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مقدمة:
كما وعدان يف تقاريران الّسابقة املتاِبعة  لتطبيق "عهد املساواة"  اّلذي ابدرت له مجعّية "نساء ضّد  العنف"  منذ عام 2006 
، من خالل مشروع "متثيل الّنساء يف مواقع اّتاذ القرار " اّلذي يعمل على عّدة مستوايت من شأهنا تعزيز متثيل الّنساء 

وقضاايهّن يف دوائر اّتاذ القرار، ومن ضمن حماور العمل :

•متثيل الّنساء يف جلنة املتابَعة للجماهري العربّية يف إسرائيل.
•الّتواصل مع نساء انشطات مَن األحزاب واحلركات الّسياسّية.

•توقيع وثيقة "عهد املساواة" مَع األحزاب واحلركات الّسياسّية الفاعلة يف جمتمعنا العريب.
•توقيع وثيقة "عهد املساواة " مَع الّسلطات احملّلّية العربّية.

الّنساء  إمساع صوت  على  املرحلة  هذه  يف  الّضوء  يسّلط   اّلذي  املساواة"  "عهد  تقارير  سلسلة  من  السابع  الّتقرير  هذا 
الّناشطات يف األحزاب الفاعلة يف جمتمعنا العريّب، من خالل لقاءات حواريّة مِع الّنساء ولكّل حزب على حدة، لتعميق الّنقاش 
يف فحص مدى تطبيق وثيقة "عهد املساواة" يف املنحى احلزيّب اجلماهريّي والربملاينّ ، والّتطّرق بشكل أعمق للّصعوابت اّليت 
يواجهها احلزب داخليًّا وخارجيًّا يف إحقاق حقوق الّنساء ، وإىل أي مدى تكون هذه احلقوق يف صلب أولواّيت عمله أم هي 
شكلّية ؟! وإىل أي مدى تعمل الّنساء كوحدة ضاغطة إلحقاق حقوقهّن؟  أم تضعَن للّضغوطات أو للحساابت احلزبّية اّليت 

تتعارض أحيااًن مع رؤية احلزب وإميانه ابملساواة والعدالة االجتماعّية، أو يتعارض مع حقوق اإلنسان. 

عملنا من خالل "عهد املساواة" يف فرتة 11 عام على إصدار 6 تقارير لعمل األحزاب ومساءلة كّل حزب حول إحقاق 
حقوق الّنساء، ففي كّل تقرير تساءلنا أين الّنساء وقضاايهّن من هذه القضية أو تلك؟ أين الّنساء من "يوم األرض" وهدم 
البيوت ؟ أين الّنساء مَن الّتمثيل احلزيّب والّسلطات احملّلّية؟ وكيف يتعامل احلزب مِع العنف املوّجه ضّد الّنساء أِو االستقالل 

االقتصادّي للّنساء؟.

الحظنا يف الّتقاريِر الّسابقة الّتفاوت الواضح بْي األحزاب مجاهريايًّ وأيًضا برملانيًّا، خاّصًة أّن لكّل حزب رؤيته ومعتقداته 
وحساابته وسّلم أولواّيته ، فمنهم َمن ال يفصل بْي حقوق املرأة وحقوق اإلنسان، ومنهم َمن يتعامل مَع الّشريعة الّدينّية 

والعادات االجتماعّية كمنحى للّتعامل مع هذه القضااي.

الّتأثري  الّنساء والّرجال املؤمني حبقوق املرأة هم من يستطيعون  أّن  ولكّننا كجمعّية "نساء ضّد العنف" ومن منطلق إمياننا 
والّضغط على حتريك القضااي ورفع صوت الّنساء، ارأتينا يف هذا الّتقرير إمساع صوت الّنساء الّناشطات حزبيًّا وتعميق الّنقاش 
لفحص  مدى التزام احلزب يف  تطبيق "عهد املساواة"  وإحقاق حقوق الّنساء ووضعها على سّلم أولواّيته . إىل أّي مدى 

تعمل الّنساء والّناشطات حزبيًّا ،مجاهريايًّ ونسوايًّ للّضغط من أجل وضع قضااي الّنساء احلارقة على األجندة احلزبّية؟

إّن أمّهّيَة الّتعاون بْي العمل األهلي، ونتحّدث هنا عن مجعّية " نساء ضّد العنف" خاّصّة، واألحزاب هي مباَدرة مهّمة وهلا 
أتثري مهّم جدًّا، ورغم الّصعوابت يف الّتواصل أحيااًن وصعوبة التزام األحزاب ألسباب عديدة ، إالّ أنّنا جنحنا ببناء منوذج تعاون 

يؤمن أبمّهّيِة الّتعاون وطرِح القضااي الّنسويّة على أجندة العمل احلزيّب ...



ويبقى الّتحّدي اليوم أمامنا، كجمعّية "نساء ضّد العنف" وكاّفة األحزاِب املوّقعة على العهد  يف تطوير آلّيات لتذويت 
هذا اخلطاب يف كاّفة األحزاب، كذلك العمل على وضعه ضمن رؤاي وبرامج عمل ممنَهجة  ال تقتصر على املناسبات 

والّشعارات   لنضمن جمتمًعا عاداًل متساوي الفرص ويؤمن ابلعدالة .

واملساواة،  للّسالم  الّدميقراطّية  اجلبهة  الّشيوعي،  احلزب  سياسّية،  أحزاب وحركات   4 مع  مقابالت  الّتقرير  هذا  مشل 
الّتجّمع الوطيّن الّدميقراطّي  واحلركة العربّية للّتغيري.

قِّ اجلنويّب وحركة أبناء البلد بسبب صعوابت يف الّتواصل مع سكراترية   مل ننجح بعقد لقاءات مع احلركة اإلسالمّية ،الشِّ
أّن الّصعوبة ترجع إىل هذه األحزاب، لكن كّلنا أمل ابستمرار  احلركات. رغم احملاوالت اجلّمة إلجناح هذه املهّمة، إالّ 

الّتعاون يف الّسنوات القادمة!

 سوسن توما – شقحة
 مركزة املرافعة متثيل وتشغيل النساء
مجعية نساء ضد العنف



يف العام 2006، وّقعت 9 أحزاب عربّية وفاعلة يف اجملتمِع العريّب على "عهد املساواة "  وهي : حركة أبناِء البلد، اجلبهة 
الّدميقراطّية للّسالم واملساواة، احلركة العربّية للّتغيري، احلركة اإلسالمّية اجلنوبّية، احلزب الّدميقراطّي العريّب، الّتجّمع الوطيّن 

الّدميقراطّي، الّتحالف الوطيّن الّتقدمّي، احلزب القومّي العريّب واحلزب الّشيوعي.

التزمْت من خالله األحزاب على العمل على ثالث قضااي مركزيّة :
   •املرأة والعمل.

   •مناهضة العنف ضّد الّنساء.
   •مشاركة املرأة سياسيًّا يف مواقع اّتاذ القرار.

الّتقارير  مّت استالم  مّت مع ممثلي وسكراترية األحزاب ، كذلك  اّل  التقارير عقب االجتماع  املاضية، كتبت  الّسنوات  يف 
للوقوف على اإلجنازات يف اجملاالت الّثالثة املذكورة أعاله. يف هذا العام، ارأتْت مجعّية "نساء ضّد العنف" إجراء حلقات 
حواريّة مع الّنساء املمثالت والناشطات يف األحزاب للوقوف على الوضع من وجهة نظرهّن حوَل الّتحدايت واإلجنازات 

اّليت ميكنها أن تساهم يف رفع مكانة املرأة :

األحزاب املشمولة يف الّتقرير احلاّل:
اجلبهة الّدميقراطّية للّسالم واملساواة واحلزب الّشيوعي ، احلركة العربّية للّتغيري والّتجّمع الوطيّن الّدميقراطي.

قِّ اجلنويّب وأبناء البلد، رغم احملاوالت من جهة "نساء ضّد العنف"  مل نتمّكن ِمن عقد جلسات مَع احلركة اإلسالمّية - الشِّ
إالّ أّن تعاون سكرتريي هذه احلركات مل يكن كاٍف.

منهجّية العمل:
ُعقدِت االجتماعات حبضور سكراترية األحزاب وممّثالت عن كّل حزب، معظمهنَّ مع مناصب حزبّية  )أعضاء جلان مركزيّة/ 

سكراترية ( وأخرايت انشطات فاعالت داخل احلزب أو أحد فروعه.
 بعد تقدمي سوسن توما شقحة، مرّكزة املشروع، الّتقرير استناًدا على العمل املشرتَك والتقارير اليت قّدمتها األحزاب يف العشر 
سنوات األخرية ، افتتحت احلوارات  اِبستعراض عمل األحزاب فيما يتعّلق ابلقضااي الّثالثة اّليت أدرجت يف "عهد املساواة" :

   1.متثيل الّنساء
   2.مناهضة العنف ضّد الّنساء

   3.حّق الّنساء ابلعمل
  ومن خالل نقاش مفتوح مّت الّتطّرق إلجنازات األحزاب يف القضااي الّثالثة يف ثالثة حماور عمل رئيسّية:

  العمل الربملاين، العمل احلزيّب والعمل اجلماهريي.

وسأقوم من خالل هذا التقرير بعرض تلخيص لّلقاءات اّليت ُأجريت مع ممّثالت وممثّلي األحزاب األربعة اّليت شاركت يف 
احلوار فيَم يتعّلق بقضااي "عهد املساواة"، ومن مثّ سأتطّرق لبعض األسئلة اّليت ال تزال مطروحة وتستحقُّ الّدراسة.



العمل الربملايّن:

ابلّنسبِة للّتقرير اّلذي طُرح  بكّل ما يتعّلق ابلعمل الربملايّن، كانِت الّنتائج  مشاِبة لدى مجيع األحزاب اّليت شاركت 
يف احلوار: فعلى صعيد متثيل الّنساء لكّل من حزيّب الّتجّمع واجلبهة ممثّلة داخل الربملان ) الّسّيدة عايدة توما- سليمان 
والّسّيدة حني زعيب( كما وأّكد الّنائب أسامة سعدي،  سكرتري العربّية للّتغيري أهّنم هم أيًضا يف العربّية للّتغيري كان مَن 

املفروض أن تكون ممثّلة انئب  ) احملامية بشائر فاهوم ( ولكّنها اعتذرت يف الّلحظة األخرية.

كما وأشادِت األحزاب األربعة أبمّهّية حصوهلّن على رائسة جلنة مكانة املرأة يف الربملان كقائمة مشتـَرَكة، ممّا يساهم يف 
وضع قضااي الّنساء عاّمة والّنساء الفلسطينّيات داخل دولة إسرائيل على األجندة الّسياسّية.

احلركة العربّية للّتغيري" حنن يف القائمة املشتـَرَكة أصرينا على أن حنصل على جلنة مكانة املرأة يف الكنيست ألنّه من خالهلا 
نستطيع أن نطرح عالًيا كل قضااي الّنساء واجملتمع اّليت تؤثّر على حياِة الّنساء من خالل طرح عملّي حقيقّي ُيسمع 

الصوت والقضااي كما جيب"

كما وأشادوا ابلّدْور اّلذي تقوم به الّسّيدة عايدة توما، كوهنا مناضلة نسويّة ومدافعة خمضَرمة عن حقوق الّنساء.
اجلبهة الّدميقراطّية واحلزب الّشيوعّي وكذلك احلركة العربّية للّتغيري : " على املستوى الربملاين وحقوِق الّنساء، خنوض 
عماًل واسًعا جدًّا خصوًصا كْون عايدة توما رئيسة جلنة مكانِة الّنساء يف الكنيست، وكوهْنا ذات ابع طويل يف العمل 

الّنسائّي"

على صعيد تشغيل الّنساء ، أيًضا كانِت الّتقارير مشاِبَة خبصوص القواني والّتعديالت اّليت خاضتها األحزاب برملانيًّا 
بسبب العمل املشرتَك يف القائمة املشرتَكة ، كقانون رفع احلّد األدىن لألجور لـ  30 شيكل للّساعة، قانون زايدة عطلة 
الوالدة من 15-14 أسبوع .والّتعديل يف قانون الّسلطات احملّلّية اّلذي يعطي إضافة %15 على امليزانية لألحزاب 
ح وتنتخب نساء ضمن قوائمها يف انتخاابِت اجملالس والّسلطات احملّلّية، وقواني أخرى عاّمة تتعّلق أبطر العناية  اّليت ترشِّ

ابألطفال .

أما على صعيد العمل على مناهضة العنف فقد أكّدِت األحزاب األربعة على طرح املوضوع برملانيًّا من خالل جلنة 
مكانة املرأة ، كذلك مساَءلة جهاز الّشرطة للعمل على متابَعِة امللّفات والقبض على اجلناة واستكمال املسار القضائّي 
كما جيب. جدير ابلذّكر البحث اّلذي قامت به عضُو الكنيست حني زعيب عِن الّتجّمع الوطيّن الّدميقراطّي: "اجلرمية 
يف اجملتمع العريّب- تقاعس يف عمل الّشرطة" 2017، اّلذي ضّم فصاًل كاماًل عن تسامح وهتاون الّشرطة اإلسرائيلّية 
فيَم يتعّلق بقتل الّنساء . ويُذكر أيًضا أّن الّتجّمع الوطيّن الّدميقراطّي قد فرّغ وظيفة كاملة يف العمِل الربملاينّ ) مساعدة 

برملانّية ( للعمل على متابعة قضااي تّص الّنساء.

                                         



العمل احلزيب:

على صعيد متثيل الّنساء أمجعت األحزاب األربعة على أمّهّية متثيل الئق للّنساء داخل أحزابّن، وهم يسعون إىل ذلك طوال 
الّتمثل داخل  الّراغبات يف  الّنساء  مَن  الوصول إىل عدد أكرب  ، ذُكرت صعوبُة  يواجهوهنا  اّليت  الّصعوابت  برغم  الوقت. 

األحزاب، وخصوًصا يف الفروع وذلك لعّدة أسباب على حّد قوهلم:

1- تعّدد األدوار اّليت تقوم با الّنساء ، جيعلها أقّل تفرًغا خلوض احلياة الّسياسّية اّليت تتطّلب الكثري مَن الوقت واجلهد.
    "العمل السياسي هو عمل تطّوعّي ومع هذا يتطّلب الكثري من الوقت واجلهد، والّنساء جتد صعوبة ابلّتطوّع، فاملطلوب 
منها كثري والّسياسة ْشئنا أم أبينا فيها الكثري مَن القذارة ، وهذا ما ُيصّعب على الّنساء دخول هذه املعرتكات خصوًصا يف 

الّسلطات احملّلّية."

2- املعرتكات ال تزال ذكوريّة ، وهناك صعوبة وعدم جرأة أحيااًن مَن الّنساء لفرض نفسها.
     " متثيل الّنساء يقّل عنَد الّتدريج يف مناصب أعلى يف هرمّية احلزب ،الّنساء تاف وهي َمن تضُع احلدود وخصوًصا أّن 

اجلّو العام غري خصب جمتمعيًّا."

3- االعتباراُت اجملتمعّيُة الّسائدة يف مناطق معّينة حتول دون تطبيق نسبِة الّتمثيل األدىن للّنساء حسب الّدستور.
       "أحد الّتحداّيت اّلذي جنابها أّن الّنماذج قليلة مع كوهنا انجحة، ويبقى أمامنا حتدّي آخر وهو قضّية 

    ضمان متثيل املناطق، األمر اّلذي يضع على احملّك قضااي مثل الّتمثيل الّنسائّي وأيًضا اخلطاب العلماينّ مقابل ضمان 
متثيل املناطق".

4-األمثان الّشخصّية / االجتماعّية/ االقتصاديّة اّليت تدفعها الّنساء حال اخرتاقها العمل احلزيب، فهو عمل جماينّ يكّلف َمن 
يعمل به الكثري مَن اجلهد والوقت اّلذي قد أييت على حساِب احلياِة املهنّية. 

" األمثان اّليت ممكن أن تدفعها أسرايًّ وجمتمعيًّا بسبب تعّدِد األدوار. الّتساؤل املطروح يف كثري مَن احللقات " هل الّنساء 
على استعداد لدفع الّثمن على حساب سريورهتا املهنّية أِو األسريّة والّتفرّغ للحزب؟" الّديناميكّيات الذّكوريّة اّليت ال ميكن 
أن يوضع هلا قانون ، فهي سريورة عمل وقناعات لدى األفراد ، حتتاج ملزيد مَن الوقت للّتغّلب عليها. والعمل مَع الكوادر 

الّشبابّية هو اإلسرتاتيجّية"

5- يف حالة وجود زوج انشط يف احلزب ، يف العادة الّزوج يتقّلد املنصب احلزيّب وتبقى املرأة انشطة خلف الكواليس.

6- قّلُة الّنماذج القياديّة للّنساء يف األحزاب، وهذا يرجع ألمناط حزبّية وتنشئة جمتمعّية. 
" املشكلة  يف ذاكرتنا اجلماعيه اّليت ال حتمل مناذج قيادة نسويّة وفجأة وجود حلم يتحّقق يكسر القوالب ويدعم وجود 
مناذج جديدة. هناك حاجة لبناء ُأطر داعمة ومأسستها، غالبّية العمل الّسياسّي حّت اآلن فردّي، ومَن املهم أن أنخذ دوران 

ونؤّسس ملرجعّية داعمة."



إاّل أنّه وابلّرغم من كّل هذا، هناك قناعة اتّمة لدى األحزاب األربعة يف زايدة متثيِل الّنساء يف مجيع هيئاِت احلزب:

احلركة العربّية للّتغيري: قد أجروا تغيريًا دستورايًّ برفع مستوى متثيِل الّنساء يف مجيع هيئات احلزب من ٪20 إىل 30 %، 
كما وقد أّسسوا ما يسّمى ابجمللِس الّنسائّي اّلذي سيقود العمَل الّنسائي يف احلزب، يتكّون اجمللُس الّنسائي من 12 امرأة 

ممثَّالت بشكل أتوماتيكي يف الّلجنة املركزيّة للحزب ممّا رفع الّتمثيل يف الّلجنة املركزيّة لـ 30٪. 

كذلك وعد سكرتري احلزب الّنائب أسامة سعدي بتخصيص مكان مضمون، الثّالث يف القائمة المرأة.

20 إىل ٪25 يف مجيع هيئات احلزب،  الّنساء من  متثيل  الّدستور ورفع  تعدياًل يف  : أجرى  الّدميقراطّي  الوطيّن  الّتجّمع 
ابإلضافة لذلك فقد خّصص احلزب أماكن حمّدَدة للّنساء)كوات(. وابلّرغم من هذا، يذكر سكرتري احلزب أهّنم مل حيتاجوا 

لتفعيل الكوات حّت اليوم، فالّنساء تُنتَخب بشكل مباشر وحسب الّدستور.

ابلّنسبة للّتجّمع الوطيّن الّدميقراطي فإّن  قضّية العمل على املساواة اجلندريّة تُعترَب جزء متكامل من برانمج الّتجّمع الّتأهيلي 
لشبيبته، حيث ضمَن الربانمج الّتأهيلي يتّم الّتطّرق ملواضيع املساواة ومناهضِة العنف وأدوار الّنساء ممّا انعكس يف الّتمثيل يف 
انتخاابت اجمللس األخرية اّليت شهدت ارتفاًعا ملحوظًا يف متثيِل الّنساء والّشباب، وكذلك األمر يف الّلجنة املركزيّة للحزب. 
ابلّنسبة لتمثيل احلزب يف جلنة املتابَعة حّت اآلن هناك ممثِّلة واحدة وهي حني زعيب، وسيفحُص احلزب إمكانّية إضافة ممثّلة 
أخرى بناًء على املالحظة اجلديدة املدرَجة على متثيل نساء األحزاب يف جلنة املتابَعة ) واّليت تنّص على وجوب وجود امرأة 
ممثّلة لكّل حزب ، إذا ُوجد ممثالن ، سكرتري احلزب وامرأة أخرى من انشطاِت احلزب بدف رفع الّتمثيل الّنسائّي داخل 

جلنة املتابعة(.

ذكرت انشطات مَن احلزب أهنّن أيًضا حصلَن على الّدعم الّشخصّي املهيّن لالخنراط يف احلياة الّسياسّية من خالل أتهيٍل 
حصلَن عليه كدعم خطاابهتّن وهذا الّدعم ساعدهّن على بناء اسرتاتيجّية عمل ملهامهّن احلزبّية.

"يلعب احلزب دورًا مركزاّي يف تطوير عمل وأداء الّناشطات من حيث تعزيز قدراهتّن الّشخصّية ، من خالل دعم املرشَّحات 
بدورات أتهيلّية تساعدهّن على خوض املعتـََرك الّسياسّي وتدعم خطابّن وطرق تقدميهّن لذواهتّن يف االنتخاابت، وتطوير 
قدراهتّن األدائّية كممثِّالت مجهور "حصلُت على هذا خالل ترّشحي يف االنتخاابت احملّلّية كذلك حصلت على مساعدة 

وتدريب على كتابة خطّة عمل ألمتّكن مَن القيام بدوري احلزيّب كمسؤولة العمل الّنسائّي يف منطقة املرج."

الّتجّمع ال خيوض انتخاابِت اجملالِس احملّلّية بشكل مباشر، إمّنا يقوم بدعم املرشَّحي املنتمي للحزب.
كما وأبدت انشطات احلزب عن نّيتهّن عرض اقرتاح وضع نظام داخلّي للّتعامل مع موضوع الّتحّرشات اجلنسّية داخل 
احلزب، حبيث ال يبقى املوضوع رهن مناكفات سياسّية بي األحزاب ممّا قد يردع الّضحّية ويؤّدي إلخراسها حفاظًا على 

مسعِة احلزب.

وقد  احلال  بطبيعِة  انتشرت  القضّية  ولكّن  داخليًّا  عوجِلت  وقد  احلزب  داخَل  حتّرش  حادثة  حدثت  األخرية  الفرتة  يف   "
استخِدمت للمناكفة واملزاودة بي األحزاب عندما حدثت قّصة مشاِبَة يف حزب آخر، هذا األمر يضّر فقط مَبن تتعّرض 
للّتحّرش من أّي حزب كان ألنّه جيربها على الّصمت لكي ال ُتستخَدم قضّيتها للمناكفة واإليذاء بسمعة احلزب، ومن هنا 

أرى ضرورة وضع نظام داخلّي للّتعامل مع هذه احلاالت يف الّتجّمع"



أّما يف اجلبهة الّدميقراطّية للّسالم واملساواة واحلزِب الّشيوعي فعلى صعيد االنتخاابت يف اهليئات، هناك عدة إمكانّيات تضمن 
وصول الّنساء للّتمثيل، حبيث اّن هناك ثالث قوائم لالنتخاب: القائمة العاّمة) مفتوحة للجميع رجااًل، نساًء وشبااًب( قائمة 
الّشباب) جليل الّشباب من نساء ورجال( وقائمة الّنساء املخّصَصة فقط للّنساء، ممّا يزيد من فرص وصول الّنساء ملواقع 

الّتمثيل وابلّصورة املنتَخبة وليس أّي امرأة.

ابإلضافة إىل هذا ُعقدت يف الّسنة األخرية أاّيم دراسّية لدراسة واقع الّنساء يف احلزب ، أسفرت عن تقدمي الّنساء يف الّلجنة 
املركزيّة للحزب بورقة عمل اّليت هي على قيد الّدراسة اآلن. إضافة إىل اقرتاح رفع نسبة متثيل الّنساء يف هيئات احلزب 
لـ ٪40. وجيدر ابلذّكر أنّه وحبسب تقرير "عهد املساواة" اخلامس 2013، وصلت نسبة متثيل الّنساء يف هيئاِت احلزب 
املختِلفة يف املؤمتر األخري إىل٪28  يف حي أّن الّدستور يضمن للّنساء نسبة ٪20 كحدٍّ أدىن من الّتمثيل يف كاّفِة هيئات 

احلزب.

ابلّنسبة للّتمثيل داخِل جلنة املتابَعة للجبهة هنالك ممثّلتان من أصل 6 يف الّسكراترية.

احملّلّية والبلداّيت ، توض اجلبهة االنتخاابت بشكل مباِشر وِمن ضمن قوائمها هناك دائًما نساء،  انتخاابِت اجملالِس  يف 
الّتمثيُل الّنسائّي ال يزال ال يرقى ابملستوى اّلذي يطمح إليه احلزب برغم الّتقّدم وارتفاع عدد املمّثالت.

،لذلك هناك حاجة  إليه  اّلذي يطمحون  املستوى  الّتمثيل دون  نسبة  تزال  أنّه ال  إىل  األربعة  استخلصِت األحزاب 
لتكثيف العمل يف هذا اجملال، والعمل يف الفروع مبستوى أقرب مَن اجلمهور.

" لدينا إميان راسخ يف اجلبهة أّن متثيل الّنساء جيب أن يكون أمشل ممّا هو عليه. وحنن نبحث دائًما عن متثيل أكرب بَي الّنساء. 
ال زلنا يف اجلبهة نشعر بتقصري ألنّه حّت اآلن ال يوجد عدد كاٍف مَن وجهة نظر اجلبهة أو حسب خطّتها املعّدة. حيث 
أنّه حسب نظران، الّشراكة جيب أن تكون منصفة وأتخذ بعي االعتبار ظروف الواقع  هلذا نعمل اآلن مع الّشباب وطالب 

اجلامعات لضمان متثيل أوسع."

" حنن يف العربّية للّتغيري أقّرينا الكوات ألنّنا رأينا أنّه بدون كوات لن يكون هناك تقّدم يف قضّية متثيل املرأة. %25 نساء يف كّل 
هيئات احلزب. نطمح  يف االنتخاابت القادمة لوجود امرأة يف الربملان يف األماكن الّثالث األوىل."

مَن األمور اهلاّمة لدينا يف الّتجّمع الوطيّن الّدميقراطّي هي تعديل الّدستور حبيث تقرَّر أن تكون نسبة الّنساء %25 من كّل 
اهليئات الّرمسّية للحزب، واليوم تضّم الّلجنة املركزيّة 11 امرأة من أصل 34 عضو واملكتب السياسّي 4 نساء من أصل 13.

يف موضوع تشغيل الّنساء ، اجلبهة الّدميقراطّية  للّسالم واملساواة واحلزب الّشيوعي ،احلزابن الوحيدان الّلذان يعمالن 
على هذا املوضوع حزبيًّا من خالل متثيله يف جلان العّمال وأيًضا من خالل خوضهم انتخاابِت اهلستدروت ونعمات بشكل 
مباشر. فقضااي العّمال والّتشغيل تُعترب العمود الفقري للعمل احلزيّب يف احلزب واجلبهة. ومن ضمن الّنضاالِت العّمالّية أيًضا 

الّدفاع عن حقوِق العامالت والعمل على تنظيم العّمال من أجِل الّدفاع عن حقوقهم.

أّما ابقي األحزاب فهذا العمل يكون يف قّبة الربملان. يُذكر أّن اجلبهة قد خاضت مؤخًَّرا انتخاابت اهلستدروت ونعمات وأيضا 
نقابة املعّلمي. وقد ضّمت قوائمها متثياًل نسائيًّا وأحرزت فوزًا مرموقًا يف العديد مَن الفروع: الّشمال ، الّناصرة و املثّلث 

اجلنويّب.



يف موضوع مناهضة العنف ضّد الّنساء، خطاابت احلزب والّنهج داخله : فقد أمجعِت األحزاُب األربعة على مناهضِة 
العنف ضّد الّنساء كنهج داخل احلزب وضمن خطاابته. فاألحزاب األربعة أصدرت فعاًل البياانت وقامت ابملظاهرات 
وشاركت با بكّل قضااي القتل على خلفّية "ما يسّمى بشرف العائلة"، ابإلضافة إىل هذا فلكّل حزب طرقه يف الّتعامل 
داخليًّا مَع املوضوع للعمل على اخلطاب املساوي احملرتم املناهض اّلذي يتحّدى الّنهج الذّكورّي العام ويعمل على تثقيف 

الكوادر.

الّتجّمع الوطيّن الّدميقراطّي ،يعمل على موضوع مناهضة العنف كجزء ال يتجّزأ من برانمج أتهيِل الكوادر. كما ويتّم احلديث 
اليوم عن أمّهّية وضع آلّية داخلّية للّتعامل مع موضوع الّتحّرشات اجلنسّية حلماية انشطاِت احلزب من تصرفات فردانّية ال 

متّثل احلزب ومبادئه.

"حنن حناول دوًما أن نغرّي وأن حيتوي خطاب احلزب بشكل واضح وكجزء ال يتجّزأ من خطابه العام قضااي املرأة. ممّا أّدى 
يف العام 2015 إليقاف احّتاد املرأة الّتقّدمّي، حبيث ال يكون العمل بقضااي الّنساء مقتصًرا على الّنساء وكبديل أتسيس 
جلنة العمل الّنسوّي يف احلزب اّليت تكون هيئة مشولّية للعمل الّنسوّي ينشط با نساء ورجال وشباب. جدير ابلذّكر أّن هذه 

الّلجنة حباجة لتفعيل بصورة أكرب.

موقف احلزب واضح جدًّا وبدون أتأتة بكّل ما يتعّلق بقضااي اإلساءة للمرأة، فُهم أّول َمن يصدر البياانت وِمن أّول َمن 
ينزل للّساحات ويتظاهر على قضااي القتل والعنف واستغالل الّنساء. وهذا ما يرتجم القول والبيان إىل خطوات عملّية يف 

امليدان."

الّدراسّية اّليت يقوم با احلزب يطرح  أيًضا ومن خالل األاّيم  الّشيوعي  الّدميقراطّية للّسالم واملساواة واحلزب  ويف اجلبهة 
بشكل متواصل موضوع املساواة اجلندريّة ، كذلك يف العمل مع اهليئات الّطالبّية يف اجلامعات. كذلك رفع احلزب شعار 
" ال شرف يف جرائم الّشرف" وحياول أن يؤثّر على اخلطاب العام. أيًضا يف اجلبهة وانعكاًسا لقانون أماكن العمل، اقرتحوا 
وضع مسؤولة عِن الّتحّرشات واالعتداءات اجلنسّية ويدرسون املوضوع اآلن بشكل جدّي. ابإلضافة لذلك، هنالك اقرتاح 

لتخصيص ملكات حزبّية تكّثف العمل على موضوع متثيل قضااي الّنساء حزبيًّا يف كوادر وهيئات احلزب.

"مجاهريايًّ حنن ملتزمون لقضااي الّنساء ومناهضة العنف ضّدهّن. أنخذ على عاتقنا وضع هذه األجندة على طاولة العمل. 
ابدران وال زلنا نبادر ابلبياانت واملظاهرات ملناهضة العنف ضّد الّنساء.  رفعنا شعار" ال شرف ملَن يقتل ابسم الّشرف". هذا 
الّشعار فرضناه فرًضا على طاولة املتابـََعة. يُطرح يف االجتماعات.  مل نغرّي الفكرلدى بعض األحزاب مثل احلركات اإلسالمّية 

ولكن استطعنا أن  نؤثّر مبراحل العمل املشتـََرك."

"فيما يتعّلق بوضوح اخلطاب، الواقع  مرّكب، وعلينا كحزب وجبهة أن حنمل مواقًفا واضحًة ومرجعّيًة أوضح، من خالل 
مبادئنا وليس من خالل الواقع. مَن املهّم أن تناقش األمور كّل األمور وأن يكون اخلطاب أوضح ورايدايًّ بصورة أكرب رغم 

الّتعقيد."

يف احلركة العربّية للّتغيري، يعتربون املوضوع شخصيًّا حيث أهَنم أبنفسهم قد خسروا ثالث انشطات مَن احلزب يف جرائم ضّد 
الّنساء. فهم يتوجهون كحزب ملواساة العائالِت الّثكلى ودعمهم ومن مثّ متابَعة القضااي أمام الّشرطة للكشف عِن اجلناة.



"يف احلركة العربّية للّتغيري فقدان عّدة ضحااي من انشطات احلزب ضحااي هلذا العنف: الّسّيدة نرمي املغريب وابنتها سندس 
وانرميان مشروخ مَن الّلد ايًضا، شاركنا يف اجلنازات واجتمعنا مع عائالت الضحااي وأيًضا اتبعنا مقابل جهاز الشرطة تقّدم 
الّتحقيق يف هذه امللفات عينًيا . واضح لألسف الّشديد وجود أيٍد خفّية تلعب يف املوضوع وتقاعس كبري من ِقبل الّشرطة 
يف عالج املوضوع ) فّخار يكّسر بعضه( فاملسألة هي مشاكل ما بي العرب مع بعضهم البعض ولذلك ال تعري األمر 

اهتماًما او أولويّة."

فيما يتعّلق ابخلطاِب احلزيّب، رغم التفاوت واالعتباراِت احلزبّية واالئتالفّيِة حت من قبل ممثالت احلزب فمنهن 
أيًضا َمن اعترب األمر أمًرا حمّليًّا وال ميكن الّتدّخل بل ابلعكس علينا احرتام رغبات الفروع ، وأخرايت اعتقدَن أنّه مَن املهّم 
وضع خطوط محراء يف هذا اجملال وال تقبل اختيارات الفروع بكّل ما فيها، َمن ينتهك حقوق الّنساء ال يستحّق أن ميثّلها، 
وممثِّالت أخرايت حتدثن عن سريورة وتكثيف العمل داخل الفروع وخصوًصا دعم الّنساء وتثقيف الكوادر الّشابّة . وابلّرغم 

من ذلك، األحزاب األربعة جزمت بكْون خطابا واضًحا وصرحًيا فيما يتعّلق بقضااي املرأة وحّقها يف املساواة. 
يف بعض األحيان وبعض املناطق يكون الواقع معّقًدا وحيتاج لسريورة إلجياد صيغة واضحة تتالءم مع مبادئ احلزب.       

العمل اجلماهريي:

العنف ضّد  ومناهضة  الّنساء  متثيل  رئيسّيان:  وتشابك حموران  ،اختلط  األربعة  األحزاب  لدى  اجلماهريّي  الّصعيد  على 
الّنساء ، حيث أّن نشاط الكوادر من أجل متثيل الّنساء يف مجيع براجمه ومنّصاته اجلماهرييّة كان أحد أهّم احملاور اّليت أّكد 
عليها الّنشطاء من خالل الّتأكيد دوًما على أمّهّية وجود نساء يف املنّصات العاّمة واملهرجاانت اخلطابّية أبنواعها الوطنّية أِو 

املظاهرات املخصّصة لقضااي الّنساء كالعنف ضّد الّنساء. 

يف العربّية للّتغيري وكنا قد قابلناهم يف مهرجان حطي إلحياء ذكرى الّنكبة قالت ممثِّلة من ممثلي احلزب، "إّن أكرب شاهد على 
وجود احلضور الّنسائّي مجاهريايًّ هو هذا املهرجان أكثر من %50 مَن احلضور هّن مَن الّنساء وحّت على منّصة اخلطاب 

تكون املتحدِّاثت بنسبة %30 ، أيًضا"

يف اجلبهة واحلزب الّشيوعّي : " مجاهريايًّ هناك كثري مَن ا ألمور جرت إن كان على مستوى الّشبيبة الّشيوعّية اليوم نرى 
سكرتريات فروع شبيبة، ايفة الّناصرة ،عرابة... هناك أثر للخطاب واحلديث املساوي. وجود عايدة ونبيلة مبثابة عمل تعبئة 
للخطاب كما وأعطى كثريا مَن الطّاقات، وضوح اخلطاب  عن املساواة اجلندرية ووصوهلن اىل أماكن مرموقة يف االنتخاابت 
داخل أطر احلزب ومن مث تنافسهن ابألنتخاابت العامة أعطى حافز مشجع ) أعطى نفس(. ونوع من الفخر، بوصوهلّن. 

٢٥٪ من مندوبي الفروع جمللس اجلبهة األخري من  التمثيل النسائّي ويف بعض فروع كانت النسبة أعلى .

" الّتجّمع الوطيّن الّدميقراطّي ،يف نظران  قد حفز األحزاب األخرى واألطر الّسياسّية يف كّل ما يتعّلق ابلّتمثيل الّسياسّي، 
وذلك بعّدة طرق من أمّهها الكوات. برغم الّنقاش القائم مبا يتعّلق ابلكوات، فمن خالهلا املرأة  تنافس املرأة. ولكن ما توّصلنا 
إليه أنّه يف هيئات احلزب  مل يكونوا يف حاجة للكوات فقد مّت انتخاب الّنساء بقناعة أعضاء احلزب بضرورة وجودهّن. وهذا 
بسبب طريقة العمل املستمر مع شبيبة احلزب حبيث أن موضوع املساواة اجلندريّة  وأدوار الّنساء هو جزء ال يتجّزأ من 

أتهيل شبيبة احلزب اّلذي انعكس من خالل تصويتهم يف املؤمتر األخري".



شّددِت األحزاب  أبّن أتكيدها على هذا يكون ابلعمل املشرتَك بي األحزاب، وبدأ يؤثّر ويفرض واقًعا حّت على األحزاب 
األخرى األقّل تقّدًما. ال تزال هناك انتقادات أبّن أصواِت الّنساء ال تزال ال ُتسمع يف القضااي العاّمة اّليت هتّمنا كقضااي 

األرض والبناء، حبيث أّن املتضّرر األكرب يف مثل هذه القضااي هو الّنساء.

"وصول الّنساء جبدارة ، رفع سقف الّتوّقعات وإعطاء الّشباب والّنساء دافعّية  لالستمرار. هناك قضااي مهّمة تؤثّر على 
الّنساء مثل قضااي البناء وهدم البيوت. مهم أن خنلق حّيز للّشباب والّنساء بشكل منّظم ومنهجي."

أّكدِت الّناشطاُت احلزبّيات أهّنّن يرْين قصورًا يف متثيِل الّنساء يف فروع القرى واملناطق الّنائية اّلذي يعود إىل مرجعّية جمتمعّية 
سائدة، وأّكدَن مجيًعا أّن دْور احلزب أيًضا العمُل على تغيري هذه األفكار كذلك الّتخطيط للعمل املستقبلّي على تدعيم 

العمل ميدانيًّا واستقطاب أعداد أكرب مَن الّنساء يف كوادر األحزاب.

يف قضااي الّتشغيل والعمل الّنقايّب، تبقى اجلبهة الّدميقراطّية للّسالم واملساواة واحلزب الّشيوعي اإلطار احلزيّب الوحيد- اّلذي 
قابلناه- اّلذي يعمل بشكل مباشر يف جلان ونقاابت العّمال يف الّدفاع وقيادة نضاالت عمالّية، كما حدث يف الّطرية حيث 
مّت إلغاء خطّة اإلشفاء اّليت أقّرهتا البلدية الّسابقة واّليت أضّرت مبوظّفي البلديّة بعد سريورة نضال للجنة العمالية قادهتا اجلبهة، 
ويذكر أيًضا قضية 140 مساعدة رايض األطفال يف الطّيبة الّلوايت عملَن ابملقاولة ومّت حتويلهّن بعد نضال متواصل لعامالت 

يف البلديّة واحلفاظ على حقوقهّن الّنقابّية.

خبصوص الّتعاون ما بي مجعّية "نساء ضّد العنف" واألحزاب:
أعربت كّل مَن اجلبهة والعربّية أهنما برملانيًّا يعتمدان على املعطيات واألحباِث امليدانّية اّليت تزودمها با مجعّية "نساء ضّد 
العنف" وأيًضا يدعمان با قضاايمها ونشاطهما الربملاينّ واجلماهريّي كذلك ابالستفادة مَن الّتدريبات املهنّية اّليت ُقّدمت 

ملنتَخبات اجلمهور يف الّسلطات احملّلّية ومبوضوع القيادة لكوادر الّشباب يف اجلبهة.

أّما يف الّتجّمع،  فالّناشطات أعربَن عن أمّهّية قيادة "نساء ضّد العنف" إلطار نسائّي يضّم الّناشطات احلزبّيات للّتضامن 
ولتنسيق العمل بينهم.

كان هنالك توقع مَن الّتجّمع أن تدعم اجلمعّيات الّنسويّة وخاّصة "نساء ضّد العنف" الّنائب حني زعيب يف موجة الّتحريض 
املظاهرات، خاّصة يف  للّتحّرش اجلنسّي يف  يتعّرضَن  الّلوايت  الّناشطات حزبيًّا  الفتيات  اّليت كانت موّجهة ضّدها ، ودعم 

مظاهرات "برافر لن مير" حبيث تكون احلاجة أيًضا لدعمهَن نفسيًّا وعدم االكتفاء ابلبياانت الّصحفّية.

اجلمعّية بدورها أعربت عن استعدادها 
للّتدّخل يف حال كان أّي توّجه من أّي جهة



يبقى الّسؤال إىل أين :
يف احلركة العربّية للّتغيري:

 متفائلون من أتسيس اجمللِس الّنسائّي، مع اجمللِس الّنسائّي وجملس احلزب العام ستطرح فعاليات لتمكِي الّنساء يف أكثر 
من إطار حزيّب لتتمّكن من أن تكون الّنساء  فاعلة ومؤثّرة بصورة أكرب يف أكثر من جمال ) اجتماعيًّا ، سياسيًّا واقتصادايًّ 

يف اخلطاب( وكشفها على مصادر ميكنها  أن تعطي معطيات تساهم يف رسم الّسياسات مثل مجعّية "نساء ضّد العنف".
"يف العربّية للّتغيري األرض خصبة ملشاركة الّنساء، حّت أن الّنساء عند تغّيبها عن االجتماعات تساءل وحتاسب فمن املهم 
أن تكون. يف اجتماعات الّلجنة املركزيّة تتواجد كّل الّنساء، عضوات اجمللس الّنسائّي ) 12 من بي 32 ( تقريًبا الثّلث 
نساء ، أان أفّضل أن تزيد الّنسبة أكثر. حنن نطمح كنساء يف احلزب أن تكون انئب مَن العربّية يف الربملان يف الّدورة القادمة 

حيث أن الّنساء متثل القضااي بصورة أفضل."

اقتصاديّة  حتلنه   هناك  ستكون  خالله  ،من  الّنسويّة  القضااي  عِن  معلومات  مركز  بناء  أيًضا  املستقبلَية  األهداف  من   
واجتماعّية إحصائّية تتعّلق ابلّنساء. وهكذا ننكشف على نقاط ضعف لرتكيز العمل عليها.

يف اجلبهة الّدميقراطّية للّسالم واملساواة واحلزب الشيوعي:
  •رغم اإلجنازاِت اهلاّمة، إال أهّنم ال يزالون يشعرون ابلّتقصري فيما يتعّلق بتمثيِل الّنساء،

" لدينا إميان راسخ يف اجلبهة أّن متثيل الّنساء جيب أن يكون أمشل ممّا هو عليه. وحنن نبحث دائًما عن متثيل أكرب بي الّنساء. 
ال زلنا يف اجلبهة نشعر بتقصري ألنّه حّت اآلن ال يوجد عدد كاٍف من الّنساء  لوجهة نظر اجلبهة أو خلطّتها. حسب نظران 
الّشراكة جيب أن تكون منصفة وأنخذ بعي االعتبار ظروف الواقع هلذا نعمل اآلن مع الّشباب وطالب اجلامعات لضمان 

متثيل أوسع"

 ويعّدون للخطوات الّتالية:
  •الّتحّرك مجاهريايًّ ،خصوًصا داخَل الفروع ، خاّصة تلك اّليت فيها مشاكل ونسب الّتمثيل فيها منخفَضة، للعمل على 

التَّغيري يف الفروع اّلذي سيصب يف العمل املركزي ويف تلك احلالة سيأيت الّتغيري طبيعيًّا.
  •العمل على تصيِص ملكات داخَل احلزب واجلبهة لتكثيف العمل يف موضوع متثيل الّنساء يف هيئات احلزب.

  •توسيع مفهوِم الّتمثيل يف أجندِة احلزب يف كّل اجملاالت.
"اليوم حنن مطالبون بتوسيع رؤيتنا ملفهوم الّتمثيل، ابلّتطّرق للّتمثيل يف جلان األولياء أيًضا، جلان العمل واجملتمع املدينّ وننقل 
فكرة الّتمثيل الّنسائي لكّل األطر.  ال نزال يف جمتمعنا ال حنضر مناذج القيادة اجملتمعّية للوعي من خالل صور ونصوص 

الكتب املدرسّية على سبيل املثال نرى صور البطولة تعطى دوًما للّرجال. "
أتسيس " منتدى " داعم للّتضامن  بي   الَناشطات  يف احلزب لدعم  مشاركتهّن الّسياسّية.

ويف الّتجّمع الوطيّن الّدميقراطي:
الّدعوة إىل حوار أوسع مع اجملتمع املدينّ وتوظيف خرباته لتظافر القوى والّتشبيك املهيّن.

العمل على تفعيل ورفع متثيِل الّنساء يف الّلجان الّشعبّية:
" الّلجان الّشعبّية هي اجلزء املهمل واملنسي من العمل امليداين اّلذي بال شك يقود الّتحرّكات والّسياسات داخل بلداتنا 
العربّية، ومع هذا ال نرى وال أبي بلدة متثياًل نسائيًّا مبستوى الئق. هدفنا القادم تعزيز وجود الّنساء يف الّلجان الّشعبّية، 

فالّنساء هّن األكثر أتثريًا يف قضااي البلد؟"



ضرورة إقامة إطار، وهنا الّدعوة موجَّهة جلمعّية "نساء ضّد العنف" لقيادة مثل هكذا إطار، للّناشطاِت الّسياسّيات يكون 
أشبه مبساحة للحوار والّتضامن، خصوًصا أّن الّناشطاِت الّسياسّيات تعانَي املالحَقة الّسياسّية وقضااي أخرى تّص الّنساء.

دعوة اجلمعّيات الّنسويّة إىل دعِم الّناشطاِت الّسياسّيات من كّل األحزاب خصوًصا يف اهلجماِت اّليت تتعّرضَن هلا.

بعض األسئلة ... تفّكر واستخالص يف حوارات األحزاب..
سأبدأ ابألمور مدعاة التفاؤل فيما يتعّلق بذه احلوارات، أّوهلا، الّنضال املشرتَك من خالل القائمة املشرتَكة:

إّن أحد أهّم اإلجنازات اّليت ال ميكن إنكارها وجود القائمة املشرتَكة اّليت وّحدِت العمل الربملاينّ وأثّرت على األجندة العاّمة 
املطروحة على قائمِة األحزاب العربّية. وفعاًل رفعت متثيَل الّنساء برملانيًّا وحزبيًّا بسبب الّتنافس على متثيل أكرب شرحية مَن 
اجلمهور ، يف كّل حزب قابلناه - ومن املهّم أن نذكر أنّنا قابلنا فقط 4 من أصل 9 أحزاب وّقعت على "عهد املساواة" منها 
ال تزال فاعلة يف اجملتمع العريّب-  )فمنها ما قد جتّمد عمله مؤّخًرا والبعض مل يستجب لدعوة احلوار هذه( واألحزاب األربعة 
اّليت قابلناها ممثّلة يف القائمة املشرتَكة، أّكدت هذه األحزاب على إميان وقناعة كاملة بتمثيِل الّنساء يف مجيع هيئات احلزب 

. بنسب متفاوتة ما بي -٪25 30 % األمر املوّثق أيًضا دستورايًّ

مَن اإلجنازات األخرى اّليت أصّر عليها املمثّلون يف القائمة املشرتَكة هو حصوهلم على جلنة مكانة املرأة  واّليت ترأسها الّنائب 
عايدة توما، األمر اّلذي ساهم يف طرح قضااي الّنساء على نطاق أوسع. إمجااًل هذا يساهم أيًضا إبحضار منوذج نسائّي قيادّي 

ملتزم وذي بوصلة واضحة فيما يتعّلق بقضااي الّنساء عموًما واملرأة الفلسطينّية خصوًصا.

وجود توافق بَي انشطاِت األحزاب بضرورة إقامة هيئة أو تفعيل إطار "منّصيت" القائم يف "نساء ضّد العنف" لطرح قضااي 
الّناشطات احلزبّيات/ الّسياسّيات والّتنسيق فيما بينهّن.

الحظنا  أيًضا اختالفًا  يف فهم مالحظة جلنة املتابَعة العليا مَن العام 2015 خبصوص رفع متثيِل الّنساء، حيث الحظنا يف 
مقابالتنا أّن كّل حزب يتعامل معها مبفهومة . ومن هنا نرى أّن من مسؤولّية جلنِة املتابَعة العمل على توضيح هذه املالحظة 

خبصوِص الّتمثيل والعمل على تنفيذها فورًا.

كذلك كان أتكيد ما بي االحزاب اّليت قابلناها على أمّهّيِة العمِل املدينّ والّتشبيك مع منّظمات اجملتمِع املدينّ لبناء خطط 
عمل متكاِملة خلدمة اجملتمع ومجهور الّنساء. وهذه فرصة للمجتمِع املدينّ لتقدمي املشورة والّتقارير والّتشبيك فيما بينهم.

وابلّرغم من هذه اإلجيابّيات، ال تزال هناك بعض األسئلة العالقة  تتطّلب تظافر القوى والعمل املشرتَك للّنهوض بواقع املرأة:
1- أين األحزاب األخرى اّليت وّقعت، وما هو دورها يف الّتغيري؟ هل هذا اإلجناز ) على صعيد األحزاب اّليت قابلناها( كاٍف 

للّنهوض والّلحق ابلرّكب فيما يتعّلق بتمثيِل الّنساء وقضاايهّن؟ 
يف احلق يف الّتشغيل: هل وتريُة العمل على تذليِل املعيقات العديدة أمام الّنساء يف جماِل الّتشغيل كافية وكفيلة حلّل مشكلِة 

البطالة لدى الّنساء؟



 
ال تزال العديد من مدننا وقراان تفتقر لبىن حتتّية أولّية متّكن الّنساء مَن اخلروج  إىل العمل كأطر أطفال  ومواصالت عامة ، 

إانرة يف الّشوارع ، ومناطق صناعّية وجتاريّة قريبة من أماكن عملهّن !

يف مناهضة العنف ضد النساء، ال تزال ملفات قتل الّنساء مكّدَسة لدى حتقيقات الّشرطة دون الّتوّصل إىل الفاعل ويف 
الفرتة األخرية حّت جثث الضحااي؟

ويف ملف متثيل الّنساء يف مواقع صنع القرار ، نسبة متثيل الّنساء يف السُّلطات واهليئات احملّلّية مل يصل حّت اآلن إىل 3 % 
؟ ويف الربملان فقط ممثّلتان من أصل 13 عضًوا يف القائمة املشرتَكة؟

2-هل ستتغّلُب الّنساء فيما بينها على حتّدي االنتماء احلزيّب واملناكفات احلزبّية  واخلطاابت املساومة على مصاحل الّنساء 
مقابل مجع األصوات ، يف االئتالفات وتشكيل القوائم؟

، برملانيًّا وحزبيًّا( وخطااًب أوضح فيما يتعّلق جبرائم قتِل الّنساء ، خطاب أوضح يف  3- هل سنرى خطواٍت عملّية )مجاهريايًّ
كاّفة األطر لدعِم الّنساء للوصول ملواقع صنِع القرار املختِلفة ) جمالس حمّلّية، جلان شعبّية، جلنة املتابَعة، جلان أولياء أمور 

الّطاّلب، الّنقاابت، جلان العّمال وغريها مبنحى تغيرِي الفكر الّسائد جتاه متثيِل املرأة ؟

ابلّنسبة للمرأة إن أمّهّية مشاركتها الّسياسّية أتخذ طابًعا خاصًّا نظًرا خلصوصّية قضّية املرأة اّليت هي قضّية إلغاء مجيع أشكال 
الّتمييز القائمة ضّدها يف اجملتمع من أجل حتقيق املساواة وتكافؤ الفرص بينها وبي الّرجل . لذلك فإّن أمّهّية مشاركتها 

الّسياسّية هلا أبعاد أخرى:

  •فهي اّليت ترج املرأة من احلّيز اخلاص واملتمثِّل ابألسرة وتشركها يف احلّيز العام ، وتكسر منظومة العادات والّتقاليد وسطوة 
اجملتمع الذّكورّي، وتغرّي مفاهيم معّينة ابلية مبنّية على أفكار منطّية سائدة ال تقّدم وال تؤّخر وتبقي قسًما كبريًا وطاقات أكرب 

داخل اجملتمع خاملة.

  •هي اّليت تدفع بقضّية املرأة إىل أن تصبح قضّية اجتماعّية عاّمة وليست قضّية على هامش قضااي اجملتمع تعىن با املرأة 
فقط ، فقد ذكرت ممثِّالت وممثلي األحزاب مرارًا وتكرارًا أّن ال أحد يستطيع متثيل قضااي الّنساء مثل الّنساء وخصوًصا َمن 

ميلكن خطااًب واضًحا وتوّجًها مدروًسا.

  •إّن مشاركة املرأة يف صنع القرارات على مجيع املستوايت متّكن الّنساء مَن احلصول على احلقوق وممارستها واملسامهة يف 
إدارة وتوجيه اجملتمع، قضااي الّنساء الفلسطينّيات كثرية وهاّمة، من قضااي األرض واملسكن ،الرّتبية والّتعليم والعمل ووجود 
الّنساء يف دائرة متييز مضاَعف كوهنّن يف دولة تعرِّف نفسها ابلّدولة اليهوديّة ومتّيز ضّد مواطنيها الفلسطينّيي، وكوهنّن أيًضا 
ينتمي إىل جمتمع حيمل فكر ذكورّي، تواجدهّن يف مواقع صنع القرار سيساعد بصورة كبرية على صياغة القضااي يف إطار 

سياسّي يندرج ضمن األولويّة الوطنّية .



  •إّن أمّهّية مشاركة املرأة الّسياسّية يف املستوايت املختِلفة تدم فكرة املساواة ليس بي اجلنسْي فقط بل بي مجيع املواطني، 
ومفهوم املساواة بي اجلنسْي هو جتسيد للمساواة بي املواطني مجيًعا، وتطبيق حقيقي ملفهوم املشارَكة اّلذي يعترَب األساس 
للممارسة الّدميقراطّية. إن وجود املرأة يف موقع صنع القرار خيدم اجملتمع يف كاّفة قضاايه وجوانبه، وهنا أييت دور األحزاب 
لتكثيف اجلهود مع مجيع األطر املدنّية واإلعالمّية للمسامهة بتغيري اخلطاب والّتحّدث عن خطاب مساٍو ينهض ابجملتمع 

الفلسطييّن يف الّداخل ويستثمر كل طاقاته من رجال ونساء رغم التحداّيت واملعيقات املوجودة .

  •وأخريًا، إّن مشاركة املرأة يف احلياة الّسياسّية على قدم املساواة مع الرجل تشّكل إحدى آليات الّتغيري الّدميقراطّي يف 
اجملتمع اّليت تساهم يف إعادة تركيب بنية هذا اجملتمع ونظامه الّسياسي استناًدا إىل مصاحل وحاجات املواطني الفعلّية، وهنا 
نستطيع أن نتحّدى الّتيار الفرداينّ الّسائد ضمن نظام الّدولة النيو ليربال لنعمل من خالل نسق مجاعي دميقراطي جيد الفرد 

دورًا فعااًل خالله  يصب يف املصلحة العاّمة.
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