
1 
 

 

 إتحاد لجان المرأة الفلسطينية

 دراسة حول

 سالم السياسي إلاصعود ومدى تأثرها بالفلسطينية  اليساريةالسياسية  األحزاب في واقع النساء

2017 

 

 

 منبتمويل 

 مؤسسة روزا لوكسمبورج

 

 

 

 

 

ويمكن  قتصادي والتنمية،إلانية للتعاون امقدم من الوزارة الفدرالية األلم هذا البحث، مدعوم من مؤسسة روزا لوكسمبورغ بتمويل
 األصلي كمرجعية.  شارة للكتابإلء منه مجانًا بشرط اجزاأو أستخدام هذا البحث إ

 .ة وال تعبر بالضرورة عن رأي مؤسسة روزا لوكسمبورغ\اآلراء الواردة في هذا البحث هي من مسؤولية الباحث

 

 
 



2 
 

 المحتويات:فهرس  

 الصفحة  المحتوي  الرقم 
 2 فهرس المحتويات 
 4 فهرس الجداول 
 5 فهرس الرسومات البيانية 
 5 فهرس المالحق 
 7 تحاد لجان المرأة الفلسطينيةإكلمة  
 8 شكر وتقدير 
 9 الملخص التنفيذي 
 

  ول:أل الفصل ا 1.0
 11 المقدمة 1.1
 13 مشكلة الدراسة 1.2
 14 همية الدراسة أ 1.3
 14 أهداف الدراسة 1.4
 15 الدراسة أسئلة 1.5
 15 مراحل الدراسة 1.6
 16 مجتمع الدراسة 1.7
 16 محددات الدراسة البشرية والزمنية والمكانية  1.8
 

  سالم السياسي إلالسياسية اليسارية وأحزاب ا األحزابخلفية عن الفصل الثاني:  2.0

 17 ربعة.ألالسياسية اليسارية ا األحزابنشأة  2.1
 18 جاء بأنظمتها الداخلية وبرامجها السياسية. حزاب يسارية كماألنفسها ك األحزابتصنيف  2.2
 19 السياسية اليسارية. األحزاب فيالمرأة  2.3
 21 جتماعي.إلحزاب السياسية اليسارية للنوع األنظمة الداخلية والبرامج السياسية لألحساسية ا  2.4
المسلمين، حزب التحرير، حركة الجهاد  اإلخوانسالم السياسي )إلا نتشارا  نشأة و  2.5

 سالمية حماس(.إلالفلسطيني، حركة المقاومة ا
22 

 25 سالمية حماس.إلالمرأة وحركة المقاومة ا 2.6
 26 اليسارية. األحزابحماس للقوى الوطنية و  رؤية 2.7
 



3 
 

  الكيفية الدراسةمنهجية  الفصل الثالث: 3.0
 27 عينة الدراسة 3.1
 27 سلوب الدراسة والوصول لعينة الدراسةأ 3.2
 27 مرشد المقابالت 3.3
 28 آلية تحليل المقابالت 3.4
 28 نتائج الدراسة الكيفية 3.5
 

  الفصل الرابع: منهجية الدراسة الكمية 4.0
 45 عينة الدراسة  4.1
 46 لعينة الدراسة جراء الدراسة والوصولإ 4.2
 47 سلوب وأداة جمع بيانات الدراسة الكميةأ 4.3
 48 سلوب تحليل النتائجأ 4.4
 48 نتائج الدراسة الكمية 4.5
 

  الفصل الخامس: التوصيات  5.0
 67 مالحظات فريق العمل 5.1
 68 حزاب اليساريةألتوصيات ل 5.2
 71 النسوية طرتوصيات لأل 5.3
 73 المراجع 6.0
 75 المالحق  7.0

 

 

 
 
 

 

 

 



4 
 

 فهرس الجداول: 
 .جدول توزيع العينة بحسب المتغيرات السوسيوديمغرافية المختلفة -1

 
43 

 بالحزب . أسباب إلتحاقهنحول  الحزبيات العضوات اتجابإل جدول التوزيع النسبي -2
 

47 

ختالفات إلللتعرف على داللة ا T-Testستخدام ا  نحرافات المعيارية و إلجدول المعدالت وا -3
 نضمام المبحوثات للحزب.إألسباب 

 

48 

 التيختالفات للفائدة إلللتعرف على داللة ا T-Testستخدام ا  نحرافات المعيارية و إلالمعدالت وا -4
  للحزب. نتعود على المبحوثات بإنضمامه

 

49 

ختالفات إلللتعرف على داللة ا T-Testستخدام ا  نحرافات المعيارية و إلجدول المعدالت وا -5
 .ألولويات المبحوثات

 

50 

ختالفات إلللتعرف على داللة ا T-Testستخدام ا  نحرافات المعيارية و إلجدول المعدالت وا -6
تواجه المبحوثات داخل  التيختالفات للتحديات إلللتعرف على داللة ا T-Testستخدام ا  و 

 الحزب.
 

52 

 نحرافات المعيارية لنظرة المجتمع للمبحوثة.إلالمعدالت واجدول التوزيع النسبي و  -7
 

53 

 نحرافات المعيارية إلجابات المبحوثات حول ما المطلوب من الحزب.إلجدول المعدالت وا -8
 

54 

نحرافات المعيارية إلوا ( Means( و المعدالت) Frequenciesلتوزيع النسبي)جدول    -9
((SDs  تحتاجها عضوات  التيإلجابات المبحوثات حول ما المهارات والمعارف والتوجهات

 الحزب
 

55 

تخاذ القرار داخل ا  صناعة و  في نحرافات المعيارية لمشاركة المبحوثاتإلجدول المعدالت وا -10
 الحزب

 

56 

ختالفات إلللتعرف على داللة ا T-Testستخدام ا  نحرافات المعيارية و إلجدول المعدالت وا -11
وكذلك لموقفهن  سالم السياسي على مشاركتها السياسيةإللموقف المبحوثات من تأثير مد ا

 .حيال التراجع الفكري واأليدولوجي للحزب

58 



5 
 

 
ختالفات إلللتعرف على داللة ا T-Testستخدام ا  نحرافات المعيارية و إلجدول المعدالت وا -12

 اليسارية. األحزابلتحاق بإلالموقف المبحوثات من عزوف الشابات من 
 

63 

 .رتداء المبحوثة للحجابإالتوزيع النسبي ألسباب   -13
 

65 

 

 فهرس الرسومات البيانية 

 الصفحة  الرسم البياني الرقم 
 .سالم السياسيإلولوية محاصرة مد اأالتوزيع النسبي على  -1

 
50 

 تكرس دونية المرأة. التيموقف المبحوثات من تساوق الحزب مع القيم  -2
 

53 

تخاذ القرار ا  صناعة و  فيتجاه المشاركة إجابات المبحوثات)موقفهن( إلالتوزيع النسبي  -3
 .داخل الحزب

 

57 

 .رتداء المبحوثات للحجابإسباب أ -4
 

65 

 
 
 فهرس المالحق  

 لصفحة الملحق الرقم 
 ستبانة إلا -1

 
74 

 حزاب.ألسئلة المقابالت شبه المنتظمة لأ -2
 

83 

 النسوية. طرسئلة المقابالت شبه المنتظمة لمسؤوالت األأ -3
 

84 

 سئلة المقابالت شبه المنتظمة للعضوات الحزبيات.أ -4
 

85 



6 
 

نتماء الى إليرفضن او شابات ذات الميول اليسارية ستهدفت إ التيسئلة المجموعة البؤرية أ -5
 اليسارية. األحزاب

 

86 

 .ستهدفت عدد من الحزبيات المحجباتإ التيسئلة المجموعة البؤرية أ -6
 

86 

  



7 
 

   ةمقدم

 تحاد لجان المرأة الفلسطينيةإ

واقع النساء في  الفلسطينيات من خالل دراسة في تحليل واقع النساء اليساريات ةدوات الهامحد األأ ةتمثل هذه الدراس
طار وطني إك ةالفلسطيني ةتحاد لجان المرأإمع رؤيا وبرنامج  منسجماً  ةهذه الدراس، ويأتي إجراء ةفلسطيني ةحزاب يساريأربعة أ

حتالل وحقوق إلومقاومة ا بين حق الشعب الفلسطيني في التحرر جدلياً  ويربط ربطاً  التامة، يتبنى قيم المساواة نسوي يساري،
تحاد بالمقولة التي تربط بين تقدم إلالقاعده تمسك احتالل، وعلى هذه إلهادها بوجود اطضإالطبقات الفقيرة التي يتضاعف 

 .ةعلى الحقوق المتساوي ةالقائم ةجتماعيإل، والعدالة اةالمجتمعات ومدى حصول النساء فيها على المساوا

على المستوى العالمي  شتراكي العلميإلتسمت بتراجع حضور الفكر اإ ةتاريخي ةمرحل في يضاً أ ةتأتي هذه الدراس
لتشكيل عالم جديد  ة)المحافظين الجدد بشكل خاص( في محاول ةالتي تحالفت مع القوى المحافظ ةالجديد ةبرالياللي صعودو 

 في تجاهل تام ستغالل للكون وما فيه،إلضطهاد واإلمن ا ةشكال متعددأوما يتطور عنه من  لي،اينفرد بقيادته الفكر الرأسم
لطاقات  ةالكابح ة، على تكريس البنى التقليديةالقوى المحافظ صعود، كما عمل ةوالسياد ةلطموحات الشعوب في الحري

 .ةالرجعي ةالنساء اللواتي يواجهن المجتمع البطريركي الذي يعزز القيم الذكوري ةوخاص الجماهير،

عن  ةخارج سباباً أن كان لهذا التراجع ا  حد في تشخيص تراجع اليسار الفلسطيني على كافة المستويات، و أال يختلف 
لى هذا التراجع والمظاهر التي واكبته، وذلك في إدت أالتي  ةسباب الذاتينه ال بد من البحث في األأإال  ،ةاليساري األحزابرادة إ
 جل نهوض جديد لليسار الفلسطيني كقائد في مرحلة التحرر الوطني والديموقراطي.أالعمل من  طارإ

همها كان أو  ةو يواجه صعود التيارات المحافظأ، ليسأل اليسار نفسه كيف واجه وهدفها ةن هنا جاء عنوان الدراسوم
ن أم أتجاه النساء والمساواة التامه لهن،  ةفكار المحافظللتصدي لأل ةسالم السياسي في فلسطين، وهل هناك جهود مبذولاإل
من مساواة  ةاليساري األحزابين ما تطرحه ب ةسعت الهو إتحوال لما قد تجلبه الظروف، وبالتالي حسن األأوضاع تركت في األ

 .فضلللتغيير لأل ةحقيقي ةرادإوهل هناك  ،رض من خطط وبرامجوما يجري على األ

 ةتساعد اليسار الفلسطيني في التصدي لمهام جديد ةعلمي ةرضيأو  ةن تساهم هذه الدراسه بتقديم معطيات كافيأ نأمل
في  وأ األحزابللنساء على قاعدة المساواة، سواء كان ذلك في  ةالشراكه الحقيقيليات عمل وبرامج قادرة على تفعيل آوتطوير 
 المجتمع.

لى فريق العمل الذي قام إضافه ، باإلةعلى دعمها للدراس غوفي نهاية هذا التقديم نتوجه بالشكر لمؤسسة روزا لوكسمبور 
 مع فريق البحث تجاوبوا / نكما نشكر كافة الحزبيين/ات والنشطاء والنشطيات الذين  بتنفيذها،
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 شكر وتقدير

ال أن نشكر كل من ساهم بإنجاح هذه إال يسعنا في البداية 
 الدراسة

 العضوات الحزبيات في األحزاب السياسية اليسارية

 األمناء العامون لألحزاب السياسية

النسوية في كل من الضفة الغربية  طررئيسات ومسؤوالت األ
 وغزة

 الضفة والقدس وغزةفريق العمل في 

 

 

 عاً يشكرًا لكم/ لكن جم
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   : الملخص التنفيذي

التعرف  "سالم السياسيإلحزاب السياسية اليسارية الفلسطينية ومدى تأثرها بصعود ااأل فيواقع النساء " دراسةهدفت 
داخل  هنهتواج التيلتحديات ومعرفة ا ،كل من الضفة الغربية والقدس وغزة في حزاب السياسية اليساريةألا في واقع النساء لىإ

سالم السياسي على إلاتأثير  ىالتعرف على مدوكذلك  ،حزابلألالمؤيدة النسوية  طرتواجه األ التيوالتهديدات  ،الحزبوخارج 
 التياإلجراءات  اإلطالع علىو  ،سالم السياسياإل نتشار وتوسعإالسياسية اليسارية من حزاب األرأة السياسية وموقف مشاركة الم
إضافة للتعرف  ،وعلى المجتمع الفلسطينيوعضواته  ئهعضاأسالم السياسي على إلحزاب اليسارية للحد من تأثير اتتخذها األ
 التيوممارستهن القيم  الحجابارتداءهن ب نعكس غالباً إالذي و العضوات الحزبيات بعض لى تدين إدت أ التيسباب على األ
تساعد واضعي السياسات ومتخذي القرارت  التيقتراح التوصيات إ يلمساهمة فكما هدفت الدراسة ا ،الحجاب ئهنرتداإترافق 

 ولويات النساء.أحتياجات و إعن  تعبر التيمن وضع الخطط والبرامج حزاب األ في

 ،الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،اليسارية وشملت كل من األحزابتصف نفسها ب التيحزاب ستهدفت الدراسة األإ
 .)فدا( ديمقراطي الفلسطينيتحاد الإلب الشعب الفلسطيني واحز  ،هة الديمقراطية لتحرير فلسطينالجب

وعددها  عتماد المقابالت شبه المنتظمةإحيث تم  ،يفي والكمي كأدوات لجمع البياناتسلوب الكالدراسة األ في ستخدمأ
الدراسة الكمية  فيما أ ،عداد أسئلة ودليل المقابالتإتم كما و  ،الدراسة الكيفية في (2)وعددها البؤريةالمجموعات و  مقابلة (27)

 ،ولتناول القسم األ ،سامأقستبانة من ستة إلحيث تكونت ا ،عدة قضاياف المبحوثات من ستبانة لفحص موقإلعتماد اإتم 
المبحوثة جود و بطبيعة و  المتعلقةتناولت المعلومات سئلة أحتوى على ستة إ ،القسم الثانيو  ،ثةللمبحو  ةبيانات الشخصيال

سئلة أ ةعبارات ألربع تضمن ،الرابعالقسم و  ،ضمام المبحوثة للحزبإنسباب أعبارات حول شمل فقد  ،أما القسم الثالث ،بالحزب
 ،تواجهها التيت التحدياو  المبحوثة داخل الحزبولويات أ ،نضمام للحزبإلد على المبحوثة من اتعو  التيلى الفائدة إتطرقت 

تجيب على سؤال ما هو المطلوب  التيمن العبارات  اً تناول عدد ،القسم الخامس ،حزب يساري فيلها كناشطة ونظرة المجتمع 
تحتاجها  التيالمهارات والمعارف والتوجهات حول عبارات كذلك و  ،الحزب فيسي لتمكين النساء العضوات من الحزب السيا

طرق لمواقف المبحوثة من موضوع تفقد  ،السادسالقسم  أما ،لى مواقع صنع القرارإعضوات الحزب لتمكنها من الوصول 
 ةالفكري موقفها حيال التطورات ،ا السياسيةالسياسي على مشاركته سالممد اإلتأثير و  تخاذ القرارا  صناعة و  فيمشاركتها 

كان هناك سؤال  خيراً أاليسارية، و  األحزابلتحاق بإلا عن سبب عزوف الشابات فيوكذلك رأيها  ،حزابلأل ةلوجييديو ألوا
 دت بالمبحوثة إلرتداء الحجاب. أ التيسباب محجبات فقط حول األعضوات اللل

 
غير راضين عن واقع النساء داخل  اً ونساء رجاالً  /اتن جميع المبحوثينأ ،أظهرت نتائج الدراسة الكيفية والكمية

لتحرير بإستثناء الجبهة الديمقراطية حزاب اليسارية % من عدد المنتسبين لأل30-20ما بين  النساء حيث تشكل األحزاب
أما بالنسبة لعدد  ،عضاء الرجالعلى من عدد األأالجبهة الديمقراطية  في ن عدد النساء العضواتأصرحت  التيفلسطين 

 بإستثناء فدا ،نساءالتحتلها  في األحزاب % من مواقع صنع القرار 30-25منن ما يقارب أالنساء فى مواقع صنع القرار تبين 
ك نظرة دونية من الرجال لن هناأ% من المبحوثات 43.1شارت أولقد  .فيها من مواقع صنع القرار %40 تحتل النساءحيث 

اسي المنظم لخدمة القضية السيالعمل  في حزاب هي الرغبةنضمامهن لألإن سبب بأالمبحوثات غالبية وقد عبرت  ،جاه النساءإت
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تعود عليهن من  التيلفائدة أما ا ،جتماعيةإلاليسارية تعبر عن قناعتهن الفكرية والسياسية وا األحزابن ألى إإضافة  ،الوطنية
 ن الحزبأكما  ،نهن من خالل الحزب يعملن لصالح القضية الوطنيةالشعور بالرضى أل هوحزاب اليسارية نضمام لألإلا

ولوياتهن داخل أما عن أ ،يطور من قدراتهن ومهاراتهن السياسية والفكريةو  اع عن القضايا التي تخص النساءالدففي يساندهن 
وقد  ،فكار ومبادئ الحزبأالوطنية وكذلك نشر  االدفاع عن قضايا المرأة والقضايهي في ولوية لهن كانت األفقد  األحزاب

فجوة بين ما يطرح ال هي اليسارية األحزابتواجه النساء الحزبيات داخل  التين أهم التحديات أ% من المبحوثات 64.2 شارتأ
% من 54.8شارت أكما  ،رض الواقع بما يخص القضايا المتعلقة بالمرأةأعلى حقيقة  يطبقوبين ما  األحزابدبيات أ في نظرياً 

التهديدات ى صعيد ما علأ ،لى مواقع صنع القرارإصعوبة الوصول  واجههن داخل الحزبمن التحديات التي ت نأالمبحوثات 
 التيأهم التهديدات الخارجية  منتعد  سالم السياسيإلاقيم تشار إنوكذلك االنقسام السياسي و سرائيلي إلحتالل اإلا فإن الخارجية

ياسي حد من سالم السإلنتشار اإن أمن المبحوثات  %54.8شارت أ حيث ،تعيق المشاركة السياسية للعضوات الحزبيات
هن تسالمي يعيق من مشاركإلنتشار الفكر اإ نإلى أشارت أن نفس النسبة أكما ، صفوف النساء فيقدرتهن على التوسع 

فكار وثقافة تحصر دور المرأة بالدور أسالمي نجح بنشر إلالديني ان التيار أ% أجبن 68.5و ،الحيز العامفي السياسية 
الس المحلية كنتيجة لوجود كوتا مواقع صنع القرار مثل المجلس التشريعي والمج فيسالميات إلرغم وجود عدد من ا نجابيإلا

ما أ ،قوائمها في% 20ترشيح النساء بما ال يقل عن  نتخابيةإليفرض على القوائم ا الذي تخابات الفلسطينينقانون اإل في نسوية
على  سلبياً  ثراً أترك  يدولوجياً أو  اً فكري اً تراجعك لهنا نأ% 62.8جابت أحزاب لأل ةيديولوجيألوا ةالفكريعلى صعيد التطورات 

 التيتتساوق مع القيم  األحزابن أ% فقط من المبحوثات يعتقدن 20ن أفت الومن الضايا المرأة، حزب حيال قمواقف األ
 التيتتساوق مع القيم  األحزابن أالمبحوثات  تكدأالدراسة الكيفية حيث في تكرس دونية المرأة وهذا ال يتفق مع ما جاء 

سالم إليعمل ا التيفكار الغيبة للقيم واأل األحزابوذلك من خالل عدم مقاومة  ،المجتمع الفلسطيني فينية المرأة تكرس دو 
سالم إلفكار وعقيدة اأتتوافق مع  التيللقيم  األحزابعضاء وعضوات أو من خالل ممارسة أترويج لها الالسياسي على 

والعمل على  ،برفع قدراتهن السياسية والفكرية والقيادية المبحوثات تطالب ،األحزابأما على صعيد المطلوب من  ،السياسي
 التيعتبار القضايا ا  و  ،واللجان الوطنية المؤتمرات في شراكهن بتمثيل الحزبإوكذلك  ،تفريغ عدد من الحزبيات للعمل السياسي

% من 68.8ن أفت القد كان من الو  ،نشطتهأبرامجه و  فينيها وترجمتها على الحزب تب ،تخص النساء قضايا رئيسية جوهرية
% 29.1ت والتقاليد وبسبب العادا%  59.1عتهن الدينية ورتدائهن الحجاب قناإيقف وراء  الذين السبب أجبن أالمبحوثات 

جموعة البؤرية للحزبيات الم يالمبحوثات ف جاباتإجابات مع هذه اإلتوافقت ، سباب اقتصادية% أل11.0و سرةبضغط من األ
لما يعتقدن  مغايراً  تحمل فكراً  التيحزاب اليسارية لألنتمائهن ا  و  ك تعارض بين تدينهن  لن هناأاللواتي ال يعتقدن  المحجبات

عتناق المبادئ ا  عتقاد و إلويترك لهن حرية ا ،شتراكي العلميإلن الحزب ال يفرض عليهن تبني الفكر ابأوقد بررن ذلك  ،ويؤمن  
ال  يالذ موضوع الدين فيولكن يختلفن معه  جتماعياً ا  و  نسجام مع الحزب سياسياً إلنهن يشعرن باأو  ،تروق لهن التيفكار واأل

عضاء ال يحجب عضوية الحزب تدين العضوات واألن أكما و  ،ممارساته في أودبياته أ في سواءً  اً كبير  هتماماً إيعيره الحزب 
سترشاد إللح اشتراكية العلمية لصاإلعن ا ىتخل الذيالعضوات مع فكر الحزب  وهذا ما يفسر عدم تعارض تدين ،عنهن/هم

ن أوخاصة  ،اليسارية السياسية حزابفكرية لألالهوية يشير لعدم وضوح الو ا كم ،ممارسته النظرية والعملية في ستلهام بهاإلوا
 األحزابلتحاق بإلعن ا ما عن سبب عزوف الشاباتأ ،الحياة العامة فيعلى مشاركة المرأة تداعيات  رتداء الحجاب لها  التدين و 
ضعف و  ،تعاد الشابات عن العمل التطوعي لصالح العمل المأجورإبهو  الرئيسين السبب أالمبحوثات  تر اشأ لقدف ،اليسارية
 .نهوكذلك تراجع اإلستعداد النضالي ل ،السياسية اليسارية األحزاببثقتهن 



11 
 

هم أومن  ،النسوية المؤيدة لها طرواأل األحزابالكمية والكيفية تبلورت عدة توصيات لكل من الدراسة  نتائج وءوفي ض
مراجعة شاملة لعملها خالل السنوات الماضية ووضع البرامج والسياسات القادرة  األحزابضرورة عمل  ،وردت التيالتوصيات 

عادة االعتبار للفكر إالعمل على وكذلك  ،على واقع المرأة داخل صفوفه اً جابإيسوف ينعكس  الذيعلى النهوض بواقع الحزب و 
وضرورة تفعيل مبدأ  ،رض الواقعأعلى  بالممارسة حزاب اليساريةلأل النظريقران الجانب ا  و  ،القائم على العلم شتراكيإلا

والعمل  ،موضوع التمييز ضد النساءفي ه الحزب والخاصة ايتبن الذيكل من يمارس ممارسات ال تنم عن الفكر ل ،المحاسبة
 ضرورةو  ،المجتمعنجابي فقط داخل إلبالدور ا هاتكرس دونية المرأة وتحصر دور  يالت ربة كل المظاهر والقيم التقليديةعلى محا

عتبار الحد من ا  و  ،سلمة المجتمع الفلسطينيأضد  واضحاً  علمانياً و  ديمقراطياً و  جتماعياً ا  و  سياسياً  اليسارية خطاباً  األحزابتبني 
اليسارية معركة التنوير لكل  األحزابضرورة خوض لى إضافة إ ،اليساريةب األحزاسلفي مهمة جميع صولي النتشار الفكر األإ

لى البرامج إ األحزابعودة  وكذلك ،شتراكيإلحياء الفكر اإالعمل على و  ،سالم السياسيإليروج لها ا التيالممارسات الرجعية 
والتي  المشاريع والتعاونيات الصغيرة المدرة للدخلقامة إوتوفير فرص العمل من خالل  التعليم والصحةمجال  فيالخدماتية 

إعداد كادر من ياء العمل التطوعي والعمل على حوا   ،اليسارية بين صفوف النساء األحزابنتشار إل سباب المهمةكانت أحد األ
بحيث تعمل على تمكينهن  ،ذلك إيجاد بيئة داعمة للكادرات الشابةكو  ،النسوية طروقيادة األ لتهيئتهن لإلنخراطالشابات 

تثقيفية شرطًا لتغدو هذه البرامج ال ،حقوقي ،وطني ،عتماد برامج تثقيفية ذات طابع فكريوا   ،تأهيليهن وتقديم كل المساعدة لهنو 
  .من شروط العضوية

                                                                                    

 الفصل االول : 

 المقدمة: 1.1

تنظيم  على حيث عملت المرأة الفلسطينية ،رينات القرن الماضيمنذ بداية عش السياسي برز دور المرأة الفلسطينية
كان كما و  ،لى تشكيل فرق التمريضإإضافة  ،مختلف المدن الفلسطينية فيظاهرات الندوات والمشاركة في اإلعتصامات والم

ن كانت محدو  لعبت دورًا هامًا في مساندة ودعم كذلك  ،حتالل البريطانيإلضد ا دة في القتال والعمل العسكريلها مشاركة وا 
والتنظيمات  األحزابب نذاكآ تحاق النساءإل ورغم محدودية ،ل واألسلحةعن طريق تزويدهم بالمواد التموينية ونقل الرسائ ،الثوار
 في المؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية. نهن شاركنأإال  ،اسية التي كانت وقت ذاكالسي

وتهجيره  الفلسطينيوقيام العصابات الصهيونية بتنفيذ التطهير العرقي بحق الشعب  ،1948 بحلول النكبة عام
صدر رزق لهؤالء المهجرين/ات، مما ، بدأ البحث عن مرض المختلفةبقاع األ فيباآلاللف من مدنه وقراه وتحويله إلى الجئ 

فتتاح رياو  كز للتدريب المهنيإنشاء مرا بالجمعيات النسوية الى دفع لتوفير  نتاجيةاإلمشاريع الو أليتام اطفال ومدارس ض األا 
كأحد  ،تحاد العام للمرأة الفلسطينيةإلتم اإلعالن عن والدة ا ،1965في عام و  .سر المهجرة من مدنها وقراهالقمة العيش لأل

رتبطت الحركة أوبذلك  ،تحاد العام في مدينة القدسإلعقد أول مؤتمر ل ،وفي نفس العام ،أذرع منظمة التحرير الفلسطينية
لى إنضمام باإلتلك الحقبة بدأن  فين النساء أكما و  ،النسوية في فلسطين بالبرنامج السياسي للحركة الوطنية الفلسطينية

 .الخ..الشيوعي وحركة القوميين العرب الحزبو  والحركات مثل حزب البعث األحزاب
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على وبأعداد كبيرة قبلت المرأة الفلسطينية أة لباقي األراضي الفلسطينية، حتالل القوات اإلسرائيليا  ، و 1967بعد هزيمة 
لكما و  ،والحركات الوطنية األحزابنتظام في إلانتساب و إلا  ،لبنان وسوريا ساحات فيعمل العسكري المنظم وخاصة تحقت بالا 
مراكز  و ميةألمراكز محو او  المدارس و اترياض األطفال والحضان تحادات النسائية في إنشاءإليات واستمرت الجمعأو 

سر الفقيرة ألإضافة إلى تقديم الهبات والمساعدات المالية والتعليمية ل ،المحافظة على التراث الشعبيو  ،هنيالتدريب الم
 ،رئيسيمن دور ثانوي مساند للثوار والحركة الوطنية، إلى دور مشارك  دور المرأة بالتحول أخذ  1967 عام وبعد ،والمحتاجة

ت برز منتصف السبعينات  وفي ،دهاوالحركات السياسية الفلسطينية في كافة مناطق تواج األحزابخرطت المرأة في إنحيث 
صفوف  فينتشار والتوسع إلالتنظيمات الفلسطينية من او  األحزاب حتالل وحتى تتمكنإلعمل المقاوم لبال شراك المرأةإأهمية 

ما أدى إلى ظهور أول إطار نسوي وهو إتحاد لجان العمل النسائي ، ملهامؤيدة  ويةنس أطرالنساء عملت على تشكيل 
تحاد لجان المرأة إتم تشكيل  1980وفي  ،متداد جماهيري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينإك ،1978الفلسطيني عام 

الحركة النسوية نتقال أ، وفي هذه الحقبة ظهر جليًا لجان المرأة العاملة الفلسطينيةحاد إتتشكل م ث 1981 عام وفي ،الفلسطينية
  .المنظم عمل السياسيلى الإمن العمل الخيري 

نخراطها إوتمثل ذلك ب ،يث مشاركة المرأة في العمل السياسيمن ح ،شكلت اإلنتفاضة الشعبية األولى منعطفًا هاماً 
في المظاهرات كما وشاركت  ،والتنظيمات الوطنية األحزابومشاركتها بفعالية في العمل العسكري والتنظيمي واإللتحاق ب

إضافة  ،واإللتحاق بلجان العمل المناطقية ،/اتوالمعتقلين /اتذوي الشهداءومؤازرة  البيانات والمنشوراتوتوزيع  اماتواإلعتص
سلطات االحتالل القمعية تضاعفت إجراءات  ،نشاط المرأةوبازدياد  ،العسكرية إلى قيامها بتخطيط وتنفيذ العمليات الفدائية

 ستشهاد...الخ.إلا ،اإلقامة الجبرية ،عتقال المنزليإلا ،اإلبعاد ،حيث اإلعتقال ،ضدها

ات حفيز وتنظيم مشاركة النساء في فعالياستقطاب وت فيحزاب دورًا هامًا لألالمؤيدة النسوية  طرلعبت األ وقد
نتج عنه  الذيالنسوية و  طرود األلتوحيد جه ىعلالمجلس النسوي األ النسوية إلى تشكيل طرحيث بادرت األ ،ولىألا اإلنتفاضة

والعمل على اإلكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، وذلك بإعادة إحياء  ،هتمت بإنشاء المدارس الشعبيةإلجان األحياء التي  تشكيل
النساء حمالت واسعة لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية وتشجيع  الزراعة وتخزين المواد الغذائية بالطرق التقليدية، وقد نظمت

 والتنظيمات الفلسطينية بالكوادر النسوية. األحزابالصناعات المحلية، إضافة إلى قيامها بدور بارز بمد 

 لىإالعمل الوطني النضالي بهدف التحرر مرحلة من  اليسارية األحزابوسلو تحول عمل أتوقيع اتفاقية  وبعد هنأال إ
ولويات عمل أ أمامنفسها  وجدت التيالنسوية  طرذلك األ فيالجماهيرية بما  طروكذلك تحول عمل األ ،مرحلة بناء الدولة

وهذا تطلب  ،حقوقيلى نضال مطلبي ومجتمعي و إل الوطني المقاوم لالحتالل ستبدل العمأ حيث ،عليها سابقاً  جديدة لم تعتد
 فيو  ،خذت من وقتهن وجهدهن الكثيرأ التي ،بهذه الموضوعات بناء قدرات كادراتهاالنسوية العمل على  طراألو  األحزاب من

نتقال الى مرحلة بناء الدولة تراجع العمل النضالي إلبعد توقيع اتفاقية اوسلو وا " العمل الوطني غفالإلى حد ما إتم نفسه الوقت 
 ." ) حزبية من الجبهة الشعبية(جتماعية ا  قضايا مطلبية و لصالح  المكونة لمنظمة التحرير الفلسطينية األحزابالوطني عند 

 تتبني خذتأوسلو أبعد اتفاقيات  ،ولىنتفاضة األاإل في مميزاً  نضالياً  لعبت دوراً  التيو  ،النسوية طرما بالنسبة لألأ
يديولوجية الماركسية والتحليل المبني على ألا ستبدلتإوقد  ،المجتمع الفلسطيني فيلمرأة معالجة قضايا الالغربية الرؤية 
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 ،ة بشكل منفصل عن النظام السياسيمع موضوع المرأالتعامل  لىإ ،تحليل واقع المرأة الفلسسطينية فيشتراكية العلمية إلا
الموروث الثقافي والعادات والتقاليد النسوية بمقاومة بعض  طرت األهتمإلذا  ،يكرس دونية المرأة الذي جتماعيإلوا قتصاديإلا

المرأة وحق   المرأة بالميراثوحق  ،ثل القتل على خلفية الشرفمالمجتمع  في المتدني ها المسؤولة عن واقع النساءعتبرتإ التي
غفلن أنهن أال إهمية العمل على القضايا المطلبية للنساء ورفع شعار المساواة والعدالة أرغم و  ، بإختيار شريك الحياة...الخ

صبح النوع ألقضايا المرأة و  الفكر الراسمالي التجميلي النسوية طرلقد تبنت األ، سياقه التاريخي فيسباب التمييز ضد المرأة أ
محور التدريبات  ،بهاوالتحكم  ستراتيجية والعملية والقدرة على الوصول للمواردإلحتياجات اإلاو والرجل  دوار المرأةأجتماعي و إلا

يرى قضايا المرأة والرجل كقضية واحدة لها عالقة بالملكية  الذيننا نحمل الفكر الماركسي أولم نعد نتذكر  ،وورش العمل
ضرورة طرح النسوية  طرالسياسية واأل األحزابدبيات ألقد غاب عن  ،(قيادية من الجبهة الشعبية")الخاصة وظهور الطبقات

ن أيطرح بيعد وبالتالي لم  ،نتاجإلوسائل المالكة ال طبقةالنشأت نتيجة لتقسيم العمل وتركز الثروة بيد  التيتغيير البنية الفوقية 
ننا أجد أال  ،طار النسوي للحزبعمل باإلأنا كحزبية أ"،جتماعي الراسماليإلقتصادي اإلتحرر المرأة والرجل يبدأ بتغيير النظام ا

حيث نعمل على نفس البرامج والمشاريع ونتحمس لبعض المواثيق  ،ال تصنف يسارية التي ىالنسوية االخر  طرنتميز عن األ
 وقرار تفاقية سيداول إولوية لنا مثأنه أالمجتمع الفلسطيني ك فيبطرحها  أمن ونتلقفها ونبدتفاقيات الدولية وقرارت مجلس األإلوا

جتماعي يعبر عن فكرنا إلى برنامج وطني تحرري إحوج ما نكون فيه أنحن  الذيالوقت  في.....الخ 1325من مجلس األ
النسوية على التمويل الخارجي لوضع  طرعتماد األإن أكما و  ،(قيادية من الجبهة الديمقراطية" )ولوياتنا الفلسطينيةأالماركسي و 
"  ،ينبسياسة الممول طراأل رتهانإلى إ ىدأ لألحزاب اليسارية المالي المتردي والمحدود عوضالنشطة بسبب البرامج واأل

 ") حزبية من حزب الشعب(.منفذة لسياسة الممولين وليست صانعة قرار طرصبحت األأ

 

 مشكلة الدراسة:  1.2

 التيوالتحديات  السياسية اليسارية األحزاب في الحزبيات واقع النساء لىإالتعرف  فيتكمن مشكلة الدراسة 
خير لوحظ تراجع العقد األ فيه نأوخاصة و  ،السياسي على مشاركتها السياسية سالمإلا صعود تأثير ىومد تواجهها
التنمية  فيدورها  على ثر سلباً أمما  ،الحياة العامة فيخالل ضعف مشاركتها السياسية  من سياسياً  الحزبيةالمرأة دور 

سالم السياسي إلل تركت فريسة التيالفلسطينية  ستنهاض المرأةا  ستقطاب و إ فيوبالتالي أثر على قدرتها  ،المجتمعية
بإستقطابها لمساعدات المالية والعينية لجتماعي وتقديمه إلمن خالل قدرته التنظيمية وخطابه السياسي وانجح  الذي

بمجملها  التييؤمن بها و  التيللترويج للقيم والمفاهيم  بواقأكوكذلك  ،نتخابية النسويةإلصوات ااألإلستقطاب وتجنيدها 
ولقد  ،نجابيإلدونية المرأة وتحصر دورها بالدور اتكرس و كما  ،عدم المساواة والعدالة بين النساء والرجال قائمة على

 التيلى واقعهن والتحديات إراسة والتحليل من خالل التعرف تناول واقع النساء الحزبيات بالد صبح من المهم جداً أ
 جتماعية والسياسية.إلا السياسي على مشاركتهن وفعاليتهنم سالإلا صعود ومدى تأثير ،تواجههن
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 أهمية الدراسة: 1.3

" بأنها دراسة سالم السياسيإلاصعود اليسارية ومدى تأثرها ب األحزاب فيواقع النساء " الحالية دراسةالهمية أتنبع 
السياسية اليسارية  األحزاب الحياة السياسية من خالل فيفلسطين لتشخيص واقع مشاركة المرأة الفلسطينية  فيتجري ألول مرة 

المجتمع  في ةتطوير وتعزيز مشاركة المرأة السياسي وذلك بهدف ،السياسية للنساءالمشاركة  سالم السياسي علىإلر امدى تأثيو 
ن تمكين المرأة أكما  ،وتطورهعلى تقدم المجتمع  ومقياساً  ؤشراً م حيث تعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية ،الفلسطيني

ن أخاصة و  ،تنتمي لها التي السياسية األحزاب فيير مشاركتها وتعزيز مشاركتها في العمل السياسي يتطلب تطو  سياسياً 
 لهياكل فإن وبالتالي ،لمواقع صنع القرار الوصول للنساء من خاللها يمكن التيالوحيدة  الوسيلة قد تكون السياسية األحزاب
همية أراز إبويمكن ، السياسية الحياة في النساء مشاركة على مستوى كبيراً  أثراً  وقيمها وممارساتها وسياساتها السياسية األحزاب

 الدراسة فيما يلي:

 التيتشخيصهن للتحديات إلى إضافة  ،السياسية اليسارية بواقعها األحزابنها تعبر عن وجهة نظر عضوات أ -اوال
 .حزاباتهن وتوصياتهن لألاقتراحوكذلك  ،واجهن داخل وخارج الحزبت

السياسية اليسارية ومواقفهن من عدة  األحزاب يالنساء فتوفر هذه الدراسة قاعدة معلومات وبيانات حول وضع  -ثانيا
بناء و النساء الحزبيات لتمكين  ،يمكن أن يستعان بها مستقبالً  ،مما يجعلها مرجعية علمية ،األحزاب فيقضايا تخص وجودهن 

 .تجاهات المناسبةإلبالمهارات والخبرات والمعرفة وا يدهنوتزو  ،قدراتهن

ستراتيجيات التطويرية إلتنموية واوضع الخطط ال على ،النسوية طرالسياسية واأل األحزابتساعد هذه الدراسة  -ثالثا
وذلك بهدف النهوض بواقع المرأة  ،حتياجات العضوات الحزبياتإبما يتناسب ويتالءم مع  ،وتصميم البرامج ذات الجودة العالية

 الفلسطينية.

 هداف الدراسة:أ 1.4

 لى تحقيق ما يلي:إتهدف الدراسة الحالية 

 .اليسارية السياسية األحزاب فيفيما يخص موضوع الدراسة لى واقع النساء إالتعرف  -1
تعتبر  التيالنسوية  طرتواجه األ التيوالتحديات  ،تواجه النساء داخل وخارج الحزب التيلى التحديات إالتعرف  -2

 ب.احز أللالجماهيري  متدادإلا
يتخذها الحزب للحد  التياإلجراءات  هي ماو  ،سالم السياسي على مشاركة المرأة السياسيةإلتأثير ا ىالتعرف على مد -3

 .عضاءه وعضواتهأسالم السياسي على إلمن تأثير ا
 .رتداءهن الحجابإوسبب للتدين العضوات الحزبيات توجه لى إدت أ التيسباب التعرف على األ -4
 سالم السياسي.إلنتشار وتوسع اإمقاومة في السياسية اليسارية  األحزابدور التعرف على  -5
 اليسارية لتمكين النساء الحزبيات. األحزابالمطلوب من  التعرف على -6
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من وضع الخطط والبرامج  األحزاب فيتساعد واضعي السياسات ومتخذي القرارت توصيات  تراحإق فيالمساهمة  -7
 ولويات النساء.أحتياجات و إتعبر عن  التي

 

 الدراسة :  اسئلة 1.5

 اليسارية؟ األحزاب فيما واقع النساء  -1
 تواجه النساء الحزبيات داخل وخارج الحزب؟ التيما التحديات  -2
  سالم السياسي؟إلمشاركة النساء السياسية بإنتشار وتوسع قيم ا هل تأثرت -3
 سالم السياسي؟إلمقاومة ا فياليسارية  األحزابما دور  -4
رتداء الحجاب ينم عن إهل و تجاه؟ إلسباب توجههن بهذا اأتجهت العضوات الحزبيات نحو التدين؟ وما هي إهل  -5

 خرى؟أ سباباً أ كلهنا أن أمجاه العضوات الحزبيات للتدين أت
 عضاء وعضوات الحزب؟أسالم السياسي على إليتخذها الحزب للحد من تأثير ا التياإلجراءات  ما -6
 ؟لتمكين النساء العضوات لجذب النساء لعضويتها مجدداً  اليسارية األحزابالمطلوب من ما  -7

 

 مراحل الدراسة: 1.6

 ،تحاد لجان المرأة الفلسطينيةا  جتماعات التحضيرية بين فريق البحث و إلشملت هذه المرحلة عقد عدد من ا :المرحلة االولى
 ستخدامها.إالبحث المراد  أدوات وتطوير وذلك لتحديد أهداف الدراسة وتصميم

وتحديد مواعيد لقاءات المجموعات البؤرية واللقاءات  ،المناسبة إلجراء الدراسةساليب ألوا األدوات ختيارإ: المرحلة الثانية
 الفردية.
 المعلومات. وذلك لجمع ،الشبة منتظمة: عقد المجموعات البؤرية والمقابالت الفردية الثالثة المرحلة

 .التقرير : تحليل البيانات والمعلومات وكتابةالمرحلة الرابعة
 ونقاش محتوي الدراسة.  ،والمهتمين بموضوع الدراسة : عرض نتائج الدراسة على مجتمع الدراسةالمرحلة الخامسة
 النهائية.وتسليم الدراسة بصورتها التعديالت إجراء  :المرحلة السادسة
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 مجتمع الدراسة:  1.7

 :وهيربعة السياسية اليسارية األ األحزاب فيالعضوات الحزبيات 

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. -1
 الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. -2
 حزب الشعب الفلسطيني. -3
 .)فدا( حاد الفلسطيني الديمقراطيإلتا -4

 

 : محددات الدراسة 1.8

 المحددات البشرية  - أ

وكذلك مع  ،ورجاالً  مع قيادات حزبية نساءً  المقابالت الفردية شبه المنتظمة عتمدت الدراسة على أسلوب عقدإ
  لىإضافة إ ،ن تشمل اللقاءات نساء من الضفة الغربية وغزة والقدسأمع مراعاة  ،األحزابمن جميع  اتعضوات حزبي

قتراح الحلول ا  و  النساء الحزبيات اجهالتي تو التحديات  تشخيص في ،/هنحيث ساهم كل من تمت مقابلتهم ،مجموعات البؤريةال
والفرص المتاحة والتهديدات التي تعترض  ،وكذلك التعرف على نقاط القوة ،هنلتجاوز التحديات والعقبات التي تعترض تطور 

 .الحزبياتعمل 

 المحددات الزمنية والمكانية: - ب

وشملت الدراسة الضفة الغربية وغزة  2017شهر تشرين الثانيإلى نهاية  آبمن شهر  اً أسبوعًا بدء 16تم إنجاز الدارسة خالل 

 والقدس.
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 الفصل الثاني : 2.0 

 سالم السياسيإلالسياسية اليسارية وأحزاب ا األحزابخلفية عن  

 

 السياسية اليسارية : األحزاب: نشأة 2.1

 ،اليسارية األحزابالحركات السياسية الفلسطينية المنظمة ومنها و  األحزابلقد شهد منتصف القرن الماضى ظهور 
 ،لى االيديولوجية الماركسيةإم تحولت ثظهور الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كحركة قومية ومن الستينيات  حيث شهدت فترة

قد و  ،االتحاد الفلسطيني الديمقراطيسس تأالتسعينيات  فيو  ،ينينيكما وظهرت الجبهة الديمقراطية حاملة الفكر الماركسي الل
سم إحتى استقر على سماء مختلفة أحيث تواجد تحت  ،القرن الماضيعشرينيات  فيالحزب الشيوعي الفلسطيني  وتأسس سبق

بناء  على بمساهمتها المميزة في النضال التحرري الوطني وكذلك قدرتها األحزابوقد تميزت هذه  ،حزب الشعب الفلسطيني
 وتعزيز أشكال التضامن االجتماعي عبر شبكات الدعم والمنظمات الجماهيرية وخاصة في األراضي الفلسطينية المحتلة. 

الجبهة و  فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ىحدإوهي  11/12/1967 فينشأت  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:
ستعادة الحقوق الوطنية إجل أالشعبية لتحرير فلسطين حزب كفاحي يعمل لتوعية وتنظيم وقيادة الجماهير الفلسطينية من 

قمقدمتها حق العودة وتقرير المصير و  فيالفلسطينية و  امة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس كهدف ا 
يعيش جميع مواطنيها بمساواة كاملة  التيو  ،فلسطين الديمقراطية على كامل التراب الفلسطينيإقامة دولة مرحلي على طريق 

قائم على المبادئ  ،ستغاللإلشتراكي خال من اإجل إقامة مجتمع أكما ويناضل من  ،الحقوق والواجبات فيبدون تمييز 
مين العام ( واأل5نظام الداخلي للجبهة الشعبية، ص ال تراكي موحد")شإالديمقراطية واإلنسانية على طريق تحقيق مجتمع عربي 

 .سرائيليإلحتالل اإلاسجون  فيالرفيق أحمد سعدات المعتقل  هو للجبهة

سم الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير إتحت  1969فبراير/شباط  22في  نشأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:
حدى فصائل إوهي  1975سمها الحالي في العام إفلسطين إثر انشقاق عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قبل أن تحمل 

قستراتيجية سياسية و إنحو "تسعي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  ،منظمة التحرير الفلسطينية تفتح جديدة جتماعية إتصادية ا 
زيز اصمتها القدس الشرقية المحتلة وتعاألفق لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بحدود الرابع من حزيران وع

هجر منها الالجئون الفلسطنيون")البرنامج السياسي والنظام الداخلي  التيلى الديار والممتلكات إجل حق العودة أالنضال من 
 .الرفيق نايف حواتمةهو  سيسها لغاية يومنا هذاأمين العام للجبهة منذ ت(، واأل5للجبهة الديمقراطية، ص

متداد للحزب الشيوعي إم حزب الشعب الفلسطيني وهو أستحت  10/2/1982 فينشأ  حزب الشعب الفلسطيني:
القائم على ضمان حقوق  ،ستقالل الوطنيإليسعي"نحو التحرر وا ،حد فصائل منظمة التحرير الفلسطينيةأالفلسطيني، وهو 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل  فيو  ،شعبنا غير القابلة للتصرف راضي األمقدمتها تقرير المصير وحق العودة وا 
( والرفيق بسام 1ص متها القدس الشرقية") برنامج حزب الشعب الفلسطيني ونظامه الداخلي،وعاص 1967المحتلة عام 

 عام للحزب.مين الاأل هو الصالحي
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هو حزب فلسطيني "و 3/3/1990تحاد الديمقراطي الفلسطيني بتاريخ إلتأسس ا:االتحاد الديمقراطي الفلسطيني ) فدا( 
هداف الوطنية للشعب جل تحقيق األأيكافح من  ،حد فصائل منظمة التحرير الفلسطينيةأ تقدمي ويشكليساري ديمقراطي 

 فيالتحرر والعودة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتحقيق السالم الشامل  فيالفلسطيني 
 للحزب. العام ميناأل هي زهيرة كمالالرفيقة ( 5البرنامج العام والنظام الداخلي لفدا، ص ،)"المنطقة

 

 وبرامجها السياسية:حزاب يسارية كما جاء بأنظمتها الداخلية ا كأهسلنف األحزاب: تصنيف 2.2

اته وعضو عضائه أل الداخلية يعمل على تنظيم الحياة الذيستور يعتبر النظام الداخلي للحزب السياسي بمثابة الد
 ،النظام الداخليفي بالقبول والموافقة على ما جاء  ومنتسباته ويشترط الحزب على منتسبيه ،وكذلك عالقة الحزب بالجماهير

من ختالف رتبهم الحزبية إعلى الحزب  وعضوات عضاءأوبذلك يخضع كل  ،نضمامهم/هن للحزبإلساسية حد الشروط األأك
 حكام وقواعد النظام الداخلي.ألمبادئ و  حتى األعضاء الجددمين العام واللجنة المركزية والمكتب السياسي األ

ذها ويعتبر البرنامج السياسي هداف المطلوب من الحزب ومنتسبيه تنفيما البرنامج السياسي للحزب فهو بمثابة األأ
وعالقة النضال الراهن  ،يرسمها لنفسه التيهداف العامة ويحدد األ، يقوم عليها الحزب التيوثيقة هامة "فهو يحدد الفكرة 

 ،ساليب النضال" )الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينأو  ،كما يحدد طبيعة المرحلة وتناقضاتها وقواها ،ستراتيجيإلوالمرحلي با
 (3ص  ،البرنامج السياسي

يعمل لتوعية وتنظيم وقيادة  ،"حزب سياسي كفاحيعلى أنها لقد عرفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نفسها 
بالفكر الماركسي بجوهره المنهج الشعبية ستعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية... وتسترشد الجبهة إجل أالجماهير الفلسطينية من 

نساني في التراث الفكري والثقافي لشعبنا الفلسطيني ولألمة العربية المادي الجدلي التار  يخي وبكل ما هو تقدمي وديمقراطي وا 
 (.5ص  ولإلنسانية جمعاء. )النظام الداخلي للجبهة الشعبية،

شتراكية العلمية كمنهج إليسترشد با ،كما وعرفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نفسها "حزب يساري ديمقراطي
 (53ص  جل تغييره" )البرنامج السياسي والنظام الداخلي للجبهة الديمقراطية،أجتماعي، ودليل للعمل من إللتحليل الواقع ا

متداد لتاريخ الحركة الشيوعية الطويل في فلسطين ويعتمد في إعرف نفسه بأنه"  فقد حزب الشعب الفلسطيني ماأ
التراث  ،في ممارسته النظرية والعمليةويستلهم  ،ستند إلى منجزات العلمالجدلي المالمنهج المادي  على تحليله للواقع والمجتمع
التراث الفكري العربي والعالمي"كما "وينطلق حزب الشعب  فينساني ا  كل ما هو تقدمي و  ،شتراكيإلالفكري الماركسي وا

 ستغاللإلجتماعية والقضاء على اإلالعدالة اقائمة على المساواة و شتراكية العلمية الإللسطيني من مباديء وقيم وأهداف االف
  .(1ص  الطبقي والقومي".) برنامج حزب الشعب الفلسطيني ونظامه الداخلي،

حزب ،نفسه بأنه "حزب فلسطينيي يساري ديمقراطي تقدمي "كما أضاف  تحاد الديمقراطي الفلسطيني ) فدا( عرفإلوا 
جتماعية والمساواة، إلساس الديمقراطية والعدالة اأشتراكي يحمل رؤية تقدمية لبناء مجتمع فلسطيني مدني علماني يقوم على إ
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تحليله للواقع، ويسترشد  فيلى المنهج العلمي الجدلي إيستند" ستقالل"و إلفلسطين بعد ا فية شتراكيإلفاق نحو بناء اويفتح اآل
كما  ،(5ص نساني التقدمي" )البرنامج العام والنظام الداخلي لفدا،إلا الفكري المستنير وتراث الفكر اشتراكية العلمية وبثراتنإلبا

 فيبناء مجتمع مدني ديمقراطي وعلماني يفصل بين الدين والدولة ويصون حقوق وحرية الفرد لى إشتراكي إيهدف "كحزب 
 (.6ص والنظام الداخلي لفدا،) البرنامج العام  حترامها"ا  ممارسة الشعائر الدينية و 

 

 السياسية اليسارية: األحزاب في:المرأة  2.3

"تعزيز الدور النضالي للمرأة الفلسطينية، لى إنها تهدف أ ،البرنامج السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فيجاء 
لغاء كافة ا  والعمل على تحقيق المساواة الكاملة و  ،العمل الوطني والسياسي والديمقراطي الفلسطيني فيورفع مستوى مشاركتها 

طار حركة نسوية تقدمية قادرة على قيادة المرأة إ فيسس ديمقراطية أالحركة النسوية على  شكال التمييز بحقها ودعم وحدةأ
 فيالمادة السابعة  فيكما جاء  (.19مواجهة الرؤى الرجعية والمتخلفة" )البرنامج السياسي للجبهة الشعبية، ص  فيالفلسطينية 

جتماعية إلتسبات والحقوق امكجل توسيع وتعزيز الأالنظام الداخلي للجبهة الشعبية "تناضل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من 
)النظام الداخلي للجبهة الشعبية،  جتماعي الناجز لهن"إلقتصادية للنساء على طريق تحقيق المساواة والتحرر اإلوالسياسية وا

من واجبات العضو المنتسب  ) واجبات العضو الحزبي( 19جاء بالمادة  ،الفصل الثالث تحت عنوان العضوية فيو  .(7ص 
) النظام الداخلي للجبهة الشعبية،  ن يلتزم بممارسة هذا الموقف"أمن مسألة المرأة و  تقدمياً  علمياً  ن يتخذ موقفاً أللجبهة الشعبية "

تخاب الهيئات القيادية يراعى ما إننما "عند ا  مواقع صنع القرار و  فيم الكوتا للنساء الجبهة الشعبية ال تعتمد نظا .(19ص 
) النظام الداخلي  كل المستويات" فيهذه الهيئات و  فيمكن وبناء على التقييم والكفاءة والقدرة على تعزيز دور المرأة ووجودها أ

 .(26للجبهة الشعبية، ص

الفصل الثاني تحت عنوان على صعيد النضال الديمقراطي  ،البرنامج السياسي للجبهة الديمقراطية فيوقد جاء 
قتصادية إلمختلف مجاالت الحياة ا فيالحرية والمساواة  في"تمكين المرأة من نيل حقها  4البند  فيجتماعي إلالسياسي وا

نتخابية على إلؤسسات صنع القرار عبر تطوير القوانين والنظم ام فيالشأن السياسي و  فيجتماعية والثقافية، وتعزيز دورها إلوا
 فيهتمت الجبهة الديمقراطية إكما  ،(39ص  ) البرنامج السياسي والنظام الداخلي للجبهة الديمقراطية، يجابي"إلقاعدة التمييز ا

قتصادية إلالمرأة في العمل والحياة ا نخراطإلوتوفير الفرص  ،"تمكين المرأة وتشجيع التعليم بمختلف مراحله والتكوين المهني
جتماعي ") نفس المصدر اإلومكافحة العنف األسري والتمييز على قاعدة النوع  ،وضمان األجر المتساوي للعمل المتساوي

ستراتيجية بديلة إوثيقة نحو في "جتماعي لبرنامجها حيث جاء إلالمضمون اهمية لتطوير أ الجبهةعطت أو  ،(47ص  السابق،
تنقية التشريعات الفلسطينية من كافة أشكال اإلجحاف  -أوال هيربعة بنود خاصة بالمرأة "أ "قتصادي والتنمية المجتمعيةإلا للنمو

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

وتأمين التدريب  ،تصادي والحث على زيادة نسبة مشاركة المرأة في قوة العملإلقخراط النساء في النشاط اإنتشجيع  -ثانيا
لة في األجر المتساوي للعمل المتساوي ورعاية األمهات العامالت وحماية حقوق المرأة العام ،والتأهيل واإلعداد المهني الالزم
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  وحمايتهن من الفصل التعسفي.
يجابي لصالح تعزيز مشاركة المرأة في المجالس البلدية والقروية إلنتخابية وفق مبدأ التمييز اإلتطوير القوانين والنظم ا _ثالثا

 .قتصاديإلياسي واوالنقابية والتشريعية وسائر مؤسسات صنع القرار الس

صدار التشريعات التي تجرم العنف ضد المرأة  -ا رابع  تطوير نظم ومرافق حماية النساء من العنف والتحرش الجنسي وا 
-28ص  ،قتصادي والتنمية المجتمعيةإلستراتيجية بديلة للنمو اإنحو ) وثيقة  وتشديد العقوبات على ما يسمى "بجرائم الشرف"

ورعاية األمهات  ،حق المرأة العاملة في األجر المتساوي للعمل المتساويمحور الحديث عن الطبقة العاملة" فيكما جاء  ،(29
 (.38ص  ،البرنامج السياسي والنظام الداخلي للجبهة الديمقراطيةالعامالت وحمايتهن من الفصل التعسفي") 

على محاربة التمييز ضد المرأة وضمان ن يعمل أبرنامجه السياسي  فيتعهد حزب الشعب الفلسطيني من هنا 
لذا  ،وكذلك العمل على تطوير القوانين بحيث تحقق المساواة والعدالة للمرأة الفلسطينية ،المساواة مع الرجل بكافة مجاالت الحياة

 ،في الرواتبضمان المساواة  -1" ضرورة، جتماعيةإلالفصل الثالث بند مهمات التنمية ا فيالبرنامج السياسي للحزب  فيجاء 
 وبما ال يقل عن ،جر في حالة الوالدةمومة مدفوعة األجازات األإتأمين  -2 .ختالف الجنسإجر بسبب والغاء أي تمييز في األ

لزام المصانع ا  و  ،طفال والحضاناتنشاء شبكات رياض األإ -3 .جازة بدون راتب لغاية عامإلى إشهر باالضافة أثالثة 
جتماعي إلوالضمان ا ،حق النساء كافة في التأمين الصحي -4.ضانات لمساعدة المرأة العاملةقامة حإوالمؤسسات الكبيرة ب

تعديل مفهوم العمل ليشمل  -5.قالالحقوق في حالة الط ،،وضمان كافة ،ومخصصات الشيخوخة وكذلك التأمين ضد البطالة
 ،عمال المنزلية والزراعية في مجال العائلةمثل األ ،التي ال تتم مقايضتها ومبادلتها والتعبير عنها بمدخول محدد ،عمالتلك األ
سن قوانين  -7 .زيادة نسبة المقاعد المخصصة للنساء في المجلس التشريعي -6 .قتصاد الوطنيإلدخالها في تعداد اإبهدف 

نسان وتشكيل لجنة مراقبة داخل المجلس التشريعي إلد المرأة خرقًا لحقوق اعتبار العنف ضا  و  ،لمكافحة العنف ضد النساء
مع التطور الجماعي يتالءم  ،حوال الشخصيةصياغة قانون لأل -8 .لمتابعة الخروقات بهذا الشأن ومالحقة مرتكبيها قضائياً 

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

 ،في مجال حقوق المرأة ،تدريب وتأهيل قيادات شابة نسائية -11 .شكال التمييز التي يتعرضن لهاأالمبكر وضد مختلف 
 دارة ووضع البرامج الخاصة بنشاطات المرأة" )برنامج حزب الشعب الفلسطيني ونظامه الداخلي(واإل

جتماعية إلالفصل الرابع تحت عنوان القضية ا في لالتحاد الديمقراطي الفلسطيني)فدا( البرنامج السياسي فيجاء و 
"يلتزم فدا بالدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية  الدفاع عن حقوق المرأة ومساواتها: 2بند  فيوالتعليمية والثقافية 

المجتمع والهيئات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية  فيجتماعية والثقافية إلوا
 برنامج العام والنظام الداخلي لفدا،) ال والفصائل السياسية والمنظمات والمؤسسات الشعبية. األحزابقيادة وعضوية  فيو 

 (.27ص

 التيبرنامجها السياسي "ضرورة سن التشريعات والقوانين  فيفدا نفسها بالدفاع عن حقوق المرأة حيث جاء  لزمتأ كما
العائلة والعمل  فيستغالل والتمييز ضدها إلضطهاد واإلنواع اأالحقوق مع الرجل وتنهي مختلف  فيتضمن مساواتها 
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سرة بما يضمن حماية حقوق األ ،حوال المدنية والشخصيةذلك وضع قانون عصري وتقدمي لأل فيبما  ،ومؤسسات المجتمع
 (28ص مومة" )البرنامج العام والنظام الداخلي لفدا،واأل

 

 نظمة الداخلية للنوع االجتماعي :: حساسية األ  2.4

تبدي  األحزابتبين أن جميع  ،الدراسة فيحزاب المستهدفة لألنظمة الداخلية والبرامج السياسية طالع على األإلبعد ا
همية تعزيز دور المرأة السياسي أ ،حزابحيث تناولت جميع البرامج السياسية لأل ،دبياتهاأ في بواقع المرأة الفلسطينية هتماماً إ
حيث  ،وكذلك مساواتها بالرجل وسن القوانين والتشريعات المنصفة للمرأة ،قتصادي ومحاربة التمييز ضدهاإلجتماعي واإلوا

يجب العمل عليها إلنصاف  التيوالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتفصيل المواضيع  تناول حزب الشعب الفلسطيني
ولكن  ،سهاب بالتفصيلإلدون ا ة والعدالةهمية المساواأل شاراأتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا إلبينما الجبهة الشعبية وا ،المرأة

وبرامجها السياسية وبين ممارسة  األحزابدبيات أ فين غالبية المبحوثات يجدن فجوة بين ما يذكر أخالل عقد اللقاءات تبين 
ها تتعهد إنبل  حتياجات النساء نظرياً إحزاب نجد بأنها تراعي لى البرامج السياسية لألإبالنظر "،الواقعأرض  على األحزاب

 التيعلى المواضيع  بشكل جدي ومتواصل ال تعمل نها عملياً أال إ ،بالعمل على تحقيق المساواة والعدالة وتحقيق مطالب النساء
 يحيث تبد ،مثل موضوع القتل على خلفية الشرف، نما عملها متقطع وعادة ما يكون كردة فعل لفترة وتنتهيا  و  ،تنصف المرأة

) حزبية من حزب  "جريمة قتل ثانية تظاربإن ،لى نقطة الصفرإآنيا بالموضوع وبعد ذلك نعود  اهتماماً  طرواأل األحزاب
جر المتساوي حيانا تطلق حملة مثل األأها النسوية أطر و  األحزابن إ نفس السياق " في ىخر أكما وذكرت مبحوثة  .الشعب(

ال  نتهاء المشروع الممول للحملة وغالباً إن الحملة تنتهي مع أال إ ،رفع نسبة الكوتا النسوية ،رفع سن الزواج، للعمل المتساوي
ن إلى أ% من المبحوثات 64.2شارت أكما و  .اطلقت ") حزبية من الجبهة الديمقراطية(جله أمن  يتحقق الحمالت الهدف الذ

فيما يخص القضايا  ،الواقعرض أعلى  فعلياً وبين ما يمارس  السياسية اليسارية نظرياً  األحزاب بين ما تطرحهة فجو  كلهنا
 المتعلقة بالمرأة.

 فين المصطلحات المستخدمة أبحيث  ،نظمة الداخلية غير حساسة للنوع االجتماعيلغة جميع األ نأكما وتبين 
 ،يناضل ،يمارس ،يعمل ،ينتخب ،ينفذ ،العضو ،المرشح ،المتدرب ستخدامإنظمة الداخلية تخاطب الذكور دون االناث مثل األ

صفوف الحزب بإستثناء الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وفقط  فيو مراعاة لعضوية النساء أشارة إية أدون  ،يناقش....الخ
 فيالحق  ،عاما 16حيث جاء فيه" لكل فلسطيني وفلسطينية يبلغ  ،بند شروط العضوية كانت حساسة للنوع االجتماعي في

تحاد لإلشروط العضوية  فيجاء و  .(58ص  ،نظام الداخلي للجبهة الديمقراطيةلى الجبهة الديمقراطية" ) الإاالنضمام 
 تحاد الديمقراطي الفلسطيني"إللى اإنتماء إلا فيالحق  عاماً  17" لكل مواطن فلسطيني يبلغ من العمر الديمقراطي الفلسطيني 

النظام الداخلي للجبهة الشعبية لتحرير  فيما أ،( 54تحاد الديمقراطي الفلسطيني صإل) البرنامج العام والنظام الداخلي ا
( وجاء 15ص  ،")النظام الداخلى للجبهة الشعبيةعاماً  16ان يكون بلغ  ....فلسطين جاء "يحق لكل مواطن فلسطيني وعربي

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

 

 : سالم السياسياإل: نشأة 2.5

 : سالم السياسيإلانتشار او نشأة  -1

 بعد وذلك ،ولىالحرب العالمية األ أعقاب فيظهرت  التي سالميةاإلالسياسي على الجماعات  سالمإلامصطلح يطلق 
ت بعض الجماعات حيث بدأ ،سيطرتها لقرون من الزمن وقعت تحت التيراضي معظم األ تخسر  التيسقوط الخالفة العثمانية 

من خالل التواجد بمؤسسات وذلك  ،للمشاركة بالحكم وصنع القرار سيةدخول معترك الحياة السيا سالمية تنادي بضرورةإلا
 التيالسياسية  األحزابكيل لذا بدأت هذه الجماعات بتش ،بالبلديات لى البرلمانات مروراً إزراء ومجلس الو الدولة من الرئاسة 

 ،نه صالح لكل مكان وزمانأالقانونية و قتصادية وكذلك إلجتماعية والسياسية واإلسالم هو الحل لكل المعضالت اإلتؤمن بأن ا
 ،) عيسى ،ساسي والوحيد لسن القوانين والتشريعاتاألهي المصدر السياسي  لإلسالم بالنسبةسالمية إلن الشريعة اأكما و 

سياسية تظمت بأحزاب إن التيسالمية إليعبر عن الجماعات ابالتداول بحيث  السياسي إلسالما ومن هنا بدأ مصطلح (2007
 جتماعيةإلاو  الحياة السياسية علىسالمية إلالشريعة احكام أوبالتالي عكس  ،الدولة في لى مواقع صنع القرارإالوصول  بهدف

فكرهم  ضد كل من يختلف معوتمييز لغاء اآلخر وما ينتج عنه من عنصرية إ فيمما يسهم  ،القانونية والثقافيةو  قتصاديةإلاو 
حزب  من ثم 1935 فيخوان المسلمين حركة اإل ،فلسطين فينشأت  التيسالم السياسي إلحركات اوأول ، قناعتهم وعقائدهو 

 هذه الدراسة في ،1987سالمية )حماس( إلقاومة اوحركة الم ،1981 سالمي الفلسطينيإلاد اهحركة الج ،1953التحرير 
يتم تناول بينما سوف  ،التحريرحزب سالمي وكذلك إللمسلمين والجهاد اخوان استعراض سريع لكل من حركتي اإلإ سوف يتم

 المجتمع الفلسطيني. في اً ثير أوت نتشاراً إاألكبر واألكثر  كونها ،حركة حماس بإستفاضة

 فلسطين: فيالمسلمين  اإلخوانحركة  - أ

 عالن عنهاإلتم او ، على يد الشيخ حسن البنامصر  فيسماعلية إلا في 1924المسلمين عام  اإلخوانتأسست حركة 
 فيحركة رسل مؤسس الأعندما  ،1935فلسطين منذ عام  فيالمسلمين نشاطها  اإلخوانبدأت حركة و  ،1928عام رسميا 

سالمية إلإقامة الدولة ا تمحورت حول التيفكار الحركة ألى فلسطين لنشر مبادئ و إعضاء الحركة أوفد من  ،مصر حسن البنا
وقد بلغ عدد الفروع  ،فلسطين فيالمسلمين  اإلخوانحركة ول فرع لأتأسس  1943عام  فيو  ،سالميةإلحكام الشريعة اأونشر 

 (.1986 ،) الحوت،مختلف المدن الفلسطينية في اً منتشر  اً وعشرين فرعخمسة  1948عام  في

دارة تم إلحاق قطاع غزة باإل ،كبر من فلسطين التاريخيةوقيام الكيان الصهيوني على الجزء األ 1948بعد نكبة 
 اإلخوانداري للضفة وغزة على حركة التقسيم اإل عكسإنوقد  ،ردنيةاأل المملكة لىإوالضفة الغربية وشرق القدس  ،المصرية
الضفة والقدس  فيوالثاني  ،مصر فيغزة يتبع القيادة المركزية للحركة  فيول ألا ،لى قسمينإنقسمت إبدورها  التيين المسلم

ولغاية منتصف السبعينات القرن  1948ولقد شهدت الفترة الواقعة ما بين  ،(2007 ،ردن )عيسىاأل في ويتبع قيادة الحركة
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ة على ) مرحلة المساجد( حيث سيطرت الحركطلق على هذه المرحلة أوقد  ،المسلمين اإلخوانحالة ركود لحركة  ،الماضي
 اإلخوانن حركة أوذكرت بعض المصادر  ،فكار الحركةأبمبادئ و  وتعبئتهم ستقطاب وتأطير الشبابإوذلك بهدف ، المساجد

ة بعض العمليات العسكرية ضد حيث نفذت الحرك ،تلك الفترة في وعسكرياً  المسلمين كان لها مشاركة متواضعة سياسياً 
 ،(2007 ،أنشطتها) عيسى فيدون تدخل فتح ، سم فتحإوكانت تعمل تحت  ،1970و 1967بين عامي  سرائيليإلا حتاللإلا

تظار اللحظة المناسبة لمزاولة إن في ،عداد والدعوةضمن برنامج اإل ،مجال الدعوة فيولقد نشطت الحركة خالل هذه الفترة 
حظر  الذيعتقاالت والمطاردة من قبل نظام جمال عبد الناصر إلغزة تعرضت للمضايقات وا فين الحركة أخاصة و  ،انشاطه
 ،ولكن بعد وفاة جمال عبد الناصر ،دارة المصريةلإل دارياً إالتابعة غزة  في الحركةثر على عمل أمما  ،مصر في اإلخوانعمل 

خصومه وذلك بهدف التضييق على  ،ةهم وسمح لهم بمزاولة نشاطهم بحريطلق سراحأعضاء الحركة و أعفى أنوار السادات عن 
 .(2007 ،عيسىول له بالحكم) ناصبها العداء منذ اليوم األ التي ،نالشيوعيو ن الناصريمن 

منحته و  ،غزة فيسالمي إلالمجمع االمسلمين  اإلخوانلى حركة إالمنتمي حمد ياسين أسس الشيخ أ 1973عام  فيو 
إنشاد  وفرقة مركز تأهيل للنساء و عيادة و نادي رياضي و ضم مسجد الذيإلنشاء هذا المجمع  حتالل ترخيصاً إلسلطات ا

 سالميإلالمجمع انشطة أومن خالل  ،(2008 ،) شهابزهروجامعة األ ارسمدإنشاء  تم وفيما بعد ،سالميةإفراح أدينية وفرقة 
نومع الوقت حقق المجمع نجاحات و  ،لى شرائح المجتمع المختلفةإوصول الحركة ال ستطاعتإ  قوياً  صبح منافساً أتشار و ا 
ن الحركة كانت حريصة منذ أتضح مما ذكر ي ،(2008 ،الفلسطينية) شهابتحرير حزاب والتنظيمات المكونة لمنظمة الألل

وتستمر لسنوات  طويلة تبدأ من مرحلة الطفولةوذلك من خالل تعبئتهم/هن لسنوات  ،ستقطاب الشباب والشاباتإنشأتها على 
 وخاصة ىخر فكار األعلى الثقافات واألغير مطلع للحركة وفكرها وعقيدتها  منتمياً  الً وجد جيأمما  ،الدراسة المدرسية والجامعية

 .المسلمين اإلخوانحركة فكر وعقيدة تعارض مع ت التي

   :الفلسطيني  حركة الجهاد االسالمي وءنش - ب

 اإلخواننبثقت عن حركة إوقد  ،1981سالمي على يد فتحي الشقاقي عام إللقد تأسست حركة الجهاد ا    
ولم  ،سطينيةنضم لمنظمة التحرير الفلسالمي لم تإلالجهاد احركة و  ،ةنخبوية لطبيعتها السرية والعسكريوتعتبر حركة  ،نالمسلمي
 ،الفلسطينيةبمؤسسات السلطة  لم تلتحقكذلك و  ،0200و 1996عامي  فيفلسطين  فيجرت  التينتخابات إلا فيتشارك 

 في اإلسالمي الجهاد حركةن "أدة الثانية من برنامجها السياسي الما فيوقد جاء  ،وسلوأ تفاقيةإشد معارضي أمن  وهى
 وتحرير ،أسلوبها المسلح والجهاد الثوري الجماهيري والعمل ،منطلقها اإلسالم ،مستقلة مجاهدة جماهيرية إسالمية حركة فلسطين
 اإلسالمي الجهاد حركة تلتزم"من برنامجها السياسي  المادة الثالثة فيكما وجاء  ،"اهدفه الصهيوني االحتالل من فلسطين كامل
 ضد اإلسالمية األمة تخوضه الذي الصراع طبيعة وفهم لتحليل وكأداة ،حياة ونظام وشريعة عقيدة باإلسالم فلسطين في

 .) موقع نداء القدس( "والمواجهة للتعبئة اإلسالمي العمل برنامج صياغة في أساسي وكمرجع ،أعدائها
 

 حزب التحرير : وءنش - ت

حزب التحرير نفسه يعرف  ،مدينة القدس على يد الشيخ تقي الدين النبهاني في 1953تأسس حزب التحرير عام 
ستئناف الحياة اإلسالمية بإقامة دولة إسالمية تنفذ نظم اإلسالم وتحمل دعوته إلى إوغايته  ،اإلسالم مبدأه  ،"حزب سياسي
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نفس العام شارك  فيعن تشكيل حزب التحرير و  عالن رسمياً تم اإل 1955عام  فيو ( 48ص  ،العالم " ) مفاهيم حزب التحرير
سالمية إلوة اونشر الدع ،الخليفة سالمية وتنصيبإللخالفة اامة اقإ ،من أهم مبادئه ،ردنيةنتخابات البرلمانية األإلا فيالحزب 

قامة ساسي للحزب وليس تحرير فلسطوالهدف األ هي المحورسالمية إلان الخالفة أويعتبر حزب التحرير  ،العالم في ين وا 
 ،سالميةإلنه ال يعترف بالحدود السياسية بين الدول اأكما  ،هو مسعى الحزبسالمية إلالشريعة ا ن تطبيقأو  ،الدولة الفلسطينية

ولم ينخرط حزب التحرير بأعمال  ،الفة العثمانيةخسقوط ال ىحياء ذكر ا  قامة المهرجانات الخطابية و ا  وعمله يرتكز على الدعوة و 
 سرائيلي.إلحتالل اإلضد ا المقاومة

 سالمية حماس:إلحركة المقاومة ا نشوء  - ث

 كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في 1987/ 9/12 فيولى نتفاضة األإلندالع اإيام من أبعد خمسة 
وبذلك  ،نشر ميثاق الحركة 1988آب  فيو  ،بيان تأسيسها 12/1987/ 14 فيحماس( سالمية )إلصدرت حركة المقاومة اأ

 .المسلمين اإلخوانسالمية )حماس( من رحم حركة إلعن والدة حركة المقاومة ا عالن رسمياً تم اإل

 التيوالعقود  1987ولىألة انتفاضإلخالل ا المجتمع الفلسطيني فيحماس تنامي نفوذ  في لقد لعبت عدة عوامل دوراً 
ة كسبها شعبيأوتنفيذ العمليات العسكرية داخل الكيان الصهيوني للكفاح المسلح ركة حماس حتبني  أوال: ومن هذه العوامل تلتها

التنظيمات الفلسطينية المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير  تراجعت فيه الذيالوقت  في كبيرة بين الجماهير الفلسطينية،
وكذلك قيام مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية كمؤسسات  ،سلوأو تفاقية إبرام إبعد  المسلحالفلسطينية عن العمل الكفاحي 

بناء شبكة واسعة من الجمعيات الخيرية والمؤسسات ستطاعت حماس إ :ثانيا .تسمت بالفساد والمحسوبيةإ التيالحزب الواحد 
والتعليمية للفقراء الصحية و  العينةو  من خاللها قدمت المساعدات المالية التيوالمنظمات الجماهيرية متنوعة التخصصات 

 سالميةإلالمقاومة ا سالم السياسي وخاصة حركةإلزدياد شعبية اإحيث لوحظ  ،نتفاضة الثانيةين وخاصة خالل اإلوالمحتاج
ن أكما  ،كبر لهحيث تعتبر دول الخليج العربي الممول األ ،سالم السياسيإلتمتع بها ا التي الوفرة المالية لىإإضافة  ،حماس

 ،طيافهأسالم السياسي بكافة إلنتشار وتوسع اا  عزز من وجود و  ،يرانية وتقديمها الدعم لحركتي حماس والجهادإلا نتصار الثورةإ
لما كان  مغايراً  برز نموذجاً أ 1979يرانية عام إلنتصار الثورة اإن إ". سالميةإلالثقافة ا شاعةا  عمل على ترويج و بدوره  الذيو 

تجاه والهوى ودينية إلسالمية اإبل  ،قومية شتراكية أوإلن تكون ماركسية أو  ،العالم العربي فين الثورة أليقول  ،عتقاد سابقاً اإل
المادة  ،المنطلقات الفكريةباب  فيسالمية حماس إلميثاق حركة المقاومة ا فيجاء كما و  ،(2011 ،المضمون والعمق" )الغبرا

 ،ستمد أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها عن الكون والحياة واإلنسانمنه ت ،اإلسالم منهجها ،ن حركة المقاومة اإلسالميةإ:"ولىاأل
ليه تحتكم ف  خطاها") ميثاق حركة المقاومة االسالمية حماس(. ومنه تستلهم ،ي كل تصرفاتهاوا 

الجمعيات والمؤسسات التابعة  تنفذها عبر التي وأنشطتها معظم برامجها فيالنساء والشباب  ستهدفت حركة حماسا  و  
نها أظهرت حركة حماس أولقد  ،حتياجات المجتمع الفلسطيني وخاصة الطبقات الفقيرة والفئات المهمشةإلها والقادرة على تلمس 

تستمدها من الثقافة  التيلى الترويج لفكرها وعقيدتها إيهدف  ،وتثقيفياً  تعليمياً و  جتماعياً ا  و  قتصادياً ا  و  سياسياً  تمتلك برنامجاً 
ال " المادة السادسة عشرة فيسالمية حماس إلميثاق حركة المقاومة ا فيوقد جاء  ،المجتمع الفلسطيني ىسالمية المقبولة لدإلا

ودراسة  ،ودراسة كتاب اهلل دراسة واعية ،بد من تربية األجيال اإلسالمية في منطقتنا تربية إسالمية تعتمد أداء الفرائض الدينية
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عتماد ا  و  ،وبتوجيهات المتخصصين وأهل العلم ،طالع على التاريخ والتراث اإلسالمي من مصادره الموثقةإلوا ،السُّنة النبوية
 .في الفكر")مثياق حركة المقاومة االسالمية( سليماً  اً ناهج التي تكون لدى المسلم تصور الم

 

 سالمية:اإل حركة المقاومةو : المرأة  2.6

 فيحيث جاء  ،وعقيدتهالقيمها   الترويج فيهمية خاصة لدور النساء أسالمية إولت حماس كحركة سياسية ألقد 
اً  "المرأة في البيت المجاهد واألسرة المجاهدة  :المادة الثامنة عشرة األهم في رعاية البيت وتنشئة ر لها الدو  اً كانت أو أخت ُأمًّ

للدور الجهادي  ستعداداً إوتربية أبنائها على تأدية الفرائض الدينية  ،المستمدة من اإلسالماألطفال على المفاهيم والقيم األخالقية 
لتكون أمًّا صالحة واعيًة لدورها  ،ومن هنا ال بد من العناية بالمدارس والمناهج التي ترب ى عليها البنت المسلمة ،الذي ينتظرهم

فاالقتصاد والبعد عن  ،اٍف من الوعي واإلدراك في تدبير األمور المنزليةوال بد لها من أن تكون على قدر ك ،في معركة التحرير
، ") ميثاق حركة المقاومة ...اإلسراف في نفقات األسرة من متطلبات القدرة على مواصلة السير في الظروف الصعبة المحيطة

"للمرأة المسلمة في معركة  :السابعة عشرةالمادة  فيجاء بأنها مصنع الرجال حيث  ووصفت الحركة المرأة ،االسالمية حماس(
..." )ميثاق حركة ودورها في توجيه األجيال وتربيتها دور كبير ،التحرير دور ال يقل عن دور الرجل فهي مصنع الرجال

ى ، ويتضح مما سبق ان حماس تكرس الدور اإلنجابي للمرأة، وتعتبر المرأة مصنع للرجال ودورها فالمقاومة االسالمية حماس(
 مام بالشؤون المنزلية وتربية األطفال تربية قائمة على قيم العقيدة اإلسالمية. الحياة إنشاء أسرة واإلهت

 نها ورثت أهمأكما و  ،لها يمتداد الجماهير تعتبر اإل التينشأت حركة حماس العديد من الجمعيات والمؤسسات أكما و 
ومن  ،المسلمين اإلخوانمن قبل حركة  1981غزة عام  فيجمعية الشابات المسلمات التي تم إنشاؤها  انتشاراً  كثر الجمعياتأو 

كجمعيـة خيرية تهدف إلى "الحفاظ على شخصية المرأة الفلسطينية  ،الضفة الغربية ومدينة القدس فيفروع لها  شاءإنثم تم 
وتفعيل دور المرأة الفلسطينية  ،ونشر الوعي اإلسالمي والدعوة لألخالق اإلسالمية الحميدة ،وهويتها في وجه االنحراف الفكـري

ثقافيًا ومهنيًا  :وتنمية المرأة الفلسطينية ورعايتها من خالل توفير فرص التدريب المتنوع ،فـي األسرة والمؤسسات
 .(4الكتيب االعالمي ص  ،المسلمات واجتماعيًا")جمعية الشابات

طاء عإ فيوكذلك ساهمت  ،نتشار ظاهرة إرتداء الحجاب في المجتمع الفلسطينيإ في كبيراً  حماس دوراً لعبت  
سالم السياسي وخاصة إلا ستطاعإ لقد " ،جتماعية لمن ترتديها  و الحجاب دالالت سياسية بعد ما كان له فقط دالالت دينية 

لوطنها  كثر وطنية وحباً أالمرتدية للحجاب هي  المرأة نأ لفكرة تروج نأفلسطين  فيسالمية إلا األحزابكبر أتعتبر  التيحماس 
ن أكما و  ،(تهن" )حزبية من فدايلوطنرتداء الحجاب كإثبات إقبال عدد كبير من النساء على إ فيمما ساهم  ،ممن ال ترتديه

تشار إن في"يعود الفضل لحركة حماس  ،الفلسطيني المجتمع فيحتشام إلشاعة ظاهرة اإ فيحركة حماس تفخر بأنها السبب 
ندماج في الحياة الزوجية وتحسين مهاراتهن في القيام بالمهام المنزلية إلحتشام وتأهيل الفتيات لجعلهن قادرات على اإلظاهرة ا

حثيث نحو كما عملت الحركة على الحفاظ على األخالق العامة من خالل السعي ال ،والقيام بواجبـاتهن الدينيـة تجـاه أزواجهن
 ،مثل: الجامعة اإلسالمية ،جتماعية والتعليميةإلاو وعملت على فرضـه فـي مؤسـساتها الخيرية  ،رتداء الحجابإلدعوة المرأة 

 خالد واخرون(.  ،لزي الشرعي" ) صافيتداء اإر حيث يحظر علـى الطالبـات دخـول الجامعة دون 
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 اليسارية:  األحزابوطنية و رؤية حماس للقوى ال:  2.6

اليسارية  األحزابلقوى الوطنية المتمثلة بحركة فتح و لكمنافسة نشوئها  منذ سالمية حماسإلظهرت حركة المقاومة ا 
سالم السياسي للقوى الوطنية إلمنافسة ا فيوقد ساهمت عدة عوامل  المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية،

فكر وعقيدة ك قبول للكان هنا لذا ،سالميةإلعتنق الديانة امن الشعب الفلسطيني ي ىالعظمالغالبية أن  وال:أ منهاواليسارية 
كسبها شعبية أ ،ظهور حماس بمظهر الحامي والمدافع عن المشروع الوطنيثانيا:  .المجتمع الفلسطيني في سالم السياسيإلا

دولوجيتها، وقد أيحماس منظمة عقائدية دينية لها فلسفتها و سالمية إلحركة المقاومة اأن  :ثالثاً  .المجتمع الفلسطيني فيكبيرة 
ستثمرت حماس كل المؤسسات الدينية والخيرية إسالم السياسي، حيث إلن تطوع نشاطها الديني الدعوي لخدمة اأستطاعت إ

ستطاعت تجنيد إمن خاللها  التيو على المساجد والجمعيات الخيرية  للسيطرة نشوئها للترويج لفكرها وعقيدتها، وعملت منذ بداية
قامة المؤسسات المجتمعية ا  المالية و  الموارد علىفي الحصول  صعوبة حماس جدلم ت: رابعاً  .الشباب والنساء لعضوية الحركة

قليمية ودولية تتفق مع فكرها إمتدادات إن لحماس أ، وخاصة و الترويج للحركة في ت وتلعب دوراً لعب التيوالتعليمية والصحية 
يوخاصة دول الخليج و  وعقيدتها تقويض منظمة رغبتهم ب وكذلك ،سالمية دينية على غرار دولهمإنشاء دول إل سعوا ذينران الا 

جذب  فيالسياسي  توظيف المالوقد عملت حماس على  ،منظمة تحمل الفكر العلمانيتعتبر  التيلسطينية التحرير الف
بدأت  يالوقت الذ فيمتداد نفوذ حماس إ: جاء خامساً  .لعضويتها الفقيرة والمهمشةستقطاب الشباب والنساء والطلبة والطبقات ا  و 

 سياسياً  كان يشكل سنداً  الذيتحاد السوفيتي إلسها اأوعلى ر وروبا الشرقية أبلدان  فيشتراكية إلتنهار فيه منظمومة الدول ا
 .الفلسطينية حزاب اليساريةلأل وفكرياً  قتصادياً ا  و 

عداد كبيرة كمنابر للترويج إوالمخيمات وب ىكافة المدن والقر  فيمن المساجد المنتشرة ستفادت حركة حماس ا  و كما 
 لميثاقوالعشرين  المادة الخامسة فياليسارية واألفكاره الليبرالية، لقد جاء  األحزابصولية وكذلك للتحريض ضد األ األفكاره
حترام، وتقدر ظروفها، والعوامل المحيطة بها، إل"تبادلها ا الساحة الفلسطينيةالحركات الوطنية على  العالقة مع فيالحركة 

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

 الكيفية:منهجية الدراسة  -3

 عينة الدراسة الكيفية : : 3.1

كل  فيعضاء وعضوات مكاتب سياسية ولجان مركزية أو عامين  شملت عينة الدراسة الكيفية عضوات حزبيات وأمناء
راطية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمق ،السياسية اليسارية التالية األحزابمن 

 الضفة وقطاع غزة. فيالنسوية  طرتحاد الديمقراطي الفلسطيني )فدا(، وكذلك شملت مسؤوالت األإلالفلسطيني وا

 

 :سلوب الدراسة وكيفية الوصول للعيّنةأ : 3.2

تعد و ومجموعتين بؤريتين،  شبه المنتظمة ستخدم فريق البحث في القسم الكيفي من الدراسة المقابالت الفرديةأ
ستخدامها في الدراسة، بحيث ال يوجد بها سوى بضعة إالمقابالت المعمقة شبه المنتظمة واحدة من األدوات األساسية التي تم 

تعقد معه/ معها المقابلة، وقد من األسئلة تأتي وفقًا إلجابة من  ىمن قبل فريق البحث، وما تبق أسئلة فقط يتم إعدادها مسبقاً 
 فيطريقتين  باعإتوتم  ،فردية ( مقابلة26) حيث تم إجراء ،دى لفريق البحث الميدانية كدليل إرشاستخدمت قوائم المراجعأ

والثانية  سماء نساء حزبيات إلجراء المقابالت معهن،أالسياسية لترشيح  األحزابالتواصل مع  عبر ولىتجنيد عينة الدراسة، األ
 (5مواقع حزبية وجغرافية مختلفة، كما تمت مقابلة ) في( أمرأة حزبية 21عبر العالقات والمعرفة الشخصية، حيث تمت مقابلة )

ولى المجموعة األلنقاش قضايا خاصة، حيث ناقشت مجموعتان بؤريتان  عقدتوقد  ،السياسية األحزابمن الرجال القياديين ب
وذلك بهدف ، األحزابلى إنتماء إليسارية ولكنهن يرفضن اميول ذوات  جتماعياً ا  و  سياسياً ناشطات  شابات ةتتكون من عد التيو 

 عدد من العضواتوالمجموعة البؤرية ثانية وتتكون من  ،منها حزاب وخاصة اليساريةنتماء لألإلفحص سبب عزوفهن عن ا
ذا كان هناك إ وفحصسباب توجه العضوات الحزبيات الى إرتداء الحجاب، أ حول النقاش ، حيث دارمحجباتالحزبيات ال

 . للحجاب رتدائهنإ اليسارية من األحزابموقف كذلك نقاش و  التدين وبين رتداء الحجابإعالقة بين 
 

 مرشد المقابالت : : 3.3

 التي سئلةألاختيار إسئلة المقابالت الفردية شبه المنتظمة والمجموعتين البؤريتين، حيث تم أقام فريق البحث بتطوير 
تم تدقيقها من محكمين حياديين، ولقد كانت مدة المقابلة تتراوح بين ساعة وساعة ونصف، سئلة الدراسة ومن ثم أتجيب على 

 الباحث/ة ت/حيث قدم بالتعارف بين الباحث/ة والمبحوث/ة المجموعة البؤرية لم تتجاوز الساعتين، بدأت المقابالتأما مدة 
سئلة لكل من النساء الحزبيات، أعدت أ، ولقد جوبةسئلة واألألجريت المقابلة مع تدوين كافة األهدف الدراسة ومن ثم  عرضاً 
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سئلة أتمحورت قد و   (83سئلة ص ألاظر/ي المالحق أن)  األحزاب يلقيادي ىسئلة اخر أالنسوية، و  طرسئلة لمسؤوالت األأو 
تخاذ ا  صناعة و  فيودورهن  ،الحزب من حيث عددهن، موقعهن على هيكلية الحزب فيالمقابالت الفردية حول واقع النساء 

المطلوب من الحزب السياسي  وما هو تواجهها النساء داخل وخارج الحزب التيهم التحديات أو  طبيعة عالقتهن بالحزب القرار،
 عضاء الحزبأموقفهن من تساوق  و السياسي على مشاركتهن السياسيةسالم إلا ثير مدأت ىمد و العضوات الحزبيات لتمكين
يتخذها الحزب  التيتم تناول موضوع اإلجراءات  ة بدونية، كماأتنظر للمر  التيمع العادات والتقاليد والثقافة السائدة  ورجاالً نساء 

 وعضواته بشكل خاص.عضائه أ للحد من تأثير االسالم السياسي على المجتمع الفلسطيني بشكل عام وعلى
 

 آلية تحليل المقابالت: : 3.4 

هو عبارة عن و  ستخدام منهج تحليل المضمونإ، وبعد ذلك تحليلها بسلوب تدوين المقابالت بالكاملأقد تم اتباع ل
، حيث قام فريق العمل بتفريغ المقابالت ومن ثم تحليل كل مقابلة على تالمقابال ىوتحليل محتو طريقة صممت لتشخيص 

 المقابالتقتباسها من إدلة تم أسئلة الدراسة المبنية على أتجيب على  التيساسية األ لى المحاورإبهدف الوصول  حدة، وذلك
ستنباط المحاور وربطها مع إ -ثانياً  .تفريغ المقابالت -والً أ :ةعتماد الخطوات التاليإ، حيث تم الفردية والمجموعات البؤرية

قتباسات من النص إلستخدام اإكتابة نصوص المحاور مع  - رابعاً  .والتحقق من المحاور المراجعة -ثالثاً  .المحاور الرئيسية
والهم أقتباس إقتي تم الذين / اللوا ات /المبحوثين سمإقتباسات دون ذكر إلستشهاد باإلعتماد اإوقد تم  ،لتوضيح المضمون

سماء لحساسية على ذلك قرر فريق العمل عدم ذكر األوبناء  وارأهم/هن، وذلك بطلب من عدد ممن تمت مقابلتهم/هن،
 راجات.إحألية  وتجنباً  الموضوع

 : نتائج الدراسة الكيفية: 3.5 

كانت محور  التيسئلة الدراسة، أجابة على إلأسلوب استعراضه لنتائج الدراسة الكيفية إ فيعتمد فريق العمل ألقد 
تتقاطع مع نتائج الدراسة  التيمن نتائج الدراسة الكمية و المئوية  ضافة النسبا  و  ،المقابالت شبه المنتظمة والمجموعات البؤرية

  .الكيفية

 ؟ السياسية اليسارية األحزاب فيواقع النساء  ما :1س

 المواقع القيادية: فياوال: نسبة النساء 

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: - أ

مواقع صنع القرار  فيال تعتمد سياسة تحديد نسبة مئوية للنساء  التي األحزابن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من إ
داخل هيئات الجبهة تفاق إنما هناك ا  و  ،النظام الداخلي للجبهة الشعبية فيال توجد كوتا مكتوبة للنساء "داخل هيكلية الحزب 

نسبة الرفيقات في  ، حالياً هيئات الحزب كافة في% 25ن ال تقل نسبة النساء عن أيجابي للنساء وبإن يكون هناك تمييز أب
" ) قيادي من الجبهة % من الهيئات القاعدية10وما يقارب  ،%20% وفي المكتب السياسي 25اللجنة المركزية ما يقارب 
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مكن وبناء ما أ ىتخاب الهيئات القيادية يراعإن"عند  8بند  25المادة  في ،الهيكلية التنظيمية للجبهة الشعبية فيوجاء  ،الشعبية(
) النظام الداخلي للجبهة  كل المستويات" فيهذه الهيئات و  فيعلى التقييم والكفاءة والقدرة على تعزيز دور المرأة ووجودها 

يترك  ،كافة الهيئات فين عدم وجود نص مكتوب وملزم لكافة هيئات الجبهة بكوتا تضمن وجود النساء إ".(26، ص الشعبية
" ) قيادية شابة مواقع صنع القرار في الهيئات ألمزجة الرفاق ومدى قناعتهم بضرورة وجود النساء فيموضوع وجود الرفيقات 

 .(من الجبهة الشعبية

 لتحرير فلسطين: الديمقراطيةالجبهة  - ب

لى مواقع صنع القرار إالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كما الجبهة الشعبية ال تعتمد نظام الكوتا لوصول النساء 
نما تولي ا  و النظام الداخلي،  فيد كوتا للنساء ال توجمواقع صنع القرار، لذا  فيلوجود نسبة مئوية محددة للنساء   "ال ضرورة

% وفي 29-25بين  الفروع تتراوح ن نسبة الرفيقات في قيادةإلى مواقع صنع القرار، فإصول النساء و ل كبيراً  جبهة اهتماماً ال
 اهتماماً  ين الجبهة تولأرغم "  ،) نائب االمين العام للجبهة الديمقراطية( %"17% وفي المكتب السياسي 26 اللجنة المركزية
لى تفاوت نسبتهن إيؤدي  ،وتا للنساء وبنسبة محددة وواضحةعدم وجود كن أال إلى مواقع صنع القرار إبوصول النساء 

النظام  فين تكون هناك نسبة واضحة وتدرج أنا بفضل أ ،بين الضفة وغزة ،ت المختلفة للجبهة بين الداخل والخارجبالهيئا
 .الجبهة الديمقراطية( فيقيادية )  الداخلي"

 : حزب الشعب الفلسطيني - ت

 6بند  ،المادة السادسة بناء الحزب وهيكليته ،الباب الخامس فيالنظام الداخلي لحزب الشعب الفلسطيني  فيجاء 
بند اللجنة  فيالمادة السادسة عشر  ،الباب السادس في%"، كما جاء 25 ىالحزبية المركزية بحد أدنهيئاته  في"تمثيل المرأة 

) النظام الداخلي،  %"25جنة المركزية المنتخبين مباشرة من المؤتمر عضاء اللأن تكون نسبة النساء من أ"يجب  المركزية
 كافة هيئاته.  فيبتمثيل النساء  هتماماً إحزب الشعب الفلسطيني  ييوللحزب الشعب الفلسطيني(، 

 االتحاد الديمقراطي الفلسطيني )فدا( - ث

احكام عامة، "ال يقل تمثيل  21الفصل الثامن المادة  فيتحاد الديمقراطي الفلسطيني إلالنظام الداخلي ل فيجاء 
) البرنامج العام  %"50هذه الهيئات عن  في% وال يقل تمثيل الشباب 40الهيئات الكادرية والقيادية للحزب عن  فيالنساء 

مراة ا 21 ،عضو 19صل أمن  5المكتب السياسي  فيوقد بلغ عدد النساء  .(لالتحاد الديمقراطي الفلسطيني والنظام الداخلي
تحاد إلن اأيتضح مما سبق  .مين العام تتقلده الرفيقة زهيرة كمالن منصب األأ%، كما 40اللجنة المركزية ما نسبته  في

 لى مواقع صنع واتخاذ القرار.إهمية خاصة لوصول النساء أالديمقراطي الفلسطيني فدا يعطي 
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  :الحزب فيالرفيقات والرفاق على واقع النساء رضا  ىثانيا: مد

  ،كد جميع المبحوثين والمبحوثات عن عدم رضاهم/هن عن واقع النساء الحزبيات داخل الحزبأ

 :مواقع صنع القرار فينساء ال -1
تحتلها الثالثة  األحزاب% فقط من مواقع صنع القرار داخل 30-25ن ما بين أجماع على لقد تم اإل 

بتهم/هن برفع نسبة رغعن بدى جميع من تمت مقابلتهم/هن أ، و الفلسطيني تحاد الديمقراطيإلا في% 40بينما  النساء
القياديين والقياديات رغم تأييدهم/هن  ن بعضأال إ، %50-40، وقد تراوح ما ذكروه من نسب ما بين مشاركة النساء

% 30-20تتراوح ما بين  األحزاب فين نسبة النساء أوضحن أوضحوا /أمواقع صنع القرار،  فيعدد النساء  لرفع
اء ، بإستثناء الجبهة الديمقراطية حيث عدد النسالقيادية يتناسب مع عددهن الفعليالمواقع  فيوبالتالي عدد وجودهن 

وخاصة  وهي نسبة قليلة جداً  %27مواقع صنع القرار ال يتجاوزن  فيالنساء تفوق عن عدد الرجال "  عضويتها في
نفس  فيو " ) قيادي من الجبهة الديمقراطية(. كل ما نزلنا بالهرم التنظيمي نجد عدد النساء اكثر من عدد الرجال نأو 

ن عدد النساء المنتميات للحزب أ% رغم 27مواقع صنع القرار ال يتجاوز  في"عدد النساء  ىخر أقالت مبحوثة السياق 
% من النساء  29.4ن أظهرت الدراسة الكمية أولقد  ية(." ) قيادية من الجبهة الديمقراطكثر من عدد الرجالأ

 داخل الحزب.للقرار  أجبن بأنهن غير متخذات % 31.7 وأن لقرار،لجبن بأنهن غير صانعات أالحزبيات 
 

 :للنساء الدونية النظرة  -2

ينعكس  وهذا بطبيعة الحال ،بعض الرفاق للمرأةمن النظرة الدونية  عن رضاهنعدم  إلىبعض المبحوثات شارت أ 
 في) حزبية  بعض الرفاق يصنفوا عضوية النساء بالدرجة الثانية بعد عضوية الرفاق الرجال"على واقع النساء داخل الحزب، " 

ن الرجال أكثر قدرة أبن الحزب يعتقد أ على % من المبحوثات وافقن32.8ن أظهرت الدراسة الكمية أالجبهة الديمقراطية(، ولقد 
 التيالمهام "  توكل للنساء الحزبيات التيوتنعكس النظرة الدونية على المهام  قيادة الحزب من النساء العضوات، كما على

ة مثل أنجابي للمر إلتكرس الدور ا التينشطة طار النسوي، وتنفيذ بعض األنكلف بها مهام بسيطة محدودة وتنحصر بالعمل باإل
بينما نستثنى من تمثيل الحزب بالمؤتمرات،  ،غذائي، المشاركة بالمسيرات وورش العملو مشروع تصنع أدارة مشروع تطريز، إ
للنساء ينظرون  عضاءن الرجال األعلى أ% من المبحوثات 43.1تولقد أكد ،) حزبية من حزب الشعب(باللجان الوطنية"  وأ

 فيالمشاركة  عنب النساء الحزبيات ين الحزب يعمل على تغيأجبن أ% 32ن أالمنتميات للحزب نظرة دونية، كما 
 جتماعات والمؤتمرات.إلا

 : ستعدادية الحزبيات للعملإ -3

ية مبادرة أنحن نرحب بستعدادية النساء الحزبيات للعمل " إ/هن عن رضاهم  عدم إلىديات والقيا شار بعض القياديينأ
 ) قيادي من الجبهة المستعدات للمبادرة والعمل قليالت"ن أال إ، عداد لمساندتهن وتقديم الدعم لهنستاإل ، وعناة للعملنسوي

ي أ ،سسات الحزبو العامالت بمؤ أهناك تراجع كبير لعمل المرأة داخل الحزب، اللواتي يعملن هنا المتفرغات (، "الديمقراطية
 .(فدا) قيادي من الرواتب"  اللواتي يتقاضين
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 تواجه النساء الحزبيات؟ التيما أهم التحديات  2س:

 تواجه النساء الحزبيات داخل الحزب. التي اوال :التحديات

تواجه  التيجابة على سؤال ما أهم التحديات إللقد اتضح من خالل ا
  :وهي العديد من التحديات ظهرت النساء الحزبيات داخل الحزب؟

نتخابات التشريعية إلاليسارية تخوض ا األحزابصبحت أتخابي وخاصة بعد ما إننظرة الحزب للمرأة كرقم  -1
" نتخاباتإلا فيتواجه العضوات الحزبيات داخل الحزب هي نظرة الحزب لهن كرقم وخاصة  التيأهم التحديات  والرئاسية، "

تواجه  التيهم التحديات أتمت مقابلتهن " اللواتي)حزبية من الجبهة الشعبية( كما وترددت هذه العبارة عند معظم الرفيقات 
حتفاالت والمناسبات" )قيادية من الجبهة إلنتخابات وحشد لإلرقام لأنهن أعضاء الحزب للنساء على أنظرة  ،النساء داخل الحزب

ن الفصل بين المنظمات أعتبرت عدد من الرفيقات أبالمنظمات النسوية، حيث  األحزابعزل النساء داخل  -2 .الديمقراطية(
ن فصل النساء بمنظمات خاصة، إ""يجب معالجتها  التيحد التحديات أتضم النساء  التيتضم الرجال والمنظمات  التيالحزبية 

تخص  التيجتماعية إلعتبار القضايا اإ -3 .من الجبهة الديمقراطية( ) قيادية" يحجب عنهن الخبرات التي يتمتع بها الرجال
عفاء الرفاق الرجال ألنفسهم من مهمة تبني والدفاع عن القضايا إان دون الرجال الحزبيين، " لنساء الحزبياتالنساء مسؤولية ا

% من 50.8 تعتقدكما و  ،حزب الشعب( في" ) عضوة حزبية معيب وال يليق بأعضاء حزبيين يساريين يءش ،تمس النساء التي
عضاء جندة األأتخص المرأة عن  التيلى غياب القضايا إساس الجنس يؤدي أن فصل المنظمات القاعدية على أالمبحوثات 

ظهرت عدد من المبحوثات وجود فجوة بينهن وبين قيادة الحزب ألقد  ،عضاءألساع الفجوة بين قيادة الحزب واإت -4 .الذكور
 ،) عضوة حزبية من الحبهة الديمقراطية( مع القيادات"في التواصل  عنا مشكلة كصباياالرجال والنساء على حد سواء "من 

وبهذا الصدد  " ) عضوة حزبية حزب الشعب(بدنا نتواصل مع القيادات عشان نقولهم شو بدنا ونعرف شو بدهمخرى " أوقالت 
 .جتماعات الحزبيةإلنتظام اإعضاء الحزب الواحد لعدم أالتواصل بين في ك ضعف لن هناأ% من المبحوثات 51.6جابت أ
نواجه "لى مواقع صنع القرار إالشابات  لى صعوبة وصولإ ىدأ ،مواقعها القيادية منذ عقود في ستمرار القيادات النسويةإ -5

 .فدا( )عضوة حزبية منستفادة من تجاربهن" إلو اأ لالرتقاء القيادات النسوية المتمسكة بمواقعها وال تفسح مجال لنا مع مشكلة
لى مواقع صنع القرار، إلوصول لفساح المجال للجيل الشاب وخاصة النساء إعدم ن إقال قيادي من فدا " نفس السياق  فيو 

لى تدني نسبة المشاركة الشبابية والمقصود الشباب إستالم دفة القيادة يؤدي إعلى جيل الشاب يمان الحزب بقدرة الإوعدم 
ن هناك أيعتقدن  من المبحوثات %54.8ن أوأظهرت الدراسة الكمية  .) قيادي من فدا( "مواقع صنع القرار فيوالشابات 
تخصص  التين الموازنات أ على جمعت جميع المبحوثاتألقد  -6 .الحزب فيلى مواقع صنع القرار إفي الوصول  صعوبة

ن أال إمكانيات الحزب المالية شحيحة إن أرغم "  اعمله مما يعيق ،لمنظمات النسويةتياجات اإحلقطاع النساء محدودة وال تلبي 
ن إ " كما وذكرت قيادية من الجبهة الديمقراطية ،) عضوة حزبية من حزب الشعب ( "قلنصيب المنظمات النسوية هي األ

للمنظمة النسوية مثل توفير مقرات وتنفيذ  ةحتياجات الضروريإلعلى توفير ا ينعكس سلباً مكانيات الماديه للحزب إلضيق ا
 "المتفرغات للعمل الحزبي  العضوات على عدد شح الموازنات يؤثرو كما  ،الحزب لرؤية برامج المستجيبةاألنشطه ووضع ال

 في، يعيق من نشاط المرأة به نجابي والمهام المرتبطةإلعدم مراعاة الحزب لدور المرأة ا -7 .) قيادية من الجبهة الديمقراطية(

ما زالت النظرة الدونية للمرأة من 

 مهما   الرجال سببا  عضاء قبل األ

لى إعاقة وصول النساء إ في

 مواقع صنع القرار.

 من أقوال المبحوثات
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و أوالد جتماعات يوم الجمعة أو يوم عطلة الزوج واألإلما تحدد مواعيد ا لمرأة حيث كثيراً نجابي لإلعدم مراعاة الدور االحزب "
 .) قيادية من الجبهة الشعبية(" جتماعاتإلا في تلك مكانية مشاركة المرأة الحزبيةإخرة من الليل، مما يحد من أساعات متفي 
 األحزاب فيعاق ويعيق المنظمات النسوية أ ،الحزبيين الرجال مع العادات والتقاليد والموروث الثقافيإن تساوق بعض  -8

وثقافة نتشار فكر إن إ " تكرس دونية المرأة التيكبير للعادات والتقاليد  تتسم بتحدٍ  التياليسارية من الترويج لرؤيتها ومفاهيمها 
صبح يعلو على ثقافة وفكر الحزب الماركسية، والرفاق يمارسون هذه الثقافة مبررين ذلك أسالم السياسي إلالقبيلة والعشيرة وا

 كما وجاء .ن الجبهة الديمقراطية(" ) عضوة حزبية من علينا مجاراة المجتمع والعادات والتقاليد حتى ال نخسر قاعدتناإبالقول 
تواجههن داخل الحزب هي تساوق الحزب مع  التين من التحديات أمن المبحوثات يعتقدن  %30.6 نأالكمية في الدراسة 

ستثناء إبدون  األحزابتعاني جميع  -9 .المجتمع الفلسطيني فيسالم السياسي على نشرها إليعمل ا التيفكار والممارسات األ
موضوع التثقيف والتعبئة الفكرية للفكر في ك قصور واضح لناه أن حيث ،ألعضائها ولعضواتها من ضعف التعبئة الفكرية

ما تنشط  و ورش عمل غير منتظمة بل وموسمية وغالباً أتماعات إجسبوعية بجتماعات الخاليا األإستبدال إاليساري خاصة بعد 
جتماعات الحزبية إللما توقفت ا عضاء الحزب "أحدى الرفيقات عن سبب التراجع الفكري بين إحيث قالت  ،نتخاباتإلفترة ا

والسلوكيات، تراجع الفكر  يةخالققتصادية وحتى األإلجتماعية واإلكانت تتناول جميع القضايا السياسية وا التيالمنتظمة 
من % 51.7وتعتقد  ،) حزبية من الجبهة الديمقراطية( "تثقفنا فيها التيسبوعية المدرسة جتماعات األإلاليساري، كانت زمان ا

شار العديد أو كما  ،وفكرياً  تمكين النساء الحزبيات سياسياً بهتمام الحزب إ فيك ضعف لن هناأ الدراسة الكمية في المبحوثات
في غالبيتها التي و  لمؤسسات الجماهيرية التابعة لهالى اإ األحزابمن  مهمة التثقيف والتعبئة تقالإنن إممن تمت مقابلتهم/هن، 

لى إ األحزابعضاء أية لعضوات و عملية التثقيفال تحويل فيلى حد كبير إساهمت  ،دولية ممولة من حكومات و مؤسسات
مؤسسات  فينتطرق لها  التين المواضيع إ"  قالت حدى المبحوثاتإ. جنبيأليتحكم بمواضيعه ومحتوياته الممول ااريع مش

...الخ، هذه 2250، 1325جتماعي، سيداو،إلالنوع ا ، مثلجندات الممولينأتتناسب مع  التيهي المواضيع  الحزب الجماهيرية
وقد طالبت عدد من  ،" ) حزبية من حزب الشعب(ن تثقف عضوات الحزب بالفكر اليساريأالمواضيع مهمة ولكن ال يمكن 

عضاء تعتبر حلقة وصل بين الحزب واأل التيجتماعات الدورية إلقد االى عالرفيقات المبحوثات بضرورة عودة الحزب 
ن تخلي الحزب إوالتعبئة الفكرية،" التثقيف  فيوعلى مر السنين الماضية نجاعتها  تثبتأوالعضوات من جانب وهي وسيلة 

الفكرية والثقافية  صعدةلى تراجع الحزب على كافة األإ ىدأسبوعية جتماعات الحزبية األإلالسياسي عن عقد ا
 .") عضوة حزبية من فدا(والسياسية
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  تواجه النساء الحزبيات خارج الحزب: التيثانيا:التحديات والتهديدات 

 سالم السياسي:إلتشار اإن-1

سالم إلتشار اإنهو المقابالت  فيكما وردت تواجه النساء الحزبيات خارج الحزب  التيهم التحديات والتهديدات أن إ
سالم السياسي إلمنافسة ا -أ :وأهم هذه التحديات تلتها، التيوالعقود  1987ولىاأل نتفاضةإلخالل ا هتنامي نفوذ يالذ السياسي

بناء شبكة  من خالل نتشار والتوسعإلالسياسي من اسالم إلا تمكن حزاب اليسارية بإستقطاب النساء وخاصة الشابات، حيثلأل
ة ، العينة، الصحيالمساعدات الماليةمن خاللها يقدم  التيواسعة من الجمعيات الخيرية والمؤسسات والمنظمات الجماهيرية 

ينفذها  التي نشطةن معظم البرامج واألأخاصة و  ستقطاب النساءإالم السياسي على إلستشار وتوسع اإننعكس إ وقد ،والتعليمية
شعبية واسعة  تكتسب أن حماس ستطاعتإ لقد  حتياجات المرأة الفلسطينية"إلمس ت قادرة علىعبر المؤسسات التابعة له 

بينما  ،نساء والشاباتحتياجات الإتلبي  التيوالخدمات نشطة ذ البرامج واألنها تنفأكما و  بصفوف الناس وخاصة الطبقات الفقيرة،
المنتميات  تتعرض النساء الحزبيات -ب ،(الجبهة الشعبية ) قيادية مننحن كيسار ال نستطيع تقديم الكثير بسبب الشح المالي 

تهن على المشاركة القرى والمخيمات، مما يحد من قدر  فيمضايقات والتحريض ضدهن خاصة اللى إ اليسارية األحزابلى إ
ال مع محرم، ويتم التحريض على إعلى المرأة التزام البيت وعدم الخروج تعبئة سكان المخيم بأن  حماس عملت علىالسياسية، "

على نشاطنا  وقريباتهم غير المحجبات، كل ذلك يؤثر سلباً  نسائهم النساء اليساريات ونعتهن بالكافرات، وتحريض الرجال على
ن المرأة إ " خرىأنفس السياق قالت حزبية  فيو  .(من الجبهة الديمقراطية ) حزبية "بتعاد النساء عناإلى إوتحركاتنا ويؤدي 

سمع خطيب المسجد يتناول مواضيع أسبب قرب منزلي من المسجد كنت وما زلت وما زالت محور لخطبة الجمعة وب كانت
ملها تحريض مج فيتكون الخطبة  حياناً أ ،وأبيها وأخيها طاعتها لزوجهاإخروجها من البيت، ضرورة  ،تخص لباس المرأة

 فيسالم السياسي و إلا يسعن إ -ث ) حزبية من فدا(، "لمصليين ضد النساءل
مشاركة  في إعاقة جوانبه يسهم بشكل كبيرسلمة المجتمع بكافة ألى إمقدمته حماس 

مثل الفصل بين  ةسلمة المجتمع يترتب عليه ممارسات كثير أن إالمرأة السياسية " 
فعاليات ال في النساء عدم مشاركة و حجابالنساء للرتداء ا  و  النساء والرجال

ع يتشج على حماسحركة  تعملكما و (، حزبية من الجبهة الديمقراطية)" مختلطةال
الجلباب الحجاب و رتداء إعلى  على الصالة والصوم وكذلك النساء والفتياتوتحفيز 

 " ،والمحتاجات سعار رمزية على النساء الفقيراتأو بأ جاناً وذلك بتوزيع الجالبيب م
ننا إ حيث ،، وعنا مشاريع خاصة بتوفير الجالبيب وتوزيعهاوالضفة غزة فيف الجالبيب ية اآللقد وزعنا خالل السنوات الماض

على الفقراء وطالبات نتاجها إيتم  التيجالبيب ال الجمعيات الخيرية التابعة لنا، ويتم توزيع فينعلم الفتيات فن الخياطة 
لذا يقومون ببيع  ،حتشامإلحركة ومن مشجيعي ا% من التجار هم من مؤيدي ال70ن إ كما ،و مجاناأالجامعات بأسعار رمزية 

وذكرت قيادية من  ،حركة حماس( في" ) قيادي لباس الشرعيلرتداء اإسعار زهيدة لتشجيع النساء على أوالمناديل ب الجالبيب
وتشارك  مرأة ترغب بلبس الحجابإنتفاضة الثانية كان يوزع اللباس الشرعي لكل إلخالل احد تجار نابلس أ "الجبهة الشعبية 

 الجمعيات فيسالم السياسي برامج إلا ىلد نأيتضح مما ذكر ب ." ) قيادية من الجبهة الشعبية(الجامع فيدروس القرآن في 
ستيراد الجالبيب إعبر ن التجار يساهمون بذلك ا  و زي الشرعي، كما لما يسمى بالتعمل على الترويج  له والمؤسسات التابعة

نتهاج السلفيين واألصوليين ا

سياسة التحريض والتكفير ضد 

النسوية، يشكل تهديدا   طراأل

وانتشارها. طرالستمرارية األ  

قوال المبحوثاتأمن   
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صبحت تغري ألوان وموديالت أشكال و أك لالبلد كلها محالت للباس الشرعي وهنازهيدة " أسعارمن الصين وبيعها بوالمناديل 
حاد السوفيتي إلتن سقوط اإ شارت المبحوثاتأ -ج ،(حزبية من الجبهة الشعبية ) نها رخيصة الثمن"وأخاصة  لشرائها الفتيات

 تشارإلنسالم السياسي بالتوسع واإلبدأ ا يالوقت الذ في ،لهفقد اليسار الفلسطيني معظم مصادر تمويشتراكي أإلوالمعسكر ا
لتجنيد  لكليهما ستخدام المال السياسيإرتفاع وتيرة إفتح وحماس  حركتي بين متج عن الصراع المحتدنلقد  " ،حيث الوفرة المالية

يعاني من  ياليسارية مجاراتهما بتقديم الخدمات للمجتمع الفلسطيني الذ األحزابلم تعد تستطيع  الذي الوقت في ،المؤيدين/ات
ن يستقطاب المؤيدإلستخدام الحركتين للمال السياسي إلضافة إ .مقراطية(ي) قيادية من الجبهة الد "فقار لم يسبق لها مثيلإحالة 

يجد ضالته  أبد يتأييد المجتمع الفلسطيني الذ لكسب ستخدام ورقة الخطاب الديني محاولة منهاإبدأت فتح ب" ،لهما والمؤيدات
 التيسباب حد األأنتفاع المادي هو إلن اأ% من المبحوثات 68.9وتعتقد  ." ) قيادي من الجبهة الشعبية(سالم السياسيإلبا

 .سالم السياسيإلنتماء لإلل دفعت بالشابات

 :حتالل اإلسرائيليإلا-2

حيث يمارس عليهن  سرائيلي بمالحقة الحزبيات والناشطات النسويات، وخاصة في مدينة القدس،إلحتالل اإليقوم ا 
إضافة إلى إقتحام  ،تهديدهن، المخابراتستدعائهن لمقابلة إعتقال المنزلي، إلنها منع السفر، اشكال المضايقات ومأكافة 

غالق مقرات بعض األ يل خالل السنوات شكال التنكأسرتي لكافة أنا و ألقد تعرضت  حزاب اليسارية "النسوية التابعة لأل طروا 
% من 42.3شارت أولقد  ،تنتمي له( الذي)حزبية ال ترغب بذكر الحزب  "سي، وكل ذلك بسبب نشاطي السياالقليلة الماضية

المراكز  حتالل، كما وتشكلإلالخوف من بطش ا هو اليسارية األحزابتحاق بإللا عنن سبب عزوف الشابات أ المبحوثات
ر عملها ظبسبب ح يةالجماهير  طراأل مظلة تعمل تحت التيحزاب السياسية لأل قوياً  حتالل منافساً إلالبلدية  الجماهيرية التابعة

 ،نا النسويةأطر لتحاق باإلحزاب يسارية من عزوف النساء عن أنسوية و  أطرنعاني ك"  ،مدينة القدس كأحزاب سياسية في
حيث تقدم مختلف الخدمات الترفيهية والتعليمية  ،حتاللإليديرها ا التيبالمقابل تقبل النساء والشابات على المراكز الجماهيرية 

ونحن كحزب يساري ال  ،حتياجات الفئات العمرية المختلفةإ ةتلبيمصممة لنها أو بسيط كما  يلشتراك ماإو بأاإلقتصادية مجانًا، و 
 أن لىإشارة إلا تكما وتم .)حزبية من الجبهة الشعبية( "نشطة وفعالياتأنستطيع مجاراة ما تقدمه المراكز الجماهيرية من 

الجماهيرية  طرستمرار األإلالسياسية في مدينة القدس، يشكل تهديدًا حقيقًا  األحزابتراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية و 
ولى ولغاية اليوم لم نزد ولم ألنتفاضة اإلالقدس من ا فيالنسوية  طر" نحن األالتي بدأت بالتآكل والتراجع  ،وخاصة النسوية

، ما ة على تقديم الدعم والمساندة لناحزابنا غير قادر أو مساندة من السلطة الفلسطينية و أي دعم أوال نجد  ،نفس الوجوه ،نتغير
حتالل إلعمل ا .) حزبية من الحزب الشعب( "ختصار كالمحتضرإ، وضعنا بنشطة والفعالياتنستطيع تنفيذ األعنا مقرات وال 

، كما تصال و التواصل بين شطري الوطنإلتدادها في الضفة، مما أدى إلى ضعف اإمعلى عزل غزة عن  يضاً أسرائيلي إلا
غالق المعابر الحدودية على جميع نواحي الحياة وخاصة اإلقتصادية منها "  الحصار المفروض على وأثر فرض الحصار وا 

" )حزبية من الجبهة  السياسية األحزابهتمام بالسياسة واإلنتماء إلى إلغزة جعل هم النساء توفير لقمة العيش ألوالدهن قبل ا
كثير من السياسية للمرأة "  المشاركة الوضع اإلقتصادي المتردي في غزة يحد من نأ من غزةكما عبرت المبحوثات  .الشعبية(

حيان النساء ال يشاركن في األنشطة والفعاليات التي تحتاج إلى التنقل من مكان إلى آخر، وذلك لعدم قدرتهن على دفع األ
 ) حزبية من الجبهة الديمقراطية(.المواصالت للمشاركة في األنشطة" 
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 االنقسام السياسي : -3
 طرواأل اليسارية حزاب السياسيةلألمن األنشطة التابعة  كثير تنفيذ  نقسام السياسي بين حركتي فتح وحماسإلعاق اأ 

حركة  لزمتناأ " إلقامة أنشطتها، األحزابو  طرمنح اإلذن لأل  حيانكثير من األ في غزةبمنع وزارة الداخلية في  النسوية، وذلك
بدون اإلذن، يتم التنكيل  بضرورة أخذ موافقة وزارة الداخلية عند ممارسة أي نشاط أو فعالية، وفي حال تم تنفيذ األنشطةحماس 

غالقها  األحزابو  طر، إضافة إلى مداهمة قوات األمن التابعة لوزارة الداخلية في حكومة حماس لمقرات األبنا واإلعتداء علينا وا 
قسام ساهم بشكل إلنكنتيجة لل كما أن تعطيل المجلس التشريعي وكافة الهيئات التشريعية  ) حزبية من غزة(، ومصادرة األجهزة"

و تعديل أعاق سن أ 2006ن تعطل المجلس التشريعي منذ إو تعديل القوانين التي تعيق عمل المرأة "أعدم سن  في كبير
تناع الكثير إمنقسام إلفرازات اإن من أكما  ،" )قيادية من غزة(يكرس بعضها عدم المساواة التيتعيق عمل المرأة و  التيالقوانين 

متناع العديد من المموليين إغزة من  في"نعاني   النسوية الموجودة في غزة طرواأل األحزابتمويل  عنمن الممولين الدوليين 
 ." ) قيادية من عزة(نقسامإلتوقف التمويل بشكل عام عن غزة بعد انشطة بعد لتنفيذ البرامج واأل غزة فيتمويل قطاع المرأة  عن

 اليسارية: األحزابتحاق بإللعزوف الشابات عن ا -4

ك عدة لن هناأ، وقد تبين األحزابنتشار ا  لتوسع و  كبيراً  تحدياً  اليسارية األحزابلتحاق بإليشكل عزوف الشابات عن ا  
بين النساء  تفشي ظاهرة الفقر -أ :وهي اليسارية األحزابأسباب تقف وراء عزوف الشابات عن العمل السياسي من خالل 

تياجاتهن ومساعدتهن على مواجهة مشاكلهن إحالنسوية اليسارية عاجزة عن تلبية  طرواأل األحزابالفلسطينيات، ووقوف 
بال النساء على إقعلى  وما ينتج عنه من فقر وعوز، مما أثر سلباً  ،صفوفهن فية تفاع نسبة البطالإر ساس في المتمثلة باأل

بعدهن عن أن انشغال النساء في أمور حياتهن وتوفير لقمة العيش ألسرهن إ حدى المبحوثات "إقالت  العمل السياسي،
المجتمع الفلسطيني ومش مالقيات  فيفقر الفقراء أالنساء خرى " أكدت أكما  .حزب الشعب( في" )قيادية المشاركة السياسية 

ن إ% من المبحوثات 79.8كما وتعتقد  ،" ) عضوة حزبية من فدا(عنه ىلقمة الخبز، بالنسبة لهن العمل السياسي ترف هن بغن
تشار الفضائيات الممولة من دول إن -ب .تعاد الشابات عن العمل السياسي التطوعي هو الرغبة والحاجة للعمل المأجورإبسبب 
نجابي من تربية اإل تكرس النظرة الدونية للمرأة وتحصر دورها بالدور التيتاج البرامج والمسلسالت إنعملت على  التيو الخليج 

اصل لكتروني ووسائل التو إلعالم اإلعالم المختلفة و خاصة اإل، كما وتساهم وسائل اعمال المنزليةسرة واألورعاية األطفال أ
بقائها أسيرة فيكبير  حدلى إ لى الفكر الذكوريإجتماعى المستندة إلا تحط من قدرتها على  التي األفكار التشويه الفكري للمرأة وا 

 ةعالم والفضائيات المتمركز إلوسائل ا تعمل " ،جتماعية والثقافيةإلنتاجية واإلدوار المختلفة السياسية واالمشاركة الفعالة في األ
عن النساء حيث تظهر وتكريس الصور النمطية  ،عمال المنزليةالخليج على الحط من قيمة المرأة وحصر دورها باألدول في 
ن تأخذ قرارات أاتخاذ القرارات البسيطة فكيف لها إغير القادرة على ،الغبية ،، الضعيفةمرهاأبمظهر المغلوب على  المرأة

حتياجاتها ا  واضحة حول وضع المرأة الفلسطينية و الرؤية الستراتيجية و إلا ر غيابأث   -ت ." )قيادية من حزب الشعب(مصيرية
تواجدها  على سلباً  -بالكوادر الشابة الجديدة األحزابرافدًا هامًا لرفد تعتبر  التي - سويةها النأطر اليسارية و  األحزابلدى 

كل من غزة والضفة  فيالنسوية  طرمسؤوالت األ كدتأ، وقد صفوفهنفي شار نتإلوفعاليتها بين النساء و قدرتها على التوسع وا
في  ، ساهمصميم وتنفيذ برامج جاذبة للشاباتحتياجات وأولويات النساء وضعف قدرتهن على تإ تلبية عن طرعجز األ نأ

 ،السياسيسالم إلعة للى الجمعيات والمؤسسات التابإو أتنفذها مؤسسات المجتمع المدني  التينشطة ألالبرامج وا إلى توجيههن
عدم توفر نشطة الجاذبة للشابات، "من القدرة على وضع البرامج واأل طرللحزب وبالتالي لأل شح الموارد المالية وكذلك ساهم
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لقدرة على بناء البرامج والمشاريع، التي تهدف إلى تطوير الكادرات النسوية وتمكينهن وتأهيلهن، افقدنا أالميزانيات الضرورية 
كسابهن المهارا كدت حزبية أكما و . حزب الشعب( في" )حزبية ، وخاصة الكادرات الشابةطرت الضرورية، لتوليهن قيادة األوا 

" تحاق بهاإللبتعاد الشابات عن اإأدى الى  ،اليسارية األحزابعدم وجود برامج جاذبة ومحفزة ومميزة للشابات لدى " نأ ىخر أ
تشار الفكر إن -ث .غير جاذبة للشابات األحزابن برامج إمن المبحوثات يعتقدن  %38.7ن ا  كما و فدا(،  في)عضوة حزبية 

ستهالكي بين صفوف النساء وخاصة الشابات منهن أثر إلتشار الفكر اإنن إعن ستهالكي: لقد عبرت عدد من المبحوثات إلا
هتمام الناس إلى تراجع إ ىدأنتشار الفكر االستهالكي بين الشعب الفلسطيني إن إ"  هتمامهن بالعمل السياسيإعلى  سلباً 

ستخدام المال السياسي من قبل حركتي فتح إن إ تشار ثقافة االنتفاع:إن -ج " )حزبية من الجبهة الديمقراطية(بالعمل السياسي
نتفاع من المال السياسي بين صفوف الجيل إلنتشار ثقافة اإلى إ ىدأنتخابية، إلصوات اصراعهما على حصد األ فيوحماس 

ن تردي إ ثقافة اإلنتفاع الشخصي وخاصة لدى جمهور النساء " مؤسسات المجتمع المدني المنتشرة بكثرة وغذت الشاب، كما
 طرحزاب واألنتمائهن لألإرتفاع نسبة البطالة، دفعت بالنساء للبحث عن اإلنتفاع من خالل مشاركتهن أو ا  الوضع اإلقتصادي و 

وال نريد مجاراة فتح وحماس بشراء  نحن حزب موارده المالية شحيحة ال نستطيع ،أو وظائف التي تقدم معونات، أو منح دراسية
وصنفن  واجتماعياً  شارت مجموعة من الصبايا الناشطات سياسياً أ ." )حزبية من الجبهة الشعبية(عضوية الشباب والشابات

العمل من  سباب عديدة منعتهن منأك لبأن هنا" ،اليسارية األحزابلى إنتماء إلعن انفسهن باليساريات عن سبب عزوفهن أ
حزاب ايفة مكاتب ألنا شأ ،حزاب يساريةأنا مش شايفة أاليسارية " األحزابقتناعهن بأداء إهمها عدم أ، و اليسارية األحزابخالل 

اليسارية عن  األحزابتعاد إب إلى أنكما نوهن  ،اليسارية(حزاب شبابية غير منتمية لألناشطة " )شائخة ما بعرف شو بعملوا فيها
ال إمنها  نحن لم نجني"، ياسية وما يسمى بالعملية السلميةمن الحلول الس يئس ي، أفقدها ثقة الجيل الشاب الذالنضال التحرري
ن سبب عزوف أ% من المبحوثات يعتقدن 72.4، وحزاب اليسارية()ناشطة شبابية غير منتمية لأل نقسام"إلالفقر والبطالة وا
صبحت تتساوق مع أاليسارية  األحزابن أكما ذكرن ب ،األحزاباليسارية هي ضعف ثقتهن ب األحزابلتحاق بإلالشابات عن ا

من  واضحاً  موقفاً  ال تتخذ ،اليسارية غير واضحة المالمح األحزابأخرى  سالم السياسي من جهةإلسلو من جهة ومع اأو سلطة 
ناشطة شبابية  ) "صولي السلفيوبكل الوسائل للترويج لفكره األ يعمل جاهداً  يسالم السياسي الذإلفساد السلطة وال تقف بوجه ا

حزاب أنحن بدنا "  جابةإلكانت ا ،اليسارية األحزابيردنه من  يما الذعن وعند سؤالهن  ،حزاب اليسارية(غير منتمية لأل
 التي خر ودونية المرأةلغاء اآلإوتقاوم المفاهيم القائمة على  ،يديولوجية، تحارب فساد السلطةأ واضحة المالمح، ثابتة على فكر

ناشطة شبابية غير منتمية ) حزاب تقف بحزم وثبات بوجه حركتي حماس وفتح"أسالم السياسي على فرضها، بدنا إليعمل ا
، ال خذ على عاتقه نشر الفكر التنويري، يأشباب متنورحزاب يسارية يقودها أ لىإنحتاج خرى " أوقالت  .حزاب اليسارية(لأل

رغبة الجيل  ،ولقد اتضح من النقاش ،حزاب اليسارية(" )ناشطة شبابية غير منتمية لأليساوم على مبادئه للحفاظ على راتبه
" بدنا نرجع للعمل هن احدإالقرن الماضي، حيث قالت وثمانينيات  سبعينيات فيسادت  التيلى القيم الثورية إالعودة  فيالشاب 
)ناشطة شبابية غير منتمية وما بدنا تمويل وشروط ممولين"  جتماعي، بدنا نعتمد على ذاتناإللمفاهيم التكافل ا ،التطوعي

يقع على عاتقها تغيير الواقع  التياليسارية  األحزابداء أيتضح مما سبق سخط الجيل الشاب على  ،حزاب اليسارية(لأل
ن المجموعات وأجله وجدت، خاصة أمن  يقتصادي المتردي ولكنها تخلت طواعيًة عن واجبها الذإلجتماعي واإلاو  السياسي

حدى إشارت أعلى درجات التنظيم والسرية، كما ألى إيحتاج  يالسياسي والنضالي الذ بالدور الشبابية لن تستطيع القيام
ورشة عمل ولكننا لن  وأوعقد ندوة أو تنظيم عرض فني أ، طوعينحن نستطيع تنفيذ عمل ت " ريةالمجموعة البؤ  فيالمشاركات 
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سالم السياسي المنظم إلو الوقوف بوجه مد اأوسلو أمقارعة سلطة  فيمعركة التحرر وال  فينستطيع قيادة الجماهير الفلسطينية 
 .حزاب اليسارية(" )ناشطة شبابية غير منتمية لألبعد الحدودألى إوالمحصن 

 
 

 

 

 حزاب:ثالثا: التحديات التي تواجه األطر النسوية المؤيدة لأل

 

 

يرفد  الذيالنسوية تعتبر الشريان  طرن األأ ،النسوية طرشارت المبحوثات المسؤوالت والرفيقات الناشطات باألألقد 
لى إباستقطاب النساء هتمامها إحيث يتركز جل  ،الطالبية والعمالية طرلى األإضافة إاليسارية بالعضوات الجدد،  األحزاب

نتعيق عملها و  التيالنسوية تعاني من العديد من المعيقات  طرن األأال إالحزب،  فيلتأطيرها  طار النسوي تمهيداً اإل تشارها ا 
تتحمل  التيو  تكرر ذكرها التيهم نقاط الضعف أمما يحد من قدرتها على رفد الحزب بعضوات جدد، و  ،بين صفوف النساء

همال بنا طرضعف التثقيف الفكري والسياسي واإلقتصادي والحقوقي لكادرات األ النسوية نفسها " طرمسؤوليتها األ ء النسوية، وا 
 ،النسوية طرتتلقها األ التيلى محدودية الموارد المالية إكما تم التنويه  .طار نسوي(إ" ) مسؤولة ومهارات الكادرات الجددقدرات 

ستقطاب النساء وخاصة إ تساعد على التينشطة على بناء البرامج وتنفيذ األ طرن شح الموارد المالية يضعف من قدرة األإ" 
 صبحأطار نسوي(، وكنتيجة لشح الموارد المالية إمسؤولة )  لى عضوية الحزب"إطار ومن ثم لى عضوية اإلإالشابات 

كثير من األحيان تصمم البرامج  ففي األنشطة والبرامج والمشاريع على المساعدات الخارجية، في تنفيذ اإلعتماد بشكل كبير
اإلعتماد على األنشطة  نإ" ،وأولويات المرأة الفلسطينية حتياجاتإهتمامات الممولين، وليس بناًء على إوالمشاريع بناًء على 

ستمرارية والتدرج للوصول إلى الهدف إلوالمشاريع قصيرة المدى أكثر من اإلعتماد على البرامج طويلة األمد، المبنية على ا
بمواضيع تهم وذلك إلعتمادنا على التمويل الخارجي المحصور يؤثر على طبيعة ونوعية البرامج المقدمة للنساء، المنشود 

النسوية، كنتيجة لألزمة  طرن محدودية عدد النساء المتفرغات للعمل في األأطار نسوي(، كما إ في" )ناشطة الجهات الممولة
 فيزبيات المتفرغات للعمل نعاني من قلة عدد النساء الح"  طرنتشار األا  على عمل و  ثر سلباً أ األحزابالمالية التي تعيشها 

مختلف  فيتحاد لجان المرأة الفلسطينية لديه مقرات إستثناء إب -لى عدم وجود مقرات خاصة بنا إضافة إ ،النسوية طراأل
مثل أجهزة  وكذلك من قلة التجهيزات ،تعاني من صغر المساحة التيمكاتب الحزب  فينحن كإطار نسوي مستضاف  -المدن

مكانية توسعنا إالعرض، الحاسوب، قاعات لعقد اللقاءات... الخ مما يؤثر سلبًا على تنفيذ األنشطة والفعاليات، وبالتالي يحد من 
ى لإبدوره يؤدي  يالنسوية الذ طرفقت المبحوثات على ضرورة النهوض بواقع األإتوقد  ،طار نسوي(إمسؤولة نتشارنا") ا  و 
عتماد برامج تثقيفية ذات طابع فكري، وطني، حقوقي، لتغدو هذه البرامج التثقيفية إن إ "نهوض بواقع المرأة داخل الحزب ال

النظرة السلبية تشكل 

من قبل المجتمع 

لألحزاب اليسارية 

والمتداداتها  

الجماهيرية، بما فيها 

النسوية، تهديدا   طراأل

نتشارها.إل حقيقيا    

 من اقوال المبحوثات
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خذ بعين كدن على ضرورة األأو كما  ،طار نسوي(إ في" )ناشطة شرطًا من شروط العضوية وكذلك رفع قدرات الكادرات الشابة
حتياجات النساء إحتياجات بالمشاركة لتقدير إلطار النسوي لدراسات تحديد اتنفيذ اإل نإ ولويات النساء"أحتياجات و إعتبار إلا

شراكهن في التخطيط، التنفيذ والمتابعة والتقييم للبرامج واأل إلستقطاب  مور المهمة جداً نشطة، من األبشكل دوري ومستمر وا 
طار إ في)ناشطة  "نتقال لعضوية الحزباإلوالمرشحات  طرلأل وكذلك للحفاظ على العضوات المنتميات حالياً  جدد نساء

هتمام بالتعريف باإلطار النسوية بين جموع النساء إلا من الضروري نهأ في المقابالت دار ينسوي(، كما يتضح من النقاش الذ
وتعزيز ثقة  ،ولنشر الفكر التنويري ،اننتمي له التي طرالنسوية بشكل عام مقصرات بموضوع التعريف باأل طراأل في"نحن 

على أن يتم تحديثها  ،إلطار النسويللكترونية إنفسهن لذا ال بد من العمل بشكل مكثف على موضوع إنشاء صفحة أالنساء ب
قد سلسلة من اللقاءات ع ،عريف باإلطار بشكل جذاب ومفهومجتماعي، طباعة برشور للتإلنشاء مواقع للتواصل اإباستمرار،

" نتاج فيلم وثائقي قصير حول اإلطار وأهدافه وأنشطته وقصص نجاحاتهإيفية باإلطار في مواقع مختلفة سنويًا وكذلك التعر 
 طار نسوي(.إ في)مسؤولة 

 

  سالم السياسي؟إل:هل تأثرت مشاركة النساء السياسية بإنتشار وتوسع قيم ا 3س

نبروز و إن   حيث عملت  ،بشكل عام جتماعيإللدور المرأة السياسي وا شكل تراجعاً  سالم السياسيإليدولوجية اأار تشا 
سالم إلكيد لأبكل ت نجابي للنساء "إلايكرس الدور  ين على نشر فكرها الذسالمية جاهدة خالل العقدين الماضييإلالحركات ا
القيم المتخلفة حول دور نتاج إإعادة بسبب  اليسارية، وذلك األحزابعدد النساء المنضويات تحت راية  دور كبير في السياسي
ثقافة العيب  حياءا  عتبار الحياة السياسية خلقت للرجال فقط، وكذلك الترويج للغيبيات والشعوذة والدجل، و ا  و  هاعزلضرورة المرأة و 

ر ث  أسالم السياسي إلنتشار وتوسع اإن إكدت قيادية من حزب الشعب "أكما و  ،)قيادي من الجبهة الديمقراطية( "خروتكفير اآل
مشاركة النساء بالعمل السياسي المنظم، ونحن كحزب نتعرض للهجوم والتشهير من القوى و ستقطاب إبشكل كبير على 

رى أني شابة ا  وخاصة و  هناك تأثير كبير جداً ") قيادية من حزب الشعب(، وقالت طالبة حزبية " سالمية كوننا حزب شيوعيإلا
يعاني  التيخالص من الفساد والمحسوبية لسالم السياسي الحل واإلعتبار اا  و لى الحركات االسالمية إكيف الشابات يتوجهنا 

سهل عليهن من أتتساوق مع كثير من العادات والتقاليد  التيفكار السلفية و نتشار القيم واألإ نأو منها المجتمع الفلسطيني، كما 
وذلك  ةجتماعيإتواجه النساء تحديات " قياديةكما وذكرت حزبية من الجبهة الشعبية(، ) مناطحة المجتمع بأفكار جديدة"

يستغل كل المنابر  ي، الذاسالم السياسيإل نتشار واسع لفكرإبالمقابل هناك  سالم السياسي للفكر اليساري التقدميإلبمحاصرة ا
 ." ) قيادية من الجبهة الديمقراطية(نتشارإلمما يحد من فرصة اليسار على التوسع وا ،للترويج لفكره
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 سالم السياسي؟إلمقاومة ا فياليسارية  األحزاب:ما دور 4س

 

 

 

 

سالم السياسي؟ حيث تمت إلمقاومة مد ا فيحوثات متقاربة حول سؤال ما دور اليسار بالمبحوثين والم أجوبةجاءت 
وليس بقصد تحجيمه والحد من  جداً  محدداً  سالم السياسيإلمد ا أمام فاليسارية للوقو  األحزابما قامت به  لى أنإ شارةإلا

على تثقيف  األحزابعملت وعضواتها من التأثر به "ها ءأعضا تحمي فيه ينما بالقدر الذا  تأثيره على المجتمع الفلسطيني و 
 حلقات النقاش وأقليلة عبر عقد الندوات  حياناً أسالمي عبر بعض النشرات و إلابخطورة توغل الفكر  وأعضائها ارهانصأ

سلوب وطرق التعليم، أو  بكل مكوناته من حيث المناهج التعليمأهمل اليسار الفلسطيني موضوع و كما  .)قيادي من فدا( "الداخلية
، مما عند الطلبة لغاء وظيفة العقل والتفكير العلميإيعمل على  يالذ سلوب التعليم التلقينيأتنتهج غالبية المدارس  نأخاصة و 
نحن كيسار خالل "  ،ستنتاجإلستنباط واإلر الحر وال قادر على التحليل وايعلى التفكال يملك القدرة  جيلنشوء  لىإيؤدي 

صقل  فيسينا أهمية التعليم ودوره ، ونالعمل السياسيفي ووضعنا كل جهدنا  ،هملنا موضوع التعليمأالعقدين الماضيين 
نشأت أ، حيث على موضوع التعليم هتمامهاإس جل سالمية وخاصة حماإلالحركات ا فيه صبت الذيالوقت  في، الشخصية

غزة، وبذلك أصبح لديها التربة الخصبة لبث ونشر  فيسالمية إل، والمدارس والجامعة اطفالاأل مئات دور الحضانات ورياض
، شكالهاأافة ، ويمارسون العنصرية بكفكار الغيبيةات الذين يحملون األطفال والشباب والشابفكارها وتنشئة جيل من األأعقيدتها و 

حزاب اليسار نهتم بالقشور بينما الحركات أ"نحن  خر،آكما نوه رفيق  .) قيادي من الجبهة الشعبية( "،خرويرفضون قبول اآل
المفاهيم الديمقراطية على  وتربيته هتمام بتنشئة الجيل الجديدإلا هملنا وبأكثر دقة نسيناأننا إسالمية تهتم باللب، بمعني إلا

 وأ، وتغلغت بشكل ولويات عملهاأ فيه وضعتو هتمت بالتعليم بل إسالمية وخاصة حركة حماس إلالحركات ا، بينما والعلمانية
" )حزبية من الجبهة لذا من يطلع على المناهج يجدها ذات صبغة دينية بكل معنى الكلمة ،،وضعت المناهج التيخر باللجان آب

ساسية كما أوزارة التربية والتعليم عمل بجد ومثابرة على تثبيت مادة الدين كمادة  فيسالمي إلن التيار اأكما  ،الديمقراطية(
دارات المدارس على إلى حث إضافة إ ،سبوعياً أحصص  ةربعأ ن ال تقل حصص مادة الدين عنأاللغات والرياضيات والعلوم، و 

ق، و ذاعة الصباحيةإلات الدينية عبر احياء المناسبإ كبة لما نا مدرسة بمدرسة حكومية ومواأ " جانات،حتفاالت والمهر إلامة اا 
ثارة إوذلك من خالل  ،رتداء الحجابإب قناع الطالباتبإ الت دائمة من بعض إدارات المدارسمحاو هناك ، يجري بالمدارس
كما ، إلقناع الطالبات بإرتداء الحجاب سلوب الترغيب والترهيبأالمدرسات  تنتهجو ، رتداء الحجابإأهمية النقاشات حول 

من المدارس تفرض لبس الحجاب  عدد كلهنا أن ، كماالمدرسة بأي طالبة ترتدي الحجابمديرة حتفاء المعلمات و إشاهد مدى أو 
، يتضح مما تم ذكره )حزبية من فدا( "رتداء الحجاب والجلبابإلتحاق بتلك المدارس دون إلية طالبة اأعلى طالباتها وال تستطيع 

بالمقابل  ،المجتمع الفلسطيني فيسالمية بتزايد إلفكار الحركات اأستغالل التعليم لتمرير عقيدة و ا  الفلسطيني و سلمة المجتمع أن أ
طالع على إلاليسار الفلسطيني لم يغلب نفسه عناء ا ، "الفلسطيني لمقاومة أسلمة التعليمية خطط من اليسار أك لليس هنا

إن تحول األحزاب اليسارية إلى العلنية ومشاركتها 
في االنتخابات بعد اتفاقية أوسلو، أدى إلى حدوث 

تحول في غاياتها وأهدافها، فأصبحت تتمحور 
ن  حول إرضاء الناس وجمع األصوات االنتخابية وا 

 كان ذلك على حساب هويتها اليسارية.

 من أقوال المبحوثات
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 ن اليسار الأال إ، يخالف قناعات ومبادئ اليسار ىمنحبلدنا يأخذ  فين التعليم أ، رغم سلوب وطرق التعليمأناهج وال على الم
ناث بالمدرسة، إلختالط الذكور واإ بمنعو  ئجه بزيادة عدد المحجباتبدأت تظهر نتا الذيو  سلمة المجتمعأهمية لموضوع أيولي 

رفض القانون  في ن اليسار لم يلعب دوراً أ"، ) قيادية من غزة(، كما الفصل بين النساء والرجال بكل المناسباتعن طريق 
سالمي، وهذا ما إلمن الدين اتستمد  ن كافة القوانين والتشريعاتأسالمي دين الدولة و إليعتبر الدين ا الذيساسي الفلسطيني األ
بعد من ألى إنها ذهبت أبل  ،تطالب بعلمانية الدولة وفصل الدين عن الدولة التياليسارية  األحزابدولوجية وفكر أيناقض مع تي

دولية مصدر للتشريع وسن القوانين، ن تكون المواثيق الأدبياتها بأبرامجها السياسية و  فياليسارية  األحزابذلك عندما طالبت 
تاج إنعادة إعن  اجزاً اليسار الفلسطيني وقف ع نأغير  ،عادة انتاج القيم المتخلفةإسالم السياسي الحثيث على إلورغم عمل ا
 التي وظهرت بقوة ثقافة العيب ،فكار الغيبية والخرافاتنتعاش األإلى إسالمية إلنمو الحركات ا ىاد"  ،مية الثوريةالقيم التقد

غير  له عمل ال كأن بدا سالم السياسيإلن األبسها وعملها ونشاطها لدرجة  ساس، حيث التحريض ضدركز على المرأة باألت
 "المختلفةعتبار ألدوار المرأة إلتعيد ا التيحياء المفاهيم الديمقراطية التقدمية إعادة إفي ، بالمقابل اليسار فشل قمع المرأة

سلمة المجتمع أ فيسالم السياسي وسياسته إلمقاومة ومحاربة ا فين دور اليسار أيظهر مما ذكر  .) حزبية من حزب الشعب(
نتفاضة إل، ومنذ اعضاء وعضوات الحزبألية توزع على ال تتعدى بعض البيانات والنشرات الداخ جداً  ةمحدودالفلسطيني 

فكار ومعتقدات تتناقض أمن  سالم السياسيإلما يروج له اضد ية معركة أاليسار الفلسطيني  يخض ولى ولغاية يومنا هذا لماأل
مرحلة التحرر  فينحن ما زلنا حزاب اليسارية " السياسي ليس بأولوية لألسالم إلن مقارعة اأويبدو  كما، مع فكره ومعتقداته

بصدد فتح  سناسرائيلي حرف لبوصلة النضال الفلسطيني، لذا نحن لإلمع غير المحتل االوطني، وفتح صراعات ومعارك 
ضرورة لتحصين المجتمع بشكل عام  عتقادي هناكإب ما زال يرفع راية النضال الوطني، ولكن الذيسالم السياسي إلمعركة مع ا
) قيادي من  "سالم السياسي على بثها ونشرها بين الجيل الصاعدإليعمل ا التيضد القيم  بشكل خاص األحزابومنتسبي 

 .الجبهة الشعبية(

 

 اليسارية للتدين؟ األحزابعضاء وعضوات أسباب توجه أ:ما  5س

 ،ملحوظ تزايدبسارية الي األحزاب فين التوجه للتدين بين الرفاق والرفيقات أ إلى المبحوثين والمبحوثات شار عدد منأ
وسلو وما أفاقية إتزات ابشكل عام كنتيجة إلفر  يمر بها الشعب الفلسطيني التيحباط إلحالة اإن : والً أسباب أذلك لعدة  عزواو 

صبح أيضا "أاليسارية  األحزابعضاء وعضوات أعلى  ثراأترك جتماعية، إلوضاع السياسية وااأل فيترتب عليها من تدهور 
: حالة ثانياً  .)قيادية من الجبهة الديمقراطية( رض الواقع"أرادة اهلل بما يجرى على إلى ا  لى الغيبيات و إ يلجؤون الرفاق والرفيقات

تصاد الفلسطيني إلقربطت ا تصاديةإقفاقيات أتسلو وما نتج عنها من أو فاقية إتيعيشها الشعب الفلسطيني منذ توقيع  التيفقار إلا
الفقر، حيث ال  الحجاب يستر لبس حيانكثير من األ قتصادية سيئة الصيت "إلية باريس اتفاقإسرائيلي وخاصة إلتصاد اإلقبا

 الدراسة الكمية في % فقط من المبحوثات11ن أ، رغم " )حزبية من فدا(لذا يلبسن الحجاب الموضة مجاراةتستطيع الرفيقات 
يلجأ الرفاق "  : الرغبة بالتخلص من نعتهم/هن بالملحدينثالثاً  .قتصاديةإرتداء الحجاب ألسباب إلالحزبيات يلجأن  أن يعتقدن

على لباس  ه يجبر قريباتهليثبت الرفيق تدينو  ،حيانا يذهبون للعمرة والحجأو  المساجد والصوم فيلى الصالة إوالرفيقات 
 الذيصولي السلفي تشار الفكر األإن: رابعاً  .لحاد")حزبية من حزب الشعب(اإلنفسهم صفة أعن يمحوا  حتى ، كل ذلكالحجاب
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تسالم السياسي و إليروج له ا ر على العديد أث   ،باع سياسة ترهيب الناس من عقاب اهلل يوم الحساب وعذاب القبر، ونار جهنما 
السن، كما وبعض  /هنالذين تقدم بهم لرفاق والرفيقاتوخاصة ا الخوف من الموت اليسارية " األحزابعضاء وعضوات أمن 

ختها لبست أالعائلة، عندنا رفيقة عندما ماتت  فيو حصول مصيبة أثر فقد قريب إالرفيقات لبسن الحجاب على 
 فيحجاب خاصة لباس ال ن العادات والتقاليد تحتم عليهنأ المبحوثاتبعض شارت أو : كما خامساً  .حزبية من فدا(الحجاب")

ستطيع ممارسة ألبس الحجاب حتى أستطيع الخروج من القرية بل ومن البيت، لذا أبغير لباس الحجاب ال  القرى والمخيمات"
ومع  ،ختالط بالرجالإلوالصالة وتجنب ا ،ولبس الحجاب يترتب عليه الكثير مثل ضرورة الصوم نشاطي الحزبي والسياسي

القرية عندما تبلغ البنت الزم تلبس الحجاب،  في، من عاداتنا الوقت تصبح الرفيقة جزء من منظمومة ال تستطيع التمرد عليها
جاب بسبب الحيرتدين  نهنأ% من المبحوثات 59.1شارت أمن فدا(، و  ")حزبيةوهذا ينطبق على المجتمع الفلسطيني بشكل عام

لم  نحو التدين" وعضواتهم عضاءهمأه يتوجفي  ىخر بأو أالسياسية اليسارية بطريقة  األحزاب:ساهمت سادساً  .العادات والتقاليد
)حزبية من الجبهة  "شتراكي العلمي بالفكر الغيبيإلستبدلوا الفكر اإجراءات ضد الرفاق والرفيقات الذين إية أيتخذ الحزب 

ما تلجأ له  فأول سرة لفاجعةلذا عند تعرض األ ،الرفاق والرفيقات بالفكر العلمي تجذير لم يعمل الحزب علىكما و  ،الشعبية(
" )حزبية يشتراكي العلمإلللضعفاء غير المتجذرين بالفكر ا مالذاً  لبس الحجاب يشكالندين و تال نإ"  ،تداء الحجابإر النساء 

بل على العكس  ،يعاني منها المجتمع التيتقديم الحلول للمشاكل  فيفشل نموذج الدولة الوطنية   :سابعاً  .من حزب الشعب(
ن إ " سالمية،إلا األحزابلى إ ورجاالً  نساءً  ساعد على توجه المجتمعمما على الناس،  عبئاً  تشكل حت ممارسات الدولةصبأ

عمل  الذيسالم السياسي إلنتشار اإلالفساد والمحسوبية، شكل بيئة خصبة  يوتفش كريمة للناس ةتأمين حيافي فشل السلطة 
عيادات الو  مدارسالو  حضاناتالو  طفالاألنشأها مثل رياض أ التيالمؤسسات في الف من فرص العمل على توفير اآل

دق حماس أ ىسالم السياسي وبمعنإليشكل ا نألى إدى أ مما والمحتاجة،سر الفقيرة المساعدات لأللى تقديم إضافة إ ،مصانعالو 
المجموعة  فياللواتي يرتدين الحجاب من الحزبيات  شارت عددأو  كما ،)حزبية من الجبهة الديمقراطية(البديل لمؤسسات الدولة" 

شتراكية العلمية إلحزاب تتخذ من األى إتمائهن إنرغم  للحجاب رتدائهنإ تقف وراء التين أهم األسباب أ شاركن بها التيالبؤرية 
إلرتدائهن  السبب الثانيالعادات والتقاليد  توقد جاء سالمي الذي ينتمين له،إللتزام بتعاليم الدين اإلبارغبتهن  لها منهجا ومرشداً 

رتداء ا  ك تعارض بين التدين و لأنه ليس هناعلى كدن أحزاب يسارية و نهن ينتمين ألأبنهن يدركن أ على جمعنألقد و  الحجاب،
ن أخاصة و  تنتمي كل واحدة له الذينهن مقتنعات بالبرنامج السياسي للحزب أل ،حزاب اليساريةتماءهن لألإنالحجاب وبين 

الدراسة الكمية في % من المبحوثات 68.8شارت أكما  ،رتداء الحجاب موضوع شخصيا  تعتبر موضوع التدين و  األحزاب
 مع العادات والتقاليد. % تماشياً 59.1تدين الحجاب بسبب قناعتهن الدينية، وإر نهن أب

 

 عضاء وعضوات الحزب؟أسالم السياسي على إلالسياسية للحد من تأثير ا األحزابتتخذها  التياإلجراءات  :ما 6س
 

سالم السياسي إلثير فكر وعقيدة اأجراءات للحد من تإية أكد معظم المبحوثين والمبحوثات بأن الحزب ال يتخذ ألقد 
عتبر عدد من إ، ولقد تداء الحجابإر خته على أو أنته أب وأجبار الرفيق لزوجته إع و موضفي وعضواته وخاصة  أعضائه على

 وألدى زوجها الحزب تدخل حال طلب الرفيقة ب فيال إسري ال يتدخل الحزب به، أتمت مقابلتهم بأن هذا شأن اللذين القياديين 
نا ألبست الحجاب و  ناأ "رتداء قربياته الحجابإقناعه على العدول عن فكرة إحيث يتم التحدث معه ومحاولة  ،خيهاأ وأبيها أ
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ن أال إ ،ردت التخلص من الحجابأخوي منتمي له، أ ياليساري اللنتميت للحزب ا  عندما كبرت ودخلت الجامعة و  ،صغيرة
ن أقتنعوا منه ا  ن ناقشوه بالموضوع و أال إسف ما طلع معهم ، لألقعدها، وتوجهت للحزب لمساعدتيأخوي رفض وقام الدنيا وما أ

يتضح مما سبق بأن الحزب ال يقدم الدعم والمساندة  ،(من غزة  ) حزبية "بجيب عضوات جدد للحزب ،لباسي للحجاب
كون أن أنا لبست الحجاب قبل أ " نضمام له،إلشتراكي العلمي بعد اإلتبنين الفكر االمطلوبة منه كحزب يساري لعضواته اللواتي 

اب مناقض صبح لبسي للحجأ ي، وبعد ما تبنيت الفكر الماركسب لم يعترض ولم يناقشني بالموضوععضوة بالحزب والحز 
" )حزبية من الجبهة جد دعم من الحزب لخلعهأنني ال أجرؤ على خلعه خاصة و أنني ال أال إنا مقتنعة فيه، أ يلفكري الل
تتعارض مع الفكر  التيجراءات ضد من يمارس الشعائر الدينية إ أية ن الحزب ال يتخذأجماع على إلكما وتم ا .الشعبية(

.. عنا .نحن بالحزب نعتبر مسألة الدين وممارسة الشعائر الدينية حرية شخصية " ،شخصيةعتبارها حرية إالعلمي للحزب وتم 
ن الحزب يقف مكتوف أكما أكدت بعض الرفيقات  ،" )قيادي من الجبهة الديمقراطية(يعني الرفيق الحاج  ،بعض الرفاق حجاج

و بمنعهن من المشاركة بأنشطة أعتداء عليهن إليمارسها بعض الرفاق ضد قريباتهم سواء با الذيحاالت العنف  أمام يدي األ
، عم تتفشى بالمجتمع الفلسطيني التيصولية ثير الثقافة األأجراءات للحد من تإية أسف ال يتخذ "الحزب لأل .وفعاليات الحزب

و الحج، الصوم أصبحوا يمارسون ممارسات تتنافى مع الفكر العلمي للحزب، مثل الذهاب للعمرة أن االعديد من الرفاق أبل 
حزب في عضاء أصولى وهم للفكر األ على الترويج نبعملو نهم أ أيجبار الزوجة والبنات على لبس الحجاب، إوالصالة، 

فراد أذا إسرته أيمارس العنف على  الذيع الرفيق والحزب يستكفي بالتحدث م شتراكية العلمية،إلفكر والنظرية اينطلق من ال
تتعلق التي  مواضيعالمن  اً سلبي اً موقف حياناً أتقف  األحزابن أهة لديمقراطية(، كما ) قيادية من الجب سرة توجهوا للحزب"األ

تبع الشريعة إخوي الرفيق بالحزب اليساري أنا أ" ، اليسارية تنادي بها األحزابن كل أيفترض  التيجتماعية إلبالمساواة والعدالة ا
، ولما نا بتبع شرع اهللأقال لي  ،ن ينفذ قناعات وفكر الحزب بالمساواة وبالعدالةأسالمية عند تقسيم الميراث، ولما طلبت منه إلا

ومن  .الشعبية() حزبية من الجبهة  " التجأت لحل موضوع الميراث للحزب، رفض الحزب التدخل معتبر ذلك موضوع عائلي
لم يتخذ الحزب  سالم السياسي "إلصبحت تنساق للغة وعبارات وممارسات اأاليسارية  األحزابن أخيرة األ ونةاآل فيالمالحظ 

مثال عندما ينعى الحزب شهيد يستخدم نفس عبارات ، يضاً أاسالم السياسي بل تساوق معه إلثير أنتشار وتإجراءات للحد من إ
 حزب يساري قائمة ، لم تضعحدى القرىإ في جرت مؤخراً  التينتخابات إلا فيو  ..الخ(.السموات العليالى إحماس )ارتقى 

)قيادي من الجبهة  "حركة حماسنتخابية، متشبهين بممارسات إلصورة مرشحة الحزب على الملصقات الخاصة بالحملة ا
صولي كان رد و الرفيقات الذين يتساوقون مع الفكر األأجراءات ضد الرفاق إخاذ إتما عن سبب تهاون الحزب بأ .الديمقراطية(

حالة النهوض يكون هناك  في/ عضواته ولكن عضائه أ مرحلة الترهل الحزب يتساهل مع فيقيادي من الجبهة الشعبية " 
ال يريد  ن الحزبإ"حدى الرفيقات إجابت أقيادي من الجبهة الشعبية( كما ) يمارسها العضو/ة" التيعقاب يناسب المخالفات 

 تجاهإلذا ليس هناك موقف واضح من الحزب  حتالل،إلساسي مع ان صراعنا األا  حتالل و إلنهاء اإحرف البوصلة عن موضوع 
كبير علينا محاصرة  خطأ  ييبرأ ، وهذانتخاباتإلا فيبعض المواقع  فيهم حيانا الحزب يتحالف معأو  ،سالم السياسيإلامد 

" ايران فيالعلمانية كما حدث  واألفكار حال وصلوا للسلطة سوف يحاربون اليسار في، ي ومحاربتهسالمي السياسإلالمد ا
نفسه الزواج على له تسول  ربعة تقف بحزم لكل مناأل األحزابن أ)حزبية من الجبهة الشعبية( ولكن من خالل المقابالت تبين 

بسبب زواجه  عن رفيق مكتب سياسي ي عضو تزوج على زوجته وحصل سقطت عضوية عضوأيخفض رتبة  الحزب"زوجته، 
جراء ضد كل رفيق يتزوج على زوجته إيتخذ الحزب  كما نوهت قيادية من حزب الشعب " ،)قيادية من الجبهة الشعبية( "الثاني

ن جراءات ضد من يتزوج على زوجته ألإترفض وتتخذ  األحزابن أيبدو  .) قيادية من حزب الشعب( "وقد تخفض رتبته
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لقيم  تحدياً  له ال يشكل األحزابالمجتمع الفلسطيني، وبالتالي رفض  فيلى حد كبير إ الثاني ما زال مرفوضاً موضوع الزواج 
 .اليسارية الخوض بها األحزابتتجنب  التيالمجتمع 

 
 اليسارية لتمكين النساء العضوات ولجذب النساء الشابات لعضويته ؟ األحزاب:ما المطلوب من  7س 
 

كذلك بجذب الشابات النساء الحزبيات و  في تمكين ساسياأللحزب دورا  بأن المبحوثين والمبحوثاتلقد أتفق كل من 
سلو، وان تراجع أو فاقية إتعتراف بان دورها تراجع بعد توقيع إلاليسارية ا األحزاب، ولكن هذا يتطلب من الجدد لعضويته

نتقال من مرحلة النضال الوطني الى مرحلة بناء الدولة، وقد إلالحياة السياسية وخاصة بعد ا فياثر على واقع النساء  األحزاب
وذلك للنهوض بواقع  ،حزاب من العمل عليهاألال بد ل التيبرز من خالل اللقاءات والمجموعات البؤرية عدد من المطالب 
جراء مراجعة نقدية جدية لدور إ اوال: .وهي لتحاق بصفوفهاإلالنساء الحزبيات وكذلك لجذب وتشجيع النساء والشابات على ا

لى نحو تشخيص أو جتماعية والثقافية كخطوة إلاو  قتصاديةإلاو  السياسية اليسارية ولمواقفها من كافة القضايا السياسية األحزاب
و تحديد أسبابها وثأثيرها على الحزب، وبالتالي وضع الحلول لردمها  األحزابتعاني منها  التيالمشاكل وجوانب القصور 

ر أثاليسارية  األحزابان تراجع وضعف  جابا على واقع النساء الحزبيات "إيبالضرورة سوف يؤثر  الذينهوض بواقع الحزب وال
 أن ") قيادية من فدا( ثانيا:نهوض الحزب العام سوف يؤدي لنهوض منظماته الحزبيةفسلبا على منتسبيه وخاصة على النساء، 
" على  ،جمع عليه جميع من تمت مقابلتهم /هنأصبح حاجة ملحة هذا ما أوثقافيا تأهيل وتمكين العضوات الحزبيات فكريا 

ولوية للبناء الفكري والسياسي لنساء الحزب وذلك بوضع برنامج تثقيفي فكري وعلى المنظمات الحزبية أهمية بل أعطاء إالحزب 
" ) قيادية من وتمكين الرفاق والرفيقات في تأهيل ألهميتها ،البرامج بهذه نتظامإلجراءات إللزام منتسبيه على اإلتخاذ كل اإ

ن الفكرية والسياسية النساء الحزبيات بحاجة الى رفع قدراته أن % من المبحوثات95كثر من أتعتقد  ،الجبهة الديمقراطية(
على  اليسارية األحزابحتى تتغلب  تهم وتمس المرأة الفلسطينية " التيجتماعية إلللقضايا ا األحزابتبني  : ثالثا ،والقيادية

نتشارها بين صفوف النساء ال بد لها من تبني القضايا ا تهم النساء مثل المطالبة  التيجتماعية إلقضية محدودية توسعها وا 
ثارة قضية حق المرأة ا  و حوال الشخصية ألقرار قانون اإ العمل على و جر المتساوي للعمل المتساويألا و جورألدني لألبالحد ا
تخص  التيتبني القضايا  األحزابعلى  أن% من المبحوثات يعتقدن  94.4ن أكما و  ") قيادية من حزب الشعب(، بالميراث
عالنساء و  تسهم  التيشطته، رابعا: تصميم البرامج واألنشطة أنبرامجه و  فيتبارها قضايا رئيسية جوهرية، على الحزب عكسها ا 

فساح إ فكرة القيادات النسوية يقاومن كما القياديين الرجالغالبية  نإ" ،بإعداد الكادرات الشابة وتأهيلهن لتولى المواقع القيادية
 المجال للجيل الشاب وخاصة النساء من الوصول الى مواقع صنع القرار، كما وان معظم قيادي الحزب نساءا ورجاال ال يؤمنون

نا نواجه مشكلة القيادات النسوية المتمسكة بمواقعها وال تفسح إن،) قيادي من فدا( " ستالم دفة القيادةإاب على بقدرة الجيل الش
في الحزب  يطالبن % من المبحوثات95.2ستفادة من تجاربهن " ) حزبية من الجبهة الديمقراطية(، اإلو اإلرتقاء لمجال لنا 

% يعتقدن ان على الحزب تفريغ النساء للعمل السياسي 92.7لى مواقع صنع القرار، كما ان إالمساندة لهن للوصول  تقديم
كافة مواقع  فيبضرورة إقرار كوتا نسوية  األحزابخامسا: كما طالبت المبحوثات  ،عضاء الرجالألتفريغ ا فيه يتم الذيبالقدر 

نحن بحاجة الى كوتا للنساء داخل الحزب، وان ال يرتهن  تخاذ القرار،"ا  القيادية لضمان وصول النساء الى مواقع صناعة و 
% من المبحوثات يعتقدن 79من الجبهة الديمقراطية(، و " )حزبيةدية ألمزجة الرفاق الرجالوصول النساء الى المواقع القيا

توقف  رة % من المبحوثات الى ضرو 77.5كوتا نسوية لمواقع صنع القرار داخل الحزب، سادسا: أشارت إقرار  بضرورة
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كدن أ 76.8كما ان  ،خريألدوارها اأنجابي للمرأة وتستبعد اإل تكرس الدور التيعن التساوق مع الثقافة المجتمعية  األحزاب
من المبحوثات  86.9و ،الحياة العامة فية يعيق من مشاركة المرأ الذيسالم السياسي إلهمية تصدى الحزب بحزم لأعلى 

  سابعا :السياسية، يؤثر سلبا على مشاركة المرأة  الذيالمجتمع الفلسطيني و  فيقصائي المنتشر إلمحاربة الفكر ابالحزب طالبن 
ستقطاب، تيسير إلساليب اأطرق و  و عالمإلفن الخطابة والكتابة، التعامل مع وسائل ا فيرفع مهارات وقدرات الحزبيات 
حتياج إتلبي  التينشطة ألات بالمشاركة ووضع البرامج واحتياجإلتحديد ا فيكسابهن المعرفة إاللقاءات وورش العمل وكذلك 

 وات تشخيص العقبات والمشاكلأدب و ساليأعلى  وتدريبهن وكتابة التقرير ،ورفع قدراتهن على وضع الخطط ،النساء والشابات
الكادرات النسوية فكار ومبادئ الحزب، " أجتماعي لنشر إلضافة الى تمكينهن من تطويع وسائل التواصل اإووضع الحلول لها، 

") قيادية تساعدهن بعملهن الحزبي  التيوخاصة الشابة بحاجة الى العديد من التدريبات لرفع مهارتهن بالعديد من المواضيع 
من الموضوعات  في عديد كتساب معارف ومهاراتإحتياجهن الى إدن الى أك% من المبحوثات 95كثر من أمن فدا( كما ان 

دو  تصال والتواصلإلعاله ومنها، اأضافة الى ما ذكر إ ثامنا:  ،وكذلك توكيد الذات ،نتخابية وحمالت المناصرةإلارة الحمالت اا 
ضرورة وضع الخطط والبرامج  حتياجاتهن، "إعلى  وبناء شطة جاذبة لهنأنستقطاب النساء الشابات ال بد من وضع برامج و إلو 

من المبحوثات يعتقدن ان برامج الحزب غير  38.7") حزبية من حزب الشعب(، والفئة المستهدفةاولويات أحتياجات إبناء على 
 جاذبة للشابات.
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 منهجية الدراسة الكمية: الفصل الرابع: 4.0

 عينة الدراسة:  4.1

وغزة )الجبهة الشعبية لتحرير  حزاب يسارية في الضفة والقدسأ ربعةأ لىعضوة حزبية موزعة ع 126تتكون عينة الدراسة 
رقم  الجدول فييظهر  تحاد الديمقراطي الفلسطيني، وحزب الشعب الفلسطين(،إلاو  فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

جتماعية إلالحالة او  المستوى التعليميو  كمكان السكن العمرالسوسيوديمغرافية المختلفة  ( توزيع العينة بحسب متغيرات 1)
 .القصدية عينةختيار العينة بحسب الإتم  ، وقدنتماء السياسيإلوا

 (: توزيع العينة بحسب المتغيرات السوسيوديمغرافية المختلفة 1جدول )

 النسبة% العدد قيمة المتغير المتغير

 61.9 78 الضفة الغربية الضفة/غزة

 38.1 48 قطاع غزة

 45.5 56 مدينة مكان السكن

 28.5 35 قرية

 26.0 32 مخيم

 8. 1 عاما عشرين ل منأق العمر

 31.9 38 30-20بين  ما

 34.5 41 40-30بين  ما

 32.8 39 عاما 40 فوق

المستوى 
 التعليمي

 4.8 6 عامة  أقل من ثانوية

 16.1 20 عامة ثانوية

 22.6 28 دبلوم
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 48.4 60 بكالوريس

 8.1 10 ماجستير

الحالة 
 االجتماعية

 37.1 46 عزباء

 51.6 64 متزوجة

 2.4 3 مخطوبة

 6.5 8 مطلقة

 1.6 2 ملةأر 

 8. 1 منفصلة

نتماء إل ا
 السياسي

 19.0 24 لتحرير فلسطين الجبهة الديمقراطية

 29.00.29 37 الشعبية لتحرير فلسطين الجبهة

 27.00.27 34 الشعب الفلسطيني حزب

 25.00.25 31 الديمقراطي الفلسطيني فدا حادإلتا

 

 :الدراسة وكيفية الوصول للعّينةإجراء  4.2
 

ع المعلومات، ولقد تم الوصول لعينة ستبانة كأداة مركزية في جمإلحث في القسم الكمي من الدراسة استخدم فريق البإ
ة فلسطين، الجبه ربعة )الجبهة الشعبية لتحريرألحزاب السياسية اليسارية األنساء حزبيات ينتمين ل تتكون من التيالدراسة 

حزب السياسية ب إلالشعب الفلسطيني( وذلك بتزويد اب تحاد الديمقراطي الفلسطيني، وحز إلالديمقراطية لتحرير فلسطين، ا
 ،(15)ستبانة وغزة إ (25)ن يكون نصيب الضفة أ، على ستبانة( إ40)ستبانة موزعة على النحو التالي لكل حزبإ (160)

ننا لم ألمتساو  بشكل األحزابستبانة على إلولقد وزعت ا ،األحزابينتمين لهذه اللواتي حزبيات النساء اللتعبئتها من قبل وذلك 
واكتفوا  عداد النساء المنتسبات للحزبأتزويدنا ب األحزابحزاب، حيث رفضت ألسبات لنتمكن من معرفة عدد النساء المنت

 ،مخيم ،قرية ،التنوع المكاني ) مدينة مراعاةفي التوزيع  الحزب لقد تممنتسبي  من النسبة المئوية التي تشغلها النساءعالن إب
 الحزبي للعينة.والعمر  وكذلك العمر ،غزة والقدس( ،الضفة
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تم التوضيح بأنه كما  ،ن المعلومات التي ستجمع ستكون ألغراض الدراسة فقطأستبانة باإلمقدمة  فيتم التنويه  قدو 
هدف ليضا توضيح أفي المقدمة  وقد جاءللواتي ال يرغبن بذلك،  ستبانةإلالمبحوثات على اة أسماء كتابليس من الضروري 

السياسي على سالم اإل مدالسياسية اليسارية ومدي تأثير  حزابأللالدراسة المتمثل بالتعرف على واقع النساء اللواتي ينتمين 
صفوف النساء الفلسطينيات وخاصة الشابات منهن، وذلك لوضع  فيتشارهن وتوسعهن إنوعلى  األحزاب فيتواجدهن 

تعبر عن  التيمن وضع الخطط والبرامج  األحزاب فيتساعد واضعي السياسات ومتخذي القرارت  التي التوصيات والمقترحات
بئة تع وبعد ،الفلسطينيةتحاد لجان المرأة إالدراسة منفذة من قبل  نأ كما تم اإليضاحولويات الفئة المستهدفة، أات و حتياجإ
 لطاقم البحث. إعادتها ومن ثم األحزابمن قبل  استبانات تم جمعهإلا
 

 الجزء الكمي للدراسة:  فيسلوب وأداة جمع البيانات أ4.3
 
طالع على إلستبانة بعد اإلستبانة للتعبئة الذاتية من قبل المبحوثات، ولقد تم بناء اإالدراسة الكمية على عتمدت إ

ألدبيات ا طالع علىإلوكذلك با مواقع صنع القرار، فيتناولت موضوع المرأة  التيمجموعة من األدبيات واألبحاث السابقة 
المتغيرات  المقابالت الفردية في بناء بعضبنتائج  ربعة، كما تم اإلستعانةألحزاب األنظمة الداخلية والبرامج السياسية لألوا

 سئلة حسب مقياس ليكرتألفحصت مدى موافقة المبحوثة على االعبارات  علما بأن ،ستبانةإلا فيجاءت  التيوالعبارات 
، غير موافقة، غير موافقة (ال اعرفمحايد )وذلك بإستعمال مقاييس موافقة بشدة، موافقة، (Likert Scale)  خماسي القيم
مي، وبعد إجراء محكمين حياديين وبحسب قواعد البحث العلعدها فريق البحث من قبل أالتي ستبانة إلاتحكيم  بشدة، وقد تم

 ربعة حيث قمنألا األحزابحزبيات من  ثماني ستبانة علىإلب مالحظات المحكمين، تم تجربة استبانة بحسإلالتعديالت على ا
على بناء  ستبانةإلا تم تعديل ، حيثحصائي الذي قام به فريق البحث في هذه المرحلةإلبحسب التحليل ا ،ستبانةإلبتعبئة ا

 ستة أقسام: ستبانةإلشملت ا وقد تراحات المحكمينإق
سم لمن ترغب، إلمثل ا ،: تطرق هذا القسم للمعلومات الشخصية للمبحوثاتبيانات الشخصيةقسم الول: ألالقسم ا -1

 نتماء السياسي.إلجتماعية، اإلالمستوى التعليمي، الحالة ا مكان السكن،
ما  ،تتعلق بوجود المبحوثة بالحزب، أمثلة التيتناولت المعلومات سئلة أحتوى هذا القسم على ستة إ القسم الثاني: -2

 لتحاقك بالحزب؟ إهيكلية الحزب ؟ كم كان عمرك عند  فيهو موقعك 
رائي أمثل الحزب يعبر عن  ،نضمام المبحوثة للحزبإسباب أ: شمل هذا القسم عبارات حول  القسم الثالث  -3

 السياسية، الرغبة بالعمل السياسي المنظم.وقناعاتي 
نضمام إلتعود على المبحوثة من ا التيالفائدة  سئلة تطرقت الىأهذا القسم عبارات ألربع تضمن  : القسم الرابع  -4

ونظرة المجتمع للمرأة الحزبية  ،تواجه الحزبية داخل الحزب التيولويات المبحوثة داخل الحزب،التحديات أ ،للحزب
 المنتمية لحزب يساري. 

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

 من الوصول الى مواقع صنع القرار؟ لتمكنها
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سالم إلا مد تأثيرو  تخاذ القرارا  صناعة و  فياركتها تطرق لمواقف المبحوثة من موضوع مش :اخير السادسألالقسم ا -6
من المبحوثة رأي  حزاب، وكذلكأليديولوجي لألموقفها حيال التراجع الفكري واو  اسي على مشاركتها السياسيةالسي

دت أ التيسباب ألكان هناك سؤال للمحجبات فقط حول ارا خيأو  اليسارية، األحزابلتحاق بإلعزوف الشابات عن ا
  .بالمبحوثة إلرتداء الحجاب

 
 ستبانة:إلانتائج تحليل أسلوب  4.4

 
 حتساب التوزيع النسبيإوتحليل نتائج الدراسة، حيث تم إلدخال البيانات  SPSSحصائي إلستخدام البرنامج اإلقد تم 

Frequency distribution  ستخدام المعدالت إللمتغيرات الشخصية، كذلك تمMeans نحرافات المعيارية إلواSDs  لمقاييس
 سئلة الدراسة.أجابة على إلحصائية المالئمة لإلختبارات اإلستعانة باإليضًا اأالدراسة المختلفة، وتم 

 

 ة:: نتائج الدراسة الكمي4.5

 . الحزب فيستبانة: معلومات تتعلق بوجود المبحوثة إلالقسم الثاني من ا
 

سئلة التي طرحت أللمجموعة من ا  Frequencyحتساب وتوزيع إاليسارية، تم  األحزابللتعرف على واقع النساء في 
، 20% قبل 37.4) ثالثين عاما عمار أقل منأعضوات يلحتقن بالحزب في % من ال92ن أظهرت النتائج أ.إلستبانةبا

%  36.6صدقاء)ألقرباء واأل% من العضوات يلتحقن بالحزب من خالل ا83يضأ أ(، تظهر النتائج 29-20% بين ال54.5
% من العضوات لديهن 79.7ن أيضًا تظهر النتائج أرتباطًا بذلك إ ،صدقاء/صديقات(أ%من خالل  46.3قرباء، ألمن خالل ا

 األحزاب% من الملتحقات ب83صدقاء وصديقات تبلغ أقارب و أبة النساء اللواتي لهن ن نسأمن المالحظ  و في الحزب أقارب
تعبر عن  التينشطتها أوليس من خالل برامجها و قارب وعالقات الصداقة ألتصل للنساء من خالل ا األحزابن أوهذا مؤشر 

لى إستقطاب النساء إ في اً كبير ًا تلعب دور سرية والعشائرية ألن العالقات اأكما و  ،رضية لجذبهاأحتياجات النساء وتشكل إ
 .األحزاب

ن على النظام الداخلي طلعإ% 74.6ن ألى إستمارة العضوية إعلى صعيد العضوية تظهر النتائج لمن قمن بتعبئة 
شارة إلا تجدرو العضوية  ستمارةإبرنامج السياسي للحزب قبل تعبئة طلعن على الإ% 73.8و ،عضوية الحزب ستمارةإقبل تعبئة 

 .ستمارة عضويةإنه ال توجد ألى إأشرن  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطسن ن عضواتألى إ
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 لتحاق بالحزب والعضويةإل جابة العضوات حول اإل(: التوزيع النسبي 2جدول)

 النسبة% العدد قيمة المتغير المتغير
في الحزب  التحاقإلالعمر عند ا  37.4 46 20قل من أ 

 54.5 67 29-20ما بين 
 7.3 9 49-30ما بين 
 8. 1 50فوق 

من  في الحزب صبحت عضوأ
 خالل؟

 36.6 45 قرباءأ
 46.3 57 صدقاء/صديقاتأ

 17.1 21 غير ذلك
طلعت على النظام الداخلي إ

 للحزب؟
 74.6 91 ستمارة العضويةإقبل تعبئة 
 22.1 27 ستمارة العضويةإبعد تعبئة 

 3.3 4 ناألطلع عليه لغايةألم 
طلعت على البرنامج السياسي إ

 للحزب؟
 73.8 90 ستمارة العضويةإقبل تعبئة 
 23.8 29 ستمارة العضويةإبعد تعبئة 

 2.5 3 طلع عليه لغاية االنألم 
قارب في الحزب الذين أهل لديك 
 تنتمين له؟

 79.7 98 نعم
 20.3 25 ال

 

 :للحزبالمبحوثة  انضمامإأسباب القسم الثالث :

نحرافات المعيارية للعبارات الواردة في إلحتسباب المعدالت واإتم  المبحوثة للحزب نضمامإسباب أللتعرف على 
ن إختالفات بين المعدالت إلللتعرف على داللة ا t- testختبار إستخدام إ(، كذلك تم 3هو واضح بالجدول رقم )، كما المقياس

 وجدت بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقناعاتي السياسية والفكرية رائي أ عن يعبرعبارات الحزب  نإتظهر النتائج  للحزبالمبحوثات نضمام إسباب أحول 
جتماعية إليجابي للحزب من القضايا اإلالموقف او السياسي المنظم لخدمة القضية الوطنية، في العمل  الرغبةجتماعية و إلوا

حزاب مثل ألنضمام المبحوثات لإتناولت أسباب  التي العباراتما أ ،% فأعلى95 بنسب حظيت وخاصة التي تخص المرأة
تبنيه بسبب  بنضمام للحز إلا عبارةو  ،صدقاء والصديقات أو للحصول على وظيفة حظيت بأقل النسبألقارب واألبضغط من ا

الفكر لحزب يساري يتبني نتماء إلفي ا الرغبةن إ% من المبحوثات 83.2شارت أوقد  %84.6علمانية الدولة حظي ب
 ،الدراسة الكيفية فيتناقض بين ما جاء بالمقابالت الفردية  وجودهنا  ويالحظ ،للحزب هننضمامإسباب أمن  الماركسي اللينيني
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تخص النساء وبين ماجاء بنتائج  التيجتماعية إلبالقضايا ا هتماما كبيرً إكدت غالبية المبحوثات ان الحزب ال يولي أحيث 
يجابي للحزب من القضايا إلنضمامهن للحزب هو الموقف اإن سبب إ% من المبحوثات 96.7شارتأحيث الدراسة الكمية 

 .الدراسة الكمية فيجتماعية وخاصة التي تخص المرأة، وهذا التناقض قد يكون نتج عن عدم فهم السؤال إلا

 عبارة متعلقة 13 صلأمن  3حصائية في إات داللة ذن هناك فروقات أ( 3وتظهر النتائج كما هو موضح بالجدول )
سباب تبني الحزب أتجاه إيجابية إنطباعات إحيث أعطت العضوات من الضفة الغربية  ،حزابألنضمام المبحوثات لإبأسباب 

تجاه الرغبة إجابية يإنطباعات إعطت العضوات من غزة أبغزة، فيما سالم السياسي مقارنة إلبحزم ضد ا لعلمانية الدولة، ووقوفه
قل أغزة  فيحصائية ان المبحوثات إل، ويتضح من الفروقات ذات الداللة اتخاذ القرار مقارنة بالضفةإراكز مبالوصول الى 

سالمي، إلمد السياسي االنيني وكذلك وقوف الحزب بحزم ضد ضمامهن للحزب تبنيه للفكر الماركسي اللينإموافقة بان سبب 
مما يشير ، المؤسسات التابعة له فينضمامهن للحزب الرغبة بالحصول على وظيفة إسباب أ منن أعلى كثر موافقة أنهن أو 

 سالم السياسي.إلهتماما بفكر الحزب وموقف الحزب من مد اإقل أغزة  فين الحزبيات أالى 

 .نضمام للحزبإلإلجابات المبحوثات حول أسباب ا (SDs)نحرافات المعيارية إلوا (Means(: المعدالت )3جدول)

 
 نضمامك للحزب؟(إسباب أالعبارة )ماهي 

 t-test P قطاع غزة الضفة الغربية
Mean Std. 

Deviation 
Mean Std. 

Deviation 
 085. 1.734- 50133. 1.4375 52064. 1.5897 رائي وقناعاتي السياسيةأالحزب يعبر عن 
 387. 870. 75324. 1.6667 50058. 1.5513 رائي وقناعاتي الفكريةأالحزب يعبر عن 
 185. 1.332- 71846. 1.5106 69664. 1.6753 رائي وقناعاتي االجتماعيةأالحزب يعبر عن 

 081. 1.763- 49791. 1.2766 59868. 1.4605 السياسي المنظم لخدمة القضية الوطنيةفي العمل  الرغبة

 003. 3.126 1.21165 2.2500 80158. 1.6267 تبني الحزب لعلمانية الدولة لخدمة القضية الوطنية
جتماعية وخاصة إلا ايجابي للحزب من القضايإلالموقف ا

التي تخص المرأة ومناصرته لها في مطالبها في 
 .الحصول على حقوقها العامة

1.5658 .67991 1.5106 .50529 -.568 .571 

يتبنى الفكر الماركسي اللينيني لحزب نتماء إلفي ا الرغبة
 الذي اؤمن به

1.7922 .83252 2.0714 .86653 1.713 .089 

 641. 468.- 69490. 1.6809 66441. 1.7333 حتياجاتي السياسيةإبرنامج الحزب يلبي 
الى مواقع صنع القرار من خالل في الوصول  الرغبة

 الحزب )التشريعي والمجالس المحلية(
2.2237 1.18433 1.6957 .62786 -3.233 .002 

 123. 1.553- 1.32924 2.8085 1.25203 3.2000 المؤسسات التابعة للحزبالحصول على وظيفة في 
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 033. 2.155 68417. 4.5000 97315. 4.1600 ضغط من األقارب
 380. 882. 91549. 4.3404 99699. 4.1857 ضغط من األصدقاء والصديقات

 043. 2.045 1.38914 3.0227 1.24893 2.5132 السياسي اإلسالم وقوف الحزب بحزم ضد مد

 

 ب:األولويات والتحديات التي تواجة النساء الحزبيات داخل وخارج الحز  ،الفائدة القسم الرابع:
 

ولويات ألاو  سئلة ضمن محاور الفائدةأولويات والتحديات التي تواجه النساء تم طرح عدة ألاو  للتعرف على الفائدة
من عضويتها فى الحزب، إن جميع العضوات  ى المبحوثةالتي تعود عل الفائدةالمتعلق ب سؤالالتائج نظهرت أحيث  ،والتحديات

 فقط %21.0جبن أحيث  ما عدا كون الحزب يساندهن مالياً  ،بهذا السؤال غلب العبارات الواردةأتجاه إيجابي إنطباع إ لديهن
يساندهن ان الحزب  %61.3شارت أكما و  ،نهن موافقات وموافقات بشدة على مساندة الحزب لهن مالياإمن المبحوثات 

 اإلسالم السياسي.مد  تهنبمحارب

من  عليهن إلجابات المبحوثات حول الفائدة التي تعود  (SDs)نحرافات المعيارية إل وا (Means(: المعدالت )4جدول)
 :نضمام للحزبإل ا

قطاع  نضمام للحزب(؟إل من ا ارة: )ما الفائدة التي تعود عليكالعب
 غزة

الضفة 
 الغربية

Total SDs 

 0.60263 1.6341 1.7105 1.5106 عمل لصالح القضية الوطنيةأني من خالل الحزب ألالشعور بالرضى 
 0.68118 1.672 1.7949 1.4681 يا التي تخص النساءايساندني الحزب في دفاعي عن القض

 0.64787 1.7016 1.8701 1.4255 تي السياسيةاحتاجها بحيأالحزب يطور من قدراتي التي 
 0.64619 1.719 1.8684 1.4667 تي السياسيةحياحتاجها في أيطور مهاراتي التي  بالحز 

نضمامي للحزب يضمن لي حق من حقوقي األساسية في المشاركة إ
 السياسية

1.5652 1.859 1.75 0.75835 

صنع نضمام للحزب يساعدني على تحقيق طموحي بالوصول لمراكز إلا
 القرار

1.5319 2.1842 1.935 0.96054 

 1.23864 2.5447 2.3684 2.8298 لإلسالم السياسيتي في محارب الحزب يساندني
 1.12863 3.7236 3.8553 3.5106 الحزب يساندني ماليا
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تجاه أغلب إيجابي إأظهرت النتائج أن العضوات الحزبيات لديهن إنطباع  الحزب فيالمبحوثات  ولوياتأحول   
ولويات الدفاع عن حقوق المرأة، أحتلت إعدا عبارة الحصول على وظيفة في المؤسسات التابعة للحزب، وقد الواردة، ماالعبارات 

 نشر مبادئ وأفكار الحزب مراتب متقدمة.و  ،والدفاع عن القضايا الوطنية

 

 داخل الحزب هنإلجابات المبحوثات حول األولويات (SDs)نحرافات المعيارية إل وا (Means(: المعدالت )5جدول)

 قطاع غزة ولوياتك داخل الحزب؟(أالعبارة: )ما 
Mean  

الضفة 
 الغربية

mean  

Total 
Mean 

SDs 

 46395. 1.3115 1.3377 1.2667 ا التي تخص المرأةايالدفاع عن القض
 53726. 1.3952 1.3718 1.4348 يا الوطنية التي تخص الشعب الفلسطينياالدفاع عن القض

 ألنشطة التي يقدمها الحزباتنمية قدراتي الفكرية من خالل 
 عضائه أل

1.4255 1.5769 1.52 .57570 

 54560. 1.5484 1.5974 1.4681 نشر مبادئ وأفكار الحزب
 تنمية مهاراتي الحياتية من خالل األنشطة التي يقدمها الحزب

 عضائه أل
1.5319 1.6883 1.629 .66798 

 1.24008 2.2645 1.9342 2.8222 السياسي اإلسالممحاصرة مد 
 99918. 1.9593 2.2078 1.5435 الوصول الى مراكز صنع القرار داخل الحزب

 1.32109 2.918 3.1974 2.4565 الحصول على وظيفة في المؤسسات التابعة للحزب
  

السياسي بين الضفة الغربية اإلسالم ولويات محاصرة المد أفيما يخص  تباين بين النتائجأن هناك  النتائج تظهرو 
 اإلسالم موافقات وموافقات بشدة على أولوية محاربة  هن% من العضوات بالضفة الغربية بأن80.3أفادت  وقطاع غزة.حيث
  (58 ص فيأنظر/ي الجواب  ).% في قطاع غزة46.7السياسي، مقابل 
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 (1الرسم البياني )

 

 

نحرافات المعيارية للعبارات الواردة في إلالتي تواجه العضوات تم إحتسباب المعدالت واالتحديات  علىللتعرف 
ختالفات بين المعدالت إلللتعرف على داللة ا t- testختبار إستخدام إ(، كذلك تم 6رقم )في الجدول  المقياس كما هو واضح

 ن وجدت بين الضفة الغربية وقطاع غزة.إ

رض الواقع أما يطرحه الحزب نظريا وما يتم ممارسته على الفجوة بين  تناولت ما يلي، التيلعبارات اظهرت النتائج أن أ
هتمام الحزب في تمكين إضعف  كذلكو في الحزب  صعوبة الوصول لمراكز صنع القرار، و فيما يخص القضايا المتعلقة بالمرأة

 .شكلت أهم التحديات عضوات الحزب سياسيًا وفكرياً 

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

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

 51.8 %(58.9%  من العضوات يوافقن على وجود صعوبةفي قطاع  %40.9الغربية، في الضفة )في الوصول  غزة
 .في الحزب لمراكز صنع القرار

متعلقة بأهم التحديات، حيث عبارات  9صل أمن  3يضأ ان هناك فروقات ذات داللة احصائية في أكما وتظهر النتائج  
 عضاء لهنألفيما يخص نظرة الذكور ا ،أكثر من العضوات بغزة يجابيةإت ليست أعطت العضوات من الضفة الغربية إنطباعا

جندة المنظمات التي أوغياب القضايا النسوية عن جتماعات إلنتظام اإالحزب لعدم عضاء أضافة الى ضعف التواصل بين إ
  .ساس الجنسأبسبب فصل المنظمات القاعدية على  ،ينتمي لها الذكور

26.7% 
20.0% 

15.6% 
20.0% 17.8% 
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 محاصرة المد السياسي اإلسالمي:األولويات 

 الضفة الغربية قطاع غزة
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 43.1( %50.7%  من العضوات يوافقنفي قطاع  % 31.9الغربية،في الضفة )نظرة دونية لهن من على وجود  غزة
 .قبل الرجال

 51.6( %67.1،من العضوات يوافقن على26.6% بالضفة الغربية )بين في التواصل  ضعفوجود  % بقطاع غزة
 جتماعات الحزبية.إلنتظام اإأعضاء الحزب الواحد لعدم 

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

 داخل الحزبالتحديات إلجابات المبحوثات حول  (SDs)نحرافات المعيارية إل وا (Means(: المعدالت )6جدول)

سالم السياسي فقد إلفكار والممارسات التي يعمل بها األما بخصوص رأي المبحوثات فيما يتعلق بتساوق الحزب مع اأ
 % غير موافقات.51.7% جاوبن بمحايد و17.5مقابل  ،% من العضوات بالضفة وغزة30.8على ذلك  وافقت

 التحديات التي تواجهك 

 t-test p الضفة الغربية قطاع غزة
Mean Std. 

Deviation 
Mean Std. 

Deviation 
 525. 638. 1.08345 2.6974 1.41389 2.8511 صعوبة الوصول لمراكز صنع القرار بالحزب
 018. 2.410 1.04027 2.8400 1.37777 3.4043 النظرة الدونية للمراة من قبل الذكور األعضاء

 095. 1.689 1.04721 2.7123 1.35055 3.1136 هتمام الحزب في تمكين عضوات الحزب سياسياإضعف 
 155. 1.436 1.08520 2.7733 1.33713 3.1087 هتمام الحزب في تمكين عضوات الحزب فكرياإضعف 

جتماعات واللقاءات إلتغييب الحزب للمرأة التي تمثله في ا
 والمؤتمرات

3.4565 1.44078 3.2533 1.01467 .838 .405 

نتظام إضعف التواصل بين أعضاء الحزب الواحد لعدم 
 جتماعات الحزبيةإلا

3.5556 1.11916 2.4605 1.10080 5.256 .000 

جندة المنظمات التي ينتمي أا النسوية عن ايغياب القض
لها الذكور بسبب فصل المنظمات القاعدية على أساس 

 الجنس

3.3556 1.35102 2.6579 1.16106 3.004 .003 

المتعلقة  يااالفجوة بين النظري والممارسة فيما يخص القض
 بالمرأة

2.7609 1.26815 2.4211 1.03619 1.534 .129 

تساوق الحزب مع األفكار والممارسات التي يعمل اإلسالم 
 السياسي على نشرها

3.2766 1.17403 3.2603 1.11837 .077 .939 
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تساوق الحزب مع األفكار والممارسات التي يعمل اإلسالم السياسي حصائية حول عبارة إن هناك فجوة ذات داللة أوهنا يالحظ 
 ،%30.8ن نسبة الموافقات على العبارة لم تتجاوز أوكذلك من الملفت  كل من الضفة وغزة، فيبين المبحوثات  على نشرها

سالم السياسي، رغم ان إلا فكار وممارسةأن الحزب يتساوق مع أكبر من المبحوثات ال يوافقن على عبارة ألن النسبة اأويبدو 
مثلة أعطين أعطوا/أكدن على وجود تساوق و أكدوا و أظهر عكس ذلك حيث الغالبية ممن تمت مقابلتهم/هن تالدراسة الكيفية  في

 على ذلك.

 (2الرسم البياني)

 

% أن المجتمع ينظر 88.2ظهرت نتائج الفتة حيث تعتقد غالبية النساء  لى العضواتإبنظرة المجتمع فيما يتعلق 
% يتم 26.7الحزبي،  هننشاطبسبب  لنساء بأنهن يحاصرن من قبل مجتمعاتهن% من ا34.2فادت ألهن بإحترام، مع ذلك 

 لمجاهرةما بخصوص اأنشاطهن الحزبي، طرن الى لبس الحجاب لممارسة % يض26.3فراد، وأالتحريض عليهن من قبل 
 نهن ال يستطعن فعل ذلك.أ% 72.3فادت أية اليسار بأفكارهن 
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 تساوق الحزب مع األفكار والممارسات التي يعمل اإلسالم السياسي على نشرها

 الضفة الغربية قطاع غزة
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إلجابات المبحوثات حول نظرة  SDs)نحرافات المعيارية )إل وا ( Means( و المعدالت) Frequencies(:التوزيع النسبي) 7جدول) 
 .المجتمع لهن

( رفع قدرات النساء 1ظهرت النتائج أن )أ بخصوص ما هو المطلوب من الحزب لتمكين النساء العضوات بهما أ
 األهم لما هو مطلوب من الحزب. وراالمح شكلت ( رفع قدرات النساء فكرياً 3( رفع قدرات النساء القيادية و)2سياسيًا )

عبارة، حيث أعطت العضوات من  15صل أمن  5حصائية في إن هناك فروقات ذات داللة أ ايضأكما وتظهر النتائج  
 فيما يلي: ةفي غز  أكثر من العضوات يجابيةإية إنطباعات الضفة الغرب

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

 88.4 ( %97.4% من العضوات يوافقن على وجوب  في قطاع %73.4الغربية،  في الضفة )عتبار النضال ضد إغزة
 حتالل والنضال ضد ثقافة المجتمع المميزة ضد النساء وجهان لعملة واحدة.إلا

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

 

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

 

 

 

موافقة  العبارة  
 بشدة

غير  محايد  موافقة
 موافقة

غير موافقة 
 بشدة

Mean SDS 

 70555. 1.7760 %0.0 %2.4 %8.8 %52.8 %36.0 .باحترام ينظر لي المجتمع 1
 1.18506 3.3333 %13.0 %47.2 %5.7 %28.5 %5.7 حاصر من قبل المجتمع.أبسبب نشاطي الحزبي  2
 1.16383 3.4435 %13.7 %50.8 %8.9 %19.4 %7.3 فراد المجتمع.أالتحريض علي من قبل  يتم 3
تمكن من ممارسة نشاطي الحزبي أضطر للبس الحجاب حتى أ 4

 المجتمع. في
6.5% 13.8% 7.3% 45.5% 26.8% 3.7236 1.18944 

 98480. 2.1157 %26.8 %45.5 %7.3 %13.8 %6.5 المجتمع. فيستطيع المجاهرة بأفكاري اليسارية أ 5
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 يلي:الغربية فيما  في الضفة يجابية أكثر من العضواتإإنطباعات  في غزة في المقابل أعطت العضوات

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

 

 إلجابات المبحوثات حول ما المطلوب من الحزب( SDsنحرافات المعيارية )إل وا(   (Means(: المعدالت 8جدول)

المطلوب من الحزب(العبارة ) ما هو   t-test pColumn7 الضفة الغربية قطاع غزة 
Mean Std. 

Deviation 
Mean2 Std. 

Deviation 
 440. 778. 50119. 1.4545 1.08681 1.5870 رفع قدرات النساء سياسياً 
 554. 595. 50315. 1.4868 1.19163 1.5957 رفع قدرات النساء القيادية

 539. 617. 52898. 1.4868 1.13558 1.5957 فكرياً رفع قدرات النساء 
تقديم المساندة للنساء العضوات للوصول الى مواقع 

 صنع القرار في الحياة العامة
1.6087 1.14462 1.5195 .50290 .501 .619 

 160. 1.423 55362. 1.4868 1.23261 1.7609 تخاذ القرار في كافة المستوياتإشراك النساء في إ
القضأيا التي تخص النساء قضأيا أساسية  عتبارإ

جوهرية على الحزب تبنيها وعكسها في برامجه 
 نشطتهأو 

1.7609 1.23261 1.4935 .57636 1.384 .172 

النسوية لتستطيع تنفيذ  طرتقديم الدعم المادي لأل
يتعمل على تمكين النساء  يالبرامج واألنشطة الت

 وفكرياسياسيا و جتماعيا وا  قتصاديا إالعضوات 

1.6667 1.20605 1.5526 .57491 .595 .554 

تفريغ النساء للعمل السياسي بالقدر الذي يتم به 
 تفريغ األعضاء الرجال

1.7174 1.25898 1.5526 .55123 .840 .404 

عالن الحزب عن مواقفه الداعمة والمساندة للمرأة إ
 بشكل علني وواضح

1.7333 1.30384 1.5714 .65752 .777 .440 

 046. 2.041 50290. 1.4805 1.36219 1.9111 تخاذ القرار في كافة المستوياتإنتداب النساء في إ
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 إلجابات المبحوثات  SDs)نحرافات المعيارية )إل وا ( Means( و المعدالت) Frequencies(:التوزيع النسبي)9جدول)

 تحتاجها عضوات الحزب. التيحول ما المهارات والمعارف والتوجهات 

حتالل والنضال ضد ثقافة إلعتبار النضال ضد اإ
 المجتمع المميزة ضد النساء وجهان لعملة واحدة

1.9778 1.15776 1.5921 .69623 2.028 .047 

نتشر إقصائي الذي إلنتشار الفكر اإلمحاربة الحزب 
ثر سلبي أفي المجتمع الفلسطيني والذي كان له 

 على مشاركة النساء السياسية

1.9545 1.16048 1.6623 .73646 1.506 .137 

إقرار كوتا نسوية لشغل النساء لمواقع صنع القرار 
 داخل الحزب

1.6809 1.14410 2.2105 1.06227 -2.609 .010 

السياسي الذي يعيق سالم إلتصدي الحزب بحزم ل
 من مشاركة المرأة في الحياة العامة

2.5106 1.53045 1.8182 .91374 2.811 .006 

توقف الحزب عن التساوق مع الثقافة المجتمعية 
نجابي للمرأة وتستبعد أدوارها إلالتي تكرس الدور ا

 األخرى

2.4348 1.54420 1.8904 .96554 2.142 .036 

 
 

      

موافقة   
 بشدة

غير  محايد موافقة
 موافقة

غير 
موافقة 
 بشدة

Mean Std. 
Deviation 

 80495. 1.6311 %1.7 %3.3 %8. %45.5 %48.8 والتواصلتصال إلمهارات ا
 73208. 1.5635 %1.6 %8. %2.4 %43.2 %52.0 مهارات فن الخطابة والكتابة

 72138. 1.5760 %8. %2.4 %1.6 %44.4 %50.8 إدارة الحمالت االنتخابية
 66870. 1.5000 %0.0 %2.4 %2.4 %38.2 %56.9 دراة حمالت المناصرةإ

مجال تعزيز الثقافة دورات في 
 القانونية

51.6% 43.5% 2.4% 1.6% .8% 1.5600 .70023 

 64311. 1.4677 %100.0 %2.4 %8. %38.2 %58.5 توكيد الذات لتعزيز المهارات القيادية
التعامل مع وسائل في كيفية  دورات

 عالمإلا
57.3% 38.7% .8% 2.4% .8% 1.5040 .71419 
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 ن توكيد الذات أ%، فيما بدا مالحظًا 90وافقت أغلبية العضوات على قائمة المهارات والمعارف بنسبة تجاوزت 

 خيرة.إلتصال والتواصل حلت بالمرتبة ااإللتعزيز المهارات القيادية هو األكثر حاجًة، ومهارات ا

 

  .اسالميإلالسياسي اتجاه عدد من القضايا والمد إالقسم السادس: موقف العضوات 

 :تخاذ القرار داخل الحزبا  صناعة و  في مشاركة المبحوثة
ن الحزب أكدن أمين العام و ألستالم منصب اإالعضوات الحزبيات في غزة يوافقن بقدرتهن على أن  ظهرت النتائجأ  

 .الغربية في الضفة كثر من نظيراتهنأ به من أنشطة يقمن يملي عليهن ما
 
 30.8( %21.9%  من العضوات يوافقن  في قطاع % 44.7الغربية، الضفةفي )ستالم إيستطعن على أنهن غزة

 .مين العامألمنصب ا
 29.6( %38.4% من العضوات يوافقن علن  في قطاع %14.9الغربية، في الضفة )نهن لسن بصانعات قرار أغزة

 داخل الحزب.
 33.1 ( %33.8% من  في قطاع %31.9الغربية،  في الضفة )يعتقد أن  ن الحزبأعلى  يوافقن العضواتغزة

 .قيادة الحزب من النساء العضوات ى األعضاء الرجال اكثر قدرة عل
 26.6 ( %19.5% من العضوات يوافقن على أن الحزب يملي علي في قطاع %38.5الغربية،  في الضفة )ما هنغزة 

 .به من أنشطة لصالحه يقمن
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 امتلك الخبرة والمهارة الستلم منصب األمين العام

 انا لست بصانعة قرار داخلة الحزب

 انا لست بمتخذة قرار داخل الحزب

 …يعتقد الحزب ان األعضاء الرجال اكثر قدرة علة قيادة الحزب من 

 الحزب يملي علي ما أقوم به من أنشطة لصالحه

 غير موافقة بشدة غير موافقة محايد موافقة موافقة بشدة

إلجابات المبحوثات حول مشاركة المبحوثة في صناعة  (SDs)نحرافات المعيارية إل وا (Means(: المعدالت )10جدول)
 .تخاذ القرار داخل الحزبا  و 

 الضفة الغربية قطاع غزة العبارة
Mean Std. 

Deviation 
Mean Std. 

Deviation 
 88601. 3.2740 1.06886 2.6596 ستلم منصب األمين العامإلمتلك الخبرة والمهارة أ
 1.20224 3.2179 1.07619 3.8085 الحزبداخل  بصانعة قرارنا لست أ
 1.22516 3.1948 1.13618 3.7333 نا لست بمتخذة قرار داخل الحزبأ

كثر قدرة ـأيعتقد الحزب ان األعضاء الرجال 
 على قيادة الحزب من النساء العضوات

3.5319 1.44239 3.1558 1.15923 

 الحزب يملي علي ما أقوم به من أنشطة
 لصالحه

3.2979 1.36597 3.5584 .88099 

 

 

 

 

 

 .تخاذ القرارا  جابات المبحوث على خمس عبارات لخصت مواقف النساء من صناعة و إ( التالي يوضح نسب 3الرسم البياني)
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 .االيدلوجي لألحزابوتراجع الفكر اإلسالم السياسي موقف المبحوثة من تأثير مد 

نحرافات المعيارية للعبارات الواردة إلحتسباب المعدالت واإتم  السياسي سالمإلمد ادراسة موقف المبحوثات من تأثير ل 
ختالفات بين إلللتعرف على داللة ا t- testختبار إستخدام إ(، كذلك تم 12في المقياس كما هو واضح بالجدول رقم )

 الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.ن وجدت بين إالمعدالت 

 :موقف المبحوثة من تأثير المد األسالم السياسي على مشاركتها السياسيةحول 

عبارات، حيث أعطت العضوات من الضفة  4صل أمن  2حصائية في إن هناك فروقات ذات داللة أتظهر النتائج  
عاقته ا  نتشار الفكر اإلسالمي المتزمت في المجتمع و إ فيما يخص يجابية أكثر من نظيراتهن بغزة،إنطباعات إالغربية 

نجابي لدو اإللمشاركتهن السياسية بالحيز العام، ونجاح التيار الديني اإلسالمي على نشر أفكار وثقافة تحصر دور المرأة با
 ن ذلك ترك تأثيرأ اكثر من العضوات في غزة.أ في الضفة الغربية فقط، بمعنى تعتقد العضوات

 :لألحزابموقف المبحوثة حيال التراجع الفكري واأليدولوجي ما بخصوص أ

عبارات، حيث أعطت العضوات من الضفة  4صل أمن  4حصائية في إن هناك فروقات ذات داللة اتظهر النتائج  
فكريًا لدى العضوات الحزبيات في  األحزابعتقاد بتراجع إيجابية أكثر من نظيراتهن بغزة، بمعنى هناك إنطباعات إالغربية 

 .في غزة نظيراتهن كثر منأالضفة الغربية 

 سالم السياسيإلإلجابات المبحوثات حول تأثير المد ا (SDs)نحرافات المعيارية إل وا (Meansالمعدالت ) ( :11جدول)
 .يدلوجي لألحزابألوتراجع الفكر ا

 
 العبارة

 الضفة الغربية قطاع غزة

t-test p 

Mean Std. 
Deviati

on 

Mean Std. 
Deviation 

موقف المبحوثة من 
تأثير مد األسالم 
السياسي على 

 مشاركتها السياسية

نتشار الفكر اإلسالمي المتزمت في إ
 المجتمع يعيق من مشاركتي السياسية

 العامفي الحيز 

3.21
28 

1.1597
6 

2.421
1 

1.09864 3.802 .000 

قدرتي نتشار اإلسالم السياسي حد من إ
 نتشار بين صفوف النساءإلعلى ا

2.95
74 

1.3666
4 

2.657
9 

1.18381 1.285 .201 
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السياسية بالحيز  مشاركتهن من يعيق السياسي سالمإلفكر ا نتشارإن أ%من العضوات الحزبيات موافقات على 54.8 
 غزة. فيمن العدد الكلي  %38الضفة،  الضفة في% من العدد الكلي  66العام،

نتشار بين إلنتشار اإلسالم السياسي حد من قدرتهن على اأن إعلى  حزبيات موافقات% من العضوات ال54.8 
 % غزة.51 ،% ضفة57صفوف النساء، 

لعقود من  الً ورجا اً غياب التثقيف الفكري ألعضاء الحزب نساء نأ% من العضوات الحزبيات موافقات على 75.8 
 % غزة.72 ،% ضفة78في المجتمع الفلسطيني، افكريو  اثقافي االزمن خلق فراغ

ن التيار الديني اإلسالمي نجح بنشر أفكار وثقافة تحصر دور المرأة أ% من العضوات الحزبيات موافقات على 68.5 
 % غزة.57 ،% ضفة75نجابي فقط، لدور اإلبا

غياب التثقيف الفكري ألعضاء الحزب 
نساء ورجال لعقود من الزمن خلق 

في المجتمع  افكري و اثقافي افراغ
 الفلسطيني

2.40
43 

1.3295
9 

2.052
6 

1.06951 1.532 .129 

نشر  نجح التيار الديني اإلسالمي على
لدور أفكار وثقافة تحصر دور المرأة با

 نجابي فقطاإل

2.80
85 

1.3931
2 

2.144
7 

1.10398 2.772 .007 

موقف المبحوثة 
حيال التراجع 

الفكري واأليدولوجي 
 لألحزاب

أثرا  يدلوجي للحزب تركألالتراجع ا
سلبيا على مواقف الحزب حيال قضأيا 

 المرأة

2.89
36 

1.0881
6 

2.150
7 

.95265 3.830 .000 

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 
 عن معتقداتهن

3.89
36 

.98321 3.364
9 

1.05434 2.803 .006 

الحزب يتساهل مع األعضاء 
ال يلتزمون  / اللواتيوالعضوات الذين
 االشتراكي بالفكر العلمي

3.25
53 

1.2932
6 

2.613
3 

1.07670 2.842 .006 

       :اإلجابات  ملخص بالنسب المئوية لتباين
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ثرا سلبيا على مواقف الحزب أيديولوجي للحزب ترك ألن التراجع اأمن العضوات الحزبيات موافقات على  62.8% 
 % غزة.47 % الضفة74حيال قضايا المرأة، 

 في الضفة الغربية ،ن الحزب يتساوق مع القيم التي تكرس دونية المرأةأ% من العضوات الحزبيات موافقات على 20 
 .% غزة15% موافقات، 24

ن حزب يتساهل مع األعضاء والعضوات الذين ال يلتزمون بالفكر أ% من العضوات الحزبيات موافقات على 46.3 
  .% غزة38% الضفة 52شتراكي، إلالعلمي ا

 ،خرىأ جهة من وغزة جهة من والقدس الضفة في المبحوثات مواقف بين حصائيةإ داللة ذات فروقات وجود أن
حيال التراجع الفكري  مواقفهن علىسالم السياسي على المشاركة السياسية للمبحوثات وكذلك إلتأثير ا مدي في موضوع

عاد التواصل مع بعض المبحوثات للسؤال حول الموضوع أ الذيثار أسئلة لدي فريق البحث، أ ،حزابأليدولوجي لألوا
 األحزاب فين غالبية النساء العضوات أطار التالي، إلا فيجابات إلوكذلك مع بعض المختصين/ات، وقد جاءت معظم ا

مجتمعتهن القائمة  فيجتماعية إلعراف المنظومة اأجتماعي ومتقبالت لقوانين و إلغزة منسجمات مع واقعهن ا فياليسارية 
على تفضيل الرجال على النساء، وما يتبع ذلك من ممارسات وحقوق للرجال ال تتمتع بها النساء، لذلك لم تعتبر النساء 

قتصادية، لذا إلجتماعية واإلالسياسية والمشاركتهن  معيقاأو  منافسا،و أسالم السياسي يشكل خطرا إلاغزة بأن  فييات الحزب
ندرة هذه المعطيات تفسر و  ،له وتقبلهن واقعهنجتماعية والدينية و إلقناعتهن اجابات المبحوثات منسجمه مع إجاءت 

 نمط بإختيار الحق وأ الطالق طلب وأ الزوج، بإختيار كالحق ،تطالب بالمساواة والعدالة التيغزة  فيصوات النسائية ألا
 مع واقعهن ولديهن الرغبة نسجاماإقل أ الضفة الغربية والقدس بدت الحزبيات فيبينما  ...الخ،وحرية حركة ،واللباس الحياة

 التي والتشريعات القوانين سنب المطالبة كذلك السياسي، سالمإلا نتشارا  و  توسعوالوقوف في وجه  لتصديوا ،في التغيير
 أدناه:الرسومات البيانية  في وغزة والقدس الضفة بين حصائيةإلاالداللة  ذات الفروقات يفسر ما وهذا المرأة، تنصف
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 اليسارية: األحزاباأللتحاق بموقف المبحوثة من عزوف الشابات عن 

ستعداد النضالي في إل( تراجع ا2بتعاد الشابات عن العمل التطوعي لصالح المأجور )إ( 1فادت المبحوثات بأن )ألقد 
نتمائهن لألحزاب التي تقدم إنتفاع المادي من خالل إل( بحث الشابات عن ا3) تفاقيات أوسلوإالمجتمع الفلسطيني بعد 

 اليسارية. األحزابلتحاق بإلساسية لعزوف الشابات عن اأسبابا أ شكلتالمعونات 

عبارات، حيث أعطت العضوات من الضفة  10صل أمن  3حصائية في إن هناك فروقات ذات داللة أكما تظهر النتائج 
الخوف من  و حتاللإلالخوف من ا و سباب الخوف من التحريضأجاه إفي غزة  يجابية أكثر من نظيراتهنإنطباعات إالغربية 

  كثر من العضوات في غزة.أسباب ألنهن موافقات على تلك اأالسلطة، بمعنى 

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

 24.6( %61.5%  من العضوات يوافقن على عزوف الشابات عن  في قطاع %10.9الغربية، الضفةفي )غزة
 حتالل.إلنضمام لألحزاب السياسية اليسارية خوفا من بطش اإلا

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

 

إلجابات المبحوثات  SDs)نحرافات المعيارية )إل وا ( Means( و المعدالت) Frequencies:التوزيع النسبي)(12جدول)
 اليسارية. األحزابسباب عزوف الشابات عن االلتحاق بأحول 

 t_test الضفة الغربية قطاع غزة Total العبارة
 

 
p  موافقة

 بشدة
غير  محايد موافقة

 موافقة
غير 
موافقة 
 بشدة

Mean Std. 
Deviation 

Mean Std. 
Deviation 

lالسياسية  األحزاب
تعتبر منافسا  اإلسالمية

ستقطاب إلقويا 
 الشابات

21.1% 42.3% 4.9% 26.0% 5.7% 2.6170 1.37609 2.4737 1.16016 .595 .553 

ضعف تبني الحزب 
يا االيساري للقض

من  جتماعية حدإلا
قدرته على التوسع في 

20.8% 48.8% 2.4% 24.0% 4.0% 2.6383 1.20552 2.2821 1.14979 1.648 .102 
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 صفوف الشابات

بتعاد الشابات عن إ
العمل التطوعي لصالح 

 المأجور

25.2% 55.3% 4.9% 13.8% .8% 2.0213 .98884 2.1447 .94804 -.690 .491 

برامج الحزب غير 
 جاذبة للشابات

9.8% 29.3% 13.0% 42.3% 5.7% 3.1702 1.22153 2.9737 1.11921 .914 .363 

ضعف ثقة النساء 
 السياسية األحزابب

17.2% 55.7% 4.9% 17.2% 4.9% 2.5106 1.23134 2.2800 1.02086 1.074 .286 

ستعداد إلتراجع ا
النضالي في المجتمع 

الفلسطيني بعد اتفاقيات 
 أوسلو

28.2% 45.2% 5.6% 21.0% 0.0% 2.1702 1.08986 2.2078 1.06793 -.189 .851 

بحث الشابات عن 
نتفاع المادي من إلا

نتمائهن إ خالل
لألحزاب التي تقدم 

 المعونات

21.5% 47.9% 6.6% 19.8% 4.1% 2.2766 1.26323 2.4324 1.07373 -.726 .469 

تراجع مشاركة الشابات 
في العمل السياسي 
خوفا من التحريض 

 ضدهن

13.1% 51.6% 3.3% 25.4% 6.6% 2.9130 1.22612 2.4211 1.13447 2.209 .030 

عزوف الشابات عن 
نضمام لألحزاب إلا

السياسية اليسارية خوفا 
 حتاللإلمن بطش ا

10.7% 32.0% 7.4% 41.0% 9.0% 3.8261 .92627 2.5921 1.16822 6.449 .000 

عزوف الشابات عن 
نضمام لألحزاب إلا

اليسارية خوفا من 
 بطش السلطة المحلية

8.3% 39.7% 8.3% 38.0% 5.8% 3.5000 1.11056 2.5867 1.05386 4.534 .000 
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52% 
31% 

13% 
4% 

أرتدي الحجاب بسبب قناعاتي 
   الدينية

 غير موافقة بشدة غير موافقة موافقة موافقة بشدة

 

 توجه العضوات إلرتداء الحجاب: 

 (13الجدول )

المبحوثات بلغت نسبة العضوات 
المردتديات للحجاب 

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

رتداء الحجاب بسبب القناعات الدينية يليها العادات والتقاليد هي إن إفادت غالبية العضوات المرتديات للحجاب أكما 
 بسبب قناعتهن الدينيةداء الحجاب رتإن أجبن بموافقات على أ% 83رتداء الحجاب.إالتي دفعتهم الى 

 (5الرسم البياني )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المجموع الضفة الغربية قطاع غزة

عدد العضوات المرتديات 
 93 47 46 للحجاب

 126 78 48 للمبحوثات المجموع الكلي
 %73.8 %60.3 %95.8 النسبة%
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 : الفصل الخامس: 5.0

 مالحظات فريق العمل:: 5.1 

و من خالل أجراها أ التيستنتجها من خالل المقابالت أ التيفريق العمل بإضافة مالحظاته على بعض القضايا ارتأى  لقد
 ستبانة:إلتحليله ل

تمت مقابلتهم/هن وبين النساء الحزبيات اللواتي يحتلن  التيجابات القيادات إبين تباين وجود  الحظ فريق العمل -1
لى تحسين وتجميل صورة حزابهن، بحيث عمل غالبية القياديين/ات عأهيكلية  فيو الدنيا أالمواقع الوسطي 

الشاب وبالذات لجيل اليسارية وعزوف ا األحزابنحسار إسباب أعند الحديث عن  ،، وخير مثال على ذلكحزابهم/هنأ
نتشار إلوعدم قدرتها على ا األحزابات بأن مشكلة يالقيادو  القياديين أجوبة، تمحورت عن اإللتحاق بها الشابات
ن أو  ،التوسعفي موضوع  العضواتو  عضاءألا تراخيبسب بشكل خاص هو بصفوف النساء و بشكل عام والتوسع 

يفضلن  نهن ال يرغبوا/يرغبن بالعمل السياسي المنظم، ويفضلوا/أنهم/أ إال، بوابها لعمل الجيل الشابأة مشرعة القياد
ثات، أظهرن انزعاجهن من بينما غالبية المبحو  ،في المقاهي جتماعي والجلوسإلالعمل عبر وسائل التواصل ا

القرار تخاذ ا  بداع وصناعة و إلوا للعمل المجال لهن فساحإ عدم، بسبب فرض الرقابة والوصية عليهن، وكذلك القيادات
 المستقل.

تخاذ إ، وكذلك لعدم سالم السياسيإلي إلنتشار وتوسع احزابهن لعدم التصدأالحزبيات على  الحظ فريق العمل عتب -2
 .مؤسسات السلطة فيالفساد والمحسوبية  نتشارإ من ةوواضح ةقف معلنامو  األحزاب

بالمنتفعين/ات من  /هنبعضهم، حيث تم وصف حزابهنأقادة  عدم رضى غالبية المبحوثات من بعضكما لوحظ  -3
 فقدانمن  اللطبقات الفقيرة والمهمشة، خوف قرارات الحاسمة والمنحازة لتخاذ اعلى إ تهم/هنمما حد من قدر  سلطة،ال
 متيازاتهم.إ

تخاذهم إوعدم بدور الوسيط بينهما،  قيامهاحزابهن لحركتي فتح وحماس و أوقد لوحظ غضب الحزبيات من عدم ندية  -4
 .منيألمن البطالة والفقر والفساد والتنسيق ا وسلوأإفرازات  إزاءمواقف جريئة 

هي ما  ،لمث ،لة ال جواب لديهم/هن عليهاسئألن هناك بعض اأجراء المقابالت مع القيادات إالحظ فريق العمل عند  -5
نتم أ التيجراءات إلو ما اأ؟ توحيد قوى اليسار أمام و ما هو العائق أ؟ ستراتيجية للنهوض بواقع اليسارإلخططكم 

 حاليا األحزابن كل ما يهم ألدي فريق العمل نطباعا إ مما ترك ؟سالم السياسيإلنتشار وتوسع اإبصددها للحد من 
 الحفاظ على وجودها بواقعها الحالي. هو

رغم  ،اوعضواتهعضائها أ الدين وتدينفي موضوع  الخوض جنباليسارية تت األحزابكما الحظ فريق العمل بأن  -6
 الذي، عن ظهور المجتمع الطبقيكتعبير  بأن الديانات االرضية منها والسماوية جاءت ضمن سياق تاريخي اإدراكه

كما المدافعة عن الفقراء والمهمشين، و وتعتبر نفسها ممثلة لطبقة العمال والفالحين  اليسارية األحزاب تناهضه وتحاربه
فريق العمل  طرح أسئلة عندنه أ الإ ،ستغالل الطبقيإلمن الطبقات واخال  قامة مجتمعإب برامجها السياسية تناديأن و 

شتراكي إلوممارستهم/هن لقيم وسلوك ال تتالئم مع الفكر ا اليسارية، األحزابعضاء وعضوات أتدين  حول موضوع
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مناسباتهم/هن،  لناث بكإلالفصل بين الذكور وا ،جد للصالةارتيادهم/هن للمسإو الحج، ا، مثل ذهابهم للعمرة العلمي
، كان ..الخ.بين النساء والرجال تكريس عدم المساواةو ، رتداء النساء الحجاب والجلبابإ، المصافحةو رفضهم /هن ا

ال نحبذ  كأحزاب نناإ رغم الحزب، فيعضاء والعضوات ألعضوية اال تتعارض مع  مور شخصيةأهذه  الجواب دائما
 .ذلك
 

 حزاب اليسارية :أل: توصيات ل5.2

ستنتاجه إفريق العمل، وكذلك ما تم جراها أالتي ثناء المقابالت الفردية والمجموعات البؤرية أبرزت  التيقتراحات إلالتوصيات وا
 ستبيانة، فيما يلي جملة من التوصيات والمعالجات على مستويات مختلفة:إلمن تحليل نتائج ا

 سياسية والفكرية والثقافية:جتماعية والإلمن مختلف القضايا ا األحزابعلى صعيد موقف  - أ
 

   ووضع البرامج والسياسات القادرة على النهوض  مراجعة شاملة لعملها خالل العقدين الماضيين إجراء األحزابعلى
 داخل صفوفه. يجابا على واقع النساءإسوف ينعكس حتما  الذيبواقع الحزب و 

  الدينية واليمينة  األحزابتجاه سياسات السلطة و إجتماعية واضحة ا  و  قتصاديةإ و مواقف سياسية األحزاب تبنيضرورة
عفاءات للطبقات إلوا متيازاتإلزيادة التفاوت الطبقي من خالل منح او  ،لية من خصخصة القطاع العامالنيوليبراو 

قروض والمديونية لغراق باإلفقار واإللدعم، وكذلك محاربة سياسة اوالفئات الغنية وحرمان الفئات والطبقات الفقيرة من ا
وصواًل لتطبيق  ،ستبدالها بسياسات تعزز القطاع العام وتحسن جودة خدماته وتحد من الفوارق الطبقيةإ والعمل على

 شتراكي. إلجتماعي اإلقتصادي اإلالنظام ا
  وخاصة ،ةالسياسيبرامجها و  ةالداخليأنظمتها  فيبممارسة التطبيق العملى لما هو نظري ومقر  األحزابلتزام إضرورة 

 .ورجاالً  اً نساء عضاء الحزبأحالل المساواة والعدالة بين إ في موضوع
  بتعاد عن ثقافة إلالعمل الجماعي واو  التضامن والتكافلو نتاج قيم العمل التطوعي إعادة إعلى  األحزابضرورة عمل

 .والفردانية ستهالكإلا
  حتياجات إضرورة دمج المنظمات الخاصة بالنساء مع المنظمات الخاصة بالرجال حتى يتعرف كل منهما على

وتعبيئتهم للدفاع  ،تعاني منها النساء التيجتماعية إلنها فرصة لتعرف الشباب على القضايا اأخر، كما ألواهتمامات ا
 .عن هذه القضايا

 ومحاسبة  ،وضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة ،العمليةقران الجانب النظري بالممارسة ا  ، و شتراكيإلعتبار للفكر اإلعادة اإ
 بموضوع التمييز ضد النساء.والخاص  الحزبيتبناه  الذيكل من يمارس ممارسات ال تنم عن الفكر 

 نجابي فقط داخل إلتكرس دونية المرأة وتحصر دور المرأة بالدور ا التي ضرورة محاربة كل المظاهر والقيم التقليدية
 .مجتمعال

 وداخل المجتمع بشكل  ن يكون للحزب موقف واضح وصارم من الفساد والمحسوبية داخل مؤسسات السلطةأ ضرورة
 .عام بما في ذلك الحزب نفسه والمؤسسات التابعة له
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  تتمكن  حتىاليسارية وخاصة ما يخص النساء بكل الطرق والسبل،  األحزابفكار وبرامج أالعمل على نشر مبادئ و
 طالع عليها.إلماكن تواجدهن المختلفة من اأ فيالنساء 

  خاصة بها وذلك للترويج  لكترونيةإوصفحات  نشاء إذاعات محليةا  و  عالمإلاليسارية بوسائل ا األحزابهتمام إضرورة
 ولطرح هموم المجتمع الفلسطيني. ،شتراكي العلميإلا للفكر

  وذلك بتبني وجمهور النساء متداداتها الجماهيرية وخاصة النسائيةا  السياسية و  األحزابالعمل على تعزيز الثقة بين ،
 جتماعية.إلها قضايا تمس حياة النساء، وخاصة القضايا الحقوقية واإلقتصادية واأطر و  األحزاب

 النسوية ومؤسسات المجتمع المحلي المختلفة المهتمة بنشر  طراليسارية واأل األحزابلعمل المشترك بين إنشاء شبكة ل
جتماعية إلتفاقيات الدولية بشان الحقوق السياسية واإلعلى تطبيق ا والعمل المجتمع الفلسطيني فيالمساواة والعدالة 

تكوين رأي  يفوذلك عبر تنفيذ حمالت مناصرة تساهم  ،كافة مناحي الحياة فيومساواتها بالرجل  ،قتصادية للمرأةإلوا
جراءات لتحقيق إلهمية مشاركة المرأة السياسية وكذلك الضغط على صانعي القرار إلتخاذ القرارات واأعام حول 

 جتماعية.إلالمساواة العدالة ا
 

 عالميا:ا  جتماعيا وفكريا و ا  التوصيات لتمكين العضوات الحزبيات سياسيا و  - ب
 

 جتماعات واللقاءات الحزبية إلنتظامهن باإ، وذلك عبر األحزابوالفكري لعضوات واإلجتماعي  رفع الوعي السياسي
وتزويدهن بالنشرات والبيانات والتعاميم الصادرة عن الحزب، وكذلك عقد الدورات التثقيفية بمختلف  ،سبوعيةألا

 المواضيع مع التركيز على المواضيع الفكرية. 
  سياسة تشجيع النساء وخاصة الشابات للترشح الى مواقع صنع القرار داخل الحزب. األحزابضرورة تبني 
 التعامل مع وسائل  و بما في ذلك فن الخطابة والكتابة ،العمل المجتمعي فيالحزبيات  النساء رفع مهارات وقدرات

حتياجات بالمشاركة إلحديد ات فيكسابهن المعرفة ا  لقاءات وورش العمل و ألتيسير و  ستقطابإلساليب اأطرق و و  عالمإلا
وتنفيذ رفع قدراتهن بوضع الخطط و  حتياج النساء والشابات،إتلبي  التينشطة ألكي يتمكن من وضع البرامج وا

ضافة الى إووضع الحلول،  ، وكتابة التقرير وكذلك القدرة على تشخيص العقبات والمشاكلحمالت التعبئة والدعم
 .فكار ومبادئ الحزبأجتماعي لنشر إلتمكينهن من تطويع وسائل التواصل ا

 المدارس والجامعات بشكل  فيتحادات الطلبة ا  النسوية والنقابات و  طروالمساندة المالية واللوجستية لأل تقديم الدعم
 منتظم ضمن مخطط واضح للتطوير.

 
 السياسي:سالم إلنتشار اإات للحد من توصي - ت

 
  سلمة المجتمع الفلسطينيأضد واضحا  جتماعيا، ديمقراطيا،علمانياإاليسارية خطابا سياسيا،  األحزابضرورة تبني، 

في  الموجود اليسارية كجزء من التناقض األحزابصولي السلفي مهمة جميع ألنتشار الفكر اإعتبار الحد من ا  و 
 الفلسطيني. المجتمع
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  سالم السياسي، والعمل إليرويج لها ا التياليسارية معركة التنوير لكل الممارسات الرجعية  األحزابضرورة خوض
 المجتمع الفلسطيني. فيشتراكي القائم على العلم إلحياء الفكر اإعلى 

  المجتمع الفلسطيني، فيجتماعية إلهم روافد التنشئة اأحد أكونه  اليسارية بموضوع التعليم األحزابهتمام إضرورة 
ديمقراطي وطني  منهاجتطوير  المناهج التعليمية، والعمل على في محتوى اليسارية األحزابال بد من تدخل  لذلك

 التيستناج، بعيدا عن القوالب النمطية الجاهزة إليحث العقل على البحث والتحليل وا الذيمبني على المنهج العلمي 
 تكرس المنهج التلقيني.

 سالم السياسي إلنتشار اإ يستطعوا مواجهةشتراكي التقدمي حتى إلضرورة رفع وعي ومعرفة الرفاق والرفيقات بالفكر ا
 فكاره وقيمه.أتساعده على نشر  التيمكانيات إليمتلك كل ا الذي

 اليسارية وذلك بهدف تقريب وجهات النظر وتشكيل  األحزابيضم الشباب والشابات من مختلف  ،نشاء ملتقى شبابيإ
 سالم السياسي المنظم في كافة المحافظات.إلحصن لصد ودحر ا

 صولى الغيبي البعيد ألللفكر ا / يروجنيروجون / اللواتيالذين /اتعضاء والعضوات الحزبينألالوقوف بحزم بوجه ا
 عن فكر الحزب القائم على العلم والحقائق.

 الصفوف للوقوف بوجه اليسارية والتعلم من تجارب بعضهم البعض والعمل على رص  األحزابنفتاح بين إلضرورة ا
 السياسي. سالمإلا
 

 :اليسارية األحزابتوصيات لجذب النساء والشابات الى عضوية  - ج
 

  اليسارية  األحزابنتشار إلكانت سببا رئيسيا  التينتاجية والتنويرية، إلالى البرامج الخدماتية وا األحزابضرورة عودة
عقد الندوات  تنظيم المخيمات، ،مثل رياض االطفال، الحضانات، المشاريع االنتاجيةبين صفوف النساء سابقا، 

 حياء العمل التطوعي.ا  و  ،التثقيفية
  مثل  ،تخص المرأة وحقوقها بكل جرأة التيجتماعية والدفاع عن القضايا إلللقضايا ا اليسارية األحزابضرورة تبني

جر المتساوي للعمل ألعلى عمل، ا في الحصول حق المرأة ،في الميراث حق المرأة ،محاربة العنف ضد المرأة
 ..الخ..المتساوي

 جراءاته العنصرية التمييزية ضد إحتالل وكل إلضرورة تعزيز وتكريس الثقافة الوطنية ودمج النساء بالعمل المقاوم ل
حتالل القمعية تنال المجتمع إلن ممارسات اأ، وخاصة و عتبار للعمل الوطنيإلاعادة إالشعب الفلسطيني، وذلك ب
 الفلسطيني بكل مكوناته.

  عالميا ا  والمحلية ماديا ومعنويا و  المرشحات لعضوية المجالس البلديةاليساربة للنساء اليساريات  األحزابدعم
  .نتخاباتإلتأهلهن لخوض ا التيوتدريبهن على المهارات 

  حياء إ وفرق دبكة  تشكيل مثل ،اليسارية بالجانب الترفيهي الفني الجاذب للجيل الشاب األحزابهتمام إضرورة
حتى  ،كافة المدن والقرى والمخيمات في ،نشاء فرق مسرحيةا  و  ناشيد الوطنيةألنشاد لإلفرق ا و تشكيل الكشفيةالحركة 

فق وخطط مستقبلية أولكن مع وجود  ،مر غير مختلطة تقتصر عضويتها على الشابات فقطألبداية ا فيولو كانت 
 راطي.تهدف الى نشر الفكر العلماني الديمق ،لتحويلها الى فرق مختلطة
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   كافة القري والمخيمات والمدن. فيعداد قيادات نسوية محلية إالعمل على 
  في صفوف نخراطإلتجاه توعية وتثقيف قريباتهم وحثهن على اإخذ الرفاق على محمل الجد والمسؤولية دورهم أ 

 الحزب.

 النسوية : طر: توصيات لأل 5.3

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

 فيعتماد برامج تثقيفية ذات طابع فكري، وطني، حقوقي، لتغدو هذه البرامج التثقيفية شرطًا من شروط العضوية إ 
 األطر.

 من المواضيع:  العديد فيتجاهات إلوا قدرات الكادرات الشابة من حيث المعرفة والمهارة رفع 
عداد األجنداتو  جتماعاتإلورش العمل وا و اإلدارية: مثل )اإلعداد لعقد اللقاءات -  جتماعاتإلكتابة محاضر او  ا 

 حتياجات ووضع الخطط... الخ( إلتحديد ا و كتابة التقارير و كتابة المشاريع و
كتابة الخطابات والبيانات،  و مهارات الخطابة وتصال والتواصل مع الجماهير إلالجماهيرية: )القدرة على ا -

 التخطيط والتنفيذ لحمالت التعبئة والضغط... الخ( 
 العمل التطوعي... الخ(. و الشخصية: )توكيد الذات -

 النسوية القضايا التي تمس حياة المرأة الفلسطينية مثل طرضرورة تبني األ :  
المبكر، التحرش الجنسي، الطالق الزواج  العنف ،العمل على تعديل أو سن القوانين التي تحمي المرأة من -

 ....الخ. .التعسفي، الحرمان من الميراث
ار، مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية... نهاء اإلنقسام، مقاومة الجدإقضايا وطنية، مثل قضية األسرى واألسيرات،  -

 الخ.
 مثل محاربة الغالء، الحد من البطالة المتفشية بين صفوف النساء.....الخ. :تبني قضايا حياتية -
التي تساعد النساء على زيادة دخلهن، و  تنفيذ البرامج التنموية، التي تساعد النساء على إقامة مشاريعهن الخاصة -

 جتماعي أكثر فأكثر. إللهم الوطني واأتمكن المرأة من اإلنخراط في  ،تقاللية اقتصاديةسإ وبالتإلى يؤدي ذلك إلى
 للطالبة المحتاجة. و الضرورية والداعمة للمرأة الفقيرةالصناديق  إنشاء بعض -

 النسوية، لما لذلك من  طرلتحاق باألإلتنظيم حمالت إعالمية على المستوى الوطني، لحث النساء على اإلنضمام وا
 وذلك عن طريق : قتصادياا  ثقافيًا و و  سياسياو  جتماعياً إدور هام للنهوض بالمرأة الفلسطينية، 

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

واألنشطة، بحيث تشكل هذه  الفعاليات في ودمجهن المناطق األكثر تهميشًا وفقرًا، فيإلى النساء  التوجه  -
 نضمام للحزب.إلوبالتالي ا طرنتظام في عضوية األإلاألنشطة والفعاليات مدخاًل لتشجيع النساء ل

لكترونية لكل إطار نسوي، على أن يتم إإنشاء صفحة ،وذلك من خاللالنسوية  طرباأل بوسائل التعريفهتمام إلا -
نشاء مواقع للتواصل االجتماعي لإلطارو  ستمرارإتحديثها ب طباعة برشور للتعريف باإلطار بشكل جذاب  و ا 
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نتاج فيلم وثائقي قصير حول إو  عقد سلسلة من اللقاءات التعريفية باإلطار في مواقع مختلفة سنوياً و  ومفهوم
 .اللقاءات والتجمعات فيلعرضه اإلطار وأهدافه وأنشطته وقصص نجاحاته 

 من خالل  النسوية وذلكطر ضرورة تعزيز الحياة الديمقراطية داخل األ: 
 العملية الديمقراطية. النسوية لضمان طررات الدورية لألعقد المؤتم -
 النسوية.  طرالتغيير الدوري لقيادات األ -
 .طرنتخاب للهيئات المختلفة في األإلعتماد أسلوب الترشح واإ -

  حتياجات إلفي عملية تحديد ا هنبإشراك حتياجات النساء وذلكإضرورة وضع البرامج والخطط والمشاريع، بناًء على
لنساء إلى هذه البرامج نتماء اإ في زيادة لما لذلك من أهمية ،التنفيذ والمتابعة والتقييم، و واألولويات والتخطيط

 والمشاريع.
 للعامالت والموظفات وربات البيوت والطالبات،  ضرورة وضع برامج ومشاريع وأنشطة الجاذبة لكل فئات المجتمع

 حتياجات كل الفئات.ا  بحيث تكون مواعيد ومواضيع األنشطة والفعاليات مالئمة ألوقات و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 المراجع: 6.0

 أوال: الوثائق:

 2006نتخابي لقائمة التغيير واإلصالح، انتخابات المجلس التـشريعي الفلـسطيني، الدورة الثانية، إلالبرنامج ا. 
 تحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا،البرنامج العام والنظام الداخلي،المجاز من المؤتمر الوطني العام إلا

 .2011الثالث،أذار،
 1992كانون االول،،تأسيسيتحاد الديمقراطي الفلسطيني، البيان الإلا. 
 ،2013الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،البرنامج السياسي والنظام الداخلي،المؤتمر العام السادس،شباط. 
 .الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، البرنامج السياسي،المؤتمر الوطني السابع 
 سابعالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التقرير السياسي،المؤتمر الوطني ال 
 .الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، النظام الداخلي،المؤتمر الوطني السابع 
  المؤتمر الرابع. فيبرنامج حزب الشعب الفلسطيني ونظامه الداخلي، البرنامج المعدل 
  ،21 .م2005جمعية الشابات المسلمات: كتيب إعالمي عن الجمعية، غزة – 
  البرنامج السياسي والنظام في  جتماعيةإلدالة اعالتحرر والديمقراطية، الحزب الشعب الفلسطيني، اليسار طريقنا نحو

 الداخلي.
  ،2001مفاهيم حزب التحرير، الطبعة السادسة. 
 سالمية حماس موقع" حشداإللكتروني إلميثاق حركة المقاومة اwww.hashd.org/rr/hamas.htm 
 1/5/2017صدرت ،سالمية حماسإلالمبادئ والسياسات العامة، حركة المقاومة ا وثيقة. 

 ثانيا: الكتب:

  ،المسلمين إلى الشرعية السياسية، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد  اإلخوانم: "حماس" مدخل 1993الجرباوي، علي
  84 -70ص ،13

  ،1987الـسياسي لحركـة المقاومـة اإلسالمية حماس م: دراسة في الفكـر 1996الحمد، جواد، البرغوثي، إياد-
 م، مركز دراسات الشرق األوسط، عمان1996

  1986 ،،نؤسسة الدراسات الفلسطينية1948-1916فلسطين  فيالحوت، بيان، القيادات والمؤسسات السياسية. 
  ،1991العشماوي، سعيد، االسالم السياسي، دار البيضاء. 
  2011آمنة، جيل األحالم واإلخفاقات، دار الساقي، بيروت، الغبرا، شفيق، حياة غير. 
  2012فلسطين، مركز رام اهلل لدراسات حقوق االنسان،  فيبرغوثي، اياد، العلمانية السياسية والمسألة الدينية. 
 ة. جاد، إصالح. نساء على تقاطع طرق: الحركات النسوية الفلسطينية بين الوطنية والعلمانية والهوية اإلسالمي

 .2008"مواطن" المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام اهلل، 
  ،م، 1996-1987م: دراسة في الفكـر الـسياسي لحركـة المقاومـة اإلسالمية حماس 1996حمد، جواد، البرغوثي، إياد

 .مركز دراسات الشرق األوسط، عمان

http://www.hashd.org/rr/hamas.htm


74 
 

  ،ز2008شهاب، زكي، حماس من الداخل،الدار العربية للعلوم، لندن 
 ،2012عبد الحميد، مهند،الطريق الى تحرر المرأة، جمعية فؤاد نصار. 
  .السياسية الفلسطينية والديمقراطية الداخلية. مواطن: المؤسسة الفلسطينية  األحزابعوض، طالب وشبيب، سميح

 .2006، رام اهلل، 1لدراسة الديمقراطية، ط
 المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية،  فيالفلسطينية، وأثرها التشريعات  فيودة، هاني، الحقوق السياسية للمرأة ع

2012. 
 يديولوجي والبراغماتية السياسية، رسالة ماجستير، جامعة ألعيسى، مجدي، المشاركة السياسية لحماس بين التماس ا

 .2007بيرزيت، 
  السياسية الفلسطينية: بين مهام الديمقراطية الداخلية والديمقراطية السياسية والتحرر  األحزابهالل، جميل، التنظيمات و

 .2006الوطني، رام اهلل، 
 مؤسسة روزا  اليسار الفلسطيني الى أين؟اليسار الفلسطيني يحاور نفسه ويتأمل مصيره، ،هالل، جميل

 .2009لوكسمبورغ،
 

 ثالثا: الدوريات والمقاالت:

  سالم السياسي راهنا، سما إلؤية أولية حول موقف اليسار الفلسطيني والعربي من حركات االصوراني،غازي، ر
 .samanews.ps،2011 خبارية،إلا

 ،سالميةإلا الفلسطيني،الكتلة المجتمع في حماس االسالمية المقاومة حركة دور حمد،أ الساعاتي 
،WWW.ALKOTLA.PS 

  .دورية دراسات المرأة، معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت. اللبدي، فدوى. المرأة وميدان العمل السياسي
 2004رام اهلل،  ،73-58(، 2المجلد)

 53عدد سالم السياسي، الحياة الجديدة،إلاليسار الفلسطيني والمواقف من حركات ا. 
 ،واإلقتصادية والسياسية اإلجتماعية الحقوق تعزيز خالل من الديمقراطية تنمية أجل من اإلقليمي الحوار»سليمان، فهد 

 .21/6/2012و 20بيروت، في عقدت مستديرة طاولة للنساء،
  دراسة فقهية": نشرة خاصة "حركة المقاومة اإلسالمية "حماس": حكم المشاركة في المجلـس التـشريعي الفلـسطيني

 م2005تصدر عن حركة المقاومة اإلسـالمية "حمـاس"، ديـسمبر 
 2جامعة األقصى، المجلد الحادي عشر، العدد األول، يناير  د. خالد صافي وآخرون، مجلة 
 المؤتمر الوطني  فيقتصادي والتنمية المجتمعية، ورقة عمل قدمت إلعبد الكريم، قيس، نحو استراتيجية بديلة للنمو ا

 .9/6/2009رام اهلل، فيفلسطين، المنعقد  فيجتماعية المتكاملة إلحول السياسة ا
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 :المالحق 7.0

 ستبانةإلا -1

 
 عزيزتي المبحوثة

حيث تم  ،اليسارية الفلسطينية األحزاب فيتحاد لجان المرأة الفلسطينية بإجراء دراسة حول واقع النساء إيقوم 
الشعبية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني ستهداف كل من : الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة إ
تواجهها من وجهة  التيوالتحديات  األحزابهذه  فيلتعرف على واقع النساء تحاد الديمقراطي الفلسطيني، وذلك لإلوا

وضع  من األحزاب فيومتخذي القرارات  تساعد واضعي السياسات التيقتراح التوصيات ا  و  ،نظر النساء انفسهن
 حتياجات وأولويات الفئة المستهدفة ) النساء(.إتعبر عن  التيالخطط والبرامج 

القسم االول المعلومات الشخصية، والقسم الثاني معلومات تتعلق بوجود  ،قسامأاإلستبانة مكونة من ستة 
قسام الرابع والخامس والسادس حول ألنضمام المبحوثة للحزب، واإسباب أحول  ،الحزب، القسم الثالث فيالمبحوثة 

 تجاهات ومواقف المبحوثة من قضايا تتعلق بالحزب.ا  حتياجات و إ

شكر من المبحوثات اللواتي تعاون معنا من خالل تعبئة هذه بال تحاد لجان المرأة الفلسطينيةإيتقدم 
بأننا سوف نتعامل مع إجاباتكن بكل سرية وسنستخدمها ألغراض الدراسة فقط، لذا تركنا ذكر   ونتعهدكما ستبانة، إلا

 لمن ترغب بذلك. أسم المبحوثة

  

 تحاد لجان المرأة الفلسطينيةإ
 

 ........االستمارة........................................... تاريخ تعبئة .........رقم اإلستمارة:..........................

 ................. ...............المكان.......................

 ....... ..........إسم الباحث/ة.................................
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 في الخانة المناسبة× الفقرات التالية، واإلجابة عنها بوضعي إشارة  الرجاء قراءة

 األول: معلومات شخصية: القسم

 ..........................................................................سمها:إلمن ترغب بذكر  اإلسم

 . مخيم3   . قرية2   . مدينة1 مكان السكن :

  عاما 40فوق  -4       40-30ما بين  -3        30-20ما بين  -2        قل من عشرون عامأ -1: العمر

 المستوى التعليمي:

 .أقل من ثانوية العامة -1
 ثانوية عامة. -2
       دبلوم. -3
 بكالوريس. -4
 ماجستير. -5

 :  جتماعيةإلالحالة ا

     ارملة. -5   مطلقة. -4     مخطوبة. -3      متزوجة. -2      عزباء. -1

 منفصلة -6 

 اإلنتماء السياسي:

 الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. -1
 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. -2
 حزب الشعب الفلسطيني. -3
 اإلتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا. -4

 
 القسم الثاني: معلومات تتعلق بوجودك بالحزب:

 هيكلية الحزب؟...................... فيما هو موقعك  -1
 لتحاقك بالحزب؟ إكم كان عمرك عند  -2
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 50فوق         49-30مابين         29-20مابين         عاما 20قل من أ

 
 صبحت عضوة بالحزب من خالل:أ -3

 غير ذلك       صدقاء/صديقاتأ       قرباءأ
   للحزب : أطلعت على النظام الداخلي -4

 طلع عليه لغاية االنألم        ستمارة العضويةإبعد تعبئة       قبل تعبئة استمارة العضوية
   أطلعت على البرنامج السياسي للحزب : -5

   طلع عليه لغاية االنألم        ستمارة العضويةإبعد تعبئة       ستمارة العضويةإقبل تعبئة 
 

 تنتمين له؟ التيالحزب  فيقارب أهل لديك  -6
 ال          نعم

           سباب إنضمامك للحزب؟أالقسم الثالث: ما 

 
موافقة  العبارة 

 بشدة
ال  موافقة

 اعرف
غير 
 موافقة

غير 
موافقة 
 بشدة

      السياسيةرائي وقناعاتي أالحزب يعبر عن  .1
      رائي وقناعاتي الفكريةأالحزب يعبر عن  .2
      رائي وقناعاتي اإلجتماعيةأالحزب يعبر عن  .3
      الرغبة بالعمل السياسي المنظم لخدمة القضية الوطنية .4
      تبني الحزب لعلمانية الدولة ) فصل الدين عن الدولة( .5
الموقف اإليجابي للحزب من القضايا اإلجتماعية  .6

مطالبها  فيتخص المرأة ومناصرته لها  التيوخاصة 
 الحصول على حقوقها العامة. في

     

الرغبة باإلنتماء لحزب يساري يتبني الفكر الماركسي  .7
 أومن به الذياللينيني 

     

      حتياجاتي السياسية إبرنامج الحزب يلبي  .8
     الرغبة بالوصول الى مواقع صنع القرار من خالل  .9
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 الحزب)المجلس التشريعي، المجالس البلدية والمحلية (
      المؤسسات التابعة للحزب  فيالحصول على وظيفة  .10
      ضغط من األقارب .11
      ضغط من األصدقاء /الصديقات .12
      اإلسالميوقوف الحزب بحزم ضد المد السياسي  .13

جابة بنعم الرجاء إلذا كانت اأسباب إلنضمامك للحزب لم تذكر بالخيارات السابقة؟ أهل هناك 
..........................................................................................................ذكرها.

 ........... 
  القسم الرابع:

 تعود عليك بإنضمامك للحزب السياسي من وجهة نظرك؟ التيما الفائدة  -1

موافقة  العبارة 
 بشدة

ال  موافقة
 اعرف 

غير 
 موافقة

غير 
موافقة 
 بشدة

      الحزب يساندني ماليا .1
اإلنضمام للحزب يساعدني على تحقيق طموحي للوصول الى  .2

 .مواقع صنع القرار
     

      حياتي السياسية فياحتاجها  التيالحزب يطور من قدراتي  .3
      حياتي السياسية فياحتاجها  التيالحزب يطور من مهاراتي  .4
 فينضمامي للحزب يضمن لي حق من حقوقى األساسية إ .5

 المشاركة السياسية 
     

      تخص النساء التيدفاعي عن القضايا  فييساندني الحزب  .6
عمل لصالح القضية أالشعور بالرضى ألني من خالل الحزب  .7

 الوطنية
     

      الحزب يساندني بمحاربتي للمد السياسي اإلسالمي .8
 

 ولوياتك داخل الحزب؟أما  -2

موافقة  العبارة 
 بشدة

ال  موافقة
 أعرف 

غير 
 موافقة

غير 
موافقة 
 بشدة
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      فكار الحزبأنشر مبادئ و  .1
      تخص الشعب الفلسطيني التيالدفاع عن القضايا الوطنية  .2
      تخص المرأة التيالدفاع عن القضايا  .3
      المؤسسات التابعة للحزب فيالحصول على وظيفة  .4
يقدمها الحزب  التيتنمية قدراتي الفكرية من خالل األنشطة  .5

 ألعضاءه
     

يقدمها الحزب  التيتنمية مهارتي الحياتية من خالل األنشطة  .6
 ألعضاءه

     

      الوصول الى مواقع صنع القرار داخل الحزب .7
      مد اإلسالم السياسي.محاصرة  .8
 

ذا كان الجواب بنعم الرجاء أالخيارات السابقة  فيولويات أخرى لم تذكر أهل لديك 
.....................................................................................................................ذكرها

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

 تواجه العضوات النساء داخل الحزب؟ التيما التحديات  -3

موافقة  العبارة 
 بشدة

ال  موافقة
 أعرف 

غير 
 موافقة

غير 
موافقة 
 بشدة

      الحزب. فيصعوبة الوصول الى مواقع صنع القرار  .1
      النظرة الدونية للمرأة من قبل الذكور األعضاء. .2
      .تمكين عضوات الحزب سياسيا فيهتمام الحزب إضعف  .3
      تمكين عضوات الحزب فكريا. فيهتمام الحزب إضعف  .4
جتماعات واللقاءات إلا فيتمثيله  فيتغيب الحزب للمرأة   .5

 .والمؤتمرات
     

نتظام إضعف التواصل بين أعضاء الحزب الواحد لعدم  .6
 .اإلجتماعات الحزبية

     

ينتمي لها الذكور  التيجندة المنظمات أغياب القضايا النسوية عن  .7
 ساس الجنس.أبسبب فصل المنظمات القاعدية على 

     

      فيما يخص القضايا المتعلقة بالمرأةالفجوة بين النظري والممارسة  .8
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يعمل اإلسالم  التيتساوق الحزب مع األفكار والممارسات  .9
 .السياسي على نشرها

     

 

 .ذا وجدت الرجاء ذكرهاأالخيارات السابقة  فيهل تواجههك صعوبات وتحديات لم تذكر 

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

 نظرة المجتمع لك كعضوة حزبية بحزب يساري؟ -4

موافقة  العبارة 
 بشدة

ال  موافقة
 أعرف 

غير 
 موافقة

غير 
موافقة 
 بشدة

      .حترامإب المجتمعينظر لي  .1
      حاصر من قبل المجتمع.أبسبب نشاطي الحزبي  .2
      فراد المجتمع.أالتحريض علي من قبل  يتم .3
 فيتمكن من ممارسة نشاطي الحزبي أضطر للبس الحجاب حتى أ .4

 المجتمع.
     

      المجتمع. فيستطيع المجاهرة بأفكاري اليسارية أ .5
 

 الخامس:القسم 

 ما المطلوب من الحزب لتمكين النساء العضوات به؟ -1

موافقة  المطلوب 
 بشدة

ال  موافقة
 أعرف 

غير 
 موافقة

غير 
موافقة 
 بشدة

      قرار كوتا نسوية لشغل النساء لمواقع صنع القرار داخل الحزب.إ .1
      رفع قدرات النساء القيادية. .2
      .رفع قدرات النساء سياسيا .3
      رفع قدرات النساء فكريا. 
      يتم به تفريغ األعضاء الرجال. الذيتفريغ النساء للعمل السياسي بالقدر  .4
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 فيتقديم المساندة للنساء العضوات للوصول الى مواقع صنع القرار  .5
 الحياة العامة.

     

 التيالنسوية لتستطيع تنفيذ البرامج واألنشطة  طرتقديم الدعم المالي لأل .6
 جماعيا، سياسيا وفكريا.إ ،قتصادياإتعمل على تمكين النساء العضوات 

     

      كافة المستويات. فيتخاذ القرار إ فيشراك النساء إ .7
قليما ا  اإلجتماعات والمؤتمرات محليا و  فينتداب النساء لتمثيل الحزب إ .8

 ودوليا
     

تخص النساء قضايا رئيسية جوهرية على الحزب  التيعتبار القضايا إ .9
 برامجه وانشطته فيتبنيها وعكسها 

     

 فييعيق من مشاركة المرأة  الذيسالم السياسي إلتصدي الحزب بحزم ل .10
 الحياة العامة 

     

تكرس الدور  التيالحزب عن التساوق مع الثقافة المجتمعة  توقف .11
اإلنجابي للمرأة وتستبعد أدوارها األخري ) اإلنتاجي والسياسي 

 والمجتمعي(

     

      عالن الحزب عن مواقفه الداعمة والمساندة للمرأة بشكل علني وواضحإ .12
عتبار النضال ضد اإلحتالل والنضال ضد ثقافة المجتمع المميزة ضد إ .14

 النساء وجهان لعملة واحدة.
     

المجتمع  فينتشر إنتشار الفكر اإلقصائي الذي إلمحاربة الحزب  .15
 ثر سلبي على مشاركة النساء السياسية.أكان له  الذيالفلسطيني و 

     

 تحتاجها عضوات الحزب لتمكنها من الوصول الى مواقع صنع القرار؟ التيما المهارات والمعارف والتوجهات  -2

موافقة  اإلحتياجات 
 بشدة

ال  موافقة
 أعرف 

غير 
 موافقة

غير 
موافقة 
 بشدة

      مهارات اإلتصال والتواصل. .1
      مهارات فن الخطابة والكتابة. .2
      إدارة الحمالت اإلنتخابية. .3
      إدراة حمالت المناصرة. .4
      مجال تعزيز الثقافة القانونية. فيدورات  .5
      المهارات القيادية.توكيد الذات لتعزيز  .6
      دورات بكيفية التعامل مع وسائل اإلعالم. .7
 .عاله انت بحاجة لهاألم تذكر  و معارفأية مهارات أذكري أ
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1...............................................................2........................................................
...........3...............................................................4.............................................

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

 : القسم السادس : موقف المبحوثة من حيث

 صناعة وأتخاذ القرار داخل الحزب. في مشاركة المبحوثة -1

 موافقة العبارة 
 بشدة

غير موافقة   غير موافقة ال اعرف مواقفة
 بشدة

أمتلك الخبرة والمهارة ألستلم منصب  .1
 األمين العام للحزب.

     

      الحزبقرار داخل  نا لست بصانعةأ .2
      نا لست بمتخذة قرار داخل الحزبأ .3
كثر أن األعضاء الرجال أيعتقد الحزب  .4

قدرة على قيادة الحزب من النساء 
 العضوات

     

قوم به من أنشطة أالحزب يملي علي ما  .5
 لصالحه

     

 

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

غير موافقة   غير موافقة ال اعرف موافقة موافقة بشدة العبارة 
 بشدة

 فينتشار الفكر اإلسالمي المتزمت إ .1
المجتمع الفلسطيني يعيق من مشاركتي 

 الحيز العام. فيالسياسية 

     

نتشار اإلسالم السياسي حد من قدرتي إ .2
 نتشار بين صفوف النساء.إلعلى ا

     

غياب التثقيف الفكري ألعضاء الحزب   .3
خلق فراغ  ،نساءا ورجاال لعقود من الزمن

 المجتمع الفلسطيني. فيفكري  فيثقا
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سالمي على نشر إلالتيار الديني ا نجح .4
أفكار وتقافة تحصر دور المرأة بالدور 

 اإلنجابي فقط.

     

 لألحزاب:موقف المبحوثة حيال التراجع الفكري واأليدولوجي  -3

موافقة  العبارة 
 بشدة 

غير موافقة  غير موافقة ال اعرف  موافقة
 بشدة

ثرا سلبيا أيدولوجي للحزب ترك ألالتراجع ا .1
 على مواقف الحزب حيال قضايا المرأة.

     

تكرس دونية  التيالحزب يتساوق مع القيم  .2
 المرأة.

     

عن  عضوات الحزب ال يستطعن الدفاع .3
 .معتقداتهن

     

عضاء والعضوات ألالحزب يتساهل مع ا  .4
الذين ال يلتزمون بالفكر العلمي 

 شتراكي.إلا

     

 

 اليسارية: األحزابموقف المبحوثة من عزوف الشابات عن األلتحاق ب -4

موافقة  العبارة 
 بشدة

غير موافقة  عير موافقة  ال اعرف موافقة
 بشدة

السياسية اإلسالمية تعتبر  األحزاب .1
 .ستقطاب الشاباتإلمنافس قوي 

     

ضعف تبني الحزب اليساري للقضايا  .2
حد من قدرته على التوسع ،اإلجتماعية

 صفوف الشابات. في

     

بتعاد الشابات عن العمل التطوعي إ .3
 لصالح العمل المأجور.

     

      برامج الحزب غير جاذبة للشابات. .4
      .السياسية األحزابضعف ثقة النساء ب .5
ستعداد النضالى في المجتمع إلتراجع ا .6

 وسلو.إتفاقيات إالفلسطيني بعد 
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نتفاع المادي من إلبحث الشابات عن ا .7
تقدم  التينتمائهن لالحزاب إخالل 

 المعونات.

     

تراجع مشاركة الشابات في العمل  .8
 ضدهن. السياسي خوفًا من التحريض

     

عزوف الشابات عن اإلنضمام لألحزاب  .9
خوفًا من بطش  ،السياسية اليسارية

 حتالل إلا

     

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

     

 

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

موافقة  العبارة 
 بشدة 

غير موافقة  غير موافقة ال اعرف  موافقة
 بشدة

      رتدي الحجاب بسبب قناعتي الدينيةأ .1

      رتدي الحجاب بسبب العادات والتقاليدأ .2

      سرة.ألرتدي الحجاب بضغط من اأ .3

      .قتصاديإرتدي الحجاب لسبب أ .4

 عاله، الرجاء ذكرها:أسباب إلرتداءك الحجاب ولم تذكر أاذا كان هناك 

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

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

 شكرا لتعاونكن

 حزاب السياسية.ألأسئلة المقابالت المعمقة شبه المنتظمة ل -2
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 من حيث: الحزب فيما هو واقع النساء  .1

  مواقع صنع القرار فيعدد النساء 
  صناعة واتخاذ القرار فيمشاركة النساء الفعلية 
  صياغة برنامج الحزب السياسي واإلجتماعي  فيدورهن 
 عدد النساء المتفرغات للعمل السياسي من خالل الحزب 
  لديها كوتا للنساء. التيهل ممكن زيادة الكوتا النسوية؟لألحزاب 
  ال تعتمد كوتا للنساء. التيما موقف الحزب من الكوتا النسوية؟ لألحزاب 

 الحزب؟ فيوات ما أهم التحديات التي تواجه النساء العض .2
 داخل الحزب 
 خارج الحزب 

 كيف ينظر الحزب الى دور النساء العضوات. .3
 السياسية اليسارية؟ األحزابما هي نقاط القوة والضعف لدى النساء داخل  .4
 نقاط القوة 
 نقاط الضعف 
 الفرص المتاحة لهن 
 والتهديدات 

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

 هل أثر تراجع الحزب السياسي الى تراجع وضع النساء داخل الحزب؟ .6
 ينفذها الحزب لتجدير النساء وتمكينهن سيايا واجتماعيا وفكريا؟ التيما هي البرامج واألنشطة  .7

 واتخاذ القرار؟ما المطلوب من الحزب لتمكين النساء العضوات ووصولهن الى مواقع صنع  .8

 مجددا؟ ما هي أليات جذب انساء والشابات لعضوية الحزب .9

 يعتبر امتدادا جماهيريا للحزب؟ الذيهل يتم تقديم الدعم والمساندة لألطار النسوي  .10

 سالمي على المشاركة السياسية للنساء؟ اذا كان الجواب نعمإلهل هنالك تأثير للمد السياسي ا .11
 لماذا ؟وكيف؟

 ستقطاب النساء الحزبيات؟إوالحركات اإلسالمية قادرة على  األحزابهل  .12
 السياسية اإلسالمية؟ األحزابلتحقن با  هل حدث وتركت نساء حزبيات الحزب و  .13
 ما المقصود بإسترشاد الحزب بالفكر الماركسي اللنيني؟ .14



86 
 

والتقاليد والثقافة اللواتي يتساوقن مع العادارت  تتخذ بحق النساء العضوات التيواإلجراءات  ما موقف الحزب .15
 المجتمع السائدة ؟

 لبس الحجاب 
 .اإلمتناع عن األختالط بالرجال 
 .يمارسن الضغط على بناتهن للباس الحجاب 
 نضمام للحزب او المشاركة بأنشطته إليمارسن الضغط على بناتهن بعدم ا 

ادارت والتقاليد والثقافة يتساوقون مع الع تتخذ بحق الرجال األعضاء الذين التيما موقف الحزب واإلجراءات  .16
 المجتمع السائدة؟

  التدين 
 جبار الزوجة وبناته على لبس الحجابإ 
  سرته من األختالط بالرجال.أمنع نساء 
 نضمام للحزب او المشاركة بأنشطتهإليمارس الضغط على بناته بعدم ا. 

 ولجذب عضوات جدد؟ ،الحزب فيما هي توصياتك للنهوض بوضع النساء العضوات  .17

 

 النسوية: طرأسئلة المقابالت المعمقة شبه المنتظمة لمسؤوالت األ -3

 

 من حيث: الحزب فيما هو واقع النساء  .1
  تخاذ القرارا  صناعة و  فيمشاركة النساء الفعلية 
  صياغة برنامج الحزب السياسي واإلجتماعي  فيدورهن 

 الحزب؟ فيما أهم التحديات التي تواجه النساء العضوات  .2
 داخل الحزب 
 خارج الحزب 

 كيف ينظر الحزب الى دور النساء العضوات. .3
 السياسية اليسارية؟ األحزابما هي نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة لدى النساء داخل  .4
 نقاط القوة 
 نقاط الضعف 
 الفرص المتاحة لهن 
من النساء بشكل  هل تعتبر برامج الحزب السياسي واإلجتماعي ملبية إلحتياجات النساء بشكل عام والجيل الشاب .5

 خاص؟
 تخاذ القرار؟ا  ما المطلوب من الحزب لتمكين النساء العضوات ووصولهن الى مواقع صنع و  .6
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 مجددا؟ ما أليات جذب النساء لعضوية الحزب .7

 اليسارية؟ اذا كان الجواب نعم األحزاب فيسالمي على تواجد النساء إلهل هنالك تأثير للمد السياسي ا .8
 لماذا ؟وكيف؟

 ستقطاب النساء الحزبيات؟إوالحركات اإلسالمية قادرة على  باألحزاهل  .9
 السياسية اإلسالمية؟ األحزابلتحقن با  هل حدث وتركت نساء حزبيات الحزب و  .10

 
 اللواتي يتساوقن مع العادات والتقاليد والثقافة المجتمع السائدة ؟ ما موقف ااإلطار النسوي من النساء العضوات .11

 لبس الحجاب 
 ختالط بالرجال.إلاإلمتناع عن ا 
 .يمارسن الضغط على بناتهن للباس الحجاب 
  أنشطة الحزب. فيو المشاركة أيمارسن الضغط على بناتهن لعدم اإلنضمام للحزب 

 يتساوقون مع العادات والتقاليد والثقافة المجتمع السائدة؟ ما موقف األطار النسوي من أعضاء الحزب الرجال الذين .12
 لبس الحجابجبار الزوجة وبناته على إ 
  سرته من األختالط بالرجال.أمنع نساء 
  و المشاركة بأنشطة الحزب.أمنع نساء األسرة من األنضمام للحزب 

 ولجذب عضوات جدد؟ ،الحزب في. ما هو دور األطار النسوي للنهوض بوضع النساء العضوات  13
 ولجذب عضوات جدد؟ ،الحزب في. ما هي توصياتك للنهوض بوضع النساء العضوات  14

 

 السياسية اليسارية: األحزابمع نساء عضوات ب أسئلة المقابالت المعمقة شبه المنتظمة -4

 الحزب؟ فيهل انت راضية عن وضع النساء  .1
 الحزب؟ فيما أهم التحديات التي تواجه النساء العضوات  .2

 داخل الحزب 
 خارج الحزب 

 كيف ينظر الحزب الى دور النساء العضوات. .3
 السياسية اليسارية؟ األحزابما هي نقاط القوة والضعف لدى النساء داخل  .4
 نقاط القوة 
 نقاط الضعف 
 الفرص المتاحة لهن 
هل تعتبر برامج الحزب السياسي واإلجتماعي ملبية إلحتياجات النساء بشكل عام والجيل الشاب من النساء بشكل  .5

 خاص؟
 ينفذها الحزب لتجدير النساء وتمكينهن سيايا واجتماعيا وفكريا؟ التيما هي البرامج واألنشطة  .6
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 ما هو المطلوب من الحزب لتمكين النساء العضوات ووصولهن الى مواقع صنع واتخاذ القرار؟ .7

 كيف يمكن للحزب جذب النساء والشابات لعضويته مجددا؟ .8

 يعتبر امتدادا جماهيريا للحزب؟ الذيطار النسوي إلهل يتم تقديم الدعم والمساندة ل .9

 ذا كان الجواب نعمأسالمي على المشاركة السياسية للنساء؟ إلهل هنالك تأثير للمد السياسي ا .10
 لماذا ؟وكيف؟

 ستقطاب النساء الحزبيات؟إوالحركات اإلسالمية قادرة على  األحزابهل  .11
 المية؟السياسية اإلس األحزابهل حدث وتركت نساء حزبيات الحزب والتحقن ب .12
 ما المقصود باألسترشاد الحزب بالفكر الماركسي اللنيني؟ .13
 اللواتي يتساوقن مع العادات والتقاليد والثقافة المجتمع السائدة ؟ ما موقف الحزب من النساء العضوات .14

 لبس الحجاب 
 .اإلمتناع عن األختالط بالرجال 
 .يمارسن الضغط على بناتهن للباس الحجاب 
 أنشطة الحزب. فيو المشاركة أهن لعدم اإلنضمام للحزب يمارسن الضغط على بنات 

 يتساوقون مع العادارت والتقاليد والثقافة المجتمع السائدة؟ ما موقف الحزب من أعضاءه الرجال الذين .15
 جبار الزوجة وبناته على لبس الحجابإ 
  سرته من األختالط بالرجال.أمنع نساء 

 ولجذب عضوات جدد؟ ،الحزب فيما هي توصياتك للنهوض بوضع النساء العضوات  .16
 

 سئلة المجموعات البؤرية:أ -5
 
 اليسارية. األحزابنتماء الى إل الصبايا ذات الميول اليسارية يرفضن اسئلة المجموعة البؤرية أ

 كيف تصنفوا نفسكم فكريا؟ -1
 فكاركن ؟أتنادي بنفس  التياليسارية  األحزابلماذا التنتمين الى   -2
 اليسارية؟ األحزابحتياجاتكن من إما هي  -3
 ؟حزاب اليساريةألما توصياتكن ل -4

 

 .مع عدد من الحزبيات المحجبات سئلة المجموعة البؤريةأ -6
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 تنتمون له ال يؤمن بالغيبات ؟ الذين الحزب أحزاب اليسارية ؟ وهل تعرفن ألنتن جمعيا تنتمين لأهل  -1
 حزباكن الحالية؟أنتمتن الى ألماذا  -2
 رتدين الحجاب؟إلماذا   -3
 هل يتعارض لبس الحجاب مع فكر الحزب ؟  -4
 ما موقف الحزب من لباسك الحجاب ؟  -5
 طلب الحزب منكن خلع الحجاب ؟من منكم بتترك الحزب لمثل هذا القرار؟ذا أ -6
 سالمية ؟إللماذا لم تنتمينى للحركات ا -7

 

 أنتهي

 

 
 
 
 
 


