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 :متهيد 
 ..كل عام وأنتن بخير ومحبة.. بمناسبة الثامن من آذار ..  العزيزات رفيقاتناأخواتنا و 

فصائل وأحززاب وجمعيزات وفعاليزات ومثقفزين وشخصزيات تبزر   /الجميع /رّبما البعض
للمرأة في عيدها عبارات التأييد والتضامن واالدانة والرفض لكل اشزاال ومازاهر وممارسزات 

لكزززل النسزززاء     ولكزززل األخزززواتلكزززل الرفيقزززاتلهزززّن  /لهزززا وإننزززا نبزززر  .. العنزززا والتمييزززز 
  ورّبزات البيزوت   وكزل الكادحزات   والمناضزالت   وبائعزات البسزطات   وأخريززات  العامالت

مززن أرضززعن مززنهن ومززن ينتاززرن حمززل الززبطن والرضززاعة وحمززل الهمززوم واألوجززا  وا ثززام 
أصزالًة عزن : نقزول ... لهّن كلهن في هذه المناسبة ..!! واالتهام أنهن ناقصات عقٍل ودين

عي التقدميزة وفزي ممارسزت  /ونيابزًة عزن كزل.. فكار أنفسنا والمجتمع وظالمية األ بعزض مدزدي
نتقززدم يلززيان باجمززل ... بعززضم مززن رواسززق الشززر  وعاداتزز  وتقاليززده ومفرداتزز  وذكوريتزز  

النضزال مؤكدين علز  التزامنزا جميعزًا رفيقزات ورفزا  بمواصزلة .. التهاني في هذه المناسبة 
حلززة الحاليززة والمسززتقبل علزز  طريزز  تحقيزز  فززي المر  مززن أجززل االرتقززاء مززدور وماانززة المززرأة

التقاليزد /العمل الدؤوب من أجل تغيير العزادات المساواة الكاملة مينها وبين الرجل  بما يعني
األفكار واألعراف البالية والقوانين وكل الموروثات المتخلف  التزي تزرفض التعزاطي / النام / 

  .والممارسة بمساواتها الكاملةمع المرأة كانسان والتطبي  العملي عبر االقتنا  
رى أن كززل حززدي  عززن التحززرر والديمقراطيززة والمسززاواة وحزز  أ يومززن أجززل ذلززن   فزز نن

العمل والعالقات المدنية والحرية والمقاومة والتقدم ال يلتزم في الممارسزة بالنضزال مزن اجزل 
مزع الممارسزة يزالة ورفض كل أشاال العنا واالضطهاد والتمييز ضد المرأة جنبا الز  جنزق 

المعنويززة والقانونيززة والفعليززة التززي تؤكززد علزز  تحريرهززا مززن كززل القيززود الموروثززة ومززن كافززة 
جتمعزي الزذي أشاال وأدوات ومااهر االستبداد األسري والذكوري واالستغالل االقتصادي والم

 .هو حدي م زائا ال قيمة ل  وال تأثير الفلسطينية تعاني  المرأة 
  



 غازي الصوراني يوم المرأة الفلسطينية.. في مناسبة الثامن من آذار 
 

4 

 

 الراهن يف الواقع الفلسطينية صورة املرأة
 

إن المقصود بالصورة هنا، هو طبيعة التركيبة الذهنية للمررةة، بمرا توتو رن عرا رنامرر اع ووراع عو رورية 
إذ ةن هرذ  التركيبرة هرآل اةليرة المسرتقلة ةا ال ارلرة . اذاتية ، خضعت اتخضع لسياقاع اجتمارية اتار خية ععينرة

ععامرة ، بواسطة جملة عا األدااع التواملية كاللغرة االرن ا االقراوون االفقا رة بمقتضى رواعل عتراكمة تار خية ا 
الكا هذ  األدااع ال تؤّدي اظائ ها بمعرل  ررا الواقرع االقتصرادي ااالجتمرارآل الرذي   ر ل ... بمختلف ع ّوواتها

عتمرا ل رمرا كران رليرن  الصورة التآل لم تتطور ع وواتها ب  ل جروهري ةا/ ةساس البناء االجتمارآل لهذ  التركيبة 
راعرا  ،  مااالرت المررةة رنرنوا تربتمر بربااعر الرجرل اترنخل رنروة ااصربا بيرت الطاررة  05الوا   آل  لسرطيا  قبرل 

 .  آل إرادة إوتاج ع اوتها الناوية  آل المجتمع -ا ق عا ةسمين ر و ة الر وخ–االخضوع، اتساهم بالتالآل 
  بالموا ةررة رلررى عجمررل العرراداع االتقاليررن االجتماريررة التررآل ، قرراا اال ررتا7691ا يمررا بعررن هل مررة  ل ررران 

توّط عا قيمة المرةة اتمنع توّررها، لكا قوة اوت ار اتبثير  ركاع المقااعة ال لسطينية ، ساهمت بصورة علموسرة 
 رررآل كسرررر الطبيعرررة الموا ةرررة ، الرجعيرررة للعن رررن عرررا النسررراء، اللرررواتآل الرررتوقا  رررآل مررر و  المقااعرررة رموعرررا ، ا رررآل 

دارا  هاعرررا   رررآل تطرررو ر دار المررررةة السياسرررآل  7691 صرررائل اة رررلاا اليسرررار خصومرررا ، اكررران لاوت ا رررة األالرررى 
،  يث برنة 7664ااالجتمارآل،  يث ةتا ت عسا ة ااسعة لها  آل الم اركة  آل النضا   ن اال تا   تى راا 

، ثرم قيراا السرلطة ال لسرطينية رراا 7663عسار االوت ا ة  آل التراجع لوساا رمليرة الت رااو امروال  إلرى ةاسرلو 
، التآل ةسهمت بنارها  آل بعض الجواوب التطور ة الخامة بالمرةة ربر رند عا األوةمرة االقرواويا ، الكرا 7664

بالرام عا ذلك، بقيت ةسباا العنف المسلط رلى النساء قائمة بسبب بقاء البنرى االقتصراد ة االجتماريرة االعائليرة 
لوسرراا ذهنيررة التخلررف التررآل  -خامررة  ررآل قطرراع اررلة  ررآل ظررل االوقسرراا–لسررلطة بتغررذ تها التقلين ررة التررآل قاعررت ا

رررلاع بقرراء جررذار العنررف رلررى  الهررا، سررواء  ررآل ظررل العاقرراع الرةسررمالية التابعررة االم رروهة  ررآل قطرراع اررلة عررا 
 ررآل قررر   وا يررة ةا  ررآل إطررار و ررت العاقرراع الرةسررمالية الم رروهة  ررآل عررنن الضرر ة، إلررى جاوررب االقتصرراد ال ا ررآل

الض ة الذي تو من راقاع إوتاج عا قبل رةسمالية ،  يث  برا  رآل الورالتيا ت ااترا اجتماريرا  اا روا   رآل ةسرلوا 
بعاقررراع  –ببشررر ا  عختل رررة  –ةا عنهجيررة العاقرررة عرررع المررررةة ةا عررا  عرررر  برررالر م االمن نرررة ، كاهمررا عو وعررران 

عتخلف  نطلق بنا ة عا داويتها االوط عا قيمتها ا وو   ذكور ة قائمة رلى استغا  اا طهاد المرةة عا عنةور
عا جهة، ارلى الرام عا ةن المرةة ال لسطينية ةسهمت ربر ع اركتها  رآل عسريرة دان توررها الذاتآل ااالجتمارآل 

( 70) تى اللوةة بنار طليعرآل اطنرآل اثروري عتميرل  يرث دخرل الجسرون  روالآل  7691النضا  ال لسطينآل عا 
 .ةلف اعراة 

شررير إلررى ةن كررل عررا  ررذكر  ررو  المرررةة  ررآل األطررر القاووويررة االمؤسسرراتية، ال  عررنا ةن ا ررآل هررذا السرريا  ، ة
.   ون سو  اطارا   وةر ا تستخنعن السلطة عا ةجل التعتيم الن مااوجآل، ا جب الواقع ال علآل الرذي تعي رن المررةة 
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يسررار ة االوركرراع النسررائية التررآل تنا ررل عررا ةجررل رلمررا  برربن هررذا الت ررر ع جرراء تلبيررة لمطالررب القررو  الن مقراطيررة ال
 . ر ة المرةة اتور رها عا قيود االستغا  ااالستبناد ا رارة عساااتها عع الرجل

إذ ةن ةالبيرررة ال ررر اا   قرررع . الكرررا هرررذ  األوةمرررة االقرررواويا  نقصرررها التطبيرررق  رررآل عسرررتو  الممارسرررة اليوعيرررة
ةا تتنراا  المررةة ررا  قهرا  رآل الرن اع ررا و سرها ارّد االرتبرار  سمها  آل عراكل ال رطة دان المررار بالمو مرة، 

لررذاتها المسررلوذة اذلررك توررت  ررغط العاقرراع ارجتماريررة القرابيررة اة ضررا توررت  ررغط التقاليررن االجتماريررة باسررم 
عّمررا  ضرريع  ّقهررا ربررر التسرراع  السررلبآل، كمررا ةن العن ررن عررا ع رراكل العنررف تقررع تسررو تها  ررآل  ررناد ". التسرراع  "
ال رررآلء الرررذي  ؤّكرررن عرررا قالرررن لينررريا عرررا ةن ... ةا العائلرررة ةا بعرررض الهيدررراع الن نيرررة االعاقررراع الع رررائر ة" يرررتالب"
 ".المساااة  آل القاوون ال تعنآل المساااة  آل الوياة"

ين طرحنا لهذه الخصوصية المرتبطة بقضية المرأة في بالدنا   يستهدف التصدي لهذه النارة الموروثة 
ن في الذاكرة الجمعية لمجتمعنا   كامتداد الستقرارها في العالقات االجتماعية و العادات و المستقرة حت  ا 
عبر وسائل االعالم والمنامر  التي تتجدد يومياً   الموروثة المشوهة 1التراثية والثقافات التقاليد و األعراف

األزمة ها في تكريس ومفاقمة   ودور في سيا  عملية يعادة ينتاج التخلا  والندوات الدينية والفضائيات 
الراهنة في بالدنا   بما يجعل من التصدي لكل هذه العوامل الموروثة السالبة قضية ترتبط أواًل و أخيرًا 

لكل مااهر وأدوات التبعية والتخلا والقهر  بال أبعادها السياسية والمعرفية واالقتصادية بالتصدي 
 .واالجتماعية

  ال يرتقي في المااهرأي حدي  عن خصوصية المرأة   أو قضاياها بمعزل عن هذه  وبالتالي ف ن
أو الشالي لبنيان مهترئ    فالعمل اإلصالحي ال يحل  السطحيأحسن األحوال يال يل  شال من أشاال الترميم 

الجتماعية   القضايا األساسية المتعلقة بحرية المرأة   و ال يحق  لها المساواة في الحقو  المدنية و ا
يال عماًل هامشيًا   –بصورة خاصة في قطا  غزة السائد اليوم  –غاثي بالضبط كما هو العمل الخيري أو اإل

تعزيز تعزيز االستقرار االجتماعي أو في كما لن يسهم في   غير أساسي   لن يقضي عل  الفقر و الحاجة
  وتكريس االعتماد عل  ا خر  بغض النار عن  سالبةال قيمالبقدر ما يسهم في خل    الصمود و المقاومة

يمقراطية  أهداف  ودوافع    التي نادرًا ما تكون متطابقة أو متقاطعة مع أهداف شعبنا  الوطنية   التحررية والد
  في سيا  الحدي  عن تحرر المرأة ومستقبلها في بالدنا   مواجهة أزمة مجتمعنا األمر الذي يفرض علينا

  وتفكين وإزالة -كجزء من المجتمع العربي–سياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتراثية الفلسطيني  ال

                                                           
ن طبيعة عل  الرغم من أن تراثنا الثقافي والديني السلفي   ال يخلو من بعض السلوكيات والمواقف االيجامية بالنسبة للتعامل مع المرأة   يال أ 1

االيجامية في التعامل مع المرأة   وفي كل األحوال ف ن تلن التناقضات في الدولة اإلسالمية بعد خالفة عمر من الخطاب أدت يل  تجاهل وطمس النارة 
اء المقربات المحطات أو اإلشارات التي دافعت عن المرأة في التراث اإلسالمي لم تكن سوى موقفًا أخالقيًا خجواًل ارتبط بعدد محدود ومتميز من النس

الي لم يان ذلن الموقف أصياًل أو مبدئيًا ينطب  عل  عامة النساء  أما في عصرنا من الخليفة بحام القرابة أو النسق أو المقربات من آل البيت  وبالت
مجتمع " مناء" الراهن فقد ازداد قهر المرأة بشاعة وعمقًا عبر االستخدام المتخلا للثقافة السلفية ودعاتها المنتشرين اليوم في بالدنا من أجل يعادة

 .عتراف بأي دور لها يسالمي ذكوري يرفض التعاطي مع المرأة أو اإل
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العوامل التي تؤدي يل  تكريسها   انطالقًا من أن الخصم  األول للمرأة  هو المجتمع بأغالل  وقيوده وتخلف   
تحرر من االضطهاد االجتماعي واالقتصادي  وليس الرجل أبًا أو أخًا أو زوجًا   فالتحرر الحقيقي للمرأة هو ال

بمساواتها بالرجل في ناام ديمقراطي حدي   وهذا التحرر للمرأة  يفترض البح  عن وسائل جديدة تضمن 
  ل السياسي واالجتماعي الديمقراطيتطوير دورها وإسهامها الفعال   المساوي إلسهام الرجل   في مسار النضا

االرتقاء مدور المرأة  ال يجق أن يتوقف أو  أن ينحصر في قضايا اللحاة  وهذا يعني أن النضال من أجل
قصد  ل يجق أن يتخط  ذلن صوب األصل  ونواالقتصادية فحسق  م ةالراهنة  بأبعادها السياسية واالجتماعي

ودور القوى التقدمية في مجامهة التخلا مذلن طبيعة التطور االجتماعي المشوه والمحتجز في بالدنا  
مجتمع غير   -كما هو حال المجتمع العربي –فالمجتمع الفلسطيني االرتقاء بقضايا المرأة الفلسطينية  و 

متبلور  أو في حالة سيولة طبقية  متخلا تابع مشوه  يجدد التخلا في يطار العالقات الرأسمالية التابعة   
الطبقي الذي يحمل في طيات  أبشع مااهر الرثة   التي تعيد ينتاج الناام األموي   وناام القهر واالستغالل 

االضطهاد واالستغالل للمرأة  من حي  عدم مساواتها في البيت أو المدرسة مع أخوانها من الذكور   أو في 
العالقة مع زوجها   حي  يتحدد وجودها وهويتها االجتماعية  عبر شطق وجودها المستقل أو المتميز   ويتم 

فالن   واألمر كذلن مع والدها أو امنها حي  يقال بأنها منت فالن أو أم فالن  يل  التعامل معها باونها زوجة 
جانق حرمانها من المشاركة الندية في أية حوارات عائلية   أو مجتمعية   ناهيام عن رفض االعتراف 

 .بشهادتها في موازاة شهادة الرجل في المحاكم
خصية مستلبة   محاومة بشخصية الرجل   ومندمجة ش –في بالدنا  –هذه الممارسات جعلت المرأة ين 

يل  فقدان األغلبية الساحقة من النساء   للقدرة  –تاريخيًا وراهنًا  –يكراهيًا في ذات  أو شخص    بما أدى 
عل  التعبير عن ذواتهن أو يراداتهن طالما بقيت أوضا  ومااهر التخلا قائمة  وقاملة لالنتشار والتراكم 

ناام طبقي تابع  ال يلغي يرادة المرأة ودورها فحسق  مل يلغي أيضًا يرادة الرجل ويجعل من   والتجدد في ظل
عبدًا لذلن الناام   األمر الذي يشجع  أو يسوغ ل  استعباد المرأة كنتيجة طبيعية لاروف القهر والفقر 

استقاللها االقتصادي ومن ثم والتخلا من ناحية  وكنتيجة أيضًا لفقدان المرأة قدرتها أو فرصتها عل  تحقي  
 .االجتماعي من ناحية ثانية

ا آل كل األ وا ،  إن عةاهر ال قر االبطالة التآل تنت ر بصورة عتلا نة  آل بادوا ، تن ع إلى تلا ن  نة 
، هاد االةلم الطبقآل الذي  تعرو لنتنهور ةا اع المرةة بويث تصب  اراءا  ُ َ رِّغ   ين الرجل كل ةش ا  اال ط

بويث  م ا القو  بوق، ةن المرةة رننوا تتعرو لكل ةش ا  استغا  االةلم ااال طهاد المجتمعآل االطبقآل 
االعائلآل ، بويث  م ا ام ها  عا  ببوها عضطهنة المضطهن ا ، خامة عع ت اقم ةا اع الهل مة اار قار ، 

آل، التآل لم   ا عم نا  ظهورها بهذا االتساع، ااالوت ار اير المسبو  للتياراع الن نية ةا ظاهرة ارساا السياس
 -ربر استبنادها اإ قار شعوذها–لوال تعمق عةاهر التبعية االتخلف االخضوع ربر األوةمة الواكمة، التآل ا رع 
ارلت ةمواع " ارت عت را اتها"كا ة ال رص االةرا  المائمة الوت ار التياراع األمولية الرجعية، التآل 

ع العرذية المبااعة االمهلاعة الراهنة،  يث اوت رع ال ضائياع الناطقة باسمها، رلما  ببن شخومها  آل األا ا
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، ةا النروة 7691 تى راا  7691ة نا  لم  سمع عنهم عوق ا   نرو إلى عقااعة اال تا  الصهيووآل بعن  ل ران 
يج االسعود ة، اسياساتها الخا عة لمقااعة الهجمة ارعبر الية األعر  ية رلى العرا  ةا إداوة عواقف دا  الخل

لل راط األعر  ية ،  ااكت وا بر ع ةمواتهم بالنروة إلى إرادة إوتاج األمولياع القن مة ال  اوية، المرتبطة 
ةا " األعة ارساعية"باالستبناد االقهر ار ض ع اهيم العقل االعلم االتنو ر االوطنية االقوعية لوساا عا  سمى بر 

 ن ةي عةهر  -المباشر ااير المباشر–البائنة، إلى جاوب عمارسة ةش ا  اررهاا " فماوية الخا ة الع" 
 ضاري  نسجم عع  ر ة المرةة ةا  علا دارها الطليعآل  آل المجتمع ، االتركيل رلى ارتناءها النقاا االوجاا ، 

ليب االسب  االمسواك االتوف راد عابت الجاياالنروة إلى إطا  اللوى البت الجلباا القصير للرجا  ، ااست
ااير ذلك عا العناا ا التآل تطا  " رذاا القبور" ا " ت سير األ اا"آال  الكتب التآل تتونث را ا ، "الن نية"

 .إلخ ، إلى ةخر هذ  المةاهر ال  لية .... الوياتية عا اجهة وةر ايبية ال راقة للن ا بها –ععةم الجواوب 
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 ية ألزمة املرأةالعوامل املوضوعية والذات
ألاعررة المرررةة  ررآل بادوررا، ال ( االجتماريررة ااالقتصرراد ة االفقا يررة)إن ا رروا العواعررل ااألسررباا المو ررورية 

 لغرررآل خصومرررية ا رررعها، ةا العواعرررل الذاتيرررة المتراكمرررة  رررآل إطرررار الجهرررل االتخلرررف اال قرررر ، االجرررذار التار خيرررة 
اساط ال عبية ال قيرة خصوما  ،  آل  الة عا الخضروع الرذاتآل الموراثة، التآل جعلت عا النساء رموعا  ، ا آل األ

" للرجرل، بصرورة ر و رة، تتطرابق عررع خضرورها للعراداع االتقاليرن ااألرررا  الموراثررة  رآل النةراا األبروي بارتبارهررا 
 . ال  جوا ر ضن ةا االرتراو رلين، بل رلى الع ت تنا ع رنن اتؤكن رلين اتتبنى ع اهيمن اقيمن " قنر

تمثزل عزدديًا نصزا المجتمزع بشزال عزام  يال أنهزا مزا  -الرغم من أن المراة العربيزة والفلسزطينية   فعل  
مزن المشزاالت يل  ينتزاج العديزد  –ويؤدي  –تزال تعيش وف  منط  السيطرة والقمع الذكوري  األمر الذي أدى 

يشززمل التحززرر التززي ال يماززن تجاوزهززا يال مززن خززالل تحقيزز  التحززرر الززذاتي للمززرأة الززذي   االجتماعيززة المتنوعززة
 .يلخ.. االقتصادي والسياسي

في اتخاذ القرار الذي يوفر الضمانات الفعلية   القانونية والمجتمعية للمرأة فالتحرر الحقيقي للمرأة يذن   
ألنشطة السياسية و االقتصادية و الثقافية و في كل الميادين و عل  كل المستويات   و المشاركة في ا

االجتماعية و األسرية   هذا هو التعبير عن حقيقة االرتباط الوثي  مين قضايا المرأة الفلسطينية و قضايا 
مجتمعها في االستقالل الوطني و النهوض و التقدم االجتماعي و التنمية و العدالة االجتماعية و الديمقراطية 

األحزاب والفصائل  وي بالحامل القومي العربي من حولنا   و هي قضية يتحمل مسؤوليتهابااللتحام العض
من الرجال والنساء عل  حد سواء  -داخل تلن األحزاب–المثقفة  الديمقراطية الطليعةو  اليسارية عمومًا  

ستبداد و القهر     ألن مواجهة جوهر األزمة الراهنة   بال مااهر التخلا و التبعية و الجهل و االخصوصاً 
يل  جانق الفقر و سوء توزيع الثروة و غياب العدالة االجتماعية   يحتم هذا الترابط الجدلي الفعال مين 

طي المجتمعي الداخلي السياسة و االقتصاد   أو مين التحرر الوطني و القومي من جهة   و التحرر الديمقرا
 .من جهة أخرى 

رأة في بالدنا   ف ن التحرر االقتصادي شرط أولي لكل تحرر مادي يذن وفي سيا  حديثنا عن قضية الم 
أو معنوي   اجتماعي أو سياسي أو غير ذلن   وهنا تتبدى أهمية العمل بالنسبة للمرأة المعزز بالشهادة 

في سيا  العمل   يذ أن العمل المجرد الذي يتيح دخول أعداد كبيرة من  هاالعلمية كشرط أساسي لعملية تحرر 
ء الطبقات الشعبية الكادحة يل  سو  العمل المأجور   ال يوفر سوى شال من أشاال التحرر الجزئي نسا

االقتصادي   وهي ظاهرة معروفة في بالدنا   بحي  تبق  المرأة خاضعة لشروط االضطهاد والخضو  
أنماط    وتباينها االجتماعي داخل األسرة وخارجها   خاصة وأن طبيعة التطور المشوه في مجتمعنا   وتعدد 

في القرية عن المدينة عن المخيم عن المناط  الفقيرة من حي  العالقة والموقف من المرأة   رغم شالية هذه 
التي ال تقبل االختالف أو   مع طبيعة البنية الذكورية للمجتمع  التي تتواف  في النهاية أو الجوهر  التباينات

توح يال في حاالت استثنائية   والمفارقة ان العدد األكبر من جماهير التعدد في الرأي أو النقاش الحر المف
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يقبلن مهذه الذكورية في ظل استمرار غياب شعور المرأة مذاتها بصورة واضحة   مل –النساء في بالدنا 
 .ري النصيق األكبر من هذا التفرد واالستبداد الذكو  -بصورة طوعية أحيانا العتبارات دينية أو تراثية–وتتحمل 

الكآل ال وسا  إلى التوليل اير العلمآل ، الذي   ت آل بةواهر األشياء كوقائق  علية للواقع بعينا را 
 برا  آل كفير عا التقليني المتخلف،  يث  ن الخصم األا  للمرةة هو المجتمعوعين التبكين رلى ةجوهر  ، 

كسبب ةالآل ا رئيسآل ، هو الذي  ميل بيا  ، المجتمع -الواالع ةا ةش ا  التعاعل كخصم  آل ظر  عوند
ا للجنت المذكر رموعا  عنذ وعوعة  ،التآل تتعلم ةا تت را الر وخ ألخيها ،الط ل الذكر عنذ مغر  را ةختن

ةظ ارها ، إذن  الرجل كجنت ليت عسؤاال  را ا طهاد المرةة ، بنليل ةون  تعرو لإلستغا  ا ار طهاد ة ضا  
ا طهاد المرةة  آل ظرا  القهر ا ال قر ا التخلف الم ترك لكل عنهما ، ا هو ا طهاد  ا هذا بنار   ن عن إلى

 .عر وو بالطبع بغض النةر را داا عن ا ةسبابن 
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 حول دور املرأة الفلسطينية يف النضال الوطني واجملتمعي
سززتعمار لتززاريخ نضززال شززعبنا الفلسززطيني و ثورتزز  ضززد اال المعززروف لكززل متززابع أو باحزز  أو مززؤر مززن 

  البريطززاني و الحركزززة الصزززهيونية   أن المقاومززة الفعليزززة   بالتحضزززير و اإلعززداد أو المواجهزززة و االستشزززهاد
علزز  الجمززاهير الشززعبية الفقيززرة و   اسززتندت فززي سززيا  تطورهززا مززن الفكززرة يلزز  التناززيم يلزز  الحركززة الثوريززة

الزذين كزانوا ( األفنديزة)يزة أو كبزار المزال  الفالحين بصورة خاصة   دون أي دور ملموس للنخق الشزب  يقطاع
واجهة هشة تصدرت قيادة الحركة الوطنية لحماية مصالحها الطبقية و عالقاتهزا مزع القزوى العربيزة الرجعيزة و 
غيرها   و لزم يازن غريبزًا أن جماهيرنزا الشزعبية المناضزلة رفعزت شزعارها المعزروف المعبزر عزن حقيقزة الصزرا  

 ." فنديةار و الصهيونية و األيسقط االستعم"آنذا    
وفي خضم هذا الصرا  الوطني قامت المرأة الفلسطينية الفقيزرة بالمشزاركة مزع الرجزل   زوجزًا كزان أو أبزًا 
أو أخًا  فباعت ما تمتلك  من مصاغ لتأمين البندقية   و قامت مدورها في تزأمين المعزدات و السزالح و الغزذاء 

الوقززت و مززنهن مززن لبسززت الزززي و بعضززهن خضززن مقاومززة عنيفززة بجانززق رجززالهن فززي ذلززن "و المعلومززات   
قبزل عزام العساري   و تدربت عل  المقاومة المسلحة   مثل فاطمة غزال   التي استشزهدت فزي معركزة عززون 

  و مناضززلة أخززرى أطلقززت النززار علزز  كززامتن مريطززاني فززي مركززز جنززين و أردتزز  قتززياًل   و ريفيززات حاززم 8491
فززي حيفززا القديمززة " أخززوات القسززام"نوات   يلزز  جانززق علززيهن بفتززرات سززجن عاليززة تراوحززت مززين سززبع لعشززر سزز

 .2"اللواتي خضن غمار مقاومة شرسة بجانق رجالهن
نساء النخبة نجحن في تأسيس منامات نسوية كانت مقتصرة "نجد أن   و في الجانق ا خر من الصورة

  قطاعيززة والبورجوازيززةشززب  اال" العريقززة"أو " العليززا"باألسززاس علزز  تلززن الشززريحة مززن النسززاء   مززن العززائالت 
المدنية والمتعلمة   كما أن األنشطة التي قامت مهزا نسزاء النخبزة فزي ذلزن الوقزت كانزت مسزتمدة مدرجزة كبيزرة 

مزن قبزل )من رؤيتهن لواقعهن الطبقي   ومحدودة بحدود هذا الوعي   وعندما نرى كيا انعاس فعزل المقاومزة 
دورا )ن الفجوة كانت كبيرة   يذ كانت النخبة ترى دورهزا باألسزاس عل  نساء النخبة   سنجد أ( النسوة الفقيرات
مزن )  نارة األعل  لألدن    الغنزي للفقيزر   ولزم تسزاعد هزذه النخبزة " الخيرية"يقوم عل  النارة ( فوقيا متعاليا

ف   فزي تشزايل قيزادة للنسزاء الريفيزات أو تشزايل أي قاعزدة لهزن فزي الريز( زوجات وبنزات كبزار المزال  آنزذا 
حي  لم تكن نساء الريف هدفا للتنايم أو للمشزاركة فزي أنشزطة نسزاء النخبزة   االسزتثناء الوحيزد لزذلن   كزان 

   8491عزام  4القزاهرة  – "نسزاء الشزر  "امنزة المناضزل عزز الزدين القسزام فزي مزؤتمر  3مشاركة األخت ميمنة
مشزززاركات كلمزززاتهن بالفرنسزززية الزززذي نامتززز  هزززدى شزززعراوي لمسزززاندة قضزززية فلسزززطين   حيززز  ألقزززت معازززم ال

                                                           
 01ص 9111 –رام هللا  –مواطن  –الحركة النسوية الفلسطينية  –األطر و المنامات النسوية غير الحاومية : دراسة حول  –يصالح جاد  2
  قمنا ضمن وفد من الشخصيات الوطنية عل  رأس  المناضل مهجت أمو غربية في األردن مزيارة خاصة لألخت ميمنة عز الدين  29في شتاء عام   3

ع   القسام   بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين الستشهاد والدها   حي  كانت تقيم في أحد المناط  الفقيرة في عمان في ميت غاية في التواض
 .وبسؤالنا يياها عما يذا كان قد زارها أحد من المنامات النسائية أكدت أنها ال تعرف أحدا منهن 

ئلتين تشال الوفد النسائي الفلسطيني من نساء من عائلة الحسيني و أخريات من عائلة النشاشيبي   و المعروف أن تقاسم المناصق مين هاتين العا  4
 .مع الفلسطيني بأكمل  و الصرا  مينهما آنذا  قسم المجت



 غازي الصوراني يوم المرأة الفلسطينية.. في مناسبة الثامن من آذار 
 

77 

 

  وهزو مشزهد  5"واإلنجليزية   وعندما جاء دور امنة القسام لتلقي كلمتها فقدت الوعي ولم تنط  بالمة واحزدة 
التززي  فرضززت علزز  المززرأة الفلسززطينية  أوضززاعًا طارئززة  91  دون أن ننسزز  أثززر نكبززة معبززر نتركزز  بززال تعليزز  

غتراب   بعد انهيار القاعدة االقتصادية واالجتماعية لمجمزل المجتمزع وقاسية بسبق ظروف اللجوء والتشرد واال
 .الفلسطيني

وليس من المبالغة في شيء القول بأن المرأة الفلسطينية في مرحلة ما بعد النكبة كان لها الدور 
ق الحاسم   و بصورة عفوية   في تأجيج المشاعر الوطنية و الحفاظ عل  الهوية و ح  العودة   يل  جان

  وتماسها اليومي المباشر مع كل مااهر ة وعم  معاناتهاتأجيج المشاعر الطبقية و االجتماعية   نارًا لشد
في سيا    التي فرضت عليها تدمير ما ال يمان تدميره ألطفالها وأقاربها  الحرمان والمرض والمعاناة اليومية

في يطار من الرهبة والقسوة   التي تلا الجميع من أمنائ  وبنات   المعاناة األوسع عل  مساحة المخيم
  والحذر واالستنفار الدائم   شالت كلها مدخال واسعا الندفا  أمناء المخيم والخوف من الغد  والترقق والريبة

( 8491) ومشاركتهم النوعية والكمية الهائلة في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية منذ ما بعد النكبة األول 
 .يل  يومنا هذا

اياا الوركاع ا لكا االش الية الكبر  بالنسبة للمرةة، اإع اوية عساهمتها  آل العمل العاا ، تكما  آل  
االتواد العاا "ثم " االتواد النسائآل ال لسطينآل" يث تم ت  يل  7694الجمعياع ا المنةماع النسائية  تى راا 

ذ ا ارطار ا رجلا را تبطير المرةة ال لسطينية ةا ارسهاا  آل توريتها ، لكا ه"  7690للمرةة ال لسطينية راا 
لقضا اها العاعة االخامة ، بسبب عةهرهما ال  لآل االنخبوي ، ااستخناعهما ألاراو سياسية  دو ة،  على 

بالرام رمق تبثير ذلك النار الع وي للمرةة ال لسطينية ،  آل عخيماع الض ة ا القطاع ا ال تاع ، ا الرام عا 
عما تعر ت لن عا منو  اال طهاد ، لم   ا هناك ةي دار علموس للوركاع ةا المنةماع النسائية  تى 

ر ع عستو  المرةة اقتصاد ا  ا "الذي كان عا ةهم ةهنا ن " االتواد النسائآل ال لسطينآل" ينما تبست  7694راا 
 ." الط ولة اجتماريا  ا مويا  ا ررا ة المرةة العاعلة ا ررا ة األعوعة ا

تعبئة المرأة "  و أهداف   8491عام " االتحاد العام للمرأة الفلسطينية"ف تأسس .ت.وبعد ينشاء م
الفلسطينية في جميع المجاالت و النهوض بمستوى المرأة االجتماعي و االقتصادي و الصحي و الثقافي و 

– 8491    يال أن  طوال المرحلة من يل  جانق بعض الجمعيات الخيرية في الضفة و القطا" الخ…القانوني 
  لم تتبلور حركة نسائية ذات طابع وطني اجتماعي   عل  الصعيد الجماهيري في أوساط النساء  8491

الفلسطينيات  و ظل نشاط االتحادات و المنامات و الجمعيات الخيرية النسوية   قاصرًا عل  أعداد محدودة 
ت النخبوية أو في يطار األحزاب السياسية الوطنية و القومية و عبر اللقاءات و االجتماعا  من النساء

  و صعود نشاط و فاعلية حركة  8491حت  هزيمة حزيران   وبقي هذا الوضع عل  حال  اليسارية آنذا  
المقاومة الفلسطينية كعنوان وإطار رئيسي تغّلق عل  كل النشاطات المدنية و االجتماعية األخرى  مما أدى 

لحساب فصائل المقاومة الفلسطينية    -عل  قلت  و ضعف –ع نشاط الجمعيات و االتحادات النسائية يل  تراج
                                                           

 . 00مصدر سب  ذكره ص –يصالح جاد  5
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العامالت في النشاط العام و اندماجهن في العمل السياسي عبر   التي استوعبت معام العناصر النسوية
ة عالية من الرفيقات جبهتنا التي استطاعت تحشيد نسب/ كما هو الحال في راهن حزبنا عالقتهن التنايمية

 .ضمن األطر الحزبية والجماهيرية
 آل عسيرة  ،رام وسبيتها ،شاركت المرةة ال لسطينية بصورة اا وة ،7663-91ا  آل هذ  المر لة عنذ راا 

ا  آل العمل السري  النضا  ال لسطينآل، ب ل ةش الن،  آل الك اا المسل ، ارلى الصعين الوطنآل االجتمارآل،
 .القطاع المنةم  آل الض ة ا

متنفيذ الكثير من اللواتي قمن فيقات شير باعتزاز يل  الدور النضالي الطليعي للر وفي هذا الجانق أ
المهمات التي لم تتوقف عند الجانق النضالي أو التنايمي السري أو االعتصامات والمااهرات والمهام الوطنية 

ذات   مل امتدت في تطويرها نحو اإلسهام في تشايل العديد من األطر والمنامات و الجمعيات النسوية  األخرى 
في األراضي المحتلة عمومًا وفي قطا  غزة خصوصًا حي  ساهمت المرأة  الطابع الجماهيري الوطني العام

ألسرى والقضايا الوطنية الفلسطينية مدور ملحوظ في مسيرة العودة وفي العديد من األنشطة المرتبطة با
المنامات النسوية التي اتخذت في مساهمة المرأة الفلسطينية في  يل  جانق  السياسية والمجتمعية األخرى 

تشايلها لونًا سياسيًا أو حزبيًا يعبر عن االنتماء لهذا الفصيل أو ذا   ولكن العضوية في هذه المنامات 
اقتصرت عل  أعداد محدودة من النساء   فرغم نشاطاتها الوطنية   (السياسية و الخيرية االجتماعية)النسوية 

الملموسة   يال أنها لم تأخذ بعدًا جماهيريًا  ولم تتحول يل  حركات ذات طابع اجتماعي أفقي عل  صعيد 
 .والشتات المجتمع الفلسطيني أو القطا  النسائي في الضفة و القطا 

بصورة غير   اطات النسوية  وتعدد مناماتها الذي ساهمعل  أي حال  ورغم تقديرنا لكل هذه النش
  بالمعن  االجتماعي والسياسي العام  في خل  منا  عام من الحوار و التعدد الديمقراطي  مباشرة أو مرسومة

نسبيا لم تكن  كبيرةً  اً التي ضمت في صفوفها أعداد  في يطار النخق النسوية  يال أن هذه المنامات والجمعيات
وما –  بقدر ما كانت السياسي بالمعن  الحزبي المطلوب عضوية تعبيرا عن شال ومضمون االلتزامهذه ال
ن انفتاحها أو أتعبيرا عن طبيعة تكوين هذه األطر النسوية التي لم تشترط موقفا سياسيا مسبقا   كما  -زالت

يل  جانق هامش الحرية المتاح في الحركة أو الممارسة أو الاهور     غياب شروط االنضباط التنايمي فيها
كل ذلن وفر المنا  أو عوامل الجذب لمجموعات من النخبة النسائية في المشاركة في هذه األطر   مع يقرارنا 

عمومًا وفي جبهتنا الشعبية  موجود قيادات نسائية من الكوادر المنامة في الفصائل واألحزاب الوطنية
كانت لهن أسبقية المبادرة والقيادة والدور   وفي هذا السيا    لم يان لالتحاد العام للمرأة  صوصا ً خ

 .الفلسطينية دورا هاما أو ملموسا بصورة مميزة في الضفة أو القطا  في تلن المرحلة وما بعدها وال  اليوم
، رة  آل عخيماع اقر  الض ة االقطاعقيكان لن اط المرةة ال لسطينية ال  ارلى الرام عا هذ  األا اع،  قن

عا % 1دارا باراا اعلموسا بصورة  وعية  آل عقااعة اال تا  ربر االوت ا ة ،  قن قنعت المرةة ال لسطينية وسبة 
ععتقلة  لسطينية  آل السجون  055عا جر ى االوت ا ة، اةكفر عا % 6ا 7661-7691شهناء األرواا 
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عا شهناء اوت ا ة االقصى % 0.6 يما قنعت المرةة  والآل ، 6ااالوت ا ة ارسرائيلية طوا  عر لة اال تا 
عا % 6.1الف وسمة، إ ا ة لووالآل  755لكل  73.9بمعن  37/72/2553 – 26/6/2555خا  ال ترة 

 3إعرةة، إ ا ة إلى  355، اعنذ اوت ا ة االقصى تم ارتقا  ةكفر عا 7وسمة  7555لكل  2الجر ى بمعن  
عا إجمالآل رند المعتقليا % 7.9اعرةة رها االرتقا  ا   لا  756الرتقا  سابقا، اال تلا  ععتقاع رها ا

اقن  .8ععتقلة عا بيا عتلاجة اةعا ، رااة رلى ععتقلتيا ةوجبتا  آل السجا  45الموثقيا اعا هذ  المعتقاع 
ةطر وسو ة ةخر ،  قط  تميل هذا النار بطابعن الع وي اير المنةم  آل جمعياع ةا عنةماع اير   وعية ةا

ربر را  الة  ،ربر اوتماء كل الجماهير ال عبية الصاد  للقضية الوطنية عنخا ااراء  –كاوت الناا ع الوطنية 
التو ن ال عبآل الناخلآل االت ا ن  و  ال عار المركلي التو يني الناظم لكل الجماهير رلى قارنة ا نة األرو 

 .تقر ر المصير ا ق العودة االنالة  اال عب االمنةمة ب ل  صائلها عا ةجل
تجررنر ارشررارة ، إلررى ةن دار المرررةة  ررآل االوت ا ررة األالررى، كرران ةكفررر اتسررارا  اشررمولية  ررآل ةهنا ررن الوطنيررة 

( 7881-7891)االن مقراطيرررة االمطلبيرررة عرررا االوت ا رررة الفاويرررة ، خامرررة اةن عطالرررب النسررراء  رررآل تلرررك المر لرررة 
آل  وء المناخ الرن مقراطآل آورذاك، الرذي اوقلرب اتغيرر ربرر دار  ركرة  مراس كاوت ةاسع عما هآل رلين اةن،  

التررآل وجوررت  ررآل الترربثير السررلبآل رلررى ال ررعاراع االقضررا ا الن مقراطيررة االمطلبيررة للمرررةة ال لسررطينية، عمررا ةد  إلررى 
 ررآل قطرراع  اسررتطارت الترربثير"  مرراس" تراجررع علمرروس  ررآل هررذ  القضررا ا ، اقررن ااد عررا قرروة هررذا التراجررع ةن  ركررة 

ااسرررع جرررنا  عرررا المررررةة ال لسرررطينية  رررآل الضررر ة اقطررراع ارررلة ، اللرررواتآل تخلررريا ررررا كرررل طرا ررراع اشرررعاراع القرررو  
 ، لوسرراا شررعاراع  ركررة  مرراس ذاع الطررابع الررن نآل االغيبررآل المرررتبط بررالتراث .ع.الن مقراطيرة االعلماويررة  ررآل ا

 رررآل ذلرررك الوالرررة الن نيرررة االتراثيرررة للمجتمرررع  االعررراداع االتقاليرررن ،  يرررث وجورررت  مررراس  رررآل هرررذا التوجرررن، عسرررتغلة
ال لسطينآل الموا ظ، إلى جاوب  عف ارآل المرةة ال لسطينية اتقبلهرا ل رعاراع  مراس اتوجهاتهرا الن نيرة بصرورة 

 .طورية ار و ة 
رلى عا هآل رلين ، بل ت اقمت بسبب ، استمرع هذ  األا اع  7664قياا السلطة ال لسطينية راا  منذ 
اع االقتصاد ة ااالجتمارية ، ااوت ار ال ساد المالآل اارداري ، الذي تطور بصور اير عسبوقة  آل تراجع األا 

المجتمع ال لسطينآل ، اةد  إلى إوتاج العن ن عا المةاهر السلبية عا  يث تلا ن ال جوة بيا ال قراء ااألانياء ، 
،  ارت اع وسب الجر مة اال لتان االعنآل  ااستوواذ عجموراع  آل ةجهلة السلطة رلى قسم هاا عا الفراة االنخل

رلى  ساا عبنة ةهل الخبرة االك اءة ، إلى جاوب " ةهل الفقة"ااوت ار وةاا الموسوذياع ا ق قوارن التعاعل عع 
تلا ن الهبوط السياسآل  آل ةداء السلطة ال لسطينية ، ارجلها را توقيق الون األدوى عا األهنا  الوطنية ، 

لسياسآل ااالجتمارآل عهيدا  الشتعا  الصراع االتناقضاع الناخلية عع  ركة  ماس ، اموال  بويث باع المناخ ا
 2551إلى ت اقم هذ  التناقضاع  اتوولها إلى مراع دعوي، تم  سمن لوساا  ركة  ماس  آل عنتصف  ل ران 

                                                           
 . 01/0/0222 – 01العدد –صوت النساء  -المجد للصحافة–تقرير المرأة والرجل في فلسطين   6
 .018  مرجع سب  ذكره  ص9113التقرير السنوي لوزارة الصحة لعام   7
 .00  مرجع سب  ذكره  ص9114تقرير التنمية البشرية لعام   8
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رؤ ة ارساا السياسآل ، التآل استطارت عنذ ذلك التار خ ةن ت رو رؤ تها الن نية السياسية ةا عا  عر  بمنطق ا 
ََ عا التراجع الملموس  آل كل عا  رلى المجتمع ال لسطينآل  آل قطاع الة، الذي راش عنذ ذلك التار خ ، وورا 

 .   تعلق بالوياة االجتمارية للمواطنيا رموعا  اللمرةة ب  ل خاص 
الضزفة وغززة  يلز  كما أدى الصرا  واالنقسام مين حركتي فتح وحماس  وحاومتيهزا غيزر الشزرعيتين فزي 

تزايززد حالززة التشززرذم والتفكززن السياسززي والقيمززي للحركززة النسززائية الفلسززطينية  التززي توزعززت مززن حيزز  الززوالء 
والتنايم والمصلحة الشخصية  فيما مين حركة فزتح والسزلطة فزي رام هللا   وحركزة حمزاس فزي غززة   مزع بقزاء 

جبهتنا استطعن اثبزات / خاصة في حزبنا لوطنية األخرى مجموعات قليلة من النسوة في يطار القوى اليسارية وا
 .وجودهن السياسي والجماهيري بالمعن  الطليعي في يطار العمل التنايمي والوطني والنسوي العام

علزز  أي حززال   و بززالرغم مززن هززذه الصززورة   و تعززدد المعوقززات   فهنززا  المئززات مززن النسززاء الطليعيززات 
الحضاري من أجل  –الكفاح الوطني عمومًا و في مسيرة النضال االجتماعي اللواتي ساهمن مدورهن في مسيرة 

تخليصززها مززن كززل الموروثززات السززالبة  و تحريرهززا و خالصززها مززن كافززة المعوقززات االجتماعيززة و السياسززية و 
 .االقتصادية عل  وج  الخصوص

الت أساسززا مرجعيززًا   شززير أيضززًا   يلزز  مبززادئ األمززم المتحززدة ومناومزة حقززو  اإلنسززان   التززي شززكمزا أ
أضف  مشروعية كاملة وشزاملة علز  المطالزق التزي رفعتهزا الحركزة النسزائية  و شزالت المواثيز  الدوليزة التزي 
تعني بحقو  اإلنسزان  خصوصزًا اإلعزالن العزالمي لحقزو  اإلنسزان  والعهزد الزدولي الخزاص بزالحقو  المدنيزة 

دية واالجتماعية والثقافية  يطارًا قانونيًا لمسزاواة المزرأة فزي والسياسية  والعهد الدولي الخاص بالحقو  االقتصا
الحقززو  المدنيززة والسياسززية والثقافيززة واالقتصززادية واالجتماعيززة   وجززاءت اتفاقيززة القضززاء علززي كافززة أشززاال 
التمييز ضزد المزرأة كتتزويج لسزيا  قزانوني تشزريعي منصزا للمزرأة  ويسزتجيق لمطالبهزا فزي المسزاواة  ورفزض 

يال أن العالقززات االجتماعيززة والسياسززية المنقسززمة السززائدة فززي بالدنززا حتزز  . يززز ضززدها مززن أي نززو  كززان التمي
اللحاة  ما زالت تشال قيدًا عل  تحرر اإلنسان  بسبق تعم  عوامل ومااهر االنقسزام والصزرا  علز  السزلطة 

مززاعي نتيجززة تكززريس التطززور والمصززالح الفئويززة   التززي فاقمززت مززدورها مززن ماززاهر االنحطززاط والتخلززا االجت
المشززوه والتبعيززة وهيمنززة الشززرائح االجتماعيززة البيروقراطيززة والطفيليززة والكومبراوريززة علزز  فريقززي الصززرا  فززي 
الضززفة وقطززا  غزززة  مززا أدى يلزز  انتشززار وتعمزز  ماززاهر االسززتغالل االقتصززادي واالضززطهاد الطبقززي والبطالززة 

 .الضفة والقطا " مجتمعي"المرأة في والفقر التي انعاست بصورة سالبة عل  حياة 
لزت بصزورة طوعيز  أو أجي المرأة الفلسطينية التي شاركت فزي مسزيرة الكفزاح الزوطني   و  ين  علي أي حال 

علزز  كافززة القززوى كراهيززة  نضززالها مززن أجززل حقهززا فززي المسززاواة مززع الرجززل فززي المرحلززة السززابقة   مززن حقهززا ي
ن نقا يل  جانبها بال وعي و التزام   دفاعًا عن كزل حقوقهزا خصوصًا أ الوطنية الديمقراطية عمومًا واليسارية

فززي المسززاواة و الحريززة الشخصززية و المدنيززة القانونيززة و غيززر ذلززن مززن الحقززو    عبززر ينهززاء حالززة االغتززراب 
حززرص   وتعميزز  المفهززوم والعالقززة الرفاقيززة القائمززة علزز  االحتززرام العميزز  والهززذه القززوى واألحزززابللمززرأة داخززل 

والتوازن الكامل والمساواة   يذ ان تطبي  هذه الممارسة داخل الحزب يشال مدخال لتطوير العالقة اإليجامية مع 
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بما يجسد الموقف الجدلي الصحيح في الجمع مين الناريزة والممارسزة  عمومًا والمرأة العاملة خصوصًا  المرأة 
 والسياسزية وفي ضوء هذه الرؤية يصزبح نضزال المزرأة مزن أجزل حقوقهزا الشخصزية و االجتماعيزة و المدنيزة. 

عزن القيزام متغييزر أو تخفيزا معانزاة انقسام السلطة وتفكاها وعجزهزا أمر مشرو  و ضروري   خاصة في ظل 
ي معام جوانبها الحياتية و القانونيزة   بمزا يتطلزق وضزوح موقزف كافزة القزوى السياسزية فزي المطالبزة المرأة ف

المعمول بز  فزي  8499ب لغاء كافة التشريعات و القوانين و األنامة القديمة   مثل قانون حقو  العائلة لسنة 
 .الضفة الغربية المعمول ب  في 8491قطا  غزة   و قانون األحوال الشخصية األردني لسنة 
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 حول مشاركة املرأة يف األحزاب والفصائل الفلسطينية
كحركة ديمقراطية اجتماعية مطلبية في فلسطين  هو   الحركة النسائية تراجع دورشير يل  أن مداية  أ

في تفعيل القضايا و المطالق الوطنية  ف ومعام فصائل الحركة الوطنية.ت.مانعااس مباشر عن تراجع دور 
ل غطاء أو ذريعة النتقال اي ديمقراطية للمرأة   و يذا كان لهذا التراجع أسباب  الموضوعية و الذاتية  يال أن  ش  ال

نحو العمل في المنامات و المؤسسات األجنبية غير الحاومية   التي انتشرت في   العديد من الكوادر النسائية
مل و   مرحلة ما بعد أوسلو بصورة كمية واسعة غير طبيعية   الستيعاب هذه الكوادر من النساء والرجال

تحويل معام و   التي أدت يل  فن ارتباط هذه الكوادر بأحزامها  ساهمت في خل  المناخات و المغريات المادية
بعيدًا عن يطار العمل السياسي و دوره   وتمركزها في هذه المنامات  والمجتمعية األخرى   النشاطات النسائية

9  استجابة إلغراءات  في العمل الجماهيري المنام
NGO'S المالية    المتمثلة في الرواتق واالمتيازات

ة مذريعة التدريق والسفريات والوفود والمصروفات الباذخة واإلدارية األخرى فيما يتعل  باألجور والنفقات العالي
حول قضايا نخبوية  بعيدة تمامًا  عن قضايا الناس وهمومهم " المؤتمرات والندوات"المخصصة لما يسم  مز 

الوطنية والطبقية  وف  مضامين وشعارات محددة سلفًا من الممول الغربي  في الواليات المتحدة وأوروبا 
تتفر  من  " السالم مين الفلسطينيين وإسرائيل"يرها من الدول   مهدف وحيد يندرج تحت ما يسم  مزواليابان وغ

يلخ هذه " ... التنمية المستدامة"أو " الجندر"أو " حقو  اإلنسان"أو " الحام الصالح"عناوين جانبية باسم 
ًا عل  أرضنا  رافضًا بقوة العدوان القضايا التي ال يمان تحقي  أي منها طالما بقي االحتالل الصهيوني جاثم
 .والبطش  أي خطوة تستجيق لقرارات الشرعية الدولية أو غيرها من القرارات

 ؤكد عل  أن األحزاب السياسية  ذات الهوية اليسارية   عندما أوفي هذا الجانق  ف ننا ال نجافي الحقيقة
 التنايمية والسياسية والمجتمعية  المشاركةأوضاعًا أفضل للنساء  من حي   أتاحت وخاصة جبهتنا الشعبية

وهو موقف جبهاوي اعتمده حزبنا عل  قاعدة المساواة الكاملة  وتبوء المواقع القيادية  والمساواة في الحقو  
( خاصة حركتي حماس والجهاد)مين المرأة والرجل  عل  الرغم من أن العديد من الفصائل والحركات السياسية 

بالغت في مراعاة التقاليد  وصمتت عن سلو  عضواتها تحادات ذات الطابع اليميني  وبعض الجمعيات واال 
قاعدتها الشعبية  التي يمان أن تهتز جراء طرح مسألة  عل  عدم تحدي قيم المجتمع  خوفًا عل " الحريص"

اليسارية   لكن تحليلنا هذا ال يلغي أو يتجاوز بعض الممارسات في بعض الفصائل تحرر المرأة بشال واسع
وبدرجات أقل في حزبنا   الزالت تجسد أو تقترب من المواقف والرؤى والسلوكيات النقيضة لطروحات والمبادئ 
اليسارية  حي  نالحظ أن بعض النسوة من الرفيقات أو غيرهن مازلن يلبسن الحجاب ويتمسان مبعض العادات 

                                                           
ما (  دوالر1111 – 3111)والمعروف أن كبار الموظفين في المنامات غير الحاومية يتقاضون راتبًا شهريًا يصل في المتوسط يل  ما يزيد عن  9

ل ويعاد( دوالر شهرياً  111)يعني أن كل واحد منهم يحصل عل  دخل شهري يعادل ثمانية أضعاف دخل األسرة الفقيرة  التي تعيش عند خط الفقر 
وهي رواتق  ال تدفع كاستحقا  موضوعي لجهود (.  دوالر شهرياً  311)أكثر من ستة وعشرون ضعفًا لألسرة التي تعيش تحت خط الفقر المدقع  

يطار في  مبذولة ومتميزة أو لكفاءات غير اعتيادية   مل  ين معام هذه الرواتق تدفع بصورة مبرمجة من الجهات  الممولة لتحقي  اغراضها السياسية
وغير ذلن " حام صالح" "جندر" " تنمية مستدامة أو غير مستدامة" "حقو  ينسان "السالم المزعوم مع دولة العدو اإلسرائيلي    تحت غطاء شعارات 

 (.فمن يدفع للزمار يحدد النغمة ... )من الشعارات 
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ايا الديمقراطية المجتمعية التي تنطل  من مبدأ والتقاليد البالية  يل  جانق الضعا الشديد في وعيهن للقض
 .المساواة مين الرجل والمرأة
الحركة  يمان القول أن التركيبة الذهنية لمجمل عضوات األطر النسائية في فصائلوفي هذا السيا   

  هي تركيبة أقرب يل  ذهنية وسلوكيات المجتمع التقليدي بال الوطنية الفلسطينية وبعض فصائل اليسار
  والمؤسسات المرتبطة بالمرأة تحاداتالجمعيات واال  مااهر تخلف   وكذلن األمر بالنسبة لعضوية المرأة في

من % 49لذهنية والسلوكيات التقليدية أو المحافاة  ما يؤكد عل  ذلن أن أكثر من حي  نالحظ ممارستهن ل
% 2الحجاب   ونسبة ال تقل عن يلبسن ف .ت.في يطار مالنسوه المشاركات في كافة االتحادات النسوية 

 لهذه االتحادات ال تختلا عن مثيلتها في حركات أن القاعدة النسوية –وهذه يشاالية  –ما يعني   منقبات
في تأهيل الكوادر والقيادات والقواعد ف .ت.مفتح  بما يؤكد عل  ضعا أحزاب وفصائل الجهاد و حماس و 

 -الثقافية والفكرية والسلوكية –ا  يل  جانق استمرار اتسا  الفجوة النسائية المنتمية يليها أو  المحسوبة عليه
المتميز للعديد من  الكفاحي والتضحوي  القيادات النسائية وبين قواعدها  وهذا كل  ال يلغي الدور الطليعيمين 

 .في الحركة الوطنية الفلسطينيةالكوادر النسائية 
وهي وجهة نار تنطل    جبهتنا /حزبناين مصداقية الموقف الموضوعي يزاء المرأة   من وجهة نار 

مل يجق أال ترتبط باألزمة المجتمعية وقيمها الهابطة وتقاليدها الرجعية   من الرؤية الماركسية ومنهجها  
توسيع وتعزيز ي تقوم عل  تؤكد ناريًا  وعل  صعيد الممارسة  عل  رؤيتها التقدمية  الت يجق علينا أن

الفلسطينية في المجتمع  وأن تلتزم متطبي  شروط  الحقو  المدنية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية للمرأة
تقدميًا من مسألة المرأة وأن  موقفًا علمياً وخاصة أن نتخذ  – كما نصت علي  مواثي  مؤتمراتنا –العضوية فيها 

مساٍو  تقوم عل  نبذ التعصق  وإعطاء دور أساسي للمرأة عبر ثقافة داخلية  بممارسة هذا الموقف حزبنا يلتزم
المرأة  خاصة  يقوم عل  دعم حقو   تقدمي لدور الرجل  وأن مرنامجها نحو المجتمع  مرنامج ديمقراطي

ة والثقافية والقانونية وغير المشاركة السياسية وأخذ ماانتها في كل القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادي
ذلن من القضايا الحياتية   وذلن انطالقًا من أن المرأة تستطيع أن تلعق دورًا رئيسيًا ألنها تمثل نصا 

 الديمقراطية ونبذ التعصق تصق في مصلحة المرأة وحقوقها وحرياتها  مثلما تصق باتجاه المجتمع  وأن ثقافة

ضمن أسباب –لتعصبية ووحدة واستقرار المجتمع  ألن جذر المشالة يعود ينهاء االنقسام وتراجع االتجاهات ا
يل  ضعا مصداقية ووعي األحزاب بمبادئها وأفكارها   وضعا منهجيتها الديمقراطية وممارستها  -متنوعة

 .يل  جانق ضعا ثقافة المشاركة والحوار مع المرأة كند حقيقي للرجل 
  في سيا  عملية النضال الوطني الديمقراطي   جبهتنا /حزبنا في ضوء ما تقدم   ف ن من أهم أولويات

الوقوف ضد كل المحاوالت التي تهدف يل  خن  صوت المرأة الفلسطينية وحقها في التعبير عن رأيها و 
ألن قضية المرأة في رأينا تتجاوز التفاصيل  مطالبها القانونية المجتمعية العصرية الحديثة التي تتطلع يليها 

المرتبطة بمواضيع الزواج اإلكراهي المبار أو الموقف ضد تعدد الزوجات أو التوري   -رغم أهميتها–ة العام
أو الشهادة في المحاكم   فهي قضية وطنية ديمقراطية ترتبط بعملية التطور و النهوض  لنصا المجتمع   و 
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لمنام المشتر  مين الرجل و المرأة بالتالي ف ن االنتصار في هذه القضية سيشال الخطوة الرئيسة عبر العمل ا
معًا   نحو تقدم مجتمعنا عل  طري  التطور الديمقراطي العقالني الحدي  عبر االنعتا  من كل مااهر التخلا 

 .  و التبعية و الفقر و القهر و االستبداد
  تال مهمة تحرر المرأة وانعتاقها   مرتبطة بعملية تغيير البنية االقتصادية االجتماعية والسياسية أخيرًا 

للمجتمعات العربية   كهدف رئيسزي   يزوفر الفزرص والعوامزل الموضزوعية والذاتيزة للمزرأة فزي بالدنزا  لكزي تبزدأ 
ضطهاد الذي تعرضت ل  تاريخيًا ومزا تززال دورة جديدة في حياتها   تقطع تمامًا مع كل أشاال الالم والقهر واال

تتعززرض لزز   وهززذا يعنززي ويتطلززق فززي آن واحززد   يعززادة تجديززد البنيززة التنايميززة والفكريززة واألخالقيززة لألحزززاب 
والحركات اليسارية الديمقراطية في بالدنا   بما يمانها من يلغاء كل أشاال تخلفها ومواقفها تجاه المرأة ودورها 

وي تمامززًا لززدور الرجززل   شززرط أن تمتلززن هززذه األحزززاب رؤيززة اسززتراتيجية تنطلزز  مدايززة مززن أن المززوازي والمسززا
انتصار الطبقات الكادحة يشال الخالص الوحيد ليس للفقراء الزذكور فحسزق وإنمزا أيضزًا للمزرأة المقهزورة ولكزل 

فالحزين خصوصزًا ال يمازن أن   مدركين أيضًا أن الشرائح الكادحة والفقيزرة عمومزًا ومزن العمزال والالمجتمع كال
تحق  تحررهزا التزام   يال يذا تحققزت الحريزة التامزة للمزرأة   والمسزاواة االجتماعيزة لهزا   مزا سيضزمن مشزاركة 
المرأة بصورة فعالة يال أبعد الحدود جنبًا يل  جنق مع شزرياها الرجزل فزي النضزال الثزوري الزديمقراطي مزن أجزل 

 . والتقدم واالشتراكية والوحدةتحقي  األهداف الكبرى في التحرر 
  



 غازي الصوراني يوم المرأة الفلسطينية.. في مناسبة الثامن من آذار 
 

76 

 

 معطيات وإحصاءات ومؤشرات  عامة حول املرأة الفلسطينية
 

رلررى الرررام عمررا قنعتررن هررذ  النراسررة عررا توليررل للةرررا  االعواعررل المو ررورية االذاتيررة لتطررور دار المرررةة 
وثيررق بباعرة المجتمرع العرذررآل ، إال ال لسرطينية ، تار خيرا  اراهنرا  ، اوطاقررا  عرا ةاعرة المجتمررع ال لسرطينآل بارتباطرن ال

 ررآل  ةن ذلررك ال  لغررآل ةبررنا  الررنار التقررنعآل االررن مقراطآل للعن ررن عررا الكرروادر النسررائية  ررآل  لسررطيا االرروطا العرذررآل،
المرتبطررة بهررا، بويررث  م ررا ةن تررو ر هررذ  االوجرراااع ،  السياسررية الوطنيررة االمجتمعيررة عجرراالع العمررل ااألو ررطة

 رمررة ةا ظررر  عو رررورآل ،  م ررا ةن تت اررررل ععررن المررررةة ال لسررطينية رلررى طر رررق تطورهررا ، رارررم كا ررة رواعرررل 
بالمواقف االممارساع العنصر ة الصهيووية عرا وا يرة، األاعة المجتمعية االسياسية ، التار خية االراهنة، المرتبطة 

رلى التمسك بالرؤ ة  - آل الجبهة–عا وا ية ثاوية، عؤكن ا امراروا االرجعية المتخل ة القو  اليمينية  اذممارساع
جوهر الوناثة االتنو ر االعقاوية االن مقراطية التآل عا شاوها ارسهاا  آل تطور الوطنية الن مقراطية المستننة إلى 

 .  آل السيا  الوطنآل التقنعآل الن مقراطآلالمجتمع االمرةة 
نورد فيمزا يلزي مجموعزة مزن المعطيزات واإلحصزاءات والمؤشزرات  التزي تحمزل فزي معامهزا طابعزًا 

الواقززع االجتمزاعي والسياسززي  الواقززع االقتصززادي   : ييجاميزًا بالنسززبة لتطززور دور المززرأة فزي بالدنززا فززي 
 . الواقع التعليمي   الواقع الصحي   الواقع اإلعالمي

 : جتماعي والسياسي واحلقوقيمعطيات الواقع اال: أوالً 
تتواع بنسبة ، (عليون وسمة 09762) 2579وها ة راا  بلغ رند الس ان  آل الض ة الغرذية اقطاع الة -7

بلغ تا  ( .وسمة 295229429)  آل قطاع الة% 39.6 وسبةا ( وسمة 397159263) آل الض ة % 97.7
ذكر لكل  753، ةي بمعن  ةوفى عليون  29004 عا إجمالآل رند الس ان ةي  والآل %46.2وسبة ارواث 

 .ةوفى 755
، وسمة عليون  39739 والآل  2579عنتصف  ( ما  و   70)لقوة الب ر ة بلغ رند األ راد  ما ا  -2

ةا عا  عاد  % 46.9اارواث بنسبة ( ذكرا   790959044)للذكور ةا عا  عاد  % 05.4بنسبة  ا توارون 
% 94.0ع اقتصاد ا  عا عجموع ارواث  تبلغ ، ةعا وسبة ارواث اير الن يطا(ةوفى 790009409)
% 70.0،  آل  يا ةن الن يطاع اقتصاد ا  ال  تجااان وسبة ( ةوفى اير و يطة اقتصاد ا   793749395)

 . راطلة را العملراعلة ةا ةوفى  ما القو  العاعلة عا بيا  (2479560)عا  عاد  

ةشارع : 910010مشاركة متدنية لإلناث في القوى العاملة مقارنة بالذكور خالل الربع األول من العام  -3
عا إجمالآل القوة الب ر ة % 4..7وتائج عس  القو  العاعلة إلى ةن وسبة الم اركة  آل  لسطيا بلغت 

ة راد  7ة  بكفر هنالك سن .5ة راد ةرمارهم  51ةي عا بيا كل ( )سنة  بكفر .5  األ راد الذ ا ةرمارهم)
كما   . آل قطاع الة% ...7 آل الض ة الغرذية عقابل % 4..7بواقع   (.ع اركيا  آل القو  العاعلة

                                                           
 .90ص – 9108يل امر /نيسان – 9100مسح القوى العاملة  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  10
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تعتبر وسبة ع اركة ارواث  آل القو  العاعلة عتنوية عقاروة عع الذكور،  يث تصل وسبة ع اركة ارواث 
وسبة ع اركة % ..45الة، عقابل   آل قطاع% ..15 آل الض ة الغرذية ا% ..54بواقع % 1..5إلى 

 . آل قطاع الة% ..94 آل الض ة الغرذية ا% ...4الذكور  آل القو  العاعلة، بواقع 
 آل الض ة الغرذية اقطاع الة، بواقع % 75.5( رذة ةسرة)تبلغ وسبة األسر التآل تن ر شؤاوها إعرةة  -4

ال قر ةن األسر التآل ترةسها إواث  ع، اتؤكن عؤشرا11 آل قطاع الة% 6.4 آل الض ة الغرذية ا % 75.4
تكون ةكفر رر ة لل قر عقاروة عع األسر التآل  رةسها ذكور، رلما  ببن  جم األسرة التآل ترةسها ةوفى 

ة راد بمتوسط  3.5 آل  لسطيا  2571مغيرا  وسبيا ،  يث بلغ عتوسط  جم األسرة التآل ترةسها ةوفى راا 
 .ذكر ردا  لألسرة التآل  ترةسها  0.9عقنار  

الذي عا المجموع الكلآل % 1,2 قط ، 2577 آل راا عجمل ةرضاء االتواد العاا "وسبة ارواث عا بلغت  -0
 .ياد ة االقارن ة للوركة النقابيةعما  نلل رلى شنة  عف دارها  آل البنية الق،  12" 93504  ل ن را

% 93.5عا األطباء الب ر يا المسجليا  آل وقابة األطباء وساء، عقابل  %71.5 :13القطا  الصحي -9
رلى % 73.3ا% 25.9اتل ن وسبة الطبيباع الب ر اع  آل الض ة الغرذية رنها  آل قطاع الة؛ . رجا 

، عع االشارة إلى النقص  آل االطباء االممر يا ااالجهلة الطبية ااالقساا 2571التوالآل خا  راا 
السرطان اةعراو الكلى ا ةجهلة اسيل الكلى ا ةعراو الكبن ااير ذلك ، عااا  ) الطبية المتخصصة

 .(2579بواجة عاسة إلى التطو ر االتبسيت  سب تقار ر األا اع الصوية لعاا 

اتل ن وسبة طبيباع . رجا % 90.2ةطباء األسنان المسجليا  آل النقابة وساء عقاروة بر   والآل ثلث
رلى التوالآل خا  راا % 35.0ا% 39.5رنها  آل قطاع الة؛  األسنان  آل الض ة الغرذية

2571.
14 
رجا  اتل ن وسبة الممر اع  آل % 02.5عا المسجليا  آل وقابة التمر ض وساء عقابل % 49.5

2571رلى التوالآل خا  راا % 41.9ا% 00.7الض ة رنها  آل قطاع الة؛ 
15. 

 آل الهيداع المولية  آل % 27.2ء العضواع بلغت وسبة النسا :المرأة الفلسطينية في الحياة العامة -1
 .16 2571خا  راا  رجا % 19.9الض ة الغرذية عقابل 

عا ةرضاء % 35.6، اوجن ةن 17للس راء% 64.2عقاروة عع % 0.9كما لم تلد وسبة الس يراع را 
عا % 26.3عا جهة ةخر   إن . 18رجا % 96.7عجالت الطلبة  آل الجاععاع ال لسطينية وساء عقابل 

2571رجا  خا  راا % 15.1الصو ييا  آل  لسطيا عا النساء عقابل 
19. 

                                                           
بمناسبة اليوم العالمي .. االحصاء الفلسطيني يستعرض أوضا  الساان في فلسطين: "ميان بعنوان –موقع الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  11

 .00/0/9102 –" للساان
 .  9109-9100السلطة الوطنية  تصور لخطة التنمية  12
 38ص – 9108ديسمبر  –والرجل في فلسطين  المرأة –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  13
 32ص –المصدر السام   14
 41ص –المصدر السام   15
 14ص –المصدر السام   16
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2571رجا  خا  راا % 25.5عا الموظ يا  آل القطاع العاا وساء عقابل % 26.9
20. 

تةل ع اركة المرةة  آل الوظائف الو وعية ذاع طابع هاع آل، عوناد، دان ةي دار  اذ  ل راا
هاا ةا عميل عا  يث التبثير، اقتصر رلى اظائف عوندة، عفل س رتيرة تن يذ ة، ةا إدار ة ةا طابعة، 

عا النساء العاعاع  آل % 45إلى جاوب قطاع التعليم، اهو القطاع األكفر ةهمية  يث  عمل  ين 
  % .66.6عة، ا آل ر او األط ا   إن وسبة ع اركة المرةة تصل إلى الو و 
اذالرام عا ةهمية ع اركة المرةة ا رارة عساااتها عع الرجل، إال ةن هذ  القضية ترتبط بمبنة تكا ؤ     

ال رص اقوارن ال هاداع العلمية االخبراع المطلوذة، اهو عبنة لم تعمل السلطة ال لسطينية رلى تطبيقن 
را  بعينا  " ةهل الفقة"رملية التعييا  آل الوظائف الو وعية، التآل تمت رلى قارنة التعاعل عع  آل 

ةمواا الك اءة ةا الخبرة، الذلك  إن وسبة رالية عا التعييناع  آل الوظائف المنوية بصورة خامة، قن 
العاقاع ال خصية المنوييا االعس ر يا ا  المسدولياتمت رلى قارنة ةهل الفقة عا ةبناء % 05تل ن را 

بنرجاع  - آل األاهر خصوما–االموسوذياع رنا را تعييا رند كبير عا طاا اطالباع الجاععاع 
 .اظي ية عت ااتة قبل تخرجهم

ةسير اةسيرة  9055 والآل  2579عنتصف راا بلغ رند األسر  ال لسطينييا  آل السجون ارسرائيلية  -9
 . 21 2576شباط  29 آل سجون اال تا   تى  ةسيرة 09، عا بينهم اررذيا    لسطينيا  

بواقع ) 2571كما  آل راا  عا المرةة العاعلة% 99.4رلى وسبة  اال راع األخر    ستووذ قطاع الخنعاع  -6
 آل % 6.0بواقع )% 1.1، ثم قطاع اللرارة بنسبة ( آل قطاع الة% 94.2 آل الض ة الغرذية، % 95.3

 آل  راع المابت اخامة % 75.1ع الصنارة بنسبة ثم قطا(  آل قطاع الة% 2.9الض ة الغرذية ا
، بما ( آل قطاع الة% 3.9 آل الض ة الغرذية، % 73.2بواقع ) الخ… االمواد الغذائية االخياطة االجلود 

  .22اخامة  آل قطاع الة ن  رلى اياا دار المرةة  آل رملية التنمية بالمعنى االقتصادي 
عا المرةة العاعلة اهآل ال ر وة األكفر  قرا، عضطرة للعمل % 20عا  ةكفرذالنسبة لةرا  العمل  إن ا    

بسبب است هاد المعيل ةا إراقتن ةا ةسر ، ارنا تو ر ععيل آخر، كما ت  ل العااذاع وسبة اير قليلة عا 
 .المرةة العاعلة 

 تض  لنرا ةومراط الرلااج لكرل  1171كما  آل راا   سب الوالة اللااجية االعمر اذالنةر إلى توا ع النساء -71
،  يررث بلررغ العمررر الوسرريط رنررن  23(12 -71) ررآل ال دررة العمر ررة  االورراثعررا  7171إعرررةة،  يررث ةن وسرربة 

                                                                                                                                                                                                 
 11ص –المصدر السام   17
 14ص –المصدر السام   18
 03ص –المصدر السام   19
 10ص –المصدر السام   20
 .االنترنت –األسيرات الفلسطينيات رهن االعتقال في سجون االحتالل  –وكالة وفا االخبارية  21
 .82ص – 9108ديسمبر  – 9108كتاب فلسطين االحصائي السنوي   -الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  22
 14ص – 9108امريل /نيسان – 9100مسح القوى العاملة الفلسطينية  –الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  23
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ا تساا   آل كل عا الض ة اقطاع الة، رلما بربن , سنة  آل األرا آل ال لسطينية 78اللااج األا  للنساء 
 .راا 12العمر الوسيط رنن اللااج األا  للذكور 

لللااج المب ر اوطاقا  عا التلاعنرا بضررارة اسرتكما   عع الرؤ ة التقنعية الرا ضةهذا الجاوب ،  إونا  ا آل
تعليم ال تياع  آل الكلياع االجاععاع اتو ير ال رص لها ا ق عبنة المساااة الكاعلة عع ال باا ، اذالتالآل 

العلمرررآل، اكرررذلك   إكمرررا  توصررريلهاال تررراة عرررا   إونرررا ورررر ض  كررررة الرررلااج المب رررر الرررذي  رررؤدي إلرررى  رعررران
اشتراكها  آل سو  العمل بار ا ة إلآل ا تمالية الومل ااروجاا  آل سا عب رة اهذا ة ضرا  لرن اوع اسراع 

 .سلبية رلى موة األا االط ل اكذلك  ؤدي إلى ا ادة ععنالع الخصوذة للمرةة 
 :0222لسنة " 9"المرأة الفلسطينية وقانون العمل رقم  -77

تضمن العديد من المواد التي تنصا المرأة وتحسن من وضعها في العمل وجاء ( 9)رقمقانون العمل 
 :عل  ذلن في العديد من المواد هي

اتنص رلآل العمل  ق لكل عواطا قادر رلين ، تعمرل السرلطة الوطنيرة رلرآل ترو ير  رلرآل  "0"المادة  -
 ".ةساس تكا ؤ ال رص دان ةي ووع عا ةوواع التمييل

 ". وةر التمييل  آل ظرا  اشراط العمل بيا العاعليا  آل  لسطيا :" اوصت رلآل  "81"المادة  -
ا قررا  أل  رراا هررذا القرراوون ااألوةمررة الصررادرة بمقتضرراها  وةررر التمييررل برريا " اتررنص  "822"المززادة   -

 ".الرجل االمرةة 
 : وةر ت غيل النساء  آل "اوصت رلى  "828"المادة  -

 .لتآل  وندها الوا راألرما  الخطرة اال اقة ا   .7
 .ساراع رمل إ ا ية ةثناء الومل ااألشهر الستة التالية للوالدة   .1
 .ساراع الليل  يما رنا األرما  التآل  وندها عجلت الواراء   .3
 ".رلآل المن بة تو ير اسائل خامة بالعاعاع " :"820"المادة    .2
 آل العمل قبل كرل االدة عرنة عائرة اثمراويا  للمرةة العاعلة التآل ةعضت:" "8"مند  "829"المادة  .1

ةسرابيع عن وررة األجرر عنهرا سرتة ةسرابيع رلرآل األقرل    وعا  الوق  آل إجرااة ا رع لمرنة ر ررة
ةررا  " 7"ال  جوا  صل العاعلة بسبب ارجااة المذكورة  آل ال قرة " 1"ا آل بنن ". بعن الوالدة 

 ". إال إذا ثبت ةوها اشتغلت بعمل آخر خالها
ا قرا  لمصرلوة العمرل  جرروا للمررةة العاعلرة الوصررو  رلرآل إجرااة بررنان :"اوصرت رلررآل  "829"المزادة   -

 ".ةجر لررا ة ط لها ةا لمرا قة ااجها
 .رلآل المن بة ةن تعلق  آل ع ان العمل األ  اا الخامة بت غيل النساء ":"821"المادة -

 : المشاركة السياسية للمرأة -80
،  صلت النساء ك ل رلى سبعة ر ر عقعرنا  عرا خرا  النةراا 1112 آل االوتخاباع الت ر عية راا 

المللا للقوائم النسربية، بواقرع سرتة عقاررن لوركرة  مراس، اثماويرة لوركرة  رت ، ااا رن ررا كرل عرا قائمرة 
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الررم تورررا المرررةة رلررى . ال ررهين ةبررو رلررآل عصررط ى، اقائمررة  لسررطيا المسررتقلة، اقائمررة الطر ررق الفالررث
عررا % 73اذررذلك تكررون المرررةة قررن  صررلت رلررى وسرربة ةقررل عررا . ن رلررى ارطررا مررعين الررناائر ةي عقعرر

اوتخابراع الت رر عآل )اهآل ة ضل عما كاورت رليرن  رآل المجلرت السرابق . رند ةرضاء المجلت الت ر عآل
رضروا   رآل المجلرت ةي  99 يث  ااع خمت رضواع عا النساء  قط عا عجموع ( ا7882 آل  نا ر 
ن المسرررتو  المطلررروا الترررآل طالبرررت برررن المررررةة، اذالتبكيرررن ةقرررل عرررا وسررربة الكنهرررا تبقرررى دا %. 1,2بنسررربة 

التررآل ةقرررع مرريغة عللعررة للقرروائم، رلمررا  برربن المرررةة ال لسررطينية  ةيررت ب وتررا وسررو ة  ررآل المجلررت % 11
 آل آخر دارة للمجلرت رقرنها  رآل ارلة  رآل سرنة % 171ا إلى 7822 آل سنة % 1الوطنآل تراا ت بيا 

 .ا7882
 :24الفلسطينية والقانون األساسيالمرأة  -73

اعنرن تسرتمن الوقرو  األساسرية العاعرة (  1/1/1111)ةمب  القاوون األساسآل ال لسرطينآل سرار ا  بترار خ 
 .اال رد ة، اذموجبن تتوند طبيعة النةاا السياسآل

عرا  ا يما  تعلق بالمرةة ا قوقها  آل المساااة االم اركة المنص ة  قن ةتآل رلآل ذلرك بعرنة وصروص، اهرذا
 : آل القاوون االتآل تنص رلآل " 71"ارد  آل وص المادة 

 . قو  اروسان ا ر اتن األساسية عللعة اااجبة اال تراا   .7
تعمررل السررلطة الوطنيرررة ال لسررطينية دان إبطررراء رلررآل االوضرررماا إلررآل ارراوررراع االمواثيررق ارقليميرررة  .1

ما ررررنا التمييرررل رلرررآل قاررررنة ةن اكاسرررتنتاج  القررراوون  ررر" االناليرررة الترررآل تومرررآل  قرررو  اروسررران 
 . قو  المرةة هآل  قو  إوسان  آل الموصلة

عبنة سيادة القراوون ةسراس الو رم  رآل  لسرطيا اتخضرع للقراوون جميرع :"  قن وصت رلآل ( 2)ةعا المادة 
 ".السلطاع ااألجهلة االمؤسساع ااألشخاص

سياسية ة رادا  اجمارراع الهرم رلرآل لل لسطينييا  ق الم اركة  آل الوياة ال" ةكنع ةن ( 12) يما المادة 
 :اجن الخصوص الوقو  اةتية

 .ت  يل األ لاا السياسية ااالوضماا إليها ا قا  للقاوون   -7
 :ت  يل النقاباع االجمعياع ااالتواد اع االراابط ااألون ة ا قا  للقاوون   -1
م برراالقتراع العرراا ا قررا  التصررو ت االترشرري   ررآل االوتخابرراع الختيررار عمفلرريا عررنهم  ررتم اوتخررابه  -3

 .للقاوون 
 .تقلن المنامب االوظائف العاعة رلآل قارنة تكا ؤ ال رص  -2

بالنسبة للقضا ا القاوووية األخر ، التآل تومل  آل طياتها تمييلا اا وا  ن المرةة، ةا سلبياع اا وة 
" الملة" ما اا  وةاا "  آل وصومها،  هآل كفيرة اعتعندة، ةهمها ذلك القاوون المتعلق باأل وا  ال خصية،

 سترشن بالمعتقناع الن نية ( قواويا)اوها ربر دستور ؤ العفماوآل عطبقا،  يث تن ر كل عجمورة د نية ش
                                                           

 www.pnic.gov.ps االنترنت  مركز المعلومات الوطني الفلسطيني   دراسات متنوعة حول المرأة الفلسطينية  24

https://www.pnic.gov.ps/
https://www.pnic.gov.ps/
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الخامة ب ل عجمورة،  للمسلميا عواكم شررية تسترشن بال ر عة، اللمسيوييا ثاث عواكم كنسية، اةعا 
 ن تصر  األ راد  ما المجمورة، ااالبا عا  آل عجا  األ وا  ال خصية،  للعر  دار رئيسآل  آل تون

 للنساء ةن  رثا وصف وصيب الرجل، الكا العر  ال رع عطل العر  القاوون، ارلى سبيل المفا   سم  
رلى ععةم النساء ال لسطينياع، سواء المسيوياع ةا المسلماع   آل كفير عا الواالع   رو السائن

 . 25"التخلآل را  قوقها ألشقائها
المتعلقة بجرائم الرابة الجنسية، هناك ارتبار للةرا  المخ  ة لللاج "النةر  آل القواويا الجنائية ،ارنن 

الذي  قتل ااجتن إذا  اجبها اهآل ترتكب اللوا  آل بيتن،  آل  يا ةن هذ  االرتباراع المخ  ة ال تتو ر 
 .26"للمرةة، إذ عا المم ا ان  و م رليها بالموع الرتكابها الجر مة و سها

بيت "بالطبع هناك الكفير عا عةاهر التمييل االورعان للمرةة المنصوص رليها  آل القواويا عفل 
ال توجن قواويا ررا ة اجتمارية تومآل المرةة "، ةا لم  صنر ب بوها ة ة قواويا  تى اللوةة ، كما "الطارة

، كما 27"را ةقارذها الذكورعا ال قر، ةا تصون  قوقها االقتصاد ة ااالجتمارية األساسية بصورة عستقلة 
اارش الية ةن المرةة ال  وق لها ةن تبوث را رمل  سب .  نص رلى ذلك قاوون التبعيا االمعاشاع 

رابتها ةا ا ق  قها  آل عمارسة اختيارها الور  آل هذا الجاوب، بنان قيود ةا تعقيناع الرجل، ا آل  ا  
 إوها ال تعاعل عع وةيراتها ةا  -صوما آل عؤسساع القطاع الخاص االلرارة خ–اجنع رما لها 

 .الخ… اعائها عا العما  رلى قارنة المساااة عا  يث الراتب ةا الوقو  
وفي هذا السيا   ف ن من المعروف  ورغم دخولنا يل  القرن الحادي والعشرين  فما زالت قوانيننا 

عل  أساس أنها تعادل يعة وف  نصوص الشر وأنامتنا ومحاكمنا المدنية  تتعامل مع شهادة المرأة 
نصا قيمة شهادة الرجل  وهو تمييز واضح ضد المرأة  لم يعد مقبوال  بأي معن  وتحت أي تبرير في 

العصر  فهي قضية تعاس روح وثقافة هذا العصر  ولكن يبدو أن قضية تحرر المرأة في بالدنا ال 
سيا  العالقات االقتصادية االجتماعية مرتبطة بعم  بالمااهر السالبة للذهنية أو الوعي المتخلا في 

 ابأنماطها المتباينة في يطار التخلا المجتمعي العام الذي ال يرى ماانا للمرأة سوى البيت والضغط عليه
كراهي الذي يتم في معام  للصغار من البنات بصورة خاصة  ممن ال يملكن بشت  الوسائل  كالزواج اإل 

 .حرية الرأي أو القرار
 :  الواقع االقتصادي للمرأة الفلسطينية: ثانيا

                                                           
 .00ص-مصدر سب  ذكره-نحو المساواة والمرأة الفلسطينية-مها أمو دية   المحامي رجا شحادة 25
 .01ص–المصدر السام   26
 .01ص–المصدر السام   27
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 وترررائج عسررر  القرررو  العاعلرررة الم ررراركة  رررآل األرا رررآل ال لسرررطينية تشزززير: مؤشزززرات حزززول عمالزززة المزززرأة  -
ةلرف ةوفرى  112عرا  عراد  ) 1171رراا % 7871قرن بلغرت  آل القو  العاعلة ارواث وسبة ع اركة  ةنإلى  الموتلة
 . 28(عليون راعل اراعلة  7,311) 1171عنتصف راا  ال لسطينية،  يث بلغت القو  العاعلة (راعلة

 :توزيع المرأة حسق النشاط االقتصادي  -

حسق النشاط  الضفة الغربية وقطا  غزةالتوزيع النسبي لألفراد العاملين من   :8رقم جدول 
 0289ماان العمل  و والجنس  االقتصادي

 النشاط االقتصادي
 والجنس

 ماان العمل
 المجموع

 إسرائيل االمستعمراع قطاع الة الض ة الغرذية
 كال الجنسين

 6.7 7.6 5.4 7.2 الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسما 
 13.1 13.0 6.1 16.6 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

 17.2 61.6 5.8 13.0 البناء والتشييد
 21.6 11.2 21.0 24.1 التجارة والمطاعم والفناد 

 6.5 2.4 8.4 6.5 والتخزين واالتصاالت النقل
 34.9 4.2 53.3 32.6 الخدمات والفرو  األخرى 

 100 100 100 100 المجمو 
 ذكور

 6.5 7.6 5.8 6.7 اللرارة االصين االوراجة امين األسماك
 13.5 13.1 6.5 17.4 التعن ا االمواجر االصنارة التوو لية

 20.0 62.5 6.6 15.8 البناء االت يين
 23.3 11.1 23.2 26.6 التجارة االمطارم اال ناد 
 7.3 2.4 9.4 7.4 النقل االتخل ا ااالتصاالع
 29.4 3.3 48.5 26.1 الخنعاع اال راع األخر  

 100 100 100 100 المجمو 
 يناث

 7.7 8.2 2.6 9.5 اللرارة االصين االوراجة امين األسماك
 10.7 8.6 3.8 13.2 التعن ا االمواجر االصنارة التوو لية

 0.9 6.2 0.7 0.8 البناء االت يين
 11.9 18.9 6.9 13.6 التجارة االمطارم اال ناد 
 2.4 0.0 1.8 2.6 النقل االتخل ا ااالتصاالع
 66.4 58.1 84.2 60.3 الخنعاع اال راع األخر  

 100 100 100 100 المجمو 
 14ص – 0281  ديسمبر  0281كتاب فلسطين االحصائي السنوي  –الجهاز المركزي لإلحصاء المركزي : المصدر 
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% 2272 تض  عا الجنا  ةرا  ةن قطاع الخنعاع  ستووذ رلى الجلء األرةم عا رمل المرةة  يث بلغ 
ةي ةن ةكفر عرا وصرف النسراء  رآل األرا رآل ال لسرطينية  تركرل رملهرا  رآل عجرا  الخرنعاع عفرل  1171 آل العاا 

ةعرا  رآل قطراع اللراررة االصرين االوراجرة  . إلرخ...( لة، راعلرة وةا رة، آذورة، كروا يرة،ععلمة، س رتيرة، عراسلة، واد)
ثرم التجرارة % 7171ارة بنسربة ، ثرم  ليرن قطرارآل التعرن ا االصرن%171امين األسماك،  قن بلغت وسبة العاعاع 

 %.172، االنقل االتخل ا بنسبة %178 اةخيرا  قطاع البناء االت يين% 7778االمطارم بنسبة 
قطاع الخنعاع وجن ةن قطاع التعليم  سرتووذ رلرى الجرلء األكبرر عنرن ثرم  ليرن الصروة اال رؤان   ا آل إطار

عنن رلرى رمرل الخياطرة اعرا ثرم رلرى مرنارة المرواد  االجتمارية ا آل إطار قطاع الصنارة  الجلء األكبر  رتكل
 .الغذائية

 :29(حسق معايير ومقاييس منامة العمل الدولية) البطالة
ا عجموع الم اركيا  آل القو  العاعلة  آل ع 2571ا  راا خ% 29.4 شارع النتائج ببن ععن  البطالة بلغة

كذلك  قن تركلع ةرلى ععن  للبطالة بيا .  بيا ارواث% 49.2بيا الذكور عقابل % 23.2 لسطيا، بواقع 
للذكور % 39.1، بواقع %44.1النسبة  سنة لكا الجنسيا  يث بلغت 24-70ال باا  آل ال دة العمر ة 

 .لإلواث% 15.9ا
 آل الض ة الغرذية بلغ  ةالبطالة  سب المنطقة،  قن ةشارع النتائج ببن ععن  البطال عا رلى معين ععن ة

اقن تركلع ععن  البطالة بيا ال باا  آل .  بيا ارواث% 3177بيا الذكور عقابل % 7172، بواقع 7971%
بيا % 1177بيا الذكور عقابل % 1271، بواقع %3771لكا الجنسيا  يث بلغت  12-71ال دة العمر ة 

 .اث  آل و ت ال دة العمر ةوار
كما بلغ .  بيا ارواث% 2877ل بيا الذكور عقاب% 3272، بواقع %2272البطالة   آل قطاع الة بلغ ععن ا 

% 1972بواقع ، %2171 سنة لكا الجنسيا  يث بلغت 12-71بطالة بيا ال باا لل دة العمر ة  ةرلى ععن 
 .بيا ارواث  آل و ت ال دة العمر ة% 9178ل ببيا الذكور عقا
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 0289  حسق المحافاة والجنس سنة فأكثر 89من مين المشاركين في القوى العاملة البطالة  معدل
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 الجنس حسق (سنة فأكثر 89) معدل البطالة من مين المشاركين في القوى العاملة : 0رقم جدول 
  0289-0289  الضفة الغربية وقطا  غزة عدد السنوات الدراسية فيو 

 الجنس وعدد السنوات الدراسية 9104 9101 9101 9100
 كال الجنسين

17.6 24.7 14.7 15.3 1 
24.9 26.7 25.0 25.8 0-1 

22.6 22.9 23.5 24.6 0-2 

24.9 24.1 23.4 24.1 01-09 
33.6 31.5 29.9 31.6 03+ 
 المجمو  26.9 25.9 26.9 27.7

 ذكور
21.0 31.5 21.0 28.1 1 
26.0 27.8 27.1 29.2 0-1 
22.4 22.4 24.1 25.9 0-2 
23.7 22.8 23.2 24.6 01-09 
19.7 19.1 18.6 19.1 03+ 
 المجمو  23.9 22.5 22.2 22.5

 يناث
9.7 12.7 6.5 3.6 1 
14.7 16.5 9.7 6.5 0-1 
25.0 29.0 17.0 11.1 0-2 
37.0 35.5 25.1 18.6 01-09 
54.2 50.6 48.0 50.6 03+ 
 المجمو  38.4 39.2 44.7 47.8

 81ص – 0281مارس /سنة اإلصدار آذار – 0289 فلسطين في أرقام –الجهاز المركزي لإلحصاء المركزي : المصدر 
 

  
اعا الما ظ هنا ةن وسربة ع راركة الم رتغاع اروراث  رآل الضر ة الغرذيرة ت رو  عفياتهرا  رآل قطراع ارلة،  

برالرام عررا ةوهرا عنخ ضررة جررنا  إذا عرا قوروررت عررع وسربة الم ررتغليا الررذكور الكنهرا بالنسرربة لقطرراع ارلة  هررآل عرت عررة 
 . وسبيا  
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 الجنس حسق الضفة والقطا  من فأكثر سنة 89 للعاملين النسبي التوزيع : 9جدول رقم 
 0289 العمل  وماان الدراسية السنوات وعدد
الجنس وعدد 
 السنوات الدراسية

 ماان العمل

 الض ة

 الغرذية
 المجمو  االمستعمراع إسرائيل قطاع غزة

 ذكور
1 0.5 0.5 0.2 0.4 

6-1 9.3 10.0 11.1 9.8 

.-4 21.9 19.3 26.3 21.8 

51-51 38.9 34.5 47.1 38.8 

5.+ 29.4 35.7 15.3 29.2 

 100 100 100 100 المجمو 

 يناث
1 1.4 0.4 1.9 1.2 

6-1 7.8 2.1 9.9 6.4 

.-4 9.7 7.6 11.2 9.1 

51-51 21.1 12.3 29.5 18.9 

5.+ 60.0 77.6 47.5 64.4 

 100 100 100 100 المجمو 

الجنسينكال   

1 0.6 0.4 0.3 0.5 

6-1 9.0 8.9 11.1 9.2 

.-4 19.6 17.8 26.1 19.9 

51-51 35.5 31.6 46.8 35.8 

5.+ 35.3 41.3 15.7 34.6 

 100 100 100 100 المجمو 

 11، ص 0289مسح القوى العاملة  –الجهاز المركزي لإلحصاء المركزي : المصدر 
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 والمهنة الجنس حسق الضفة والقطا  من فأكثر سنة 89 للعاملين النسبي التوزيع : 9رقم جدول 
 0289 العمل  وماان

 الجنس والمهنة
 ماان العمل

 الة قطاع الغرذية الض ة
إسرائيل 

 المجمو  االمستوطناع

 ذكور

 3.8 2.0 2.4 5.0 اعوظ و اردارة العليا الم ررون 
 20.7 1.6 31.5 20.0 االمسارنان االكتبة ال نيون االمتخصصون 
 19.6 6.2 25.2 20.2  آل األسوا  رما  الخنعاع االبارة

 2.8 0.7 1.7 4.0 اللرارة االصين العما  المهرة  آل
 21.3 45.8 10.9 20.3 إليها عا المها العاعلون  آل الور  اعا
 10.9 7.6 9.5 12.5 ع غلو اةالع اعجمعوها

 20.9 36.1 18.8 18.0 المها األالية
 100 100 100 100 المجموع

 يناث
 4.0 1.8 3.9 4.0 اعوظ و اردارة العليا الم ررون 

 58.1 44.5 74.3 52.5 االمسارنان االكتبة ال نيون االمتخصصون 
 14.8 16.2 10.6 16.2  آل األسوا  رما  الخنعاع االبارة

 6.4 - 2.0 8.2 اللرارة االصين العما  المهرة  آل
 5.6 5.2 4.1 6.1 عا المهاإليها  العاعلون  آل الور  اعا
 3.7 6.8 0.3 4.9 ع غلو اةالع اعجمعوها

 7.4 25.5 4.8 8.1 المها األالية
 100 100 100 100 المجموع

 كال الجنسين
 3.8 2.0 2.7 4.8 اعوظ و اردارة العليا الم ررون 

 26.3 2.3 37.2 26.1 االمسارنان االكتبة ال نيون االمتخصصون 
 18.9 6.3 23.3 19.4  آل األسوا  االبارةرما  الخنعاع 
 3.4 0.7 1.8 4.8 اللرارة االصين العما  المهرة  آل

 18.9 45.2 10.0 17.6 إليها عا المها العاعلون  آل الور  اعا
 9.8 7.6 8.3 11.1 ع غلو اةالع اعجمعوها

 18.9 35.9 16.7 16.2 المها األالية
 100 100 100 100 المجموع

 13، ص 0281امريل /نيسان – 0289مسح القوى العاملة  –الجهاز المركزي لإلحصاء المركزي : المصدر 
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ا تضرر  عمررا سرربق ةن ال نيررراع االمتخصصرراع االكاتبرراع شررر لا ةرلررى وسرربة للم رررتغاع ارورراث،  يمررا لرررم  
ع  ررآل اللرارررة  يرربتيا  ررآل ، ةعررا العرراعا% 171تتجررااا وسرربة ارورراث الم ررتغاع  ررآل المراتررب العليررا للسررلم المهنررآل 

 .المرتبة الفاوية عا عجموع العاعاع 
 
  :الواقع التعليمي للمرأة: ثالثا 

 رآل عطلرع العراا النراسرآل  ال لسرطينيةالمرنارس  جميرع بلرغ ررند الطلبرة  رآل :التعليم األساسزي والثزانوي   .7
الض ة الغرذية  آل % 1977،  توارون بنسبة 30طالبا  ا طالبة 7,113,139عا عجمورن  1171/1179

 يمرا بلرغ ررند طلبرة ر راو  .جميرع الطلبرة عرا% 1172وسربة ت  ل ارواث ا  ، آل قطاع الة% 2778ا
، ت ررر ل اروررراث وسررربة ط رررل  رررآل قطررراع ارررلة 28,132 رررآل الضررر ة الغرذيرررة ، ا  ط رررل 97,372األط ررا  

ا  بربن عا قطاع الة، رلمر% 3371الغرذية اوسبة عا الض ة % 2271عنهم، ا توارون بنسبة % 2971
 .31را ة  آل قطاع الة  287را ة  آل الض ة ، ا  7,123رند ر او األط ا  

 0289/0281-  والمرحلة   العام الدراسيالمدارس ورياض األطفال حسق المنطقة عدد : 9جدول رقم 

 ر او ةط ا  المنطقة االعاا النراسآل

 المر لة

 ثاوو ة ةساسية المجموع

     الض ة الغرذية اقطاع الة
1159/1154 1,808 2,963 1,994 969 
1154/1154 1,954 2,998 5,795 1,203 

     الض ة الغرذية
1159/1154 1,195 2,249 1,427 822 
1154/1154 1,263 2,269 1,275 ..7 

     قطاع الة
1159/1154 613 714 567 147 
1154/1154 9.5 41. .11 11. 
 829ص – 0281اصدار ديسمبر  – 0281كتاب فلسطين االحصائي  -لإلحصاء الجهاز المركزي : المصدر

 

عؤسسرررراع التعلرررريم العررررالآل  ررررآل  1172/1171للعرررراا  بلررررغ رررررند الطلبررررة المسررررجليا :التعلززززيم الجززززامعي.  1
عرررررنهم بمقرررررنار % 2772 ، ت ررررر ل الطالبررررراع وسررررربةطالرررررب اطالبرررررة 111,321( الجاععررررراع) ال لسرررررطينية
، ةعررررا بالنسرررربة لكليرررراع 18,881عررررنهم بمقررررنار% 3971طالبررررة،  يمررررا   رررر ل الطرررراا وسرررربة  711,311
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طالبة بنسبة  1,221طاا اطالبة، عواريا إلى إواث  77,113المجتمع ،  يبلغ رند الطلبة االطالباع 
 .32%2971طلب بنسبة  1,387ا % 1771

للررررذكور % 771بنسرررربة  تتررررواع 1171ررررراا % 373 الموتلررررة بلغررررت وسرررربة األعيررررة  ررررآل األرا ررررآل ال لسررررطينية
للرررذكور % 7271تترررواع بنسررربة % 7173 ررربرلى  ساوسررربة الوامرررليا رلرررى شرررهادة الب رررالور و . لإلوررراث% 171ا

 .لإلواث% 7972اوسبة 
 .لإلواث% 279ذكور ا % 173تتواع بنسبة  1171راا % 177ةعا وسبة ارلماا بالقراءة االكتابة  تبلغ 

 :117133 يما  لآل جنا  تو يوآل للوالة التعليمية  آل الض ة اقطاع الة لعاا 
حسق الحالة ( سنة فاكثر 89) في الضفة والقطا لساان التوزيع النسبي ل : 1جدول رقم 

 2017 الجنس   المنطقة و التعليمية

 الحالة التعليمية
 الضفة الغربية وقطا  غزة

 المنطقة
 قطا  غزة الضفة الغربية

كال 
كال  يناث ذكور الجنسين

كال  يناث ذكور الجنسين
 يناث ذكور الجنسين

 4.3 1.7 3.0 5.5 1.7 3.6 5.0 1.7 3.3 ةعآل 

 3.4 5.2 4.3 5.8 5.3 5.5 4.8 5.3 5.1 علم 

 8.4 12.1 10.3 10.9 14.2 12.6 9.9 13.4 11.7 ابتنائآل

 30.9 33.7 32.3 31.1 37.0 34.1 31.2 35.7 33.4 إرنادي 

 27.8 22.3 25.0 22.9 21.8 22.3 24.8 22.0 23.4 ثاووي 

 6.7 6.8 6.8 5.4 4.9 5.2 5.9 5.7 5.8 دبلوا عتوسط 

 18.5 18.2 18.3 18.4 15.1 16.7 18.4 16.2 17.3 ب الور وس  برلى 

 889ص – 0281اصدار ديسمبر  –0281كتاب فلسطين االحصائي  -الجهاز المركزي لإلحصاء : المصدر

 
األقررل  ررآل العررالم  يررث بلغررت وسرربة األعيررة  ررآل الرروطا شررير إلررى ةن وسرربة األعيررة  ررآل الضرر ة االقطرراع تعتبررر ة

، رلمررا  برربن عررنهم اورراث% 18وسررمة  29,191,111اذلررغ رررند االعيرريا ووررو % 78 رروالآل  1179ررراا  العرذررآل
  .عليون وسمة 321بلغ  1179رند س ان الوطا العرذآل راا 

العاعاع  آل الن اط التعليمآل بمختلف عجاالتن اعؤسساتن  بيا ةن ةرناد إن استعراو ةا اع النساء 
المعلميا ةرلى عا ةرناد المعلماع  آل عختلف المؤسساع، باستفناء ر او األط ا ، رام ةن التعليم عا المها 
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لمعلماع، التآل تقبل رليها المرةة، كما  ا ظ ةن رند المعلميا الوامليا رلى شهاداع جاععية ةرلى ب فير عا ا
، كما %(1ةقل عا)اتتراجع وسبة ارواث بصورة ةكبر عع ارت اع درجة المؤهل العلمآل عفل الماجستير االنكتورا  

وا ظ ةن العند األكبر عا النساء العاعاع  آل المؤسساع الترذو ة عتخصصاع  آل عجا  العلوا االجتمارية 
 آل  - آل  ناد ااقعها الراها  تى اةن-لمرةة ادارها ااروساوية، موي  ةن هذا المجا  هو األقرا إلى ا ع ا

عجتمعنا، إال ةن هناك ةسبابا اععوقاع توو  دان تخصص المرةة  آل المجاالع العملية االعلمية األخر ، اترتبط 
باألسرة، ةا النةرة لنار المرةة، لكنها  آل التوليل األخير عرتبطة بوالة تطور المجتمع اتخل ن الراها كمعو  

 . آل  وو  دان  ر ة المرةة  آل اختيار عسارها العلمآل االعملآل  آل آن ععارئيس
 

 الواقع الصحي للمرأة الفلسطينية: رابعًا 

 .عا الضراري التركيل رلآل الوقو  التالية للمرةة ال لسطينية  آل الض ة االقطاع
بغرض النةرر رلرآل الوق، ةسوة بالرجل  آل  صو  المرةة رلآل ةرلآل عستوي عم ا عا الررا رة الصروية  .7

 .ا عها الطبقآل ةا العائلآل ةا رمرها ةا عستوي تعليمها ةا ةي ارتبار  تعلق بالمعتقن ةا اللون 
 (ةي الررا ة ال اعلة)الوق  آل ةن ت مل العنا ة ا عها الصوآل االجسمآل ااالجتمارآل   .1
 .الوق  آل ةن تكون العنا ة عؤعنة اعتو رة لجميع النساء  .3
 .رلى كل المعلوعاع الطبية االعلمية التآل تسارنها رلى اتخاذ القرار الوق  آل الوصو   .2
 .الوق ةن تعاعل با تراا ةثناء تلقآل الررا ة الصوية  .1
 . آل السر ة االكتمان اا تراا الخصومية رنن تلقآل العاج الوق  آل الت اار  آل كل عرا ل العاج،   .2

 
 املرأة الفلسطينية واإلعالم: خامسًا 

المجرررا  ، بررررا دار المررررةة ال لسرررطينية ، كوجرررن إراعرررآل عتميرررل، ارتررربط بتطرررور األ رررناث السياسرررية  رررآل هرررذا 
االمجتمعية  آل إطار الصراع عرع العرنا الصرهيووآل ، إلرى جاورب ارتباطرن برالتطور المهنرآل المتخصرص ربرر رمرل 

ر إلررى بررراا العن ررن عررا شرري ، ةالمرررةة  ررآل رررند كبيررر عررا ال ضررائياع ااسررائل ارررراا المتنورررة ، ا ررآل هررذا السرريا
ارراعيرراع ال لسررطينياع  ررآل عجررا  المراسررلة االتصررو ر اال ضررائياع االصرروا ة اارذارررة ، بار ررا ة إلررى ظهررور 

اعجلررة  نررابيع الصررادرة رررا جمعيررة المرررةة العاعلررة، االمواقررع " مرروع النسرراء"رررند الصرروف االمجرراع وسررائية عنهررا 
 . لكتابة النسائية ، رااة رلى التقار ر الصو ية االلكتراوية ،  يث وا ظ تلا ن اوت ار ا

 ررررآل الضرررر ة ، امرررروف  لسررررطيا ااالسررررتقا  ، بار ررررا ة إلررررى  األ رررراا االويرررراة االقررررنس اذصررررنار مررررويف  -
اادادع ال ررررص لألقررراا النسرررائية اارراعيررراع ال لسرررطينياع للكتابرررة ا رررت  المجرررا   الصررروا ة االلكتراويرررة،

 .ياع للعمل  آل موف  وعية تصنر عوليا  للمراساع، االمصوراع الصوا 
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اترخيص رند كبير ( موع  لسطيا اتل ل ون  لسطيا)كما كان رو اء هيدة ارذارة االتل ل ون ال لسطينية   -
عرررا عوطررراع التل رررلة اارذاررررة الموليرررة الخامرررة دارا  كبيررررا   رررآل برررراا ررررند عرررا ارراعيررراع ال لسرررطينياع 

 .. اع  آل عواقع منع القراركمذ عاع اعراساع اعصوراع اإدار 
اعررررع اوت ررررار الموطرررراع ال ضررررائية العرذيررررة، ااهتماعهررررا  ررررآل ال رررربن ال لسررررطينآل ةتيوررررت ال رمررررة لعررررند عررررا   -

ارراعياع ال لسطينياع  آل العمل عع هرذ  ال ضرائياع العرذيرة كمراسراع عرا  لسرطيا، برران ب ر ل جلرآل 
 ،1118ا نرررا ر   1119قطررراع ارررلة د سرررمبر ااا ررر  خرررا  اوت ا رررة األقصرررى االعرررناان الصرررهيووآل رلرررى 

سر الوصار الم راو رلى قطاع إلى جاوب دارها  آل تغطية  ماع التضاعا العالمآل لك 1172اتموا 
ارررلة، الجررران عقااعرررة التطبيرررع اعقاطعرررة البضرررائع ارسررررائيلية ، الجررران  رررق العرررودة، االعن رررن عرررا النررروادي 

 . الة اال تاعاالجمعياع النسو ة االفقا ية  آل الض ة اقطاع 
 

كزززل أخواتنزززا ورفيقاتنزززا المناضزززالت مزززن أجزززل التحزززرر والحريزززة والديمقراطيزززة والعدالزززة  تحيزززة يلززز 
شزهيدات فلسزطين والزوطن العربزي اللزواتي جزدن بأنفسزهن لزيس مزن اجزل تحية يلز  روح ..  االجتماعية

ومزا .. سزموه حززّواء أ  " ضلٍع أعزوج"وتحية يل  كل .. .الوطن فحسق مل من اجل مستقبل جنسهّن أيضا 
 .أ عو ْج من  يال اعوجاج العقل الرجعي الاالمي المتخلا واليميزني

وكل ..  المجد للشهيدات ، ووردة حمراء قانية لكل االخوات والرفيقات والصديقات

 عام وأنتن بخير

 
 


