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تعريف
بالمركلز الفلسلطيني لقضايا السلام والديمقراطية:

هو  والدميقراطية  السالم  لقضايا  الفلسطيني  املركز 
يف  متخصص  ربحية  وغير  حكومية  غير  أهلية  مؤسسة 
قضايا السالم العادل والدميقراطية احلقيقية، وذلك على 
الذي   1988 العام  من  الفلسطيني  السالم  مشروع  أساس 
املجلس  عن  الصادرة  االستقالل  اعالن  وثيقة  تضمنته 

الوطني الفلسطيني ملنظمة التحرير الفلسطينية. 

القدس أ.  وعاصمتها  املستقلة  الفلسطينية  الدولة 
العربية من خالل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية كافة 
وعلى رأسها القرارات 242 و338 و194 )سيادة حقيقية 

دون تبادل لألراضي(

تلتزم 	.  التي  الدميقراطية  املدنية  الفلسطينية  الدولة 
على  كافة  للمواطنني  واملساواة  االجتماعية  بالعدالة 
عن  النظر  بغض  لفلسطني  والوالء  املواطنة  أساس 
األيديولوجي  او  السياسي  الرأي  او  اجلنس  او  الدين 

او العقيدة.



مشروع تدعيم الملتقى النسوي الشبابي:
يهدف هذا املشروع الى تعزيز وتدعيم أعضاء ومناصري امللتقى النسوي 
الشبابي من اجل زيادة مشاركتهم ودورهم يف نشر الفكر النسوي وتعزيز 
املساواة بني اجلنسني، إضافة الى الرقي مبشاركتهم/ن يف صناعة القرارات.

يأتي هذا املشروع يف ظل الوضع السياسي الصعب واحلساس، حيث التحالف 
األمريكي اإلسرائيلي لتمرير صفقة القرن التي تهدف الى مصادرة وضم 
عاصمة فلسطني األبدية القدس وغور األردن، إضافة الى أجزاء كبيرة من 
ارض الدولة الفلسطينية. ويأتي هذا املشروع أيضا يف ظل ضعف جبهتنا 
الفلسطينية الداخلية، حيث االنقسام الفلسطيني-الفلسطيني بني الضفة 
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الغربية وقطاع غزة، وغياب العملية الدميقراطية وتراجع سيادة القانون، 
وحتكم رؤوس األموال باالقتصاد الفلسطيني مما كان لذلك اثرا على ارتفاع 

األسعار وزيادة الفقر والبطالة وهجرة الشباب خارج الوطن. 

ويأتي مشروع »تدعيم امللتقى النسوي الشبابي« أيضا يف ظل تراجع الدور 
قبل  من  األرض  مصادرة  حيث  الفلسطينية،  للمرأة  السياسية  واملشاركة 
قوات االحتالل الصهيوني التي كانت تفلحها، وزيادة أعباء العمل البيتي، 

إضافة الى محاصرتها بالعقلية الذكورية البطريركية.
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الملتقى النسوي الشبابي الفلسطيني:
عضويته  يف  يضم  شبابي  اطار  هو  الفلسطيني  الشباب  النسوي  امللتقى 
الدولة  بإقامة  امللتزمون  الفلسطينيات  والنساء  الشباب  من  مجموعات 
الفلسطينية احلرة املستقلة يف كافة األراضي احملتلة عام 1967 وعاصمتها 
الدولية  الشرعية  قرارات  كافة  تنفيذ  خالل  من  وذلك  العربية،  القدس 
املدنية  الفلسطينية  الدولة  بناء  اجل  من  األعضاء  ويناضل  العالقة،  ذات 
الكاملة  واملساواة  االجتماعية  بالعدالة  تلتزم  التي  العصرية  الدميقراطية 
الراي  او  اللون  او  او اجلنس  الدين  النظر عن  بني جميع مواطنيها بغض 
السياسي او العقيدة، وجميع األعضاء ملتزمون أيضا بتدعيم وتقوية دور 
املرأة الفلسطينية يف عملية صناعة القرارات سواء كان ذلك على املستوى 

احمللي او املستوى الوطني. 

يستند امللتقى النسوي الشبابي الفلسطيني على امليثاق الذي مت اعداه من 
تعتمد  الذي  االستراتيجي  البيان  يعتبر مبثابة  فهو  امللتقى،  مؤسسي  قبل 
اخلمس  خالل  وذلك  كافة  الشبابية  املجموعات  خطط  بناء  عملية  عليه 

سنوات القادمة )2019-2024(
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يتضمن ميثاق الملتقى خمسة اجزاء رئيسية وهي:
من نحن؟

من  والفلسطينيات  الفلسطينيني  والشابات  الشباب  من  مجموعة  نحن 
تخصصات  من  غزة(  قطاع  الضفة،  )القدس،  املختلفة  الوطن  محافظات 
األهلية  املؤسسات  من  عدد  من  ترشيحنا  مت  مختلفة  ثقافية  وخلفيات 
الفلسطينية، ونؤمن بأهمية مشاركة املرأة والشباب يف عملية التنمية وصنع 
القرار يف جميع املستويات، كما نؤمن بأهمية تكاتف اجلهود ومواصلة العمل 
لتعزيز املشاركة السياسية للنساء والشباب يف أماكن صناعة القرارات كافة. 
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التحديات التي تواجهنا:
هناك مجموعة من التحديات التي نواجهها خالل السنوات 
الفلسطيني،  االنقسام  اإلسرائيلي،  )االحتالل  القادمة: 
الفلسطيني،  املجتمع  يف  والبطالة  الفقر  معدالت  ارتفاع 
االمنة  املساحة  غياب  الى  إضافة  الذكورية،  والثقافة 
واملناسبة للمشاركة وابداء الرأي والتأثير من اجل التغيير 

يف املجتمع الفلسطيني.

9



ماذا نريد؟
املساهمة يف عملية التحرر واالستقالل من االحتالل . 1
املساهمة يف إنهاء االنقسام الفلسطيني وحتقيق الوحدة الوطنية  . 2
ضبط راس املال وانهاء االستغالل . 3
التخلص من العقلية الذكورية . 4
بحقوقهم  . 5 والشباب  املرأة  لتمتع  الكافية  اآلمنة  املساحة  خلق 

وااللتزام بواجباتهم

كيف نحقق ما نريد؟
التخلص من االحتالل باملقاومة الشعبية . 1

 الوحدة الوطنية على أسس برامجية2. 
النضال بالطرق السلمية لتشريع النظام االقتصادي املختلط. 3
استبدال العقلية الذكورية بالقيم الدميقراطية واحلقوقية. 4
بحقوقهم . 5 والشباب  املرأة  لتمتع  الكافية  اآلمنة  املساحة  إيجاد 

وااللتزام بواجباتهم من خالل تشكيل امللتقى الشبابي الفلسطيني 
الذي يضم يف عضويته الرجال والنساء الشباب

الترجمة العملية لتشكيل امللتقى . 6
أخيرا، نحن كملتقى شبابي فلسطيني نرى أن لنا حصة ودورا يف 
النضال الوطني واملشاركة السياسية، مما يجعلنا نؤمن بأن من 
حقنا إيجاد اإلطار الذي يجمعنا ويعزز نضاالتنا، ويحقق رؤانا، 
بالرؤيا  يلتزم  شعبنا ممن  ألبناء  مفتوحة  عضويته  بأن  منوهني 

التي نحن ملتزمون بها.
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نماذج من واقع مشاركة المرأة الفلسطينية في صناعة 
القرارات

= 7.5% يف عضوية املجلس الوطني الفلسطيني
= 5.5% يف عضوية اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

= 5% يف عضوية املجلس املركزي الفلسطيني
= 12.8% يف عضوية املجلس التشريعي الذي انتخب عام 2006

= 5.8% من السلك الدبلوماسي )سفيرات(
= 4.4% من جهاز الشرطة

= 21% يف عضوية الهيئات احمللية
= 31% يف عضوية مجالس الطلبة يف اجلامعات الفلسطينية

= 12% من املدراء العامني يف املؤسسات احلكومية
= ما بني 8% الى 25% يف مواقع قيادية يف األحزاب السياسية.

المرأة الفلسطينية في ظل وباء كورونا
انتشار  ظل  يف  املسؤولية  قدرتها يف حتمل  الفلسطينية  املرأة  اثبتت  لقد 
خالل  تضاعف  قد  الذي  البيتي  العمل  عبء  حتملت  حيث  كورونا،  وباء 
فترة احلجر الصحي، فقد كانت املثقفة احلقيقية ألبنائها، وكانت املتابعة 
الى  إضافة  بها،  أبنائها  التزام  ومتابعة  احلكومية  للتعليمات  احلقيقية 
مضاعفة حرصها على عمليات التعقيم البيتي والنظافة الشخصية ألعضاء 

االسرة.

املنغصات  من  هائل  لكم  تعرضت  انها  اال  املميز  دورها  من  وبالرغم  هذا 
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وااليذاء، فقد نشر عدد من الرجال مجموعة من املنغصات على صفحاتهم 
عبر الفيس بوك ووسائل التواصل االجتماعي األخرى التي كانت تهزأ بعمل 
النساء البيتي عندما كان الرجل مضطرا للعمل يف البيت، وكأن االعمال 
املنزلية مقتصرة فقط على النساء. وقام املركز الفلسطيني بإعداد مجموعة 
من األفالم القصيرة »الومضات« التي دعمت النساء يف اعمالهن، وانتقد 

الرجال الذين يترفعون عن االعمال املنزلية. 

تطلعات المرأة الفلسطينية
ال يختلف اثنان على ان وضع املرأة الفلسطينية خالل العقدين املاضيني 
يف تراجع مستمر، و مما ال شك فيه بان العنف و االضطهاد ضد املرأة 
يزداد يوماً بعد يوم، و اكبر مؤشر على ذلك عمليات قتل النساء على خلفية 
و  األرقام  تشير  و  املاضية،  سنوات  الثالث  خالل  تفاقمت  التي  الشرف 
العام  الرأي  القتل جراء غياب  العنف، و عمليات  تزايد  الى  االحصائيات 
و  التشريعات  لغياب  كذلك  و  النساء،  قتل  لعمليات  الرافض  الفلسطيني 
القوانني الفلسطينية التي من املفترض ان تضع حداً لهذه الظواهر، فبالرغم 
العقوبات األردني  الرئيس على قانون  التي أجراها السيد  التعديالت  من 
لصالح  املرأة  مييز ضد  القانون  هذا  زال  فما   ،1960 العام  من   16 رقم 
، فقد كان من  القانون ليس قانونا فلسطينياً  القتلة، عالوة على ان هذا 
املفترض، ومن األجدى بعد االعتراف بفلسطني من خالل القرار 67/19 
كان من املفترض ان نشرع قانوناً فلسطينيا عادال للمرأة الفلسطينية اوال، 
ثانيا،  الدولية  املعاهدات  يف  فلسطني  ولعضوية  االعتراف،  لقرار  ودعماً 
فتعديل القانون جاء بعد االرتفاع امللحوظ يف عمليات قتل النساء، وبالرغم 
من هذا التعديل اال ان القانون ما زال ملصلحة الرجال، » فالتعديل اجلديد 
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الذي أصدره الرئيس انه أبقى على قضية العذر املخفف، مبعنى ان القاتل 
ال يزال يستفيد من عذر مخفف لتفادي عقابه على جرميته«.3  

انسان«،   « بصفتها  مشروعه  حقوقيه  تطلعات  لها  الفلسطينية  فاملرأة 
و  السياسية  و  االجتماعية  و  االقتصادية  واجباتها  بكافة  تقوم  وبصفتها 
النضالية، و عملياً ال تغدوا مطالبها اكثر مما هو محفور يف وثيقة اعالن 
االستقالل الفلسطينية / وليس اكثر مما حصلت عليه املرأة يف املعاهدات 
و املواثيق الدولية، فما حصلت عليه جاء عبر مسيرة نضال طويلة سقط 
خاللها مئات االف النساء بداً بحرقهن مبصانع النسيج يف شيكاغو، مروراً 
العام  باللواتي حرقن يف مصنع الوالعات يف اخلليل يف تشرين االول من 
1999،  و انتهاء بعمليات االغتصاب و البيع الذي يتعرضن له يف اجزاء من 
سوريا والعراق على ايدي اكثر القوى تطرفاً يف العصر احلديث » داعش«. 

اما حول تطلعاتها الرئيسية فهي كما يلي. 

أوال: الحق في الحياة 
قد يستغرب البعض بان مثل هذا املطلب لم يكن على أجنده احلركة النسائية 
الفلسطينية قبل 30 عاماً، حيث عمليات القتل على خلفية الشرف كانت 
انه ال ميكن  اعتقد  اليوم.  كما هي  تشكل ظاهرة  تكن  ولم  محدودة جداً 
للمرأة يف فلسطني ان حتقق أي من مطالبها املتعلقة بدورها االقتصادي 
ومشاركتها السياسية وغيرها دون اجناز هذا الهدف » احلق يف احلياة« 
جاء يف املادة 6 رقم 1 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

ما يلي: “ احلق يف احلياة حق مالزم لكل انسان
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ثانيًا: الحق في عدم التعرض للعنف 

تتعرض املرأة الفلسطينية لكافة أنواع وأشكال العنف يومياً من قبل الرجل، 
من  الضحايا  آالف  عشرات  أوجدت  هذه  واالضطهاد  العنف  وعمليات 
الذكورية،  والسلوكية  والثقافية  االجتماعية  األمناط  بسبب  وذلك  النساء، 
للمرأة.  املنصفة  و  العادلة  والتشريعات  القوانني  غياب  بسبب  وكذلك 
ولألسف الشديد ما تزال وتيرة العنف ضد املرأة يف تصاعد بالرغم من 

توقيع القيادة الفلسطينية على العهديني الدوليني.
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ثالثًا: الحق في االختيار
»باالختيـار«، يف كل شـيء،  املقصـود هنـا  طبيعـي 
خاصـة اختيـار شـريك احليـاة، »الـزوج«. فبالرغـم 
قـرن  النصـف  خـالل  حصـل  الـذي  التطـور  مـن 
املاضي يف هذا املجال، اال انه ما زال هناك نسـبه 
ازواجهـن مـن  النسـاء يفـرض عليهـن  كبيـره مـن 
الريـف  يف  خاصـه  لـال	  القـوي  التدخـل  خـالل 
قوانـني  زالـت  مـا  الشـديد  لألسـف  الفلسـطيني، 
وعـادات وثقافـة املجتمـع البطريركـي االقطاعـي 
هـي السـائدة، حيـث يفـرض الـزوج علـى املـرأة دون 

اشـراكها يف عمليـة االختيـار. 

16



17



رابعًا: الحق في عملية التصويت والترشح 
 2006 عام  األخيرة  االنتخابية  فلسطني  جتربة  ان 
االنتخابات  كذلك  التشريعي،  املجلس  النتخاب 
تنتهي  ولم   2012/10/20 يوم  بدأت  التي  احمللية 
ان  واضح على  لدليل  التجربتان  فهاتان  االن،  حلد 
املرأة الفلسطينية ال تتمتع بأبسط احلقوق السياسية 
املتمثلة بعمليتي التصويت و الترشح )برفع ش( كلنا 
يعرف كم تعرضت املرأة الفلسطينية من ضغوطات 
االخ  او  االب  او  الزوج  يراها  التي  للجهة  لتصوت 

االكبر.
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خامسًا: الحق في المساواة والمشاركة الكاملة
ان هذا املطلب هو مربط الفرس، حيث ال ميكن حتقيق املساواة احلقيقية 
بني الرجل واملرأة بالتقسيط، بل من خالل املساواة يف احلقوق والواجبات 
على أرضية املواطنة بغض النظر عن اجلنس او غيره. ان تطلعات املرأة 
الفلسطينية للمساواة واملشاركة الكاملة مع الرجل ليست بجديدة، بل هي 

نتيجة

 مطالبات للحركة النسائية واحلركة الدميقراطية الفلسطينية من أكثر من 
100 عام، وهذا احلق يشمل على: 

حق التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ( 1

احلق يف االجر املتساوي للعمل املتساوي مع الرجل( 2

احلق يف العمل يف بيئة نظيفة وصحية( 3

احلق يف حرية احلركة( 4

احلق يف تقلد املناصب العليا( 5

احلق يف الدور السياسي( 6
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دور المرأة الفلسطينية السياسي
مما ال شك فيه ان دور املرأة الفلسطينية السياسي اليوم اقل بكثير مما كان 
عليه احلال قبل 30 عاما، فخالل االنتفاضة األولى كانت املرأة الفلسطينية 
شريكة حقيقية للرجل يف امليدان ويف اخلاليا احلزبية ويف عمليات صناعة 
القرارات. والقيود املجتمعية التي تفرض على النساء اليوم لم تكن يف كذلك 
الفكر والعمل  القرن املاضي، فقد كان  يف ستينات وسبعينات وثمانينيات 
الثوري هو سيد املوقف، ولم يكن هناك دورا للعقلية البطريركية بعد هزمية 
روابط القرى عام 1982 والتي كانت متثل هذه العقلية آنذاك. هذا وبعد 
الهزمية التي منيت بها روابط القرى التي جندها االحتالل لتحل مكان منظمة 
التحرير الفلسطينية بعد خروجها من اجلنوب اللبناني وتشتتها يف املهجر، 
جماهيرية  بهبة  احملتلة  األراضي  يف  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  قامت 
القرى، وبالفعل جنحت يف ذلك بعد  قوية جدا استهدفت اسقاط روابط 
ان قامت القوى الضاربة بإغالق الشوارع ورشق جنود االحتالل باحلجارة، 
ومالحقة العمالء من أعضاء روابط القرى الذين احتموا بجنود االحتالل 
قبل هروبهم من أماكن سكناهم هربا من ضربات الشباب الذين استبسلوا 
يف نضاالتهم وانتصروا يف تعزيز متثيل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل 
شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني بالرغم من وجودها مشتتة يف أصقاع 
الكرة األرضية بعد اخلروج من لبنان عام 1982. وحقيقة االمر كان للمرأة 
الفلسطينية عامة ولطالبات اجلامعات بشكل خاص دورا بارزا يف تلك الهبة 
اجلماهيرية، حيث لم تكن تلك القيود املجتمعية الذكورية املفروضة اليوم 
والتحديات  العراقيل  ووضع  للحد من حركتهم  الفلسطينيات  النساء  على 

امام مشاركتهن النضالية.  

20



انتفاضة  يف  والسياسي  النضالي  الفلسطينية  املرأة  دور  تتويج  مت  لقد 
وأيضا  بل  امليدانية،  باملهام  ليس فقط  عام 1987-1992 حيث مشاركتها 
بعمليات التخطيط وصناعة القرارات، فكانت تقف على قدم وساق بجانب 
اخيها ورفيق دربها الرجل، لكن ومع بدء املسيرة السلمية عام 1991، وبعد 
السلطة  وتشكيل  للوطن،  الفلسطينية  القيادة  أوسلو وعودة  اتفاقية  توقيع 
بدأ  والتشريعية عام 1996 فقد  الرئاسية  الفلسطينية، وعقد االنتخابات 
تراجع دور املرأة الفلسطينية وذلك ألسباب عدة أهمها انتهاء دور قيادات 
االنتفاضة؛ وحل محلها القيادة اجلديدة املنتخبة، والسبب الثاني ان القيادة 
على  باحلفاظ  االهتمام  ذلك  تولي  لم  اخلارج  من  قدمت  التي  السياسية 
جدور املرأة السياسية احلقيقي، بل مت استبداله بدور شكلي متثل بعضوية 

البعض يف املجلس التشريعي واللجنة التنفيذية ويف الوزارات. 
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من وثيقة اعان االستقال 1988
العربي  للشعب  والقانوني  والتاريخي  الطبيعي  احلق  إلى  استنادًا 
الفلسطيني يف وطنه فلسطني وتضحيات أجياله املتعاقبة دفاعا عن حرية 
وطنهم واستقالله وانطالقا من قرارات القمم العربية، ومن قوة الشرعية 
الدولية التي جتسدها قرارات األمم املتحدة منذ عام 1947، ممارسة من 
الشعب العربي الفلسطيني حلقه يف تقرير املصير واالستقالل السياسي 
والسيادة فوق أرضه، فإن املجلس الوطني يعلن، باسم اهلل وباسم الشعب 
العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطني فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها 

القدس الشريف.
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هويتهم  يطورون  فيها  كانوا  أينما  للفلسطينيني  هي  فلسطني  دولة  إن 
تصان  احلقوق،  يف  الكاملة  باملساواة  ويتمتعون  والثقافية،  الوطنية 
نظام  ظل  يف  اإلنسانية،  وكرامتهم  والسياسية  الدينية  معتقداتهم  فيها 
األحزا	  تكوين  وحرية  الرأي  حرية  أساس  على  يقوم  برملاني  دميقراطي 
وعلى  األغلبية،  قرارات  األقلية  واحترام  األقلية  ورعاية األغلبية حقوق 
العدل االجتماعي واملساواة وعدم التمييز يف احلقوق العامة على أساس 
العرق أو الدين أو اللون أو بني املرأة والرجل، يف ظل دستور يؤمن سيادة 
فلسطني  لتراث  الكامل  الوفاء  أساس  وعلى  املستقل  والقضاء  القانون 
الروحي واحلضاري يف التسامح والتعايش السمح بني األديان عبر القرون.
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