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  كلمة مفتاح
طیة "مفتاح" الهدف االستراتیجي للمبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقرا ضمن

من خالل تعزیز مشاركة النساء والشباب في وضع  ،بتعزیز الحكم الصالح في فلسطین
تجاه تمثیل نفذت "مفتاح" مشروع "تعزیز الجهود الوطنیة للضغط با ،خاذ القرارالسیاسات واتّ 

إطار النظام السیاسي الفلسطیني،  ضمن ،عادل للنساء والشباب في مستویات صنع القرار
بالشراكة مع وجاء تنفیذ هذا المشروع   في إطار منظمة التحریر الفلسطینیة".خاصة وب

الهادف إلى بلورة السیاسات العامة لجهة ضمان تمثیل عادل متوسط، - نساء األورومؤسسة 
  ورسم السیاسات العامة. ،للنساء والشباب في مستویات صنع القرار

  

للنساء والشباب في توسیع قاعدة الشرعیة وانطالقًا من أهمیة المشاركة السیاسیة الفاعلة 
تسعى إلى بلورة استراتیجیة فاعلة  "مفتاح، فإن "والتنفیذیة للنظام السیاسي التمثیلیةللمؤسسات 

الفصائل من خالل التعاون مع المؤسسات النسویة والمجتمعیة و  ،وبرنامج عمل مؤثر
السیاسیة المتكافئة ووصولهم  السیاسیة، من أجل دعم وتمكین النساء والشباب في المشاركة

زالة المعوقات والتحدیات التي تعرقل ذلك. ،إلى مواقع صنع القرار   وإ
  

لجنة توجیهیة تم تشكیلها بالتعاون مع أعضاء  "،مفتاح"فقد عملت  ،وفي هذا اإلطار
جراء دراسة بحثیة )، على إLeading Point( وشركة ،خصیصًا لدعم أنشطة المشروع

من وصول النساء والشباب إلى تمثیل  هم وتحلیل العوامل التي تحدّ متخصصة، لبحث وف
خاذ القرار في منظمة التحریر الفلسطینیة وتعرقل وصولهم إلى مستویات اتّ  ،متكافئ

  .وفصائلها وهیاكلها التنظیمیة واإلداریة المختلفة
  

قدم النساء تمن نضع أمامكم هذه الدراسة المتخصصة في تحدید العوامل التي تعیق  ،وعلیه
والشباب في مراكز صنع القرار ضمن إطار منظمة التحریر الفلسطینیة، حیث تعتبر هذه 

التي خرجت بها  العملیة الدراسة األولى من نوعها في هذا المجال، آملین أن توفر التوصیات
الدراسة أرضیة صلبة للعمل على تطویر تدخالت ناجعة لزیادة تمثیل النساء والشباب في 

  .ضمن إطار منظمة التحریر الفلسطینیة ،كز القیادیةالمرا
 

  د. لیلي فیضي
  المدیر التنفیذي
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  ملخص تنفیذي

  
  . مقدمة1

تأتي الدراسة الحالیة في إطار جهود المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة 
دعم ل ،السیاسیة النسویة والمجتمعیة والحقوقیة واالحزاب "مفتاح" والعدید من المؤسسات

 ،وتمكین النساء والشباب في المشاركة السیاسیة المتكافئة ووصولهم لمستویات صنع القرار
زالة  وتسعى مؤسسة مفتاح وشركائها إلى بلورة  المعوقات والتحدیات التي تعرقل ذلك.وإ

كة فاعلة وبرنامج عمل مؤثر من أجل الضغط والمناصرة والتأثیر لزیادة المشار  استراتیجیة
  السیاسیة للنساء والشباب ووصولهم إلى مواقع صنع القرار.

  
العوامل جریت لبحث وفهم وتحلیل أیستعرض التقریر الحالي أهم نتائج الدراسة المیدانیة التي 

لى تمثیل متكافئ في منظمة التحریر الفلسطینیة إوالشباب  التي تحد من وصول النساء
لقرار في المنظمة. ویقدم صولهم إلى مستویات اتخاذ اوفصائلها وهیاكلها المختلفة وتعرقل و 

مجموعة من التوصیات التي من شأن تطبیقها أن تعزز تمثیل النساء والشباب  التقریر
  المتكافئ ومشاركتهم السیاسیة ووصولهم لمستویات صناعة القرار. 

  
ززة تلك المع اعتمدت منهجیة الدراسة على مزیج من أسالیب البحث النوعیة وخاصةً 

سالیب تلف القضایا المبحوثة. وتضمنت األللحصول على تحلیالت معمقة لمخ ،للمشاركة
   البحثیة ما یلي:

  دبیات واألنظمتها وسیاساتها وقوانینها أثائق منظمة التحریر الفلسطینیة و مراجعة لو
   .المنشورة حول الموضوع

 ة والشبابیة عیة والنسویمقابالت فردیة معمقة مع مجموعة من القیادات السیاسیة والمجتم
  والنقابات. االتحاداتوالمفكرین وقادة 

 .لقاء جماعي مع مجموعة من الشباب النشطاء   
 لقیادات والتي تضم نخبة من ا ،مقابالت جماعیة مع أعضاء اللجنة التوجیهیة للمشروع

لشباب في المنظمة والنشطاء ا حزاب السیاسیة واالتحادات الشعبیةالسیاسیة في الفصائل واأل
   كادیمیین.واأل
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  . أهم النتائج2
أ. لماذا تتدني نسب تمثیل المرأة في مستویات اتخاذ القرار في منظمة التحریر (المجلس 

  الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفیذیة)؟
یاسات الخاصة نظمة والقوانین والتشریعات والست المراجعة المعمقة للعدید من األبین. 1

االتحادات الشعبیة والنقابات والفصائل الفلسطینیة نظمة الداخلیة لبعض واأل ،ربمنظمة التحری
نظمة والتشریعات وخلوها حیادیة الصیاغات للقوانین واأل ،المنضویة تحت منظمة التحریر

في التمثیل اإلناث من أیة إشارات أو مضامین تمییزیة قد تفضل الذكور أو تمیز بینهم وبین 
و االنتخاب. وهذا یشیر إلى أن أسباب تدني أبما في ذلك حق الترشح  ،والحقوق والواجبات

تمثیل ومشاركة النساء في هیاكل منظمة التحریر الفلسطینیة ومكوناتها ال یعود إلى تمییز 
  ولكن في التطبیقات والممارسات. ،في القوانین

القرار تعود . أظهرت الدراسة أن أسباب تدني تمثیل المرأة ووصولها لمستویات صناعة 2
  تشمل:والتي  ،داریة والمؤسسیةقافیة واالجتماعیة والممارسات اإللمنظومة من العوامل الث

بوي ومعتقداته ألتأثر منظمة التحریر وقیاداتها ومنظومتها السیاسیة بثقافة المجتمع الذكوري ا
للذكور  وتقلل من شأن قدرات المرأة وترى وجود المرأة كملحق ،التي تؤمن بقدرات الذكور

  ضافي لتجمیل المشهد لیس إال.إودیكور 
ظروف نشأة منظمة التحریر في الخارج في بیئة ملیئة بالمخاطر والتحدیات وتبنیها للعمل 

والت التدخل في شؤونها من قبل ومحاولتها الحفاظ على استقاللیتها أمام محا ،الفدائي السري
  ة في المنظمة.عزز من مكانة القیادات الذكوری ،نظمة العربیةاأل

ضعف أ ،اعتماد منظمة التحریر على نظام المحاصصة المستند إلى التوافقات الفصائلیة
االنتخابات لفرز القیادات مما عزز هیمنة القیادات  إلىمناهج العمل الدیمقراطي واللجوء 

  التقلیدیة الذكوریة.
وسلو أرحلة ما بعد السیاسیة في م واألحزابتراجع دور ومكانة منظمة التحریر والفصائل 

كافة ضعف المنظمة على  إلىأدى  ،مقابل هیمنة السلطة الفلسطینیة على المشهد
 لتداولكآلیات سس الدیمقراطیة في العمل وتوقف االنتخابات المستویات بما فیها غیاب األ

تظام اجتماعاتها أو تجدید وعدم ان ،وتعطل الكثیر من خطط وبرامج منظمة التحریر ،السلطة
 المساءلة والمحاسبة فیها. وأشكال وغیاب آلیات  ،عضاء مجالسها وقیاداتهاأیة عضو 

وفاقم من حجم التحدیات والمشكالت  ،السیاسي عطل كثیر من نشاطات المنظمة االنقسام
 التي تواجهها. 

همال النضال االجتماعي إ ولویة لفكرة التحریر و عطاء األإ النضال السیاسي و  التركیز على
  ریس الهیمنة الذكوریة والقیادة التقلیدیة على كافة مواقع اتخاذ القرار.تكإلى أدى 
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یة النسویة المشتركة التي غیاب الرؤ  ذاتیة تتلخص في: ألسبابضعف أداء الحركة النسویة 
التنافس الحزبي  لیات عمل ومطالب متفق علیها ویصطف الجمیع حولها،آلى خطة و إتترجم 

ق مع مكونات المجتمع المدني مما عزل المطالب النسویة الذي شتت الجهود وأضعف التنسی
به، تراجع العمل الجماهیري والتالحم بین المؤسسات النسویة لآلخرین كشأن نسوي ال عالقة 

إنتاج وقواعدها الشعبیة أضعف قدرتها على حشد الجماهیر، ضعف البرامج الهادفة إلى 
 .یط وتنفیذ النشاطات النسویة الفاعلةوتخط الشابة القادرة على تحریك النساءالقیادات 
لیات والوسائل الرقابیة الملزمة الكفیلة بالحفاظ على المكتسبات واالنجازات النسویة غیاب اآل

 % في المنظمة. 30التي تم تحقیقها مثل قرار المجلس المركزي الخاص بكوتا نسویة بنسبة 
حزاب من الفصائل واأل س بأفضل حاالً الشعبیة والنقابات لیبینت الدراسة أن واقع االتحادات 

ال تتمثل أي امرأة في السیاسیة. الكثیر منها لم یجر انتخابات من فترة طیلة والعدید منها 
داریة وال یوجد منظومات ملزمة تحدد قواعد انتخابات منتظمة وفق قوانین تضمن هیئاتها اإل

   .تطبیق كوتا نسویة في االنتخابات
  

مثیل الشباب في مستویات اتخاذ القرار في منظمة التحریر ب. لماذا تتدني نسب ت
  (المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفیذیة)؟

والتي تؤدي  ،بین النساء والشباب . بینت الدراسة أن هناك الكثیر من العوامل المتشابهة1
اسة أظهرت قصاء كل منهما من مواقع القرار في منظمة التحریر. ولكن الدر إ لى تهمیش و إ

أن واقع الشباب أصعب بكثیر من واقع النساء. فال یوجد شاب واحد في اللجنة التنفیذیة 
وال في  ،وال في المجلس الوطني الفلسطیني ،وال في المجلس المركزي ،لمنظمة التحریر

وال یوجد أي  ،وال في أي من النقابات واالتحادات الشعبیة ،القیادات العلیا لمعظم الفصائل
شباب ال یوجد أي على للوحتى المجلس األ ،یرأس أي دائرة من دوائر منظمة التحریر شاب

  داریة. شاب في هیئته اإل
  
نظمة ة بمنظمة التحریر واأل. أظهرت المراجعة المعمقة للعدید من الوثائق الرسمیة المتعلق2

لبعض  نظمة الداخلیةیاسات الخاصة بمنظمة التحریر واألوالقوانین والتشریعات والس
االتحادات الشعبیة والنقابات والفصائل الفلسطینیة المنضویة تحت منظمة التحریر وجود 

التي تحد من تمثیل الشباب وامكانیة وصولهم لمواقع قیادیة في بعض  العدید من القوانین
وبالتالي انعدام فرصة وصولهم لمجالس منظمة التحریر من خالل هذه  ،الفصائل الفلسطینیة

من السنوات  ان یكون الشاب قد أمضى عددأوتتجسد هذه القیود في اشتراط  ل.الفصائ
نه أ. على سبیل المثال بینت الدراسة الترشح للمستویات القیادیة بإمكانهكعضو قبل أن یكون 
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سنة  29- 15على النظام الداخلي لحركة فتح یستحیل أن یصل شاب من الفئة العمریة  بناًء 
الذي یتطلب أن یكون قد مضى على عضویة المرشح ما ال إلى عضویة المجلس الثوري 

سنة أو الى عضویة اللجنة المركزیة التي تتطلب سنوات عضویة ال تقل عن  15یقل عن 
   سنة. 20
  
. أظهرت الدراسة أن أسباب تدني تمثیل الشباب ووصولهم لمستویات صناعة القرار تعود 3

  داریة والمؤسسیة تشمل:ممارسات اإلقافیة واالجتماعیة والللعدید من العوامل الث
أ. منظومة العوامل االجتماعیة الثقافیة التي تؤمن بقدرات الشباب في العمل المیداني 

على  ناث)نة كبار السن (من الذكور واإلوالتنفیذي ولیس في المواقع القیادیة وهذا یكرس هیم
  المناصب العلیا.

صبه أو عمر للتقاعد أو لعدد دورات ي قانون یحدد مدة بقاء الشخص في منأب. غیاب 
لى إن یبقى في منصبه أالشخص القیادي  بإمكانالخدمة في الموقع القیادي. هذا یعني أن 

دون مساءلة. بقاء كبار السن في مواقعهم یقصي الشباب وال یتیح المجال  اعام 60أو  50
   لهم للتقدم لمواقع القیادة.

  یادات شابة مؤهلة لمواقع القیادة.ج. غیاب التربیة الحزبیة التي تنتج ق
لیات تداول آو  ،وغیاب مناهج العمل الدیمقراطي د. تمسك القیادات التقلیدیة بالمناصب

  حزاب.األ السلطة داخل
داء منظمة التحریر وتراجع دورها ودور الفصائل واالتحادات والنقابات المكونة أه. ضعف 

تداول السلطة وغیاب  وغیاب آلیات ،مناصبهالها بما في ذلك بقاء الكثیر من القیادات في 
   وسیلة لفرز القیادات بانتظام.كاالنتخابات 

و. في الوقت الذي تتعاظم فیه التحدیات التي یواجهها الشباب هناك ضعف أداء الحركة 
الشبابیة (غیاب المنظومة الفاعلة للتنسیق والتعاون فیما بین المؤسسات الشبابیة وغیاب 

اب ومشروع ومطالب شبابیة متفق علیها وتراجع في دور البیئات التقلیدیة االتفاق على خط
  ).والمدارس،. الخالتي كانت تحتضن الشباب كالجامعات والمعاهد 

ز. تراجع العمل الشبابي والجماهیري بشكل عام وتدني قدرة الكثیر من المؤسسات الشبابیة 
  في الوصول للشباب والتفاعل معهم.

  حزاب السیاسیة.في األ االنخراطوعزوفهم عن حباط الشباب إح. 
  .وقیادیاً  وفكریاً  حزاب السیاسیة في القیام بدورها في تربیة الشباب وطنیاً ط. تقلص دور األ

أوجد تباینات كبیرة  ،جیال ومحدودیة الحوار والتواصل المثمر بینهماي. الفجوة الهائلة بین األ
  في مختلف المجاالت.  ألمورلفي رؤى الكبار والشباب ونظره كل منهما 
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  ج. تقییم تجربة الكوتا لدعم وصول النساء لمستویات اتخاذ القرار

مة أن هناك العدید من النجاحات التي رافقت تطبیق الكوتا النسویة كمنظو  ،بینت الدراسة
نجازات وصول العدید من النساء لمواقع متقدمة من أهم اإل، و تجاه النساء اإلیجابيللتحیز 

 بأنفسهنكان في المجلس التشریعي أو في مجالس الهیئات المحلیة وزیادة ثقة النساء  سواء
وتعود المجتمع التقلیدي على وجود النساء في مواقع الخدمة العامة ووصول صوت النساء 
ومطالب النساء لمواقع كانت دائما حكرا على الذكور. على سبیل المثال، بفضل نظام الكوتا 

نساء  5%) مقابل 12( 2006انتخابات المجلس التشریعي عام  امرأة في 17وصلت 
  %).4.4( 1996وصلن للمجلس التشریعي في انتخابات عام 

  
وجه الضعف على صعید التطبیق أهمها: تحكم أفقد تم تسجیل العدید من  ،رغم ذلك
ن لمرشحات بناء على نسبهالسیاسیة في اختیار النساء المرشحات حیث تم اختیار ااألحزاب 
و والءهن الحزبي ولیس على كفاءتهن، عدم أخذ بعض الفصائل والعشائر الكوتا أالعائلي 

ولكن كمتطلب انتخابي مفروض علیهم، كذلك فقد كان تطبیق الكوتا في معظم  ،بشكل جدي
ماكن بالحدود الدنیا. على صعید المؤسسات النسویة والنشطاء الداعمین تم النظر للكوتا األ

جراء إحیث یتم تذكر الكوتا وقت  ،ولیس كخطوة نحو تحقیق المساواةكنظام انتخابي 
االنتخابات ونسیانها فیما دون ذلك. لذلك لم تشكل النساء كتلة صلبة للضغط على مختلف 

قصاء إساهمت الكوتا في  ماكنشكل ممكن. في بعض األ الجهات لتطبیق الكوتا بأمثل
مفروض علیهم بسبب  ألنهقبلت وجود النساء ن كبار السن والقیادات التقلیدیة الشباب أل

عناصر شابة لتقلص عدد  إلدخالالكوتا النسویة ولكن هذا قلص من درجة استعدادهم 
ن العدید من إف ،ة الى ذلكضافإن یتنافس علیها الكبار والشباب. المقاعد التي یمكن أ

خالل اختیار  لنساء المنتخبات منالمجالس كرست المنظور الذكوري في العمل وتهمیش ا
خبارهن بما یجري. أخیرا ومن أهم سلبیات إعدم أو وقات غیر مناسبة لهن لالجتماعات أ

تطبیق الكوتا في المجلس التشریعي على مستوى الدوائر عدم وجود تعلیمات تلزم القوائم 
 بمواقع محددة للنساء على القوائم االنتخابیة، لذلك تم ترشیح النساء في مواقع متأخرة یصعب

  الفوز فیها. 
  

% 30واعتبر كافة المشاركین في الدراسة أن قرار المجلس المركزي بتبني كوتا نسویة بنسبة 
جرائیة مما إلوائح قانون بإلى یمثل خطوة مهمة لألمام. ولألسف لم یتم متابعة القرار وتحویله 
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 اس قرار والنقابات من تطبیقه من خالل اعتباره توصیة ولی األحزابلى تنصل بعض إأدى 
  .املزم

  
لتجربة الكوتا من أجل تطویرها  جراء تقییم شامل ومعمقإوخالل السنوات الماضیة لم یتم 

  غنائها وتجاوز نقاط الضعف فیها باتجاه تكریس المساواة. إ و 
  

  د. توصیات الدراسة
  خرجت الدراسة بالعدید من التوصیات أهمها: 

ئمة على العدالة والدیمقراطیة والمساواة. سس قاأالتحریر وفق  منظمة بإصالح. المطالبة 1
مل ولكي یكون للحركة النسویة والشبابیة دور مؤثر یجب االنخراط في هذه العملیة ولیس الع

مكوناتها (الفصائل، االتحادات  بإصالحال إصالح المنظمة إخارجها. كذلك ال یمكن أن یتم 
لغاء إ مل مع هذه الجهات كافة و الع ، المجلس التشریعي). وهذا یتطلبالشعبیة والنقابات

   مفهوم المحاصصة الفصائلیة وتكریس الدیمقراطیة واالنتخابات.
. التنسیق بین الحركة النسویة والشبابیة كحلفاء وتحدید المصالح الذاتیة المشتركة كنساء 2

  وكشباب بغض النظر عن مواقف الفصائل. 
لورة رؤیة ومشروع وخطط عمل تناسبها . قیام كل من الحركة النسویة والحركة الشبابیة بب3

حداث جندة عمل ومطالب محددة وبرنامج إلألها آلیات انتزاع الحقوق وبلورة یتحدد من خال
تحوالت مجتمعیة تلعب الحركة النسویة والشبابیة دورا متقدما فیه مع مساندة من كافة 

والفئات المؤثرة على یین عالملحقوقیة والنشطاء المجتمعیین واإلالجهات الحلیفة (المؤسسات ا
من خبراتها). وفي حالة  واالستفادةدولي التي یمكن التنسیق معها قلیمي والالصعیدین اإل

هداف ئمة التي تلتقي في األالحركة النسویة هناك حاجة للتنسیق والتعاون مع الجهات القا
  طاقم شؤون المرأة.  العام للمرأة مع االتحادمثل 

عالم في خضم عملیة التحول مناهج التعلیمیة ومشاركة اإلیر ال. العمل على تطو 4
  المجتمعي المؤثر.

  بها وتعظیم انجازاتها.  واالرتقاءلكوتا بهدف تطویرها وتفعیلها . تقییم تجربة ا5
قرار كوتا شبابیة في مكونات الحركة الشبابیة للضغط إل . التنسیق والتعاون والتوافق بین6

   مختلف هیئات منظمة التحریر.
عطاء خیارات وفلسفات واتجاهات تفعیل منظمة التحریر جراء دراسة متخصصة إلإ. دعم 7

  متجددة تستند إلى الحقوق والمساواة والعدالة والشراكة السیاسیة والدیمقراطیة. مبادئوفق 
  السیاسیة بالنهوض ببرامجها السیاسیة والحزبیة واالجتماعیة.  واألحزاب. مطالبة الفصائل 8



 9 

  .ج لتطویر قیادات نسویة وشبابیةبرام .9
. المطالبة بتشكیل جسم للمراقبة والمتابعة والمساءلة حول حقوق النساء والتزامات السلطة 10

  مكوناتها في تطبیق الكوتا النسویة. لفلسطینیة ومنظمة التحریر بكامل ا
  المتاحة: من الفرص التالیة بشكل عاجل. من أهم الفرص  لالستفادةتطویر آلیات فاعلة  11

محددة  أ. متابعة موضوع توقیع الرئیس على اتفاقیة سیداو وبشكل خاص تبني خطوات
لجعل هذا التوقیع أمر واقع وخاصة موائمة البیئة القانونیة المحلیة مع متطلبات التوقیع على 

  اتفاقیة سیداو.
% في 30ة ب. متابعة قرار المجلس المركزي الخاص باعتماد وتثبیت الكوتا النسویة بنسب

یقه عبر مختلف هیئات ومؤسسات منظمة التحریر من أجل مأسسة القرار وضمان تطب
ونظام رقابي للتأكد من  ،جراءات تنفیذیة واضحة وملزمة لتطبیقهإ استصدار قوانین ولوائح و 

  التقید بالتطبیق.
بالعمل  الهیئات التي تقومإلى ج. دخول الحركة النسویة والحركة الشبابیة في هذه المرحلة 

على التوافق الفصائلي الذي حدث في اجتماعات  منظمة التحریر بناًء صالح منظومة إعلى 
تم وأن ی ،صالحالنسویة والشبابیة في نقاشات اإل المطالب إلدخالبیروت یوفر المجال 

نظمة والقوانین المحدثة التي یجري تحضیرها بشكل یعزز ترجمة هذه المطالب من خالل األ
  ء والشباب ووصولهم لمواقع اتخاذ القرار.تمثیل النسا

% 30بكوتا نسویة بنسبة  بااللتزامائل الموقعة على میثاق الشرف د. عقد لقاءات مع الفص
نظمة تنفیذیة لضمان تطبیق ما أجراءات و إإلى تزاماتها ومطالبتها بتحویل ال 2012في العام 

   تم التوافق علیه ووضع آلیة للمتابعة والمراقبة.
على للشباب والریاضة سواء كان مع كل الجهات المعنیة بالمجلس األتواصل والحوار ز. ال

نظمة الكفیلة بوصول الشباب از التنفیذي لتطویر القوانین واألداري أو الجهالمجلس اإل
للهیئات القیادیة في المجلس ومستویات اتخاذ القرار حتى یصبح المجلس معبرا عن الشباب 

  یتعامل مع همومهم.وطموحاتهم ومطالبهم و 
ح. التواصل والحوار مع الهیئة القیادیة في االتحاد العام لطلبة فلسطین لبحث القضایا التي 

داریة ومستویات صناعة م في الهیئات اإلتهم النساء والشباب وخاصة تلك التي تتعلق بتمثیله
للمجلس الوطني  القرار. ویمثل االتحاد العام لطلبة فلسطین المدخل الرئیسي لوصول الشباب

  الفلسطیني.
مور التي تهم لبحث مختلف األلنقابة الصحفیین،  اإلداریةط. التواصل والحوار مع الهیئة 

داریة ومستویات صناعة بتمثیلهم في الهیئة اإلالنساء والشباب وخاصة تلك التي تتعلق 
تنوي النقابة تي على وضع كوتا شبابیة وتطبیق الكوتا النسویة الها وحثالنقابة، القرار في 
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ضافة لوضع خطوات مشتركة لدعم الصحافة للتحركات إتطبیقها في االنتخابات القادمة. 
  والجهود الساعیة إلى التوعیة بقضایا وحقوق الشباب.
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 األول الفصل
 

  تهاوهیكلی هاوواقع الفلسطینیة التحریر منظمة لدور موجزة مراجعة
  

  تأسیسها .1
 الرئیس لیهإ دعاي ذال ،العربي القمة مؤتمر خالل الفلسطینیة التحریر منظمة أنشئت

 الشعب إرادة عن یعبرطار إك ،1964 عامال الناصر عبد جمال المصري
 أحمد المؤتمر وكلف المصیر. ریرتق حق مقدمتها وفي ،بحقوقه ویطالب ،الفلسطیني

 الفاعلة الفلسطینیة الجهاتب باالتصال ،حینه في ،فلسطین یمثل كان الذي الشقیري
عداد ،ذالتنفی موضع التحریر منظمة تشكیل قرار لوضع ،معها والتشاور  تقریر وإ
 زار بجولة الشقیري قام ،علیه وبناء عمله. ونتائج اتصاالته حول العربیة للجامعة

 القومي المیثاق مشروعي وضع تمو  فیها، بالفلسطینیین واتصل العربیة الدول لهاخال
  .الفلسطینیة التحریر لمنظمة األساسي والنظام

  
 أعضاء بتسمیة الشقیري وقام القدس. في 1964 عامال فلسطیني مؤتمر عقد وتقرر
 .األول الفلسطیني للمؤتمر التحضیر على معها والعمل ،للمؤتمر التحضیریة اللجنة
 حضره يذال المؤتمر رفوُع  ،القدس في طالل بن حسین الملك المؤتمر وافتتح
 ،ولبنان ،وسوریا ،األردن هي عربیة حكومات اختارتهم فلسطینیاً  ممثالً  242

 لمنظمة األول الفلسطیني الوطني المجلس باسم ،والعراق ،وقطر ،والكویت ،ومصر
  لسطینیة.الف التحریر

  
 حكمت من كل وانتخب ،له رئیساً  الشقیري أحمد انتخاب تم ،المؤتمر وخالل

 اً نواب ،لبنان من الدایر نیقوالو  ،غزة من الشافي عبد حیدرو  ،نابلس من المصري
 المؤتمر صادق فقد ،كذلك .الفلسطینیة التحریر منظمة قیام عن وأعلن للرئیس،

 للجنة رئیساً  الشقیري وانتخب .للمنظمة األساسي والنظام يالقوم المیثاق على
 قرر كما .الفلسطینیة التحریر منظمة لقیادة اً مقر  القدس واختیرت للمنظمة، التنفیذیة
نشاء ،عسكریاً  الفلسطیني الشعب إعداد المؤتمر  .الفلسطیني القومي الصندوق وإ

 إنف ،ورفاقه الشقیري أحمد به قامي ذال والهائل المبذول الجهدمن  رغمعلى الو 
 لمنظومة تتبع كانت ،الفترة تلك في ،التحریر منظمة أن رأوا الفلسطینیین من الكثیر
  بها. وتتأثر العربي العمل
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 حركة نطالقا مع الفلسطینیة التحریر منظمة بناء إعادةتم ت أن غریباً  یكن لم ،لكذل

 وسط ،المستقل الفلسطیني القرار مثلت التي "،فتح" الفلسطیني الوطني التحریر
 التحریر منظمة وتعززت. 1967 عامال هزیمة تبع الذي العربي واالنكسار التراجع

 اتیستین أواخر في األخرى الفلسطینیة الثوریة الفصائل بانطالق الحالیة الفلسطینیة
 لتحریر الدیمقراطیة والجبهة ،فلسطین لتحریر الشعبیة كالجبهة القرن المنصرم؛

  التحریر. لمنظمة التنفیذیة للجنة رئیساً  عرفات یاسر وانتخب .فلسطین
  

 شعاراتها صعید على كانأ سواء ؛المراحل من بالعدید التحریر منظمة مرت
 فعند ا.وهیكلیته بنیتها صعید على مأ ،واالستراتیجیة التكتیكیة أهدافها مأ ،ومیثاقها
 الكفاح عبر فلسطین تحریر هو المنظمة، إنشاء من الرئیسي الهدف كان ،نشأتها
 ،1974 العام في تبنت الوطني) (ومجلسها المنظمة أن إال .األمد طویل المسلح

 أي على علمانیة دیمقراطیة دولة إنشاء فكرة على ارتكز الذي المرحلي البرنامج فكرة
 الفلسطینیة الفصائل بعض عارضته والذي ،فلسطین أرض من تحریره یتم جزء
 قیام عن اإلعالن تم ،1988 عامال في .الرفض بجبهة یعرف ما شكلتو  ،وقتها
 إلى جنباً  والعیش وفكرة ،الدولتین خیار رسمیاً  التحریر منظمة تبنتو  ،فلسطین دولة
 ،الفلسطینیین واستقالل ،الالجئین عودة یضمن ،شامل سالم في إسرائیل مع جنب
قامة  الشرقیة القدسو  ،1967 عامال المحتلة األراضي على الفلسطینیة الدولة وإ

  .اله عاصمة
  

 ،عرفات یاسر ،آنذاك ،التحریر منظمةل التنفیذیة اللجنة رئیس قام ،1993 عامال في
 ،آنذاك ،اإلسرائیلي الوزراء رئیس إلى رسمیة رسالة في ،بإسرائیل رسمیاً  باالعتراف

 وحید شرعي كممثل التحریر بمنظمة إسرائیل اعترفت المقابل في ،رابین إسحق
 الضفة في فلسطینیة ذاتي حكم سلطة تأسیس ذلك عن نتج .الفلسطیني للشعب
سرائیل. ظمةالمن بین أوسلو اتفاق نتائج من تُعتبر التي ،غزة وقطاع الغربیة   وإ

  
  الفلسطیني الوطني المیثاق .2

 عامال تموز في المتكامل بشكلها الفلسطیني الوطني المیثاق أساسیات وضعت
 تراكمت يالت الفلسطینیة واألهداف والمبادئ القرارات لیؤكد المیثاق وجاء ،1968

 الفلسطیني الوطني المجلس اجتماع وحتى 1919 العام منذ النضال سنوات عبر



 13

 الوطني للمجلس الرابعة الدورة خالل باإلجماع المیثاق قروأُ  .1964 عامال األول
ي ذال والمرجعَ  اإلطارَ  وأصبح ،1968 تموز 10 في القاهرة في المنعقد الفلسطیني

 المجتمع فصائل إجماع ومحل ،االستراتیجي هاوبرنامج التحریر منظمة أهداف یحدد
 العربیة التوجهات مع وانسجاماً  ،ذكره سبق وكما .هومكونات هومؤسسات الفلسطیني

 المجلس اجتماعات في المیثاق على التعدیالت بعض جرت فقد ،السالم نحو
 وانتخاب ،أوسلو اتفاقیة على الفلسطینیة التحریر منظمة توقیع ومع الالحقة. الوطني

 منظمة من باً مطلو  كان ،1996 عامال الفلسطینیة للسلطة رئیساً  عرفات یاسر
 والتزامها هاهتوج لتعكس ،الوطني المیثاق على أساسیة تعدیالت إجراء التحریر
 الوطني للمجلس اجتماع عقد ه،نفس العام في فتم علیه. وقعت الذي السالم باتفاق

 المیثاق في الموجودة والعبارات الجمل كافة بشطب قرارات ذخاواتّ  ،الفلسطیني
 وبناء اإلرهاب. بمحاربة عرفات وتعهد ،إسرائیل دولة على القضاء إلى الداعیة

حداث ،المیثاق في اً بند 12 شطب ،1998 األول كانون في رسمیاً  تم فقد ،علیه  وإ
،بند 16 في جزئي تغییر  الوطني المجلس جلسة في التعدیالت إقرار وتم ًا

  .غزة في كلینتون بیل ،آنذاك ،األمریكي الرئیس حضرها التي نيالفلسطی
  

  التحریر منظمة فصائل .3
 منها ،السیاسیة واألحزاب الفصائل من العدید الفلسطینیة التحریر منظمة تضم

 التحریر منظمة في الرئیسیة فصائلال وتشمل .صغیرة فصائل ومنها ،رئیسیة فصائل
  :یلي ما

  
  .فتح - الفلسطیني الوطني التحریر حركة -
  .فلسطین لتحریر الدیمقراطیة الجبهة -
  .فلسطین لتحریر الشعبیة الجبهة -
  .سابقاً  الفلسطیني الشیوعي الحزب -  الفلسطیني الشعب حزب -
  .الشعبي النضال جبهة -
  .الفلسطینیة التحریر جبهة -
  .الفلسطینیة العربیة الجبهة -
  .العربیة التحریر جبهة -
  فدا. - لفلسطینيا الدیمقراطي االتحاد حزب -
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 الجهاد وحركة ،)حماس( اإلسالمیة قاومةالم حركة أنإلى  اإلشارة تجدرو 
 التحریر منظمة فصائل ضمن لیست ،الفلسطینیة الوطنیة والمبادرة ،اإلسالمي

 العامة القیادة - فلسطین لتحریر الشعبیة الجبهة عضویة تعلیق تم وقد لفلسطینیة.ا
  المنظمة. في

  
  التحریر منظمة هیكلیة .4

  هي: ،رئیسیة مكونات ةثالث من طینیةالفلس التحریر منظمة تتشكل
  

  .الفلسطیني الوطني المجلس -
  .المركزي المجلس -
  .التنفیذیة اللجنة -

  
 الفلسطیني الوطني المجلس أ.

 وهو ،نیةالفلسطی التحریر منظمة في القرار التخاذ سلطة أعلى الوطني المجلس یشكل
 المجلس أعضاء وانتخاب ه،أو تطویر  الفلسطیني الوطني المیثاق تعدیل عن المسؤول
  التحریر. لمنظمة التنفیذیة اللجنة وأعضاء ،المركزي

  
 ،الحسیني أمین الحاج قام حین ،1948 عامال إلى الفلسطیني الوطني المجلس نشأة تعود

 المتحدة األمم قرار خاذاتّ  أعقاب في غزة، في فلسطیني وطني مجلس عقد على بالعمل
 مثلت التي فلسطین عموم حكومة حینه في سمي ما وتشكیل ،1947 عامال 181 رقم

ى لإ ترجع ،الحدیث الفلسطیني الوطني المجلس نشأة ولكن .العربیة الجامعة في فلسطین
 وقد شرحه. سبق كما القدس في الشقیري أحمد نظمه الذي المؤتمر في 1964 لعاما

  من: كل الحین ذلك منذ الفلسطیني الوطني المجلس رئاسة على تناوب
  

  .1967 – 1964 :الشقیري أحمد .1
  .1968 :القطان نالمحس عبد .2
  .1969 :حمودة یحیى .3
  .1984 – 1974 :الفاهوم خالد .4
  .1996 – 1984 :السائح الحمید عبد .5
  .اآلن حتى - 1996 :الزعنون سلیم .6



 15

  
 ما ،ومؤید رافض بین لسطینيالف الشعب أوساط في كبیر جدل إلى أوسلو اتفاقیة تأدَّ 

 المناضلین من العدید استبعد حیث ،الفلسطیني الوطني المجلس في انشقاق عنه ترتب
 تم حین االنقسام هذا وتكرس .أوسلو اتفاق بنود وفق فلسطین إلى العودة رفضوا الذین
 إلى ،تلقائیاً  ،أدى ما ،الفلسطینیة األراضي في الفلسطیني الوطني المجلس جلسة عقد

 المجلس یعقد ولم الشتات. في والمقیمین أوسلو التفاقیة المعارضین األعضاء حرمان
 اجتماعاً عقد  أنهمن  رغمعلى ال 1996 العام منذ عادیاً  اجتماعاً  الفلسطیني الوطني
 لمنظمة التنفیذیة للجنة مكملین جدد أعضاء النتخاب ،2009 العام في استثنائیاً 
  التحریر.

  
 ثالثة من الحالي الفلسطیني الوطني المجلس عضویة تتشكل ،الهیكلیة صعید على

  هي: مكونات
  

 عدد تحدد یهاعل متفق كوتا (وفق الفلسطینیة السیاسیة واألحزاب الفصائل وممثل -
  فصیل). لكل الممثلین

 لكل الممثلین عدد تحدد علیها متفق كوتا (وفق والنقابات الشعبیة االتحادات وممثل -
  .نقابة) أو اتحاد

  سطیني.الفل التشریعي المجلس اءأعض -
  

  المركزي المجلس ب.
 ویكون ،الفلسطیني الوطني المجلس قبل من الفلسطیني المركزي المجلس تشكیل یتم

 واللجنة الوطني المجلس بین الوصل حلقة المركزي المجلس ویمثل أمامه. مسؤوالً 
  یلي: مما المركزي المجلس ویتشكل التنفیذیة.

  
  .الفلسطینیة التحریر لمنظمة التنفیذیة اللجنة أعضاء -
  الوطني. المجلس رئیس -
 بما المستقلة الفلسطینیة والكفاءات والنقابات الشعبیة واالتحادات الفصائل وممثل -

  .التنفیذیة اللجنة أعضاء عدد ضعفي األقل على یساوي
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 قبل من لیهإ المقدمة التنفیذیة والخطط المواضیع بمناقشة المركزي المجلس یختص
 دوریة تقاریر التنفیذیة اللجنة له تقدم كذلك الفلسطینیة. التحریر لمنظمة التنفیذیة اللجنة
 التنفیذیة. للجنةا إلى بذلك توصیات ویقدم ،التحریر منظمة دوائر في العمل سیر حول

 وأحكام یتعارض ال بما ،والطارئة العاجلة والقضایا األمور في البت للمجلس ویمكن
 عضو أي عضویة تعلیق أو تجمید المركزي للمجلس ویحق الفلسطیني. الوطني المیثاق

 أول في الوطني لسالمج على األمر یعرض أن على ،بشأنه عقوبة أي خاذواتّ  تنظیم، أو
  ه.النعقاد دورة

  
  التنفیذیة اللجنة ج.

 إلدارةن یمتفرغ أعضاؤها ویكون ،للمنظمة تنفیذیة سلطة أعلى هي التنفیذیة اللجنة
 وسیاسات وبرامج خطط وتنفیذ تخطیط وتتولى ،الفلسطینیة التحریر منظمة شؤون

   أمامه. مسؤولة وتكون ،الفلسطیني الوطني المجلس وقرارات توجیهات وفق المنظمة
عداد ،للمنظمة والمالیة اإلداریة القرارات خاذاتّ  التنفیذیة اللجنة تتولى  ویكون ،میزانیتها وإ

   .مناسباً  تراه مكان أي في اجتماعاتها تعقد أن ولها ،القدس مدینة مركزها
 ُ  ،الفلسطیني الوطني المجلس قبل من التحریر لمنظمة التنفیذیة اللجنة أعضاء نتخبی

 القومي. الصندوق ورئیس ،نو مستقل وأعضاء ،سیاسیةال واألحزاب الفصائل فیها ویتمثل
  .المختلفة التحریر منظمة دوائر التنفیذیة اللجنة أعضاء ویترأس

  
  المنظمة دوائر .5

 یرأس ،متعددة دوائر ها،وخطط الفلسطینیة التحریر منظمة برامج ومتابعة تنفیذ تتولى
  هي: الدوائر هوهذ ،التحریر منظمةل التنفیذیة اللجنة أعضاء من عضو منها كل

  
  .السیاسیة الدائرة -
  .واألمنیة العسكریة الدائرة -
  .الفلسطیني القومي الصندوق دائرة -
  .الالجئینون ؤ ش دائرة -
  .العالي والتعلیم التربیة دائرة -
  .المفاوضات شؤون دائرة -
  .اإلعالمو  الثقافة دائرة -
  .القانونیة الدائرة -
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  .الشعبي التنظیمو  العمل دائرة -
  .اضةوالری الشباب دائرة -
  .المغتربین شؤون دائرة -
  .العربیة العالقات دائرة -
  .االجتماعیة الشؤون دائرة -
  .الفلسطیني التخطیط مركز -
  .الدولیة العالقات دائرة -
  .اإلداریة الشؤون دائرة -

  
  الفلسطینیة والسلطة التحریر منظمة .6

 أماكن في الفلسطیني للشعب والوحید الشرعي الممثل هي الفلسطینیة التحریر منظمة
 ،الشتات وفي الوطن في الفلسطیني الشعب بتمثیل المخولة الجهة وهي ،كافة تواجده
دارة  من وهي ،الفلسطیني الشعب عن نیابة الدولیة االتفاقات وتوقیع ،المفاوضات وإ
 أما المنظمة. علیها وقعت التي أوسلو اتفاقیةى لإ استناداً  الفلسطینیة السلطة أنشأ

دارة ،الفلسطینیة الدولة لبناء كنواة أوسلو قیةاتفا وفق أنشئت فقد ،السلطة  شؤون وإ
 ،لكذ على وبناء الخ. ...لهم الخدمات وتقدیم ،الداخل في الفلسطینیین المواطنین

ُ  الذي المرجع المنظمة تشكل أن المفروض فمن  ویمكن ،الفلسطینیة سلطةال لئسای
  .حلهات أن
  
نشاء ،أوسلو اتفاقیة بعتت التي المرحلة إنف ،المبادئ هذهمن  رغمعلى الو   السلطة وإ

 حیث ،الفلسطیني العمل منظومة كامل في جوهریة تغییرات شهدت قد ،الفلسطینیة
 مقابل ،األمور من الكثیر في تهمیشها وتم ،وفصائلها التحریر منظمة دور تراجع
 من العدید إلى ذلك ویعود المشهد. على وهیمنتها الفلسطینیة السلطة دور في توسع
 أجهزة انتقال ومنها ،فیها لإلسهاب مجال ال التي والموضوعیة الذاتیة املالعو 

 تمثیل على قدرتها إضعاف إلى أدى ما ،الفلسطیني لداخلى الإ التحریر منظمة
 المتاحة الموارد على واعتمادها ،للمنظمة المتاح التمویل وتراجع ،الشتات فلسطینیي

 والبرنامج الخطاب والتباس ،لسیاسیةا األحزاب دور وتراجع ،الفلسطینیة للسلطة
 بالهموم الفلسطینیین وانشغال ،السالم عملیة یسمى ما ظل في الفلسطیني السیاسي

 وغیرها.. .أوسلو اتفاقیة تلت التي والمركبة المعقدة والتحدیات
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  الثاني الفصل

  
 الدراسة منهجیة

  
  

 وأهدافه تهوخلفی المشروع مقدمة .أوالً 
 مواقع إلى همصولوو  ،المتكافئة والشباب النساء مشاركة لزیادة أن لیةالدو  التجارب نتبیّ 

 ،والشاملة المستدامة التنمیة تحقیق في األهمیة بالغةَ  تأثیراٍت  ،والسیاسات القرارات صناعة
 واإلقصاء والتهمیش لإلقصاء ومحاربة ومساواة عدالة أكثر واستراتیجیات سیاسات وتطویر
 .التنمیة جهود في والمجتمعیة الشعبیة المشاركة قاعدة توسیع فيو  ،المجتمع من مهمة لفئات

 والسیاسیة واالقتصادیة االجتماعیة العوامل من العدید إلى الدولیةو  المحلیة الخبرات وأشارت
 التطور في فرصهم تحددو  ،المجتمع في والشباب المرأة ومكانة واقع على تؤثر التي والثقافیة
 في المتكافئ والتمثیل ،السیاسیة المشاركة في حقهم ذلك في بما ،بحقوقهم والتمتع والنمو

 جهودال نجاح نإف ،وبالتالي القرار. صنع مواقع إلى الوصولو  ،القرار خاذاتّ  مستویات
 استراتیجیات وبلورة ،القرار خاذاتّ  مواقع إلى ووصولهم ،والشباب النساء تمكین إلى الساعیة

 طموحاتهم وتحقیق ،بواقعهم النهوض إلى تؤدي راتتغیی إلحداث ومؤثرة فاعلة وتدخالت
 فهماً  ،ةبالضرور  ،تطلبیكل ذلك  ،االجتماعي النوع أساس على المساواة في وحقوقهم
 وغیر الرسمیة والمؤسسیة والسیاساتیة البنیویة والنظم والظروف للواقع معمقین وتحلیالً 
 والقیادیة السیاسیة ركةالمشا في والشاب النساء فرص تعیق أو تعزز التي ،الرسمیة
  القرار. صنع اقعمو ى لإ والوصول ،المتكافئة

  
 تمثیل تدني إلى ،بوضوح ،تشیر ،تأسیسها منذ التحریر منظمة هیاكل لتركیبة مراجعة نإ

 ،المثال سبیل على .كافة الصعد وعلى ،المختلفة التحریر منظمة أجهزة في والشباب النساء
 تأسیس منذ نسوي تمثیل أي من الفلسطینیة التحریر مةلمنظ التنفیذیة اللجان كافة خلت

 على أما .2009 العام في مرة ألول واحدة امرأة الحالیة التنفیذیة اللجنة دخلت وقد المنظمة.
 وال ،محدود هو النساء تمثیل نإف ،المركزي والمجلس الفلسطیني الوطني المجلس صعید

 منظمة دوائر اترئاس نإف ،كذلك .هایاتوتضح هاودور  الفلسطینیة المرأة فعل مع یتناسب
 نسوي. تواجد أي من تخلو تكاد ،المركزي والمجلس ،الوطني المجلس ورئاسة ،التحریر

 واالتحادات والنقابات الفلسطینیة السیاسیة واألحزاب الفصائل رئاسات على األمر وینسحب
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 للمرأة العام التحادا وباستثناء ،امرأة ترأسه واحد سیاسي فصیل إال یوجد فال .الشعبیة
 الوطني المجلس في الممثلة والنقابات الشعبیة االتحادات من اً أیَّ  النساء ترأس ال ،الفلسطینیة
 من عضو فأصغر قتامة. أكثر یكون یكاد فالوضع ،الشباب تمثیل مستوى وعلى الفلسطیني.

 رئاسة في الشباب اجدیتو  وال .اً عام الستین تجاوز قد التحریر لمنظمة التنفیذیة اللجنة أعضاء
 األجهزة أو الدوائر من أيٍّ  أو ،شعبي اتحاد أو ،نقابة أو ،سیاسي حزب أو ،فصیل أي

  .التحریر لمنظمة المكونة العمل مستویات في واإلداریة القیادیة
  

 الحوار لتعمیق الفلسطینیة المبادرة اهتمام من وتنطلق ،السیاق هذافي  الحالیة الدراسة تأتي
 ،والحقوقیة والمجتمعیة النسویة المؤسسات من والعدید ،"مفتاح" لدیمقراطیةوا العالمي

 ،المتكافئة السیاسیة المشاركة في بابوالش النساء وتمكین بدعم ،السیاسیة واألحزاب
زالة ،القرار صنع مستویاتى لإ ووصولهم  وتسعى ذلك. تعرقل التي التحدیاتو  المعوقات وإ

 نتائج إلى یستند مؤثر عمل وبرنامج ،فاعلة استراتیجیة ورةبل إلى ،هاؤ وشركا مفتاح مؤسسة
 المشاركة لزیادة والتأثیر والمناصرة الضغط أجل من ،للواقع وواعٍ  معمق فهمو  ،علمیة

 سیاسیات صنع في والمساهمة ،القرار صنع مواقع إلى ووصولهم ،والشباب للنساء السیاسیة
  صالح.ال الحكمو  النزاهةو  العدالة مبادئ على قائمة

  
 اخرجاتهوم امنهجیتهو  الدراسة أهداف :ثانیاً 

  
  األهداف .1

 في خاصةبو  ،الفلسطیني السیاسي للنظام وتحلیل فهم إلى الدراسة هدفت عام، بشكل
 صنع مراكز إلى والشباب النساء تقدم تعیق التي العوامل حیث من ،التحریر منظمة
 منظمة تفعیل في والشباب النساء ومشاركة بدور للنهوض عملیة توصیات وتقدیم ،القرار

  یلي: ما إلى دراسةال سعىت ،الخصوص وجه وعلى التحریر.
  

 التي ،التحریر منظمة في خاصةبو  ،الفلسطیني السیاسي النظام معوقات أهم تحدید -
  القرار. صنع مراكز في والشباب النساء تقدم دون تحول

 للنساء الفاعلة كةالمشار  تعزیز خالل من التحریر منظمة لتفعیل تصور وضع -
  والشباب.
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  البحثیة واألسالیب التنفیذ ومراحل الدراسة منهجیة .2
  
 هاوتوجهات الدراسة منهجیة .أ

 من تحد التي المعیقات أبرز لتحدید عمیقة، تحلیلیة منهجیة على الدراسة هذه تعتمد
 إطار ضمن القرار، صناعة مستوى على وتمثیلهم الشبابو  للنساء السیاسیة المشاركة

 معمق بتحلیل الدراسة وستقوم التحریر. منظمة خاصةبو  الفلسطیني، السیاسي النظام
 إلى یؤدي يذال الفلسطیني النظام منها یعاني التي الفجوات وتحدید والممارسات للواقع
 صنع مستویاتى لإ الوصول في فرصهم/ن من والحد ،والشباب النساء تقدم إعاقة
 والممارسات تهاوهیكلی الفلسطینیة التحریر منظمة طبیعة سةدرا على التركیز مع ،القرار

 النساء ومشاركة دور وتهمیش تحدید إلى وتؤدي ،داخلها العمل توجه التي والسیاسات
 محاور أربعة على الدراسة ركزت وقد القرار. صناعة مستویات إلى ووصولهم ،والشباب
  رئیسیة:

  
 ،التحریر منظمة في بها المعمول یةاألساس والقوانین والسیاسات للنظام مراجعة -

 مواقعى لإ والشباب النساء وصول أمام عوائق تشكل أن یمكن التي ثغراتال وتحدید
 سیاسات أو أنظمة أو قوانین أي هناك هل (أي القرار صنع ودوائر متقدمة قیادیة

  .)؟القرار صنعى لإ والشباب النساء وصول من تحد أو تمنع تمییزیة
 ومنطلقاتها المختلفة ومكوناتها التحریر منظمة داخل بها المعمول للممارسات تحلیل -

 مواقعى لإ ووصولهم/ن والشباب النساء مشاركة من تحد التي وجذورها وأسبابها
  .تهمیشهم/ن أو /نإقصائهم إلى تؤدي أو قیادیة

 التي والثقافیة االجتماعیة العوامل ومختلف األوسع المجتمعیة للمنظومة تحلیل -
قصاء تهمیش على تؤثر أو تفاقم أو تسبب  القیادیة المواقع من والشباب النساء وإ
  التحریر. منظمة في القرار صنع ودوائر

 صنع مواقعى لإ والشباب النساء إیصال حاولت التي التجارب ألهم نقدیة مراجعة -
 المرتبطة التطبیق وآلیات سیاسات في الفجوات وتحدید ،الكوتا) نظام (مثل القرار
  بها.
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 البحثیة واألسالیب التنفیذ مراحل .ب

 قامت فقد ،ومدروسة واعیة تحلیالت على والحصول الواقع فهم في التعمق أجل من
 وتحلیل ،األدبیات مراجعة بین دمجت التي البحثیة األسالیب من مزیج باستخدام الدراسة

 الهادفة البحثیة األسالیب من العدید استخدامو  ،الموضوع تناولوا الذین الباحثین كتاباتل
 والمطلعین والمختصین الخبراء من ممكن عدد أكبر من مباشرة بیانات جمع إلى

 بالمراحل الدراسة تنفیذ مر قدو  .المتاح الزمني البرنامج وفق ،بالموضوع والعارفین
  التالیة:

  
 واألدبیات والسیاسات القوانین ومراجعة التحضیرات :األولى المرحلة

  
  :التالیة لنشاطاتا المرحلة هذه شملت

  
  الدراسة. إنجاز وخطوات التنفیذیة العمل خطة وضع .1
 مختلف لكذ في بما ،التحریر بمنظمة الخاصة والسیاسات القوانین ومراجعة جمع .2

 ،(ومكوناتها) التحریر منظمة في العمل توجه التي واإلجراءات والسیاسات القوانین
  البحث. وضوعم دراسة حاولت التي السابقة واألبحاث واألدبیات

 وجهت التي الرئیسیة البحثیة واألسئلة المواضیع (وضع المیداني للعمل التحضیر .3
 تمت الذین باألشخاص قائمةو  المركزة، النقاش مجموعاتو  الفردیة المقابالت
  التالیة: القضایا البحث مواضیع تتضمن وقد ،الخ) ...مقابلتهم،

  
 تمییزیة طبیعة ذات اءاتإجر  أو سیاسات أو تشریعات أو قوانین هناك هل •

ى لإ وصولهم أو ،المتكافئ والشباب النساء تمثیل أمام عوائق تشكل أن ویمكن
  ؟وهیاكلها التحریر منظمة في القرار صنع دوائر في متقدمة قیادیة مواقع

 وصول تعیق التي العمل وآلیات والممارسات العوائق وجذور وأسباب طبیعة ما •
  ؟القرار وصنع قیادةال مواقع إلى والشباب النساء

 وتعزیز والشباب النساء دفع حاولت التي للتجارب تحلیلیة/نقدیة مراجعة •
 نظام (مثل الفلسطینیة الرسمیة المؤسسات في القرار خاذاتّ  مواقعى لإ وصولهم
  ؟بتطبیقها المرتبطة واإلشكاالت وسلبیاتها یجابیاتهاإ أهم ما الكوتا).
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 مواقعى لإ والشباب النساء وصول زوتعزی لدفع عملیة ومقترحات توصیات •
  .التحریر منظمة في قیادیة

  
 الرئیسیة توجیهیةال األسئلة المركزة النقاش ومجموعات الفردیة المقابالت في استخدم وقد

  :التالیة
  

 الفلسطینیة التحریر منظمة في القرار خاذاتّ  مستویات في النساء تمثیل یتدنى لماذا .1
  التنفیذیة)؟ واللجنة ،ركزيالم والمجلس ،الوطني (المجلس

 الفلسطینیة التحریر منظمة في القرار خاذاتّ  مستویات في الشباب تمثیل یتدنى لماذا .2
  التنفیذیة)؟ واللجنة ،المركزي والمجلس ،الوطني (المجلس

 وصول تعیق التي التحریر منظمة داخل العمل وآلیات الممارسات أهم برأیك هي ما .3
  القرار؟ خاذاتّ  مستویاتى لإ والشباب النساء

 مستویاتى لإ والشباب النساء وصول لدعم تمت التي للمحاوالت تقییمك هو ما .4
  ؟الكوتا) نظام (مثل القرار خاذاتّ 

ى لإ ووصولهم والشباب للنساء متكافئ تمثیل لضمان الوضع هذا تغییر یمكن كیف .5
 التي والمقترحات التوصیات ما التحریر؟ منظمة في القرار خاذاتّ  مستویات

  تقترحونها؟
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  البیانات وجمع المیداني العمل مرحلة الثانیة: المرحلة

  
  التالي: إنجاز تم المرحلة هذه خالل

  
 والعارفین والتجارب الخبرة ذوي من اً شخص 16 مع معمقة فردیة مقابالت إجراء  . أ

 والخبراء بالموضوع المعنیین األشخاص ومن ،التحریر منظمة داخل العمل بآلیات
  ذلك: وشمل ،والشبابي نسويال العمل في

  المختلفة. بمستویاتها التحریر ةمنظم أجهزة في نو عامل -
  .التحریر منظمة في الفصائل بعض وممثل -
 والمرتبطة ،الفلسطیني الوطني للمجلس المكونة الفئات بعض وممثل -

 .الخ) ...الطالب، الفلسطینیة، (المرأة البحث بموضوع
 التوجیهیة اللجنة من وأعضاء ابيوالشب النسوي العمل مجاالت في خبراء -

  للمشروع.
ى لإ والشباب النساء إیصال على العمل في خبرة ذات نسویة مؤسسات -

 .قیادیة مواقع
 .للمشروع التوجیهیة اللجنة أعضاء مع مركزة نقاش مجموعة عقد  . ب
  .شباب 6ها فی شارك شبابیة مجموعة مع مركزة نقاش مجموعة عقد  . ت

  
  اناتالبی تحلیل الثالثة: المرحلة

  
  یلي: ما إنجاز تم المرحلة هذه خالل

  
 جمعها تم التي البیانات وتصنیف تبویب ذلك: وتضمن ،وتحلیلها البیانات معالجة  . أ

 ساقهااتّ  من والتأكد ،ومقارنتها ،محددة عناوین تحت البحثیة األسالیب مختلف من
  .المبحوثین آراء تعكس أولیة بنتائج والخروج ،وانسجامها ومنطقیتها

 أبرز ونقاش الستعراض التوجیهیة اللجنة أعضاء مع مركزة نقاش مجموعة عقد  . ب
 المبحوثین. نظر لوجهات تمثیلها من والتأكد ،ونقاشها والتوصیات النتائج

  .النهائیة للنتائج العریضة الخطوط وضع  . ت
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  التقریر إعداد الرابعة: المرحلة
  
  یلي: ما إنجاز المرحلة هذا خالل تم
  

 مؤسسةى لإ وتقدیمه ،التوصیات همأ ویعرض ،النتائج مهأ یلخص تقریر إعداد -
  مفتاح.

 نإ المالحظات هذه ونقاش ،التقریر على وتعلیقاتها مفتاح مؤسسة مالحظات تلقي -
  .لزم

 مفتاح. مؤسسةى لإ وتقدیمه الختامي التقریر إعداد -
  

  الدراسة محددات ج.
 ألهم سریعة لمراجعة نشاطاً  الدراسة وتمثل ،قصیر وقت في الحالیة الدراسة إنجاز تم

 حدد وقد القرار. ذخااتّ  مواقعى لإ ووصولهم والشباب النساء تمثیل تعیق التي العوامل
  التالیة: المحددات ونتائجها الدراسة عمل طارإ

  
 ركزت فقد بالتاليو  ،شاملة دراسة لیستو  وتحلیلیة استطالعیة اعتبارها یمكن الدراسة .1

 أسئلة نع اإلجابة في المساهمة یمكنهم الذین األشخاص من عدد مقابلة على
 ،لذلك مفتاح. مؤسسة مع بالتوافق تحدیدها تم اختیاریة عینة خالل من ،البحث

 وال ،التحریر بمنظمة وخبرة ودرایة ومعرفة عالقة له من كل رأي تمثل ال فالدراسة
  .نتائجها تعمیم یمكن

 الكبیر التشعب دون قةبد البحث أسئلة وضع تم ،المحدد الوقت في الدراسة إلنجاز .2
 هناك كان ولو الدراسة. من الهدف یخدم فیما إال السیاقات وتحلیل استعراض في

 القضایا مختلف لىع المؤثرة السیاقات في أكثر التعمق لتم ،الوقت من المزید
  المبحوثة.

 ،مكوناتها أو فصائلها أو التحریر منظمة ألداء اً معمق اً تقییم الدراسة هدف كنی لم .3
 بها أفاد التي رؤىالو  تحلیالتال تمثل الدراسة في الواردة اآلراء فان ،كولذل

  .نو المشارك األشخاص
 فریق شعر التي الجوانب بعض لتغطیة البحثیة النشاطات من العدید إضافة تتم .4

 رؤى أن البحث فریق شعر ،المثال سبیل على أكثر. تعمق إلى بحاجة نهاأ البحث
 من مجموعة مع جماعي لقاء تصمیم فتم ،كاٍف  بشكل تغطیتها تمت لم الشباب
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 مع إضافیة لقاءات تنظیم لتم واإلمكانیات الوقت توفر لوو  والشابات. الشباب
  الشباب.

 في عاملین( اآلراء إلغناء بهم ىالتق الذین األشخاص في التنویع البحث فریق حاول .5
 ونساء، ابشب مختلفة، بمستویات واألحزاب الفصائل من ممثلین ،التحریر منظمة

 البحث فریق لسعى ،أكبر والمجال الوقت كان لو نولك ،ونسویة) شبابیة مؤسسات
  أكبر. أعداد مقابلةى لإ
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  الثالث الفصل

  
  النتائج أهم

  
 الدراسة أسئلة حسب مصنفة الدراسة بها خرجت التي النتائج همأل استعراض یلي فیما

  الرئیسیة:
  

 الفلسطینیة التحریر منظمة في القرار خاذاتّ  مستویات في النساء تمثیل یتدنى لماذا .أوالً 
  التنفیذیة)؟ واللجنة ،المركزي والمجلس ،الوطني (المجلس

  
 وفصائلها التحریر منظمة في العمل توجه التي والقوانین والتشریعات األنظمة .1

  النساء تمثیل على وتأثیراتها
 بمنظمة المتعلقة سطینیةالفل الرسمیة الوثائق من العدید بمراجعة البحث فریق قام

 المنضویة الفلسطینیة فصائلال لبعض الداخلیة واألنظمة ،عنها والصادرة التحریر
 في صیاغات أو إشارات أي هناك كانن إ دراسة بهدف ؛التحریر منظمة تحت

 من تحد أو ،رالذكو  لصالح تمییزیة مضامین تحمل واألنظمة والتشریعات القوانین
 .مراجعتها) تمت التي بالوثائق قائمة یقدم 1 رقم (ملحق هاتقید أو النساء مشاركة
 تشریعات أو أنظمة أو قوانین توجد ال أنه من التأكد هو المراجعة هذه من والهدف

 صنع مواقعى لإ وصولهن أو ،التحریر منظمة هیاكل في النساء مشاركة من تحد
 من وخلوها ،األنظمةو  القانونیة الصیاغات حیادیة المراجعة هذه أكدت وقد القرار.

 والحقوق التمثیل في ناثاإل وبین بینهم تمیز أو الذكور تفضل قد إشارات أي
  خاب.االنت أو الترشح حق لكذ في بما ،والواجبات

  
 للتشریعات أساسیة مرجعیة تشكل التي الفلسطینیة القانونیة الوثائق أهم ومن

 خالل 1988 العام في قهاإطال تم التي الفلسطیني االستقالل وثیقة الفلسطینیة،
 لعامل المعدل الفلسطیني والقانون ،الجزائر في الفلسطیني الوطني المجلس اجتماع
 .التمییز وعدم المساواة مبادئ ،وواضحة صریحة وبنصوص ،كرست التي 2003

 أینما للفلسطینیین هي فلسطین دولة نإ" التالي: النص االستقالل وثیقة في ورد قدف
 الحقوق، في الكاملة بالمساواة ویتمتعون والثقافیة الوطنیة هویتهم رونیطو  فیها كانوا.
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 برلماني نظام ظل في ،اإلنسانیة وكرامتهم والسیاسیة الدینیة معتقداتهم فیها تصان
 ،األقلیة حقوق األغلبیة ورعایة األحزاب تكوین وحریة الرأي حریة أساس على یقوم

 في التمییز وعدم والمساواة االجتماعي العدل وعلى ،األغلبیة قرارات األقلیة واحترام
 أو ،اللون أو ،الدین أو ،العرق أساس على أو ،والنساء الرجال بین العامة الحقوق

  1."..المستقل. والقضاء القانون سیادة یؤمن دستور ظل في ،والرجل المرأة بین
  

 أمام سطینیونالفل "... 9 المادة في التالي النص ورد المعدل األساسي القانون وفي
 ،الدین أو ،اللون أو ،الجنس أو ،العرق بسبب بینهم تمییز ال ،سواء والقضاء القانون

  2."اإلعاقة أو ،السیاسي الرأي أو
  

 المرشحات كون في یتمثل ،النساء لصالح اً واحد اً إیجابی اً تمییز  هناك فإن ،الواقع وفي
 رجل أي یوجد وال ،النساء من لبالكام هن الفلسطینیة للمرأة العام لالتحاد الممثالت

 كانتأ سواء ؛التحریر منظمة لهیاكل المكونة الجهات باقي أما االتحاد. یمثل
 ،التشریعي المجلس مأ الشعبیة واالتحادات النقابات مأ السیاسیة واألحزاب الفصائل

 أو تمنع قوانین أي یوجد وال ،والرجال النساء من لكل متاحة ،نظریة ناحیة من ،فهي
  تمثیلها. أو لعضویتها الترشح من الرجال أو النساء رمتح
 

 التحریر منظمة هیاكل في النساء ومشاركة تمثیل تدني أسباب أن والخالصة
 التطبیقات في ولكن ،نالقوانی في تمییز إلى عودی ال ،ومكوناتها الفلسطینیة

 والممارسات.
  

  ؤسسیةوالم اإلداریة والممارسات واالجتماعیة الثقافیة العوامل .2
 والسیاسیة االجتماعیة األسباب من العدید ،الدراسة في نو المشارك األشخاص ذكر

 منظمة هیاكل في النساء تمثیل تدني إلى ،بمجملها ،أدت التي والثقافیة والتنظیمیة
قصاء تهمیش إلى ،بمجملها ،دتأو  ،لها المكونة المؤسسات ومختلف التحریر  وإ

                                                
 ص ،1988، 19الدورة  ،المجلس الوطني الفلسطیني -عالن االستقاللإوثیقة . المركز الفلسطیني لقضایا السالم والدیمقراطیة 1
3.  
 ،2008ساسي المعدل للسلطة الوطنیة الفلسطینیة، القانون األ. قراطیة (مفتاح)المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیم 2

  .11ص 
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 واألحزاب الفصائل داخل تالقرارا وصناعة یاساتالس رسم دوائر من والشباب النساء
  ككل. التحریر منظمة منظومة وفي السیاسیة

  العوامل: هذه ألهم استعراض یلي فیماو 
  

  وثقافیة اجتماعیة أسباب .أ
 في العمل منظومة تتأثر حیث وثقافي، اجتماعي لواقع نتاج هي التحریر منظمة
 االجتماعیة والقیم والمعتقدات باألفكار ،اوهیكلیته هائوأدا وقیادتها التحریر منظمة

 منهما. لكل محددة اً أدوار  وتكرس ،واإلناث الذكور بین تمیز التي السائدة والثقافیة
 الشأن إدارة على واألقدر األقوى هم الرجال أن واألبویة الذكوریة الثقافة هذه وترى
 المعتقدات وهذه قوة.و  ورؤیة حكمة من یتطلبه بما ،والقیادي السیاسي والعمل العام

 وال ،بالعواطف تأثراً  كثرأو  الرجال من أضعف وتراهن ،النساء بقدرات تؤمن ال
 العمل یتطلبها التي الضغوط عم للتعاطي الالزمة والقوة الحكمةو  الحزمب یتمتعن

 ،الفلسطیني المجتمع في كثیرة مكونات بین تنتشر التي األفكار هذه السیاسي.
 الفصائل وقیادات التحریر منظمة قیادات من الكثیر بها تأثری أو ،أیضاً  ،یحملها

 جاءت هنا ومن الفلسطینیة. التحریر منظمة لهیئات المكونة والنقابات واالتحادات
 ولكن ،النضال في شریك المرأة نأ على تركز التي المرأة دور تعریف في النمطیة

  القرار. صنع في لیس
  

 هنبعض ووصول النساء تمثیل صعید على تاإلنجازا بعض تحقیقمن  رغموعلى ال
  متكافئة. أو كافیة غیر زالتا م اإلنجازات هذه إنف ،متقدمة مواقع إلى

  
 والقانونیة السیاسیة والمنظومة النخب تنهض نأ من وبدالً  ،السیاسي النظام على تنعكس الثقافة
  .لها تخضع أو معها تتساوق نراها ،السلبیة المجتمعیة بالثقافة

الدراسة في لمشاركاتا ىحدإ  
  

 على یعمل يذال اإلضافي كالدیكور التحریر منظمة أجهزة في النساء تمثیل قضیة مع التعامل یتم
 راسخ إلیمان نتیجة ولیس ،حضاریاً  وجهاً  الفلسطیني العمل منظومة ویعطي ،المشهد تجمیل
  .حقوقها أو المرأة بقدرات

الدراسة في المشاركات ىحدإ  
  

  .بقدراتها یؤمن وال المرأة یقصي الذي الذكوري األبوي للمجتمع نتاج هي لتحریرا منظمة قیادة
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الدراسة في المشاركین أحد  
  

  .له ومساند للرجل كظل أةالمر  بقیت لذلك ،الذكوري للعمل كملحق المرأة یرى البعض
الدراسة في المشاركات ىحدإ  

  
 فیتم ،النمطیة النظرة وفق معها التعامل تمی ،القیادیة المواقع من موقع إلى امرأة تصل عندما حتى

 المرتبطة األهم بالملفات الرجال یحتفظ بینما ،االجتماعیة الشؤون قضایا أو المرأة ملف تسلیمها
  .وغیرها.. .واإلعالمیة والعسكریة واالقتصادیة السیاسیة بالشؤون

الدراسة في المشاركات ىحدإ  
  

 أو اهتمام عدم صاحبها التحریر منظمة فصائل مختلف قیادة في التقلیدیة الذكوریة الهیمنة
 التي القیادات والشباب. النساء تطلعات تبني في الفصائل هذه مواقف في ضعف أو المباالة
 مثلت ،والمطالب الحقوق هذه لدعم استعداد على وكانت ،والشباب المرأة ومطالب حقوق تفهمت

  واستثناء. أقلیة
الدراسة في المشاركین حدأ  

  
  التحریر منظمة تشكیل وبیئة ظروف .ب

 ،عملها وبیئة التحریر منظمة نشأة ظروف أن الدراسة في المشاركین من العدید رأى
 ،الوطن خارج نشأت فالمنظمة عملها. وأسالیب المنظمة هیكلیة على بظاللها ألقت

 وخالل .التعقید بالغ وواقع بیئة ضمن السري الفدائي والعمل المسلح الكفاح وتبنت
 بدایة كانت وهذه ،الذكور من الفدائي العمل وقیادات كوادر أغلب كان ،المرحلة هذه

 .العلیا القیادة ذلك في بما ،المنظمة في العمل مفاصل مختلف على الذكور هیمنة
 منظمة وتعرض ،محددة عربیة لدول الفصائل بعض تبعیة الوضع هذا وكرس

 هذا في علیها التأثیر حاولت التي العربیة األنظمة مختلف من لتدخالت التحریر
 منظمة على سیطرت التي الذكوریة القیادات رأت ،الظروف هذه في ذاك. أو االتجاه
 من المنظمة وحمایة ،الظروف هذه مع التعاطي على األقدر أنها ،التحریر

  الخارجیة. التدخالت
  

 مدني مجتمع سیاق في ولیس ،الثورة منظومة سیاق في وضع الفلسطینیة التحریر منظمة نظام
  .مستقر

الدراسة في المشاركات ىحدإ  
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 تقلیص إلى وأدت ،بالمرأة جحفتأ متعددة تحدیات وواجهت الخارج في تطورت المنظمة
 ،الذكور على حكراً  كانت سیاسیة وقیادة ،ثوري نظام سیاق في المنظمة فنشأة القیادي. حضورها
 العربیة الدول تدخل محاوالت وسط الفلسطیني القرار استقاللیة على الحفاظجل أ من والنضال

 نظام بسبب المناصب على والتنافس ،للقیادة الذكوریة المفاهیم وسیادة ،الفلسطیني الشأن في
 العمل في دورها وحصر ،القیادة مواقع من النساء إقصاء إلى ،بمجملها ،أدت ،المحاصصة

  المیداني. النضالي
الدراسة في المشاركات ىحدإ  

  
  المحاصصة امنظ .ج

 فصائل بین الكبیر التنافس أن على الدراسة في نیالمشارك األشخاص كافة أجمع
 إلى اللجوء إلى المستند المحاصصة نظام أفرز الذي التحریر منظمة وأحزاب

 تركیبة على سلبیاً  تأثیراً  أثر قد ،عمل كمنهج والمحاصصة الفصائلیة التوافقات
 الدیمقراطیة الخیارات وقلص ،التحریر ةمنظم ومكونات وهیاكل أجهزة مختلف
 التحریر منظمة أطر ضمن ممثلیهم انتخاب في الفلسطیني الشعب أمام المتاحة

قصاء الذكور هیمنة تكریس الوضع هذا نتاجات أهم وكانت .الفلسطینیة  النساء وإ
   القرار. صنع مواقع عن
  الدراسة: في نو كالمشار  األشخاص أوردها التي والقضایا األمثلة بعض یلي فیما

  
 هیئات تشكیل في الفصائلي التوافق وحسابات المحاصصة نظامى لإ اللجوء -

 كافة وغیب ،الدیمقراطي العمل اهجمن أضعف ،عملها وآلیات التحریر منظمة
  .المنظمة أداء على الحقیقیة الرقابة أشكال
 من كثیر وفي ،مغلقة أبواب خلف الفصائل مرشحي فرز یتم ،المثال سبیل على

  والشفافة. النزیهة العمل آلیات أو النتخاباتى الإ اللجوء دون األحیان
 ،لفصائلهم الذكوریة الفصائل قیادات تمثیل تكریس إلى أدى المحاصصة نظام -

 كبیر. المرشحین وأعداد ،محدودة فصیل كل یرشحها أن المطلوب عداداأل نأل
 .محدودة أو ضعیفة النساء ترشیح فرص تكون ،كهذا وضع في

 سیاسیة ناحیة من انتماء األكثر اختیار كرسا والمحاصصة الحزبي التنافس -
  الوظیفة. أو للمهمة واألكفأ المناسب الشخص بالضرورة ولیس ،وحزبیة

 ،األحیان من كثیر في النساء إلقصاء سبباً  كان الفصائل بین السیاسي التنافس -
 من للتأكد دیهل الشخصیات أقوى ترشیح إلى یسعى كان فصیل كل نأ خاصةوب
 ،األخرى الفصائل ممثلي ومقارعة ،مصالحه عن والدفاع الفصیل تمثیل قوة
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 وتبرز النساء إقصاء یتكرس ،الوضع هذا ظل في .للحزب مكاسب وتحقیق
 مصالح تمثیلو  ،الحزبي التنافس على المرأة بقدرة والتشكیك الثقة ضعف قضیة
 .األخرى الفصائل أمام السیاسي حزبها

 عضویة مرشحي فرز في الدیمقراطي العمل مناهج أضعف اصصةالمح نظام -
 20 معین فصیل حصة كانت إن ،المثال سبیل على التحریر. منظمة أجهزة
 یقدم أن منه اً مطلوب یكون الفصیل نإف ،الفلسطیني الوطني المجلس في اً شخص
 أو فرز آلیات على الرقابة أشكال من شكل أي دون همرشحی بأسماء قائمة

 دیمقراطیة أسس وفق األسماء فرز عملیة تمت نإ أو ،األعضاء هؤالء اختیار
 ال. مأ

 من یوم في تعتمد لم المشاركة هذه نأ ،النساء مشاركة ضعف أسباب أحد -
 التوافق ظل في رئیسي غیر كموضوع ولكن ،وكفاءتها قدراتها على األیام

  الفصائلیة. والمحاصصة
  

 یمكن شيءسهل أف فیه، األول الخاسر المرأة نتكو  ،التمثیل على األحزاب بین خالف أي
  اإلناث. المرشحات عن التنازل هو به التضحیة

الدراسة في المشاركات ىحدإ  

  
  التحریر منظمة أجهزة اجتماعات انتظام عدم .د

 فرز في الدیمقراطیة المناهج أضعف التحریر منظمة أجهزة اجتماعات انتظام عدم
 الفلسطیني الوطني فالمجلس القیادات. جدیدت أو سلطةال تداول مبدأ دوجمّ  ،القیادات
 أعضاء من الكثیر أن یعني هذا .اً عام 21 قبل أي ،1996 عامال مرة آخر اجتمع

 التي المجلس تركیبة نإف ،السیاق هذا في التاریخ. ذلك منذ یتجددوا لم المجلس
  هي. كما بقیت قد الذكور علیها یهیمن

  
  ئهاوأدا تهاومكان التحریر منظمة دور تراجع .ه
 السلطة أداء تراقب التي المرجعیة هي التحریر منظمة تكون أن المفروض من

 الفلسطیني، للشعب والوحید الشرعي الممثل وهي ،االتفاقات تبرم التي وهي ،الوطنیة
نشاء أوسلو اتفاقیة توقیع بعد حدث ما أن إال  حیث ،العكس هو الوطنیة السلطة وإ

 .شكلیاً  وجودها أصبح بشكل التحریر منظمة دور وتراجع ،نیةالوط السلطة دور تقدم
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 منظمة اسم وذكرنا ،فیها للمشاركین الدراسة أهداف شرح حاولنا حین ،الواقع وفي
 حال واقع تصف التي والعبارات الكلمات المشاركین ألسن على ترددت ،التحریر

 هیكل، احتضار مرحلة في، شیخوخة من تعاني، تهلهلت، تكلست، ترهلت المنظمة:
 أمل، دفنها وتم ماتت، أنیاب أو مخالب دون هرم أسد، اللزوم عند ستخدمی فارغ
  .وتراجع خفت

  
 ،الخارج في كانت حین أقوى كان المنظمة دور أن إلى بهم التقینا من جمیع أشار
 حراكاً  هافی تواجدت التي الساحات وشهدت ،مالیة باستقاللیة المنظمة تمتعت حیث

 اختلف الوضع هذا .التحریر لمنظمة المكونة حاداتواالتّ  الفصائل بین یراً كب إیجابیاً 
 دور وانحسار ،السلطة دور وتوسع تمدد إلى ضافةإف، الفلسطینیة السلطة إنشاء منذ

 بین الفصل وعدم والمنظمة السلطة بین الكبیر التداخل نإف ،التحریر منظمة
 ،التحریر منظمة دور تهمیش إلى أدى ،األدوار أو الشخوص في أكان ذلك ،االثنین

 توفره الذي التمویل على الفلسطینیة والفصائل المنظمة اعتماد ظل في خاصةوب
  الفلسطینیة. السلطة

  
 التحریر منظمة مؤسسات بعض أن إلى بهم التقینا الذین األشخاص بعض وأشار
 أو رهادو  وانحسر ،الوطن رضأ إلى العودة بعد تاهت ولكن ،الخارج في فاعلة كانت

  تهمیشها. تم
  
 ،هائأدا في صیتقل أو تجمید إلى أدى ئها،وأدا التحریر منظمة دور في التراجع اذه

لى  الضوء بهم التقینا نمم الكثیر ألقى وقد .فیها العمل مناحي كافة في تراجع وإ
 األسباب حیث من التحریر منظمة أداء بتراجع المرتبطة األمور من العدید على

  ا:أهمه والنتائج،
  

  التحریر منظمة أجهزة اجتماعات انتظام عدم .1
 ضعفأ ما ،التحریر منظمة أجهزة اجتماعات انتظام عدمب الماضیة المرحلة تمیزت

 في الدیمقراطیة المناهج ضعفو  ،دورها وتراجع ،مهامها أداء على المنظمة قدرة
 أشكال من شكل أي وجود أو ،القیادات تجدید أو ،السلطة تداول مبدأ وجمد ،العمل

 الفلسطیني الوطني فالمجلس .التقصیر عن المحاسبة أو ،األداء عن المساءلة
،عام 21 قبل أي ،1996 عامال مرة آخر اجتمع  أعضاء من الكثیر أن یعني ما ًا
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 هذا فيو  .بهم المنوطة األدوار یمارسوا ولم ،التاریخ ذلك منذ یتجددوا لم المجلس
 كان ومن ،هي كما بقیت ،الذكور علیها نیهیم التي المجلس تركیبة نإف ،السیاق
  .كذلك یعد لم حینه في الشباب فئة ضمن

  
 انتخابات إجراء في انتظام عدم رافقها قد االجتماعات انتظام عدم نإف ،وبالطبع

 وتعمیق ،السلطة تداول مبدأ وتكریس ،الفلسطینیة القیادیة المنظومة لتجدید دوریة
ضفاء ،الدیمقراطي النهج   .القائم الفلسطیني السیاسي النظام على الشرعیة وإ

  
  هاوبرامج التحریر منظمة خطط من الكثیر وتعطیل الرؤیة غیاب .2

 دور وتراجع أوسلو بعد ما مرحلة أن إلى بهم التقینا الذین األشخاص معظم أشار
 دورها حول المنظمة لدى واضحةال رؤیةال غیاب رافقه قد الفلسطینیة التحریر منظمة

 التمویل تراجعالذي ترافق مع  الوضع هذا وفي عملها. وخطط أدواتهاو  وأولویاتها
 الخطط من العدید تعطلت ،فیها العمل دوائر وضعف ،التحریر لمنظمة الذاتي

 أن السائد الوضع یتطلب التي أو ،المنظمة بها تضطلع كانت التي التقلیدیة والبرامج
 السلطة عمل خطط تكریس في ساهم الوضع هذا بها. التحریر منظمة تقوم

 بدالً  ،ذكره سبق وكما الفلسطینیة. األولویات وتوجیه لتحدید أوحد كبدیل الفلسطینیة
 أصبحت فقد ،للسلطة والمسائل والمراقب الموجه دور التحریر منظمة تلعب أن من

  للسلطة. تابعة التحریر منظمة نشاطات من الكثیر
  

 التحریر منظمة إصالح وجهود الفلسطیني االنقسام .3
 التي التحدیات فاقم سلبیاً  دوراً  الفلسطیني االنقسام لعب الماضي، العقد خالل

ى لإ تسعى التي كافة الجهود وأربك ،تفعیلها فرص وقلل ،التحریر منظمة تواجهها
 الفلسطینیة الفصائل اجتماعات في تحقق الذي المبدئي التوافق ویشكل .هاإصالح

 واسترجاع وتقویتها التحریر منظمة حإصال طریق على إیجابیة خطوة ،بیروت في
 المركزي المجلس من لجنة تشكیل بیروت اجتماعات عن انبثق وقد عافیتها.
 رغمعلى الو  الجدیدة. الرؤیة وفق جدید وطني مجلس النتخابات جدیدة رویة لصیاغة

 عملیة یدفع أن یمكن اً مهم اً إنجاز  الخطوة هذه اعتبر بهم التقینا من بعض أنمن 
 حذرهم الدراسة في المشاركین من عددبدى أ فقد ،األمام إلى التحریر نظمةم إصالح
 في التقدم غیاب بسبب ،جمة صعوبات یواجه تم يذال التوافق تنفیذن أل ،الشدید
 العدید أبدى فقد ،ذلك إلى إضافة االنقسام. إنهاء صعید على جدیة خطوات إنجاز
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 تتبنّ  كونها ،ونتائجها اعاتماالجت عن رضاهم عدم الدراسة في المشاركین من
 الرؤیة إلى اللجوء من بدالً  ،الفصائل بین هانفس السیاسیة المحاصصة عقلیة رتوكر 

 وجه وعلى الفلسطینیة. القضیة بها تمر التي التحدیات مع تتجاوب التي الشاملة
 التحریر منظمة تبنتها التي السیاسیة المحاصصة مبررات نأ إلى هؤالء نبه ،التحدید

 ،حینئذ واجهتها التي التحدیات ونوعیة ،نشأتها ظروف بسبب معینة زمنیة حقبة في
 أخرى منطلقات من اإلصالح عملیة إلى النظر أهمیة على هؤالء وأكد قائمة. تعد لم

 أن یمكن التي المنطلقات وهي ،واإلنصاف والعدالة والمساواة الحقوق مبادئ تتبني
 ،عملها وآلیة وبرامجها التحریر منظمة هیكلیة تطویر في جوهریة تغییرات تحدث
 التي والنشاط الحیویة المنظمة على وتضفي ،والشباب للنساء إنصافاً  أكثر لتصبح
 مختلف مع التعامل على قدرتها من وتزید ،الماضیة السنوات خالل فقدتهما

 الفلسطیني الشعب وواقع الفلسطینیة القضیة على طرأت التي الظروفو  التحدیات
  .الماضیة الثالثة عقودال خالل

  
 منظمة إصالح حول الحوار نأ على التقیناهم ممن العدید أكد ،ذلكمن  رغمعلى الو 

 ،التحریر منظمة داخل لالنتخابات جدیدة منظومة بلورة في والشروع ،التحریر
 ومؤیدیهم والشبابیة النسویة الحركة قبل من التقاطها یجب مهمة فرصة یشكالن

 رؤى لتبني الفصائل على الفوري للضغط استراتیجیة لتطویر ،هممع والمتعاطفین
 في بما ،والمساواة العدالة مبادئ وفق التحریر منظمة إلصالح جدیدة ومنهجیات

 مناصبى لإ ووصولهم والشباب النساء تمثیل في التكافؤ عدم قضایا معالجة ذلك
 إلى لالنضمام والشباب النساء من ممثلین اختیار إلى إضافة ،المنظمة في قیادیة
  معها. الفاعل التنسیق أو ،المستقبلیة االنتخابات بصیاغة المكلفة اللجنة

  
همال السیاسي النضال على التركیز .و   االجتماعي النضال وإ

 واألحزاب الفصائل ومختلف الفلسطینیة التحریر منظمة في العمل برامج على غلب
 تحریر وفكرة ،االحتالل ومقارعة ،والعسكري السیاسي النضال ،الفلسطینیة السیاسیة

قامة ،الوطن  أي حول والتساؤل ،االجتماعي لنضالى الإ االلتفات دون ،الدولة وإ
 والمساواة. العدالة وقیم ،والواجبات الحقوق وقضایا ،نرید مجتمع يأو  ،نزید دولة

 قضایا ذلك واعتبرت ،اهتمام أي االجتماعي النضال تعطِ  لم الفصائل من الكثیر
 خالل معنى لها یكون أن یمكن النقاشات هذه نأ بدعوى ،التحریر بعد ما إلى مؤجلة
 أو ،القیادیة المراكز في النساء تمثیل تدني نإف ،وبالطبع .الدولة بناء مرحلة
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 ،االجتماعي النضال غیاب نتاجات من ماه ،القرار صنع مراكزى لإ الوصول
  م.عا بوجه والحقوق والمساواة العدالة مبادئ وتكریس

  
 قیادات قبل من به اً مرحب والالمركزي المیداني المرأة نضال كان فقد ،السیاق هذا في

 وفق إلیه النظر تم فقد ،القرار اتخاذ مواقعى لإ الوصول أما السیاسیة. األحزاب
  .ومتحفظة صارمة معاییر

  
من  رغمى العلو  ،نقیة وأهدافنا نوایانا كانت ،األولى االنتفاضة في وشباب كنساء ناضلنا حین
 آمنا لقد نا.ببال خطرت اآلتیة والمكاسب المناصب تكن لم ،قدمناه الذي الهائل التضحیات حجم
 تأجیل عن الناجم األلیم بالواقع اصطدمنا ،السلطة تشكلت وحین أجلها. من وناضلنا ،بفكرة

 فأقصت ،الضخمة الذكوریة بآلتها السلطة جاءت .السیاسي النضال وتقدیم ،االجتماعي النضال
 أبرز والشباب النساء تهمیش فكان ،األعم المنظومة وفق دمجها إلى سعت أو ،القائمة اكلیاله

  المناصب. مجمل على التقلیدیة القیادات من خاصةبو  ،الذكور سیطر حیث ،النتائج
الدراسة في المشاركات ىحدإ  

  
 من طویلة وهناك قائمة ،وأهلیتها نفسها إثبات منها مطلوب ،ما لمنصب تتقدم التي المرأة

 أما مضض. على یتقبلونه أو وجودها بعضهم یرفض أشخاص قبل من فیها التدقیق یتم المعاییر
  .تلقائیاً  مؤهل فهو ،هؤالء نظر في الرجل

الدراسة في المشاركات ىحدإ  
  
  
ز
.
 
ت
ر 
  السیاسیة واألحزاب التحریر منظمة داخل الدیمقراطي العمل مناهج اجعتر 

 والنزیهة الشفافة االنتخابات تكریس وعدم ،الدیمقراطي العمل مناهج ضعف یشكل
 تداول تعیق التي التحدیات همأ من ،مصداقیة ذات رقابیة أجهزة علیها تشرف التي

 التحریر منظمة في القیادیة األجهزة في جدیدة دماء وضخ ،القیادة وتجدید ،السلطة
 لم ،التحریر منظمة وأحزاب أجهزة في العلیا فالمناصب السیاسي. العمل وفصائل

 ألي الفرص وتصید ،بمراقبتها القرار خاذاتّ  لمواقع المرأة بأهلیة المقتنعین غیر من الكثیر یقوم
 هناك ولكن ،كارثیة أخطاء یرتبكون قد الرجال نأ مع بسیطة. تكون قد والتي ،تقع قد أخطاء
 الفعل ردود في والمبالغة تضخیمها یتم هفوة فأقل ،النساء أما المبررات. لهم یجد من دائماً 

 بداعاتاإل من الكثیر نم المجتمع وتحرم ،وتردداً  حذراً  أكثر المرأة تجعل المراقبة هذه حولها.
  وقدراتها. لطاقاتها العنان طلقأُ  لو بها تقوم أن یمكن التي

الدراسة في المشاركات ىحدإ  
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 في واألجهزة األحزاب بعض قیادات یتقوب ،عقود أربعة أو ةثالث منذ كثیراً  تتغیر
ى لإ الوصول في النساء فرص تتقلص ،البیئة هذه في .تجدید أو تغییر دون مواقعها

  السیاسیة. واألحزاب الفصائل في القرار صنع مناصب أو القیادیة لمواقعا
  

 ركز التي المهمة المآخذ أحد ،السلطة لتبادل كطریقة ،االنتخابات غیاب ویشكل
على نه و أ ،المشاركین من العدیدبرز أ فقد الدراسة. في كینالمشار  من الكثیر علیها

 داخل االنتخابات إجراء طرق حول تسجیلها یتم التي المآخذ بعض منالرغم 
 الدماء تغییر لعملیة مهمة مداخل تبقى إنهاف ،نزاهتها ومدى السیاسیة األحزاب
 المجلس اءألعض االنتخابات تجربة وأن ،السیاسیة األحزاب في العضویة وتجدید

 والنقابات األحزاب في اتكریسه یتم أن یجب ،نزاهة من صاحبها وما ،التشریعي
 داخل االنتخابات إجراء صعوبةن أو  ،التحریر لمنظمة المكونة الشعبیة واالتحادات

  وخیار. كمنهج لالنتخابات االحتكام مبدأ یعطل أال یجب ،الحزب ذلك أو ،االتحاد
  

 النقدیة ةالمراجع ثقافة إلى افتقارها ،وفصائلها التحریر منظمة في تتكرس التي األخطاء أكبر من
 وكلها .كافة األصعدة على المتخذة القرارات عن والمحاسبة ،والمساءلة ،والمصارحة ،ألدائها

  أدائها. ونزاهة وفعالیة حسن على الوطني التحرر حركات تحافظ لكي أساسیة متطلبات
الدراسة في المشاركین حدأ  

  
 يف الكبیرة التضحیات وقدم ،والممتلكات األرواح في الباهظة األثمان دفع الذي الشعب حق من

ُ  أن ،االحتالل من وانعتاقه تحرره سبیل  ومواقفها قراراتها على یحاسبها وأن بل ،قیادته سائلی
  وأدائها.

الدراسة في المشاركین حدأ  
  
  النسویة الحركة أداء ضعف .ح

 والمؤسسات النسویة المؤسسات تحقیق لىإ الدراسة في نالمشاركی من الكثیر أشار
 والمكتسبات. اإلنجازات منلعدید ا ،النسویات والناشطات النساء حقوق عن المدافعة
 في اً ضعف أظهرت قد ،الماضیة التجربة أن على هؤالء أكد فقد ،ذلكمن  رغموعلى ال

 ،النسویة القضایا لصالح حقیقي مجتمعي تغییر إحداث على النسویة الحركة قدرة
 هؤالء وأرجع .هاوتضحیات المرأة دور مع تتناسب ومكتسبات جوهریة تحوالت نجازإ و 

 العمل منظومة بأداء تتعلق ذاتیة ألسباب اإلنجازات كفایة وعدم الدور ضعف
 والمجتمع التحریر منظمة داخل األوسع بالسیاقات تتعلق موضوعیة وأخرى ،النسوي
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 بهذا المرتبطة األمور من العدید والمشاركات المشاركون أبرز قدو  ككل. الفلسطیني
  أهمها: الموضوع،

  
 االلتزام أضعف ما ،النسوي العمل مكونات من العدید لدى بالذات الوعي غیاب 

 ،الفصائل عن بمعزل ،"المشتركة النسویة المصالح" تسمیته یمكن بما الجمعي
 مصالح عن التعبیر في يالنسو  والتضامن كتلالت وقوة بأهمیة اإلیمان كذلكو 

 منظمة مؤسسات فيو  الفصائل مختلف داخل المرأة بواقع والنهوض ،النساء
 العمل منظومة تتمكن لم ،السیاق هذا وفي ككل. الفلسطیني والمجتمع التحریر
 وغلب .علیها متفق نسویة أجنده إلى مستند صلب تحالف بلورة من النسوي
 .الجمعي النسوي العمل على الفصائلي ثیلوالتم الفصائلیة بالمنظومة االرتباط

 استراتیجیات تتبنى التي المشتركة النسویة والرؤیة المنظورو  الخطاب غیاب 
 النساء لتمكین ،محددة بأهداف واضحة ونشاطات عمل لیاتآو  تنفیذیة اً خططو 

 مواقعى لإ للوصول النسویة القیادات دعم وفي ،ئمتكاف تمثیل تحقیق في
ضعاف ،النسویة التحركات زخم تشتت إلى أدى الغیاب اهذ القرار. صناعة  وإ
 ودیمومة تواصل عدملى إ و  ،المكاسب لتحقیق المنظم العمل على قدرتها

  .والتقطع بالموسمیة اتسامهو  النسوي النضال واستمراریة
  والمؤسسات االتحادات قبل من المستخدمة واالستراتیجیات الوسائل ضعف 

 مع والتفاعل التنسیق في المبذولة الجهود فایةك عدم ذلك في بما ،النسویة
 مطالبلل المؤازرة القوى مختلف مع والتحالف ،المدني المجتمع مؤسسات
 مستویات إلى نووصوله النساء تمكینل الكافي الضغط تطویر أجل من ،النسویة
 .القرار صناعة

 درتهاق وبالتالي ،وجمهورها وامتداداتها النسویة المؤسسات بین التالحم ضعف 
إلى  بهم التقینا من بعض أشار وقد .مطالبها إلسناد الجماهیري التحشید على
 المرأة عن تعبر ال نخبویة قضایا إلى تحول النسویة المؤسسات بعض حوار أن

 شهدت فقد ،عام وبشكل .وحاجاتها مطالبها تالمس وال العادیة الفلسطینیة
 الشعبیة هاقواعدو  النسویة سساتالمؤ  عالقة في اً مطرد اً تراجع الماضیة السنوات

 والجماهیریة.
 الفكریة التیارات مختلف من جیدة فردیة نسویة اتكفاء وجودمن  رغمعلى ال 

 العمل نإف ،سیاسیة أحزاب إلى ینتمین ال نساء ومن ،السیاسیة والفصائل
 .تأثیراً  وأكثرها الطرق بأفضل نفسه ینظم أن یستطع لم النسوي الجماعي
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 مواقعى لإ والوصول ،متكافئ تمثیل تحقیق في النساء نجاح تمتطلبا همأ نإ 
 یلتف ،علیها متفق برامج إلى استناداً  النسوي االصطفاف هو ،القرار صنع
  الجمیع. حولها

 إحداث یمكن ال أنه على الدراسة في والمشاركات المشاركین من العدید ركز 
 خالل من ،لقرارا صنع مواقعى لإ النساء إیصال صعید على جوهریة تغییرات

 یتم نأ یجب فالحقوق ،المهیمنة الذكوریة القیادة من الحقوق واستجداء ،بكائیاتال
 ،واضحة وتشریعات قوانین منظومة خالل من تترسخن أو  ،بها االعتراف
جراءات  مع والتحالف ،النسوي الجمعي النضال خالل من تتحقق سسةأمم وإ
 جهة. أي من ةمنّ ل كنتیجة ولیس ،كافة والمؤازرین المؤیدین

 قضیة المرأة حقوق تكون أنمن  فبدالً  .األوسع سیاقاتها عن المرأة قضیة عزل 
 معزولة قضیة أصبحت ،عنها المسؤولیة أطیافه بكل المجتمع یتحمل مجتمعیة

 تم حیث ،التحریر منظمة داخل هذا انعكس وقد وحدها. النسویة المؤسسات تهم
 جماعیة كمسؤولیة ولیس ،للمرأة العام تحادلال مهمتها وتحمیل المرأة قضیة عزل

 التقینا الذین المشاركین بعضعتبر ا وقد .كافة السیاسي العمل أطیاف تتحملها
 ،للمرأة المتكافئ التمثیل قضایا تواجه التي المخاطر أهم أحد هو هذا أن ،بهم

 وعادل مكفول الوطني المجلس في النساء تمثیل نأ القیادات بعض تعتبر حیث
 أن ولیس ،النساء من هن كافة المرشحات حیث ،للمرأة العام االتحاد خالل من
 والنقابات السیاسیة واألحزاب الفصائل قبل من ترشیحها یتم نأ المرأة حق من

 الخ. ...المستقلة والشخصیات الشعبیة واالتحادات
 الشبابیة النسویة القیادات إنتاج في ضعف إلى المشاركات النساء بعض أشارت 

 مواصلة یمكنها التي النسویة المؤسسات داخل واالجتماعیة النسویة الرؤیة تذا
 مشكلة النساء هذه وأرجعت النسویة. والمطالب ومالهم وحمل ،النسوي النضال
 وغیاب بمواقعها التقلیدیة النسویة القیادات تمسك إلى الشابة القیادات ضعف
 الشابة القیادات بلتدری المخصصة البرامج وضعف ،السلطة تداول آلیات

 مواقعى لإ والوصول النساء لتمثیل المنافسة على قادرات لیصبحن وتأهیلهن
 القرار. صنع

 اإلرادة وضعف ،النسویة المؤسسات منظومة داخل والسلبي الفئوي التنافس، 
 وخالصة المؤسسات هذه تجارب من االستفادة إمكانات من النسوي العمل احرم

 ،اإلدارة مجاالت في خاصةبو  ،لدیها المتوفرة ءاتوالكفا وكوادرها تجاربها
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 بین الحكماء وخبرات ،التواصلو  الفاعلة، االستراتیجیاتو  النجاحات،و  التخطیط،و 
 المؤسسات.

  
 بطریقة یعملن ألنهن ،القرار خاذاتّ  مراكزى لإ الوصول لعبة تلعب كیف تعرف ال النساء

 والتنافس بالحدة یتمیز ومكتسباتها وامتیازاتها العلیا المناصب على الصراع مختلفة.
  .الصعوبة في غایة النساء قبل من اختراقها ویصبح ،الذكور علیها ویهیمن ین،الشدید

الدراسة في المشاركات ىحدإ  
  

 یمكن المشترك النسوي النضالن أو  ،التغییر إحداث على وقدراتنا بأنفسنا نؤمن أن علینا
 التنسیق نجاح هو حققناه ما أبرز ومن .جمیعاً  ناعلی بالفائدة تعود نجاحات إلى یؤدي أن

 التحریر لمنظمة التنفیذیة اللجنة لعضویة امرأة أول إیصال في النسوي الجماعي والجهد
  كبیر. وتنافس جدیة انتخابات في

الدراسة في المشاركات ىحدإ  
  

 لكنو  ،فقط نسويال تمثیلال زیادة على یقتصر ال الموضوع أن على التركیز المهم من
 والكفاءة ،النسوي المنظور ولدیهن ،النسویة القضیة خدمة على قادرات نساء إیصال
  .النسوي الهم حمل على قدرةالو  ،المهنیة

الدراسة في المشاركات ىحدإ  
  
  والفصائل األحزاب أداء في تراجع .ط

 في التحریر منظمة دور في التراجع أن على بهم التقینا ینذال األشخاص معظم اتفق
 التي المختلفة السیاسیة واألحزاب الفصائل إلى امتد قد ،أوسلو اتفاقیة بعد ما رةفت

تراجعت و  ،األرض على ونشاطها حضورها وتفاوت ،دورها تراجعو  ،هاؤ أدا ترهل
 ممن الكثیر وركز وتأطیرها. وتعبئتها الفلسطینیة الجماهیر مع التالحم على قدرتها
 تفقد قد السیاسیة واألحزاب الفصائل من ثیرالك وأداء برامجأن  على بهم التقینا

 التي والمتسارعة المتالحقة التغیرات مع للتجاوب المطلوبة والدینامیكیة الحیویة
 بها مر التي والتحوالت ،الماضیین العقدین خالل الفلسطینیة القضیة شهدتها
 ،السیاسیة الفصائل من الكثیر دور تهمیش بسبب یزال وال الفلسطیني المجتمع
 في جمودو  ،األمور مجریات على التحریر منظمة في الرئیسي الفصیل وهیمنة

 التقلیدي بخطابها للفصائل التاریخیة القیادات وتمسك ،لألحزاب الداخلیة األنظمة
 في أدت الظروف هذه والتجدید. التغییر لمحاوالت وبمقاومتها القیادیة وبمناصبها
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 ودعاة والشباب لنساءل إقصاء من هفی بما القائم الوضع تكریس إلى المحصلة
 .القرار خاذاتّ  مواقعن ع والتجدید التغییر

  
 والفصائل األحزاب غالبیة أن إلى ،بهم التقینا الذین األشخاص معظم أشارو 

 المبادئ على القائمة الحزبیة والتربیة والتعبئة التوجیه برامج إلى تفتقر السیاسیة
 بین واالحترام ،والمشاركة ،المساواة افةوثق ،الحقوق منظومة وتكریس ،الوطنیة
أدى و  ،لألحزاب المنتمین األعضاء وأداء قدرات ضعفأ ،التربیة هذه غیاب .األجیال

 قدرة من وحدَّ  ،ذكوریة ،مجملها في ،وهي ،التقلیدیة العمل منظومة تكریس إلى
  جتمعیة.الم بالقیم االرتقاء وفي ،االجتماعي العمل منظومة في التأثیر على األحزاب

  
 القیادات بین باضطراد اتسعت ثغرات أوسلو بعد ما فترة شهدت فقد ،عام وبشكل

 في ساهم وربما الفلسطیني. والشارع الجماهیریة القواعد وبین ،للفصائل السیاسیة
 عمل أذرع تمثل كانت التي االجتماعیة المؤسسات من العدید غیاب أو ضعف ،ذلك

 ؛كافة الفلسطیني الشعب بمكونات الفصائل تصل مهمة اً وجذور  ،للفصائل جماهیریة
 ،والجامعات المدارس في الطالبیة والحركات ،التطوعي العمل لجان مثل

  االجتماعي. العمل ومراكز ،والشبابیة النسویة والمؤسسات
  

 كافة وعلى ،عام بشكل الفصائل أداء على مباشرة تأثیرات الوضع هذا یحمل
 المؤسسات وضعف ،الجماهیریةو  الحزبیة ةتعبئوال التربیة فغیاب ،المستویات
 تولید على األحزاب قدرة من انقلصی ،لألحزاب التابعة واالجتماعیة الجماهیریة

 قیادات مساءلة على األحزاب قواعد قدرة من ویقلصان ،ومجتمعیة شابة قیادات
 المناهج تراجع إلى إضافة ،والشفافیة النزاهة مبادئ وتكریس بتبنيمها الز إ و  ،األحزاب

 ومنها ،والعدالة بالمساواة المطالب وتحقیق وتجدیدها القیادات فرز في الدیمقراطیة
  النساء. تمثیل قضیة

  
 وعدم ،السیاسیة والفصائل األحزاب وضع في اً تردی أوسلو اتفاق تلت التي الفترة شهدت

 المكاسب على المحافظة األحزاب هذه قیادات بعض هم وأصبح ،یجري ما مواكبة استطاعتها
  بها. یتمتعون التي الفردیة واالمتیازات

الدراسة في المشاركات ىحدإ  
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 الحركة حققتها التي والمكتسبات المرأة لواقع الملزمة الرقابیة اآللیات غیاب .ي
  النسویة
 مواقع في النساء تمثیل صعید على المهمة المكتسبات بعض تحقیقمن  رغمعلى ال

 هذه ترجمة عدم إنف ،الفلسطینیة التحریر ظمةمن منظومة ضمن القرار خاذاتّ 
جراءات قوانین إلى المكتسبات  في والمساءلة بالرقابة المخولة الجهة غیابو  ،ملزمة وإ

 على ؛المكتسبات هذه بتطبیق االلتزام اأعاق ،التحریر منظمة أجهزة بأداء یتعلق ما
 نسویة بكوتا نيالفلسطی المركزي المجلس قرار بتطبیق التقید عدم المثال، سبیل
 قرارات السیاسیة األحزاب من العدید اتخاذمن رغم فعلى ال كذلك %.30 تهانسب

 مدى حول األحزاب بین كبیراً  تفاوتاً  هناك نفإ ،الجنسین بین لمساواةى الإ تدعو
  .القرارات بهذه تزاملاال
  

 االستفادة لىع القدرة أضعف ،اآلخرین على والمراقبة للمساءلة مخول رقابي نسوي جسم غیاب
  .النسویة الحركة حققتها التي المكتسبات بعض من

الدراسة في المشاركات ىحدإ  
  

  والنقابات االتحادات وضع ك.
 31 وجود إلى الفلسطینیة التحریر منظمة في المختصة الدوائر مع اتصاالتنا أشارت
 في ممثلة والنقابات االتحادات هذه بعض التسجیل. قید وأخرى مسجلة ونقابة اً اتحاد

 لعدم كوتا لهاتحدد ت ولم ،تشارك لم وبعضها ،معروفة كوتا ولها ،التحریر منظمة
  .الوطني المجلس سیما وال ،التحریر منظمة مجالس اجتماع

  
 الفلسطیني الوطني المجلس في لةالممثَّ  الرئیسیة والنقابات االتحادات

 
  الفلسطیني المرأة اتحاد .1
  فلسطین لعمال العام االتحاد .2
  الفلسطینیین المعلمین اتحاد .3
  الفلسطینیین الطالب اتحاد .4
  الفلسطینیین األطباء واتحاد الهالل جمعیة .5
  المهندسیننقابة  .6
  الفلسطینیین فییناالصحنقابة  .7
  سطینیینالفل الحقوقیین اتحاد .8
  والریاضة للشباب األعلى الفلسطیني المجلس .9
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  القتصادیین الفلسطینیینلاالتحاد العام  .10
  الفلسطینیین الفالحین اتحاد .11
  الفلسطینیین التعبیریین الفنانین اتحاد .12
  نالفلسطینیی التشكیلیین الفنانین اتحاد قائمة .13

  
  

 ،واالتحادات النقابات بعض حول بیانات جمع حاولنا ،المیداني العمل فترة وخالل
 في النساء تمثیل وحول ،اإلداریة هیئاتها لفرز انتخابات خرآ حول ،محدد وبشكل

  النتائج: أهم یلخص التالي الجدول الهیئات. هذه
  

  باتاالنتخا  القیادیة الهیئات في المرأة تمثیل  النقابة االتحاد/
 للمرأة العام االتحاد

  الفلسطینیة
 جمیع من النساء من القیادیة الهیئة مجمل

  الفصائل
 انتخابات إجراء بصدد
  جدیدة

 حیدر یرأسه أحدها ،لالتحاد فروع ةثالث هناك  العمال اتحاد
 یرأسه والثاني الخارج، في أسس وهذا ،إبراهیم
 غزة، لقطاع تمثیالً  یشكل وهو البیاري راسم
  سعد. شاهر یرأسه ثوالثال

 ولكن ،االنتخابات فیه تتم
  بانتظام لیس

 في نتخاباتاال تمت  واحدة. امرأة وفیها ،19 عددها اإلداریة هیئته  الفالحین اتحاد
26/12/2015  

 امرأة وفیها ،عضواً  17 عددها اإلداریة هیئته  الكتاب اتحاد
  واحدة

 االتحاد لهذا انتخابات آخر
  2010 في تمت

عام ال االتحاد
  القتصادیین الفلسطینیینل

  

 في انتخاباتهم تمت  اإلداریة الهیئة في واحدة امرأة هناك
 أي عقدت ولم ،الكویت

 حرب منذ أخرى انتخابات
  الخلیج

 المهندسین نقابة
  الزراعیین

 9 من مكونة تحضیریة لجنة وفیها ،جدیدة نقابة
  واحدة. امرأة وفیها ،أعضاء

-  

 وفیها ،أعضاء ستة من مكونة اإلداریة ئةالهی  الصیادلة نقابة
  واحدة. امرأة

 في انتخابات آخر عقدت
  2014 سنة

 لها انتخابات آخر عقدت  امرأة أي اإلداریة الهیئة في یوجد ال  األسنان أطباء نقابة
  2016 في

 له انتخابات آخر أجریت  نساء 3 منهم ،أعضاء 9 من اإلداریة الهیئة  المعاقین اتحاد
  2012 في

 في أجریت انتخابات آخر  امرأة أي اإلداریة الهیئة في وجدت ال  للمهندسین العام التحادا
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  1999 سنة االتحاد
 في أجریت انتخابات آخر  امرأة أي اإلداریة الهیئة في وجدت ال  البیطري الطب نقابة

2017.  
،عضو  13 من مكونة اإلداریة الهیئة  الطبیعي العالج نقابة  تمثلت ًا

 واألخرى تزوجت واحدة ولكن ،نامرأتا فیها
 في لهم جدیدة انتخابات وستتم 3.اعتذرت
  اآلن حتى امرأة أي تترشح لم ولكن ،2017

 في أجریت انتخابات آخر
2013  

 ألخصائیینا نقابة
  النفسیین

  -  امرأة أي اإلداریة الهیئة في وجدت ال

  -  امرأة أي اإلداریة الهیئة في وجدت ال  المحامین نقابة
  

 الفصائل حال من بأفضل لیس والنقابات االتحادات حال أن السابق الجدول یبین
 في النساء تمثیل أو ،االنتخابات إجراء عملیة انتظام حیث من السیاسیة واألحزاب
 بعض في االنتخابات جرت وبینما نسویة. كوتا بأي التقید أو ،القیادیة الهیئات

 سنوات من انتخابات فیه جرَ تُ  لم فبعضها ،قریبة فترة منذ والنقابات االتحادات
 كبیرة نسبة أن ویالحظ معدوم. أو جداً  ضعیف هو المرأة تمثیل أن ویالحظ طویلة.

  للمرأة. تمثیل أي فیها یوجد ال اتداالتحا من
  

 االتحادات كل على ینطبق لالنتخابات موحد نظام یوجد ال أنه ذكره الجدیر ومن
 بكوتا االلتزام دون ،به الخاص االنتخابي نظامه لدیه نقابة أو اتحاد فكل والنقابات.

  أدناه). أنظر(نقابة الصحافیین هذا من یستثنى معروف. نسوي تمثیل أو نسویة
  
 الفلسطینیة التحریر منظمة في القرار اتخاذ مستویات في الشباب تمثیل یتدنى لماذا .نیاً ثا

  التنفیذیة)؟ واللجنة ،المركزي والمجلس ،الوطني (المجلس
 مع بالمقارنة الشباب واقع في كبیر تشابه إلى الدراسة في المشاركین آلراء تحلیالتنا شیرت

 تمثیل نسبة تكافؤ وعدم تدنيب یتعلق ما في السابق القسم في شرحه تم الذي المرأة واقع
 أو سیاسیة وأحزاب فصائل من ومكوناتها الفلسطینیة التحریر منظمة أجهزة في الشباب
 إلى أدت التي األسباب معظم في والنساء الشباب واشتراك ،شعبیة داتاتحا أو نقابات
 أنب بهم التقینا ممن الكثیر أفاد وقد القرار. صناعة مواقع من منهما كل وتهمیش إقصاء

                                                
ویبدو أنها انسحبت تحت  ،قد تزوجت اإلداریةحدى السیدتین المتمثلتین في الهیئة إأفاد الشخص الذي تم التواصل معه أن  3

  الذكور. األعضاءدها ضمن مجموعة من بسبب وجودها وح ألولىافقد انسحبت بعد انسحاب  ،خرىأما األ ضغط زوجها.
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 ها،وهیاكل التحریر منظمة فصائل مستوى على وتمثیلهم الشباب لمشاركة بالنسبة الحال واقع
 وتهمیش إقصاء إلى تشیر الحالي للوضع مراجعة فأي النساء. واقع من صعبأ یكون قد

ومن النتائج التي أظهرتها الدراسة في هذا  .التحریر منظمة في القیادیة واقعمال من للشباب
  :المجال

  
 أصغر فإن ،الواقع وفي التحریر. لمنظمة التنفیذیة اللجنة في شاب أي یوجد ال .1

  ر.العم من الستین تجاوز التنفیذیة اللجنة في عضو
 في عضو وال ،التحریر لمنظمة المركزي المجلس في عضو واحد شاب ولو یوجد ال .2

  .الفلسطیني الوطني المجلس
 دخل الذي الفصائل وحتى الفصائل. لمعظم العلیا القیادات في شاب أي یتواجد ال .3

  .متدنٍ فیها  الشباب تمثیل أن نجد ،العلیا قیادتها الشباب
  الشعبیة. واالتحادات قاباتالن من أيٍّ  في الشباب یتمثل ال .4
  التحریر. منظمة دوائر من دائرة أي یرأس واحد شاب أي یوجد ال .5
 وهو ،والریاضة للشباب األعلى المجلس في الشباب فئة یمثل واحد عضو یوجد ال .6

  الفلسطینیة. التحریر منظمة یتبع
  

 في تكافئم تمثیل إلى الشباب وصول دون تحول التي العوائق أهم التالي القسم یستعرض
  القرار: صنع مواقع وفي ،التحریر منظمة هیاكل

  
 وفصائلها التحریر منظمة في العمل توجه التي والقوانین والتشریعات األنظمة .1

  الشباب تمثیل على وتأثیراتها
 المتعلقة الرسمیة الوثائق من العدید بمراجعة البحث فریق قام فقد ،ذكره سبق كما

 الفلسطینیة فصائلال لبعض الداخلیة واألنظمة ،عنها والصادرة التحریر بمنظمة
 أو إشارات أي هناك كانن إ دراسة بهدف ،التحریر منظمة تحت المنضویة
 إلى استناداً  تمییزیة مضامین تحمل واألنظمة والتشریعات القوانین في صیاغات

 منظمة هیاكل في الشباب أو النساء مشاركة من تحد أن نهاكویم ،العمر أو الجنس
 أي فیه نجد لم الذي الوقت وفي القرار. صنع مواقعى لإ نم/وصوله أو حریرالت

 عضویة بشروط تتعلق تفاوتات وجود لوحظ فقد ،الجنس على مبنیة تمییزیة إشارات
 ،األخرى التحریر منظمة وهیئات ،المختلفة السیاسیة واألحزاب الفصائل في الشباب

 تمنع أو ،القیادة مواقع ىلإ الوصول في الشباب فرص من تقلص أن یمكنو 
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 الشباب لفئة الرسمي التعریف الدراسة هذه في اعتمدنا وقد بالكامل. وصولهم
 وزارة قبله ومن ،والریاضة للشباب األعلى والمجلس الوطنیة السلطة لدى المعتمد
 29-15 العمریة الفئة ضمن ویقع ،أنثى أو كان ذكراً  ،شخص كل" وهو ،الریاضة

  :التاليعلى النحو  بحثنا ئجنتا كانت وقد ."سنة
  

 أو النقابات لعضویة الشباب وصول تمنع قانونیة نصوص أي یوجد ال  . أ
  الشعبیة. االتحادات

 التحریر منظمة تشكیل منظومة في الشباب لصالح الوحید اإلیجابي تمییزال  . ب
 المحتملین المرشحین معظم كون ،للطالب العام تحاداال وجود في یتمثل

  الشباب. فئة من هم االتحاد لعضویة
  لتالي:ا على النحو فالواقع ،السیاسیة واألحزاب الفصائل صعید على  . ت

  
 وهذا .سنة 18 - 16 بعمر العامة مؤتمراتها عضویة تربط الفصائل معظم 

 األحزاب مختلف في والمشاركة االنتماء ،مبدأ ناحیة من ،للشباب یتیح
 إلشراك لیاتآ هایلد الفصائل فمعظم ،كذلك الفلسطینیة. السیاسیة والفصائل

 والزهرات. األشبال فئات ضمن عمراً  األقل والفتیات الفتیان دمجو 
 لألحزاب الداخلیة األنظمة في یتجسد الفصائل بین الجوهري االختالف 

 في األعلى لمراكزى الإ الوصول من الشباب منعت أو تتیح التي ،والفصائل
 واألحزاب لتنظیماتا معظم ففي .واألحزاب للفصائل القیادیة الهیكلیة
 من تحد أو تتیح التي األساسیة الشروط أحد العضویة مدة تشكل ،السیاسیة
 األمثلة بعض ولنأخذ السیاسیة. المكاتب أو المركزیة للجان الشباب وصول

  ذلك: لتوضیح
 یكون أن ،فلسطین لتحریر الشعبیة الجبهة في الداخلي النظام یشترط -

 كعضو سنوات 7 المركزیة للجنة المرشح عضویة على مضى قد
 وهذا .عامل كعضو سنوات 10 السیاسي للمكتب والمرشح ،عامل
 العاملین األعضاء من الشباب بإمكان ،نظریة ناحیة من ،أنه یعني
 أقل وبدرجة ،المركزیة لجنةى اللإ الوصول الشعبیة لجبهةا في

 السیاسي. للمكتب الوصول
 إمكانیة ثیح من ونةمر  أكثر فهو ،داف لحزب الداخلي النظام أما -

 في النظام یشترط حیث ،علیا قیادیة مواقعى لإ الشباب وصول
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 ،عامل كعضو سنوات 3 أنهى قد یكون أن المركزیة للجنة لمرشحا
 .عامل كعضو سنوات 5 أنهى قد السیاسي للمكتب لمرشحا یكون أنو 

 للهیئات للترشح صعبة شروطاً  ضعفی ،فتح لحركة الداخلي النظام أما -
ى لإ سنة 29- 15 العمریة الفئة من الشباب وصول تجعل دیةالقیا

 النظام یشترط ،المثال سبیل على .مستحیالً  اً أمر  العلیا القیادة مواقع
 یكون أن ،للحركة والسابع السادس ینالمؤتمر  قبل من المقر الداخلي
 عامل كعضو عاماً  15 أمضى قد الثوري لمجلسا لعضویة المرشح

 أمضى قد المركزیة اللجنة لعضویة المرشح یكون وأن ،الحركة في
 العضو أبد ذاإ بسیط، بحساب الحركة. في عامل كعضو عاماً  20

 لن أنه یعني فهدا ،سنة 18 عمر في للحركة انتسابه العضویة كاملال
 اللجنة لىإ و  ًا،عام 33 عمر قبل الثوري للمجلس الترشح من یتمكن

 إمكانیة أي النظام اهذ یقصي وبذلك .اً عام 38 عمر قبل المركزیة
 ،الحركة في األعلى التنظیمیة المستویات عضویةل الشباب لترشح

 المؤتمر عضویة وحتى .المركزیة اللجنة أو الثوري المجلس وتحدیداً 
 سنوات 10 عن یقل ال ما إنهاء المرشح من تتطلب ،للحركة العام

 الشباب فئة من مرشحین وصول أنمن  رغمعلى الو  .عامل كعضو
 اإلمكانیة هذه إنف ،النظریة الناحیة من ممكن العام المؤتمر یةلعضو 
 الحركة في عضویته الشاب یبدأ أن تطلبت ألنها ،ةومحصور  ةمحدد

 فلن ،ذلك عن عضویته تأخرت نإ و  ،تماماً  سنة 19 أو 18 عمر في
  وهو في عمر الشباب. للمؤتمر للترشح التأهل یستطیع

 محصورةو  محددة ولكنها ،نظریاً  تاحةم التشریعي المجلس في الشباب عضویة  . ث
 لعضویة الترشح شروط 45 المادة تحدد حیث ،للشباب العلیا العمریة لفئةاب

 .عاماً  28 المرشح/ة بإتمام المجلس
  

 مشاركة تعیق إجرائیة أو قانونیة معوقات وجود عدممن  رغمعلى ال هأن ،والخالصة
 التنظیمیة المستویات في حریرالت منظمة تشكل التي السیاسیة األحزاب في الشباب

 القیادة مستویاتى لإ الشباب صولو  نإف ،المیداني العمل مستویات خاصةبو  ،الدنیا
 وبشكل أخرى. فصائل في ومستحیالً  ،الفصائل بعض في صعوبة أكثر یصبح العلیا
 ترشح ما عادة حیث ،األخرى التحریر منظمة هیئات إلى الوضع هذا یمتد ،تلقائي

  هیئات.ال هذه لعضویة األول الصف قیادات السیاسیة حزابواأل الفصائل
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  والمؤسسیة اإلداریة والممارسات واالجتماعیة الثقافیة العوامل .2

 ،الفصائل لبعض الداخلیة األنظمة في الموجودة القانونیة القیود حول السابق التحلیل
قصائهم ،الشباب تهمیش أسباب فهم في ،جزئیاً  ،یساعد  القرار اذخاتّ  مراكز عن وإ

 یتناول ،أكبر بشمولیة الصورة نفهم ولكي .هاوفصائل التحریر منظمة مؤسسات في
 تأثیرات حول الدراسة في المشاركین نظر ووجهات راءآ التالي القسم في التحلیل
 منظمة داخل المؤسسیة والفلسفة ،اإلداریة والممارسات واالجتماعیة الثقافیة العوامل
 هیاكل في الشباب ومشاركة تمثیل على تؤثر التي ،تهاوهیئا وفصائلها التحریر
  الفلسطینیة. التحریر منظمة

  
  القرار صنع مفاصل على القیادة من األول الجیل هیمنة أ.

 الشباب یقصي تاریخي رثإ إلى ،الدراسة في نو المشارك ،كافة األشخاص أشار
 التقلیدیة اتالقیاد ةهیمن استمرار معالمه وأهم ،القائم الوضع ویكرس التغییر ویقاوم
 السیاسیة واألحزاب الفصائل داخل بمناصبهم وتمسكهم ،القرار صنع مواقع على

 في نو المشارك ىألق قدو  .التحریر منظمة في الممثلة والنقابات االتحادات ومعظم
  أهمها: ،األسباب من عدیدال على الضوء الدراسة

  
 عدد أو ،مواقعها في داتالقیا تواجد فترة أو التقاعد لعمر تحدید أي غیاب -

 من والكثیر ،التحریر منظمة في القیادیة المواقع في الخدمة دورات
 على قیود ال ،التحریر منظمة هیئات وفي ،الفصائل معظم ففي الفصائل.

  .اً عام خمسین أو لثالثین یبقى أن القیادي وبإمكان ،العمر
 هیئات لدخول شبابلل مجاالً  یترك ال )واإلناث الذكور (من السن كبار بقاء -

  التحریر. منظمة
 إنف ،التحریر منظمة في العمل ساد الذي الفصائلي التنافسمن  رغمعلى ال -

 صبحواأو  ،الخالفات وحل للتفاهم لیاتآ واوجد القادة من األول الجیل
 الفصائل مختلف من التقلیدیة القیادات أن نجد ذلكلو  ،بعض على معتادین
 التغییركما أن  موقعه. في كل بقاءإ وتدعم ،البعض ببعضها تتمسك
 في صعوبة نیجدو  نهمأل ،الجمیع انیقلق ،ومختلفة جدیدة عناصر ودخول

 وأنماط ،جدیدة وجوه مع التعامل في للبدء المرونة یمتلكون وال ،التغییر تقبل
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 في صعوبة ونیجد ،مختلفة اً أفكار  یحملون وأشخاص ،جدیدة شخصیات
  معها. التعامل

 ،التقلیدیة القیادات ولدى ،المجتمع فئات من العدید لدى يالثقاف الموروث -
 بالمهام لالضطالع الحماسةو  والحیویة الطاقات یمتلكون الشباب یرى

 بأن یؤمنون ال ولكنهم ،والتضحیات الجهد وبذل ،المیداني والعمل النضالیة
 فیها بما ،القیادیة المواقع تتطلبها التي والخبرة القدرة یمتلكون الشباب
  القرارات. خاذالتّ  یصلحون ال ،لكذل القرار. لصنع الالزم والنضج ،الحكمة

  
 الشباب دخول على واوافق حزبنا داخل یینالقیاد األعضاء نأمن  رغمعلى ال

 استعداد على ودائماً  ،المجهر تحت الشباب وضعوا إنهمف ،العلیا القیادیة مستویاتلل
  علیهم.دة و مزاوال الشباب قبل من تقصیر أو خطأ أي لتضخیم

الدراسة في المشاركات ىحدإ  
 

 من مقبولة غیر تصرفات إلى ،أحیاناً  ،یؤدي الكافیة الحزبیة التربیة غیاب -
 بعض في الوقوع أو ،السیاسي الحزب تمثیل ضعف ،(مثالً  الشباب بعض

 االلتزام عدم أو ،الفصیل أو الحزب نظر وجهات عرض عند األخطاء
ى لإ وصولهم عند وغرور بتعالٍ  التصرف أو ،مالمها نجازإ أو ،بالمواعید

 ومحاولة ،التاریخیة القیادات وتجربة خبرة احترام عدم أو ،القرار مواقع
 قلیدیةالت القیادات بعض تشجع ال ،التصرفات هذه مجمل منها. االستفادة

  الشباب. مشاركة توسیع على
  

 ،لهم متقدمة قیادیة مهام لتولي الوالءات ذوي من اً شباب التقلیدیة القیادات تختار أحیاناً 
  باألمور. تحكمهم استمراریة لضمان

الدراسة في المشاركین أحد  
 

 رغبة مع الكرسي لترك االستعداد وعدم بالمنصب التمسك یرتبط بالطبع -
 یتمتعون التي والمكتسبات یةالشخص المصالح على بالمحافظة القیادات

 بها.
  

 بمواقعهاتشبثها في  ،القیادات خبرات من ستفادةواال ،للتقاعد منظومة غیاب ساهم ربما
 منصبه. في دام ما تأثیرو  وهیبة ومكانة امتیازات له اإلنسان ،فلألسف ومكتسباتها.
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 وجد لو .تلقائیاً  واالمتیازات المكتسبات هذه كافة الشخص هذا یفقد ،المنصب ترك عندو 
 مواقع في منهم ستفادةلال وآلیات ،القادة هؤالء ومكانة كرامة یحفظ تقاعد نظام

 جدیدة وأجیال جدیدة لوجوه المجال إلفساح تشجیعهم على لكذ ساعد ربما ،استشاریة
  قیادیة. أدوار لتولي

الدراسة في المشاركات ىحدإ  
  

 لمن إ لقیادةى الإ الشباب یصل ولن ،الوظائف في الكبار بقيذا إ الشباب یتوظف لن
  .لذلك المجال القیادات لهم تفسح لمن إ و  ،لهم حاضنة بیئة هناك تكن

الدراسة في المشاركینحد أ  
  

  القیادات فرز في الدیمقراطي والنهج االنتخابات غیاب .3
 فقد ،القرار ذخااتّ  مواقعى لإ اءسالن وصول معیقات مناقشة عند شرحه سبق كما

 إلى یعود الشباب إقصاء أسباب أحد أنإلى  الدراسة في المشاركین معظم أشار
 كثقافة السلطة تداول بمبدأ االلتزام وضعف القیادات لفرز الدیمقراطیة هجالمنا غیاب

 التجدید أعاق الوضع هذا .هاوهیئات التحریر منظمة فصائل في العمل توجه مؤسسیة
 والوصول والتنافس الترشح في الشباب فرص وقلص ،والفصائل األحزاب قیادات في
 أو الشباب وصول على االنتخابات یابغ تبعات تقتصر وال القرار. خاذاتّ  مواقع إلى

 التي التحدیات مع تتناسب ال تقلیدیة قیادیة عمل توجهات تكرس بل ،النساء
 بها مرت التي والمتسارعة المتالحقة التغییرات أو ،الفلسطیني الشعب یواجهها
 الدراسة في المشاركین بعض أشار ،آخر جانب من تزال. وال الفلسطینیة القضیة

 وشح ،الجماهیریة قواعدها عن وتباعدها وضعفها الفصائل دور جعترا أن إلى
 التنافس من اً واقع أفرزت قد ،وفصائلها التحریر منظمة لمؤسسات المتاحة الموارد
 على لحفاظمن أجل ا ،التحریر لمنظمة األخرى والمكونات األحزاب داخل الشرس
 استثناء یصبح ،عالوض هذا في التغییر. ومقاومة بالمناصب والتمسك المواقع
  ضعیفة. المنافسة على قدرتهم تصبحو  ًا،حتمی اً أمر  والنساء الشباب

  
  الشبابیة الحركة أداء عفض .4

من  رغمعلى الف النسویة. الحركة مع بالمقارنة صعب واقع ضمن الشباب یعمل
 من العدید هناك نإف ،النسویة الحركة تواجهها التيو  عرضها تم التي الصعوبات

 مشتركة منظومة وجود منها: ،النسویة الحركة ونشاط دور تدعم لتيا القوة نقاط
 شؤون وطاقم ،للمرأة العام االتحاد مثل والتعاون للتنسیق ومظالت الجماعي للعمل
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 وجود ؛علیها البناء یمكن طویلة نسویة وخبرة تجربة وجود ؛اموغیره.. .المرأة
 أما الخ. ...مطالباها تدعمو  النسویة الحركة موقف تقوي دولیة ومعاهدات اتفاقات
 التيإلى الصعوبات والتحدیات  في الدراسة نو المشارك األشخاص أشار فقد ،الشباب

  أهمها: الشباب، لصالح إنجازات قتحقی على وقدرتهم دورهم تعیق
  
 (تهمیش، صعبة حلها وآفاق ،مسبوقة غیر الشباب یواجهها التي التحدیات -

 تدني أفضل، لمستقبل اً اطمئنان یمنح ذيال األفق غیاب نفسیة، ضغوط بطالة،
 األفق وانعدام السیاسي الواقع من اإلحباط المجتمعي، الدور غیاب المشاركة،

  ).الخ ...،والرؤیة للحل السیاسي
 المشتركة، الشبابیة النضالیة والتجربة والتعاون للتنسیق فاعلةال منظومةال غیاب -

 غیر الفردیة واإلنجازات النشاطات من الكثیر ،العمل ساحات تشهد حیث
 التي التحدیات أهم أحد .للشباب الجمعي والحضور العمل ویغیب ،المنظمة

 العمل مداخل ضعفإلى  عودی ،وقویة ومؤثرة فاعلة شبابیة حركة تكون تعیق
 ،تاریخیاً  الشباب تحتضن كانت التي التقلیدیة البیئات دور وتراجع ،الشباب مع
 ،للمرأة العام واالتحاد ،السیاسیة والفصائل ارسوالمد والمعاهد الجامعات مثل

  .الطلبة واتحاد
 ویمكن ،علیه متفق عمل وبرنامج وخطاب واضح مشروع الشباب لدى یوجد ال -

 تأثیرهم من تزید إنجازات لتحقیق جهودهم ویوحد ،حوله الشباب یلتف أن
 القرار.صنع  مواقعى لإ ووصولهم ،السیاسیة ومشاركتهم

 مكاسب لتحقیق الفلسطینیة السلطة طرأ وفي األحزاب خلدا الشباب تنافس -
 عن والبحث ،الجماعي العمل حساب على وضعهم من تحسن فردیة شخصیة

  .للمشكالت مشتركة حلول
 داخل النشاط ذلك في بما ،عام بوجه الجماهیري والشبابي النسائي العمل تراجع -

 الشباب كان التي یدیةالتقل األطر وعجز ،الطالبیة الحركة أوساط وفي ،األحزاب
  للشباب. ةمقنع بدائل توفیر عن حولها یلتفون

 بعض وفي ،القرار اتخاذ في لهم يأر  ال ،لألحزاب المنتمین الشباب من الكثیر -
 خالل من مواقعها تعزز التي القیادات قبل من استخدامهم یتم األحزاب

  لهم. المساندین الشباب من عدادأ استقطاب
  

 اتخاذ صعید على أما ،النضال في األهم الجسم وهم ،المیداني للعمل دوقو  والنساء الشباب
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  .همؤ استثنا فیتم ،والتمثیل القرار
الدراسة في المشاركات ىحدإ  

  
 ما التحریر منظمة في القرار خاذاتّ  مواقعى لإ الوصول یمكنهم ال صعب. وضع في الشباب

 هذاو  ،شعبیة اتحادات أو اباتنق أو أحزاب عن ومرشحین ،فصائلها في مؤطرین یكونوا لم
  الحالي. الوضع في المنال صعب

الدراسة في المشاركات ىحدإ  
  

  الفاعل الحزبي والتأطیر والتنشئة التربیة غیابو  الفصائل دور تراجع .5
 المرحلة خالل األحزاب دور تراجع لىع ،الدراسة في والمشاركات نو المشارك جمعأ

 على قدرتها وانحسار ،الشبابیة والتعبئة لفكریةوا الحزبیة التربیة توفیر في السابقة
 وطموحاتهم. اهتماماتهم مع والمتجاوبة للشباب الحاضنة اإلیجابیة البیئة توفیر
 األحزاب قدرة في الضعف من متعددة أشكاالً  السابقة المراحل شهدت فقد ،كذلك
 تقطبتس ،وحداثة عصریة كثرأ وأدوات استراتیجیات وتبنیها برامجها تجدید على

 قیادات تطویر على القدرة قلصت التراجعات هذه .أولویاتهم مع وتتعامل الشباب
 تأثیر ذات أدوار لعب على وقادرة ةأمهیو  ،وفكریاً  وحزبیاً  وطنیاً  ملتزمة شبابیة
  والقیادیة. واالجتماعیة السیاسیة المستویات على وجدوى

  
حباطهم ،السیاسیة األحزابب الشباب ثقة ضعف إلى أدى الوضع هذا  وعزوفهم ،وإ
 الحیاة من انسحابهمو  ،األحزاب طارإ في السیاسي والعمل الحزبي االنتماء عن

 على قائمة مغلقة) شللیة أحیاناً ( صغیرة مجموعات في أقرانهم مع واندماجهم ،العامة
 على االفتراضي بالعالم اهتمامهم إلى إضافة ،ثقافیة أو مهنیة أو اجتماعیة أسس

  .یعیشونه لذيا الواقع حساب
  

  .عمليغیر و  واقعي غیر األحزاب قبل من للشباب الموجه الخطاب
الدراسة في المشاركات ىحدإ  

  
 خوض مع المترافق والنفسي الفكري البناء خالل من تنشأ القیادات القیادات. تولد ال وحدها الفكریة التربیة
  المیدانیة. والتجارب الحیاتیة ركالمعا

راسةالد في المشاركین حدأ  
ر زیت جامعة بیفي تي قام بها مركز دراسات التنمیة وتتفق هذه النتائج مع الدراسة ال
ماكن تواجدهم (الضفة وقطاع غزة والداخل الفلسطیني أواستهدفت الشباب في مختلف 
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حباط ب ونتائج شعور الشباب بالیأس واإلوفلسطینیي لبنان) والتي قدمت تحلیال معمقا ألسبا
لى تدني مشاركتهم في إ و وضاع القائمة شاركة السیاسیة في ظل األم عن الموعزوفه

  4المؤسسات الخیریة ونشاطات العمل التطوعي.
  اتساع في نتائج من تحمله وما األجیال بین الفجوة .6

 األجیال بین الفجوة أن على ،الدراسة في المشاركون األشخاص من الكثیرجمع أ
 على الجمیع واتفق الفلسطیني. الشباب تواجه التي التحدیات أهم من اً واحد تشكل

 ضعف بسبب ،وتسارع باستمرار تتسع والشباب الكبار بین هائلة ثغرة هناك نأ
 وتمسك معها الشباب ولد التي صرةاالمع الحیاة إیقاع وسرعة ،الطرفین بین الحوار

 يالت قةالساب العمل ومنظومات والعادات بالتقالید الكبار یتشبث فیما ،وواكبها بها
 المتطورة والخبراتلقدرات ا الشباب امتالك الفجوة توسیع في ویساهم .الشباب یرفضا

 والمعلومات المعرفة أنواع كافة أیدیهم بین وضعت التي االتكنولوجی استخدام في
 ،المعاصرة التكنولوجیة الثورة مواكبة عن الكبار جیل تأخر فیما ،)واإلیجابیة (السلبیة

  محدودة. ةتكنولوجی وخبرات قدرات لكواامت األحوالحسن أ وعلى
  

 بین والمنتج البناء الحوار غیاب في والسیاسي الحزبي السیاق في الفجوة وتتمثل
 وتمسك ،الطرفین بین الثقة وغیاب ،للحزب المنتمین والشباب األحزاب قیادات

 نأ الشباب یرى فیما ،عملها وأسالیب ورؤاها نظرها بوجهات التقلیدیة القیادات
 شهدتها التي التطورات وال ،وتحدیاته العصر روح تحاكي ال المستخدمة دواتاأل

 التي واإلنجازات التغییرات إلى تؤدي أو ،الفلسطیني والمجتمع الفلسطینیة القضیة
  بها. یحلمون

  
 التحریر منظمة أداء عن رضاهم عدم منهم الكثیر بدىأ ،الشباب مع لقاءاتنا وخالل

 تحقیق في الفشل مسؤولیة التقلیدیة القیادات وحملوا ،معاً  السیاسیة واألحزاب
 عن عبروا فقد ،لكذك والثقة. األمل الفلسطیني الشباب تعطي وطنیة إنجازات
 العمل وبرامج ،السیاسي الخطاب وغیاب ،السیاسي األفق انعدام من إحباطهم
 الفرص مانعدا كان ،الشبابي اإلحباط أسباب مقدمة في ،وبالطبع والفاعلة. المقنعة
  الفاعلة. للمشاركة الحقیقیة اآللیات غیابو  ،همئآرا عن للتعبیر للشباب المتاحة

  . تحلیل لمواقف الشباب 7

                                                
  . 2016جمیل ھالل،  أنظر. كذلك 2017أنظر مركز دراسات التنمیة وھیئة خدمات االصدقاء االمریكیة (الكویكرز)،  4
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حباط من الواقع الذي یمر به الشعب تنا مع الشباب درجات عالیة من اإلبینت حوارا
التفاوض فضهم لنهج وعن ر  ،الفلسطیني وعن عدم ثقتهم بقیادة منظمة التحریر والسلطة معاً 

لذوبان منظمة  باألسفوسلو. وتحدث العدید منهم بمرارة عن شعورهم أومآالت اتفاق 
أنه بدال من أن تكون منظمة التحریر هي المرجع والموجه  إلى التحریر في السلطة منوهین

والمسائل للسلطة والجهة التي یمكن أن تضع الضوابط والحدود للسلطة، أصبحت السلطة 
بوضعها منظمة التحریر. ویعتقد الكثیر من الشباب أن منظمة التحریر هي من یتحكم في 

جماع شبابي أو مجتمعي. وقد انتقد بعض الشباب جوهر إالحالي لم تعد تمثل مصدر 
لغاء بنود المیثاق الوطني الفلسطیني قبل تحقیق التحرر إومبررات وجود منظمة التحریر بعد 

  وبناء الدولة.
   

له أسمها وما ما یقو  حسبمن أجل التحریر أنشئت حریر الفلسطینیة بالنسبة لي منظمة الت
ها سقطت المنظمة فكرة التحریر لم تعد هي نفسها التي التف حولأحدده میثاقها. حین 

. الموضوع یتعلق اصالحإو أ رض. الموضوع لیس تجمیالصقاع األأالفلسطینیون في كافة 
  بكنه وجوهر ورسالة منظمة التحریر.

  ركین الشباب في الدراسة حد المشاأ
  

حباطهم من منظمة إإلى وأشار الكثیر منهم  ،الشباب عن أداء منظمة التحریرسئل وحین 
التحریر بكافة مكوناتها وفي مقدمتها قیادات الفصائل الفلسطینیة على اختالفها متهمین 

 أن الهمّ على  جمع الشبابألى فشل. و إبالسیر بالشعب الفلسطیني من فشل القیادات التقلیدیة 
قصاء الشباب هو إسك بالكراسي والمناصب. لذلك فإن ساسي لقیادات الفصائل هو التماأل

في و أفكارها، أمر متوقع. وذكر الكثیر من الشباب أن معظم هذه القیادات قد تحجرت في 
حداث. كذلك ركز قاعها وقدرتها على التجاوب مع األیإرؤیتها وفي أسالیب عملها وفي 

ساسیة التي یجب أن یمتلكها األ لألدواتن الشباب على افتقاد القیادات الفلسطینیة العدید م
 الدولیة بناًء  القیادي الناجح والسیاسي العصري في عالم تتحدد فیه المواقف واالصطفافات

دوات أمن الكفاءة وامتالك  عالٍ  اً خالق والقیم. وهذا یتطلب مستو لى األإعلى المصالح ولیس 
وتتفق هذه النتائج مع الدراسة التي قام بها مركز دراسات  . والتواصل. الخ صالواالتالعصر 

أنه ال منظمة التحریر وال السلطة  ،التنمیة بجامعة بیر زیت حیث رأى ربع هؤالء الشباب
  5الفلسطینیة تمثلهم.

                                                
  .2017(الكویكرز)،  األصدقاء األمیركیةأنظر مركز دراسات التنمیة وھیئة خدمات  5
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  القرار خاذاتّ  مستویاتى لإ النساء وصول لدعم الكوتا تجربة تقییم .ثالثاً 

  
 أشار وقد الدراسة. في المشاركین األشخاص مختلف مع بإسهاب الكوتا وعموض نوقش

 فقد ،التحریر منظمة على جدیدة لیست هي كفكرة الكوتا أنإلى  الدراسة في المشاركون
 والفصائلیة اسیةیالس القوى أعطت التي الكوتا نظام وفق إنشائها ذمن التحریر منظمة عملت

 ممن الكثیر ولكن المختلفة. التحریر منظمة هیاكل في نةمعی اً حصص والنقابات واالتحادات
 ،التحریر منظمة في العمل منظومة سیاق في الكوتا منظومة ضعف إلى أشاروا بهم التقینا
 التي العادلة المنظومة إلى وافتقدت ،السیاسیة المحاصصة مبدأ إلى استندت أنهاذلك 

 مستویاتى لإ الوصول في وقهمحق وتحمي ،والشباب كالنساء معینة فئات حقوق تضمن
 منظمة سیاق في المستخدمة ،الكوتا منظومة خلت فقد ،كذلك المتكافئ. والتمثیل القرار

 تضمن التي الرقابیة والمنظومة والضوابط التفصیلیة والتعلیمات اإلجراءات من ،التحریر
 والمساءلة ةوالعدال المساواة وتعزیز الحقوق ضمان وهي ،الكوتا تبني أهدافى لإ الوصول
  والنزاهة.

 
  هاومبررات النسویة الكوتا مفهوم .1

 االجتماعیة العدالة قیم وترسخ تكرس مجتمعیة وثقافة وقوانین نظام غیاب في
 إقصاء ،الظلم أشكال أهم ومن .األضعف الفئات على كبیر ظلم یقع ،والمساواة
 مواقعى لإ مووصوله ،واالجتماعیة السیاسیة المشاركة عن والشباب النساء وتهمیش

 االقتصادي النفوذ ذات والقوى التقلیدیة القوى علیها تهیمنالتي  القرار خاذاتّ 
  واالجتماعي. والسیاسي

  
 یقصد األصل التیني مصطلحوهي  ،)quota( "كوتا" كلمةتعود إلى  النسائیة الكوتا

 حقوق ضمان إلى هدفتو  ،االنتخابیة باألنظمة الكوتا وترتبط حصة. أو نصیب به
 تدخالً  تشّكل والكوتا السیاسیة. السلطة إلى للوصول العامة االنتخابات في قلیاتاأل

 وبخاصة ،المختلفة المجتمع فئات بین التمییز من والتقلیل المساواة لتحقیق إیجابیاً 
  مزمنة. لمشكلة مؤقت حل هو الكوتا نظام أن بمعنى ؛والنساء الرجال بین
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 خالل ،القرار مواقعى لإ النساء إیصال تآلیا كإحدى "الكوتا" نظام ترسخ وقد
 لمشكلة مرحلي كحلو  ،1995 عامال بكین في النساء عن العالمي الرابع المؤتمر
  القرار. صنع ومراكز السیاسیة الحیاة في النساء مشاركة ضعف

  
 والمبررات المیزات من العدید على بهم التقینا الذین نو المشارك األشخاص ركز وقد

  أهمها: ،وتاالك نظام لتبني
  
 مواقعى لإ النساء وصول لضمان اً وضروری اً مهم إیجابیاً  اً تمییز  تمثل الكوتا نإ -

 لمبادئ متقبلة وغیر بالمساواة مؤمنة وغیر داعمة غیر بیئة ظل في القرار خاذاتّ 
  .االجتماعیة والعدالة المساواة

 مشاركة تعزیزل والمجتمعات الدول إلیها تلجأ التي المؤقتة الحلول أحد هي الكوتا -
 في النساء تواجه التي المعوقات على القضاء لحین ،العامة الحیاة في المرأة

 .تمییزیاً فال تعد إجراء  ،تمكینهن بشكل فعليو  ،السیاسیة الحیاة في المشاركة
 المجتمع ثقة سیعزز ،الكوتا خالل من القرار مواقعى لإ النساء إیصال نإ -

 مقدمة وفي الوطن. وبناء المجتمع تطویر في المساهمة على وقدرتهن ،بالنساء
 رؤیة على المجمع اعتیادو  ،المرأة تجاه النمطیة النظرة تغییر المجتمعي التغییر
  تقلیدیة. وغیر قیادیة مواقع في النساء

 ،ودورهن ،بالنساء التفكیر إعادة على وقیاداته المجتمع تحث الكوتا نإ -
  .وقدراتهن ،ومكانتهن

 نماذج وبناء ،وقدراتهن مهاراتهن لتطویر للنساء الفرصةو  المجال الكوتا توفر -
  بأنفسهن. ثقتهن وتعزز ،ممیزة قیادیة نسویة

 یجب الكوتا تبني بأن ،قناعتهم عن بهم التقینا الذین األشخاص من الكثیر عبر -
 وتصبح ،المجتمعیة العقلیة تتغیر أن إلى تطبیقها یتم انتقالیة مرحلة یمثل أن
  .ودورهن النساء تبقدرا إیماناً  كثرأ

  
 "ال أنه: على الرابعة ماّدتها في نّصت قد سیداو"ومن الجدیر بالذكر أن اتفاقیة "

 الفعلیة بالمساواة التعجیل تستهدف ،مؤقتة خاصة تدابیر األطراف الدول اتخاذ یعتبر
 أالّ  یجب ولكنه االتفاقیة، هذه به تأخذ الذي بالمعنى تمییزاً  ،والمرأة الرجل بین
ُستت  یجب كما منفصلة، أو متكافئة غیر معاییر على اإلبقاء نحو، أي على بع،ی
 والمعاملة". الفرص في التكافؤ أهداف تحققت متى التدابیر بهذه العمل وقف
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  6:التالیة القانونیة األطر إلى الكوتا نظام استند وقد
  

  االنتخابات العامة .أوالً 
 بشأن 2007 لسنة )1( رقم قانونال العامة االنتخابات في المرأة مشاركة ینظم

  العامة. االنتخابات
  

 المرشحة االنتخابیة القوائم من قائمة كل تتضمن أن یجب: المرأة تمثیل )5( المادة
  من: كل بین من واحدة امرأة عن یقل ال المرأة لتمثیل أدنى حداً  لالنتخابات

  
  القائمة. في األولى الثالثة األسماء .1
  ذلك. يتل لتيا األربعة األسماء .2
  ذلك. تلي أسماء خمسة كل .3

  
  المحلیة الهیئات مجالس انتخابات .ثانیاً 
 الهیئات مجالس انتخابات قانون المحلیة المجالس انتخابات في المرأة مشاركة ینظم

  منه على ما یلي: 17ص المادة رقم تن الذي ،2005 لسنة )10( رقم المحلیة
  

 الهیئات مجالس من أيٍّ  في المرأة ثیلتم یقل ال أن یجب: المرأة تمثیل )17( المادة
 ال المرأة لتمثیل ىنأد حداً  القوائم من قائمة كل تتضمن أن على ،%20 عن المحلیة

  عن: یقل
  

  القائمة. في األولى الثالثة األسماء بین من امرأة  . أ
  ذلك. تلي التي األولى األربعة األسماء بین من امرأة  . ب
  ذلك. تلي التي األسماء بین من امرأة  . ث

  
 لسنة )12( رقم قانون خالل من السابق القانون على تعدیالت إجراء تم قدو 

  یلي: ما تضمنت ،2005
                                                

- 74. ص2010دلیل التشریعات الساریة،  -المسلحة، المرأة الفلسطینیة واألمن مركز جنیف للرقابة الدیمقراطیة على القوات 6
76.  
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 انتخاب قانون من )17( المادة تعدل: ) "تمثیل المرأة"17ة (الماد تعدیل )1( المادة

  كالتالي: لتصبح 2005 لسنة )10( رقم المحلیة الهیئات مجالس
  

 یجب ،مقعداً  عشر ثالثة لىع مقاعدها دعد یزید ال التي المحلیة الهیئة في .1
  مقعدین: عن المرأة تمثیل یقل ال أن

  القائمة. في األولى الخمسة سماءاأل بین من واحدة امرأة  . أ
  ذلك. تلي التي الخمسة سماءاأل بین من واحدة امرأة  . ب

 ،مقعداً  عشر ثالثة لىع مقاعدها عدد یزید التي المحلیة الهیئة في .2
  .أعاله (ب) بند تلي التي الخمسة األسماء بین من للمرأة مقعد یخصص

 الناخبین عدد یقل التي المحلیة الهیئات أعاله )1( البند أحكام من یستثنى .3
 تترك الحال اذه وفي ناخب، ألف عن للناخبین النهائي للجدول وفقاً  یهاف

  مرشحیها. بین من للمرأة المخصصة األماكن اختیار حریة االنتخابیة للقوائم
 تلیها التي المرأة مكانها تحل المحلیة، الهیئة محلس في للمرأة قعدم شغر ذاإ .4

  إلیها. تنتمي التي هانفس القائمة في للمرأة المخصصة المقاعد تسلسل في
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  النسویة بالكوتا یتعلق ما في اإلنجازات .2

 تحقیق في النسوي النضال نجاح أنعلى  بهم التقینا الذین كافة األشخاص جمعأ
 إنجازاً  یعد ،البلدیة والمجالس التشریعیة االنتخابات في %20 بةبنس نسویة كوتا
 متدنیة %20 نسبة اعتبر البعض نأمن  رغمعلى الو  النسویة. للحركة یسجل مهماً 
 مواقعى لإ النساء إیصال في تأثیراً  األكثر الخطوة أنها اعتبروا إنهمف ،عادلة وغیر

 البناء یمكن مهمة خطوة نهاأو  ،اسیةالسی ومشاركتهن تمثیلهن وزیادة ،القرار خاذاتّ 
  علیها.

  
 مجموع من بالمائة 12 بنسبة ،فلسطینیة امرأة 17 تمكنت ،الكوتا نظام وبفضل

 األخیرة التشریعیة االنتخابات خالل التشریعي المجلس إلى الوصول من ،األعضاء
 التي األولى االنتخابات مع بالمقارنة ؛2006 كانون الثاني 26 بتاریخ أجریت التي
 إلى الوصول من فقط نساء خمس تمكنت حیث ،20/01/1996 بتاریخ جرت

 كذلك بالمائة. 4.4 بنسبة أي ؛عضواً  88 ضمن من ،الفلسطیني التشریعي المجلس
 المجالس ضمن ملحوظ بشكلالتمثیلي  النساء موقع بتعزیز الكوتا نظام سمح فقد

  المحلیة.
  

 الكوتا تحدید المركزي المجلس قرار أن ،بهم التقینا الذین كافة األشخاص واعتبر
 وفرصة مهماً  إنجازاً یعتبر  ،كافة التحریر منظمة هیئات في %30 بنسبة النسویة

  .األمام إلى التحریر منظمة هیئات في النسوي بالتمثیل للدفع ثمینة
  

 من قائمة كل تتضمن أن "یجب أنه على 2005 عامال في الفلسطیني االنتخاب قانون نص
 عن یقل ال المرأة لتمثیل أدنى حداً  (القوائم) النسبیة لالنتخابات المرشحة االنتخابیة القوائم
  من: كل بین من واحدة امرأة

  .القائمة في األولى الثالثة األسماء .1
  .ذلك تلي التي األربعة األسماء .2
  ذلك". تلي أسماء خمسة كل .3
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  الكوتا تطبیق في دولیة تجارب .3

 بعض نإف ،مؤقت إجراء عن بالحدیث دائماً  بطترت الكوتا أنمن  رغمعلى ال .1
 على المؤقت باإلجراء الكوتا تسمیة أهمیة على شددوا الدراسة في المشاركین

 أوسع برنامج وفق الكوتا نظام مع التعامل یجب أنه یعني وهذا ،المساواة طریق
 إجراء عند لیهإ اللجوء یتم اً نشاط فقط ولیس ،المساواة تحقیق في یساهم
 نظام على البقاء یتم أن هؤالء واقترح بعد. فیما نسیانه یتم ثم ،اباتاالنتخ
 بشكل الكوتا نسبة زیادة خالل من ،المساواة تحقیق على العمل مع ولكن ،الكوتا
 للعملیة مستمر تقییم مع ،وهكذا.. .%35 إلى %30 إلى %20 من متدرج
  .واإلجراءات للمطالب وتعدیل

 أكثر حتى تحققه ولم ،األمد طویل موضوع هو لمساواةى الإ الوصول مسألة نإ .2
 مبدأ لضمان متعددة بأشكال الكوتا نظام على أبقت التي للدیمقراطیة تبنیاً  الدول

 یقل ال ما في یطبق الكوتا نظام أن إلى الدراسات بعض أشارت فقد المساواة.
 النوع على القائمة الكوتا نظام أدخلت دولة 45 حوالي العالم. دول نصف عن

 50 حوالي في الكوتا تطبیق یتم بینما ،انتخابیة قوانین خالل من االجتماعي
 في وتضمینها ،اختیاریة كوتا بتحدید السیاسیة األحزاب قیام خالل من دولة

  :العالم من جذنماال لبعض استعراض یلي ما في 7دساتیرها.
  

 ،2000 عامال بالمناصفة) (الكوتا المتساویة الحصة نظام فرضت فرنسا  . أ
 مناصفة الفرنسي البرلمان یتشكل ذلك وبموجب ،المناصفة بقانون وسمي

  8.والنساء الرجال بین
 (السوید اإلسكندنافیة الدول معظم في البرلمانات في النسوي التمثیل وصل  . ب

 بعض في الكوتانظام  بدأ .%40 عن یقل ال ما إلى والدنمارك) والنرویج
 معو  ،%40 عن الجنسین من يأ تمثیل تدني عدم بمبدأ السیاسیة األحزاب

 مبدأ وقبول ،النضح من متقدمة مرحلة إلى المجتمع ووصول التجربة نجاح
                                                
7  European Parliament- Directorate-General for Inter4nal Policies, Electoral Gender Quota 
Systems and their Implementation in Europe, 2008. Page 8. 
file:///C:/Users/Khaled/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/RTBDD31B/20090310A
TT51390EN.pdf 

  :االنتخابیة النظم في وتطبیقاتها د. عبد السالم المحطوري، الكوتا 8
https://www.facebook.com/permalink.php?id=415786615154422&story_fbid=455695674496849 
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 نسبة وصلت المثال، سبیل على .لألحزاب طوعیة تاكو  تكریس تم ،المساواة
 لتبني كنتیجة %45.3 إلى 2002 عامال السویدي البرلمان في النساء تمثیل
 في اً عریق اً تراث للسوید أن شك وال ة.السویدی األحزاب في الطوعیة الكوتا

 تطبیقى لإ 1972 عامال اللیبرالي الحزب بادر حیث ،النسویة المشاركة
 وقد التالیة. العقود في األحزاب باقي ولحقه ،%40 بنسبة نسویة كوتا

 إلى االجتماعي الدیمقراطي الحزب في النسویة المشاركة نسبة وصلت
  9النصف.

 ،%37كوتا حوالي ال بوجود النساء نسبة لغتب السوفییتي االتحاد في  . ج
  % بدون كوتا.17و

 %11 على حصلت ،كوتا دون االنتخابات النساء خاضت حین یطالیاإ في  . ح
 10عالیة. كانت االنتخابات في النسویة المشاركة أنمن  رغمعلى ال

  
 11مختارة) (مجموعة األوروبیة الدول من مجموعة في النساء تمثیل نسبة

  البلد النساء تمثیل نسبة االنتخابات سنة
 السوید 45% 2010
 فنلندا 42.5% 2011
 أیسلندا 39.7% 2013
 النرویج 39.6% 2013
 الدنمارك 39.1% 2011

                                                
  :2013ماذج وتطبیقات حول العالم، نظرة للدراسات النسویة، نظام الكوتا: ن 9

http://nazra.org/2013/04/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%A7-
%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-
%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85 

  .العام لحزب فدا األمینكمال،  مقابلة مع زهیرة 10
11  European Parliament- Directorate-General for Inter4nal Policies, Electoral Gender Quota 
Systems and their Implementation in Europe Update 2013, 20013 
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEVw9bOSxZkwUAbFBXNyoA;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGN
vbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--
/RV=2/RE=1496099291/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.europarl.europa.eu%2fRegData%2fet
udes%2fnote%2fjoin%2f2013%2f493011%2fIPOL-
FEMM_NT%282013%29493011_EN.pdf/RK=1/RS=fakNARsKINiL3CMwt_v9iAmpmGg- 
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 بلجیكا 38% 2010
  إیطالیا  28.4%  2013
 لمانیاأ 32.9% 2009
 الیونان 21% 2012
  سلوفاكیا  18.7% 2012
  مالطا  14.3% 2013

 
 12الكوتا تبني وسنة األوروبیة الدول من مختارة مجموعة في ةالنسوی الكوتا نسبة

 البلد الكوتا نسبة
50% )2002(  

  )1999( %33.3 :سابقاً 
25% )1994( 

 بلجیكا

 فرنسا )2002( 50%
 إیرلندا )2012( 30%

 البرتغال )2006( 33.3%
 بولندا )2006( 35%
 إسبانیا )2007( 40%

  
 تطبیق في األوروبیة للتجارب ألوروبيا لالتحاد تحلیلیة دراسة أظهرت .3

 تمثیل زیادة في متسارعة نجاحات إلى أدى الكوتا نظام تطبیق نأ ،الكوتا
لى ،الدول بعض في النساء  وخلصت .أخرى دول في متواضعة نجاحات وإ
 وأن ،النساء تمثیل زیادة یكفل ال وحده الكونا نظام تطبیق أنإلى  الدراسة
 منظومة مع اً منسجم النظام كان حال في تتعزز الكوتا نظام فعالیة

 ومتكامالً  الكوتا نظام تطبیق تحكم التي المحددة والتشریعات االنتخابات
                                                
12  European Parliament- Directorate-General for Inter4nal Policies, Electoral Gender Quota 
Systems and their Implementation in Europe Update 2013, 20013 
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEVw9bOSxZkwUAbFBXNyoA;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGN
vbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--
/RV=2/RE=1496099291/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.europarl.europa.eu%2fRegData%2fet
udes%2fnote%2fjoin%2f2013%2f493011%2fIPOL-
FEMM_NT%282013%29493011_EN.pdf/RK=1/RS=fakNARsKINiL3CMwt_v9iAmpmGg- 
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 القوائم على والنساء الرجال ترتیب تحدد التي اإلجراءات خاصةبو  ها،مع
 ینظر أن یجب الكوتا نظام أن إلى الدراسة خلصت فقد ،أخیراً  االنتخابیة.

 والمشاركة التمثیل تعزیز إلى تهدف ،متكاملة مةمنظو  من كجزء إلیه
 متكافئ تمثیل لضمان للكوتا مكملة أخرى استراتیجیات هناك وأن ،النسویة
 تطبیق لتضمن السیاسیة األحزاب بها تقوم التي اإلجراءات خاصةبو  ،للمرأة
  13القوائم. في وترتیبهم مرشحیها قوائم وضع عند الكوتا

  
 وتطویره تعدیله ومحاولة ،االنتخابي لنظاما مراجعة تمت نأ المهم من .4

 -رجل - امرأة – (رجل ترتیب تبني تم ،تونس وفي إسبانیا ففي باستمرار.
 الذكور بین متقاربة نتائج تفرز أن المفروض من التي االنتخابات في امرأة)

 إلى النساء مثیلت نسبة وصلت فقد ،كذلك تكن لم النتائج نأ إال .واإلناث
 ترأسها التي القوائم انعدام أو محدودیة إلى السبب ودویع ،فقط 33%
 نإ و  ،رجالً  فسیكون ،القائمة في واحد شخص فاز إن أنه یعني وهذا 14.امرأة
  ... ودوالیك.وامرأة رجالن فسیكون ثالثة فاز

  
  البلدیة والمجالس التشریعي المجلس انتخابات في النسویة الكوتا تطبیقل نقدیة ةعمراج  .4

 التالي الجزء الكوتا. تجربة تقییم ،الدراسة في والمشاركات المشاركین فةكا من طلبنا
  والمناقشات: والتحلیالت المالحظات أهم یلخص

  
 شامل تقییم إجراء أهمیة على الدراسة فيالمشاركون  األشخاص من العدید شدد  . أ

 ،منها األهداف خدمة في نجاحها مدى حیث من الكوتا لتجربة وموضوعي ومعمق
 المكاسب مضاعفةو  األداء تحسینو  ،سلبیاتها وتجنب ،إنجازاتها زیادة وكیفیة

 وضع في التقییم هذا یفید نأ یمكن كذلك النسویة. القضیة دعم في منها المتحققة

                                                
13  European Parliament- Directorate-General for Inter4nal Policies, Electoral Gender Quota 
Systems and their Implementation in Europe Update 2013, 20013 
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEVw9bOSxZkwUAbFBXNyoA;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGN
vbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--
/RV=2/RE=1496099291/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.europarl.europa.eu%2fRegData%2fet
udes%2fnote%2fjoin%2f2013%2f493011%2fIPOL-
FEMM_NT%282013%29493011_EN.pdf/RK=1/RS=fakNARsKINiL3CMwt_v9iAmpmGg- 
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 یجب الدراسة: في المشاركات إحدى وتساءلت الكوتا. تطبیق فلسفة لحمایة ضوابط
 فرصة أم اً جدید اً تنمیط وتاالك كانت هل لنعرف ومسؤولة شاملة مراجعة نجري أن
  القصوى؟ حدودها في استثمارها تم

 نوعي إنجاز هي النسویة الكوتا أنعلى  ،بهم التقینا الذین كافة األشخاص أجمع  . ب
ى لإ ووصولهن النساء تمثیل وزیادة المساواة مبادئ تعزیز طریق على مهمة وخطوة
 التشریعي للمجلس النساء من العدید إیصال في الكوتا ونجحت .رالقرا اتخاذ مواقع

ى لإ وصلن اللواتي النساء أداء في التفاوتمن  رغمعلى الو  البلدیة. والمجالس
 وقدمن ،ونشاط بهمة عملن النساء هؤالء من العدید إنف ،التشریعي المجلس عضویة
 ولوال واقتدار. بقوة النسویة القضایا عن ودافعن ،الفلسطینیة للمرأة مشرفة نماذج
  .عمقأو  كبرأ إنجازات نلحقق التشریعي مجلسال عمل تعطل

 في المركزي المجلس قرار أن ،الدراسة فيالمشاركون  األشخاص من الكثیر اعتبر  . ت
 ال بنسبة التحریر منظمة مؤسسات داخل نسویة كوتا بوضع الخاص 2015 ذارآ

 ،قانون إلى القرار هذا تحویل عدم نأ إال المهمة، اإلنجازات كأحد %30 عن تقل
 مدى حولل ئساوتُ  تراقب التي الجهة وغیاب ،لتطبیقه واضحة إجراءات تحدید وعدم

 القرار تطبیق من التحریر منظمة مكونات بعض تنصل لىإ أدى ،القرار بهذا االلتزام
 ،ذلك على األمثلة ومن .اإللزام صفة یحمل وال توصیة یمثل القرار نأ بدعوى
 نسویة بكوتا یلتزم ولم ،القرار هذا یذتنف من تنصل الذي فتح لحركة السابع المؤتمر

 قلّ  فقد للحركة. المركزیة اللجنة أو الثوري المجلس أو العام المؤتمر تشكیل عند
 امرأة وصلت المركزیة اللجنة وفي ،%14 عن الثوري المجلس في النسوي التمثیل
 .اً عضو  23 من المكونة المركزیة اللجنة لعضویة واحدة

  
  

ك
ذ
ل

ك
 خالل نسوي تمثیل بأي أو ،المركزي المجلس بقرار المحامین نقابة تلتزم لم ،

  الذكور. من عضائهاأ كامل نقابة انتخاب وتم ،انتخاباتها
  

القرار  لیة للمتابعة والمراقبة.آیجاد إ و  ،تابعة قرار المركزي بشكل فوريكان هناك تقصیر بعدم م
،مهم اً ویشكل مرجع ،سیاسي لیات للمتابعة آتثبیته بقوانین و  إلىولكن تطبیقه بجدیة یحتاج  ًا

  والمراقبة والمحاسبة.
حدى المشاركات في الدراسةإ  
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 فیه المرأة تمثیل زاد من فمنها ،النسویة الكوتا بتطبیق الفصائل التزام تفاوت كما
  %.14 یتجاوز لم من ومنها ،%30 لىع
  
ه
ذ
ا
 
ی

 ،محددة اتوآلی ،واضح قانون بوضع المركزي المجلس قرار متابعة أهمیة إلى شیر
جراءات   بالقرار. بالتقید ،كافة هاومكونات التحریر منظمة هیئات تلزم ورقابیة تنفیذیة وإ

  
  
  
  
  
  

  
  
 

  
  
 

 اتفق ،ذكره سبق كما: البلدیة والمجالس التشریعي بالمجلس المتعلقة الكوتا  . ث
 التشریعي المجلس في الكوتا تطبیق أنعلى  ،بهم التقینا الذین ،كافة األشخاص
 عملیة ولكن النسویة. الحركة حققتها التي اإلنجازات أهم من واحد البلدیة والمجالس
 وقللت ،الكوتا تجربة على سلباً  أثرت التي الضعف أوجه من الكثیر شابها التطبیق

 المالحظات: هذه أهم یلي ما في .اإلنجاز حجم من
  

تختار  ،و لتمثیل الفصائل في الكوتا النسویةألدى اختیارها للمرشحات للمواقع القیادیة الداخلیة 
 ،كن التحكم بهاویم ،التي تفعل كل ما یطلب منها ،الفصائل المرأة المطیعة ذات الوالء العالي

تخشى القیادات  اللواتي ،وتتجنب النساء ذوات الشخصیات المستقلة والفكر والمنظور المتطور
  س للقیادة.أوجع ر  نصبحین أالذكوریة من 

حدى المشاركات في الدراسةإ  

 فقد تحكمت فیها الفصائل والقبائل لم تطبق الكوتا بشكل مهني وفعال. ،في الكثیر من المواقع
أو  ،نها ابنه فالنفقد تم اختیار هذه السیدة أل ركزت على الوالءات ولیس الكفاءات. والعشائر.

  أخت فالن.
حدى المشاركات في الدراسةإ  
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 تتعامل لم القیادات بعض :جدي بشكل الكوتا تأخذ لم والعشائر الفصائل بعض .1
 خطط كما لتطبیقها السیاسیة اإلرادة أو الرؤیة تمتلك ولم ،جدي بشكل الكوتا مع
  لها.

 تزد لم: ىدناأل الحدضمن  كان األماكن من األعظم السواد في الكوتا تطبیق .2
 أنمن  رغمعلى الف ،علیها المنصوص النسبة عن النساء بین المشاركة نسبة
 ،النسبة بهذه الفصائل معظم التزمت فقد ،أدنى كحد %20 لىع تنص الكوتا

  علیها. تزد ولم ،األدنى ولیس األعلى الحد واعتبرتها
 لكي كافة الجهات على للضغط اً متفاهم اً وتجمع صلبة كتلة النساء تشكل لم .3

 هذا في أجلها. من أنشئت التي الفلسفة وفق الكوتا ومبررات روح بتطبیق تلتزم
 للتحول كوسیلة ولیست ،االنتخابات آلیة من كجزء الكوتا مع لتعاملا تم ،السیاق

جراءات بسیاسات الكوتا دعم یجب كان .األشمل المجتمعي  لكي تعززها. وإ
 من جملة إلى تحتاج ،أجلها من أنشئت التي الغایة وتحقق مؤثرة الكوتا تصبح

 الحزبیة والمنظومة المجتمعیة الثقافة على یؤثر متكامل لنظام اإلجراءات
  .والعشائریة

 كانت القیادات: الشباب إلقصاء عامالً  النسویة الكوتا كانت ،األحیان بعض في .4
 أعداد زیادة بسبب ولكن ،الفصائل قوائم على النساء ترشح لقبول مضطرة

 إال الشباب الستیعاب متسع هناك یصبح لم ،التقلیدیة القیادات من المتنافسین
 كان النساء قبول :الدراسة في المشاركین أحد وصف وكما الدنیا. الحدود في

 ،منه التملص من مجال هناك یكن لم لذلك ،بطل" ال أخاك "مكره مبدأ وفق
 فكان الترشح. على القیادات تنافس ظل في الشباب استیعاب مجال قلص هولكن

  الشباب. بالمرشحین التضحیة الحلول سهلأ
 مهماً  دوراً  البلدیة المجالس بعض تعطِ  لم السائدة، الذكوریة للعقلیة تكریساً  .5

 العدید شكت فقد مشاركتهن. أو لوجودهن وال ،االنتخابات في الفائزات للنساء
 في االجتماعات وتحدید ،معهن التشاور وقلة دورهن إهمال من النساء من

 انشغالهن بسبب حضورها النساء على یستحیل التي العطل أیام أو ،اللیل أوقات
 أداء في مقصرات وكأنهن النساء تبدو ،المحصلة وفي عائلیة.ال مسؤولیاتهن في

  دورهن.
 ،قائمة سأر  على امرأة لترشیح الفصائل استعداد على واحد مثال هناك یكن لم .6

  بلدیة. ئیَس ر  امرأةٌ  تكون نأل االستعداد أو
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 للنساء محددة بمواقع الفصائل تلزم لم االنتخابیة التعلیمات نأل النساء إقصاء تم .7
 معها یستحیل متأخرة مواقع في النساء ترشیح تم ،لذلك االنتخابیة. لقوائما على
 من والتأكد ،المستقبل في األمر اذه معالجة المهم من لذلك الفوز. یحققن أن
 تلتزم محددة بمواقع بل ،الجتهادات متروكة غیر القوائم على النساء أماكن أن
 الفصائل. بها

  عقلیة الذكوریة التي تسود الفصائل. تأثر اختیار المرشحات للكوتا بال .8
فقدت السیطرة خالل أنها الكوتا إال إقرار ن الحركة النسویة كانت وراء أرغم 

. فاختیار المرشحات للكوتا اأو معدوم احیث كان تدخلها ضعیف ،مرحلة التنفیذ
وخضع لمعاییر واعتبارات بعیدة عن خدمة القضیة  ،وعشائریاً  كان قرارا فصائلیاً 

  ویة.النس
  
  

في الكثیر من المواقع لم تطبق الكوتا بشكل مهني وفعال. فقد تحكمت فیها الفصائل والقبائل 
ابنه فالن أو  ألنهاوالعشائر. ركزت على الوالءات ولیس الكفاءات. فقد تم اختیار هذه السیدة 

  أخت فالن. 
  حدى المشاركات في الدراسةإ

  
لتمثیل الفصائل في الكوتا النسویة أو الداخلیة  لدى اختیارها للمرشحات للمواقع القیادیة

تختار الفصائل المرأة المطیعة ذات الوالء العالي والتي تفعل كل ما یطلب منها ویمكن 
التحكم بها وتتجنب النساء ذوات الشخصیات المستقلة والفكر والمنظور المتطور والتي 

  لها. رأس وجع  تصبحأن من تخشى القیادات الذكوریة 
  المشاركات في الدراسة حدىإ
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  الرابع الفصل

  
  الدراسة توصیات

  
  

 النساء مشاركة دعم كیفیة حول الدراسة بها خرجت التي التوصیات ألهم ملخص یلي ما في
 صناعة مواقعى لإ إیصالهم وكیفیة ،متكافئ بتمثیل التحریر منظمة هیئات في والشباب
 القرار:

  
 مبادئ على قائمة أسس وفق الفلسطینیة التحریر منظمة منظومة تطویر إعادة إن .1

 عن بمعزلتحقق ت أن یمكن ال ،السیاسیة والشراكة والعدالة والمساواة الدیمقراطیة
عادة ،التحریر منظمة تفعیل جهود  أن یجب ،السیاق هذا وفي لدورها. االعتبار وإ
 سیاق في السیاسیة والمشاركة المساواة نحو نضالها والشبابیة النسویة الحركة ترى

 تجد أن یجب ،ولذلك .همن یتجزأ ال كجزءو  ها،وتفعیل التحریر منظمة إصالح عملیة
 إلى الهادفة والفعالیات الحوارات في للمشاركة السبل والشبابیة النسویة الحركة
 النسویة للحركة األساسیة المطالب تبني باتجاه والضغط ،التحریر منظمة إصالح

  والشبابیة.
صالح ،منها تتشكل التي المكونات بإصالح إال مةالمنظ إصالح یمكن ال .2  فلسفة وإ

 أكثر عمل مناهج إلى ،المحاصصة على قائمة منظومة من ،عملها ومبادئ
  شامل. واجتماعي سیاسي حراك سیاق في دیمقراطیة

 نقاشات في ،الشبابیة والحركة ،النسویة الحركة من كل تخوض أن المهم من .3
 الفصائل عن النظر بغض ،المشتركة سویةالن المصالح فیها تحدد وحوارات
 شعاره برنامج وبناء ،جانباً  والفصائلي الحزبي التنافس وضع ومحاولة ،وأجندتها
  والشبابیة. النسویة المصلحة

 اتخاذ مواقعى لإ المتكافئ والشباب النساء وصول آلیة فإن ،الحالي الوضع ضمن .4
 منظمة منها تتشكل التي اتالمكون أحد خالل من إال یتم أن یمكن ال ،القرارات
  وهي: ،التحریر

  السیاسیة. واألحزاب الفصائل  . أ
 الشعبیة. واالتحادات النقابات  . ب
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  .التشریعي المجلس  . ت
 ،منسق أو ،منفصل بشكل ،الشبابیة والحركة النسویة الحركة من كل تقوم أن یجب .5

 قةالساب ةالثالث مداخلال عبر ،التحریر لمنظمة للدخول الشاملة مشاریعها بتطویر
  یلي: ما یتطلب وهذا الذكر.

 دائم عمل برنامج خالل من ،الحقوق النتزاع وشبابي نسوي حراك تشكیل  . أ
  .اً موسمی ولیس ومستمر

 عمل وبرنامج وأجندة خطابل الشبابیة والحركة النسویة الحركة بلورة  . ب
 ،ومیزانیة محددة وأدوات واضحة ومطالب بأهداف تنفیذیة وخطة استراتیجي

 صنع في متقدمة مواقعى لإ والشباب النساء إلیصال ،اباألحز  عن بمعزل
  .الفصائلي االنتماء عن النظر بغض القرار

 اتالجه هي والشبابیة النسویة المؤسسات فیه تكون المجتمعي للتحول برنامج  . ت
 الحلفاء من ممكن قطاع كبرأ لمشاركة عملیة لیاتآ ووضع تحدید مع ،الرائدة

 والمؤسسات ،الشبابیة والمؤسسات ،اندةالمس المدني المجتمع مؤسسات من
 الصعیدین على المؤثرة والفئات ،واإلعالمیین ،المجتمعیین والنشطاء ،الحقوقیة
  خبراتها. من واالستفادة معها التنسیق یمكن التي ،والدولي اإلقلیمي

 طاقم مع للمرأة العام االتحاد مثل ؛البرنامج هذا یحتضن جسم علىاإلنفاق   . ث
 المنضویة غیر النسویة المؤسسات مختلف مع للتنسیق آلیةو  ،المرأة شؤون
  االتحاد. سقف تحت

 تطویر إلى والساعیة ،المستنیرة واإلعالمیة التربویة المؤسسات جهود دعم  . ج
 اجتماعیة قضایا تجاه واإلعالم المناهج في وتقدمیة ثوریة أكثر اتجاهات
  الخ. ...خراآل وقبول ،والمساواة ،التعددیة مثل واضحة

 وأخرى ،األمد طویلة مطالب إلى وتمییزها والشبابیة النسویة المطالب على التفاقا .6
 في الثقة تعطي التي التحقیق سهلة المطالب بعض تحدید المهم من: األمد قصیرة

 نأ یمكن صغیرة لمكتسبات اً تراكم وتحقق ،حوله النساء التفاف من وتزید ،البرنامج
 .كبرأ إلنجازات تؤسس

 ،إنجازاتها زیادة وكیفیة ،الكوتا لتجربة وموضوعي ومتكامل عمقم تقییم إجراء .7
 ،النسویة القضیة دعم في منها المتحققة المكاسب ومضاعفة ،سلبیاتها وتجنب
 التي لألهداف الكوتا تحقیق لضمان إدخالها یحب التي واإلجراءات الضوابط وتحدید
 .أجلها من وضعت
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 والنشطاء المدني المجتمع وقوى ائلالفص كافة مع والتفاعل والتنسیق التعاون .8
 مكونات في األساسي النظام دراسة إعادة أجل من ،المؤثرة والفعالیات المجتمعیین

 الجهات على والتأثیر ،الممثلین لفرز دیمقراطیة منهجیات وتثبیت ،التحریر منظمة
 التحریر. منظمة إصالح استراتیجیات بلورة على بالعمل تقوم التي

 منظمة تفعیل جاهاتواتّ  وفلسفات خیارات إلعطاء مختصة ساتدرا إجراء دعم .9
 السیاسیة والشراكة والعدالة والمساواة الحقوق إلى تستند ،متجددة مبادئ وفق التحریر

 اتجاهات یحدد واسع لحوار قواعد تشكل أن یمكن الدراسات هذه والدیمقراطیة.
 .ةالضیق السیاسیة صةالمحاص بمنظومة التفكیر عن بعیداً  التحریر منظمة إصالح
 التابعة الشعبیة االتحادات مختلف وضع ًا حولأفكار  تقدم أن الدراسات لهذه ویمكن

 فیها. والمرأة الشباب عنصري لدمج لیاتآ ووضع ،للمنظمة
 مختلف بین والتعاون التنسیق خالل من ،لنفسها الشبابیة الحركة تأطیر .10

 عمل وبرنامج شبابي خطاب یرتطو ل شبابیة ةجندأ وتحدید ،الشبابیة المؤسسات
 ولتنفیذ ،التحریر منظمة هیاكل مختلف في شبابیة كوتا على للحصول واضح
 الخاصة والقوانین الشباب حقوق تضمن التي الدولیة والمعاهدات االتفاقات مختلف
 بذلك. السلطة التزام وآلیات ،بالشباب

 مرشحي لفرز طیةدیمقرا منهجیات بتكریس المطالبة أجل من والتحالف التنسیق .11
 ،السیاسیة واألحزاب والفصائل التحریر منظمة في العمل ومستویات هیئات عضویة

 السیاسیة واألحزاب التنظیمات هیكلة إلعادة وشبابیة نسائیة كوتا تطبیق مع
 .والشباب للمرأة المجال وفسح ،اإلقصاء عن والبعد ،التحریر منظمة ومؤسسات

 والحزبیة السیاسیة ببرامجها بالنهوض سیةالسیا واألحزاب الفصائل مطالبة .12
 تشمل: التي واالجتماعیة

  .وتعبویة حزبیة تربیة -
  .األحزاب داخل النساء توعیة -
  والشباب. المرأة تمثیل تعالج دیمقراطیة اجتماعیة برامج بتبني األحزاب مطالبة -
 في للتمثل ،والجنس بالعمر یتعلق ما في لألحزاب الداخلیة األنظمة تعدیل -

  .العلیا للمناصب والترشح، ویةالعض
 یتمخرین آ وحلفاء المرأة ومؤسسات یةالشباب المؤسسات بین والتعاون التنسیق .13

 .المطالب لتحقیق للضغط تحدیدهم
 .وشبابیة نسویة قیادات لتطویر برامج  .14
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 والتزامات ،النساء حقوق حول والمساءلة والمتابعة للمراقبة جسم تشكیلب المطالبة .15
 نسوي بحراك الجسم هذا رفدیُ  أن ویمكن الخ. ...النسویة الكوتا ذوتنفی ،السلطة

 التحریر منظمة ومن ،السلطة من المطلوبة توااللتزاما التشریعات لمراقبة مجتمعي
 االتفاقات على ومصادقتها لتوقیعها كنتیجة الدولیة التزاماتها بتطبیق یتعلق ما في

 .بها) التقید في السلطة تقدم ومدى ،اوسید تنفیذ متابعة :(مثالً  الدولیة والمعاهدات
  فرص مهمة

كمداخل مهمة لتحقیق  هناك فرص متاحة للحركة النسویة والشبابیة یجب االستفادة منها فوراً 
  مكتسبات استراتیجیة، أهمها:

  
  الدولیة المعاهدات قبتطبی الفلسطینیة االلتزامات عن ناتجة فرص  . أ

 تحققت فقد ،الفلسطیني المدني مجتمعوال النسویة الحركة ونضاالت لجهود نتیجة
 سیاسات تبني على الفلسطینیة السلطة حث في تجسدت التي المكتسبات من العدید

صالحات  ،للمرأة السیاسیة المشاركة وتعزیز ،الجنسین بین المساواة لتحقیق قانونیة وإ
لغاء  في عباس محمود الفلسطیني الرئیس توقیع ویشكل المرأة. ضد التمییز أشكال وإ

 باتفاقیة المعروفة المرأة ضد العنف أشكال كافة لغاءإ اتفاقیة على ،2009 آذار 8
 مهمةً  خطوةً  والحقوقیة النسویة المؤسسات تراها التي المهمة الفرصحدى إ "،سیداو"

  الجنسین بین التمییز بإلغاء الفلسطینیة السلطة التزام طریق على
  

 وكما ،إنهف ،سیداو اتفاقیة على طینيالفلس الرئیس توقیع أهمیةمن  رغمعلى الو 
 وتعدیل إصالح إلى یحتاج التنفیذ موضع االتفاقیة وضعن إف ،نفسها االتفاقیة أشارت
 التشریعیة واإلجراءات التدابیر كافة خاذواتّ  ،الوطنیة القانونیة المنظومة لمجمل

 نوعال لقضایا حساسیة أكثر تصبح لكي االتفاقیة تطبیق تكفل التي والقانونیة
 أن شك وال سیداو. اتفاقیة وبنود الدولیة المعاییر مع تام انسجام وعلى ،االجتماعي

صالحات تعدیالت إلى الحاجة إلى تشیر الفلسطینیة القوانین لمنظومة مراجعة  وإ
 هناك ،المثال سبیل على سیداو. باتفاقیة االلتزام متطلبات من لتقترب جذریة قانونیة
 القوانین من وغیرها العقوبات وقانون الشخصیة األحوال قانون تطویرل ملحة حاجة

 الفلسطینیة السلطة تباطؤ ویمثل الجنسین. بین والعدالة المساواة تكفل التي الرئیسیة
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 إنجازات لتحقیق الرئیسیة المعوقات أحد ،المجتمع مواجهة لتجنب علیهما العمل في
  15.األصعدة هذه على ملموسة

  
  یلي: ما على المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة من 3 المادة تنص

  
 ،األخرى المناسبة تشریعاتها أو الوطنیة دساتیرها في والمرأة الرجل بین المساواة مبدأ إدماج -

 خالل من ،المبدأ اذله العملي التحقیق وكفالة اآلن، حتى فیها أدمج قد المبدأ هذا یكن لم اإذ
  مناسبة.ال الوسائل من وغیره التشریع

 جزاءات، من یناسب ما ذلك في بما تشریعیة، وغیر تشریعیة التدابیر، من المناسب خاذاتّ  -
  .المرأة ضد تمییز كل لحظر

 الفعالیة الحمایة وضمان الرجل، مع المساواة قدم على المرأة لحقوق قانونیة حمایة فرض -
 أي من البلد، في األخرى العامة والمؤسسات االختصاص ذات المحاكم طریق عن للمرأة،
  .تمییزي عمل

 تصرف وكفالة المرأة، ضد تمییزیة ممارسة أو تمییزي عمل أي مباشرة نع االمتناع -
  .االلتزام وهذا یتفق بما العامة والمؤسسات السلطات

 أو منظمة أو شخص أي جانب من المرأة ضد التمییز على للقضاء التدابیر جمیع خاذاتّ  -
  .مؤسسة

 من القائم إبطال أو لتغییر منها، التشریعي لكذ في بما المناسبة، التدابیر جمیع خاذاتّ  -
  .المرأة ضد تمییزاً  تشكل التي والممارسات واألعراف واألنظمة القوانین

  المرأة. ضد تمییزاً  تشكل التي الوطنیة الجزائیة األحكام جمیع لغاءإ -
  

 انضمام رةضرو  على العاشرة مادته في األساسي القانون نص فقد ،آخر جانب من
 .اإلنسان حقوق تحمي التي الدولیة والمعاهدات المواثیق إلى ،إبطاء ودون ،فلسطین

 االعتراف قرار 20121 ثانيال تشرین في المتحدة لألمم العامة الجمعیة تبني ویفتح
ى لإ فلسطین انضمام أمام الباب ،المتحدة األمم في مراقب كعضو فلسطین بدولة

 ومع الفلسطیني. اإلنسان وحقوق واقع على تنعكس التي ولیةالد االتفاقات من لعدیدا
 باتخاذ مطالبة الفلسطینیة الدولة تصبح ،الدولیة المعاهدات إلى فلسطین انضمام

جراءات تدابیر من یلزم ما كافة  حقوق تجاه التزاماتها لترجمة وقانونیة تشریعیة وإ
  المرأة. وحقوق اإلنسان

  
  المتابعة

                                                
  .2010تشریعات الساریة، دلیل ال -مركز جنیف للرقابة الدیمقراطیة على القوات المسلحة، المرأة الفلسطینیة واألمن 15
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 اً أمر  التوقیع هذا لجعل مهمة فرصة توفر ،سیداو اتفاقیة على الرئیس توقیع موضوع متابعة .1
،واقع مة ءموا ومنها ،االتفاقیة على بالتوقیع االلتزام یتطلبها التي القضایا تحدید خالل من ًا

  سیداو. اتفاقیة على التوقیع متطلبات مع المحلیة القانونیة البیئة
 محددة مقترحات وتقدیم ،والشباب المرأة حقوقب المختصة الدولیة االتفاقات لكافة مراجعة .2

  بها. لاللتزام كافة التدابیر خاذواتّ  ،الدولیة االتفاقات هذه على للتوقیع للسلطة
  

  هاوتطبیق النسویة الكوتا إقرار عن ناتجة فرص  . ب
 أحد ،المحلیة الهیئات ومجالس التشریعیة االنتخابات في النسائیة الكوتا تجربة تشكل

 المجلس قرار ویشكل .مستقبالً  وتطویرها علیها البناء یمكن التي ةمهمّ ال المرتكزات
 ،الكوتا نظام لتطویر ذهبیة فرصة ،%30 بنسبة نسویة كوتا وتثبیت باعتماد المركزي
ى لإ ووصولهن النساء تمثیل في المساواة طریق على المتحققة اإلنجازات ولمراكمة

  القرار. ذخااتّ  مواقع
  

  المتابعة
 في %30 بنسبة النسویة الكوتا وتثبیت باعتماد الخاص المركزي المجلس ارقر  متابعة .1

 خالل من ،تطبیقه وضمان القرار لمأسسة التحریر منظمة ومؤسسات هیئات مختلف
جراءات ولوائح قوانین استصدار  من للتأكد رقابي ونظام ،لتطبیقه وملزمة واضحة تنفیذیة وإ

  به. التقید
 مجالس وانتخابات التشریعیة باالنتخابات الخاص الكوتا لنظام لشام تقییم بإجراء المبادرة .2

 وذلك من أجل ،تطبیقه في الضعف ونقاط ،یجابیاتهإ تحدید بهدف ،المحلیة الهیئات
 المساواة باتجاه النسویة السیاسیة المشاركة توسیع في یساهم اً مناسب اً طار إ لیصبح تطویره

 القرار. صناعة مستویاتى لإ والوصول المتكافئ والتمثیل
 ،شبابیة كوتا لمنظومة مشروع لبلورة ،علیها والبناء النسویة الكوتا نظام من االستفادة .3

  القرار. صناعة مستویاتى لإ ووصولهم ،القیادة مواقع في الشباب تمثیل تضمن
  

  
  التحریر منظمة إصالح جهود طارإ في فرص  . ح

 والجهود الفلسطینیة فصائلال بین تمت التي واالتفاقات واللقاءات الحوارات تمثل
 خالل من ،منها االستفادة یجب ذهبیة فرصة ،التحریر منظمة إلصالح المستمرة

 في تكلیفها تم التي تلك خاصةبو  ،كافة المعنیة الجهات مع تواصللل الفوري العمل
 االنتخابي النظام ذلك في بما ،التحریر منظمة نظام صیاغة إلعادة بیروت لقاءات

 هذه تركز أن ویجب التحریر. منظمة وهیئات ،الفلسطیني يالوطن للمجلس
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 في العادلة وحقوقهم والشباب النساء قضایا تضمین أهمیة على االتصاالت
 طارإ في تطویرها على العمل یجري قوانین أو إجراءات أي في السیاسیة المشاركة
 إلى یؤدي قد ،الجانب هذا على العمل في التباطؤ نإ .التحریر منظمة إصالح
 التمثیل في والشباب النساء بحقوق القائم اإلجحاف تكرس جدیدة منظومة تطویر

  القرار. صنع مراكزى لإ الوصول وحق ،المتكافئ
  

  المتابعة
 أحیاناً  وتعثره ،التحریر منظمة إلصالح جدیدة منظومة إنجاز على العمل ءبطمن  رغمعلى ال
 ،المرحلة هذه في الشبابیة والحركة لنسویةا الحركة دخول إنف ،أخرى وعوامل ،االنقسام بسبب

 منظمة إصالح منظومة إعداد على بالعمل تقوم التي واالجتماعات لهیئاتإلى ا ووصولها
 هذه ترجمة یتم وأن ،اإلصالح نقاشات في والشبابیة النسویة المطالب إدخال یضمن قد ،التحریر
 النساء تمثیل یعزز بشكل ،تحضیرها یجري التي المحدثة والقوانین األنظمة خالل من المطالب
  القرار. اتخاذ مواقعى لإ ووصولهم والشباب

  
  الفلسطینیة الفصائل علیه وقعت يذال الشرف میثاق  . خ

 لتعزیز 2012 العام في فلسطینیة فصائل 9 علیه وقعت الذي الشرف میثاق یمثل
سناد ،المرأة دور  من الكوتا نسبة ورفع ،السیاسي والتمثیل المشاركة في مطالبها وإ
 متابعة تمت لم ،الشدید ولألسف علیها. البناء یمكن مهمة وثیقة ،%30 إلى 20%

جراءات قوانین إلى تحویله من والتأكد ،هذا الشرف میثاق  اً حبر  بقي ،لكذل ،ملزمة وإ
  الفصائل. من العدید منه وتنصلت ،ورق على

  
  المتابعة

 إجراءات إلى التزاماتها بتحویل ومطالبتها الشرف میثاق على الموقعة الفصائل مع لقاءات عقد
  والمراقبة. للمتابعة آلیة ووضع ،علیه التوافق تم ما تطبیق لضمان تنفیذیة وأنظمة

  
  والریاضة للشباب األعلى المجلس  . د

 ىحدإ ،الفلسطینیة التحریر منظمة یتبع الذي والریاضة للشباب األعلى المجلس یمثل
 الفلسطیني. الشباب بواقع النهوض في الفاعلة مةالمساه مكنهای التي المؤسسات أهم
 للشباب ىعلاأل المجلس دور على الدراسة في المشاركین من العدید أثنى وقد

 المستویات إلى فلسطین أوصل يذال ،الریاضي المجال في سیما وال ،والریاضة
 ناءألب مهمة رمزیة من ذلك یحمله بما ،بقوة العالم دول بین اسمها ووضع ،العالمیة
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 كرة والسیما ،الریاضیة األلعاب ببعض النهوض إلى إضافة ،الفلسطیني الشعب
 للشباب استراتیجیة بتطویر المجلس لشروع بإیجابیة منهم العدید نظر فقد كذلك القدم.

 حول مهمة مالحظات لهم تكان ،بهم التقینا ممن العدید أن إال الشباب. بمشاركة
فساح ،عنهم والتعبیر بالشبا احتضان في المجلس نجاح مدى  أمامهم المجال وإ

 أهم منو  بشؤونهم. یتعلق ما في القرار خاذاتّ  مواقعى لإ والوصول والمشاركة للتمثیل
  المالحظات: هذه

  
 حددها التي والریاضة للشباب األعلى للمجلس اإلداري المجلس عضویة نإ .1

 في انتك قد ،والریاضة للشباب األعلى المجلس بتشكیل الرئاسي المرسوم
 معظم ویفتقد أعمارهم. من والستینات الخمسینات تجاوزوا ألشخاص مجملها

 أي ،حالیاً  ،یوجد وال الشبابي. العمل مجال في خبرة أو معرفة ألي األعضاء
 الشباب تمثیل عدم المجلس. عضویة في سنة 29- 15 العمریة الفئة من شاب
 قادر غیر هویجعل الشباب صوت من المجلس یحرم ،المجلس عضویة في

 الفجوة ظل في خاصةبو  هم،وأولویات هموهموم الشباب مطالب عن التعبیر على
  ).5 ملحق في الرئاسي المرسوم نظرا( وصفها سبق التي األجیال بین المتسعة

 من نساء أعضاء ثمانیة یوجد ،بتسمیتهم المرسوم قام الذین األعضاء بین من .2
 الثلث. النسوي التمثیل اربیق حیث ،إیجابي شيء وهذا ،عضواً  25 مجموع
 خبرة وال ،الشباب فئة من لسن ،األعضاء باقي شأن شأنهن النسوة هؤالء ولكن
  الشبابي. العمل في معظمهن لدى سابقة

 مرجعیة يویبن ،المجلس عمل یوجه داخلیاً  انظام الرئاسي المرسوم یحدد لم .3
جرائیة قانونیة  آلیات تحدد أو ،ءاألدا في والنزاهة والشفافیة الكفاءة تضمن وإ
 األنظمة بوضع المجلس الثانیة مادته في المرسوم خول وقد السلطة. لتداول

 إال علیها. للمصادقة التنفیذیة اللجنة رئیس على وعرضها ،به الخاصة واللوائح
 وضع یتم لم ،المرسوم صدور على سنوات ست یقارب ما مرور وبعد ،نهأ

قرار   للمجلس. متكاملة ولوائح أنظمة وإ
 في اإلداري المجلس ألعضاء القانونیة الصالحیة مدة إلى المرسوم یتطرق لم .4

 ،والبعید القریب یینالمد على اإلیجابي التغییر یعیق قد الذي األمر ،المجلس
 اختیار معاییر أو ،المجلس هذا لعضویة زمنیة لمدة المرسوم تحدید فغیاب

 السلطة. وتداول طیةالدیمقرا مبدأتكریس في  راغب أي یطمئن ال ،األعضاء
 يذال اإلداري المجلس كان إن حول التساؤالت المشاركین من العدید أثار وقد
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 یهیمن التي الهیئات من دائمة هیئة هو ،الشباب فیه یتمثل وال ،الرئیس عینه
 أي هناك هل ،آخر بمعنى العضویة. لتجدید اً آفاق هناك نأ أم ،الكبار علیها
 لن األمر أن أم ،ما یوم في الهیئة هذه عضویة في یتمثلوا لكي للشباب أمل

 التحریر منظمة بمؤسسات أسوة الموجود على اإلبقاء وسیتم ممكناً  یكون
  ؟األخرى

 كلمن  رغمعلى الو  أنه ،المشاركین بعض لیهاإ أشار التي األمور أهم ومن .5
 إنف ،شبابي تمثیل أي من وخلوها المجلس بتركیبة المتعلقة المالحظات

 االجتماعات عقد حیث من ،أصالً  منه المطلوب الدور یؤدِّ  لم دارياإل المجلس
 األداء ومراقبة يالتنفیذ الجهاز ومساءلة والخطط البرامج ومراجعة المنتظمة
  ا.موغیره والمالي اإلداري

  
  المتابعة
 الجهاز مأ اإلداري المجلس كانتأ سواء ؛بالمجلس المعنیة الجهات كل مع والحوار التواصل

 ولوائح أنظمة تطویر في بفعالیة الشباب مشاركة وخطوات وفرص مجاالت لبحث ،ذيالتنفی
 بحیث ،القرار خاذاتّ  مستویات سیما وال ،المختلفة هیئاته في والتمثیل ،إدارته وشكل ،المجلس
 یتطلب هذاو  همومهم. مع ویتعامل ،ومطالبهم وطموحاتهم الشباب عن معبراً  المجلس یصبح

  المتابعة.و  الحوار أبواب فتح
  

  فلسطین لطلبة العام االتحاد  . ذ
من  رغمعلى ال االتحاد في المسؤول لقاء من البحث فریق یتمكن لم الشدید لألسف

 منظمة هیكلیة في مهمة نواة یمثل االتحاد ولكن معه. للتواصل المتكررة المحاوالت
 العمریة الفئة ضمن الطالب یكون ما وعادة ًا،طالب كونهم ؛الشباب لتمثیل التحریر
  الشابة.

  
  المتابعة
 خاصةبو  ،والشباب النساء تهم التي القضایا لبحث االتحاد في القیادیة الهیئة مع والحوار التواصل

  القرار. صناعة ومستویات اإلداریة الهیئات في بتمثیلهم تتعلق التي تلك
  

  نقابة الصحافیین الفلسطینیین
 أفاد فقد .فعالیة المهنیةالنقابات  اكثر دأح الفلسطینییننقابة الصحافیین  تمثل ربما
 وأن ،والشباب النساء تمثیل تراعيللنقابة  الداخلیة االنتخابات بأن فییناالصح نقیب
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 بشكل %30 بنسبة نسویة بكوتا التقید إلى القادمة االنتخابات خالل سعىالنقابة ت
  .الشباب تمثیل مراعاة إلى إضافة طوعي.

  
  المتابعة
 تهم التي األمور فمختل لبحث الصحافیین نقیب ومعللنقابة  اإلداریة الهیئة مع والحوار التواصل

 القرار صناعة ومستویات ،اإلداریة الهیئة في بتمثیلهم تتعلق التي تلك خاصةبو  ،والشباب النساء
 ،النقیب عنها تحدث التي النسویة الكوتا وتطبیق شبابیة كوتا وضع علىالنقابة  وحث ،النقابة في

  .هموحقوق الشباب بقضایا التوعیة إلى الساعیة والجهود للتحركات الصحافة دعمى لإ إضافة
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  جبهة التحریر الفلسطینیة -االتحاد العام للمرأة الفلسطینیة  فایزة ابو الهیجاالسیدة 

  وناشط شبابي باحث في مركز مسارات  رازي النابلسيالسید 

  نقیب الصحفیین الفلسطینیین  السید ناصر أبو بكر
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  3 ملحق
  

  األولى المركزة النقاش مجموعة في المشاركون التوجیهیة اللجنة أعضاء
  

  السیاسي الفصیل المؤسسة/  االسم  

  الفلسطیني الشعب حزب  زیدان حنین  1

  الدیمقراطیة الجبهة  المصري ماجدة  2

  للمرأة العام التحادفتح/ا  الخلیلي منى  3

  للمرأة العام االتحاد  نزال ریما  4

  م.ت.ف  حصري مرغریت  5

  الفلسطیني/فدا الدیمقراطي االتحاد  البرغوتي سهام  6

  بیرزیت جامعة طلبة اتحاد مجلس  غنیم یزن  7

  الغد/مفتاح قادة  قدح اهللا عبد  8

  مفتاح  الشعیبي لمیس  10

  مفتاح  محاریق حسن  11

  مفتاح  بهر  عبد محمد  12
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  4 ملحق
  

  المركزة النقاش مجموعة في والمشاركات نوالمشارك الشباب
  

  العمل مجال  االسم
  الشبابي شارك منتدى في متطوعة  عابد سعید أحمد فرح

  الشبابي شارك منتدى في متطوعة  كراجة العزیز عبد أصالة
  وحزبیة مجتمعیة ناشطة  النتشة رتیبة

  المفتوحة القدس ةجامع في طالبة  برغوثي میرفت
  شبابي ناشط  برهم یوسف تركي
  المفتوحة القدس جامعة في طالبة  الرنتیسي بیسان
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  5ملحق 
 

 على للشباب والریاضةلمرسوم الرئاسي بتشكیل المجلس األا
  
  

 م2011) لسنة  قرار (
 

 بشأن تشكیل المجلس األعلى للشباب والریاضة بمنظمة التحریر الفلسطینیة
  

  فلسطین رئیس دولة
 

 رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة
 

على  واالطالع على أحكام النظام األساسي لمنظمة التحریر الفلسطینیة، االطالعبعد 
على الصالحیات  وبناًء ) القانون األساسي للمجلس األعلى للشباب والریاضة بـ( م.ت.ف

 :ا ما یليقررن للمصلحة العامة، وتحقیقاً  المخولة لنا،
  

 )1مادة (
 :یشكل المجلس األعلى للشباب والریاضة بمنظمة التحریر الفلسطینیة على النحو اآلتي

  رئیسا      األخ منیب المصري .1 
 للرئیس نائباً                   األخ جبریل الرجوب .2
 عضواً                     األخ حسین الشیخ .3
 عضواً                    األخ حسین األعرج .4
  اً عضو                األخ مصطفى أبو الرب .5
 عضواً                   األخ محمد مصطفى .6
 عضواً                    األخت نجاة أبو بك .7
  عضواً                       األخ سري نسیبة .8
 عضواً                      األخ حسن فرج .9

  اً عضو                 األخ كمال الشرافي .10
 عضواً             األخ حسام خلیل حرب .11
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 عضواً               األخت نجاة األسطل .12
 عضواً              األخ عبد السالم هنیة .13
 عضواً               األخت إلهام محیسن .14
 عضواً                    األخ عزام الشوا .15
 عضواً                األخت عال عوض .16
 عضواً                 األخ خضر ذیاب .17
 عضواً               األخت آمنة جبریل .18
 عضواً               األخ صالح صالح .19
 عضواً           األخ فتحي أبو العردات .20
 عضواً              األخ سمیر الرفاعي .21
 عضواً                األخ حسن شعث .22
 عضواً              عنان األتیرهاألخت  .23
 عضواً             األخت نسرین عمرو .24
  عضواً               األخت هني ثلجیة .25

 
 )2مادة (

یضع المجلس األنظمة واللوائح الالزمة لعمله ویعرضها على رئیس اللجنة التنفیذیة 
 .للمصادقة علیها

 )3مادة ( 
جلس األعلى للشباب والریاضة بـ(م.ت.ف) صادر یلغى أي تشكیل أو أي نظام یتعلق بالم

 .قبل تاریخ صدور هذا القرار
 )4مادة ( 

 .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
 )5مادة ( 

على الجهات المختصة كافة، كل فیما یخصه، تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به اعتبارا من 
 .تاریخ صدوره

 
 م2011|04|16صدر في مدینة رام اهللا بتاریخ: 

 محمود عباس
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 رئیس دولة فلسطین
  رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة
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