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مقدمة:

السالم  لقضايا  الفلسطيني  املركز  اهتمام  يرجع 
الرجل  بني  احلقيقية  املساواة  قضية  يف  والدميقراطية 
واملرأة منذ نشأة املؤسسة عام 1992، حيث االلتزام املطلق 
باملواطنة لكافة املواطنني بغض النظر عن اجلنس او الدين 
عكس  االلتزام  هذا  ان  السياسي.  الرأي  او  املعتقد  او 
نفسه على خطط املركز االستراتيجية وبرامجه ومشاريعه 
مبا  الفلسطينية  املرأة  حتظى  حيث  املستهدفة،  وفئاته 
ان  ذلك  الى  ويضاف  املركز،  نشاطات  من   %60 نسبته 
نسبة االناث العامالت يف املركز عادة اكثر من الذكور، اما 
يف مواقع صناعة القرارات فعادة هناك اغلبية للنساء يف 

مجلس اإلدارة.

ومنذ نشأته يحاول املركز الفلسطيني من خالل مرجعيات 
عمله ممثلة بهيئته العامة ومجلس ادارته، وكذلك طاقمه 
ودعمهن  قدراتهن  وتعزيز  النساء  اعالء صوت  التنفيذي 
قبل  من  لها  يتعرضن  التي  االستغالل  من عمليات  للحد 
ال  التي  البطريركية  والعقلية  األموال  ورؤوس  االحتالل 

تعترف بحقوقهن.

مساءلة  الفلسطيني  املركز  يحاول  تقدم،  ما  على  بناء 
وثيقة  تضمنته  مبا  االلتزام  ومطالبتهم  القرار  أصحاب 
الوثيقة  تعتبر  والتي   1988 العام  من  االستقالل  اعالن 
صادرة  بصفتها  الفلسطيني  للشعب  األساس  الدستورية 
عن املجلس الوطني الفلسطيني بصفته الهيئة التشريعية 
العامة للشعب الفلسطيني يف الوطن ويف الشتات. هذا ومع 
التطورات الكبيرة التي حدثت خالل العقد املاضي وعلى 
واملعاهدات  االتفاقيات  على  الفلسطيني  التوقيع  رأسها 
االنسان  وبحقوق  باملساواة  املتعلقة  الدولية  واالعالنان 
وعلى رأسها العهدين الدوليني من العام 1966، واتفاقية 
االتفاقيات  من  الكثير  وغيرها   1979 العام  من  سيداو 
الفلسطيني  االستراتيجي  اخليار  الى  تشير  حقيقة  التي 
ذات  الفلسطينية  الدولة  باجتاه  السير  وهو  املستقبلي 

التي  الدميقراطية  املدنية  الفلسطينية  الدولة  السيادة، 
مواطنيها  كافة  بني  واملساواة  االجتماعية  بالعدالة  تلتزم 

بغض النظر عن اجلنس او الدين او الراي او اللون. 

فلسطين والقرار 1325

املرأة  بدور  امميا  اقرارا   1325 االممي  القرار  يعتبر 
واالمن  السالم  واحالل  الصراعات  حل  على  وبقدرتها 
احتياجات  تأمني  هو  القرار  يف  جاء  ما  واهم  الدوليني. 
النساء كافة يف النزاعات والصراعات واحلروب، واشراكها 
على قدم املساواة مع الرجل يف صناعة القرارات وحفظ 
مجال  يف  النساء  متثيل  الى  إضافة  واالمن،  السالم 
االنسان.  والشرطة ومراقبي حقوق  العسكريني  املراقبني 
تعاني  التي  الفلسطينية  للمرأة  القرار  هذا  أهمية  وتأتي 
القرار  وهذا  أحد ضحاياه،  بصفتها  االحتالل  من بطش 
الذين  اإلسرائيليني  احلرب  مجرمي  مالحقة  من  ميكنها 
ارتكبوا الكثير من اجلرائم بحق الشعب الفلسطيني عامة 

وبحق نساء فلسطني بشكل خاص.

ان عضوية فلسطني يف هذه االتفاقيات يعزز ويدعم من 
دولة  من  فلسطني  عضوية  مستوى  من  االرتقاء  عملية 
مراقب الى دولة كاملة العضوية يف األمم املتحدة، ويساهم 
ويدعم املؤسسات واحلركات الدميقراطية الفلسطينية يف 
عملية املطالبة يف تطوير التشريعات والقوانني الفلسطينية 
لتصل الى سقف االتفاقيات الدولية، واهمها تلك املتعلقة 
مبحاكمة مجرمي احلرب الصهاينة من جانب، وانهاء عملية 
القرارات  صناعة  عمليات  يف  واشراكهن  النساء  تهميش 
الفلسطينية شاركت يف  فاملرأة  الرجل.  بشكل متساو مع 
منذ  النضالي  شعبنا  تاريخ  عبر  الوطني  النضال  عملية 
بداية القرن املاضي اال انها لم تتبوأ موقعا يليق بنضاالتها 
على مستوى صنع السياسات واتخاذ القرارات، وهذا يعود 
ألسباب عدة أهمها غياب الدميقراطية وحقوق االنسان، 
وحتيز القوانني الفلسطينية للرجل جراء الضغوطات التي 
تفرضها مجموعات فلسطينية ذات قيم بطريركية ذكورية 

ال تعترف بقدرات النساء كما هو احلال للرجال. 
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ورشة عمل النساء والقرار 1325

والدميقراطية  السالم  لقضايا  الفلسطيني  املركز  يؤمن 
يعشن،  الذي  الواقع  فهم  الفلسطينيات يف  النساء  بقدرة 
واهمية التغيير، إضافة الى اختيار االليات التي تسرع يف 

عملية التغيير، وجاءت ورشة العمل هذه بعنوان:

"املرأة الفلسطينية والقرار 1325"

بواقعية، واقترحن مجموعة من  حيث اجتمعن، وتناقشن 
واملصالح  الرنانة  الشعارات  عن  بعيدا  بواقعية  احللول 
الفردية لعل وعسى يصل صوتهن الى نظيراتهن ونظرائهن 
ممن يلتزمون بعملية حترير األرض من االحتالل، وحترير 

االنسان من االنسان. 
يتحدث  محاور:  أربع  على  هذه  العمل  ورشة  اشتملت 
أماكن  يشمل  مبا  باملشاركات  تعريف  على  األول  احملور 
الثاني  واحملور  واهتماماتهن،  وتخصصاتهن  سكنهن 
يتحدث عن بنود القرار وأهميته يف دور املرأة الفلسطينية 
احملور  اما  الفلسطينية-الفلسطينية.  النزاعات  حل  يف 
املشاركات،  حياة  على  القرار  تأثير  عن  فيتحدث  الثالث 
مشاركة  اشكال  عن  ليتحدث  األخير  احملور  جاء  وأخيرا 
املرأة الفلسطينية يف العملية النضالية ملقاومة وبناء الدولة 

الفلسطينية العصرية.  

المحور األول:

تعريف بالمشاركات واهتماماتهن

بعد  تغيير يف حياتكن  بالشخصية، وهل من  تعريف 
اسالم  لقضايا  الفلسطيني  املركز  الى  انضمامكن 

والدميقراطي.

رزان سناوي:

ضواحي  قرى  من  قرية  وهي  العيزرية،  من  انا          
االن  انا  القدس،  جامعه  يف  "قانون"  درست  القدس، 
االهلية ألنها  املؤسسات  بجانب  مهتمة  مزاوله،  محاميه 
احلقوقي  الوعي  وتزيد  الشباب،  تدعم  التي  الوحيدة 
السياسي.  الي اجلانب  االضافة  الهامة،  الفئة  لدى هذه 
يعزز  الذي  البرامج  هذه  يف  نفسي  وجدت  بصراحة، 
اهتماماتي  صلب  من  هو  املوضوع  فهذا  املرأة،  مشاركة 
باإلضافة طبعا للجانب احلقوقي، جزء من هذه األمور 
التي تعرفنا عليها يف املركز الفلسطيني لقضايا السالم 
كبير  جزء  ولكن  اجلامعة،  يف  تعلمناها  والدميقراطية 
الفلسطيني،  املركز  من  عليها  القضايا حصلنا  هذه  من 
على  والتي حتصل  السياسي،  باجلانب  املتعلقة  وبالذات 

أرض الواقع، خصوصا مشاركه الشباب يف صنع القرار.

نور حجاحجه:

            انا من مدينة بيت حلم، خريجة جامعه بوليتكنك-
فلسطني. تخصصي هو عالقات عامه، طالبه اداره صحيه 
اجلامعة  انهاء  هديف  كان  املفتوحة.  القدس  جامعه  يف 
وايجاد عمل، متطوعة بالعديد من املؤسسات على مستوى 
العديد من احملافظات. بعد االنضمام للمركز الفلسطيني 
لقضايا السالم والدميقراطية زاد طموحي واصبح هديف 
اوسع من ذي قبل، حيث جعلني انظر للمستقبل بطريقة 
الى  أي  للمستقبل،  االن  اخطط  فأنا  طموحة،  علمية 

املكان الذي سأحتله يف املستقبل القريب. 
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ايه شاوريه: 

القدس  جامعه  يف  طالبه  حلم،  بيت  مدينة  من  انا     
تنميه"،  وقضايا  اجتماعي  "نوع  تخصصي  املفتوحة، 
مؤازره باملركز الفلسطيني لقضايا السالم والدميقراطية، 
اهتماماتي ان اكون عضو يف العديد من املؤسسات ليكون 
التي هي  املرأة  وباألخص يف قضايا  دورا فاعال فيها،  لي 
أكثر  فاعله  أصبح  وان  اجلامعي،  تخصصي  ضمن  من 
الفلسطينية  املرأة  رسالة  إليصال  املجاالت  من  بالعديد 
للعالم، كيف هي املرأة الفلسطينية، وماهي الظروف التي 

تعيشها؟
هل أثر املركز الفلسطيني لقضايا السالم 

والدميقراطية على حياتك؟ 
وأصبح  للمؤسسات  للدخول  كثيرا على حياتي  أثر  نعم، 

عضوا فاعال فيها.
هل أنت عضوا يف هذه املؤسسات؟

نعم، انا عضوه يف جمعيه املرأة العاملة الفلسطينية. 

منار شاللده:

ادرس  اخلليل،  قضاء  بلدة  وهي  سعير،  بلدة  من  انا      
يف جامعه القدس املفتوحة بتخصص خدمه اجتماعيه، 
يكن  ولم  االهلية،  املؤسسات  يف  فاعل  دور  لي  يكن  لم 
يف  وعملهم  وانشطتهم  الشباب  بدور  اهتمام  اي  لدي 
العمل  رغبه يف اخلوض يف  أي  ولم يكن لدي  املؤسسات، 
السياسي او بالقضايا السياسية املتعلقة بالشباب واملرأة. 
السالم  لقضايا  الفلسطيني  املركز  يف  التحقت  عندما 
طموحاتي  واصبحت  افكاري،  تغيرت  والدميقراطية، 
وتطلعاتي كبيرة، وذلك للخوض يف هذه القضايا، وبالذات 

القضايا املتعلقة باملرأة والشباب.

مرام شاللده: 

اعمل  اجتماعيه،  خدمه  خريجة  اخلليل،  من  انا     
معلمه رياض اطفال وسكرتيره، متطوعة يف العديد من 
املؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها جمعية الهالل االحمر 
اهتماماتي  )تام(، كانت  املرأة  الفلسطيني وتنميه واعالم 
تخص االطفال وذوي اإلعاقة ضمن اختصاصي، لم اكن 
سابق،  السياسي  العمل  وال  بالسياسة،  اخلوض  ارغب 
السالم  لقضايا  الفلسطيني  للمركز  االنضمام  بعد  لكن 
والدميقراطية اصبحت شخصيتي اقوى، واصبحت اهتم 
السياسي،  املجال  عن  اكثر  واعرف  السياسية،  بالقضايا 

وصنع القرار، وعمل املرأة.

نور اياد: 

كانت  بيرزيت،  جامعه  يف  ادرس  اعالم،  طالبه  انا     
لقضايا  الفلسطيني  املركز  الي  الدخول  قبل  اهتماماتي 
والفنية،  االجتماعية  القضايا  يف  والدميقراطية  السالم 
ولكن بعد وجودي يف املركز أصبح تركيزي على القضايا 
السياسية والقضايا التي تخص املرأة، وهذا جعلني اطور 

من شخصيتي كثيرا.

والء سند: 

      انا من بيت حلم، خريجة يف تخصص علم اجتماع، 
قبل   اهتماماتي  كانت  األهلية،  فلسطني  جامعه  من 
والدميقراطية  السالم  لقضايا  الفلسطيني  املركز  دخول 
كنت  املركز،  يف  عليه  التعرف  مت  ما  كبير  حد  الى  تشبه 
على  كان  تركيزي  ولكن  املؤسسات،  من  عدد  متطوعة يف 
معينه  امراض  من  يعانون  الذين  واالشخاص  االطفال 
تخصصي،  مجال  يف  وهذا  السرطان(،  اطفال  مثل) 
بالسياسة ولكن كان لدي اطالع  اهتمام  ولم يكن عندي 
املرأة بشكل عام، وعندما  محدد، وايضا اطالع مبواضيع 
السالم  لقضايا  الفلسطيني  املركز  من  جزء  اصبحت 
التفاصيل،  من  الكثير  اعرف  اصبحت  والدميقراطية، 



6

وعندما اقرأ االخبار، ومهما كان اخلبر او احلدث، اصبحت 
اربط االحداث مع بعضها البعض، واصبح لدي قدره على 
التعمق باألمور بشكل اكبر، اصبحت اقوى واعمق يف اخذ 

االمور والقضايا.

ليلى عياد:  

حلم،  بيت  جامعة  من  وتخرجت  حلم،  بيت  من  انا      
داعمة  ذاتي  اعتبر  وجغرافيا،  وتاريخ  تربيه  تخصص  يف 
القضية  وهي  الصغر،  منذ  املرأة  حقوق  يف  وناشطه 
من  واالستفادة  اإلضافة  حول  أما  حياتي.  يف  األسمى 
املركز الفلسطيني ما اضاف لي املركز الفلسطيني لقضايا 
السالم والدميقراطية تعمقت اهتماماتي يف قضية املرأة، 
وحقيقة املناضلة حليمة يعقوب لعبت دورا كبيرا يف تغيير 
بان  مقتنع  االن  أنا  كثيرا.  الهمتني  حياتي، فشخصيتها 
تكون يف منصات  وان  بالسياسة،  تعمل  ان  تستطيع  املرأة 
قوه  اعطاني  الفلسطيني  واملركز  وتنجح،  القرار  صنع 
وخطوة اضافية للمشاركة على مستوى سياسي، باإلضافة 

الي املعلومات واملعرفة التي حصلت عليها من املركز.

تقوى البلوي:

     انا من رام اهلل، حاصلة على بكالوريوس قانون دولي 
الصراعات،  حل  يف  ماجستير  طالبة  انسان،  وحقوق 
بالسياسة،  مهتمة  املؤسسات،  من  العديد  يف  متطوعة 
حتى  سياسيه  ناحيه  من  املرأة  قضايا  يف  ايضا  ومهتمة 
على مستوى دولي. ان ما مييز املركز الفلسطيني لقضايا 
اتطوع  التي  املؤسسات  باقي  عن  والدميقراطية  السالم 
الى  تطلع  جتعلك  مختلفات  ناشطات  نساء  وجود  فيها 
االمور من جميع اجلوانب، نحن استمعنا عن قرار 1325 
نتعمق  جعلنا  وهذا  النسوية،  القيادات  من  العديد  من  
القرار  على  نتطلع  مختلفة  وبطرق  مختلف  بأسلوب 
عنه،  اآلراء  جميع  سمعنا   نحن  فقط،   قراءته  وليس 
الذي  االختالف  وهذا  القرار،  لهذا  التطلعات  وجميع 

وجدته بني املركز واملؤسسات األخرى، حيث اننا يف املركز 
نسير بجميع املراحل خطوه بعد  خطوه، ويجعلك دائما 
كثيرا  مميزه  جتربه  وهذه  تقف،  انت  مرحله  باي  مطلع 

وسأستمر بعضويتي يف املركز.

هاله فقيس:

اداره  درست  اهلل،  رام  قضاء  النوباني   مزارع  من  انا      
من  التدريبية  العمل  ورش  من  بالعديد  شاركت  اعمال، 
والدميقراطية،  السالم  لقضايا  الفلسطيني  املركز  خالل 
انا بنت قريه، والعادات والتقاليد تؤثر علينا كثيرا، وبعض 
يكن  لم  والتقاليد،  والعادات  للرجل  تابعه  تكون  النساء 
عندما  ولكن  الشخصي،  رأيي  عن   التعبير  باستطاعتي 
شاركت يف نشاطات املركز املختلفة ساعدني للحصول على 
شخصيه مستقله، لدي القدرة االن على التعبير عن رأيي، 
ولي القرار اخلاص بذاتي، كما ساعدني املركزعلى تقدمي 
النصائح للفتيات والنساء من حولي، يجب ان يكون لها 
ان  املركز  وساعدني  ولشخصيتها،  فيها  اخلاص  القرار 

يكون لي شخصيتي اخلاصة. 

بيان عوض: 

جامعه  من  القانون  يف  تخصصي  حلم،  بيت  من  انا      
يف   اهتماماتي  كانت  االن.  متدربه  محاميه  انا  القدس، 
للمركز  دخولي  وبعد  انسان،  وحقوق  الدولي  القانون 
انه  اكتشفت  والدميقراطية  السالم  لقضايا  الفلسطيني 
يتميز عن غيره من املؤسسات التي اتطوع فيها، حيث لدى 
مدربي املركز  أساليب تدريبية غير تقليديه، ودورات املركز 
على  كبير  تأثير  وللمركز  تقليديه،  غير  أيضا  التدريبة 
شخصيتي، حيث عمل املركز نقله نوعيه يف حياتي، واصبح 
لدي مجال اكثر بقضايا املرأة، واتاح لي فرصة الكتشاف 
قيادات فلسطينيات كاألسيرات، و الصورة النمطية للمرأة 
ولكن  املجتمع،  اعرفهم من خالل  اكن  ولم  الفلسطينية، 
من خالل املركز تعرفنا عليهن، وهذا اعطاني دفعه كبيره 

ألصبح مثلهن.
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عنبره شاللده: 

تخصصي  اهلل،  رام  سكان  ومن  اخلليل،  من  انا     
انا  بوليتكنك-فلسطني،  جامعه  من  تطبيقية  رياضيات 
املؤسسات  من  العديد  يف  متطوعة  مجتمعيه،  ناشطه 
املجتمعية، انضممت للمركز الفلسطيني لقضايا السالم 
والدميقراطية منذ ثالث سنوات تقريبا. كنت دائما متميزة 
يف العمل املجتمعي، ولكن يف القضايا السياسية لم يكن 
التدريبات  بداية  يف  تعرفت  لقد  الكافية.  اخلبرة  لدي 
كما  الفلسطينية،  قضيتي  على  الفلسطيني  املركز  مع 
بيئة  من  قرية  من  فتاه  فأنا  الفلسطيني،  املجتمع  هو 
تدريبات  تلقيت  محافظه.  ايضا  مدينة  ومن  محافظه، 
عام،  بشكل  باحلياة  نقله  كانت  هنا  السياسية،  باألمور 
وتدريبات  السياسي،  وبالعمل  املرأة  بقضايا  تدريبات 
عمل  االجتاه.  بهذا  اجلهود  وتوظيف  السياسية،  باألمور 
يف  خاصة  شخصيتي  يف  نوعيه  نقله  الفلسطيني  املركز 
عمليات التفكير والتحليل ومتابعه االمور، فعلى مستوى 
لقضيتنا  اجتاهات  بأربع  أحلل  بسيط جعلني  نقاش  اي 
الفلسطينية، انا اليوم ارى نفسي عنصرا يف صناعه القرار، 
يف  وزيرة  او  تشريعي،  مجلس  عضو  املستقبل  يف  سأكون 
احلكومات القادمة. هذا وبعد مقابالتي مع صناع القرار، 
ومن خالل النقاشات أجد بنفسي أني احمل محتوى وفكر 

يؤهلني ألكون بهذه املناصب.

المحور الثاني:

أهمية القرار للمرأة الفلسطينية

 ،1325 القرار  على  اهتمامنا  ركزنا  كمجوعة  نحن 
بشكل   او  فردي  بشكل  يفيد   1325 بنوده؟ هل   ماهي 
جماعي؟ هل أثر 1325 بشكل شخصي بحياتك؟ وهل  
تستخدمني 1325 بالنقاش واحلوار مع االخرين؟ هل 

انت مع قرار 1325؟  ماذا ميثل 1325 بالنسبة لك؟

رزان:

السياسية  املشاركة  هي   1325 ب  جزئيه  اهم  صراحه 
يشكل  للمرأة  السياسية  املشاركة  غياب  ظل  يف  للمرأة، 
وجود  من  الرغم  على  البلد،  يف  القوة  موازين  يف  فجوه 
قياديات و قيادات نسوية فعاله يف املجتمع، لكن ال يوجد 
اضواء متجهه لديهن، ومركزة عليها، بالتالي القرار يقوي 

ويزيد التوعية للنساء للمشاركة يف  احلياه السياسية.
ماذا يعني لك 1325؟  ماذا فعل بك 1325؟  وهل أثر 

بحياتك أم لم يؤثر؟ 

عنبره:

يركز القرار االممي 1325 على املشاركة السياسة للمرأة، 
دوله  عليها  وقعت  التي  باالتفاقيات  مرتبط  ايضا  وهو 
فلسطني، وبالذات اتفاقيه سيداو، وجود املرأه الفلسطينية 
يف  وجودي  يدعم  االممي  القرار  فهذا  تهميش،  حتت 
لوجودي  االقوى  احلق  يعطني  و  السياسية،  املشاركة 
حيث  باملستقبل،  منه   سأستفيد  السياسي،  باملعترك 
يساعدني لرسم اخلطط كيف سأكون،  حيث بظل وجود 
باملرأة   معترفة  غير  واحزاب  وحكومات  ابويه،  بطريركيه 

ألكون يف منصة صنع القرار.

هل يعزز نضاالتك ضد االحتالل ايضا؟
من خالل قرار 1325 اصبحت اوعى لكيفيه توثيق اجلرائم 
من  وضد  ضدي  االحتالل  بها  يقوم  التي  واالنتهاكات 
اوسع  وافاق  رؤيه  لدي  اصبح  االتفاق  خالل  من  حولي، 
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متارس  التي  واالنتهاكات  املعلومات  هذه  توثيق  لكيفيه 
ضدنا، وماهي اخلطوة التالية حملاسبه االحتالل على هذه 
اجلرائم، اتوقع  بعد االطالع على القرار وبنوده وتفاصيله 

اصبحت الرؤية مختلفة.

بيان عوض: 

نظري،  وجهة  من  جزئيتني  على   1325 القرار  يركز 
الضغوط التي متارس ضد املرأة من املجتمع ومن االحتالل 
القرار  هذا  ولكن  ومستقل،  ذاتي  كيان  املرأة  الصهيوني. 
كيان  لهن  ليكون  للنساء  أمل  ويعطي  أكبر،  بشكل  يدعم 
مستقل بذاتهن. ومن خالل هذا القرار توضح لي ان املرأة 
يف منصات صنع القرار تكون على دراية أكبر من الرجل 
فليس  احتياجاتها،  من  كبير  عدد  يف  خاصة  ذاته  بحد 

الرجل هو من يعرف عنها، ويقرر عنها.
النزاعات،  حل  يف  املرأة  دور  عن  يتحدث   1325 قرار 
وكان  وغزه،  الضفة  بني  وانقسام  ازمه  لدينا  ونحن 
مصر  يف  مفاوضات  جدا،  كثيره  مفاوضات  هناك 

والقاهرة و صنعاء والرياض و الشاطئ وغزة.
أين املرأة الفلسطينية من هذه املفاوضات؟ هل القرار 
والنزاع  االزمه  بحل  املرأة  بوضع  تفكرين  جعلك 

الفلسطيني-الفلسطيني بني الضفة وغزة؟

والء سند:  

أكثر ما لفت نظري يف قرار 1325، ولم اكن مدركه لغيابه 
يتمثل بغياب املرأة الفلسطينية يف حل النزاع يف االنقسام 
اي  أو  مفاوضات،  اي  يف  وجودها  وعدم  الفلسطيني، 
اجتماعات حلل النزاع واالنقسام بني فتح وحماس، اوبني 
الضفة وغزة، حيث لم يكن اي وجود للمرأة الفلسطينية، 
القياديات  من  نساء  هناك  كان  لو  اتخيل  واصبحُت 
اراء  من  اقوى  آرائهن  لكانت  الفلسطينيات  والنسويات 
 ،2007 عام  منذ  االنقسام  بإنهاء  فشلوا  الذين  الرجال 
واعتقد كذلك بان االنقسام لن ينتهي دون مشاركة النساء 

بصفتهن أولى ضحاياه. 

ويتوجع  ضحية،  يكون  فالذي  الصراع،  ضحية  املرأة 
أكثر، يكون معني باحلل أكثر.

كيف يكون للمرأة دور يف حل النزاعات؟

منار: 

برأيي قرار 1325 يعزز من مشاركه املرأة يف لعمل السياسي، 
ويكون لها دور فعال يف حل النزاعات إذا تواجدت، وهناك 

قيادات لها دور كبير ومؤثر أكثر من الرجال.

نور إياد:

االنقسام  انهاء  مفاوضات  يف  مشاركة  املرأة  كانت  لو 
الفلسطينية  فاملرأة  زمن.  منذ  الوطنية  الوحدة  ألجنزت 
تعلم طبيعة املجتمع، وتعلم كيف يفكر الشباب، وماذا يريد 
يساعد  باملفاوضات  وجودي  سيحصل؟  وماذا  الشباب؟ 

بتحليل االمور بشكل أكبر والتوصل للحل.

تقوى: 

وبعد  التدريب،  قبل  نفسي  عن  تقوى،  عن  سأحتدث 
التدريب. كنت مطلعه على القرار، وكنت قد درست القرار 
عندي،  وجدت  التي  االشكالية  ولكن  اكادميية،  دراسة 
حلل  املرأة  وجود  أهمية  اعلم  كنت  والقرار،  فلسطني 
الصراعات والنزاعات، وكنت اعلم ما هو دور املرأة، ولكن 
ليس  نحن يف فلسطني  كيف هي فلسطني؟  اعلم  أكن  لم 
لدينا حرب دائمة مثل روندا، نحن يف فلسطني يف صراع 
دائم، يجب تهيئه أنفسنا ألي حرب، من نشاطات توعويه 
للنساء، النساء غير املتمكنات واللواتي حتتجن الي معيل.

النقطة الثانية، هي أهمية مشاركة املرأة سياسيا، وواجب 
القرار،  صناعه  يف  فعليا  املرأة  مشاركة  احلكومة  على 
وايضا وجود املرأة يف االجهزة االمنية جميعها، وهو امر 
للحروب،  بهذه االمور نكون جاهزين  هام جدا. فااللتزام 
بكل  حتدث  التي  واالنتهاكات  املتواصلة  احلروب  وبرغم 
هناك  ولكن  صغرها،  برغم  بفلسطني  منطقه  بكل  مكان 

العديد من االنتهاكات بشكل معني ونحن ال نعي ذلك.
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هاله فقيس:

القرار االممي 1325 يسلط الضوء على مشاركه املرأة يف 
كم  النزاعات،  حل  يف  مشاركتها  ضرورة  القرار،  صناعه 
تتعرض املرأة يف احلروب الزمات امنيه ومشاكل اجتماعيه، 
لذلك من الضروري مشاركتها يف صناعه القرار لتسطيع 
التعبير عن هذه املشاكل التي تتعرض لها، واملشاكل التي 

تتعرض لها النساء من حولها.
معروف  هو  واالمن  النزاعات  عن حل  نتحدث  عندما 
خاصه يف الدول العربية وبعض الدول االوروبية، االمن 
ليست  ذكورية  مهنة  عن  عباره  هي  والعسكر  واجليش 
للنساء، لكن نساء العالم صار لهن اربعون عاما يناضلن 

ليكن موجودات، حاليا وزيره الدفاع الفرنسي امرأة.
أننت عينة من النساء الفلسطينيات، كيف ترون واقعنا 
الفلسطينية موجودة  املرأة  هل  فلسطني؟  االمني يف 
يف االجهزة االمنية؟ وما هو دور القرار 1325 يف تعزيز 

وجودها؟

نور حجاحجه:

 1325 القرار  عن  عرفت  انا  وبصراحة  البداية،  يف 
السالم  لقضايا  الفلسطيني  للمركز  انضمامي  بعد 
هذه  يف  اجنازاتي  عن  يسألوني  وعندما  والدميقراطية، 
 ،1325 قرار  عن  بتدريب  التحقت  باني  أخبرهم  الفترة، 
القرار  هذا  هو  ما  اجلامعة  يف  استاذي  يسألني  عندما 
1325؟ أفاجأ برغم اهمية هذا القرار لنا كشعب فلسطيني، 

وانه قادر على تغير واقعنا، إال انه غير معروف.
قرار 1325 له العديد من احملاور مثل التمكني، احلماية، 
املشاركة، فهو يتماشى مع املرأة من البداية لغاية الوصول 
ملا تريد، فهو يحميها مما تتعرض له من االحتالل، او من  
النظرة املجتمعية الدونية، او النظرة الذكورية السائدة يف 

املجتمع، ثم ميكنها للوصول الي صناعه القرار.
اما بالنسبة لألجهزة األمنية الفلسطينية، فعمل املرأة يف 
وجودها  اما  اإلدارية،  االعمال  األجهزة محصور يف  هذه 

كعنصر فاعل يف العمل األمني فهو محدود جدا. 

عنبره: 

منذ  الفلسطينية  األمنية  لألجهزة  متابعة  شخصيا  انا 
فترة ليست بالقصيرة، فعندما تعقد الدورات التأسيسية 
للمنتسبني لهذه االجهزة، حيث يكون عدد االناث ال يتجاوز 
4 اناث مقابل 30 او 35 شاب، وحتى يف مراحل التدريب 
ال يتعاملون معها بنفس الضغط الذي يوضع  فيه الشباب، 

واالستخفاف بقدراتها، ملاذا؟
املرأة  اجنازات  عن  التحدث  وعدم  االعالم،  ضعف 
ومثال  اجنازاتها،  جنهل  يجعلنا   2015 الفلسطينية 
ذلك شاركت فلسطني بعرض النزول باملظالت يف روسيا، 
فلسطني حصلت على ترتيب متقدم عامليا، لم يتحدث 
الروسي  االعالم  ان  العلم  مع  االجناز،  هذا  عن  أحد 
واالوروبي حتدثوا بشكل كبير. أصعب مهمه هي القفز 
ال  الطائرة  من  القفز  تستطيع  من  هل  الطائرة،  من 
تستطيع ان تكون فاعلة ومسؤولة يف األجهزة األمنية؟

هاله فقيس: 

مشاركه املرأة يف االجهزة االمنية ضرورية جدا، حيث اذا 
املنطقة  وهذه  معينه،  منطقه  يف  معينيه  جرمية  حصلت 
للدخول  ضروي  النساء  فوجود  فقط،  نساء  فيها  يوجد 

لهذه املناطق. 

ليلى عياد: 

بالنسبة لهذا القرار، فهو من اهم القرارات، يجب ان يكون 
فيها وعي وتطبيق  ليس فلسطينيا فقط، ولكن عربيا ايضا، 
املنطقة تشهد حروب ونزاعات كبيره،  ادت الي ان نسبه 
من النساء تعرضت لالغتصاب،  وتعرضت  لالعتقال، ويف 
داخل السجون احتياجاتها االساسية ال تستطيع احلصول 
عليها، على مستوى فلسطني، أي ان املرأة يكون لها راي 
سياسي معارض لالحتالل، او للسلطة، سوف يكون هناك 
حتديات تواجهها يف غرفه التحقيق،  فهذا القرار ضروري 
الرجل يف احالل  فاملرأة شريك مع  النساء،  جدا حلمايه 

السالم. 
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عنبره: 

بني  جرت  التي  املفوضات  يف  نساء  هناك  كان  لو 
الفلسطيني  الوضع  كان  فهل  واالسرائيليني  الفلسطينيني 
على ما هو عليه اآلن؟ حتى يف اجلانب االسرائيلي أيضا، 
هناك غياب للنساء، فغياب النساء من الطرفني ميكن ان 

يكون العقبة يف حل الصراع الدائم بني الطرفني. 
للسياسيني  ومقابلتكم  للتدريب  دخولكم  بعد 
ونشاطاتكم يف مؤسساتهم، هل هناك نظره يف املجتمع 
او نظره احترام يف  تختلف؟ هل هناك نظره اعجاب 

املجتمع الفلسطيني؟

هاله فقيس:

قبل املشاركة يف التدريب كنت شخصية بسيطة ومترددة، 
ألني  مختلفة  نظره  لي  ينظرون  اهلي  فأصبح  اليوم  اما 
تغيرت، واصبحت مؤثره يف البيت، ولي شخصيتي القوية، 
للمجتمع  بالنسبة  اما  االمور،  جميع  لرأيي يف  ويستمعون 
نظره  لي  فينظرون  بلدي  وأهل  وحاراتي،  بأهلي،  املتمثل 
هذا  كل  خاصة،  مستقله  شخصيه  فلدي  أيضا،  احترام 

نتائج النخراطي يف املركز الفلسطيني. 
يف املجتمع الذي تعيشني فيه هل كانوا يستمعون لك؟ 

وهل زاد استماعهم آلرائك االن أكثر؟ 

رزان: 

املجتمع  مستوى  على  ليس  عام  بشكل  احتدث  ان  اريد 
الفلسطيني  املجتمع  مستوى  على  لكن  فيه،  اعيش  الذي 
منهم  ضئيلة  نسبة  ان  الشباب  تواجه  التي  العقبة  عامة، 
يسمع صوتها، وما يتحدثون به غير مؤثر، فالقرار االول 
واالخير للقيادات العليا، وممن تتجاوز اعمارهم اخلمسني 
او الستني عاما. وجود مؤسسات تدعم الشباب، وخصوصا 
وعندما  دورهم.  لتعزيز  األهم  هو  السياسي  اجلانب  يف 
املجتمع  يف  سياسيات  او  سياسيني،  ويقابل  شابا،  تكون 
ميكن إيصال الفكرة. السؤال: ملاذا ال اكون كشابة وكفتاة 
من منظومة صناعة القرار يف هذا املجتمع؟  فنحن الشباب 

نعلم ما هو الواقع الذي نعيش فيه، وما هي العقبات التي 
الشباب،  هناك شاب ميثل  يكون  عندما  بالتالي  تواجهنا، 

هنا سيحصل التغير.
كيف يسمعونك اليوم؟ وهل يأخذون برايك؟

نور حجاحجه:

الوقوف  على  قادره  كنت  الفلسطيني  للمركز  دخولي  قبل 
ولكن  مشكله،  اي  لدي  يوجد  وال  النقاش،  على  والقدرة 
جتربه  اول  وكانت  املاضي،  العام  املركز  الي  دخولي  بعد 
باحلديث  مترددة  وكنت  العائلة،  بيت  خارج  للمبيت  لي 
لألهل عن هذا التدريب، سألت نفسي: "هل سيوافقون ام 
يرفضون؟" نعم، وافقوا، انها بدايتي. فدخولي للمركز منى 
امام  واحلديث  للوقوف  جرأة  أكثر  واصبحت  شخصيتي، 
الطالب واساتذتي يف اجلامعة بكل ثقة. أما على مستوى 
والفتاه يف  انني من قرية محافظه،  املجتمع احمللي، ومبا 
قريتي ليس لها صوت او تأثير، وبشكل خاص عندما يتقدم 
بان  وإذا مت اخباره من قبل املجتمع  الشاب خلطبة فتاة، 
الفتاة التي سيختارها منفتحة ولها شخصية قوية ومؤثرة، 
معظم الشباب يترددون ويرفضون ألنهم يعتبرون الفتاة ذات 
الشخصية املنفتحة والقوية خارجة عن العادات والتقاليد. 
الفلسطيني صقل شخصيتي، وساهم  املركز  لي،  بالنسبة 
الوطنية  الفلسطينية  الفتاة  مني  وجعل  استقالليتها،  يف 

الشجاعة ذات القيم اإلنسانية. 

منار:

قوية،  فتاه  وجعلني  شخصيتي،  صقل  الفلسطيني  املركز 
باألمور  احلديث  على  قدره  لدي  يكن  لم  البداية  ففي 
على  قدرة  عندي  يكن  ولم  واالجتماعية،  السياسية 
االشتراك يف النقاشات، اما االن فانا اناقش اجلميع من 
مجتمعية.  او  سياسية  كانت  سواء  األمور  كافة  يف  حولي 
وثقتي  قناعتي  هو  فيها  واشتراكي  النقاشات  من  واالهم 
بنفسي ومبعلوماتي التي اكتسبتها من املركز الفلسطيني. 

هل كان اهلك قدميا يسمعونك؟ 
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كان اهلي يسمعوني، ولكن بالوقت احلالي يسمعوني أكثر.
هل من غير اهلك يسمعوك؟ 

املركز  يف  مؤازره  بأني  اخبرتهن  حيث  صديقاتي،  نعم، 
فانا  املواضيع.  بهذه  قدراتي  منى  من  وهو  الفلسطيني، 
ويسمعوني  اسمعهم  الساعة،  مواضيع  يف  معهم  احتدث 

أيضا.  

مرام:

الهالل  مع  البيت  للمبيت خارج  لي  اول جتربه  كانت  لقد 
االحمر الفلسطيني، ولكن بشرط وجود اخي معي، ولكن 
بعد دخولي للمركز اصبحت لدي القدرة على اقناع اهلي 
من  مرافق،  وجود  وبدون  مبيت،  كان  وان  حتى  للذهاب 
قبل لم أكن احتدث بالقضايا السياسية، وال احتدث بهذه 
ناقشت  القرن  صفقة  عن  اإلعالن  مت  وعندما  املواضيع، 

أهلي باملوضوع، وناقشت صديقاتي ايضا.
ماذا قلن صديقاتك؟

بهذه  احتدث  واني  تغيرت،  اني  احساس  لديهن  أصبح 
املواضيع السياسية.

وانت تتحدثني، هل كان عندك ثقة بنفسك؟
بعض  وكانت  باحلديث،  الكاملة  الثقة  لدي  كان  نعم، 
كنت  وعندما  ومتدينات،  ما  حلزب  ينتمون  صديقاتي 
باني  واجهتني  علمانية،  مدنيه  دوله  نريد  اننا  احتدث 
خرجت عن الدين وهذا كفر، ولكن اوضحت لهن أني لم 
بل  الدين،  عن  ليست خروج  والعلمانية  الدين،  عن  اخرج 
فصل الدين عن الدولة، واحترام الدين واملتدينني، وتعزيز 

حق كل انسان للقيام بالشعائر الدينية باحترام وبكرامة.

تقوى:

العائلة،  سأحتدث على مستويني، سأحتدث على مستوى 
ومستوى املجتمع. عائلتي تناقش بحقوق املرأة، انا تربيت 
والدي  املرأة.  حقوق  ماهي  تعرف  عائله  سياسية،  بعائله 
تزوجن  عندما  فأخواتي  علينا،  وما  لنا،  ماذا  على  ربانا 
كانوا على وعي مباهي حقوقهن، وما عليهن كتابته بعقد 

الزواج، وكيف يتصرفن مبا يخص املرأة. بالنسبة لي، كنت 
شخصيه اندفاعيه بحقوق املرأة، وكان علي دائما الدفاع 
ألني  للوراء  خطوه  اخذ  احلالي  بالوقت  ولكن  املرأة،  عن 
اريد ان احصل على تفاصيل قبل احلديث، يجب ان اكون 
بتفاصيل  قارئه  اصبحت  اعبر،  وماذا  أقول،  ماذا  دقيقه، 

اكثر.
هل تكتبني؟ ما هو ردت فعل الناس على هذه الكتابات؟
الكتاب،  بلغه  احتدث  دائما  لذلك  أبحاث،  كاتبه  انا  نعم، 
هذه  من  كثيرا  سعيدين  انهم  الناس،  فعل  رد  حول  اما 
الكتابات، واستفدت اكثر من املعلومات التي حصلت عليها 
من تدريبات املركز الفلسطيني على مستوى اجلامعة، فانا 

اعمل ابحاث يف حل النزاعات.
ما هو رد فعل القراء؟

نتيجة  وهذه  ماجستير،  طالبه  كأصغر  الكبيرة،  السعادة 
مميزة.

آية شاوريه:

اخاطب  لدرجه  كثيرا  قوتي  زادت  ما،  نوعا  كنت ضعيفة 
االعالم، احتدث عن دور املرأة، يجب ان يكون لها مكانه. 
لقد حصلت على املعرفة يف االعالم من خالل مؤسسه تام، 
حصلنا على دوره تدربيه للخطاب االعالمي، كيف تشارك 

املرأة يف ايصال صوتها ورسالتها لإلعالم.  
ماذا قالو لك؟ 

ايصال  وأستطيع  االعالم  اواجه  ان  أستطيع  إني  قالوا 
رسالتي.

مرام:

الظهور  أستطيع  ال  كنت  تام،  مؤسسه  مع  شاركت  انا 
بالفيديو وانا احتدث، ولكن حصلت على تدريب عن العنف 
احتدث  وانا  بفيديو  تصويري  ومت  واالبتزاز،  االلكتروني 
للكاميرا، ومت مشاهدته من قبل الشباب والشابات، وقالوا 
انها نقله نوعيه، والكثير حتدث ألهلي ملاذا تظهر لإلعالم، 
وانا شاركته على حسابي اخلاص ووجدت تفاعل من قبل 

الناس.
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نور حجاحجه:

نحن مجتمع يخاف من السياسة بالرغم ان جميع حياتنا 
سياسة، واقتصادنا سياسة، وحياتنا االجتماعية سياسة، 
مبشروع  ستشارك  انك  وتخبرهم  لألهل  تذهب  وعندما 
يف  نكون  وعندما  باحلياة.  نوعيه  نقله  يعتبر  سياسي 
تدريبات، ويسمع احملاضر رأيي، ورأي زميالتي يف التدريب 
يفاجئ بقدراتي ومتيزي عنهن، عندما يسألني عن السر، 
أخبره اني مشاركه يف املركز الفلسطيني لقضايا السالم 

والدميقراطية.
يف  كان  سواء  للحديث  لنشاط  دعوتها  مت  منكن  من 

محاضرة او مؤمتر؟

عنبره:

السهل  وهذا  علم،  اسم  اصبحت  احملافل  من  الكثير  يف 
للمؤمترات  الدعوات  توصلني  الوقت،  بنفس  الصعب 
العبء  يحملني  وهذا  الندوات،  او  التشاورية  القاءات  او 
الكثير  ويف  املواضيع.  لهذه  واجلاهزية  بالتحضير  الكبير 
ماذا  "ننتظر  مداخلتي،  ينتظرون  أصبحوا  املؤمترات  من 
للنظر،  الفت  بشكل  الكثير  راي  عن  اعبر  انا  ستقولني". 
وهذا ما اصبحت اسمعه كثيرا، وعندما اشارك مداخالتي 
على وسائل التواصل االجتماعي أجد ان الكثير يشاركونه 
على صفحاتهم، وأجد ردود الفعل بالتعليقات، وهذا محفز 

وايضا يحملني املسؤولية الكبيرة يف االيام القادمة.

تقوى: 

هناك مشروع قائم خالل الشهر القادم بالشراة مع مركز 
حل النزاع يف اجلامعة االمريكية عن محاضره، او نشاط 

عن حل النزاع واملرأة.
وناشطات  نسويات  بسياسيات  التقني  الصبايا 
شكلن  مقابلتهن  مت  التي  النسويات  هل  ومرشدات، 
عن  حتدثي  ذلك؟  يشكلن  لم  او  لديكن،  منوذجا 

جتربتك بلقاء  تلك السيدات.

نور إياد:

التجربة كانت جميله، وهن يخلقن ليدك هدف للوصول، 
واملرأة لم تخلق فقط للبيت )املطبخ(  والوظائف التقليدية، 
يجب عليك حتديد اهتماماتك واهدافك، كما يجب عليك 
أن تتعلمي لتصلي ملا تريدين، ويجب عليك أن تقاومي كل 

العقبات والظروف احمليطة بك لتصلي للهدف.
للوصل  احلافز لالستمرار  اعطتك  القاءات  هل هذه 

الي اهدافك؟
بكل تأكيد، وهناك من اثر يف شخصيتي بشكل كبير مثل 
السيدة لونا عريقات، كل نسويه وصانعه قرار مت مقابلتها 
كانت تضيف الكثير حلياتي،  لن اكتفي مبا انا عليه اليوم، 
هناك اشياء كثيره يجب علي ان اعملها للوصول الي ما اريد.

والء سند:
كانت جتربتي باللقاءات ضعيفة جدا بسبب عملي، قابلت 
اسلوبها  احببت  بنشاطات،  ايضا  ورافقتها  عريقات  لونا 

بالطرح.
هل من الصعب ان تكون مثلها او أحسن؟ 

بلى، أستطيع بكل تأكيد ان صبح مثلها واحسن ايضا. 

تقوى:

قواسمه،  السيدة سحر  مع  احتدث عن جتربتي  ان  اريد 
بدأت عمل مع هيئه شؤون االسرى، بنفس املواضيع التي 
الشكاوى  على  اعمل  اصبحت  وبتوجيهاتها  فيها،  تعمل 
اعلم  وانا  بالعمل،  مديري  سعادة  من  زاد  وهذا  الفردية 
ان هذا الطريق طويل بالعمل، ولكن هي من حفزني للبدء 

بهذه الطريقة بالعمل. 

هاله فقيس:

التقيت مع السيدة سحر القواسمة، اعطتني حافز ودفعتني 
ألكون امرأه ناشطه وفعاله يف املجتمع بشكل افضل.

بيان عوض:
وصانعات  والسياسيات  النسويات  من  بالعديد  التقيت 



  13

ومسؤوليه  عبء  عليها  يوجد  املرأة  ان  اكتشفت  القرار، 
للوصول  واملجتمع  االهل  من  مسانده  الي  وحتتاج  كبيره، 

الي مراحل القيادة.
هل برأيك انت مسانده للمرأة؟

طبعا، ما دمت صاحبه فكره، فانا مسانده للمرأة، واستطيع 
كسر احلواجز والعقبات. 

تأثيرهم  هو  وما  لك؟  السياسيات  حتفيز  هو  ما 
بحياتك؟

عنبره:

اعتبر نفسي جزء من هذه السياسيات ولو على املستوى 
لديهن،  التي  بالفكرة  واالميان  املعلومات  فكميه  البسيط، 
فانا قد اجتاوزهن بهذه املعلومات، او على نفس القدر مع 
البعض، واعتبر نفسي مؤثرة باملجتمع احمليط بي وباإلناث 
احمليطات بي أكثر من تأثير هؤالء النسويات. الفرق الذي 
املتواجدات  املنصب  هو  النسويات  هؤالء  وبني  بيني  اراه 
عملهن  عن  مضاعف  بشكل  العمل  الي  بحاجة  فانا  فيه، 

ألصل ما يصلن اليه بسبب مناصبهن القيادية.

رزان: 

انا التقيت مع سياسيات ونسويات، ولكن أكثر نسويه اثرت 
يف السيدة ربى مسروجي، وكانت هي املرأة النموذج مبنصب 
كان حكر على الرجال، اثبتت جدارتها لتكون منوذج للمرأة 
الناجحة، حيث صنعت لها اسم يف السوق كان حكر فقط 
للرجال، وكانت منوذج لكسر النموذج التقليدي عن املرأة، 
آخر  جانب  ويف  عملها،  يف  وناجحة  قياديه  امرأة  كانت 
كانت يف اوقات الفراغ ايضا تنتسب للمؤسسات احلقوقية 

والسياسية، وكان لها دور مؤثر وصوت مسموع.

منار:

فكتوريا  والسيدة  القواسمه  سحر  السيدة  مع  التقيت 
من  أكبر  حافز  اعطوني  اللقاءات،  من  استفدت  حاليقة، 
االرتباط  ثم  ومن  اجلامعة،  انهاء  علي  فقط  فتاه  كوني 
والزواج، وبعد لقائي بتلك النسويات، هذا جعل لدي حافز 

اضافه لشخصيتي أصبحت اقوى.
مرام: 

فكتوريا  والسيدة  القواسمه  السيدة  سحر  مع  التقيت 
لم  بأسمائهن  وسماعي  النسويات  مقابلتي  قبل  حاليقه، 
أكن اؤمن مباذا يعملن، فهي مجرد شخص عمل جمعيه او 
مؤسسه. ولكن عندما التقيت بهن، وتعرفت على بدياتهن، 
مؤسساتهن،  واسسوا  والصعوبات،  املجتمع  حتدوا  وكيف 
وأصبحن مسموعات بكل الوطن، حفزوني كثيرا.  لو كنت 
صغيرا، ومقدار عملك صغير، وكان عندك إصرار، ستصل 

للمكان الذي تريد.

ليلى عياد:

عند مقابلتي للنسويات يف املركز الفلسطيني، أرى نفسي 
بعد سنتني على االكثر سأصبح مثلهن. 

كيف بعد عشر سنوات؟
بعد عشر سنوات سآخذ مركز، انا عملت على نفسي كثيرا 
اكادميي  مستوى  على  فقط  وحريتي،  استقالليتي  ألخذ 

ودراسات سأصبح مثلهن.
هل تفكرين؟ انت تضعني خطه للوصول الي البرملان؟
البرملان! ال، ولكن اي شيء له عالقة بوزارة املرأة، او املرأة 

بشكل عام. 

آية شاوريه:

التقيت مع السيدة يوال خير، والسيدة احالم الوحش. املرأة 
يجب ان ال تكون يف اسفل الهرم، يجب ان تكون يف منتصف 
الهرم او يف قمه الهرم، يجب ان تكون مساويه مع الرجل 
املستوى  على  وامنا  السياسي،  املستوى  على  فقط  ليس 

االجتماعي، والدور االنتاجي، والدور االجنابي.

نور حجاحجه:

كل النسويات قابلتهن، بشكل عام حصلت على نقطه مهمه، 
ال احد يصل بسهوله خصوصا املرأة، وهذا يعتمد عليها 
يف حتدي العقبات والصعوبات التي تعترضها، فالصعوبات 
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هاله فقيس: 

العائلة،  يف  الفتيات  وعلى  العائلة،  مستوى  على  تأثري 
وأصبحن الفتيات يحبنب ان يصبحن مثلي، لهن شخصيه 
اي  من  سيطرة  دون  بهن  اخلاص  العمل  ولديهن  مستقله 

أحد.

بيان: 

لم اؤثر على أحد، احتاج الى بعض الوقت ألصبح كذلك.

عنبره: 

والعائلة  بيتي،  وهو  الصغيرة  عائلتي  على  تأثيري  كان 
تنقسم الي قسمني، تأثيري على زوجي الذي اصبح ينتظر 
الواقع، فهي  يدور على ارض  ملا  السياسي وحتليلي  رأيي 
عملية متابعه على كل االجتاهات. على سبيل املثال، وعلى 
مستوى "صفقة القرن" كان ينتظر حتليلي يف هذا االجتاه، 
بالنسبة للعائلة األكبر، انا ذو تأثير، وصوتي مسموع سواء 
باملواضيع السياسية او املواضيع االجتماعية. وهناك ايضا 
انا  سعير،  بلدتي  يف  شكلتها  التي  الشبابية  املجموعات 
اسكن برام اهلل  وبعيده عنهم، ولكن مازال صوتي مسموع 

ويتأثرون فيه.
هم يستمعون لرايك؟ هل انت تستمعني لرأيهم؟

نعم انا استمع آلرائهم لنبني ما نحتاج من هذه اآلراء ومن 
االختالف.

هل تعتبرين نفسك قائد غير تقليدي؟  فالفرق بني 
والقائد  يسمع،  وال  يتحدث  الزعيم  والزعيم،  القائد 

يسمع ويتحدث.
انا اسمع واحتدث، وأبني كل اآلراء مما هو موجود، على 

مستوى املجتمع الكبير والصغير انا ذو تأثير.

رزان:

انا اثرت على نفسي بان ابد بنفسي. 
انت لديك قدره كبيره بالتأثير، وهذا كان ردة فعل من 
بإدارتها، حيث  التي قمت  التلفزيونية  شاهد احللقة 

التي تعترضها هي اكبر من االمور التي تدعمها باملجتمع.
بعد  برؤيتي  ووضعت  استراتيجي،  تدريب  على  حصلت 
خمس سنوات سأصبح سفيره للمرأة يف اي بلد بالعالم، 
وعندما احتدث عن هذه الرؤية امام الناس، اجلميع يثبط 
من معنوياتي، واني احتاج الي الواسطة، إذا ما زلت ببداية 
الطريق، وهو مجرد تخطيط أجد كل هذه العقبات، كيف 

هي الصعوبات عند الوصول؟

المحور الثالث:

تأثير القرار على حياة المشاركات

انا  والنسويات،  القياديات  تأثير  عن  كان  احلديث  مجمل 
عن  نتحدث  عندما  الوسطى،  باملرحلة  قيادات  اعتبركن 
القيادة يوجد الهرم، اسفل الهرم الناس العاديني، القيادة 
الوسطى تعلم كينونتها، وتعلم اهدافها، وتضع مخططات 
لذاتها، وتستطيع ان تتخذ القرار بالنزول الي اسفل الهرم، 
من  الهرم  واعلى  والقيادة،  الهرم  اعلى  الي  الصعود  او 
وصلوا الى القمه، ولكن هناك من وصل بهمته ومخططاته 
ولكن  واحملسوبية،  بالواسطة  وصل  من  وهناك  وقدرته، 

الفرق بني االثنني كان واضح من خالل مقابالتكم. 
أننت بالوسط، مبن كان تأثيركن؟

تقوى: 

اخواتي  الصغيرة،  العائلة  مستوى  على  كان  تأثيري 
وماهي  تقوى،  من  يعلم  اجلميع  أصبح  ايضا،  وباجلامعة 
تقوى؟ ويف حاله من يتعرض ملشكله ما على سبيل املثال: 
زواج، طالق، يستشيروني يف املوضوع، اصبحت املستشارة 
وان  اوسع،  مستوى  على  تأثيري  يكون  ان  اسعى  لديهم، 
والعشرون،  الثامنة  عمر  الدكتوراه يف  درجه  على  احصل 
باجلامعة  املساقات  واوجه  اجلامعة  يف  دكتورة  وأصبح 

بالطريقة التي اراها مناسبه.
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اثرت بهم كثيرا. هل اثرت بأحد قريب منك؟
أكثر حد اثرت به هي اختي االصغر مني، هي يف مرحله 

اجلامعة، وهي متقوقعة على ذاتها، وانا دفعتها لألمام.

تقوى: 

رزان من دفعني، فانا التقيت بها بفتره كنت يائسة، ولم يكن 
لدي عمل، وهي وصلت لعمر السابعة والعشرون، ومازال 
العمر،  لهذا  سأصل  هل  واالنتماء،  التطوع  روح  عندها 
وتكون روح التطوع مازالت لدي مثلها؟  واتخذت قرار باني 

سأبقى كذلك، وستبقى روح التطوع لدي.

نور حجاجه:

مبوضوع  نقاش  يحدث  عندما  الوالد،  على  كان  تأثيري 
رأيي  او ادرس، يستدعيني ليسمع  ما، واكون يف غرفتي، 
باملوضوع.  انا من اقنع والدي بأهمية مشاركة الفتاة على 
اخوات  من  أسئلة  وهناك  املختلطة،  املجموعات  مستوى 
تكن  لم  نحن  بينما  باملشاركة؟  لها  تسمح  كيف  والدي 
تسمح لنا بذلك؟ اخبرهم باني استطعت اقناعه بأفكاري 
ومبشاركتي، وايضا تأثيري على صديقاتي، فهن يتمنني ان 
يصبحن مثلي ويشاركن مبا اشارك به، ويصبح لدينا صوت 
او خلل باجلامعة  مؤثر مثلك، عندما يكون هناك مشكله 
هذا  حلل  العميد  او  الدكتور  مع  للحديث  ترشيحي  يتم 

االشكال.
ماذا قال والدك وماذا وصف نشاطاتك؟

والدي نادم على كل نشاط كنت اريد املشاركة به ولم يسمح 
وقدرتي  اليوم  القوية  شاهد شخصيتي  بعدما  بذلك،  لي 

على ايصال صوتي.

ايه شاوريه:

تأثيري على جميع افراد العائلة، فهم ال يتخذون اي قرار 
بدوني، وحتى ان كنت خارج املنزل يتصلون بي ليسألوا ما 

علينا فعله.

منار: 

لم يكن لي تأثير كبير على مستوى العائلة، ولكن تأثيري 
عن  أخبرها  عندما  باجلامعة،  صديقتي  على  االكبر 
تدريباتي باملركز، اصبحت تتمنى ان تكون مثلي وحتصل 

على هذه التدريبات.
ما هو املؤشر او البرهان على تأثيرك؟ 

صديقتي أصبح لديها الرغبة واملشاركة بنشاطات املركز، 
ويف حال توفر اي فرصه لها ستنضم للمركز،

أثر بحياتي وهي  الذي  التحدث عن الشخص  اريد  ولكن 
الزميلة عنبره، اثرت بشخصيتي بشكل كبير جدا.

مرام:

بصديقاتي،  تأثيري  ولكن  كبير،  بشكل  تأثير  لي  يكن  لم 
بالنشاطات،  على مشاركتي  للموافقة  اهلي  على  وتأثيري 
وايضا املبيت خارج البيت دون وجود اخي او اي أحد من 

عائلتي.

والء سند:

اخوتي  بنات  على  تأثيري  الصغيرة،  عائلتي  على  تأثيري 
كبير، فهن ليست منخرطات بهذه املواضيع بسبب دراستهن، 
ولكن من خالل حديثي معهن أجد تأثيري عليهن، وايضا 
املواضيع  يخص  نقاش  هناك  يكون  عندما  بي  االستعانة 
املتعلقة باملرأة يطلنب املساعدة مني بكيفية الرد على ذلك.

ليلى عياد: 

الناس  وعلى  واحلمولة،  لصغيرة  ا  عائلتي  على  تأثيري 
والفتيات من حولي، اصبحن يريدن خوض نفس التجربة 
التي خضتها انا، فانا حتولت من شخصيه انطوائية منعزلة 
الي شخصيه اجتماعيه، يقمن بسؤالي واستشارتي مباذا 
اعمل؟ حتى على مستوى توفير الباص الذي كان ينقلني من 
بيتي يأخذ رأيي مباذا يفعل مع ابنته ومكان عملها، وايضا 

احدى الفتيات عرضت علي العمل معها بسبب نشاطي.
ماذا يرى الوالد والوالدة بطبيعة عملك ونشاطك؟
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اهلي اصال عالم منفتح ولم يكن ذلك باألمر الصعب.
وهل الوالدين داعمني لك؟ وما هو شكل الدعم؟

ثقة اهلي كبيرة بي، وهذا ما يساعدني ويدعc مني، حيث 
ال اتعرض ألسئلة غير طبيعية للتشكيك، كما يتفاخرون بي 

امام العالم.
عندما تعودين من النشاط هل يسألونك ماذا فعلتي 

اليوم؟
نعم، يسألونني عما افعل، ويريدون ان يسمعوا مني، وهذا 

يحفزني، وامي دائما تسألني متى ستصبحني وزيره.
ما هو برهانك على التأثير؟

تقوى:

ينتظرون رأيي بكل األمور. أما على مستوى اجلامعة عند 
طرح أي موضوع ينتظرون رأيي دائما.

ماذا  يسألك  أحد  تتوقعني  اليوم هل  تغادرين  عندما 
فعلتي برام اهلل اليوم؟

نعم، والدي ينتظرني ألخذ التقرير اليومي من باب النقاش 
بيني  النقاش  فرق  مالحظ  ولكنه  آخر،  باب  من  وليس 

وبينه، وهو داعم لقضايا املرأة.
جلسة  عن  والدك  وتخبرين  للبيت  تعودين  عندما 
اليوم، والكتاب الذي سيصدر، ماذا تتوقعني ردة فعله 

ومالمح وجهه؟
أكيد سيشعر بالسعادة، ويحاول التعلم من هذه النشاطات، 
لدي  مما  سيستفيد  اخرى،  بأماكن  يطبقها  ان  ويحاول 
عن  دائما  يسألني  منه.  انا  استفيد  التي  الدرجة  بنفس 
كيفية تفكير الشباب ألنه يريد ان يصبح انسان مؤثر، فانا 

مرجعه االول بكل االمور كما هو مرجعي.
جلسة  عن  له  تتحدثني  سوف  شخص  اول  هو  من 

اليوم؟

هاله فقيس: 

اخي.
كم عمره؟

سته وعشرون عاما.

عنما تلخصني له اجللسة ماذا تستشرفني او تتوقعني 
رده فعله؟

يحب ويدعمني، وايضا اهلي مينحوني احلرية ويثقون بي.

يحب أن يكون لدي مشاركه وقراري اخلاص بي وشخصيتي.

ملن ستتحدثني عن جلسة اليوم؟ 

بيان عوض: 

اني  واخبرهم  يسالوني  دائما  احملاماة،  مبكتب  اساتذتي 
اشار ك مع املركز، فهم اول أناس يهتمون.

هل تتوقعني من هؤالء االساتذة عندما يصدر الكتاب، 
هل سيطلبون نسخه منه؟

لوضعها  اضافيه  نسخ  يطلبوا  ورح  ينبسطوا،  رح  اكيد، 
باملكتب.

هل تتوقعني قراءته كامال ام فقط املداخالت اخلاصة 
بك؟

بهذا  كبير  اهتمام  لديهم  الكتاب،  جميع  سيقرؤون  طبعا، 
النوع من النشاطات.

من هو اول شخص ستتحدثني اليه عن جلسة اليوم؟

عنبره: 

صديقاتي واصدقائي. 
هل تتوقعني سؤالك عن الكتاب؟

انا عائلتي وبعض االصدقاء املقربني يسألون عن الكتاب 
االول مطلعون عليه من خالل الرابط وينتظرون صدوره، 
فأتوقع بكل تأكيد سينتظرون ماذا يوجد بالكتاب اجلديد.

هل تتوقعني ان اختك التي حتدثتي عنها ستسأل عن 
الكتاب يا رزان؟

رزان:
لها  الكتاب،  يف  وستناقشني  وستقرأ  ستسأل،  اكيد، 
اهتمامات بهذه االمور، ولكن اول حد ممكن اتناقش معه 

بهذا املوضوع هو والدي، ألنه قارئ ورجل سياسي.
حتى لو كان الكتاب يباع، فهل سيشتريه والدك؟؟ 

بكل تأكيد، فهو رجل قارئ.  
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مرام: 

غير والدتي اول حد رح يسألني الدكتور الذي اعمل معه، 
سألني عن مضمون الدورة التي حصلت عليها،
 وطلب مني ان أخبره عن اجللسة بعد عودتي.

أنتم اعضاء يف مؤسسات اهليه، او يف شبكات محليه، 
او احزاب سياسية، اويف جلان احياء، هل عضويتكم يف 
هذه االمكان تغيرت خالل هذا العام ام تراجعت وما هو 

شكل التغير يف ذلك؟

تقوى:  

اريد ان احتدث عن جتربتي مبؤسسه التنمية الفلسطينية، 
كتابه مقالني،  الفترة، شاركت يف  تلك  تطورت جدا خالل 
االول انتشر مع االستاذ جهاد حرب. والثاني على الطريق 
مع الدكتورة لورد حبش، فمشاركتي كانت متزايدة عن باقي 
دورات  اعطاء  مفاوضات حول  وهناك  السابقة،  السنوات 

للشباب بفئات عمريه معينه.
حول ماذا هذه الدورات؟

حول مشاركة الشباب، هي بشكل مشابه ملشاركه املرأة.
هل تري ان لديك القدرة إلعطاء مثل هذه الدورات؟

لدي القدرة، وعندي خبره سابقه من خالل اجلامعة، ولكن 
اريد دخول املجال وانا متمكنة، وعلى هذا تتم املفاوضات 
نفسي  اعداد  بعد  او  املدربني  بتدريب  نفسي  اعداد  قبل 

بتدريب املدربني.
انا ايضا متطوعة يف هيئه شؤون االسرى، املدير ال يسال 
املوظفات بالرغم انني فقط منذ شهرين متطوعة يسالني 
انا، ويتم االخذ بالتقارير التي اعدها انا، وليست التقارير 

التي تعدها املوظفات.

هاله فقيس:

انا عضوة يف احتاد جلان املرأة مع السيدة فدوى البرغوثي، 
يريدون تسلمي نشاط للمنطقة

متى مت انتسابك لالحتاد قبل الدورة ام بعدها؟ 
انا بعد الدورة التحقت بها.

بيان: 

تابعه ملؤسسة معينه من خاللها عملنا على تكوين مجموعه 
على  استندنا  شبابيه،  لوثيقه  مبادئ  ووضعنا  شبابيه، 
قرار 1325 وكثيرا ساعدني من خالل جتربتي مع  املركز 
وحاليا   2250 وقرار  والدميقراطية،  لقضايا  الفلسطيني 

نعمل  على مبادرة لنكشف عن الوثيقة الشبابية.
أخبرينا أكثر عن املبادرة.

قامت مجموعة شبابية لتشكيل مجموعة اسمها مجموعه 
 1325 قرار  عن  مكثف  تدريب  عملنا  البداية  يف  االفق، 
بعد  للوثيقة،  مسودة  ووضعنا   ،2250 لقرار  باإلضافة 
ذلك شكلنا مجموعات شبابيه اخرى للتعديل على املسودة 
االولى، ومن ثم عدلتها املؤسسة االم، ومت التشبيك مع عده 
مؤسسات وصناع قرار للمساعدة يف اصدار هذه الوثيقة.

عنبره: 

بالنسبة لتجربتي باملؤسسات، انا كنت جزء من مؤسسات 
قاعديه، انا كنت فرد عادي باملؤسسات اشارك بالتدريبات 
والندوات الي تكون من خالل املؤسسة، بعد دخولي للمركز 
ماذا  املؤسسة،  مع  خطط  ارسم  اصبحت  الفلسطيني 

سنفعل؟ وماذا سننفذ باأليام القادمة؟
هل لك ان حتدثينا عن مؤسسة أخرى عملتني فيها؟؟ 
من املؤسسات التي عملت معها مشروع تخفيض سن الترشح 
االعالمية  )الهيئة  بياالرا  مؤسسه  هي  احمللية،  للهيئات 
وكان  عادي،  فرد  كنت  البداية  يف  الشباب(،  دور  لتفعيل 
باملجالس احمللية،  لتفعيل مشاركتي  يهمني  املوضوع   هذا 
فيما بعد، اصبحت افكر كيف علينا ان نعمل لنكون مؤثرين 
باخلطوة  الراي  بإبداء  اشارك  واصبحت   اقوى،  بشكل 
القادمة، ومن ثم اصبحت اعمل  مع الفريق لرسم اخلطط، 
وايضا اصبحت  جزء ال يتجزأ من املشروع، ويف املؤمترات 
واللقاءات مع صناع القرار وايضا لإلعالم، اصبحت انا من 
احتدث عن احلملة، واتوقع اننا حققنا اجنازات ليس كما 

كنا نتوقع، ولكن مت التوافق على تخفيض العمر.
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رزان:

كان  العام  بداية  من  احملامني،  لنقابه  منتسب  عضو  انا 
للجان  لالنتساب  احملاميات  لتشجيع  بروشورات  هناك 
انتباهي وسأكون جزء  لفت  املرأة، وهذا  اخلاصة بشؤون 

منهن.

ايه: 

عضو يف مجالس ظل جلمعيه املرأة العاملة يف بيت حلم، 
صناعة  أماكن  الى  للوصول  قدراتنا  لنعزز  نعمل  وحاليا 

القرارات. 
ماذا تتوقعني ان يكون دورك؟

ان اكون فاعله أكثر.
هل أنت غير راضية عن فاعليتك حاليا؟

انا راضية عن فاعليتي، ولكن اتوقع ان اكون أكثر من ذلك.
يف اي مجاالت ستكون فاعليتك؟

يف املجاالت النسوية.

نور حجاحجه:

انا متطوعة يف املجلس االعلى للشباب والرياضة، وملتقى 
جلان  يف  عضو  املؤسستني،  كال  يف  عضو  حاليا  الطلبة، 
املرأة للعمل االجتماعي يف اقليم فتح على مستوى محافظه 
بيت حلم، ايضا مرشحة لرئاسة اللجنة التنظيمية حلركه 

فتح يف منطقه تقوع.
ملاذا انت حاليا مرشحه؟

جدارتي  اثبت  التدريبية،  الدورة  بعد  مرشحه  اصبحت 
وقدراتي أكثر.

من الذي رشحك؟
الحظوا  ان  بعد  لذلك  رشحوني  من  هم  اللجنة  اعضاء 

التغير الذي وصلت له.
ماذا ستعملني بها وما هو التغير الذي ستحدثينه؟

سأعمل على زيادة نسبه الفتيات باللجنة.

منار: 

لست عضوة باي مؤسسة، ولكن اطمح لذلك، وأفكر ايضا 
بذلك.

ما هو املجال الذي ستطورين باملؤسسة؟
مجال الشباب يف العمل املجتمعي والسياسي، وتعزيز دور 

الشباب للوصول لصناعه القرار.

نور اياد

ال زلت طالبه جامعيه، ولكن مبنطقتي بيتونيا جمعيه اللد 
االجتماعية التي كنت عضوة فيها، يوجد يف هذه اجلمعية 
للسيدات  توعيه  اليه  اإلدارة  مع  سأطرح  للسيدات  قسم 

بالقرار 1325، واداره النقاش حوله.

والء سند: 

لست عضوة، وال انتمي الي مؤسسه، ولن اكون عضوة يف 
اي مؤسسه  إال اذا تأكدت بان عضويتي ذات قيمة إضافية 

للمؤسسة، فأنا ال اريد ان أكون رقما فقط. 
للمركز  العامة  للجمعية  اسمك  اقترحنا  اذا 
فهل  والدميقراطية،  السالم  لقضايا  الفلسطيني 

توافقني؟
نعم، بكل تأكيد.

ليلى عياد:

انا عضوة حاليا يف جمعيه الشابات املسيحية يف بيت حلم، 
انا كنت ناشطه فيها وحاليا عضو.

التي ترغبني بالعمل عليها  النوعية  ماهي االضافات 
مبا أنك اصبحت عضو؟

سأعمل على اعاده تفعيل األنشطة، وتفعيل دور الشباب، 
وبناء مجموعات شبابيه، ومبادرات ببيت حلم كما كان يف 

السابق.

واول  جدا،  وكبيرة  كثيرة  احداث  املاضي  العام  شهد 
حدث كانت مظاهرات الضمان االجتماعي، واضرابات 
قضية  كانت  املشاركة  حجم  وعلى  للمعلمني،  جزئيه 
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يف  اخرى  وقضايا  "طالعات"،  وحمله  غريب  اسراء 
الوحدة  يف  مطالبات  وهناك  الوطنية،  املناسبات 

الوطنية،
كان هناك قضايا جزئيه،  وعلى مستوى احملافظات   

فلكل محافظة قضاياها ومشاكلها،
أننت شاركنت بالقضايا الرئيسية او القضايا اخلاصة، 
او  باملركز  وجودكن  وهل  مشاركتكن؟  شكل  هو  ما 

بالدورة لعب دور مبشاركتكن ام ال؟

ليلى عياد:

انا شاركت يف املسيرات التي عقدت لقضية إسراء غريب، 
حيث ساعد املركز الفلسطيني يف ذلك ألننا يف مظاهرة 
حيث  زميالتي،  مع  شاركت  فانا  اهلل،  رام  يف  "طالعات" 
رفع الشعارات إليصال صوتتنا لرفض العنف ضد املرأة، 

وحتولت القضية لقضية رأي عام.

عندما خرج احلكم على القتلة، ماذا كان دورك؟

ليلى:

لقد اخذت القضية منحى عشائري اكثر، وعلينا ارجاعها 
للشارع لتبقى قضية راي عام.

ذلك  اقتصر  أم  بالشارع  فقط  مشاركتك  كانت  هل 
باحلديث يف املجتمع؟

ليلى:

مشاركتي بالشارع وايضا باملجتمع، وعلى وسائل التواصل 
االجتماعي، وكذلك كنت ادعو الناس للمشاركة بالشارع.

ما هو رأي املجتمع بقضيه اسراء؟
املجتمع كان متعاون وكان هناك حشد كبير، وكان تعاطف 

كبير جدا مع قضيه اسراء

نور اياد: 

االعالم يلعب دور مهم جدا، انا معني بقضية اسراء، وكل 
شخص ان يتبنى هذه القضية للحد من ظاهرة القتل. 

هل شاركت بقضية اسراء غريب؟
نعم، شاركت مبسيره طالعات، وكنت اسمع للجميع، ولكن 
تسير  اآلراء  ان  اعتقد  املوضوع،  هذا  يف  رأيي  ابدي  لم 
حولي،  من  اآلراء  اختلطت  لذلك  نظره،  جهة  حسب  كل 

اصبحت اشاهد فقط.

نور حجاحجه:

كانت  طالعات،  مبسيره  الفلسطيني  املركز  مع  شاركت 
جتربه اولى بحياتي لقضيه معينه.

ما هو شعورك كونها التجربة االولى؟
تكون  لن  ولكنها  القضية،  عن  النظر  بغض  رائعة  جتربه 

االخيرة.
أنت شاركت بكل هذا، فهل مشاركتك ميكن ان تضيف 

اجلديد للتغير؟

نور حجاحجه:

وجودنا يف هذه النشاطات هو إضافة نوعية، فنحن لسنا 
عددا فقط، بل ولنا تأثير كبير من خالل الضغط الذي يتم 

تشكيله على صانعي السياسات. 

ايه شاوريه:

حملة مناهضة العنف ضد املرأة يف املناطق املهمشة.

ما هو شكل مشاركتك؟

ايه: 

"اوقفوا  احمل  وكنت  والشعارات،  اليافطات  خالل  من 
العنف ضد املرأة"

هل يسمعك أهلك يف ابيت، وهل يأخون برأيك، وماذا 
يقولون؟ 

صوتك  واعطي  "اذهبي،  لي:  ويقولوا  جيدا،  يسمعوني 
أيضا".
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منار: 

املرأة،  ضد  العنف  مناهضة  حملة  يف  املركز  مع  شاركت 
وكانت يف مدينة اخلليل، على دوار ابن رشد، حيث حملنا 
الشعارات، واجرينا مقابالت مع الناس حول أهمية الوحدة 

إليقاف العنف ضد املرأة.
ناقشت  هل  صديقاتك  ومستوى  البيت  مستوى  على 

املوضوع؟ 

منار:

نعم، ناقشت املوضوع مع صديقاتي واخبرتهن عن احلملة، 
مؤيد  بني  باآلراء  اختالف  وكان  فاعل،  النقاش  وكان 

ومعارض، شاركت مبسيره طالعات.

مرام: 

شاركت مبسيره طالعات، وكانت التجربة األولى يف حياتي، 
وعندما عدت الي البيت، اخبرت اهلي مبشاركتي.

عنبره:

الكثير،  لقد شاركت مبسيره طالعات، ولكن واجهت فيها 
عندي  يوجد  وال  القرار،  يف  حره  نفسي  اعتبر  فأنا 
مرجعيات. فمرجعيتي هي نفسي، إذا كان املوضوع يهمني، 
فانا اقرر إذا اردت اخلروج ام ال. لقد وجدت الفكر الذي 
شاهدوا  عندما  ناقشوني  الذين  االشخاص  عند  تََكَوَن 
"انت  وقالوا  االجتماعي،  التواصل  منصات  على  صورتي 
باجتاه  وما يحدث  باجتاه،  "فانت  املتحررات"!!  طالعه مع 
اعلمتهم  النقاش.  لطاولة  باستدراجهم  قمت  ولكن  آخر"، 
بان مثل هذه املسيرة كانت للنساء كافة، وليس فقط إلسراء 
غريب، فالقضية ليست فقط قضية اسراء، ولكن قضية 
جنني،  محافظة  من  االسبوع  بنفس  قتلها  مت  أخرى  فتاة 
املرحومة اسراء فقط شراره الن صوتها وصل للعلن، ولكن 

هناك الف اسراء تقتل وتعنف، وال احد يسمع اصواتهن.
ما هي املخرجات التي مت حتقيقها؟

عنبره:

نحن ألية ضغط على احلكومة إلقرار قانون االسرة حلماية 
التساهل  بعدم  تتمثل  املخرجات  واهم  العنف،  النساء من 
باحلكم لكل مرتكبي اجلرائم ضد النساء، كان احلكم قبل 
توقف  املسيرة  بعد  ولكن  سنوات،  طالعات خمس  مسيرة 

احلكم وهناك محاكمه ثانيه.
والقضية الثانية ان أصوات الفتيات ارتفعت من من خالل 
واحلماية،  باحلريات  املطالبة  حيث  طالعات،  مسيرات 
االهلية  املؤسسات  من  بدعوى  يكن  لم  أخرى،  جهة  ومن 
او النسوية، وامنا كانت مبادرة شبابيه ذاتيه، وهذا كان له 

الصدى االقوى.

تقوى:

كانت مشاركتي يف حمله الضمان االجتماعي عام 2018، 
االجتماعي،  الضمان  موضوع  يف  النقاشات  اخوض  كنت 
االجتماعي،  الضمان  قانون  إلقرار  املؤيدين  احدى  فانا 
اقوم  اوراق مطبوعة، ومن خالل مراجع ايضا  وكان لدي 
يف  حدثت  التي  اذار  احداث  يف  شاركت  كما  بتوزيعها. 
غزه، كتبت ورقه، ومت نشرها من قبل مركز املرأة لإلرشاد 

القانوني.
كم صفحه؟ 

تتضمن عشر صفحات.
هل بإمكانك تلخيص الورقة؟

من  للمرأة  حتصل  التي  الضغوطات  عن  تتحدث  كانت 
املرأة،  وكيف هي مضاعفة على  االحتالل،  ومن  املجتمع، 
كتابه  مت  وعليه  وبناءة،  معينة  لنساء  افادات  هناك  وكان 

الورقة.

هاله فقيس:

مشاركتي يف قضية اسراء غريب كانت على مستوى عائلتي، 
يجب على كل فتاه ان تبدأ من البيت، وتقنع العائلة ان يكون 
لها شخصيه قوية، وتكون قريبة من العائلة لتحصل على 

دعمهم لتستطيع دعم نفسها.
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بيان عوض: 

احمللي  التجمع  خالل  من  غريب  اسراء  بقضية  شاركت 
مسيره،  بأول  خرجنا  حيث   ساحور،  وبيت  بيت حلم  يف 
تابعت  ثم  املركز،  خالل  من  طالعات  مبسيره  وشاركت 
جلسات  الثالث  حيث  احملكمة،  جلسات  بحضور  القضية 
يدرك  املجتمع  جعلت  اسراء  قضية  ان  اشعر  االن.  حتى 
خطورة حاالت القتل، واصبح هناك وعي للمساندة، ولكن 
ومشاركتي  ورجعي.  تفكيرها محدود  فئات  هناك  زال  ما 

الثانية كانت بإفرار قانون القومية اليهودية.

مت  اجنازات  عن  احلديث  وايضا  ثقة،  بكل  احلديث 
الي  حتتاج  النشاطات  هذه  يف  واملشاركة  حتقيقها، 
املهارات  بعض  لديكن  ان  نعلم  نحن  قياديه،  مهارات 
هذه  زادت  هل  التدريب،  وقبل  للمركز  الدخول  قبل 
التي  املهارات  للتدريب؟ وماهي  بعد دخولكن  املهارات 

مت اكتسابها، واصبحت اضافه نوعيه لديكن؟

تقوى:

تطوير  استطعت  التدريبية  العملية  يف  انخراطي  بعد 
مهاراتي، واصبحت متخصصة باحلديث، واصبحت اتعمق 
القيادية  شخصيتي  كانت  عنها،  احلديث  قبل  باملواضيع 
أوجه  ان  التدريب علي  بعد  ولكن  التدريب،  قبل  مصقولة 

هذه الشخصية لتكون مميزة اكثر.

هاله فقيس:

اصبحت شخصيه قياديه، ولدي قراري اخلاص، وتعلمت 
ان ال اكون تابعه الحد، أستطيع حل مشكالتي مبفردي دون 

اللجوء الحد.

تبدأ مهاره القيادة من مهاره االصغاء، والقائد الذي 
ال يصغي  يتحول الي زعيم، والزعيم من هزميه الي 
الربط  هزميه، مهارة االصغاء، مهارة احلديث، مهاره 
االخرين،  مع  والتواصل  االتصال  مهارة  االمور،  بني 
وحتى التسامح هو مهارة، ومهارة التحضير، مهارة لغة 

الكتابة،  يف  قياديه  مهارات  الرسالة،  لتوصيل  اجلسد 
مهارات االعالم، املهارات القيادية يف املسيرات وطبيعة 
باي  واحلديث  النقاش  مهارة  واحلديث،  الشعارات 

مكان. السؤال: هل تصغون لألخرين؟

ايه شاوريه:

اكتسبت هذه املهارة من املركز الفلسطيني والتدريب املميز 
الذي اخذته، اصبحت  شخصيه قويه قياديه.

نور حجاحجه:

بعد  ولكن  كانت مهاراتي محدودة،  للمركز  انضمامي  قبل 
وبعد  املهارات،  من  الكثير  اكتسبت  للتدريب  انضمامي 
القيادية،  والشخصيات  النسويات  من  العديد  مقابلتي 
ومت  لألخرين،  أكثر  اصغي  وأصبحت  مهارتي،  تطورت 
للمناظرة على مستوى  اختياري من بني سبعون شخصية 

محافظه بيت حلم.

منار:

امام  واحلديث  الشخصية،  قوه  اكتسبتها  التي  املهارات 
العديد من االشخاص والنقاش بدون خوف، وايضا مهارات 

االتصال والتواصل واالصغاء لألخرين.

مرام: 

النقاش  يف  متسرعة  نفسي  اعتبر  للمركز  الدخول  قبل 
مهارة  تعلمت  للمركز  دخولي  بعد  والردود،  واحلديث 
بإمكاني  يكن  لم  احلديث،  من  أكثر  واالستماع  االصغاء 
مخاطبه االعالم والسوشيال ميديا، ولكن اآلن أصبح لدي 

القدرة.

نور إياد:

لدي  كان  االستماع،  تعلمت  وايضا  لدي،  املعرفة  زادت 
ثقتي  زادت  وللنهاية،  جيدا  االستماع  أستطيع  ال  مشكله 

بنفسي االن.
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والء سند:

املهارات كانت لدي، ولكن هذا التدريب زاد نضج بالتفكير، 
تعلمت  يقال،  الذي  لغة احلديث وما هو احلديث  تعلمت 

التركيز على االشياء.
ليلى عياد:         

التدريب  املبالغ فيها، ولكن بعد  كان لدي مهارة االصغاء 
االصغاء،  مع  متواز  بشكل  احلديث  مهارة  لدي  أصبح 

احترام اآلراء والنضج بالتفكير.

رزان:

مهارة  التغير،  لدي  أحدث  االعالمي  باجلانب  مشاركتي 
التحضير، مهارة االحصاءات واالرقام والتأكد منها بشكل 
زمنية  ومدة  معني  وقت  من خالل  احلديث  مهارة  دقيق، 
معينة، احلديث مع الكاميرا، توجيه احلديث للناس، كيف 
تكون مؤثر باألخرين، الثقة بالنفس وعدم اخلوف، سأكون 
جزء من احمليط باحلياة السياسية، سأشارك باالنتخابات 
القادمة بالترشح، من خالل القاءات، حيث ال يوجد مانع 
لالنتساب الي حزب سياسي ما دمت تقتنع بأيديولوجية 

احلزب وببرامجه السياسية واالجتماعية.

عنبره:

لدي العديد من مهارات القيادة، واجلميع يرى أنى امتلك 
تلك املهارات، أصبح لدي مهارة ربط االمور ببعض بشكل 
التحضير  مهارة  ايضا  اجلسد،  لغة  على  التركيز  قوي، 
للقاءات، مهارة التعبير عن الراي يف نفس حلظة احلدث، 
القرار، وأسأل: هل مداخلتي  ثم  املطول  مهارة االستماع 
ستثمر أم ال؟ رسالتك يجب ان تصل بهذه املهارة، تعلمتها 
والتغير  االختالف  يعطي  الصوت  فارق  الن  كبير  بشكل 

الذي نريد.

المحور الرابع:
المرأة الفلسطينية في العملية 

النضالية

الصفقة  وهذه  القرن  صفقة  عن  احلديث  بداية 
يسمونها  السياسيني  القضايا،  من  الكثير  تتضمن 
تكتيك،  هي  السياسة  علم  يف  واملؤامرة  مؤامرة، 
فاذا  املعركة،  يف  ُيهَزم  كأنه  املؤامرة  من  ُينهزم  الذي 
اسميتموها مؤامرة، ال تعفون انفسكم، هذه الصفقة 
هي نتيجة، ماهي اسباب هذه الصفقة؟ أكيد هناك 
إدارة  االنقسام، وسوء  أهمها  األسباب  كبير من  عدد 
الصراع، إضافة الى حتكم رؤوس األموال بلقمة عيش 
اغلبية املواطنني، يضاف الى هذا وذاك ان حتالفاتنا 
مصاحلنا.  يخدم  الذي  والشكل  بالقدر  ليست 
أخرى  وملفات  لألخرين،  بحاجة  ملفات  هناك 
باالنتخابات  اسرائيل  عالقة  ماهي  مثال:  بأيدينا. 
اربع  كل  االنتخابات  جترى  لم  ملاذا  الفلسطينية؟ 
سنوات؟ احلديث ايضا عن الفساد ومحاربه الفساد، 

ما عالقه االحتالل بالفساد؟ 
صفقه القرن عباره عن فراغ تركه سوء اداره، وضعنا 
احلالي سيء. ماهي آليات التطور؟ وايضا ما هو شكل 
الدولة التي تريدون؟ بالشق السياسي، واالجتماعي 
ونربطها بقرار 1325، واملرأة ليست درجه ثانيه ضمن 

القوانني املوجودة حاليا ؟

والء سند:

دوله مستقله ذات سيادة على ارضنا، وعدم التنازل عن 
مؤسسات،  دوله  االجتماعي  املستوى  على  سنتمتر،  اي 
الدستور شامل للنساء، شامل للشباب، شامل لألطفال، 

مجلس تشريعي يتضمن كل فئات الشعب التي متثله.

ليلى عياد: 

على املستوى االجتماعي الفئات املهمشة هي التي تكون 
حاكمه البلد الشباب واملرأة، الدستور يكون قرار الشعب، 
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يضمن  دستور  وضع  علينا  يريد؟  الذي  الدستور  هو  ما 
املساواة والعدالة االجتماعية. 

تقوى: 

نحن نريد دوله ذات سيادة، تغير القوانني، وادماج النساء 
يف صناعه القرار، توعية الشباب وتأهيلهم لصنع القرار، 

والتركيز على حقوق املرأة.

هاله فقيس: 

اجتماعية،  الناحية  ومن  سيادة.  ذات  مستقله  دولة  اريد 
ومشاركه  القيود،  من  وحتررها  للمرأة  مشاركه  اريد 
العشائري  احلكم  والغاء  القرارات،  صناعة  يف  للشباب 

وسياده القوانني.

بيان عوض:

إقرار دستور ونعلن شكل الدولة التي نريد.
ما هو شكل الدولة؟

دوله علمانية، واعادة هيكلة القوانني. 

عنبره شاللدة: 

ظلها  يف  تضم  وعلمانية  مدنية،  دوله  سيادة،  ذات  دوله 
حتترم  دميقراطية  دوله  الفلسطيني،  الشعب  اطياف  كل 
القانون على اجلميع، واحترام احلريات  اجلميع، وسياده 
واملعتقدات واالديان، دوله حتترم املرأة، وتتعامل معها بنفس 
الدرجة مع الرجل على جميع االصعدة، دوله، فيها النساء 
يف أعلى الهرم وقياديات يف مواقعهن، دوله حتترم الشباب 

بوجودهم مبنصات صنع القرار، دوله تؤمن بالتغير.

رزان:

املرأة  حصة  وزيادة  اجتماعية  وعدالة  وطنية،  وحدة 
والشباب يف كل جوانب الدولة.

آيه شاوريه: 

دوله مستقلة، اجتماعيا للمرأة دور فاعل ومشاركة كاملة 
يف املؤسسات.

نور حجاحجه:

دوله ذات سيادة، اقتصاد مختلط، بدون استقالل اقتصادي 
ال يوجد استقالل. 

منار: 

املستوى  وعلى  مستقلة،  دوله  السياسي  املستوى  على 
بالعدالة  تلتزم  والشباب،  للمرأة  كامل  دور  االجتماعي 

االجتماعية بعيدا عن اجلنس واللون والدين.

مرام:

دوله مدنيه مستقلة، وقوانني فلسطينية ال تتبنى للقوانني 
املشاركة  االجتماعي  املستوى  على  االردنية،  او  املصرية 
القرار، وال تقتصر على  للمرأة يف منصات صنع  الكاملة 

نسبه الكوتا فقط. 

نور اياد: 

دوله مستقلة موحدة، االحزاب متفقة، اجتماعيا دور فاعل 
ومشاركة كاملة للمرأة.
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1325. Founded by several Swedish 

all levels of peace processes and in 

Council adopted the groundbreaking 

Peace and Security, in 2000. The 

important role of women in the 

1325 advocates, informs, educates 

makers, civil society and the general 

capacity-building projects with 

Central Africa, Middle East and North 
Africa.

have leadership roles, their voices heard, and where they 

equality, empowerment of women and girls, and to 
eliminate violence against women as well as sexual and 
gender based violence.
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