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)*(  طالبة دراسات عليا في العلوم االجتماعية- جامعة بئر السبع 

وناشطة نسوّية

 هّمت زعبي )*(

المنظمات النسائية والنسوية 

في الداخل الفلسطيني

أثار موض���وع ازدياد عدد اجلمعّي���ات األهلّية غير احلكومّية 

عامة والنس���وية والنسائية منها خاصة، الكثير من األسئلة، وفتح 

نقاًش���ا حول أهّمّية تطّورها وتزاُيد أعدادها. اآلن، بعد مرور أكثر 

من 30 عاًما على هذه الظاهرة، وعلى الرغم من النقاش املستمّر 

حول َدونْرها كوكيلة تغيير وتأثير سياس���ّي واقتصادي واجتماعّي، 

والنقاش حول تأثير القوى العاملّية على استقاللّيتها وقدرتها على 

مواجهة ظروف القمع السياسّي واالقتصادّي العاملّي، ال ميكننا أن 

نتجاهل احلّيز الواس���ع الذي تشغله هذه املؤّسسات في املجتمع 

الفلسطينّي وتأثيرها على اخلطاب االجتماعي العام. 

تعمل مؤّسسات العمل األهلّي النسائية والنسوية الفلسطينّية، 

كما املجتمع الفلس���طينّي عاّمة ومؤسس���ات العمل األهلي عامة، 

بة. فم���ن ناحية، تعمل هذه  في ظروف اجتماعّية وسياس���ّية مركَّ

الت سياسّية عاملّية  املؤّسسات في ظّل ظروف سياسّية محلّية وتدخُّ

إقليمّي���ة. ومن ناحية أخرى، حتاول هذه املؤّسس���ات العمل على 

تغيير اجتماعّي في مجتمع يتمّيز بكونه تقليدّيًا محافًظا حتتكم فيه 

العالقات االجتماعّية إلى نظام أبوّي وحمائلّي. مقابل هذه الظروف 

التي تؤّثر على ش���روط عمل هذا القطاع، وكذلك على رؤيته لَدونِْره 

وَأِجننْداته الفكرّية والعملّية، وتساهم في حتديد أولوّيات عمله للتغيير 

االجتماعّي، مقابل كّل هذا، يحاول هذا القطاع، بتفاوٍت معنّي، أن 

يطّور آلّيات ملواجهة هذه الظروف وحتّديها. 

حتاول هذه املقالة، تعّقب نش���أة وتطور اجلمعيات النس���ائية 

والنسوية في الداخل الفلسطيني مستعرضة سريعا نشأتها تاريخيا 
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قبل النكبة ومستعرضة تطور هذا القطاع بعد قيام إسرائيل. تتناول 

املقال���ة محاور مركزية في تطور عم���ل هذا القطاع  وتتوقف عند 

تأثير السياقات السياسّية االجتماعية واالقتصادية على خصوصية 

تطوره الفكري وبالتالي أش���كال تنظيمه وآليات عمله. كما تتناول 

املقالة إجنازات هذا القطاع ودوره املهم في املجتمع الفلس���طيني 

وتق���ف في نهاي���ة املقال عند بعض التوترات التي يش���هدها هذا 

القطاع والتي قد حتد من قدرته على التأثير. 

نشوء الجمعيات النسائية قبل النكبة

ُتشّكل الظروف السياسّية واالجتماعية أحد العوامل املركزية 

التي تُؤثر على تطور املجتمعات، وتساهم في تصميم اجتاهات 

حراكات قطاعات مختلفة داخلها. وقد تأثرت بالد الشام بنتائج 

احلرب العاملية األولى وانهيار اإلمبراطورية العثمانية ووقوع البالد 

العربية حتت االستعمار األجنبي. وكان لهذه التحوالت تأثير على 

أوضاع النساء وبالتالي حراكها وتنظيمها، متاما كما تأثرت باقي 

جوانب احلياة ملجمل املجتمعات العربّية. 

شّكلت بداية القرن العشرين مرحلة مفصلّية في حياة املجتمع 

الفلسطيني، ففي حني قسّمت األقطار العربية إلى كيانات جديدة 

كان  وبريطانّية،  فرنسّية  بأخرى  العثمانية  السيطرة  واستبدلت 

إلعالن وعد بلفور تبعات خاصة على املجتمع الفلسطيني األمر الذي 

أدى باملجتمع خللق وسائل عمل جديدة ملواجهة الوضع اجلديد. وقد 

شّكلت اجلمعيات املدنّية املظهر، وسياسّية اجلوهر؛ وهي اجلمعيات 

الفلسطينّية،  املدن  معظم  في  أقيمت  التي  اإلسالمّية واملسيحّية 

إحدى وسائل مقاومة التحديات السياسية واالجتماعية التي نشأت 

في حينه. وعلى الرغم من ضعف هذه املؤسسات وهشاشتها، فقد 

شّكلت النواة والقاعدة األولى جلمعيات املجتمع املدني التي تطورت 

الحقا في املجتمع الفلسطيني )الشيخ علي، ناصر 2010(. 

كانت اجلمعيات اخليرية أول أشكال التنظيمات األهلية التي 

القرن  سبعينيات  من  بدايتها  امتدت  والتي  فلسطني  في  قامت 

التاسع عشر حتى بداية القرن العشرين )زيدان وغامن، 2000(. وال 

النسائّية  األهلية  املؤسسات  أو  اجلمعيات  نشأة وتطور  تختلف 

اجلمعيات  ونشأة  تطور  سيرورة  عن  حينه،  في  تشّكلت  التي 

األهلية ومؤسسات املجتمع الفلسطيني عامة.1 ففي نهاية القرن 

التاسع عشر بدأت نشأة املؤسسات األهلية النسائية وشكلّت نساء 

الطبقتني الوسطى والغنّية نواة تلك اجلمعيات. 

يشير التوثيق إلى أن أول جمعية نسائية كانت العام 1904 

حني تأسست جمعية النساء االرثوذكسيات، وفي العام 1906 أقيم 

فرع آخر لها في القدس )ابو العسل، 2006(. ومع نهاية عشرينيات 

القرن العشرين كانت املدن الفلسطينية جميعها والعديد من القرى 

قد أنشئت فيها اجلمعيات أو فروع لها )نويهض- احلوت، 2001(.

كانت سياسة بريطانيا املشجعة لتوطني اليهود في فلسطني 

هي التي أشعلت شرارة احلركة الوطنية والتي من رحمها ولدت 

احلركة النسائية في فلسطني، فارتبط العمل النسائي الفلسطيني 

منذ بدايته، أيضا بالعمل السياسي والقضية القومية/ الوطنية 

)جاد، 1995(. وفي العام 1919 تأسس »احتاد السيدات العربيات 

في فلسطني« االحتاد العربي في حيفا، ومن ثم في يافا ونابلس، 

وجمعية السيدات العربيات التي تأسست في القدس العام 1928. 

الفلسطينية مؤمترها  النسائية  احلركة  عقدت  العام 1929  وفي 

بادرت  العربيات« وقد  للسيدات  التنفيذية  »اللجنة  األول واقامت 

هذه اللجنة، إلى مقابلة املندوب السامي. شّكل هذا املؤمتر »أول 

إطار سياسي نقابي جامع للحركة النسائية الفلسطينية«، وحمل 

جزءا من قرارات املؤمتر قرارا بخصوص مقاطعة املتاجر اليهودية 

تامة، وقرارات بشأن تشكيل جمعيات في كل من عكا  مقاطعة 

الناصرة وحيفا ورام الله وطولكرم وصفد، وكانت هذه التنظيمات 

لت بداية القرن العشرين مرحلة مفصلّية في حياة المجتمع الفلسطيني، 
ّ

شك

السيطرة  واستبدلت  جديدة  كيانات  إلــى  العربية  األقــطــار  قسّمت  حين  ففي 

على  خاصة  تبعات  بلفور  وعد  إلعالن  كان  وبريطانّية،  فرنسّية  بأخرى  العثمانية 

المجتمع الفلسطيني األمر الذي أدى بالمجتمع لخلق وسائل عمل جديدة لمواجهة 

الجوهر؛ وهي  المظهر، وسياسّية  المدنّية  الجمعيات  لت 
ّ

الجديد. وقد شك الوضع 

الفلسطينّية،  المدن  معظم  في  أقيمت  التي  والمسيحّية  اإلسالمّية  الجمعيات 

إحدى وسائل مقاومة التحديات السياسية واالجتماعية التي نشأت في حينه.
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هي من األوائل التي حملت أجندات ونشاطات سياسية مباشرة 

)عبده، 2008(. 

العمل  على  التركيز  في  الفترة  تلك  في  متّيز عمل اجلمعيات 

الوطني/ قومي، وبعمل خيري يعود إلى أن جميع عضواتها انتمني 

إلى الطبقات العليا احلضرية، ما أثر على طبيعة عملها وأنشطتها 

التي متيّزت بكونها في معظمها خيرية )جاد، 1995(. 

الجمعيات النســائية في فلســطين مباشــرة 

بعد النكبة

السياق  تبعاتها  بجميع  إسرائيل  دولة  وقيام  النكبة  كانت 

النسوية،  النسائية، والحقا  املؤسسات  فيه  وعملت  نشأت  الذي 

عموما.  للمجتمع  األهلية  املؤسسات  كباقي  فلسطني؛ متاما  في 

فتشهد األدبيات، التي تعقّبت تنظيمات النساء الفلسطينيات بعد 

النكبة، على أنه منذ قيام دولة إسرائيل وحتى انتهاء فترة احلكم 

العسكري في كانون األول 1966 تأسست جمعية نسائية واحدة 

فقط؛ جمعية النهضة النسائية - حركة النساء الدميقراطيات. 

ويعود هذا باألساس بسبب احلكم العسكري الذي فرض على 

الفلسطينيني في إسرائيل مباشرة بعد النكبة في 5/19/ 1948. 

وكان احلكم العسكري اإلطار اإلداري إلدارة شؤون الفلسطينيني 

بعد قيام دولة إسرائيل، واستعملت خالله أنظمة الطوارئ. وبواسطة 

أنظمة احلكم العسكري االدارية، منع الفلسطينيون والفلسطينيات 

من أبسط احلقوق املدنية كاحلق في التنقل والتنظيم السياسي أو 

اجلماهيري  وُقيّدت حرية التعبير عن الرأي، وكانت هذه التقييدات 

سببا مركزيا في عدم تنظم الفلسطينيني/ات في تنظيمات سياسية 

واجتماعّية.  

أقيم تنظيم النهضة النسائية في الناصرة العام 1948، وكما 

كان قبل النكبة، انعكست األوضاع السياسية واالجتماعّية على 

الوطني  الهم  عاتقه  على  فحمل  التنظيم وبرنامجه،  هذا  أهداف 

العام وخرجت النساء للتظاهر حتت شعار »خبز وعمل« و »إطالق 

سراح املعتقلني والسجناء« ومن أجل »إعادة الالجئني ولم الشمل« 

وفي الوقت ذاته، نظم دورات للتعليم ومحو األمّية ومساعدة النساء 

لتوفير أماكن عمل )عبده، 2008(. وبقي التنظيم عربيا إلى حني 

احتد العام 1951 مع »منظمة النساء التقدميات« التابعة للحزب 

يهوديات، وشكل  نساء  عضويتها  في  تضم  وكانت  الشيوعي،2 

االندماج تنظيما باسم »حركة النساء الدميقراطيات« )أبو العسل، 

 .)2006

لم يتوقف عمل جمعّية النساء الدميقراطيات منذ ذلك احلني، 

وتوسعت مع الوقت وأصبح لها ما يقارب 63 فرعا وحتمل في 

أهدافها جتنيد النساء من أجل احلقوق العادلة للشعب العربي 

الفلسطيني وحتقيق السالم العادل وإقامة الدولة الفلسطينية إلى 

جانب دولة إسرائيل، والعمل املشترك مع حركات السالم املختلفة، 

هذا إضافة إلى عملها من أجل مساواة املرأة في فرص العمل 

واألجور والعمل ملناهضة العنف ضد النساء، كما تقوم بدورات 

مكثفة من أجل تأهيل النساء وتوعيتهن.

فيه  وعملت  نشأت  الذي  السياق  تبعاتها  بجميع  إسرائيل  دولة  وقيام  النكبة  كانت 

األهلية  المؤسسات  كباقي  تماما  فلسطين؛  في  النسوية،  والحقا  النسائية،  المؤسسات 

بعد  الفلسطينيات  النساء  تنظيمات  تعقّبت  التي  األدبيات،  فتشهد  عموما.  للمجتمع 

كانون  في  العسكري  الحكم  فترة  انتهاء  وحتى  إسرائيل  دولة  قيام  منذ  أنه  على  النكبة، 

األول 1966 تأسست جمعية نسائية واحدة فقط؛ جمعية النهضة النسائية - حركة النساء 

الديمقراطيات. 

 الشعار: نناضل من أجل املستقبل.
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ــة فـــي ســتــيــنــيــات  ــي ــائ ــس ــن ــات ال ــي ــع ــم ــج ال

معيقات   - الــمــنــصــرم  ــرن  ــق ال وسبعينيات 

سياسية وتغييب اجتماعي 

عامال  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الظروف  كانت 

حاسما في عدم تطور املنظمات النسائية، هذا باإلضافة إلى أن 

عملّية البحث عن تطور املنظمات النسائية يصطدم مع حقيقة تغييب 

النساء عموما من تدوين التاريخ الفلسطيني، وعليه يصعب على 

الباحثني والباحثات تعّقب تطورات وسيرورات لم تدخل التاريخ 

الرسمي املكتوب. فقد ساهم انشغال معظم املؤرخني الفلسطينيني 

بعد النكبة، وعلى مدار عشرات السنني وحتى بداية التسعينيات، 

بالتركيز على القضية السياسّية وتاريخ النخب السياسية، ساهم 

في تغييب التاريخ االجتماعي والثقافي لالنسان الفلسطيني العادي 

والعائلة الفلسطينية، وأهملت بذلك الذاكرة الشعبية الفلسطينية 

عموما وذاكرة النساء وتاريخهن على وجه اخلصوص )زعبي، 2014(. 

أواخر  حتى  الستينيات  سنوات  شهدت  املثال،  سبيل  فعلى 

السبعينيات، تغيرات سياسية مثل انتهاء احلكم العسكري رسميا 

بدون  احلركة  بحرية  للفلسطينيني  والسماح   1966/12/1 في 

تصاريح، واحتالل الضفة وقطاع غزة العام 1967، وتبعاته على 

تسهيل التواصل بني الفلسطينيني من شقي اخلط األخضر، األمر 

الذي ساهم في تغيير مكانة املجتمع الفلسطيني عموما واملرأة على 

وجه اخلصوص، وكان لهذا التغيير انعكاس على أشكال احلراك 

والتنظيم املجتمعي.  فشهدت تلك الفترة زيادة ما في نسبة النساء 

العامالت، وفي عددهن كطالبات في اجلامعات وانخرطت بعضهن 

في نشاط جلنة الطالب العرب. مع كل هذا، قليلة هي األدبيات التي 

دوّنت مساهمة النساء في هذا النشاطات والتنظيمات. فعلى سبيل 

املثال تدل مراجعة أدبيات »يوم األرض« 1976 إلى أن النساء 

أخذن دورا فعاال في االحتجاجات على مصادرة األراضي، وسقط 

منهن شهيدة؛ خديجة شواهنة، مع هذا لم تدّون هذه املشاركة ولم 

يتم إبرازها في صفحات تاريخ الشعب الفلسطيني. متاما كما 

السبعينيات وبداية  نهاية  في  املصانع  عامالت  إضرابات  غابت 

الثمانينيات عن الدراسة والتدوين، وهي جتربة مت التطرق لها، 

بشكل شبه حصري، في أدبيات قيادات احلزب الشيوعي )إميل 

توما، مذكور لدى عبده، 2008(. 

وهكذا وفي حني لم تتمأسس النساء في تنظيمات حتى نهاية 

السبعينيات، ولم يحظني بتدوين رسمي حلراكهن ونشاطهن الفردي 

واجلماعّي جاءت بدايات املنظمات املسّجلة في نهاية تلك الفترة، 

حاملة طابعا نسائيا خدماتيا. فكانت جمعية النساء العكّيات والتي 

ُسجلت العام 1976 وتبنت قضايا وآليات عمل مشابهة لتلك التى 

عملت فيها حركة النساء الدميقراطيات، إذ متحورت حول قضايا 

النساء والطفولة. 

ازديــاد   - الثمانينيــات  فــي  النســائية  الجمعيــات 

ملحوظ فــي عدد الجمعيات النســائية، تركيز على 

خدمــات لضحايــا العنف وتطــور خطــوط الطوارئ 

العربية في الجمعيات النسوية اإلسرائيلية

حفزت التغييرات السياسية املذكورة أعاله، وتبعاتها االجتماعية 

واالقتصادية، في تغيير نشاط وتنظيم النساء الفلسطينيات، وكان 

الرتفاع نسبة تعليم النساء واندماجهن، أكثر وأكثر في سنوات 

احلراك  في  انخراطهن  كما  العالي،  التعليم  في  الثمانينيات، 

السياسي ضد االحتالل ومشاركتهن في نشاطات ولقاءات جمعتهن 

مع فلسطينيات من املناطق احملتلة العام 1976، من جهة، ونساء 

إسرائيليات من مجموعات سالم، وخاصة بعد اندالع االنتفاضة 

الثانية (espanioly, 1994)، من جهة أخرى، أدوارا مهمة في هذا 

التغيير.

أثّرت هذه التغييرات في وعي النساء وانعكس هذا الوعي  على 

مكانتهن من ناحية، وأشكال تنظمهن من ناحية أخرى. وشهدت 

بداية الثمانينيات ازديادا في أعداد اجلمعيات النسائية. وهي ذات 

الفترة التي شهدت تغيرا مشابها في العمل األهلي لدى املجتمع 

الفلسطيني بشكل عام، والتي يعتبرها الباحثان زيدان وغامن ما بعد 

مرحلة »النهوض«، والتي برزت فيها اليقظة وازدياد الوعي بإقامة 

مؤسسات أهلية في املجتمع العربي، وبداية فترة البلورة احلديثة 

ملؤسسات املجتمع املدني، والتنامي املتزايد في إنشاء اجلمعيات 

)زيدان وغامن، 2000(. إذ مت، ما بني العامني 1980 و1998، تسجيل 

قرابة ال� 65% من بني 1009 مؤسسات رسمية، كانت مسجلة لدى 

مسجل اجلمعيات في العام 1998،  نصفها مت تسجيله بعد العام 

1993 )شحادة، 2014(. 

إضافة إلى التغييرات احمللّية تأثرت النساء الفلسطينيات أيضا 

بالتغيير احلاصل على الصعيد اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط، 

حيث شهدت تلك الفترة نهضة في مجال التنظيمات النسائية غير 

احلكومية وبتشجيع من العقد الدولي الذي خصصته األمم املتحدة 
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للمرأة. أما على الصعيد الدولي فلعب توجه املؤسسات الكنسية في 

أوروبا الغربية، والتي أبدت اهتماما وانفتاحا لدعم الفلسطينيني في 

إسرائيل )عبده، 2008( دورا كبيرا في نهضة املؤسسات النسائية 

الفلسطينية في تلك السنوات. 

هذه  وشهدت  التطورات،  بهذه  الفلسطينيات  النساء  تأثرت 

ومهننته.  املنّظم  النسائي  العمل  في  وزيادة  تركيزا  السنوات 

الطفولة والنساء؛ مؤسسة  تعنى مبجال  فاقيمت جمعيات مهنية 

حضانات الناصرة )1984(، جمعية السنديانة في عكا )1988( 

والتي بادرت إليها النساء الدميقراطيات، وقامت بفتح حضانات 

الفقيرة. وجمعية  العامالت والعائالت  األمهات  لالطفال ملساعدة 

الوفاء واألمل في باقة الغربية، وتأسست العام 1983 ولها توجه 

خيري وهدفها رفع مكانة املرأة اجتماعيا ثقافيا وصحيا من خالل 

اإلرشاد والتوجيه والتدعيم )عبده، 2008: 121(. 

مبوازاة التغييرات التي حصلت في املجتمع الفلسطيني وتأثرت 

بها النساء الفلسطينيات كجزء من ذات املجتمع، تأثرت التنظيمات 

النسائية والناشطات الفلسطينيات، بتغييرات حصلت في املجتمع 

اإلسرائيلي عموما، وتلك التي حدثت في املشهد النسوي اإلسرائيلي 

على وجه اخلصوص. فمنذ نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات 

تطورت، وكجزء من امتعاض النسويات اإلسرائيليات على مستوى 

اخلدمات التي تقدمها الدولة للنساء، مراكز مساعدة ضحايا العنف 

على أشكاله؛ اجلسدي واجلنسي، وُاقيمت مراكز مساعدة ضحايا 

العنف ومالجئ حلماية النساء املعنفات )أبرموفيتش، 2008(. 

شكلّت هذه املراكز التي تبنت فكرة »األخوة النسوّية« دفيئة 

مهنّية ألكادمييات فلسطينيات، معظمهن ناشطات في احلركات 

الطالبية في اجلامعات، الالتي بدورهن انضممن إلى هذه املراكز 

واجلمعيات. قامت مجموعة النساء العربيات من خالل هذه املراكز 

بإقامة مراكز دعم وفتح خطوط طوارئ ملساعدة ضحايا العنف 

اجلنسي واجلسدي للفتيات والنساء العربيات واكتسبت من خاللها 

اخلبرة والقدرة التنظيمية. فاقيمت في تلك الفترة كل من املراكز 

التالية: اخلط العربي في مركز ضحايا االعتداءات اجلنسية في 

القدس )1987-1988(، اخلط العربي في مركز مركز ضحايا 

االعتداءات اجلنسية في حيفا )1988(، خط الطوارئ ملساعدة 

النساء املعنّفات في حيفا )1990( كجزء من خط الطوارئ القطري 

ملساعدة ضحايا االعتداءات اجلنسّية. لم تكتف هذه املراكز بإعطاء 

اخلدمات فقط ولكنها شرعت في إقامة أطر لنشر الوعي املجتمعي، 

وبادرت إلى إقامة دورات تأهيل ملتطوعات ومرافقتهن املهنّية وأقيمت 

ندوات جماهيرية وأخرى للمهنيني، كما عملت النساء على كتابة 

مقاالت في الصحف والرد على كتابات متس بالنساء ومكانتهن، 

الفلسطينيات  النساء  بقضايا  الوعي  في رفع  مساهمات  ونشر 

ومحاوالت التغيير من مكانتهن املتدنّية. 

النسائي  العمل  التحول من  التسعينيات: بدايات 

النسويات  عن  واالنفصال  النسوي،  العمل  إلــى 

اإلسرائيليات 

عدد  كبير  بشكل  زاد  املنصرم،  القرن  تسعينيات  بداية  مع 

الفلسطيني،  املجتمع  في  النسوية  والحقا  النسائية  اجلمعيات 

وتشّكل هذه الزيادة جزءا من ازدياد عدد اجلمعيات العربية في 

الداخل الفلسطيني بشكل عام. وتعود أبرز األسباب -وفقًا لزيدان 

وغامن- لهذه الزيادة الستمرار سياسات التمييز واإلقصاء التي 

تتبعها دولة إسرائيل ومؤسساتها جتاههم؛ اتساع شريحة الشبان 

واألكادمييني الذين يتميزون بالوعي السياسي االجتماعي. كما 

تأثر املجتمع الفلسطيني بنشوء اجلمعيات األهلية كظاهرة عاملية 

ووجود صناديق مختلفة تدعم اجلمعيات ماديا )زيدان وغامن، 2000(. 

وكان من أكثر ما مّيز سنوات التسعينيات، انفصال الناشطات 

النساء  بها  وتــأثــرت  الفلسطيني  المجتمع  فــي  حصلت  التي  التغييرات  بــمــوازاة 

والناشطات  النسائية  التنظيمات  تــأثــرت  المجتمع،  ذات  مــن  كــجــزء  الفلسطينيات 

حدثت  التي  وتلك  عموما،  اإلسرائيلي  المجتمع  في  حصلت  بتغييرات  الفلسطينيات، 

وبداية  السبعينيات  نهاية  فمنذ  الخصوص.  وجه  على  اإلسرائيلي  النسوي  المشهد  في 

الخدمات  مستوى  على  اإلسرائيليات  النسويات  امتعاض  من  وكجزء  تطورت،  الثمانينيات 

التي تقدمها الدولة للنساء، مراكز مساعدة ضحايا العنف على أشكاله؛ الجسدي والجنسي، 

قيمت مراكز مساعدة ضحايا العنف ومالجئ لحماية النساء المعنفات
ُ
وا
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الفلسطينيات عن املؤسسات األم اليهودية، وتعود بعض أسباب هذا 

االنفصال للتغييرات السياسية احلاصلة في القضية الفلسطينية، 

ومنها توقيع معاهدة أوسلو التي جتاوزت الفلسطينيني في الداخل، 

بضرورة  قناعة  إلى  واالجتماعية  السياسية  القيادتني  وأوصلت 

املباَشرة في صياغة مشروعهم الوطني بأنفسهم. وتزامنت في الفترة 

ذاتها مع تنامي اخلطاب القومي ونشوء التجمع الوطني الدميقراطي 

الذي دعا إلى تنظيم املجتمع الفلسطيني على أساس قومي، وشّجع 

في طرحه االستقاللية الثقافية وبناء املؤسسات األهلية املستقلة. 

املجتمع  وتأثر  العاملية  اخلارجية  العوامل  إلى  إضافة  هذا 

وتطور  العاملي،  اإلنسان  حقوق  بخطاب  الفلسطيني  األهلي 

املجتمع  أهمية  وتنامي  األصالنية؛  والشعوب  األقليات  نظريات 

املدني واحلركات االجتماعية في أماكن عديدة من العالم؛ وازدياد 

إمكانيات التمويل اخلارجي )جّمال، 2008(. 

ال تعود أسباب االنفصال إلى قضايا تتعلق فقط بالتغييرات 

السياسية، إمنا - باعتقادي- للديناميكيات في املشهد النسوي 

الفترة،  تلك  في  النسوّية  املفاهيم  في  العام، وللتغير  اإلسرائيلي 

تأثير على قرار االنفصال. ففي تلك الفترة، شهدت احلركة النسوية 

اإلسرائيلية نقاشات حادة تتعلق بامتيازات النساء اإلشكنازيات، 

وقادت »النسوّية الشرقية«، التي بدأت تتطور في نهاية التسعينيات، 

حتوال في الفكر النسوي من »األخوة النسوية« التي حتارب تهميش 

التراتبية والهيمنة  محاربة  إلى  للنساء  احلاكمة  الدولة واملؤسسة 

داخل احلركة النسوية نفسها. وتعالت التيارات التي تطالب بأسماع 

النساء،  من  املقموعة  املجموعات  من  املهمشات  النساء  أصوات 

والتي تتحدى الهيمنة األوروبية الصهيونية البيضاء التي كانت قد 

فرضت أجندتها على اخلطاب النسوي اإلسرائيلي على مدار عقود. 

الفلسطينيات  النساء  لدور  توثيق  عدم وجود  من  الرغم  على 

في النقاشات التي دارت في احلركة النسوية اإلسرائيلية، إال أن 

حضور بعضهن في احلركة النسوية اإلسرائيلية، وفي اجلمعيات 

كما  الفترة،  تلك  في  عملهن  مع  ترافق  الذي  والتغيير  النسوّية، 

سأشير الحقا، يشير إلى أنهن أثرن وتأثرن بهذه التغيرات الفكرية 

التي انعكست أيضا على أشكال تنظيمهن، وجتلت في انفصالهن 

ومبادرتهن جلمعيات أحادية القومية. 

في  أيضا  تغييرات  الفكرية والتنظيمية  التغييرات  هذه  رافقت 

العمل واملواضيع التي اختارت الناشطات الفلسطينيات معاجلتها، 

ففي حني ترّكز العمل منذ نشأة هذه التنظيمات، على قضايا نسائية 

خدماتّية، شهدت تسعينيات القرن املنصرم حتوال من العمل النسائي 

إلى العمل النسوي؛ الذي يرى بالنسوية فكرا سياسيا حترريا يناضل 

مع يحمله من أجل إنهاء القمع احلاصل على النساء على جميع 

املستويات؛ الفردية، االجتماعية والسياسية.  وهكذا ازدادت في هذه 

الفترة اجلمعيات الفلسطينية التي عملت على الربط بني الهم النسوي، 

وقضايا التمييز ضد النساء في جميع مجاالت احلياة ومن ضمنها 

العنف املمارس ضدهن، إضافة إلى تركيزهن على ضرورة مواجهة 

القمع القومي وسياسات التمييز ضد الفلسطينيني في إسرائيل، 

والتي تساهم هي أيضا في استمرار تدني مكانة املرأة العربية.

 وهكذا أقيمت كل من جميعة السوار )1997( وكيان )1998(، 

نسوية  جمعيات  عن  مؤِسساته  انفصلت  عربيان  تنظيمان  وهما 

إسرائيلية، وتنظيم الفنار )1991( ومجموعة جفرا )1990( ونساء 

ضد العنف )1992(. إضافة، ومع تنامي قوة خطاب هذه اجلمعيات 

وعملها، زادت شرعّية طرح قضايا النساء في احليز العام ووضعه 

على األجندة االجتماعية، وهذا جعل بعض جمعيات املجتمع األهلي 

العامة تشرع في املبادرة ملشاريع نسوية من ضمن مشاريعها، 

وهكذا أقيم مشروع »حقوق املرأة« في املؤسسة العربية حلقوق 

االنسان )1979(، ومشروع »النساء والقانون« في مركز عدالة 

)1999( )عبده، 2008(. 

مع بداية تسعينيات القرن المنصرم، زاد بشكل كبير عدد الجمعيات النسائية والحقا 

الجمعيات  عدد  ازدياد  من  جزءا  الزيادة  هذه  ل 
ّ

وتشك الفلسطيني،  المجتمع  في  النسوية 

وغانم-  لزيدان  -وفقًا  األسباب  أبرز  وتعود  عام.  بشكل  الفلسطيني  الداخل  في  العربية 

لهذه الزيادة الستمرار سياسات التمييز واإلقصاء التي تتبعها دولة إسرائيل ومؤسساتها 

السياسي  بالوعي  يتميزون  الــذيــن  واألكاديميين  الشبان  شريحة  اتــســاع  تجاههم؛ 

االجتماعي. كما تأثر المجتمع الفلسطيني بنشوء الجمعيات األهلية كظاهرة عالمية 
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وبشكل  املدني،  املجتمع  مؤسسات  انتشار  موضوع  ساهم 

املتزايد  الوعي  كما  االوروبي واالميركي،  التمويل  منالية  خاص 

األخذ  مع  والتمييز ضدهن  النساء  قضايا  معاجلة  أهمية  حول 

بعني االعتبار تنوع الظروف التي تعيشها النساء بحسب املناطق 

اجلغرافية، إلى اتساع رقعة انتشار اجلمعيات النسائية والنسوية، 

فاقيمت جمعيات في اجلليل واملركز واملثلث والنقب، تعمل غالبيتها 

على رفع مكانة النساء محليا وقطريا، وتطّور آليات عمل تتناسب 

مع جمهور هدفها، فأقيمت جميعة الزهراء في سخنني )1997( 

وسدرة في النقب )1998( الثريا - نادي نساء نحف )1999(. 

بداية األلفية الثالثة: تجّذر الفكر النسوي، زيادة في 

التحدي وتنوع في آليات العمل والشراكات

النسائية والنسوية  الفلسطينية  اجلمعيات  عدد  تؤد زيادة  لم 

وانتشارهن في القرى واملدن وإقامة جمعيات فلسطينية أحادية 

القومية  بالضرورة إلى قطيعة بني املجموعة اإلسرائيلية واملجموعة 

الفلسطينية )جهشان، 2005(، لكنه أفرز نوعا آخر من التعاون على 

قضايا النساء. فشهدت أواخر تسعينيات القرن املاضي وبداية 

خاللها  من  اجتمعت  وشبكات،  الئتالفات  تطورا  الثالثة  األلفية 

حارقة  أو  مغيّبة  اجتماعّية  قضّية  حول  اجلمعيات  من  مجموعة 

تُهمها وتصب في أجندة عمل كل منها.

حملاربة  البديل  ائتالف  عربيا؛  كان  االئتالفات  هذه  بعض   

جرمية »شرف العائلة« )1994(، وبعضه جمع بداخله جمعيات 

إسرائيلية؛ جلنة العمل للمساواة في قضايا األحوال الشخصية 

)1995(، بعضها جمع جمعيات حقوقية ونشطاء مثل جلنة العمل 

على مكانة املرأة العربية في إسرائيل )1997( وكذلك البديل شمل 

مؤسسات حقوقّية.  

تتمثل إحدى القضايا التي جمعت أول ائتالف بني اجلمعيات 

النسوّية وبني نشطاء ونشيطات حقوقيات  بقضية »قتل النساء« 

- كانت في حينه، وما زالت، تسمى ظاهرة القتل على خلفية ما 

كبيرا من  تكاثفا  القضية  العائلة«. وشهدت هذه  يسمى »شرف 

قبل اجلمعيات ونشطاء ونشيطات، واعتبر ائتالف البديل في حينه 

)1994( صرخة احتجاج متحدّية وقوية في وجه أحد املواضيع 

املخرسة في املجتمع الفلسطيني. وقد شمل االئتالف عددا كبيرا 

من اجلمعيات النسوية وجمعيات حقوقية ونشطاء.3 

األحوال  قضايا  في  للمساواة  العمل  جلنة  ائتالف  كان 

الشخصية، أحد التحديات التي خاضتها النسويات أمام املجتمع 

ومؤسساته. قامت اللجنة كرد فعل على تعديل القانون الذي أقره 

في  احلكم  مبوجبه صالحيات  والذي ركزت   )1994( الكنيست 

القضايا  العائلة في محكمة مدنية واحدة، وهي محكمة  قضايا 

العائلة، مستثنية بذلك املواطنني العرب نساء ورجاال من إمكانية 

العائلية وابقاء اخليار  القضايا  لهذه احملكمة في معظم  التوجه 

الوحيد لهم في التوجه للمحاكم الدينية )أبو العسل، 2006(. وقد 

القت اللجنة معارضة شديدة من جمعيات نسائية ومن رجال دين 

وقيادة سياسية بادعاء أن هذا القانون يضر في النهاية باحملاكم 

الشرعية ويقلّص من صالحياتها، وبهذا يضرب القانون استقاللية 

املؤسسات العربية ويغذي توجه السياسة احلكومي التي حتاول 

ضرب مؤسسات املجتمع الفلسطيني وإضعافها )عبده، 2008(. 

وعلى الرغم من املعارضة استطاعت اللجنة نتيجة لعملها أن حتدث 

تعديال في القانون الذي مت إقراره العام 2001 والذي يتيح املجال 

أمام النساء التوجه، في قضايا األحوال الشخصية، عدا عن الزواج 

والطالق، أيضا للمحاكم املدنية. 

لم تكن هذه اللجنة هي اإلشارة الوحيدة إلى التغيير والتطور 

ميكن  بل  إسرائيل،  في  الفلسطينيات  لدى  النسوي  الفكر  في 

على الرغم من عدم وجود توثيق لدور النساء الفلسطينيات في النقاشات التي دارت 

اإلسرائيلية،  النسوية  الحركة  في  بعضهن  حضور  أن  إال  اإلسرائيلية،  النسوية  الحركة  في 

سأشير  كما  الفترة،  تلك  في  عملهن  مع  ترافق  الذي  والتغيير  النسوّية،  الجمعيات  وفي 

الحقا، يشير إلى أنهن أثرن وتأثرن بهذه التغيرات الفكرية التي انعكست أيضا على أشكال 

تنظيمهن، وتجلت في انفصالهن ومبادرتهن لجمعيات أحادية القومية. 
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النسويات والالتي  الناشطات  حملته  الذي  الفكر  أن  االستدالل 

وضعن نصب أعينهن خصوصية املجتمع الفلسطيني إلى جانب 

ضرورة حتدي وتفكيك البينة الذكورية األبوية للمجتمع، في الوقت 

ذاته، ساهم في إقامة جمعيات تتناول مواضيع كانت تعتبر »طابو« 

أو »محرّمة« في املجتمع. 

شهدت سنوات األلفني نشوء جمعيات تضع على سلم أولوياتها 

احلقوق اجلنسية واجلسدية؛ منتدى العربي جلنسانية الفرد واألسرة 

جنسيا؛  واملتحوالت  باملثليات  تعنى  جميعات  وكذلك   )2006(

أصوات، وقد أنشئت العام 2002 كمشروع مستقل داخل كيان 

وانضمت كجمعية مستقلة، إلى حتالف اجلمعيات النسوية في حيفا 

إلى جانب »كيان« و »امرأة المرأة« ومركز الدعم، العام 2008. 

البيت  عن  القوس  مجموعة  استقلت   2007/8 العام  وفي 

من  »مجموعة  بأنها  نفسها  تعرف  كجمعية  وُسجلّت  املفتوح، 

امليول  وثنائّيي  وامِلثنْلّيني،  امِلثنْلّيات،  من  والناشطني  الناشطات 

وأشخاص  واملتسائلني  االجتماعّي،  النوع  اجلنسّية، ومتحّولي 

يعيشون توّجهات جنسّية وجندرّية مختلفة، وأصدقائهم«.  يعتبر 

يستوعب  شعبّية واسعة  قاعدة  مفتوحا وذا  حيّزا  نفسه  القوس 

ِرك في اجلهود والطاقات التي تهدف  ويتلّقى ويحتوي ويتفاعل ويُشنْ

إلى خلخلة أنظمة القمع اجلنسّي واجلندرّي، وأدوات السيطرة على 

اجلسد واجلنسانّية، من النظام األبوّي والرأسمالّي إلى االستعمارّي، 

خلق  في  للمساهمة  عنها  الناجتة  القّوة  عالقات  تشكيل  وإعادة 

هات جنسّية وجندرّية متنّوعة )موقع القوس(.4  مجتمع يحوي توجُّ

لم يقتصر التحدي على هذه املواضيع إمنا أيضا في حتدي 

الفكر الديني املهيمن، فأقيمت العام 2002 جمعية »نساء وآفاق« 

وهدفت إلى طرح فكر نسوي ديني مغاير، وتسعى اجلمعية إلى 

تغيير وضعية املرأة العربية في البالد من خالل السياق الثقافي 

واالجتماعي الذي يلعب به الدين دورا مهما. وبهذا شكلت تطوّرت 

النسوية وحملت تعددية فكرية، وكانت »نساء وآفاق«  اجلمعيات 

حتديًا ليس فقط للمرجعية الدينية التقليدية، بل أيضا للتيار النسوي 

العلماني الذي يعمل خارح الدين، بل يحاربه في عديد من احلاالت. 

اجلمعيات  انتشار  اتساع رقعة  األلفني  في سنوات  واستمر 

النسوية والنسائية، وكثرت االئتالفات والشبكات ولم تقتصر على 

املدن في الشمال، فقام في النقب »معا - احتاد اجلمعيات النسائية 

العربية في النقب« )2000( و جمعية »اجلنى، مركز الثقافة والتنمية 

االجتماعية )2001( في قرية نحف. و »تاال- نساء في الطليعة« 

العربية  املرأة  لتدعيم ومتكني  نسائية  مببادرة  وأقيمت   )2006(

عموما والطيباوية خصوصا، و »البير« )2006( في وادي عارة، 

وفي مدن املركز تأسست جمعية »نعم - نساء عربيات في املركز« 

لتطوير والعمل على رفع مكانة املرأة العربية في مدن املركز. وفي 

العام 2012 ُأعلن عن انطالق املنتدى النسوي الفلسطيني والذي 

مجموعة  ليشكل  االنفصال  وقرر  »شتيل«،  داخل  كمشروع  بدأ 

بكّل  القمع  ترفض  نسوّية شاملة  رؤية  فلسطينية »حتمل  نسوّية 

أشكاله وصوره، وتعمل على مناهضته.. ويجتهد املنتدى إلعادة 

بناء الّنظم املجتمعّية والّسياسّية، مبا فيها املنظومة األبوّية الّتي 

حتكم عالقات الّنوع االجتماعّي، وتفرض أدواًرا اجتماعّية تكّرس 

على  يؤّكد  وكذلك  املختلف.  واآلخر  للمرأة  ودونّية  فوقّية رجولّية 

احترام الّتنّوع وحّرّية املعتقد الّدينّي والّسياسّي، إلى جانب الّنضال 

لتحقيق الثّوابت الوطنّية الفلسطيني«، كما جاء في بيانه االفتتاحي. 

تحدّيــات العمــل النســوي - التوتــر بســبب مصادر 

التمويل وبسبب االنتماءات الحزبية  

حصد نشاط اجلمعيات النسوّية والناشطات النسوّيات، وإن 

كان هناك اختالف حول قدرته على تشكيل حركة نسوّية فلسطينية، 

الكثير من اإلجنازات. ساهمت هذه اجلمعيات في فرض أجندة 

القرى  وانتشارهن في  والنسوية  النسائية  الفلسطينية  الجمعيات  زيادة عدد  لم تؤد 

والمدن وإقامة جمعيات فلسطينية أحادية القومية  بالضرورة إلى قطيعة بين المجموعة 

التعاون  من  آخر  نوعا  أفرز  لكنه   ،)2005 )جهشان،  الفلسطينية  والمجموعة  اإلسرائيلية 

الثالثة تطورا  القرن الماضي وبداية األلفية  على قضايا النساء. فشهدت أواخر تسعينيات 

الجمعيات حول قضّية اجتماعّية  الئتالفات وشبكات، اجتمعت من خاللها مجموعة من 

مغيّبة أو حارقة تُهمها وتصب في أجندة عمل كل منها.
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نسوية في احليز العام، فلم يعد بإمكان حزب سياسي أو مؤسسة 

رسمّية أن تتجاهل قضايا النساء، ولو شكليا. ويعود هذا، إلى 

جانب حضور العمل النسوي في احلّيز العام على مدار سنوات، 

أيضا، إلى انخراط جزء من الناشطات النسوّيات في األحزاب 

السياسية وعملهن املتواصل لرفع مكانة املرأة في املجتمع عموما 

وفي أحزابهن السياسية على وجه اخلصوص. فعلى سبيل املثال 

املرأة  »احتاد   2004 العام  الدميقراطي  الوطني  التجمع  اقام 

التقدمي« الذي هدف إلى العمل بأجندة سياسية واضحة، وعمل 

على أن يتحول إلى إطار جماهيري واسع. 

خاص  وبشكل  العام،  احليز  في  النساء  متثيل  يقتصر  لم 

ناشطات نسوّيات سياسيات  السياسية،  فقط على  مشاركتهن 

ومحاولة تأثيرهن داخل األحزاب، بل كان على أجندة اجلمعيات 

النسوية. هكذا مثال بادرت جمعية نساء ضد العنف إلى تقدمي 

عريضة للجنة املتابعة العليا للجماهير العربية حملت عنوان »ال 

لتغييب النساء«، وقد وقعت على العريضة مجموعة من اجلمعيات، 

منها نسوية عربية وأخرى عربية يهودية )وهي أقلية( ومبشاركة 

جمعيات حقوقية، وبادرن إلى نص »عهد املساواة« وائتالف من 

أجل متثيل النساء وقضاياهن في جلنة املتابعة )2005(، وتعمل 

األحزاب  عمل  متابعة  على  مشاريعها،  أحد  خالل  من  اجلمعية 

واحلركات السياسّية ومدى التزامها في »عهد املساواة«. 

لقد احتل موضوع متثيل النساء في مواقع اتخاذ القرار حيزا 

كبيرا في عمل اجلمعيات النسوية في السنوات املاضية، ويعود 

هذا، باالضافة ألهميته االجتماعية واملردود االيجابي على مكانة 

املانحة،  الصناديق  اهتمام  إلى  أيضا  يعود  العربيات،  النساء 

ومتويل مشاريع ذات صلة باملوضوع، متاما كما ساهم اهتمام 

املمولني بتسليط الضوء في السنوات املاضية على موضوع النساء 

والعمل. ويلعب التمويل والصناديق املانحة، على الرغم من أهميته،  

دورا سلبيا في اجلمعيات النسوية/ نسائية، متاما كما يؤثر سلبيا 

على قطاع العمل األهلي. فنجد في كثير من احلاالت أن أجندات 

النسوية  اجلمعيات  جتبر  للتمويل،  »القابلة«  واملواضيع  املمولني 

على التأقلم مع بنود ومتطلبات املانحني األمر الذي يدفعها في 

عن  بعي��دة  ك��انت  مش�اريع  في  لالنخ�راط  احلاالت  من  العديد 

اهتماماته��ا من��ذ الب���داية. 

كما تساهم قضية التمويل في »مهننة« العمل النسوي وحُتول 

سياسية  أجندة  ذوات  ناشطات  من  احلقل  هذا  في  الناشطات 

اجتماعية واضحة إلى »موظفات« في مؤسسات تنشغل في كتابة 

التقارير وتنفيذ بنود التمويل فضال عن االنخراط في عمل ميداني 

يحمل فكرا حترريا متحديا. إضافة لذلك -وبحسب معرفتي بهذا 

 15 من  اكثر  منذ  نسوية  كناشطة  به  لعملي وتطوعي  القطاع  

تطوير  في  املانحة  والصناديق  التمويل  موضوع  يساهم  عاما- 

تنافس »غير صحي« بني اجلمعيات النسوّية، وخاصة في السنوات 

األخيرة، حيث شّحت مصادر التمويل بسبب األزمة االقتصادية 

العاملية، والتغييرات في األجندات السياسية في العالم. 

النسوية  اجلمعّيات  بني  واملنافسة  احلساسيات  تقتصر  ال 

والنسائية حول التمويل فقط، بل تطال أيضا موضوع االنقسامات 

واالنتماءات احلزبية. ففي العديد من احلاالت، تفشل الناشطات 

واجلمعيات في العمل سوية حول قضايا تخص النساء، بسبب 

اختالفات فكرية/ سياسية لدى الناشطات، والتي تعود خلفيتها إلى 

االختالفات بني التيارات السياسية الفاعلة في الساحة الفلسطينية 

في الداخل، وخاصة أن الناشطات املركّزيات في املشهد النسوي 

هن أيضا فاعالت وناشطات سياسيات ويندمجن في األحزاب. 

من الصعب اإلشارة بأمثلة وبيّنات حول املنافسة بني اجلمعيات 

والناشطات النسويات، على خلفّية االنتماءات احلزبية، مع هذا فإن 

مراجعة لعمل بعض اجلمعيات والناشطات فيما يتعلق بانتخابات 

السلطات احمللية األخيرة والتي جّرت نهاية العام املنصرم، وأيضا 

السياسية،   مشاركتهن  خاص  وبشكل  العام،  الحيز  في  النساء  تمثيل  يقتصر  لم 

على  كان  بل  األحــزاب،  داخل  تأثيرهن  ومحاولة  سياسيات  نسوّيات  ناشطات  على  فقط 

أجندة الجمعيات النسوية. هكذا مثال بادرت جمعية نساء ضد العنف إلى تقديم عريضة 

للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية حملت عنوان »ال لتغييب النساء«، وقد وقعت على 

العريضة مجموعة من الجمعيات، منها نسوية عربية وأخرى عربية يهودية )وهي أقلية( 

تمثيل  أجل  من  وائتالف  المساواة«  »عهد  نص  إلى  وبادرن  حقوقية،  جمعيات  وبمشاركة 

النساء وقضاياهن في لجنة المتابعة )2005( 
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الحقا لتمرير قانون »متثيل الئق للنساء في السلطات احمللّية« قد 

يكون مؤشرا على بعض هذه التوترات. 

العام  نهاية  احمللّية،  للسلطات  انتخابات  آخر  شهدت  فقد 

لرفع  نسوية  ناشطات وتنظيمات  قبل  من  مكثفا  املنصرم، عمال 

نسبة متثيل النساء في هذه االنتخابات، وقد شملت حمالت في 

بدمج نساء  للمرشحني  اإلعالم احمللي وندوات ومطالبة مباشرة 

في أماكن متقدمة في القوائم االنتخابية. وقد برز أن الناشطات 

النسويات املنتميات ألحزاب مناِفسة في االنتخابات لم يتعاوّن فيما 

بينهن في هذه القضية، املشتركة واملهمة، بل عملت كل منهن في 

احلمالت اإلعالمية األقرب حلزبها.

 وفي مثال آخر، أثار موضوع طرح قانون متثيل الئق للنساء 

هذا  بشأن  اقتراحان  للكنيست  ُقدم  احمللية، وقد  السلطات  في 

القانون؛ األول تقدمت به عضو الكنيست حنني زعبي عن التجمع 

الوطني الدميقراطي والثاني تقدم به أعضاء الكنيست دوف حنني 

عن اجلبهة ويفعات كريف وعاليزا ليفي عن حزب كادميا، وبالتعاون 

مع إئتالف اجلمعيات من أجل تعديل قانون االنتخابات للسلطات 

احمللية، وهو ائتالف جمعيات نسوية حقوقية يهودية وعربية، وقد 

أقرت الكنيست القانون في حزيران 2014 بعد أن قامت بدمج بني 

االقتراحني. وقد برز خالل املراحل املختلفة من مناقشة االقتراحني 

في الكنيست، منافسة شديدة بني الناشطات واجلمعيات النسوية، 

على خلفية حزبّية، وصلت حّد تبادل التهم عبر بيانات في الصحف 

وصفحات الفيسبوك. 

خالصة 

تشير مراجعة تطور اجلمعيات والتنظيمات النسائية- والحقا 

النسوية الفلسطينية- إلى أن تطور هذا القطاع يتوازى في معظم 

مراحله مع تطور جمعيات املجتمع األهلي الفلسطيني عموما، ويتأثر 

بنفس العوامل السياسية واالقتصادية احمللية اإلقليمية والعاملية. 

إضافة ُيالحظ أيضا أنه يتشابك مع التطورات الفكرية النسوية 

النسوّية  للحركة  الفكرية  والتطورات  التغييرات  ومع  العالم  في 

اإلسرائيلية. وبالتالي تعكس التغييرات التي حصلت على التنظيمات 

النسائية والنسوية الفلسطينية في مراحل تطورها املختلفة تشابكها 

واخلاص  الفلسطينية(  )القضية  العام  الفلسطيني  البعد  مع 

واشتباكها  جهة،  من  إسرائيل(  في  الفلسطينيني  )خصوصية 

مع الفكر النسوي العاملي واحمللي من جهة أخرى. ولهذه املكانة 

اخلاصة تأثير مهم على الفكر النسوي الذي طورته الناشطات، 

والذي انعكس أيضا على نوع التنظيمات واجلمعيات التي أقامنها.

كما تدل مراجعة عمل هذه التنظيمات على قدرتها على تطوير 

آليات حتّد اجتماعية للبنى الذكورية األبوية في املجتمع الفلسطيني، 

وعلى قدرتها على فرض أجندتها وخطابها على احليز العام بنجاح 

على الرغم من التحديات. مع هذا ُيالحظ أيضا أن هذا القطاع، 

االجتماعية  للمنظومة  والعملي  الفكري  حتديه  من  الرغم  وعلى 

الذكورية واألبوية للمجتمع الفلسطيني، ما زال يحتكم في بعض 

احلاالت إلى بعض من هذه العقلّية، األمر الذي يفرض حتديا جديا 

على قدرته على التأثير بشكل أكبر. 

تشير مراجعة تطور الجمعيات والتنظيمات النسائية- والحقا النسوية الفلسطينية- 

األهلي  المجتمع  جمعيات  تطور  مع  مراحله  معظم  في  يتوازى  القطاع  هذا  تطور  أن  إلى 

اإلقليمية  المحلية  واالقتصادية  السياسية  العوامل  بنفس  ويتأثر  عموما،  الفلسطيني 

والعالمية. إضافة ُيالحظ أيضا أنه يتشابك مع التطورات الفكرية النسوية في العالم ومع 

التغييرات والتطورات الفكرية للحركة النسوّية اإلسرائيلية. وبالتالي تعكس التغييرات التي 

المختلفة  تطورها  مراحل  في  الفلسطينية  والنسوية  النسائية  التنظيمات  على  حصلت 

)خصوصية  والــخــاص  الفلسطينية(  )القضية  العام  الفلسطيني  البعد  مع  تشابكها 

الفلسطينيين في إسرائيل( 
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