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إهداء
أهدي هذا الكتاب لنساء فلسطني اللواتي لم يبخلن يوماً بأنفسهن وأبنائهن وبيوتهن 
لتحرير وطنهن، آمالت بالعيش في وطن حر وكرمي وتأسيس مستقبل أفضل.  كما 
الذي  ذلك  أفضل من  زمناً  يعيشوا  أن  آملة  وبناتي،  البني  أيضاً  الكتاب  هذا  أهدي 

عاشه أجدادهم وآباؤهم.





شـكر

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للزميالت والصديقات املناضالت اللواتي لم يبخلن 
املناضلة  بالذكر  أخص  ممكناً.   الكتاب  هذا  جلعل  وجتربتهن  ومعرفتهن  بوقتهن 
املخضرمة سلوى أبو خضرا، واملناضالت سهام برغوثي، وربيحة دياب، وزهيرة 
كمال، وخولة األزرق، وأمل خريشة، ورميا ترزي، وسامية بامية، وأمل اجلعبة، 
البكري، وليلي خالد، وسميرة صالح، ووديعة خرطبيل، وأميرة هارون،  وحنان 
وميسون الرمحي واملناضلة العزيزة مها نصار، وكل من ساهمت بوقتها في هذه 
الدراسة.  كذلك أشكر األخوة مروان البرغوثي )الذي خاطر بحريته إلجناز املقابلة(، 
وحسن خريشة، وأحمد عطاونة، على وقتهم وعطائهم لهذا الكتاب.  وأخيراً، أشكر 
معهد دراسات املرأة، وبخاصة مديرته أيلني كتاب، وعضواته بني جونسون، ورميا 
حمامي، وليزا تراكي، على كل أشكال الدعم؛ سواء املالي، أم اإلداري، أم املعنوي، 
الذي قدمنه لي إلجناز أطروحة الدكتوراه التي ولدت هذا الكتاب.  كما أشكر الصديقة 
شكري  أوجه  كما  املستمر.   وتشجيعها  ودعمها  مشاعرها  لدفء  العامري  سعاد 
والصديقات  األصدقاء  من  العديد  من  واملفيدة  الطويلة  النقاش  لساعات  وعرفاني 
مولينو،  وماكسني  كانديوتي،  ودنيز  مسعد،  جوزيف  بالذكر  وأخص  واألساتذة، 
وسليم متاري، وشيلال روبوثام.  كما أشكر آن ماري جوتز لدعمها وإصرارها على 
ضرورة نشر هذا الكتاب.  كما أشكر أفراد عائلتي عبد اجلواد صالح، ونزيهة عبد 
اجلواد، وناصر عبد اجلواد، وبشار عبد اجلواد، وكاًل من زالينا بيساييف، وراجية 
أثناء فترة  التي قدماها لي وألوالدي  النفسي والرعاية  الدعم  أبو صوي، على كل 
عملي على هذا البحث.  أخيراً مزيد من الشكر والعرفان لزوجي صالح عبد اجلواد 
الذي لفت نظري مبكراً ألهمية اإلطار التاريخي ألي ظاهرة تدرس، وكذلك لصبره 
الدراسة، حبي وشكري وعرفاني  الغياب إلجناز هذه  واحتماله أشهراً طويلة من 
فلوال تشجيعهم ودعمهم ومكاملاتهم  وابني ماهر،  لبناتي سيرين وياسمني  أيضاً 
أجنزت  ملا  عصيبة،  فترات  في  للروح  مهماً  غذاء  لي  قدمت  التي  الطويلة  الهاتفية 
هذه الدراسة.  في النهاية، كل نقص ورد في التحليل واالستخالص في هذا العمل 

أحتمل مسؤوليته وحدي.





مقدمة

هذا الكتاب صيغة ملخصة ومنقحة لفصليـن من أطروحة الدكتوراه التي قدمتـُها 
"النساء على تقاطع  إلى كلية العلوم الشرقية واإلفريقية في جامعة لندن بعنوان 
الطرق: حركة النساء الفلسطينيات بني القومية والعلمانية واالجتاه اإلسالمي".1  
ومن دواعي سروري أّن أوَل ما يـُنشُر من أطروحتي باللغة العربية يتم عن طريق 
مواطن؛ املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية، موجهاً إلى جمهور يتألف في 
قريب  مجتمع  ومن  النضال،  على درب  ورفاقي  وأصدقائي  زمالئي  من  واحد  آن 

مني وشعٍب له آماٌل وتطلعات عظيمة باحلرية واالستقالل.

كان املوضوُع األصلي لبحثي استكشاَف ما ينطوي عليه إنشاُء السلطة الفلسطينية 
من أثر على احلركات النسائية/النسوية الفلسطينية من منظور "النوع االجتماعي"، 
وتقصي ما يطرأ على تكوين هذه احلركات من تغيرات ملالءمة عهد جديد محوره 
"بناء الدولة".  وقد نظرت إلى موضوع بحثي كتحٍد جديد من حيث أنه سيعمل على 
القائم في دولة ولـِدت بعد سنوات طويلة من االستعمار، ولكنها  التناقض  كشف 
ال ميكن أن تــُعطى ُمسمى "دولة ما بعد االستعمار"، حيث أن االستعماَر ما زال 
ماثاًل بشكل مفضوح في جميع نواحي احلياة الفلسطينية.  ولقد استثارتني بشكل 
املتعلقة  القضايا  مع  التعامل  في  هذه  الدولة  شبه  ستتوالها  التي  الوسائل  خاص 
جميعها  العوامل  هذه  ستؤثر  وكيف  للتنمية،  وتخطيطها  مواردها  على  بالسيطرة 
على عالقات الرجال والنساء وعلى احلركات النسائية/النسوية.  كان لدّي كذلك 
يَِِّئَت لتعبئة مكوناتها  ُهُ فضول لتقصي العالقات الصعبة بني حركة حترير وطني 
على درب نضال طويل وبيروقراطية جديدة لدولة حتتاج أنواعاً جديدة من البـُنيات 
واملكونات واخلطابات.  ولم تكن دراسة احلركات النسائية الفلسطينية أقل استثارة 
للتحدي.  إنها حركات نسائية تواجه مهمتني رئيستني في آن: االستمرار في الكفاح 



من  للضغط  ذاته  الوقت  في  تسعى  حني  في  الدولة،  بناء  في  واملساهمة  الوطني، 
أجل حقوق املرأة.  وكما احلركات النسائية على الصعيد العاملي، جوبهت احلركات 
إلى  إضافة  والتحرير،  التعبئة  مداره  "قدمي"  عمل  ببرنامج  الفلسطينية  النسائية 
برامج عمل جديدة معنية بتمكني النساء وحتقيق املساواة لهن.  يصعب في األحوال 
الطبيعية اجلمع بني هذين البرنامجني، ولكن الصعوبة تزداد في وضع استثنائي 
وجودهما  على  ينصبُّ  وللمجتمع،  للدولة  تهديداً  اإلسرائيلي  االحتالل  فيه  يشكل 

املادي باألساس.

يصدم  بشكل  الوضع  لهذا  القصوى  اخلطورة  تبدت   ،2002 العام  من  آذار  في 
الشوارع  في  االحتشاد  إمكانية  النسائيات  القائدات  حترت  عندما  وذلك  املرء، 
ولكنه  بسيطاً،  اجلواب  كان  مدننا.   الحتالل  املتقدمة  اإلسرائيلية  الدبابات  إليقاف 
داٌل جداً: لقد تبني "أننا لسن منظمات ملواجهة اجتياح كهذا ".  كان من الواضح أن 
العديد من  النساء، وكذلك  إمكانية تعبئة  انتقص من  للدولة قد  املفترض  البناء  عهَد 
احلركات االجتماعية األخرى.  لكّن العهَد حتول من البناء إلى فترة تالشي "الدولة" 
واالنتقاص من إمكانيات املجتمع.  كانت البنى الناشئة "للدولة" تفتقر إلى االستعداد 
اجليد للمساعدة في تنظيم مقاومة الشعب واحلركات النسائية.  وقد اتضح لي أنني 
رمبا كنت أتابع في حلظة عابرة، مشروعاً يتالشى إذ يتجاوزه التاريخ.  كانت كُل 
إحراَز مركز  أتتبعها بني مجموعات نسائية متنوعة حتاول  التي  املختلفة  النزاعات 
وجود  على  تعتمد  اجلديدة،  النسائية  واخلطابات  االهتمامات  وتوضيح  لنفسها، 

جهاز للدولة ميكن توجيه مطالبها أو احتجاجاتها أو معارضتها إليه.

إن التدميَر املادَي ملعظم األبنية الرسمية، مبا في ذلك مقر رئيس الدولة، إضافة إلى 
املتاحة  والفرص  املجاالت  إلى  تركيزي  حتويل  على  أرغمني  واملوارد،  املؤسسات 
بينما يسعني  املدني من أجل االستمرار في مقاومة االحتالل،  املجتمع  للنساء في 

إلى حتقيق نظام أكثر عدالة بني اجلنسني.

يوفر  أنه  حني  وفي  مسيَّس.   غير  كمجال  برز  جديداً  فلسطينياً  مدنياً  مجتمعاً  إن 
منبراً لبحث إرساء الدميقراطية وحقوق اإلنسان وحقوق املرأة، فإنه، فعلياً، خسر 
مجموعات  وباألخص  املجموعات،  مختلف  وجتنيد  تنظيم  على  السابقة  مقدرته 
املتمثلة في منو  املوازية  العملية  إلى مقاومة االحتالل.  وأنا أصف  الهادفة  النساء 
قوة اإلسالميني الذين أخذوا على عاتقهم اآلن مسؤولية النضال الوطني على الرغم 
من النظر إليهم على أنهم غير دميقراطيني، وأنهم أصوليون وال يشكلون جزءاً من 

املجتمع املدني "احلقيقي".
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إن التحوَل في دور قطاع املنظمات غير احلكومية في عهد السلطة الوطنية خلـّف 
على  ضغطاً  التغير  وأنشأ  النسائي.   للنشاط  املختلفة  األشكال  على  عميقة  آثاراً 
احلركات النسائية لنقل برامج عملها من اجلمع بني الكفاح الوطني وحترير املرأة 
املنظمات  من  العديد  حتويل  ومت  املرأة.   بحقوق  للمطالبة  الدولة  استهداف  إلى 
النسائية اجلماهيرية الناجحة إلى منظمات غير حكومية، أو أنها غدت حتت النفوذ 

املتزايد ملمارسات املنظمات غير احلكومية.

قواعَد  ذات  منظمات  من  التحوَل  أن  هو  الكتاب  هذا  في  الرئيسة  طروحاتي  أحد 
من  االنتقاص  إلى  املطاف  نهاية  في  أدى  حكومية،  غير  منظمات  إلى  جماهيرية 
مقدرتها بحيث أنه أضعف إمكانية التجنيد لدى املنظمات النسائية العلمانية، وأفرغ 
نشاطها من الطابع السياسي.  وأنوي هنا تقدمي منظور نقدي إلى التوجه املتنامي 
أنها  العلمانية غير احلكومية على  النسائية  املنظمات  الشرق األوسط لتصوير  في 
 Moghadam)، 1997:) دعاة املجتمع املدني"، الدميقراطيون "العصريون" )مقدم"
25؛ قنديل (Kandil)، 1995(، وذلك من خالل إضفاء إشكالية على االستخدام غير 
الدقيق الذي يخلط بني مصطلحي "منظمة غير حكومية" و"حركة اجتماعية" في 
الوضع الفلسطيني على وجه اخلصوص، وفي الشرق األوسط بشكل عام )قنديل، 
 Bargouthi)،) برغوثي  2002؛  بيضون،  1996؛  بشارة،  1997؛  مقدم،  1995؛ 
(Chatty and Rabo)، 1997؛ شلبي، 2001(.  وينظر كثير  1994؛ شطي ورابو 
على  كدليل  األوسط  الشرق  في  احلكومية  غير  املنظمات  تكاثر  إلى  الباحثني  من 
املفارقة مضاد لسيطرة اخلطاب  قبيل  باحلركة، ومن  نابض  وجود مجتمع مدني 
اإلسالمي )نورتون (Norton)، 1993، و1995؛ إبراهيم، 1993، و1995؛ السيد 
(Al-Sayyid)، 1993؛ مقدم، 1997(.  غير أنه ال ينجز إال القليل للتحقق من مدى 
فاعلية تكاثر املنظمات غير احلكومية وتقييم أثرها على متكني احلركات االجتماعية 
املختلفة التي تدعي املنظمات غير احلكومية متثيلها، وعلى قدرتها لتوفير بديل عن 
احلركات اإلسالمية قابل للحياة.  كما لم تقم محاوالت للتحقق من مدى جناح تلك 
هي  قليلة  بحقوقها.   للمطالبة  وجتنيدها  مختلفة  مجموعات  تنظيم  في  املنظمات 
الدراسات حول الشرق األوسط التي تركز على: كيف تؤثر املنظمات غير احلكومية 
أم  نقابات،  أكانت  سواء  االجتماعية؛  التنظيمات  من  أخرى  أشكال  مع  وتتفاعل 
أحزاباً سياسية، أم حركات اجتماعية تشمل الطالب أو النساء أو العمال؟ )حنفي 

.)Hanafi and Tabar)، 2002)وطبر

للمجتمع  الداعيات  "العصريات"  العلمانيات  صورة  بني  أوازي  أن  أنوي  كذلك 
املدني وصورة املرأة اإلسالمية التي تنظر إليها الكثيرات من الناشطات العامالت 
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معادية  "متخلفة"  "تقليدية"  متحركة"  "خيمة  أنها  على  النسائي  احلقل  في 
حلقوق املرأة وحرياتها.2  بينما تـُصَور هذه املوازاة في اخلطاب اإلسالمي كتنازع 
بني املرأة اإلسالمية "املعطاءة" لشعبها الواقع حتت االحتالل، والناشطة النسائية 
العلمانية "اآلخذة" التي تتقدم بطلبات لشعبها بينما تتجاهل محنته.  وأنا أقول إن 
هذه التصورات الرمزية من كال الطرفني، متنع وتعيق التعرف على إمكانيات اللقاء 
على أرضية مشتركة محتملة بني املجموعات النسائية املختلفة أو الوصول إليها.  إذ 
ال تساعد هذه التصورات على فهم القوة النامية للناشطات اإلسالميات في املجتمع 
املدني، أو التعرف على كيفية للتعامل معها، في الشرق األوسط بشكل عام، وفي 

فلسطني بشكل أخص.

الوطني  اخلالص  حزب  في  اإلسالميات  للناشطات  تتم  دراسة  أول  خالل  من 
وبخاصة  السياسية(،  "حماس"  حركة  مكونات  من  لفترة  كان  )وهو  اإلسالمي 
اليومية  الرجل واملرأة، واملمارسات  بالعالقة بني  املتعلقة  االجتماعية  أيديولوجيته 
للحزب وللنشاط النسائي، سأحترى اإلشكاالت بني اإلسالم والعلمانية والنشاط 
معاٍد  وبالتالي  جوهره،  في  للعلمانية  معاٍد  أنه  على  اإلسالم  إلى  )يـُنظر  النسائي 
 Lewis)،) لويس  (Bill and Springborg)، 1990؛  وسبرنغبورغ  )بل  للمعاصرة( 
وقد    .)Crone)، 1980) كرون  (Kedouri)، 1992؛  خضوري  و1988؛   ،1964
أنها  على  تـُفهم  التي  للعلمانية  تهديد  أنه  على  اإلسالم  كثيرون  باحثون  صور 
(Al-Azmeh) 1996؛ روي  انفصام كلي ملجال السياسة عن مجال الدين )العظمة 
أتفق مع نظرة أسد في عدم فصل  (Tibi)، 1987(.  وإنني  (Roy)، 1999؛ طيبي 
املشروع  فيها  التي يسود  التاريخية  الظروف  بتفحص  باألحرى  والقيام  املجالني، 

.)Asad)، 2003: 189) السياسي العلماني أو النظرة اإلسالمية لألمور )أسد

مع  اإلسالم  توافق  على مدى  النسائي  والنشاط  اإلسالم  النقاشات حول  تركزت 
حقوق املرأة.  وقد اقترح البعض أن احلركات اإلسالمية قد تؤدي إلى متكني املرأة 
في أحوال محددة )وايت (White)، 2002؛ هيري (Haeri)، 1993؛ مير- حسيني 
(Najmabadi)، 1998؛  (Mir-Husseini)، 1996، 2003؛ مقدم، 1988؛ جنمبادي 
 Afkhami)،) ؛ أفخميAfshar)، 1994) أ؛ أفشار Hoodfar)، 1995، 1995) هودفار
1994؛ غوشك وبالغي (Gocek and Balaghi)، 1994(.  كانت الشريعة اإلسالمية 
أرضية للنزاع بني الناشطات اإلسالميات والعلمانيات، ليس في فلسطني فحسب، 
بل في الشرق األوسط بشكل عام.  وتسعى اإلسالميات إلى احملافظة على الشريعة 
أساس  على  كلها  القوانني  إرساء  من  يرغبنه  ما  حتقيق  نحو  كخطوة  اإلسالمية 
تريد  حني  في  املستقبل،  في  إسالمية  دولة  إلقامة  مسعاهن  ضمن  الشريعة  هذه 
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الفردية،  احلقوق  إلى  مستندة  بها  علمانية  قوانني  استبدال  العلمانيات  الناشطات 
ويكون نبراسها مبدأ املساواة الكلية.  وتبدو األعمال األخيرة للناشطات في احلقل 
(Karam)، 1998؛ مير- حسيني، 1996، 2003، 1999؛ بدران،  النسائي )كرم 
التوافق  اإلسالميني وطرح مقولة  التسوية مع  على  أكثَر حرصاً   )1995 ،1994
بني النشاط النسائي واإلسالم من خالل مرونة النص الديني واالجتهاد )التحري 
تأويل  مرونة  إلى  يستند  الذي  املوقف،  هذا  الدينية(.   للنصوص  املستقل  الفكري 
النص، يتناقض مع املوقف الذي يركز على دراسة التجربة املعيشية الفعلية للنساء 
وايت  (Hale)، 1994؛  )هيل  الوطنية  العلمانية  حتت  أو  اإلسالمي،  احلكم  حتت 

.)Kandiyoti)، 1991، 1996) ؛ كنديوتيWhite)، 2002)

على  اإلمبريقية  الدراسة  من  استنتاجات  من  إليه  توصلُت  ما  إلى  استناداً  أقول، 
املرأة،  وحقوق  االجتماعي"  "النوع  وعالقات  أدوار  إن  "حماس"،  نساء  بعض 
ليست أموراً جامدة في احلركات اإلسالمية، ولكنها واقعياً في مرحلة تطور ضمن 
املرأة، في  إن تفصيل حقوق  املتغيرة.   النسائية وهويتها  مضمون فعالية احلركة 
تلك احلركات، يعتمد على الكثير من العوامل الداخلية واخلارجية.  وتشمل العوامل 
تراتبية  ضمن  النساء  موقع  نفسها،  اإلسالمية  احلركة  ديناميكيات  الداخلية: 
احلركة ومقدرتهن على إنشاء برنامج عمل مستقل.  أما العوامل اخلارجية، فتتعلق 
أساساً باإلطار العلماني الذي يعملن فيه، والذي يشمل خطابات احلركات النسائية 
احلركة  في  النقاش  على  قوياً  نفوذاً  متارس  أنها  أرى  التي  وفعاليتها  العلمانية 
املرأة  بقضية  االهتمام  "موقف  شكَل  إن  وأقول  املرأة.   حقوق  حول  اإلسالمية 
ووضعها" الذي يطوره اإلسالميون يتصل مبدى االشتباك الفكري والتفاعل مع 
اإلطار العلماني العام الذي يعملن من خالله.  كان من الصعوبة مبكان، مبا توفَر 
املرأة"  بقضية  االهتمام  "مواقف  من  شكل  أي  تصنيُف  وإحصاءات،  حقائق  من 
للعمل اإلسالمي إال بعد القيام أواًل بفحص ما تقدمه من ردود على املبادئ العلمانية 
الساعية نحو املعاصرة.  وعلى هذا، فإن فكرة وجود منطق داخلي ثابت ال يتغير 
للحركات اإلسالمية )أو اإلسالم(، ال تثبت أمام البحث، ولكن ميكُن تصوُرها بشكل 
أفضل كموقف "رد فعل" يقوم على درجة من التأثر والتجاذب واحلوار مع عقائد 

وأطر فكرية أخرى منافسة.

غير أن ما يحفز محاولتي إليجاد مشكالت في تصور بعض التجمعات النسائية 
لدى  وبخاصة  لـ"حماس"،  و"اجلامدة"  الثابتة  واملمارسات  املعتقدات  حول 
حول  النقاش  هو  النسائية،  بالشؤون  املهتمة  احلكومية  غير  املنظمات  قطاع 
أبحث هنا عن أرضية مشتركة  إني  املقترحة للشريعة اإلسالمية.   اإلصالحات 
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وستورك  )بينني  التشابكي"  "احلوار-  لروحية  وتشجيع  وقبول  أفضل  لفهم 
النسائية.   والفعاليات  احلركات  مختلف  بني   )Beinin and Stork)، 1997: 22)
وميكن للتوجه نحو "احلوار- التشابكي" أن يساعَد النساء على مزيد من العناية 
باحليثيات التاريخية احملددة، إضافة إلى لفت االنتباه لدقائق الفروق والتماثالت 
طرح  على  يساعد  قد  فإنه  كذلك،  وضمنها.   املعاصرة  اإلسالمية  احلركات  بني 
تطلعات للتغيير االجتماعي بطرق أكثر قابلية للتطبيق، تأخذ بعني االعتبار عوامل 
قبل  من  سواء  واالقتصاد؛  واحلضارة  والسياسة  واملجتمع  بالتاريخ  متصلة 

مجموعات إسالمية أم علمانية.
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الفصــل األول

شعٌب اقُتِلعت جذوُره، وانتماٌء قومٌي ال دولة له:
احلركة النسوية الفلسطينية





الفصــل األول

شعٌب اقُتِلعت جذوُره، وانتماٌء قومٌي ال دولة له:
احلركة النسوية الفلسطينية

مقدمة

الفلسطينية  النسوية  للحركة  العام  التاريخي  اإلطار  حتديد  إلى  الفصل  هذا  يهدف 
التاريخ السياسي للنضال الوطني في فلسطني.  كان على النساء أن  في مضمون 
أّن تكـّون الوطنية الفلسطينية متركز  يوجدن حيزاً لهن في النضال الوطني، حيث 
النضال والتضحية كاصطالحني  الذكر كمحرر للشعب، وعلى  املقاتل  على صورة 
في اللغة الوطنية.  ومتكنت الفاعلية النسائية من إدخال بعض التغييرات على مخيلة 
)النوع  لعالقات  السائد  الترتيب  تغيير  نقطة  لم تصل  ولكنها  الفلسطينية،  الوطنية 
االجتماعي(.  وكانت احلركة النسوية الفلسطينية، وما زالت، خاضعة لقيادة النخبة 
احلضرية من الطبقة الوسطى.  ومن منطلق تاريخي، نتج عن خطاب "العصري" 
أدته  الذي  املهم  للدور  تهميٌش  النخبة،  هذه  قبل  من  املستخدم  "التقليدي"  مقابل 
األقرب.  وحلظة متكنت هذه  الفترة  النازحات في  النساء  الريفيات، وكذلك  النساء 
احلركة من جتاوز التقسيمات الطبقية واجلهوية )احلضري مقابل الريفي، والحقاً 
النساء وتنظيمهن على نطاق واسع، وأدمجتهن في  النازحون(، جنحت في جتنيد 
النضال الوطني.  وقد استـُخدم فيما بعد من قبل اإلسالميني خطاب مضاد خلطاب 
النخبة.  وهكذا أصبح ملفهوم "النوع  لتلك  القيادي  الدور  أجل تقويض  النخبة من 
االجتماعي" مرونته التي جتلت في صور وأشكال رمزية مختلفة للمشاركة النسائية 

وللنساء أنفسهن في كل مرحلة من العمل الوطني، ولكنها مركزية فيها كلها.



في  حتول  نقطة  على  ر  أشَّ  ،1993 العام  الفلسطينية  السلطة  إنشاء  فإن  وأخيراً، 
الفلسطينية.   النسوية  احلركة  تاريخ  في  كما  الفلسطينية،  الوطنية  احلركة  تاريخ 
عن  الصدقية  حجبتا  قد  األراضي  ومصادرة  املستمرة  اإلسرائيلية  املضايقاِت  إن 
السلطة الفلسطينية، وأعطت اإلسالميني قوة باعتبارهم حملة لواء التحرير الوطني 
"احلقيقي".  وشكلت السلطة الفلسطينية دافعاً لتغييرات رئيسة في كل احلركات 
السياسية.  ومـُنِح النفوذ في احلركة النسوية الفلسطينية إلى نخب نسائية جديدة 
تعمل ضمن املجتمع املدني في املنظمات غير احلكومية، أو من داخل أجهزة السلطة 
غير  وقد  فيموقراط".3    - نسائية  "بيروقراطية  ظهور  إلى  أدى  ما  الفلسطينية، 
النسوية  احلركة  أنه  على  اآلن  تصنيفه  يتوجب  ما  وإستراتيجيات  تكوين  من  هذا 
أو  بالريف  املتصلة  اخللفية  ذات  النسائية  الكوادر  حساب  على  وذلك  العلمانية، 

ون الرئيسيون لهذه الهيمنة. بالنازحني.  إن اإلسالميني هم املتـَحدُّ

إشكالية االنتماءات القومية

قدمت الوطنية الفلسطينية صورة متناقضة للنساء الفلسطينيات وحلركتهن إبان 
وعناصر  املعاصرة"  "دعاة  أنهن  على  للنساء  يـُنظر  كان  ناحية،  فمن  االنتداب.  
أن  النسوية  للحركة  هذا  مكن  وقد  انتظاره،  طال  الذي  املستقل  للشعب  التمدين 
تنمو وتصبح بادية للعيان.  ومن ناحية أخرى، كان يـُنظر للنساء على أنهن رمز 
"أصالة" شعبهن، ورموز األمناط االجتماعية التاريخية.  وقد أعطيت النساُء في 
هذا الدور حيَز "اخلصوصية" احملصور حتت وصاية الذكور من أقربائهن.  وتبعاً 
الوطني )شاطرجي،  التفكير  املتأصل" في  التناقضي  ملا يسميه شاطرجي "املبدأ 
(Chatterjee) 1993: 38(، فإن "احلداثة" تزعم أنها "تـُقِدم" و"تـُطور" الشعَب 

في الوقت ذاته الذي حتافظ فيه على متيزه وتقاليده اخلاصة.

تـشبه هذه الصالُت املضطربة بني النساء وحركاتهن الوطنية جتارَب بلدان أخرى 
من العالم الثالث، حيث قامت النخب الوطنية بدور "احملدِّثني" لشعبهم ونسائهم.  
عبر  الوطنية  احلركات  في  النساء  ألدوار  حتليلها  في  جاياواردينا   الحظت  وكما 
العالم الثالث كله، "إن وضَع النساء في املجتمع كان املقياَس الشعبي "للمدنية"" 
التنقل  وحرية  التعلم  أصبح  لقد    .)Jayawardena)، 1986: 8) )جاياواردينا 
واالقتصار على زوجة واحدة من معالم احلداثة "املتمدنة".  إن القادة البريطانيني 
والعرب والصهيونيني قد أولوا اهتمامهم جميعاً لعملية "حتديث" املرأة كمقياس 
فاليشمان  (Katz) 1996: 93، 2003؛  )كاتز،  فلسطني  في  سلطتهم  لشرعية 

(Fleischmann)، 2003؛ شاطرجي، 1993(.
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أود هنا اقتراح منوذج بديل لتقصي السجالت التاريخية لنضال مختلف املجموعات 
معرض  في  مختلفة  اهتمامات  عن  الوطنية  املشاريع  تعبر  ما  كثيراً  االجتماعية.  
حتقيق استقاللها السياسي عن االستبداد السياسي واالقتصادي حتت االستعمار؛ 
وتختلف املشاريع الوطنية بهذه الصفة من مجموعة إلى أخرى.  وقد كان هذا هو 
القائدة،  الوطنية  النخبة  اهتمامات  كانت  حيث  فلسطني،  على  االنتداب  أثناء  احلال 
األولى  الفئة  الفالحني بطرق عديدة.  وكانت  اهتمامات  رجااًل ونساء، تختلف عن 
تنزع إلى التسوية مع السلطة االستعمارية، في حني كانت الفئة األخرى ترى في 

وجود هذه السلطة دمارها وفناءها.

إن املقوالِت السائدة تعرف الفالحني بشكل عام على أنهم "تقليديون ومتخلفون 
ومحافظون"، وأن "الوالءاِت القبلية والدينية هي ما يحركهم" )بديري، 1979: 
46-47(، وأنهم "على عزلة وجهل وفقر أكبر" من أن يتمكنوا من لعب دور مهم 
تـُصَور  ذاته،  السياق  وفي    .)Lesch)، 1979: 17) )ليش  الوطنية  احلركة  في 
الطبقة  لنساء  اخليري  العمل  وهدف  والفقر  للجهل  كضحايا  الريفياُت  النساُء 
شهيد   – حسيني  1995؛  خرطبيل  (Mogannam)، 1937؛  )ُمغنـَّم  الوسطى 
بالنتيجة،  ونساءهم  الفالحني،  تعتبر  اآلراء  هذه    .)Husseini-Shahid)، 2000)
عاجزين عن املبادرة السياسية أو العمل اجلماعي.  وقد أظهر سويدنبرغ  أنه في 
الوجهاء، فإنهم كانوا ميتلكون تقاليد عريقة  الفالحون خاضعني حلكم  حني كان 
السجل في معارضة هذه السيطرة، كما انعكس في الثورة الكبرى 1939-1936 
 ،)Gramsci) (Swedenburg)، 1988: 170(.  وكما يالحظ غرامشي  )سويدنبرغ 
عملية  هي  باألحرى  وحصرية"؛  "تامة  مطلقاً  تكون  ال  مهيمنة  طبقة  سيطرة  إن 
وعالقة هيمنة تتطلب "جتديدها باستمرار وإعادة إنشائها والدفاع عنها وتعديلها" 

.)113-Williams)، 1977: 112) ويليامز(

هكذا، بداًل من أن أعزو تطوراٍت معينة إلى "التقاليد" أو"اإلسالم"، سوف أسعى 
سلوِك  على  تأثيٌر  معينة  ودينية  حضارية  لتيارات  فيها  كان  التي  الطرق  فهم  إلى 
مجموعاٍت معينٍة في ظروف تاريخية محددة، وكيف ساعدت األوضاع االجتماعية 
وبالتالي  إستراتيجياتها،  تشكيل  على  احلركات  فيها  نشأت  التي  والسياسية 
نتائجها كذلك.  ومن املمكن، من خالل تعيني موقع احلركات التي يبحثها هذا الفصل 
في مضمون واسع، أن تتضح لنا بشكل أكثر رؤية العالقات بني التغيرات ضمن 
)سواء  احلاكمة  والسلطة  واالقتصاد  املجتمع  على  تؤثر  التي  وتلك  املجموعات، 

أكانت استعمارية أم وطنية(.
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الوطنية والفاعلية النسائية حتت االحتالل البريطاني )1918-1948(

)ويشمل ذلك فترة االنتداب البريطاني(

املوجات  خالل  املرأة  وحترير  الوطني  التحرر  بني  العالقة  على  القسم  هذا  يركز 
املتعاقبة للنضال الوطني.  وللكثير من الباحثني في شؤون العمل النسائي رأي في 
فترة  في  أم  البريطاني  االحتالل  أثناء  سواء  الفلسطينية؛  الوطنية  احلركات  تقييم 
أحوالها-  أفضل  أنها عجزت -حتى في  الستينيات، مفاده  أواسط  عودة حيويتها 
عن تفصيل رؤية أو منصة متماسكة بالنسبة للنوع االجتماعي "اجلندر" )صايغ 
(Peteet)، 1991؛ جاد 1991( وأنها، في أسوأ أحوالها،  بـِتيت  (Sayigh)، 1988؛ 
 Parker)) باركر  (Massad)، 1995؛  )مسعد  ومتعصبة  وتقليدية  محافظة  كانت 
الصدد  وأقول في هذا    .)Rubenberg) 2001) بديري  1995؛ روبنبرغ  1999؛ 
إنه في حني عجزت احلركات الفلسطينية املتعاقبة عن وضع تفاصيل متماسكة عن 
النوع االجتماعي "اجلندر"، فإن آراءها املجزأة حصلت كرد فعل للفاعلية النسائية 
التي كانت بدورها -إلى حد بعيد- حصيلة احلركة الوطنية وفرقها املختلفة.  وسوف 
أفحص في هذا الفصل، برنامَج العمل اخلاص بالنوع االجتماعي "اجلندر" لدى 
احلركات الوطنية العلمانية.  وسأفحص في الفصل الثالث أيديولوجية اإلسالميني 
الفلسطينيني الذين كان موقفهم كذلك رد فعل على الفاعلية النسائية، شأنهم في هذا 

شأن احلركات القومية العلمانية.

مت حتليل حلقة الصلة بني اخلطاب الوطني وخطاب النوع االجتماعي "اجلندر" في 
مضامني تاريخية وحضارية مختلفة.  وعلى سبيل املثال، لكنديوتي (Kandiyoti( قول 
إن دمَج النساء في املفهوم العصري عن "القومية" (nationalism( يتبع مساراً مختلفاً 
"متييزاً  تشكل  مثاًل،  للمرأة،  اجلنسية"  "الهوية  حماية  بالرجال.   املتعلق  ذاك  عن 
حاسماً بني الشعب والقسم "اآلخر" منه" )1991 كنديوتي 1991أ: 430(.  واألمر 
املشاريع  في  مركزية  من  املرأة  لدور  يـُعطى  ما  هو  املختلفة  التحليالت  في  املشترك 
خمس   )Anthias, Yuval-Davis) ديفيس  ويوفال-  أنثياس  حتدد  الوطنية-القومية.  
بالعرقية  املتعلقة  الشؤون  في  للمشاركة  خاللها  من  املرأة  توجهت  رئيسة  طرائق 
من  العرقية  اجلماعات  ألفراد  طبيعياٍت  كمنتجاٍت  الدولة؛  ومبمارسات  والوطنية 
في  مركزياٍت  كمساهماٍت  العرقية/القومية؛  املجموعات  حلدود  كمنتجاٍت  الشعب؛ 
اخلطابات  في  كرموز  حلضارتها؛  وناقالٍت  للجماعية  األيديولوجي  التوليد  إعادة 
مرافق  في  وكمشاركاٍت  العرقية/الوطنية؛  اخلالفات  في  املستخدمة  األيديولوجية 

النضال الوطنية والسياسية واالقتصادية والعسكرية )1989: 7(.
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أن  النساء ميكن  أنه ما من فئة واحدة من  أذهاننا بحقيقة  أن نحتفظ في  املهم  من 
واخلطابات  السياسات  محور  بأنها  اإلشكاالت  من  خاٍل  تصور  حولها  يـجري 
املتعلقة بالعرق أو باألمور القومية أو بالدولة.  إن احلركات الوطنية والتحريرية في 
الشرق األوسط نشـَّطت النساء كفاعالت ورموز )بدران، 1995؛ أفخمي وفريدل 
(Afkhami and Friedle) 1997(.  إن النساء يشكلن التصوير الرمزي الفعلي للشعب 
)أنثياس ويوفال-ديفيس، 1989: 10(، في حني أن الفروق بني املجموعات العرقية 

أو الشعوب يكونها السلوك اجلنسي للنساء بشكل مركزي.4

أوكلت احلركة الوطنية الفلسطينية أثناء االنتداب دوراً جديداً إلى نساء النخبة من 
املدن كمرافقاٍت للرجال إلنقاذ الشعب )مغنم، 1937؛ فاليشمان، 2003(.  ولكْن 
جرى حتدي هذا الدور من قبل رجال الفالحني ونسائهم، الذين سعوا لتأكيد قوتهم 
من خالل مشاركتهم في النضال من أجل التحرير الوطني.  أرى أن هذا التحدي لم 
يكن يتعلق مبدي "تقليدية" الفالحني في ذلك الوقت، ولكنه كان باألحرى انعكاساً 
للعداء الطبقي املوجه ضد السيطرة الثقافية للنخب من املدن، مبن في ذلك نساؤهم؛ 
كان أسلوباً لتأكيد التمكن اجلديد املكتسب للهوية الفالحية عبر عملهم اجلماعي في 
الثورة الكبرى.  كانت اإلستراتيجية الرئيسة للنخبة الوطنية )رجااًل ونساء( مساءلة 
"محدثني  باعتبارهم  خلطابهم  ونسبة  بهم،  اخلاص  القيم  لنهج  وفقاً  املستعمرين 
كبير  حد  إلى  مت  وقد    .)1993 )شاطرجي،  باحلرية  وعداً  يحملون  متمدنني"   -
جتاهل اللجوء إلى سبيل إقناع االنتداب البريطاني بشرعية األماني الفلسطينية، في 
حني كان الفالحون وقراهم يزدادون إمعاناً في الفقر.  إن املقاومة العنيفة واألكثر 
إحلاحاً لم تكن إستراتيجية طورها أو خطط لها أفراد النخبة من املدن، حيث أنهم لم 
يكونوا من سيتحمل الوطأة العظمى من االضطهاد البريطاني.  إن الشكل اجلماعي 

للمقاومة منح الفالحني قوة أكبر كفئة متميزة عن النخبة من املدن.

كان السياق التقليدي للفاعلية النسائية أكثر مساملة، شأنه في هذا شأن النخبة من 
الثائرين  الفالحني  الذي كان جلهم من  الفلسطيني  الشعب  بقية  أغلبية  الذكور، من 
السياق، كما حصل  البريطانيني والصهيونيني.  وقد بدأت نساء فلسطني هذا  ضد 
1995؛  )بدران،  احلضرية  املراكز  في  خيرية  منظمات  بتأسيس  أخرى،  بلدان  في 
وقد    .)Joseph)، 1997) جوزف  1997؛  ورابو  شطي  (Baron)، 1994؛  بارون 
خرجت القائدات النسائيات من عائالت برجوازية وغنية، وكذلك من قريبات موظفي 
وكن    .)57  :1995 )خرطبيل،  وحيفا  ويافا  القدس  مثل  مدن  في  العامة  اخلدمة 
)الطيباوي  التبشيري  التعليم  ظهور  بسبب  متكنهن  حققن  مسيحيات  الغالبية  في 
 Muslih)،) مصلح  1937؛  مغنم،  2000؛  -شهيد  حسيني  (Al-Tibawi)، 1956؛ 
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1988(، وركزن على تعليم البنات ومساعدة الفقراء واملرضى )خرطبيل، 1995؛ 
جمـّال (Jammal)، 1985(.  انطالقاً من هذه األصول اخليرية، مت تكوين احلركات 
النسائية الفلسطينية إلى حد بعيد نتيجة تدهور احلالة السياسية تبعاً للسياسات 
االستعمارية البريطانية ووحشية االنتداب البريطاني في قمع الثورات الفلسطينية، 
الوطنية  احلركة  وتعزيز  الصهيوني،  للمشروع  الفلسطينية  املقاومة  وقيام 
الفلسطينية في العشرينيات والثالثينيات.  هذه األحداث دفعت النساء إلى محاولة 

تخطي احلدود الدينية.5

تسبب االضطراب الشعبي السائد بتوسيع املنظمات النسائية لنطاق برامجها وتطوير 
منظماتها.  وكان تأسيس االحتاد النسائي العربي العام 1930 خطوة مهمة في جتميع 
وطنية  نسائية  منظمة  أو  وطني  تآلف  إيجاد  في  فشل  أنه  غير  النسائية.   الفاعليات 
بإمكان  كان  وال   ،)2003 فاليشمان،  1991؛  بتيت،  1990؛  جاد،  1937؛  )مغنم، 
التآلف املهلهل للمنظمات النسائية اخليرية أن يعمل كقوة موحـِدة على الصعيد الوطني.  
وكما هو وضع املنظمات النسائية والنسوية غير احلكومية في الوقت احلالي، كان لكل 
جمعية نسائية خيرية أهداٌف ونظام داخلي خالف ما لدى غيرها.  وكانت هذه املنظمات 
التي  الرجال  لوفود  أو دعماً  مع وضع سياسي متدهور،  تلتقي جتاوباً  املركزية  غير 
كانت تتفاوض مع احلكومة البريطانية )مغنم، 1937؛ خرطبيل، 1995(.  وكان العمل 
األزمات  أوقات  سياسياً  طابعاً  يتخذ  اخليرية  املعونات  تقدمي  في  املتمثل  االجتماعي 
توزيَع  النساء  من  يطلبون   )1939-1936( الكبرى  الثورة  أثناء  الثوار  كان  عندما 
الفاعلياِت  القرى احملاَصرة )خرطبيل، 1995: 76(.  لكن هذه  الطعام واألدوية على 
النسائية لم تؤسس االحتاد النسائي العربي حتى العام 1944، وذلك كمحاولة وليدة، 

وإن كانت متأخرة، لتوحيد صفوفهن على املستوى الوطني.

كانت املقدرة على قيادة أو رئاسة منظمة نسائية تتقرر بشكل كبير بحسب اخللفية 
1995؛  خرطبيل،  1937؛  )مغنم،  الغربية  للثقافة  تعرضها  ومدى  للمرأة  الطبقية 
احلضريات  من  الوطنية  والنخبة  الفالحات  بني  تفصل  وكانت    6.)1980 زعيتر، 
ثغرة ثقافية واسعة،7 نتجت بشكل رئيس بسبب االفتقار إلى التعليم العام للنساء 
للنساء استخدام الصحافة أو املواد املطبوعة  في الوقت نفسه الذي لم يكن متاحاً 
)مغنم، 1937(، أو التحرك بحرية في احليز العام.  ولم تكن الفالحات تعانني من 

.)Tucker)، 1993) القيود نفسها )تاكر

 Schlesinger)،) )شليزنغر  القومية  للهوية  باستمرار  املتطور  الثقافيَّ  البناَء  إن 
الثورة  خالل  النخبة  نساء  ضد  السلبية  الردة  تفسير  في  يساعد   ،)1987: 261
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الكبرى )1936-1939(.  وهكذا يستطيع املرء أن يرى اللجوء إلى "التقاليِدِ" الذي 
متثل هنا في فرض احلجاب بشكل رئيس على النساء احلضريات،8 ليس من قبيل 
"التقليدية"، ولكن باألحرى كاختراع فالحي "جديد" لتعزيز قوة الفالحني، ليس 
أقله من حيث أنهم لم يفرضوا األمر نفسه على نسائهم هم.9  إبان هذه األزمة، تخلى 
الزعماء الوطنيون الذكور عن نساء النخبة وطلبوا منهن ارتداء مالبس متواضعة 
مثل أخواتهن املجاهدات في القرى )سويدنبرغ، 1995: 181(.  وقد أدى هذا إلى 
"القضايا  في  جهودهن  على  للتركيز  العام  احليز  من  النسائية  النخبة  انسحاب 
االجتماعية والتنموية" بداًل من املظاهرات واالستنكار ضد احلكومة )فاليشمان، 
2003: 178(.  وميكن كذلك أن يـُعزى هذا االنحدار في الفاعلية السياسية للنساء 
إلى حقيقة أن النخب احلضرية وعائالتها هربت من االضطراب العام خالل الثورة 
ادعاءات  وتعثرت    .)123  ،117  ،113  ،68  :2000 )حسيني-شهيد  الكبرى 
املعاصرة لدى النخبة الوطنية من الذكور عندما جابهها عنف املقاومة لدى الفالحني 
املتمردين، فترك ذلك نساءهم في مركز متقلقل.  ورداً على ادعاء الفالحني أن نساء 
احلياة  الوطنيون صفة سياسية على معنى  الرجال  النخبة "أقل أصالة"، أضفى 
املنزلية للسيدات فرفعوها إلى ذرًى جديدة وأسبغوا عليها صبغة األهمية الوطنية 

)فاليشمان، 2003: 10؛ شاطرجي، 1990: 240-238، 248(.

الفلسطينيات حول كيفية اجلمع بني النضال الوطني والنضال  النساء  إن معضلة 
النسوي هي أحد معالم احلركة النسائية منذ وجودها حتى اآلن.  ولكالم خرطبيل 
في مؤمتر النساء العربيات في القاهرة10 العام 1944 11 أهمية في توضيح الفرق 
بني نضال النساء الالتي ما زلن يكافحن من أجل االعتراف بشعبهن ووجودهن، 
)خرطبيل،  آمـِنني  ودولة  شعب  كنف  في  يعشن  اللواتي  األخريات  النساء  وبني 
والنساء  الرجال  يرغم  فلسطني  في  السياسي  الوضع  تدهور  كان    .)91  :1995
النسائيني  والتنظيم  الفاعلية  إلى  حاجتهم  الرجال  وأدرك  مسارهم.   تغيير  على 
بشكل عام، ما أعادهن إلى احليز العام هذه املرة بدعم وحمايٍة من احلركة الوطنية 

التي يقودها الرجال.

لم تولد احلركة النسائية حتت االنتداب البريطاني نتيجة رغبة نسوية في التعبير 
احلركة  داخل  النساء  جتربة  نتيجة  باألحرى  ولكن  ذاتها،  بحد  النساء  حقوق  عن 
الوطنية.  كان كالمهن حاذقاً وغير مباشر، حيث لم تكن هنالك سلطة ميكن توجيه 
الطبقات  توحد  سبب  وكان  التهديد.   حتت  نفسه  والشعب  خاصة  إليها  املطالب 
احلركة  مرت  وقد  باخلطر.   املشترك  الشعور  هو  الفالحني  املقاتلني  مع  الوسطى 
الدرس املكلف خالل كل مراحلها املختلفة.  بكالم آخر،  الفلسطينية بهذا  النسائية 
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كانت هنالك مراحل متعاقبة من املصاحلة في أوقات األزمات بني الشرائح الوسطى 
املهنية واجلماهير الشعبية، وكان هنالك تباعد وانفصال لبرامج العمل في الفترات 
التي بدا فيها احتمال وجود عملية متاسك في الدولة.  إن باإلمكان تتبَع هذا النمط 
بعد  الفلسطينية  والنسوية  النسائية  احلركة  بها  مرت  التي  املراحل  مختلف  خالل 

نكبة العام 1948.

من "االنتماء الفلسطيني" إلى "العصبية الفلسطينية"

الفلسطينية  الوطنية  الفلسطينيني على أن ظهور احلركة  يتفق معظم املؤرخني 
في الستينيات أشـر على ظهور الشكل املعاصر للوطنية الفلسطينية )بديري، 
1995، 1998؛ صايغ، 1987؛ خالدي (Khalidi)، 1997، من بني آخرين(.  على 
سبيل املثال، يقول صايغ، "إن جتربة النكبة أدت إلى انتماء فلسطيني واضح، 
إن    .)666  :1987 )صايغ،  فلسطينية"  عصبية  إلى  بالضرورة  ليس  ولكن 
ظهور منظمة التحرير الفلسطينية، والتحول التدريجي في معتقداتها، وبناءها 
للمؤسسات هو ما سينمي هذه العصبية الفلسطينية )صايغ، 1979؛ كيمرلنغ 
الوجود  إلى  برزت  لقد    .)Kimmerling and Migdal)، 1993: 220) ومغدال 
الفعال  اخللق  ونتيجة  اخلسارة  صدمة  ثنايا  من  للفلسطينيني  جديدة  صورة 
للهوية  أساسياً  جوهرياً  مكوناً  اآلن  الكفاح  وأصبح  "فتح".   قبل  من  للهوية 
الوطنية الفلسطينية )شولتز (Schulz)، 1999: 37-38(.  ولم تكن "الثورة" 
مبدأي  أصبحتا  بل  فحسب،  سياسيتني  إستراتيجيتني  املسلح"  و"الكفاح 
اإلستراتيجيتني  وشكال  الفلسطينية  للعصبية  االنتماء  لهوية  حاسم  تعريف 
الرئيستني للخطاب الفلسطيني )صايغ، 1987: 26( إلى جانب تشكيل ثقافة 

عسكرية ثورية.

إذا كان الكفاح هو جوهر الهوية الفلسطينية اجلديدة، فإنه كان متشابكاً مع فكرة 
أن فلسطني هي "أرض احلنني والنفي" )بـِتيت، 1998(.  وكان هذا أمراً حاسماً 
الشتات.   فلسطينيي  لدى  العودة  ورغبة  باألرض  العاطفية  الصالت  تكوين  في 
األرض  الفعلي في  كان "الصمود"  األراضي احملتلة،  للفلسطينيني في  وبالنسبة 

هو جوهر الهوية الفلسطينية.

مها كان الشكل الذي اتخذته الوطنية الفلسطينية، فقد بقي التأكيد على التضحية 
"كعطاء" ثابتاً.  وكان هذا ضد مجرى املطالبة بحقوق املرأة، إذ نـُِظر إليه كمطالبة 
في الوقت الذي كانت فيه معاناة املنفيني في الشتات، ومن هم حتت االحتالل في 
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حياة  وبخاصة  الفلسطينية،  احلياة  أوجه  كل  في  الدمار  تعيث  احملتلة،  األراضي 
الفقراء والنازحني.  كذلك فإن ما جعل مطالبة النساء بحقوقهن أمراً صعباً في فترة 
منظمة التحرير الفلسطينية، أو عندما أنشئت السلطة الفلسطينية العام 1993، هو 
االفتقار إلى موقف واضح حول عالقات النوع االجتماعي "اجلندر"، وما يتعلق 

بذلك من أيديولوجيات في البناء املعاصر للوطنية الفلسطينية.

النوع االجتماعي "اجلندر" والوطنية في فترة "الثورة" )1974-1982(

لم تكن منظمة التحرير الفلسطينية منذ نشأتها معنية كثيراً بقضايا النوع االجتماعي 
"اجلندر"، أو ما يتصل بها من عالقات )بـِتيت، 1991: 205(.  وكان هذا االفتقار 
التحرير  منظمة  أصدرتها  التي  النصوص  من  الكثير  في  واضحاً  الرؤيا  إلى 
الفلسطينية وأجهزتها املختلفة، مثاًل امليثاق "التقدمي" الذي مت تعديله بعد سيطرة 
بـتيت،  استنتجت    .1969 العام  الفلسطينية  التحرير  منظمة  في  املقاومة  عناصر 
بعد تفحصها لالجتاهني األيديولوجيـني والسياسيني الرئيسني في منظمة التحرير 
اللينينية  املاركسية  فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  وهما  لبنان،  في  الفلسطينية 
املرأة،  مسألة  حول  نظرية  فوارق  "تظهران  أنهما  الوطني،  التوجه  ذات  و"فتح" 
يبدو معها أن اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني قد طورت حتلياًل أكثر متاسكاً يدرك 
البعد األخالقي للمسألة، واحلاجة إلى إثارة الوعي.  غير أن املنظمتني تصران على 
االندماج التام للحركة النسائية في النضال الوطني.  وال تعطي أيٌّ منهما مساحة 
منظمات  في  أجلها  من  والنضال  ولتنظيمها  اخلاصة  أولوياتهن  لتحديد  للنساء 
مستقلة" )املصدر نفسه: 164(.  وتتضمن استنتاجات بـِتيت أن املنظمات النسائية 
املستقلة ستكون أكثر "نسوية" وحترراً من سيطرة الرجال.  وإنني أتساءل حول 
هذا االستنتاج حيث أنني أقول خالل هذه األطروحة بكاملها إن املنظماِت النسائية 
املستقلة ليست ضماناٍت بشكل آلي لبرنامج عمل يتعلق مبوضوع النوع االجتماعي 
"اجلندر"، يكون جوهره االهتمامات واالحتياجات "احلقيقية" للنساء.  وفي حني 
أنه ال ميكن حتدي حقيقة أن احلركة الوطنية الفلسطينية لم متلك رؤية أو أيديولوجية 
اجتماعية مفصلة جيداً حول التغيير االجتماعي، فإن األحزاب املاركسية تبنت رؤية 
أكثر دقة حول موضوع النوع االجتماعي "اجلندر"، وكانت أكثر انفتاحاً للفاعلية 

النسائية وجتاوباً مع احتياجاتها، كما سيتم تفصيله الحقاً.

تقوم  كي  النساء  حركة  على  كبيراً  عبئاً  يضع  جيداً  مفصل  التزام  توفر  عدم  إن 
االجتماعي  النوع  بقضايا  يتعلق  فيما  النساء  اهتمامات  وصياغة  بتفصيل  هي 
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"اجلندر"، نسبة إلى مراكزهن االجتماعية املختلفة.  لقد اعتبرت سياسة "فتح" 
باستمرار أن أشكال الكفاح خالف التحرير الوطني ذات طبيعة ثانوية، منكرة بهذا 
العالقة الوثيقة بني النظام املدني واملجتمع )بتيت، 1991: 161(.  وقد رأى منير 
شعبهن  قضية  عن  أنفسهن  يفصلن  لم  "النساء  أن  "فتح"،  قياديي  أحد  شفيق، 
خالل مختلف مراحل النضال الوطني" )شفيق (Shafiq( ذكر في الغنيمي، 1981: 
201(.  ويستخدم شفيق حتلياًل ماركسياً طبقياً دقيقاً لينزع الشرعية عن الطليعة 
حساب  على  النساء  حترير  إلى  تسعى  التي   )215 نفسه:  )املصدر  )النسوية( 
غربي  نخبوياً،  موقفاً  يسميه  ما  وهو  املرأة،  ملساواة  األولوية  منح  عبر  اجلماهير 
التكيف، صادراً عن الطبقة الوسطى من النساء اللواتي يؤخرن بهذه األفعال تعبئة 
النساء من أجل االلتحاق باجلماهير في الثورة.  وفي حني يرى شفيق أن دور املرأة 
أساسي في "حرب الشعب"، ويحتج على من يسعون إلى إعفاء النساء من عناء 
أن  يطرح  ذلك  من  الرغم  على  فإنه   ،)206 نفسه:  )املصدر  النضال  في  املشاركة 
لعالقات  املهيمنة  األدوار  في  تنعكس  التي  "التقاليد"  يتحّدين  ال  أن  يجب  النساء 
النوع االجتماعي "اجلندر"، وبخاصة فيما يتعلق بعنايتهن بعائالتهن وأوالدهن 
أن  "فتح"،  في  آخر  قيادي  وهو  حبش،  صخر  أكد  وقد    .)224 نفسه:  )املصدر 
هنالك مصدَر اضطهاد مشترك بني الرجال والنساء، ولكن قيم السلفية12 )الغنيمي، 
بهذا تراتبية عالقات  النساء، منكراً  الرئيس الضطهاد  1981: 126( هي املصدر 

النوع االجتماعي "اجلندر" في احلركة الوطنية.

الرؤية  الفلسطينية  للمرأة  العام  واالحتاد  و"فتح"  "صامد"  في  النساء  حتدت 
املذكورة أعاله )اقتباس عن مي صايغ لدى الغنيمي: 125(.  إن كثيراً من القادة، 
نساء ورجااًل، أقروا بأن اضطهاد النساء لن يوجد له حل من خالل مشاركة أكبر 
في الثورة أو من خالل توفير الفرص االقتصادية، وأكدوا بسبب ذلك على احلاجة 
كوادر في  الوعي وتشكيل  مستوى  التعبئة ورفع  إلى  النساء-  لقضايا  -بالنسبة 
مختلف املنظمات وفي املجتمع الفلسطيني.  كذلك طلبوا إدراج قضايا النساء ضمن 
أنظمتهم وتعليماتهم الداخلية.  وقد استهدف طلبهم إحداَث تغيير في معالم املواطنة 
الفلسطينية عبر استصالح امليثاق الفلسطيني ليقرر بوضوح مبدأ املساواة ودعم 
النساء واألمومة بصفتهما "دوراً اجتماعياً".  كذلك طلبوا تفعيل دور احتاد املرأة 
أساس  على  النساء  من  أكبر  عدداً  وليضم  صحيح،  بشكل  مصاحلهن  ميثل  حتى 
متثيل أكثر دميقراطية )املصدر نفسه: 127(.  وقد شجع اجلو العام النقَد ولفـََت 
منظمة  في  القرار  اتخاذ  مراكز  مختلف  في  النساء  لتمثيل  االفتقار  إلى  االنتباه 

التحرير الفلسطينية، وفي املنظمات التي تتشكل منها )العمد، 1981: 11(.
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النساء  بدأت  املقاومة،  مهام  مختلف  في  النساء  من  الناشطات  باشتراك  أنه،  غير 
االجتماعي  النوع  نظام  حول  واضح  موقف  سبيل  في  القيادة  على  بالضغط 
التي  والنقاشات  الفعاليات  من  سلسلة  إلى  الضغط  هذا  أدى  وقد  "اجلندر".  
علي، 1975؛  )أبو  "الثورة"  النساء في  دور  واألبحاث حول  الكتب  غذتها بعض 
الكتابات على  العمد، 1981(.  وقد أكدت معظم  اخلليلي، 1977؛ شفيق، 1977؛ 
النظر عن عدد ما ذكر أيضاً  النساء بغض  أكبر من  إجناز "الثورة" بإشراك عدد 

من نواقص.

النساء في  "مالحظات على وضع  العمد في دراسة مهمة عنوانها  استعانت سلوى 
 1981 العام  متت  التي  العمل  وورش  النقاشات  من  بالعديد  الفلسطينية"  الثورة 
النساء  آالف  اللتحاق  املجال  أفسحت  الثورة  أن  العمد  رأت  النساء.   وضع  حول 
أم  اقتصادية  أكانت  سواء  املؤسسات؛  أنواع  كل  في  والعمل  االجتماعية،  بالفاعلية 
11(.  وهي  ثقافية أم إعالمية أم طبية أم عسكرية مرتبطة بالثورة )العمد، 1981: 
تقر أن "الثورة" قد أدخلت تغييراٍت اجتماعية كثيرة على حياة النساء، وشجعت على 
حتقيق قسط أكبر من االستقالل االقتصادي واالعتماد على الذات، وبخاصة بالنسبة 
للنساء اللواتي تربطهن قرابة بشهداء أو سجناء.  غير أنها رأت كذلك أن "الثورة" 

تعاملت مع هذه التغييرات االجتماعية من خالل "االرجتال" و"رد الفعل".

رئيسة االحتاد، مي صايغ، أكدت في أحد هذه النقاشات أن "املرأة ما زالت في الثورة، 
لوضع  تطويراً  وليس  للتنظيم،  دعائية  مادة  العسكري،  للعمل  ممارستها  في  وحتى 
للتنظيمات  احتياطياً  رصيداً  أيضاً  زالت  وما  احلقيقي،  دورهن  وإعطاءهن  النساء 
الغنيمي،  لدى  صايغ  مي  عن  )اقتباس  الرجل"  الستغالل  حيوياً  ومجااًل  املختلفة 
املاركسيات  بالنساء  متأثرة  كانت  التي  االحتاد  رئيسة  ومضت    .)125  :1981
الرجال  قبل  من  "ارتهانهن  هي  النساء  الضطهاد  أشكال  ثالثة  لتفصيل  الثورة  في 

واملجتمع واالحتالل" )اقتباس عن عصام عبد الهادي لدى الغنيمي، 1981: 123(.

مع ازدياد ضغط النساء، أثار اقتراح لسن قانون أحوال شخصية �قانون العائلة� 
جديد يقوم على مبدأ املساواة، جداًل ساخناً، ولم يتسنَّ لتوصياتهن النجاح، ثم أجَل 
طلُب قانون أحوال شخصية "علماني" بعد العام 1982 عندما غزت إسرائيل لبنان، 
فشتـتـت منظمة التحرير الفلسطينية مع كوادرها النسائية ومؤسساتها.  ولم تتم 
إثارة هذه الدعوة ثانية إلى أن استقرت منظمة التحرير الفلسطينية في املناطق احملتلة 
في أعقاب اتفاقية أوسلو العام 1993.  ويطرح الفصل الثاني نقاشاً كاماًل للمضمون 

اجلديد الذي سيتم من خالله إعادة فتح مسألة قانون األحوال الشخصية.
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التحرير  منظمة  في  اللينينية  املاركسية  للمنظمات  "التقدمية"  األيديولوجية  إن 
الدميقراطية  واجلبهة  فلسطني،  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  )وباألخص  الفلسطينية 
لم  ولكنها  النساء،  لضغط  تقباًل  أكثر  جعلتها  والشيوعيني(13  فلسطني،  لتحرير 
ولكن  مضطهدات،  النساء  املرأة:  قضية  من  الكالسيكي  املاركسي  موقفها  تغير 
من  الطبقي  والتحرر  االستعمار،  سطوة  من  الوطني  التحرر  حتقيق  أواًل  يجب 
النساء على لعب دور ناشط مساٍو  الرأسمالي.  كلهم شجعوا  سطوة االستغالل 
النوع  بنظام  االصطدام  اجلميع  تفادى  لقد  الوطني.   الكفاح  في  الرجال  ألدوار 
خالل  من  مباشر  غير  بشكل  تغييره  على  وعملوا  املهيمن،  "اجلندر"  االجتماعي 
التدخالت الفردية للعديد من القياديني، من ذكور وإناث، إليجاد حلول لألمور التي 
تتعلق بالعالقات بني "أزواج تقدميني" أو عائالتهم )ليلى، مقابلة(.  واملاركسيون، 
حترر  بني  بشدة  ميزوا  ما  كثيراً  الذكور،  من  اليساريني  القوميني  العرب  كمعظم 
املرأة في املجال العام، وحتررها اجلسدي/اجلنسي، حيث النظر إلى هذا األخير 
على أنه سطحي وفردي )حصو (Hasso)، 1997: 114(.  وتؤكد العمد هذا الرأي 
املقاتلني  إن  بقولها  الثورية  والكوادر  املقاتلني  بني  اخلاصة  جتربتها  إلى  استناداً 
ولكنهم  اجلنسي،  التحرر  في  بحصره  املرأة  حترر  اختصار  إلى  مييلون  الذكور 
بالزواج  األمر  تعلق  عند  اجلنس  أساس  على  املهام  لتقسيم  والئهم  على  يبقون 

)العمد، 1981: 13(.

املنظمات  هذه  إحدى  في  النساء  نفوذ  لفهم  محاولتها  سياق  في  حصو  أن  غير 
التمدين  نحو  ذاتياً  الواعي  الدفع  ذات  "األيديولوجية  أن  أظهرت  املاركسية، 
والتحديث لدى رجال اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني ونسائها، ولـّدت منفذاًً 
اجلبهة  نساء  من  كفؤة  كوادر  وأن  والنسوي؛  الوطني  اخلطاب  في  النساء  لتأثير 
الدميقراطية لتحرير فلسطني امللتزمات عن أصالة بكل من الوطنية والنسوية، قمن 
إعادة حتديد سياسات  الزمن على  املنفذ، وساعدن خالل فترة من  باستغالل هذا 
املشروعني الوطني والنسوي" )حصو، 1997: 116(.  لقد ضاق هذا احليز في 
اخلطاب وانتـُقصت اإلجنازات التي كان بإمكان احلركات النسوية حتقيقها بسبب 
احلركة  في  وفاعليتهن  النساء  نفوذ  وتدني  العلماني،  اليسار  أيديولوجية  تراجع 
الوطنية.  وكان ذلك في الفترة بعد العام 1993 عندما بدأت قوة اإلسالميني تنمو، 

وبدأ فيها انكفاء قوة القوى الوطنية والعلمانية.
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الفاعلية السياسية حتت االحتالل اإلسرائيلي: 1967

على الرغم من أن االحتالل اإلسرائيلي وضع الضفة الغربية وقطاع غزة معاً حتت 
وباملجريات  بالتاريخ  يتعلق  فيما  بينهما  شاسعة  فروقاً  هنالك  فإن  واحدة،  إدارة 

.)Tamari)، 1990: 27) السياسية واالقتصادية واالجتماعية )متاري

إسرائيل، كما األردن، منعت أَي شكل من التعبئة الوطنية بني الفلسطينيني في املناطق 
احملتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد هزمية األردن ومصر وسوريا في حرب 
العام 1967 )ماعوز (Ma'oz)، 1984: 63(.  وقد أتى رد الفعل على سياساتهما من 
الهيئة اإلسالمية )دقاق (Dakkak)، 1983: 70( في الوقت نفسه الذي تشكلت فيه 
جلنة التوجيه الوطني.14   في القدس قيادة سياسية قومية شبه سرية حتت اسم 
من  وقضاة  دينية  شخصيات  من  األولى  وتكونت  بانسجام،  اللجنتان  عملت  وقد 
األردني  الشيوعي  احلزب  في  ناشطني  من  الثانية  وتكونت  الشرعية،  احملكمة 
وحركة القوميني العرب )وكلتاهما محظورتان من قبل النظام األردني قبل احلرب 

ومالحقتان من قبل اإلسرائيليني بعدها( )دقاق، 1983؛ ماعوز، 1984(.

ضمت  التي  الفلسطينية  الوطنية  اجلبهة  باسم  عرف  ما   1973 العام  في  تشكلت 
احلزب الشيوعي األردني، واجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، وفتح، ورئيسة 
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية ممثلة عن اجلمعيات النسائية في املناطق احملتلة.  
وجنحت اجلبهة في تعبئة مجموعات كثيرة، وبخاصة من الشباب والنساء، وفي 
تطبيق نهج من الوطنية الفلسطينية في مواجهة املعارضة اإلسرائيلية واألردنية.  
وكانت االنتخابات البلدية العام 1976 امتحاناً حاسماً لها إلظهار نفوذها، وشكلت 
نقطة حتول في تاريخ احلركة الوطنية الفلسطينية في املناطق احملتلة كما في الشتات 
تهميشاً  االنتخابات  تكون  أن  اإلسرائيليون  قصد  حني  وفي    .)1984 )ماعوز، 
القيادة  من  األصغر  باجليل  أتت  نتائجها  فإن  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  لقيادة 
الفلسطينية احمللية إلى الواجهة، مثبتة بذلك مقدرة منظمة التحرير الفلسطينية على 
متثيل الشعب الفلسطيني.  غير أنه لم يكن باإلمكان حتقيق جناح كهذا لوال توسيع 
اآلالف من  أهـّـلت عشراِت  األولى،  للمرة  أنها،  كبير، بحيث  الناخبني بشكل  دائرة 
مدن  في  البلديات  ورؤساء  البلدية  املجالس  النتخاب  للتصويت  والنساء  الشبان 
ثقافة "تقدمية" جديدة  الغربية )عبد اجلواد، ورقة غير منشورة(.  بدأت  الضفة 
بني  جديد  متييز  وقام  والنساء.15   الشباب  من  رئيسة  مبشاركة  جذورها  ترسي 
القيادة "التقليدية"، "الرجعية" والقيادة "التقدمية"، "اليسارية"، "الوطنية"، 
ما ساعد الشاباِت من النساء على حتديد أين وكيف ميكن لهن أن ينشطن سياسياً.
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-مقابل  السياسي  النضال  دعمت  الفلسطينية  الوطنية  اجلبهة  أن  من  الرغم  على 
احلل العسكري- فإن احلكومة اإلسرائيلية استمرت في اعتبار هذه املنظمة تهديداً 
لها، فردت باعتقال أو إبعاد ناشطني منها )حصو، 1997: 65(.  وقد عملت منظمة 
أن  منها  خشية  احمللية  العلمانية  القيادات  مكانة  زعزعة  على  الفلسطينية  التحرير 
تصبح هذه القيادات بدياًل لها، وبخاصة في قطاع غزة، وأدى هذا بشكل غير مباشر 
إلى متكني اإلسالميني كما سيظهر فيما بعد )دقاق، 1983: 79-81(.  في العام 
1977، تولى حزب الليكود اليميني السلطة احلكومية في إسرائيل، واتبع سياسة 
كانت  كما  الفلسطينيني  احتواء  سياسة  بداًل من  إسرائيل  في  الغربية  الضفة  دمج 
عليه سياسة حزب العمل.  وتبنى حزب الليكود، وبخاصة بعد أواسط الثمانينيات، 
واملؤسسات  التجمعات  ملختلف  الوطنية  النشاطات  لكبت  مختلفة  إدارية  إجراءاٍت 
الفلسطينية، ولالنتقاص من سلطة رؤساء البلديات بحصرها في الشؤون البلدية 
متصاعدة  حملة  في  متثل  أكبر  خطٌر  الفلسطينيني  قمَع  رافق  وقد  غيرها.   دون 
لالستيطان اإلسرائيلي.  وعلى الرغم من أن النشاطات العلنية للفلسطينيني عـُرقـِلت 
الوطني،  بالتضامن  الشعور  تقوية  إلى  أدى  إلسرائيل  العداَء  فإن  طويلة،  فترة 
االنتفاضة األولى العام 1987 )ماعوز، 1984: 164، 170-176؛  وبالتالي إلى 
هالل، 1998: 44-45؛ ساندلر وفريش (Sandler and Frisch)، 1982: 66-67؛ 

تراكي (Taraki)، 1990؛ الشعيبي، 1986(.

فترة نفوذ النساء: أشكال جديدة للتعبئة: 1978-1993

إن جتارَب اجلبهة الوطنية الفلسطينية وجلنة التوجيه الوطني أظهرت أهمية اجلهود 
التي كانت  األطر اجلماهيرية  العديد من  إثر ذلك  انتشر  لتنظيم اجلماهير.   العامة 
لها عالقات بفئات مختلفة في منظمة التحرير الفلسطينية؛ فسعت كل منها لتقوية 
العمل  العمال وملنظمات  الفئوية الحتادات  التقسيمات  مناصريها، وجتلى ذلك في 
التطوعية وللمنظمات النسائية والنسوية.  وفي حني ميكن القول إن تنظيماً واحداً 
املجندين  أعداد  زيادة  في  متثلت  فائدة  التقسيمات  لهذه  كانت  أنه  غير  يكفي،  كان 
من الناس عبر التوجه إلى املتحزبني لكل املجموعات السياسية.  كذلك كان أصعَب 
بكثير تدميُر هذه املنظمات اجلديدة التي كانت لها في كل منطقة بنية أكثر انتشاراً 

من املنظمات األحادية التنظيم سابقاً.

لهذه األسباب، وعلى خلفية مقاومة وطنية مكثفة العام 1976، كان ليوم املرأة العاملي 
في 8 آذار 1978 أهمية خاصة.  عقدت بعض الناشطات اجتماعاً جنم عنه والدة 
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جلنة العمل النسائي التي تكونت بشكل غالب من ذلك اجليل من النساء اللواتي كن 
يعملن في املنظمات السياسية، وبخاصة األحزاب اليسارية كاجلبهة الدميقراطية 
لتحرير فلسطني، واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، واحلزب الشيوعي، و"فتح"، 
إضافة إلى بعض النساء املستقالت.  وقد حاولت هؤالء النساء دون تواٍن االنضمام 
إلى بنية االحتاد العام للمرأة الفلسطينية الذي كانت تترأسه في ذلك الوقت سميحة 
خليل، وهي من الشخصيات الوطنية العريقة، لكنها حجبت ذلك عنهن خوفاً من أن 
القوية16  اخليرية  على اجلمعية  العسكرية خطراً  للمقاومة  املؤيدة  تشكل خلفيتهن 

"إنعاش األسرة" املستخدمة واجهة لالحتاد.

النساء   " "كلَّ ميثل  الذي  االحتاد  مظلة  خارج  اجلديدة  اللجنة  والدة  خلقت 
حتى  باقياً  يزال  ال  واإلستراتيجيات  والرؤية  القيادة  حول  صراعاً  الفلسطينيات 
النسائي  العمل  جلنة  ضمت  لقد  الفلسطينية.   للمرأة  العام  االحتاد  في  اليوم  هذا 
كادر النساء اللواتي برزن من مختلف مخيمات العمل التطوعي التي تكاثر عددها 
ماركسية  تكييفات  لها  وكانت   ،1976 العام  البلدية  االنتخابات  بعد  وبخاصة 
واهتمامات نسوية في العمل السياسي.  وعلى الرغم من أن جلنة العمل النسائي 
صراعاً  فإن  السياسية،  االنتماءات  اعتبار  دون  ناشطة  كوادر  من  أصاًل  تكونت 
حزبياً ظهر مع الوقت في صفوفها، وأنتج عدداً متتابعاً من املنظمات النسوية ذات 

القواعد الشعبية )جاد، 1990: 131( )انظر امللحق أ(.

نفسها  النسائي  العمل  جلنة  من  برز  الذي  للتنظيم  موجز  وصف  اتخاذ  يصح 
جلان  احتاد  كان  الفترة.   هذه  في  األخرى  النسائية  للتنظيمات  كذلك  كنموذج 
وحتى  السبعينيات  أواخر  منذ  قوياً  جماهيرياً  نسائياً  تنظيماً  النسائي  العمل17 
للنساء  حقوق  على  احلصوَل  االحتاد  هذا  برنامُج  وتضمن  التسعينيات.   أوائل 
مساوية حلقوق الرجال في "املجال العام" – الرواتب، وفرص العمل، والتعلم، 
بصفته  االحتاد،  اعتنق  وقد    .)220  :1997 )حصو،  السياسية  واملشاركة 
الثالثي:  الترابط  من  ينبع  النساء  اضطهاد  بأن  االفتراض  ماركسية،  مجموعة 
االجتماعي  النوع  مصالح  حتقيق  ميكن  وهكذا،  واجلنسي.   والطبقي  القومي 
"اجلندر" اإلستراتيجية )مولينو (Molyneux)، 1985( من خالل تنظيم النساء 
وتعبئتهن في الكفاح الوطني، وتكون الوسيلة العمَل بأقصى قدر لديهن لتلبية 
توفير  أن  رئي  وقد  العاملة.   الطبقة  ولنساء  األفقر  للنساء  العملية  االحتياجات 
الصحية  بالعناية  يتعلق  فيما  املباشرة  النسائية  االحتياجات  لتلبية  اخلدمات 
من  االجتماعي  حتررهن  يضمن  ما  هو  والعمل،  االجتماعية  واملساعدة  والتعلم 
قيود االعتماد على الرجال )احتاد حلان املرأة العاملة 1985: 7؛ احتاد جلان العمل 
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النسائي الفلسطيني، 1988(.  أما بالنسبة لالضطهاد اجلنسي، فإن الناشطات 
التعامل معه بحذر وبشكل غير  به، ولكْن كان عليهن  كّن على وعي  النساء  من 

مباشر ضمن دائرة أعضاء التنظيم وأنصار احلزب السياسي.

جنح احتاد جلان العمل النسائي أيضاً في جتنيد الكثيرات من املثقفات واألكادمييات 
والنساء املهنيات. كذلك كان أحَد أول التنظيمات النسائية التي تأثرت بتدفق التمويل 
األجنبي وإدخال العناصر املهنية خالل االنتفاضة األولى.  وفي النهاية، كان االحتاد 
ضحية حتول برنامج املانحني بعد اتفاقية أوسلو العام 1993 إلى "مشاريع" تدعم 
"املشاريع  أي  النزاعات"؛  و"حل  الصالح  واحلكم  الفلسطيني  املدني"  "املجتمع 
املشتركة" بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.  كذلك كان االحتاد أوَل تنظيم نسائي 
يتأثر باالنشقاق في قاعدة دعمه املؤسسية، اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني.  
نساء  نحو  يتوجه  االحتاد  أخذ  القاعدة،  هذه  اضمحالل  من  التقليل  أجل  ومن 

مستقالت ومهتمات بالشؤون النسوية من خارج االنتماء السياسي احلزبي.

التركيز  خالل  من  النساء  مبساعدة  التزاَمه  االحتاد  جناح  مكونات  أهم  أحُد  كان 
)التي  العملية  باحتياجاتهن  يعرف  أصبح  ما  على  أو  احملددة،  احتياجاتهن  على 
كثيراً ما اشتملت على وسائل لتوليد الدخل وتوفير العناية أثناء النهار وخدمات ما 
قبل املدرسة(.  ولم تستند هذه املهمة إلى "إشباع االحتياجات الناشئة عن وضع 
النساء ضمن التقسيم اجلنسي للعمل" )مولينو، 2001: 153( قدر استنادها إلى 
إشباع االحتياجات العملية كحلقة وصل ملتابعة "االهتمامات اإلستراتيجية" األكبر 
بالتحرير الوطني، وكذلك لتحويل العالقات االجتماعية من أجل تأمني إعادة حتديد 
وضع أكثر دميومة للنساء ضمن نظام النوع االجتماعي "اجلندر" وفي املجتمع 

بشكل عام )سهام، أمل، زهيرة، مقابالت(.

من  للنساء  العملية  واالحتياجات  اإلستراتيجية  االهتمامات  بني  الترابط  انعكس 
خالل تكوين مشاريع مختلفة لالحتاد.  وكانت مشاريعه املدرة للدخل تختلف عن 
مشاريع التنظيمات النسائية اخليرية، من حيث أنه كان لديها التزام مسبق بآليات 
مشاريع  أهداف  تكن  لم  هذا،  إلى  إضافة  املجموعة.   خالل  من  يتخذ  قرار  اتخاذ 
االجتماعي  والعمل  للنساء  الوصول  ولكن  اخليري"  "العمل  أو  الربحية  االحتاد 
تريدها  توفير خدمات  إلى  التنظيم  تعبئتهن وتنظيمهن.  سعى  والسياسي بهدف 
النساء، قسٍط من االستقالل االقتصادي من خالل العمل املأجور، وحيز اجتماعي 
مسّيس تشارك فيه نساء أخريات.  باإلضافة إلى ذلك، فقد أراد االحتاد زيادة الدعم 
الذي أوجده، اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني.  وكان  اجلماهيري له وحلزبه 
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والفتيات، كذلك معرفة االحتاد  للنساء  للدخل  إيجاد مشاريع منتجة  ما حفز على 
آمنة تكون  لبنية عمل  العاملة يتطلب توفيَره  الطبقة  القرى ونساء  أن جتنيَد نساء 
املدنية )حصو، 1997: 223؛ سهام، مقابلة(.   العائالت واملجموعات  مقبولة لدى 
ازداد الطلب على هذه املشاريع املنتجة للدخل خالل االنتفاضة األولى، ومع تدهور 

احلالة االقتصادية العامة أصبحت النساء أكثر انخراطاً في مشاريع االحتاد.

التنظيم قد أسس شبكة واسعة من رياض  الثمانينيات حتى كان  ما حل منتصف 
إلى  لتقدمي اخلدمة  النازحني،  القرى ومخيمات  األطفال واحلضانات، معظمها في 
االحتاد  كان   1987 العام  وبحلول  اسمية.   بتكلفة  أو  مجاناً  املختلفة  املجموعات 
يوظف أكثر من ثمانية وأربعني معلمة وخمس مديرات يخدمون 1504 من األطفال 
حصو،  لدى  ورد  كما   ،15 أ:   1987 الفلسطيني،  النسائي  العمل  جلان  )احتاد 
اجتماعية  مسؤولية  هي  بالطفل  العناية  أن  االحتاد  فلسفة  كانت    .)224  :1997
وليست مجرد مسؤولية فردية.  ووجدت قائدات االحتاد أن مثل هذه العناية هي 
أيضاً شرط مسبق ضروري لتجنيد النساء: "أجابت العضوات عندما سألناهن عن 
ماهية مشاكلهن: األوالد، إذا أردنا أن نكون فاعالت سواء بالعمل أم باالنخراط في 
اللجان، فإننا نحتاج رياضاً ودور حضانة ألطفالنا" )اللبدي، 1993 كما ورد لدى 

حصو، 1997: 224(.

أن  النسائي  العمل  جلان  احتاد  في  للنساء  الواسعة  دراستها  من  حصو  تستنتج 
وعي  النساء  معظم  لدى  كان  وأنه  قوي،  نسوي  مضمون  على  تشتمل  أقوالهن 
نسوي واضح على الرغم من أن هذا لم يترجم بالضرورة إلى فعل نسائي، أي أنه 
النساء لم يعتقدن  لديهن، فإن  الراديكالية جداً  الرغم من توفر بعض األفكار  على 
دائماً أن بإمكانهن إحداَث تغييرات مهمة في حياتهن.  غير أن االحتاد جنح -إلى حد 
بعيد- في بناء هوية جماعية كّن مبوجبها يشرن إلى أنفسهن، ويشار إليهن على 
النوع االجتماعي  أن هوية  اعتبرنا  )أي االحتاد(.  وإذا  النسائي  العمل  بنات  أنهن 
"اجلندر" هي باألحرى "حالة مرنة عارضة تتسم بالنزاع والتضارب والتغيير" 
هوياتهن  جسدن  النساَء  فإن   ،)3-Ong and Peletz)، 1995: 1) وبيلـِتز  )أونغ 
كمجموعة من خالل احتفاالتهن الثقافية والبازارات واملظاهرات والنشرات.  وقد 
الوطني )جاياواردينا، 1986( وبنظام  الكفاح  مت متكينهن من خالل دورهن في 
للنوع االجتماعي "اجلندر"، كانت األحزاب اليسارية العلمانية فيه مسيطرة على 
التنظيمات اجلماهيرية وعلى الثقافة بكل جتسيداتها الفنية والرمزية.  وقد استطعن 
ينشئن  أن  العالقات،  من  واسع  ونسيج  ضخمة  شبكات  خالل  من  متكينهن،  عبر 
روابط مع النساء في املدن والقرى ومخيمات النازحني بواسطة قائداتهن املجربات 
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  .)Tarrow)، 1994) اللواتي حظني باحترام كبير، ومن خالل عملهن اجلماعي )تارو
وقد أكدن أنه ال ميكن حترير الوطن دون حترير املرأة، وأن النساء سوف يعملن 
مساوية  أجوراً  تلقيهن  يجب  وأنه  التحرير،  أجل  من  الرجال  مع  جنب  إلى  جنباً 
لألعمال ذات الطبيعة الواحدة.  هذه هي اآلونة التي كانت فيها نساء التـنـظيم أكثر 

حركة ونفوذاً، فاكتسنب سمعة أنهن قويات أو بلغة التنمية احلديثة "متمكنات".

للنساء.   اليومية  احلياة  التغيير في  هذا  على  التعرف  كتابها من  متكنت حصو في 
أكدت عند بحثها  عاماً،  ثمانية وعشرين  ابنة  اللواتي سألتهن، وهي قروية  إحدى 
في عدد من التحسينات في حياتها على أهمية االنتماء إلى االحتاد، وليس التوظف 
فيه بحد ذاته، فأفادت بأنه ليس من الصحيح القول إن األموَر تغيرت عندما بدأْت 
العمل.  إن األكثَر دقة القوُل إن األموَر بدأت بالتغير، في حياتها، عندما انضمت إلى 
االحتاد.  وإذا أرادت أن تغادر اآلن فإنها ال تعطي �العائلة� أي تقارير وليست ملزمة 
اآلن  السابق، ولكنها  في  البيت مطلقاً  لها بترك  لم يكونوا يسمحون  أن تخبرهم.  
تستطيع أن تخرج للقيام بزيارات أو للمشاركة في رحالت أو للذهاب إلى مكاتب 
االحتاد، أو إلى حيثما تريد أن تذهب.  كانت تتوقع في السابق أن يقول لها أبواها 
"ال" بالنسبة ألي شيء.  وقد سألـَت والدها مؤخراً ما إذا كانت تستطيع السفر إلى 

األردن فقال مجرد "نعم" )املجيبة رقم 47، 1989 لدى حصو، 1997: 244(.

يعمل  كان  إذ  التنظيم،  بنية  إلى  النساء  بني  املتنامي  االحتاد  نفوذ  يـُعزى  أن  ميكُن 
على نسج شبكة من العالقات الشخصية املباشرة مع الناس، هذه الصالت املتعددة 
 Uphoff)،) اجلوانب عادة ما توفر أساساً أفضل من أجل "العمل اجلماعي" )أبهوف
609 :1993 ؛  تارو 1994(.  وفي الوقت ذاته، كان االحتاد يعمل من خالل بنيته 
متعددة املستويات كجسم للتنسيق على املستوى الوطني.  ومتكـّن التنظيم من نسج 
لآلخر"  الواحد  "معرفة  على  مرتكزة  مباشرة  شخصية  عالقات  عبر  الكيان  هذا 
وعلى الثقة املتبادلة.  هذا النوع من العالقة "املستدامة" )تارو، 1994( كان مهماً 

لتشكيل هوية احلركة، وبالتالي العمل اجلماعي.

في حالة االحتاد واجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، شكلت مساهمة النساء 
للنساء  مهمة  متكني  عملية  نسوية،  أجندة  مع  مجتمعة  الوطني،  النضال  في 
ِّرة بذلك شعورهن بذواتهن كفاعالت وكمواطنات لهن هوية نسوية واضحة  مغيـ

)حصو، 1997: 310(.

إلى  أخرى  اجتماعية  هوية  أي  أو  الوطنية  الهوية  تتعرض  سابقاً،  أشرت  وكما 
أكبر  قوة  تكتسب  واملهمشة  املضطهدة  االجتماعية  املجموعاِت  إن  مستمر.   تطور 
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من خالل العمل اجلماعي املنظم وأعمال املقاومة املستمرة.  وفي احلالة التي يقع 
حاجة  هنالك  تكون  خارجي،  تهديد  حتت  مستمر  وبشكل  بأكمله  مجتمع  فيها 
  .)Harris)، 2000) )هاريس  معاً"  "بالتواجد  وللشعور  اجلماعي  للعمل  حيوية 
ارتباطات يسارية، كالصق اجتماعي لهذا الشعور  القومية، مبا لها من  لقد عملت 
"بالتواجد معاً".  وهذا ال يعني القول إن القومية التي تنحو إلى اليسار كانت دائماً 
جوزف،  1991؛  بتييت،  1993؛  صايغ،  1990؛  )جاد،  اجلنسية  للمساواة  مالذاً 
1995(.  غير أن الناشطاِت من النساء كن من خالل عملهن اجلماعي ينحـَتـن حيزاً 
ملعاٍن مختلفة للجنس وألدوار النوع االجتماعي "اجلندر"؛ كن ميألن الشقوق التي 
أوجدنها على أساس يومي، ويوجدن شكاًل لبنية متكينية بديلة في منأى عن العائلة 
وأواصر القرابة، وكن "يفتحن مساحاٍت جديدة للكفاح وإلعادة االتفاق على األطر 
وفي  املجتمع  في   )275  :1988 )كنديوتي،  اجلنسني"  بني  العالقات  حتكم  التي 

احلركة الوطنية.

إن التشرذَم الدائم في احلركة النسوية ال يعكس فروَق برامج عمل املجموعات املختلفة 
في  النساء  من  ممكن  عدد  أكبر  ملساهمة  املشترك  الهدف  إن  باألحرى،  وأهدافها.  
احلركة الوطنية هو ما تطلب املرونة.  وقد أتاح هذا مساهمة نساء من مختلف الطبقات 
االجتماعية )خالفاً لشروط العضوية في املنظمات اخليرية(؛ وبهذا لم تقتصر احلركة 
النسوية على نساء الطبقة الوسطى كما في السابق )تراكي، 1989: 62(.  كان الكفاُح 
الوطني الهدَف األول لكل هذه املنظمات.  غير أن "حترير النساء الفلسطينيات" كان 
التوجه  ذات  املنظمات  التحديد  املنظمات، وعلى وجه  أعمال كل  في جدول  قائماً  بنداً 
اليساري، لذا أطلقت عليها وصف احلركة النسوية وليست النسائية فقط.  كانت القوة 
املرئية للنساء في الشوارع تفتح حيزاً أوسع لفاعليتهن.  وقد وفرت كل املشاريع التي 
مختلف  في  للتجنيد  املرشحات  العضوات  من  دائماً  معيناً  النساء  وأطر  جلان  تبنتها 
األنشطة، سواء في القرى أم مخيمات النازحني أم املدن.  وساعدت العملية نفسها على 
اللواتي كن  النساء  النسائية الحتياجات ومتطلبات  الكوادر  تنمية فهم لدى كثير من 
يعملن معهن.  وفي حني كان عدد النساء املنظمات محدوداً، فإنهن على الرغم من ذلك 
كانت  األكثر محافظة.   املجموعات  أو  كتلة مسيطرة حتدت خطاب اجلمعيات  شكلن 

هذه هي الفترة الذهبية للفاعلية النسائية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الصاعد من  أن اجليل  اعتقاد قوي  اللجان  النساء في هذه  الوقت ساد لدى  في ذلك 
القادة الفلسطينيني ال يستطيع جتاهل دور النساء الفلسطينيات في املقاومة؛ إن النساء 
سوف يحررن عبر تغيير في القوانني وعملية تغيير اجتماعي طويل األمد.  ما زالت 

هذه الوعود غير محققة ويبقى األمل أن تتابَع قيادة فلسطني املستقلة حتقيقـَها.
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احلركات النسوية الفلسطينية واالنتفاضة األولى

منذ بدء االنتفاضة األولى شاركت النساُء من مختلف األعمار والطبقات االجتماعية، 
التي انطلقت في  النازحني، في املظاهرات  الفقيرة ومخيمات  وبخاصة من األحياء 
األشكال  كل  من  عضوياً  جزءاً  النساُء  كانت    .1987 األول/ديسمبر،  كانون   9
ما دخلن في  بالعنف، وكثيراً  أحياناً  أعمالهن  للمقاومة.  واتصفت بعض  الرئيسة 
مواجهات خطيرة مع اجليش اإلسرائيلي )جاد، 1990: 133(.  ومن األمور األكثر 
أهمية أن دور النساء كان حاسماً في إدامة االنتفاضة من خالل الشبكات الداخلية 
بـُنيت  واجلماهير.   لالنتفاضة  املوحـَدة  الوطنية  القيادة  بني  املكثفة  لي(  )التوكيد 
للسجناء  املساندة  لتقدمي  النساء  بها  قامت  التي  التقليدية  الزيارات  على  الشبكات 
ولعائالتهم ولعائالت الشهداء ولكل القطاعات األخرى أو األفراد اآلخرين الذين أثر 
عليهم االضطهاد اإلسرائيلي أثناء االنتفاضة.  وكما النساء الناشطات في منظمة 
املناطق  النساء في  أدتها  التي  املهمة  لبنان، عملت األدوار  الفلسطينية في  التحرير 
احملتلة على متكينهن، فبدأن يناقشن مراكزهن احلزبية.  وبدأت النساء الناشطات 
يأخذن أماكن بعض القيادات السرية من الذكور نتيجة االعتقال الواسع ملعظم هذه 

القيادات )ربيحة، مقابلة(.

الوطنية املوحـَدة لالنتفاضة في تنظيم وجتنيد مئات اآلالف  للقيادة  الهائل  النجاَح  إن 
من الناس في مقاومة شعبية سلمية، جوبه بسياسة قمع إسرائيلية وحشية.  ومتثلت 
بعض الوسائل التي استخدمها اجليش اإلسرائيلي في االعتقاالت الواسعة، واالغتيال، 
كذلك  الطرق.   وقطع  التجول،  ومنع  واجلامعات،  املدارس  وإغالق  البيوت،  ونسف 
شهدت االنتفاضة بروَز اإلسالميني كحركة سياسية تـتنافس بقوة لكسب احليز الذي 
كانت تسيطر عليه حتى اآلن القوى الوطنية العلمانية.  إن التدهوَر االقتصادي وانتشاَر 
الفقر صاحبا االنتفاضة كما كانا سابقاً قد صاحبا الثورة الكبرى في الثالثينيات.  وأدى 
هذا إلى نتائج متناقضة بالنسبة لنظام النوع االجتماعي "اجلندر": توسع في السبل 
السيطرة  الوقت ذاته مسرح ملزيد من  العام، وفي  السياسي  املجال  للنساء في  املتاحة 
اجلنسية.  وكثيراً ما استخدمت السلطة اإلسرائيلية احملافظة االجتماعية، وبخاصة فيما 
استخدام  وكان  الفلسطيني.   الشعب  على  للسيطرة  األنثوية،  اجلنسية  باألمور  يتعلق 
ذلك يتم بأسلوبني: كانت النساء والبنات احملتجزات واملتهمات بنشاطات وطنية يساء 
إليهن جنسياً، أو يهددن بعنف، من ذلك القبيل، وبخاصة أثناء التحقيق؛ وكثيراً ما كان 
احملققون اإلسرائيليون يهددون باستخدام العنف اجلنسي ضد البنات أو األخوات أو 
)احلق،  الذكور  املوقوفني  من  "االعترافات"  أو  املعلومات  النتزاع  كوسيلة  الزوجات 

1990: 208، 511-512 كما ورد لدى حصو، 1997: 175(.
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ترك  إلى  أدى  ما  التنقل،  وتقييد  والفقر  املدارس  إغالق  السياسة  هذه  مع  ترافق 
انتشار  إلى  أدى  كذلك  مبكرة.   سن  في  والتزوج  ملدارسهن  البنات  من  الكثيرات 
ظاهرة التحجب التي دعا إليها اإلسالميون، وكان الكثيرون من الناشطني الشبان 
 Hammami)،) يرون فيها سلوكاً ينم عن التضامن الوطني من قبل النساء )حمامي
1991(.  سيجري بحث االنتفاضة وآثارها املتناقضة بتفصيل أكبر في الفصلني 
الثاني والثالث.  انتهت االنتفاضة بتوقيع اتفاقية أوسلو العام 1993، وفي املرحلة 
مجرد  من  تاريخهم،  في  األولى  للمرة  الفلسطينيون،  انتقل  أعقبتها  التي  اجلديدة 

شعب إلى مواطنني حتكمهم سلطة فلسطينية.
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يشير هذا إلى أثوابهن الطويلة وحجبهن ذات اللون الداكن عادة التي تبدو في صورة خيمة.   2

انظر الفصل األول من أجل تعريف لهذا االصطالح.  ويبدو أنه كان تعبيراً أسترالياً جديداً اخترع    3

املعنيني  الدولة  "موظفي  االسكندينافي  االصطالح  يعادل  وهو  بيروقراطية،  موظفة  عن  للتنويه 
بالشؤون النسائية" (state feminists).  كان االصطالح يشير في األصل إلى نساء يتولني مراكز 
األوسع، من خالل تطوير  املجتمع  النساء في  النهوض مبركز  للعمل على  الدولة  بيروقراطية في 
إستراتيجيات للتغيير تتعلق بالفرص املتكافئة ومناهضة التمييز.  إن إضفاء هذه الصفة املهنية على 
العمل النسائي وإدخالها في الدولة شكال نقاط توتر مهمة ملهتمات بالشؤون النسائية يتماهني مع 
أصابته؛  شائبة  دون  األيديولوجي  التزامهن  اعتبار  من  ومتكّن  شعبية،  قاعدة  ذات  نسائية  حركة 
سيطرة  حتت  زالت  ما  لدولة  عمل  برامج  في  باندماجهن  أم  املهني،  تقدمهن  دعم  بدافع  سواء 
الرجال.  متيز هذه البيروقراطية النساء املمتهنات للخدمة العامة في مراكز ال تتصل مبواقع هذه 
النسائي )ييتمان  العمل  الفئة األولى حتتل مراكز مهنية اكتسبت شرعيتها من  البيروقراطية، ألن 

)Yeatman)، 1990: 65)

يشير كتاب عدة ممن نظروا في أوضاع أقاليم مختلفة إلى الطرق التي يكتسب فيها اللباس والسلوك    4

اجلنسي قيمة رمزية في النضال من أجل الهويتني احلضارية والقومية.  وسواء كن من السيخ أم من 
قبرص )أنثياس ويوفال – ديفيس، 1989( أم من بنغالدش )كبير، 1989( أم من إيران أو األفغان 
)مقدم، 1992(، يتوجب على النساء أن يتصرفن بطرق جنسية مناسبة؛ فإن لم يفعلن ذلك ال يعتبرن 

وال يعتبر أوالدهن جزءاً من املجتمع.
التي تؤسس فيها جمعية نسائية ذات عضوية مختلطة في  األولى  املرة  لم تكن  إن هذه  تقول مغنم    5

يرجع  مبكر  وقت  في  مماثلة  ألغراض  تأسس  عربياً  نسائياً  احتاداً  إن  تقول  وهي  املقدسة.   املدينة 
إلى العام 1919.  وقد فـُوضت زوجة فايز بيك حداد، وهي من املبادرات، إلى تنظيم هذه اجلمعية، 
بأن تنقل إلى امللك فيصل في دمشق العام 1919 تهاني النساء العربيات في القدس على توليه سدة 
العرش، وبأن تطلب مؤازرته في مساعدة اجلمعية )مغنم، 1937: 56(.  لكّن بإمكان املرء أن يضيف 
إلى احلاجة  باألحرى  بل  الديني  التسامح  إلى  يـُعزى ال  أن  املختلطة ميكن  العضوية  التأكيد على  أن 

لتعزيز املصالح الوطنية.
الفقيرة في حيفا، إال مرة واحدة في  القائدة الشعبية في األحياء  القسام،  لم يظهر اسم ميمنة    6

مؤمتر نساء من الشرق الذي عقد العام 1938 حتت رعاية هدى شعراوي.  إن كونها ابنة رجل 
ام� لم يكِف لتمكينها من التقدم في املنظمات النسائية  شهير ومحترم جداً �الشيخ عز الدين القسَّ
دون اخللفية الطبقية املناسبة.  وقد ذكرت خرطبيل في كتابها كيف انتقلت ميمنة من حيفا إلى 
وتكشف  طولكرم.   في  اخليرية  الرابطة  في  كعضوة  اسمها  وذكر  والدها،  وفاة  بعد  طولكرم 
على  منها،  طلنب  الرئاسة  موضوع  على  يختلفن  كن  النساء  من  مجموعة  أن  كيف  خرطبيل 
الرغم من كونها قادمة جديدة إلى املدينة، أن تكون رئيسة رابطة طولكرم النسائية.  وبالطبع 
فإن خرطبيل كانت متلك في ذلك الوقت كل املقومات لتكون رئيسة ملنظمة نسائية، أي خلفية 
طبقة عليا، ومستوى مرتفع من التعلم، وزوج مشهور يعمل طبيباً رئيساً في حكومة االنتداب 

البريطاني )خرطبيل 1995: 71-70(.



يرد في مذكرات سيرين احلسيني ذكُر إجازتها الصيفية في قرية قريبة، "مرت أيام الصيف الطويلة   7

العادات  التعرف على  فأكثر، متبادلة  أكثر  البعض  تتقارب من بعضها  )...( وكانت عائالتنا  بسرعة 
واألعراف.  تعلمنا الطهي القروي، وهم تعلموا أساليب املدينة، وقد أثريـَت حياتـُنا بذلك" )حسيني 
– شهيد، 2003: 32(.  وقد أفاد األعيان من الزيادة الكبيرة في حجم االستيراد، ما غير صيغة حياة 
زواج  وحفالت  مترفة،  واستقباالت  فخمة،  )سيارات  استهالكها  وصيغة  الفلسطينية  العليا  الطبقة 
آنذاك، "اعتدنا  املسيحية  العائالت  أغنى  إحدى  ذلك  والترفيه(.  ووصفت  اللباس  مسرفة، وأسلوب 
السفر إلى لبنان لقضاء الصيف، وكنا ننظم كل أسبوع استقبااًل دورياً لكل من العائالت الرفيعة التي 
النساء في هذه االستقباالت يظهرن أفضل ما لديهن، يرتدين آخر ما راج  تشكل مجموعتنا.  كانت 
من أزياء ويوزعن بطاقات الدعوة على العائالت املدعوة لإلبالغ عن موعد االستقبال التالي ومكانه.  
يبدأ االستقبال مبكراً ظهيرة يوم األحد بتقدمي عصير الفواكه الطازجة والوجبات اخلفيفة واألطعمة 
واملهارة  والنظافة  للتنظيم  بالنسبة  يتنافسن  اللواتي  النساء  صنع  من  وكلها  واحللويات،  والفواكه 
)حسيني  جيدا"  املعروفة  املسلمة  العائالت  وندعو  الفرنسية  نتكلم  كنا  الرفيع.   والتهذيب  واألناقة 

– شهيد، 2003: 32(.
الكوفية  ارتداء  الرجال  جميع  من  فيه  يطلب  بيان  بتوزيع  احملليني  الزعماء  أحد  قام  لزعيتر،  وفقاً    8

الفالحية بداًل من الطربوش.  ولم يكن هذا الشيء نفسه كدعوة النساء احلضريات للتحجب، إذ الدعوة 
الهدف  كانوا  أنهم  حيث  املدن،  في  تواجدهم  عند  الفالحني  حلماية  تكتيكية  كانت  للرجال  بالنسبة 

الرئيس للبوليس البريطاني )زعيتر، 1980: 440(.
ورد في أهزوجة للشاعر والزجال الشعبي نوح إبراهيم ما مفاده: "وأنت أيتها املرأة العربية سيري   9

في خطواتك مع شقيقاتك املجاهدات في القرى.  توقفي عن استخدام التزيني وأقلعي عن الذهاب إلى 
السينما وعن أنواع التسلية األخرى.  انهضي إلى مستوى شقيقاتك اللواتي يحملن جرار املاء على 
 Swedenberg)،) رؤوسهن ويلتحقن باملقاتلني، ينشدن ويهتفن لهم لتسهيل املوت عليهم" )سويدنبرغ
182 :1995(.  وقد انعكست السخرية من النساء املقلـِدات للغربيات واالحتقاُر لهن في أغاني األطفال 
التي كان بعض األوالد الصغار ينشدونها عندما يرون امرأة ترتدي قبعة "أم البرنيطة الرقاصة بدها 

مببة ورصاصة" )صايغ، 1987: 28(.
"املؤمتر  اسم  الفلسطينية  القضية  ملساندة   1938 العام  شعراوي  عقدته  الذي  األول  املؤمتر  أعطي   10

املثقفني  بعض  محاوالت  شعراوي  قاومت  وقد    .)471  :1980 )زعيتر،  الشرقي"  النسائي 
الفلسطينيني تسميته مؤمتر النساء العربيات، حيث أن فكرة العروبة الشاملة لم تكن قد منت بعد �في 

مصر� في ذلك الوقت كما في لبنان وسوريا.
النساء  مطالب  إلى  العربيات،  النساء  احتاد  وتأسيس   ،1944 العام  مؤمتر  عقد  خرطبيل  تعزو   11

الشعب  حقوق  متثيل  صالحية  شعراوي  إلى  ليفوضن  مندوبات  أرسلن  اللواتي  الفلسطينيات 
الفلسطيني والدفاع عنها في كل الساحات الدولية.

تشير السلفـية بشكل عام إلى اإلصالحيني اإلسالميني أوائل القرن العشرين الذين رأسهم محمد عبده   12

في مصر قصد تطهير اإلسالم من ممارسات دينية شعبية معينة كان يرى فيها اإلصالحيون خروجاً 
عن الدين )سويدنبرغ، 1988: 189(؛ ولكن إشارة حبش في املضمون أعاله هي للمعتقدات الدينية.

يعمل احلزب الشيوعي في املناطق احملتلة، ولم يكن ملدة طويلة ممثاًل في منظمة التحرير الفلسطينية.  13

أضيف رقم )1( لتمييز هذه اللجنة عن اللجنة التي شكلت العام 1978 حتت االسم نفسه.  وقد أحلق   14

باسم هذه اللجنة الثانية رقم )2(.
أصبح من املناظر املألوفة رؤية شبان وشابات ميسكون أيدي بعضهم بعضاً في املخيمات التطوعية   15

ألجل جتميل األرض بزراعة األشجار، وهم يساعدون الفالحني في حقولهم، وفي محاولة للمساعدة 
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من  آذار  من  الثالثني  في  به  يحتفل  الذي  األرض"  "يوم  إن  بها.   واالحتفاظ  أراضيهم  صيانة  على 
كل عام غدا مناسبة قومية عندما أطلقت السلطات اإلسرائيلية النار على مواطنني فلسطينيني لدولة 
إسرائيل وهم يحتجون العام 1976 ضد مصادرة أراضيهم.  منذ ذلك الوقت، واالحتفال بيوم األرض 

يجري في اجلهتني )في إسرائيل وفي املناطق احملتلة(.
كانت سميحة خليل أول فلسطينية مت ترشيحها النتخابات رئاسية ملنافسة ياسر عرفات العام 1996،   16

ومن بالغ األهمية أنها أول امرأة عربية تترشح في انتخابات رئاسية.
17  منذ بداية تأسيس هذا االحتاد وحتى اليوم، شهدت التسمية تغيرات عدة بسبب التغيرات التي طرأت 

العمل  "جلنة  باسم  االحتاد  تأسس  بداية،  النسوي.   اإلطار  له  ينتمي  الذي  السياسي  احلزب  على 
النسائي" في العام 1978 تيمناً باسم جلنة العمل التطوعي التي نشرت هذا النوع من النشاط في ذلك 
الوقت.  بعد انفراط عقد املكونات للجنة، وتأسيسهن أطراً خاصة بهن وتابعة ألحزابهن السياسية، 
أخذت اللجنة، ابتداء من أوائل الثمانينيات اسم "احتاد جلان العمل النسائي".  وفي مؤمتر االحتاد 
العام 1986 باسم "احتاد  العام 1986، مت إضافة سمة "الفلسطيني" لالحتاد ليصبح  الذي عقد 
جلان العمل النسائي الفلسطيني".  وعندما حدث االنشقاق في املنظمة احلزبية "اجلبهة الدميقراطية 
العمل  احتاد  اسم  تبني  االنشقاق، مت  من  النسائي  العمل  احتاد  حماية  لتحرير فلسطني"، وصعبت 
النسائي الذي رفضه الطرف اآلخر ليتم استبدال هذا االسم بـ "احتاد العمل النسوي" الذي ما زال 
مرحلة  ليصف  النسائي"  العمل  جلان  "احتاد  استخدام  يتم  البحث،  هذا  وفي  اليوم.   حتى  سارياً 

التوسع واالزدهار التي مر بها هذا التنظيم.
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أدى توقيع اتفاقية أوسلو إلى تشكيل السلطة الفلسطينية التي بدأت تؤدي وظائفها 
املجتمع  بناء  إعادة  اجلديدة  الفلسطينية  السلطة  تشكيل  وشمل  دولة.   كشبه 
صياغة  فيه  تعاد  الذي   )Anderson)، 1983) )أندرسون  "املتخيل"  الفلسطيني 
"اجلندر"  االجتماعي  النوع  سياسات  فيها  مبا  مختلفة  سياسات  من  املواقف 
للسلطة  وسلبيات  متلقيات  رعايا  لسن  النساء  أن  غير  اجلديدة.   احلقبة  ملالئمة 
الفلسطينية.  لذلك، سوف أفحص أيضاً أثر الفاعلية النسائية على سياسات السلطة 
الفلسطينية، وكيف أنها توسع حدوَد حقوقهن كمواطنات متساويات مع الذكور.  
وسوف أبني أن الفاعلية النسائية ليست حركة متثل كل اهتمامات النساء، ولكنها 
متقلبة.   ومواقف  متضاربة  نفوٍذ  وعالقاِت  الهتماماِت  متفصل  موقع  باألحرى 
وسوف أناقش أن حركة النساء الفلسطينيات، في سياق املطالبة بحقوق املواطنة، 
افترضت وجود وضع "سوي" للسلطة الفلسطينية املكونة حديثاً، وأن فترة من 
االستقرار السياسي "ما بعد االستقالل" سوف تؤدي إلى حتقيق حقوقهن الوطنية 
والسياسية واالجتماعية.  غير أن االستخداَم النسائي ملفهوم املواطنة نفسه سيكون 
محل تساؤل في ظروف االحتالل املديد.  إن املواطنة، تتطلب دولة محددة التعريف 

ومؤسسة جيداً، وهو ليس احلال في فلسطني كما يأتي شرحه الحقاً.

ظهَر مفهوم املواطنة في الشرق األوسط في إطار سعي النساء لتحقيق املساواة في 
املجال العام، وحملاولة وضع نظرية حول موقع النساء بالنسبة إلى كل من الدولة 
كنديوتي،  1985؛  مولينو،  2001؛   ،2000  ،8-3  :1986 )جوزف،  واملجتمع 



1991، 2001، 2002(.  وكان هذا بدوره متصاًل بوضع نظرية عن الدميقراطية 
ونقاش محتدم حول العالقة بني الدولة واملجتمع املدني )بشارة، 1996؛ نورتون، 
1993، 1995(.  وقد اتسع النقاش ليشمل دواًل ومجتمعاٍت شرَق أوسطية، وهو ما 
أحيى في بعض األوساط "فكرة منافية للتاريخ حول االستثنائية الشرق أوسطية" 
  .)Zubaida)، 1988، 1995، 2000) زبيدة  (Sadowski)، 1993؛  )سادوفسكي 
هؤالء املستشرقون احملَدثون يصمون الشرق األوسط كأنه مصاب بآفة الفشل في 
 188-Pipes)، 1983: 187) التحديث، نظراً لطبيعة جوهرية فيه ال تتغير )بايبس
لدى سادوفسكي، 1993: 18؛ بيل وسبرنغبورغ (Bill and Springborg) 1990؛ 

لويس، 1964، 1988؛ خضوري، 1992؛ كرون، 1980(.

النسويات ملفهوم املواطنة في الشرق األوسط تطرح أن مسألة احلقوق  إن تقييمات 
النسائية تكشف فداحة "اخلطوط اخلاطئة في املفاهيم احلديثة للمواطنة" )كنديوتي، 
املستندة  االجتماعية  للتشكيالت  املستمر  الدور  على  النقد  ويتركز    .)xv  :2000
النظام  بها من  إما كأجزاء معترف  للحكم،  املختلفة  النظم  في  واندماجها  القرابة  إلى 
السياسي أم كمصدر ألشكال مختلفة من الشرعية تستند إلى عصبية القرابة والتبعية 
تنطبق  ال  املواطنة  مفاهيم  أن  النسويات  بعض  طرحت  وقد    .)  xv:السابق )املصدر 
على  يقوم  حتديداً  أكثر  مفاهيمي  بإطار  وطالبوا  العربية،  املنطقة  في  الوضع  على 
شراد  (Al-Torki)، 2000؛  التركي  2000؛   ،1994 )جوزف،  الثقافية  اخلصوصية 
(Charrad)، 2000(.  وناقشت التركي، على سبيل املثال، إمكانية حتقيق املواطنة من 
خالل عالقات القرابة واجلماعات احمللية التي قد تعمل في آن واحد على متكني النساء، 
على  تقوم  املواطنة  مفاهيم  لصالح  آراء  آخرون  وطرح  منهن.   التمكني  إزالة  وعلى 
التركي، قامت تلك األصوات  للنساء كأفراد.  وعكس  الفردية  توسيع نطاق احلقوق 
عليهن"  والدينية  احمللية  اجلماعات  قوى  متارسها  التي  اخلانقة  القبضة  "إدانة  بـ 
)كنديوتي، xv :2000؛ حامت (Hatem)، 2000؛ هيل (Hale) 2000، جاد وجونسون، 

.)Amawi)، 2000) ؛ عماويJad and Johnson and Giacaman)، 2000) وجقمان

من  رقعة  على  سيادة  ذي  ككيان  تقوم  الدولة  بأن  افتراضاً  أعاله  اآلراء  تتضمن 
األرض والسكان محددٍة بدقة، وهذا ليس هو الوضع في فلسطني.  وفي حني أن 
فإن  بها،  معترف  سيادة  ذات  دول  على  للتطبيق  قابلة  تكون  قد  املواطنة  مفاهيم 
ضوء  في  إليها  النظر  تستوجب  مواطنتهن  حقوق  لتوسيع  النساء  إستراتيجيات 
احلقوق.   هذه  على  تؤثر  التي  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  العامة  البنى 
قائمة  فيها  الدولة  تكون  ال  باحلقوق في وضعية  املطالبة  فإن  أفصل الحقاً،  وكما 
باملفهوم القانوني أو السياسي، قد تدفع النساَء إلى حصر أنفسهن ضمن مفهوم 
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للحقوق ضيق التحديد، في حني تتهاوى دولهن ومجتمعاتهن حتت وطأة االحتالل، 
وهو ما قد يؤدي إلى تهميٍش أعظم حلقوق النساء ومطالباتهن.

العالم العربي نخٌب وطنية تشكلت في مرحلة  تصدت ملوضوع حقوق النساء في 
الدوُل  ما بعد االستعمار، وذلك في سياق مبادراتها للتحديث والتطوير.  واتبعت 
احلديثة مناذج مختلفة مثل االشتراكية العربية )مصر، وسوريا، والعراق واجلزائر( 
من  النساء  وضع  على  مهمة  تعديالٍت  فأدخلت  )اليمن(،  املاركسية  واالشتراكية 
خالل توفير واسع النطاق خلدمات اجتماعية أساسية مثل التعلم، والعناية الصحية، 
وتنظيم األسرة.  وكان من املعالم البارزة للسياسات التنموية لهذه الدول شمول 
قانونية  إصالحات  من  املهمة  هذه  لتسهيل  يلزم  ما  بكل  النسائية  العاملة  القوى 
)كنديوتي، 1991؛ مولينو، 1991؛ حامت، 1994(.  وأثناء إدخال هذه اإلصالحات 
من أعلى الهرم اإلداري، وخلق "املرأة اجلديدة العصرية"، كانت هذه الدول جتنح 
إلى تقييد ومنع كل أشكال املنظمات الذاتية )كنديوتي، 1991 أ(.  باختصار، إنها 
قامت بتوسيع فكرة احلقوق االجتماعية عبر توفير خدمات اجتماعية مهمة، ولكنها 
عمدت في الوقت ذاته إلى تقييد احلقوق السياسية واملدنية، وهذا ما يتناقض مع 

املسار التطويري الذي خطه مارشال (Marshall( للمواطنة.

أثرت مشاريُع التحديِث في دول ما بعد االستعمار في العالم العربي بالنوع االجتماعي 
موضوع  وضبط  وتعليمهن  النساء  توظيف  زيادة  لسياسات  وكان  "اجلندر".  
اخلصوبة لديهن وتوفير اخلدمات االجتماعية مواقع مركزية في التحديث، وأدت إلى 
بعض التغييرات في العالقة بني اجلنسني؛ سواء على مستوى زيادة حتكم املرأة في 
خصوبتها، أم إتاحة الفرص للتعليم املجاني، ما وسع خيارات احلياة أمام النساء.  غير 
أن إدخاَل النساء في سوق العمالة لم ينتج تغييراً مهماً في توزيع العمل وفقاً للجنس.  
كانت هذه النخب الوطنية تنظر إلى النساء على أنهن مواطناٌت عصرياٌت وفي الوقت 
متثل  وقد    .)1989 ويوفال-دافيس،  )أنثياس  احلضارية  لألصالة  حامالت  نفسه 
هذا التناقض في معظم دساتيرها الوطنية التي عـُرِّفت النساُء فيها بأنهن متساويات 
في املواطنة، لكّن لهن حقوقاً أقل من الرجال، ألن نطاَق العائلة استمر خاضعاً حلكم 
الشريعة التي تعرِّف النساء بشكل أساسي على أنهن مـُعاالت من الرجال.  ولم تتصل 
هذه الصورة فقط بتفسير الشريعة، ولكْن بكثير من العوامل احلضارية واالجتماعية 
بني  متساوية  لعالقات  أولوية  إعطاء  على  حتفز  ال  التي  والسياسية  واالقتصادية 
اجلنسني )ولشمان، 1999(.  ومع حصول التغـيير في السياسة األميركية في املنطقة 
عقب الهجوم اإلرهابي في 11 أيلول/سبتمبر 2001، أصبحت حقوق النساء وأحكام 

الشريعة جزءاً من نقاش مهيمن حول الشرق األوسط، مبا في ذلك فلسطني.
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أدى تصدر الواليات املتحدة بعد انتهاء احلرب الباردة لتزعم العالم كدولة عظمي 
النظم  أن  ترى  فرضية  تبني  إلى   2003 آذار/مارس  في  العراق  وغزوها  منفردة 
العربية االستبدادية غير قادرة على تغيير نفسها داخلياً، ما يجعل التدخل اخلارجي 
"ضرورياً" بهدف إحداث التغيير املطلوب وحتقيق الدميقراطية.  إن التدخل الذي 
بعد  ما  العربية  الدول  أهم  من  واحدة  تفكيك  عنه  ونتج  املتحدة  الواليات  قادته 
تهديداً  شكل  كذلك  ولكنه  وحسب،  باخلطر  املواطنة  مفهوم  يغلف  لم  االستعمار، 

لفكرة سيادة الدولة التي يعتمد ويقوم عليها هذا املفهوم.

في حني أن معظَم الدول العربية ما بعد االستعمار تواجهها أزمات اقتصادية وسياسية 
مباشراً  تهديداً  تشكل  ظروفاً  جتابه  الوليدة  الوطنية  السلطة  فإن  مختلفة،  واجتماعية 
للموارد  العملية  باحملدودية  يتعلق  الظروف  هذه  أول  أدناه.   تفصيله  يأتي  كما  أكبر، 
التحول االجتماعي، أو على  الفلسطينية على إجناز  احمللية، ما يحد من مقدرة السلطة 
العمل من أجل ذلك، كما حدث في الدول العربية ما بعد االستقالل.  إن معظم هذه املوارد 
 Hilal and Khan)،) وهالل  )خان  اإلسرائيلية  اجلزائية  والتصرفات  بالسيطرة  رهن 
2004(.  وثاني هذه الظروف يتعلق بوجود السلطة الفلسطينية بحد ذاتها، نظراً للتدمير 
املنهجي املستمر لبنيتها التحتية ومعظم مشاريعها للتنمية.  وثالث هذه الظروف يتعلق 
اتفاق سالم  إلى  التي متدها املجابهة املستمرة واالفتقاُر  القائمة  السياسية  باملعارضة 
السلطة  تتبعها  التي  ذاتها  السياسات  بطبيعة  فيتعلق  الظروف  هذه  رابع  أما  بالقوة.  
الفلسطينية.  وكما قالت مولينو، فإن سياساِت احلكومة وااللتزاَم بتحرير النساء كان 
لهما وقع حاسم على مضمون املواطنة للنساء )مولينو، 2001: 50(.  كل واحد من هذه 
العوامل قد يؤخر إجراءاِت حترير النساء ومطالبتهن باحلقوق.  وهنالك ميل لدى النقاد 
السلطة  أداء  على  تؤثر  التي  اخلارجية  العوامل  إهمال  إلى  الفلسطينية  للحالة  بالنسبة 
الفلسطينية لوظائفها بشكل طبيعي.  إن ما يتبع يقدم تفصياًل لهذه املعوقات اخلارجية.

كان يفترض أن حتكم السلطة الفلسطينية مناطَق احلكم الذاتي مدة خمس سنوات 
انتقالية قيدتها بشدة إجراءات األمن اإلسرائيلية.  إن وقَع هذه الشروط والعقوبات 
بني  العالقات  وعلى  عام،  بشكل  الفلسطيني  املجتمع  لدى  عميقة  ندوباً  خلف  قد 
االنتقالية  الفترة  مدة  انتهت  أدناه.   نقاشه  سيجري  كما  خاص،  بشكل  اجلنسني 
حول  املفاوضات  زالت  وما   1999 أيار  في  أوسلو  اتفاق  في  تعريفها  جرى  كما 

مفاوضات املرحلة النهائية جارية حتى اليوم.1

ملعالم  الفلسطينية  السلطة  بناء  كيفية  حول  شاملة  نظرة  يتبع  فيما  أقدم  سوف 
تشريعها  خالل  من  "اجلندر"،  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  والعالقاِت  املواطنة 
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وسياساتها وبنائها الثقافي للوطنية الفلسطينية.  وباالستناد إلى املسار التاريخي 
للحركة الوطنية الفلسطينية، فإني أقول إن السلطة ال متلك رؤيا عن سياسات النوع 
على  أنها،  غير  االجتماعي.   للتغيير  سياسياً  مشروعاً  أو  "اجلندر"،  االجتماعي 
اإليجابية  الفعل  ردود  بعض  أظهرت  الهبات،  على  واعتمادها  وتشرذمها  ضعفها 

نتيجة الضغط النسائي املنظم جيداً.

النوع االجتماعي "اجلندر" والسلطة الفلسطينية: املعالم القانونية للمواطنة الفلسطينية

للمواطنة  القانونية  املعالَم  رسم  التاريخ،  عن  فضاًل  "اجلندر"،  االجتماعي  النوع 
الفلسطينية التي دخلت عليها تعديالت كثيرة جتاوباً مع الظروف املتغيرة.  وكما 
العام  جذوره  من  الفلسطيني  الشعب  اقتالع  قبل  املواطنة  كانت  أعاله،  شرحه  مت 
الفلسطينيون هم  البريطاني باألرض.  كان  1948 مرتبطة وفق تعريف االنتداب 
"من يقطنون في فلسطني" )مسعد، 1995: 468-469(، وكانت املواطنة تقوم 

على رابطة الدم من خالل األب.

منح  لقد  الفلسطينية.   السلطة  تأسيس  مع  معضلة  الفلسطينية  املواطنة  أصبحت 
اتفاق أوسلو السلطة الفلسطينية حق إصدار قانون أساسي فقط.  وكانت املسودات 
األولى لهذا القانون األساسي تعكس حقيقة عجز السلطة الفلسطينية عن تعريف 
فصل  إقامة  عن  وتفضياًل  الفلسطينية.   الوطنية  ملبادئ  وفقاً  الفلسطيني  هو  من 
املسودات  فإن  الفلسطينية،  واملواطنة  الفلسطينية  الوطنية/الهوية  بني  رسمي 
املستقبل  في  الحقة  فترة  إلى  املواطنة  تعريف  أجلت  األساسي2  للقانون  األولى 

)حمامي وجونسون، 1999(.

 ،)12 )املادة   2003 العام  آذار  لشهر  الفلسطيني  األساسي  للقانون  صيغة  آخر 
هي  األب  خالل  من  الدم  عالقة  كانت  الفلسطينية.   اجلنسية  انتقال  طرَق  حددت 
أساس نقل اجلنسية الفلسطينية قبل العام 1948، وقد غـُير هذا حتت ضغط احلركة 
اً من األبوين.  منحت النساء للمرة األولى حَق منح جنسيتهن  أيَّ النسوية ليشمل 
قد  األساسي  للقانون  األولى  املسودات  وكانت    .)9  :2003 )جاد،  أوالدهن  إلى 
ذكرت أن فلسطني تقبل وحتترم مجموعة كاملة من االتفاقيات واملواثيق الدولية، 
مبا في ذلك اتفاق األمم املتحدة إللغاء أشكال التمييز كافة ضد النساء )سيداو- 
الدولية كمصادر للتشريع.  لم  لتبني االتفاقات  CEDAW(، وقد وفر هذا أساساً 
تـُذكر الشريعة كمصدر للتشريع، وال يذكُر في املسودات األربع األولى التي كانت 
محَل نقاش عام أن الشريعة من مصادر القانون، وأن اإلسالَم ديُن الدولة.  غير أن 
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كال هذين األمرين أضيف الحقاً حتت ضغط اإلسالميني من قبل مجلس تشريعي 
املجلَس  أن  هنا  بالذكر  اجلدير  ومن  علمانيني.   أعضاء  من  غالبيته  في  يتألف 
التشريعي الفلسطيني، في ذلك الوقت )بعد انتخابات 1996( لم يضم أَي أعضاء 
رأْوا  التي  االنتخابات  قاطعت  السياسية  اإلسالمية  أن احلركات  إسالميني، حيث 

فيها إحدى نتائج أوسلو التي يعارضونها.

بعَض  هنالك  لكّن  برمته،  الفلسطيني  األساسي  القانون  مراجعة  نيتي  في  ليس 
العمَل واألمومة، والتي تولي موقفاً "شكلياً" لعالقات  التي تتناول  الدالة  املقاطع 
أن   )23( املادة  في  ورد  املثال،  سبيل  على  املتغيرة.   "اجلندر"  االجتماعي  النوع 
والثقافية  والسياسية  االجتماعية  احلياة  في  الفاعلة  املساهمة  في  احلق  "للمرأة 
واالقتصادية، ويعمل القانون على إزالة القيود التي متنع املرأة من املشاركة في بناء 
األسرة واملجتمع" )جاد وآخرون، 2003: 10(.  وقد أهمـِلـَْت املعضلة األساسية 
املادة  تذكر  ولم  بيـّن.   بشكل  تـُعالـَج  لم  أنها  أو  العمل،  عن  النساء  بتعطل  املتعلقة 
السابقة بشكل واضح العقباِت والقيوَد التي سيسعى القانون إلزالتها واكتفت بذكر 
تعلقها ببنية العائلة واملجتمع.  وقد ذكرت املادة نفُسها أن حقوَق املرأة الدستورية 
والشرعية مصانة وسيعاقُب القانوُن أَي انتهاٍك لها )املصدر نفسه: 10(.  وهكذا 
يستخدم القانون املقترح لغة غامضة تالئم كل التوجهات األيديولوجية؛ سواء أكانت 
علمانية أم دينية.  ومتت معاجلة األمومة ورعاية الطفل والعائلة، وهي كلها مركزية 
الفلسطينية  للسلطة  القانونية  الوثائق  معظم  في  الفلسطينية،  للوطنية  بالنسبة 
الفلسطينية بتحقيق ذلك  السلطة  التزام على  أي  املجتمع، ولكن دون  كواجب على 
الواجب )جاد، جونسون، جقمان، 2000(.  وكانت رعاية الطفل وخدمات األمومة 
تقليدياً مهمة املنظمات النسائية والنسوية التي لم تقدم لها السلطة الفلسطينية أي 
مساندة لتمكينها من االستمرار في عملها.  وقد أعطيت صورة عن النساء في كثير 
من القوانني مثل القانون املدني، وقانون اخلدمة املدنية، بأنهن يعتمدن على الرجال.  
واألهُم من ذلك أن التغييرات في القوانني لم ُتَُترَجْم إلى سياسات في احلاالت التي 

كانت تستدعي التزاماً مالياً من قبل السلطة الفلسطينية.

تفتقر السلطة الفلسطينية أيضاً، بشكل يتوازى مع غياب تعريٍف واضح للمواطنة، 
إلى مجموعة منسجمة من السياسات الهادفة إلى تطبيق حكم القانون كضمان مهم 
حلقوق املواطنني.  إن أكثر سياسة مرئية هي تلك التي تتعلق باملهمة األمنية التي 
كـُلّـِفت بها السلطة مبوجب اتفاق أوسلو.  وتبعاً لذلك، فإن نواحَي معينة من املواطنة 
باملعارضة  الفلسطينية  السلطة  لعالقة  بالنسبة  وبخاصة  حاد،  بشكل  ُزعزعت  قد 
بشكل عام، وباحلركة اإلسالمية السياسية على وجه اخلصوص.  إن التوقيَف دون 
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يـَكثـُُر استخدامـُها  املعاملة، والتسلط، هي أساليُب  ادعاء، والتعذيَب، وإساءة  بيان 
ضد املعارضة اإلسالمية السياسية.3  وقد مت تأسيس محكمة أمنية عليا مبوجب 
مرسوم رئاسي كهيئة موازية للمحاكم املدنية.  وتقوم أجهزة األمن املختلفة بإنشاء 

محاكمها اخلاصة خارج السيطرة املدنية )التقرير الفلسطيني، شباط 2000(.

االعتداءات اجلسدية على أعضاء في املجلس التشريعي، واإلغارة على اجلامعات، 
متثل  تصرفات  الصحافيني،  واعتقال  اإلعالم،  لوسائل  اخلاصة  احملطات  وإغالق 
عدَم االلتزام بحكم القانون، وعدَم احترام للحقوق السياسية واملدنية.  إن السلطة 
قد أظهرت عداًء نحو مختلف املجموعات االجتماعية التي حتاول املطالبة بحقوقها 
املدنية أو االجتماعية.  ومت اعتقال القادة الطالبيني وضربهم وسجنهم عندما احتجوا 
ضد املضايقات التي متارسها قوى األمن ضد جامعاتهم )كما سيأتي تفصيله في 
قسم منفصل(، كما أن املشاركني في إضراب املعلمني احلكوميني في نيسان العام 
2000 عوملوا املعاملة نفسها )التقرير الفلسطيني، نيسان العام 2000(.  إن هذه 
اإلجراءاِت القمعية وضعت الناشطاِت النسويات )وما زالت تضعهن( في مواجهِة 
من  أخرى  اجتماعية  مجموعات  مع  حتالفاٍت  إلى  يحتجن  النساُء  كانت  معضلة.  
موقٍفاً  النسوية  احلركة  بتبني  ستتسبب  كهذه  حتالفاٍت  ولكن  قوتهن،  زيادة  أجل 
مماثلٍة  ردوٍد  إلى  يؤدي  أن  ميكن  ما  الفلسطينية،  السلطة  ممارسات  إزاء  نقدياً 
االعتبار عن مطالباتهن بحقوقهن  لكّن عدَم تبني موقٍف سيسقط  ضد نشاطهن.  

االجتماعية، ويفقدهن الشرعية في املجتمع املدني.

االستعمار  بعد  ما  العربية  الدول  في  احلكومات  أطلقتها  التي  التحديث  محاوالِت  إن 
املدنية  احلقوق  ضد  ارتكبتها  خروق  من  معها  تزامن  وما  األدنى،  إلى  األعلى  من 
التخفيف نتيجة ما وفرته من خدمات اجتماعية واسعة.   والسياسية، حظيت ببعض 
هذه  ولكن  الشرعية،  من  قسطاً  النزعة،  سلطوية  كانت  مهما  للدولة،  هذا  أعطى  لقد 
والنزوع  الهيكلي  التعديل  سياسات  قيام  مع  اضمحاللها  جرى  قد  للدولة  الشرعية 
الدولة  مقدرة  ألن  السوق،  حسب  االقتصاد  حترير  على  تقوم  جديدة  سياسات  إلى 
هذا  أوجد  وقد    .)1991 )كنديوتي،  الضعف  أصابها  اجتماعية  خدمات  تقدمي  على 
التحول باجتاه االنفتاح السياسي )الطاهر،  إلى  الدوَل  عدَم ارتياح وعدَم رضا دفعا 
1992: 95( كوسيلة المتصاص عدم الرضا.  أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية، فإن 
هنالك عجزاً حتى عن تقدمي أكثر احلقوق أساسية، حق العمل وحق االنتفاع باملرافق 
لذلك،  خصخصته.   متت  معظمها  في  املجاالت  هذه  ألن  الصحية،  باألمور  أو  العامة 
هناك سؤال حيوي حول ما إذا كانت احلركات واملجموعات النسوية املختلفة قادرة 
على نيل حقوقها االجتماعية دون النضال املتزامن من أجل حقوقها املدنية والوطنية.
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ما يستخدمها  التي كثيراً  الودية  املذكورة أعاله واللغة  الثغرات  هنالك مفارقة بني 
حيث  "اجلندر"،  االجتماعي  النوع  ملوضوع  بالنسبة  الفلسطينيون  الرسميون 
يفـترضون أنهم يظهرون بذلك التزامهم بتحرير النساء وباملساواة بني اجلنسني.  
وميكن أن يـُعزى هذا امليل إلى اعتماد السلطة الفلسطينية على التمويل من املانحني، 
وإلى متطلبات أجهزة األمم املتحدة، فقد جابهت السلطة الفلسطينية بعد تأسيسها 
الواعية  مطالباٍت عديدة من املانحني ومن أجهزة األمم املتحدة "جلعل السياسات 
كل  في  االعتبار"  بعني  و"ألخذها  رئيساً"،  مساراً  "اجلندر"  االجتماعي  بالنوع 

مشاريعها، كما سيجري شرحه في قسم منفصل.

"األمة" اجلديدة ومنوذجها في "املرأة اجلديدة": التعبيرات الثقافية عن املواطنة الفلسطينية

تختلف صورة "املرأة املثالية" أو "املرأة اجلديدة" حسب املشروع الوطني للتحديث 
الكفاح  في  مناضلة  منزل،  عاملة/ربة  امرأة  حجاب،  محجبة/دون  دولة.   كل  لدى 
مختلفة  وطنية  رؤًى  متثل  ثنائية  تفـصيالت  هذه  كل  الغير،  لشؤون  املسلح/راعية 
تكون الصفات األساسية لصورة املرأة ودورها في املشروع الوطني اجلديد.  ناقشت 
النسويات مفهوَم النموذج الوطني من وجهة نقدية بالتركيز على ما يعطى من متييز 
بني العام واخلاص، وحرمان املرأة من حقوقها، أو التمييز ضد النساء بشكل عام.  وقد 
عانى وضع املرأة كثيراً في اخلطاب الذي يتحدث باسم "األمة"، واستـُخِدمـَت الَوحدة 
الوطنية لتقدمي تبرير عقالني لتأجيل حل مشاكل وأوضاع املرأة.  "وهكذا فقد أعطيت 
األولوية املرة تلو املرة إلى مشاكَل أخرى، واستـُبعـِدت كل من املطالب اجلماهيرية كما 
استبعدت مطالبة النساء بوضع أفضل في مجتمعهن ... إن الوقت للنظر في مطالب 

.)Helie-Lucas)، 1994: 6، 9) النساء ال يكون اآلن أبداً" )هيلي – لوكاس

ُرسـِمت صورة املرأة في اخلطاب التاريخي للحركة الوطنية الفلسطينية إما كمناضلة 
1991؛  )بتيت،  الغير  أجل  من  بذاتها  مضحية  كأم  وإما  الوطنية  للقضية  مكرسة 
املوت والتشريد والرفض واإلبادة مجـّد كثيرون من  جاد، 1990(.  وفي مواجهة 
األطفال، وبخاصة  كبير من  لعدد  الولودة  املعطاءة  األم  املرأة  الفلسطينيني  الشعراء 
تطلبت  و"الكفاح"  العودة"  "حق  مثل  الشعبية  الشعارات  أن  غير  منهم.4   الذكور 
منوذجاً مختلفاً من النساء.  كانت املرأة "املقاتلة من أجل احلرية" التي حتمل بندقية 
بيدها صورة دعمتها الفصائل الفلسطينية املختلفة، وبخاصة من اليسار.  ماذا حصل 
لصور النساء هذه حتت السلطة الفلسطينية؟ وماذا حصل لالصطالحات احملورية 

من "كفاح" و"تضحية" و"معاناة" التي شكلت الهوية الفلسطينية في الشتات؟
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على  الفلسطينية  للوطنية  دراستها  في   )Helena Schultz) شولتز  هيلينا  أكدت 
"غموض الوطنية والهوية الفلسطينيتني .. حتى ضمن الفصيل السياسي الواحد، 
متعادل"  غير  بشكل  والوطنية  الهوية  مفاهيم  تتوزع  الرسمية  القيادة  وضمن 
الغامضة  املقوالت  تلك  إلى  النظر  كذلك  يجب  أنه  ورأت    .)156  :1999 )شولتز، 
أحياناً على ضوء تأرجح حدة الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي أو خفوته.  وكان 
إلى  به  يشار  والثمانينيات  الستينيات  بني  الوطني  الكفاح  مراحل  طوال  "اآلخر" 
اإلسرائيلي أو األميركي أو "اإلخوة" العرب على أنهم العدو اخلارجي.  وفي الفترة 
اجلديدة، حتول حتديد "اآلخر" ليعني اإلسالميني بصفتهم العدو الداخلي.  وعندما 
رفض اإلسالميون اخلضوع لسيطرة السلطة الفلسطينية، وأصروا على االستمرار 
في "املقاومِة" حتى حترير فلسطني )مهددين بذلك دوَر حماية األمن اإلسرائيلي 
الفلسطينية  السلطة  يهدد  خطر  أكبر  اإلسالميون  أصبح  السلطة(،  به  كـُلـِفت  الذي 
قبل  من  مدعومة  بأنها  السلطة  معارضة  ُدمـِغت  فقد  كذلك    .)156 ذاته:  )املصدر 
السوريني أو اإليرانيني أو "اآلخرين" الذين ال تـنبع أفعالـُهم من "الوالء" للشعب.

اصطالحات  أصبحت  املنجز،  غير  الوطني  االستقالل  من  اجلديدة  الفترة  في 
السياسي  للنظام  املعتمدة  االصطالحات  هي  و"االلتزام"  و"الوالء"  "االنتماء" 
اجلديد الذي جتري إعادة بناء الوطنية الفلسطينية حوله.  كان االنتماء إلى فلسطني 
الشعاَر األساسَي دون حتديد أي فلسطني، أو فلسطني مـَْن.  وامتد االنتماء لفلسطني 
ليعني االنتماَء إلى "فتح" وهي احلزب السياسي الرئيس.  أما بالنسبة لاللتزام، 
فإنه ممثٌل بأركان أربعة: اإلميان "بالقضية" )قضية فلسطني(، اإلرادة لالندماج 
عضوياً بالتنظيم )مبعنى "فتح"(، تولي واجباِت هذا االلتزام ومسؤولياته، وأخيراً 
التقيد باملواقف والبرامج واملقوالت املنصوص عليها داخلياً، والقرارات التي يتبناها 
التلقنَي  التنظيم في سياق العمل السياسي.5  وقد يقول املرء إن هذا  ويتخذها هذا 
هذه  ولكن  لعضويتها،  واملرشحني  "فتح"  أعضاء  نحو  فقط  موجه  األيديولوجَي 
السلطة  تتبع  مؤسسات  داخل  عريض  وطني  محور  على  فعلياً  جتري  العملية 

الفلسطينية وحتت رعايتها.

يرافق هذه العملية وسائَل إعالم ودعاية تشير إلى أن سيادة السلطة الفلسطينية 
السلطة  مكاتب  جميع  وفي  مكان،  كل  وفي  والرئيس.6   العـَلـَم  رمزين:  في  تتمثل 
العسكرية رمزاً  بزته  للرئيس "عرفات"، مرتدياً  تنتشر صوٌر كبيرٌة  الفلسطينية 
الستمرار الكفاح.  لقد حلت "الرمزية العسكرية"7 محَل "الكفاح"، وجتلى ذلك في 
مسيراٍت عسكرية عديدة يقوم بها الفتية من وقت آلخر.  نـُظمت مخيماٌت صيفية 
عسكرية لألحداث كرمز جديد للكفاح املستمر؛ وتقدم هذه املخيمات في آن واحد 
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التكيـُّف  هذا  ويطبق  القيادة.   قرارات  اتباع  أهمية  وحول  السالم،  حول  دروساً 
العسكري الرمزي في العديد من أجهزة السلطة األمنية التي أخذت بالظهور، ولكل 
َِّد  منها زٌي عسكري مختلف.  إن هذه الثقافة للعسكرية الرمزية أتت مرة أخرى لتمجـ
املقاتل الذكر، قاذفة إلى الظالل بالصورة القدمية للمرأة املقاتلة التي تطورت خالل 

سنوات منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان.

النوع االجتماعي "اجلندر" والنضال الوطني: مأساوية وضع املرأة – الكادر العسكري

لكن  العصابات.   حلرب  ممارستـَهن  الوطني  الكفاح  أثناء  النساء  أدوار  أحُد  كان 
العمَل العسكري اكتسب مع تأسيس السلطة لوَن الذكورة، واضطـُرت النساُء إلى 
التراجع.  لم يـُسمْح لهن باالنضمام إلى احتاد احملاربني القدامى حتى مارسن ضغطاً 
سياسياً )عطاف، مقابلة(.  ولم مينْح الرئيُس املقاتالِت في املقاومة أَي وضع، حتى 
الوقائي  في وظائَف كتابية، مع أنهن كن سابقاً في اجليش األردني )جهاز األمن 
"ضَم" الحقاً ضابطاٍت في وظائَف مكتبيٍة وجهاز الشرطة ضم عدداً من اإلناث( 

.)Brand)، 1998) براند(

وعلى  النساء  على  السلبي  وأثرها  العسكرية  مبوضوع  اهتماماً  النسويات  أولت 
(Enloe)، 1988؛  (Cock)، 1989؛ إنلو  عالقات النوع االجتماعي "اجلندر" )كوك 
ألفاريز (Alvarez)، 1990؛ وويلني (Waylen)، 1996(.  تستثني العسكرية النساَء 
من احلرب على أساس ضعفهن اجلسدي، وكذلك على أساس ما يـُفترض فيهن من 
تفريَق احلامي عن احملمي  األوالد.  ولكوك طرٌح يقول: "إن  املساملة وتربية  مزايا 
واملدافـِع عن املدافـَع عنه هو حجر الرحى في األيديولوجية الذكورية كما في العقيدة 
العسكرية" )كوك، 1989: 52(.  تصنـَُف النساء في العسكرية على أنهن هامشيات، 
يخدمن بشكل آمن في "اخللف" وفي "اجلبهة الداخلية".  ولكن النساء، باعتبارهن 
اجلهات  وعلى  و"القتال"؛  "اجلبهة"  إلى  الوصوُل  عليهن  ينكر  أن  يجب  نساء، 
العسكرية أن تعّرف "اجلبهة" و"القتال" دائماً بأنهما حيث ال توجد النساء )إنلو، 
االستثناءات احلديثة، كانت  أن حصلت  1988: 15(.  ومالحظة ويلني هي: "إلى 
قتال ذكورية"  أدوار  تولي  عن  بأدوار خدمة "أنثوية"، عوضاً  املجنداُت يحتفظن 

)ويلني، 1996: 99(.  إن للمالحظات السابقة صدًى في املضمون الفلسطيني.

لهذه املالحظات أهمية خاصة في تقييم دور قوى األمن في السلطة الفلسطينية من 
منظور النوع االجتماعي "اجلندر".  إن حقيقة استيعاب األجهزة األمنية ألكثر من 
%45 من مجموع من يوظفهم القطاع العام )هالل، 1999: 54(، وأن هذه األجهزة 
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تستهلك أكثر من ثلث مجموع املوازنة العامة مؤداهما أن النساء ُيسَتثَنني من أكبر 
جتمع للوظائف احملتملة.  لقد مـُنحت بعض النساء رتباً عسكرية ورواتب شهرية، 

ولكن لم يسمح لهن الدخول إلى اخلدمة العاملة باستثناء قوة الشرطة.8

اإلسالمية،  احلركات  أبرزت،  الفلسطيني،  الوطني  الكفاح  تاريخ  في  العادة  كما 
بعض  أرغمن  عندما  الثانية  االنتفاضة  في  ومقاتالٍت  كعسكريات  مؤخراً  النساء 
سألقي  ممارسة  وهي  املسلح"،  "الكفاح  في  جتنيدهن  على  العسكرية  القيادات 

عليها نظرة فاحصة أكثر عمقاً في الفصل الثالث.

الفلسطيني، وتطبيق إسرائيل لسياسات  ومع ارتفاع حدة الصراع اإلسرائيلي - 
فصل التجمعات الفلسطينية الواحدة عن األخرى مبئات من نقاط التفتيش وجدران 
الفصل، حل محل هذه الهوية الفلسطينية الواحدة واقع وجود الهويات احمللية التي 
حتيط باحلزب احلاكم "فتح"، أو باإلسالميني، أو بوالءات القرابة.  لقد أدخلت هذه 
املثال، ميكن أن يحِدد  النساء.  على سبيل  الهويات احمللية أشكااًل متنوعة ملواطنة 
القرُب من احلزب احلاكم نوَع االمتيازات التي ميكن احلصول عليها وحجَمها، كما 
الشيء  قول  وميكن  الفلسطينية.   السلطة  جهاز  في  للناشطني  بالنسبة  احلال  هو 
سبيل  -على  بـ"حماس"  فااللتزام  احمللية،  العصبية  من  أخرى  أشكال  عن  نفسه 

املثال- يؤمن الوصول إلى بعض اخلدمات املهمة واملساعدات املالية أيضاً.

مآل منوذج املرأة املضحية

الوالء  بذاتها، ذات  الولود املضحية  املرأة بصفتها  الفلسطينية مثال  السلطة  عززت 
الراسخ ألمتها، ما أدى إلى خطابات عامة متناقضة.  اُعتبرت املرأة الولود ضرورة 
اليهود  بني  السكاني  التوازن  إلى  جزئياً  يستند  الصراَع  ألن  الوطني  الكفاح  أثناء 
والعرب.  وفي اجتماع عام في أحد مخيمات النازحني، خاطب الرئيس عرفات النساء 
احلوافز  ويحتجن  األمة"  "أمهات  هن  النساء  بأن  "القدمية"  املعادلة  مستخدماً 
األسابيع  من  )بداًل  أشهر  ثالثة  قدرها  أمومة  إجازة  النساَء  منح  وقد  واحلماية.  
الستة سابقاً(.  خالفه بهذا رئيس اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني الذي خاطب 
اجلمهور محذراً من كارثة سكانية ما لم تـُبذْل جهود حقيقية لتخفيض نسبة الوالدة 
العالية والنمو السكاني.  إن معدل الوالدات لدى النساء الفلسطينيات واحد من أعلى 

ما يوجد في املنطقة )إحصاءات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 1997(.

يتمثل متجيد أمهات الشهداء في شعر األيقونة الفلسطينية محمود درويش.  عندما 
للمقاومة  �األبناء�  توفر  التي  املعطاءِة  األم  املنتحبة،  لألم  السلبي  الدور  ميجـَّد 
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باستمرار، قد ال يالحـَظ أن اجلزَء الطاغي من العنف واالضطهاد اإلسرائيليني قد 
حّوال الرجال إلى سلبيني وعاجزين باملستوى نفسه.  كذلك كانت أمهات وأخوات 
وبنات الشهداء باستمرار موضوع رسائل متضاربة.  خطاب وطني ميجدهن مرتقياً 
مبعاناتهن الشخصية إلى سوية املقاومة والتحدي الوطني؛ وخطاب نسائي يحثهن 
على أن يكّن أنفسهن، فيعبرن عن مشاعرهن "احلقيقية" وعن أساهّن ودموعهن.9  
وشاذات"،  سويات  "غير  أنهن  على  إسرائيلي  خطاب  صورهن  نفسه  الوقت  في 
هذا  عارض  وبهذا  بأبنائهن؛  للتضحية  مستعدات  منتقصة،  أمومة  ذوات  نساٌء 
اخلطاُب اإلسرائيلُي التمجيَد الفلسطينَي لألمومة بتصوير األمهاِت وأبنائهن املوتى 

والفلسطينيني بشكل عام كالشياطني.

وسط هذه اخلطابات املتضاربة كيف ميكن للمرء أن يصف "املرأة اجلديدة" في 
املشروع الوطني للسلطة الفلسطينية؟ إن صور "النساء اجلديدات" لم تظهر من 
املختلفة  األشكال  من  باألحرى  ولكن  الفلسطينية،  للسلطة  الرسمية  السياسات 
للفاعلية التي مارسنها.  اجلماعات واحلركات اإلسالمية مثاًل قدمت صورة "املرأة 
النموذجية"، كما في املاضي، متواضعة، صبورة، تقية، راعية لزوجها وأوالدها، 
وبحجاب بسيط؛ وأهم شيء أنها كانت حاملة لألبناء الذكور الذين جرت تضحيتهم 
من أجل استمرار املقاومة؛ باختصار قدمت منوذج املرأة "املعطاءة".10  وباملفارقة 
مع هذا، قدمت الفعاليات واملنظمات النسوية صورة جديدة للمرأة بصفتها حضرية، 
واملجتمع  الفلسطينية  السلطة  من  الفردية  حرياتها  بنيل  تطالب  وأنيقة،  ومهنية، 

وعائلتها، وبإيجاز املرأة كجهة "آخذة".  هاتان الصورتان تتعايشان معاً.

بالسلطة  عالقاتهما  في  الصورتني  هاتني  بني  املفارقة  البحث  هذا  منت  في  أناقش 
إن  النسوية.  والفاعلية  "اجلندر"،  االجتماعي  والنوع  واملجتمع،  الفلسطينية، 
شخصية السلطة الفلسطينية وسلوكها يؤثران على الطريقة التي يتم بها التعبير عن 
الثقافة السياسية ككل، وبخاصة  كيفية املساواة بني اجلنسني، ولذلك عواقبه على 
على تسييس انعدام املساواة في العالقات بني الرجال والنساء.  لقد طرحت غويتز 
(Goetz( أن أهمية الدولة تصدر عن مقدرتها على توليد الشرعية االجتماعية للمساواة 
املختلفة،  املصالح  متثل  التي  اجلهات  بني  للمساومة  ساحة  الدولة  اجلنسني.   بني 
 Goetz)،)غويتز( احليز  ذلك  في  عنها  التعبير  يجب  النساء  مصالَح  فإن  وبالتالي 
لها دور  النسوية  النسوية واملنظمات غير احلكومية  األطر  أن  1998(.  وفي حني 
مهم في إيجاد احليز الذي تسّيس فيه النساء مطالبهن، فإن هنالك محدودية كبيرة 
الدولة تبقى مسؤولة عن تنظيم  املدني إجنازه.  إن  ملا تستطيع مؤسسات املجتمع 
القوى على املستوى الشمولي بطريقة قادرة فيها على حتقيق عدالة أكبر الحتياجات 
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النوع االجتماعي "اجلندر" )رزافي وميلر (Razavi and Miller)، 1995: 4(.  ظهر 
لدى غويتز أن جناح "االهتمام بالعدالة بني اجلنسني في وضع السياسات وتطبيقها 
سيعتمد على التفاعل بني ثالثة عوامل رئيسة: دور مجموعات الضغط (lobby( املهتمة 
باملساواة بني اجلنسني وقوتها في املجتمع املدني، مصداقية السياسيني النسويني 
االلتزام  فرض  على  الدولة  ومقدرة  السياسي،  احليز  في  املتنافسة  والسياسات 
بتحقيق املساواة في النوع االجتماعي "اجلندر"" )غويتز، 2003: 30(.  ما الذي 
ووحدات  )الفيموقراط(  الدولة  بيروقراطية  في  النسويات  إذن  به  القيام  تستطيع 
النوع االجتماعي "اجلندر" التابعة لهم في وضعية ال استقراَر سياسياً فيها، وال 

جبهة نسائية موحدة في مجتمع مدني، وبالتزام مشكوك فيه لدى شبه الدولة؟

اإلنتاجية  املصادر  إتاحة  حيث  من  النساء  لوضع  بالنسبة  مهمة  الدولة  سلطة  إن 
في  اجلنسي  العنف  من  احلماية  لتأمني  والصحة؛  والتعليم  واإلعالم  والتوظيف 
حول  اخلطاب  على  التأثير  عبر  التقاليد  قوة  موازنة  على  للعمل  واملجتمع؛  العائلة 
عالقات النوع االجتماعي "اجلندر" في اجتاهات محددة من خالل وسائل اإلعالم 
الدولة واملجموعات  التعليمية.  كل هذه مجاالت محتملة للتعاون بني  واملؤسسات 
النسائية.  غير أن الدولة نفسها تستطيع أن تستخدم إمكاناتـِها وجهاَزها القمعي 
العائلة  في  "اجلندر"  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  الرجعي  التحيز  أوجه  لتقوية 
واملجتمع، كاشفة بذلك نقاطا للصراع )راي وليفسلي (Rai and Lievesley)، 1996؛ 

أغاروال (Agarwal)، 1994؛ غويتز، 1997؛ كنديوتي، 1991(.

بعض املقاربات النسوية إلى الدولة ترى أن ما يتوجب على النساء أن يحاربنه هو 
 Eisenstein)،) آيزنشتاين  (Wilson)، 1977؛  )ولسون  الذكور  عليه  يسيطر  جهاز 
1989؛ بامتان (Pateman)، 1988؛ ماكينون (Mackinnon)، 1989(.  أما في إطار 
لم  الدولة.   للتعامل مع  بالنسبة  الرفض  أقل من  الرفاه، فكان هنالك مستوى  دول 
أن تكون  إمكانية  ارتأت  إيجابية  بنظرة  النسويات  قبل بعض  األمر فقط من  يتعلق 
الدولة ساحة لبلورة مصالح النوع االجتماعي "اجلندر"، ولكن رأين أيضاً ضرورة 
اختراق اجلهاز الوظيفي للدولة نفسها.  الفيموقراط هم أصحاب هذه اإلستراتيجية 
وآخرين  فرانزوي  )انظر  النساء  لصالح  عليها  التأثير  أجل  من  الدولة  الختراق 
 )Pringle and Watson) وواتسون  برنغل  أجرت  وقد    .)Franzway et al)، 1989)
حتلياًل شاماًل ملسار املقاربات النسوية من الدولة فرفضا، من موقف ما بعد بنيوي، 
"مجااًل  باعتبارها  الدولة  رأتا  ولكن  ثابتاً،  مبنى  باعتبارها  للدولة  تنظير  يتم  أن 
63؛   :1992 وواتسون،  )برنغل  متصارعة"  خلطابات  ومنصة  متعددة  لساحات 

راي وليفسلي، 1996؛ أغاروال، 1994؛ كنديوتي، 1991؛ غويتز، 1997(.
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كثير من النسويات والباحثات في الشرق األوسط يعتبرن أن التحوالِت التاريخية 
التي تطرأ على الدول، والتنافَس حول بناء السلطة فيها، وكيفية بناء األمة، وتغييَر 
مشاريع الدولة، هي كلها عوامل حاسمة في حتليل وضع النساء وفهمه والتغيير 
في عالقات النوع االجتماعي "اجلندر".  إن متثيل الدولة كساحة واحدة منسجمة 
تضمحل  أصبحت  والنسويات  اإلسالميني  مثل  اجتماعية  قوى  ضدها  تكافح 
عالقات  لها  السمات  مختلفة  كساحات  للدولة  مفهوم  مكانها  ليحل  متزايد  بشكل 
وتثير  للتنافس.  مختلفة  إمكاناٍت  توفر  وهي  املؤسسات،  وقوامها  مختلفة،  نفوذ 
كنديوتي االنتباه، في سياق بحثها حول الشرعية، إلى مؤشر مهم في معظم الدول 
العربية ما بعد االستعمار، من حيث تقوية الكيانات االجتماعية القائمة على القرابة 
)كنديوتي، xv :2000(.  ولم تختلف السلطة الفلسطينية عن ذلك مبفهوم أنها في 
سعيها للشرعية تطلعت للحصول على موافقة جتمعات اجتماعية متناقضة، تتكون 
القرابة  أساس  على  تقوم  التي  العشائر  أو  النازحني  أو  املتوسطة،  الطبقة  قمة  من 
السلطة  للنساء في جهاز  ينظر  بتفصيله الحقاً، كان  النسويات.  وكما سأقوم  أو 
الفلسطينية كمصدر للشرعية، مبا أنِشئ لهن من وحدات تتعلق بالنوع االجتماعي 
التمويل األجنبي ومدعومة منه، وقائمة على تقدمي صورة  "اجلندر" تلبية لطلب 

علمانية حتررية عن السلطة اجلديدة.

باعتبارها  وسلوكها  الفلسطينية  السلطة  شخصية  على  التالي  القسم  في  سأركز 
النوع االجتماعي  العام.  لقد فـُوضت وحدات  القطاع  الرئيس للنساء في  املوظـِف 
دوائر  عبر  برامجها  مبتابعة  احلكومة  بيروقراطية  ضمن  الرئيسة  "اجلندر" 
من  مجموعة  الغرض  لهذا  أعدت  وقد    .)6-5  :1995 )غويتز،  أخرى  حكومية 
"اجلندر"،  االجتماعي  بالنوع  تتعلق  توجيه  خطوط  )مثاًل  السياساتية  األدوات 
وتدريب على كيفية إدخال النوع االجتماعي "اجلندر" في البرامج والسياسات( 
على  "اجلندر"  االجتماعي  النوع  موضوع  تراعي  تغييرات  إحداث  منها  قـُصد 
مستوى املؤسسات والسياسات والتطبيق العملي عبر القطاع العام، جلعل التجاوب 

ملصالح النساء جزءاً روتينياً من فعاليات كل قطاع )املصدر نفسه: 6(.

  .)neo-patrimonial) كثير من الباحثني يصور السلطة الفلسطينية كجهة أبوية جديدة
سأناقش هذه النظرة التي يراها البعض كجوهر معطى ثابت، كما سأتناول سريعاً 
أسس تكوين السلطة الفلسطينية.  كذلك، فإن هذا التصوير ال يسمح بهامش يفحص 
مدى تأثير العوامل اخلارجة عن نطاق السلطة من انعدام استقرار سياسي، وانعدام 
االجتماعي  النوع  موضوع  إدراَج  يعرقل  ما  وهو  الوطنية،  املوارد  على  السيطرة 
"اجلندر" كأمر رئيس.  أخيراً، إن هذا التصوير ال يأخذ في احلساب النزاعاِت التي 
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نشأت داخل البيروقراطيات املختلفة وبينها نتيجة دمج منظمة التحرير الفلسطينية 
والسلطة الفلسطينية وظهور املنظمات غير احلكومية اجلديدة.

السلطة الفلسطينية بني األبوية اجلديدة وسياسة األمر الواقع

قـُدمت تنظيرات كثيرة حول السلطة الفلسطينية باعتبارها أبوية جديدة،11 تقوم على 
عالقات االستتباع والفساد مع وجود توجهاٍت أبوية متأصلة تضفي سلبية بشكل 
منهجي على أوضاع النساء.  مثاًل، يستنتج باركر أن "نـُخـََب السلطة الفلسطينية 
قد تشعر أنها مضطرة لبناء إجماع وطني من خالل التنازل لصالح املطالبات األكثر 
كأمر  النسائية  املطالبات  إلى  ينظروا  أن  الوطنيني  للقادة  ميكن  حني  في  محافظة، 
من  فيه  يستفيدون  يعودوا  لم  وضع  في  التطرف  إلى  ويشد  االستقرار،  يزعزع 
الفعاليات "الراديكالية"" )باركر، 1999: 182(.  ويرى هلل في األبوية اجلديدة 
القرار  صناعة  احلاكم  يجسد  مستويات.   ثالثة  ذا  نظاماً  الفلسطينية  للسلطة 
بقاء  يضمن  نفسه  الوقت  في  وهو  "فتح"؛  مسيطرة  منظمة  وتسانده  احلاسمة؛ 
الساحة السياسية تعددية ومتفرقة )هـِلـِل، 1998(.  وقد قدر البعض بأن الصفاِت 

األبوية للنظام هي السبب الرئيس لفشل اتفاق أوسلو )صايغ، 1999(.

املتزامن  التواجد  عن  الفلسطينية  الدولة  شبه  طبيعة  حول  حديثة  دراسة  تكشف 
ملعالم متناقضة بها.  مثاًل يالحظ هالل وخان أن بعض فعاليات السلطة الفلسطينية 
تـُصادر  أو  الريع  تـُخلق فرص  بأنها ذات صفة استالبية، حيث  أن توصف  ميكن 
املوارد من قبل موظفي السلطة الفلسطينية من أجل اإلثراء الشخصي على حساب 
أكثر،  تناسب  أنها  ويبدو  للريع  موزعة  أخرى  فعاليات  وثمة  االجتماعية.   التنمية 
إذ  املانحني،  وملجموعة  إلسرائيل  زبون  دولة  بأنها  الفلسطينية  السلطة  وصَف 
الذي ترغبه  السياسي  النظام  إقامة  يأتي من اخلارج وتوزعه، مقابل  تستلم ريعاً 
الفلسطينية  السلطة  في  الريع  لتوزيع  أخرى  أوجهاً  أن  غير  اخلارجية.   القوى 
تشي بأنها دولة زبائنية، توزع الريع لفصائل داخلية لها نفوذ قوي لتحافَظ على 
االستقرار حتى ولو على حساب انعدام كبير للكفاءة.  لكّن املثيَر لالهتمام أكثر من 
أي شيء آخر هو أن توزيع الريع من قبل السلطة الفلسطينية يتوافق كذلك مع دور 
الدولة املنمية )التي تتدخل لتحقيق التنمية(، حيث تخصص الريع بقصد استجالب 

االستثمارات وتوليد النمو )هالل وخان، 2004(.

الفلسطينية  السلطة  األبوية اجلديدة في حتليل  يتبنى نظرية  الذي  املوقف  مشكلة 
إلى طريق مسدود، فهو مينح سلطة مطلقة لرجل واحد مبعزل عن كل  أنه يؤدي 
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العوامل األخرى اخلارجية املؤثرة على تكوين النظام اجلديد.  لكن األهَم أن التحليَل 
ال يترك مجااًل لظهور اجلماعات املعارضة، وال يلقي ضوءاً كافياً على إعادة ترتيب 
بنيتها  غيرت  حني  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  في  املستمر  الداخلية  التوازنات 

وأصبحت السلطة الفلسطينية.12

هنالك نقطة واحدة مشتركة بني ثالثة أبحاث رئيسة عن النظام السياسي الفلسطيني 
وهي    13.)1999( وهالل   ،)1999( وباركر   ،)1998( هـِلـِل  من  لكل  الناشئ، 
حتديداً غياُب حتليل لوقع شخصية النظام الفلسطيني على عالقات النوع االجتماعي 
االجتماعي  النوع  قضية  تـُذكر  لم  النساء.   حقوق  نحو  االلتزام  ومدى  "اجلندر"، 
"اجلندر" لدى هـِلـِل مطلقاً، واالفتراُض هو أن احلاكَم يسيطر متاماً على "منظمته 
املمتدة الهيمنة"، والتي يـُنظر إليها كمقطع واحد من الرجال الذين ينتظرون تعليماِت 
رئيسهم دون أي صراع داخلي مؤسس على الطبقة أو النوع االجتماعي "اجلندر" 
أو املنطقة )هـِلـِل، 1998: 10(.  أما لدى باركر فقد أضيف موضوع النوع االجتماعي 
تشعر  قد  الفلسطينية  السلطة  نخَب  أن  مفاده  تنبؤ  بشكل  الحقة  كفكرة  "اجلندر" 
مرغمة أن عليها بناَء إجماع وطني عبر التنازل ملطالبات أكثر محافظة، ورفض املطالبات 
النسائية باعتبارها مدعاة لعدم االستقرار، وتضفي تطرفاً على وضع لم تعد تستفيد 
النسائية مدعاة  الفاعليات  كل  أّن  هنا،  االفتراض  "الراديكالية".   الفعاليات  من  فيه 
النسائية،  الفاعلية  من  جزء  انسجام  إمكانية  ينفي  االستقرار،  ولزعزعة  للراديكالية 
  .)Caldeira)، 1998) مثاًل، بشكل ما مع سياسات الدولة )ألفاريز، 1990؛ كالديرا 
بالضرورة  ليس  السياسية  وللمؤسسات  للسياسة  النساء  دخول  إن  آخر،  بتعبير 
تفصيلياً  طبقياً  حتلياًل  يبني  فإنه   ،)1999( هالل  أما  النسوية.   للسياسات  معاداًل 
على أساس االقتصاد االجتماعي، لكّن النوع االجتماعي "اجلندر" ليس من مكونات 
هذا التحليل.  إن هذا االفتقار للوعي حول دور السلطة الفلسطينية بالنسبة لعالقات 
النوع االجتماعي "اجلندر"، والتغيير االجتماعي، يخلـِّف للنساء عبئاً ثقياًل ليتحّرين 

ملصلحتهن دوَر السلطة الفلسطينية ووقَعها بالنسبة حلقوق النساء.

من "االعتماد على الذات" إلى "االعتماد على احلكومة": الفيموقراط بني االستتباع والنسوية

النسويات  الناشطات  من  جديدة  شريحة  ظهور  إلى  الوطنية  السلطة  تشكيل  أدى 
لسن  الفلسطينيات  الفيموقراط  )الفيموقراط(.   السلطة  قلب  من  يعملن  اللواتي 
مراكز  في  "موظفات  النسوية،  األدبيات  حتدد  كما  هن،  وال  نسويات،  بالضرورة 
املجتمع  في  األمام  إلى  النساء  وضع  دفع  على  للعمل  الدولة  بيروقراطية  ضمن 
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األوسع، من خالل تطوير الفرص املتكافئة ومقاومة التمييز" )يـيتمان، 1990: 65(.  
رفيعاً،  تتبوأ مركزاً  الفلسطينيات، وبخاصة من كانت منهن  الفيموقراط  إن معظَم 
كنسويات.14   ملؤهالتهن  نظراً  ال  االستتباع  عالقات  خالل  من  ترشيحهن  مت 
غير أّنه يجب أال ينظر لهؤالء النساء كمسلوبات اإلرادة بانتظار "إشارة يد من 
إنهن  واإلبداع؛  التجديد  على  قادرات  كمستقالت  أو  يراه،  ما  لتنفيذ  الرئيس" 
تطوير  بعضهن  حتاول  قد  أخرى،  بكلمات  الوضعيتني.   هاتني  بني  موقع  في 
العديدة  القيود  ضمن  "اجلندر"  االجتماعي  النوع  بقضايا  للدفع  عمل  برنامج 
أخريات  تعمل  قد  حني  في  فيها،  ومراكَزهن  الفلسطينية  السلطة  تواجه  التي 
وصالتهن  "اجلندر"  االجتماعي  النوع  قضايا  تعميم  برامج  استخدام  على 
ذاتها  لدعم مصاحلهن اخلاصة.  وهكذا، فإن عالقة االستتباع بحد  السياسية 
ليست بالضرورة معادية للنسوية أو لتمثيل النساء.  تالحظ غويتز عند حتليلها 
نساء  "تعيني  فيها  يتم  لوضعية  تؤدي  قد  أنها  أوغندا  في  االستتباع  لعالقات 
النساء  ما يعزز وجود  املدنية،  مرموقات في مراكز مسؤولية عليا في اخلدمة 
املقبول  من  يكون  قد  لذا،    .)110  :2003 )غويتز،  احلكومية"  اإلدارات  في 
النساء  أنهن قد يدافعن عن مصالح  النساء بالفيموقراط، من حيث  نعت هؤالء 
وحقوقهن، سواء أكنَّ يؤمنَّ بذلك "حقيقة" أم ال، لكي يفسحن ألنفسهن حيزاً 

داخل السلطة الفلسطينية وفي املجتمع.

في اجلزء التالي أقدم حتلياًل مبنياً على الدراسة اإلمبريقية، وعلى الوثائق التي أصدرتها 
وحدات النوع االجتماعي "اجلندر" التي تأسست في معظم الوزارات الفلسطينية.

نشاط  مركز  التنسيق(  )جلنة  املرأة  مكانة  لرفع  الوزارية  التنسيق  جلنة  كانت 
وزارة  وتأسيس  حلها  تاريخ  حتى  الفلسطينية  "الدولة"  جهاز  في  الفيموقراط 
شؤون املرأة.  تشكلت جلنة التنسيق من نساٍء لهن مراكز رفيعة، كل في وزارتها، 
االجتماعي "اجلندر"( في  بالنوع  االهتمام  )لتعميم  الرئيس معظمهن  وقد رشح 
احملتلة  األراضي  في  الفلسطينية  النسوية  احلركة  كانت  فيها.   يعملن  التي  البنى 
املرأة ضمن السلطة  العام 1994 مبشروع15 لتأسيس وزارة لشؤون  قد خرجت 
الفلسطينية.  لم يقر الرئيس ذلك، وتأسست جلنة التنسيق بداًل عنه.  أما عدُم إقراره 
فلم يكن ألنه "أبوي"، أو لعدم اقتناعه بحقوق املرأة، ولكن بسبب "تخريٍب" قامت 
به بعض النساء، فقد أطلق االقتراح نزاعاً بني وزيرة الشؤون االجتماعية ورئيسة 
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية وبني رئيسة طاقم شؤون املرأة.  وحيث أنه توقع 
هذا النزاع، فقد اقترح عرفات في اجتماعه مع الوفد النسائي الذي قابله بخصوص 
أن تضم موظفاٍت في احلكومة وعضواٍت من  الهيئة يجب  مثَل هذه  أن  األمر  هذا 
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االحتاد العام للمرأة الفلسطينية )مقابلة مع عرفات(، جامعاً بذلك ما كان جزءاً من 
بنية السلطة الفلسطينية مع جزء من بنية منظمة التحرير الفلسطينية.

اعتُبِر النجاُح في جمع األموال وبناء القدرات لدى نساء جلنة التنسيق أمراً مهماً في 
البرهان على صفتهن االحترافية.  ويبدو أنهن حاولن تقليد املهنيات العامالت في 
املنظمات غير احلكومية على حساب صورتهن "القدمية" كمناضالت ومقاتالت.  
أفادت منسق صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة (UNIFEM(، على سبيل املثال، 
أن عضواِت جلنة التنسيق الوزارية لرفع مكانة املرأة يشعرن أنهن بحاجة للكثير من 
التدريب على موضوع بناء القدرات، ويشعرن أن مهاراتهن أقل مقارنة مبستوى 
مهارات النساء العامالت في املنظمات غير احلكومية ذوات اخلبرة في جمع األموال، 
ووضع اإلستراتيجيات، واإلدارة واالتصال.  لقد كن "مجرد" مناضالت من أجل 
املالية، إذ كن يحصلن على األموال من  احلرية، ولم يلزمهن معرفة كيفية اجلباية 

خالل ما يـُجمع أو يـُمنح من العرب أو الفلسطينيني في الشتات )علياء، مقابلة(.

املناضالت  أمام  النموذج  أسس  احلكومية  غير  املنظمات  وجود  فإن  وهكذا، 
"القدميات"، وشكل مسارهن نحو املهنية.  وكما لوحظ سابقاً، فإن جلنة التنسيق 
خـُصصت لها في خطة التنمية الفلسطينية )1996-1998( مهمة "تطوير" النساء، 
وتعميم االهتمام بقضايا النوع االجتماعي "اجلندر"، ولكنها تـُركت دون موارد.  
لذلك، ال يثير الدهشة أن اللجنة تعتمد بشكل كبير جداً على املساعدات من املانحني، 
وتعمل كأنها منظمة غير حكومية )أو في هذه احلالة منظمة حكومية/غير حكومية، 
وبهذه الصفة مت "تكديس" النساء في وحدات النوع االجتماعي "اجلندر" التي مت 
فيها االستحواذ على الكثير من الناشطات النسويات، بينما االلتزام باملساواة بني 
اجلنسني لم يؤخذ به بعد في رؤى وبرامج عمل القطاعات االقتصادية والسياسية 
للتنمية  شاملة  رؤية  إلى  االفتقاَر  إن  "العلمانية".   الفلسطينية  للسلطة  اجلديدة 
ورش  عدد  مثل  التقنية؛  األمور  على  يركزن  التنسيق  جلنة  في  الفيموقراط  جعل 
العمل املطلوبة من أجل وضع خطٍة إلدماج النوع االجتماعي "اجلندر" وما شابه، 
فوقعن بذلك في الفخ الذي حذرت منه غويتز، حيث انتقدت فكرة عملية إدماج النوع 
االجتماعي "اجلندر" التي تركز أحياناً على اإلجراءات والوسائل ال على األهداف 
والغايات، فتؤدي بذلك إلى االنشغال بالتفاصيل الدقيقة لإلجراءات الفنية على كل 

مستوى، بداًل من الوضوح حول األهداف والغايات النهائية )غويتز، 1997(.

التنسيق منحًى مماثاًل في جميع وزارات  والنزاعات داخل جلنة  الفوضى  تعكس 
وبنى السلطة الفلسطينية، ما يعرقل بشكل جدي ليس فقط إدماَج النوع االجتماعي 
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مستمر.   بشكل  التنمية  في  للمضي  جادة  محاولة  أَي  كذلك  ولكن  "اجلندر"، 
ويصعب على املرء الكالم عن مشروع وطني واضح ومنسق للتغيير.  إن القاعدة 

هي وجود سياسات وتدخالت مشوشة ومتناقضة، وأحياناً متضاربة.

املؤسسات  "فهم  ضرورة  ترى  إذ  قوي،  صدى  املجال  هذا  في  غويتز  والقتراح 
كأطر عمل بنيت تاريخياً إلرساء قواعد سلوكية وكمولداٍت للخبرة يساهم في فهم 
سبب أّن النتائَج قد تبدو وكأْن لم يطرأ عليها إال تغييٌر طفيف عندما تدخل إلى هذه 
املؤسسات عناصُر جديدة )مثل النساء( أو تكيفاٌت جديدة )مثل االنشغال بقضايا 

النوع االجتماعي "اجلندر"(" )غويتز، 1997: 6(.

قضايا  إلدماج  الطفيفة  النتائج  حول  كاشفاً  مثاًل  والرياضة  الشباب  وزارة  تقدم 
فلسفة  على  التعرف  وميكن  السلطة.   في  يطبق  كما  "اجلندر"  االجتماعي  النوع 
الوزارة بالنسبة إلى برنامج العمل االجتماعي الوطني لألطفال واملراهقني من خالل 
ثقافة مدنية  التركيز على بث  يتم  تقيمها، حيث  التي  الصيفية  نشراتها واملخيمات 
والدميقراطية،  اجلنسني،  بني  واملساواة  التعبير،  كحرية  األساسية  احلقوَق  تعزز 
واملشاركة.  غير أن بنية أخرى متصلة مباشرة مبكتب الرئيس، ومبا بقي من منظمة 
والتوجيه  التعبئة  مديرية  وهي  الوزارة،  على  بظاللها  ألقت  الفلسطينية،  التحرير 
على  تركز  وطنية،  نزعة  ذا  للشباب  عمل  برنامج  تطبق  التي  والسياسي  الوطني 
التدريب العسكري "الرمزي" والتلقني السياسي لصالح احلزب احلاكم والقيادة 
السياسية.  إن الوزارة واملديرية متثالن سياستني مختلفتني مبجموعتني متميزتني 
الشباب  وزارة  ففي  "اجلندر".   االجتماعي  النوع  عن  الفرعية  النصوص  من 
عبر  منهجية  أكثر  بشكل  "اجلندر"  االجتماعي  النوع  قضايا  دمجت  والرياضة 
القواعد والبرامج، جتسدت في مشاركة متساوية للجنسني في املخيمات، وإبراز 
املساواة بني اجلنسني عبر األنشطة، وعبر املزيد من اجلهود على مستوى املجتمع 
لتشجيع اآلباء على إرسال بناتهن إلى مخيمات عمل مختلطة بني اجلنسني.  كانت 
وزارة الشباب والرياضة تتبع برنامَج "إدماج النوع االجتماعي "اجلندر" كمسار 
أن تأخذ  رئيس"، وكأمنا االستقالُل قد أجنـَِز وأصبح بإمكان بنى جديدٍة للحكم 

برنامج النوع االجتماعي "اجلندر" بعني االعتبار.

أما في حالة املديرية فإن قضايا النوع االجتماعي "اجلندر" استـُهِدفت من خالل 
إشراك اجلنسني في "برنامج العمل الوطني"؛ أي في مخيمات التدريب العسكري.  
النوع االجتماعي "اجلندر" كمشكلة اجتماعية حتى  التعامل مع قضايا  ولم يجِر 
في ورش العمل املصمـَمة للكوادر النسائية، ولكن مت السير وفق املعادلة القدمية 
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ملنظمة التحرير الفلسطينية التي ترى أن على الرجال والنساء أن يساهموا جميعاً 
برامج  بني  الفوضى  واملديرية  الوزارة  بني  الفروُق  تـُبرُز  فلسطني.   حترير  في 
مع  التعامل  كيفية  حول  موحدة  رؤية  وجود  وعدم  واالجتماعية،  الوطنية  العمل 
احلكومية  والسياسات  املؤسسات  في  "اجلندر"  االجتماعي  النوع  إدماج  قضية 
قضايا  إدماج  بأهمية  الواعي  الرياضة  وزير  عزل  شهور،  بضعة  وبعد  املختلفة.  
النوع االجتماعي "اجلندر" بسبب مواقفه النقدية من قضايا الزبائنية والفساد في 
السلطة الفلسطينية، وحلَّ مكانه شخصية "متدينة" للتقرب من القوى اإلسالمية.

والقليَل  الفشل  من  الكثيَر  التجربة  أفرَزتـْها  التي  اإلمبريقية  البيانات  تكشف 
الصراع  من  عانى  قد  "اجلندر"  االجتماعي  النوع  إدماُج  كان  وإذا  النجاح.   من 
والفوضى في السلطة الفلسطينية، فإن الفاعلية النسائية في املجتمع املدني لم تكن 
في وضع أفضل.  لقد أدى تأسيس السلطة الفلسطينية إلى إضعاف االحتاد العام 
للمرأة الفلسطينية، وكذلك للتنظيمات واألطر اجلماهيرية بشكل عام، وما كان منها 

تابعاً لـ"فتح" بشكل خاص، كما سيجري شرحه أدناه.

االحتاد العام للمرأة الفلسطينية: بني العمل لتعبئة النساء والعمل كمنظمة غير حكومية

الشتات، تعكس  أم في  الوطن  الفلسطينية؛ سواء في  للمرأة  العام  بنية االحتاد  إن 
لقد  الفلسطيني.   السياسي  النظام  في  حدثت  التي  املستمرة  السياسية  التغيرات 
التحرير  التابعة ملنظمة  للهيئات  االنتخابات  إلى جتميد معظم  االستقرار  أدى عدُم 
الفلسطينية، وكانت آخر انتخابات لالحتاد العام للمرأة الفلسطينية قد نـُظـِمت في 
تونس العام 1985، بعد إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان العام 1982.

لتكون  جديدة  متثيلية  هيئة  تشكلت  اجلغرافي،  التوزع  مشكلة  حلل  محاولٍة  في 
االحتاد  بنية  وكانت  العامة.   املؤمترات  غياب  في  لالحتاد  العامة  لألمانة  مرجعاً 
نظراً  الشتات،  في  عنها  مختلفة  احملتلة  األراضي  في  الفلسطينية  للمرأة  العام 
لألحوال التي فرضها االحتالل اإلسرائيلي.  كان االحتاد العام للمرأة الفلسطينية 
اعتبرته جزءاً من  التي  السلطة اإلسرائيلية  في األراضي احملتلة محظوراً من قبل 
منظمة "إرهابية".  وقد دفع هذا بالقيادة إلى العمل من خالل مجموع اجلمعيات 
أمام  كواجهة  الغربية  الضفة  في  الرئيسة  املدن  في  املوجودة  القانونية  اخليرية 
النساء  االحتالل.  ولم ينضْم قطاع غزة لهذا اجلهد خوفاً من إبعاد قائدة االحتاد 
تعمل على  العمل كمنظمٍة  يتمكن االحتاُد من  لم  البربري.  ولهذا،  العربي، يسرى 
املشتغلة  اخليرية  اجلمعيات  معظم  إغالق  مت  ما  وسرعان  ككل.   الوطني  الصعيد 
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بنشاطات "وطنية" أو مضايقتها، وفرض على رئيسة أكبر جمعية، سميحة خليل 
)أم خليل(، اإلقامة اجلبرية في مكان إقامتها.  أضعفت هذه اإلجراءات قدرة االحتاد 

عن أن يقوم بدور قيادي في تنظيم النساء وتعبئتهن ملقاومة االحتالل.

بدأت تظهر جلان وأطر نسوية جديدة مللء الفراغ الذي خلفه االحتاد، وتكاثر عددها 
بسبب الفئوية السياسية.  وجاءت هذه األطر بدم جديد إلى قيادة احلركة النسوية 
الفلسطينية، غير أن القيادة القدمية سمحت للقيادة اجلديدة باالنضمام إلى البنية 
السرية لالحتاد، ولكن بقيت السيطرة جليل اجلمعيات اخليرية.  ولكن هذه األطر 
من  بسبٍب  ومتسعة،  جديدة  جماهيريًة  قاعدة  تكتسب  بدأت  أحزابها  من  املدعومة 
أساليبها املبتكرة في تنظيم النساء.  ولم يلبث أن مت تهميش االحتاد وقيادته عندما 
لقيادة كل  الشارع  في  لها  منافَس  التي ال  القيادة  األطر ورئيساتها  أصبحت هذه 

نشاطات النساء في االنتفاضة الفلسطينية األولى العام 1987.

جربت هذه األطر للمرة األولى، مبا منحها جناحها من قوة، أن تتجاوَز بنية االحتاد 
العام  للنساء"  األعلى  "املجلس  تأسيس  محاولة  في  الفلسطينية  للمرأة  العام 
العام  االحتاد  أبداها  التي  للمقاومة  نظراً  بسرعة  أوقفت  احملاولة  ولكن    .1988
دور  حول  موحـِدة  داخلية  رؤيا  إلى  االفتقار  بسبب  وكذلك  الفلسطينية،  للمرأة 
املجلس األعلى للنساء في املستقبل بعد االنتفاضة.  وقد أدت هذه احملاولة الفاشلة 
إلى ضم ممثالت هذه األطر إلى الهيئة اإلدارية لالحتاد، ولكنهن كن أقلية صغيرة 
ضمن التمثيل الكبير للجمعيات اخليرية )كان لهذه اجلمعيات اخليرية أكثر من 55 

ممثلة وست ممثالت لألطر النسوية( )جاد، 1990، 2000(.

والهيئات  التنفيذية  اللجنة  وصلت  عندما  احلال  وواقع  التنظيم  شكل  هو  هذا  كان 
الضفة  فرع  رئيسة  طلبت  الوطن.   إلى  الفلسطينية  للمرأة  العام  لالحتاد  املختلفة 
الغربية، كخطوة أولى، أن تضَم القيادة القادمة من الشتات، اللجنة اإلدارية للفرع 
ضمن الهيئة القائدة التي متثل قيادة الشتات في اللجنة التنفيذية.  ُرفـِض هذا الطلُب 
باعتباره غيَر دستوري، حيث أن عضواِت اللجنة التنفيذية مت انتخابـُهن من املؤمتر 
العام ال عن طريق الترشيح )رميا، مقابلة(.  وتسبب هذا ببعض التوتر بني اجلهتني، 
وزاد من حدة هذا التوتر تهميُش اللجنة اإلدارية لالحتاد في جلنة التنسيق التابعة 

إلى جلنة التنسيق الوزارية لرفع مكانة املرأة املشار إليها سابقاً.

العام للمرأة سهل خلق بنية جديدة له  إن خلو قطاع غزة من وجود فرع لالحتاد 
صندوق  أمينة  كانت  التي  ناصر(،  )أم  ياسني  جنالء  هي  قوية  شخصية  برعاية 
االحتاد العام للمرأة الفلسطينية في الشتات، وعضوة في اللجنة التنفيذية.  وكان 
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متاحاً لها الوصوُل إلى مكتب الرئيس بيسر كبير، وبالتالي إلى بعض املوارد.  وقد 
استهدف االحتاُد العام للمرأة الفلسطينية كلَّ الناشطات في قطاع غزة؛ سواء كن 
في األطر النسوية أم في املنظمات غير احلكومية أم من املعينات حديثاً في القطاع 
العام.  وفي حني أن إحدى القضايا الرئيسة التي أثيرت في الضفة الغربية كانت 
استقالَل االحتاد عن السلطة الفلسطينية، فإن هذا لم يشكل قضية في قطاع غزة.  
وميكن إرجاع ذلك إلى الطرق التي مت عبرها جتنيد العضوات اجلديدات، إذ يبدو أن 
صالت االستتباع والزبائنية كانت شائعة االستخدام، كما في السلطة الفلسطينية، 
بحاالت تفاوتت من توزيع كوبونات الغذاء، واإلعفاء من رسوم العضوية، إلى توفير 
مناذج  لتوزيع  الصالت  هذه  استـُخِدمت  كذلك  االجتماعية.   واخلدمات  املساعدة 
االنضمام  على  حثهن  مع  احلكومية،  اجلهات  في  العامالت  النساء  على  العضوية 
في  الفلسطينية  للمرأة  العام  االحتاد  بنية  أقيمت  لقد  مقابلة(.   )منى،  االحتاد  إلى 
قطاع غزة استـناداً بشكل رئيس إلى شخصية مؤسسته.  وبعد أن مرضت جتمدت 
النامية  القوة  مع  التنافس  عن  عاجز  أنه  على  االحتاد  وبرهن  نشاطاته  كُل  تقريباً 

لإلسالميني في قطاع غزة.

إن تأسيَس كيان جديد لالحتاد العام للمرأة الفلسطينية في الضفة الغربية كان أقَل 
جناحاً ألسباب عديدة: كانت بنية االحتاد العام للمرأة الفلسطينية في الضفة الغربية 
عضوات  على  مؤسساً  الثالثينيات،  في  كما  االحتاد،  وكان  الضعُف،  أصابها  قد 
أكثر منه على العضوات بصفة فردية.  كان معدُل سن  ميثلن جمعياتهن اخليرية 
الداُل على  الطبقة الوسطى، وموقفـُهن  ممثالت اجلمعيات اخليرية وخلفيتـُهن من 
العمل اخليري"، عوامَل لم تساعد على توسيع عضوية االحتاد.  أما  "فوقية في 
بالنسبة ملمثالت األطر النسوية، كان من الواضح أن انشغالـَهن بأطرهن اخلاصة 
أكبُر من أن يسمح لهن ببذل جهود حقيقية في بنية قد ال يكتسنب فيها قوة إضافية.  
وقد أفادت رئيسة اللجنة التنفيذية بأنها ما فتئت حتثهن على بذل جهد أكبر "ألن 
يظهرن قدراتهن" ضمن بنية االحتاد بسبب حاجتها لتسليم الراية إلى جيل جديد، 
ولكنهن ال يستجنب مطلقاً لطلبها.  وقد مرت اآلن سبُع سنوات منذ عودة السلطة 
الواجب إنشاُء بنية جديدة،  الفلسطينية، وما مت حتقيقه هو حقيقة قليل جداً.  من 

وإيجاُد قاعدة جديدة، ولكْن أين هي املنظمات النسوية من ذلك؟ )سلوى، مقابلة(.

ال يتصل جتميد توسع االحتاد العام للمرأة الفلسطينية بالصراع على السلطة بني 
ما يطلق عليه البعض "العائدات" واحملليات فحسب، ولكن كذلك مبا أوجدته أوسلو 
من حقائَق على األرض.  وعندما ووجهت سلوى أبو خضرا، رئيسة االحتاد العام 
للمرأة الفلسطينية واللجنة التنفيذية، بانتقادات متواصلة حول عدم إقامة انتخابات 
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حقيقية  قضايا  وجوُد  جديدة  انتخابات  حصول  مينع  ما  بأن  صرحت  جديدة، 
في  العضوات  جميع  تستطيع  ال  إذ  وموقعها،  االنتخابات  نطاق  مثل  وإشكالية 
الشتات أن يأتني ما لم متنحهن إسرائيل األذون الالزمة، واإلسرائيليون ال يقبلون 
ذلك بسب الوضع السياسي غير املستقر.  وليس باإلمكان تنظيُم هذه االنتخابات 
في الشتات من وجهة مبدئية، فاملناطُق احملتلة هي اآلن مركز مقر القيادة.  كذلك، 
النساء من الشتات سيكون أمراً مكلفاً جداً،  فإن إحضاَر أعداد كبيرة من ممثالت 
وخزينة االحتاد خلٌو من األموال.  وحتى لو اقتصرت االنتخابات على العضوات 
املقيمات في الوطن في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، فإن العضواِت من قطاع غزة 

لن يتمكّن من املجيء بسبب احلصار )سلوى، مقابلة(.

والقيادة  الشتات  قيادة  بني  الفلسطينية  للمرأة  العام  االحتاد  داخل  النزاع  يصور 
الشعبي،  الصعيد  على  النساء  مع  عالقته  في  االحتاد  دور  حول  اخلالَف  احمللية 
كما في عالقته مع السلطة الفلسطينية.  وقد أعلنت قيادة الشتات منذ عودتها أن 
االحتاَد هو منظمة غير حكومية، ولكن ممارساتـِها اليومية قد ال تؤكد هذا االدعاء.  
تستلم القيادة واملوظفون اإلداريون من السلطة الفلسطينية رواتب شهرية، إضافة 
القيادة احمللية هذه احلقيقة  التأثيث.  وقد استخدمت  إلى إيجارات مقراتهن جيدة 
املجال في  الناشطات في هذا  أن  إذ  بأنهن منظمة غير حكومية،  ادعاَءهن  لتتحدى 
كما  الداخلية  اإلدارية  ثقافتهن  يتبعن  إحداهن،  شرحت  حسبما  الغربية،  الضفة 
حددها دستورهن للجمعيات اخليرية، الذي يحظر على عضوة منتخبة أن تتقاضى 
راتباً أو أي منحة مالية، إذ يعتبرن أن في ذلك تضارباً في املصالح.  باإلضافة إلى 
ذلك، فإنهن بصفتهن ممثالٍت لقسم من املجتمع لن يتمكن من ادعاء االستقاللية عن 

السلطة الفلسطينية في حال تقاضيهن رواتب منها )أ، مقابلة(.

من الواضح أن هذا االعتماَد املالي على السلطة الفلسطينية قد اعتبر داللة واضحة 
على أن االحتاد العام للمرأة الفلسطينية غدا مجرد واجهة تابعة للسلطة الفلسطينية.  
وقد عبرت إحدى اللواتي جرت مقابلتهن من املجموعة احمللية عن هذا األمر باإلشارة 
إلى أنهن كن يواجهن إصراراً من السلطة، ومن قيادات الشتات، على تضمني أي 
له.   وصوراً  للرئيس،  متجيد  عباراِت  بنشرها  يرغنب  سياسية  وثيقة  أو  منشور 
وأضافت أن النساء في الداخل متمرداٌت، ولم يألفن أمراً كهذا.  كذلك حصل احتجاٌج 
ضد حضور إحدى قيادياتهن مؤمتراً في عمان، ألنها كانت قد وقـّعت نشرة صادرة 
أن  يرين  الفلسطينية.  وهن  السلطة  الفساد في  املعارضة ضد  إحدى اجلهات  عن 
عليهن انتقاَد احلكومة، وذلك من ضمن حقوقهن، فهن ال ميثلن احلكومة، بل ميثلن 

شعبهن ونساءهن )ب، مقابلة(.
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إن الرئيسة اجلديدة للهيئة اإلدارية احمللية، خالفاً للرئيسة السابقة سميحة خليل ذات 
الشعبية الواسعة، أقل قوة بسبب ضعف صالتها بصفوف املقاومة، كما أنها ال تسعى 
إلى نفوذ سياسي ما، كلها عوامل عززت قوة قيادة اخلارج في السيطرة على االحتاد.  
إن تقريَر هذا ال يعني أن النساَء في القيادة احمللية ال ميلكن قاعدة نفوذ خاصة بهن، 
وباملنظمات  السياسية  لألحزاب  التابعة  اجلماهيرية  باألطر  روابطهن  ينـَّمـني  فهن 
النسوية غير احلكومية، ويبذلن كل جهودهن في بناء قاعدة شعبية لالحتاد، وبخاصة 
"احمللية"  الرئيسة  ضم  إلى  الثانية  االنتفاضة  أدت  فقد  كذلك  الريفية.   املناطق  في 
التي  لالنتفاضة،  واإلسالمية  الوطنية  القيادة  إلى  الفلسطينية  للمرأة  العام  لالحتاد 
التابعون لألحزاب  السياسيون  الناشطون  أعلى هيئة شعبية سياسية شكلها  تـُعتبر 

السياسية واالحتادات واملنظمات الشعبية.

ختاماً، يرمي التحليل الوارد أعاله إلى إلقاء الضوء على الديناميكيات الداخلية ألحد أهم 
التنظيمات النسائية الفلسطينية؛ االحتاد العام للمرأة الفلسطينية، الذي لعب دوراً قيادياً 
في احلركة الوطنية الفلسطينية.  وحقيقة أّن انتقال النخبة القيادية لالحتاد، الذي تأتى 
لها عبر الدور الذي لعبته في النضال الوطني، من الشتات إلى الداخل، لم يؤدِّ إلى فقدان 
نفوذ هذه النخبة عندما تغير النظام السياسي، وتغيرت أمكنة تواجده.  ففي محاولة 
اكتساب مصادر جديدة للنفوذ، مت السعي لضم عناصر جديدة؛ سواء من داخل البنية 
من  أم  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  القدمية  البنية  من  أم  الفلسطينية  للسلطة  اجلديدة 
في  الفيموقراط  وال  لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  في  العضوات  النساء  تكن  لم  املجتمع.  
السياسية.   لقيادتهن  سلبياٍت  تابعاٍت  الشتات(  قيادات  من  )وبخاصة  السلطة  جهاز 
كان لدى هؤالء النساء إدراٌك ملا متارسه القيادة الوطنية من عدم املساواة بني اجلنسني، 
أغاروال  أنهن "اخترن" عدَم االحتجاج بشكل مكشوف ضد ذلك.  وكما عبرت  غير 
عن األمر، كانت هؤالء النساء مسايرات للهرمية السياسية، ولكنهن لم يكن متواطئاٍت 
الذاتية، بينما يتظاهرن  معها )أغروال، 997: 25(.  وهن، من أجل تأمني مصاحلهن 
باالنسجام مع القيادة ومع النسق السائد من عالقات االستتباع والزبائنية، يستخدمن 
هذا النسق نفسه ملساءلة قياداتهن السياسية فيما يتعلق مبواقفهم من االلتزام بقضايا 
التي  الرئيسة  القيادة هو هنا اإلستراتيجية  االنسجاَم مع  إن  املساواة بني اجلنسني.  
تلجأ إليها القائدات من الشتات لتحقيق املكاسب، ولكنهن، كما تـُظهـِر رظوي، ال يسعني 
كشرط  النسويات(  من  الكثيرات  تفترض  )كما  القيادة  عن  االنفصال  أو  لالستقاللية 

مسبق كي حتقق النساء مصاحلهن )بتيت، 1991، مولينو، 2001(.

"اجلندر"  االجتماعي  النوع  ووحدات  الفلسطينية،  للمرأة  العام  االحتاد  حالة  إن 
النساء وتطويرها، قد ال  قد تعكس كيف أن "الوصفات اجلاهزة" لتنمية أوضاع 
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التناقضات في وضع كوضع فلسطني،  تكون األكثر مراعاة من غيرها للتغلب على 
حيث االحتالُل املستمُر يعرقل إلى حد كبير تطبيَق معظم آليات "ووصفات" التطوير 
والتنمية.  كل هذه "الوصفات" يفترض وضعاً مستقراً وطبيعياً من الناحية السياسية، 
ووجوَد دولة ذات بنى قائمٍة بوظائفها، ومجتمع مدني مستقر ومحدد بشكل جيد.  
ومييل "اخلبراء" اخلارجيون إلى جتاهل وقع عدم االستقرار على الصعيد الوطني، 
وفي البنى، وفي متابعة تطبيق "وصفات" جاهزة من أجل إدماج النوع االجتماعي 
للمرأة  العام  االحتاد  في  أو  الفلسطينية،  السلطة  في  النساَء  أن  غير  "اجلندر".  
الفلسطينية، كما أظهرُت، لم يكنَّ مجرَد متلقياٍت سلبياٍت للمساعدة اخلارجية، وإمنا 
كّن كذلك مشاركات فاعالت، فقد عملن على توجيه هذه املساعدة لزيادة مكاسبهن 
وتقوية قدرتهن على التفاوض إزاء السلطة الفلسطينية ومجموعات النساء األخرى 
ولقيادة  للفيموقراط  املتزايَد  النفوذ  فإن  وفصلت،  سبق  وكما  املدني.   املجتمع  في 
نفوذاً "على" منظمات نسائية  الفلسطينية أصبح  للمرأة  العام  الشتات في االحتاد 
(Radtke and Stam(.  وسوف أفصل فيما يتبع  أخرى، كما تظهر رادتكي وستام16 
للعمل  املرأة  جلان  احتاد  لـ"فتح"؛  احمللي  النسائي  التنظيم  في  النفوذ  حتول  كيف 

االجتماعي، ملصلحة نخبة من املقربات من السلطة واملهنيات.

اضمحالل نفوذ األطر اجلماهيرية

الفلسطينية ساعد على دفع نخبة  السلطة  بناَء احلكم في  أن  القسم  أطرح في هذا 
النساء املهنيات من الطبقة الوسطى إلى املقدمة، على حساب الناشطات من الريفيات 
والنازحات في أطر "فتح" اجلماهيرية.  وأظهـُِر كيف أّن اتفاَق أوسلو وتأسيَس 
املنظمات  كل  قدرة  وإضعاف  فض  إلى  أدت  عملية  أطلقا  قد  الفلسطينية  السلطة 
كذلك  النسوية.   احلركة  ذلك  في  مبا  احملتلة،  املناطق  في  اجلماهيرية  واحلركات 
الشتات  لنخب  النامي  والنفوذ  السالم"  املانحني في دعم "بناء  برنامج عمل  كان 
تهميش  في  عاملني  السلطة  تأسيس  حتى  املتنفذة  النخبة  حساب  على  واملهنيات 
غير  املنظمات  من  عديد  انتشار  جاء  كما  احمللية.   وكوادرها  اجلماهيرية  املنظمات 

احلكومية النسوية ليزيد الوضع اضطراباً.

عملت القيادة الفلسطينية قبل تأسيسها كسلطة على "ضبط الشارع"، وبخاصة 
"فتح".  وتتراوح محاوالت السلطة الفلسطينية لضبط "فتح" من ترشيح طالب 
مرتبطني بجهاز األمن إلى تخريب االنتخابات الداخلية.  وكل ما جرى من محاوالت 
مبنظمة  املرتبطة  الشعبية  لالحتادات  أم  لـ"فتح"  سواء  داخلية؛  انتخابات  لتنظيم 
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التحرير الفلسطينية - للنساء أو الكتاب أو الطالب - لم تؤدِّ إلى أي تغيير، واستمر 
تصاعد األزمة في "فتح".

وأدت  فيها.   النسائية  املنظمات  على  رئيس  أثٌر  "فتح"  في  الداخلي  للفساد  كان 
محاوالت املجموعات املختلفة، من العائدين إلى مساندي عملية أوسلو، لبناء قواعد 
نفوذ جديدة داخل "فتح" إلى مزيد من التشرذم.  وكان االنقسام الرئيس بني أولئك 
اتفاق أوسلو مقابل معارضيه.  واتخذت قيادة احتاد جلان املرأة  الذين يساندون 
للعمل االجتماعي، وهي تنظيم "فتح" النسائي اجلماهيري، موقفاً ناقداً ألوسلو، 
ضد  و"املقاومة"  "الكفاح"  طريق  إلى  يدعو  كان  محلي  قائد  من  قريبة  وكانت 
االحتالل اإلسرائيلي.17  كانت النتيجة محاولة "إضعاف" القيادة القدمية بتوسيع 
العضوية، إذ بدا في ظاهر األمر أن إضافة نساء أخريات هو محاولة لزيادة متثيل 
النساء في هيئات اتخاذ القرار )كمطلب للحركة النسوية من أحزابها السياسية(، 
بهدف  للنساء  اجلماهيري  اإلطار  على  للسيطرة  محاولة  الواقع  في  كانت  ولكنها 
إضعافه.  وكان االنتقاد الذي أثاره ضم العضوات اجلديدات، أنهن يفتقدن الوعَي 
السياسَي واخلبرة التنظيمية، وكدن ال يعرفن أي شيء حول تنظيم وتعبئة النساء 
التي  لألماكن  استحقاقاً  أكثر  أخريات  كثيرات  عضوات  هنالك  كانت  سياسياً.  
ولكن  الشخصية،  املزايا  أساس  على  ال  اختيارهن،  مت  اللواتي  اجلديدات  احتلتها 
إليجاد اتباع لهم، حيث أنهم أرادوا السيطرة على "فتح" محلياً باستخدام النساء 

)خولة، مقابلة(.

قامت اللجنة اجلديدة املوسعة "بانتخاب" قيادة جديدة من ثالث عشرة عضوة، لم 
تضم ربيحة دياب رئيسة احتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي.  ووصل العديد من 
انتقادات النساء إلى الرئيس عرفات الذي عني للرئيسة اجلديدة دوَر إعادة تنظيم 
مشاركة النساء في "فتح"، ما أدى إلى خلق كيان تنظيمي جديد للنساء اسمه تنظيم 
املرأة.  وقد نازعت الكثيرات من الناشطات في احتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي 
كن  اللواتي  املناضالت  للناشطات  تنحية  التغيـير  في  رأوا  إذ  اجلديَد،  الكياَن  هذا 
بشكل رئيس من القرى ومخيمات النازحني لصالح "املهنيات" اللواتي لم يضحني 
مطلقاً بوقتهن وحياتهن كما فعلت األخريات )خولة، مقابلة(.  كذلك جرت منازعة 
لتتقاتل  النساء جميعهن في خانة صغيرة  أن حتشر  الرغبة كانت  الكيان ألن  هذا 
الواحدة مع األخرى.  إن احتاد جلاَن املرأة للعمل االجتماعي هو التنظيم النسائي 
لـ"فتح"؛ ملاذا إذن يـُنشأ كياٌن آخر يكون في هذه احلالة معزواًل عن قواعده؟ إنهم 

أرادوا تهميَش القياديات احملليات ال أكثر)خولة، مقابلة(.18
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انتهت محاولة إيجاد منظمة نسائية موازية مع اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية، 
ولكّن املنظمة النسائية األكبر كانت قد تضعضعت معنوياتها وانقسمت وغابت عنها 

رؤية دورها املستقبلي.

النسوية  األطر  قيادات  من  الكثيراِت  وضع  إلى  الفلسطينية  السلطة  وجود  أدى 
أمام معضلة.  فهن إذا التحقن ببنية السلطة الفلسطينية قد يخسرن قاعدة النفوذ 
يلتحقن بالسلطة فإنهن سيتركن جنَي "األرباح" من  لم  بنينها؛ وإذا  التي كن قد 
العملية إلى غير املستحقات لها.  ولم يطل الوقت حتى التحقت تقريباً كُل القيادات 
أدى اجلمُع  الفلسطينية، وقد  السلطة  بـبيـروقراطية  أوسلو  أيدن  اللواتي  النسوية 
بني مراكزهن احلكومية اجلديدة ورئاسة أطرهن اجلماهيرية إلى معاناة هذه األطر.  
تشأ  لم  ومؤسساتها،  الفلسطينية  السلطة  "لدميومة"  اطمئنانهن  لعدم  ونظراً 
القياديات النسويات أن يخاطرن بالتخلي عن قواعدهن لصالح شخصيات قيادية 
بديلة.  إن االفتقاَر إلى االنتخابات الداخلية سهل لهن مسألة االحتفاظ باملركزين، 
مع أن الضغط الذي سـُلط على كثيراٍت من هذه القياديات للبرهنة على حرفيتهن 
"كفيموقراط"، كان يعني افتقارهن إلى الوقت لالهتمام مبنظماتهن ذات القواعد 
الشعبية.  وعلى سبيل املثال، ُوِضعت ربيحة دياب، رئيسة احتاد جلان املرأة للعمل 
في  عام  كمدير  ومركزها  املوقع  هذا  بني  لالختيار  هائل  ضغط  حتت  االجتماعي، 
يفعل  كما  باملوقعني،  حتتفظ  كي  للقتال  اضطـُرْت  وقد  والرياضة؛  الشباب  وزارة 
غياب  وأدى  النساء  هؤالء  اختارت  قد  الفلسطينية  السلطة  فإن  وهكذا،  الرجال.  

الدميقراطية إلى شلل منظماتهن.

للعمل  املرأة  جلان  احتاد  كّيف  حتى  بالعمل  الفلسطينية  السلطة  بدأت  إن  ما 
على  التركيز  ملطالبة  احلكومية(  غير  النسوية  املنظمات  )كبقية  نفَسه  االجتماعي 
التعبئة ومطالبة "الدولة" بحقوق املرأة.  وهو مسار أدى إلى اغتراب املنظمة عن 
رؤياها وبرامجها السابقة.  كان الحتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي نفوذ وشعبية 
اليسار.  وشأنها شأن اإلسالميني،  التابعة ألحزاب  النسوية  للمنظمات  أكبر مما 
النازحني،  ومخيمات  القرى  االجتماعي  للعمل  املرأة  جلان  احتاد  استهدف  فقد 
واملثقفات،  املهنيات  احلضريات  أما  الشابات.   املثقفات  بعض  تنظيم  من  ومتكن 
احتاد  أن  يرين  كن  إذ  اليسارية،  النسوية  باملنظمات  لاللتحاق  مياًل  أكثر  كن  فقد 
جلان املرأة للعمل االجتماعي منظمة محافظة ورؤيتها النسوية غير واضحة.  وقد 
إلى  والنازحات  الريفيات  بني  الشعبية  هذه  في  السبَب  الناشطات  إحدى  أرجعت 
استخدام لغة بسيطة يستطيع الناس فهمها، حيث كان يقال لكل واحد أو واحدة ما 
يـُرغب في سماعه.  إذا كانوا متدينني كانت تـُستعمل لغة دينية، وإذا كانوا يساريني 
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كانت تستعمل لغة يسارية.  إّن أهَم شيء كيفية جتنيد الناس لاللتحاق بالكفاح، 
ولكن النساء كّن يـُمنحن اهتماماً خاصاً عبر تقدمي اخلدمات لهن وألبنائهن.  كانت 
النساء تفتقرن لكل شيء.  لم تكن تـُقَدم لهن خدمات في القرى وال وظائَف لهن بل 

مستوى صارخ من الفقر )خولة، مقابلة(.

"اجلندر"(  االجتماعي  النوع  أجندة  أو  االجتماعية  )األجندة  عمل  برنامُج  كان 
مفهوماً لدى نساء "فتح" كتلبية حلاجات النساء األساسية مثل تقدمي اخلدمات، 
وبخاصة للفقيرات.  غير أن الكوادَر ذات النفوذ األكبر، وتلك التي حتظى بوضعية 
قيادية أعلى داخل التنظيم، لم تكن من بني من يعملن على تنظيم أو جتنيد النساء أو 
ما شابه، ولكن من بني الناشطني بالعمل السري والعسكري في املنظمة السياسية.  
ففي تنظيم "فتح" متييز واضح بني اجلناح العسكري والتنظيمات اجلماهيرية، مبا 
في ذلك التنظيمات النسائية.  ولم تكن عضوية تنظيم نسائي إذاً معياراً كافياً للتأهل 
النساء  تنظيم  إلى  انضممن  اللواتي  على  أطـِلقت  وقد  "فتح".   في  العليا  للمراتب 
تسمية عضوات في "فتح" "إلظهار شعبيتنا" )تامي، مقابلة(، ولكن عدداً قلياًل 
جداً من النساء كّن في الواقع عضواٍت في التنظيم السياسي لـ"فتح".  كان على 
املرأة من أجل اكتساب هذه العضوية أن تبرهن أنها "بنت فتح" )تامي، مقابلة(.  
وكانت بنُت "فتح" احلقيقية ُترسم في صورة ذكورية، قوية، ذات شعر قصير، 
بعدما  للرأس  غطاٌء  وأضيف  طويلة،  بأكمام  طويل  وقميص  بسيطة،  وسراويل 
الكالم،  قليلة  متحفظة  تكوَن  أن  عليها  وكان  شعبيته.   اإلسالمي  االجتاه  اكتسب 
وأن تبقى صلبة عند االستجواب.  أعطيت بعض النساء العسكريات املعروفات ممن 
متكّن من ترؤس خلية عسكرية أسماء مستعارة كرجال.  وكما تتذكر عائشة، فإنها 
تتكلم وتسير وتتصرف كالرجل متاماً،  باسم "أبو محمد".  كانت  تـُعرف  كانت 
وكان الرجاُل يعتبرونها شخصاً ضعيفاً سهل االنهيار إذا أظهرت أي أنوثة.  لذلك 
أشداء.   أقوياء  تقل عنهم كرجال  بأنها ال  تريهم  أن  عليها  وكان  كانت شديدة جداً 
ولم تدرك أنها امرأة، وأن عليها االفتخاَر بذلك إال بعد تأسيس السلطة الفلسطينية، 
النوع  حول  "برنامجهن  عليه  يكون  أن  يجب  ما  حول  مؤمتر  في  شاركت  عندما 

االجتماعي "اجلندر"" حتت السلطة الفلسطينية )عائشة، مقابلة(.19

اليسارية  النسوية  املنظمات  من  العديد  وبدأ  الفلسطينية،  السلطة  ست  أسِّ عندما 
للعمل  املرأة  جلان  احتاد  شعر  املرأة،  بحقوق  يطالبنها  احلكومية  غير  واملنظمات 
االجتماعي بالضياع.  ويكشف الوصف التالي عن املعضلة التي شعرت بها العديدات 
اللواتي  اليسارية  املنظمات  لم يكّن كالنساء في  الناشطات في "فتح"، فإنهن  من 
أثرن القضايا النسائية منذ بداية عملهن.  كان تكيفهن األكبر مع القضية الوطنية؛ 
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ولم يتناولن قط أو يتحدثن عن كيف يجب أن يكون وضُع النساء عندما يصبح لهن 
دولة؛ كان ذلك مؤجاًل إلى ما بعد التحرير.  لقد اكتشفن "هذه الثغرة" عندما أِسست 
السلطة الفلسطينية، إذ لم تعد املرحلة مرحلة كفاح وطني، بل مرحلة بناء الدولة، 
ولم تكن لديهن رؤيا حول ما يتوجب عليهن القياُم به.  توجه تفكيرهن نحو توسيع 
ثقافة  االجتماعي، وإضافة نساء ذوات  للعمل  املرأة  التنفيذية الحتاد جلان  اللجنة 
كانت  تنظيمهن.   وإدارة  مبهماتهن  برنامج  أو  رؤية  وضع  على  ملساعدتهن  أعلى 
أثناء الكفاح، ولكنهن لم يكّن على  لديهن مناضالٌت عظيماٌت قمن بتضحية الكثير 
القليُل من  التعلم، لم يكّن متخصصات أو مهنيات.  وكان لديهن  مستوى عاٍل من 
املال، فكانت هنالك حاجة حلملة جمع أموال لتنظيمهن.  لم تقم السلطة الفلسطينية 
حكومية  غير  كمنظمة  تنظيمهن  يسجلن  أن  عليهن  لزاماً  وكان  مالياً،  مبساعدتهن 
مساراٍت  لهن  هذا  يفتح  أن  أملهن  وكان  لنشاطاتهن.   األموال  جمع  من  للتمكن 

جديدة، ويؤمن لهن اتصاالٍت جديدة )خولة، مقابلة(.

لم يكن احتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي قد وجد حاًل لهذه املعضلة عند كتابة 
وكّن  التسّيس،  من  عال  مستوى  على  املنظمة  في  النساُء  كانت  األطروحة.   هذه 
القرارات،  اتخاذ  قد يسلب قدرتهن على  أن توظيفـَهن ملهنيات في االحتاد  يعلمن 
نفسه  الوقت  في  أنهن  غير  عليه.   لهن  سيطرة  ال  اجتاه  في  املنظمة  يحول  وقد 
يحتجن إلى املهنيات من أجل سلوك السبيل الصحيح للتحول إلى شكل عمل منظمة 

غير حكومية.

بني الدولة واملجتمع املدني: دور املنظمات النسوية غير احلكومية

إن الدور الذي لعبته املنظمات الفلسطينية غير احلكومية قبل اتفاق أوسلو يختلف 
قبل  الفلسطيني  املجتمع  كان  أوسلو.   بعد  ما  مرحلة  في  دورها  عن  بنّي  بشكل 
الشعبية  واملنظمات  السياسية  األحزاب  حول  منظماً  الفلسطينية  السلطة  تأسيس 
اجلماهيرية وفي محاورها.  وكانت املنظمات غير احلكومية مرتبطة بهذه األحزاب 
حتت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية التي قدمت التشجيع والدعم املالي لألحزاب 

والتنظيمات الدائرة في فلكها.

إسرائيل،  قبل  من  محظورة  وأحزابـُها  الفلسطينية  التحرير  منظمة  كانت  عندما 
كان يـُسمح للتنظيمات الدائرة في فلكها أن تنشط ببعض األمور، حيث كان ينظر 
استـُخدم  وقد  اخلدمات.   لتقدمي  تنظيمات  أنها  على  اإلسرائيلي  الطرف  من  إليها 
قطاُع املنظمات غير احلكومية في الفترة بني تاريخ انتهاء انتفاضة 1987 وأوسلو 
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على  املساعدات  إليصال  إمكانية  أنتج  ما  األجنبية،  للمساعدات  رئيسة  كقناة 
واملشاريَع  األطفال،  واملدارَس، ورياَض  العياداِت،  الشعبي.  شملت هذه  املستوى 
املدرة للدخل، وكانت النتيجة أن أصبح للعاملني في املنظمات غير احلكومية أهمية 

واكتسبوا نفوذاً فاق حتى ما كان ألحزابهم التابعني لها.

تأثير  حتت  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  احلكومية  غير  املنظمات  دور  حتول 
من  الفترة  وشهدت    .1991 العام  مدريد  مؤمتر  أطلقها  التي  الدولة  بناء  عملية 
العام 1988 حتى العام 1994 تكاثراً للمنظمات النسوية املشتغلة بشؤون املرأة 
)مراكز شؤون املرأة في نابلس العام 1988، ثم في قطاع غزة العام 1989، ومركز 
املرأة  ومركز   ،1991 العام  املرأة  شؤون  وطاقم   ،1989 العام  نسوية  دراسات 
لإلرشاد القانوني واالجتماعي العام 1991، وبرنامج دراسات املرأة في جامعة 
بيرزيت العام 1994( )جاد، 2000: 44(.  وقد أنتج العدد املتنامي للمؤسسات 
انكفاٍء  مضمون  في  ولكن  وضعهن،  وحول  النساء  حول  جديداً  خطاباً  النسوية 
مستمر في جتنيدهن وتنظيمهن.  وفي دراسٍة لم تنشر قامت بها إحدى املنظمات 
إلى خمسة تنظيمات نسوية جماهيرية، تبني  غير احلكومية )بانوراما(، استناداً 
أن عضويتها قد تراجعت بنسبة %37 بعد العام 1993، ولم تتجاوز نسبة منو 
ألسباب  )األرجح  النسائي  "فتح"  تنظيم  في  معظمها   ،3% اجلديدة  العضوية 

رعوية( )جاد، 2000: 44(.

إّن لتأثيرات ديناميكيات بناء الدولة على مختلف أشكال التنظيم في املجتمع املدني 
أهميًة في فهم العملية الفعلية لتدهور قوة احلركة النسوية الفلسطينية.  وإني أقول 
إن ثنائية بناء الدولة، وحتول أنشطة املجتمع املدني إلى أنشطة تقوم بها منظمات 
جلميع  واالنفضاض  التشرذم  من  مزيد  إلى  أدت  عليها،  وتهيمن  حكومية  غير 
يطلق  ما  حول  احلكومية  غير  املنظمات  عمل  متحور  أن  إذ  االجتماعية.   احلركات 
التنظيم  أشكال  التشرذم في  إلى  يؤدي  للمشاريع"  القصيرة  احلياة  عليه "دورة 
شبكات  "إنشاء   )Tarrow) تارو  عليه  يطلق  ما  إلى  يؤدي  أن  من  بداًل  االجتماعي 
التي  الروابط  على  بانتظام  يحافـَظ  حيث   ،)1994 )تارو،  مستدامة"  اجتماعية 
املنظمات غير  إلى أشكال عمل  للتحول  تنشأ بني األعضاء واملنظمات.  كذلك، فإن 
ثقافياً يعمل على نشر قيم حتبذ االتكالية والبعد عن االعتماد على  احلكومية بعداً 
إلى منظمات غير  التحوَل  الذات، وينشر أمناطاً جديدة لالستهالك.20  كذلك، فإن 
حكومية أدى إلى حتول في تكوين نخبة احلركة النسوية )غويتز، 1997(، وأقول 
وستام  رادتكي  تعريَف  هنا  وأستعمل  القوة.   عالقات  في  حتواًل  أنتج  قد  هذا  إن 
للقوة: "القدرة على إحداث أثر أو حتقيق نفوذ"، حيث أن "القوة هنا تعني في آن 
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�أحسن�  إذا  للتحرر  استخدامها ومصدراً  أسيئ  إذا  لالضطهاد  تكون مصدراً  أن 
(Rowlands)، 1998: 14؛  روالندز  8؛21   :1994 وستام،  )رادتكي  استخدامها" 
املستوى  على  للنساء  "نفوذ"  من  حتواًل  دراستي  وتـُظهـِر    .)1994 أغراوال، 

الشعبي إلى "نفوذ عليهن" من قبل النخبة اجلديدة.

ما يعنيني هنا أنه عند تقييم دور النخب التي كونتها املنظمات غير احلكومية هو 
مقابل  "األصالة"  "العصري"،  مقابل  "التقليدي"  ثنائيات  في  الوقوع  تفادي 
"الغربنة" )أحمد (Ahmed)، 1992؛ أبو لغد، 1998(.  كذلك فإني أتفادى احلكَم 
على نخب املنظمات غير احلكومية من منطلق الطبقة التي متثلها، ما تسميه برنغل 
وواتسون سياساِت "التمثيل" )برنغل وواتسون، 1992(.  أنوي بداًل من ذلك 
أن أقدَم حتلياًل يتسم بالعمق حول كيفية متفصل برامج عمل النساء في هذا النوع 
تنظيم  أشكال  في  واالختالف  التنوُع  كان  وإذا  التحديد.   وجه  على  التنظيم  من 
النساء يعكس املواقع واملواقف املختلفة للنساء في املجتمع، فإن من املهم فحُص 
)يوفال  للنساء  النساء تعكس مصالح مختلفة  لتنظيم  املختلفة  أن األشكال  كيف 
– ديفيس، 1997؛ مولينو، 1998، 2001(، كيف يتم التعبيُر عن هذه املصالح؟ 
كيف تـُنشُئ هؤالء الناشطات صالت مع قواعد وفعاليات نسوية أخرى؟ وكيف 
حتقــَق  لم  وطني  كفاح  مضمون  في  تشكيلها  ويعاد  العمليات  هذه  كل  تتشكل 
نتائجـُه، ودولة لم تتحقق بعد؟ ما أفترضه، وهو يعكس أيضاً مقاربتي النظرية، 
للنساء جتسد وتعبر عن مصالَح مختلفة عن  املختلفة  التنظيمية  أن األشكاَل  هو 

النوع االجتماعي "اجلندر".

إذا قارنـّا حجَم اجلمعيات اخليرية النسائية واالحتادات النسوية األقدم مع حجم 
يالحظ  أن  بسهولة  للمرء  ميكن  املعاصرة،  احلكومية  غير  املنظمات  أنصار  قواعد 
تدنياً في األعداد.  إن البنية السائدة، في الغالب، للمنظمات غير احلكومية تتكون من 
مجلس يتراوح بني سبعة إلى عشرين من األعضاء، وكادر من أصحاب املؤهالت 
العالية من محترفني وإداريني يكون عددهم بشكل عام صغيراً، ويعتمد على عدد 
املشاريع وطبيعتها.  وكثيراً ما تكون الصالحية العملية التخاذ القرارات ال بأيدي 
مجالس األمناء لتلك املنظمات، بل باألحرى بيد املدير الذي تـنبع سلطته أو سلطتها 
من مقدرته أو مقدرتها على استجالب األموال، واإلقناع، واملظهر املقبول، والكفاءة 
واملقدرة على تقدمي التقارير املكتوبة جيداً تلبية لطلب املانحني.  ومن أجل حتقيق 
حيوية،  ضرورة  اإلجنليزية  واللغة  االتصال  في  املهاراُت  تصبح  املتطلبات،  هذه 
إضافة إلى اخلبرة اجليدة في استخدام وسائل االتصال احلديثة )فاكس، حاسوب، 

الهواتف اخلليوية(.
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أما بالنسبة "لإلدارة الداخلية" للمنظمات غير احلكومية، فإن مسحاً ألكثر من ستني 
منظمة فلسطينية غير حكومية خلص إلى أن معظَم موظفيها ال يشاركون في اتخاذ 
القرارات، نظراً "لسلبيتهم أو افتقارهم إلى الكفاءة" )شلبي، 2001: 152(.  كذلك 
السياسات.   تكوين  أو  القرارات  اتخاذ  في  تشارك  ال  "املستهدفة"  اجلماعاِت  فإن 
وعندما ُسئـِلت اإلداراُت عن سبب ذلك أجابت أنها جزء من هذا املجتمع، ولهم معرفة 
به، ويستطيعون اتخاذ القرارات حول احتياجاته أيضاً )شلبي، 2001: 152(.  وفي 
العديد من املنظمات النسوية غير احلكومية لم يكن للكادر أي شأن بامليزانية العامة 
ملنظمته، وال يعرف كيفية توزيعها.  إن اإلدارة الداخلية للمنظمات غير احلكومية التي 
شملها املسح، وفقاً ملا يقرره شلبي، كانت "مرآة عاكسة للنظام السياسي الفلسطيني 
املؤَسس على القرارات الفردية والزبائنية والتبعية"، وعلى االفتقار إلى القواعد التي 
تنظم العالقات الداخلية في املنظمة.  وفي بعض احلاالت التي كان يقوم فيها نزاع ذو 
طبيعة نقابية )في منظمة غير حكومية ما( كان هذا النزاع يـُحسم "بطريقة بعيدة جداً 

عن حكم القانون" )شلبي، 2001: 154(.

إن الصفاِت املهنية العالية املطلوب توفرها لدى الكادر اإلداري، من أجل اتصاالت 
أفضل مع املانحني، تؤثر مباشرة على الروابط بني منظمة غير حكومية والقاعدة 
التجربة  إلى  هنا  وباإلشارة  ذلك.   تفعل  ال  قد  أحياناً  لكنها  ألنصارها،  احمللية 
األطر  أو  اجلماهيرية"  "باملنظمات  يعرف  ما  في  الكوادر  مزايا  فإن  الفلسطينية، 
الفلسطينية  االنتفاضة  دعمت  سياسية  لتشكيالت  فروعاً  كانت  التي  النسوية 
األولى، تختلف، بشكل كبير، عن تلك املطلوبة في موظفي املنظمة غير احلكومية.  
ويعود جناح الكوادر في الشكل األول إلى تـنظيم اجلماهير وجتنيدها استناداً إلى 
مهاراتها في بناء العالقات مع الناس.  وقد جنح أفراد الكوادر في هذا ألنهم كانوا 
بالتشكيالت السياسية  قوياً  ميلكون قضية للدفاع عنها، ومهمة لتنفيذها، وإمياناً 
التي ينتمون إليها.  كان مهماً لعضو الكادر أن يكون معروفاً وموثوقاً به من قبل 
الناس، أن يكون وصوله إليهم سهاًل، أن يهتَم بهم ويساعَدهم عند احلاجة.  وكانت 
وإيجاد  التنظيم  في  فيه وقت طويل  يـُصَرف  شاقاً  يومياً  جهداً  تتطلب  املهمة  هذه 
شبكة االتصاالت املالئمة.  كانت هذه الكوادر تعرف قاعدة أنصارها على املستوى 
الشخصي، وكانت االتصاالت تعتمد على التـّماسِّ اإلنساني املباشر.  لكن املنظمات 
وسائل  مثل  احلديثة  االتصاالت  أساليب  على  رئيس  بشكل  تعتمد  احلكومية  غير 
اإلعالم، وورش العمل، واملؤمترات، واألساليب ذات الطبيعة املعوملة بداًل من احمللية.  
وهذه األساليب ليست سيئة بحد ذاتها، ولكنها تـُستخَدم بشكل أساسي من أجل 
"تعبئة" أو "تثقيف" "جماعة مستـَهدفة" يتم حتديُدها عادة للفترة الالزمة لتنفيذ 
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"املشروع".  قاعدة األنصار هنا ليست جماعة اجتماعية محددة، بل هي باألحرى 
جماعة مجردة، متلقية أكثر منها متفاعلة، ويتحدد "االستهداف" باإلطار الزمني 
للمشروع.  هذه الصفة املؤقتة للمشروع ولقاعدة األنصار، جتعل من الصعب قياَس 

أثر التدخل، كما أنها تعرض للخطر استمرارية القضية التي يجري الدفاع عنها.

من املهم مالحظة هذه الفروق للمساعدة على توضيح الفوضى السائدة في التفرقة 
اجتماعية  حركة  حيازة  أن  إذ  احلكومية،  غير  واملنظمات  االجتماعية  احلركات  بني 
كبيرة  شعبية  قاعدة  لها  تكون  أن  يتطلب  السياسي،  املفهوم  في  لنفوذ،  أو  لوزن 
لقول تارو، هو أن هنالك "في  ومنظمة.  وإن ما يكّون احلركاِت االجتماعية، وفقاً 
قاعدتها شبكاٍت اجتماعية ورموزاً ثقافية يتم من خاللها تنظيم العالقات االجتماعية.  
وكلما زادت كثافة األولى وزادت األلفة مع الثانية )الرموز(، ازداد احتمال انتشار 
احلركات وإدامتها" )تارو، 1994: 2(.  ويضيف: "إن العمَل اجلماعي الذي يتمحور 
حول الرفض واالحتجاج يشكل أساس احلركات االجتماعية، ال ألن احلركاِت تتسم 
دائماً بالعنف والتطرف، ولكن ألنه السبيل الرئيس، وكثيراً ما يكون الوحيد، الذي 
ميلكه معظم الناس ضد اخلصوم املجهزين بشكل أفضل.  إن العمَل اجلماعَي ليس 
تصنيفاً مجرداً ميكن أن يقوم خارج التاريخ ومبعزل عن السياسة في كل نوع من 
إلى  املصالح،  على  القائمة  العالقات  إلى  السوق،  عالقات  من   – اجلماعية  اجلهود 
)تارو، 1994: 3(.  وميكن  الفالحني وثوراتهم"  إلى متردات  االحتجاج،  حركات 
النسائية"  "احلركاُت  "تـُنَسَب  فلكي  النسائية،  احلركات  عن  نفسه  الشيء  قوُل 
إلى مضمونها، يجب أن نسأل أواًل ما هي "احلركة النسائية"؟ وكيف نستطيع أن 
 Rowbotham)، 1992) منيَزها عن وضع "نساء في حركة أو يتحركن"؟ )روبوتام

.)،Jackson and Pearson)،  1998: 226) كما اقتـُبــِس لدى جاكسون وبيرسون

هنالك آراٌء مختلفة بالنسبة ملا يشكل حركة نسائية.  فقد تكون جسم للتجنيد من أجل 
املطالبة بحق النساء في االنتخاب، جسم له قيادته وعضويته وأشكال منتشرة من 
النشاط السياسي تؤهله ألن يكون حركة، متييزاً له عن أشكال التضامن املستندة 
وفقاً  هذا،  ويتضمن  والتجمعات.   األندية  وعلى  الناس  مع  االتصال  شبكات  إلى 
ملولينو، ظاهرة اجتماعية أو سياسية ذات أهمية نظراً ملا لها من قوة عددية وملقدرتها 
أم  االجتماعي  أم  الثقافي  أم  القانوني  باملعنى  ذلك  أكان  سواء  تغيير؛  إحداث  على 
السياسي.  ال ينبغي حلركة نسائية أن يكون لها جتسيد في شكل تنظيمي واحد 
وقد تتصف بوجود مصالح وأشكال تـنظيمية ومواقع مختلفة. كذلك فإنها تتكون 
لدى  )مولينو  فيهن  محصورة  عضويتـُها  تكن  لم  إن  النساء  من  كبيرة  غالبية  من 

جاكسون وبيرسون، 1998: 226(.
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واألشكال  لألجسام  "حركة"  باصطالح  االحتفاظ  املفضل  من  أنه  بهذا  يبدو 
الصغير.   النطاق  ذات  واملنظمات  اجلمعيات  من  فعالية  واألكثر  األكبر  التنظيمية 
وكما قلت سابقاً، فإن البنية النموذجية للمنظمات غير احلكومية متنعها من العمل 
مساندين  بقاعدة  االحتفاظ  تستطيع  ال  أنها  بحيث  التنظيم،  أو  للتعبئة  كأجسام 
لها وتوسعتها، بغض النظر عن مدى انتشارها، وال هي تقدر أن تتصدى لقضايا 
تستلزم املواجهة فيما يتعلُق بحقوق اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية على املستوى 
الوطني أو الواسع النطاق.  وإذا استحوذت على هذه القدرة، فإن صفتـَها كمنظمات 
املنظماُت  غير حكومية تنتهي، وتصبح حركات اجتماعية.22  وعندما قامت بعض 
غير احلكومية النسوية العام 1998 بتولي مثل هذه املبادرة على الصعيد الوطني 
في جتربة ما يعرف بالبرملان الصوري، اتضحت احلدود التي تقيد مقدرتها على 

التعبئة والتنظيم.

اإلصالح القانوني والتغيير االجتماعي في صيغة مشروع: جتربة البرملان الصوري

في بداية العام 1998، أطلق مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي مشروعاً 
حتقيق  أجل  من  والتشريع"،  املرأة  الفلسطيني:  الصوري  "البرملان  عليه  أطلق 
املساواة  يضمن  فلسطيني  تشريع  تبني  تتضمن  األهداف  من  محددة  مجموعة 
مدني  مجتمع  بناء  في  ومشاركتـَهن  الفلسطينيات،  للنساء  اإلنسانية  واحلقوَق 
كذلك  القانون.   وحكم  اإلنسان  حقوق  واحترام  واملساواة  العدالة  على  مؤسس 
ُوِضعت بعض األهداف لتحقيق هذه الغاية، مبا في ذلك تشجيع احلوار العام حول 
التشريع في الوقت الذي يتم فيه نشُر املعرفة القانونية وتـُعزيُز املبادئ الدميقراطية.  
اتخاذ  مواقع  في  واملسؤولني  اإلعالم  ووسائل  العام  الرأي  تعبئة  على  شـُِدَد  وقد 

.)WCLAC، 1998( القرار

تشريعي  مجلس  تأسيس  بأنَّ  املشروع  منطَق  الصوري  البرملان  كراُس  شرح 
وأن  فلسطينيٍة،  بقوانني  الفلسطينياُت  النساُء  تطالَب  بأن  األمَل  يحفز  فلسطيني 
يساهمن في بناء الدولة املستقلة، ومجتمع مدني دميقراطي.  إن فترة البناء الراهنة 
واحلاجة إلى التهيئة للمستقبل تضعان على النساء واجَب املساهمة الفاعلة الفورية 
واملساواة  العدالة  ومبادئ  اإلنسان  حقوق  إلى  استناداً  التشريع  أسس  وضع  في 

التي متثل إرادة الشعب ومصاحَله.

العام 1998 إطالُق حملة وطنية واسعة من أجل هذا احلوار  بناء على ذلك، تقرر 
الفلسطيني؛  املجتمع  في  االجتماعية  املجموعات  كل  خالله  من  ستـُستهدف  الذي 
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بالعديد  املركُز  اتصل  املشروع،  تنفيذ  وقبل  النساء.   أم  الرجال  من  أكانت  سواء 
تقرير  ضرورة  فكرة  فيه  قدم  اجتماعاً  وطلب  للمشاركة،  النسوية  املنظمات  من 
من يستطيع فعل ماذا متوقعاً أن تتولى كل منظمة ما يتصل مبجال عملها )مديرة 
مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في اجتماع مع مجموعة طاقم شؤون 
املرأة العام 1998(.  تضمنت مكونات املشروع تشكيَل جلنة حتضيرية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة متكونٍة من جلنة إعالم وجلنة مفاوضاٍت وضغط تديرها كلها 
تقنيات  حول  دليل  إصداَر  يقتضي  املشروع  من  جزء  وكان  املركز.   في  موظفات 
املفاوضات والضغط، وتنظيم ورش عمل حول استخدام هذه التقنيات.  واشتملت 
وعقد  الصوري،  للبرملان  التحضيرية  اجللسات  بعض  إقامة  على  التنفيذية  البنية 
ختامية  جلسة  تعقد  بعدئذ  مدن.   خمس  في  صورية  برملانات  خلمسة  اجتماعات 

ملناقشة التعديالت املقترحة للتشريع )كراس البرملان الصوري، 1998(.23

اإلعالمية  املواد  من  العديد  ونشر  إنتاج  احلملة  لهذه  املهمة  املكونات  أحد  كان 
والالفتات الضخمة التي تعلن الشعاَر األساسي للمشروع، وهو: "ال متشي أمامي 
كانت  حليفي".   وكن  بجانبي  امشي  أنتظرك،  ال  قد  خلفي  متشي  ال  أتبعك،  ال  قد 
املساواة التامة هي الشعار املعتمد من وراء نشاطات املشروع التي ُدرب مبوجبها 
التحضيرية.  وكان مجمُل اجلدل حول "املساواة  اللجان  اجلهاُز اإلداري ملختلف 
العديد من النسويات )بامتان، 1988، 1989؛ فيليبس  املثار من قبل  التمييز"  أم 
(Phillips)، 1993؛ آيزنشتاين، 1989( غيَر معروف جيداً في املضمون الفلسطيني 
الفاعلية �السياسية�،  إلى  النساء فيه يستند بشكل أساسي  الذي كان فهم وضع 

وعلى العالقات التي تقيمها املنظمات اجلماهيرية النسوية مع قواعد أنصارها.

محايداً  "تشريعاً  التامة"  "املساواة  شعار  في  البعُض  يرى  النظري،  الصعيد  على 
بالنسبة للنوع االجتماعي "اجلندر""، في حني يقول البعُض اآلخر إن النساَء يحتجن 
إلى قواننَي وحمايٍة خاصة بالنوع االجتماعي "اجلندر" )فيليبس، 1993: 45(.  وتقول 
الذكوَر حتى اآلن بصمت:  التامة قد حابت  املثال، إن املساواة  آيزنشتاين، على سبيل 
يجري  النساء  أن  يعني  هذا  فإن  نفسها،  السوية  على  والنساُء  الرجاُل  يـُعامـَُل  عندما 
التعامُل معهن كأنهن رجال، وعندما يـُعامـَل الرجاُل والنساُء بشكل مختلف، فإن الرجَل 
)آيزنشتاين،  مختلفة  أو  منتـقـصة  أو  غريبة  إزاءها  املرأة  تبدو  التي  القاعدة  هو  يبقى 
1989: 4(.  لقد كانت النسوية باستمرار رهينة ثنائية املساواة /االختالف )سكوت 
(Scott)، 1988؛ فيليبس، 1993: 45(.  غير أن آيزنشتاين تطرح أنه بداًل من التركيز 
على الفرق بني الذكر واألنثى، نحتاج أيضاً إلى معرفة الفروق الكثيرة بني النساء، وبني 
الرجال، وكذلك بني االثنني )آيزنشتاين، 1989: 4(.  ولم أستطع في هذا الصدد أن 
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أعثَر على أية مادة تبني أن هنالك وعياً في، اإلطار الفلسطيني، للحوار في الدوائر 
من  نفسه  االنطباع  لدّي  وتكّون  التامة"،  "املساواة  شعار  حول  العاملية  النسوية 

املقابالت التي أجريتها مع الكوادر واملشتغلني باملشروع.

أشيَر بوضوح إلى "البرملان – املشروع" على أنه خامتة احلملة من أجل "منصة 
دميقراطية مفتوحة" يستطيع اجلميع أن يشاركوا فيها.  وبناًء على ذلك، فقد صدرت 
والناشطون  الدينية،  املؤسسة  ذلك  في  مبا  ومؤسسات،  أفراد  إلى  عديدة  دعواٌت 
واملجموعات  احلكومية،  واألجهزة  النسوية،  واملنظمات  اإلسالمية،  احلركة  في 
أرادت  البرملان.   وأعضاء  السياسية،  األحزاب  إلى  إضافة  املختلفة،  االجتماعية 
اللجنة التحضيرية أن تضم أشخاصاً من خلفيات اجتماعية وسياسية مختلفة ... 

وكان من يقبل دعوتـَها يـُعتبر عضواً في البرملان )عثمان، 1998: 62(.

القانوني  املرأة لإلرشاد  أنشئ املشروع ليكون "مجرد مشروع"، ولم يكن مركز 
الفلسطينية  الوطنية  مبفهوم  يتصُل  وإياه  يتعامل  كان  ما  أن  مدركاً  واالجتماعي 
املختلفة  للخطابات  مدركني  املشروع  إلى  بادروا  الذين  يكن  لم  الوطنية.   والهوية 
النوع  ملوضوع  كاماًل  حتلياًل  إن  الفلسطينيتني.   واملواطنة  الهوية  حول  املتنافسة 
االجتماعي "اجلندر"، من خالل احلساسيات السياسية واالجتماعية والثقافية التي 
لم يكن ما يتضمنه  الفصل.   في هذا  أطلقها "املشروع"، سيـُبحُث بإسهاب الحقاً 
املشروع واضحاً لدى الكثيرين من املشتغلني به.  ورأى البعُض أنه "مترين" لتدريب 
اجلمهور واملشرعني على كيفية التعامل مع حقوق املرأة في التشريع، وكيفية إشراك 
النقاش )حمامي وجونسون، 1999(.  ورأى آخرون أنه مترين  اجلمهور في هذا 
اليومية  استجابة لالحتياجات  أكثر  لتصبح  القوانني  تقريب  أجل  الوعي من  إلثارة 
للجمهور.  وآخرون رأوا أنه "اختبار" من أجل تقييم من هو "معنا" ومن هو ضدنا.  
ما كان واضحاً أنه لم تكن هنالك نظرة واضحة بالنسبة ملا يجب أن تكوَن عليه نتيجة 
(Siniora)، 2000: 2(.  وقد  "املشروع" أو بالنسبة "للنتائج املتوقعة" )سنيورة 
تغيرت املبررات العقالنية في الكراس املذكور أعاله مع مرور الوقت، وبخاصة بعد 
أن هاجم اإلسالميون املشروع باعتباره "إمالء مفروضاً من قبل بعض الناشطات 
النسويات املاركسيات املتغربنات واملدفوعات من قبل املانحني لتغيير أحكام شريعة 
املسلمني" )الهدى، 1998(.  وحتول هدُف "املشروع" بعد ذلك إلى حتقيق "حرية 

التعبير"،24 وهو ما يعتبر هدفاً عاماً وأكثر "حيادية".

والنساء، وجلهم من  الرجال  وأكد بعض  الفعل.   أشكال ردود  كلَّ  املشروع  أطلق 
الطبقة الوسطى، على أن الوقَت ليس مناسباً ملثل هذه القضايا، وأن االحتالَل يجب 
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أن ينتهي أواًل.  ورأى ناشطون آخرون من تيارات رئيسة أن املشروع محرٌك من قبل 
متويل أجنبي، ومن قبل الغرب لتحويل انتباه الناس عن احلقائق اليومية.  وكانت 
السلطة الفلسطينية، ممثلة مبحافظ رام الله الذي دعي وألقى خطاباً، حريصة على 

توفير حماية أمنية للمؤمتر، وقدمت نفَسها كضامنة "حلرية التعبير".

أما اإلسالميون، فقد أظهروا ردوَد فعل متنوعة.  بالنسبة للمؤسسة اإلسالمية التي 
ميثلها رجال الدين في األوقاف، أو في دائرة قاضي القضاة، فقد اظهروا اهتماماً 
أكبر بالتصدي لدعوة تطبيق أحكام الشريعة أمام محاكم مدنية، ما يؤدي إلى تفكيك 
يرفضون  أنهم  تقرر  الفلسطيني  البرملان  إلى  مذكرة  وقـُِدمت  الشرعية.   احملاكم 
التغييرات املقترحة، وأنهم يحثون البرملان الفلسطيني على عدم القبول بها )عثمان، 
1998: 81(.  أهم األمور كان تساؤَل رجال الدين عن "الشرعية" )شرعية اجلهة 
املخولة بتعديل القوانني(، إذ كان االعتراض ليس على إشراك النساء واجلمهور في 
نقاش ما يرونه من اختصاصهم فقهياً فحسب، بل أثاروا تشككاً حول مدى شرعية 

البرملان الفلسطيني نفسه في مناقشة هذه التعديالت.

بكلماٍت أخرى، ادعى العلماء أنهم حصراً اجلهة املخولة باحلكم في مثل هذه األمور.  وقد 
استندت دعواهم إلى الثنائية في البنية القانونية الفلسطينية من حيث وجوُد احملاكم 
املدنية إلى جانب احملاكم الدينية.  وتبنوا منطقاً يقول إن البرملاَن الفلسطينَي ال يجوز أن 

يكون اجلهة التي يرجع إليها تعديل أو تغيير الشريعة، وإمنا العلماء أنفسهم.

أما رد الفعل األكثر عنفاً فقد أتى من املقربني أو احملسوبني على حركة "حماس"، 
الذين استخدموا التشهيَر والتحريَض من خالل املساجد والنشرات املختلفة إلسكات 
األصوات، وتلطيخ سمعة أولئك العاملني على تخطي أحد "اخلطوط احلمراء" ألحكام 
الشريعة.  ومتحور الهجوُم على نزع الشرعية عن الناشطات النسويات، ووصفهن 
أنهن "غير أصيالت"، أقلية هامشية غير مسلمة )مسيحية،25 أو ملحدة علمانية(، 
وخدعة غربية حتت ستار متويل املشروع )الهدى، 1998: 4، 6(.  وحرص الهجوُم 
على التمييز بني "املراكز اجلديدة"؛ أي املنظمات غير احلكومية واجلمعيات النسائية 
)املصدر  والتقدير  االحتراَم  تستحق  التي  الطليعية  األخرى  اخليرية(  )اجلمعيات 
بشكل  واالجتماعي  القانوني  لإلرشاد  املرأة  مركُز  هوجم  وقد    .)3  :8 نفسه، 
النشرات وفي خطب  في  باالسم  أخرى  مراكُز ومؤسسات نسوية  خاص، وكذلك 
اجلمعة، مبا فيها طاقم شؤون املرأة.  وسيتُم الحقاً في الفصل الثالث تقدمُي شرح 
النسائية.   ومنظماتها  "حماس"  اإلسالمية  احلركة  وبنية  ودوافع  خلطاب  مفصل 
ساحة  إلى  عام  النسوية بشكل  املركز واحلركة  دفع  إلى  املشروع  أدى  باختصار، 
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عامة يحتدم فيها التنافس، واكتسب اخلطاب اإلسالمي فيها سيطرة واضحة، مكـّن 
التغيير االجتماعي.   أو  الوطني  الفلسطينية في إجناز االستقالل  لها فشُل السلطة 
كذلك اكتسب اإلسالميون قوة بسبب إضعاف البنية القانونية )البرملان أو القضاء( 
جلنة  )تقرير  لتهميشها وحتقيرها  الفلسطينية  للسلطة  الفاضحة  السياسة  بسبب 
املهمة املستقلة، 1999؛ كايد، 1999(.  كذلك ساهم في تقويتهم التهميُش الكامُل 

تقريباً جلميع األحزاب واملنظمات اليسارية.

دافع  املجتمع.   وعبر  اإلعالم  وسائل  في  واسعاً  نقاشاً  الصوري  البرملان  أطلق 
مؤيدوه عن "احلق في حرية التعبير"، في حني كان آخرون ضد مضمون املشروع 
املجموعات  على  كهذه  مشاريَع  وقع  تقييُم  السهل  من  وليس  توقيته.   ضد  أو 
املستهدفة، حيث أن أقساماً عديدة من املجتمع كانت هنا معنية أو متأثرة.  فقد لقيت 
فقراً.   األكثر  املناطق  في  اليومي  عملهن  استئناف  في  صعوبات  الناشطات  بعض 
قضاة  مع  عملهن  استئناف  في  صعوبة  وجدن  احملاميات،  وبخاصة  وأخريات، 
احملاكم الشرعية.  واضطـُرت الكثيرات إلى تفسير مواقفهن أو وضع مسافة بينهن 

وبني ما حدث.

لم  غزة،  قطاع  في  "فتح"  عضوات  من  ناشطة  وهي  مهتدي،  منى  إلفادة  وفقاً 
ترغب النساُء في استقبال هؤالء الناشطات، وكن يصفونهن بلفظة "الصَوريات" 
)الناشطات في مجال البرملان الصوري كما كان يعرف(، وكن يقلن للناشطات إنهن 
يعملن لتطليق النساء من أزواجهن )منى، مقابلة(.  غير أن املشروع حقق مكاسب 
األحوال  قوانني  بأّن  الفلسطينيني  بني  عام  التفاق  التوصل  ضرورة  مثل  مهمة 
الشخصية املوجودة حالياً "تتطلب مراجعة جدية" )سنيورة، 2000: 6(.  كذلك 
أظهر املشروع ضرورة إشراك الناس العاديني في تغيير القوانني والتشريع؛ وأن ال 
يكون هذا مهمة املشرعني واخلبراء فقط.  كذلك كان املشروع مفيداً لتختبر النساُء 
مواطَن قوتهن وضعفهن، ولتوفير دروس مهمة لتحسني شبكات االتصال والتجنيد 
والتنظيم.  وأظهر أيضاً التناقضاِت العديدة الكائنة في مفهوم الوطنية الفلسطينية 

وعالقتها بالدين )حمامي وجونسون، 1999؛ ولشمان، 2003(.

سببت ردود الفعل العدائية من أوساط عديدة في املجتمع نحو البرملان الصوري قلقاً 
عميقاً لدى معظم التنظيمات النسوية.  بعض هذه التنظيمات التي كانت ضمن تآلف 
طاقم شؤون املرأة شعرت أنها قد جـُّرت إلى مواجهة مكشوفة مع احلركة اإلسالمية 
لم تكن لها رغبة فيها في هذا الوقت بالذات، وال خططت لها مسبقاً.  وفي الوقت 
نفسه، لم يكن مبقدورها اتخاذ موقف ضد سياسة أو رؤيا املنظمة غير احلكومية 
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التي أطلقت املشروع، حيث أن الكثيَر منها يشارك املركز في بعض أهدافه، إن لم 
الفلسطينية  للمرأة  العام  االحتاد  املثال، وجد  إستراتيجيته.  وعلى سبيل  في  يكن 
نفسه في موقف اضطـُر معه أن "يؤكد" عدم مساندته إللغاء أحكام الشريعة، بل 
يهمه تعديلـُها.  لكن األهَم هو أن "املشروع" خلف مشاعر مريرة وأضعف الثقة بني 
مختلف التنظيمات النسوية وبعضها البعض.  كذلك فإنه أدى إلى متحوٍر أوضح 
بني املنظمات النسوية غير احلكومية وبني األطر النسوية اجلماهيرية.  ولم يساعد 
املشروع على إيجاد جبهة نسوية، ولكنه باألحرى أدى إلى مزيد من التشرذم.  وقد 
صفات  أن  من   )Anne Phillips) فيليبس  آن  عنه  عبرت  لتخوف  حتقيقاً  ذلك  يكون 
املواطَن العام )أو املعولم التي تركز على بث حقوق عامة لكل مواطن على مستوى 
يتم  احمللي،  النطاق  على  العام  الوعي  في  تتشكل  بدأت  عملية،  تهدد  "قد  العالم( 
فيها االعتراف بهوية اجلماعات املختلفة واإلقرار بوجود فوارق بينها" )فيليبس، 
1983: 87(.  وعلى الرغم من ذلك، قد ال يوجد ما مينع توافق النسوية الفلسطينية 
في مطالبتها بحقوق مواطنة كاملة للمرأة مع لغة املواطنة العاملية، ولكن ال بد من 
بذل عمل شاق ومستمر لضمان اجلمع بني االثنني بشكل مناسب، بحيث يتم توطني 

هذا اخلطاب محلياً وربطه بالسياق اخلاص لكل مجتمع.

بعد سنتني من املشروع، قـُِدمت ورقة باإلجنليزية تتضمن شكاًل من التقييم إلى 
مؤمتر دولي حول قانون األسرة اإلسالمي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.  
وأشارت الورقة إلى بعض االستنتاجاِت والدروس املهمة التي جرى تعلمها من 
املشروع، وذكر بشكل واضح أن "املبادرة )تعديل قانون األحوال الشخصية( 
تتجاوز بشكل تام طاقة جماعة أو منظمة واحدة �....�، ومثل هذه املبادرات حتتاج 
تخطيطاً باملشاركة الكلية مع حلفائنا �....�، وهنالك حاجة لتآلفات واسعة القواعد 
تشمل روابط مع القواعد الشعبية في املجتمع" )سنيورة، 2000: 7، 9، 10(.  
واألكثر أهمية اإلقراُر الواضح أن "التغييَر احلقيقَي املتعلق بالوضع االجتماعي 
السياسية  األحزاب  تدرك  عندما  فقط  سيتم  الفلسطينيات،  للنساء  والقانوني 
احلكومية  غير  املنظماِت  إن  اجتماعي.   أعمال  جدول  تبني  مصلحتها  من  أن 
االجتماعي  التغيير  لدفع  املنفردة  املسؤولية  تتولى  أن  تستطيع  ال  فلسطني  في 
املنظمات غير  القانوني، ويجب أن ال حتاوَل ذلك.  إن دوَر مجموعة  واإلصالح 
احلكومية هو تسهيل العملية ومساعدتها؛ وعليها أن تلعب دور العامل الوسيط" 

)املصدر نفسه: 13(.
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استنتاجات

أخضع  كما  كشعب،  الفلسطينيني  إخضاع  إلى  االستعمارية  القوى  تعاقب  أدى 
أهل احلضر الريف لهم.  وتعامل الوطنيون الفلسطينيون مع النساء، في أفكارهم 
وممارستهم، كعناصَر مساندة للرجال.  وفي الوقت نفسه، تعاملت النخُب النسائية 
من احلضر مع الريفيات كتابعاٍت يشكلن موضوع عملهن اخليري، وهدف "الرقي 
املدن في  النسائية من  النخب  أحَد أسباب فشل حركات  النمط  بهن".  وكان هذا 
الريفية، ما ترك  التي لم تستطع ربط نشاِطها باملناطق  الثالثينيات واألربعينيات 
هذه النخب معزولة عن قواعدها الشعبية.  وفي التحليل السابق، متت اإلشارة إلى 
أشكال االنقسامات بني النساء في تلك الفترة؛ سواء بسبب الطبقة أم املنطقة، ما 
منع امتزاجهن في جسم موحد، كما حددت مصالح النخبة أدوار النساء.  ولكن، 
وعلى الرغم من ذلك، أدت فاعليتهن إلى فسح حيز لهن في املجال السياسي العام 
بعد أن حدد نظام النوع االجتماعي "اجلندر" السائد في ذلك الوقت أدوارهن في 

املجال اخلاص.

لعب ظهوُر منظمة التحرير الفلسطينية كقيادة وطنية علمانية، وبخاصة بعد الهزمية 
املستندة  الفلسطينية  الوطنية  الهوية  تعزيز  في  مهماً  دوراً   ،1967 العام  العربية 
الصيغة اجلديدة  إن  والتضحية.   والعودة  الكفاح  تقوم على  إلى عناصر محورية 
للوطنية الفلسطينية بنت صور النساء في أشكال متناقضة من "التقليدية" و"األم 
املضحية" التي يتمثل دورها الرئيس في إعادة توليد شعبها بتوفير مقاتلني ذكور، 
إخوانها  مع  بيد  يداً  الكفاح  إلى  االنضماُم  عليها  يجب  التي  املناضلة"  و"الثورية 
بتحدي  بدأن  اللواتي  الناشطات  حتدتها  املتناقضة  الصورة  هذه  الوطن.   لتحرير 
النظام السائد للنوع االجتماعي "اجلندر" من خالل الضغط على تنظيماتهن لتبني 
تشريع أكثر عدالة وسياساٍت تصحح عدَم املساواة هذه.  إن األوضاع السياسية 
العام 1974، كانت دائماً  الفلسطينيون وقياداتـُهم منذ  التي عاشها  غير املستقرة 

تعمل ضد أي دفع جدي من أجل التغيير االجتماعي تقوم به النساء.

في  مهمة  مرحلة  كانت  احملتلة،  املناطق  وفي  الشتات  في  "الثورية"  الفترة 
أثناءها  النسائية  الفاعلية  جنحت  حيث  الفلسطينية،  النسوية  احلركة  تطوير 
في تقريب الفجوة بني نساء النخبة من املدن والريفيات والنازحات.  وكان هذا 
للنساء على مستوى  األكبر  والتعبئة  األوسع  التنظيم  نحو  الربط حتواًل مهماً 
األولى،  للمرة  أصولها،  تكونت  جديدة  كوادر  تشكيل  ونحو  الشعبية،  القواعد 

من خلفية غير الطبقة الوسطى.

نســاء عـلــى تقـاطــع طــريـق86



أطلق اتفاُق أوسلو وظهوُر السلطة الفلسطينية حالة من السراب، حتول مبقتضاها 
إلى دور املطالب بحقوق  دور منظماُت املجتمع املدني من دعم املجتمع ومساندته 
حساب  على  املقدمة  إلى  املهنية  احلضرية  النخَب  التحوُل  هذا  وأعاد  املواطنني.  
الفلسطينية مع  التحرير  بنية منظمة  اندماُج  والنازحني.  وأدى  الريف  القيادة من 

السلطة الفلسطينية إلى تهميش وشرذمة كل املنظمات الشعبية ونخبها.
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الهوامش:
أيلول/ الشرقية( في  القدس  إلى مسجد قبة الصخرة في  انتفاضة األقصى )واإلشارة هي  اندالع  مع    1

سبتمبر العام 2000، ُسحبت كل هذه االمتيازات وُوسمت السلطة الفلسطينية بأنها مجموعة إرهابية لها 
رئيس إرهابي )بالنسبة إلسرائيل "أسامة بن الدن" احمللي الذي لم يعد شريكاً في العملية السلمية وفقاً 

لرئيس الوزراء شارون(.
مبا أن امتالك دستور هو من عالمات السيادة، سمح اتفاق أوسلو للفلسطينيني بأن يكون لهم ما يسمى    2

"القانون األساسي" لتنظيم احلكم خالل الفترة املرحلية )االنتقالية( )1993-1999( "ويجوز متديده 
حتى تطبيق دستور جديد للدولة الفلسطينية" )املادة 106 من مسودة القانون األساسي كما وردت لدى 

فريدمان 2 :1999 (.
ممارسات  حول   1996/5/20 في  "حماس"  اإلسالمية  املقاومة  حركة  وزعتها  وثيقة  في  هذا  ورد    3

سلطة احلكم الذاتي ضد املجتمع املدني الفلسطيني.
مثاًل قصيدة "أحمد الزعتر" للشاعر الشهير محمود درويش التي كتبت بعد هجمات اجليش السوري    4

العام 1975 على مخيم تل الزعتر لالجئني الفلسطينيني خالل احلرب األهلية اللبنانية.
وثيقة داخلية تدّرسها مديرية التوجيه السياسي والوطني، السلطة الوطنية الفلسطينية، مدرسة الشهيد    5

إلى   1988 أيلول/سبتمبر  في  قدمت  محاضرة  وااللتزام"،  "االنتماء  الكوادر  إلعداد  شرار  أبو  ماجد 
كوادر "فتح"، ص14.

توفيق  العميد  أعلن  أريحا،  في   1999 األول/ديسمبر  كانون   18 بتاريخ  محلية  تلفزيونية  مقابلة  في    6

الطيراوي مدير املخابرات العامة بعد هجوم في سجن أريحا على النائب صالح عبد اجلواد وزير الزراعة 
السابق ما يلي: "لدينا شيئان مقدسان، الرئيس والعلم".

السلطة  منطقة  اإلسرائيلية  القوات  اجتاحت  عندما  ألنه  رمزية"  "عسكرية  أنه  على  هذا  إلى  أشيَر    7

الفلسطينية، لم تظهر أي إستراتيجية وطنية للمقاومة، سواء أكانت عسكرية أم مدنية.  وقامت القيادة 
السياسية بإدانة أفعال كثير من املجموعات احمللية أو األفراد على أنها أعمال "إرهابية".

الشاعر الفلسطيني بعيد النظر محمود درويش يبرز في أحد أشعاره التناقض بني التطوير الرومنطيقي    8

للمقاتالت من النساء والسياسة واخلطاب الفعليني للسلطة الفلسطينية حولهن: "ومختلفون على واجبات 
النساء ستحِسُن صنعاً لو اخترَت سيدة لرئاسة أجهزة األمن( " )درويش، 2002(.

لألمهات  استشارية  برامج  الثانية  االنتفاضة  أثناء  احلكومية  غير  النسائية  املنظمات  من  الكثير  أدارت    9

واألبناء لكي يتمكنوا من التعامل مع الضغط النفساني الهائل للعنف اإلسرائيلي.
أصدرت "حماس" بيانات عدة متنع الفعاليات العسكرية على النساء، حيث أن هنالك العدَد الكافي من    10

الرجال للمضي بالكفاح )انظر الفصل الثالث(.
اشتـُق هذا االصطالح من مفهوم السلطة األبوية الذي استخدمه ماكس فيبر  لتسمية مبدأ السلطة في    11

أصغر كيانات احلكومات املدنية وأكثرها تقليدية.  يحكم الفرد في النظم السياسية األبوية بقوة املكانة 
والسلطة الشخصيتني؛ ويعاَمل الناس العاديون كامتدادات للتكوين املنزلي التابع "للرجل الكبير" دون 
أفضليات  كلية تشكلها  السلطة صفة شخصية  تتخذ  إال ما مينحه احلاكم.   لهم  امتيازات  أو  أي حقوق 
السياسي  والبقاء  للنظام  السياسي  االستقرار  للقوانني.  يضمن احلاكم  نظام مدون  احلاكم وليس من 
الشخصي من خالل توفير منطقة أمن في بيئة غير مطمئنة، ومن خالل توزيعه االنتقائي للمزايا واملنافع 
احلكومي  الكيان  في  مواطنني  كونهم  من  أكثر  احلاكم  عمالء  هم  الذين  املخلصني  األتباع  على  املادية 
)براتون وفان دو فال 61 :1997 ، (، حيث أن هنالك اليوم دواًل قليلة ال متلك قوانني مدونة وبنى أمنية 
متطورة جداً، فقد جرى تغيير هذا التعريف نوعاً ما.  تنحو النظم األبوية اجلديدة اآلن ألن توسم بتلك 



النظم السياسية اخلليطة التي تتعايش فيها عادات وأمناط األبوية مع مؤسسات قانونية عقالنية وتتلون 
بها )آيزنشتاين، 1972؛ كالفام 1985 ،(.  وفي حني يدعي البعض أن األبوية اجلديدة عاجزة عن تطوير 
بنى رسميٍة ذات قواعد رسمية، فإن براتون وفان دو فال يدعيان أنه على الرغم من أن "األبوية اجلديدة 
تقوض فعاًل القواعد واملؤسسات الرسمية �...� فإن املنطق األبوي يصبح على الرغم من ذلك جزءاً من 
تكوين املؤسسات الرسمية لألنظمة األبوية.  إنه يوفر قواعد تشغيلية أساسية للسياسة، وهذه القواعد 

تـُثمـّن وتتكرر ويعاد تكوينها مع الزمن" )براتون وفان دو فال، 1997: 63(.
تقول آن ماري غويتز  لدى حتليلها وضعاً مماثاًل في أوغندة أن تخصيص املراكز السياسية واإلدارية    12

ولكن  اجلديدة،  واألبوية  "التقليدية"  بالضرورة  يعني  ال  قد  األخرى  والتحالفات  املذهبية  طيف  عبر 
واملوارد  إلى احلكم  التوصل  األخرى في  األحزاب  لتخفيف طموحات  باألحرى "إستراتيجية  يكون  قد 
االقتصادية" )غويتز، 2003: 115(.  غير أنها تظهر أن هذا الطريق لبناء الشرعية "ليس طريقاً لتأسيس 

�مبدأ� املساءلة" )املصدر نفسه، 115(.
خان وآخرون )2004( لديهم الثغرة نفسها.   13

لدى عطِف أمينة ماما  على حالة مماثلة في أفريقيا تضع مساندة الشؤون النسائية إلى جانب العمل النسائي.     14

وفي رأيها أن هذا األخير يـُعّرف بأنه الكفاح الشعبي للنساء األفريقيات ألجل حتررهن من مختلف أشكال 
االضطهاد، و"بيروقراطية نسوية" التي تعطى وصف "بنية نسوية للقوة السياسية، مضادة للدميقراطية، 
العاديات، ولكنها تعجز عن ذلك ألن من يسيطر عليها هي  النساء  تقدم  أجل دعم  أنها موجودة من  تدعي 
أية نشاطات  تـُستمـَد سلطتهن من كونهن متزوجات من رجال متنفذين ال من  النساء  عصبة صغيرة من 
النسويات"  إذا كان بإمكان "بيروقراطية  أفكار خاصة بهن" )ماما، 1995: 41(.  وهي تتساءل عما  أو 
أن تنتهي إلى حتسني وضع النساء العاديات، أو إذا كان ممكناً إدخال الدميقراطية عليها، وما إذا كانت بـُنى 

الدولة تعمل كوسائَل ألوجه كفاح النساء العاديات أم أنها تخدم النخب فقط.
قـُدم االقتراح بإنشاء هذه الوزارة إلى الرئيس عرفات في غزة بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر، 1994   15

من قبل وفد لطاقم شؤون املرأة.
سواء  بالنفوذ؛  للتحكم  كوسيلة  على"  "النفوذ  اصطالح  العملية  لألغراض  وستام  رادتكي  16. استخدمت 

لالنسجام أم للمقاومة، وهو ما ميكن أن يؤدي إلى الهيمنة )رادتكي وستام 1994: 8؛ روالندز :1998 ، 
.)14

املجلس  في  وعضو  بالشعبية  يتمتع  فتحاوي  قائد  وهو  برغوتي،  مروان  من  قريبات  النساء  كانت   17

التشريعي يقضي حالياً في السجن اإلسرائيلي عقوبات عدة بالسجن املؤبد.
خولة عضو عامل في "فتح" واحتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي، وهي من أحد املخيمات، وربيحة من    18

قرية فقيرة كما هو حال معظم الناشطات في اللجان النسائية للعمل االجتماعي.
من املمارسات الشائعة في الثقافة الفلسطينية إحلاق اسم االبن الذكر بأبويه، وهكذا فإن "أبا محمد"    19

تعني والد محمد مثلما أن أبا عمار هو اسم ياسر عرفات.  وقد ُرشـِحت عائشة رئيسة لقسم شرطة في 
غزة ولكنها نـُحـّـيت عندما هرب سجني كان في مركزها.

تنظمه  اجتماعي جماعي  الفلسطينية عن عمل  الصحف  املنشورة في  اإلعالنات  تقرأ في  أن  الشائع  من    20

ذلك  الخ، ويتبع   ... والرسم على اجلدران  األشجار،  الشوارع، وغرس  تنظيف  الشباب مثل  مجموعات 
مربع صغير  يبني أسماء املانحني الذين مولوا "هذه املشاريع".  كذلك من املالحظ أن كثيراً من نشاطات 
املنظمات غير احلكومية تعقد في فنادَق فخمة، وتقدم أطعمة فخمة، وتوزع مواد صقيلة، وتستأجر شباناً 
"حسني الهندام" للمساعدة على تنظيم احلفلة أو النشاط، ما أدى إلى غياب تدريجي للصورة "القدمية" 

للناشط العابر ذي اللهجة واملظهر الفالحني.
متيز رادتكي وستام وروالندز بني نوعني من النفوذ: "النفوذ على"، كمصدر لقوة التحكم الذي قد يكون    21
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الرد عليه القبول أو املقاومة، ما يضعف عمليات إيقاع ضحايا أو االستغالل، و"النفوذ لكي"، كقوة مولدة 
أو منتجة )تتجسد في صورة مقاومة و/أو استغالل(، وهو يخلق إمكاناٍت وأفعااًل جديدة دون هيمنة.  
وقد يكون هذا النفوذ ما ميكـّن الفرد من التمسك مبركز أو بنشاط في مواجهة مقاومة طاغية، أو أن يتقبل 

التعرَض خلطر جدي )روالندز، 1998: 14(.
أثناء حوار في مصر مؤخراً حول اخللع )حق املرأة في تطليق زوجها مقابل تخليها عن حقوقها املالية(    22

سئلت ناشطة بارزة من املهتمات بالشؤون النسائية ما إذا كان مركزها مشاركاً في ذلك احلوار، فأجابت 
إنهن ال يتعاملن مع مثل هذه "املشاريع".

و22   21 في  )نابلس(  والشمال  الغربية  الضفة  في  األول  النموذجي  للبرملان  اجتماعات  ثالثة  عقدت   23

شباط، 1998، والثاني في اجلنوب )اخلليل( في 2 و3 آذار، 1998، والثالث في رام الله في 11 و12 
آذار، 1998.  وعقد اجتماعان في غزة وانتهى ذلك بجلسة مركزية في 25 نيسان/إبريل، 1998.  وقد 

سهل عقَد هذه اجللسات مجموعات مدربة من املركز النسائي للمساعدات القانونية واالستشارات.
استعمل الكثيرون من األكادمييني ومن مؤيدي حقوق املرأة الذين حاولوا الدفاع عن "البرملان الصوري"   24

املرأة.  وكان  ليتلو رسالة دعم حلقوق  أتى  الذي  والبيرة  الله  رام  الطرح.  كذلك استخدمه محافظ  هذا 
تركيز الدفاع الدعوة حلرية التعبير وحق النساء في التعبير عن آرائهن.

صدف أن احملامية التي راجعت القوانني وقدمت توصياِتهـا املتضمنة قانوناً مدنياً للعائلة، وكذلك رئيسة   25

مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ومديرة املشروع كانوا جميعهن مسيحيات.
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مقدمة

املعاصرة  اإلسالمية  احلركات  حول  الكتابة  من  كبيراً  كمـاً  هنالك  أن  من  الرغم  على 
)حروب، 1996، 2000؛ احلمد والبرغوثي، 1997؛ أبو العمرين، 2000؛ الطاهري، 
ويعاري  شيف  (Litvak)، 1996؛  لتفاك  عمرو(Abu ‘Amr)، 1994؛  أبو  1995؛ 
(Schiff and Ya’ari)، 1989؛ هالل، 1998؛ منسون (Munson)، 2003(، فلم يوجد 
سوى إشارات هزيلة إلى أيديولوجية النوع االجتماعي "اجلندر" لدى هذه احلركات، 
أقوم  احلركات.   هذه  في  املنضويات  النساء  إلى  أولي  قد  جداً  قلياًل  اهتماماً  أن  كما 
في هذا الفصل بدراسة النساء اإلسالميات في حركة املقاومة اإلسالمية "حماس"، 
وسأفسح املجال ليعبرن عن صوتهن، إذ أن العديَد من النسويات ال يعتبرونهن جزءاً 
من احلركات النسائية الفلسطينية.  وأرى أن هذا إغفال غير موفق، وبخاصة بالنظر 

إلى فاعليتهن املتنامية في املجتمع املدني الفلسطيني.

يهدف هذا الفصل إلى استكشاف اخلطاب والبنية واأليديولوجيات املتعلقة بالنوع 
االجتماعي "اجلندر" اخلاصة باحلركة اإلسالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
منذ  مستمر،  تغير  حالة  في  املكونات  هذه  كل  أن  أرى  حيث  لها،  مضمون  وإعطاء 
داخل  اإلسالميات  فاعلية  فحص  وكذلك  احلالي،  الوقت  حتى  السبعينيات  أواخر 
"حماس".  إن حاجة اإلسالميني املتغيرة إلى أن تلعَب النساُء أدواراً في املجال العام 
كان له أثر في تنامي فاعلية نسائهم، ما أنتج حتواًل مما يقُرب من الالمباالة املطلقة 
وغياب التعبئة إلى تعبئٍة وإشراك أكبر.  وأقول إن احلركات النسوية العلمانية تؤثر 
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احلركة  في  النساء  وحقوق  "اجلندر"  االجتماعي  النوع  حول  النقاش  اجتاه  على 
للحركات  فعل  كرد  تتشكل  ومواقفها  األخيرة  هذه  آراء  من  كثيراً  وإن  اإلسالمية، 
االنشغال  من  شكل  أيَّ  أصنَف  أن  الصعوبة  من  وجدت  ولقد  العلمانية.   النسوية 
العلمانية  املبادئ  على  أجوبة  من  تقدمه  ما  تفحص  دون  اإلسالمي  "النسوي" 
احلديثة.  وهكذا فإن فكرة  وجود "جوهر داخلي" ثابت لإلسالم يفسر على أساسه 
موقف احلركات اإلسالمية قد ال يساعد على فهم كيف أن تعاطي اإلسالميات مع 
اإلسالمي.   اخلطاب  على  التأثير  في  فعال  بشكل  يساهم  العلمانيات  نظيراتهن 
وسوف أركز على هؤالء اإلسالميات وعلى ما يستخدمنه من خطابات لنشر رؤاهن، 

وعلى ممارساتهن اليومية كما على وضعهن داخل احلركة اإلسالمية. 

السياسية  األحزاب  من  التنظيم،  من  متنوعة  أشكااًل  اإلسالمية  احلركات  تتضمن 
املعلنة إلى املنظمات السرية )بينني وستورك، 1997(، وأنا أستعمل عبارة احلركة 
معّرف  إسالم  على  ـسـَت  أسِّ سياسية  اجتماعية  حركة  إلى  لإلشارة  اإلسالمية 
بشكل يجمع بني اصطالحات أيديولوجيٍة سياسيٍة وبني اصطالحاٍت دينية )متـِشل 
أن  أعتـَبُر  كذلك    .)Roy)، 1999: 39) روي  لدى  اقتـُبس  كما   Mitchell)، 1969)
إن  نسائية.   إسالمية  حركة  في  فاعلية  ذوات  بالضرورة  هن  اإلسالميات  النساء 
حركتهن تضم نساًء ناشطاٍت داخل حزب اخلالص كما في كيانات إسالمية أخرى.  
أرى أن تعبئة النساء اإلسالميات جرت فقط في قطاع غزة، ويكاد ال يقوم تنسيق 

يذكر بني أشكال تنظيم اإلسالميات فيه وفي الضفة الغربية.

يبدأ هذا الفصل بفهم وضع اإلسالميني الفلسطينيني في إطار اجلدل العاملي حول 
اإلسالم واإلسالميني.  وأحد أهم عوامل هذا اجلدل يكمن في هذا الدمج بني اإلسالم 
أم  عروبية  قومية  أكانت  )سواء  وعلماني  عصري  كتكوين  الوطنية  وبني  كديانة 
احلركة  كانت  إذا  ما  حول  املضمون  هذا  في  الفلسطيني  احلوار  قطرية(.   وطنية 
إسالمياً   - علمانياً  اندماجاً  تشكل  أو  عصرية(،  )أي  علمانية  الفلسطينية  الوطنية 

)أي تقليدية( يتم حتليله ونقده.

إن النفوذ النامي للحركات اإلسالمية في الشرق األوسط، يـُرجع عادة إلى ضعف 
واقتصادية  اجتماعية  حيوية  خدمات  توفير  على  احلديثة  العربية  الدولة  قدرة 
الدولة  ملواطنيها.  لكن هذا اإلطاَر ال ينطبق في حالة فلسطني، حيث لم تقم مطلقاً 
- األّمة ذات السيادة.  غير أن التحوالت االجتماعية - االقتصادية والسياسية التي 
سببها االحتالُل اإلسرائيلُي كانت مهمة في دعم صعود اإلسالميني الفلسطينيني 
دينية  حركة  كونها  من  "حماس"  انتقلت  وهكذا  مباشر.   غير  بشكل  أو  مباشرة 
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العلمانية  الفلسطينية  الوطنية  للحركة  وبدياًل  قوياً  منافساً  تصبح  أن  إلى  حصراً 
املتمثلة مبنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.

كانت قدرة احلركة اإلسالمية على نقل موقفها إلى موقف وطني )باملعنى السياسي(، 
وتوسيع حركتها إلى حركة ممتدة على نطاق الوطن، حاسمة في وصول "حماس" 
وتعمدت  أكبر.   وشرعية  شعبي  دعم  واكتساب  األنصار،  من  أوسع  قواعَد  إلى 
فغدت  السياسي�،  �باملعنى  والوطنية  اإلسالم  بني  الدمج  استخداَم  "حماس" 
لإلسالم صفة "وطنية" حـُصـَِرت في املضمون اإلقليمي لفلسطني، وأسبـِغت على 

الوطنية الفلسطينية صفة "إسالمية".

واليسارية،  العلمانية  السياسية  املجموعات  محاكاة  خالل  من  اإلسالميون،  تعلم 
ومتكن  أوسع.   أنصار  قاعدة  الجتذاب  دعواهم  "يكيـّفون"  كيف  لها،  فعل  وكرد 
األردني،  والنظام  اإلسرائيلي  االحتالل  من  بقبول  فلسطني،  في  اإلسالميون 
واقتصادية  واجتماعية  ثقافية  مؤسسات  من  تتكون  مهمة  حتتية  بنية  تشييد  من 

وسياسية، دللت على أهميتها في استمرارية احلركة اإلسالمية.

النقلة من عدم معاداة االحتالل إلى مقاومٍة مطلقٍة له عبر القيام بعمليات عسكرية 
مثيرة، كانت نقطة حتول في تاريخ اإلسالميني في فلسطني، اكتسبوا بعدها شعبية 
واسعة،  شعبية  وطنية  كحركة  تركزت  إن  ما  منافستها.   وتصعب  جداً،  واسعة 
وكان  مشروع.   سياسي  كحزب  لتعمل  بنيتـَها  اإلسالمية  احلركة  غيرت  حتى 
حزب اخلالص الوطني اإلسالمي وسيطاً مهماً لإلسالميني كي يسعوا للحصول 
على قاعدة أنصار أكثر استدامة وتنظيماً في حالة املشاركة في احلكم عبر وسائل 
على  اإلسالميني  إجبار  في  حاسماً  عاماًل  النقلة  كانت  كاالنتخابات.1   دميقراطية 
العلمانيني  تنافس مع  النساء وتنظيمهن.  وفي  أكبر الجتذاب  انتباٍه منهجي  إيالء 
وكرد فعل ملوقفهم حول اجتذاب النساء وإدماجهن في العضوية، قام اإلسالميون 
عضوية  في  فأدمجوهن  العالي،  التعليم  ذوات  من  وبخاصة  النساء،  باستهداف 

هيكلهم احلزبي وعلى كل املستويات.

إن الصلة بني احلركات الدينية األصولية وأيديولوجية النوع االجتماعي "اجلندر" 
ال تنفصم أبداً في سياق سعيها لبناء مجتمع أخالقي يستند إلى بناء عائلة أخالقية.  
للنساء  مرئي  دور  وضعف  لإلسالميني،  النامي  النفوذ  لتفسير  محاولتي  وفي 
الوطنية، أتفحص ما أسميه بنية "حماس" "املبنية على  املقاومة  اإلسالميات في 
النوع االجتماعي  أيديولوجية "حماس" حول  التمييز اجلنسي"، وطبيعة  أساس 
"اجلندر" التي تتعرض للتغيير والتطور بشكل مستمر، حيث أن الرؤية التي نظرت 
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منتجات  باعتبارهن  واملنزلي  اخلاص  املجال  في  وحصرتهن  جامد  بشكل  للنساء 
"لألمة األخالقية" تداعت لصالح تفسيراٍت أكثر انفتاحاً للنصوص، متكـّن النساء 
من فتح حيز أوسع لهن في املجال العام.  لم يكن هذا التحول صدفة، بل كان نتيجة 
عمل النساء اإلسالميات وفاعليتهن داخل احلركة في ظل خلفيٍة من إجنازاٍت حققتها 
النساء في املجتمع بشكل عام، ولم يكن بإمكان اإلسالميني قلبـُها أو االرتداد عنها.  
لقد كان نتيجة ورَد فعٍل للضغط الذي مارسته الناشطات العلمانياُت النسويات عبر 
نقدهن "لتثبيت" اإلسالميني لنظام النوع االجتماعي "اجلندر" من خالل ما فهمه 

البعض كأحكام ثابتة للشريعة اإلسالمية.

أقدم في هذا الفصل حتلياًل ملبنى خطاب النساء اإلسالميات وتفاعله مع اخلطابات 
النسوية العاملية واخلطابات احمللية، وكذلك مع أشكال الفعاليات املختلفة في املجتمع 
الفلسطيني، وفي احلركات النسائية الفلسطينية.  وفي البداية أضع خطوطاً ملعالم 
حتت  السياسية  والتنظيمات  اإلسالمية  احلركة  بني  والتفاعل  العمل  صيغ  تطور 
في  األول  التنظيم  "فتح"؛  خاص  وبشكل  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مظلة 
والسلطة  اإلسالميني  بني  العالقة  تطور  أتابع  كذلك  الفلسطينية.   التحرير  منظمة 
تقدمُي  أيضاً،  مبكان  الضرورة  ومن   .1993 العام  أوسلو  اتفاق  بعد  الفلسطينية 
شرح تاريخي لتطور أيديولوجية "حماس" السياسية في سياق تنافسها من أجل 
النفوذ والسيطرة األيديولوجية مع مجموعات أخرى وطنية وعلمانية، وباألخص 
"فتح".  كذلك سأقدم شرحاً تفصيلياً لتراوح خطاب "حماس" بني املبادئ الدينية 

واملبادئ السياسية الوطنية.

اإلسالم "احلاضر أبدًا" وجتدد "انبعاثه"

أظهرت دراسات عديدة أن "انبعاث"2 اإلسالم مجدداً -الذي يشير إلى "العودة" 
كل  في  فعلياً  يشاهـََد  أن  ميكن  التدين-  في  زيادة  وإلى  إسالمي  حياٍة  نظام  إلى 
املجتمعات اإلسالمية مؤثراً على الثقافة والعالقات االجتماعية والشؤون االقتصادية 
 Burke and) والبيدس  بيرك  (Esposito)، 1983؛  )إسبوسيتو  السياسية  واحلياة 
 Ayubi)،)أيوبي 1998؛  كرم،  1989؛  روي،  2000؛  زبيدة،  Lapidus)، 1988؛ 
 Haddad and Esposito)،)وإسبوسيتو حداد  1988؛  وستورك،  بينني  1991؛ 
1998، من بني آخرين(.  وال ميكن فهم هذه الظاهرة بالرجوع إلى الطرق التقليدية 
في التفكير والفعل، ولكن متثل هذه الظاهرة جهداً معاصراً لتوليد أشكال جديدة من 
تتغير بشكل  الشرعية عليه، في مجتمعات  السياسي واالجتماعي، وإسباغ  الفعل 
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راديكالي.  وهي بهذا تعتبر ظاهرة مستجدة وحديثة، وليست إحياء لنموذج قدمي 
 Dekmejian)،) دكمجيان  2000؛  زبيدة،  1988؛  والبيدوس،  )بيرك  املاضي  من 
1998؛  كرم،  1998؛  روي،  1991؛  كنديوتي،  (Hunter)، 1988؛  هنتر  1988؛ 

أيوبي، 1991؛ بنني وستورك، 1997(.

تطورين  نتيجة  التعقيد  شديد  غدا  اإلسالمية  احلركات  دور  حول  الدائر  النقاَش  إن 
مختلفني.  فمن ناحية، تـُصوُر املقارباُت "االستشراقية اجلديدة"3 )بيل وسبرنغبورغ، 
 Gellner)،) غلنر  1980؛  كرون،  1992؛  كدوري،  1988؛   ،1964 لويس،  1990؛ 
 Vatikiotis)، 1983،) فاتكيوتس  (Pipes)، 1983، 1992؛  بايبس  1983 ،1982؛ 
"فشل  يشبه  مبا  بابتالئها  السياسية  وأنظمته  املعاصر  األوسط  الشرَق   )1987
إحدى  يعتبر  ما  وهو  مستقرة،  سياسية  نظم  لتطوير  الوسطى  القرون  من  مستمر 
 :1983 )بايبس،  التحديث"  عملية  في  حالياً  املسلمون  يواجهها  التي  الصعوبات 
املثال،  سبيل  على  كرون،  قال  وقد    .)18  :1993 سادوفسكي،  لدى   ،188-187
قـَبـَليا" )كرون،  تلبس وجها  التي  التوحيدية  هو "العقيدة  ديناً  إن اإلسالم بصفته 
ُر املجتمعاُت  1977، 1988، لدى سادوفسكي، 1993: 17-18(.  وعلى هذا تـَُصوَّ
اإلسالمية على أنها ال تستطيع التوافق مع األفكار الغربية عن الدميقراطية والعلمانية 
السياسية  انبعاث احلركات  القومية.  وبالشكل نفسه، فإن عودة  الدولة  وحتى عن 
إلى اصطالحات إسالم "غير  يفَسر كذلك نسبة  كإيديولوجية  اإلسالَم  تتبنى  التي 
قابِلٍ للتغيير" منفصٍل عن مضمونـِه االقتصادي والسياسي واالجتماعي.  ويجري 
)سالمة  "الثقافويني"  بعض  قبل  من  ثقافية  مبصطلحاٍت  االستثنائية  هذه  تفسير 
(Salame)، 2001: 3(، أو بالرجوع إلى ثقافة تؤثر عليها عوامُل اجتماعية - تاريخية 

)شرابي، 1988(.

من ناحية أخرى، فإن دعوى "احلكم الصالح" التي انتشرت بقوة منذ الثمانينيات 
املجتمع  ودعم  الدميقراطية  إلى  التحول  في  الرسمية  السياسة  أهمية  على  تركز 
2001؛  سالمة،  (Kramer)، 1992؛  كرمير  1995؛   ،1993 )نورتون،  املدني 
األشكاَل  بأن  يعتقدون  الذين  الباحثني  بني  اخلالُف  ثار  وقد    .)1992 زبيدة، 
املعاصرة للمجتمع املدني ميكن أن تتطور في العالم اإلسالمي، وبني أولئك الذين 
يرون أن اإلسالم هو السبب في وجود حكم دولة قوي ومستبد يطغى على املجتمع 
املدني، بحيث ال تتمكن املنظمات االجتماعية املستقلة فيه من جلم قوة الدولة )تيرنر 
اإلسالمية  املجتمعات  في  الناس  مجاميع  إن  أيضاً،  وقيل،    .)Turner)، 1984)
ضعيفة التنظيم وتفتقر إلى هوياٍت مشتركة قوية.  وقد نحت املجوعات االجتماعية 
في الشرق األوسط ألن تكون غير رسمية وشخصية ونسبياً غير كفؤة في كسب 
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أن تتحدى قوة  أنها أضعف من  الدعم واملوارد من جمهورها وقواعدها، مبرهنة على 
سادوفسكي،  لدى  اقتـُبـِس  كما   ،1975 )سبرنغبورغ،  مدنياً  مجتمعاً  فتشكل  الدولة 
1997: 35(.  وضمن هذا املشهد، تصبح التنظيمات االجتماعية املعاصرة، كاالحتادات 
الفالحية واجلمعيات والنقابات املهنية، ليس أكثر من واجهة تغطي محاوالت أعضائها 

لتأمني مصاحلهم الفردية في ظل عالقة زبائنية بني تابع وسيد.

تغيرت هذه اآلراُء عندما أظهر إجماع عدد كبير من باحثني غربيني وشرق أوسطيني 
إلى  وتنحدر  ضعيفة  بل  ومتسلطة،  قوية  ليست  األوسط،  الشرق  في  الدوَلة  أّن 
مزيد من الضعف نتيجة لألزمات االقتصادية )بيل وسبرنبورغ، 1990؛ لويس، 
 ،1983 فاتكيوتس،  1992؛  خضوري،  1992؛   ،1983 غلنر،  1988؛   ،1964
1987؛ سالمة، 2001؛ روي، 1999(.  يتفق هؤالء الكـتـّاب على أّن هزالة الدولة 
ويشجعه  املدني،  املجتمع  في  مختلفة  ناشطة  مجموعات  انتشار  جهة  من  يعكس 
اإلسالميني  شجع  الدولة  أصاب  الذي  الشلل  أن  يبدو  وهكذا،  أخرى.   جهة  من 
تظهرها  التي  املتنامية  احليوية  أن  البعض  يعتقد  لذا،  املبادرة.   بزمام  املسك  على 
احلركات االجتماعية ميكن أن تسخر للمساعدة في إيجاد دميقراطيات في املنطقة 
)نورتون، 1993؛ كرمير، 1992؛ سالمة، 2001؛ واتربري (Waterbury)،2001؛ 
(Hudson)، 1996(.  غير أن رأياً آخر يرى بأن بنى محددة من بني هذه  هدسون 
)مثل املنظمات غير احلكومية( قد نالت امتيازات، في حني أن بنى أخرى )اإلسالمية 
 ،1993 )إبراهيم،  للسلطة  التشكيالت  هذه  عن  معزولة  زالت  ما  خاص(  بوجه 
باستطاعة  كان  إذا  ما  حول  كذلك  نقاشاً  هنالك  أن  غير    .)1993 السيد،  1995؛ 
املنظمات اإلسالمية أن تكون جزءاً من مجتمع مدني في الشرق األوسط )نورتون، 
1995؛ كرمير، 1992؛ هدسون، 1996(.  ويؤكد االستشراقيون اجلدد على أن 
انتشاَر احلركات االجتماعية سيعيق أي اجتاه نحو املشاركة في السلطة، أو نحو 

تسامح أكبر في املنطقة، وأنه في احلقيقة قد يولـّد حرباً أهلية وفوضى.

عمل كثير من الباحثني على إزالة الغموض عن هذه اآلراء.  سامي زبيدة، على سبيل 
املثال، انتقد التعميمات غير املؤصلة تاريخياً التي يلجأ إليها كثير من املستشرقني، حيث 
جلأ الكثير منهم بترسيخ الفكرة اخلاطئة بوجود جوهر تاريخي ثابت ومستمر لإلسالم 
)زبيدة، xiii).4 :1993  ويشير زبيدة إلى أن هؤالء الكّتاب يتجاهلون التطورات التي 
طرأت على أوضاع اجتماعية - اقتصادية وسياسية معينة، ويشكك في وجود مجتمع 
عن  متاماً  متميزة  سياسية  أيديولوجية  هي  احلديثة  "اإلسالمية  إن  قائاًل  "مسلم"، 
أي شيء يرد في التاريخ اإلسالمي، وقد غدت لغة مهيمنة للتعبير عن مصالح وأماٍن 

وإحباطاٍت مختلفٍة قد تكون متناقضة أحياناً" )زبيدة، 2003: 31(.
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من  مجموعة  إلى  اإلسالمي  االنبعاث"  "عودة  الباحثني  من  الكثيرون  عزا 
العوامل االجتماعية - االقتصادية والسياسية والثقافية )آيكلمان وبسكاتوري 
1991؛  كنديوتي،  1988؛  البيدوس،  (Eickelman and Piscatori) 1996؛ 
هنتر،  2001؛  سالمة،  1999؛  روي،  1988؛  دكمجيان،  2003؛   ،2000 زبيدة، 
تيرنر،  1997؛  كرمير،  1997؛  سادوفسكي،  1997؛  وستورك،  بينني  1998؛ 
2003؛ ستوفاسر (Stowasser)، 1987؛ حداد وإسبوسيتو، 1998(.  بعض هذه 
العوامل كان نتيجة فشل الدول الوطنية ما بعد االستعمار في الشرق األوسط في 
االجتماعية  واملظالم  السياسي  القمع  وانتشار  مستدامة،  منو  مستويات  إحراز 
العام  أسعاره  تصاعد  بعد  البترو-دوالر  أهمية  زيادة  إلى  إضافة  االقتصادية،   -
1973، والهزمية العسكرية، وفشل القوميات العلمانية، والفساد السياسي وانكفاء 

الدولة عن تقدمي اخلدمات.

غير أن "عودة االنبعاث" اإلسالمية الفلسطينية ال ميكن أن تـُدمج ضمن "االنبعاث" 
األوسع في بقية دول الشرق األوسط، ليس ألن فلسطني لم تكن فيها دولة مطلقاً 
محتلة،  كدولة  إسرائيل،  أن  في  يتمثل  إضافياً  تعقيداً  هنالك  ألن  وإمنا  فحسب، 
الوطنية  العلمانية  الفلسطينية  التحرير  منظمة  إلغاء  في  جداً  كبير  اهتمام  لها  كان 
االجتاه.  وهي إلى حد ما تشبه الدميقراطيات الرأسمالية التي ساندت اإلسالميني 
الذين قاتلوا الشيوعية أثناء احلرب الباردة، فقد كان إلسرائيل اهتمام بتغذية نفوذ 
اإلسالميني من أجل إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية، وتفكيك احلركة الوطنية 
في نهاية املطاف )أشر، (Usher) 1987؛ بينني وستورك، 1997؛ شيف ويعاري، 
1989(.  إلى جانب هذه التأثيرات متكنت "حماس" -إلى حد كبير- من أن تتحول 
من كونها حركة سياسية دينية إلى إبراز نفسها كحركة وطنية ذات قاعدة واسعة 

يشكل اإلسالم فيها جوهَر الهوية الوطنية الفلسطينية.

النوع االجتماعي "اجلندر" واإلسالم واإلسالميون: النسوية وصراع املفاهيم

وعكست  النسويات.   الباحثات  من  كثير  اهتماَم  واإلسالميون  اإلسالم  جذب 
النقاشات حول عالقات النوع االجتماعي "اجلندر" في املجتمعات املسلمة اهتماماً 
كبيراً بالثقافة واأليديولوجية )هيل (Hale)، 1997: 234(.  وانتقد كثير من الباحثات 
النسويات تناول النوع االجتماعي "اجلندر"، والدين، والتعامل مع اإلسالم، على 
 Keddie)،) )كيدي  التاريخ  وخارج  واستثنائية،  للتغيير،  قابلة  غير  قضايا  أنها 
(Tucker)، 1983؛ حمامي وريكس، 1988، 1991؛ أحمد، 1992؛  1979؛ تاكر 
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مقدم، 1993(.  تبرز هؤالء النسويات إستراتيجيات املقاومة والتكيف والتسوية 
التي تستخدمها النساء في كل مكان في حاالت االضطهاد أو التبعية )هيل، 1994: 
234(.  غير أن منظرين آخرين يشيرون إلى أنه ال ميكن أن توجَد إال قراءة واحدة 
ملوضوع النوع االجتماعي "اجلندر" في اإلسالم، وفيها ال مجال لتحقيق مطالب 
الدراسات  (Moghissi)، 1993، 1994، 1995(.  وضمن بعض  النساء )مـُِغّسي 
املجتمعات  في  أو  اإلسالم،  في  "اجلندر"  االجتماعي  )والنوع  النساء  عن  املعمقة 
املسلمة، طرح البعُض أن حقوَق النساء قد زادت وُدعـِمت من قبل التيار اإلسالمي.  
التي  املقاربات  مختلف  لتصنيف  محاولة  في   ،)3  :1999( مير-حسيني  وتقترح 
تعالج النوع االجتماعي "اجلندر" في اإلسالم، أنه باإلمكان حتديد ثالث طرائق: 
للنصوص  التفسير  إعادة  وإلى  متنوعة،  تفسيرات  إلى  األولى  املقاربة  تستند 
املقدسة التي تـُستدعى كمصادر لنفوِذ أيديولوجياٍت معينٍة وشرعيتها، أو ملواقَف 
تتعلق بحقوق املرأة وأدوار وعالقات النوع االجتماعي "اجلندر".  وتتعلق الثانية 
التي  محلية،  تاريخية  خصوصيات  من  لها  مبا  والقومية  احمللية  باأليديولوجيات 
تنتج خطاباتها اخلاصة حول النساء وأدوار النوع االجتماعي "اجلندر".  والثالثة 
الفرص  التي تكشف عن هياكل  واملجتمعات احمللية  لألفراد  املعاشة  التجارب  هي 
كسبٍب  اإلسالم  رؤية  من  إذاً  املقاربات  وتختلف  النساء.   على  تؤثر  التي  والقيود 
رئيس إلخضاع النساء إلى استدعائه باعتباره العالَج العاَم ملشاكل النساء، حيث 
أنه يـُنظر إلى املجتمعات املسلمة على أنها حرمت النساَء من موقعهن احلق من خالل 
إساءة فهم رسالة الرسول حول التساوي في النظام القانوني )بيك وكيدي، 1978؛ 
وبالغي،  غوشك  (Fernea) 1985؛  فيرنيا  (Bodman) 1998؛  وتوحيدي  بودمان 
1994؛ حداد وإسبوسيتو، 1998؛ ستوفاسر، 1987؛ كنديوتي، 1991، 1996؛ 
كرم، 1998؛ مير- حسيني، 1999؛ أفخمي، 1994، 1995، من بني آخرين(.  لن 
أتطرق في هذا الفصل للنوع األول من املقاربات، وسأقوم بحصر بحثي وحتليلي 
النوع  أيديولوجية  حتليل  وسيجري  والثالثة.   الثانية  النقاشات  مجموعتـَي  في 
باإلضافة  اجلنسني،  عالقات  على  ووقعها  "حماس"  لدى  "اجلندر"  االجتماعي 

إلى التجارب املعاشة للنساء اإلسالميات في البنية السياسية لـ"حماس".

إن النساء اإلسالميات؛ سواء أكّن ناشطاٍت في حركات إسالميٍة أم بصفة مستقلة، 
قد أثرن حواراٍت بني الباحثات النسويات حول ما ميكن أن يشكل نشاطاً نسوياً في 
مضمون احلركات الدينية أو األصولية التي ترفُض بشكل سافر مسألة املساواة 
متفصالن  أنهما  رأت  جوهريتني  “قضيتني  محمود  صهبا  وُتفرد  للنساء،  التامة 
رئيس  بشكل  هو  الديَن  بأن  االدعاُء  هي  أوالهما  الدين:  مع  النسويات  تآلف  عدم 
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شأٌن ذكوري، وأنه، تاريخياً، منح النساَء موقعاً تابعاً؛ وثانيتهما هي الظاهرة 
الواليات  )في  السياسية-الدينية  احلركات  انبعاث  في  املتمثلة  حداثة  األكثر 
املتحدة، والشرق األوسط، وجنوب آسيا( التي اعتـَبرت أهدافـُها معادية ملصالح 
النساء" )محمود (Mahmood)، 1996: 2(.  وإذا أخذنا اصطالَح "النسوية" 
التي  واملمارساِت  التفكيَر  أمناط  واٍع  بشكل  ترفض  حركة  أيَّ  يعني  أنه  على 
وتعمل  وتنشط  "اجلندر"،  االجتماعي  النوع  أساس  على  قائماً  متييزاً  تنشُئ 
الصطالح  صحة  هنالك  أن  البعض  يرى  اجلنس،  على  القائم  الظلم  إلسقاط 
"النسوية اإلسالمية".  وعلى سبيل املثال، تطبق كرم )1998( هذا االصطالح 
على النساء اللواتي هن إسالميات ألنهن يضعن إطاَر برامج عملهن السياسي 
واالجتماعي بشكل واضح ضمن إطار عمل اإلسالم السياسي، وهن نسويات 
ألنهن يدركن أشكال االضطهاَد اخلاَص الواقع على النساء الذي يسعني بفاعلية 
اإلنصاف  على  يؤكدن  إنهن  إسالمية.   مبادئ  إلى  باالستناد  تصحيحه  إلى 
مقابل  و"التكامل"   )1996 )ليفي،  للنساء  واحلقوق  املوارد  إتاحة  خالل  من 
الدعوة للمساواة الكاملة )كرم، 1998: 10، 235(.  وتدافع كرم عن استخدام 
احلركة  داخل  مفيداً  متييزاً  يشكل  ألنه  اإلسالميات  النسويات  اصطالح 
اإلسالمية بني أولئك الذين يدعون إلى إنصاف النساء وبني الذين ال يساندون 
ذلك.  وتضيف أن استخدام التعريف أيضاً يفسح املجال لنقاط تقاطع ممكنة مع 
نسويات أخريات، ما ميكن معارضة قوى الهيمنة السائدة )كرم، 1998: 10(.  
تقدم كرم متييزاً بني النسويات اإلسالميات، واملسلمات النسويات، والنسويات 
معني  الضطهاد  الواعيات  النساء  تلك  إلى  األول  التمييز  ويشير  العلمانيات.  
واقع على النساء، اللواتي يسعني بفاعلية إلى تصحيحه باالستناد إلى مبادئ 
التمييز  أما  "نسويات".   اصطالح  استعمال  عن  يحجمن  ولكنهن  إسالمية، 
الثاني، فيشير إلى النسويات املسلمات اللواتي يستخدمن املصادَر اإلسالمية 
والنساء  الرجال  بني  املساواة  خطاَب  أن  إظهار  أجل  من  والسنة  القرآن  مثل 

صحيٌح ضمن اإلسالم )املصدر نفسه: 11(.

معنى  بأوسع  "النسوية"  حسيني  مير-  تقدم  مماثل،  بشكل  شامل  وبأسلوب 
ممكن، باعتبارها اهتماماً عاماً بقضايا النساء، وإدراِك أن النساَء تعانني من متييز 
في العمل والبيت واملجتمع، وكسلسلٍة من الفاعليات تستهدف حتسنَي حياة النساء 
وتغيير وضعياتهن.  وتثمن االصطالَح كذلك من وجهة سياسية كوسيلة للتعرف 
على وحتديد من هن النسويات اإلسالميات.  كما ترى أهمية احلفاظ على املصطلح 
ألهميته في وضع مطالب النساء في مضمون سياسي غير معزول عن احلركات 
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والتجارب النسائية في أماكن أخرى من العالم )مير- حسيني، 1999: 6(.  وتدرك 
القرن  في  العاملية  السياسة  من  عضوياً  جزءاً  أصبحت  النسوية  أن  مير-حسيني 
على  التأثيَر  املسلماِت  النساَء  تستطيع  فيها  املشاركة  خالل  من  وأنه  العشرين، 
برامج عملها واالستفادة منها )املصدر نفسه: 7(.  وبناًء عليه، حتث مير- حسيني 
على إعادة فحص املقاربة التي تلصق النسوية الغربية بنموذج التحديث بشكل غير 
ناقد.  وهي تقرر أنه من أجل مساهمة النساء املسلمات في النسوية العاملية، ال بد 
من أن يتيَح احلواُر "حيزاً لظهور نظريات تتعلق بالنسوية مستندة إلى السياسات 
الفعلية املتعلقة بالنوع االجتماعي "اجلندر" في املجتمعات املسلمة التي يشكل فيها 

الدين عنصراً عظيم األهمية" )املصدر نفسه: 9(.

غير أن بدران تقر مبا تشعر به الكثيرات من الناشطات من "عدم ارتياح" عند 
تبني اصطالح "النسوية"، وتقترح بداًل من ذلك كلمة بديلة هي "فاعلية النوع 
االجتماعي "اجلندر" (gender activism(" )بدران، 1994: 202(.  وهي متيز 
بني النسوية كممارسة سياسية وبينه كمفهوم يعطي هوية حلامله.  وتذكر أن 
هنالك بعَض النساء ممن ميفصلن وميارسن أشكااًل من النسوية، ولكّن يرفضن 
االجتماعي  النوع  "فاعالت  اصطالَح  ابتَدعـَْت  وقد  كنسويات.   يعرفن  أن 
"اجلندر" (gender activists(" لهؤالء النسوة محتفظة باصطالح "النسويات" 

للواتي يتبّنَّيَنُه.

قد أستنتج من التمعن في احلوارات املختلفة السابقة أنه سيكون من املفيد إجراُء 
باألبوية  احملكومة  "اجلندر"  االجتماعي  النوع  عالقات  بني  متيز  حتليلية  مقاربة 
ضمن العائلة والقواعد األبوية املقرة واملسوقة دينياً.  ومن املهم هنا تفادي الدمج 
)كنديوتي،  "أصيلة"  ثقافة  وجود  لتعزيز  الوطنية  الثقافة  مع  لإلسالم  املبسط 
1991؛ العظمة، 1988؛ هيل، 1997(.  ومن املفيد كذلك، كما تقترح هيل، تفادي 
للتجارب  احلثيث  االنتباه  حساب  على  النظرية  لألمور  فيها  مبالغ  أهمية  إيالء 
الواقعية املعاشة حتت احلكم اإلسالمي، وكيفية تأثيرها على احلياة اليومية للناس 
 )White) بشكل عام، وعلى النساء بشكل خاص )هيل، 1994(.  وقد توصلت وايت
في دراستها لإلسالميني في تركيا إلى استنتاجات مماثلة: إذ رأت أنه في حني توفر 
احلركة اإلسالمية للنساء فرصاً إستراتيجية، ضمن احملددات الطبقية، فإنها كذلك 
في  واألبوية  النسوية  الفاعلية  من  كاًل  تساند  ومتضاربة  متناقضة  توقعات  تقدم 

الوقت نفسه )وايت، 2002: 2(.
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اإلسالميون بني "األصالة" والعاملية

مقابل  الثقافية  "األصالة"،5  اإلسالمية  واحلركاُت  اإلسالميون  يستدعي  ما  كثيراً 
"الغربنة" إلضعاف موقف أولئك الذين يتحدون الهرمية الدينية التي يسيطر عليها في 
الغالب الذكور.  وكما سنرى عند حتليل موضوع النساء اإلسالميات في "حماس"، 
كثيراً ما تـُلحـَُق تهمة "انعدام األصالة احلضارية" ببعض اإلسالميات عند محاولتهن 
التوفيَق بني اإلسالم وحقوق اإلنسان.  وتـُستدعى األصالة هنا وفقاً ملا يقوله العظمة 

"على حساب تقدير احلقائق املفصلية والتاريخية" )العظمة، 1993: 72(.

عامة  عاملية  حلقوق  الدعوة  مقابل  الثقافية"  "األصالة  حول  احلوار  معاجلة  متت 
األوساط  في  خالفاً  احلواُر  هذا  أذكى  لقد  الثاني.   الفصل  في  بتفصيل  للنساء 
هيل،  2001؛  مولينو،  1991؛  كنديوتي،  1994؛  )مقدم،  النسوية  األكادميية 
 )Nussbaum)، 2002) 1994؛ بن حبيب، 1999؛ فيليبس، 1992، 2002؛ نسباوم
لتحقيق  كوسيلة  املختلفة  الثقافات  حدود  تتخطى  عاملية  قيم  تطبيق  قابلية  حول 
تطبيقه  مطلوٌب  كهذا  إطاراً  أن  على  البعض  ويوافق  ومتكينهن.   النساء  حقوق 
)نسباوم،  عليها  احلفاظ  تستحق  كانت  إذا  ما  لتقييم  املختلفة  الثقافية  القيم  على 
العاملية، فيرون  القيم واملبادئ  ينتقدون عمومية تطبيق  الذين  أما    .)52 :2002
من  "أبوية"  مواقف  أخذ  وتفادي  الثقافي  التنوع  االعتبار  بعني  األخذ  ضرورة 
على  وقيمها  املهيمنة  املجموعة  ممارسات  يفرضوا  ال  وأن  الثقافية،  االختالفات 
العاملية  باحلقوق  املناداة  أن  فيليبس  وترى    .)119  :2002 )فيليبس،  اآلخرين 
تأخذ  ال  أنها  يبدو  كما  الثقافية،  التنوعاِت  على  ضبابية  تضفي  للثقافات  العابرة 
بعني االعتبار أن قواعَد العدالة هي دائماً ذات صلة نسبية باملجتمع الذي تتشكل 
فيه، عاكسة قيماً وممارساٍت خاصة بذلك املجتمع، وأنه ال توجُد "حقيقة" عامة 
خارج األطر احمللية.  وفي الوقت نفسه، نرى أن احلفاظ على "األصالة الثقافية" 
موقف كثيراً ما يتخذه اإلسالميون الذين يرفضون خطاَب احلقوق العامة.  ومن 
الضروري هنا اتخاذ موقف أكثر نقداً من املقاربتني.  فمن جهة، ال ميكن تصور 
املجتمعات  بعض  في  داخلي  إلجماع  الغلبة  يعطي  "للثقافة"  واحد  فهم  وجود 
يرى أن عاداتها وممارساتها التي ترسخ الهيمنة الذكورية هي ممارسات يرغب 
)املصدر نفسه: 137(.  ومن جهة أخرى، وعلى  "املجتمع" في احملافظة عليها 
التاريخي  لإلطار  شامل  فهم  إلى  العامة  احلقوق  تستنَد  أن  يجب  نفسه،  املنوال 
واالجتماعي واالقتصادي والسياسي للمجتمع، إضافة إلى مشاركة النساء التامة 
في النقاش، واالتفاق حول احلقوق التي يجب أن يدافـَع عنها وملن هذه احلقوق، 

وذلك كشرط مسبق لوضع أجندة عامة لكل النساء.
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بعض القضايا التعريفية: من هن النساُء اإلسالميات؟

احلركة  إلى  ينتمني  اللواتي  النساء  على  اإلسالميات"  "النساء  اصطالح  أطلق 
اإلسالمية والعامالت بشكل نشط من خالل فاعليتهن في املجال العام للدعوة إلى ما 
أسمته كيدي (Keddie( "دولة إسالمية تفرض على األقل بعض القوانني والعاداِت 
املختلفة  األشكال  وتؤشر    .)16  :1998 كرم،  لدى   ،1988 )كيدي،  اإلسالمية" 
للباس اإلسالمي على االختالفات بني املجموعات اإلسالمية ومشاريعها السياسية 
في املضمون الفلسطيني.  وتعمل "حماس" على إعادة تثقيٍف إسالميٍة تدريجيٍة 
للجماهير عبر دعوتها إلى أن تتولى هذه اجلماهيُر نفُسها العمل الستحضار حكومة 
إسالمية.  أما اجلهاد اإلسالمي وحزب التحرير فإنهما يشجعان على االستيالء على 
سلطة الدولة بالقوة، باعتبارها األداة الرئيسة إلعادة الدولة واملجتمع إلى اإلسالم 
)البرغوثي، 2000: 46-43(.  على أن الكلَّ متحد وموافق حول شكل من أشكال 
اإلسالمي  الوعي  من  مزيداً  هنا  يعني  )وذلك  اإلسالم  إلى  والدولة  الشعب  إعادة 
العملياُت من إعطاء الدروس في املساجد  واملمارسات اإلسالمية(.  وتتراوح هذه 
مختلفة  مؤسساٍت  خالل  من  الشريعة  بتطبيق  املطالبة  إلى  واملنازل،  واجلامعات 
للحركة  مواجهتها  معرض  في  احلركة  هذه  تطورت  لقد    .)235  :1998 )كرم، 

الوطنية العلمانية وبتأثر منها في الوقت نفسه.

تقلُّب العلمانية الفلسطينية

واإلسالم  لشرعيتها.   أساساً  اإلسالَم  العربية  القومية  استدعت  بداياتها،  منذ 
إن نوَع احلركة اإلسالمية  ثابتني.  وأقول هنا  والقومية كالهما ليسا اصطالحني 
فشل  نتاج  كبير-  حد  -إلى  هو  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  سلطة  مع  املتنافسة 
إلحراز  وعود  من  نفسها  على  أخذته  ما  إجناز  في  العلمانية  الوطنية  احلركة 
التحول  سهلت  التي  العناصر  أحَد  إن  وأقول  الدولة.   بناء  أو  الوطني،  االستقالل 
إلى "االلتحام" بني اإلسالم والوطنية الفلسطينية، كان هزمية احلركة الوطنية في 
الوطني  النضال  مع  االلتحام  من  "حماس"  اإلسالمية  احلركة  ومتكـّن  فلسطني، 

لتحقيق احلقوق الوطنية الفلسطينية.

قام باحثان لهما وجهات نظر متضاربة في املضمون الفلسطيني مبناقشة الروابط 
بني الدين والعلمانية في تكوين الوطنية الفلسطينية.  من ناحيته، يقول البديري إن 
وجتند  حتشد  كي  الدينية  واأليديولوجيا  الرموز  إلى  "تلجأ  "فتح"  بأن  احلقيقة 
الذي يكثر ترديده بأن "فتح"، وبالتالي احلركة  الزعم  الدعم، يلقي بشكوك على 
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الوطنية الفلسطينية، هي قوة علمانية" )بديري، 1994: 12(.  ويؤكد بديري أن اإلسالَم 
كان وما زال واحداً من العناصر الرئيسة في بناء الهوية الفلسطينية، وبخاصة داخل 
أن "احلركة اإلسالمية في فلسطني متثلت واستوعبت  األراضي احملتلة.  وهو يقرر 
اخلطاَب الوطني منذ بداية االنتداب البريطاني.  ومن الصعوبة بالفعل رسُم حد فاصل 

مييز اإلسالميني عن خصومهم الوطنيني" )املصدر نفسه: 7(.

ويرى البديري من خالل رأيه هذا أن "االلتحام" بني اإلسالم والوطنية يحط من 
الدين.  وهو كذلك  التي يجب أن تكون في منأى عن  للعلمانية  املعنى "احلقيقي" 
يرى اإلسالَم والسياسة من منظور االستمرارية وليس االنقطاع؛ مبعنى أن هناك 
"حركة إسالمية" ممتدة منذ فترة االنتداب حتى اليوم.  وأرى هنا ضرورة االنتباه 
لرؤية "اإلسالم" كنقطة مرجعية رمزية تعمل كخزان ثقافي تـُستـَمـَُد منه الدعوة 
تتجدد  أنها  على  تـُصَوُر  سياسية،  كحركة  اإلسالم  وضَع  إن  للمقاومة.   الوطنية 
يـُفهم كنوع من "إعادة االنبعاث"  الغالب غير متغيرة، ميكن أن  أو في  باستمرار 
على  املثابر   )Davis)، 1987) ديفيس  (Stowasser)، 1987؛  )ستوفاسر  لإلسالم 
صراع مستمر مع الوطنية كطرح أيديولوجي منافس.  ال عجَب إزاء نظرة كهذه أن 
يشار إلى هوية زعيم احلركة الوطنية إبان االنتداب البريطاني، احلاج أمني احلسيني، 
كهوية مشابهة لعز الدين القسام، باعتبار أن االثنني "متدينان" و"مسلمان" على 

الرغم من الفروقات السياسية واأليديولوجية الفارقة بينهما.

الوطنية  الهوية  بناء  في  عاماًل  كان  اإلسالَم  بأن  هالل  يقر  ال  بديري،  مع  مفارقة  في 
يعّرف  إنه  الستينيات.   في  احلديث  تشكلها  لدى  أم  االنتداب  حتت  سواء  الفلسطينية؛ 
العلمانية كفصل واضح للمؤسسات السياسية عن املؤسسات الدينية قائاًل إنه "في احلقل 
والهويات واأليديولوجيات مناذج وديناميكياٍت  للمؤسسات  أن  نرى  الوطني  السياسي 
أن  1(.  وهو يعتقد  الديني" )هالل، 2002:  املتعلقة باحلقل  تلك  ومحِدداٍت تختلف عن 
املواجهة مع الصهيونية واحلكم البريطاني أنتجت بعداً علمانياً أو قومياً للهوية الفلسطينية 
بشكل تفرٍد وطني يتجاوز الديَن والطائفة واملنطقة )املصدر نفسه: 1(.  ووفقاً ملا يقوله 
فإن الوطنية الفلسطينية لم تلجأ في أي وقت من األوقات إلى اخلطاب الديني أو األساطير 
الدينية للمحافظة على سيطرتها.  ويرى: "إن هذا ال يناقض حقيقة أن معظَم الفلسطينيني 

كانوا وال يزالون متدينني باملعنى الشعبي للتدين" )املصدر نفسه: 1(.

تستخدم  لم  الفلسطينية  التحرير  منظمة  أن  حيث  من  هالل  مع  أتفُق  حني  وفي 
املمارسة  في  فإنه   ،)8  :2001 )سالمة،  للسياسة  عليا  مرجعية  كنقطة  اإلسالم 
كان هناك التزام بالدين؛ فمثاًل رأت منظمة التحرير ضرورة أن يستند نظام الزواج 
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النوع  عالقات  كانت  كما  لإلسالم.   السائد  الشعبي  الفهم  على  وامليراث  والطالق 
االجتماعي "اجلندر" في املجتمع الفلسطيني، الذي كان حتت السيطرة السياسية 
علمانية.   مدنية  لقوانني  ال  الشريعة،  ألحكام  خاضعًة  الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة 
النظر" لدى  الغائبة عن  النوع االجتماعي "اجلندر" هي "املساحة  كانت عالقات 
استمرارية  هنالك  أن  يروا  أن  في  فشلوا  الذين  والعلمانية  اإلسالم  على  املعلقني 
أكثر  النوع االجتماعي "اجلندر" والعائلة،  بني األيديولوجيتني فيما يتعلق بأمور 
مما هنالك انقطاع.  وهذا يعزز رأي كنديوتي من أن نواحي الغموض في احلداثة 
تبدو على أوضح ما تكون في مسألة دور النساء في الكيان السياسي )كنديوتي، 
الدين  بني  حاد  بشكل  مييز  الذي  هالل  فإن  نفسه،  الوقت  وفي    .)283  :1998
"الرئيس"  طابعها  حركة  أحوج  الذي  السبب  عن  جواب  أيَّ  يقدم  لم  والقومية، 
علماني إلى اصطالحات دينية لتضفي الشرعية على نفسها في إطار تنافسها مع 

حركة "دينية" مثل "حماس".

فحص  هو  الوطني  املشروع  جوهر  مضمون  لكشف  التشخيصية  املعايير  أحد 
أن  غير  "اجلندر"،  االجتماعي  النوع  وعالقات  االجتماعي  للنوع  بنائه  كيفية 
كثيرين من الكتاب والباحثني ممن كتبوا عن "حماس" وعن الوطنية الفلسطينية، 
صامتون حول هذه املسألة )حروب، 1996، 2000؛ احلمد والبرغوثي، 1997؛ 
لتفاك، 1996؛ شيف  أبو عمرو، 1994؛  الطاهري، 1995؛  العمرين، 2000؛  أبو 

ويعاري، 1989؛ هالل، 1988؛ منسن، 2003(.

أما املؤلفون الذين يصرون على أن الهوية الوطنية الفلسطينية تستند بشكل رئيس 
إلى صيغ علمانيٍة، فإن عليهم جعَل هذه الهوية متجانسة، إذ أنهم ال يريدون أن 
يروا كيف أن هذه الوطنية وهوياتها املتعددة قد اخترقتها عوامل الطبقة والنوع 
كنديوتي،  1989؛  ديفيس،  ويوفال-  )أنثياس  والدين  "اجلندر"  االجتماعي 
1991 أ(.  فعلى سبيل املثال، تظهر كنديوتي أنه "على الرغم من تأثر كثير من 
غير  بشكل  تبنت  فإنها  التـنوير،  عصر  بأفكار  العلماني  النهج  ذات  )القوميات( 
واع فكرة أّن أَي تغييراٍت في وضع النساء ميكن التغاضي عنها فقط في سبيل 
القومية  األيديولوجياُت  أ: 410(.  حتتاج  الوطنية" )كنديوتي، 1991  املصلحة 
االجتماعي  النوع  عالقاِت  فتح  رأت  وقد  غامضة.   ولكنها  منوذجية"  "امرأة 
"اجلندر" وصورة املرأة النموذجية على أنها حتمل كما تقول كنديوتي "نواحي 
غموضها وتوتراتـِها اخلاصة" )كنديوتي، 1998: 282(.  لقد صـُوَرت "املرأة 
النموذجية" في صورة الفالحة، الولود، املتواضعة، و"األصيلة".  غير أن "املرأة 
أنها جسٌد منضبط مجرٌد من عواطف  ذاته على  الوقت  العصرية" صـُوَرْت في 
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الشهوة، "أخت رجال".  بكلمات أخرى، إن احلركاِت الوطنية الفلسطينية صَوَرت 
النساء على أنهن "املستودع املميـَز للقيم الوطنية املثالية الصافية وغير امللوثة" 
في  للمرأة  املتوازية  النماذج  هذه  تعايش  واستمر    .)410 أ:   1991 )كنديوتي، 

ممارسات "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.

كانت "فتح" تقاوم دائماً حتدي النساء للسيطرة األبوية عليهن في منظمة التحرير 
الفلسطينية.  وقد فشلت احملاوالُت العديدة التي بذلتها الناشطاُت في االحتاد العام 
للمرأة الفلسطينية من أجل تعزيز حقوق املرأة في الطالق والزواج وامليراث وحمايتها.  
وعزت الناشطاُت هذا الفشل إلى رفض رئيس منظمة التحرير الفلسطينية تبني أي 
استغلوا  الذين  "فتح"،  مقاتلي  لبعض  الفاضحة  اإلساءات  ملالحقة  جدي  حترك 
إخفاء هوياتهم ألسباب أمنية في القيام مبمارسات غير منضبطة أخالقياً مثل تعدد 
الزوجات )بهويات وأسماء مستعارة(، أو إنكار األبناء من زيجات غير معلنة، أو من 

احلاالت العديدة من العنف املنزلي )ليلى خالد، وسميرة صالح، مقابلة(.

قد يفسر هذا السهولة في التحول من دعم منظمة حترير فلسطينية علمانية تتكون 
من رجال ونساء، إلى تعاطٍف مع احلركة اإلسالمية، وحتى إلى والٍء لها في كثير من 
األحيان.  إن التسييَس املتزايَد لهوية النوع االجتماعي "اجلندر" والهوية الدينية، 
الفلسطينية  الوطنية  مجموع  وعلمانية  "تقدمية"  مدى  حول  التساؤَل  يطرح  قد 
ومدى االجتماع على وحدة الهوية الوطنية الفلسطينية.  إن جذوَر الشعبية املتزايدة 
لإلسالميني ال توجُد فقط في املعطيات الثقافية أو األيديولوجية، لكنها تتصُل كذلك 
ببعض التغيرات املهمة التي حصلت في قطاع غزة والضفة الغربية بعد االحتالل 
أنتجتها  التي  النخب  أنواع  يلي  ما  في  أعّرف  وسوف    .1967 العام  اإلسرائيلي 

وأدت إلى ظهور "حماس" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

االحتالُل اإلسرائيلي وتكّوُن نخبة جديدة

االنتداب  حتت  نشاط  لهم  كان  الذين  أولئك  عن  "اجلدد"  اإلسالميون  يختلف 
املسلمني  اإلخوان  من  القدمي  اجليُل  أتى  لقد  األردني.   احلكم  حتت  أو  البريطاني 
من الطبقات الغنية العليا في املدن، وأتى اجليُل اجلديد بشكل رئيس من الفالحني 
ياسني،  )أحمد  املؤسسني  من  سناً  األكبر  اجليُل  وكان  غزة.   قطاع  في  النازحني 
إبراهيم يازوري، عبد الفتاح دخان، ومحمد حسن سهم، على سبيل املثال( معلمي 
عبد  الزهار،  )محمود  الثاني  اجليُل  وكان  ثانوية.   مراكز  ذوي  وشيوخاً  مدارَس 
العزيز الرنتيسي، صالح شحادة، عيسى النشار، إسماعيل أبو شنب وموسى أبو 
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النازحني كذلك، وتدربوا كأطباء ومهندسني  مرزوق( من خلفياٍت فقيرٍة في مخيمات 
ومديري مدارس وأساتذة جامعات في اجلامعات العربية )أبو العمرين، 2000: 257؛ 
البرغوثي، 2000: 57-59(.  أما مساندوهم، فكانوا يتألفون بشكل رئيس من الطلبة، 

وبخاصة من العائالت الفقيرة واحملافـِظة، إضافة إلى رجال الدين واملهنيني.

البياناِت املوثوقة حول مؤيدي اإلسالميني قليلة.  وقد سجل برنامج دراسات  إن 
 16 سن  من  أفراٍد  )بني  لـ"فتح"   33% بنسبة  تأييداً  بيرزيت  جامعة  في  التنمية 
للجماعات   17.6% بنسبة  وتأييداً  الثانية،  االنتفاضة  اندالع  قبيل  فأكثر(  عاماً 
وفي  اإلسالمي(.   للجهاد  و3.7%  لـ"حماس"   13.9%( الراديكالية  اإلسالمية 
شباط العام 2002، انخفض تأييد "فتح" إلى %23.6، وارتفع بالنسبة للجماعات 
أما  اإلسالمي(.   للجهاد  و3.9%  لـ"حماس"   20.9%(  24.8% إلى  اإلسالمية 
مؤيدو املجموعات العلمانية اليسارية، فقد استقروا على مستوى حوالي %6.5  إن 
زالت  وما  شعبيتها،  في  مهماً  دوراً  لعبت  "حماس"  في  السياسية  القيادة  نوعية 
تلعب هذا الدور.  وكان الشيخ أحمد ياسني ينظر إليه كشخصية جذابة لها احترام 
اليد وصاحب قلب مفتوح  الفقراء واحملرومني، نظيف  كبير، متواضع وقريب من 

لكل من هو في حاجة.7

السلطة  تقودها  التي  السلمية  العملية  مبسيرة  "حماس"  شعبية  تقلُب  يتعلق 
الفلسطينية، والتي تعمل كعنصر محفز لبعض النشاطات االقتصادية واالجتماعية.  
فبارتفاع األمل بعد اتفاق أوسلو في أيلول 1993، قال الكثيرون إن أياَم "حماس" 
كقوة مسيطرة أصبحت معدودة، ذلك أن اتفاَق السالم لم يساعد منظمة التحرير 
التعهدات  ذلك  من  األهم  كان  ولكن  وحسب،  اسمها  استعادة  على  الفلسطينية 
التحرير  ملنظمة  الفارغة  اخلزينة  سيغذي  ما  الصفقة،  لدعم  الدولية  باألموال 
الشرعية  التي ميكن تعزيُز  املساندة والرعاية  أعماَل شبكات  الفلسطينية، ويسهل 
في  الفساد  وانتشار  السلمية،  العملية  فشل  ومع    .)343  :1997 )أشر،  عبرها 
السلطة الفلسطينية، حلقت شعبية "حماس".  كذلك فإن ملكانتها عالقة باجتاٍه نحو 

مزيد من التدين بني الفلسطينيني.

ينطوي  ال  األوَل  أن  حيث  السياسي،  واإلسالم  التدين  بني  متييز  إقامة  من  بد  ال 
بالضرورة على تعبئة سياسية.  إن درجة التدين في مجتمع ما ال ميكن أن تـُفهـََم 
رؤيا  أي  على  بالضرورة  تنطوي  وال  املعتقدات،  من  معقدة  منظومة  من  كجزء  إال 
حتمية، اجتماعية أو سياسية، مرتبطٍة بالعمل السياسي اإلسالمي.  وعلى هذا، فإن 
النفوذ والقوة الناميني لـ"حماس" ليس لهما مسار حتمي؛ إنهما يعتمدان إلى حد 
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الوضع  التدهوَر في  أن  الثاني  الفصل  أظهْرُت في  لقد  كبير على عوامل حدسية.  
االقتصادي بعد أوسلو قد غّذى شعبية اإلسالميني من خالل ما لهم من مؤسسات 

قائمة على توفير اخلدمات.

الغربية،  الضفة  في  اإلسالمية  للحركة  املتغيرين  والنفوذ  القوة  فحص  باإلمكان 
وبشكل خاص في قطاع غزة، حيث بدأت، على أساس هذه اخللفيات االقتصادية 
والوطنية والسياسية.  إن األنواع املختلفة من املؤسسات االجتماعية التي أنشأها 
اللواتي  الشابات  للنساء  مهمة  واجتماعية  اقتصادية  أطراً  أصبحت  اإلسالميون 

يبحثن عن عمل، أو عن إمكانية التحرك، كما سيرد تفصيله الحقاً.

أولي االهتماَم اآلن لبحث مسار احلركة اإلسالمية في فلسطني، وهو مساٌر كان األفوُل 
السياسُي ملنظمة التحرير الفلسطينية عاماًل حاسماً في تطوره وديناميكياته الداخلية.

املساُر التاريخُي لإلسالميني في فلسطني: "حماس" - هل هي حركة حترير وطني؟

من املهم ألجل فهم طبيعِة اإلسالم الذي تدعو إليه "حماس"، ولفهم تـنامي نفوذها 
وسطها  داخل  تاريخي  مضمون  في  احلركة  نضع  أن  جدية،  سياسية  كحركة 
السياسي واالجتماعي -االقتصادي، وداخل بنيتها اإلقليمية )سواء أكانت أردنية، 
أم مصرية، أم إسرائيلية، أم فلسطينية( وموقعها العاملي.  ومن بالغ األهمية كذلك 
أن نفحَص هذا النفوذ على خلفية القوة املتآكلة ملنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها 

احلركة القائدة للكفاح الوطني الفلسطيني.

إن الصالِت بني الدين والسياسة قد تقود إلى سؤال آخر له عالقة ببحثي: إذا لم يعد 
العنصُر الدينُي ظاهراً كـنقطة مرجعية عليا للسياسة، لـَِم إذن تكون اإلشارة إلى الدين 
مفيدة سياسياً؟ في احلالة التي أنا بصددها، ملاذا يكون اخلطاب الوطني "العلماني" 
في وضع من التراجع، في حني يكتسب اخلطاب "الديني" مساحة إضافية؟ يرى 
بعُض الباحثني أن اإلسالميني املعاصرين أصبحوا القوى الوحيدة التي ميكن من 
خاللها التعبيُر عن أي موقف خالفي من أي نوع كان في معظم البلدان املسلمة.  لقد 
ُشوهت األيديولوجيات التحديثية والقومية والعلمانية والشيوعية عبر الربط بينها 
وبني قوى استعمارية سابقة، أو باحملاوالت الراهنة لالستعمار اجلديد )الواليات 
 Lawrence)،) املتحدة في إسرائيل، واالحتاد السوفييتي في أفغانستان( )لورنس 
في  اإلسرائيلي  االحتالل  دور  على  التالية  األقسام  في  أركز  وسوف    .)1987

تشكيل إعادة بناء الوطنية الفلسطينية في مظهرها اإلسالمي اجلديد.
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إنني أستعمل كلمة "إسالميني" لإلشارة إلى املناضلني في احلركات اإلسالمية في 
فلسطني ومسانديهم.  هنالك من وجهة نظر اإلسالميني عداٌء نحو استخدام توصيف 
وهو  مثاًل،  العمرين  أبو  يستخدم  أجنبية.   فكرة  باعتبارها  اإلسالمية"  "األصولية 
تاريخ  املراحل في  املد اإلسالمي الحتواء مختلف  تعبيَر  مؤرخ إسالمي فلسطيني، 
الفاعلية اإلسالمية بني قوة وضعف وانتشار وانحسار )املصدر نفسه: 18(.  كذلك 
أستخدُم تعبير "حركة إسالمية" ألعنى بها تشكياًل سياسياً جديداً متحرراً مما شهده 
املاضي من أنواع اخلطاب والقيادة والتجنيد.  وهذا هو االصطالح الذي يستخدمه 
أشر، 1997: 336(.  كذلك  لدى  بأنفسهم )جرار  للتعريف  الناشطون في احلركة 
سوف أمتنع عن استخدام تعبير "إعادة االنبعاث اإلسالمي"، حيث أنه قد ينطوي 

على إسالم جاهز على الدوام بانتظار إعادة تفعيله، وهو موقف مت نقده أعاله.

يتعدى  ما  إلى  ينظر  أن  املرء  على  لـ"حماس"،  السياسية  القوة  فهم  أجل  من 
النصوص الدينية التي تعتمدها حتى يأخذ باعتباره مختلَف املضامني التي حتوي 
لهم ممارستها في  لزم  التي  وأنواع احلوارات اخلالقة  للحركة اإلسالمية  جذوراً 
املجتمع الفلسطيني.  واحلقيقة أن اإلسالميني الفلسطينيني حتت احلكم األردني في 
الضفة الغربية كانوا مختلفني عن أولئك حتت احلكم املصري في قطاع غزة، أو حتت 
االحتالل اإلسرائيلي بعد العام 1967.  إن دوَر الدول املتتابعة والعمليات املشوهة 
في  كبير  حد  إلى  ساهما  منافسة  سياسية  جماعات  ووجوَد  والتطوير  للتحديث 
تشكيل رؤيا "حماس" وأيديولوجيتها وتكيفها السياسي ومواقفها من موضوع 
النوع االجتماعي "اجلندر".  وقد يفسر هذا التغيراِت والتحوالِت املستمرة في رد 

"حماس" على هذه العوامل.

العالقة املتغيرة بني التيار اإلسالمي والوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد العام 1967

 1967 العام  حرب  أعقاب  في  الوطني  الكفاح  في  املشاركة  عدَم  اإلخواُن  قرر 
واحتالِل الضفة الغربية وقطاع غزة، نظراً ملا يسميه أبو العمرين ضعفـَهم املطلق 
إذ حرمهم ذلك الضعُف من  الكمي والنوعي، وضعَف منظمتهم األم في مصر، 
دعم مهم.  كان عدُدهم قلياًل، ووجدوا صعوبة في اجتذاب أعضاء جدد، في وقٍت 
كان الناس ما زالوا فيه مشدودين إلى عبد الناصر )أبو العمرين، 2000: 175(.  
وتقرر آنذاك العمُل على ضم أعضاء جدد من خالل الزيارات املنزلية والدروس 
الشبان، وبخاصة من عمر  التربية والدعوة بني  في املساجد.  ومن خالل نشر 
221-222؛   :1989 ويعاري،  شيف  177؛  نفسه:  )املصدر  سنة   20 إلى   15
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حروب، 2000(، بدأت تظهر حركة جديدة.  كان غرُضهم في هذه املرحلة حتويَل 
وإقامة صالٍت  ملتزمني،  إلى مؤمنني  ملتزمني  غير  اجلدد من مسلمني  األنصار 
مع األعضاء األكبر سناً.  ولم أمتكن من العثور على أي خيوط تشير إلى اهتمام 

بتجنيد النساء، أو أي أنشطة محددة تستهدفهن في تلك الفترة.

مسؤولية  تكريس  على  شدد  الصدد،  هذا  وفي  أساسياً،  األخالقي  الفرد  بناُء  كان 
أولياء األمور من الذكور عن ذويهم من النساء بترداد قول "كلكم راٍع وكلكم مسؤوٌل 
عن رعيته" )ميسون، مقابلة(.  كانت "حماس" بهذا املعنى متمشية مع ما أوردته 
إلى نظرة  العودة  تكرس  السياسية  الدينية  تقول "إن معظَم احلركات  كيدي عندما 
أكثر أبوية، وال تقوم على املساواة بني اجلنسني في رؤيتها لكل من الدين واملجتمع" 
)كيدي، 1998: 12(.  لم تكن "حماس" في ذلك الوقت مختلفة عن هذا املوقف.  ومن 
اجلدير ذكره هنا أنه في مفارقة مع الهزائم واألزمات التي تـُستـَخدم عادة لتفسير 
املد النامي لإلسالميني في الشرق األوسط، فإن هزمية العام 1967 أّدت في احلالة 

الفلسطينية لتدفع بشكل كبير منظمة التحرير الفلسطينية الوطنية العلمانية.

املرحلة الثانية: 1976-1982

شهدت الفترة بعد العام 1976 توسعاً ضخماً في شعبية منظمة التحرير الفلسطينية، 
العام،  ذلك  في  اإلسرائيلية  السلطة  نظمتها  التي  البلدية  االنتخابات  بعد  وبخاصة 
فأتت إلى سدة القيادة الوطنية بجيل أصغر من القادة.  سبب هذا ذعراً لدى سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي.  ووفقاً ملا قاله احلاكم العسكري اإلسرائيلي في قطاع غزة "إننا 
نقدم بعَض العون املالي إلى جماعاٍت إسالميٍة من خالل املساجد واملدارس الدينية، 
من أجل املساعدة على خلق قوة تستطيع الوقوَف في مواجهة القوى اليسارية التي 
تساند منظمة التحرير الفلسطينية" )مقتبس لدى أشر، 1997: 370(.  ووفقاً لشيف 
من  أقل  االستقرار  على  خطراً  يشكلون  األصوليني  "أن  هو  االعتقاد  كان  ويعاري، 
الوطنيني، وأن أيَّ ضرر ميكن أن يتسببوا به سيعوضه اإلجناز الذي سيحققونه في 
حتييد منظمة التحرير الفلسطينية أخيراً" )شيف ويعاري، 1989: 224(.8  هنالك 
اتفاق على أن اإلسالميني، أقله في املرحلتني األولى والثانية من الفاعلية اإلسالمية، 
بدأ  عندما  رسمياً  نشاطهم  أوقفت  التي  اإلسرائيلية  السلطة  على  خطراً  يشكلوا  لم 
خطرهم عليها العام 1989.  إضافة إلى هذا، فقد ُسمح لإلسالميني أن يستلموا زماَم 
املؤسسات الدينية، ألن ذلك عنى إبقاَء هذه املؤسسات بعيدة عن السيطرة على منظمة 

التحرير الفلسطينية )البرغوثي، 2000: 28(.
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خالل هذه الفترة، كان تركيز احلركة اإلسالمية على بناء املؤسسات والتوسع الفعال، 
وبخاصة بني الطالب في اجلامعات الفلسطينية كافة.  وأقيمت مؤسسات دينية مهمة 
العام 1973، ورخـّصته  بـُنَي املجمُع اإلسالمُي في قطاع غزة  الفترة، فقد  في هذه 
السلطة اإلسرائيلية العام 1979، وأنشئت اجلمعية اإلسالمية العام 1976، واجلامعة 
اإلسالمية في 1979/1978.  ولعبت هذه املؤسسات الثالث دوراً حاسماً في نشر 
الناس، وبخاصة سكان قطاع غزة، من خالل توفير  احلركة بني عدد كبير جداً من 
خدماٍت اجتماعية حيوية.  وقام املجمع اإلسالمي الذي وفر غطاء مهماً من احلماية 
اخلدمات  بتقدمي   )34-33  :1989 عمرو،  )أبو  اإلخوان  من  الناشطني  أنواع  لكل 
االجتماعية واملادية وإتاحِة "املجاالِت الثقافية" لكل قطاعات املجتمع في قطاع غزة.  
وقد شمل هذا تأسيَس "مكتبات إسالمية" في كل أنحاء قطاع غزة، وإقامة معرض 
سنوي للكتاب "اإلسالمي"، وإعادة الطباعة محلياً لكتب إسالمية مهمة، وتأسيَس 
العديد من رياض األطفال إلنشاء أطفال ميتلكون "قيماً إسالمية" ومدرسة حتفيظ 
حفظ  ومسابقاِت  للطالب،  املساجد  في  مساعدة  وصفوَف   ،1976 العام  القرآن 
الدينية،  واملواعظ  القدس،  في  األقصى  املسجد  إلى  اجلماعية  الزياراُت  القرآن.  
والوجباُت الرمضانية اجلماعية، وانتشاُر ظاهرة جديدة بني الشباب هي االعتكاُف 
للصالة في املساجد، كانت كلها أشكااًل من الدعوة والتجنيد )أبو العمرين، 2000: 
179؛ أشر، 1997؛ الصاحلي، 1993(.  بدأ الشباُن بتربية اللحى، واتخذت حفالُت 
إلى فرق إسالمية،  أكثر تواضعاً، وتشكلت فرق كرة قدم لالنضمام  الزواج منحًى 
حيث يرتدي الالعبون سراويل طويلة، وال يسمحون لشتيمة أن تخرَج من شفاههم 
)شيف ويعاري، 1989: 226(.  وأعطـِيـَْت لألحداِث دروٌس عن التضحية بالنفس 

واالعتزاز بالتقشف والطاعة واالنضباط.

االقتصاَد  أصابت  االقتصادي  االنحسار  من  مرحلة  في  النشاطات  هذه  حصلت 
العمال  آالف  من  يتخلص  اإلسرائيلية  العمالة  سوُق  كان  حيث  الفلسطينَي، 
الفلسطينيني غير املنتظمني.  وتسبب هذا بازدياد أهمية اخلدمات املادية التي شملت 
من  املتضررين  ومن  اخلارج،  وفي  غزة،  قطاع  في  الفقراء  الطلبة  لدعم  صندوقاً 
نسف بيوتهم على يد االحتالل، وكذلك العائالت التي ال معيل لها بسبب السجن.  
أحياناً صرٌف مجانٌي  التي رافقها  الصحية  العناية  ومت تأسيُس عديٍد من عيادات 
َس بنٌك للدم.  وقد اقتبس املجمع كثيراً من األنشطة التي كانت  لألدوية، وكذلك أسِّ
ومخيمات  التطوعي،  العمل  حمالت  مثل  توفرها  واليسارية  العلمانية  اجلماعات 
صيفية على البحر، والتدريب الرياضي، واملسابقات )كراس غير مؤرخ للمجمع(، 

وكانت معظم هذه األنشطة للرجال.
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معارَض  ونظم  للنساء،  الدين  في  دروساً  غزة  قطاع  في  اإلسالمُي  املجمُع  أقام 
 :2000 العمرين،  )أبو  الرأس(  وأغطية  واألثواب،  اجللباب،  )أي  اإلسالمي  للزي 
18(.  وافتتح العام 1982 مركَز تأهيل الفتاة املسلمة لتوفير مشاغَل للتدريب على 
املسجد  أمن  املرحلة،  هذه  وفي  للمجمع(.   مؤرخ  غير  )كراس  والتطريز  اخلياطة 
ومعارض  املختلطة،  غير  الدروس  مثل  النساء  نحو  توجهت  التي  الفعاليات  بعض 
)املصدر  ثيابهن  فوق  اجللباب  ويلبسن  رؤوسهن  يغطني  النساء  وبدأت  الكتب.  
السابق: 179؛ أشر 1997؛ الصاحلي 1993(.  وقد استهدف اإلسالميون النساَء 

الشاباِت املتعلماِت اللواتي كان اآلالف منهن يبحثن عن أعمال مناسبة.

نفوذ  نشر  في  مهمة  أخرى  خطوة  غزة  في  اإلسالمية  اجلامعة  تأسيُس  كان 
اإلخوان، إذ كان الكثيرون من طالب قطاع غزة ينتسبون إلى اجلامعات املصرية.  
وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد األولى العام 1977، توقفت اجلامعات املصرية 
عن قبول الطلبة الفلسطينيني، ما أدى ببعض اإلسالميني إلى السعي للحصول 
على األموال من بلدان اخلليج، مبا فيها السعودية، وكذلك من األردن لتأسيس 
وأصول  الشريعة  كلياتها:  أوُل  تأسست  وقد  غزة.   قطاع  في  إسالمية  جامعة 
الدراسي 1979/1978. وكانت اجلامعة اإلسالمية بطالبها  العام  الدين، في 
دوراً  اجلامعة  هذه  لعبت  احملتلة.9   األراضي  في  اجلامعات  أكبَر  آالف  السبعة 
بتنظيم  مرة  ألول  القيام  وفي  احلركة،  في  الشبان  الطلبة  جتنيد  في  رئيساً 
الناشطني  عّرضت  وقد  الفلسطينية.   اجلامعات  كل  في  للطلبة  إسالمية10  كتل 
أخرى  طالبيٍة  مجموعاٍت  وخطاباِت  جتارِب  على  لالطالع  كذلك  اإلسالميني 
وطنية علمانية.  كان التنافس بني الطلبة اإلسالميني وأندادهم في الكتل الطالبية 
األخرى خطوة مهمة نحو تعلـّم إسباغ صفٍة "وطنية" على اخلطاب اإلسالمي، 
كما سيأتي شرحه الحقاً من أجل التالؤم مع جمهور أوسع من الطلبة، وكذلك 
مفتوح.   دميقراطي  انتخابي  نظام  في  التنافُس  يجري  كيف  معرفة  أجل  من 
لدى  النشاط  أساليب  استعارة  أنفسهم من خالل  تكوين  أعاد اإلسالميون  لقد 

املجموعات العلمانية والوطنية.

ما يسميه  إلى  انتباه اإلسالميني  لفت  األخرى  املجموعات  التنافَس مع  فإن  كذلك، 
جامعة  في  اإلسالميني  الطالب  لكتلة  رئيساً  عطاونة  أحمد  )كان  عطاونة  أحمد 
بيرزيت في أواخر التسعينيات( أهمية أصوات النساء، ومدى أهمية جتنيد الطالبات 
ال  التي  بيرزيت،  جلامعة  املماثلة  اجلامعات  في  وبخاصة  اإلسالمية،  الكتلة  لدعم 
فيها  ألن  نظراً  مقابلة(،  عطاونة،  )أحمد  إليها"  بناتـِها  احملافظة  "العائالُت  ترسل 

نسبة أقل من الفتيات "املسلمات املتدينات" )أبو العمرين، 2000: 187(.
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جذوراً  اكتسبت  قد  األولى  اإلسالمية  الكتلة  كانت  حتى   1980 العام  حل  إن  ما 
اإلسالمية  الكتل  كل  اجتمعت   ،1981 العام  وفي  اإلسالمية.   اجلامعة  في  قوية 
فلسطني  في  املسلمني  الطلبة  الحتاد  مؤمتر  أول  في  الغربية  الضفة  جامعات  في 
)املصدر نفسه: 187(.  وكان جناح الكتلة اإلسالمية في جامعة معروفة علمانية 
كيف  الكتلة  مؤسسي  أحد  ويتذكر  مهماً.   مؤشراً  بيرزيت  جامعة  مثل  وليبرالية 
أنهم خاضوا أول انتخابات طالبية شاركت فيها الكتلة حتت أسماء علمانية )مثل 
كتلة العمل الطالبي في جامعة بيرزيت، أو الكتلة املستقلة في جامعة النجاح(.  قام 
الطالب العلمانيون والوطنيون بشجب الكتلة، ألنها تتسم مبا يسميه أبو العمرين 
نظرة متخلفة لإلسالم، وموقفاً متخلفاً بالنسبة للنساء ووضعاً غريباً عن احلركة 
الوطنية )املصدر نفسه: 186(.  وقد نالت الكتلة اإلسالمية %43 من األصوات في 
كالكتلة  "احلقيقي"  باسمها   1980 انتخابات  خاضت  وعندما  األولى،  انتخاباتها 
اإلسالمية نالت %36 من األصوات )املدهون، 1987: 36(.  ويلخص أحمد عطاونة 
وصَف هذه الفترة التي بدأ فيها االهتماُم بالطالبات، إذ أن اإلسالميني لم يشاركوا في 
الكفاح الوطني ضد االحتالل بني أوائل الثمانينيات وبدء االنتفاضة األولى.  وكانت 
التباع  الناس  من  األقصى  العدد  ضَم  استهدف  الذي  االجتماعي  العمَل  مهمتهم 
أحكام اإلسالم؛ سواء أكانوا رجااًل أم نساًء، من خالل تنظيم االحتفاالت الشعبية 
والنشرات  الكتب  وتوزيع  الكتب  ومعارض  املساجد  في  والدروس  اجلامعات  في 
اإلسالمية، مبا في ذلك التسجيالت.  وكانوا يحثون العديَد من البنات على التحجب.  
كان مبتغاهم توليَد "جو عام" لتشجيع عدد أكبر من النساء على ارتداء احلجاب 
الذي كان مؤشراً على أن هذا املجتمع هو في حالة حتول.  كان حتجُب الطالبات أمراً 
حاسماً في هذه العملية.  وكانوا ينظمون كل عام، قبل االنتخابات الطالبية، مسيرة 
تنتظم من صفني؛ أحِدهما للذكور واآلخر لإلناث احملجبات ملجرد "إظهار النمو في 

عددهن كدعاية للفكرة" )أحمد، مقابلة(.

الوقت  ذلك  في  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  املوجودة  السِت  اجلامعاِت  في 
)بيرزيت/ رام الله، النجاح/ نابلس، اخلليل، بيت حلم، القدس، اجلامعة اإلسالمية/ 
من  إما  اإلسالميون  متكن  العديدة،  واملهنية  املتوسطة  الكليات  في  وكذلك  غزة(، 
السيطرة على مجالس الطلبة )اخلليل، اإلسالمية، القدس(، وإما شكلوا تهديداً جدياً 
ومنافسة قوية للمجموعات الطالبية األخرى العلمانية والوطنية كافة )كانوا ينالون 
بني %25 و%40 من األصوات، باستثناء جامعة بيت حلم التابعة للفاتيكان(.  وأصّر 
الطلبة اإلسالميون في كل جامعة على أن يكون لهم مكاٌن يستخدمونه "مسجداً"، 
األخرى  اجلماعية  والفعاليات  اإلسالمية  الكتلة  الجتماع  كموقع  كذلك  ويخدم 
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جماعًة(  الصالة  املسجد،  داخل  احلائط  مجالت  رمضان،  في  مشتركة  )وجباٍت 
التطوعي.   العمل  مثل  األخرى  الطالبية  الكتل  لدى  ملا  مماثلٍة،  أخرى  وفعالياٍت 
لالحتالل  املواجهة  املظاهرات  في  مشاركة  أقل  اإلسالمية  الطالبية  الكتل  وكانت 
العلمانية.  قام بسام  لليبرالية  الوطنية واليسارية، وأكثر تصدياً  الطالب  من كتل 
ذلك  ألن  بيرزيت،  جامعة  باستهداِف  الغربية،  الضفة  في  اإلسالمي  القائُد  جرار، 
املختلطة  والصفوِف  "العصرنة"  من  فيها  يسود  ملا  نظراً  معنوياً"  "حتدياً  كان 
واألحزاِب السياسية والغالبيِة غير احملجبِة من طالباتها.  كذلك كانت متثل حتدياً 
عقائدياً، حيث كان يـُنظـَر إلى برنامج الدروس فيها على أنه "ضد اإلسالم" )مقابلة 

مع بسام جرار لدى أبي العمرين، 2000: 187(.

أدت السيطرة على املؤسسات الدينية إلى سيطرة احلركة على مصدر مهم للدخل.  
هذه  إبقاء  على  إسرائيل،  كانت  كما  حريصة،  باألردن  املرتبطة  األوقاُف  وكانت 
اخلزينة بعيداً عن سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية )البرغوثي، 2000(.  كانت 
للنفوذ  غنياً  ملا يقوله شيف ويعاري "مصدراً  األموال في قطاع غزة، وفقاً  هذه 
ممتلكة  القطاع  في  كانت  كلها  العقارية  األمالك  من   10% حوالي  االقتصادي.  
لوقفياتها - مئات من املخازن والشقق والكراجات واملباني العامة وحوالي ألفي 
فدان )حوالي ثمانية آالف دومن( من األراضي الزراعية- كما أن األوقاَف تستخدم 
العشراِت من الناس من الدعاة وغيرهم، من الشيوخ إلى حفاري القبور" )شيف 
املساجد  عدد  منا   1987-1967 من  الفترة  خالل    .)224  :1989 ويعاري، 
إن  نفسه: 225(.   )املصدر  إلى 160  املثال، من 77  في قطاع غزة، على سبيل 
أعظَم مصدر للمساعدات االجتماعية لدى املنظمات غير احلكومية اآلن هو جلاُن 
الزكاة التي متنح اإلعانة لعدد من الناس أكبر من وكالة هيئة األمم املتحدة لغوث 
الالجئني أو وزارة الشؤون االجتماعية، مع أن املبالغ قد تكون متدنية جداً.  وحيث 
أن النظرة خيرية، فإّن األرامَل واأليتاَم محُل تركيز قوي )هيئة العون السويدية 

الدولية، 1999: 31(.

لم يحاول اإلخوان املسلمون في الضفة الغربية بناَء منظمة علنية تكون "واجهة" 
على شاكلة تنظيم املجمع اإلسالمي.  ولكّن الكثيرين من أعضائهم كانوا في مراكَز 
اجلمعيات  من  عديد  وفي  اخلليل،  في  الصغيرة  اإلسالمية  اجلامعة  في  أساسية 
اخليرية.  كذلك كانوا في نابلس يسيطرون على تخصيص املساعدات إلى حوالي 
10،000 عائلة محتاجة، وعلى تقدمي القروض واملنح الدراسية، وتوكيل احملامني 
اجليش  من  الضرر  بها  يلحق  التي  األمالك  عن  التعويضات  ودفع  املعتقلني،  عن 
مستقلة  ثانوية  مدرسة  وحتى  العجزة،  ومنازل  األيتام  دور  وإدارة  اإلسرائيلي، 
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)شيف ويعاري، 1989: 226(.  وهكذا متكن اإلسالميون من خالل دعم األردن، 
والقبول اإلسرائيلي، واألموال من اخلليج، أن ينشئوا بنية ارتكازية تثير اإلعجاَب 

في قطاع غزة، وإلى حد ما في الضفة الغربية.

مت في هذه املرحلة الثانية جتنيُد بعض الطالبات اللواتي لعنب بعد ذلك دوراً مهماً 
جمعية  رئيسة  الرمحي،  )ميسون  العام  املجال  في  اإلسالميات  النساء  قيادة  في 
الغربية، وأميرة هارون وهي شخصية قيادية في  اخلنساء اإلسالمية في الضفة 
املكتب السياسي حلزب اخلالص اإلسالمي في قطاع غزة(.  لقد مت جتنيد هؤالء 
مقدار  تعي  اإلسالمية  الكتل  بدأت  حيث  الذكور،  الطالب  من  مببادرة  الطالبات 
النجاَح في االنتخابات.   إذا كانت ترغب  األهمية احلاسمة لتأمني مساندة نسائية، 
وفي سياق محاولتهم لكسب الصوت النسائي، رفض الطلبة اإلسالميون الوسائل 
"غير األخالقية" املتمثلة في احلفالِت، أو النزهاِت املختلطة.  وقد دعموا بدياًل لذلك 
املطرزات  عروض  من  )بداًل  "اإلسالمية"  األزياء  عروض  مثل  ثقافية  نشاطاٍت 
ومعارض  علماني(،  بأنه  اإلسالميون  وصفه  الذي  الوطني  اللباس  من  التقليدية 
الكتب اإلسالمية )بداًل من معارض الكتب "التقدمية" واملاركسية(، والدروس في 
املساجد والصالة اجلماعية.  إضافة إلى ذلك، فقد جنحوا في استغالل أساليَب أكثر 
مباشرة، كما كان الوطنيون واليساريون قد فعلوا، مثل مساعدة الطالب اجلدد على 
إيجاد سكن لهم، وتعريفهم على بيئتهم اجلديدة.  وقد توجهوا نحو الفتيات األكثر 
الشائع،  احلديَث  الزَي  يحبذَن  اللواتي  الفتيات  مقابل  محافظة،  واألكثر  تواضعاً 
"فتح"،  مثل  ومثلهم  مقابالت(.   أميرة،  ميسون،  )أحمد،  الشبان  مع  واالختالط 

اجتذب اإلسالميون الطبقاِت الدنيا من خلفياِت الريف والنازحني.

كان يتم في املساجد تعليُم القيم اإلسالمية للنساء فيما يتعلق بقضاياهن، وكانت 
تـُرَدُد خالل هذه الدروس شعاراٌت عامة مثل "النساء شقائق الرجال"، و"اإلسالم 
أن  وكيف  األمومة،  رسالة  النساُء  عـُلِّمـَْت  كذلك  مقابلة(.   )ميسون،  املرأة"  كّرم 
دوَرهن في بناء العائلة اإلسالمية الطيبة هو دوٌر حاسم.  وقد كان شائعاً في أواسط 
الثمانينيات، أن ال يشجع الطلبة اإلسالميون الذكور في كليات الهندسة والكيمياء 
النساء كأمهاٍت  النساء فيها، حيث كانوا يرون في هذا ما يتناقض ودوَر  تسجيل 
املوقف  لهذا  يتصدون  والعلمانيون  الليبراليون  الطلبة  وكان  للشعب.   وولوداٍت 
التحاقهن  أسباب  عن  بالتساؤل  اإلسالمياِت  ويستفزون  األحيان،  من  كثير  في 
بسلك التعليم، إذا كن يرون في إجناب األوالِد دوَرهن الرئيس.  وكان اإلسالميون 
يجيبون بأن النساء يرون التعلم كضمان ملستقبلهن، وأنه ليس في هذا ما يتناقض 
أنها، باعتبارها امرأة مسلمة، ال تعاني  مع أولوية األمومة بامتياز.  ترى ميسون 
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قلقاً كبيراً على صعوبة العيش أو عدم احلصول على عمل، ألن هذه الناحية يسدها 
مبدأُ "قـِوامة الرجال".  ما يهمـُها هو أن يبذل الرجل أفضل جهوده، فإذا لم يتدبْر 
توفيَر عيش محترم يأتي دوُرها للمساعدة ومساندته.  وال يتناقض هذا مع حقيقة 
أنها درست الهندسة، إذ أنها حريصة على إنهاء ابنتها تعليمها العالي، حيث أن ذلك 
سالٌح في وجه تقلب حال األيام التي قد تـُرَغُم النساُء فيها على تأمني عيشهن.  إلى 
جانب هذا، فإن احلصوَل على شهادة ليس ألسباٍب اقتصادية فحسب، ولكن كذلك 

ألنه يساعد على بناء شخصيتها وفي تأكيد وجودها )ميسون، مقابلة(.

األهمية  عظيَم  الدرس  يتجاهلوا  أن  أو  على  ينقلبوا  أن  اإلسالميني  بوسع  يكن  لم 
الذي تعلمه الفلسطينيون بعد نكبة العام 1948 من أن التعليم، وبخاصة بالنسبة 
للريفيات، هو الضماُن الوحيد ضد تقلبات الزمان غير املتوقعة، ذلك أنه على الرغم 
من أّن دعم "حماس" لتعليم النساء قد يؤدي إلى اكتسابهن حيزاً جديداً في احلياة 
الفصل  أن  الفصل اجلنسي.  غير  أبوية من خالل  العامة، فإنها طبقت كذلك نظماً 
بني اجلنسني أدى إلى تولي النساِء املتعلماِت مهناً في مجاالت جديدة خارج نطاق 
املهن "التقليدية" )التعليم، التمريض ... الخ(، مثل احتراف تصوير حفالت الزواج، 
والعمل كنادالٍت يقدمن كذلك اخلدمة في احتفاالت الزواج التي كانت معظُم النساء 

فيها، وبخاصة غير املتزوجات، يخلعن احلجاب.

إن تراجَع منظمة التحرير الفلسطينية، ومقدرة اإلسالميني على إعادة تكوين أنفسهم 
كحركة وطنية، كانا عاملني حاسمني في شعبيتهم النامية.  وما يلي عرض تفصيلي للمد 

املتغير للوطنية واإلسالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد العام 1967.

تراجُع منظمة التحرير الفلسطينية وأسلمة االنتماِء الوطني في فلسطني

العام  الفلسطينية من بيروت  التحرير  أعقبت إخراَج منظمة  التي  السنواُت  شهدت 
1982 تراجعاً تدريجياً في مركزها على الرغم من املستوى األكبر للنشاط، وانغماس 
املجموعات املكونة لها في الكفاح داخَل األراضي احملتلة.  وفي حني استمرت منظمة 
الفعلية  ممارستـَها  فإن  املسلح،  الكفاح  إلستراتيجية  الشفهي  التأييد  في  التحرير 
كانت العمَل السياسَي وبناَء املؤسسات.  استغلت منظمة التحرير فسحة التسامح 
السلطات  التي كانت  املدنية  أنشطة متمثلة في االحتجاجات واملظاهرات  أوجه  مع 
مع  التطبيع  من  حالة  إيجاد  في  الوقت،  مبرور  ستسهم،  أنها  تعتقد  اإلسرائيلية 
االحتالل )بديري، 1994: 14(.  وفي حني كانت منظمة التحرير الفلسطينية تتحول 
فعلياً إلى جهاز ملتابعة النشاط الدبلوماسي )املصدر نفسه: 14(، فإن اإلسالميني 
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لم يضيعوا الوقت، وانكبوا على تشكيل أيديولوجيٍة جديدة يحتل النضال الوطني 
فيها موقَع الصدارة.

خلقت "حماس"، في سياق جهودها إلضعاف منظمة التحرير الفلسطينية، صيغة 
من الوطنية اإلسالمية حتوي جاذبية للجماهير األوسع.  ولم تتخلَّ "حماس" في 
هذه النقطة عن مبادئها للدعوة اإلسالمية الواسعة، وال تبنت وطنية علمانية.  لقد 
سعت بداًل من ذلك إلى "إضفاء صيغة وطنية" على اإلسالم، وإلى "أسلمة" فكرة 

فلسطني كوطن.  ومن اجلدير تتبُع هذا التطور في تفكير "حماس".

قيم  على  تقوم  باعتبارها  الوطنية  فكرة  يرفضون  أساساً  املسلمون  اإلخوان  كان 
علمانية وحصرية وأنانية.  وقد رأى فيها حسن البنا، مؤسُسهم واملنظر الرئيسي 
االستيالء  أجل تعجيل  الوحدة اإلسالمية من  لتفكيك  أجنبياً مصَمماً  لديهم، زرعاً 
الغربي على األراضي اإلسالمية.  غير أنه نظراً النتشار الفكرة القومية في مصر، 
حاول إجراَء تسوية بينها وبني اإلسالم، أقله من خالل إضفاء معنى إسالمي على 

القومية العربية.

لقد رأى في اإلسالم ديناً يوفر لإلنسان حباً حقيقياً لوطنه، والقوة على القتال من 
  .)83-Gershoni and Jankowski)، 1995: 80) ويانكوفسكي  )غرشوني  أجله 
األمة بحاجة إلى وجود الشعب العربي الذي سيوفر القوة الروحية لتحقيق حتريرها 
إلى إحياِء األمة اإلسالمية  النهاية  العربية، وفي  الَوحدة  إلى  وخالصها، ما يؤدي 
املوحـَدة في وطن يتجاوز اإلقليمية ويتجاوز األوطاَن املبنية على األعراق )املصدر 

نفسه: 77-76، 96-94(.

برز داخل صفوف اإلخوان نفسها حتٍد شديد لسلبيتهم في الكفاح الفلسطيني ضد 
األعضاء مناذُج  لدى اجليل األصغر من  االحتالل )عوض، 1989: 49(.  وكانت 
جديدة ألدوارهم.  وكانت وسائُل اإلعالم املرئية واملسموعة، وبعد ذلك الشبكاُت 
النازحني  مخيمات  داخل  إلى  عامليٍة  إسالميٍة  صحوٍة  بأنباِء  أتت  قد  اإللكترونية، 
في قطاع غزة، وإلى قرى الضفة الغربية.  كانت هذه املجموعات من الناس مطلعة 
متاماً على انتصار الثورة اإلسالمية في إيران العام 1979، وعلى جناحات املقاومة 
النزعة  أفغانستان، وعلى  في  املجاهدين  وانتصارات  لبنان،  اإلسالمية في جنوب 
عنيف  نزاع  في  املشتبكة  اإلسالمية  املجموعات  مختلف  لدى  مصر  في  القتالية 
احلركة  على  وقع  الذي  الوحشي  القمع  على  وكذلك  وخلـَفـِه،  السادات  نظام  مع 
الداخلي  واالنكفاء  الهدوء  مع  حادة  مفارقة  كله  هذا  كان  سوريا.   في  اإلسالمية 
العمرين،  أبو  14؛   :1994 )بديري،  للحركة  التقليدية  القيادة  إليهما  تدعو  اللذين 
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أّدى  سياسية  أسس  على  انقساٌم  هذا  عن  نتج  وقد    .)2000 البرغوثي،  2000؛ 
إلى والدة حركة اجلهاد اإلسالمي، التي أشر تأسيسها على بداية حملة جديدة من 
الهجمات العنيفة ضد إسرائيليني من مدنيني ومستوطنني وأفراد القوات املسلحة.  
وهكذا لم تكد منظمة التحرير الفلسطينية تتخلى عن راية الكفاح املسلح حتى رفعتها 

احلركات اإلسالمية مجدداً.

وخليل  عودة  العزيز  عبد  هما  مبرارة،  اإلسالمي  اجلهاد  من  شابان  قائدان  الحظ 
إلى  للفلسطينيني،  البطولي  الكفاح  إزاء  يفتقرون،  املسلمني  اإلخواَن  أن  الشقاقي، 
عمرو،  )أبو  معنوي"  "إفالس  من  ويعانون  الثقافي،  واالنفتاح  احلاسم  التفكير 
العمل  ولكن  وتوعيتها،  اجلماهير  تلقني  لديهم  األولوية  تكن  ولم    .)114  :1989
االحتالل  مقاومة  أي  126(؛   :2000 )حروب،  لإلخوان  خالفاً  وذلك  املباشر، 

اإلسرائيلي لفلسطني.

العسكرية  العمليات  ببعض  وقامت  باألفعال،  الكلماِت  اإلسالمي  اجلهاُد  منظمة  قَرَنت 
على  مصداقية  بإسباغ  لبديري،  وفقاً  شك،  دون  أسهمت  وقد  إسرائيل.   ضد  املدهشة 
إليها.  بدا كأمنا مساٌر جديد أخذ باالنفتاح.   تفتقر  احلركة اإلسالمية ككل كانت سابقاً 
الراياُت  وكانت  العدو،  مع  عنيفة  مواجهة  في  بالراغبني  يرحب  إطاٌر  اآلن  هنالك  أصبح 
التي نـُفـَِذت حتتها هذه العملياُت راياٍت إسالمية، ولكن طبيعة العمليات كانت تلك نفسها 
)بديري، 1994: 15(.   البعيد  املاضي غير  نفذتها مجموعات وطنية في  قد  كانت  التي 
كان يرى املفكرون اإلسالميون القريبون من "حماس" ويؤكدون على وجود روابط 
معادلة  أنها  العمرين  أبو  يرى  عالقة  وهي  اإلسالمي،  واجلهاد  "فتح"  بني  وثيقة 
مشحونة قابلة للتفجر الشديد، حيث جتمع بني الوطنية الراديكالية والراديكالية الدينية 
نفسه،  القدمي  القسام  الدين  عز  بعُث  أعيَد  فقد  وهكذا    .)222  :2000 العمرين،  )أبو 
وأعيدت صياغتـُه من قبل اجلهاد اإلسالمي ليرمز إلى املعادلة التي جتمع بني اإلسالم 
بني  حوله  خالٌف  نشأ  قد  كان  غزة،  في  محلي  مسجد  على  اسمـُه  وأطلـِق  والوطنية، 
رَد فعل  أن  الالفِت مالحظة  )املصدر نفسه: 224(.  من  اجلهاد اإلسالمي واإلخوان 
"حماس" نحو اجلهاد اإلسالمي كان بنبذها، ورؤيتها بصفتها "اآلخر" الغريب، وهو 
ما فعلته السلطة الفلسطينية الحقاً بالنسبة لـ"حماس".  ووفقاً ألبي العمرين، فقد اتهم 
اإلخواُن املسلمون اجلهاَد اإلسالمي بعرقلة مسيرة احلركة اإلسالمية كمعبر شيعي 
املسلمني  اإلخوان  ضد  العلمانيني  مع  تآلٍف  على  أنهم  وكذلك  فلسطني،  إلى  وإيراني 
)املصدر نفسه: 225(.  غير أن مصادَر عديدة، مبا في ذلك منتمون إلى "حماس"، 
يوافقون اآلن على أن العملياِت العسكرية اجلريئة التي نفذها اجلهاد اإلسالمي، بشكل 

خاص في العامني 1986 و1987 11 كانت تزلزل األرَض حتت أقدام اإلخوان.
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األول  كانون  في  األولى  االنتفاضة  في  ظهر  كما  الوطني  للكفاح  الكبير  الزخَم  إن 
باسم  أنفسهم  متثل  إعادة  إلى  فلسطني  في  املسلمون  اإلخوان  دفع   ،1987 العام 
باعتبارها قوة سياسية  املقاومة اإلسالمية "حماس".  وقد وعت حماس،  حركة 
من  التمكن  أجل  من  عليها  أن  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  إطار  خارج  تشكلت 
تام،  بشكل  باالنتفاضة  تلتحَق  أن  "فتح"  تقودها  التي  الوطنية  احلركة  منافسة 
مثل  كفاحـِها  وصيَغ  تنظيمـِها  أشكاَل  "فتح"  من  وتستعيَر  "توجـِهـَها"،  وأن 
الكفاح املسلح ضد اإلسرائيليني، وموضوعاِت خطابها، في الوقت الذي ترفُض فيه 
موقفـَها العلمانَي والسياسي )هالل، 1998: 55؛ بديري، 1994(.  وفي 11 كانون 
األول العام 1987، وزع اجلهاُد اإلسالمي أوَل منشور لتوجيه الغضب الشعبي إثر 
قتل أربعة عمال فلسطينيني، وكانت فيه مطالبة بإضراٍب عام.  وفي 14 من الشهر 
نفسه ظهر منشوٌر ُوزع من قبل اإلخوان يحمل اسم "حركة املقاومة اإلسالمية" 

بإعالن والدة احلركة الوطنية اإلسالمية للمقاومة.12

انتهجت "حماس" عملية راديكالية تعمل علَى "أسلمة" الرموز الوطنية املألوفة، 
مبا في ذلك تعديل العلم الوطني من خالل تزيينه بعبارة الشهادة، وتسميتـِه العلَم 
على  والكتابة  والالفتات  امللصقات  في  فلسطني  خارطة  واستـُخِدمت  اإلسالمي.  
اجلدران والشعارات كوسائَل مرئيٍة لدمج الرسالتني الوطنية واإلسالمية.  الشعار 
األصلي لإلخوان املسلمني يـُظهر القرآن بني سيفني متقاطعني كتبت حتتهما كلمة 
"وأعدوا".  وقد حلت خارطة فلسطني مكان القرآن، إضافة إلى علمني فلسطينيني 
كله.   ذلك  اسمـُها حتت  وكـُتَِب  القبة وخارطة فلسطني،  وسيفني يحيطان بصخرة 
تطور  )انظر  إليهما  إسالمية  عبارات  إضافة  خالل  من  العلمني  "أسلمة"  ومتت 

شعار "حماس" في الصورة أدناه(.

شعار اإلخوان املسلمني املصري
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شعار اإلخوان املسلمني الفلسطيني

  
شعار حماس

إسباغ الصفة الوطنية على شعارات اإلخوان املسلمني

شعار "حماس" ملناسبة الذكرى الـ 19 النطالقتها
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وهكذا، في خط يتوازى مع "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية، فإن حتريَر فلسطني 
سيشكل خطوة على الطريق نحو الَوحدة العربية، وسوف يقوم الكفاح نفسه بتوحيد 
العرب.  كانت "حماس" تؤمن بهذا املوقف: أن حتريَر فلسطني واالنبعاَث اإلسالمَي 
احلالَي في العالم العربي يجعالن األمَل في الَوحدة اإلسالمية واقعياً وقاباًل للتحقيق.  
وتلعب االنتفاضة نفـُسها دوراً مهماً في هذه العملية من خالل إعادة الفلسطينيني إلى 
العالم كله للوقوف خلف الكفاح  الكاملة، واستنفار املسلمني في  هويتهم اإلسالمية 

الوطني الفلسطيني )ميثاق "حماس"، الفقرات: 15 و33(.

مت التعبيُر عن هذه الصلة بني اإلسالم والوطنية الفلسطينية بشكل أكثر تصميماً 
في كثير من الكتابات األخيرة.  فعلى سبيل املثال، يؤكد منسون ولتفاك أن ميثاق 
الفلسطينية  الوطنية  التي تصبح  الصلة  "حماس" يؤشر بشكل واضح على هذه 
لتفاك،  44؛   :2003 )منسون،  اإلسالم  عن  لالنفصام  قابل  غيَر  جزءاً  خاللها  من 
اإلسالم  سبيل  في  لكفاح  لإلعداِد  العاملية  الدعوة  إن  آخر،  وبتعبير    .)5  :1996
أجل فلسطني.  ووفقاً  الكفاح اإلسالمي من  نحو  أكثر حتديداً  اآلن بشكل  موجهة 
اإلخوان  فيها  يشارك  التي  الرؤيا  من  انتقلت  قد  "حماس"  فإن  لتفاك،  يقوله  ملا 
املسلمون الذين يرون في فلسطني، كما يقول الفروجي، قلَب العالم العربي، والعقدة 
إلى   )11  :1996 لتفاك،  لدى   1983 )الفروجي،  اإلسالمية  الشعوب  تربط  التي 
القدس،  للتركيز على فلسطني.  إن قدسية املسجد األقصى في  الدعوة، بدل ذلك، 
وهو جوهرة فلسطني، متتد إلى فلسطنَي بأكملها، حيث تـُدعى بشكل متكرر "أرَض 
اإلسراء واملعراج".  وتقول "حماس" إن اإلسراَء واملعراَج مييزان فلسطنَي عن كل 
11؛  نفسه:  )املصدر  املسلمني  لكل  إرثاً  ويجعالنها  األخرى،  اإلسالمية  األراضي 

احلمد والبرغوثي، 1997: 32-30(.

إن  وطنياً.   اإلسالم  بجعل  "حماس"  قامت  كذلك  فلسطنَي،  أسلمة  متت  وكما 
"حماس" حتصر نشاطـَها في األرض الفلسطينية، وال تسعى للعمل كحركة دينية 
الفلسطينية  الوطنية  للهوية  األسلمة  هذه  تستبعـُد  هل  لكن  للحدود.   عابرة  عاملية 
في  باملسيحيني  خاصاً  اهتماماً  "حماس"  أولت  الفلسطينيني؟  من  املسلمني  غيَر 
فلسطنَي من أجل حتقيق التجنيِد األقصى للموارد، وإظهار نفسها كحركة للجماهير 
الفلسطينية كلها.  لقد ذكـَِرْت العالقة بني "حماس" واملسيحيني الفلسطينيني في 
نشرة وزعتها "حماس" في متوز العام 1991، تعزُز أن الفلسطينيني املسيحيني 
جزٌء عضوي من الشعِب الفلسطيني واألمة العربية، وجزٌء من الهوية احلضارية، 
ولهم كامُل ما لبقية الشعب الفلسطيني من حقوق وواجبات.  وحتُث النشرة على 
تدعوهم  كما  ميكُن،  حيث  فيها  واملشاركِة  واحتفاالِتهم،  املسيحيني  أعياِد  احترام 
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إلى عدم مغادرِة البالِد حتت ضغط السياساِت اإلجرامية التي ميارسها االحتالل 
ومن  السياسية  احلياة  من  جزءاً  يكونوا  أن  على  النشرة  وتشجعهم  اإلسرائيلي.  
بينهم وبني قادتهم الدينيني ليتشاوروا  املؤسسات السياسية، وأن ينشئوا جسراً 
وإياهم في الشؤون العامة للبالد )حروب، 1993 كما ورد لدى احلمد والبرغوثي، 
الفلسطينيني  إن "حماس" ترى  لتفاك، 1996(.   1997: 176؛ حروب، 2000؛ 
املسيحيني كجزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني ألنهم مسلمون حضارة وثقافة 
املسيحيني  من  العرب  القوميني  ملوقف  جداً  مماثٌل  موقٌف  وهو  ديناً،  يكن  لم  وإن 
أمثال ميشيل عفلق، وجورج أنطونيوس، وآخرين.  غير أنه في حني ال يوجد صراع 
طائفي بني األديان في فلسطني، فإن ما تطرحه "حماس" يـَقــُْصُر عن االعتراِف 
باملسيحيني الفلسطينيني كمواطنني كاملني لهم حقوق متساوية، إذ لم تكن هنالك 
حاجة لوال ذلك لذكر موقف محدد من موقعهم بني الشعب الفلسطيني.  وغنٌي عن 
القول إنه ال يوجد متثيل مسيحي في مؤسسات "حماس" االجتماعية أو السياسية 
عليه  يكون  ما  واضحاً  وليس  الفلسطينية.   التحرير  منظمة  في  موجوداً  كان  كما 
َسْت دولة إسالمية في فلسطنَي، أو كيف  الوضع القانونُي للمسيحيني فيما لو أسَّ

سيتم متثيُل املسيحيني في مجلس الشورى الذي سيقوم بدل البرملان.

كذلك، فقد مت اختراُع الكثيِر من "األعراِف" الثقافية في عملية تكمل عمليتي إسباغ 
صفة الوطنية على اإلسالم وأسلمة فلسطني.  أصدرت "حماس" كمية كبيرة من 
أشرطِة التسجيل التي حتتوي أناشيَد دينية، مشابهٍة ألغاني "فتح" "الثورية"، 
بإيقاعـِها القوي وكلماتها الوطنية، ولكنها متميزة بنوع املوسيقى فيها )للطبل دور 
أساسي(، وجلنس من يؤدون الغناَء بلغة قرآنية )الذكور فقط(.  وأدخـِل "اللباُس 
التصاقاً  أقُل  أنه  على  التقليدي  الشعبي  الثوب  إلى  ويـُنظـَُر  تدريجياً.   اإلسالمُي" 
وفقاً  أنه،  إلى  إضافة  فيه،  امللون  التطريز  زخرف  من  بسبٍب  وبخاصة  باإلسالم، 
اإلسالمية(  الهدى  جمعية  في  القائدة  الشخصيات  إحدى  )وهي  سميرة  تقوله  ملا 
من حيث أنه يتيُح لبعض النساء فرصة ارتدائه ملتصقاً بأجسامهن، ويحدد حزاُم 
الثوِب شكَل قوامهن )سميرة، مقابلة(.  كذلك مت اختراُع "زواج إسالمي"، حيث 
تنعزُل النساُء عن الرجال، ويجري استئجاُر "فرق فنية" لتقدمي أداٍء يلتزم بالقواعد 
اإلسالمية بشكل صارم )أبو العمرين، 2000: 181(.  وسوف يقدم القسم الذي 
أتكلم فيه عن بـُنى "حماس" تفاصيَل أكثر تـُضاُف إلى حتليل انتشار املؤسسات 

اإلسالمية، وبخاصة في قطاع غزة، ودورها املهم في أسلمة الثقافة الفلسطينية.

الهوية  استعاد  راديكالية  وطني  كفاح  حركة  إلى  "حماس"  حتوَل  فإن  وهكذا، 
والتضحية  الكفاح  على  تقوم  حلمة  تخلُق  التي  م.ت.ف،  في  القدمية،  اجلماعية 



نســاء عـلــى تقـاطــع طــريـق126

واملعاناة مشبعة بالقدسية، وفي منأًى عن انتهاِك حرمتها، وينزلها في جوهر الهوية 
الوطنية الفلسطينية.  ضمن هذه املنظومة، يـُعتبُر أيُّ عمل ينتقص من الكفاح تدنيساً 
إن لم يكن خيانة، وكما شرحُت في الفصل الثاني فإن إعادة تشكيل "حماس" هذه 
التي  التشكيل  إعادة  حملاوالت  مضاد  خط  في  سارت  الفلسطينية  الوطنية  للهوية 
تقوم بها السلطة الفلسطينية، واملكيـَفِة حول تعريفات ضيقة للوالِء واملكاسب.  إن 
طهرية املرأة تصبح مرة أخرى في سياق الكفاح حجراً أساساً في متتني الروحية 
اجلماعية املتكونة من الكفاح والتضحية واملعاناة؛ ابتعاُد النساء عن احلشمة يسيُء 
إلى كرامة ذكرى الشهداء -وانشغاُل النساء بالتفاهات واملوضة في زمن التضحية 
وسلوكهن  بلباسهن  النساُء  وتقوُم   - التحرير  سبيل  في  للمقاتلني  إهانة  والكفاح 
غير احملتِشمـَيـْن مبساعدة غير واعية للعدو في مخططاته إلفساد األمة )حمامي، 
التي  الروحية  اإلسالميون  يدين  كذلك    .)1995 تراكي،  1994؛  مقدم،  1990؛ 
تنشرها املنظماُت النسائية غير احلكومية التي ترافقها إعالناٌت مسرفة ومؤمتراٌت 
بينما  واملعاناة،  التضحية  عن  عوضاً  األرباح(،  )أي  املنح  وأمواٌل  عالية  ورواتُب 
ميضي االحتالُل محتدماً دون حدود.  وسأقدم فيما يلي وصفاً للنزاع الذي نشب 
بني وطنية حديثة التشكيل تطرُح اإلسالَم كجوهر لها، ووطنيٍة علمانيٍة قدميٍة، لكي 

أستكشَف وقَع هذا النزاع على النساِء وعلى األدوار التي لعبتها النساُء فيه.

املرحلة الثالثة: 1982-1987

احتّك اإلسالميون باملاركسيني أثناء الصراع الكتساِب مساندة القواعد الطالبيِة 
وإنني  وأساليَبهم.   مفاهيَمهم  استعاروا  ما  وكثيراً  واجلامعاِت،  الكلياِت  في 
من  وليس  االحتكاِك،  هذا  من  السياسية  ثقافتـَهم  اكتسبوا  اإلسالميني  إن  أقوُل 

النصوص الدينية.

احلركة  في  أنفسهم  تثبيت  في  جناحاً  اإلسالميون  سجل  سابقاً،  بينُت  وكما 
الطالبية، ما أطلق منافسة مريرة مع الوطنيني شهدت بعَض األحداِث العنيفة.  وفي 
كافة  الفلسطينية  املؤسسات  في  للدميقراطية  اإلسالميني  ممارسة  تقييَم  أن  حني 
يتعدى إطاَر هذه الدراسة، فإن التحليَل أدناه يرى أنه من الصعوبة احلكُم على شكل 
ممارسة اإلسالميني للدميقراطية، دون أن نأخذ بعني االعتبار محاوالِت مجموعاٍت 

وطنية ويساريٍة للسيطرِة على مؤسساٍت أخرى.

إن "املعارَك" للسيطرة على اجلامعة اإلسالمية في غزة، تـُصلُح إلى حٍد كبير كمثـل 
على حدة التنافس بني اإلخوان واملجموعات األخرى الوطنية العلمانية.
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كانوا  الذين  اإلسالميون  جمعها  بهباٍت  غزة  في  اإلسالمية  اجلامعة  تأسست 
برغبِة  اإلسالمية  اجلامعة  على  للسيطرة  الصراع  ويرتبط  "لهم".   أنها  يرون 
األحمر  الهالل  جمعية  على  يسيطروا  أن   1979 العام  و"فتح"  اإلخوان  من  كل 
الفلسطيني، التي كان يـُعتـقـد أن الشيوعيني يديرونها.  تشكل تآلٌف لم يدم طوياًل 
أربعة من واحد وعشرين مقعداً، في حني كسب  بني اإلسالميني و"فتح" لكسب 
التآلُف اليسارُي املقابل )الشيوعيون واجلبهة الدميقراطية واجلبهة الشعبية( سبعة 
عشر مقعداً.  وقد طـُعـِن في النتائج بتهمة التزوير، وأعَد الفتحاويون واإلسالميون 
أنفَسهم النتخاباٍت أخرى، ولكنها لم حتصل حتى يومنا هذا )أبو العمرين، 2000: 
206-207(.  ارتبط هذا الفشُل مبحاولة السيطرة على اجلامعة من قبل الوطنيني 
واليساريني الذين أرغموا رئيَس مجلس األمناء على االستقالة.  ووفقاً ألبي العمرين، 
فإن الطالب، حتدوهم احلماسة التامة للدفاع عن أسلمة اجلامعة، أشعلوا الناَر في 
جمعية الهالل األحمر، وفي دور سينما مختلفة لتغطية الهجوم على الهالل األحمر 
فيها  مبا  كلها،  األخرى  املجموعات  محاوالُت  فشلت  وقد    .)208 نفسه:  )املصدر 
"فتح"، إلحراز السيطرة داخل اجلامعة اإلسالمية من خالل "وسائل دميقراطية" 
شملت الطالَب واألساتذة واإلداريني.  وفي 4 حزيران العام 1983، هاجمت اجلامعة 
بعُض املجموعات القريبة من "فتح" واليساريني، ما أدى إلى إيقاع اإلصاباِت بأكثر 
من مائتي طالب )أبو عمرو، 1989: 72(.  وحصلت محاولة أخرى العام 1984 
فشلت  ولكنها  الطلبة،  مجلس  على  السيطرة  هدفـُها  دميقراطيٍة  انتخاباٍت  إلجراِء 
وانتهت باغتيال نائب رئيس اجلامعة على يد أعضاء في "فتح" كما ُزعم، وتبع ذلك 
العام 1985 هجوٌم من إسالميني على شخص أحد قادة "فتح" في غزة )الزهار 
لدى أبي العمرين، 2000: 217(.  وفي العام 1986، حاولت بعض اليساريات من 
اجلامعة،  احتفاالٍت ودعوة متحدثني من خارج  تنظيَم  اإلسالمية  اجلامعة  طالبات 
فاتهمتهم إدارة اجلامعة، وفقاً لهنية، بخرق األنظمة ومبهاجمة إدارة اجلامعة )هنية 
في املصدر نفسه: 209(.  وفـُِصلـَْت النساُء املعنياُت اللواتي كن ينتمني إلى اجلبهة 

الشعبية )مجموعة ماركسية(.  وتبع هذا مهاجمة فتاة إسالمية من اجلامعة.

نتيجة ذلك، عانى الطلبة اليساريون في اجلامعة أعماَل عنف ضدهم على يد الطلبة 
اإلسالميني أطلقت هجوماً مضاداً على أحد القياديني اإلسالميني ثم عملية انتقامية 
عبد  د.  اغتيال  محاولة  إلى  النهاية  في  ذلك  وأدى  الشعبية،  اجلبهة  قادة  أحد  ضد 
هذا  في  شأنهن  اإلسالميات،  الطالباِت  أن  نالحظ  أن  ويجدر  الرنتيسي.13   العزيز 
شأن الطالبات األخريات اليساريات والوطنيات، كن جزءاً عضوياً في كل "املعارك" 
هذه  عن  الدفاع  في  ذلك  أكان  سواء  اإلسالمية؛  املؤسسات  على  للسيطرة  السابقة 
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املؤسسات أم كأهداٍف ملجموعاٍت طالبية أخرى.  من املهم أن نبقي في ذاكرتنا هذه 
اخللفية من الصراع عندما نناقُش انتشاَر "حملة التحجيب" خالل االنتفاضة األولى 

العام 1987، التي اتهم اإلسالميون باإلساءة فيها إلى النساء اليساريات.

اإلسرائيليني،  نحو  االنتباه  إلى حتول  العام 1987  األولى  االنتفاضة  اندالع  أدى 
ولكن احلوادَث استمرت إلرغام النساء ذوات امليول الوطنية والعلمانية على وضع 
الشوارع عن  للرأس.  وكانت هذه األحداُث مبادراٍت من شبان يبحثون في  غطاء 
والنساِء  املدارس  طالباِت  على  الضغط  خالل  من  يلعبونه  "وطني"  مراقبٍة  دور 
ترد بشكل واضح  لم  التصرفات  أن هذه  بأن تغطني شعرهن، في حني  الشاباِت، 
نشره  ما  فإن  االنتفاضة،  بداية  في  لإلخوان  السياسية  أو  الدينية  التوجيهات  في 
اإلخوان فيما يتعلق بالهداية في السنوات السابقة، سهـّل على كثيرين من الشبان 
واألوالد أن يأخذوا السيطرة على "نسائهم" بأيديهم.  وقد ساعد أخُذ هذه املهمة 
"الوطنية" لوضعـِها، االنشغاُل املتزامُن لإلسالميني بحماية أعضائهم العسكريني 

من االختراق؛ سواء من قبل اإلسرائيليني أم من قبل مجموعاٍت سياسية أخرى.

الذروة في حملة احلجاب  العام 1988 كنقطة  األول  يذكرن كانون  نساٌء كثيراٌت 
ارتداء احلجاب موضوع  الوقت، كان عدُم  ذلك  )حمامي، 1997: 199(.  بحلول 
التزام بالنسبة لبعض النساء.  وفي 19 أيلول العام 1990، ُوقـَِع ميثاُق شرٍف بني 
"حماس" و"فتح" إلنشاء قواعَد جديدٍة للعالقات تستند إلى حق كل فريق مبتابعة 
والعودة  اإلسالمية،  اجلامعة  موظفي  رواتب  عن  واإلفراج  إرهاب،  دون  أنشطته 
األمِة" ومساجِدها وممتلكاِت  التنازع، واحترام "عقيدِة  إيجابي إلنهاء  إلى حوار 
هذا  توقيُع  أشـّر  لقد    .)144-142 مؤرخة:  غير  "حماس"،  )وثائق  مواطنيها 
فيها  انتقلت  الفلسطينية  الدميقراطية  املمارسة  في  جديدة  مرحلة  بدء  على  امليثاق 
إلى  نزاع مكشوٍف  بالظهور مؤخراً، من  بدأت  التي  السياسية  القوة  كبِت  محاولة 
على  صالبة  أضفى  ما  الفلسطينية،  التعددية  في  نادراً  درساً  شكل  مؤقٍت  توفيق 
الَوحدة الداخلية للكيان السياسي الفلسطيني، وعلى األخص ضد االحتالل.  غير 
بني  العميق  االختالف  بعد  وبخاصة  املواجهاِت،  كَل  يوقْف  لم  امليثاق  توقيَع  أن 

"حماس" والسلطة الفلسطينية حول "العمليِة السلمية"14 ونتائجها السياسية.

في هذا املضمون من التنافس وانعدام الثقة املتبادل والهجماِت بني القوى املختلفة، 
ميكُن أن نفهَم ملاذا بدأ شباُب غزة بإرغام النساء الشابات على ارتداء احلجاب.  كان 
"فتح"  أم  اإلسالميون  السيادة؛  لرؤياه  ستكون  من  حول  أساس  بشكل  النزاع 
جامعاٍت  في  مشابهة  أحداٍث  من  سلسلة  حصلت  وقد  العلمانيني.   الوطنيني  مع 
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ومؤسساٍت أخرى، وكان لها كلها الهدُف نفسـُه للسيطرة على مؤسساِت اإلخوان 
التحرير  ملنظمة  الوطنية  املؤسسات  من  جزءاً  العمرين،  أبو  يقول  كما  جلعلها، 

الفلسطينية )أبو العمرين، 2000: 216(.

النساُء اإلسالميات: "حماس"، وأوسلو، والسلطة الفلسطينية

بعد  الفلسطينية  العالقة املضطربة بني "حماس" والسلطة  القسم  أناقُش في هذا 
توقيع اتفاقية أوسلو العام 1993.  كان الدرُس الذي تعلمته "حماس" من جتربتها 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  نفوذ  لصعود  قراءتها  ومن  األولى  االنتفاضة  في 
وترديه، هو ضرورة االنسجام بني نشاطها السياسي وخطها األيديولوجي.  وقد 
عنى هذا من الناحية العملية أن على احلركة احملافظة على خطابها اإلسالمي، إلى 
االنتفاضة مستخِدمة  املسلحة.  بدأت احلركة نشاطـَها من خالل  جانب مقاومتها 
البداية حتى العام 1992 وما بعد عندما تبنت وسائَل مسلحة  وسائَل سلمية في 
الوسائل  بني  اجلمع  أعطى  وقد    .)1997 والبرغوثي،  احلمد  2000؛  )حروب، 
السياسيِة والعسكرية دفعاً شعبياً مهماً لـ"حماس" كان من الصعِب على السلطة 
الفلسطينية جتاهلـُه بعد تأسيسها العام 1993.  وخالفاً ملعظم الفصائل في منظمة 

التحرير الفلسطينية، لم يكن في اجلناح العسكري لـ"حماس" مكاٌن للنساء.

السلطة  بني  للعالقة  الفلسطينية  والسلطة  "حماس"  بني  العالقة  تطور  خضع 
التي بدأت في  السلمية"  الفلسطينية وإسرائيل.  لقد رفضت "حماس" "العملية 
مؤمتر مدريد العام 1991، وتبعتها العام 1993 اتفاقية أوسلو التي حاولت إنشاَء 
حكم ذاتي جزئي للفلسطينيني من خالل السلطة الفلسطينية في األراضي احملتلة.  
وقد سعت السلطة الفلسطينية إلى استجالب املعارضة لصفوفها، وبشكل خاص 
"حماس" بأن عرضت عليهم حصة في القيادة.  ولكن "حماس" رفضت السلطة 

الفلسطينية ألنها نتاٌج التفاقية أوسلو.

وفي شباط العام 1994، دخل مستوطٌن يهودي من مستوطنة كريات أربع قرب اخلليل 
إلى احلرم اإلبراهيمي �في اخلليل� عند الفجر، وأطلق الناَر أثناء الصالة، فقتل ثالثني من 
املصلني وجرح مائة آخرين.  وفي نيسان العام 1994، آذَن الهجوُم األوُل لـ"حماس" 
على مدنيني إسرائيليني داخَل اخلط األخضر مبوجة من الهجمات االنتحارية، فأصبحت 
"حماس" هدفاً للسلطة الفلسطينية وإلسرائيَل، وأدى هذا إلى تآكل متزايٍد في شرعية 
مع  ترافق  شلل  من  السلمية"  "العملية  أصاب  ما  مع  وبخاصة  الفلسطينية،  السلطة 

سياسة إسرائيلية متصاعدة في إيقاع عقوباٍت جماعيٍة وقمع جماعي.
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االتصال  خطوط  فتح  "حماس":  من  خطني  ذا  موقفاً  الفلسطينية  السلطة  تبعت 
واملفاوضات وضربـِها عندما تفشُل الدبلوماسية.  وفي هذه األثناء، شنت السلطة 
الفلسطينية حملة إعالمية ضد "حماس" متسائلة حول والئـِها باتهامها أنها ترعى 
 :2000 حروب،  1999؛  )شولتز،  أجنبية  لقوة  بالوالِء  وتدين  إيران،  مع  عالقاٍت 
السلطة  وسجلت  األجنبي،  "اآلخر"  أنها  على  "حماس"  ُصوَرت  وهكذا    .)107
الفلسطينية نقاطاً ضد "حماس" من خالل استغالل املعضلِة التي وجدت احلركة 
نفَسها فيها: إما أن تواصل "حماس" أعماَل املقاومة املسلحة متحملة خطر الصدام 
مع السلطة الفلسطينية، وهذا قد يؤدي إلى حرب أهلية، أو أنها تستطيع جتميَد هذه 

الفعاليات، وهذا سوف يزعزع مصداقيتـَها في متابعة خط بديل هو املقاومة.

بني  تتراوُح  الفلسطينية  السلطة  مع  األوجه  متعددة  إستراتيجية  تبعت "حماس" 
الهجوم اللفظي أو محاوالِت حتييِدها أو حتييِد جزٍء منها )البوليس( إلى محاوالِت 
التواصل معها حلل املشكالِت على األرض، وتفادي القتال األهلي بأي ثمن.  وقد 
ن هذا للسلطة الفلسطينية أن تستمَر في ضرِب "حماس" عند شنها ألي عمل  مكَّ
عسكري ضد إسرائيل )حروب، 2000: 107-108؛ احلمد والبرغوثي، 1997(.  
وفي 18 تشرين الثاني 1994 "اجلمعة السوداء"، قام بوليس السلطة الفلسطينية 
بفتح النار على مناصري "حماس" بعد صالة اجلمعة، فقتل أربعة عشر متظاهراً 
)احلمد والبرغوثي، 1997: 249؛ حروب، 2000: 103-109(.  وتبع هذه احلادثة 
اغتياُل بعض قادة "حماس" العسكريني، وأطلقت السلطة الفلسطينية حملة واسعة 
من االعتقال ألعضاء "حماس".  ففي العام 1996، مثاًل ُسجـَِن حوالي 900 عضو 
من "حماس" كان بينهم بعُض قادتها املهمني، وُوجهت إليهم إهاناٌت مذلة وهم قيد 
االعتقال.  كذلك أغارت السلطة الفلسطينية على مؤسساٍت تابعٍة لـ"حماس" من 
مساجَد ووكاالٍت وجمعياٍت خيريٍة ومؤسساِت مجتمع مدني، مبا في ذلك اجلامعة 
اإلسالمية.  وفرضت السلطة قيوداً على مواعظ اجلمعة، وعلى استخدام املساجد 
)وكانت السلطة الفلسطينية قد وضعت املساجَد حتت سيطرة األوقاف التابعِة لها(، 
أكثَر  تفعل  أن  من  "حماس"  تتمكن  لم  الزكاة.   جمع  جلان  نشاطاِت  على  وكذلك 
1997؛  والبرغوثي،  )احلمد  يحدث  كان  ما  بإدانة  الصحافية  البياناِت  إصدار  من 

حروب، 2000: 108(.

كان الهجوم املستمر على "حماس" خرقاً للحرياِت املدنية األساسية، وجتاوز في 
بعض احلاالِت ما كان يـُرتكـَب حتت االحتالل اإلسرائيلي املباشر.  وكان في ذلك 
الفلسطينيني،  من  الكثيرين  أعني  في  الفلسطينية  السلطة  ملصداقيِة  كبيرة  زعزعة 
وشمل هذا أعضاء في "فتح" نفِسها.  وفي 7 آذار 1996، قام مائتان من البوليس 
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في  تفصيلـُه  جرى  كما  أخرى،  وجامعاٍت  غزة  في  اإلسالمية  اجلامعة  مبهاجمة 
ورفُضها  إسرائيل،  في  احلكم  نتنياهو  حكومة  تولي  ساعد  وقد  الثاني.   الفصل 
هذه  حدِة  تخفيف  على  أوسلو،  اتفاقية  في  الواردة  اإلسرائيلية  االلتزامات  تنفيذ 
إن  "حماس".   إزاء  تتبعها  الفلسطينية  السلطة  كانت  التي  الصارمة  السياسة 
مهاجماِت السلطة الفلسطينية لـ"حماس" في الوقت الذي كان االحتالل فيه مطلق 
في  وأوقعتها  األهمية  كبيرة  درجة  إلى  الفلسطينية  السلطة  شرعية  زعزعت  اليد، 

متناول "حماس".

تتمكَن  حتى  السياسي  تنظيِمها  عن  العسكري  جناِحها  بفصل  "حماس"  قامت 
أعلنت "حماس" عن  11 كانون األول 1995،  العمل كحركة سياسية.  وفي  من 
تأسيس حزِب اخلالص الوطني اإلسالمي الذي حمَل اللقَب املختصر "خالص".15  
شرعي  معارض  كحزٍب  لـ"حماس"،  السياسُي  الذراع  وهو  احلزُب،  هذا  يعمل 
الصفة.  وعلى الرغم من وجود خطط إلقامة مقره الرئيس في القدس، فإن حزَب 
وال  فقط،  غزة  قطاع  في   )2004( النص  هذا  كتابة  تاريخ  حتى  يعمل  اخلالص 
نشاط له في الضفة الغربية أو في القدس.  أما معظم أعضائه املؤسسني الروحيني 
البناء  معظم  وجود  يتركُز  حيث  غزة،  قطاع  في  النازحني  من  فهم  والسياسيني، 
الرسالة،16 قد جعل  للحزب ولصحيفته  السلطة  لـ"حماس".  كان ضرُب  التحتي 
توسعه إلى الضفة الغربية مستحياًل.  كذلك، فإن السياسة اإلسرائيلية في تقسيم 
األراضي الفلسطينية وفصلِها شكل عاماًل إضافياً في عرقلة حركة القادة والكوادر 
استهدفت  التي  االغتياالِت  فإن  هذا،  إلى  إضافة  غزة.   وقطاع  الغربية  الضفة  بني 
القادة اإلسالميني، مبن فيهم قادة في حزب اخلالص، خلقت معوقاٍت أكثر في وجه 
التحرك للنمو والتطور بنيوياً.  غير أن هذا االضطهاَد )سواء من قبل إسرائيل أم 

السلطة الفلسطينية( جعل شعبية احلزِب حتلق بني الشعب.17

رسخ احلزب وجوده في قطاع غزة.  وقد أوضح في بيانه األول أنه حزٌب سياسٌي 
فلسطينٌي يعمل وفق العقيدة اإلسالمية، وأنه يتبنى الشورى )روي، 1999: 44( 
طـُرَح  وقد  أهدافـِه.18   لتحقيق  املشروع  السياسي  الكفاح  وفي  الداخلية  بنيتـِه  في 
اإلسالُم كنظام متكامل للحياة وكحل لكل املشاكل.  وأكد بيان احلزب على احلاجة 
إلى املساهمة في النشاط السياسي -الثقافي، وفي البناء االجتماعي -االقتصادي، 
النساء  حقوق  ذلك  في  مبا  املدنية،  واحلقوق  الدينية  القيم  حلماية  احلاجة  وعلى 
بياُن  استعمل  اإلخوان،  تاريخ  في  األولى  وللمرة  الثقافية.   واجلمعيات  والعمال 
للنساء،  خاص  وبشكل  املختلفة،  االجتماعية  للمجموعاِت  "احلقوق"  لغة  احلزب 
هدفاً  كانوا  أن  ندر  الذين  العمال  مثل  احلقوق  املنتقــََصِة  األخرى  وللمجموعات 
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لنشاط اإلخوان.  وسوف نتناوُل استخداَم لغة "احلقوق" في قسم منفصل، كما 
سأتفحص فيما يلي موقَع النساء داخل احلزب والطرَق التي اختلفت بها أدواُرهن 

عن تلك التي قامت بها النساُء الوطنياُت والعلمانياُت ضمن بنية احلركة الوطنية.

دمج النوع االجتماعي "اجلندر" على الطريقة اإلسالمية

سيـُقَدُم في هذا القسم حتليٌل شامٌل لدائرِة العمل النسائي في حزب اخلالص لفهم 
الطرق التي يـُشرُك اإلسالميون من خاللها النساَء في السياسة من أجل خلق صورة 
عن "املرأة اإلسالمية اجلديدة" )وايت، 2002(.  تـُقَدُم صورة النساء اإلسالميات 
بطريقتني بينهما مفارقة: كمثال لألمهات والزوجات املطيعات، وكمثال للناشطات 
السياسيات.  إنها املعضلة ذاتـُها التي ما زالت النساُء الوطنياُت والعلمانياُت يكافحن 

من أجل حلها.

أيديولوجية "حماس" املتناقضة حول النوع االجتماعي "اجلندر"، مثل أيديولوجية 
الوطنيني، أكدت على الدور اإلجنابي املقبول للنساء في إعادة توليد وإنتاج األمة.  
اجلديدة"،  اإلسالمية  "املرأة  صورة  طرح  على  حريصة  كانت  احلركة  أن  وحيث 
فإن من الواضح احتماَل تناقض هذه الصورة مع املفهوم املعتاِد للمرأة الفلسطينية 

بصفتها "الرحم" اخلصب.

فتح احلزُب ودائرتـُه النسائية األبواَب أمام "املرأة اإلسالمية اجلديدة" ذات التعليم 
العالي، متحدثة مفوهة، امللتزمة والعصرية.  وتنعكُس املعاصرة في حقيقة أن هؤالء 
على  كمؤشر  احلجاب  إلى  ويـُنظـَر  سياسياً.   ونشيطاٌت  ومهنياٌت  متعلماٌت  النساء 
املعاصرة، حيث أنه مختلٌف عن "اللباس التقليدي"، ويـُنظـَر إلى "اللباس اإلسالمي 
اجلديد" )الثوِب الطويل ذي اللون الواحد مع غطاٍء أبيض أو أسود للرأس( على أنه 
يختلُف عن الثوب الفلسطيني )اللباس التقليدي للمرأة الفالحة( الذي تستعمله األمهات 
واجلدات.  وهو مختلٌف في معانيه؛ إنه رمٌز موحـٌِد لألتباع ولألعضاء، ومن تلبسه 
تعّرف فوراً على أنها أخت.19  إنه يدُل على أن من يلبسنه متعلماٌت ولسن كأمهاتـِهن 
األمياِت في الغالب.  إنه يعطي من يلبسنه هيبة كما يفعُل لباُس الشيوخ العلماء.  ثم إنه 

اقتصادٌي وبسيط ومتواضع )أميرة، يسرى، ميسون، وخلود، مقابلة(.

إن اللباَس اإلسالمَي يـُعتبُر، حسب هذه اآلراء، بهذا املعنى متفوقاً على الثوب ألنه 
الذي  بالثوب  التمسِك  خالَف  ترتديه  من  خيار  عن  يعبر  واٍع  التزام  عن  يعبر  زٌي 
ترتديه املرأة حسب التقاليد السائدة بني كل النساء، وليس عن اختيار والتزام من 
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حركٍة  إلى  واالنتماء  املشاركة  يعني  هنا  اإلسالمي  باحلجاب  االلتزام  إن  جانبها.  
اجتماعية وطنية تعطي ملن تلبسه شعوراً بأن لها مكانة ووضعية تزيد من رفعتها 
غطاًء  يستعملن  اللواتي  النساء  )إزاء  اجتماعية  وأيضاً  العلمانيات(،  )إزاء  معنوياً 
ولكنهن ال يتحجنب بهذا الشكل(.  لكْن على الرغم من هذا الغطاء السياسي للحجاب، 
فإنه يعبر أيضاً عن قوة اجتماعية مسيطرة، بحيث "يستطيع املرُء أن يتعرَف على 

مبدأ احلماية من قبل الرجال" )وايت، 2002: 223(.

النساُء  تفقد  حيث  مثاًل،  تركيا  في  األخرى  اإلسالمية  األحزاب  لبعض  خالفاً 
األبوية  العائلة  وعزلة  أمن  إلى  بانسحابهن  "صوتـَهن"  الزواج  عند  اإلسالمياُت 
)وايت، 2002(، فإن حزَب �اخلالص� ودائرتـَه النسائية أتاحا مجااًل مهماً للتطور 
لفئة النساء ذوات التعليم العالي )بكالوريوس وما يزيد على ذلك(، وبخاصة في ظل 
سوق عمل مغلقة وفرص عمل محدودة يسيطر عليها الرجال بشكل عام.  من املهم 
هنا أن نتـتـبَع ماهية الهوية التي يوفرها احلزب لنسائه حتى يتمكّن من التوفيق بني 

أدوارهن املزدوجة كناشطاٍت في املجال العام، وكأمهاٍت وراعيات ألسرهن.

على الرغم من أن التعليَم يعتبر من العناصر املهمة في احلراك الطبقي، فإن كون 
غالبية اإلسالميات من النازحات اللواتي تعلمن في جامعات غزة أو جامعات عربية، 
إضافة إلى مظهرهن "احملافظ"، فإن فرص عملهن قليلة.  ففي قطاع املنظماِت غير 
احلكومية، على سبيل املثال، وهو رُب عمل مهم بالنسبة للمتعلمات، يتطلُب إتقان 
اللغات األجنبية ومهاراٍت تنفيذية وإدارية ال يتقنها معظم خريجي اجلامعات احمللية 
أو العربية.  إن هذا يعني أن احلزب يفتح مجاالت عمل مهمة للنساء املتعلمات تعليماً 

عالياً في قطاع غزة.

في اجلزء التالي سيتم استعراض كيفية دمج النوع االجتماعي "اجلندر" في بنية 
احلزب في قطاع غزة، مبا أن بنيته تقتصر على قطاع غزة فقط.  يرى احلزب أنه 
يقوم  بدور "حزٍب تنموي"، ولذا يعمل على دمج النوع االجتماعي "اجلندر" في 

"السياق الرئيس" لبنية احلزب على كل املستويات كما سيـُبـَيـَُّن أدناه.

تتولى  دائرة  النسائي في حزب اخلالص واحدة من ثالث عشرة  العمل  دائرة  إن 
الثقافية والسياسية،  العامة، والشؤون  العالقات  النشاط واإلدارة من  نواحي  كَل 
إلى الشؤون النسائية.  وخالفاً للتنظيمات النسائية في احلركة الوطنية التي كانت 
سرية، ما اضطر أطرها النسائية أن تتشكل خارج إطار التنظيم السياسي، متكنت 
دائرة العمل النسائي في "حماس" من دمج النساء ال في قسم منفصل، ولكْن في 

أجهزتها السياسية بشكل كامل؛ سواء في القيادة أم على مستوى القاعدة.
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يـُنتخـَب من قبل أعضاء  الذي  الشعبية حلزب اخلالص  القاعدة  العام  املؤمتر  ميثل 
الذي  املركزي  الشورى  العاُم مجلَس  املؤمتُر  ينتخـُِب  املختلفة.   املناطق  احلزب في 
وليس  للحزب،  العامة  السياسة  الشورى  مجلس  ويقرُر  ونساء،  رجال  من  يتألف 
مجرَد جهة استشارية للمكتب السياسي الذي يـُنتخـَب كذلك، بل إن مجلَس الشورى 
يتوفُر  أنه ال  أنه فقط "للشورى".  غير  اسمه  يدل  قرار، وليس كما  جهة صاحبة 
فهٌم واضح للدور الذي ميكن جلهاز كهذا أن يلعبـَه في املستقبل في حالة قيام دولة 
املثال، يعزو روي إلى دور مجالَس كهذه إشكاالٍت ويرفُض  إسالمية.  على سبيل 
إنه  يقول  وهو  اإلسالمية.   غير  الدميقراطيات  في  املنتخبة  بالبرملانات  يوازيها  أن 
في املضمون اإلسالمي "املهم هو وظيفة "الشورى"" )روي، 1999: 45-44(.  
تشريعية  كأجهزة  تعمل  املجالس  هذه  كانت  إذا  ما  تقريُر  املهم  من  أخرى،  بكلمات 
وصاحبة قرار، أو أنها تقوم فقط بتقدمي املشورة، حيث أنه، في إطار بعض املدارس 
الفكرية اإلسالمية، وحده الله هو الذي يشرع.  وفي حالة "حماس"، فإن بنية احلزب 
شبيهة جداً بالبنية في التنظيمات الوطنية العلمانية، حيث هنالك مجلٌس عام ينتخب 
جلنة مركزية لصياغة ومتابعة السياسات التي يكون على اجلهاز التنفيذي تطبيقـُها.  
إن احملتوى متشابه، ولكن بعَض األسماء قد متت أسلمتها )مجلس الشورى(، في 

حني احتفظت أسماٌء أخرى )مثل املكتب السياسي( بأصلها "املاركسي".

 )15.3%( نساء  ثماني  منهم  عضواً،  وخمسني  اثنني  من  الشورى  مجلُس  يتشكُل 
من  خمٌس  يوجد  املنتخبات  بني  ومن  العام،  املؤمتر  في  والنساُء  الرجاُل  ينتخبهن 
وثالٌث  متزوجاٌت  منهن  وخمٌس  نفسها،  غزة  من  وثالٌث  غزة  قطاع  إلى  النازحات 
آنسات.  والنساء املنتخباُت عاليات التعلـّيم تخرجن من األردن ومصر وسوريا وغزة 
الطبية، والتربية، واللغة  الفيزياء، والكيمياء، والعلوم  في اختصاصاٍت مختلفة مثل 
اإلجنليزية.  لم يسبْق ألي منهن أن نـُِظمت في حزب سياسي.  لواحدٍة فقط من هؤالء 
يوحي  ما  السياسي،  واملكتب  الشورى  مجلس  في  احلزب  في  ذكور  أقرباء  النساء 

بأنهن في الغالب يؤسسن وضعـَهن على أساس مؤهالتهن كناشطات متعلمات.

أعضاء،  خمسة  من  إدارية  هيئة  منطقة  كل  في  مناطق،  على  احلزب  بناء  يتوزع 
بتنظيم  يقومان  وهما  للنساء-  واآلخر  للرجال  -أحدهما  رئيسان  هيئة  كل  وفي 
االتصاالت والفعاليات.  إن وجوَد النساء في هذه اللجان ليس لغرض االنفصال، 
ولكنهن باألحرى عضواٌت مندمجاٌت كلياً في أجهزة احلزب.  وفقاً ألميرة، رئيسة 
الدائرة النسائية، ال يتعلق املوضوُع بالفصل اجلنسي، وهو أمٌر ناقشه احلزُب مرات 
لذلك،  والعكس صحيح.   الذكور مسبقاً،  املرشحني  يعرفن  النساَء ال  بل ألن  عدة، 
للرجال.  وعندما  للنساء ويصوت األعضاء  املستوى يصوتن  فالعضواُت في هذا 
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األعضاَء  يختارون  وإناثاً(  )ذكوراً  جميعاً  فإنهم  العام،  املؤمتر  إلى  اجلميُع  يصل 
الذكوَر واإلناَث ملجلس الشورى، ثم للمكتب السياسي )أميرة هارون، مقابلة(.

الثالثة  األعضاء  مجموع  بني  من  متزوجتني  غيَر  امرأتني  السياسي  املكتب  يضم 
في  والنساء  الرجال  قبل  من  انتخابـُهن  جرى  وقد   ،)15.3%( بنسبة  أي  عشر، 
مجلس الشورى.  وهذه النسبة أعلى مما يوجد في كل األجهزة السياسية في منظمة 
التحرير الفلسطينية وفي السلطة الفلسطينية؛ سواء أكان متثيل النساء بالتعيني أم 
االنتخاب.  وعلى سبيل املثال، فإن املجلَس الوطني الفلسطيني الذي يتشكل بالتزكية 
وفقاً لنسب موزعة حزبياً تستحوذ "فتح" على أغلبيتها حسب معادلة توجُب أن 
تسيطر فيها "فتح" على أكثر من نصف املقاعد )%50 1+(، تشكل النساُء 7.5% 
الذي   1996 العام  الفلسطيني  التشريعي  املجلس  وفي    .)744 أصل  من   56)
هيئة  54؛   :2000 )جاد،   )88 أصل  من   5(  6% النساء  متثل  باالنتخاب،  يتشكل 
أعلى  وهي  التنفيذية،  اللجنة  تضم  وال    .)20  :1999 الدولية،  السويدية  العون 
مستوى في منظمة التحرير الفلسطينية، أي نساء.20  هذا وتعتبر املهمة األساسية 
العامة من خالل  احلياة  النساء في  دمُج  النسائية في حزب اخلالص هي  للدائرة 
اشتغالـِهن بأنشطة احلزب.  وكما ذكرت رئيسة الدائرة بالنسبة لذلك، فإن لديهم 
خطة سنوية لدمج النساء في املجتمع، سياسياً وثقافياً )أميرة هارون، مقابلة(.  إن 
الدائرة حريصة على زيادة العضوية احلزبية للنساء التي تشكل حوالي %27 من 

املؤمتر العام وفقاً ملا تقوله قيادات هذه الدائرة )مقابلة مع أميرة ويسرى(.

قام احلزُب واجلمعياُت الدائرة في فلكه، من أجل تسهيل عملية دمج النساء هذه، 
بإدارة شبكة ضخمة من رياض األطفال برسوم متدنية، أعفـِيت منها النساُء األكثُر 
فقراً وزوجاُت املعتقلني السياسيني.  وكانت إدارة رياض األطفال مهمة شائعة تولتها 
من قبُل املنظماُت النسائية الوطنية والعلمانية، ولكْن جرى التخلي عنها الحقاً.  لم 
يـُمأل الفراغ الذي خلفته هذه املنظماُت من قبل السلطة الفلسطينية عند إنشائها العام 
شبكة  بإدارتهم  اإلسالميون  ومتكن  اإلسالمية.   املنظمات  قبل  من  ولكْن   ،1993
رياض األطفال من حل مشكلة رئيسٍة لألمهات العامالت وللناشطات.  غير أنه من 
املهم أن نالحظ أن املرأتني اللتني متكنتا من الوصول إلى املستوى األعلى في احلزب 
لم تكونا متزوجتني.  إن العمَل في املكتب السياسي، وفقاً ليسرى وأميرة، مكثٌف 

ومتنوٌع ويتطلُب الكثيَر من الوقت، وكذلك سمات شخصية قوية.

تشكل  السياسية  لالجتماعات  تـُحَدُد  التي  األوقاِت  أن  النسويات  بني  الشائع  من 
لتالئم  عادة  تـُحَدُد  أنها  حيث  السياسية،  األحزاب  في  النساء  مشاركة  أمام  عائقاً 
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أوقات الرجال أكثر من النساء )ويلني، Waylen 1996(.  وعندما سئلن اإلسالميات 
عن أوقات اجتماعهن وما إذا كانت مالئمة للنساء، ذكـِر احلجاُب مرة أخرى كأمر 
يسهـُّل ذلك حتى في األوقات املتأخرة.  تــُخـََصُص أياٌم معينة لبحث اخلطط العامة 
في احلزب في هذه االجتماعات، يختارون بشكل جماعي أفضَل األوقاِت مناسبة 
ال  ذلك  فإن  أحياناً،  للتأخر  النساُء  اضطـُرت  لو  حتى  ولكْن  ونساًء.   رجااًل  لهم، 
يشكُل مشكلة لهن، حيث أنهن ملتزماٌت وال يعترضهن أياً كان ألذًى يقصده.  إن 
)أميرة  من املعروِف أنهن يعملن ملصلحة شعبهن، وهذا مينحهن احتراماً وتقديراً 

ويسرى، مقابلة(.

في هذه احلالِة يسهـّل احلجاُب احلركة للنساء امللتزمات سياسياً ويعطيهن الشرعية 
املطلوبة لتجاوز القيود االجتماعية التي قد تعيُق في العادة املتزوجاِت عن احلركة 
في ساعات متأخرة.  وإذا كانت الفضيلة هنا مرتبطة بالسلوك، فإن احلجاب هنا 
اإلسالميات  النساء  حصانة  على  مهمة  مؤشراٍت  تصبح  سلوكية  معاني  يعطي 

وعدم إمكان مضايقتهن.

وجتنيدهن  النساء  إلى  للوصول  مختلفة  ووسائَل  إستراتيجياٍت  الدائرة  توظف 
للعضوية،  املرشحات  مع  مباشر  بتماس  العضوات  وتعمل  احلزب.   عضوية  في 
ويبنني اخلاليا في مخيماِت النازحني لتكون نقاطاً للدخول إلى املخيمات.  ويسهـّـل 
اهتماماً  منهن  يلقون  الذين  السياسيني  املعتقلني  من  كبيرة  أعداد  وجوُد  مهمتهن 
خاصاً في نشاطاتهن التي يشركون بها عائالتـِهم.  وتنظم الدائرة سنوياً مهرجاناً 
من أجل املعتقلني السياسيني )وهو نشاط كانت تقوم به كل األطر النسوية الوطنية 
والسلطة  اإلسرائيليني  ضد  مظاهرات  شكل  في  اآلن(  إهماله  مت  الذي  والعلمانية 
الفلسطينية.  وتقاُم املظاهراُت ضد السلطة بسبب افتقارها للدميقراطية ولالحتجاج 
على املضايقاِت املستمرِة التي تقع على مكاتب احلزب وجريدته، إضافة إلى اعتقال 

قادته21 )أميرة ويسرى ، مقابلة(.

برنامَج عمل وطني ومحدد  السنوية  للنساء في اخلطة  املوجهة  النشاطاُت  تشمُل 
حسب اجلنس في آن معاً.  وتـستهدف الدائرة النساَء ذوات التعليم العالي من أجل 
جتنيدهن من خالل أنواع مختلفة من البرامج.  تـُوَجُه النشاطات الثقافية والتربوية 
نحو النساء ذوات التعليم األعلى، في حني أن التعليَم املهنَي والدعَم املادَي يستهدفان 
السياسي شبيهًة  التثقيِف  الدائرة دوراٍت في  النساَء األفقَر واألقَل تعلماً.  وتنظُم 
جداً بنوع البرامج التي كانت تعرفها تقليدياً املنظماُت النسائية العلمانية اليسارية 
التواصَل  يستهدف  النسوي  امللتقى  يـُدعى  برنامٌج  مثاًل  هنالك  )املاركسية(.  
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والتفعيَل، وهو موجه نحو احملاميات والكاتبات والصحافيات واخلبيرات بوسائل 
اإلعالم والطبيبات واحملاسبات.  باإلضافة إلى ذلك هناك مقَرٌر سنوي دائم للنساء 
من أجل إعداد الكادر )وهذا أيضاً مصطلح احتفظ بأصله "املاركسي"(، ويستمر 
هذا املقَرُر أحياناً عاماً كاماًل.22  هذه األنواُع من البرامج فيها إبداٌع مقارنة باملنظماِت 
النسائية الوطنية والعلمانية التي أخفقت في استهداِف هذه الفئة من النساء املهنيات 

مبثل هذا األسلوب املنهجي واملستدمي.

في حني أن األيديولوجيا اإلسالمية وما يتعلق بها من نشاطاٍت قد فتحت األبواَب 
األقل  للنساء  الدّوار  النوع  من  الغالب  في  هي  األبواَب  هذه  أن  يبدو  فإنه  للنساء، 
تعلماً، اللواتي كثيراً ما كن غير قادراٍت على متابعة حياة مهنية أو زاخرة بالنشاط 
النساء  أو عائالتهن مالياً.  والكثيرات من هؤالء  إعالِة أنفسهن  أو على  السياسي، 
زوجات معتقلني سياسيني )إن غالبية كبيرة من املعتقلني السياسيني الفلسطينيني 
لهؤالء  الدائرة  تفعله  عما  القيادياُت  سئـِلـَْت  وعندما  اإلسالمية(.   احلركة  من  هم 
النساِء، أفادت إحداهن أنهن يعملن جهَدهَن الجتذاب أولئك النساء إلى نشاطاتهن، 
فينظمن لهن ورش عمل لتدريبهن على مختلف احلرِف إلعالة أنفسهن.  لكّن النساَء 
ال  كي  املعتقلني  أزواجهن  من  ضغطاً  يلقني  إنهن  احلاالت.   من  كثير  في  ينسحنب 
لفتراٍت  محكومني  األزواُج  كان  إذا  وبخاصة  بيوتـَهن،  يتركن  أو  املناهَج  يتابعن 
طويلة.  وال تسعى القائدات إلى فعَل أي شيٍء للمساعدة ألن هذا موضوٌع عائلي 

حساس )يسرى، مقابلة(.

وعندما سئلن ما إذا كن يستعملن نفوَذهن داخل احلزب للضغط على أزواجهن لتغيير 
قرارهم حول مشاركة نسائهم كان اجلواب سلبياً.  وميكن أن يـُعزى رُد الفعل إلى 
القيم املتناقضة التي يدعو إليها احلزب كحزب إسالمي: املشاركة في احلياة العامة 

ال ينبغي أن تكون على حساب األمومة وإطاعة الزوج وَوحدة العائلة.

أما بالنسبة للقضايا النسائية احملددة، فإن الدائرة تخصُص مؤمتراً سنوياً ملدة يوم 
واحد يشترك فيه الرجاُل والنساُء بأوراق يقدمونها حول قضايا النوع االجتماعي 
"اجلندر".  تتناول هذه األوراُق إمـّا "مواضيَع ساخنة" تدفع بها إلى املجال العام 
مجموعاٌت نسائية أخرى وطنية علمانية أو تعالُج مشكالٍت معينٍة تواجهـُها النساُء 

في مجاالِت نشاِطهن املختلفة مثل العمل واحلياة السياسية والثقافة.

مواضيَع  على  وتركز  الدائرة  في  الذكور  األعضاء  إلى  العمل  ورش  بعُض  تتوجُه 
الشريعة.  ووفقاً ألميرة  أحكام  بها من خالل  يتعلق  االجتماعية وما  التنشئة  مثل 
الرجال كما في مناقشة قانون األحوال  تسبب بعُض املواضيع مقاومة عنيفة من 
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الشخصية في الشريعة، في حني حتدث مواضيُع أخرى مثل االختالط بني الذكور 
في  اجلنسني  بني  الفصُل  يستفزهم  الذكور  األعضاء  بعَض  أن  إذ  جداًل.   واإلناث 
من  الرجال  أحُد  ذلك  عن  عبر  وكما  مقابلة(.   هارون،  )أميرة  احلزبية  النشاطات 
أعضاء احلزب، إن حزباً حريصاً على تنمية أوضاع النساِء يجُب أن يلغي الفصل 

بني اجلنسني في صفوِفه )زيـاد، مقابلة(.

سوف يتناول البحث الحقاً موقَف احلزب والنساِء اإلسالمياِت من الشريعة، لكّن 
الدعوة إلصالح الشريعة هي - الكامنة خلف  الدوافَع  أن  املهم أن نالحظ هنا  من 

من حيُث اجلوهُر- لتغيير عالقاِت القوة الداخلية بني الذكور واإلناث ضمن البنيِة 
العائلية.  إّن األعضاَء الذكوَر يتقبلون التغييَر ويساندون "االختالط"، وهذا يحّسن 
في  يستمرون  ذاتـِه  الوقِت  وفي  "للمعاصرة"،  بالنسبة  ونسائه  احلزب  صورة 
االعتراض على تغييراٍت داخَل العائلة هي "أقُل ظهوراً للعيان" وأكثُر عمقاً.  ولكن 
دعَم االختالط ليس أمراً يشترُك فيه كُل اإلسالميني الذين يشجع الكثيرون منهم 
الفصَل بني الطالب والطالبات في اجلامعة، ما يوحي بأن احلجاَب ال يكفي لتجاوز 

احلواجز بني اجلنسني.

إن املؤمتراِت السنوية عن املرأة هي وسيلة مهمة لطرح أيديولوجية اإلسالميني حول 
النوع االجتماعي "اجلندر".  وجتدُر اإلشارة هنا إلى أن املستويات العليا من قيادة 
"حماس" حريصة على حضور مؤمترات املرأة هذه إلظهار دعمهم كرجال ملا تعمله 
النساء.  وقد حرص الشيخ أحمد ياسني مثاًل على احلضور وإلقاء كلمة منذ املؤمتر 
األول للمرأة العام 1998.  وفي املؤمتر الثاني العام 1999 حضر محمود الزهار، 
في  وهذا،  للمؤمتر  بحثية  ورقة  وقدم  "حماس"،  في  البارزين  القياديني  من  وهو 

حدود ما أعلم، سابقة في تاريخ احلركة النسائية الفلسطينية حتى هذا التاريخ.23

حضر الشيخ أحمد ياسني املؤمتَر اخلامس، كما حضره د. عبد العزيز الرنتيسي.  
وفيه أعلـَِن عن تأسيس "احلركة النسائية اإلسالمية في فلسطني" بحضور أكثر 
من 1500 من الرجال والنساء.  وكان القصُد من هذه "احلركة" أن يتم ربط كل 
لطرح  اجلهود  ويوجهون  ينسقون  وبهذا  سوياً،  اإلسالمية  النسائية  املؤسسات 
الرؤيا اإلسالمية عن النساء.  شمل هذا الربط ثمانية أجهزة نسائية: احتاِد النساء 
املسلمات، دائرِة العمل النسائي في حزب اخلالص، دائرِة العمل النسائي في املجمع 
اإلسالمي، الكتلِة اإلسالمية )الطالبات(، مجلس الطالبات في اجلامعة اإلسالمية، 
جمعيِة األمهات الفلسطينيات، جمعيِة العناية العائلية، الِوحدِة النسائية في املؤسسة 

العربية للدراسات والبحوث، جمعيِة أمهات الشهداء.
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جتدر اإلشارة هنا إلى إمكانية تفسير حضور القيادة العليا في املؤمترات النسائية 
العام ودعم نشاطـهن، لكن ميكن  باعتباره منحى يعمل على تشجيع دور النساء 
إلى  واالنكفاِء  املواقِف  وتصليِب  لالنغالق  كاحتمال  احلضور  هذا  تفسيُر  كذلك 
اخلامس،  املؤمتُر  استـُخِدم  فقد  سلباً.   النساء  على  تؤثر  قد  لإلسالم  تفسيراٍت 
"قانون  لتعديل  املقترحة  املسودة  على  ضخم  هجوم  إلطالق  املثال،  سبيل  على 
بالنسبة  املطبقة  بالعقوبات  يتعلق  فيما  املساواة  مبدأ  بتحقيق  املطالبة  العقوبات" 
القدمي  القانوُن  كان  العائلة.   في  النساء  ضد  العنِف  الستخدام  وبالنسبة  للزنا، 
مييز ضد النساء بفرض عقوباٍت أكثر قسوة على الزانيات مقارنة بالرجال، وكان 
القيادة  كبير من هجوم  وانصّب جزٌء  املنزلي.   بالعنف  يتعلق  فيما  أكثر تسامحاً 
توسع  يعني  هذا  الشريعة.   إلى  تستند  ال  ألنها  املقترحة؛  املسودة  على  العليا 
األحوال  قانون  ليس في  الشريعة،  بتطبيق  املتعلق  اإلسالمية في مطلبها  احلركة 
الشخصية فحسب، ولكن أيضاً على قانون العقوبات.  نتيجة لهذا الهجوم، أوقف 
املجلُس التشريعي )البرملان الفلسطيني( مناقشة القانون )2003/7/16، املركز 

.)www.Palestine-info.net ،الفلسطيني لإلعالم

مارست القيادة الفلسطينية في هذا املؤمتر سلطتـَها، مبساعدة النساء اإلسالميات، 
الرسمَي  املوقَف  فإن  وهكذا،  املقترح.   للقانون  وناقداً  مفتوحاً  طرحاً  لتعرقَل 
مقدسة  مصادر  من  ومشتقة  ثابتة  الشريعة  بأن  الشائعة  النظرة  تبع  للحزب 
)زبيدة، 2003: 1(.  كنت في الفصل الثاني قد طرحُت بشيء من التفصيل النزاَع 
املقترح  اإلصالح  حول  النسائية  واملنظمات  والعلمانيني  اإلسالميني  بني  ثار  الذي 
لقانون األحوال الشخصية.  وقد أظهرُت أن اإلسالميني أطلقوا العام 1998 حملة 
واسعة مماثلة لوقف أي بحث حول التغييرات املقترحة في القانون.  ولم يكن لدى 
العقوبات،  لقانون  بالنسبة  أما  الوقت حركة نسائية منظمة.   ذلك  في  اإلسالميني 
فإن النزاَع لن يستقَر بالسهولة نفسها، حيث أن احلركة النسائية اإلسالمية حسنة 
لتقدمي  أدناه  الحٌق  قسٌم  يـُفَرُد  وسوف  احلزب.   بنية  في  جيداً  ومندمجة  التنظيم 
بحث تفصيلي في السياسات املتعلقة بالشريعة.  غير أن من املهم املالحظة هنا أن 
النساء اإلسالميات في سياق نشاطهن  الظاهَر للشريعة ستنسفه  هذا "التثبيت" 

احلزبي اليومي وفي تفاعلهن اليومي مع املجموعاِت النسائية األخرى.

اخلالص  حزب  داخل  النساء  متثيل  تأمنُي  مت  كيف  أعاله  التحليل  في  أظهرُت  لقد 
اإلسالمي.  وقد كانت الدائرة النسائية وسيطاً محفزاً إلشراك املزيد من الناشطات 
هذا  لتحقيق  الضروري،  من  كان  مناصريه.   قواعِد  توسيع  أجل  من  احلزب  في 
إنشاُء شبكة من  االعتبار.  وكان  النساء بعني  احتياجاُت هؤالء  تـُؤخذ  أن  الهدف، 
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رياض األطفال مهماً لتسهيل هذه الغاية، إضافة إلى برامَج مختلفة تستهدف تشكيَل 
النسائية  الدائرة  حققت  وقد  النساء.   من  مختلفة  لفئاٍت  املهارات  وتوفيَر  الكادر 
جناحاً ملحوظاً في تعبئة عدد كبير من النساء للدفاع عن احلزب في وجه مضايقات 
الشريعة،  على  احملافظة  في  احلزبي  اخلط  عن  الدفاع  وفي  الفلسطينية،  السلطة 
الداعيات  والعلمانيات  النسويات  من  األخرى  املجموعات  مصداقية  إضعاف  وفي 
إلى ضرورة إدخال إصالحات قانونية.  وقد استعارت نساُء احلزب في نشاطهن 
قسطاً كبيراً من صيغ النشاط لدى املنظمات النسائية العلمانية، فاستخدمن أنواعاً 

مشابهة من املشاريع والبرامج واألشكال التنظيمية.

خريجاٍت  اإلسالمية،  احلركة  في  احلزُب  أدخلها  التي  اجلديدة،  العضوية  ضمت 
جامعياٍت ونساًء مهنياٍت ونساًء أصبحن الحقاً جزءاً من احلركة الفكرية.  دخول 
هذه الشرائح اجلديدة ساهم في نقل "حماس" من منظمة سرية متشددة يسيطر 
حركة  تأسيس  على  العمل  إن  شعبية.   أكثر  سياسية  حركة  إلى  الذكور  عليها 
إسالمية للنساء بدعم مباشر من القيادة العليا في احلزب يعتبر مؤشراً مهماً في 
يشكلن  األولى،  للمرة  النساء،  أصبحت  إذ  الفلسطينية.   النسائية  احلركة  تاريخ 
اهتماماً إستراتيجياً للحركة الوطنية الفلسطينية هذه املرة حتت راية اإلسالم.  غير 
أن اإلعالَن عن هذه احلركة جاء في وقت كان يتم فيه "تثبيت" أحكام الشريعة التي 

حتكم النساء، وهو ما أضعف بشكل كبير مطالبة النساء باملساواة أمام القانون.

أيديولوجية النوع االجتماعي "اجلندر" لدى "حماس"

على  "حماس"  لدى  "اجلندر"  االجتماعي  النوع  أيديولوجية  تستند  حني  في 
اصطالحاٍت دينية، فإن من املمكن إظهاُر أنها متناقضة وفي تغير مستمر.  ويرجع 
فعل  رد  إلى  طرحت،  كما  وكذلك  "عادية"،  اجتماعية-اقتصادية  عوامل  إلى  هذا 
إلى  النسويات، إضافة  الوطنيات والعلمانيات من  الذي ميثله خطاب  التحدي  على 
نشاط النساء اإلسالميات في داخل احلركة اإلسالمية نفسها.  حاولُت أن أناقش 
في الفصل الثاني أن اخلطاب ذا النزعة العاملية الذي تستخدمه النساء في املنظمات 
غير احلكومية اغترابي، ال ألنه "غربي"، ولكن ألنه لم يـُؤَسْس على معرفة شاملة 
لوضع النساء اللواتي تدعي هذه املنظمات أنها متثل مصاحلهن، كما أنه لم يوطن 
ضمن شرائح اجتماعية محددة.  كذلك، فإن هذا اخلطاَب قد أعيد إخراجـُه ونشُره 
في غياب بنيٍة ذات نفوذ لدعمه، إما من خالل احلركة النسائية وإما من خالل احلركة 

الوطنية العلمانية في أعقاب اتفاقية أوسلو.
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ُوجـِهْت انتقاداٌت واسعة للباحثني الذكور الذين قاموا بدراسة احلركات اإلسالمية 
االجتماعي  النوع  أيديولوجية  بدراسة  االهتمام  عنهم  وغاب  األوسط،  الشرق  في 
بارون  العالقات بني اجلنسني في هذه احلركات.  وتقول  على  "اجلندر" ووقعها 
اإلسالمي  لالجتاه  أو  األصولية  للحركات  الذكور  الباحثني  "معظم  إن   )Baron)
يرون "الناشط" ذكراً، والرسالة املركزية سياسية أو اقتصادية" )بارون، 1996: 
120(.  باإلمكان تطبيق املالحظة نفسها على العديد من الكتب التي ألفت عن احلركة 
اإلسالمية في فلسطني؛ سواء أكانت عربية أم أوروبية أم إسرائيلية، إذ من املدهش 
مالحظة كيف أن أيديولوجية النوع االجتماعي "اجلندر" لدى اإلسالميني، مت في 
الغالب جتاهلـُها كما في الكتب املذكورة )حروب، 1996، 2000؛ احلمد والبرغوثي، 
1997؛ أبو العمرين، 2000؛ الطاهري، 1995؛ أبو عمرو، 1994؛ لتفاك، 1996؛ 
مضمون  تفحَص  إن    .)2003 منسون،  1998؛  هالل،  1989؛  ويعاري،  شيف 
إلى حد ما،  النوع االجتماعي "اجلندر" ووقعها لدى "حماس" كان،  أيديولوجية 
جاد،  1989؛  تراكي،  1997؛   ،1991 )حمامي،  النساء  من  الكاتبات  بعض  مهمة 
2000؛ بافلوفسكي، 1998؛ ملتون – إدواردز، 1996(.  وحتى في كتابات النساء، 
على  األساس  بالدرجة  التركيُز  وكان  فاعالت،  كناشطات  اإلسالميات  جتاهُل  مت 
اإلسالمية،  احلركة  في  "اجلندر"  االجتماعي  النوع  أليديولوجية  البادي  الوقع 
وبخاصة فيما يتعلق باحلجاب.  احتوى، مثاًل، مؤلٌف نـُشر حديثاً تفصياًل للعناصر 
املختلفة املكونة للحركات النسائية الفلسطينية، ولكنه جتاهل كلياً النساَء اإلسالمياِت 
)سيدا،  الفلسطينية  النسائية  احلركات  من  جزءاً  اعتبارهن  يتم  ولم  ومنظماتـِهن، 
واألصولية  الدينية  احلركات  دراسة  في  شائٌع  اجتاه  هذا  إن    .)50-48  :1999
في العالم )هولي (Hawley)، 1994: 25(.  يقول هولي إن "ندرة االهتمام مبسألة 
أيديولوجية النوع االجتماعي "اجلندرً" في األدبيات حديثة الظهور عن احلركات 
األصولية ومقارنتها، ليعتبر أمراً مثيراً للدهشة" )املصدر نفسه: 25(.  وفي حتذير 
من الوقوع في مثل هذا اإلهمال، تقول كيدي إن "مثَل هذه الدراسات ما زالت تعتبُر 
االهتمام بقضايا النوع االجتماعي "اجلندر" أمراً منفصاًل من قبل معظم الباحثني 
الذكور، ال أمراً يؤثُر على السياسة واملجتمع بكثير من العمق، بحيث ال يعود ممكناً 

معاجلتـُها بشكل مناسب دون اإلحاطة بها" )كيدي، 1999: 17(.

ذا  حيادياً  أمراً  "النموذج"  واملرأة  "اجلندر"  االجتماعي  النوع  حول  النزاع  ليس 
 ،)Papanek) بابانيك  فسرت  وكما  "حماس".   أيديولوجية  في  بحتة  دينية  صفة 
تترافُق املرأة املثالية مع املجتمع املثالي بشكل وثيق على الرغم من أن املكانة احملددة 
للنساء تعتمد كثيراً على الرؤيا احملددة للمجتمع املثالي )بابانيك، 1994؛ كنديوتي، 



نســاء عـلــى تقـاطــع طــريـق142

1991، 1991 أ؛ مقدم، 1994(.  إذا كان املجتمع املثالي دولة إسالمية مستقلة، فإن 
تكميلي  املرأة  ودور  وامللتزمة،  الورعة  املتواضعة،  الطيبة،  املسلمة  هي  املثالية  املرأة 
لرجلها، ال أن تعمل بتساٍو تاٍم معه.  على ضوء هذا، من املهم أن نتتبع نظرة "حماس" 
إلى النوع االجتماعي "اجلندر"، وكيفية إعادة بنائه، والطرق التي يختلف فيها هذا 
عن احلركة الوطنية "العلمانية".  غير أن من املهم كذلك إدراَك أن بعض التوجهات 

التي نراها في "حماس" كحركة إسالمية ليست فريدة بأي وجه من الوجوه.

جرت محاولة لتفسير سبب استحواذ موضوع املرأة والنوع االجتماعي "اجلندر" 
على احلركات الدينية واألصولية، وكانت هذه احملاولة من خالل مجلد يعتبر مؤلفاً 
كالسيكياً حول األصولية والنوع االجتماعي "اجلندر".  وكانت املقولة األساسية 
إن "بناَء النوع االجتماعي "اجلندر" جزء مهم من مضمون األصولية التي يلقي 
منظورها للنوع االجتماعي "اجلندر" ضوءاً دااًل بشكل واضح على طبيعة احلركة 
هاجس  تفسر  ميزات  ثالَث  املؤلف  يقدم    .)27  :1994 )هولي،  ككل"  األصولية 
النوع االجتماعي "اجلندر": صفة اآلخر، احلنني للماضي،  األصوليني مبوضوع 
الذكورية الدينية.  وفيما يتعلق بامليزة األولى تقول براون إنه "في اجلماعات التي 
"اآلخر"  مع  مواجهتهم  عبر  كبير  بشكل  هويتهم  بناء  يتم  الرجال  عليها  يسيطر 
اخلارجي، ومن ثم يعطى وزن كبير لضرورة السيطرة على "اآلخرين" في اآلخر، 
الذين هم في وسط اجلماعة نفسها" )براون (Brown)، 1994: 27(.  النظرة إلى 
النساء في احلركات الدينية واألصولية في معظم أنحاء العالم، وفقاً ملا تقوله براون، 
االجتماعية- املضامني  في  "اآلخر"  أنه  على  املصنـََف  الدوَر  يلعنب  "إنهن  هي: 
الثقافية التي يعّرفها الرجال، وبهذا يجنحن إلى أن يحملن إسقاطات كل ما هو غيُر 
التلوث،  العاطفة،  اإلنساني، مثل اجلنسانية،  الوجود  في  أو يشكل خطراً  مرغوب 

اخلطيئة، الفناء" )املصدر نفسه: 188(.

عاملاً  يندُب  دينياً  نصاً  هولي  جون  يقتبُس  الهندوسية،  األصوليِة  عن  كتابته  في 
بدوره  يؤدي  ما  والعائلة،  النساء  إفساد  إلى  تؤدي  التي  الفوضى  من  حالة  في 
إلى اضطراب اجتماعي عام )هولي، 1994: 27(.  وهكذا، فإن سلوَك النساء في 
الهندوسية ال يـُعتبُر فقط من أعراض االختالل الكوني، ولكن أيضاً سبباً له.  كذلك 
من  "اجلندر"  االجتماعي  النوع  موضوع  إلى  األصولية  الدينية  احلركات  تنظر 
إطار املواجهة مع "اآلخر"، مثل الغرب املسيحي االمبريالي.  إن النقَد الذي وجهه 
التبشيريون املسيحيون حول معاملة النساء في املجتمعات الهندوسية واملسلمة قد 
مهـّد الطريَق لرفض أصولي قاٍس لالنحطاط الذي صاحـََب قبول "االنحالل" في 
لهذا  العالم.  وفقاً  املبشرين على  أطلقت هؤالء  التي  املجتمعات  النساء في  أدوار 
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املجرى من التفكير، فإن الطالَق، والبغاَء، واللواط العلني، واالستعراضية الفاضحة 
في لبس النساء، واإلباحية، تكشُف بوضوح االنحطاط األخالقَي للحداثة الغربية.  
كثيرون من املسلمني يعتقدون أن هدَف هذه "االمبريالية الصليبية" التي تواطأت 
أثر نتائج هذه احلملة على اإلسالم.  ويسير تسلسُل  مع الصهيونية هو مراقبة 
التفاعل وفقاً ملا تسميه إيفون حداد "نظرية الدومينو �التتابع� اإلسالمية".  أول 
مصائب  خالل  -من  هذا  ويؤدي  العموم"،  على  النساء  "إشاعة  تقبُُّل  يتم  األمر 
مثل التواعد بني اجلنسيني وعمليات الزواج اللوطية- إلى "سيادة شعور عميق 
النهاية  وفي  األمان"،  بانعدام  منغص  وشعور  اجلرمية  وانتشار  الرضا  بعدم 
إلى "انفالت خارج عن السيطرة وحاالت متكاثرة من االغتصاب وخطر الكساد 
االقتصادي واإلفالس" )حداد، 1985: 287، 302-303(.  والدفاع ضد هذا 
كله هو بجعل املرأة "ملكة متوجة في مملكتها وفي بيتها"، حيث تكون مسؤولة 
الدور  بالشرود عن هذا  لها  يـُسمح  وأن ال  أبنائها،  إلى  اإلسالمية  القيم  نقل  عن 

)املصدر نفسه: 287(.

يكاد يكون التعلُق باحلنني واسترجاع املاضي املثالي عنصراً ثابتاً في فكر احلركات 
األصولية، وهو ماض متخيل لم يكن له وجود أو أنه في كل األحوال لم يكن متاماً ما 
يـُزعُم اآلن أنه كان عليه )روي، 1999؛ زبيدة، 1997، 2000، 2002(.  إن الرؤى 
حول ماٍض كهذا تضع عادة تأكيداً قومياً على الدور الذي لعبته النساء في إكساب 
ذلك الزمن عنصَر الكمال.  والسبب هو أن التبايَن بني اجلنسني هو في كل مجتمع 
مصدر للتوتر االجتماعي والنفسي.  وال بد لهذا التوتر أن يـُمحى في أي رواية عن 
الزمن الذهبي، إذا كان للماضي أن يبدو مثالياً، حيث أّن الرجاَل هم الذين ميلكون 
تصوير  في  هو  يقدمونه  الذي  احللَّ  فإن  املوقر،  املاضي  هذا  بناَء  أساسي  بشكل 
يخضعن  إنهن  بالذات:  ومضحيات  موقرات  أنهن  على  فيه  عشن  اللواتي  النساء 
طوعاً أمام الرجال خللق حالة من االنسجام املجتمعي.  إنهن ال يكتفني بإقرار حدود 
موقعهن في النسيج االجتماعي، ولكنهن ميجدن هذه احلدود.  لذلك فإن احلركاِت 
األصولية حتتفظ مبكان خاص للنساء اللواتي يقمن بتقبل فضائل هذا املوقف في 
الزمن الراهن، ويصورنه كبديل صحي للمطالبات التي ال طائَل منها عندما يحاول 
إلى  إال  األمر  نهاية  في  تؤدي  ال  والتي  عصرياٍت"،  "نساًء  يصبحن  أن  البعض 
احلِط منهن )هولي، 1994: 30؛ وايت، 2002(.  وهكذا، فإن استدعاء قيم العائلة 
تدور  التي  القيم  ومجموعة  "أمتنا"،  عليها  بـُنَيت  التي  األخالقية  والقيم  التقليدية 
حول عفاف املرأة وأمومتها تصبح كلها حاسمة األهمية.  واألمُر نفسه يـَصُدُق على 
الرجال، فإن األفكاَر عن "اآلخر" واحلنني، وكالهما من املعالم البارزة في الوعي 
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األصولي، "تعزز الواحدة منهما األخرى، وتلتقيان في أيديولوجيٍة محافظٍة حول 
النوع االجتماعي "اجلندر" تعيد بناَء ماض مثالي وحتاول إعادة صياغة احلاضر 

على منواله" )هولي، 1994: 32(.

يقاُل إنه من أجل متكني الذكورية الدينية من النجاح كثيراً ما يجد أنصاُرها ضرورة 
نساًء  هؤالء  تكون  ما  وكثيراً  احلماية.   يحتجن  من  صورة  في  النساء  استدعاء 
مع  املكثف  االختالط  من  وقاية  لهن  تـُوفَر  أن  يحتجن  وزوجاٍت  أمهاٍت  حقيقيات: 
اللواتي ال حول  النساء  الفاسد )املصدر نفسه: 33(.  مثل هؤالء  العالم اخلارجي 
لهن وال قوة، ميكن أيضاً أن يكّن في صورة رموز مثل األرض، والثقافة والتاريخ 
امللوث جراء هجمات احلداثة، كل هذه رموز يكثُر استخدامها من قبل األصوليني.  
وكما يقرر هولي "هذان النوعان من النساء، الرمزُي واحلقيقي، يعزز الواحد منهما 
اآلخر.  إن باإلمكان احملافظة على رموز األنوثة املهددة إذا متت تغذيتها في بيئة ال 
أيضاً  والعكس  للدفاع عنهن،  الرجال  على  االعتماد  فيها من  احلقيقيات  للنساء  بد 
صحيح" )املصدر نفسه: 33(.  لذلك، فإن التشدَد الذي مييز اجلماعاِت األصولية 
إنه قوة ناشطة  النهاية مجرد جتاوز لغوي في موقف يعارض احلداثة،  ليس في 
تساعد على جعل األدوار اجلنسية "التقليدية" طبيعة ثانية في احلركات األصولية 
)املصدر نفسه: 34(.  ال يـُستعمُل اصطالُح "التقليدية" في هذا املجال ليعني أن 
الرغم  املاضي )على  األصوليني يحتفظون مبمارساٍت بقيت كما كانت شائعة في 
من أن هذا يكون صحيحاً في بعض األحيان(، ولكْن مبعنى أنهم يساهمون بحيوية 
(Eric Hobsbawm( في مقدمته  في بناء هذا املاضي نفسه.  يرى إريك هوبسباوم 
عادة  "التقاليد"  مفهوم  أن   )The Invention of Tradition) التقاليد  اختراع  لكتاب 
عمليات  خالل  من  تبنى  أنها  وليس  ثابتة،  سلوك  أمناط  إلى  لإلشارة  يستخدم  ما 

مستمرة على ما قد يطلق عليه "عادات" )هوبسباوم، 1983: 3-2(.

في إطار الشرق األوسط، تصور ليلى أحمد )1992: 236-237( االنشغاَل اإلسالمي 
باملرأة على أنه صراع حول الثقافة، وتصور اخلطاَب اإلسالمَي عن النساء على أنه 
على  االستعمار  بعد  وما  االستعمار  هجوُم  هو  مقاومتـُه  جتري  ما  مقاومة:  خطاب 
الديانة والثقافة اإلسالميتني.  وهو هجوٌم شكلت فيه احلملة الصليبية على ممارساٍت 
"متخلفة" مثل احلجاب عنصراً مهماً، وبخاصة في القسم األخير من القرن التاسَع 
عشر.  بتعبير آخر، إذا كان املستعمرون قد استخدموا عادة التحجب ووضَع النساء 
في املجتمعات املسلمة دلياًل على املركز األدنى لإلسالم، ومبرراً حملاولتهم إخضاَع 
أهمية  ويؤكدون  األطروحة،  هذه  شروط  يعكسون  اآلن  اإلسالميني  فإن  املسلمني، 

التحجِب، والعودِة إلى املمارسات األصلية كصيغة من صيغ املقاومة.
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االنشغاَل  أن  ترى  إذ  نفسه،  املنطَق  مستخدمة  ذلك،  من  أكثر  إلى  تراكي  متضي 
املقاومة وحسب، ولكنه يبتغي  النساء وسلوكهن ليس نوعاً من  اإلسالمَي بلباس 
للغرب، وعلى  األخالقي  اإلفالس  كدليل على  املرأة  لباس  برؤية  تاريخياً:  يثأر  أن 
تفوق املسلمني.  كان ثمُن هذا التفوق بالنسبة لإلسالميني االنحالَل األخالقَي في 
املجتمع الغربي.  وما الذي ميكن أن يرمَز إلى هذا االنحالل األخالقي بشكل صارخ 
أكثُر من املرأة األميركية أو األوروبية املنحلة التي ال احتراَم لديها للزواج أو للعائلة، 
والتي تعرُض جسدها ليراه الناُس كافة، ومتنحه دون أي مقاومة.  إن اإلسالميني 
يلمسون وتراً حساساً في املجتمع العربي احملافظ بتركيزهم على القضايا املهمة 
العائلة، والفضيلة والتواضع عند  املسلم )مركزية  للعربي  القيمي  للنظام  بالنسبة 
يتبنى -إلى حد كبير- تشخيَص اإلسالميني ألسباب  املجتمَع  أن هذا  إذ  النساء(، 
العلل في املجتمع الغربي.  إنهم كذلك يستعيدون للعرب قسطاً من الكبرياء واحترام 
الذات، ويطمئنون املسلمني بالنسبة لتفوقهم على املستوى األخالقي على الرغم من 

خضوعهم االقتصادي والسياسي )تراكي، 2003: 231(.

الحظت كنديوتي )1991: 7( في االجتاِه نفسه االتفاَق بني الباحثني حول حقيقِة 
أن العداَء التاريخي بني اإلسالم والعالم املسيحي قد خلق حيزاً من املقاومة الثقافية 
يحيط بالنساء والعائلة، إذ غدوا ميثلون املستودَع احلاضَن الذي ال يـذلـُّل للهوية 
اإلسالمية )املصدر نفسه: 8(.  لقد بيـَنـَْت كنديوتي أنه باإلمكان استصراُخ األصالة 
اإلسالمية لتعبر عن منظومٍة واسعٍة من االستياء، تتراوح من السيطرة اإلمبريالية 
إلى العداء الطبقي.  وينتـِج هذا إمكانية التعبير عن هذا العداء باصطالحاٍت أخالقيٍة 
اخلطاب  حالة  في  كما  محركاً  قوياً  نفوذاً  النساء  عفة  صورة  فيها  تـلعب  وثقافية 
الشعبي لنظام اخلميني في إيران، الذي أظهر نساَء النخبة املتغربنة على أنهن أخطُر 

من يحمل العفَن األخالقي.

النقاش  هذا  في  االجتماعية-االقتصادية  العوامل  إدخال  خالل  من  مقدم  تالحظ 
أن ازدياَد تعلم اإلناث والتحاقهن بالعمل قد أضعف النظاَم األبوي لعالقات النوع 
البرجوازية  من  الرجال  لدى  بذلك  مولداً  بطيء،  بشكل  "اجلندر"  االجتماعي 
الصغيرة قلقاً وشعوراً بعدم استقرار مكانتهم )مقدم، 1993: 137(.  وفي اإلطار 
الفترة بعد  التحديث في األردن، إن ما مييز  أثر  نفسه، تقول تراكي، عند فحصها 
منتصف هذا القرن العشرين هو حتطيم احلواجز التي كانت قد أبقت النساَء غائباٍت 
عن النظر، وبالتالي بعيدات عن أذهان الرجال )تراكي، 2003: 214(.  وفي حني 
مكانهن  شغلن  قد  فإنهن  األسواق،  وفي  احلقول  في  مرئياٍت  دائماً  كن  النساَء  أن 
حتت مظلة تقسيم جنسي للعمالة ملتزم بالنظام األبوي.  إن دخوَل النساء عموماً 
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وبخاصة  التقليدي،  النظاَم  يتحدى  أخذ  العام،  واملجال  والتعليم  العمل  سوق  إلى 
إلى جنب� وكذلك  عندما ُوِضع رجال ونساٌء ممن ال قرابة بينهم في العمل �جنباً 

في أوضاع اجتماعية في منأى عن مراقبة العائلة.

سعي  تقبل  على  الرجاَل  أرغمت  املتزايدة  االقتصادية  احلاجة  أن  تراكي  توضُح 
أن  عنى  الدولة،  برعاية  للنساء  اإللزامَي  التعليَم  وأن  املنزل،  خارج  للعمل  النساء 
مقاومة تعليم اإلناث لم تعْد خياراً قاباًل للحياة.  لذلك، فإن ما يعوُض عن اخليارات 
احملدودة في هذه الساحات هو أن النساَء، بخروجهن إلى عالم االختالط اجلنسي، 
إمنا يفعلن ذلك باحلد األدنى من املخاطر االجتماعية.  وتنتهي تراكي للقول إن احلركة 
برنامجـِها  زاويِة  حجَر  وسلوكـَهن  النساء  لباَس  بجعلها  األردن،  في  اإلسالمية 
االجتماعي، تعبر عما يخشاه ويريده الرجال األفراد: خشيتهم من فقدان السيطرة 
السيطرة  يستطيعون  ال  آخرين  رجااًل  أن  االطمئنان  إلى  وحاجتهم  نسائهم،  على 
عليهن )املصدر نفسه، 2003: 214(.  وهكذا، وفقاً لكنديوتي، ميكن تفسيُر فشل 
الوعود بالتنمية بعد االستقالل، ال كمجرد فشل تقني، ولكن كفشل أخالقي يتطلب 
مراجعة كاملة لرؤية العالم التي دعمت هذه الوعود، وتقول كنديوتي "إنه انطالقاً 
من هذه الرؤية الشاملة ميكن فهم دور املعارضة الذي تقوم به احلركات اإلسالمية 
التي تدعو لتأسيس نظام إسالمي "عادل" تستدعى فيه أصالة املرأة املسلمة جزءاً 

من نقد أشمل يطال الغرب ونزعته االستهالكية" )كنديوتي، 1996: 24(.

بالنسبة لفلسطني، ذكر كثير من الباحثني عوامَل اقتصادية اجتماعية وسياسية لتفسير 
االنتشار في تسييس وحشد النساء من قبل احلركات الوطنية العلمانية في السبعينيات 
األولى  الفلسطينية  االنتفاضة  في  ضخمة  نسائية  مشاركة  إلى  أدى  ما  والثمانينيات، 
 Kuttab)،) كتـّاب  1997؛  حمامي،  1997؛  حصو،  1990؛  جاد،  1989؛  )تراكي، 
السبعينيات،  أواسط  منذ  الفلسطينية  اجلامعات  من  العديد  تأسيُس  بدأ  إذ    .)1993
الريفية ومن اخللفيات األكثر  املناطق  الشابات من  الكثيَر من  فاجتذبت هذه اجلامعات 
العام  منذ  مّطرداً  واجلامعي  الثانوي  التعليم  منُو  كان  وقد  العالي.   للتعليم  طلباً  فقراً 
1975، 24 وكانت فاعلية الطلبة الوطنيني في هذه اجلامعات حاسمة في اجتذاب الشابات 
إلى احلركة الوطنية العلمانية.  وقد أظهرُت في الفصل األول أن طلَب الفلسطينيني امللَح 
في املناطق الريفية لتعليم الفتيات يناقض الشروحاِت التي تصور الرجاَل الريفيني على 

أنهم محافظون يخشـَْون املعاصرة ويصرون على السيطرة على نسائهم.

إضافة إلى هذا، وكما أظهرت حصو فيما وصلت إليه حول النساء الفلسطينيات، فإن 
كثيراً من النساء اللواتي كن نشيطاٍت في احلركة النسوية الوطنية العلمانية حتجنب 
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في التسعينيات، وإن غالبية نساء "فتح" العلمانيات أنفسهن يضعن احلجاب اآلن.  
وبعبارة أخرى، إن العوامَل االجتماعية االقتصادية )أي التعليم والعمل( كانت دائماً 
بادية الظهور عندما كانت الهيمنة للوطنيني العلمانيني.  إضافة إلى ذلك، فإن التهديَد 
الذي مثله االستعماُر كان كذلك دائم املثول، وعمل على متكني الوطنيني والعلمانيني 
في  التدهوَر  ينكُر  ال  القوُل  هذا  الثمانينيات.   أواخر  حتى  الثالثينيات  أواسط  من 
وهو  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الثمانينيات  أوائل  من  االقتصادي  الوضع 
ما دفع بالكثير من الشابات للسعي وراء فرص العمل في املشاغل وأماكن العمل 
اخلاصة، وهو القطاع غير الرسمي وغير احملمي، وشجع هذا الدعوة إلى السيطرة 
اإلسالميون، على  يكتسب  لم  ملاذا  قائماً حول  يبقى  السؤاَل  أن  النساء.  غير  على 
الرغم من تواجد العوامل االقتصادية واالجتماعية املشار إليها سابقاً وقت سيطرة 

الوطنيني، زخَم اندفاعهم إال اآلن، وليس من قبل.

إن نفوذ اإلسالميني ال ميكن أن يـُفَسَر إال بالرجوع إلى عدد من العوامل املتداخلة: 
تراجع احلركة الوطنية بني الفلسطينيني وما صحبها من انسحاب املنظمات واألطر 
اجلماهيرية من تقدمي اخلدمات؛ انتشار العديد من املنظمات غير احلكومية وحتول 
العديد من املنظمات واألطر النسوية إلى أشكال عمل املنظمات غير احلكومية، وما أدى 
إليه ذلك من قطع صالتـِها بقواعدها الشعبية؛ إسباغ الصفة "الوطنية" على اإلسالم 

و"أسلمة" الهوية الوطنية الفلسطينية من قبل اإلخوان املسلمني في فلسطني.

كانت "أسلمة" النوع االجتماعي "اجلندر" من العوامل املركزية في هذه العملية 
املرة األولى "التي  العام 1987 كانت  انتفاضة  أن  األخيرة.  وقد الحظت حمامي 
يتم فيها جتنيُد قضية ما، هي حتديداً قضية التحجـّب، كقضية وطنية" )حمامي، 
1997: 194(.  وتشيُر حمامي بحق إلى أن هذه احلملة أظهرت مقدرة "حماس" 
بالتهديِد  ملوحة  فلسطني،  في  الوطني  باالنتماء  االجتماعية  عقيدتها  دمج  على 
النساُء دعماً  تتلقَّ  ولم  أجل فرض احلجاب.   النساء من  بالعنف واستخدامه على 
كافياً من القيادة الوطنية لالنتفاضة التي فشلت في إيقاِف هذه احلملة في الوقت 

املناسب )املصدر نفسه: 194(.

يشير التحليل السابق إلى أن أيديولوجية "حماس" فيما يتعلق بالنوع االجتماعي 
"اجلندر" كانت خطاً "ثابتاً" ينبُع من موقٍف ديني محافظ يخضع النساء )ولكن 
هذا  في  النساُء  ُصورت  أيضاً  وهنا  واألمن(.   احلجاب  حول  أدناه  القسم  انظر 
التحليل على أنهن ضحايا ألمر يفـُرض عليهن وال يرغبنه.  قد يكون هذا صحيحاً 
بالنسبة لبعض النساء في املنظمات اليسارية، إال أنه يبقى من املهم أن نفهم ملاذا كان 
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من الصعب عكُس مجرى األحداث عندما أصدرت القيادة الوطنية لالنتفاضة، وبعد 
تأسيس السلطة الفلسطينية، العديَد من املناشير التي أعلنت فيها عدم شرعية فرض 
أو إكراه النساء على أي فعل ال يردنه، وكان ذلك موقفاً اتـُخـِذ مبوافقِة "حماس".25  
بعبارة أخرى، ملاذا نشهُد زيادة في عدد النساء والبنات احملجبات إذا كان احلجاُب 
الذي  لإلسالم  النصيِة  بالتقاليِد  التمسِك  إلى  يشير  داللياً-  -وليس  رمزياً  شكاًل 
العمل  جلان  احتاد  حول  دراستها  في  مثاًل،  حصو،  بينـَْت  "حماس"؟  إليه  تدعو 
النسائي الفلسطيني أن %80 من عينة النساء التي درستها قدمن أنفسهن كنساء 
متدينات )حصو، 1997: 259(.  كذلك أظهَرْت أن الكثيراِت كن يرتدين احلجاَب 
يرتدين  إنهن  قلن  بعضهّن  لكّن  األولى،  االنتفاضة  منذ  االجتماعي  الضغط  نتيجة 
احلجاَب عن قناعة.  وفي حني درست حصو مجموعة النساء اليساريات العلمانيات، 
سوف أركز أنا على دراسة مجموعة من النساء لم يتم حتى اآلن -فيما أعلم- إجراُء 
ملتزمات  كنساء  ولكْن  احلجاب"،  "ضحايا  أنفسهن  يرين  ال  وهن  عنهن،  دراسة 

متاماً بنشر مبادئه.

أقول إنه من أجل فهم برنامج "حماس" حول النوع االجتماعي "اجلندر"، ال بّد من 
استكشاف العوامل التي تربطها بالوطنية الفلسطينية.  ولتوضيح التحول التدريجي 
في أيديولوجية "حماس" حول النوع االجتماعي "اجلندر"، ال ميكن فصُل هذه 
وعن  "اجلندر""،  االجتماعي  "للنوع  االستعماري  االستخدام  عن  األيديولوجية 
الدينية  النصوص  عن  أقل  حد  وإلى  "األخرى"،  الوطنية  املجموعات  مع  التنافس 
في  احملافظة  العناصر  مثل  أخرى،  عوامل  استحضاَر  باإلمكان  أن  غير  املقدسة، 
الوطنية الفلسطينية بشكلها العلماني، كما مت شرحـُه أعاله )جاد، 1990؛ مسعد، 

1995؛ حمامي، 1997؛ بديري، 1995(.

ال  األولى  االنتفاضة  في  حماس  أبدتها  التي  األصولية26  النزعة  إن  هنا  أقول  إني 
ميكن أن تـُفَسَر بكونها تشويهاً للثقافة السائدة ذلك احلني، ولكن يجب النظر إلى 
مسلكيات "حماس" ودعواها للنساء من خالل ردود الفعل على إرهاب االحتالل 
برنامجها  بتوضيح  "حماس"  قامت  لـ"فتح"،  وخالفاً  النساء.   ضد  اإلسرائيلي 
بني  املشتركة  املعالم  من  وهذا  مبكرة.   مرحلة  في  "اجلندر"  االجتماعي  للنوع 
احلركات الدينية التي تولي َوحدة العائلة درجة كبيرة من االهتمام.  وقد قال الكاتُب 
لديها  احلركة  إن  املسلمون  اإلخوان  املعروف  كتابه  في  كوهني  أمنون  اإلسرائيلي 
ال  الرؤية  هذه  ظل  في  منهن.   املتوقع  والسلوك  النساء  حول  ثابتة  قمعية  "رؤية 
وعليهن  زائد،  بشكل  أنفسهن  تزيني  أو  التجميل  أدوات  باستعمال  للنساء  يـُسمح 
تغطية وجوههن وميتنع عليهن الظهور بني الناس وهن "نصف عاريات".  ويقول 
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للنوع  الصارَم  البرنامَج  هذا  إن  جلي".   بشكل  اإلسالم  يفرضه  هذا  إن  اإلخواُن 
"حماس"  منو  مع  مرونة  أكثَر  أصبح  األخالقي،  والنظام  "اجلندر"  االجتماعي 
النساُء  متارسه  الذي  الضغط  نتيجة  أيضاً  تطور  أنه  كما  شعبيتها،  وازدياد 
اإلسالمياُت على قيادتهن، وملستوى "التمكن" الذي حققته تلك النساء من خالل 
املتطورِة  العمليِة  لهذه  تفصيلٌي  بيان  يلي  فيما  وسيـُقــََدُم  احلركة.   في  فاعليتهن 

واملتناقضة في آن.

الشعُب األخالقُي يحتاج نساًء أخالقيات

التحجب  ممارسة  انتشار  في  ترى  التي  التحليلية  القفزات  من  موهانتي  حتذُر 
دلياًل على االضطهاد اجلنسي للنساء والسيطرة عليهن.  إنها حتثنا باألحرى على 
فهمها حتليلياً بالتساؤل حول معناها ووظيفتها في املضامني الثقافية والعقائدية 
املختلفة )موهانتي، 1991: 66-67(.  وقد بينت حمامي أن انتشاَر التحجِب في 
االحتالل  ما فرضه  يأتي في مواجهة  وأنه  االنتفاضة حمل معنى وطنياً،  سياق 
احتراماً  يـُظهرن  أن  النساء  على  كان  إذ  ودمار،  وموٍت  مصائب  من  اإلسرائيلي 
للشهداء.  وهي كذلك تنحو بالالئمة على املجموعات اليسارية لعدم إيقاف حملة 
واحدة:  فئة  في  كلـَهن  النساَء  صنـَّف  املوضوع  هذا  حول  النقاَش  إن  التحجب.  
"التوحيَد  هذا  إن  اضطهاداً.   لهن  يشكل  احلجاب  وأن  التحجَب،  يرفضن  نساًء 
منها  الدينية  اليومية،  وممارساتهن  وأعراقهن  طبقتهن  عن  النظر  بغض  للنساء 
ُِّد شعوراً زائفاً بأن اضطهاِد النساء واهتماماِتهن ونضاالتهن هي  واملادية، قد يولـ
واحدة ومتفق عليها بني اجلميع ولدى جميع النساء" )موهانتي، 1991: 68(. 
وقد نتج عن هذا إنكاُر أن للنساء اإلسالميات نفوذاً وصوتاً مختلفاً يعبر عنهن.  
في اجلزء التالي سأقدم حتلياًل إلشكالية توضح كيفية اختالف "التشدد" القدمي 

لإلسالميني عن الصورة "اجلديدة" له.

)حلماية  النساء  استهداف  كان  أعاله،  كوهني  أمثال  من  املؤلفني  الدعاءات  خالفاً 
ثابتة  محافظة  ثقافة  نتيجة  منه  أكثَر  االحتالل  جتليات  أحد  ذاته  بحد  أخالقهن( 
بالعمل  الكبير  "حماس"  الهتمام  هنا  التطرق  من  بد  وال  النساء".   "تضطهُد 
النساء  تقشف  على  التركيز  إزاء  موقفها  فهم  نستطيع  حتى  مقاتليها  حماية  على 
وحتجبهن.  وثانياً إن للحجاب معاني مختلفة للنساء، واللواتي هن مختلفات، وفقاً 
لرؤيتهن لذواتهن ولطبقتهن وعقيدتهن.  أخيراً، فإن توجهاً أكثر دقة لفهم املعاني 

املختلفة للحجاب له أهميته في رسم تفاصيل أي إستراتيجية سياسيٍة معارضة.
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أثناء االنتفاضة األولى، اعتُبَِر أن صيغة جديدة ملوضوع تقوى النساء واحتشامهن 
أمٌر أساسي من أجل "حماية" األمة.  وفي احلقيقة أن هذه الصيغة قد أوضحتها 
قبل االنتفاضة ببضع سنوات الكتيبات السرية التي جرت "حماس" على توزيعها 
الواسعة  والتعذيب  التحقيق  ممارسات  ضد  لتحذيرهم  الذكور  أعضائها  على 
االستخدام في السجون اإلسرائيلية.  كانت لدى "حماس" قناعة بأن االعترافاِت 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  أعضاء  من  السجناء  من  انتـُزعت  التي  التفصيلية 
بصفتهم علمانيني ضعافاً يفتقدون اإلميان، قد جّرت املصائَب على الكفاح املسلح 
ضد إسرائيل.  وكان يـُخشى أن يلقى اجلهد اإلسالمي مصيراً مماثاًل ما لم يعلـّم 
تابعوه أن يكونوا صلبني ضد أسوأ ضغط جسدي ونفساني يستطيع اإلسرائيليون 
األشخاص  ومتكنَي  تستسلم  ال  التي  الداخلية  والقوة  املقاومة  إن  يوقعوه.   أن 
�عقائدياً� كانت أموراً حيوية لتحمل التعذيب واالستجواب.27  بني العامني 1986 
و1987، 28 أوجد اإلخواُن تنظيمني عسكريني فلسطينيني توطئة للكفاح املسلح: 
�األحرف  "مجد"  بلفظة  عنهما  ويـُكنى  والدعوة"،  و"اجلهاد  "املجاهدين" 
السرية  شديَد  األخير  التنظيُم  كان  دعوة�.   جهاد،  مجاهدين،  ألفاظ  من  األولى 
مهمتـُُه "االستخبارات والردع"، وهدفـُه حماية احلركة ضد أي اختراق من قبل 
اإلسرائيليني أو املنظمات الفلسطينية األخرى، وجمُع املعلومات عن اإلسرائيليني، 
وعن أي شكل من "الفساد األخالقي" في املجتمع؛ سواء أكان متصاًل مبن يـُشـَُك 
أنهم متعاونون مع العدو أم جتار املخدرات أم اللصوص أم البغايا، وزيادة الوعي 
حول أمور األمن من خالل الكتيبات والنشرات، واستجواُب املتعاونني ملعاقبتهم أو 

"تصفيتهم" )أبو العمرين، 2000: 197(.

تولى هذا التنظيُم قبل االنتفاضِة "تصفية" املتعاونني مع العدو، وصرحت احلركة 
في كتيٍب موجه إلى أعضائها املقاتلني أن أولئك الذين يتحّدون مستجوبيهم بكبرياٍء 
حتت  ينهارون  الذين  أولئك  ولكن  الله،  مجد  سبيل  في  تـُُوفـّوا  كأمنا  سيـُجازون 
االستجواِب لن يلقوا الغفران أبداً، ألن األذى الذي يسببونه يتجاوز مجرد التنظيم 
القائم.  وفي تنافس واضح مع املنظمات الوطنية األخرى، سعى التنظيُم إلى أن يكون 
أكثر متاسكاً وأخالقية ووفاء ومتكيناً باإلميان بالله والدين.  وفي هذا املضمون، 
فإن االعتراَف نتيجة التعذيب اإلسرائيلي سيمنع أعضاء جدداً من االلتحاق باجلناح 
العسكري، وسيقُصُر عن متييز "حماس" عن املجموعات "األخرى األقل إمياناً".  
العلمانية ما لم يـُعرف أن جماعة  لم يكن باإلمكان االدعاُء أن اإلسالم متميٌز على 
السياط )شيف  تعذيب  أسنانهم حتت  دمائهم وبصق  لبذل  "حماس" مستعدون 
ويعاري، 1989: 232(.  وجاء في الكتيـِّب أّن إرادة حديدية هي كُل ما يحتاجه املرء 
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التذكر  بد من  بالكهرباء والتهديدات.  ال  أمام احلرمان واجلـَلِد والصعق  للصمود 
املقاتل اجلهادي مبواجهة  الله )ورد في نشرة  أمام فضل  تـُذكــَر  العدو ال  أن قوة 

التحقيق والتعذيب كما ذِكَر في املصدر السابق: 232(.

)جهاز  بيت  الشني  أن  "حماس"  ظهور  فترة  أوائل  في  باليد  ُوزع  بيان  في  ورد 
من  كعمالء  لتجنيدهم  بأشخاص  اإليقاَع  يحاوُل  كان  اإلسرائيلي(  االستخبارات 
خالل احلشيش ومخدرات أخرى، وأنه أسقط في شباكه فتياٍت شاباٍت عن طريق 
حيث  الفتيات،  هؤالء  بإغراء  تقوم  الفلسطينيني(  من  )املتعاونني  ضالة"  "كالب 
كان يتم تشجيع الشابات على اإلكثار من ارتياد صالونات التجميل ودكاكني بيع 
كمشاريع  يدرنـَها  املتعلماُت  الشاباُت  النساُء  كانت  )أماكُن  النسائية  امللبوسات 
يعرف  أصبح  ما  النشرة  أبرَزْت  فقد  وهكذا    .)231 السابق:  )املصدر  خاصة( 
بسياسة "اإلسقاط".29  وقد حـُذر الشباُن من تعاطي املشروبات الكحولية وقراءة 
املجالت اإلباحية، والتعامل مع النساء الساقطات اللواتي كن يعاكسنهم في الشارع.  
وعلى هذا، فإن السلوَك األخالقَي الصارَم والتقوى والتواضَع ارتقت لتغدو وسائَل 
ملا يقوله كاتبان  السري.  ووفقاً  للعمل  الوطنية وأسلحة  املقاومة  مهمة على درب 
التصدي  إلى  مضطرة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  كانت  كما  "متاماً  إسرائيليان: 
ملشكلِة اختراقـِها من قبل عمالء إسرائيل، كذلك بحث أعواُن ياسني عن طرق ملنع 
االختراقات من قبل العمالء املزدوجني، وحلماية املنظـَمني اجلدد من الوقوع حتت 
سطوة اإلسرائيليني.  وكان السجني يستطيع أن يحمي نفسه بأن يقول ملستجوبيه 
منذ البداية إنه مطلٌع على معلوماٍت سريٍة، ولكنه يفضل املوَت حتت التعذيِب عن أن 

يبوَح بها" )املصدر نفسه: 232(.

كان الديُن نفسـُه مصدَر قوة عظيمة في النزاع مع الشني بيت، وكان رهُط حماس 
"محصنني بشكل كبير ضد االنهيار" )املصدر نفسه: 230(.

كانت "لسياسة األمن الوطني" هذه تداعياٌت جدية على النظام االجتماعي، حيث 
اللواتي  النساء  على  أكبُر  اجتماعٌي  النساء، ووقع ضغط  كبيٌر حلركة  تقييٌد  جرى 
يقمن بتحركاٍت "مريبة".  إن طريَقة حديث املرأة وسيرها وتصرفها وقعت كلـُها 
املجتمع  في  املعيشية  لألحوال  مسح  وأظهر  الكثيف،  االجتماعي  التمحيص  حتت 
قطاع  في  املسُح  شملهن  اللواتي  النساء  من   56% أن  الوقت،  ذلك  في  الفلسطيني 
غزة، و%47 في الضفة الغربية، كشفن أنه لم يعد بإمكانهن التحرُك بحرية ضمن 
  .)307-Heiberg and Ofensen) 1993: 306) وأوفنسن  )هايبرغ  مجتمعاتهن 
كانت لهذه السياسة نتيجة أخرى هي تقييُد حركة بعض املتعاونني وباعة املخدرات 
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تتولى  أن  تنافسها مع اإلسالميني،  الهوى.  وكان على "فتح"، في سياق  وبنات 
ذلك  خالل  من  أساسي  بشكل  مساهمة  هذه،  "التطهير"  سياسة  في  "القيادة" 
في حركة حتجيب النساء في قطاع غزة.  ووفقاً لنعيمة )رئيسة التنظيم النسائي 
بني  التمييز  بإمكانها  يعد  لم  فإنه  حتجبت(،  قد  نفسها  وهي  غزة،  في  لـ"فتح" 
النساء من أجل  من كانت من "فتح" وبني من كانت من "حماس" ممن يالحقن 
"حثـِّهن" على التحجب، ولكنها أوضحت أن رجال "فتح" أنفسهم كانوا يضغطون 
ليسوا  إن جماعة "حماس"  لهن  يقولون  ليتحجنب، وكانوا  على عضوات "فتح" 

أكثَر "أخالقية" من "فتح" )نعيمة ، مقابلة(.

مت  وقد  ِّتات"،  املتفـلـ "النساء  من  أكبر  عدٍد  قتل  في  القيادة  "فتح"  تولت  كذلك 
بني العامني 1988 و1993 قتُل 107 من النساء، 81 منهن في قطاع غزة )بيئير 
وعبد اجلواد(Be’er and Abdel-Jawad) ، 1994: 89-90(.  كانت هؤالء النسوة 
"مشبوهاٍت أخالقياً" أكثر من كونهن ثبتت عليهن تهمة التعاون مع العدو.  ولم يكن 
التنظيُم العسكرُي لإلسالميني املرتكـَِب الرئيَس لهذه اجلرائم، فقد كانت مجموعاُت 
املجموعاُت  ثم  بـ"فتح"،  صلة  ذات  مجموعاٌت  تتلوها  عليه،  متقدمة  "فتح" 
املنضوية حتت لواِء اجلبهِة الشعبية )اليسار املاركسي(.  لم يـُنظر إلى تلك النساء 
أمتهن،  لشرِف  كذلك  ولكْن  فحسب،  لعائالتـِهن  كخائناٍت  أخالقياً"  "املشبوهاِت 
وأصبح اجتثاثـُهن "واجباً وطنياً".  وهكذا، فإن االلتزاَم بنصرة النظام األخالقي 
الدينية  الوطنية  احلركات  لدى  كثيراً  يختلف  لم  االستعمارية  السلطة  مواجهة  في 

مثل "حماس" عنه لدى املجموعات الوطنية العلمانية.

غير أن "سياسة األمن" ال تكفي لتفسير اإلصرار على التحجِب كقاعدٍة أخالقية للنساء، 
إذ من املمكن النظُر إليه أيضاً كأداة في تنافس اإلسالميات مع املجموعات العلمانية "غير 
املتحجبة".  إن التحجَب مؤشٌر ثقافٌي موحـٌِد للحركة ودليٌل على قوتها املتنامية بني أتباع 
من  أكثَر  اجلماعة  هوية  تأكيِد  إلى  يجنُح  قد   ،)Keddie) كيدي  ترى  كما  أو،  "حماس" 
كونـِه مؤشراً دينياً قوياً )كيدي، 1998(.  كذلك ميكُن للتحجب أن يصبح رمزاً سياسياً 
مهماً، يـُستخدم إليجاد هوية اجتماعية "عصرية" جديدة وأداٍة راسخة لفتح إمكاناٍت 
جديدة للنساء داخَل احلركة وخارجـَها.  يجب أن ال يـُنظَر إلى املعاني املختلفة للحجاب 
على أنها املؤشُر الوحيد أليديولوجية النوع االجتماعي "اجلندر" لدى "حماس".  إن 

أيديولوجيتهم تتغيُر باألحرى مع تطور قوة النساء اإلسالميات داخل حركتهم.

منه  و18   17 املادتني  في  طرحت  الذي  ميثاقـَها   1988 العام  "حماس"  نشرت 
"للمرأِة   :17 املادة  تقول  "اجلندر".   االجتماعي  النوع  من  "الرسمَي"  موقفـَها 
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املسلمة في معركة التحرير دوٌر ال يقُل عن دور الرجل، فهي مصنُع الرجال، ودوُرها 
في توجيِه األجيال وتربيتـِها دوٌر كبير" )ميثاق "حماس"، دون تاريخ، ودون رقم 
صفحة(.  وقد صورت النساُء في املادة نفِسها كأهداٍف سلبيٍة جلماعاٍت مثل "... 
والهدامني  للهدم  أوكار  وكلها   ... التجسس  وفرق  الروتاري،  ونوادي  املاسونية، 
الهدامني..."  أولئك  يؤدوا دوَرهم في مواجهة مخططاِت  أن  ... وعلى اإلسالميني 

)ميثاق "حماس"، املادة 17(.

البيِت املجاهد واألسرة  التأكيُد مرة أخرى على أن "املرأة في  املادة 18  وجاء في 
على  األطفال  وتنشئة  البيت  رعاية  في  األهُم  الدوُر  لها  أختاً  أم  كانت  أماً  املجاهدة 
املادة  "حماس"،  )ميثاق  اإلسالم..."  من  املستمَدِة  األخالقية  والقيم  املفاهيم 
الالمسؤول: "وليكن  اإلنفاق  تتجنَب  وأن  مدبرة  تكون  بأن  املرأة  نـُِصحْت    .)18
العروق  في  إال  يجري  ال  أن  يجب  دم  عن  عبارة  املتوافرة  النقوَد  أن  عينيها  نصَب 
الستمرار احلياة في الصغار والكبار على حٍد سواء"، وهكذا فقد نـُِصحـَْت النساء 
تؤكدها  فكرة  وهذه  "يأخذن"،  أن  من  بداًل  ولشعبهن  لعائالتهن  "يعطني"  بأن 
"حماس" من أجل متييز النساء اإلسالميات عن الناشطات العلمانيات.  من خالل 
هذه الرؤيا، تبدو النساُء متكالٍت على الرجال، معتكفاٍت في بيوتهن ومعزوالٍت عن 
احليز العام.  غير أن هذا لم يكن ما كانت النساُء اإلسالمياُت والطالباُت "يقمن" به 
التوتَر  إن  أو في اجلمعيات اإلسالمية.   الطالبية،  بشكل فعال في كتل "حماس" 
والتجاذَب بني رؤية "حماس" للنوع االجتماعي "اجلندر"، وبني ما كانت النساُء 
اإلسالمياُت يقمن به فعلياً سيـُطرُح في األقسام التالية.  إن هؤالء النساء متكّن من 

خالل مشاركتهن في احلركة من تغيير هذه الرؤية إليجاد حيز أوسع ألنفسهن.

أول األمر سنقدم نظرة شاملة لبنية "حماس" احلزبية التي كانت ذكورية متاماً، 
ثم يتبع ذلك كيف أدخـِلت النساُء على كل املستويات.

النوع  أساس  )على  التمييز  على  قائمة  تنظيمية  بنية  التعبئة:  خالل  من  التهميش 
االجتماعي "اجلندر"(

سوف أحلُل في هذا القسم التناقَض بني تهميش النساء في البنية التنظيمية لـ"حماس"، 
وبني تعبئتهن في املجتمع املدني.  لقد كانت النساُء اإلسالمياُت قوة حاسمة في توسيع 
قواعد "حماس" في احلركة الطالبية على الرغم من أن هذه الفاعلية لم يتم االعتراُف 
بها في بنية احلركة في الضفة الغربية.  وبغض النظر عن هذا اإلغفال في بنية احلزب، 

كانت جتري في مجال السياسة الطالبية أنشطة مستقلة لم تتم محاولة إيقافها.
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تختلف بنية "حماس" فيما يتعلق بتنظيم املرأة في الضفة الغربية عنها في قطاع 
غزة.  وأقوُل إّن هذا الشكَل من البنية القائمة على التمييز اجلنسي رمبا كان عاماًل 
مهماً في تهميش تعبئة النساء في الضفة الغربية، وبخاصة بعد أن غدت "حماس" 
قوة سياسية مسيطرة في السياسة الفلسطينية أثناء االنتفاضة األولى وفي أعقاِبها.  
ليس حلزب اخلالص في الضفة الغربية هيئاٌت موازية ملا له في قطاع غزة، وليس له 
أُي بنى لتعبئِة وتنظيم مجموعاٍت اجتماعيٍة أخرى مثل الطالب والعمال.  وفي حني 
املختلفة لالنتفاضة )في تنظيم  النشاطات  أن أعضاَء احلزب كانوا يشاهـَدون في 
فإن  الخ(،  اإلسرائيلي...  اجليش  مع  واملجابهاِت  اجلنازاِت  ومواكِب  اإلضراباِت 
النساَء من عضواِت "حماس" في ذلك الوقت لم يظهرن كمشاركات )إن املشاركاِت 
احملجباِت لم يكّن بالضرورة من اإلسالميات(.  وميكُن تفسيُر هذا الغياب بتركيز 

املنظمات اإلسالمية على استهداف الذكور.

كان تنظيُم اإلخوان ينقسم قبل االنتفاضة األولى كما هو مبيـٌَن أدناه.

الرسم 2: البنية التنظيمية حلركة اإلخوان املسلمني في فلسطني

مكتب فلسطني

مكتب الضفة الغربية مكتب قطاع غزة

املنطقة غزة
الشمالية

املخيمات 
املركزية

خان 
يونس

القدسرام اللهاخلليلنابلسرفح

في الشكل التنظيمي السابق تشكـُِل كُل منطقٍة مجلَس شورى، ويـَنتخُب كُل مجلس 
ذلك،  إلى  إضافة  ينتخب،  غزة  قطاع  في  كان  كما  اإلدارية،  هيئتـَه  محلي  شورى 
عن كل خمسني عضواً(.  ولم يتشكْل  العام )واحداً  الشورى  أعضاَءه في مجلس 
مجلٌس عاٌم للضفة الغربية إال الحقاً في أواسط الثمانينيات.  ويشكُل املجلسان في 
قطاع غزة والضفة الغربية مكتَب فلسطني – املكتَب القطري.  وقد أجريـَْت على هذه 
البنية بعُض التغييرات أثناء االنتفاضة األولى العام 1987 سبـَّب بعضها تصدي 
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في  وتوسُع  تطوراٍت  من  جرى  ما  اآلخر  البعض  وتسبب  لـ"حماس"،  إسرائيل 
أنشطِة "حماس" )أبو العمرين، 2000: 194-197(.  لم أجْد في الوثائق أو من 
خالل املقابالت ما يدل على أن النساَء كن مشاركاٍت أو جرى استهدافـُهن كمرشحاٍت 
أو كناخبات في البنية املشار لها سابقاً.  كان على النساء اإلسالميات االنتظاُر حتى 
تشكيل حزب اخلالص في نهاية العام 1995، ليجري دمجـُهن في "حماس" كما 
فـُّصل أعاله.  إن الفاعلية التي أظهرتها النساُء اإلسالمياُت في اجلامعات لم تنبْع 
من البنية التنظيمية لـ"حماس"، ولكْن باألحرى من جهود الطلبة الذكور أنفسهم 

في سياق التنافس من أجل األصوات في اجلامعات.

في  به  تلتحُق  مكاناً  لها  جتُد  ال  الغربية  الضفة  في  اجلامعة  الطالبة  تترُك  عندما 
البناء التنظيمي للحركة.  وكانت الوضعية نفُسها ماثـلة في قطاع غزة، حيث العدُد 
املتنامي من الطالبات في اجلامعة اإلسالمية، وبعد ذلك من جامعة األزهر والكليات 
التابعة  االجتماعية  املؤسسات  في  العمل  عدا  به  يلتحُق  موقٌع  له  يكن  لم  األخرى 
لإلخوان املسلمني.  وعندما أتى إعالُن قادة "حماس" في أواخر العام 2003 عن 
نيتهم تشكيَل حركة إسالمية نسائية أحلـَقت الطالباُت قواهن باملنظمات السياسية 

الرئيسة مثل حزب اخلالص وغيره )في قطاع غزة فقط( كما بـنُّي أعاله.

إن لتنظيم الطلبة وإحلاقـِهم باألحزاب السياسية أهمية حاسمة في فلسطني، حيث 
يلعب الشباب بشكل عام، والطلبة بشكل خاص، دوراً مهماً في تعزيز احلركة الوطنية 
والكفاح ضد االحتالل.  ومحاولة اإلجابة عن سبب عدم سعي اإلسالميني لتنظيم 
املسلمني  الرئيسة؛ سواء حتت اسم اإلخوان  السياسية  أحزابهم  بنية  الطالبات في 
حتمل  كانت  املؤسسات  هذه  بأن  تـُقـَِر  أن  يجب  اخلالص،  حزب  أم  "حماس"  أم 
آثار أيديولوجيِة النوع االجتماعي "اجلندر" احملافظِة التي اتسمْت بها احلركة منذ 

بدايتها.  ويصح هذا أكثر بشكل خاص عندما يتعلق األمر بالفتيات غير املتزوجات.

 لدى فحص بنيِة الكتل الطالبية اإلسالميِة في اجلامعاِت، وجدُت أن في كل منها 
جلنة طالباٍت مهمتـُها تعبئة الطالباِت ملساندة الكتل اإلسالمية، ولتجنيد آخرين في 
احلركة.  لقد أْوجـَزُت سابقاً الطرَق التي يحققن غرَضهن من خاللها ونوَع األنشطة 
األنشطة  لتنسيق  مختلطة  هيئاٌت  توجُد  ال  حيث  اجلامعات،  في  ميارسنـَها  التي 
املختلفة بني الطلبة الذكور واإلناث على الرغم من وجود بعض أشكال التنسيق في 
الكتل  ورؤساء  الكتلة،  عضوات  من  الناشطات  من  قليل  عدد  بني  األعلى  املستوى 
اإلسالمية  احلركة  في  الناشطني  بعُض  أفاده  ملا  ووفقاً  الذكور.   من  اإلسالمية 
الطالبية، فإنهم يستطيعون طلَب اجتماع كبير مختلط بني اجلنسني في اجلامعات 
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عند وجود هدٍف مشترٍك يـُرجى حتقيقــُه مثل احتجاج رئيسي على إدارة اجلامعة، 
أو اخلرق الفاضح حلقوقهم ككتلٍة إسالمية بالنسبة لتنظيم فعالياتهم، ولكْن ليس 
مثل  إلى  االفتقاَر  إن  مقابالت(.   يسرى،  أميرة،  )أحمد،  للطالب  مختلطة  بنية  لهم 
هذه البـُنى له تأثير أكثر حدة على اخلريجات منه على الذكور، وبخاصة في الضفة 

الغربية، حيث عدُد املؤسسات اإلسالمية محدوٌد وموزع أكثر منه في قطاع غزة.

ما هو متوفٌر للنساء ال يتجاوز بعَض اجلمعيات اخليرية.  ومن األمثلة النموذجية 
البيرة/رام  في  )وكلتاهما  اخلنساء  وجمعية  اإلسالمية،  الهدى  جمعية  ذلك  على 
الله(، وجمعية حنني في نابلس، وجمعية النساء املسلمات في القدس، وأخرى مثلها 
النسائية  اجلمعيات  من  القدمي  بالنمط  الشبه  كبيرة  التنظيماُت  هذه  اخلليل.   في 
مركزية  شخصية  تدير  بالعادة  حيث  الثاني،  الفصل  في  إليه  أشيَر  وقد  اخليرية، 
بصفة مديرة اجلمعية، وهيئة إدارية من 5-11 عضوة، يجري انتخابـُهن من قبل 
هيئة عامة تتكون من 100-300 عضوة، وتركيُزها ال ينصّب على تنظيم النساء، 
بل على توفير عدد محدود من فرص العمل املتعلقة باقتصاديات املنزل، والتطريز، 
وتصنيع املأكوالت، شأنها في هذا شأن اجلمعيات اخليرية القدمية.  برهنت هذه 
جدياً  منافساً  واعتبرت  املأكوالِت،  تقدمي  خدمة  توفير  في  كفاءة  على  اجلمعياُت 
للعديد من اجلمعيات النسائية، قدميـِها وحديثـِها، حيث جنحت في إنشاء شبكة من 
العالقات مع وزارات السلطة الفلسطينية واملصارف والعديد من املشاريع اخلاصة 

)سميرة، مقابلة(.

وفقاً ملديرات هذه اجلمعيات، فإن العائداِت من أنشطتهن تغطي مصاريفـَهن، إضافة 
إلى متكينـِهن من احلصول على هباٍت مهمة من رجال األعمال اإلسالميني، الذين 
يَرْون أن أنشطتـَهن منسجمة مع تعاليم اإلسالم في دعم الفقراء واأليتام وعائالت 
متويل  أَي  تـتلقى  ال  اجلمعياُت  هذه  عام.   بشكل  واحملتاجني  والشهداء  السجناء 
األخرى،  النسائية  التنظيمات  مهاجمة  عملية  في  مصداقية  مينحها  وهذا  أجنبي، 

ونزع ستار الشرعية عنها، وبخاصة املنظمات النسوية غير احلكومية.

ُِّم هذه اجلمعياُت فعالياٍت ثقافية مختلفة عن تلك التي تنظمها املجموعاُت  كذلك تنظـ
الوطنية أو النسوية.  يحل مكاَن االحتفال بيوم املرأة، وهو مناسبة دولية يـُحتفـَُل 
بها في الثامن من آذار كل عام، مهرجاُن املرأة املسلمة.  وقد اختيَر هذا اليوُم لسبٍب 
"عملي" ليقَع قبل انتهاء السنة الدراسية واجلامعية.  وهذا، وفقاً لسميرة، للتمكن 
الصعب  إذ يكون من  املهرجانات،  تنظيم  الطالبات في  من احلصول على مساعدة 
هذه  وجتتذُب  مقابلة(.   )سميرة،  الحق  وقت  في  جتميعـُهن  أو  إليهن  الوصوُل 
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أنه من 2000- قّدرْت سميرة  وأطفالهن  النساء  من  كبيراً  عادة عدداً  االحتفاالُت 
من  املعتادة  الدعوة  نشر  ملمارسة  امتداد  هي  املهرجاناُت  وهذه  امرأة.    2500
اإلخوان املسلمني، عندما يحثون النساء على االلتزام بقواعد دينهن ويشجعونهن 
على أن يكّن مسلماٍت صاحلات ملتزمات.  كما هو شأن اجلمعيات النسائية اخليرية 
من النمط القدمي، ال يـُطلُب من النساء اللواتي يحضرن هذه املهرجاناِت االلتزاُم بأي 

نشاط سياسي في تنظيم مقاوم.

املرأة  دور  أن  رؤية  من  الغربية(  الضفة  )في  التقليدي  اإلخوان  موقَف  أن  يبدو 
النساء  بتنظيم  االهتمام  يحد  ما  هو  املنزل  أو  اخلاص  املجال  في  هو  األساسي 
بعد تخرجهن.  وفي مقابلٍة مع أحمد أفاد بأن النساَء بعد التخرج ليس لهن مكاٌن 
يذهنب إليه، وسبب ذلك هو النظرة احملافظة السائدة في مجتمعنا الشرقي، ولكْن 
أيضاً ألن دوَر النساء بالنسبة لتفكير الكثير من اإلسالميني ما زال محصوراً في 
النساَء سيذهنب  أن  التخرج هو  التركيَز والتوقَع بعد  منزلها وعائلتها.  لذلك، فإن 
استثناء  وأي  الغربية،  الضفة  في  اإلسالميني  بني  القاعدة  هي  هذه  منازلهن.   إلى 
بعد الزواج يعتمد كلياً على رغبة الزوج بأن يسمح للزوجة مبزاولة النشاط أم ال، 

والكثيرون من األزواج يختارون عدَم السماح بذلك )أحمد، مقابلة(.

سرية  على  التركيز  إلى  الغربية  الضفة  في  للنساء  تنظيمي  جسم  غياب  يعود  قد 
التنظيم العسكري للحركة، الذي يقوم باألساس على تنظيم الذكور وينسق نشاطاته 
السرية  البنية  من  جزءاً  لسن  اإلسالمياِت  النساَء  إن  املختلفة.   الضفة  مناطق  في 
عالقة  وجود  عدَم  اّدعني  معهن  مقابالٌت  أجريت  اللواتي  اإلسالميات  النساء  )وكُل 
مع  احلاُل  هو  كما  موحـِدة  رسمية  قانونية  بنية  هنالك  ليست  بـ"حماس"(.   لهن 
االفتقاُر  كان  إذا  ما  تقريُر  الصعب  من  كان  أنه  غير  غزة،  قطاع  في  اخلالص  حزب 
النساء في  بتنظيم  االهتمام  انعدام  للنساء اإلسالميات هو بسبب  تنظيم موِحد  إلى 
الضفة الغربية )خالفاً للوضع في قطاع غزة(، أو بسبب أولوياٍت داخلية.  وعندما 
إذا كن يقمن بتنسيق نشاطاتـِهن  الغربية ما  النساُء اإلسالمياُت في الضفة  سئـِلـَْت 
مهرجاناِت  حضوَرهن  أكــّدن  بعَضهن  أن  غير  بالنفي.   اإلجابة  كانت  برامجـِهن  أو 
ومؤمتراِت اجلمعيات واملراكز اإلسالمية األخرى حني ميكُن ذلك )ميسون، مقابلة(.

إن اجلمعياِت اخليرية النسائية َينظمها احتاٌد عام للجمعيات اخليرية )انظر الفصل 
الثاني( تشكل اجلمعياُت اإلسالمية جزءاً منه، ولكْن ال يوجد جسم تنسيقي خاص 
بها.  وميكن أن ُيعزى التأخُر في إنشاء بنية مماثلة لبنية حزب اخلالص إلى االعتداء 
احلزب.   نشاطات  على  الفلسطينية  السلطة  متارسه  الذي  املتواصل  واالستهداف 
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الغربية  الضفة  في  اإلسالمية  "الوجوه"  على  نفُسها  املعاملة  السلطة  وتوقـُع 
االحتالل  قواِت  قبل  من  قياداتـِها  تستهدف  التي  االغتياالت  مع  جنٍب  إلى  جنباً 
املدن  عزل  في  املتمثلة  اإلسرائيلية  السياسة  فإن  هذا،  جانب  إلى  اإلسرائيلي.  
والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض توجـِد عقباٍت أكثر في وجه اإلسالميني 
أن  القائمة في قطاع غزة.  وميكن  بالنسبة لتأسيس بنى تنظيمية موحـِدٍة كتلك 
تـُعزى محدودية االنخراط في الفاعلية السياسية إلى غياب جهاز تنظيمي لتعبئة 
االلتزام  على  ال  أزواجـِهن،  نية  حسن  على  يعتمدن  اللواتي  اإلسالميات  النساء 
احلزبي.  وسوف أظهـُِر أدناه أن وجود جهاز موحـِد ومنِظم للنساء اإلسالميات 
"اجلندر"  االجتماعي  النوع  أيديولوجية  وتطوير  تغيير  في  مهماً  دوراً  يلعب 
توسيع  في  حاسمة  كانت  وقوتهن  النساء  دور  وأن  لإلسالميني،  "الرسمية" 

حدوِد معاني هذه األيديولوجية.

"النُص ال مينع": رؤية "حماس" دائمة التغير للنوع االجتماعي "اجلندر"

من  العديد  مع  مقابالتي  أثناء  تكراُرها  توالى  عبارة  مينع"  ال  "النص  مقولة  إن 
للتأويل  منفتحة  الدينية  النصوَص  أّن  يعنني  بذلك  كن  اإلسالميات.   الناشطات 
للنساء  الدافع  املعاش  اليومي  الواقع  إّن  للمرأة.   العام  احليز  شرعياً،  يوسع،  ما 
الراغبات في العمل والتعلم واملشاركة السياسية كان له دور مهم في تكوين موقٍف 
نقدي تدريجي ومتصاعٍد داخل احلركة من قبل النساء.  وفي حني اشتركت النساُء 
االجتماعي  النوع  حول  احلركة  أيديولوجية  نشر  في  كامل  بشكل  اإلسالمياُت 
"اجلندر"، فإنهن كّن السباقاِت إلى توسيع حدود معانيها وتوسيع نطاق عملهن 

في املجال العام.

ترافقت هذه التطوراُت مع تغيير في إستراتيجية "حماس" بعد أن بدأت "العملية 
إلى تشكيل حزب سياسي علني.   انتقلت من منظمة عسكرية سرية  إذ  السلمية"، 
داخل  النسائية  الفاعلية  على  التغيير  هذا  لوقع  وصفاً  يلي  فيما  أقدم  وسوف 
"حماس"، اعتماداً على أوراق طـُرحت في مؤمترات عديدة نظمتها الناشطاُت من 

النساء في قطاع غزة، وطرحن فيها مواقفـَهن وأولوياتـِهن.

قاعدته  توسيع  بغية  النساء  لتنظيم  أكبر  منهجية  عناية  يولي  اخلالص  حزُب  بدأ 
الشعبية.  ومع إقرار احلزب بأهمية العمل السياسي العلني، مثله مثل بقية األحزاب 
والتنظيمات الوطنية والعلمانية األخرى، أصبح من الصعب جتاهل وضعية النساء 
أو عدم إحلاقهن بالعمل السياسي.  غير أن احلركة كانت جتند كل إمكاناتها ملهاجمة 
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املطالبة بحقوق املرأة من قبل هذه التنظيمات النسائية الوطنية والعلمانية.  وهكذا، 
ميكُن القول إنه كانت هنالك عوامُل داخلية تضغط على "حماس" لالهتمام بقضايا 
في  املساواة  عن  وخطاب  النسويات  مطالب  عن  ناجتة  خارجية  وعوامُل  النساء 

احلقوق، ما كان يشكُل حتدياً جدياً للخطاب اإلسالمي.

ما هي، إذن، حقوق النساء في املنظور اإلسالمي؟ إن اجلواَب على هذا ال يأتي من 
الذكورية للحزب، ولكن من نسائه.  وأستعنُي هنا  القيادة  مواثيق احلركة وال من 
واضح  بشكل  متثل  مؤمترات  وثالثة  عمل  ورشة  في  قدمت  مكتوبة  مبساهماٍت 
التحوَل الذي كان يأخذ مجراه في هذه املواقف، كما في جتربة النساء اإلسالميات 

داخل احلزب وفي ممارساتهن اليومية.

في املؤمتُر األوُل عن املرأة مت التركيز على نزع الشرعية عن املجموعات النسائية 
و"األصيُل"  "الصادُق"  الصوُت  أنهن  على  عضواته  تقدمي  أجل  من  األخرى، 
لهن رؤيا  بأن اإلسالمياِت ليس  إقراراً  الثاني جند  املؤمتر  النساء.  وفي  ملصالح 
محاولة  ذاته  الوقت  في  جرت  ولكْن  النساء،  لقضايا  بالنسبة  عمل  برنامُج  أو 
كانت  ما  تشمُل  جديدة  لقراءة  املجال  لتفسح  الدينية  النصوص  تفسير  إلعادة 
التحديث )مثل حق  الوقت، نتيجة عمليِة  املجتمع، حتى ذلك  النساُء قد حققنه في 
أنه في سياق  أن نالحظ  املثير  العام(.  ومن  العمل، والتعليم، والنشاط  املرأة في 
الصفة  "لنزع  موازية  عملية  حصلت  الدينية،  للنصوص  جديٍد  استقراٍء  تشكيل 
تبنى  شرحه،  سيجري  وكما  النساء.   بحقوق  املتعلق  اخلطاب  عن  اإلسالمية" 
التي  اللغة  وهي  املستدامة"-  "التنمية  -مثل  جديدة  اصطالحاٍت  اإلسالميون 
يستعملها باألساس املانحون والناشطات النسويات.  وما إن وصلنا إلى املؤمتر 
التنمية املستدامة نفسـُه حتت املجهر، وِقدم تساؤٌل  الثالث حتى ُوِضع اصطالُح 
استـُخِدَم  كذلك  الفلسطيني.   املجتمع  على  يـُطبَق  ألن  املفهوم  قابلية  مدى  حول 
الليبرالية  النسوية  لنقد  "نسوي"-  -وأيضاً  "حديث"،  موقٌف   األولى  للمرة 
أيديولوجية  مسيرة  في  دالة  محطاٍت  املؤمتراُت  هذه  كانت  للحقوق.   ومفهومها 
النوع االجتماعي "اجلندر" لدى "حماس" من رفض مطلق للنسوية إلى استعارة 
بعض املواقف واألقوال التي تقول بها النسويات ودمجـِها في مواقِف اإلسالميات.  
وقد نتج عن هذا تكوين إطار عمل مت فيه إسباغ الصفة اإلسالمية على هذه املواقف 
عن  اإلسالمية  الصفة  نزع  فيه  جرى  الذي  ذاتـِه  الوقت  في  اإلسالميني  قبل  من 

خطابهم اإلسالمي.
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من الرفض إلى االشتباك الفكري

برهنت دائرة العمل النسائي في حزب اخلالص على نشاطها وفعاليتها في توسيع 
حيز العمل، بشكل عام، للنساء اإلسالميات داخل بنية احلزب.  وفي 24 نيسان العام 
1997، نشرت الدائرة كتيباً كان محصلة يوم دراسي واحد حول "املرأة الفلسطينية 
... إلى أين؟"، وألول مرة في تاريخ اإلخوان في فلسطني ميأل الكتيُب الثغراِت في 
برنامجهم عن النوع االجتماعي "اجلندر"، ويقلُب بعض مواقفهم السابقة.  يقول 
الكتيـُّب بوضوح في مقدمته إن مبرَر فتح النقاش أصاًل هو "أن موضوَع املرآة عامة 
والفلسطينية خاصة من املوضوعات التي باتت تشغُل الكثيرين من املهتمني بقضايا 
املرأة واحلريصني على أن تكوَن لها مكانة متميزة في املجتمع، جنبا إلى جنٍب مع 
الكتيـُّب: "في ظل تعدِد  1(.  ويؤكُد  النسائية "مقدمة"، 1997:  الرجل" )الدائرة 
باملرأة  النهوض  هدُف  يجمعـُها  والتي  أخيراً،  املجتمع  سطَح  اعتلـَْت  التي  املوجاِت 
واالرتقاِء بها كل بحسب ما يراه مناسباً وكلهم يدعي وصاًل باملرأة ولكّن املرأة التي 
 ... وقـفـَْت على حقها الكامل باإلسالم وفهمته جيداً ال تقُر لهم بذلك الوصل شيئاً 
ومن هنا حتتم علينا األمُر كأخواٍت مسلماٍت واعياٍت بديننا العظيم، ومبا كّرسه لنا 
من حقوق أن ننهَض نهضة قوية وشجاعة لتوضيح فكرتـِنا لآلخرين )...(، وحينئذ 

تفرُح جميُع النساء بنصر حقيقي لهن".

قـُِدمـَْت خالل اليوم الدراسي في نيسان 1997 أوراٌق عدة )من إعداد رجال ونساء( 
عن  الشرعية  لنزع  منهجيٍة  محاولة  في  "حماس"  في  البارزين  الفكر  قادة  من 
املجموعات النسوية غير اإلسالمية.  وقد فعلوا ذلك عبر ربط املنظماِت النسوية غير 
احلكومية بالغرب، مصورين ذلك كحيلٍة من قبل الغرب إلضعاِف الشعِب وخيانتِِه 
النوع  عمل  ألجندة  الدعوة  ورفضوا  األمة.   قلِب  في  إسرائيَل  وجوِد  "بفرض" 
االجتماعي "اجلندر"، باعتبار ذلك غيَر مالئم في وضع تكون فيه األجندة الوطنية 
على سلم األولويات.  قدم الورقة األولى نهاد خليل، وهو محلٌل ثقافٌي وسياسٌي 
بارز في الرسالة، املجلِة اإلسالمية األسبوعية، فاقتبَس عن ناشط وكاتب يساري 
احلكومية  غير  للمنظمات  األجنبي"  املالي  "التمويِل  دوافع  حول  شكوكـَه  ليـُظهَر 
هذه  دوافع  وحول  الفلسطيني،  املجتمع  في  العامة  باحلقوق  تطالُب  التي  املختلفة 
بيئة  خلق  في  الغرب  برغبة  املنظمات  لهذه  السريَع  االنتشار  ربط  وقد  املنظمات.  
للوظائف  الفلسطينية  األحزاب  كوادر  بعض  وبحاجة  إسرائيل،  تتقبل  سياسية 
املخصص  التمويل  ومن  منها  "االستفادة  خالل  من  الشخصي،  لإلثراء  أو  واملال 
أن  وأضاف    .)Khalil)، 1997: 3، 4) )خليل  به"  تتمتُع  الذي  البريق  ومن  لها، 
إلى قضايا جديدة ال تتالءُم  االنتباه  املنظمات هو حتويُل  الدافَع خلف فاعلية هذه 
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مع البنى االجتماعية واالقتصادية القائمة )املصدر نفسه: 4(.  وقد رفض الرجوَع 
إلى االتفاقاِت الدولية، ولكن تفهم الرجوع لها "عندما نتكلم عن خروقات إسرائيل 
داخلياً  نتخاطُب  عندما  أما  دولي.   دعم  على  احلصول  بقصِد  اإلنسان،  حلقوق 
من  ننطلَق  أن  فيجُب  املواضيع،  من  وغيرها  واملرأة  احلرياِت  بشأن  كفلسطينيني 

الثقافة والتراِث والواقع املـُعاشِ" )املصدر نفسه: 5(.

ذاتـِها  الشكوك  عن  مقابالتهن  أثناء  اإلسالميات  النساء  من  العديداُت  عبـّرْت 
الغريب  أن من  املثال، ترى ميسون  للنساء.  وعلى سبيل  العامة  للحقوق  بالنسبة 
العربي  العاملني  مدى  على  عديدة  نسائية  منظماٌت  تردده  نفِسه  اخلطاب  سماَع 
واإلسالمي، وتتساءُل عن كيفية إمكان أن تكوَن احتياجاُت النساء وأمانيهن واحدة 
التساؤَل  في ظل مجتمعات مختلفة ذات مضامني واحتياجات مختلفة.  ثم تطرُح 
عن االحتياجات احملددة اخلاصة بكل مجتمع، وعن االختالفات القائمة بينها وبني 
النساء أنفِسهن.  وهي تصُف تشابه املطالب هذا بأنه نتيجة اتباع "وصفات جاهزة" 

يدعمها املانحون األجانب، وليس احتياجاً حقيقياً للنساء )ميسون، مقابلة(.

غير أن اليوَم الدراسَي في نيسان العام 1997 لم يستطْع أن يرفض كلياً اخلطاب الذي 
يتردد حول حقوق النساء.  إذ كانت هنالك اختالفات وفوارُق دقيقة بني الناشطات 
النسويات املطالبات بحقوق النساء.  إذ طالبت بعض النسويات )وهن بشكل رئيس 
من قطاع غزة( مبنع تعدِد الزوجات، وإلى ممارسة حق الطالق ضمن أحكام الشريعة، 

في حني دعت أخريات إلى وضع قيوٍد على تعدد الزوجاِت دون منعه كلياً.

بعد رفضه لدعواِت النسويات، استهزأ نهاد خليل مبوقف السلطة الفلسطينية.  "إن 
السلطة ليس لها أجندة خاصة بخصوص املرأة، فهي مثاًل ال تتبنى نظرة ليبرالية أو 
نظرة محافظة، ناهيك طبعاً عن النظرة الدينية، لكنها تهتُم بالناحية الشكلية والتحّدِث 
العالم يقوُل إن  انطباع في  الديكور وإعطاِء  املرأة ومساواتـِها كنوع من  عن حقوق 
مجتمـَعـَنا مجتمٌع عصري يحترُم املرأة وحقوقـَها.  إن األمَر الذي يعزُز هذا القوَل هو 
وجوُد بعض التصرفاِت املتناقضة، فبينما جنُد املرأة وزيرة وسفيرة في مؤسسات 
السلطة الفلسطينية، فقد أصدرْت وزارة الداخلية الفلسطينية ذات مرٍة قراراً تطالُب 

املرأة بأخِذ إذن من ولي أمرها الستصدار جواز السفر"30 )خليل، 1997: 7(.

بأن  أُقـُِر  حقوقـَها"،  وأعطاها  املرأة  كّرم  "اإلسالَم  أن  خليل  أكد  أن  بعد  أخيراً، 
اإلسالميني يعيرون قلياًل من االهتمام ملصالح النساء في ظل النضال ضد االحتالل.  
لم  اإلسالميني  فإن  حال،  كل  وعلى  قبلهم.   كالوطنيني  هم  هذا  في  واإلسالميون 
هناك  اآلن،  مطروٌح  املوضوَع  "لكّن  خليل:  قال  وكما  األمر،  جتاهَل  يستطيعوا 
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حديٌث عن قانون األحوال الشخصيِة وضرورِة تعديله، وحديٌث عن الزواج املبكر 
وضرورِة منِعه" )املصدر السابق: 7(.

إنني أتعامُل مع هذه الورقة كإقرار من قبل ناشط إسالمي بأن نزَع الشرعية عن 
"اآلخرين" لم يعد ممارسة قابلة للبقاء.  وأهُم األمور أن الورقة تثير نقطة ضرورة 
معرفة األوضاع الفعلية للنساء.  وقد انعكست هذه الدعوة في توصيات الورقة التي 
اإلسالمية.   الدوائر  في  النساء  عن  وبخاصة  للدراسات،  أكبر  اهتمام  إعطاء  رأت: 
وكذلك طلب ليس إنشاء مركز للدراساِت فحسب، ولكن أيضاً توجيه اهتمام أكبر 
من قبل املثقفني والباحثني إلى القوانني واألفكار والرؤى والدراساِت التي تقترحـُها 

منظماُت النساِء العلمانيات )املصدر السابق: 8(.

االجتماعي  النوع  رؤية  موسى  أبو  ختام  اإلسالمية  الناشطة  قدمتها  ورقة  قلـَبـَْت 
"اجلندر" في ميثاق "حماس" العام 1988.  وهي تفسُر اإلسالَم في ورقتها على 
أنه الديُن الذي أعطى النساَء كَل حقوقـِهن: التعلم، االختيار احلر للزوج، اإلرث )وهو 
ما يحجبه العرف بشكل واسع(، حرية احلركة )للمساهمة في الدعوة إلى حكم الله 
 Abu Musa)، 1997:) وإلى اجلهاد(، التبشير، العمل االجتماعي أو املهني )أبو موسى
17-21(.  كما أكدت على موضوع مثير للّغط، وهو "االختالط مع الرجال".  تنتهي 
الورقة إلى القول: "وهكذا نرى أن املرأة املسلمة انطلقت لتثبَت وجوَدها في جميع 
امليادين واملجاالت.  وملا كانت هذه املجاالُت املتعددة ال تخلو من الرجال، بل للرجال 
في معظمـِها الدوُر األكبر، فقد أباَح اإلسالُم للمرأة أن تلقى الرجاَل فتراهم ويرونها 
ويتبادلون احلديَث معها ما دامت تلتزم باآلداب الشرعية" )املصدر السابق: 21(.  
وتعني اإلشارة لآلداب الشرعية هنا ووفقاً ألميرة هارون، تبني اللباس اإلسالمي 

واحملافظة على سلوكياٍت محترمة منسجمة مع ما هو معتاد دينياً.

في محاولة تفسير الدين والشريعة لتعزيز موقفـِها، تضيُف مصداقية النص الديني 
لتأكيد "أن انطالَق املرأِة ومشاركتـَها في احلياة االجتماعيِة وما يترتُب عليه من لقاِء 
الرجال هو نهٌج قررته الشريعة اإلسالمية وسنة الرسول" )املصدر نفسه: 21-17(.  
وهي كذلك تستخدُم مفهوَم "الصالح العام" من خالل تأكيد أن اإلسالَم  يكلـُّف املرأة 
أمٌر  النساِء  أماَم  العام  العمِل  انفتاَح  ألن  االجتماعيِة  احلياِة  في  واملشاركِة  باخلروج 

لصالح نشر حياٍة جديٍة طيبٍة ملزيٍد من املسلمني )املصدر نفسه: 22(.

ال تشارُك كُل النساِء اإلسالمياِت في احلزب في هذه الرؤية التي طرحتها املتحدثة، 
إلغاَء قانون  اللواتي يردن  النساء املتعلمات  وهي تبدو ذات صلة أكبر باحتياجات 
الفصل اجلنسي لإلفادة من فرص أكبر في سوق العمالة.  إّن النساَء األقَل تعلماً ال 
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يشاركن هذا الرأي ويرون أّن إصراَرهن على البقاء منفصالٍت عن الرجال يسبُب 
الضيَق لدى البعض في احلزب.  إذ يرى احلزُب إنه باعتباره حزباً "تنموياً" فال 
تقاليدنا )فاطمة، مقابلة(.   اعتقاد فاطمة، ضد  ضرَر من االختالط، ولكن هذا، في 
التغييرات من بعض  على  انفتاحاً  أكثُر  املتعلمات  والنساء  بعَض كوادر احلزب  إن 

قواعدهن الشعبية.

كان من املهم في محاولة "تطهير" موقف اإلسالميني اجلدد من أي تورط سابق 
في "التخلف" أن يـُبعـََد اإلسالُم عن موضوع اضطهاِد النساِء من خالل االدعاِء 
بأن مثَل هذه النواحي السلبية مرُدها إلى "العقليِة الفلسطينيِة" وإلى "التخلف".  
إذ رأى البعض أن هناك اجتاهني يحكمان وضع املرأة "واحد يعبـُّر عن جهل وضيق 
املوازين،  واختالل  والتخبط  باحلدِة  اتسمت  التي  الرؤية  صحة  على  أثــَّرا  أفق 
الروحيِة  بوضعيتها  لها  ويقر  املرأة  بقيمة  يعترف  الذي  االجتاه  فإنه  الثاني  وأما 
واألخالقية" )صالح بردويل، رئيس حترير الرسالة: 1997: 28(.  وهو يدعي 
أن اللوَن األخيَر "قد يبدو ... أقَل في انتشاره من اللون األول ... )بسبِب( فتراِت 
التخلِف الذي عاناه املجتمُع الفلسطيني".  ولكّن دراسة الصحوات اإلسالميِة في 
فتراٍت مختلفٍة من التاريخ اإلسالمي تظهُر أن القادة اإلسالميني أعطوا "اهتماماً 
أكبَر للمرأة من خالل تثقيفـِها وتعليمـِهاِ وإبراز طاقاتـِها اخلالقِة في بيتها ومجتمعها 

وأمتها" )املصدر نفسه: 28(.

النساء  عن  قسماً  الدراسي  اليوم  مجريات  توثيُق  فيه  جرى  الذي  الكتيـُّب  تضمن 
وفقاً لالتفاقات الدولية وقراراِت مؤمتر بيجينغ العام 1995، إضافة إلى توصياٍت 
ودعم"  "نشر  حول  الالفتة  النقاط  بعض  التوصياُت  هذه  تضمنت  وقد  للحزب.  
القضايا النسائيِة داخَل احلزب.  كذلك تضمنت التوصيات: تشكيَل كوادر نسوية 
من خالل املناقشات وورش العمل اإلسالمية؛ دراسة االتفاقات الدولية املعاصرة 
تثقيفي  النساء عملياً؛ وضَع برنامج  من منظور مقارن؛ ممارسة وجتسيد حقوق 
النسائي،  العمل  دائرة  النساء )توصيات  أكثَر حساسية ألدوار  ليصبحوا  للرجال 

.)44 :1997

"علمي"،  أساس  على  النساء  وضعية  بحث  أجل  من  مؤمتراٍت31  خمسة  عـُقـِدت 
وقـُِدمْت فيها أوراٌق أعدها بعُض الباحثني واملربني.  وقد وجهت عناية دقيقة في هذه 
املؤمترات لطلباِت ورؤى النسويات الفلسطينيات حول القضايا املتصلة بالتشريع، 
واإلعالم،  االتصال  وسائل  في  والنساء  السياسية،  واملشاركة  والتعليم،  والعمل، 
الرؤية  الرؤيا اإلسالمية هنا "كرٍد على مواقَف أخرى".  وتبلوَرْت  حيث تتشكل 
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الديَن  أن  لفكرة  رفضاً  تضمنت  التي  القضايا  حول  املختلفة  األوراق  في  اخلتامية 
النساء، كما رفضت املطالبة بوضع قانون مدني للنساء.  وقد  هو سبُب اضطهاد 
ُرؤَي أّن اإلسالَم هو طريُق "اإلنصاِف والعدالِة" كما قالت سميرة أثناء مقابلتي 
املراكَز  يتبوءون  لقادٍة  وجريئة  مبدعة  تفسيراٌت  املضمون  هذا  في  وقـُدِّمـَْت  لها.  

الرئيسة في احلزب.

محمود الزهار مثاًل، وهو أحد القادة البارزين في "حماس"، طرح في ورقة قدمها 
وحقوَق  متساوية  حقوقاً  اإلسالم  في  للنساء  أن   1999 العام  النساء  مؤمتر  إلى 
الرجال في كل نواحي العمل، ولكّن عملـَهن يجب أن يختلَف بالنسبة ألمرين: عندما 
العمُل مالئماً  إلى تناقض مع الشريعة، وعندما ال يكون  العمل  ميكن أن يؤدي هذا 
لقدرات النساء وخصوصياتـِهن، مع أن حتديَد هذه اخلصوصيات لم يتم )الزهار 
حول  واخلاص  للعام  بارع  دمٌج  نفسها  الورقة  في  ومت    .)Al-Zahar)، 1999: 4)
القضية اخلالفية املتعلقة بقوامة الرجال في العائلة.  ويفسُر الزهاُر قوامة الرجال 
بنسبة ذلك إلى االقتصاِد واإلدارة وليس بالنسبة للسياسة )أو احلكم(.  وهو يقرُر 
مهمة  عاتقـِِه  على  الرجُل  يأخذ  أن  تعني  بل  املطلقة،  السلطة  تعني  ال  القـِوامة  "أن 
توفير املتطلباِت املاديِة والبشريِة لسِد احتياجاِت األسرة، وأن يوفَر احلماية والرعاية 
ويسوَس األسرة بالعدل" )املصدر نفسه: 4(.  يربط الّزهار موضوَع القوامة مببدأ 
آخر ينطبُق على املجال اخلاص كما ينطبُق على املجال العام، وهو الشورى التي يراها 
واجبة التطبيق، ليس في عالم السياسة فحسب، ولكن كذلك ضمن العائلة.  ويعبر 
عن ذلك قولـُُه: "فال يفهُم املسلُم أن الشورى والقـِوامة حالة استبداٍد، بل هي نصيُب 
الكل في اإلدارِة، فكُل أفراِد األسرِة شركاٌء، ولكل منهم نصيٌب، وال تـُبنى األسرة إال 

على الشورى، كما ال يستقيُم حاُل الدولِة بدونـِها" )املصدر نفسه: 4(.

تفريطاً،  القوامة  فقداَن  ويرى  التطرِف،  من  نوعاً  العائلة  في  السلطوية  يرى  إنه 
إلى  التحوَل  فإن  وهكذا،  والدولة.   واملجتمع  العائلِة  انهيار  أسباِب  من  وكالهـُما 
الدميقراطية على املنهج اإلسالمي ليس موضوَع اهتمام في املجال العام وحسب، 
بني  كما  والزوجة،  الزوج  بني  للعالقات  اخلاص  باملجال  كذلك  جداً  متصٌل  ولكنه 
التفسيَر "اجلديد" عبرت عنه ميسون، وهي إحدى من  إن هذا  الوالدين واألبناء.  
قابلتـُهن، حيث بينت أنهم معتادون في عائلتها على مناقشة وتدبـّر خطتهم اليومية.  
وهي تشجُع أبناَءها على اختيار ما يريدون أكلـَه وارتداَءه وفعلـَه ودراستـَه، وبالطبع 
تسمُح البنتها باختيار من ترغُب في الزواج به.  لكّن على الرجل الذي تريُده أن يكون 
صريحاً في طلِب يدها، ال أن يقابلـَها سراً.  وعندما تكوُن األموُر مكشوفة وصريحة، 

فإنهم يسهلون كَل اخلطواِت، ألن دينـَهم ديُن يسر ال عسر )ميسون، مقابلة(.
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ال تشيُر ميسون فقط إلى املشاركة الدميقراطية اليومية ضمن عائلتها، ولكن كذلك 
الزواج للشبان.   لدى اإلسالميني من تسهيل ترتيباِت  إلى ما أصبح منحًى شائعاً 
وتسعى الترتيباُت اجلديدة إلى تخفيِف نفقاِت الزواج إلى أقصى حٍد ممكن، وإلى 
االمتناع عن "غير الضروري" واملسرِف من النفقات )حفالت الزواج في الفنادق، 
الذهبي  واملصاغ  املهور  في  تخفيضاً  وتشمُل  الخ(.   الزهور...  الكبيرة،  الوجبات 

الذي ينبغي للعرائس احلصوُل عليها.

للنوع  رؤيا  تشكيَل  أيضاً  حاولت  أخرى  عديدة  أوراٌق  املؤمترات  هذه  في  قـُدِّمـَْت 
أن  حني  في  أنه  غير  الشريعة.   من  نابعة  تقدمية  أكثر  "اجلندر"  االجتماعي 
باحتياجات  البداية، فإن الدعوة إلى تفسير جديٍد تـُربـَط دائماً  "النص" هو نقطة 
الديني  اخلطاب  من  مسافة  تبني  بالتدريج  ومت  العصر".32   و"روح  املجتمع 
لصالح خطاٍب أكثر "معاصرة" وعالقة بالزمن.  ومت انتقاُد اخلطاب الديني املكرر 
الفارغ املضمون عادة حول املجموعاِت النسائيِة األخرى، باعتباره موقفاً إسالمياً 
"تقليدياً".  قدمـْت إحدى األوراق تفصياًل انطوى على معرفة متمكنة خلطاب التنمية 
في فلسطني، وبخاصة فيما يتعلُق باملوقِف من التـنمية املستدامة، الذي عزا الفشل 
في محاوالِت التنمية في املجتمع الفلسطيني إلى االفتقار لالستغالل الكامل لقدرات 
النساء، واحلاجة إلى إصالح كل التشريعات التي متيُز ضَد النساِء، وبشكل خاص 
قانون األحوال الشخصية، وإصالح القيم والعاداِت التي متيُز ضَد النساء، والعناية 
بصحة النساء وتنظيم األسرة، والدور الذي تلعبـُه اخلصوبة العالية والزواج في 
سن مبكرة.  وهذا كلـُه مما ينتقُص من أدوار النساء ويلخُصها بزيادِة النسل وقضيِة 

اعتماِد النساِء معيشياً على الرجال، وكيف يزيُد هذا من خضوعـِهن.

في صدِد هذا التشخيص، استخدم املتحدُث نهاد الشيخ خليل خطاباً بدياًل يستنُد 
ال على "النص الديني" ولكْن على تفسير مختلٍف خلطاِب التنمية، مستعماًل الفكرة 
الوطنية.  وقد ركَز على خصوصيِة وجود  العام واملصلحة  الصالح  العلمانية عن 
املجتمع الفلسطيني حتت االحتالل ال على "إسالميِة" املجتمعاِت املسلمة )مبعنى 
ال  الفلسطيني  الشعِب  نسل  من  "التقليَل  فإن  وهكذا،  الثقافية(.   خصوصيتـِها 
بل  املرأِة،  إهماَل صحِة  يعني  ال  ... وهذا  العدو  أماَم  الصموِد  يساعُدنا في معركِة 
يجُب احلذُر من الوقوع في فخ تقليل نسل الشعِب الفلسطيني" )خليل، 1999: 4(.  
وعندما ركز على احلقوق الفرديِة للنساِء، قال: "التركيُز على املرأِة كأمر منفصل 
عن األسرِة وعن الطفل أمٌر خطير ... وبخاصة أننا في مجتمع يفتقُر إلى املؤسساِت 
التي ميكنـُها القياُم بدور األسرِة بشكل كامل.  عمُل املرأِة في إدارِة شؤون املنزل 
ال ينقُص مكانتـَها في مجتمعنا، ويجُب أن ال ينقَص مكانتـها حتى ولو لم يـُحتـَسَب 
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والتعليم  املجتمع  لالنفتاح على  املرأة مبهامها حتتاُج  تقوَم  ... حتى  كعمل مأجور 
باستمرار واملشاركة" )املصدر نفسه: 5، 6(.

وقال في معرض انتقاِده للنسويات املطالبات بحقوق املرأة: "الفرُد ال يصلُح كمقياس 
لعمليِة التنمية ... إذ أنه ليس بالضرورة إذا حتسن دخُل الفرد ... أن يتحسَن اقتصاُد 
املجتمع..." )املصدر نفسه: 6(.  وميثُل على هذا األمر هنا العامُل الفلسطينُي "الذي 
الشعَب  يحرُم  املستوطنِة  بناَء  لكّن  كبيراً  دخاًل  ويحصـّل  املستوطناِت  في  يشتغُل 
)املصدر  الشعب يجوع"  لكن  الفرد  الزراعية، فهنا يشبُع  أراضيه  الفلسطينَي من 
نفسه: 6(.  ثم يضيُف أنه "في املجتمعاِت الغربيِة التي متتلُك دواًل قوية واقتصاداٍت 
قوية ميكُن أن يكوَن محوُر التنمية فيها اليوم هو الفرد.  لكّن مجتمعاً يرزُح حتت 
الطاقات  بحشد  أواًل  يهتَم  أن  يجُب  دميقراطي  غير  نظام  من  يعاني  أو  االحتالل 

ملقاومة احملتل ... إنها ليست مرحلة أخٍذ، بل مرحلة عطاء" )املصدر نفسه: 6(.

جسدْت هذه الورقة بعَض اإلدراِك للنقاش العاملي حول أسباِب االفتقار إلى التنميِة، 
الدميقراطية وإلى  العملية  إلى  إذا كانت متصلة بعوامَل داخلية )مثاًل االفتقار  وما 
متكافئة(  غير  -جنوب  شمال  عالقات  )مثاًل  خارجية  بعوامَل  أو  الصالح(  احلكم 
)تورنكويست (Tornquist)، 1999(.  لكّن إحدى األوراق حذَرْت من أّن الدعوة إلى 
الدميقراطية وحترير النساء يجري استعمالـُهما "كجزء من األسلحة األيديولوجية 
لالستعمار اجلديِد في عصر العوملِة التي يستخدمـُها في محاولتـِه للهيمنة.  وهي 
عدُم  هو  تنهزُم  جعلها  الذي  الوحيَد  السبَب  بأّن  املغلوبِة  الشعوِب  إلقناع  محاولة 
ويقوُل  ثرواتـِها".   واستنزاَف  استغاللـَها  وليس  فيها،  املرأِة  وغنُب  دميقراطيتـِها 
املتحدُث: "وفي الشأن الفلسطيني، فإّن أولوية االحتالل تفكيُك البنيِة االجتماعيِة 
التطبيع"  وترفُض  االحتالل،  وترفَض  املقاومة  تفرُز  التي  املقاومِة  الفلسطينيِة 

)خليل، 1999: 6(.

ستزيُد  املستدامِة  التنميِة  خلطاِب  اإلسالميني  قبل  من  اجلديدة  القراءة  هذه  إّن 
الصعوباِت في وجه العلمانيني والوطنيني بشكل عام واحلركاِت النسوية العلمانية 
بشكل خاص.  لم تتخذ هذه األخيرة موقفاً واضحاً من القضايا املتعلقة بخصوبة 
النساء أو بالفلسفة وراء الدعوة إلى تنمية مستدامة.  إن االفتقاَر إلى هذا الوضوح، 

بسبب النضال الوطني، سيعطي مزيداً من الذخيرة للخطاب اإلسالمي التفصيلي.

في هذه املؤمتراِت )في العامني 1999 و2000(، مت تبني مقاربة أكثر "ثقة" وأقل 
دفاعية، باإلضافة إلى موقٍف أكثر عقالنية بالنسبِة لالتفاقاِت الدولية.  جرى حتوٌل 
عن نزع الشرعية الكلية عن "اآلخرين"، وبخاصة عن املنظماِت النسوية األخرى، 
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لصالح مناوشة أكثر أو اشتباك فكري مع اآلخرين.  وقد ميز مؤمتُر العام 1999 
بني املنظماِت الوطنية ذات النوايا احلسنة وبني املانحني الذين ميولون هذه املنظماِت 
بريئة"  غير  أهداف  حسب  وعادة  اخلاصة،  أجنداتهم  حسب  "يسيرون  والذين 
البيان اخلتامي، 1999(.  ويقوُل هذا املؤمتُر   ،)WAD)الثاني )وثائق مؤمتر املرأة 
في معرض توجيِه انتقاٍد للرفض الكلي املتمثل في اليوم الدراسي العام 1997 إّن 
"منطلـَقــَنا لتحرير املرأِة هو اإلسالُم وليست املواثيَق الدولية الوضعية، غير أننا ال 
نرفُض أياً من هذه املواثيق التي تتفُق مع أحكام الشريعِة اإلسالميِة وخصوصيِة 

املجتمع الفلسطيني املسلم" )املصدر نفسه(.

أّن  هي  أوالهـِما  رئيستني؛  نقطتني  في  املؤمتراِت  هذه  استنتاجاِت  تلخيُص  ميكن 
على اإلسالميني أن يتغيروا ويستعجلوا اإلصالَح اإلسالمي ليأخذوا زمام القيادة 
القيادة؛ وثانيتهما هي  النهوض بالنساِء، وإال فإّن "اآلخرين" سيتولون هذه  في 
وجوُب التأكيد على أن "مهمة حترير املرأِة وتفعيل دوِرها في املجتمع تقُع بالدرجِة 
ضوِء  في  أجلـِها  من  وتناضَل  بحقوقـِها  تطالَب  أن  عليها  إذ  املرأة،  على  األولى 
الشريعِة السمحاِء والفهم الصحيح".  وجرى تكريُس املؤمتر الثالِث ليبنَي بشكل 

أكثر خصوصية ما هنالك من فوارَق بني الشريعِة واالتفاقاِت الدولية.

في  يظهر  كما  املرأة  حقوق  خلطاب  عمقاً  أكثر  نقداً  النسائي33  العمل  دائرة  نظـّمْت 
االتفاقات الدولية.  لقد تساءلـَْت األوراُق املقدمة، وللمرة األولى، ال عن قابلية خطاب 
احلقوق للحياة بشكل كلي، ولكن حوَل أسسه الغربيِة الليبراليِة ذاِت الصفِة الفرديِة 
النـفعـية، واستـُخِدمـَـْت في نقد أفكار النسوية الليبرالية أفكار النسوية النقدية للفكر 
الليبرالي )فيليبس، 1993(.  نحن نقرأ في ورقة أميرة هارون، على سبيل املثال: 
"لقد تأسَس مفهوُم احلق )في الفكر الليبرالي( على فكرِة املنفعِة كفكرٍة محوريٍة، 
حيُث يبحُث اإلنسان عن منفعتِه في عالقاِته االجتماعيِة والسياسيِة مع احترام حقوق 
اآلخرين، محققاً بذلك نقطة التوازن ... وعلى الرغم من البحِث عن نقطِة التوازِن هذه، 
فإّن املنفعة الفردية تطغى على الرشادِة والعقالنيِة وتغلُب على العالقاِت جميعـِها ... 
هذا التصوُر صورٌي ألّن الفرَد لم يكْن خارَج جماعٍة قط ... ال ميكُن فهُم حق الفرِد 

دون آخرين تقوُم معهم العالقة" )هارون (Haroun(، املقدمة: 1(.

هكذا نرى، أن خطاَب املنظماِت النسوية غير احلكوميِة املستنَد إلى احلقوق الفردية 
الليبرالية يتعرض للنقد باستخدام خطاب "نسوي غربي" آخر يقوم على مفهوم 
في  شأنهم  الليبرالية،  ملفهوم  اإلسالميون  الناقدون  ويتساءُل  الفاعلة.34   املواطنِة 
مبدأ  عن  ضيق  بشكل  الدفاع  أخالقية  عن  االشتراكيات،  النسويات  نقد  شأن  هذا 
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احلقوق الفردية، والسماح بأن يكوَن له السبُق على املسؤولية االجتماعية.  إن تصوَر 
التمتع  أساس  على  يقوُم  الذي  الثاني،  الفصل  في  تفصياًل  بياُنها  مت  كما  املواطنة، 
باحلقوق فقط التي تترجم في صيغتها السياسية إلى ممارسٍة محدودٍة للتصويت، 
يعكُس إفقاراً ملضمون مفهوم املواطنة، باعتباره انتماًء اجتماعياً.  ويتُم الدفع بداًل من 
ذلك بضرورة الوصول لصيغٍة أكثر ثراًء في املعنى تستند إلى املشاركة واملسؤولية 
االجتماعية، وتـُعَرُف باسم املواطنِة االجتماعية )مولينو، 1996: 6(.  ثم نقرأ ثانية 
في ورقة هارون أّن "التصوَر اإلسالمي ينظُر إلى الفرِد في إطار وجوِدِه اجلماعي 
... لهذا، قام النسُق احلقوقُي للفرِد في اإلسالم مـُصاغاً في واجبات، وهي صياغة 
توقظ في الفرِد دائماً مثيراِت "العطاِء" ال مثيراِت "األخذ"" )هارون، املقدمة: 5(.

املتكون من "عطاٍء" و"أخٍذ"،  التأكيَد في اخلطاب اإلسالمي على هذا املوقِف  إّن 
ثقافياً،  وضعاً  تشكـُّل  ال  وهي  الفلسطيني،  للشعب  "احملددة"  بالوضعية  مرتبط 
املنظماِت  خطاب  في  جداً  مفتقٌد  بـُعٌد  وهو  وظرفية،  وطنية  حالة  باألحرى  ولكْن 
النسوية غير احلكومية.  إن التأكيَد على "العطاِء" إلى "األمة" يجب أن يـُنظر إليه 
في ظل غياب أجندة عمل وطنية لدى احلركاِت النسوية في فلسطني.  كذلك يجب 
أن يـُرى في مضمون أصبح فيه الصوت "املطالب" باحلقوق هو الصوت الطاغي 

واملشوش على ما يجب أن "يعطى" لشعب ما زال حتت االحتالل.

وهكذا، في ظل غياب برنامج عمل وطني واضح تسير عليه احلركة النسوية الوطنية 
الوطنيِة  واالحتياجاِت  النساء  حقوق  بني  ارتباطاً  اإلسالميون  يؤسس  العلمانية، 
واالجتماعيِة للشعب الفلسطيني، إذ يطلبون من النساِء أن يخدمن الشعب، كما كان 
يجري عبر اخلطاب الوطني القدمي، ولكن على الطريقة اإلسالمية اآلن، وأن يلدن 

املزيَد من الرجال )أنثياس ويوفال– ديفيس، 1989(.

من الكلماِت إلى األفعال

متكنْت النساُء اإلسالمياُت من بناء قواعَد مهمٍة جيدة التنظيم بني النساِء املهنياِت 
احلياتي  بالواقع  صلة  أكثر  خطاباً  أحياناً  مستخدماٍت  العالي،  التعليم  وذواِت 
املستند إلى التنمية املستدامة وحقوق النساء، كما على تفسيراٍت جديدة للنصوص 
الدينية.  والسؤال هنا هو كيف تعكُس هذه القراءاُت اجلديدة للنصوص نفَسها على 
املمارسات اليومية داخل احلزب.  أشير هنا إلى وجود توجه واضح يسير على نهج 
مساواة النوع االجتماعي "اجلندر"، وليس فقط التكامل بني الرجل واملرأة، وإلى 

متثل قيم تعلي املساواة االجتماعية.
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النوع  لدمج  مهماً  حيزاً  اخلالص  حزب  في  النسائي  العمل  دائرة  جهوُد  فتحت 
االجتماعي "اجلندر" في سياساِت احلزب األساسية، وقد تزامن جناُح الدائرة في 

إحداِث هذا التغيير املهم داخل احلركة اإلسالمية مع املطالبة بأجور متساوية.

انتقدت الدائرة احلزب في تفضيله عمل الرجال على عمل النساء، وأحلت بضرورة 
وأميرة،  يسرى  من  كٌل  وتذكر  املتساوي.   للعمل  املتساوي  األجر  قاعدة  تطبيق 
وهما العضوتان في املكتب السياسي،35 أن العمَل مع النساء بحاجٍة إلى عدٍد أكبر 
ولكن  تلكؤ  بعد  فوافقوا  أكثر  نساٍء  بتوظيِف  باملطالبِة  بدأتا  وقد  العاملة.   اليد  من 
مسؤولية  عليهن  تقع  ال  النساَء  أن  الذكوُر  األعضاُء  اعتقد  لقد  األجر.36   بنصِف 
الرجال نفُسها، ولكّن النساَء رفضن ذلك، إذ كيف يتسنى لهم أن يعلموا أن النساَء 
تقمن  النساء  كانت  إذا   ... مبدأ  القضية قضية  إن  نفُسها؟  املسؤوليات  لهن  ليست 
ببعض األعمال كالرجال، فإّن لهّن احلَق في تقاضي األجور نفسها ... وقد متكـَنْت 
العضوتان من وضع عدٍد متساٍو من املتفرغاِت )ممن يـتـقاضني األجَر عن ساعاِت 
عمل كاملة( في اللجان اإلدارية للمناطق قبل إغالق الفروع احمللية للحزب.  وكّن 
كذلك على وشِك احلصول على العدد نفسه من النساء العامالِت بأجر في املجلة قبل 

إغالقها من قبل السلطة الفلسطينية )يسرى وأميرة، مقابلة(.

إلى  وصلت  احلزب  قبل  من  متساويٍة  معاملٍة  على  للحصول  الدائرة  دعوة  إن 
داخل املنازل.  وهنا تتجنُب الدائرة "خطاب احلقوق" الذي تستخدمه النسويات 
لصالح إستراتيجيِة عملية تتمثُل في "البحث عن حلول".  وقد عبرت أميرة عن 
وتطويَرهن،  النساء  عمَل  يساندون  بأنهم  يّدعون  احلزب  في  من  كل  بأن  ذلك 
للمرأة  يريدون  كانوا  وإذا  العمل.   محل  في  لدعمهن  اجلهَد  يبذلون  ال  ولكنهم 
لكي  البيت  في  يدعموها  أن  الرجال  على  فإن  اخلارج،  الداخل وفي  في  النجاح، 
تنجَح في املجتمع.  وفي هذا الصدد، تتفادى القيادياُت احلديَث عما "يتوجب" 
على الرجال فعلـُه ويحاولن "إشراكـَهم" في "إيجاد حلول" مثل دعم املرأة في 
املنزل، وتأسيس حضانٍة وروضٍة قريبتني من منزلها.  وفي هذا الصدد، تسانُد 
ساعة  بتخصيص  املطالبة  في   37 املرأة  شؤون  طاقم  له  يدعو  ما  كلياً  القيادياُت 
رضاعة لألمهاِت العامالِت، ولكّن هذا يتطلُب كذلك وجوَد حضانٍة في كل مكان 

عمل للنساء )أميرة، مقابلة(.

"حماس"  في  القائد  الزهار  إصراَر  احلزب  داخل  النسائياُت  القائداُت  رفضت 
النساء وخصوصيتـِهن، ودعون إلى  لقدراِت  العمَل يجُب أن يكوَن مالئماً  على أن 
لعدم  رفِضهن  وفي  احلزب،  في  اليومي  عملهن  في  ناحيتني:  من  تامٍة  مساواٍة 
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مساواِة النساء للرجال في النشاط العسكري.  بالنسبة للعمل اليومي، قالت النساُء 
اإلسالمياُت في احلزب "إننا نقوم بالكثير من النشاطات داخل احلزب.  مَن أجنح 
هذه النشاطات التي ننظمها كل عام هي معرُض السجناء السياسيني، حيث ننصب 
خيمة كبيرة لتضَم كل أنواع األنشطة: عرض رسوماتهم، واألشياء التي ميلكونها، 
عرض صورهم وكتاباتهم ... الخ.  وكنا في البداية نطلب مساعدة الرجال من أجل 
نصب اخليمة، ولكن هذا كان في السنة األولى فقط.  وعندما بدأنا بالضغِط من أجل 
بأنفسنا،  اخليمة  نصَب  قررنا  للرجال،  مساٍو  بأجر  النساء  من  أكبر  عدٍد  توظيف 
كان  شيء  فعَل  أردنا  إذا  وأننا  منهم،  قوة  أقل  لسن  أننا  لهم  نـُظهر  أن  أردنا  ألننا 
بإمكاننا أن نفعل ما يفعلـُُه الرجاُل متاماً .. واآلن في كل عام ننصب اخليمة بأنفِسنا 

من األلف إلى الياء )يسرى وأميرة، مقابلة(.

يتناقُض مع موقِف  القائدتني ال  أن موقَف  املجال  املالحظة في هذا  من اجلدير 
النساِء  بعض  موقِف  مع  كذلك  ولكْن  وحسب،  الرجال  من  اإلسالميني  بعض 
الغربيِة  الضفِة  في  اإلسالمياِت  القائداِت  من  وسميرة  ميسون  اإلسالميات.  
جتزمان بعدم اتفاقـِهما مع هذه الرؤيا، وتريان دوَر النساِء مكماًل لدور الرجال 
أشارت  إذ  االستشهاديات،38  أمُر  هو  ذلك  على  آخر  مثٌل  له.   مساوياً  وليس 
الوصايا التي تركها العديد من االستشهاديات إلى أنهن فرضن عملهن هذا على 
احلركات واملنظمات اإلسالمية وغيرها. ففي وصية دارين أبو عيشة، على سبيل 
نابلس،  أنها طلبت من جمال منصور، أحد قادة حماس في  إلى  املثال، أشارت 
االنضمام إلى اجلناح العسكري للحركة. رفض منصور قائال أنه "عندما ينضب 
الرجال سنطلب من النساء املشاركة" )املركز الفلسطيني لإلعالم، 2004(. أن 
أن  يطرُح  ما  وهذا  العسكرية،  النشاطات  في  النساء  مشاركة  فرض  يبرز  ذلك 
أيضاً  الرجال والنساء من اإلسالميني فحسب، ولكن  ليس بني  هنالك خالفاٍت 

بني النساِء أنفسهن.

قّدمُت في القسم أعاله خطاَب النساء اإلسالميات حول القضايا املتعلقة باحلقوق 
واحلوار  الكفاح  في  االنخراط  في  الرغبة  تعكس  كيف  لكْن  لتحقيقها.   والنضال 
املتمكنات  النساَء اإلسالمياِت  أن  إلى  لقد أشرت سابقاً  الواقع؟  نفسها على أرض 
بتعليمهن ومهاراتهن ومن خالل ما فتح لهن من حيز وشرعية عبر إعادة تفسير 
واملرأة"  الرجل  بني  "التكامل  فكرة  قلب  من  ذلك  كل  بفضل  متكنَّ  "النصوص"، 
في  األقل  على  كاملة،  مساواٍة  إلى  وحتويلـِها  اإلسالم،  في  النساِء  إلى  املنسوبِة 

احلياة العامة.
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سياساُت الشريعة وإمكانية تأسيس أرضية مشتركة للحوار والعمل

كنت أطرح في نقاشي طوال الوقت أن اإلطار السياسَي احمليط هو ما يقرُر اخلطاَب 
باستمرار  املتطورة  "املعدلة"  الشريعة  صيغة  إن  الديني.   النَص  ال  اإلسالمي 
للخطاب  إنها، من ناحية، تشكل حتدياً  التي أبرزتـْها "حماس" تثير موضوعني.  
الذي تطرُحه املنظماُت النسوية غيُر احلكوميِة واملستنِد على مبدأ احلقوق الفرديِة، 
متكن  وقد  االحتالل.   حتت  مبجموعه  الشعُب  يواجهها  التي  احملنة  يتجاهل  الذي 
اإلسالميون عبر غرس اإلسالم في جوهر تكوين الوطنيِة الفلسطينيِة املعدلة، من 
وطنيات.   وغير  كمغتربات  بإظهارهن  النسويات  خطاِب  عن  الشرعية  ينزعوا  أن 
للعلمانية  حتدياً  تشكل  للشريعة  "املعدلة"  الصيغة  هذه  فإن  أخرى،  ناحية  من 
الفلسطينية املتناقضة التي استخدمت اإلسالَم كمصدر لشرعيتها.  إن اإلسالميني، 
من خالل "أسلمة" فلسطني و"إسباغ الوطنية" على اإلسالم، جنحوا في تشكيل 
نوع من الوطنية الفلسطينية التي دمج فيها اإلسالُم بشكل عضوي ليصبح بذلك 

قوة هائلة لتعبئة اجلماهير.

اإلسالميني  على  يضغطون  العلمانيني  أن  من  الرغم  وعلى  كهذا،  وضع  في 
ويتحدونهم، فإنهم يخسرون من أرضيتـِهم عند املطالبة بحقوق فردية مبعزل عن 
أجندة وطنية وفي غياِب تنظيم قادر على التعبئة العامة.  إن فاعلية املنظمات غير 
بديل.   تشكيل  إمكانية  متلُك  ال  األجل  قصيرة  مشاريع  إلى  تستند  التي  احلكومية 
الوقوف كحركٍة  وقد متكن اإلسالميون من تطوير تنظيم سياسي لهم من خالل 
معارضٍة ضَد كل أشكال اخلروقاِت التي انتهكت فيها احلقوق املدنية واإلنسانية.  
وباملقارنِة مع ذلك، ليس لدى النساء في املنظمات غير احلكومية أية قاعدٍة منظمة، 

وُيستمد ما لهن من دعم، إذا حصلن عليه، من سلطٍة متهاوية تضمحل شرعيتها.

من  لفئة  حيزاً  اإلسالميات  النساُء  فتحت  كيف  أعاله  املقدم  التحليل  في  أظهرُت 
عليهن  صبغت  اللواتي  فقيرة،  خلفيٍة  من  املتعلمات  النازحات  من  معظمهن  النساء 
العامة كافة.  كذلك أوضحت  للنشاط والعمل في مجاالت احلياة  شرعية أخالقية 
لهن،  اخلدماِت  بتقدمي  فقراً  األكثر  النساِء  بني  أنفسـِهن  تأسيس  من  متكّن  كيف 
والدفاع عن حقوق رجالـِهن املعتقلني.  هذه األعداد الضخمة من الفاعلية النسائية 

تعتبر إضافة مهمة للعمل السياسي في مرحلة التحرر الوطني.

الشريعة،  استـُخِدمـَْت فيهما  أعاله حالتني مختلفتني  التحليل  أبرزُت في  أنني  غير 
أثارته  الذي  احلوار  في  متناقضٍة  بطرق  النساء،  حلقوق  املرشَد  املبدأ  بصفتـِها 
كصيغٍة  اإلسالميني  قبل  من  األمر  أول  الشريعة  استـُخِدمـَْت  النسوية.   املنظمات 
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مجموعات  عن  الشرعية  نزع  أجل  من  للتغيير،  قابلٍة  وغير  ثابتٍة  مقدسٍة  لغويٍة 
النساء غير اإلسالمية وإسكاتـِها، وفي الوقت نفسه نزع الشرعية عن فكرة السيادة 
الشعبية التي تدعو إليها السلطة الفلسطينية أساساً للتشريع اجلديد.  وما زال من 
سيادة  ذلك  عن  بداًل  يؤسسوا  أن  في  يرغبون  اإلسالميون  كان  إذا  ما  املؤكِد  غير 

تستند إلى حاكمية الله، حيث أن مشروعـَهم للدولة لم يطرح بعد.

نفِسها.   اإلسالمية  احلركة  داخل  حواراً  أطلق  الشريعِة  حول  ذاتـَه  احلواَر  هذا  إن 
لقد أدى بحثـُهم عن موقف بديل للنسويات العلمانيات إلى االطالع واالهتمام مبا 
تعليماً  املتعلمات  املهنيات  من  اإلسالميات  تأثرت  كيف  أظهْرُت  وقد  به.   يطالبون 
العام  املجال  في  للمرأة  متساوية  حقوق  عن  للدفاع  التامة  املساواة  بخطاب  عالياً 

)على األقل في العمل والفاعلية السياسية( وفي املمارسات اليومية.

كذلك أظهْرُت كيف أن القيادة العليا من الذكور تفاعلت بسرعة من أجل "تثبيت" 
الشريعة )زبيدة، 2003: 1( بالنسبة ملجموعٍة أخرى من التشريعاِت تتعلُق بقانون 
العقوبات، أيضاً إلسكاِت وتثبيط املجموعات النسوية والعلمانية حتى ال تقترَح أية 
تعديالت.  إّن اإللقاء بثقل القيادة العليا من الرجال لدعم الشريعة ال يتعلُق بحقوق 
في  وهيمنتهم  اإلسالميني  نفوِذ  على  التأكيَد  أيضاً  يتناول  ولكنه  وحسب،  النساء 
املجتمع وفي مواجهة السلطة الفلسطينية.  كما قد يعبر أيضاً عن صراع، باستخدام 
إستراتيجية املواطنة الفاعلة، حول الطبيعِة غير املؤكدِة بعُد ألي دولٍة فلسطينية أو 

إسالمية في املستقبل.

مفهوم  بني  بالضرورة  رابط  يوجد  ال  "إنه  قائلة:  الصدِد  هذا  في  مولينو  حتذُر 
املواطنة االجتماعية باعتبارها حتفز فاعلية اجلماعات واملشاركة السياسية وجتديد 
اجتماعي  لتالحم  أو  الدميقراطي  لإلصالح  الهادفِة  املشاريع  وبني  االنبعاث، 
"أصوليني"  قبل  من  البلدان  بعض  في  تـُستـَغـَُل  االجتماعية  املواطنة  إن  أكبر.  
يسعون خللق مجتمع سياسي ولتوطيِد أهداف قد تؤدي إلى دولة متسلطة، دينيٍة 
أن هذا  القائم على اجلنس" )مولينو، 1996: 6(.  ال أرى  ومتشددة في متييزها 
يحدث بالضرورة، فما لدّي من بياناٍت يظهُر أن اإلسالميني، في سياق بحثـِهم عن 
أرضية لهم كحركٍة وطنية، اضطـُروا إلى استعارة رؤًى جديدة وإدخالها للتجاوب 
اخلصوم  حتدياِت  إن  أتباعـِهم.   قواعد  توسيع  بهدف  العامة  االحتياجات  مع 
التعدديِة وحقوق النساء والصالح العام  دفعت اإلسالميني للتعامل مع أفكار مثل 
قام  أفكار  كلها  وهي  الفردية،  الذاِت  مقابل  االجتماعيِة  والذاِت  املستدامة  والتنمية 
اإلسالميون باستعارتها من سياقها العلماني واعتمدوها.  وتـُظهر األدلة أن حركة 
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فاعلة في املجتمع املدني مثل احلركة الطالبية أضافت لصفوفها نساء ناشطات من 
اإلسالميات، وأن البنية احلزبية نفسها ضمت إليها نساًء كان قد جرى تهميشـُهن 

اجتماعياً من قبل القيادة الوطنية التي كانت متثُل نساَء النخبِة بأكثر مما يجب.

أيضاً  هنالك  فإن  وتقارٌب،  انفتاٌح  فيها  يتُم  أوقاٍت  قيام  من  الرغم  على  أنه  غير 
متناقضاٍت كثيرة قد تؤدي إلى احتمال االنغالق واالنكفاِء إلى تفسيراٍت "ثابتة" 
النساء  رؤية  إلى  العودة  مثل  النساء،  على  سلبية  تأثيراٌت  لها  تكوُن  لإلسالم، 
كمنجبات لألمة، كما أن املوقُف حول تعدد الزوجات لم يتضح بعَد.  كذلك قام نقاٌش 
ساخٌن حول مدى "مالءمة" النساء للعمل العسكري.  ولكّن، وعلى الرغم من كل 
ذلك، أرى أن نوَع الدولة "اإلسالمية" الذي قد تقود إليه هذه الفاعلية يعتمُد إلى حد 

كبير على اإلطار العام الذي يخطه العلمانيون.

ال ينبُع خطاُب النساِء اإلسالمياِت من القرآن فقط، ولكن كذلك من التـَماّس اإليجابي 
من  أم  الوطنية  املجموعات  من  كانت  سواء  األخرى؛  املجموعات  خطابات  مع 
املجموعاِت العلمانيِة النسوية.  وأرى أن هذا التـَماَس يوفُر للنساء اإلسالميات الدافَع 
للعودة إلى النص الديني من أجل البحِث عن قراءاٍت جديدٍة ممكنٍة بغية االستجابِة 
للتحدياِت التي تنشئـُها املجموعاُت النسائية والنسوية األخرى.  إن خطاباِت النساء 
اإلسالميات ال تعتمُد فقط على النصوص الدينية، وإمنا كذلك على ما تثيُره فاعلية 
وخطاباُت النساء األخريات.  ميكن لهذا التـَماّس أيضاً أن يكون األرضية املشتركة 
التي تتوحُد عليها النساُء اإلسالمياُت والعلمانياُت الوطنيات عبر الدفع نحو قراءاٍت 
جديدٍة للنصوص الدينية، وكذلك من خالل التعامل مع الواقع اليومي املعاش للنساء 
املتبادَل )هدسون، 1996؛  في إطار حترير وطني لم ينجز بعد.  إن هذا االشتباك 
التي  للتغيرات  بالنسبة  فريق  كل  يقظة  يتطلُب   )2001 سالمة،  1993؛  نورتون، 
حتصُل في مواقف الفريق اآلخر وخطاباته بداًل من تبني موقٍف ينطوي على رفض 
تاٍم لآلخر؛ سواء من قبل احلركة النسوية واملنظماِت النسوية غير احلكومية أم من 

قبل احلركة اإلسالمية.

حققته  ما  على  مواقفهم  اإلسالميون  يؤسَس  أن  الالزم  من  كان  أنه  نرى  وهكذا 
قد  التي  الدولة  نوَع  فإن  هذا،  وعلى  والعمل.   التعليم  فرص  من  للنساء  احلداثة 
سيعتمد،  ولكْن  ديني،  نص  إلى  يستند  مرسوم  منوذج  على  يعتمَد  لن  ينشـُدونها 
التي يعيشون فيهما فعلياً، وعلى  الدولِة واملجتمع  إلى حٍد كبير، على نوع وشكل 
إذا  أخرى وطنية وعلمانية، وبخاصة  التي تطرحها مجموعاٌت  والتحديات  الرؤى 

كانت معززة بأغلبية ونفوذ كبيرين مبا يكفي للتأثير.





الهوامش:
أجنزت هذه الدراسة قبل دخول حركة "حماس" لالنتخابات التشريعية في كانون الثاني العام 2006.  1

إلى  اإلسالمية  احلركات  عودة  يطرح  الذي  "انبعاث"  أو  "إحياء"  اصطالح  كثيرون  باحثون  يرفض   2

الظهور بشكل دوري، أو بشكل يكاد لم يطرأ عليه تغيير.  وقد طرح أن باحثني غربيني وغير غربيني قد 
قدموا فهماً مادياً مجتزأ، وفي املطلق أيديولوجياً، للعالقة بني اإلسالم والسياسة )ديفيس، 1987: 37؛ 

روي، 1999؛ العظمة، 1996(.
لدى  ثابتاً  اعتقاداً  الدميقراطية كانت  إلى  للتحول  الشرق أوسطية مقاومة  املجتمعات  إن  القائلة  النظرية   3

االفتراضات  بعض  عكس  الثمانينيات  في  املستشرقني  من  جديداً  جياًل  لكن  عدة.   لعقود  املستشرقني 
القدمية، واستخدم مفردات جديدة سمحت له بربط عمله بحوار دولي أوسع حول العالقة بني املجتمع 
املدني والتحول إلى الدميقراطية.  وقد سعت هذه الطروحات احملّدثة إلى التدليل ليس على أن في البلدان 
املسلمة العدَد األكبر من اإلرهابيني والعدد األدنى من الدميقراطيات في العالم فحسب، بل إنها ستكون 

دائماً على هذا الوضع )سادوفسكي، 1993: 14(.
سامي زبيدة )1993( يحلل وينقد كتابات باتي ) Batie ،1986( وغلنر )1992(، وفاتيكوتس )1983(،   4

بالنسبة إلى اشتراطاتهم املتعلقة بظهور دول القوميات وتطورها في الشرق األوسط.
األصالة في العربية اصطالح للكناية عن الصدق وصحة الوضع.  ومن حيث املفردات، فإنها تدلل على   5

الوالء والنبل والشعور بااللتزام نحو مجموعة اجتماعية محددة، أو مجموعة  قيم أخالقية حميدة مثل 
من القيم.  وهي تدلل أيضاً على شعور باملوثوقية الذاتية مرتبط باملشاعر السابق ذكرها.  عندما جتتمع 
هذه مع بعضها وتعزى إلى ميزة جماعية تاريخية عربية، إسالمية أو خالف ذلك، تصبح األصالة، وفقاً 
للعظمة �عزيز�، فكرة مركزية في الفهم الرومانطيقي للتاريخ، الذي يستذكر سماٍت ترتبط بشكل عام مع 
مثل هذه الفكرة.  ومن األمور املهمة بشكل أساسي بني هذه السمات مفهوٌم حيوي للقومية وللسياسة.  
ويشير العظمة إلى أن خطاب األصالة هو "بالتالي خطاب ذو ماهية جوهرية، كثير الشبه بالتضاد الذي 
جنده في خطابات حول البدائية في االستشراق، وفي خطابات أخرى عن اخلالفية احلضارية )احلضارة 
تاريخياً  موضوعاً  يفترض  األصالة  عن  اخلطاب  فإن  اخلطابات،  هذه  مع  توافق  وفي  اآلخرين(.   لدى 
يعرف بذاته، ويكون بشكل أساسي ذا استمرارية عبر الزمن، ويضع نفسه في موضع متيز جوهري عن 

مواضيع تاريخية أخرى" )العظمة، 1996: 83-82(.
برنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت، االستفتاء رقم 1 )31 آب– 2 أيلول، 2000(، واالستفتاء    6

رقم 6 )2-9 شباط/فبراير، 2002(.
اغتال اإلسرائيليون ياسني في 22 آذار/مارس 2004.  إن مزايا ياسني كانت مهمة في خلق االحترام    7

والشرعية لقيادته مقارنة بقيادة عرفات املعروف جيداً باستعماله األموال من أجل الرعاية واإلفساد.
الرواية بقوة، ووجهة نظرهم أن السلطة اإلسرائيلية سمحت بظهور ونشاط  يتحدى اإلسالميون هذه    8

الكثير من املنظمات القومية العلمانية واليسارية )أبو العمرين، 2000: 230-226(.
مقارنة   9272 اإلسالمية  اجلامعة  إلى  املنتسبني  الطالب  عدد  بلغ   1999/1998 األكادميي  العام  في    9

العام 1972(www.sis.gov.ps/education). وفي  قد أسست  كانت  التي  بيرزيت  مع 4276 في جامعة 
العام 2004/2003، بلغ عدد املنتسبني إلى اجلامعة اإلسالمية 13،390، وكانت في ذلك الوقت اجلامعة 
العدد في جامعة  (www.ingaza.edu)، وهو ضعفا  اإلناث بينهم 42.5%  الوحيدة في قطاع غزة، نسبة 
عمرو،  )أبو   ،(www.birzeit.edu)  51% بنسبة  إناث  منهم   ،6،317 العدد  بلغ  حيث  الليبرالية،  بيرزيت 

.)17-15 :1994
10  الكتل تعني اللوائح االنتخابية.
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قامت مجموعة من اجلهاد اإلسالمي في 1986/10/15 مبهاجمة جمهرة كبيرة من اجلنود اإلسرائيليني   11

أيار،  عـُشُرهم.  وفي  قتل  أو  القدس، فأصيب  املبكى" في  أمام "حائط  بتخرجهم  كانوا يحتفلون  الذين 
من  اإلسالمي  اجلهاد  من  سجناء  ستة  من  مجموعة  متكنت  عندما  أخرى  جريئة  عملية  حصلت   1987
حترير نفسها من أكثر سجن محروس في قطاع غزة.  وقد أطلق السجناء النار على اجلنود اإلسرائيليني 
وقتلوا أربعة منهم.  ويعزو البعض بداية االنتفاضة العام 1987 إلى هذه احلادثة )املصدر نفسه: 249(.

ميكن أن تعطى تواريخ عديدة لظهور احلركة اإلسالمية "حماس": -1 1987/2/14؛ 2 شباط/فبراير   12

1988 عندما أشير للمرة األولى إلى اسم "حركة املقاومة اإلسالمية – حماس" في املنشور السابع؛ -3 
1988/2/11 عندما ربطت احلركة نفسها بحركة اإلخوان املسلمني؛ -4 1988/8/18 عندما نشر ميثاق 
"حماس" أول مرة )أبو العمرين، 2000: 260(، داعياً إلى حركة وطنية تامة االلتزام.  ووفقاً ألبي العمرين، 
فإن اإلقباَل الشديَد للجيل اجلديد والدعَم الشعبَي الذين لقيتهما "حماس" جعالها "في جوهرها" �التوكيد 
مضاف� حركة مقاومٍة إسالميٍة وليست حركة إخوانية، وإذا تطور الوضع السياسي سيكون من الصعب 

احتواُء هذه احلركة ضمن إطار اإلخوان )املصدر نفسه: 367(.
رئيساً  حديثاً  انتخب  الذي  الرنتيسي  العزيز  عبد  د.  هو   )209  :2000 العمرين  ألبي  )وفقاً  املقصود   13

لـ"حماس" عقب اغتيال مؤسسها الشيخ أحمد ياسني في 22 آذار 2004، وقد مت اغتياله أيضا بعد أقل 
من شهر في 17 نيسان، 2004 )األيام، 2004/7/16(.

اقترح زعيم "حماس" الشيخ ياسني في 10 آذار/مارس، 2004، قبل أيام قليلة من اغتياله على يد اجليش   14

اإلسرائيلي، "ميثاق شرف" جديد لتنظيم الكفاح املسلح املوجه من قطاع غزة ضد اإلسرائيليني، والذي 
.)2004/3/www.palestine-info.info 10 كانت قوى األمن الفلسطيني تعيقه أحياناً )موقع اإلنترنت

البيان األساسي حلزب اخلالص الوطني اإلسالمي، املكتب السياسي، فلسطني، 1995/12/11.   15

لـ"حماس" على  التابعة  املؤسسات  أغلقت كل  قد  الفلسطينية  السلطة  األطروحة، كانت  كتابة هذه  عند   16

الرغم من تنظيم العديد من مظاهرات االحتجاج.  ووفقاً ألميرة هارون التي انتخبت مرتني رئيسة للدائرة 
النسائية في حزب اخلالص، فإن هذا قد أرغم احلزب على أن يركز على تعزيز وجوده في قطاع غزة.

في استفتاء نظمه املركز الفلسطيني للدراسات وحوار احلضارات مباشرة بعد اغتيال ياسني، قال %31 إنهم    17

سوف يصوتون لـ"حماس" في أي انتخابات مقبلة، و%27.1 قالوا إنهم سيصوتون لـ"فتح".  وقال 70.1% 
إن قاعدة شعبية "حماس" سوف تزداد.  موقع اإلنترنت: www.palestine-info.info في 2004/4/22.

البيان األساسي حلزب اخلالص الوطني اإلسالمي في 1995/12/11، ص: 1.   18

من اجلدير باملالحظة كذلك أن "فتح" كانت أيضاً تخاطب العضوة بلقب أخت في حني تدعى رفيقة في    19

األحزاب اليسارية.
ميكن قول الشيء نفسه حول متثيل النساء في قيادة األحزاب السياسية فهي ضئيلة نسبياً على الرغم من   20

الفاعلية املثيرة لإلعجاب لكثير من املنظمات النسائية.  ومتثيل النساء في اللجان املركزية لألحزاب أقل 
من أن يتناسب مع حضورهن، %10 في اللجنة املركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، ومؤخراً 19% 
لتحرير فلسطني(،  الدميقراطية  ياسر عبد ربه عن اجلبهة  برعاية  انشق  الذي  من "فدا" )وهو احلزب 
%19.5 في اجلبهة الشعبية الدميقراطية لتحرير فلسطني، و%5 فقط في اللجنة املركزية لـ"فتح" )هيئة 

العون السويدية الدولية، 1999: 21(.
العام 2001 مبداهمة املكاتب احمللية للحزب، ملصادرة كل معداتها ووثائقها  الفلسطينية  قامت السلطة   21

تقوله  ملا  الرسالة.  وفقاً  النشاطات، وكذلك بحظر جريدته  قراراً مينعه عن كل  وحواسيبها، وأصدرت 
أميرة، فإن احلزب يباشر وظيفته فقط من مقره الرئيس في مدينة غزة على مستوى منخفض جداً.  وفي 
هذا الوقت، وعلى الرغم من أن احلزب متكن من احلصول في 2003/3/21 على حكم من احملكمة العليا 
بإلغاء القرار رقم 2003/113 الذي سمح للسلطة الفلسطينية بأن تضع يدها على ميزانيات 39 جمعية 
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إسالمية، فإن السلطة الفلسطينية ترفض تنفيذ هذا احلكم، وجددت صالحيتها اخلاصة باالستيالء على 
.)www.palestine-info.net :امليزانيات بالقرار رقم 2004/40 )موقع اإلنترنت

يحتوي املقرر مواضيع تتعلق بالقضايا األكثر "معاصرة" وبقضايا "علمية" مثل: التوكيد الذاتي، بناء   22

النفس، التواصل الفعال، الوعي السياسي، التواصل االجتماعي، تصميم البرامج والرحالت اجلماعية.
املغادرة،  ثم  النسائية  املؤمترات  الفتتاح  اجلزئي  احلضور  هو  السياسيني  للقادة  املعتاد  احلضور  إن   23

ولكن دون تقدمي أي أوراق نظرية تظهر انشغااًل أكبر باحلدث.  وسيتم تناول مضمون الورقة في قسم 
منفصل.

في األعوام 1975، و1980، و1985، و1990 و1995 على سبيل املثال، بلغ تسجيل اإلناث في التعليم   24

الثانوي 58، و61، و75، و71 و90 ألفاً على التوالي )غالي، 1997: 37، البيان أ(.
صدر العديد من املناشير إلدانة أي تهديد أو أي عمل عنيف ضد النساء غير احملجبات؛ سواء أكان من   25

)انظر حمامي،  اإلرهاب  يـُرى مبظهر  أن  أي فعل ميكن  أم من خالل  البيض  أو  خالل قذفهن باحلجارة 
.)201-200 :1997

ميز بوردييه (Bourdieu) بني القناعة الشائعة واحملافظة.  القناعة الشائعة، عندما يوجد تطابق شبه تام بني   26

النظام املوضوعي واملبادئ الشخصية للتنظيم )كما في املجتمعات القدمية(، وعندها يكون العاملان الطبيعي 
إدراك  على  تنطويان  اللتني  والهرطقة  احملافظة  عن  الشائعة  القناعة  ميز  وهذا  ذاتياً.   ظاهرين  واالجتماعي 

.)121-Eagleton) 1992: 111) الحتمال وجود قناعات مختلفة أو معادية )بوردييه 1977 لدى إيغلتون
استوجب تغيير هذه السياسة الحقاً بعد ما وجه لـ"حماس" من ضربات العامني 1989 و1990 من   27

قبل القوات اإلسرائيلية، وما صاحبها من ممارسات التعذيب الشديد ألعضاء "حماس".  عندما أسس 
أعضاؤها  أن تعرض  لـ"حماس"، وبعد  العسكري  ليكون اجلناح  العام 1990  القسام  الدين  جناح عز 
لكثير من التعذيب اإلسرائيلي، مت إدراك أن احلديث عن أقصى قوة وصالبة ذاتيتني قد أزالت غموضه 
حقيقة املمارسة الفعلية.  برهن عدد قليل فقط أن مبقدوره حتمل العذاب اجلسدي والنفساني العنيف، 
في حني انهارت الغالبية.  وأصبحت السياسة اجلديدة أنه إذا ذهب عضو في عمليات عسكرية، فإن عليه 
أن ينجز هدفه وينسحب بسالم أو يقاوم حتى النهاية إذا مت تطويفه دون أن يكون االستسالم خياراً له 
)ورد لدى أبو العمرين، 2000: 352(.  وقد يكون هذا هو خلفية االستشهاديني أكثر من "ثقافة املوت" 

التي تنشرها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والغربية.
هنالك بعض الروايات املتناقضة عن السنة الفعلية لتأسيس هذين التنظيمني، إذ يقول البعض إنها سنة   28

1982، في حني يقول آخرون إنها سنة 1984 أو 1985 )انظر أبو العمرين، 2000: 197-196(.
مستوى  إلى  ينزل  شخص  جعل  أو  في فخ"،  "السقوط  معاٍن عدة:  العربية  اللغة  في  لكلمة "إسقاط"   29

حالة  في  األخالقي  الفساد  أو  اجلنسي  الفساد  معنى  يفيد  أن  لالصطالح  وميكن  العدو.   مع  التعاون 
املتعاونني، ولكنه في املضمون الفلسطيني يدل على األساليب التي يستخدمها اإلسرائيليون لتوظيف أو 

إغواء ضحية لهم وحمله قسراً على العمل ضد املصالح الوطنية لشعبه.
أشير إلى هذه التناقضات في الفصل 4.  30

في األعوام 1998 و1999 و2000 )وكان هنالك مؤمتران آخران في 2001/8/22 عن دور النساء   31

في انتفاضة األقصى – االنتفاضة الثانية – وآخر في 2003/7/16 حول مسودة قانون العقوبات، لكن 
غيابي لم ميكنني من االطالع على أوراقهما(.

وطموحات  الواقع  حتديات  بني  الفلسطينية  "املرأة  حول  الثاني  املؤمتر  إلى  أوراق  من  قدم  ما  مثاًل   32

املستقبل" في 1999/8/16، وبشكل خاص ورقة مليا أبو جاللة وورقة نهاد خليل.
من 2000/8/9-8.  33



نســاء عـلــى تقـاطــع طــريـق178

وجد النقاش احلديث حول حقوق النساء واملواطنة طريقه إلى خطاب النساء اإلسالميات.  وإن املفكرات   34

التنوير  عهد  مبادئ  ناقدي  يتبعن  ومسيري، 2003(  1992؛ متيمي، 2000؛  )الغنوشي،  اإلسالميات 
ما  فترة  املاركسيني وآخرين من  النسائية من  بالشؤون  املهتمون  التي يطرحها  والفردية  العمومية  في 
بعد احلداثة.  إن هؤالء الناقدين يقترحون أنه إذا كان باإلمكان إعادة تشكيل املواطنة بطريقة تنزع عنها 
العمومية املجردة و"املساواة الزائفة" ميكن لها أن تكون أداة فعالة أكثر في دفع العدالة اجلندرية قدماً.  
لالعتراف  الصحيح  األساس  يكونا  أن  يجب  األنثى  وجسد  اجلنس  فارق  أن  املؤلفني  بعض  ادعى  وقد 
.)Voet)، 1998) ؛ فويتLister)، 1997) القانوني والسياسي )فيليبس، 1987، 1991، 1993؛ ليستر
كانت يسرى وأميرة هما العضوتان في العام 2000.  أما في اجلولة االنتخابية الثالثة العام 2001، فقد   35

أعيد انتخاب أميرة، ولكن فاطمة صالح حلت مكان يسرى.
من الشائع في قطاع غزة حيث معدل البطالة مرتفع جداً )%39(، أن يدفع للنساء في املصالح اخلاصة   36

أجر أقل من أجر الرجال )%81.3 من أجور الرجال في قطاع غزة و%66 في الضفة الغربية( )هيئة العون 
السويدية الدولية، 1999: 27-26(.

هو تآلف نسائي علماني للمهتمات بالشؤون النسوية، انظر الفصل2.  37

بأعمال  قمن  امرأة   16 إلى  إضافة  امرأة   24 االستشهادي  للعمل  تطوعن  اللواتي  النساء  عدد  بلغ   38

بنسبة  أنفسهن  بتفجير  وامرأة(  ثماني نساء )من مجموع 157 رجاًل  قامت  العدد  مساعدة، من هذا 
%5 من املجموع العام، وذلك حتى تاريخ نهاية كانون الثاني 2004.  من اجلدير املالحظة هنا أن اجلهة 
املنفذة لتجهيز هؤالء النسوة كانت إما كتائب شهداء األقصى )اجلناح العسكري حلركة "فتح"(، وإما 
سرايا القدس )اجلناح العسكري حلركة اجلهاد اإلسالمي(.  رمي رياشي كانت أول امرأة استشهادية 
شهداء  كتائب  مبشاركة  لـ"حماس"(  العسكري  )اجلناح  القسام  الدين  عز  كتائب  بإرسالها  تقوم 
األقصى، وذلك في غزة  بتاريخ 2004/1/15.  تغير موقف حركة "حماس" من مشاركة النساء في 
العمل العسكري فيما بعد، عندما أعلنت احلركة عن تأسيس قسم خاص "للمجاهدات القساميات" في 

صيف 2005 )املركز الفلسطيني لإلعالم، 2005/8/19(



خامتة

أحُد األهداِف الرئيسِة لهذه الدراسة يتعلق بفحـص التقاطعاِت والتأثيرات املتبادلة 
بني الكولونيالية، والوطنية واإلسالمية والنسوية في فلسطنَي املعاصرة.  وقد ركزُت 
النساء في املجتمع املدني.   على دراسة ثالثِة أشكال مختلفٍة من فاعليِة ومنظماِت 
جماهيرياً  نسوياً  إطاراً  ميثُل  الذي  النسائي  العمل  جلان  احتاُد  هو  األوُل  الشكُل 
متصاًل بالتنظيم املاركسي؛ اجلبهِة الدميقراطيِة لتحرير فلسطني.  والشكُل الثاني 
هو مركُز املرأة لإلرشاِد القانوني واالجتماعي؛ وهو منظمة غيُر حكوميٍة متثُل نوعاً 
الثالُث، فهو دائرة العمل النسائي؛ وهي  جديداً من املنظماِت النسائية.  أما الشكُل 
ذراع حلزِب اخلالص الوطني اإلسالمي، ومتثُل الناشطاِت من النساِء اإلسالميات.  
والعمَل  النساء  مصالح  متثيَل  تدعي  الثالثة  التنظيمية  األشكال  هذه  من  وكل 
لتحريِرهن.  وقد تفحصُت الطرَق التي مت بها التعبيُر عن مصالح النساِء لدى كٍل 
من هذه األشكال التنظيمية الثالث فيما يتعلق بأيديولوجيتها عن النوع االجتماعي 

"اجلندر"، والطرق املستخدمِة لتمكني النساء.

التاريخي  إطارها  في  النسائيِة  احلركاِت  وضع  هو  الدراسِة  هذه  في  هدفي  كان 
بالعالقة مع تطور الكيان واالنتماِء الوطني للفلسطينيني.  وقد استنَدْت استنتاجاُت 
بحثي امليداني إلى حتليلي التاريخي الذي توليُت فيه إعادة قراءِة املراحِل املتتابعِة 
احلركِة  ومسار  لتاريخ  تتبعي  في  الحظُت  فلسطني.   في  واالحتالل  للكولونيالية 
الوطنيِة الفلسطينيِة والفاعليِة النسائيِة أّن جذور الفروقات الطبقيِة والتمايزات بني 
 1917 العامني  بني  البريطاني  االنتداِب  سياساُت  خلقــَتـْها  قد  احلضري-الريفي 
و1948.  إن دولة االستيطان الصهيوني بنـَْت على هذه السياساِت وفاَقَمْتها.  وقد 
تأثَر بروُز احلركِة النسائيِة وتقيدت حدوُد مجال نشاطـِها خالل مرحلِة االنتداِب 
أثناء  أدخل  الذي  الرسمَي  والتعليَم  التحديَث  إن  السوسيولوجي.   املضمون  بهذا 
احلكم االستعماري ساهم في متكني نخِبِ الرجال من احلضريني، كما ساعد في 
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أن ينشئوا روابَط مع نظرائـِهم من الريف.  وفي حني كان القسُم األعظُم من تعليم 
الرجال يتم في مدارَس عربيٍة، فإّن النخَبة من النساء خضعت فعلياً ملناهج تعليم 
نسبة  تتجاوْز  لم  البريطاني،  احلكم  من  عقوٍد  ثالثِة  من  يقرُب  ما  بعد  إجنليزية.  
الريفياِت املتعلماِت %7، وكان هذا أحَد العوامل الرئيسِة في منع قيام روابط متصلة 

بني النساِء احلضرياِت والريفيات.

التوتراُت والصراعات  أثرت عناصر مثل الطبقة والدين واجلنس على خلق بعض 
في احلركِة الوطنية الفلسطينيِة.  وجدُت في سياق حتليلي ملسار احلركِة الوطنيِة 
الفلسطينيِة أّن الكثير من التمايزات االجتماعية املختلفة التي تشكُل الهوية الوطنية 
الفلسطينية قد حجبها الكثيرون ممن أّرخوا عن فلسطني.  وقد أظهرُت أّن احلركة 
التي  املختلفة  االجتماعية  الطبقاِت  بني  التنافر  من  خرجـََْت  الفلسطينية  الوطنية 
تشكلت احلركة منها.  كان الفالحون، والنازحون الحقاً، الوقوَد لكل أشكال الكفاح 
الوطني على الدوام، في حني كانت النخُب احلضرية حتتل موقَع القيادِة دائماً.  إن 
النخَب القومية الفلسطينية كان يدفعـُها اخلطاُب االستعمارُي الداعي إلى التحديِث 
الذي يصوُر الفالحني على أنهم "تقليديون" و"متخلفون".  غير أّن الهيمنة التي 
مارسـَتـْها النخبة احلضرية على احلركِة الوطنيِة الفلسطينيِة كانت تلقى منذ البدايِة 

حتدياً من أعمال املقاومِة اجلماعيِة للفالحني الفلسطينيني وللنازحني الحقاً.

"مساعداٌت"  أنهّن  على  النساَء  متثلْت  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  أّن  حني  في 
وتطلُق  العام.   املجال  في  للنساِء  جديداً  حيزاً  كذلك  فتحـْت  فإنها  وهامشيات، 
احلركة الوطنية الفلسطينية بالنسبة للنساِء ميواًل قمعية وحتريرية في آن واحد.  
إن النخَب النسائية الفلسطينية في احلركاِت الفلسطينيِة املتعاقبِة منذ العشرينياِت 
حتى الوقِت احلالي كانت كثيراً ما تنظُر إلى النساِءِ على أنهّن غيُر متنورات.  غير 
رأُب  فيها  يتُم  كان  التي  األوقاِت  في  حصلت  النسائيِة  احلركاِت  إجنازاِت  أهَم  أّن 
الثغرِة الريفيِة احلضريِة بنجاح.  كان النجاُح في تنظيم وتعبئة اآلالِف من النساء 
هو األرضية التي بنـَت عليها الناشطاُت من النساِء مطالباتـِهن بتغيير نظام النوع 

االجتماعي "اجلندر" في أحزابـِهن وفي مجتمعـِهن.

شكـّل إضعاُف االقتصاِد الفلسطيني ودمجـُُه أواًل باالقتصاِد األردني، ثم بالسوق 
الفلسطيني.   املجتمع  في  النساِء  لتهميش  األسباِب  أهم  من  بعضاً  اإلسرائيليِة 
وخالفاً لالجتاهاِت في كثير من بلدان العالم الثالِث وفي الدول العربيِة املجاورِة، 
كانت مشاركة النساِء الفلسطينياِت في القوِة العاملِة في وضع مستمر من التدني، 

وهو الوضُع الذي شكـَّل األساَس املادَي لتعميق اتكال النساِء على الرجال.
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وعلى الرغم من هذِه الظروِف غير املواتيِة، فإّن الفاعلية النسائية في فلسطني أثـَّرْت 
حتريُت  وقد  عامة.   بصفٍة  املجتمع  وفي  حتتها  انضوت  التي  السياسيِة  البـُنى  في 
املرأة  بشؤون  الفلسطينُي  االهتماُم  شكـّل  خاللـِها  من  التي  الطرَق  خاص  بشكل 
  .1967 العام  العسكريِة  الهزميِة  بعد  املعاصرِة  الوطنيِة  احلركِة  داخل  من  نفسـه 
وكما في احلاالِت السابقِة، فإّن التكويَن املعاصَر للوطنيِة الفلسطينيِة لم يطور رؤية 
للنوع االجتماعي "اجلندر".  غير أّن خطاَب األحزاِب اليساريِة حول حترير املرأِة 
وفـَّر منصة مهمة متكنـَْت الناشطاُت من النساِء أن يطالنَب من خاللها بحيز متساٍو 
في املجال العام.  جنحت النساُء في "الثورِة" في تشكيل قواعَد بني نساِء مخيماِت 
النازحني في لبنان.  وشكـّل هذا أساساً ملطالبتـِهن باحلقوق من قادتـِهن الذكور في 
احلركة الوطنية، وحملاوالتـِهن في سبيل تغيير نظام النوع االجتماعي "اجلندر" في 
مجتمعاتـِهن.  لكّن اقتالَع قيادِة احلركِة الوطنيِة الفلسطينيِة من لبنان العام 1982، 
وتفكيَك مؤسساتـِها، كانا ما أرغم النساَء مرة ثانية على حتويل نشاطـِهن من املطالبِة 
بحقوق مساويٍة، إلى العمل لصيانِة بقاِء مجتمعاتـِهن.  وقد كرَر هذا التحوُل نفَسه 

خالل كامل تاريخ احلركاِت الوطنيِة الفلسطينيِة واحلركاِت النسائية.

غزة  وقطاع  الغربيِة  الضفِة  في  وشعبيٍة  راديكاليٍة  محليٍة  وطنيٍة  قيادٍة  ظهوَر  إّن 
التحرير  ملنظمِة  املباشرِة  السلطويِة  املمارساِت  عن  منأًى  في   ،1967 العام  بعد 
إلى  مستندٍة  للمقاومِة  إستراتيجيٍة  تطوير  في  مهمة  خطوة  كان  الفلسطينية، 
مبادراِت الناس ومشاركتـِهم املباشرة.  وكان بروُز املنظماِت النسويِة ذات القواعِد 
الشعبيِة في أواسط السبعينياِت انطالقاً من هذا املضمون، حني متكنت الناشطاُت 
من النساِء، للمرِة األولى في تاريخ احلركاِت النسائيِة الفلسطينية، من رأِب الثغرة 
بني النساِء احلضرياِت من الطبقِة الوسطى والنساِءِ الريفيات.  ومتكنت النساُء من 
خالل فاعليتـِهن أن يتحّدين النظاَم السائَد للنوع االجتماعي "اجلندر"، وأن ينمـنّي 
والكفاح من  الوطني  الكفاح  الذاتيِة جمع بني  الظروِف  من  نابعاً  النسوية  نوع من 

أجل تغيير نظام النوع االجتماعي "اجلندر" السائد.

حاولُت خالل هذه الدراسِة أن أظهَر بأّن الصراَع وتفتت وضعف احلركة النسوية 
املعاصرِة في فلسطني يتطلبان فحصـَهما من خالل املضمون األوسع لتشكل السلطِة 
الفلسطينيِة بعد توقيع اتفاق أوسلو العام 1993، وما بدأ معه من مرحلِة بناِء شبِه 
الدولِة الذي برهن أنه وهمي.  إّن استمراَر االحتالل اإلسرائيلي حتت قناع عملية 
أوسلو السلميِة أنتج فشَل السلطِة الفلسطينيِة في تأسيس نفِسها كدولٍة، وتسبـَّب 
في تفتـِّت البنيِة السياسيِة ملنظمة التحرير الفلسطينيِة ولألحزاِب املكونِة لها.  وأّدى 
هذا إلى تنامي نفوِذ القوى اإلسالميِة، وما تبع ذلك من تغيراٍت في مكوناِت احلركِة 
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ومعالُم  علمانٌي  مضموٌن  الوقِت  هذا  حتى  يحكمـُها  كان  التي  الفلسطينيِة  الوطنيِة 
علمانية.  أّدى ظهوُر السلطِة الفلسطينيِة إلى تغييراٍت راديكاليٍة في مختلف  أشكال 
الفاعليِة في املجتمع املدني.  وقد استهدفت هذه إدامة البؤر االجتماعيِة الفلسطينية 
وتنظيمـَها وتعبئتـَها ملقاومِة االحتالل.  وكانت النساُء مشاركاٍت فاعالٍت في كلتا 

هاتني العمليتني.

النسائيِة،  احلركاِت  على  الفلسطينيِة  السلطِة  تأثير  على  خاص  بشكل  ركـّزُت  لقد 
وأظهرُت أنه حصل بعد تأسيِسها تفكيٌك وإضعاف للمنظماِت اجلماهيريِة لصالح 
الليبراليني  الدعاءاِت  نقدي  الثاني  الفصُل  ويضُم  احلكومية.   غير  املنظماِت  إنشاِء 
اجلدد بأّن املنظماِت غير احلكومية توفُر شكاًل قاباًل للحياِة من املجتمع املدني في 
واالحتراف  املهنية  نحو  التحوَل  إّن  احلقيقِة،  وفي  عام.   بشكل  األوسط  الشرق 
مشاركٍة  يتضمنان  وال  تفكيكي  تأثيٌر  لهما  كان  املشاريع  متطلباِت  مع  والتكيَف 

جماهيرية فاعلة من خارج اجلهاز البيروقراطي.

أظهر حتليُل املنظماِت النسائيِة الثالِث أّن لنوع التنظيم الذي يكون مجااًل للفاعليِة 
النساء.   هؤالء  تنمـّيه  الذي  املرأة  بقضايا  االهتمام  نوع  على  كبيراً  أثراً  النسائيِة 
ارتباط من خالل  لهما  النسائي كان  العمل  النسائي ودائرة  العمل  إّن احتاد جلان 
حزبيهما السياسيني مبشروع سياسي أوسع.  قامت الناشطاُت من النساِء بتطوير 
صيغة محلية "للنسوية" ضمن إطار عمل "على املستوى العام".  وتناقض هذا 
مع القول إّن املنظماِت النسائية املستقلة هي وحدها القادرة على تطوير أولوياتـِها 
اخلاصِة والتعبير عنها واستـنفار النضال من أجلها )بتيت، 1991: 164(.  وعلى 
جلان  احتاد  فاعلية  لوصِف  "النسوية"  باصطالح  احتفظـُْت  فقد  ذلك،  من  الرغم 
للنوع االجتماعي "اجلندر"،  السائِد  النظام  إدراكـِهن لظلم  النسائي بسبِب  العمل 
املاركسُي  اخلطاُب  ذلك  في  يدعمـُهن  تغييره،  أجل  من  بوعٍي  يعملن  كّن  وألنهن 

"التقدمُي" لقادتهن السياسيني.

استخدمت النساُء في احتاِد جلان العمل النسائي املدخَل الذي وفره التنظيُم املاركسُي 
الريفياِت  النساِء  تنظيم  أجل  من  فلسطني،  لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة  العلمانُي، 
اللواتي هن في وضع أقل مواتاة للعمل في الكفاح الوطني.  وفي حني أّنه لم يكن 
للتنظيم السياسي والقياداِت النسائيِة برنامُج عمل مفصٌل جيداً بالنسبِة ملوضوع 
التـّماس  خالل  من  متكّن  النساِء  من  الناشطاِت  فإّن  "اجلندر"،  االجتماعي  النوع 
اليومي املباشر مع النساِء الريفياِت ومع نساِء الطبقِة العاملِة من تفصيل برنامج 
عمل جمع بني املساواِة اجلنسيِة )األجندة االجتماعية( والهموم الوطنية )األجندة 
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الوطنية(.  لذلك، فإّن تطويَر برنامج نسوي ما قد ال يكوُن رهناً باستقالليِة املنظماِت 
النسائيِة عن األحزاب السياسية، ولكْن، كما آمُل أنني بيـّنت، مبقدرِة الناشطاِت من 

النساِء )مبن فيهن اإلسالميات( على تفصيل احتياجاِت قواعِدهن واهتماماِتها.

احتاد  بني  االرتباِط  وصيغة  املتداخلة  العالقة  أيضاً  الثالث  الفصل  في  استكشفُت 
جلان العمل النسائي كمنظمٍة ذاِت قاعدٍة جماهيريٍة، ومركز املرأِة لإلرشاِد القانوني 
غير  املنظماِت  بأّن  االدعاءاِت  إّن  حكومية.   غير  كمنظمٍة  يعمل  الذي  واالجتماعي، 
يدعمـُها في  ما  لم جتْد  باملشاركة والشمول  للتنمية تتصُف  احلكوميِة هي عوامُل 
البياناِت التي استقيتـُها من التجارِب العملية.  إضافة إلى هذا، فقد بيـّن حتليلي أّن 
املهنية كانت متثُل مصالَح القلِة ذات احلظوة التي توجه سعيـَها، أحياناً، إلى تعزيز 
مركز قوتـِها.  وهكذا فشلْت املهنية في إتاحِة املجال للتعبير عن املصالح املنسوبِة 
الدولة  أو  املجتمع  مستوى  على  إليها  والدعوِة  "اجلندر"،  االجتماعي  النوع  إلى 
)سواء من ناحية عملية أم إستراتيجية(.  كذلك فإّن املهنية لم تؤّد إلى إشراٍك أكبر 
مشروع.   ألي  القرار  اتخاِذ  عملياِت  في  املساهمِة  إلى  أو  مستهدفة"  "ملجموعاٍت 
أداِء  في  مهيمناً  املشروع"  "منطُق  كان  التنفيذيِة  اخلطط  استخداُم  توجـَّب  حيثما 
حقل  في  ووجـِهْت  التي  الصعوباُت  وعـُزيـَْت  لوظائـِفـِها،  احلكوميِة  غير  املنظماِت 

العمل إلى تركيٍزٍ أكثر من الالزم على التنسيق.

نظـَرْت النساُء املهنياُت إلى االختالِف في وجهاِت النظر واحلاجِة إلى دراسٍة أكبر 
على أنهما "صعوباٌت" تعيُق تطبيَق اخلطِة املوضوعِة أكثر من كونـِِهما جزءاً من 
كهذه  صعوباٍت  على  التغلَب  أّن  املشروع"  "منطُق  أملى  وقد  دميقراطية.   عمليٍة 
يتطلُب تشكيَل جلان محصورِة املهام بشكل أكبر ليجري تعاملـُها مع تداول األمور 
بطريقٍة أكثر "جناعة".  وقد دفع "منطُق املشروع" واقعياً نحو املساءلِة العموديِة 
بداًل من مساءلِة النساء في القاعدة بشكل عام.  وقد بيـّنُت أّن "منطَق املشروع" 
يضُع سلطة أكبر في أيدي اإلداريني جاعاًل بنية املنظماِت غير احلكومية حصرية 
يبتعُد عن  التركيِز  أهمية، يحصُل حتوٌل في  أكثر  ناحيٍة  أكثر منها شمولية.  ومن 
تـُعطى  حيث  محدودية،  أكثر  مشروع  نحو  االجتماعي  التغيير  على  االنصباِب 

األولوية للممولني بداًل من "املشاركني" أو "املجموعة املستهَدفة".

بالنظر إلى ما مييُز فلسطنَي من وضعيٍة دائمِة التغيير، من املهم أن نبني على الدروس 
املستقاِة من تاريخ فاعليِة النساء، حيث يكون مطلوباً نشُر حركٍة اجتماعيٍة مستمرِة 
العالقاِت والنقاش  إلى قاعدٍة جماهيريٍة، وحيث استخداُم شبكِة  الفاعليِة مستندٍة 
واالتصاالِت الشخصيِة والتعبئِة يكون على أساس يومي.  إّن تركـَّز القوِة والرغبة 
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في احتواِء الفعالياِت كلـها ضمن هيكل أساسي يهمل هذه املتطلباِت وينصرف نحو 
أنه ما  (Vivian)، 1994: 189(.  وأستنتُج  رسم صورٍة ترضي املانحني )فيفيان 
بل  احلكومية،  غير  املنظماِت  مشاريع  بعض  أثر  محدودية  يفسُر  واحٍد  عامل  من 
هنالك عوامل عدة.  إّن بإمكان املنظماِت غير احلكوميِة أن تكوَن مساهمة في تلميع 
مدفوعني  املانحون  كان  إذا  أنه  أظهرُت  وقد  كاملانحني.   نفسه  باملستوى  األخطاِء 
املنظماِت غير احلكوميِة قد  أموالـِهم املخصصة، فإّن قادة وموظفي  مبنطق كفاءِة 
يكونون مدفوعني بالرغبة في التدليل على مستواهم املرتفع من "املهنية" والكفاءة.  
واملشاركِة  االجتماعي  بالتغيير  املتصلِة  القضايا  وربط  املشروع"،  "منطَق  إّن 
الشعبيِة مبنطق املنظماِت غير احلكومية، قد ينتقصان من النقاش والتقييم العامـنّي 

الضروريني بشكل حيوي من أجل إحداث التغيير االجتماعي املطلوب.

ينتقص الكثيرون من قيمِة املنظماِت غير احلكوميِة في الشرق األوسط وفي فلسطنَي؛ 
ألّن ما يحركـُها هو برامُج عمل املانحني الدوليني واملنظماِت الدولية.  وقد طرحُت 
في سياق هذه األطروحِة أّن هذا الرأَي يصوُر املنظماِت غيَر احلكوميِة احملليِة في 
عالقتِها مبانحي أموالِها كهيئاٍت تابعٍة وحسب، دون قوٍة متلـِكـُها.  وكما أظهرُت في 
الفصل الثاني، فإّن الصلة مع املانحني الدوليني ليست طريقاً أحادَي االجتاِه، حيث 
يفرُض أحُد الفريقني إراَدته على اآلخر، ولكّن األحرى أّن املانحني والالعبني احملليني 
يتشابكون في نسيج معقٍد من العالقات.  وال يـُقصـَُد بهذا االدعاُء أّن للفريقني قوة 
على  تأثيراً  واملتلقني  للمانحني  الشخصيِة  للمصالح  أّن  القتراح  ولكْن  متساوية، 

قراراتـِهم فيما يتعلُق مبا يـُؤخذ أو يـُترك.

واملستنِد  احلكومية  غير  املنظماِت  خطاُب  طورها  التي  النسوية  لنوع  حتليلي  في 
إلى موقٍف يتبنى احلقوَق العاملية، بيـّنُت أّن اخلطاَب ليس ببساطة مرادفاً للغة ما، 
ولكّن اخلطاب ينتج من خالل العمل اجلماعي الذي تقوم به حركات اجتماعية ذات 
تارو  (Snow, Benford)، 1988: 198؛  وبنفورد  )سنوو  جماهيري  ونفوذ  بنية 
يـُنَظُر إلى اخلطاِب "اجلديِد" الذي استخدمته نخبة املنظماِت  1994: 122(.  قد 
غير احلكومية على أنه ينتقُص من األشكال القدميِة من تنظيم النساء.  وقد شقـّت 
املنظماُت غيُر احلكومية مكاناً لها في الساحِة العامِة على حساِب أشكال قدميٍة من 
"املقاومة"  على  املؤسسة  الشرعية  أّن  خطابـُها  واّدعى  اجلماهيرية،  التنظيماِت 
مّت  ذلك.   حتدي  واجباً  وكان  وعزلهن،  النساِء  إخضاع  إلى  أّدت  و"التضحية" 
أن نحتفظ في  املهم  العاّم.  ومن  إدخال اخلاص في  ذلك عبر رفع شعار ضرورة 
باألحرى يتشكُل من عالقاِت  العاَم ليس ساحة حيادية ولكنه  املجاَل  بأّن  أذهانـِنا 

قوٍة وتزدحُم فيه مجموعاُت النفوذ.
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أجل  ذات  صغيرة  مشاريَع  يعتمُد  الذي  احلكوميِة  غير  املنظماِت  موقُف  يبرهْن  لم 
حول  معها  التواصل  أو  أخرى،  اجتماعيٍة  وبؤٍر  حركاٍت  لتعبئِة  مهَيأ  أنـّه  محدوٍد 
أّن املنظماِت غير احلكوميِة قد ال تكوُن  أعتقُد  قضايا هي محُل اهتمام عام.  كذلك 
مالئمة للتصدي لقضايا إشكاليٍة تتعلُق بالتغيير االجتماعي، إذ كان عليها في سياق 
ذلك أن تواجه مجموعاٍت معبأة جيداً مثل اإلسالميني، بل إني أذهُب إلى حِد اقتراح 
أّن خطاَب املنظماِت غير احلكوميِة املستنَد إلى احلقوق العامِة كان مفرغاً من الصلِة 

مبضمونـِه احمللي، إلى حِد أنـّه ساعد وغذى احلركاِت اإلسالمية دون وعي ذلك.  

وجدُت أثناء مقابالتي مع النساِء اإلسالمياِت في دائرِة العمل النسائي أنـّهن، خالفاً 
للصورِة لدى الغرب، لم يطورن صورة واضحة عن النوع االجتماعي "اجلندر"، 
شأنهن في هذا شأن املنافساِت في احلركة الوطنية.  كذلك وجدُت أّن أيديولوجيتـَهن 
بشكل  "اجلندر"  االجتماعي  النوع  حول  وأيديولوجيتـَهن  عام  بشكل  السياسية 
مواقَف  على  فعل  رُد  هي  بل  الدينيِة،  النصوص  في  جذور  من  تنبعان  ال  خاص 

علمانيٍة، ورهٌن على خطاٍب علماني بديل.

حاولُت أن أبيـَّن كيف أّن النساَء اإلسالمياِت شققَن حيزاً عاماً لفئٍة معينٍة من النساِء 
تتكون من املتعلماِت من اخللفياِت األكثر فقراً بني النازحني بشكل رئيس، اللواتي 
كان مقبواًل لهن أخالقياً أن ينشطَن في كل مجاالِت احلياِة العامة.  كذلك بيـّنُت كيف 
ووضع  اخلدماِت  تقدمي  خالل  من  فقراً  األكثر  النساء  لدى  بالقبول  حظني  أنـّهن 
احتياجات األسرى في السجون اإلسرائيلية على أجندتهن، وكان هذا إضافة مهمة 

للفاعليِة النسائيِة في مرحلٍة من الكفاح الوطني.

بصفتها  الشريعة،  فيهما  استـُخِدمـَْت  مختلفتني  حالتني  بإبراز  قمُت  كذلك  أنـّني  غير 
الدليَل املبدئَي على حقوق النساء، بطرق متناقضة.  في احلوار الذي حفزته املنظمات 
قابلٍة  وغيُر  مقدسة  أنـّها  على  األمر  أول  الشريعة  اإلسالمياُت  استخَدمـَْت  النسوية، 
كذلك  وإسكاتـِها.   اإلسالميِة  غير  املجموعاِت  عن  الشرعيِة  نزع  أجل  من  للتغيير 
استخدمنها لنزع مصداقيِة فكرِة السيادِة الشعبيِة التي كانت تدعو السلطة الفلسطينية 
إلى أن تكوَن أساساً للتشريع اجلديد.  وال يزاُل الغموُض يكتنُف ما إذا كان اإلسالميون 
يعتزمون إنشاَء سيادٍة مؤسسٍة على إرادِة الله عوضاً عن إرادِة الشعب، ولن يتضَح 

هذا إال في املستقبل، حيث أنـّهم لم يعلنوا مشروَعهم للدولة بعد.

اإلسالميِة  احلركِة  داخل  عميقاً  بحثاً  أطلَق  الشريعِة  حول  ذاتـَه  احلواَر  أّن  غير 
نفِسها.  ونتيجة تعرضـِهم لضغط املجموعاِت النسائيِة العلمانيِة والنسوية، اضطـَُر 
اإلسالميون إلى تقدمي رؤياهم البديلِة املستندِة إلى الشريعة، وكان عليهم في سبيل 
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ذلك أن يتصدوا للموقِف العلماني النسوي.  لقد رفضوا ودحضوا في خطابـِهم املوقَف 
القائَل باملساواة التامة.  وفي الوقِت نفِسه، كانت النساُء اإلسالمياُت املهنياُت وذواُت 
التعليم العالي يستخدمن املساواة التامة في ممارساتـِهن اليوميِة للدفاع عن احلقوق 

املتساوية للنساِء في املجال العام، وحتديداً بالنسبِة للعمل والفاعليِة السياسية.

وبيـّنُت كيف أّن القيادة اإلسالمية الذكورية تفاعلت بسرعٍة في حاالٍت أخرى، كما 
)زبيدة،  العقوبات  بقانون  يتعلُق  فيما  الشريعة  "تثبيِت"  أجل  من  زبيدة،  الحُظ 
2003: 1(.  وفي هذه احلالِة أيضاً كان الهدُف االنتقاَص من املجموعاِت النسائيِة 
توليه  الذي  التأكيَد  إّن  إصالحات.   أي  اقتراح  من  ومنعـَها  النسوية،  العلمانيِة 
مهيمن  نفوٍذ  بفرض  منه  النساِء  بحقوق  عالقة  أقُل  للشريعِة  اإلسالمية  القيادة 
لإلسالميني في املجتمع وفي مواجهِة السلطِة الفلسطينية، كما قد يكون له عالقة 
أيضاً بالرغبة في حتديد طبيعة الدولة الفلسطينية املستقبلية، وطنية أم إسالمية، 
لتلك  مستقبلية  وأسس  خلطط  النشطة"  "املواطنة  منهجية  استخدام  طريق  عن 
البلدان  الفاعلة في بعض  املواطنة  أّن  من  الصدِد  هذا  مولينو في  الدولة.  وحتذُر 
"يستغلـُها "األصوليون" الذين يسعـَْون إلى خلق مجتمع سياسي، ودفع أهداٍف 

يكوُن مؤداها دواًل سلطوية دينية فيها متييٌز جنسٌي كبير" )مولينو، 1996: 6(.

وعلى الرغم من أّن اإلسالميني وجدوا في فكرِة "املوطنِة الفاعلِة" منهجا في العمل 
فإّن هذا -في الوضع الفلسطيني- قد ال يؤدي بالضرورة إلى دولٍة أكثر سلطوية 
ومتييزاً بالنسبة للجنس.  إّن ما أورته من بيانات ُيظهُر أّن اإلسالميني اضطـُروا في 
ِّيها  سياق سعيـِهم لتعريِف أنفسـِهم كحركٍة وطنيٍة إلى استعارِة رؤًى جديدٍة وتبنـ
مبشاركة  االهتمام  إيالء  ضرورة  إلى  األمر  هذا  دفع  قواعِدهم.   توسيع  أجل  من 
وكذلك  العام،  الوطني  العمل  في  اإلسالميات  النساء  لدمج  للعمل  أدى  ما  النساء، 
في احلركة الطالبية اإلسالمية، وأيضاً في بنية احلزب السياسي نفسه.  إن دمج 
للعمل  مهمة  إضافة  لهو  سابقاً  مهمشات  كن  اللواتي  النساء  من  كبيرة  شريحة 

الوطني بشكل عام، وللفاعلية النسائية بشكل خاص.

هنالك  فإّن  وتقارباٌت،  انفتاحاٌت  فيها  حصلت  حلظاٍت  من  الرغم  على  أنـّه  غير 
النساء.   على  سلباً  تؤثُر  قد  لإلسالم  تفسيراٍت  إلى  واالنكفاِء  باالنغالق  تهديداٍت 
وعلى الرغم من أّن اإلسالميني يدعون إلى مشاركٍة كاملٍة للنساِء في احلياِةِ العامِة، 
فإّن من املمكن انكفاَءهم إلى الدور النسائي احملفوظ عبر األزمنِة الذي يعتبُر النساَء 
"األمهاِت املنجبات لألمة".  إّن موقفـَهم فيما يتعلُق بتعدِد الزوجاِت لم يتضْح بعد.  
وبالنسبِة للنساِء االستشهادياِت، قام حواٌر ساخٌن حول "مالءمِة" النساِء للعمل 
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الفاعليِة  هذه  إليه  تؤدي  قد  الذي  "اإلسالميِة"  الدولِة  تكويَن  أّن  غير  العسكري.  
عديدة  حتدياٍت  إّن  العلمانيون.   يرسمه  قد  الذي  املضمون  على  رأيي،  في  يعتمُد، 
وحقوق  التعدديِة،  مثل  علمانيٍة  قضايا  حول  مواقَف  بناِء  إلى  اإلسالميني  دفعت 
الذاِت  مقابل  االجتماعيِة  والذاِت  املستدامِة،  والتنميِة  العام،  والصالح  النساِء، 
ما  علماني،  مضمون  في  األعمال  جدول  على  ُوضـَِعْت  أفكاٌر  كلـُها  وهي  الفردية، 

أرغَم اإلسالميني على القفز للـّحاق باملركبة.

كحركٍة  "حماس"  قدمُت  عندما  "األصوليِة"  اصطالح  حول  إشكالية  أوجدُت  لقد 
القومية" بكل ما ينطوي عليه هذا  أسبغْت على اإلسالم "صفة قومية" و"أسلمت 
مضمون  في  تتطوُر  الدينية  األيديولوجية  أّن  بيـّنُت  كذلك  النساء.   ألدوار  بالنسبِة 
املجموعاِت  تتأثُر بخطاباِت  أنـّها  الوطني بطريقٍة تنطوي على تناقض، حيث  الكفاح 
السياسيِة واالجتماعيِة األخرى.  ويطرُح هذا التساؤَل حول ما تسميه بدران "النسوية 
اإلسالمية"، حيث يـُفتَرُض أّن النوع االجتماعي "اجلندر" يـُستَمُد بشكل مطلق من 
القرآن ومناهج تفسيره، ومن االجتهاد )التفحص الفكري املستقل للنصوص الدينية( 
)بدران، 1995(.  وفي الشأن الفلسطيني، كما مت تبيانـُه أعاله، ال ينبُع خطاُب النساِء 
اإلسالمياِت من القرآن فحسب، ولكْن كذلك من االشتباِك اإليجابي مع خطاِب نساٍء 
ما يحدو  االشتباك، هو  إّن هذا  أم وطنيات.   علمانياٍت نسويات  كّن  أخريات؛ سواء 
بالنساِء اإلسالمياِت للعودِة إلى النصوص الدينيِة بحثاً عن قراءٍة جديدٍة ممكنٍة لها 

من أجل التجاوِب مع التحدياِت التي تطرحـُها مجموعاٌت نسائية أخرى.

الدينية،  النصوص  على  فقط  تعتمُد  ال  اإلسالمياِت  النساء  إّن خطاباِت  باختصار، 
لهذا  أخريات.  وميكن  ناشطاٌت  أوجدتها  التي  أرضية اخلطاباِت  على  ولكْن كذلك 
نحو  للدفع  والعلمانياِت  اإلسالمياِت  تضُم  مشتركة  أرضية  يشكَل  أن  التواصل 
قراءاٍت جديدٍة للنصوص الدينيِة وكذلك للمشاركِة في كفاح النساِء اليومي حتت 
1993؛  نورتون،  1996؛  )هدسون  املتبادلة"  "املراعاة  هذا  يتطلُب  االحتالل.  
سالمة، 2001( بأن يحافظ كُل فريق على اليقظِة بالنسبة للتغيراِت التي حتصُل 
في خطابات الفريق اآلخر، وهذا مفضٌل على الرفض الكلي الذي فيه يرفض وينكر 

كل فريق وجود الفريق اآلخر.

مكاسَب  فيها  النساُء  أحرزت  التي  النواحي  جتاهُل  اإلسالميني  بإمكان  يكْن  لم 
)روي،  عليها  والبناُء  تبنيها  عليهم  وكان  العمل،  وفرص  التعليم،  مثل  عصرية 
التي يرغُب اإلسالميون في  الدولِة  1999؛ زبيدة، 2000(.  وعلى هذا، فإّن نوَع 
بنائها لن يعتمَد على نص ديني مقرر سلفاً، ولكن، إلى حٍد بعيد، على نوع الدولِة 
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واملجتمع اللذين يعيشون فيهما، وعلى الرؤى والتحدياِت التي تطرُحها مجموعاٌت 
أخرى وطنية وعلمانية.  وإني، في هذا املضمون، أرى ما أحرزه اإلسالميون من 
مكاسَب نتيجة لفشل املؤسسِة السياسيِة الفلسطينية، ويطرُح هذا األهمية احلاسمة 

ألن يعيَد العلمانيون فحَص مفاهيمـِهم وإستراتيجياتـِهم.

ما زال حتى هذا اليوم في الشرق األوسط وفي فلسطني يتم جتاهُل االنتقادات التي 
بشكل  املجتمع  في  وحترر  تقدم  إحراز  على  "التحديثِية"  التيارات  لقدرة  وجهت 
الذي  املنهج  املثال،  سبيل  على  بيـّنُت،  وقد  خاص.   بشكل  للنساِء  وبالنسبِة  عام، 
اجتماعيٍة  مجموعاٍت  لتهميش  أدى  ما  املجتمع،  "لتحديث"  الوطنية  النخبة  اتبعته 
مثل الريفياِت في الوقِت ذاتـِه الذي لم يتم فيه القياُم مبا يكفي لتحدي نظام النوع 
االجتماعي "اجلندر" املهيمن املستنِد إلى "اإلسالم" و"التقاليد".  وفي حني أّن 
الوطنيني العلمانيني من العرب، مبن في ذلك الفلسطينيون منهم، ينتقدون التدخالِت 
العدوانية العسكرية والسياسية من قـِبـَل القوى االستعمارية، فإّن توجيَه النقِد إلى 
التدخالت االجتماعيِة واالقتصاديِة والثقافيِة لتلك القوى ترٌك لإلسالميني مواجهته 
إلى حٍد كبير.  إّن املجموعاِت اإلسالمية تطرُح نفَسها، وكذلك يصوُرها اآلخرون، 

على أنـّها القوة الوحيدة التي تتحدى ما فشل من وعود احلداثة.

إّن سيادة وهم بناِء الدولِة في ظل االحتالل، لعبت دوراً حاسماً في بعثرِة كل أشكال 
احلركاِت السياسيِة واالجتماعية العلمانيِةِ، وكان ذلك لصالح احلركات اإلسالمية.  
وقد جاءت هذه العملية إلى املقدمِة بنخبٍة حضريٍة من الطبقِة الوسطى في كل من 
الناشطني من  املنظماِت اجلماهيريِة على حساِب  )الفيموقراط( وفي  السلطة  بـُنى 
ريفيني ونازحني.  وأصبحت املهنياُت من احلضريات، مبا صاحَب ذلك من توسع 

في إنشاِء منظماٍت غير حكومية، مسيطراٍت ضمن احلكومِة واملجتمع املدني.

جدلي"  "تشابك  أو  مشتركٍة  أرضيٍة  بناُء  خاللها  من  ميكُن  التي  الطرق  إحدى  إّن 
بني اإلسالميني والعلمانيني )بينني وستورك، 1997: 22( هي طرُح التساؤل حول 
احلداثِة االستعمارية.  وكما طرحُت في الفصل الثالث أّن االنقساَم بني "األصالِة" 
مقابل "احلداثة" )التي ُتفَهُم على أنـّها التكيـُّف الغربي( يتطلُب حتديه بشكل جدي.  
طرَح الكثيُر من الباحثني أّن الثقافاِت والتقاليَد ال هي جامدة وال "مثبـّتة" )العظمة، 
التي يسعى اإلسالميون إلحيائـِها هي  1996؛ شاطرجي، 1993( وأّن "التقاليَد" 
 )Nancy Fraser) تركيٌب عصرٌي مختَرع.  وإنني، من خالل تبني اقتراح نانسي فريزر
باالنتقال ملا يتعدى سياساِت الهوية، أرى في اإلسالميني قاعدة مؤثرة متثُل بعَض 

التجمعاِت االجتماعيِة في املجتمع املدني وتـُدعـَُم من قـِبـَلِها.
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لم يكن قصدي إعالَء مكانِة السياساِت اإلسالميِة أو إقراَرها، بل تفادي إنكار وجودها 
وتهميشـِها.  قالت فريزر "إّن عدم االعتراف باآلخر تشكُل نوعاً من اإلخضاع املمأسس، 
لالعتراف  كهذه  مطالـَباٍت  إّن    .)7  :2000 )فريزر،  للعدالة"  خطيراً  خرقاً  وبالتالي 
باآلخر تسعى إلى منح اجلهِة املهمشة صفة شريٍك كامل في احلياِة االجتماعيِة قادٍر على 
التفاعل مع اآلخرين كشريٍك ما يساعد على فهم "ما الذي يعيُق التساوي والندية في 
املشاركِة في أي وقٍت بعينِه" )فريزر، 2000: 9(.  إّن التعرَف على اإلسالميني كشركاء 
متساوين في الفاعليِة في املجتمع املدني ال يقتصُر على كونه مهماً في املضمون العام 
في الشرق األوسط، حيث يتعرضون لقمع وحشي وعنيٍف من قـِبـَل احلكوماِت القائمة، 
ولكّن لذلك أهمية خاصة في الوضع الفلسطيني، حيث معركة البقاِء قائمة ومستمرة.  
وكما قلُت في الفصل الثالث كان للقمع العنيِف الذي يتعرُض له اإلسالميون في العالم 
العربي بشكل عام مردوٌد إيجابٌي لصالـِحهم، إن لم يكن لشيء فألّن مضطهـِديهم ال تثق 

أغلبية الناس بهم، حيث ينظر إليهم كفاسدين ومستبدين وأصدقاِء حميمني للغرِب.

الفلسطينيون في املجال اخلاص بسبِب  ال ميكُن بكل بساطٍة أن يـُحَصَر اإلسالميون 
"التقاليِد" و"الدين" )شاطرجي، 1993: 26(.  املشكلة هنا، كما عبر عنها أسد، هي 
أّن "املواطنني العصريني ال يتبنون نظاماً أخالقياً أحادياً" وأنـّه "يـُقاُل إّن تنوع النظم 
األخالقية هي إحدى السماِت التي متيز املجتمَع العصري" )أسد، 2003: 186(.  إّن 
التأكيَد على التضامن واإلجماع الوطني ال ميثُل مذهباً للدولِة الوطنية على الرغم من 
بعض التمنياِت بذلك )املصدُر نفُسه: 187، 193( ألّن تنوع النظم األخالقية في املجتمع 

العصري تعني عدَم إمكان حتديِد أي أمر على أنه حٌس أو نظام أخالقٌي جماعي.

ليست العلمانية نقيضاً للدين، بل إنـَها قد تكوُن مرآة له.  مبعنى آخر، إذا أنتجت القومية 
نظاماً للحكم سمحاً ومستنيراً، فإنـها ستنتُج كذلك تديناً سمحاً ومستنيراً.  غير أنـّه 
إذا كانت القومية سلطوية واضطهادية فإنـّها، ضمن النهج نفِسه، ستنتُِج تديناً عنيفاً 
وسائلـَهم  "استعاروا"  اإلسالميني  فإّن  الفصل،  هذا  في  بيـّنُت  وكما  سمح.   وغيَر 
كذلك  منه  استقوا  الذي  العلماني  املجال  من  السياسي  للعمل  وممارستـَهم  للفاعلية 
مفاهيَمهم وممارساتـِهم للدميقراطيِة وحقوق اإلنسان وأيديولوجيِة النوع االجتماعي 
"اجلندر"، كما "استعاروا" أيضاً استخداَم العنِف في حتدي سيطرِة التيار الرئيس 
من الوطنيني.  وهكذا، فإّن اإلصراَر على فصل حاٍد بني الديني والعلماني ال يفيُد في 

شيء على ضوِء حقيقِة أّن العلمانية تعيد إخراَج صورِة الدين باستمرار.

إّن االستدعاَء الشائَع للقيم العصريِة والعلمانيِة توازيه معادلة مضلـِلة هي، حتديداً، 
تبني منظومة احلقوق العاملية ملواجهة القوى الوطنية احملافظة واملجموعات الدينية 
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على  تؤكد  والتي  الثقافية"،  واخلصوصية  "األصالة  بـ  تنادي  التي  واألصولية 
إلى  يستنُد  عاملية  عامة  بحقوق  املطالبِة  إّن  واملجتمعات.   احلضارات  بني  الفروق 
إطار يقوم على تقاطع الثقافات يستخدُم كآلية لتحليل اضطهاِد املرأِة وإخضاعـِها، 
ويقترُح وسائَل عاملية لتمكني النساء.  متثل هذا النهج في مشروع البرملان الصوري، 
من أجل إصالح التشريع القائم.  إّن ما أعقَب هذا املشروع من أحداٍثٍ أظهَر أّن فصَل 
إلى  الوطنيِة اجلماعيِة في مضمون االحتالل قد يؤدي  النساِء عن احلقوق  حقوق 
تعبئتـِهن.   وإضعاف  تشتيتـِهن  إلى  وبالتالي  اجتماعيٍة،  كمجموعٍة  النساِء  تهميش 
واملقصوَد  العامِة  العاملية  اإلنسانيِة  باحلقوق  القائَل  املوقَف  أّن  املفارقِة  قبيل  ومن 
مواقع  إلضعاف  سبـباً  يكون  قد  العاملي  الصعيِد  على  للتمكني  أداة  يكوَن  أن  فيه 
النسويات على األصعدة احمللية.  كما أن هذا املنهج يتطور على حساب فهم الوقائع 
أدوار  من  ذلك  تبع  وما  االستعمار،  من  متعاقبة  موجاٌت  سبـّبتها  التي  التاريخيِة 
فـُِرضـَْت على النساِء أو قبلن هّن بها )نيسيا (Nesiah)، 1996: ا(.  وكما أظهرُت في 
الفصل الثاني، فإّن مدخَل املطالبِة باحلقوق النسوية الذي تبنـّاه، على سبيل املثال، 
مركُز املرأِة لإلرشاِد القانوني واالجتماعي واملستنِد إلى احلقوق الفرديِة وحقوق 
أّن النفوذ االجتماعَي مركزه الدولِة، وليس أي مجموعاٍت  املرأِة دولياً، أكـّد خاطئاً 

أخرى اجتماعيٍة أو سياسيٍة، كاإلسالميني الذين يقاومون الدولة وينافسونها.

وقع هذا املدخل في تناقض شديٍد مع قيم ثقافية سائدِة، بسبب اإلطار الوطني العام، 
تعلي من قيم "التضحية" و"العطاء" و"النضال" ويناضُل في سبيل حرية شعِب 
املطالبِة  إلى  يستنُد  موقٍف  على  التأكيَد  إّن  كرامتـُه.   ومهان  محروم  محتل  ووطن 
شعٍب  إثقاَل  خاص،  بوجٍه  اإلسالميني  ومن  الكثيرين،  ِقبـَل  من  اعتـُبـَِر  باحلقوق 
أن  يريدون  بأنـّهم  املطالـِبني  وصم  إلى  هذا  أّدى  وقد  باملطالب.   االنهيار  حافِة  على 
"يأخذوا" بدل أن "يعطوا".  إّن جتاهَل املشروع للمضمون االجتماعي-السياسي 
الذي طـُِرَح فيه "مشروُع" تغيير القانون من أجل املطالبِة بحقوق املرأِة جعله مينُح 
اإلسالميني، دومنا قصٍد منه، أرضية أكبَر لنزع الشرعيِة عن الدعوِة إلى تغيير "نظام 

النوع االجتماعي "اجلندر" احلالي باالستناد إلى منظومة احلقوق العاملية العامة.

امليداني،  عملي  عنها  متخض  التي  والبياناِت  التاريخيِة  اخلبرِة  من  كل  ضوِء  على 
يبدو أّن نقطة ضعِف احلركة النسوية الفلسطينية أصبحت ظاهرة للعيان وتتمثل 
في حلظات عدم قدرتها على أن تكون حركة شمولية جامعة ومعبئة للنساء.  وقد 
التوجَه نحو املنظماِت غير احلكوميِة ساعد أكثر في  أّن  الثاني  أظهرُت في الفصل 
التعاوُن  قام  عندما  كانت  النجاح  مفاصَل  أّن  وأظهرُت  النسوية،  احلركِة  شرذمِة 

وااللتقاُء بني برنامج النسويات والبرنامج الوطني بشكل عضوي ال ينفصل.
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(A)

Chronology of Women’s Organisation by Date and Affiliation.

AffiliationFunctionFoundation dateName of the 
organisation

PLO-affiliated women’s  
organisation.

Umbrella 
organisation for 
all Palestinian 
women.

Founded in 1965 in the 
City of Jerusalem.

General 
Union of 
Palestinian 
Women 
GUPW.

Independent but was 
established  at the initiative 
of women activist in the 
DFLP that controlled it as 
its own.

Grass-roots 
organisation.

Founded in Ramallah city.Women’s 
Action 
Committee.

Affiliated to the Democratic 
Front for the Liberation of 
Palestine. Marxist-Leninist 
organisation. After the 
split of 1990 the PUWAC 
belonged to what became 
known as Fida, a faction 
that officially split from the 
DFLP in 1993 and PFWAC 
belonged to the DFLP now 
in the opposition.

Grass-roots 
women’s 
organisation 
for organising 
and mobilising 
women.

Was named Women’s 
Work Committees when 
formed in 1978 in the 
city of Jerusalem with 
pan-national branches. 
The name was changed 
to Palestinian Union 
of Women’s Action 
Committees after the 
split of the organisation 
in 1990 it was named 
The Palestinian Union 
of Women’s Action 
Committees )PUWAC).

Palestinian 
Federation 
of Women’s 
Action 
Committees 
PFWAC.

Originally independent 
charitable society in the late 
nineties shifted to Islamist 
orientation.

Charitable 
society and 
training centre 
for young 
women.

Founded in 1980 in the 
city of Hebron.

The Women’s 
Youth Centre 
in Hebron 
(markaz 
shabat 
al-khalil); 
founded in 
1980.
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PCP-affiliated to the 
Palestinian Communist 
Party.

Grass-roots 
women’s 
organisation 
for organising 
and mobilising 
women.

Established in 1981  in 
the city of Ramallah with 
pan-national branches. 
After splitting from the 
Communist Party, named 
The Palestinian Working 
Woman Society for 
Development PWWSD.

Union of 
Palestinian 
Working 
Women’s 
Committees 
UPWW. 

Affiliated to the Popular 
Front for the Liberation of 
Palestine PFLP.

Grass-roots 
women’s 
organisation 
for organising 
and mobilising 
women.

Formed in 1982 in 
Ramallah with pan-
national branches.  
Later named Union of 
Palestinian Women’s 
Committees UPWC 
in Ramallah with pan-
national branches. 

Palestinian 
Women’s 
Committees 
PWC.

Fateh-affiliated.Grass-roots 
women’s 
organization.

Created in 1983 in the city 
of Ramallah with a pan-
national branches.

Women’s 
Committees 
for Social 
Work.

An independent NGO.A women’s study 
centre.

Established in Nablus 
in 1988 then in Gaza in 
1989.

Women’s 
Affairs 
Centre WAC.

Was established by the 
PFWAC in 1989, later 
became an independent 
NGO.

A women’s study  
and training 
centre.

Was established in 1989, 
in the city of Jerusalem. 

Women’s 
Study Centre 
WSC.

Affiliated to the Union of 
Charitable Societies.

An Islamic 
charitable 
society.

Established in 1989 in the 
city of Jerusalem.

The Muslim 
Woman 
Society in 
Jerusalem 
(jam’eyyat 
al-mar’a 
al-moslima); 
founded in 
1989.

Was established by PFWAC 
in 1991, and later became an 
independent NGO.

A Women’s 
centre for legal 
aid, counselling, 
advocacy and 
training.

Established by in 1991 in 
the city of Jerusalem.

Women’s 
Centre for 
Legal Aid and 
Counselling 
WCLAC.
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Fida-affiliated women’s 
organisation.

A grass-roots 
organisation.

Founded in 1992 after 
the split of PFWAC in 
Ramallah.

Palestinian 
Women’s 
Action 
Committee 
PWAC.

Regrouping most women’s 
grass-roots organisations 
affiliated to political parties 
and some women’s centres 
and independent women’s 
organisations.

A women’s 
coalition.  

Founded in 1991 and 
was established later in 
the city of Ramallah and 
Gaza.

Women’s 
Affairs 
Technical 
Committee 
WATC.

A result of a Palestinian-
Israeli women’s joint venture 
named the Jerusalem Link 
two independent women’s 
centres were founded JCW 
for Palestinian women and 
Bat Shalom for the Israelis.

An independent 
women’s NGO. 

Founded in 1993 in the 
City of Jerusalem.

Jerusalem 
Centre for 
Women JCW. 

An independent charitable 
society, its leaders are active 
in the Islamic movement.

An Islamic 
charitable 
society.

Founded in 1996 in the 
city of Al-Bireh.

Al-Huda 
Society.

An independent charitable 
society, its leaders are active 
in the Islamic movement.

An Islamic 
charitable 
society.

Founded in 1997 in the 
city of Al-Bireh.

Al-Khanssa 
Society. 

An independent charitable 
society, its leaders are active 
in the Islamic movement.

An Islamic 
charitable 
society.

Founded in 1997 in the 
city of Nablus.

The Women’s 
Charitable 
Solidarity 
‘Haneen’ .  

Part of the Islamic National 
Salvation Party.

A grass-
roots body 
for women’s 
mobilisation and 
organisation.

Founded in 1997 in the 
city of Gaza with many 
branches in all over Gaza 
Strip.

The Women’s 
Action 
Department. 

An independent NGO.A women’s 
centre to reform 
shari’a law 
based on new 
interpretation. In 
the course of the 
second intifada 
the centre shifted 
to provide 
women with 
emergency aids.

Founded in 1998 in Gaza 
city.

Mashraqyat 
centre.
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)B)

List of number and dates of interviews from or on the different organizations* 
(all interviews were taped and conducted by myself)

Organization Description Number of 
Interviewees Date

PFWAC Grass-roots 
women’s 
organization

4 In 7/11/2000 29/12/2002 
6/5/2001 28/4/2001

WCLAC Women NGO 10 28/4/2001 6/5/2001
3/7/2001 12/1/2003 
2/4/2001 1/10/2000 
29/9/2000 12/5/2001 
12/5/2001 12/2/2002

WAD Islamist women’s 
organ in the 
Salvation Party

5 1/10/2000 2/10/2000 
3/10/2000 30/4/2004 
2/3/2004

Al-Huda Islamic charitable 
society

2 2/7/2001

Al-Khansa Islamic charitable 
society

2 11/1/2003 12/3/2004

Haneen Islamic charitable 
society

2 10/4/2004 3/4/2004

WCSW Fateh women’s 
organization

4 11/7/2001 22/12/2002 
3/7/2001

IMCAW Inter-ministerial 
gender unit

6 6/5/2001 29/12/2002 
8/4/2001 16/4/2001 
3/10/2000

MOPIC Ministry of 
Planning and 
International 
cooperation

2 7/11 2000 16/4/2001

Ministry of Youth 
and Sports

PA ministry 4 12/4/2001 14/4/2001

The National 
Guidance

Youth organization, 
PLO affiliated

2 20/30/2001

Yasser Arafat Head of the PA and 
the PLO

1 17/11/1994 2/10/2000



195املــــــــالحــــــق

Marwan Barghouthi MP and the 
Secretary of the 
Higher command 
committee

1 15/2/2002

Islamic student bloc 
in Bir Zeit university

Activists in the 
Islamic students 
bloc

2 18/12/2002 20/12/2002

WATC Women’s coalition 4 3/7/2001 10/10/2000 
3/10/2000 20/6/2001 
1/10, 2000

GUPW Women’s union 6 8/4/2001 25/6/2001 
2/4/2001 9/4/2001

UNIFEM United Nations 
Development Fund 
for Women

1 25/6/2001

*  Some of the names of interviewees were provided in the text of the thesis with their 
real names while others were kept anonymous according to their reques. Many of 
the interviewees are active in more than one place and some asked not to refer to 
their affiliation to their organizations.
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ساري حنفي

مساهمة في نقد املجتمع املدني
عزمي بشارة

حول اخليار الدميقراطي
دراسات نقدية



نســاء عـلــى تقـاطــع طــريـق250

سلسلة رسائل املاجستير

التغيير السياسي من منظور حركات اإلسالم السياسي: "حماس" منوذجا
بالل الشوبكي

املجتمع املدني "بني الوصفي واملعياري": تفكيك إشكالية املفهوم وفوضى املعاني
ناديــا أبـو زاهــر

الـنـقــد والـثــورة: دراسة في النقد االجتماعي عند علي شريعتي
خالد عودة الله

حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية: تداعيــات أوســلو واالنتفـاضـة الثانيـة
سامر إرشيد

سلسلة مداخالت واوراق نقدية
احلريات املتساوية حقوق املرأة بني الدميقراطية - الليبرالية وكتب التربية اإلسالمية 

وليد سالم وإميان الرطروط
اليسار واخليار االشتراكي قراءة في جتارب املاضي، واحتماالت احلاضر

داوود تلحمي
تهافت  أحكام  العلم في  إحكام  اإلميان

عزمي بشارة
الدميقراطية واإلنتخابات واحلالة الفلسطينية

وليم نصار

إطار عام لعقيدة أمن قومي فلسطيني
حسني آغـا وأحمد سامح اخلالدي

نحو أممية جديدة: قراءة في العوملة/مناهضة العوملة والتحرر الفلسطيني
عالء محمود العزة وتوفيق شارل حداد

التنظيمات واألحزاب السياسية الفلسطينية
جميل هالل

األحزاب السياسية الفلسطينية والدميقراطية الداخلية
طالب عوض وسميح شبيب

الراهـب الكـوري .. َسـَفر وأشـياء أخـرى
زكريا محمد
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واقع التعليم اجلامعي الفلسطيني: رؤية نقدية
ناجح شاهني

طروحات عن النهضة املعاقة
عزمي بشارة 

ديك املنارة 
زكريا محمد

لئال يفقد املعنى )مقاالت من سنة االنتفاضة االولى(
عزمي بشارة

في قضايا الثقافة الفلسطينية 
زكريا محمد

ما بعد االجتياح: في قضايا االستراتيجية الوطنية الفلسطينية 
عزمي بشارة 

املسألة الوطنية الدميقراطية في فلسطني
وليد سالم

احلركة الطالبية الفلسطينية ومهمات املرحلة جتارب وآراء
حترير مجدي املالكي

احلركة النسائية الفلسطينية اشكاليات التحول الدميقراطي واستراتيجيات مستقبلية
وقائع مؤمتر مواطن 99

اليسار الفلسطيني: هزمية الدميقراطية في فلسطني
علي جرادات

اخلطاب السياسي املبتور ودراسات أخرى 
عزمي بشارة

أزمة احلزب السياسي الفلسطيني
وقائع مؤمتر مواطن 95

املجتمع املدني والتحول الدميقراطي في فلسطني
زياد ابو عمرو واخرون

الدميقراطية الفلسطينية
موسى البديري واخرون
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املؤسسات الوطنية، االنتخابات والسلطة 
اسامة حلبي واخرون 

الصحافة الفلسطينية بني احلاضر واملستقبل
ربى احلصري واخرون

الدستور الذي نريد
وليم نصــار

سلسلة اوراق بحثية
دراسات اعالمية 2 

حترير: سميح شبيب
دراسات اعالمية

حترير: سميح شبيب
الثقافة السياسية الفلسطينية

باسم الزبيدي
العيش بكرامة في ظل االقتصاد العاملي

ملتون فيسك
الصحافة الفلسطينية املقرؤة في الشتات 1965 1994- 

سميح شبيب
التحول املدني وبذور االنتماء للدولة في املجتمع العربي واالسالمي

خليل عثامنة
املساواة في التعليم الالمنهجي للطلبة والطالبات في فلسطني

خولة الشخشير
التجربة الدميقراطية للحركة الفلسطينية االسيرة

خالد الهندي
التحوالت الدميقراطية في االردن

طالب عوض
النظام السياسي والتحول الدميقراطي في فلسطني

محمد خالد االزعر
البنية القانونية والتحول الدميقراطي في فلسطني

علي اجلرباوي 
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سلسلة التجربة الفلسطينية
انتفاضة األقصى: حقول املوت 

محمد دراغمة
أحالم باحلرية )الطبعة الثانية(

عائشة عــودة
الواقع التنظيمي للحركة  الفلسطينية األسيرة دراسة مقارنة -1988 2004

اياد الرياحي
مغدوشـــة: قصــة احلـرب على املخيمـات فـــي لبنــان

ممدوح نوفل
يوميات املقاومة في مخيم جنني

وليـد دقـة
أحالم باحلرية

عائشة عــودة
اجلري الى الهزمية
فيصل حوراني

أوراق شاهد حرب
زهير اجلزائري

البحث عن الدولة 
ممدوح نوفل 

سلسلة مبادئ الدميقراطية
احملاسبة واملساءلة ما هي املواطنة؟  

احلريات املدنية فصل السلطات  
التعددية والتسامح سيادة القانون  

الثقافة السياسية مبدأ االنتخابات وتطبيقاته 
العمل النقابي حرية التعبير  

االعالم والدميقراطية عملية التشريع  
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سلسلة ركائز الدميقراطية
التربية والدميقراطية

رجا بهلول

حاالت الطوارئ وضمانات حقوق االنسان
رزق شقير

الدولة والدميقراطية
جميل هالل

الدميقراطية وحقوق املرأة بني النظرية والتطبيق
منار شوربجي

سيادة القانون
اسامة حلبي

حقوق االنسان السياسية واملمارسة الدميقراطية
فاحت عزام

الدميقراطية والعدالة االجتماعية
حليم بركات

سلسلة تقارير دورية

تطوير قواعد عمل املجلس التشريعي نحو قانون للسلطة التشريعية
إعداد : جهـاد حرب       اشراف: عزمي الشعيبي

نحو نظام انتخابي لدولة فلسطني الدميقراطية
جميل هالل،عزمي الشعيبي وآخرون 

االعمال التشريعية الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
سناء عبيدات

دراسة حتليلية حول أثر النظام االنتخابي على تركيبة املجلس التشريعي القادم
احمد مجدالني، طالب عوض 






