ملخص تنفيذي من الشبكة

تهميش املرأة الفلسطينية سياس ًيا يف الضفة الغربية
كتبته يارا هواري

اقرأ /ي أو ح ِّمل/ي الورقة كامل ًة
بالرغم من أن املرأة الفلسطينية اضطلعت عىل الدوام بدو ٍر أسايس يف نضال التحرر من النظام االستعامري االستيطاين اإلرسائييل ،إال أنها ظلت مه َّمش ًة سياسيًا .ويُعد النظام اإلرسائييل القوة املهيمنة التي
تقمع املرأة الفلسطينية سياسيًا ،غري أنه يجدر بنا أيضً ا أن نعرف هوية القوى الفلسطينية والدولية املسا ِهمة يف إضعاف الدور السيايس للمرأة الفلسطينية.
لقد أصبحت وجوه التهميش السيايس الذي تعانيه الفلسطينيات أكرث تعددًا وترسخًا منذ عقد التسعينات حني أحدثت اتفاقات أوسلو تغيريات عديد ًة يف بُنية املجتمع الفلسطيني وطريقة ُحكمه .وكان من
جملة تلك التغيريات تحول منظامت املجتمع املدين إىل كيانات مهنية وبريوقراطية ،األمر الذي أحدث مساف ًة بينها وبني القواعد الشعبية واملجتمعات املحلية .فقد َحدَت باملنظامت إىل تحويل تركيزها عىل
املواعيد النهائية للمشاريع ،وامليزانيات ،ومقرتحات التمويل ،والتقارير السنوية ،وكلها تخضع إىل مجتمع املانحني الدويل.
وينعكس هذا التغري بوضوح يف اللغة املستخدمة يف حقبة ما بعد أوسلو حول حقوق املرأة داخل املجتمع املدين الفلسطيني ،حيث إن الكثري من املصطلحات الطنانة املستخدمة لتأمني التمويل للمشاريع
هي من وضع املنظامت الدولية التي فرضت معانيها ورشوطها .فعىل سبيل املثال ،يقترص مصطلح «التمكني» عىل التمكني االقتصادي واالجتامعي واملشاركة يف «صنع القرار» وليس متكني املرأة عىل مقاومة
رسحت العديد من الجامعات ضمن املجتمع الفلسطيني ،فإن املرأة ال تزال تتترضر بسبب النزعات
االحتالل ووضع رؤية ملا بعد االستعامر .ويف حني أن قولبة الحركة النسائية يف منظامت غري حكومية قد َّ
املؤسسية الساعية الستبعاد املرأة من الحياة السياسية.
إن إدماج املرأة يف الحياة السياسية املؤسسية الفلسطينية ال يزال سطح ًيا جدًا يف مستواه الحايل .فمثلً هناك سيدة واحدة فقط بني األعضاء الخمسة عرش يف املجلس التنفيذي ملنظمة التحرير الفلسطينية.
ومن بني املحافظات الستة عرش يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،هناك محافَظ ٌة واحد ٌة فقط هي محافظة رام الله والبرية ترأسها سيدة .وكذلك الحكومة التي يرتأسها محمد اشتية تضم ثالث وزيرات فقط من
أصل  22منص ًبا وزاريًا.
تفتقر املرأة الفلسطينية يف الغالب إىل أبسط الضامنات القانونية وأشكال التمثيل السيايس ،ما يعني أنها مستضعفة بوجه خاص لدرجة أنها تُستَخدم كسالح .ولذا فإن التحرش الجنيس والتهديد بارتكاب
العنف الجنيس هو سال ٌح ف ّعال عىل وجه الخصوص.
يستخدم النظام اإلرسائييل األساليب القامئة عىل النوع االجتامعي لقمع الفلسطينيات ،ومن بينها أسلوب التحرش ،والتهديد بالعنف الجنيس ،والحبس ،ما يساهم يف ترسيخ القوالب النمطية حول النوع
أساليب مشابه ًة لتلك التي متارسها القوات اإلرسائيلية لردع النساء عن املشاركة يف النشاطات السياسية .تُعد
االجتامعي والروايات األبوية التي تستبعد املرأة من الحياة السياسية .تتبع السلطة الفلسطينية
َ
املظاهرات واالحتجاجات يف معظم األحيان مرس ًحا للعنف ضد املرأة .ويف بعض الحاالت ،تتعرض النساء لعنف جنيس جسدي ،حيث تطال األيادي أجسادهن أثناء املظاهرات.
تجدر اإلشارة إىل أن املرأة الفلسطينية مل تصمت عىل العنف املرتكب ضدها .فلطاملا واجهت مثلً املامرسات التي تستخدم جسدها كسالح ،وذلك مبعرفة حقها يف التزام الصمت أثناء االستجوابات ومن خالل
التكتل يف جامعات أو أزواج يف املظاهرات.

توصيات سياساتية
•ينبغي للنساء الفلسطينيات واملنظامت والتعاونيات الفلسطينية املدافعة عن حقوق املرأة واملساواة بني الجنسني أن تخضع إلعادة هيكلة وتتحول إىل حركة نسائية
مستقلة تناضل من أجل تحرير املرأة يف املجاالت كافة.
• يجب عىل املنظامت النسائية أن تجد وسيل ًة الستعادة ارتباطها بالقواعد الشعبية وبخطاب التحرير .
•يجب عىل املنظامت والناشطني التصدي لتهميش املرأة يف الحياة السياسية .وينبغي للرجال تحديدًا أن يدركوا ديناميات القوة التي متنع املرأة من املشاركة ،وأن يدعموا
النساء يف مقاومة تلك الديناميات.
•ينبغي للمرأة الفلسطينية أن تأخذ العربة من النساء األخريات يف املنطقة الاليت شاركن مؤخ ًرا يف عمليات التغيري السيايس الهائل.
•مثة حاجة ُملحة إلدماج املنظور النسوي يف املرشوع السيايس الفلسطيني من خالل تبني وثيقة تحرير جديدة ال تتعامل مع املنظور النسوي كنظرية وحسب ،بل
كمامرسة وأسلوب حياة يعمل من أجل تحرير الناس كافة.
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