقتنعة فيه ،إال أنني ال أجرؤ على خلعه خاصة وأنني ال أجد دعم من الحزب لخلعه" (حزبية من الجبهة

الشعبية) .كما وتم اإلجماع على أن الحزب ال يتخذ أية إجراءات ضد من يمارس الشعائر الدينية التي تتعارض مع الفكر

العلمي للحزب وتم إعتبارها حرية شخصية " ،نحن بالحزب نعتبر مسألة الدين وممارسة الشعائر الدينية حرية شخصية ...عنا

بعض الرفاق حجاج ،يعني الرفيق الحاج " (قيادي من الجبهة الديمقراطية) ،كما أكدت بعض الرفيقات أن الحزب يقف مكتوف
األيدي أمام حاالت العنف الذي يمارسها بعض الرفاق ضد قريباتهم سواء باإلعتداء عليهن أو بمنعهن من المشاركة بأنشطة

وفعاليات الحزب" .الحزب لألسف ال يتخذ أية إجراءات للحد من تأثير الثقافة األصولية التي عم تتفشى بالمجتمع الفلسطيني،
بل أن االعديد من الرفاق أ صبحوا يمارسون ممارسات تتنافى مع الفكر العلمي للحزب ،مثل الذهاب للعمرة أو الحج ،الصوم
والصالة ،إجبار الزوجة والبنات على لبس الحجاب ،أي أنهم بعملون على الترويج للفكر األصولى وهم أعضاء في حزب
ينطلق من الفكر والنظرية اإلشتراكية العلمية ،والحزب يستكفي بالتحدث مع الرفيق الذي يمارس العنف على أسرته إذا أفراد
األسرة توجهوا للحزب" ( قيادية من الجبهة لديمقراطية) ،كما أن األحزاب تقف أحياناً موقفاً سلبياً من المواضيع التي تتعلق

بالمساواة والعدالة اإلجتماعية التي يفترض أن كل األحزاب اليسارية تنادي بها " ،أنا أخوي الرفيق بالحزب اليساري إتبع الشريعة
اإلسالمية عند تقسيم الميراث ،ولما طلبت منه أن ينفذ قناعات وفكر الحزب بالمساواة وبالعدالة ،قال لي أنا بتبع شرع اهلل ،ولما
التجأت لحل موضوع الميراث للحزب ،رفض الحزب التدخل معتبر ذلك موضوع عائلي " ( حزبية من الجبهة الشعبية) .ومن

المالحظ في اآلونة األخيرة أن األحزاب اليسارية أصبحت تنساق للغة وعبارات وممارسات اإلسالم السياسي " لم يتخذ الحزب

إجراءات للحد من إنتشار وتأثير إلاسالم السياسي بل تساوق معه أيضاً ،مثال عندما ينعى الحزب شهيد يستخدم نفس عبارات
حماس (ارتقى إلى السموات العليا...الخ) وفي اإلنتخابات التي جرت مؤخ ارً في إحدى القرى ،لم تضع قائمة حزب يساري
صورة مرشحة الحزب على الملصقات الخاصة بالحملة اإلنتخابية ،متشبهين بممارسات حركة حماس" (قيادي من الجبهة

الديمقراطية) .أما عن سبب تهاون الحزب بإتخاذ إجراءات ضد الرفاق أو الرفيقات الذين يتساوقون مع الفكر األصولي كان رد

قيادي من الجبهة الشعبية " في مرحلة الترهل الحزب يتساهل مع أعضائه  /عضواته ولكن في حالة النهوض يكون هناك

عقاب يناسب المخالفات التي يمارسها العضو/ة" (قيادي من الجبهة الشعبية) كما أجابت إحدى الرفيقات "إن الحزب ال يريد

حرف البوصلة عن موضوع إنهاء اإلحتالل وان صراعنا األساسي مع اإلحتالل ،لذا ليس هناك موقف واضح من الحزب إتجاه

مد اإلسالم السياسي ،وأحيانا الحزب يتحالف معهم في بعض المواقع في اإلنتخابات ،وهذا ب أريي خطأ كبير علينا محاصرة
المد اإلسالمي السياسي ومحاربته ،في حال وصلوا للسلطة سوف يحاربون اليسار واألفكار العلمانية كما حدث في ايران"

(حزبية من الجبهة الشعبية) ولكن من خالل المقابالت تبين أن األحزاب األربعة تقف بحزم لكل من تسول له نفسه الزواج على

زوجته" ،الحزب يخفض رتبة أي عضو تزوج على زوجته وحصل سقطت عضوية عضو مكتب سياسي عن رفيق بسبب زواجه
الثاني" (قيادية من الجبهة الشعبية) ،كما نوهت قيادية من حزب الشعب " الحزب يتخذ إجراء ضد كل رفيق يتزوج على زوجته

وقد تخفض رتبته" ( قيادية من حزب الشعب) .يبدو أن األحزاب ترفض وتتخذ إجراءات ضد من يتزوج على زوجته ألن
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موضوع الزواج الثاني ما زال مرفوضاً إلى حد كبير في المجتمع الفلسطيني ،وبالتالي رفض األحزاب له ال يشكل تحدياً لقيم
المجتمع التي تتجنب األحزاب اليسارية الخوض بها.

س : 7ما المطلوب من األحزاب اليسارية لتمكين النساء العضوات ولجذب النساء الشابات لعضويته ؟
لقد أتفق كل من المبحوثين والمبحوثات بأن للحزب دو ار أساسيا في تمكين النساء الحزبيات وكذلك بجذب الشابات
الجدد لعضويته ،ولكن هذا يتطلب من األحزاب اليسارية اإلعتراف بان دورها تراجع بعد توقيع إتفاقية أوسلو ،وان تراجع
األحزاب اثر على واقع النساء في الحياة السياسية وخاصة بعد اإلنتقال من مرحلة النضال الوطني الى مرحلة بناء الدولة ،وقد
برز من خالل اللقاءات والمجموعات البؤرية عدد من المطالب التي ال بد لألحزاب من العمل عليها ،وذلك للنهوض بواقع

النساء الحزبيات وكذلك لجذب وتشجيع النساء والشابات على اإللتحاق بصفوفها وهي .اوال :إجراء مراجعة نقدية جدية لدور

األحزاب السياسية اليسارية ولمواقفها من كافة القضايا السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية كخطوة أولى نحو تشخيص
المشاكل وجوانب القصور التي تعاني منها األحزاب و تحديد أسبابها وثأثيرها على الحزب ،وبالتالي وضع الحلول لردمها
والنهوض بواقع الحزب الذي بالضرورة سوف يؤثر إيجابا على واقع النساء الحزبيات " ان تراجع وضعف األحزاب اليسارية أثر

سلبا على منتسبيه وخاصة على النساء ،فنهوض الحزب العام سوف يؤدي لنهوض منظماته الحزبية"( قيادية من فدا) ثانيا :أن

تأهيل وتمكين العضوات الحزبيات فكريا وثقافيا أصبح حاجة ملحة هذا ما أجمع عليه جميع من تمت مقابلتهم /هن " ،على

الحزب إعطاء أهمية بل أولوية للبناء الفكري والسياسي لنساء الحزب وذلك بوضع برنامج تثقيفي فكري وعلى المنظمات الحزبية

إتخاذ كل اإلجراءات إللزام منتسبيه على اإلنتظام بهذه البرامج ،ألهميتها في تأهيل وتمكين الرفاق والرفيقات" ( قيادية من
الجبهة الديمقراطية) ،تعتقد أكثر من  %95من المبحوثات أن النساء الحزبيات بحاجة الى رفع قدراتهن الفكرية والسياسية

والقيادية ،ثالثا  :تبني األحزاب للقضايا اإلجتماعية التي تهم وتمس المرأة الفلسطينية " حتى تتغلب األحزاب اليسارية على

قضية محدودية توسعها وانتشارها بين صفوف النساء ال بد لها من تبني القضايا اإلجتماعية التي تهم النساء مثل المطالبة

بالحد األدني لألجور و األجر المتساوي للعمل المتساوي و العمل على إقرار قانون األحوال الشخصية واثارة قضية حق المرأة

بالميراث "( قيادية من حزب الشعب) ،كما وأن  % 94.4من المبحوثات يعتقدن أن على األحزاب تبني القضايا التي تخص

النساء واعتبارها قضايا رئيسية جوهرية ،على الحزب عكسها في برامجه وأنشطته ،رابعا :تصميم البرامج واألنشطة التي تسهم

بإعداد الكادرات الشابة وتأهيلهن لتولى المواقع القيادية "،إن غالبية القيادات النسوية يقاومن كما القياديين الرجال فكرة إفساح

المجال للجيل الشاب وخاصة النساء من الوصول الى مواقع صنع القرار ،كما وان معظم قيادي الحزب نساءا ورجاال ال يؤمنون

بقدرة الجيل الشاب على إستالم دفة القيادة (،قيادي من فدا) " إننا نواجه مشكلة القيادات النسوية المتمسكة بمواقعها وال تفسح

مجال لنا لإلرتقاء او اإلستفادة من تجاربهن " ( حزبية من الجبهة الديمقراطية) %95.2 ،من المبحوثات يطالبن الحزب في

تقديم المساندة لهن للوصول إلى مواقع صنع القرار ،كما ان  %92.7يعتقدن ان على الحزب تفريغ النساء للعمل السياسي

بالقدر الذي يتم فيه تفريغ األعضاء الرجال ،خامسا :كما طالبت المبحوثات األحزاب بضرورة إقرار كوتا نسوية في كافة مواقع

القيادية لضمان وصول النساء الى مواقع صناعة واتخاذ القرار "،نحن بحاجة الى كوتا للنساء داخل الحزب ،وان ال يرتهن

وصول النساء الى المواقع القيادية ألمزجة الرفاق الرجال" (حزبية من الجبهة الديمقراطية) ،و %79من المبحوثات يعتقدن

بضرورة إقرار كوتا نسوية لمواقع صنع القرار داخل الحزب ،سادسا :أشارت  %77.5من المبحوثات الى ضرورة توقف
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األحزاب عن التساوق مع الثقافة المجتمعية التي تكرس الدور اإلنجابي للمرأة وتستبعد أدوارها األخري ،كما ان  76.8أكدن
على أهمية تصدى الحزب بحزم لإلسالم السياسي الذي يعيق من مشاركة الم أرة في الحياة العامة ،و 86.9من المبحوثات
طالبن الحزب بمحاربة الفكر اإلقصائي المنتشر في المجتمع الفلسطيني والذي يؤثر سلبا على مشاركة المرأة السياسية ،سابعا :
رفع مهارات وقدرات الحزبيات في فن الخطابة والكتابة ،التعامل مع وسائل اإلعالم و طرق وأساليب اإلستقطاب ،تيسير

اللقاءات وورش العمل وكذلك إكسابهن المعرفة في تحديد اإلحتياجات بالمشاركة ووضع البرامج واألنشطة التي تلبي إحتياج
النساء والشابات ،ورفع قدراتهن على وضع الخطط ،وكتابة التقرير وتدريبهن على أساليب وأدوات تشخيص العقبات والمشاكل

ووضع الحلول لها ،إضافة الى تمكينهن من تطويع وسائل التواصل اإلجتماعي لنشر أفكار ومبادئ الحزب " ،الكادرات النسوية
وخاصة الشابة بحاجة الى العديد من التدريبات لرفع مهارتهن بالعديد من المواضيع التي تساعدهن بعملهن الحزبي "( قيادية

من فدا) كما ان أكثر من  %95من المبحوثات أكدن الى إحتياجهن الى إكتساب معارف ومهارات في عديد من الموضوعات
إضافة الى ما ذكر أعاله ومنها ،اإلتصال والتواصل وادارة الحمالت اإلنتخابية وحمالت المناصرة ،وكذلك توكيد الذات ،ثامنا:

وإلستقطاب النساء الشابات ال بد من وضع برامج وأنشطة جاذبة لهن وبناء على إحتياجاتهن " ،ضرورة وضع الخطط والبرامج

بناء على إحتياجات أاولويات الفئة المستهدفة"( حزبية من حزب الشعب) ،و 38.7من المبحوثات يعتقدن ان برامج الحزب غير
جاذبة للشابات.
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 4.0الفصل الرابع :منهجية الدراسة الكمية:
 4.1عينة الدراسة:
تتكون عينة الدراسة  126عضوة حزبية موزعة على أربعة أحزاب يسارية في الضفة والقدس وغزة (الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ،الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين واإلتحاد الديمقراطي الفلسطيني ،وحزب الشعب الفلسطين) ،يظهر في الجدول رقم
( ) 1توزيع العينة بحسب متغيرات السوسيوديمغرافية المختلفة كمكان السكن العمر والمستوى التعليمي والحالة اإلجتماعية
واإلنتماء السياسي ،وقد تم إختيار العينة بحسب العينة القصدية.
جدول ( :)1توزيع العينة بحسب المتغيرات السوسيوديمغرافية المختلفة
المتغير

قيمة المتغير

العدد

النسبة%

الضفة/غزة

الضفة الغربية

78

61.9

قطاع غزة

48

38.1

مدينة

56

45.5

قرية

35

28.5

مخيم

32

26.0

أقل من عشرين عاما

1

.8

ما بين 30-20

38

31.9

ما بين 40-30

41

34.5

فوق  40عاما

39

32.8

أقل من ثانوية عامة

6

4.8

ثانوية عامة

20

16.1

دبلوم

28

22.6

مكان السكن

العمر

المستوى
التعليمي

45

الحالة
االجتماعية

اإل نتماء
السياسي

بكالوريس

60

48.4

ماجستير

10

8.1

عزباء

46

37.1

متزوجة

64

51.6

مخطوبة

3

2.4

مطلقة

8

6.5

أرملة

2

1.6

منفصلة

1

.8

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

24

19.0

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

37

29.00.29

حزب الشعب الفلسطيني

34

27.00.27

اإلتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا

31

25.00.25

للعينة:
 4.2إجراء الدراسة وكيفية الوصول ّ
إستخدم فريق البحث في القسم الكمي من الدراسة اإلستبانة كأداة مركزية في جمع المعلومات ،ولقد تم الوصول لعينة
الدراسة التي تتكون من نساء حزبيات ينتمين لألحزاب السياسية اليسارية األربعة (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،الجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين ،اإلتحاد الديمقراطي الفلسطيني ،وحزب الشعب الفلسطيني) وذلك بتزويد اإلحزب السياسية ب

( )160إستبانة موزعة على النحو التالي لكل حزب( )40إستبانة ،على أن يكون نصيب الضفة ( )25إستبانة وغزة (،)15
وذلك لتعبئتها من قبل النساء الحزبيات اللواتي ينتمين لهذه األحزاب ،ولقد وزعت اإلستبانة على األحزاب بشكل متساو ألننا لم
نتمكن من معرفة عدد النساء المنتسبات لألحزاب ،حيث رفضت األحزاب تزويدنا بأعداد النساء المنتسبات للحزب واكتفوا
بإعالن النسبة المئوية التي تشغلها النساء من منتسبي الحزب لقد تم في التوزيع مراعاة التنوع المكاني ( مدينة ،قرية ،مخيم،
الضفة ،غزة والقدس) ،وكذلك العمر والعمر الحزبي للعينة.
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وقد تم التنويه في مقدمة اإلستبانة بأن المعلومات التي ستجمع ستكون ألغراض الدراسة فقط ،كما تم التوضيح بأنه
ليس من الضروري كتابة أسماء المبحوثات على اإلستبانة للواتي ال يرغبن بذلك ،وقد جاء في المقدمة أيضا توضيح لهدف
الدراسة المتمثل بالتعرف على واقع النساء اللواتي ينتمين لألحزاب السياسية اليسارية ومدي تأثير مد اإلسالم السياسي على

تواجدهن في األحزاب وعلى إنتشارهن وتوسعهن في صفوف النساء الفلسطينيات وخاصة الشابات منهن ،وذلك لوضع

التوصيات والمقترحات التي تساعد واضعي السياسات ومتخذي القرارت في األحزاب من وضع الخطط والبرامج التي تعبر عن
إحتياجات وأولويات الفئة المستهدفة ،كما تم اإليضاح أن الدراسة منفذة من قبل إتحاد لجان المرأة الفلسطينية ،وبعد تعبئة
اإلستبانات تم جمعها من قبل األحزاب ومن ثم إعادتها لطاقم البحث.
4.3أسلوب وأداة جمع البيانات في الجزء الكمي للدراسة:
إعتمدت الدراسة الكمية على إستبانة للتعبئة الذاتية من قبل المبحوثات ،ولقد تم بناء اإلستبانة بعد اإلطالع على
مجموعة من األدبيات واألبحاث السابقة التي تناولت موضوع المرأة في مواقع صنع القرار ،وكذلك باإلطالع على األدبيات
واألنظمة الداخلية والبرامج السياسية لألحزاب األربعة ،كما تم اإلستعانة بنتائج المقابالت الفردية في بناء بعض المتغيرات
والعبارات التي جاءت في اإلستبانة ،علما بأن العبارات فحصت مدى موافقة المبحوثة على األسئلة حسب مقياس ليكرت

خماسي القيم ) (Likert Scaleوذلك بإستعمال مقاييس موافقة بشدة ،موافقة ،محايد (ال اعرف) ،غير موافقة ،غير موافقة
بشدة ،وقد تم تحكيم اإلستبانة التي أعدها فريق البحث من قبل محكمين حياديين وبحسب قواعد البحث العلمي ،وبعد إجراء
التعديالت على اإلستبانة بحسب مالحظات المحكمين ،تم تجربة اإلستبانة على ثماني حزبيات من األحزاب األربعة حيث قمن
بتعبئة اإلستبانة ،بحسب التحليل اإلحصائي الذي قام به فريق البحث في هذه المرحلة ،حيث تم تعديل اإلستبانة بناء على
إقتراحات المحكمين وقد شملت اإلستبانة ستة أقسام:

 -1القسم األول :قسم البيانات الشخصية :تطرق هذا القسم للمعلومات الشخصية للمبحوثات ،مثل اإلسم لمن ترغب،
مكان السكن ،المستوى التعليمي ،الحالة اإلجتماعية ،اإلنتماء السياسي.

 -2القسم الثاني :إحتوى هذا القسم على ستة أسئلة تناولت المعلومات التي تتعلق بوجود المبحوثة بالحزب ،أمثلة ،ما
هو موقعك في هيكلية الحزب ؟ كم كان عمرك عند إلتحاقك بالحزب؟

 -3القسم الثالث  :شمل هذا القسم عبارات حول أسباب إنضمام المبحوثة للحزب ،مثل الحزب يعبر عن أرائي
وقناعاتي السياسية ،الرغبة بالعمل السياسي المنظم.

 -4القسم الرابع  :تضمن هذا القسم عبارات ألربع أسئلة تطرقت الى الفائدة التي تعود على المبحوثة من اإلنضمام

للحزب ،أولويات المبحوثة داخل الحزب،التحديات التي تواجه الحزبية داخل الحزب ،ونظرة المجتمع للمرأة الحزبية
المنتمية لحزب يساري.

 -5القسم الخامس :تناول عدد من العبارات التي تجيب على سؤال ما هو المطلوب من الحزب السياسي لتمكين النساء
العضوات بالحزب؟ وعبارات تجيب على سؤال ما هي المهارات والمعارف والتوجهات التي تحتاجها عضوات الحزب

لتمكنها من الوصول الى مواقع صنع القرار؟
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 -6القسم األاخير السادس :تطرق لمواقف المبحوثة من موضوع مشاركتها في صناعة واتخاذ القرار وتأثير مد اإلسالم
السياسي على مشاركتها السياسية وموقفها حيال التراجع الفكري واأليديولوجي لألحزاب ،وكذلك رأي المبحوثة من

عزوف الشابات عن اإللتحاق باألحزاب اليسارية ،وأخي ار كان هناك سؤال للمحجبات فقط حول األسباب التي أدت
بالمبحوثة إلرتداء الحجاب.
 4.4أسلوب تحليل نتائج اإلستبانة:
لقد تم إستخدام البرنامج اإلحصائي  SPSSإلدخال البيانات وتحليل نتائج الدراسة ،حيث تم إحتساب التوزيع النسبي
 Frequency distributionللمتغيرات الشخصية ،كذلك تم إستخدام المعدالت  Meansواإلنحرافات المعيارية  SDsلمقاييس
الدراسة المختلفة ،وتم أيضاً اإلستعانة باإلختبارات اإلحصائية المالئمة لإلجابة على أسئلة الدراسة.

 :4.5نتائج الدراسة الكمية:

القسم الثاني من اإلستبانة :معلومات تتعلق بوجود المبحوثة في الحزب.

للتعرف على واقع النساء في األحزاب اليسارية ،تم إحتساب وتوزيع  Frequencyلمجموعة من األسئلة التي طرحت
باإلستبانة.أظهرت النتائج أن  %92من العضوات يلحتقن بالحزب في أعمار أقل من ثالثين عاما ( %37.4قبل ،20
 %54.5بين ال ،)29-20تظهر النتائج أيضأ  %83من العضوات يلتحقن بالحزب من خالل األقرباء واألصدقاء(% 36.6
من خالل األقرباء% 46.3 ،من خالل أصدقاء/صديقات) ،إرتباطاً بذلك أيضاً تظهر النتائج أن  %79.7من العضوات لديهن
أقارب في الحزب و من المالحظ أن نسبة النساء اللواتي لهن أقارب وأصدقاء وصديقات تبلغ  %83من الملتحقات باألحزاب
وهذا مؤشر أن األحزاب تصل للنساء من خالل األقارب وعالقات الصداقة وليس من خالل برامجها وأنشطتها التي تعبر عن
كبير في إستقطاب النساء إلى
دور
اً
إحتياجات النساء وتشكل أرضية لجذبها ،كما وأن العالقات األسرية والعشائرية تلعب اً
األحزاب.
على صعيد العضوية تظهر النتائج لمن قمن بتعبئة إستمارة العضوية إلى أن  %74.6إطلعن على النظام الداخلي
قبل تعبئة إستمارة عضوية الحزب ،و %73.8إطلعن على البرنامج السياسي للحزب قبل تعبئة إستمارة العضوية وتجدر اإلشارة
إلى أن عضوات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطسن أشرن إلى أنه ال توجد إستمارة عضوية.
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جدول( :)2التوزيع النسبي إلجابة العضوات حول اإل لتحاق بالحزب والعضوية
المتغير

قيمة المتغير

العدد

النسبة%

العمر عند اإلالتحاق في الحزب

أقل من 20

46

37.4

ما بين 29-20

67

54.5

ما بين 49-30

9

7.3

فوق 50

1

.8

أصبحت عضو في الحزب من

أقرباء

45

خالل؟

36.6

أصدقاء/صديقات

57

46.3

غير ذلك

21

17.1

إطلعت على النظام الداخلي

قبل تعبئة إستمارة العضوية

91

للحزب؟

74.6

بعد تعبئة إستمارة العضوية

27

22.1

لم أطلع عليه لغايةاألن

4

3.3

قبل تعبئة إستمارة العضوية

90

73.8

بعد تعبئة إستمارة العضوية

29

23.8

لم أطلع عليه لغاية االن

3

2.5

هل لديك أقارب في الحزب الذين

نعم

98

تنتمين له؟

79.7

ال

25

20.3

إطلعت على البرنامج السياسي
للحزب؟

القسم الثالث :أسباب إانضمام المبحوثة للحزب:
للتعرف على أسباب إنضمام المبحوثة للحزب تم إحتسباب المعدالت واإلنحرافات المعيارية للعبارات الواردة في
المقياس ،كما هو واضح بالجدول رقم ( ،)3كذلك تم إستخدام إختبار  t- testللتعرف على داللة اإلختالفات بين المعدالت إن
وجدت بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
حول أسباب إنضمام المبحوثات للحزب تظهر النتائج إن عبارات الحزب يعبر عن أرائي وقناعاتي السياسية والفكرية
واإلجتماعية والرغبة في العمل السياسي المنظم لخدمة القضية الوطنية ،والموقف اإليجابي للحزب من القضايا اإلجتماعية
وخاصة التي تخص المرأة حظيت بنسب  %95فأعلى ،أما العبارات التي تناولت أسباب إنضمام المبحوثات لألحزاب مثل
بضغط من األقارب واألصدقاء والصديقات أو للحصول على وظيفة حظيت بأقل النسب ،وعبارة اإلنضمام للحزب بسبب تبنيه
علمانية الدولة حظي ب %84.6وقد أشارت  %83.2من المبحوثات إن الرغبة في اإلنتماء لحزب يساري يتبني الفكر
الماركسي اللينيني من أسباب إنضمامهن للحزب ،ويالحظ هنا وجود تناقض بين ما جاء بالمقابالت الفردية في الدراسة الكيفية،
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كبير بالقضايا اإلجتماعية التي تخص النساء وبين ماجاء بنتائج
حيث أكدت غالبية المبحوثات ان الحزب ال يولي إهتماما ً
الدراسة الكمية حيث أشارت %96.7من المبحوثات إن سبب إنضمامهن للحزب هو الموقف اإليجابي للحزب من القضايا

اإلجتماعية وخاصة التي تخص المرأة ،وهذا التناقض قد يكون نتج عن عدم فهم السؤال في الدراسة الكمية.
وتظهر النتائج كما هو موضح بالجدول ( )3أن هناك فروقات ذات داللة إحصائية في  3من أصل  13عبارة متعلقة
بأسباب إنضمام المبحوثات لألحزاب ،حيث أعطت العضوات من الضفة الغربية إنطباعات إيجابية إتجاه أسباب تبني الحزب
لعلمانية الدولة ،ووقوفه بحزم ضد اإلسالم السياسي مقارنة بغزة ،فيما أعطت العضوات من غزة إنطباعات إيجابية إتجاه الرغبة
بالوصول الى مراكز إتخاذ القرار مقارنة بالضفة ،ويتضح من الفروقات ذات الداللة اإلحصائية ان المبحوثات في غزة أقل
موافقة بان سبب إنضمامهن للحزب تبنيه للفكر الماركسي اللينيني وكذلك وقوف الحزب بحزم ضد المد السياسي اإلسالمي،
وأنهن أكثر موافقة على أن من أسباب إنضمامهن للحزب الرغبة بالحصول على وظيفة في المؤسسات التابعة له ،مما يشير
الى أن الحزبيات في غزة أقل إهتماما بفكر الحزب وموقف الحزب من مد اإلسالم السياسي.
جدول( :)3المعدالت ( )Meansواإلنحرافات المعيارية ) (SDsإلجابات المبحوثات حول أسباب اإلنضمام للحزب.

العبارة (ماهي أسباب إنضمامك للحزب؟)

الضفة الغربية
Mean

Std.
Deviation

قطاع غزة
Mean

P

t-test
Std.

Deviation

الحزب يعبر عن أرائي وقناعاتي السياسية

.52064 1.5897

.50133 1.4375

-1.734

.085

الحزب يعبر عن أرائي وقناعاتي الفكرية

.50058 1.5513

.75324 1.6667

.870

.387

الحزب يعبر عن أرائي وقناعاتي االجتماعية

.69664 1.6753

.71846 1.5106

-1.332

.185

الرغبة في العمل السياسي المنظم لخدمة القضية الوطنية

.59868 1.4605

.49791 1.2766

-1.763

.081

تبني الحزب لعلمانية الدولة لخدمة القضية الوطنية

.80158 1.6267

1.21165 2.2500

3.126

.003

الموقف اإليجابي للحزب من القضايا اإلجتماعية وخاصة

.67991 1.5658

.50529 1.5106

-.568

.571

التي تخص المرأة ومناصرته لها في مطالبها في
الحصول على حقوقها العامة.
الرغبة في اإلنتماء لحزب يتبنى الفكر الماركسي اللينيني

.83252 1.7922

.86653 2.0714

1.713

.089

برنامج الحزب يلبي إحتياجاتي السياسية

.66441 1.7333

.69490 1.6809

-.468

.641

الرغبة في الوصول الى مواقع صنع القرار من خالل

1.18433 2.2237

.62786 1.6957

-3.233

.002

-1.553

.123

الذي اؤمن به

الحزب (التشريعي والمجالس المحلية)
الحصول على وظيفة في المؤسسات التابعة للحزب

1.25203 3.2000

1.32924 2.8085
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ضغط من األقارب

.97315 4.1600

.68417 4.5000

2.155

.033

ضغط من األصدقاء والصديقات

.99699 4.1857

.91549 4.3404

.882

.380

وقوف الحزب بحزم ضد مد اإلسالم السياسي

1.24893 2.5132

1.38914 3.0227

2.045

.043

القسم الرابع :الفائدة ،األولويات والتحديات التي تواجة النساء الحزبيات داخل وخارج الحزب:
للتعرف على الفائدة واألولويات والتحديات التي تواجه النساء تم طرح عدة أسئلة ضمن محاور الفائدة واألولويات
والتحديات ،حيث أظهرت نتائج السؤال المتعلق بالفائدة التي تعود على المبحوثة من عضويتها فى الحزب ،إن جميع العضوات
لديهن إنطباع إيجابي إتجاه أغلب العبارات الواردة بهذا السؤال ،ما عدا كون الحزب يساندهن مالياً حيث أجبن  %21.0فقط
من المبحوثات إنهن موافقات وموافقات بشدة على مساندة الحزب لهن ماليا ،كما وأشارت  %61.3ان الحزب يساندهن
بمحاربتهن مد اإلسالم السياسي.
جدول( :)4المعدالت ( )Meansواإل نحرافات المعيارية ) (SDsإلجابات المبحوثات حول الفائدة التي تعود عليهن من
اإل نضمام للحزب:
العبارة( :ما الفائدة التي تعود عليك من اإل نضمام للحزب)؟

قطاع

الشعور بالرضى ألني من خالل الحزب أعمل لصالح القضية الوطنية

1.7105 1.5106

0.60263 1.6341

يساندني الحزب في دفاعي عن القضايا التي تخص النساء

1.7949 1.4681

1.672

0.68118

الحزب يطور من قدراتي التي أحتاجها بحياتي السياسية

1.8701 1.4255

0.64787 1.7016

الحزب يطور مهاراتي التي أحتاجها في حياتي السياسية

1.8684 1.4667

1.719

0.64619

إنضمامي للحزب يضمن لي حق من حقوقي األساسية في المشاركة

1.859 1.5652

1.75

0.75835

غزة

الضفة

الغربية

Total

SDs

السياسية
اإلنضمام للحزب يساعدني على تحقيق طموحي بالوصول لمراكز صنع

2.1842 1.5319

1.935

0.96054

القرار
الحزب يساندني في محاربتي لإلسالم السياسي

2.3684 2.8298

1.23864 2.5447

الحزب يساندني ماليا

3.8553 3.5106

1.12863 3.7236
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حول أولويات المبحوثات في الحزب أظهرت النتائج أن العضوات الحزبيات لديهن إنطباع إيجابي إتجاه أغلب
العبارات الواردة ،ماعدا عبارة الحصول على وظيفة في المؤسسات التابعة للحزب ،وقد إحتلت أولويات الدفاع عن حقوق المرأة،
والدفاع عن القضايا الوطنية ،ونشر مبادئ وأفكار الحزب مراتب متقدمة.

جدول( :)5المعدالت ( )Meansواإل نحرافات المعيارية ) (SDsإلجابات المبحوثات حول األولوياتهن داخل الحزب
العبارة( :ما أولوياتك داخل الحزب؟)

قطاع غزة
Mean

الضفة

الغربية

mean

Total

Mean

SDs

الدفاع عن القضايا التي تخص المرأة

1.2667

1.3377

.46395 1.3115

الدفاع عن القضايا الوطنية التي تخص الشعب الفلسطيني

1.4348

1.3718

.53726 1.3952

تنمية قدراتي الفكرية من خالل األنشطة التي يقدمها الحزب

1.4255

1.5769

1.52

.57570

نشر مبادئ وأفكار الحزب

1.4681

1.5974

.54560 1.5484

تنمية مهاراتي الحياتية من خالل األنشطة التي يقدمها الحزب

1.5319

1.6883

.66798

ألعضائه

1.629

ألعضائه
محاصرة مد اإلسالم السياسي

2.8222

1.9342

1.24008 2.2645

الوصول الى مراكز صنع القرار داخل الحزب

1.5435

2.2078

.99918 1.9593

الحصول على وظيفة في المؤسسات التابعة للحزب

2.4565

3.1974

2.918

1.32109

وتظهر النتائج أن هناك تباين بين النتائج فيما يخص أولويات محاصرة المد اإلسالم السياسي بين الضفة الغربية
وقطاع غزة.حيث أفادت  %80.3من العضوات بالضفة الغربية بأنهن موافقات وموافقات بشدة على أولوية محاربة اإلسالم
السياسي ،مقابل  %46.7في قطاع غزة (.أنظر/ي الجواب في ص) 58
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الرسم البياني ()1
األولويات  :محاصرة المد السياسي اإلسالمي
44.7%

50.0%
35.5%
26.7%

20.0%

17.8%
2.6%

20.0%

15.6%13.2%

40.0%

30.0%
20.0%

3.9%

10.0%
0.0%

غير موافقة بشدة

غير موافقة

محايد
الضفة الغربية

موافقة

موافقة بشدة

قطاع غزة

للتعرف على التحديات التي تواجه العضوات تم إحتسباب المعدالت واإلنحرافات المعيارية للعبارات الواردة في
المقياس كما هو واضح في الجدول رقم ( ،)6كذلك تم إستخدام إختبار  t- testللتعرف على داللة اإلختالفات بين المعدالت
إن وجدت بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
أظهرت النتائج أن العبارات التي تناولت ما يلي ،الفجوة بين ما يطرحه الحزب نظريا وما يتم ممارسته على أرض الواقع
فيما يخص القضايا المتعلقة بالمرأة ،وصعوبة الوصول لمراكز صنع القرار في الحزب وكذلك ضعف إهتمام الحزب في تمكين
عضوات الحزب سياسياً وفكرياً شكلت أهم التحديات.


 %69.8( %64.2بالضفة الغربية % 56.5،في قطاع غزة) من العضوات يوافقن على وجود فجوة بين النظري
والممارسة فيما يخص القضايا المتعلقة بالمرأة.



 %57.9( %54.8في الضفة الغربية %51.1 ،في قطاع غزة) من العضوات يوافقن على وجود صعوبة بالوصول
لمراكز صنع القرار في الحزب.



 %58.9( %51.8في الضفة الغربية %40.9 ،في قطاع غزة) من العضوات يوافقن على وجود صعوبة في الوصول
لمراكز صنع القرار في الحزب.
كما وتظهر النتائج أيضأ ان هناك فروقات ذات داللة احصائية في  3من أصل  9عبارات متعلقة بأهم التحديات ،حيث

أعطت العضوات من الضفة الغربية إنطباعات ليست إيجابية أكثر من العضوات بغزة ،فيما يخص نظرة الذكور األعضاء لهن
إضافة الى ضعف التواصل بين أعضاء الحزب لعدم إنتظام اإلجتماعات وغياب القضايا النسوية عن أجندة المنظمات التي
ينتمي لها الذكور ،بسبب فصل المنظمات القاعدية على أساس الجنس.
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 50.7%( %43.1في الضفة الغربية % 31.9،في قطاع غزة) من العضوات يوافقن على وجود نظرة دونية لهن من
قبل الرجال.



 %67.1( %51.6بالضفة الغربية %26.6،بقطاع غزة) من العضوات يوافقن على وجود ضعف في التواصل بين
أعضاء الحزب الواحد لعدم إنتظام اإلجتماعات الحزبية.



 %60.5 ( %50.8بالضفة الغربية %35.5 ،لقطاع غزة) من العضوات يوافقن على غياب القضايا النسوية عن أجندة
المنظمات التي ينتمي لها الذكور بسبب فصل المنظمات القاعدية على أساس الجنس

جدول( :)6المعدالت ( )Meansواإل نحرافات المعيارية ) (SDsإلجابات المبحوثات حول التحديات داخل الحزب

قطاع غزة
التحديات التي تواجهك

Mean

Std.

Deviation

الضفة الغربية
Mean

t-test

p

Std.

Deviation

صعوبة الوصول لمراكز صنع القرار بالحزب

1.41389 2.8511

1.08345 2.6974

.638

النظرة الدونية للمراة من قبل الذكور األعضاء

1.37777 3.4043

1.04027 2.8400

.018 2.410

ضعف إهتمام الحزب في تمكين عضوات الحزب سياسيا

1.35055 3.1136

1.04721 2.7123

.095 1.689

ضعف إهتمام الحزب في تمكين عضوات الحزب فكريا

1.33713 3.1087

1.08520 2.7733

.155 1.436

تغييب الحزب للمرأة التي تمثله في اإلجتماعات واللقاءات

1.44078 3.4565

1.01467 3.2533

.405

.838

.525

والمؤتمرات
ضعف التواصل بين أعضاء الحزب الواحد لعدم إنتظام

1.11916 3.5556

1.10080 2.4605

.000 5.256

1.16106 2.6579

.003 3.004

اإلجتماعات الحزبية
غياب القضايا النسوية عن أجندة المنظمات التي ينتمي
لها الذكور بسبب فصل المنظمات القاعدية على أساس

1.35102 3.3556

الجنس
الفجوة بين النظري والممارسة فيما يخص القضايا المتعلقة

1.26815 2.7609

1.03619 2.4211

.129 1.534

بالمرأة
تساوق الحزب مع األفكار والممارسات التي يعمل اإلسالم

1.17403 3.2766

1.11837 3.2603

.077

.939

السياسي على نشرها
أما بخصوص رأي المبحوثات فيما يتعلق بتساوق الحزب مع األفكار والممارسات التي يعمل بها اإلسالم السياسي فقد
وافقت على ذلك  %30.8من العضوات بالضفة وغزة ،مقابل  %17.5جاوبن بمحايد و %51.7غير موافقات.
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وهنا يالحظ أن هناك فجوة ذات داللة إحصائية حول عبارة تساوق الحزب مع األفكار والممارسات التي يعمل اإلسالم السياسي
على نشرها بين المبحوثات في كل من الضفة وغزة ،وكذلك من الملفت أن نسبة الموافقات على العبارة لم تتجاوز ،%30.8
ويبدو أن النسبة األكبر من المبحوثات ال يوافقن على عبارة أن الحزب يتساوق مع أفكار وممارسة اإلسالم السياسي ،رغم ان
في الدراسة الكيفية تظهر عكس ذلك حيث الغالبية ممن تمت مقابلتهم/هن أكدوا وأكدن على وجود تساوق وأعطوا/أعطين أمثلة
على ذلك.
الرسم البياني()2
تساوق الحزب مع األفكار والممارسات التي يعمل اإلسالم السياسي على نشرها
43.8%
34.0%

50.0%
40.0%
21.3%
15.1%

14.9%
9.6%

23.4%26.0%

30.0%
20.0%
6.4% 5.5%

10.0%
0.0%

غير موافقة بشدة

غير موافقة

محايد
الضفة الغربية

موافقة

موافقة بشدة

قطاع غزة

فيما يتعلق بنظرة المجتمع إلى العضوات ظهرت نتائج الفتة حيث تعتقد غالبية النساء  %88.2أن المجتمع ينظر
لهن بإحترام ،مع ذلك أفادت  %34.2من النساء بأنهن يحاصرن من قبل مجتمعاتهن بسبب نشاطهن الحزبي %26.7 ،يتم
التحريض عليهن من قبل أفراد ،و %26.3يضطرن الى لبس الحجاب لممارسة نشاطهن الحزبي ،أما بخصوص المجاهرة
بأفكارهن اليسارية أفادت  %72.3أنهن ال يستطعن فعل ذلك.
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جدول(:) 7التوزيع النسبي(  )Frequenciesو المعدالت(  )Meansواإل نحرافات المعيارية ( (SDsإلجابات المبحوثات حول نظرة
المجتمع لهن.
أما بخصوص ما هو المطلوب من الحزب لتمكين النساء العضوات به أظهرت النتائج أن ( )1رفع قدرات النساء
سياسياً ( )2رفع قدرات النساء القيادية و( )3رفع قدرات النساء فكرياً شكلت المحاور األهم لما هو مطلوب من الحزب.
كما وتظهر النتائج أيضا أن هناك فروقات ذات داللة إحصائية في  5من أصل  15عبارة ،حيث أعطت العضوات من
الضفة الغربية إنطباعات إيجابية أكثر من العضوات في غزة فيما يلي:


 %100( %92.6في الضفة الغربية % 80 ،في قطاع غزة) من العضوات يوافقن على وجوب إنتداب النساء في إتخاذ
القرار في كافة المستويات.



 %97.4( % 88.4في الضفة الغربية %73.4 ،في قطاع غزة) من العضوات يوافقن على وجوب إعتبار النضال ضد
اإلحتالل والنضال ضد ثقافة المجتمع المميزة ضد النساء وجهان لعملة واحدة.



 %84.9( %77.3في الضفة الغربية %65.2 ،في قطاع غزة) من العضوات يوافقن على وجوب توقف الحزب عن
التساوق مع الثقافة المجتمعية التي تكرس الدور اإلنجابي للمرأة وتستبعد أدوارها األخرى.

موافقة

العبارة

بشدة

 1ينظر لي المجتمع باحترام.

موافقة

محايد

غير

موافقة

2.4% 8.8% 52.8% 36.0%

غير موافقة

بشدة

Mean

SDS

0.0%

.70555 1.7760

 2بسبب نشاطي الحزبي أحاصر من قبل المجتمع.

5.7%

47.2% 5.7% 28.5%

13.0%

1.18506 3.3333

 3يتم التحريض علي من قبل أفراد المجتمع.

7.3%

50.8% 8.9% 19.4%

13.7%

1.16383 3.4435

 4أضطر للبس الحجاب حتى أتمكن من ممارسة نشاطي الحزبي

6.5%

45.5% 7.3% 13.8%

26.8%

1.18944 3.7236

في المجتمع.

 5أستطيع المجاهرة بأفكاري اليسارية في المجتمع.


6.5%

45.5% 7.3% 13.8%

26.8%

.98480 2.1157

 %48.1( %43.5في الضفة الغربية %36.2 ،في قطاع غزة) من العضوات يوافقن على وجوب تصدي الحزب بحزم
لإلسالم السياسي الذي يعيق من مشاركة المرأة في الحياة العامة.

56

في المقابل أعطت العضوات في غزة إنطباعات إيجابية أكثر من العضوات في الضفة الغربية فيما يلي:


 %100( %68.8بالضفة الغربية % 80 ،بقطاع غزة) من العضوات يوافقن على وجوب إقرار كوتا نسوية لشغل النساء
لمواقع صنع القرار داخل الحزب.

جدول( :)8المعدالت ) ) Meansواإل نحرافات المعيارية () SDsإلجابات المبحوثات حول ما المطلوب من الحزب

العبارة ( ما هو المطلوب من الحزب)

قطاع غزة
Mean

رفع قدرات النساء سياسياً

pColumn7 t-test

الضفة الغربية
Std.

Deviation

Mean2

Std.

Deviation

1.08681 1.5870

1.4545

.50119

.778

.440

رفع قدرات النساء القيادية

1.19163 1.5957

1.4868

.50315

.595

.554

رفع قدرات النساء فكرياً

1.13558 1.5957

1.4868

.52898

.617

.539

1.14462 1.6087

1.5195

.50290

.501

.619

تقديم المساندة للنساء العضوات للوصول الى مواقع
صنع القرار في الحياة العامة

إشراك النساء في إتخاذ القرار في كافة المستويات

1.23261 1.7609

1.4868

.55362

1.423

.160

إعتبار القضأيا التي تخص النساء قضأيا أساسية

1.23261 1.7609

1.4935

.57636

1.384

.172

جوهرية على الحزب تبنيها وعكسها في برامجه

وأنشطته

تقديم الدعم المادي لألطر النسوية لتستطيع تنفيذ

1.20605 1.6667

1.5526

.57491

.595

.554

البرامج واألنشطة التي يتعمل على تمكين النساء
العضوات إقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وفكريا
تفريغ النساء للعمل السياسي بالقدر الذي يتم به

1.25898 1.7174

1.5526

.55123

.840

.404

تفريغ األعضاء الرجال
إعالن الحزب عن مواقفه الداعمة والمساندة للمرأة

1.30384 1.7333

1.5714

.65752

.777

.440

إنتداب النساء في إتخاذ القرار في كافة المستويات

1.36219 1.9111

1.4805

.50290

2.041

.046

بشكل علني وواضح
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إعتبار النضال ضد اإلحتالل والنضال ضد ثقافة

1.15776 1.9778

1.5921

.69623

2.028

.047

1.506

.137

المجتمع المميزة ضد النساء وجهان لعملة واحدة
محاربة الحزب إلنتشار الفكر اإلقصائي الذي إنتشر

1.16048 1.9545

1.6623

.73646

في المجتمع الفلسطيني والذي كان له أثر سلبي

على مشاركة النساء السياسية

إقرار كوتا نسوية لشغل النساء لمواقع صنع القرار

1.14410 1.6809

2.2105

1.06227

-2.609

.010

2.811

.006

2.142

.036

داخل الحزب
تصدي الحزب بحزم لإلسالم السياسي الذي يعيق

1.53045 2.5106

1.8182

.91374

من مشاركة المرأة في الحياة العامة
توقف الحزب عن التساوق مع الثقافة المجتمعية

1.54420 2.4348

1.8904

.96554

التي تكرس الدور اإلنجابي للمرأة وتستبعد أدوارها

األخرى

جدول(:)9التوزيع النسبي(  )Frequenciesو المعدالت(  )Meansواإل نحرافات المعيارية ( (SDsإلجابات المبحوثات
حول ما المهارات والمعارف والتوجهات التي تحتاجها عضوات الحزب.
موافقة

موافقة

بشدة

محايد

غير

موافقة

غير

موافقة

Mean

Std.

Deviation

بشدة
مهارات اإلتصال والتواصل

48.8%

45.5%

.8%

3.3%

1.7%

1.6311

.80495

مهارات فن الخطابة والكتابة

52.0%

43.2%

2.4%

.8%

1.6%

1.5635

.73208

إدارة الحمالت االنتخابية

50.8%

44.4%

1.6%

2.4%

.8%

1.5760

.72138

إدراة حمالت المناصرة

56.9%

38.2%

2.4%

2.4%

0.0%

1.5000

.66870

دورات في مجال تعزيز الثقافة

51.6%

43.5%

2.4%

1.6%

.8%

1.5600

.70023

القانونية
توكيد الذات لتعزيز المهارات القيادية

58.5%

38.2%

.8%

2.4%

1.4677 100.0%

.64311

دورات في كيفية التعامل مع وسائل

57.3%

38.7%

.8%

2.4%

1.5040

.71419

.8%

اإلعالم
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وافقت أغلبية العضوات على قائمة المهارات والمعارف بنسبة تجاوزت  ،%90فيما بدا مالحظاً أن توكيد الذات
لتعزيز المهارات القيادية هو األكثر حاجةً ،ومهارات اإلتصال والتواصل حلت بالمرتبة ااإلخيرة.

القسم السادس :موقف العضوات إتجاه عدد من القضايا والمد السياسي اإلاسالمي.

مشاركة المبحوثة في صناعة واتخاذ القرار داخل الحزب:
أظهرت النتائج أن العضوات الحزبيات في غزة يوافقن بقدرتهن على إستالم منصب األمين العام وأكدن أن الحزب
يملي عليهن ما يقمن به من أنشطة أكثر من نظيراتهن في الضفة الغربية.


 %21.9( %30.8في الضفة الغربية % 44.7،في قطاع غزة) من العضوات يوافقن على أنهن يستطعن إستالم
منصب األمين العام.



 %38.4( %29.6في الضفة الغربية %14.9،في قطاع غزة) من العضوات يوافقن علن أنهن لسن بصانعات قرار
داخل الحزب.



 %33.8 ( %33.1في الضفة الغربية %31.9 ،في قطاع غزة) من العضوات يوافقن على أن الحزب يعتقد أن
األعضاء الرجال اكثر قدرة على قيادة الحزب من النساء العضوات.



 %19.5 ( %26.6في الضفة الغربية %38.5 ،في قطاع غزة) من العضوات يوافقن على أن الحزب يملي عليهن ما
يقمن به من أنشطة لصالحه.
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جدول( :)10المعدالت ( )Meansواإل نحرافات المعيارية ) (SDsإلجابات المبحوثات حول مشاركة المبحوثة في صناعة
واتخاذ القرار داخل الحزب.
العبارة

قطاع غزة
Mean

الضفة الغربية
Std.

Deviation

Mean

Std.

Deviation

أمتلك الخبرة والمهارة إلستلم منصب األمين العام 2.6596

1.06886

.88601 3.2740

أنا لست بصانعة قرار داخل الحزب

3.8085

1.07619

1.20224 3.2179

أنا لست بمتخذة قرار داخل الحزب

3.7333

1.13618

1.22516 3.1948

يعتقد الحزب ان األعضاء الرجال ـأكثر قدرة

3.5319

1.44239

1.15923 3.1558

على قيادة الحزب من النساء العضوات
3.2979

الحزب يملي علي ما أقوم به من أنشطة

1.36597

.88099 3.5584

لصالحه

52.8%

12.0%
20.0%
14.6%

49.6%

15.1%

50.0%

8.3%

120.0%

32.0%

100.0%

40.5%

80.0%

60.0%

 0.04 22.4% 8.8%الحزب يملي علي ما أقوم به من أنشطة لصالحه
 8.8% 24.0%يعتقد الحزب ان األعضاء الرجال اكثر قدرة علة قيادة الحزب من…
15.2%
 7.3% 24.4% 4.1%انا لست بمتخذة قرار داخل الحزب
 6.3% 23.0% 5.6%انا لست بصانعة قرار داخلة الحزب
 0.9% 22.3%امتلك الخبرة والمهارة الستلم منصب األمين العام
27.3%

40.0%

غير موافقة بشدة

20.0%
غير موافقة

0.0%
محايد

موافقة

موافقة بشدة

الرسم البياني( )3التالي يوضح نسب إجابات المبحوث على خمس عبارات لخصت مواقف النساء من صناعة واتخاذ القرار.
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موقف المبحوثة من تأثير مد اإلسالم السياسي وتراجع الفكر االيدلوجي لألحزاب.
لدراسة موقف المبحوثات من تأثير مد اإلسالم السياسي تم إحتسباب المعدالت واإلنحرافات المعيارية للعبارات الواردة
في المقياس كما هو واضح بالجدول رقم ( ،)12كذلك تم إستخدام إختبار  t- testللتعرف على داللة اإلختالفات بين
المعدالت إن وجدت بين الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
حول موقف المبحوثة من تأثير المد األسالم السياسي على مشاركتها السياسية:
تظهر النتائج أن هناك فروقات ذات داللة إحصائية في  2من أصل  4عبارات ،حيث أعطت العضوات من الضفة
الغربية إنطباعات إيجابية أكثر من نظيراتهن بغزة ،فيما يخص إنتشار الفكر اإلسالمي المتزمت في المجتمع واعاقته
لمشاركتهن السياسية بالحيز العام ،ونجاح التيار الديني اإلسالمي على نشر أفكار وثقافة تحصر دور المرأة بالدو اإلنجابي
فقط ،بمعنى تعتقد العضوات في الضفة الغربية أن ذلك ترك تأثي أر اكثر من العضوات في غزة.
أما بخصوص موقف المبحوثة حيال التراجع الفكري واأليدولوجي لألحزاب:
تظهر النتائج ان هناك فروقات ذات داللة إحصائية في  4من أصل  4عبارات ،حيث أعطت العضوات من الضفة
الغربية إنطباعات إيجابية أكثر من نظيراتهن بغزة ،بمعنى هناك إعتقاد بتراجع األحزاب فكرياً لدى العضوات الحزبيات في
الضفة الغربية أكثر من نظيراتهن في غزة.
جدول( : )11المعدالت ( )Meansواإل نحرافات المعيارية ) (SDsإلجابات المبحوثات حول تأثير المد اإلسالم السياسي
وتراجع الفكر األيدلوجي لألحزاب.

الضفة الغربية

قطاع غزة
Std. Mean

Deviati

العبارة
موقف المبحوثة من
تأثير مد األسالم
السياسي على

مشاركتها السياسية

Mean

Std.

Deviation

on

إنتشار الفكر اإلسالمي المتزمت في

3.21

1.1597

2.421

المجتمع يعيق من مشاركتي السياسية

28

6

1

1.09864

t-test

p

3.802

.000

في الحيز العام
إنتشار اإلسالم السياسي حد من قدرتي
على اإلنتشار بين صفوف النساء

2.95

74

1.3666
4

2.657
9

1.18381

1.285

.201
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غياب التثقيف الفكري ألعضاء الحزب

2.40

1.3295

2.052

نساء ورجال لعقود من الزمن خلق

43

9

6

1.06951

1.532

.129

فراغا ثقافيا و فكريا في المجتمع
الفلسطيني
نجح التيار الديني اإلسالمي على نشر
أفكار وثقافة تحصر دور المرأة بالدور

2.80

85

1.3931
2

2.144
7

1.10398

2.772

.007

اإلنجابي فقط
التراجع األيدلوجي للحزب ترك أث ار

2.89

1.0881

2.150

سلبيا على مواقف الحزب حيال قضأيا

36

6

7

.95265

3.830

.000

المرأة
موقف المبحوثة
حيال التراجع

الفكري واأليدولوجي

لألحزاب

الحزب يتساوق مع القيم التي تكرس

دونية المرأة

3.89

36

1.0679
9

3.263
9

.90372

3.456

.001

عضوات الحزب ال يستطعن الدفاع

3.89

.98321

3.364

1.05434

2.803

.006

الحزب يتساهل مع األعضاء

3.25

1.2932

2.613

1.07670

2.842

والعضوات الذين /اللواتي ال يلتزمون

53

6

3

.006

عن معتقداتهن

36

9

بالفكر العلمي االشتراكي

ملخص بالنسب المئوية لتباين اإلجابات :
%54.8من العضوات الحزبيات موافقات على أن إنتشار فكر اإلسالم السياسي يعيق من مشاركتهن السياسية بالحيز
العام % 66،من العدد الكلي في الضفة الضفة %38 ،من العدد الكلي في غزة.
 %54.8من العضوات الحزبيات موافقات على أن إنتشار اإلسالم السياسي حد من قدرتهن على اإلنتشار بين
صفوف النساء %57 ،ضفة %51 ،غزة.
 %75.8من العضوات الحزبيات موافقات على أن غياب التثقيف الفكري ألعضاء الحزب نساءاً ورجاالً لعقود من
الزمن خلق فراغا ثقافيا وفكريا في المجتمع الفلسطيني %78،ضفة %72 ،غزة.
 %68.5من العضوات الحزبيات موافقات على أن التيار الديني اإلسالمي نجح بنشر أفكار وثقافة تحصر دور المرأة
بالدور اإلنجابي فقط %75 ،ضفة %57 ،غزة.
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 %62.8من العضوات الحزبيات موافقات على أن التراجع األيديولوجي للحزب ترك أث ار سلبيا على مواقف الحزب
حيال قضايا المرأة %74 ،الضفة  %47غزة.
 %20من العضوات الحزبيات موافقات على أن الحزب يتساوق مع القيم التي تكرس دونية المرأة ،في الضفة الغربية
 %24موافقات %15 ،غزة.
 %46.3من العضوات الحزبيات موافقات على أن حزب يتساهل مع األعضاء والعضوات الذين ال يلتزمون بالفكر
العلمي اإلشتراكي %52 ،الضفة  %38غزة.
أن وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين مواقف المبحوثات في الضفة والقدس من جهة وغزة من جهة أخرى،
في موضوع مدي تأثير اإلسالم السياسي على المشاركة السياسية للمبحوثات وكذلك على مواقفهن حيال التراجع الفكري
واأليدولوجي لألحزاب ،أثار أسئلة لدي فريق البحث ،الذي أعاد التواصل مع بعض المبحوثات للسؤال حول الموضوع
وكذلك مع بعض المختصين/ات ،وقد جاءت معظم اإلجابات في اإلطار التالي ،أن غالبية النساء العضوات في األحزاب
اليسارية في غزة منسجمات مع واقعهن اإلجتماعي ومتقبالت لقوانين وأعراف المنظومة اإلجتماعية في مجتمعتهن القائمة
على تفضيل الرجال على النساء ،وما يتبع ذلك من ممارسات وحقوق للرجال ال تتمتع بها النساء ،لذلك لم تعتبر النساء
الحزبيات في غزة بأن اإلسالم السياسي يشكل خط ار أومنافسا ،أومعيقا لمشاركتهن السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية ،لذا
جاءت إجابات المبحوثات منسجمه مع قناعتهن اإلجتماعية والدينية وواقعهن وتقبلهن له ،وهذه المعطيات تفسر ندرة
األصوات النسائية في غزة التي تطالب بالمساواة والعدالة ،كالحق بإختيار الزوج ،أو طلب الطالق أو الحق بإختيار نمط
الحياة واللباس ،وحرية حركة...الخ ،بينما في الضفة الغربية والقدس بدت الحزبيات أقل إنسجاما مع واقعهن ولديهن الرغبة
في التغيير ،والتصدي والوقوف في وجه توسع وانتشار اإلسالم السياسي ،كذلك المطالبة بسن القوانين والتشريعات التي
تنصف المرأة ،وهذا ما يفسر الفروقات ذات الداللة اإلحصائية بين الضفة والقدس وغزة في الرسومات البيانية أدناه:
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موقف المبحوثة من عزوف الشابات عن األلتحاق باألحزاب اليسارية:
لقد أفادت المبحوثات بأن ( )1إبتعاد الشابات عن العمل التطوعي لصالح المأجور ( )2تراجع اإلستعداد النضالي في
المجتمع الفلسطيني بعد إتفاقيات أوسلو ( )3بحث الشابات عن اإلنتفاع المادي من خالل إنتمائهن لألحزاب التي تقدم
المعونات شكلت أسبابا أساسية لعزوف الشابات عن اإللتحاق باألحزاب اليسارية.
كما تظهر النتائج أن هناك فروقات ذات داللة إحصائية في  3من أصل  10عبارات ،حيث أعطت العضوات من الضفة
الغربية إنطباعات إيجابية أكثر من نظيراتهن في غزة إجاه أسباب الخوف من التحريض و الخوف من اإلحتالل و الخوف من
السلطة ،بمعنى أنهن موافقات على تلك األسباب أكثر من العضوات في غزة.


 %73.7( %64.8في الضفة الغربية % 50.0،في قطاع غزة) من العضوات يوافقن على ت ارجع مشاركة الشابات
في العمل السياسي خوفا من التحريض ضدهن.



 %61.5( %24.6في الضفة الغربية %10.9،في قطاع غزة) من العضوات يوافقن على عزوف الشابات عن
اإلنضمام لألحزاب السياسية اليسارية خوفا من بطش اإلحتالل.



 %61.3( % 47.9في الصفة الغربية %26.1 ،في قطاع غزة) من العضوات يوافقن على عزوف الشابات عن
اإلنضمام لألحزاب اليسارية خوفا من بطش السلطة المحلية.

جدول(:)12التوزيع النسبي(  )Frequenciesو المعدالت(  )Meansواإل نحرافات المعيارية ( (SDsإلجابات المبحوثات

حول أسباب عزوف الشابات عن االلتحاق باألحزاب اليسارية.
Total

العبارة
موافقة

موافقة

بشدة
lاألحزاب السياسية

42.3% 21.1%

محايد

قطاع غزة
غير

غير

موافقة
26.0% 4.9%

Mean

Std.

الضفة الغربية t_test
Mean

Std.

موافقة

Deviation

Deviation

2.6170 5.7%

2.4737 1.37609

1.16016

بشدة

p

.553 .595

اإلسالمية تعتبر منافسا
قويا إلستقطاب
الشابات
ضعف تبني الحزب

اليساري للقضايا

48.8% 20.8%

24.0% 2.4%

2.6383 4.0%

2.2821 1.20552

.102 1.648 1.14979

اإلجتماعية حد من
قدرته على التوسع في
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صفوف الشابات
إبتعاد الشابات عن

55.3% 25.2%

13.8% 4.9%

2.0213 .8%

2.1447 .98884

.491 -.690 .94804

العمل التطوعي لصالح

المأجور

برامج الحزب غير

42.3% 13.0% 29.3% 9.8%

3.1702 5.7%

2.9737 1.22153

1.11921

.363 .914

جاذبة للشابات
ضعف ثقة النساء

55.7% 17.2%

17.2% 4.9%

2.5106 4.9%

2.2800 1.23134

.286 1.074 1.02086

باألحزاب السياسية
تراجع اإلستعداد

45.2% 28.2%

21.0% 5.6%

2.1702 0.0%

2.2078 1.08986

.851 -.189 1.06793

النضالي في المجتمع

الفلسطيني بعد اتفاقيات
أوسلو
بحث الشابات عن

47.9% 21.5%

19.8% 6.6%

2.2766 4.1%

2.4324 1.26323

.469 -.726 1.07373

اإلنتفاع المادي من
خالل إنتمائهن

لألحزاب التي تقدم

المعونات
تراجع مشاركة الشابات

51.6% 13.1%

25.4% 3.3%

2.9130 6.6%

2.4211 1.22612

في العمل السياسي

.030 2.209 1.13447

خوفا من التحريض
ضدهن

عزوف الشابات عن

32.0% 10.7%

41.0% 7.4%

3.8261 9.0%

2.5921 .92627

اإلنضمام لألحزاب

.000 6.449 1.16822

السياسية اليسارية خوفا
من بطش اإلحتالل
عزوف الشابات عن

اإلنضمام لألحزاب

39.7% 8.3%

38.0% 8.3%

3.5000 5.8%

2.5867 1.11056

.000 4.534 1.05386

اليسارية خوفا من
بطش السلطة المحلية
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توجه العضوات إلرتداء الحجاب:
الجدول ()13
بلغت نسبة العضوات المبحوثات
المردتديات للحجاب

قطاع غزة

الضفة الغربية

المجموع

عدد العضوات المرتديات
للحجاب

46

47

93

المجموع الكلي للمبحوثات

48

78

126

النسبة%

95.8%

60.3%

73.8%

 %95.8(% 73.8في قطاع غزة %60.3،في الضفة الغربية)

كما أفادت غالبية العضوات المرتديات للحجاب إن إرتداء الحجاب بسبب القناعات الدينية يليها العادات والتقاليد هي
التي دفعتهم الى إرتداء الحجاب %83.أجبن بموافقات على أن إرتداء الحجاب بسبب قناعتهن الدينية
الرسم البياني ()5

أرتدي الحجاب بسبب قناعاتي
الدينية
4%
13%

52%

غير موافقة بشدة

غير موافقة

31%

موافقة

موافقة بشدة
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 :5.0الفصل الخامس :
 :5.1مالحظات فريق العمل:
لقد ارتأى فريق العمل بإضافة مالحظاته على بعض القضايا التي أستنتجها من خالل المقابالت التي أجراها أو من خالل
تحليله لإلستبانة:
 -1الحظ فريق العمل وجود تباين بين إجابات القيادات التي تمت مقابلتهم/هن وبين النساء الحزبيات اللواتي يحتلن
المواقع الوسطي أو الدنيا في هيكلية أحزابهن ،بحيث عمل غالبية القياديين/ات على تحسين وتجميل صورة

أحزابهم/هن ،وخير مثال على ذلك ،عند الحديث عن أسباب إنحسار األحزاب اليسارية وعزوف الجيل الشاب وبالذات
الشابات عن اإللتحاق بها ،تمحورت أجوبة القياديين والقياديات بأن مشكلة األحزاب وعدم قدرتها على اإلنتشار
والتوسع بشكل عام وبصفوف النساء بشكل خاص هو بسب تراخي األعضاء والعضوات في موضوع التوسع ،وأن
القيادة مشرعة أبوابها لعمل الجيل الشاب ،إال أنهم/أنهن ال يرغبوا/يرغبن بالعمل السياسي المنظم ،ويفضلوا /يفضلن
العمل عبر وسائل التواصل اإلجتماعي والجلوس في المقاهي ،بينما غالبية المبحوثات ،أظهرن انزعاجهن من

القيادات ،بسبب فرض الرقابة والوصية عليهن ،وكذلك عدم إفساح المجال لهن للعمل واإلبداع وصناعة واتخاذ القرار
المستقل.
 -2الحظ فريق العمل عتب الحزبيات على أحزابهن لعدم التصدي إلنتشار وتوسع اإلسالم السياسي ،وكذلك لعدم إتخاذ
األحزاب مواقف معلنة وواضحة من إنتشار الفساد والمحسوبية في مؤسسات السلطة.

 -3كما لوحظ عدم رضى غالبية المبحوثات من بعض قادة أحزابهن ،حيث تم وصف بعضهم/هن بالمنتفعين/ات من
السلطة ،مما حد من قدرتهم/هن على إتخاذ الق اررات الحاسمة والمنحازة للطبقات الفقيرة والمهمشة ،خوفا من فقدان
إمتيازاتهم.

 -4وقد لوحظ غضب الحزبيات من عدم ندية أحزابهن لحركتي فتح وحماس وقيامها بدور الوسيط بينهما ،وعدم إتخاذهم
مواقف جريئة إزاء إف ارزات أوسلو من البطالة والفقر والفساد والتنسيق األمني.
 -5الحظ فريق العمل عند إجراء المقابالت مع القيادات أن هناك بعض األسئلة ال جواب لديهم/هن عليها ،مثل ،ما هي
خططكم إلستراتيجية للنهوض بواقع اليسار؟ أو ما هو العائق أمام توحيد قوى اليسار؟ أو ما اإلجراءات التي أنتم
بصددها للحد من إنتشار وتوسع اإلسالم السياسي؟ مما ترك إنطباعا لدي فريق العمل أن كل ما يهم األحزاب حاليا

هو الحفاظ على وجودها بواقعها الحالي.

 -6كما الحظ فريق العمل بأن األحزاب اليسارية تتجنب الخوض في موضوع الدين وتدين أعضائها وعضواتها ،رغم
إدراكها بأن الديانات االرضية منها والسماوية جاءت ضمن سياق تاريخي كتعبير عن ظهور المجتمع الطبقي ،الذي
تناهضه وتحاربه األحزاب اليسارية وتعتبر نفسها ممثلة لطبقة العمال والفالحين والمدافعة عن الفقراء والمهمشين ،كما

وأن برامجها السياسية تنادي بإقامة مجتمع خال من الطبقات واإلستغالل الطبقي ،إال أنه عند طرح أسئلة فريق العمل
حول موضوع تدين أعضاء وعضوات األحزاب اليسارية ،وممارستهم/هن لقيم وسلوك ال تتالئم مع الفكر اإلشتراكي
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العلمي ،مثل ذهابهم للعمرة او الحج ،إرتيادهم/هن للمساجد للصالة ،الفصل بين الذكور واإلناث بكل مناسباتهم/هن،
او رفضهم /هن المصافحة ،إرتداء النساء الحجاب والجلباب ،وتكريس عدم المساواة بين النساء والرجال...الخ ،كان
الجواب دائما هذه أمور شخصية ال تتعارض مع عضوية األعضاء والعضوات في الحزب ،رغم إننا كأحزاب ال نحبذ

ذلك.

 :5.2توصيات لألحزاب اليسارية :
التوصيات واإلقتراحات التي برزت أثناء المقابالت الفردية والمجموعات البؤرية التي أجراها فريق العمل ،وكذلك ما تم إستنتاجه
من تحليل نتائج اإلستبيانة ،فيما يلي جملة من التوصيات والمعالجات على مستويات مختلفة:
أ -على صعيد موقف األحزاب من مختلف القضايا اإلجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية:


على األحزاب إجراء مراجعة شاملة لعملها خالل العقدين الماضيين ووضع البرامج والسياسات القادرة على النهوض



ضرورة تبني األحزاب مواقف سياسية و إقتصادية واجتماعية واضحة إتجاه سياسات السلطة واألحزاب الدينية واليمينة

بواقع الحزب والذي حتما سوف ينعكس إيجابا على واقع النساء داخل صفوفه.

والنيوليب ارلية من خصخصة القطاع العام ،وزيادة التفاوت الطبقي من خالل منح اإلمتيازات واإلعفاءات للطبقات
والفئات الغنية وحرمان الفئات والطبقات الفقيرة من الدعم ،وكذلك محاربة سياسة اإلفقار واإلغراق بالقروض والمديونية
والعمل على إستبدالها بسياسات تعزز القطاع العام وتحسن جودة خدماته وتحد من الفوارق الطبقية ،وصوالً لتطبيق
النظام اإلقتصادي اإلجتماعي اإلشتراكي.



ضرورة إلتزام األحزاب بممارسة التطبيق العملى لما هو نظري ومقر في أنظمتها الداخلية وبرامجها السياسية ،وخاصة
في موضوع إحالل المساواة والعدالة بين أعضاء الحزب نساءاً ورجاالً.



ضرورة عمل األحزاب على إعادة إنتاج قيم العمل التطوعي والتضامن والتكافل والعمل الجماعي واإلبتعاد عن ثقافة



ضرورة دمج المنظمات الخاصة بالنساء مع المنظمات الخاصة بالرجال حتى يتعرف كل منهما على إحتياجات

اإلستهالك والفردانية.

واهتمامات األخر ،كما أنها فرصة لتعرف الشباب على القضايا اإلجتماعية التي تعاني منها النساء ،وتعبيئتهم للدفاع
عن هذه القضايا.



إعادة اإلعتبار للفكر اإلشتراكي ،واقران الجانب النظري بالممارسة العملية ،وضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة ،ومحاسبة
كل من يمارس ممارسات ال تنم عن الفكر الذي يتبناه الحزب والخاص بموضوع التمييز ضد النساء.



ضرورة محاربة كل المظاهر والقيم التقليدية التي تكرس دونية المرأة وتحصر دور المرأة بالدور اإلنجابي فقط داخل
المجتمع.



ضرورة أن يكون للحزب موقف واضح وصارم من الفساد والمحسوبية داخل مؤسسات السلطة وداخل المجتمع بشكل
عام بما في ذلك الحزب نفسه والمؤسسات التابعة له.
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العمل على نشر مبادئ وأفكار وبرامج األحزاب اليسارية وخاصة ما يخص النساء بكل الطرق والسبل ،حتى تتمكن
النساء في أماكن تواجدهن المختلفة من اإلطالع عليها.



ضرورة إهتمام األحزاب اليسارية بوسائل اإلعالم وانشاء إذاعات محلية وصفحات إلكترونية خاصة بها وذلك للترويج



العمل على تعزيز الثقة بين األحزاب السياسية وامتداداتها الجماهيرية وخاصة النسائية وجمهور النساء ،وذلك بتبني

للفكر اإلشتراكي العلمي ،ولطرح هموم المجتمع الفلسطيني.

األحزاب وأطرها قضايا تمس حياة النساء ،وخاصة القضايا الحقوقية واإلقتصادية واإلجتماعية.


إنشاء شبكة للعمل المشترك بين األحزاب اليسارية واألطر النسوية ومؤسسات المجتمع المحلي المختلفة المهتمة بنشر
المساواة والعدالة في المجتمع الفلسطيني والعمل على تطبيق اإلتفاقيات الدولية بشان الحقوق السياسية واإلجتماعية

واإلقتصادية للمرأة ،ومساواتها بالرجل في كافة مناحي الحياة ،وذلك عبر تنفيذ حمالت مناصرة تساهم في تكوين رأي
عام حول أهمية مشاركة المرأة السياسية وكذلك الضغط على صانعي القرار إلتخاذ الق اررات واإلجراءات لتحقيق
المساواة العدالة اإلجتماعية.
ب -التوصيات لتمكين العضوات الحزبيات سياسيا واجتماعيا وفكريا واعالميا:


رفع الوعي السياسي واإلجتماعي والفكري لعضوات األحزاب ،وذلك عبر إنتظامهن باإلجتماعات واللقاءات الحزبية
األسبوعية ،وتزويدهن بالنشرات والبيانات والتعاميم الصادرة عن الحزب ،وكذلك عقد الدورات التثقيفية بمختلف
المواضيع مع التركيز على المواضيع الفكرية.



ضرورة تبني األحزاب سياسة تشجيع النساء وخاصة الشابات للترشح الى مواقع صنع القرار داخل الحزب.



رفع مهارات وقدرات النساء الحزبيات في العمل المجتمعي ،بما في ذلك فن الخطابة والكتابة و التعامل مع وسائل
اإلعالم وطرق وأساليب اإلستقطاب وتيسير أللقاءات وورش العمل واكسابهن المعرفة في تحديد اإلحتياجات بالمشاركة
كي يتمكن من وضع البرامج واألنشطة التي تلبي إحتياج النساء والشابات ،ورفع قدراتهن بوضع الخطط وتنفيذ

حمالت التعبئة والدعم ،وكتابة التقرير وكذلك القدرة على تشخيص العقبات والمشاكل ووضع الحلول ،إضافة الى
تمكينهن من تطويع وسائل التواصل اإلجتماعي لنشر أفكار ومبادئ الحزب.


تقديم الدعم والمساندة المالية واللوجستية لألطر النسوية والنقابات واتحادات الطلبة في المدارس والجامعات بشكل
منتظم ضمن مخطط واضح للتطوير.

ت -توصيات للحد من إنتشار اإلسالم السياسي:


ضرورة تبني األحزاب اليسارية خطابا سياسيا ،إجتماعيا ،ديمقراطيا،علمانيا واضحا ضد أسلمة المجتمع الفلسطيني،

واعتبار الحد من إنتشار الفكر األصولي السلفي مهمة جميع األحزاب اليسارية كجزء من التناقض الموجود في
المجتمع الفلسطيني.
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ضرورة خوض األحزاب اليسارية معركة التنوير لكل الممارسات الرجعية التي يرويج لها اإلسالم السياسي ،والعمل
على إحياء الفكر اإلشتراكي القائم على العلم في المجتمع الفلسطيني.



ضرورة إهتمام األحزاب اليسارية بموضوع التعليم كونه أحد أهم روافد التنشئة اإلجتماعية في المجتمع الفلسطيني،

لذلك ال بد من تدخل األحزاب اليسارية في محتوى المناهج التعليمية ،والعمل على تطوير منهاج ديمقراطي وطني

مبني على المنهج العلمي الذي يحث العقل على البحث والتحليل واإلستناج ،بعيدا عن القوالب النمطية الجاهزة التي
تكرس المنهج التلقيني.


ضرورة رفع وعي ومعرفة الرفاق والرفيقات بالفكر اإلشتراكي التقدمي حتى يستطعوا مواجهة إنتشار اإلسالم السياسي



إنشاء ملتقى شبابي ،يضم الشباب والشابات من مختلف األحزاب اليسارية وذلك بهدف تقريب وجهات النظر وتشكيل

الذي يمتلك كل اإلمكانيات التي تساعده على نشر أفكاره وقيمه.

حصن لصد ودحر اإلسالم السياسي المنظم في كافة المحافظات.


الوقوف بحزم بوجه األعضاء والعضوات الحزبين/ات الذين /اللواتي يروجون /يروجن للفكر األصولى الغيبي البعيد



ضرورة اإلنفتاح بين األحزاب اليسارية والتعلم من تجارب بعضهم البعض والعمل على رص الصفوف للوقوف بوجه

عن فكر الحزب القائم على العلم والحقائق.

اإلسالم السياسي.
ج -توصيات لجذب النساء والشابات الى عضوية األحزاب اليسارية:


ضرورة عودة األحزاب الى البرامج الخدماتية واإلنتاجية والتنويرية ،التي كانت سببا رئيسيا إلنتشار األحزاب اليسارية

بين صفوف النساء سابقا ،مثل رياض االطفال ،الحضانات ،المشاريع االنتاجية ،تنظيم المخيمات ،عقد الندوات
التثقيفية ،واحياء العمل التطوعي.


ضرورة تبني األحزاب اليسارية للقضايا اإلجتماعية والدفاع عن القضايا التي تخص المرأة وحقوقها بكل جرأة ،مثل
محاربة العنف ضد المرأة ،حق المرأة في الميراث ،حق المرأة في الحصول على عمل ،األجر المتساوي للعمل

المتساوي...الخ.


ضرورة تعزيز وتكريس الثقافة الوطنية ودمج النساء بالعمل المقاوم لإلحتالل وكل إجراءاته العنصرية التمييزية ضد
الشعب الفلسطيني ،وذلك بإعادة اإلعتبار للعمل الوطني ،وخاصة وأن ممارسات اإلحتالل القمعية تنال المجتمع
الفلسطيني بكل مكوناته.



دعم األحزاب اليساربة للنساء اليساريات المرشحات لعضوية المجالس البلدية والمحلية ماديا ومعنويا واعالميا
وتدريبهن على المهارات التي تأهلهن لخوض اإلنتخابات.



ضرورة إهتمام األحزاب اليسارية بالجانب الترفيهي الفني الجاذب للجيل الشاب ،مثل تشكيل فرق دبكة و إحياء

الحركة الكشفية و تشكيل فرق اإلنشاد لألناشيد الوطنية وانشاء فرق مسرحية ،في كافة المدن والقرى والمخيمات ،حتى

ولو كانت في بداية األمر غير مختلطة تقتصر عضويتها على الشابات فقط ،ولكن مع وجود أفق وخطط مستقبلية
لتحويلها الى فرق مختلطة ،تهدف الى نشر الفكر العلماني الديمقراطي.
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العمل على إعداد قيادات نسوية محلية في كافة القري والمخيمات والمدن.



أخذ الرفاق على محمل الجد والمسؤولية دورهم إتجاه توعية وتثقيف قريباتهم وحثهن على اإلنخراط في صفوف
الحزب.

 : 5.3توصيات لألطر النسوية :


ضرورة إعداد كادر من الشابات لتهيئتهن لإلنخراط بالعمل النقابي والسياسي وتأهيلهن لقيادة اإلطار ،وذلك بإيجاد
بيئة داعمة للكادرات الشابة ،بحيث تعمل على تمكينهن وتأهيليهن وتقديم كل المساعدة لهن.



إعتماد برامج تثقيفية ذات طابع فكري ،وطني ،حقوقي ،لتغدو هذه البرامج التثقيفية شرطاً من شروط العضوية في



رفع قدرات الكادرات الشابة من حيث المعرفة والمهارة واإلتجاهات في العديد من المواضيع:

األطر.

 اإلدارية :مثل (اإلعداد لعقد اللقاءات و ورش العمل واإلجتماعات واعداد األجندات وكتابة محاضر اإلجتماعاتو كتابة المشاريع و كتابة التقارير و تحديد اإلحتياجات ووضع الخطط ...الخ)
 الجماهيرية( :القدرة على اإلتصال والتواصل مع الجماهيرو مهارات الخطابة و كتابة الخطابات والبيانات،التخطيط والتنفيذ لحمالت التعبئة والضغط ...الخ)

 الشخصية( :توكيد الذات و العمل التطوعي ...الخ).

ضرورة تبني األطر النسوية القضايا التي تمس حياة المرأة الفلسطينية مثل :
 العمل على تعديل أو سن القوانين التي تحمي المرأة من ،العنف الزواج المبكر ،التحرش الجنسي ،الطالقالتعسفي ،الحرمان من الميراث.....الخ.

 قضايا وطنية ،مثل قضية األسرى واألسيرات ،إنهاء اإلنقسام ،مقاومة الجدار ،مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية...الخ.
 تبني قضايا حياتية :مثل محاربة الغالء ،الحد من البطالة المتفشية بين صفوف النساء.....الخ. تنفيذ البرامج التنموية ،التي تساعد النساء على إقامة مشاريعهن الخاصة والتي تساعد النساء على زيادة دخلهن،وبالتإلى يؤدي ذلك إلى إستقاللية اقتصادية ،تمكن المرأة من اإلنخراط في ألهم الوطني واإلجتماعي أكثر فأكثر.

 إنشاء بعض الصناديق الضرورية والداعمة للمرأة الفقيرة و للطالبة المحتاجة.

تنظيم حمالت إعالمية على المستوى الوطني ،لحث النساء على اإلنضمام واإللتحاق باألطر النسوية ،لما لذلك من
دور هام للنهوض بالمرأة الفلسطينية ،إجتماعياً وسياسيا وثقافياً واقتصاديا وذلك عن طريق :

 تنظيم لقاءات تتضمن أنشطة وفعاليات لطالبات الصفوف الثانوية وطالبات الجامعات و المعاهد والكليات،لتعريفهن باألطر النسوية وأهدافها ومجاالت عملها ،وحثهن على اإلنخراط فيها.
-

التوجه إلى النساء في المناطق األكثر تهميشاً وفق اًر ،ودمجهن في الفعاليات واألنشطة ،بحيث تشكل هذه

األنشطة والفعاليات مدخالً لتشجيع النساء لإلنتظام في عضوية األطر وبالتالي اإلنضمام للحزب.

 اإلهتمام بوسائل التعريف باألطر النسوية وذلك من خالل،إنشاء صفحة إلكترونية لكل إطار نسوي ،على أن يتمتحديثها بإستمرار وانشاء مواقع للتواصل االجتماعي لإلطار و طباعة برشور للتعريف باإلطار بشكل جذاب
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ومفهوم وعقد سلسلة من اللقاءات التعريفية باإلطار في مواقع مختلفة سنوياً و إنتاج فيلم وثائقي قصير حول
اإلطار وأهدافه وأنشطته وقصص نجاحاته لعرضه في اللقاءات والتجمعات.



ضرورة تعزيز الحياة الديمقراطية داخل األطرالنسوية وذلك من خالل :

 عقد المؤتمرات الدورية لألطر النسوية لضمان العملية الديمقراطية. التغيير الدوري لقيادات األطر النسوية. إعتماد أسلوب الترشح واإلنتخاب للهيئات المختلفة في األطر.

بناء على إحتياجات النساء وذلك بإشراكهن في عملية تحديد اإلحتياجات
ضرورة وضع البرامج والخطط والمشاريعً ،
واألولويات والتخطيط و التنفيذ والمتابعة والتقييم ،،لما لذلك من أهمية في زيادة إنتماء النساء إلى هذه البرامج
والمشاريع.



ضرورة وضع برامج ومشاريع وأنشطة الجاذبة لكل فئات المجتمع للعامالت والموظفات وربات البيوت والطالبات،
بحيث تكون مواعيد ومواضيع األنشطة والفعاليات مالئمة ألوقات واحتياجات كل الفئات.
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 6.0المراجع:
أوال :الوثائق:


البرنامج اإلنتخابي لقائمة التغيير واإلصالح ،انتخابات المجلس التـشريعي الفلـسطيني ،الدورة الثانية.2006 ،



اإلتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا،البرنامج العام والنظام الداخلي،المجاز من المؤتمر الوطني العام
الثالث،أذار.2011،



اإلتحاد الديمقراطي الفلسطيني ،البيان التأسيسي،كانون االول.1992،



الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،البرنامج السياسي والنظام الداخلي،المؤتمر العام السادس،شباط.2013،



الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،البرنامج السياسي،المؤتمر الوطني السابع.



الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،التقرير السياسي،المؤتمر الوطني السابع



الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،النظام الداخلي،المؤتمر الوطني السابع.



برنامج حزب الشعب الفلسطيني ونظامه الداخلي ،البرنامج المعدل في المؤتمر الرابع.



جمعية الشابات المسلمات :كتيب إعالمي عن الجمعية ،غزة2005 ،م– . 21



حزب الشعب الفلسطيني ،اليسار طريقنا نحو التحرر والديمقراطية ،العدالة اإلجتماعية في البرنامج السياسي والنظام
الداخلي.



مفاهيم حزب التحرير ،الطبعة السادسة.2001 ،



ميثاق حركة المقاومة اإلسالمية حماس موقع" حشداإللكتروني www.hashd.org/rr/hamas.htm



وثيقة المبادئ والسياسات العامة ،حركة المقاومة اإلسالمية حماس،صدرت .2017/5/1

ثانيا :الكتب:


الجرباوي ،علي1993 ،م" :حماس" مدخل اإلخوان المسلمين إلى الشرعية السياسية ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد



الحمد ،جواد ،البرغوثي ،إياد1996 ،م :دراسة في الفكـر الـسياسي لحركـة المقاومـة اإلسالمية حماس -1987

،13ص 84 -70

1996م ،مركز دراسات الشرق األوسط ،عمان


الحوت ،بيان ،القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين ،1948-1916نؤسسة الدراسات الفلسطينية.1986 ،



العشماوي ،سعيد ،االسالم السياسي ،دار البيضاء.1991 ،



الغبرا ،شفيق ،حياة غير آمنة ،جيل األحالم واإلخفاقات ،دار الساقي ،بيروت.2011 ،



برغوثي ،اياد ،العلمانية السياسية والمسألة الدينية في فلسطين ،مركز رام اهلل لدراسات حقوق االنسان.2012 ،



جاد ،إصالح .نساء على تقاطع طرق :الحركات النسوية الفلسطينية بين الوطنية والعلمانية والهوية اإلسالمية.
"مواطن" المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ،رام اهلل.2008 ،



حمد ،جواد ،البرغوثي ،إياد1996 ،م :دراسة في الفكـر الـسياسي لحركـة المقاومـة اإلسالمية حماس 1996-1987م،
مركز دراسات الشرق األوسط ،عمان.
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شهاب ،زكي ،حماس من الداخل،الدار العربية للعلوم ،لندن2008 ،ز



عبد الحميد ،مهند،الطريق الى تحرر المرأة ،جمعية فؤاد نصار.2012،



عوض ،طالب وشبيب ،سميح .األحزاب السياسية الفلسطينية والديمقراطية الداخلية .مواطن :المؤسسة الفلسطينية



عودة ،هاني ،الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الفلسطينية ،وأثرها في المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية،

لدراسة الديمقراطية ،ط ،1رام اهلل.2006 ،
.2012


عيسى ،مجدي ،المشاركة السياسية لحماس بين التماس األيديولوجي والبراغماتية السياسية ،رسالة ماجستير ،جامعة



هالل ،جميل ،التنظيمات واألحزاب السياسية الفلسطينية :بين مهام الديمقراطية الداخلية والديمقراطية السياسية والتحرر

بيرزيت.2007 ،

الوطني ،رام اهلل.2006 ،


هالل ،جميل ،اليسار الفلسطيني الى أين؟اليسار الفلسطيني يحاور نفسه ويتأمل مصيره ،مؤسسة رو از

لوكسمبورغ.2009،

ثالثا :الدوريات والمقاالت:


الصوراني،غازي ،رؤية أولية حول موقف اليسار الفلسطيني والعربي من حركات اإلسالم السياسي راهنا ،سما
اإلخبارية.2011،samanews.ps ،



الساعاتي ،أحمد ،دور حركة المقاومة االسالمية حماس في المجتمع الفلسطيني،الكتلة اإلسالمية
WWW.ALKOTLA.PS،



اللبدي ،فدوى .المرأة وميدان العمل السياسي .دورية دراسات المرأة ،معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت.



اليسار الفلسطيني والمواقف من حركات اإلسالم السياسي ،الحياة الجديدة ،عدد.53



سليمان ،فهد«،الحوار اإلقليمي من أجل تنمية الديمقراطية من خالل تعزيز الحقوق اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية

المجلد( ،73-58 ،)2رام اهلل2004 ،

للنساء ،طاولة مستديرة عقدت في بيروت 20،و.2012/6/21


حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" :حكم المشاركة في المجلـس التـشريعي الفلـسطيني "دراسة فقهية" :نشرة خاصة

تصدر عن حركة المقاومة اإلسـالمية "حمـاس" ،ديـسمبر 2005م


د .خالد صافي وآخرون ،مجلة جامعة األقصى ،المجلد الحادي عشر ،العدد األول ،يناير 2



عبد الكريم ،قيس ،نحو استراتيجية بديلة للنمو اإلقتصادي والتنمية المجتمعية ،ورقة عمل قدمت في المؤتمر الوطني



موقع نداء القدس ،نبذة عن حركة الجهاد اإلسالميWWW.QUDSWAY.COM.2007،

حول السياسة اإلجتماعية المتكاملة في فلسطين ،المنعقد في رام اهلل.2009/6/9،
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 7.0المالحق:
 -1اإلستبانة

عزيزتي المبحوثة

يقوم إتحاد لجان المرأة الفلسطينية بإجراء دراسة حول واقع النساء في األحزاب اليسارية الفلسطينية ،حيث تم

إستهداف كل من  :الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،حزب الشعب الفلسطيني
واإلتحاد الديمقراطي الفلسطيني ،وذلك للتعرف على واقع النساء في هذه األحزاب والتحديات التي تواجهها من وجهة
نظر النساء انفسهن ،واقتراح التوصيات التي تساعد واضعي السياسات ومتخذي الق اررات في األحزاب من وضع
الخطط والبرامج التي تعبر عن إحتياجات وأولويات الفئة المستهدفة ( النساء).

اإلستبانة مكونة من ستة أقسام ،القسم االول المعلومات الشخصية ،والقسم الثاني معلومات تتعلق بوجود
المبحوثة في الحزب ،القسم الثالث ،حول أسباب إنضمام المبحوثة للحزب ،واألقسام الرابع والخامس والسادس حول
إحتياجات واتجاهات ومواقف المبحوثة من قضايا تتعلق بالحزب.
يتقدم إتحاد لجان المرأة الفلسطينية بالشكر من المبحوثات اللواتي تعاون معنا من خالل تعبئة هذه
اإلستبانة ،كما ونتعهد بأننا سوف نتعامل مع إجاباتكن بكل سرية وسنستخدمها ألغراض الدراسة فقط ،لذا تركنا ذكر
أسم المبحوثة لمن ترغب بذلك.

إتحاد لجان المرأة الفلسطينية
رقم اإلستمارة ....................................................:تاريخ تعبئة االستمارة..................................
المكان.......................................................
إسم الباحث/ة..................................................
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الرجاء قراءة الفقرات التالية ،واإلجابة عنها بوضعي إشارة × في الخانة المناسبة
القسم األول :معلومات شخصية:
اإلسم لمن ترغب بذكر إسمها..........................................................................:
مكان السكن :

 .1مدينة

العمر -1 :أقل من عشرون عام

 .3مخيم

 .2قرية

 -3ما بين 40-30

 -4فوق  40عاما

 -2ما بين 30-20

س

س

 -1أقل من ثانوية العامة.

ئ

ئ

 -2ثانوية عامة.

ل

ل

 -3دبلوم.

ة

ة

المستوى التعليمي:

 -4بكالوريس.
 -5ماجستير.
الحالة اإلجتماعية :
 -1عزباء.

 -2متزوجة.

 -3مخطوبة.

ا

ا

ا

ل

ل

 -4مطلقة -5 .مارملة.

 -6منفصلة
اإلنتماء السياسي:
 -1الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
 -2الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
 -3حزب الشعب الفلسطيني.

ا

م

ق

ق

ا

ا

ب

ب

ال

ال

ت

ت

 -4اإلتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا.
القسم الثاني :معلومات تتعلق بوجودك بالحزب:
 -1ما هو موقعك في هيكلية الحزب؟......................
 -2كم كان عمرك عند إلتحاقك بالحزب؟

ا

ا

ل

ل

ف

ف

ر

ر

د

د

ي

ي
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أقل من  20عاما

مابين 49-30

مابين 29-20

فوق 50

 -3أصبحت عضوة بالحزب من خالل:
أقرباء

غير ذلك

أصدقاء/صديقات

 -4أطلعت على النظام الداخلي للحزب :
قبل تعبئة استمارة العضوية

بعد تعبئة إستمارة العضوية

لم أطلع عليه لغاية االن

 -5أطلعت على البرنامج السياسي للحزب :
قبل تعبئة إستمارة العضوية

بعد تعبئة إستمارة العضوية

لم أطلع عليه لغاية االن

 -6هل لديك أقارب في الحزب التي تنتمين له؟
نعم

ال

القسم الثالث :ما أسباب إنضمامك للحزب؟

العبارة

موافقة
بشدة

موافقة

ال

غير

غير

اعرف

موافقة

موافقة
بشدة

.1

الحزب يعبر عن أرائي وقناعاتي السياسية

.2

الحزب يعبر عن أرائي وقناعاتي الفكرية

.3

الحزب يعبر عن أرائي وقناعاتي اإلجتماعية

.4

الرغبة بالعمل السياسي المنظم لخدمة القضية الوطنية

.5

تبني الحزب لعلمانية الدولة ( فصل الدين عن الدولة)

.6

الموقف اإليجابي للحزب من القضايا اإلجتماعية
وخاصة التي تخص المرأة ومناصرته لها في مطالبها
في الحصول على حقوقها العامة.

.7

الرغبة باإلنتماء لحزب يساري يتبني الفكر الماركسي

.8

برنامج الحزب يلبي إحتياجاتي السياسية

.9

الرغبة بالوصول الى مواقع صنع القرار من خالل

اللينيني الذي أومن به
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الحزب(المجلس التشريعي ،المجالس البلدية والمحلية )
 .10الحصول على وظيفة في المؤسسات التابعة للحزب
 .11ضغط من األقارب
 .12ضغط من األصدقاء /الصديقات
 .13وقوف الحزب بحزم ضد المد السياسي اإلسالمي
هل هناك أسباب إلنضمامك للحزب لم تذكر بالخيارات السابقة؟ أذا كانت اإلجابة بنعم الرجاء
ذكرها......................................................................................................... ..
...........
القسم الرابع:
 -1ما الفائدة التي تعود عليك بإنضمامك للحزب السياسي من وجهة نظرك؟
العبارة

موافقة
بشدة

موافقة

ال

اعرف

غير

موافقة

غير

موافقة
بشدة

.1

الحزب يساندني ماليا

.2

اإلنضمام للحزب يساعدني على تحقيق طموحي للوصول الى
مواقع صنع القرار.

.3

الحزب يطور من قدراتي التي احتاجها في حياتي السياسية

.4

الحزب يطور من مهاراتي التي احتاجها في حياتي السياسية

.5

إنضمامي للحزب يضمن لي حق من حقوقى األساسية في

.6

يساندني الحزب في دفاعي عن القضايا التي تخص النساء

.7

الشعور بالرضى ألني من خالل الحزب أعمل لصالح القضية

المشاركة السياسية

الوطنية
.8

الحزب يساندني بمحاربتي للمد السياسي اإلسالمي

 -2ما أولوياتك داخل الحزب؟
العبارة

موافقة
بشدة

موافقة

ال

غير

غير

أعرف

موافقة

موافقة
بشدة
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.1

نشر مبادئ وأفكار الحزب

.2

الدفاع عن القضايا الوطنية التي تخص الشعب الفلسطيني

.3

الدفاع عن القضايا التي تخص المرأة

.4

الحصول على وظيفة في المؤسسات التابعة للحزب

.5

تنمية قدراتي الفكرية من خالل األنشطة التي يقدمها الحزب
ألعضاءه

.6

تنمية مهارتي الحياتية من خالل األنشطة التي يقدمها الحزب

.7

الوصول الى مواقع صنع القرار داخل الحزب

.8

محاصرة مد اإلسالم السياسي.

ألعضاءه

هل لديك أولويات أخرى لم تذكر في الخيارات السابقة أذا كان الجواب بنعم الرجاء
ذكرها.................................................................................................................... .
............
 -3ما التحديات التي تواجه العضوات النساء داخل الحزب؟
العبارة

موافقة
بشدة

موافقة

ال

غير

غير

أعرف

موافقة

موافقة
بشدة

.1

صعوبة الوصول الى مواقع صنع القرار في الحزب.

.2

النظرة الدونية للمرأة من قبل الذكور األعضاء.

.3

ضعف إهتمام الحزب في تمكين عضوات الحزب سياسيا.

.4

ضعف إهتمام الحزب في تمكين عضوات الحزب فكريا.

.5

تغيب الحزب للمرأة في تمثيله في اإلجتماعات واللقاءات
والمؤتمرات.

.6

ضعف التواصل بين أعضاء الحزب الواحد لعدم إنتظام
اإلجتماعات الحزبية.

.7

غياب القضايا النسوية عن أجندة المنظمات التي ينتمي لها الذكور
بسبب فصل المنظمات القاعدية على أساس الجنس.

.8

الفجوة بين النظري والممارسة فيما يخص القضايا المتعلقة بالمرأة
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.9

تساوق الحزب مع األفكار والممارسات التي يعمل اإلسالم
السياسي على نشرها.

هل تواجههك صعوبات وتحديات لم تذكر في الخيارات السابقة أذا وجدت الرجاء ذكرها.
..........................................................................................................................
...........
 -4نظرة المجتمع لك كعضوة حزبية بحزب يساري؟
العبارة

موافقة موافقة

ال

غير

غير

بشدة

أعرف

موافقة

موافقة
بشدة

.1

ينظر لي المجتمع بإحترام.

.2

بسبب نشاطي الحزبي أحاصر من قبل المجتمع.

.3

يتم التحريض علي من قبل أفراد المجتمع.

.4

أضطر للبس الحجاب حتى أتمكن من ممارسة نشاطي الحزبي في
المجتمع.

.5

أستطيع المجاهرة بأفكاري اليسارية في المجتمع.

القسم الخامس:
 -1ما المطلوب من الحزب لتمكين النساء العضوات به؟
المطلوب

.1

إقرار كوتا نسوية لشغل النساء لمواقع صنع القرار داخل الحزب.

.2

رفع قدرات النساء القيادية.

.3

رفع قدرات النساء سياسيا.

موافقة موافقة

ال

غير

غير

بشدة

أعرف

موافقة

موافقة

بشدة

رفع قدرات النساء فكريا.
.4

تفريغ النساء للعمل السياسي بالقدر الذي يتم به تفريغ األعضاء الرجال.
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.5

تقديم المساندة للنساء العضوات للوصول الى مواقع صنع القرار في
الحياة العامة.

.6

تقديم الدعم المالي لألطر النسوية لتستطيع تنفيذ البرامج واألنشطة التي
تعمل على تمكين النساء العضوات إقتصاديا ،إجماعيا ،سياسيا وفكريا.

.7

إشراك النساء في إتخاذ القرار في كافة المستويات.

.8

إنتداب النساء لتمثيل الحزب في اإلجتماعات والمؤتمرات محليا واقليما

.9

إعتبار القضايا التي تخص النساء قضايا رئيسية جوهرية على الحزب

ودوليا

تبنيها وعكسها في برامجه وانشطته
 .10تصدي الحزب بحزم لإلسالم السياسي الذي يعيق من مشاركة المرأة في
الحياة العامة
 .11توقف الحزب عن التساوق مع الثقافة المجتمعة التي تكرس الدور
اإلنجابي للمرأة وتستبعد أدوارها األخري ( اإلنتاجي والسياسي

والمجتمعي)
 .12إعالن الحزب عن مواقفه الداعمة والمساندة للمرأة بشكل علني وواضح
 .14إعتبار النضال ضد اإلحتالل والنضال ضد ثقافة المجتمع المميزة ضد
النساء وجهان لعملة واحدة.
 .15محاربة الحزب إلنتشار الفكر اإلقصائي الذي إنتشر في المجتمع
الفلسطيني والذي كان له أثر سلبي على مشاركة النساء السياسية.
 -2ما المهارات والمعارف والتوجهات التي تحتاجها عضوات الحزب لتمكنها من الوصول الى مواقع صنع القرار؟
اإلحتياجات

موافقة موافقة

ال

غير

غير

بشدة

أعرف

موافقة

موافقة
بشدة

.1

مهارات اإلتصال والتواصل.

.2

مهارات فن الخطابة والكتابة.

.3

إدارة الحمالت اإلنتخابية.

.4

إدراة حمالت المناصرة.

.5

دورات في مجال تعزيز الثقافة القانونية.

.6

توكيد الذات لتعزيز المهارات القيادية.

.7

دورات بكيفية التعامل مع وسائل اإلعالم.

أذكري أية مهارات أو معارف لم تذكر أعاله انت بحاجة لها.
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........................................................2...............................................................1
.............................................4...............................................................3...........
......................
القسم السادس  :موقف المبحوثة من حيث :
 -1مشاركة المبحوثة في صناعة وأتخاذ القرار داخل الحزب.
العبارة

موافقة

مواقفة

ال اعرف

غير موافقة

بشدة
.1

غير موافقة
بشدة

أمتلك الخبرة والمهارة ألستلم منصب
األمين العام للحزب.

.2

أنا لست بصانعة قرار داخل الحزب

.3

أنا لست بمتخذة قرار داخل الحزب

.4

يعتقد الحزب أن األعضاء الرجال أكثر
قدرة على قيادة الحزب من النساء

العضوات
.5

الحزب يملي علي ما أقوم به من أنشطة
لصالحه

 -2موقف المبحوثة من تأثير المد األسالمي السياسي على مشاركتها السياسية:
العبارة

موافقة بشدة موافقة

ال اعرف

غير موافقة

غير موافقة
بشدة

.1

إنتشار الفكر اإلسالمي المتزمت في
المجتمع الفلسطيني يعيق من مشاركتي

السياسية في الحيز العام.
.2

إنتشار اإلسالم السياسي حد من قدرتي
على اإلنتشار بين صفوف النساء.

.3

غياب التثقيف الفكري ألعضاء الحزب
نساءا ورجاال لعقود من الزمن ،خلق فراغ
ثقافي فكري في المجتمع الفلسطيني.
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.4

نجح التيار الديني اإلسالمي على نشر
أفكار وتقافة تحصر دور المرأة بالدور
اإلنجابي فقط.
 -3موقف المبحوثة حيال التراجع الفكري واأليدولوجي لألحزاب:
العبارة

موافقة

موافقة

ال اعرف

غير موافقة

بشدة
.1

غير موافقة
بشدة

التراجع األيدولوجي للحزب ترك أث ار سلبيا
على مواقف الحزب حيال قضايا المرأة.

.2

الحزب يتساوق مع القيم التي تكرس دونية
المرأة.

.3

عضوات الحزب ال يستطعن الدفاع عن
معتقداتهن.

.4

الحزب يتساهل مع األعضاء والعضوات
الذين ال يلتزمون بالفكر العلمي
اإلشتراكي.
 -4موقف المبحوثة من عزوف الشابات عن األلتحاق باألحزاب اليسارية:
العبارة

موافقة
بشدة

.1

موافقة

ال اعرف

عير موافقة

غير موافقة
بشدة

األحزاب السياسية اإلسالمية تعتبر
منافس قوي إلستقطاب الشابات.

.2

ضعف تبني الحزب اليساري للقضايا
اإلجتماعية،حد من قدرته على التوسع

في صفوف الشابات.
.3

إبتعاد الشابات عن العمل التطوعي
لصالح العمل المأجور.

.4

برامج الحزب غير جاذبة للشابات.

.5

ضعف ثقة النساء باألحزاب السياسية.

.6

تراجع اإلستعداد النضالى في المجتمع
الفلسطيني بعد إتفاقيات إوسلو.
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.7

بحث الشابات عن اإلنتفاع المادي من
خالل إنتمائهن لالحزاب التي تقدم
المعونات.

.8

تراجع مشاركة الشابات في العمل

.9

عزوف الشابات عن اإلنضمام لألحزاب

السياسي خوفاً من التحريض ضدهن.
السياسية اليسارية ،خوفاً من بطش

اإلحتالل

 .10عزوف الشابات عن اإلنضمام لألحزاب
السياسية اليسارية ،خوفاً من بطش
السلطة المحلية.

 -5اسباب ارتداء المبحوثة للحجاب  ( :للمبحوثة المحجبة فقط)
موافقة

العبارة

موافقة

ال اعرف

بشدة
.1

أرتدي الحجاب بسبب قناعتي الدينية

.2

أرتدي الحجاب بسبب العادات والتقاليد

.3

أرتدي الحجاب بضغط من األسرة.

.4

أرتدي الحجاب لسبب إقتصادي.

غير موافقة

غير موافقة
بشدة

اذا كان هناك أسباب إلرتداءك الحجاب ولم تذكر أعاله ،الرجاء ذكرها:
................................................................................................................

................................................................................................................
......................

شك ار لتعاونكن
 -2أسئلة المقابالت المعمقة شبه المنتظمة لألحزاب السياسية.
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 .1ما هو واقع النساء في الحزب من حيث:


عدد النساء في مواقع صنع القرار



مشاركة النساء الفعلية في صناعة واتخاذ القرار



دورهن في صياغة برنامج الحزب السياسي واإلجتماعي



عدد النساء المتفرغات للعمل السياسي من خالل الحزب



هل ممكن زيادة الكوتا النسوية؟لألحزاب التي لديها كوتا للنساء.



ما موقف الحزب من الكوتا النسوية؟ لألحزاب التي ال تعتمد كوتا للنساء.

 .2ما أهم التحديات التي تواجه النساء العضوات في الحزب؟


داخل الحزب



خارج الحزب

 .3كيف ينظر الحزب الى دور النساء العضوات.

 .4ما هي نقاط القوة والضعف لدى النساء داخل األحزاب السياسية اليسارية؟


نقاط القوة



نقاط الضعف



الفرص المتاحة لهن



والتهديدات

 .5هل تعتبر برامج الحزب السياسي واإلجتماعي ملبية إلحتياجات النساء بشكل عام والجيل الشاب من النساء بشكل
خاص؟

 .6هل أثر تراجع الحزب السياسي الى تراجع وضع النساء داخل الحزب؟

 .7ما هي البرامج واألنشطة التي ينفذها الحزب لتجدير النساء وتمكينهن سيايا واجتماعيا وفكريا؟
 .8ما المطلوب من الحزب لتمكين النساء العضوات ووصولهن الى مواقع صنع واتخاذ القرار؟
 .9ما هي أليات جذب انساء والشابات لعضوية الحزب مجددا؟

.10

هل يتم تقديم الدعم والمساندة لألطار النسوي الذي يعتبر امتدادا جماهيريا للحزب؟

.11

هل هنالك تأثير للمد السياسي اإلسالمي على المشاركة السياسية للنساء؟ اذا كان الجواب نعم

.12

هل األحزاب والحركات اإلسالمية قادرة على إستقطاب النساء الحزبيات؟

لماذا ؟وكيف؟

.13
.14

هل حدث وتركت نساء حزبيات الحزب والتحقن باألحزاب السياسية اإلسالمية؟
ما المقصود بإسترشاد الحزب بالفكر الماركسي اللنيني؟
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.15

ما موقف الحزب واإلجراءات التي تتخذ بحق النساء العضوات اللواتي يتساوقن مع العادارت والتقاليد والثقافة

المجتمع السائدة ؟


لبس الحجاب



اإلمتناع عن األختالط بالرجال.



يمارسن الضغط على بناتهن للباس الحجاب.



يمارسن الضغط على بناتهن بعدم اإلنضمام للحزب او المشاركة بأنشطته

.16

ما موقف الحزب واإلجراءات التي تتخذ بحق الرجال األعضاء الذين يتساوقون مع العادارت والتقاليد والثقافة

المجتمع السائدة؟


التدين



إجبار الزوجة وبناته على لبس الحجاب



منع نساء أسرته من األختالط بالرجال.



يمارس الضغط على بناته بعدم اإلنضمام للحزب او المشاركة بأنشطته.

.17

ما هي توصياتك للنهوض بوضع النساء العضوات في الحزب ،ولجذب عضوات جدد؟

 -3أسئلة المقابالت المعمقة شبه المنتظمة لمسؤوالت األطر النسوية:

 .1ما هو واقع النساء في الحزب من حيث:



مشاركة النساء الفعلية في صناعة واتخاذ القرار

دورهن في صياغة برنامج الحزب السياسي واإلجتماعي

 .2ما أهم التحديات التي تواجه النساء العضوات في الحزب؟


داخل الحزب



خارج الحزب

 .3كيف ينظر الحزب الى دور النساء العضوات.
 .4ما هي نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة لدى النساء داخل األحزاب السياسية اليسارية؟


نقاط القوة



نقاط الضعف



الفرص المتاحة لهن

 .5هل تعتبر برامج الحزب السياسي واإلجتماعي ملبية إلحتياجات النساء بشكل عام والجيل الشاب من النساء بشكل
خاص؟
 .6ما المطلوب من الحزب لتمكين النساء العضوات ووصولهن الى مواقع صنع واتخاذ القرار؟
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 .7ما أليات جذب النساء لعضوية الحزب مجددا؟
 .8هل هنالك تأثير للمد السياسي اإلسالمي على تواجد النساء في األحزاب اليسارية؟ اذا كان الجواب نعم
لماذا ؟وكيف؟

 .9هل األح ازب والحركات اإلسالمية قادرة على إستقطاب النساء الحزبيات؟
 .10هل حدث وتركت نساء حزبيات الحزب والتحقن باألحزاب السياسية اإلسالمية؟
 .11ما موقف ااإلطار النسوي من النساء العضوات اللواتي يتساوقن مع العادات والتقاليد والثقافة المجتمع السائدة ؟


لبس الحجاب



اإلمتناع عن اإلختالط بالرجال.



يمارسن الضغط على بناتهن للباس الحجاب.



يمارسن الضغط على بناتهن لعدم اإلنضمام للحزب أو المشاركة في أنشطة الحزب.



إجبار الزوجة وبناته على لبس الحجاب



منع نساء أسرته من األختالط بالرجال.



منع نساء األسرة من األنضمام للحزب أو المشاركة بأنشطة الحزب.

 .12ما موقف األطار النسوي من أعضاء الحزب الرجال الذين يتساوقون مع العادات والتقاليد والثقافة المجتمع السائدة؟

 . 13ما هو دور األطار النسوي للنهوض بوضع النساء العضوات في الحزب ،ولجذب عضوات جدد؟
 . 14ما هي توصياتك للنهوض بوضع النساء العضوات في الحزب ،ولجذب عضوات جدد؟
 -4أسئلة المقابالت المعمقة شبه المنتظمة مع نساء عضوات باألحزاب السياسية اليسارية:
 .1هل انت راضية عن وضع النساء في الحزب؟
 .2ما أهم التحديات التي تواجه النساء العضوات في الحزب؟


داخل الحزب



خارج الحزب

 .3كيف ينظر الحزب الى دور النساء العضوات.
 .4ما هي نقاط القوة والضعف لدى النساء داخل األحزاب السياسية اليسارية؟


نقاط القوة



نقاط الضعف



الفرص المتاحة لهن

 .5هل تعتبر برامج الحزب السياسي واإلجتماعي ملبية إلحتياجات النساء بشكل عام والجيل الشاب من النساء بشكل
خاص؟
 .6ما هي البرامج واألنشطة التي ينفذها الحزب لتجدير النساء وتمكينهن سيايا واجتماعيا وفكريا؟
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 .7ما هو المطلوب من الحزب لتمكين النساء العضوات ووصولهن الى مواقع صنع واتخاذ القرار؟
 .8كيف يمكن للحزب جذب النساء والشابات لعضويته مجددا؟
 .9هل يتم تقديم الدعم والمساندة لإلطار النسوي الذي يعتبر امتدادا جماهيريا للحزب؟
 .10هل هنالك تأثير للمد السياسي اإلسالمي على المشاركة السياسية للنساء؟ أذا كان الجواب نعم
لماذا ؟وكيف؟
 .11هل األحزاب والحركات اإلسالمية قادرة على إستقطاب النساء الحزبيات؟

 .12هل حدث وتركت نساء حزبيات الحزب والتحقن باألحزاب السياسية اإلسالمية؟
 .13ما المقصود باألسترشاد الحزب بالفكر الماركسي اللنيني؟
 .14ما موقف الحزب من النساء العضوات اللواتي يتساوقن مع العادات والتقاليد والثقافة المجتمع السائدة ؟


لبس الحجاب



اإلمتناع عن األختالط بالرجال.



يمارسن الضغط على بناتهن للباس الحجاب.



يمارسن الضغط على بناتهن لعدم اإلنضمام للحزب أو المشاركة في أنشطة الحزب.

 .15ما موقف الحزب من أعضاءه الرجال الذين يتساوقون مع العادارت والتقاليد والثقافة المجتمع السائدة؟


إجبار الزوجة وبناته على لبس الحجاب



منع نساء أسرته من األختالط بالرجال.

 .16ما هي توصياتك للنهوض بوضع النساء العضوات في الحزب ،ولجذب عضوات جدد؟
 -5أسئلة المجموعات البؤرية:
أسئلة المجموعة البؤرية الصبايا ذات الميول اليسارية يرفضن اإل نتماء الى األحزاب اليسارية.
 -1كيف تصنفوا نفسكم فكريا؟
 -2لماذا التنتمين الى األحزاب اليسارية التي تنادي بنفس أفكاركن ؟
 -3ما هي إحتياجاتكن من األحزاب اليسارية؟
 -4ما توصياتكن لألحزاب اليسارية؟

 -6أسئلة المجموعة البؤرية مع عدد من الحزبيات المحجبات.
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 -1هل أنتن جمعيا تنتمين لألحزاب اليسارية ؟ وهل تعرفن أن الحزب الذي تنتمون له ال يؤمن بالغيبات ؟
 -2لماذا أنتمتن الى أحزباكن الحالية؟
 -3لماذا إرتدين الحجاب؟
 -4هل يتعارض لبس الحجاب مع فكر الحزب ؟
 -5ما موقف الحزب من لباسك الحجاب ؟
 -6أذا طلب الحزب منكن خلع الحجاب ؟من منكم بتترك الحزب لمثل هذا القرار؟
 -7لماذا لم تنتمينى للحركات اإلسالمية ؟

أنتهي
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