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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 قال تعالى:

 

ُسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكْم َفِإن يا َأيَُّها ال  ﴿ َ َوَأِطيُعوْا الر  ِذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا ّللاه
وهُ  ُسوِل ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباّللهِ َواْلَيْوِم إلى  َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ ّللاهِ َوالر 

 اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِوياًل﴾
 

 [59]النساء: 
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 إهداء
 

 
 أمد هللا في عمره  " والدي العزيز"من اعتدت أن أقرأ تباشير نجاحاتي في اشراقة عينية إلى

بدون عطاء،، وزرعت في داخلي بذور الطموح والشغف  للحياةإلى من علمتني أال قيمة 
 ،،،،أمي الحبيبية

 نصف المجتمع وعماد الثورة،،، ،فلسطين نساءإلى  
 

 .بأن المرأة إنسان وشريك إلى كل رجل آمن
 

 ين شاطروني الجهد وزودوني بالصبر.تي الذاوأخو  ينخواإإلى           
 

 .األوفياء يالتيوزم أصدقائيإلى 
 

 .كل من له في قلبي مكانه خاصة إلى
 

 أهدي هذا الجهد،،،، ا  إليهم جميع
 



 ج

 

 رشكر وتقدي
 ال تعالى:ق

 (َتْرَضاهُ  اً َك ال ِتي َأْنَعْمَت َعَلي  وعلى َواِلَدي  َوَأْن َأْعَمَل َصاِلحَربِه َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمتَ )
 (.15)األحقاف: 

بعد شكر هللا العلي القدير على الخير الذي أنعمه علي، وتوفيقه لي إلتمام هذه الدراسة، 
ماديا ، أو  ا  وساعدني معنوي ،هذا البحث إنجازكل من ساهم في إلى  بتقديم شكري وامتناني أأبد

 ،أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر األسطلمحمود  رياضالدكتور:  األستاذوأخص بالذكر 
 ، كما وأشكر األساتذة األفاضل ا  كبير  ا  اهتمام الدراسةهذه الذي أولى  ،الدراسةالمشرف على 

 ،ابراهيم يوسف عبيدالدكتور و  ،رياض علي العيلةأ.د  أعضاء لجنة المناقشة والحكم
ثرائها بما هو نافع ومفيد ،تكُرمهما بمناقشة هذه الرسالة على من أصيل علمهما وواسع  ،وا 

 ، اللهم آمين.ا  أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميع - عز وجل -هللا  خبرتهما، سائلة  
كما أتقدم بالشكر للقياديات والمناضالت اللواتي لم يبخلن بوقتهن ومعرفتهن وتجربتهن 

أخص بالذكر أميرة هارون، هدى نعيم، ومريم أبو دقة، ورجاء الحلبي،  ،ا  ممكنلجعل هذا البحث 
وأريج األشقر، واعتماد الطرشاوي، السيدة آمال صيام، وزينب الغنيمي، مروة معروف. كذلك 
أشكر األساتذة والمتخصصين الدكتور صالح عبد العاطي، والدكتور سمير أبو مدهلل، وطالل أبو 

 ظريفة. 
جانبي دمتن خير صديقات. إلى  أشكر صديقاتي اللواتي ساعدنني. ووقفن أن وال يفوتني

 وأدامكن هللا بالصحة والعافية.
من مركز عبد هللا الحوراني للدراسات  سعيد جميل تمرازوالشكر موصول لألستاذ/ 
ة. ، ولألستاذة هداية شمعون لساعات النقاش الطويلة والمفيدةوالتوثيق على دعمه وجهوده المتميز 

، وأخواتي/ هيلين، جهاد، آمال، إلى  كما إنني ال أنسى بأن أوجه خالص الشكر والعرفان والدي 
براهيم وأحمد وموسى وعمر وبركات ،مريم خوتي/ محمد محمود وا  وابن أختي أنس الكحلوت  ،وا 

 فهم سندي ومصدر قوتي، ولوال تشجيعهم ودعمهم لي لما أنجزت هذه الدراسة. 
النور وأسأل المولى إلى  الشكر لمن قدم يد العون إلخراج هذا العملالشكر كل  ا  وأخير 

 .ا  وأن ُينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علم ،عز  وجل أن ُيعلمنا ما ينفعنا
 لهم مني فائق االحترام والتقدير
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 ملخص الدراسة
 

ي الوقوف على دور البرامج التثقيفية الفصائلية لكل من حركتإلى  الدراسة هذه هدفت
في تنمية الوعي السياسي للمرأة الفلسطينية في الفترة  ينحماس والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسط

 (.2016-2006)بين  الزمنية الواقعة

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، لعرض الموضوع وتحليل أبعاده 
ي ضوء الواقع القائم خالل واستشراف مستقبل دور البرامج التثقيفية لدى الفصائل الفلسطينية، ف

الجبهة  واقع ألهمية البعد التاريخي في دراسة منهج التاريخي،الفترة الدراسة، كما استخدمت 
في معرفة أوجه  يتهألهمالتحليل المقارن  ومنهجالديمقراطية وحركة المقاومة اإلسالمية حماس، 

 .الدراسة التشابه واالختالف بين الفصيلين في مجال
 

الجبهتتتة الديمقراطيتتتة و  حمتتتاس، تتتتيحرك م أدوات التثقيتتتف المتبعتتتة متتتن قبتتتلألهتتت وعرضتتتت
، والمتتؤتمرات وورشتتتات العمتتتل ،المؤسستتات التابعتتتة لهمتتتامتتتن ختتتالل  ،دوات المتعبتتة متتتن قبلهمتتاواأل

للمتتتتترأة  ةالمقدمتتتتتمجتتتتتاالت التتتتتوعي والتثقيتتتتتف  علتتتتتىللتعتتتتترف الخاصتتتتتة بهمتتتتتا  والمنشتتتتتورات التعبويتتتتتة
تتتتي دور البتتترامج الصتتتادرة عتتتن حرك ت الدراستتتة أيضتتتاتناولتتتو  .طرةوغيتتتر المتتتؤ  ،الفلستتطينية المتتتؤطرة

محتتوى البترامج الخاصتة  تحليتلو  ،الجبهة الديمقراطية في مجتاالت التوعي السياستي للمترأةو  حماس
 ،اإلستترائيليوالصتراع العربتي  ،والمشتاركة السياستتية للمترأة، والقضتية الفلستتطينية ،بمجتاالت التمكتين

تم تناول الوعي السياسي الفلسطيني لدى المرأة الفلستطينية  كما .لية للمرأةوالدو  ،يةقليموالقضايا اإل
 ،معرفتهتا تقيتيمو )حمتاس( والتيتار اليستاري )الجبهتة الديمقراطيتة( اإلستالمي المحسوبة علتى التيتار 

 ،صاشتتخباأل تتعلتتق وبمجتتاالت تنميتتة التتوعي السياستتي متتن معرفتته سياستتية ،األدواتووعيهتتا بتلتتك 
 المحلية.  حداثواأل، والمؤسسات

 

 حزابفي برامج وأدوات التثقيف المتبعة لدى األ واختالفا   وأظهرت الدراسة أن هناك تباينا  
 ،اليسارية واإلسالمية، ورغم هذا االختالف في التنظيمات البرامجية، إال أنها تشابهت في النتيجة

نمية الوعي السياسي للمرأة هم في عملية تذاك، لن تسوهي أن البرامج التثقيفية لهذا الفصيل أو 
أظهرت وجود فجوة كما . التي تخللتها سنوات االنقسام م،2016-2006فترة الدراسة  الفلسطينية



 ه

ة على أرض طبقالبرامج الم بينو ، البرامج التنظيمية المتبناة فيكال الفصيلين بين مشتركة 
 الواقع.

 :ياآلتتتلخص في وأخيرا  قدمت الدراسة عددا  من التوصيات 

من الدراسات حول مضمون البرامج التثقيفية في تشكيل الوعي  ا  اجراء الباحثين مزيدضرورة  -1
 تحقيق أهدافها. علىكافة الفصائل  لمساعدةالسياسي لدى المرأة الفلسطينية 

أدوات  من خالل دراسة ،بين الفصائل المختلفة تبادل الخبرات المتعلقة بالتثقيف ضرورة -2
 رى بهدف االستفادة من تجارب اآلخرين.التثقيف للفصائل األخ

تستوعبها كفرد  بحيثالمرأة الفلسطينية، خاصة جديدة  لمنهجيةأن تؤسس الفصائل السياسية  -3
 على الكفاءة. بناء  كامل األهلية و 

وتعمل  ،يا  وتنظيم يا  المتمكنة سياس الكوادرمجموعة من تخريج ل" الكوادر إلعداد راكزمبناء " -4
 .تنظيمطرحها الوفق منهجية محددة ي

االلتفاف  ويدعماستعادة الوحدة الوطنية  في يساهمما أن تكثف الفصائل في برامجها التثقيفية  -5
باستخدام كافة أدوات التوعية والتدريب والتمكين ، وطنيةال مؤسساتهو  ،المشروع الوطني حول

 المختلفة من قبل القيادات النسائية الفصائلية.

 



 و

 

 

Abstract 
 

The study aimed at identifying the role of the educational factional 

programs of both Hamas and the Democratic Front in Palestine in 

promoting the political awareness of Palestinian women the period (2006-

2016). 

The study used the analytical descriptive method to present the 

intended subject and its aspects and to foreshadow the future of role of 

educational programs of the Palestinian factions in the light of the status 

quo during the study. The study also used the historical approach due to 

the importance of the historical dimension in the study of the Democratic 

Front and the Islamic Resistance Movement "Hamas". It also used the 

comparative analysis method to identify the similarities and differences 

between the two factions thereof. 

The study presented the most important educational tools used by 

Hamas and the Democratic Front in their institutions، conferences، 

workshops، and tactical publications to identify the areas of awareness 

and education provided to the Palestinian women، framed and unframed. 

 The study addressed the role of the programs set by both Hamas 

and the Democratic Front in the areas of women's political awareness and 

analysis of the content of the programs on empowerment and political 

participation of women، the Palestinian issue، the Arab-Israeli conflict، 

and regional and international issues of women. 

The study addressed the Palestinian political awareness of 

Palestinian women framed for the Palestinian Democratic Front، (Leftist 

party) and Hamas (the Islamic Party) to assess their knowledge and 

awareness of these tools and the fields of developing the political 

awareness in relation with the political knowledge of local people، 

institutions، and events. 

The study showed that there is a discrepancy in the programs and 

tools of education of the leftist and Islamic parties. Despite this 



 ز

discrepancy in the programmatic organizations ،،  they have similar 

outcome that these educational programs of either faction will not 

contribute to the process of developing political awareness of Palestinian 

women throughout the nine Years of the age of domestic split. The study 

also showed a common gap between the two factions in the adopted 

organizational programs and the programs announced on the ground. 

Finally, the study presented some recommendations as follows: 

1- Researchers should conduct more studies on the content of the 

educational programs in shaping the political awareness of the 

Palestinian women to attain outcomes that enable the factions 

achieve their objectives. 

2- More attention should paid by the Islamic parties to investigate the 

tools of education to other factions to benefit from other relevant 

experiences. 

3- The political factions should formulate a new vision and agenda for 

the Palestinian women and the mechanism to assign them playing 

relevant roles as free individuals. 

4- The political parties should refuse to review their educational 

programs. 

5- The parties should build "cadres schools" inside their bodies that 

periodically graduate a series of generations with both political and 

organizational capacities in accordance with a specific method set 

up by each party. 

6- Finally، the factions should focus in their educational programs on 

sustaining the national reunion or embrace the national project and 

a national institution though using all means of education، training، 

and empowerment by female leaders of the parties.  
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 المقدمة
عدد من الفصائل والقادة السياسيين باهتمام  الفلسطينية، لمرأةلالمتنوعة  قضاياال تحظى

الذي ، المجتمع الفلسطينيمن نصف أكثر الذين يؤيدون هذا الفصيل أو ذاك، فهي تشكل 
لفصائل. وألن الفصائل السياسية ال ل تلف عن غيره من حيث تنامي أعداد النساء المنتمياتيخ

تكرس  وهو ما جعلها ،ذين يحيطان بهالال واالجتماعي،تعمل بمعزل عن المناخيين السياسي 
تتمتع من خالل ما  ا  واجتماعي ا  مؤثرة سياسيو  ن تكون فاعلة  أجهودها واهتمامها في العمل على 

 تنظيمية تساعدها على القيام بدورها.  بيئة ه منب

من خالل طرح  الفلسطينيةعلى الفصائل السياسية  األضواءتأتي هذه الدراسة لتسليط و 
الفصائلية جمعيات المؤسسات و ال اكافة القضايا التي تمسها بواسطة العديد من البرامج التي تتبناه

دى الفصائل ل ا  أو سياسي ا  أو تنظيمي ا  بع ماليمختلفة، بهدف حصر البرامج التثقيفية )أي التي تت
 السياسية ظروفهاتطوير تحسين أوضاع المرأة و إلى  تسعى من ورائها ، التي(المختلفة

. االقتصادية، واالجتماعية األمر الذي يضمن حماية حقوقها ومشاركتها في العمل السياسي
بلغن مراكز مرموقة في مجاالت  الالتيات النساء العربيفالمرأة الفلسطينية ليست أقل من مثيالتها 

فيه المرأة تشهد  في الوقت الذي ،مكانة المرأة ب يتعلقالتأثير في كل ما  علىوحققن قدرة  ،متنوعة
فتحت المجال للمرأة في التي ، تغيرات السياسيةمفي ظل ال، دورهامكانتها الفلسطينية تهميشا  ل
لمراتب المطلوبة لتمكنها من الوصول التي والوعي  درجة النضجمنحها  دون  المشاركة السياسية

 .الفلسطينية على وجه العموم مكانة المرأةو  لحماية حقوق 

لتناقش موضوع البرامج التثقيفية الفصائلية الموجهة للمرأة  :ومن هنا جاءت هذه الدراسة
وقد  .(م2016-2006) عاميبين  ودورها في تنمية الوعي السياسي لديها خالل الفترة والواقعة

أو فصائل اليسار  معظم الفصائل الفلسطينية، سواء فصائللدى اختلف مفهوم البرامج التثقيفية 
ومدى  هاطبيعة البرامج التي تتبناها تلك التيارات، وظروف ظهور وذلك تبعا  لالحركات اإلسالمية 

 :هات المؤسسةمدى االختالف في معايير تمكين المرأة سياسيا باختالف اتجاولالحاجة إليها، 
وقد (. ا  ، اجتماعيا  ، ثقافيا  ، دينيا  )سياسي :ليهاإوكذلك نوع التثقيف الموجه  ،إسالمية(، )وطنية
التيار  : نموذجالدراسة الضوء على هذا التباين من خالل دراسة نموذجين مختلفين سلطت

مقراطية لتحرر التيار اليساري ممثال في الجبهة الدينموذج و  ،االسالمي ممثال في حركة حماس
جراءاتها ونتائجها.  ،فلسطين  كي نتمكن من ضبط فعالية الدراسة وا 
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وال بد من التنويه على أن الباحثة قد ركزت دراستها على الحركتين من خالل 
مؤسساتها العاملة في قطاع غزة، نظرًا لمالءمة المناخ السياسي وما تتمتع به الحركتان من 

 التعامل مع المرأة المؤطرة وغير المؤطرة، على السواء.حرية العمل التنظيمية وحرية 

 :: مشكلة الدراسةأوالً 
 ،ألن الساحة الفلسطينية تتميز بخصوصيتها من حيث تعدد التيارات األيديولوجية ا  نظر 

على حدة، كان ال بد من دراسة دور  فصيلالتي يؤمن بها كل  واألفكاروانطالقا من جملة القيم 
المتبعة لدى كل من حركة المقاومة اإلسالمية حماس والجبهة الديمقراطية  البرامج التثقيفية

في ضوء الثقافة السياسية  ،تنمية الوعي السياسي للمرأة الفلسطينية مجال لتحرير فلسطين في
لتنظيمات بين االتناقضات والخالفات الداخلية والخارجية  وفي ضوءالفلسطينية السياسية السائدة، 

األمر الذي  يات البناء والتأطير.لوعم ،التحرر الوطني مطالباهيك عن تداخل الفلسطينية، ن
حال دون نجاح الفصائل الفلسطينية في تأطير المرأة الفلسطينية على أساس من المساواة والعدالة 

 االجتماعية والشراكة النضالية بل السياسية على وجه العموم.

علتتتى البتتترامج التثقيفيتتتة المتبعتتتة متتتن قبتتتل متتتن هنتتتا تتتتأتي هتتتذه الدراستتتة لتستتتليط األضتتتواء 
)الجبهتتتة الديمقراطيتتتتة  :)حمتتتاس( والنمتتتوذج اليستتتاري اإلستتتتالمي الفصتتتائل والمقارنتتتة بتتتين النمتتتوذج 

فالتنتتتتاقض  .سياستتتتي للمتتتترأة الفلستتتتطينية المتتتتؤطرةلتحريتتتتر فلستتتتطين( ودوريهمتتتتا فتتتتي تنميتتتتة التتتتوعي ال
إلـى  ، فهو موجود ومستتمر. وهتذا يقتودليس جديدا على الساحة الفلسطينية يديولوجي الفصائلياأل

لتتى  مؤسستتات السياستتية للفصتتائل،لمتترأة داختتل المتتع امحاولتتة الختتروج متتن التعامتتل الفتتوقي  تفعيتتل وا 
 فتتتيوتتتتؤثر  ،وشتتتريحة مهمتتتة فتتتي المجتمتتتع تتتتتأثر فتتتاعال   ا  المشتتتاركة السياستتتية لهتتتا باعتبارهتتتا عضتتتو 

 . برمتهاة وطنيال الحركةمستقبل 

 :ة: تساؤالت الدراساً ثاني
 تدور الدراسة حول تساؤٍل رئيس مفاده:

ما دور البرامج التثقيفية الفصائلية في تنمية الوعي السياسي لدى للمرأة الفلسطينية المؤطرة 
 ؟2016-2006خالل فترة 

 هي: ،فرعيةالتساؤالت عدد من الوينبثق عن هذا التساؤل 

 ا؟ ما حجم الثقة والمعرفة بتلك البرامج والمعلومات التي تقدمه -1

الجبهة الديمقراطية في تنمية الوعي و  حركة حماس منما أدوات التثقيف المتبعة من قبل كل  -2
 السياسي للمرأة؟
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الفلسطينية القضية ب فيما يتعلقإلى أي مدى تخدم البرامج التنظيمية تنمية الوعي للمرأة  -3
 ية والدولية؟قليمومجاالت المشاركة والتمكين السياسي، والقضايا اإل

رت أحداث االنقسام الفلسطيني على مضامين البرامج التثقيفية للمرأة الفلسطينية في كيف أث -4
 قطاع غزة؟

 ية؟فصائللمشاركة في تلك البرامج التثقيفية اللدوافع المرأة الفلسطينية ما   -5

)حركة حماس والجبهة  :هم البرامج التثقيفية الصادرة عن الفصائلاأي مدى تس إلى -6
 الوعي السياسي للمرأة الفلسطينية؟ الديمقراطية( في تنمية

 :: أهداف الدراسةاً ثالث
 :اآلتيحول أهداف الدراسة  محورتت

في تحسين الوعي  حركة حماس والجبهة الديمقراطيةالتثقيف التي تتبعها  برامج تحديد -1
 للمرأة الفلسطينية. السياسي

الت القضية الفلسطينية، دور البرامج التثقيفية في تنمية الوعي السياسي للمرأة في مجا بيان -2
 ، وقضايا التمكين والمشاركة السياسية.اإلسرائيليوالصراع العربي 

تأثير مقدار الثقة في المعلومات التي توفرها هذه البرامج على تحسين الوعي  التأكد من -3
 السياسي.

 . الفلسطينيةبيان مدى دور التحوالت السياسية في تأثير البرامج التثقيفية على المرأة  -4
البرامج التثقيفية في تحسين الوعي السياسي لدى المرأة التحاق المرأة المؤطرة بإظهار أسباب  -5

 في قطاع غزة.
هم في تفعيل دور الفصائل في االنتائج التي تسإلى  الوقوف على أسباب المشكلة للوصول -6

 تنمية ونشر الوعي السياسي للمرأة الفلسطينية. 
 

 :: أهمية الدراسةاً رابع
دراسات عليمة تتناول موضوع الحركة اإلسالمية في فلسطين، إلى  مكتبة العربيةحاجة ال -1

 حزابوالحركة اليسارية، وتقدم للقراء ولألجيال الحاضرة المعرفة بهذه الحركات أو األ
 وبرامجها التثقيفية. 

 هم في تطوير دورها الوطني.لسياسي للمرأة الفلسطينية بما يستعزيز الوعي ا -2
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جم الدراسات والجهود التي تناولت شؤون المرأة المؤطرة في حكرة المقاومة سد النقص في ح -3
اإلسالمية حماس وفي الجبهة الديمقراطية، وبرامج التثقيف المتبعة لدى كل منهما فهي من 

ودورها في تنمية وعي المرأة  ،الدراسات القليلة التي تلقي الضوء على تلك البرامج
 الفلسطينية. 

 فيد مجتمع الدراسة وتعزز تخصصي ومكانتي الوظيفية. الخروج بنتائج ت -4
 ،تأكيد على أهمية ودور البرامج التثقيفية، في محاولة لتحسين الوعي السياسي لدى المرأة -5

 وقدرتها على وضع حلول لمشكالت العصر المختلفة.
 

 :: منهجية الدراسةاً خامس
 سوف تعتمد الدراسة على عدة مناهج بحثية، منها:

ألهميتتتة البعتتتد التتتتاريخي فتتتي دراستتتة كتتتل متتتن الجبهتتتة الديمقراطيتتتة وحركتتتة  ،تـــاريخيالمـــنهج ال -1
 المقاومة اإلسالمية حماس.

، الذي يرتكز على وصف تفصيلي ودقيق للظاهرة، على صورة المنهج الوصفي التحليلي -2
 رصد ظاهرة أو موضوع محدد بهدف فهم مضمونه.إلى  نوعية أو كمية، وهذا المنهج يهدف

االختالف والتشابه في  أوجهد الدراسة على منهج التحليل المقارن للوقوف على وكذلك تعتم -3
 البرامج التثقيفية بين الفصيلين.

وهو المنهج الذي يخدم دراسة النماذج المستهدفة، ويساعد على دراستها  .منهج دراسة الحالة -4
  بنا  على جملة المتغيرات التي تؤثر في نموها وتطورها.

لكشف عن مجاالت تنمية او  ،وف على مضامين البرامج التثقيفيةمون للوقالمض منهج تحليل -5
 الوعي السياسي لهذه البرامج.

 :: حدود الدراسةاً سادس
 :م2016، وتنتهي عام م2006تبدأ الدراسة من حيث الفترة الزمنية عام  الحد الزماني. 
 :قة الشرق ضمن إطار منط" "غزة"قطاع هي الدراسة المكانية،  حدود الحد المكاني

 األوسط.
 :من يقابلهاما و  ،المؤسسات الفصائلية ذات التوجهات اليسارية الحد المؤسساتي 

 المؤسسات اإلسالمية في القطاع.
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 :: مصطلحات الدراسةاً سابع
زالة اعوجاجه،  التثقيف: هو التهذيب والتقويم يقول الميداني وتثقيف الرمح هو تقويمي وتهذيبه وا 

( والتثقيف هو: أسلوب 2004 )الميداني، هذب، صاحب الفكر المستقلفالمثقف هو الرجل الم
 .(2007والمفاهيم، وينتج القناعات والمقاييس )البقاش،  األفكاربنائي للعقلية، يعطي 

والتزويد بجملة من المعارف بقصد  واإلعالمعملية التعليم والتدريب  ا  أيض ،والتثقيف
 ت الحياه. تنمية المهارات الضرورية في كافه مجاال

إدارتها معا  لتحقيق و األنشطة التي يتم تخطيطهاو هو عدد من المشروعات البرامج التثقيفية:
 .النتائج األخرى المترابطةو مجموعة من األهداف

إلتتى  والتتتي تتتؤدي ،ف أنتته هتتو مجموعتتة النشتتاطات التدريبيتتة والطرائتتق المخطتتط لهتتاويعتتر  
 ظم بتسلستتتل منطقتتتي فتتتي غصتتتون فتتتتره زمنيتتتة معينتتتهتحقيتتتق مجموعتتتة متتتن األهتتتداف التدريبيتتتة وتتتتن

 (.2015)نبيل، 
 

 الحزب السياسي:

الحتزب بأنته مجموعتة متن النتاس يشتتركون فتي المصتالح، واآلراء واألفكتار نفستها، يعرف 
 األهتدافتشتريعات توضتح إلتى  في مؤسسة لتديها "تنظتيم" دائتم يستتند ا  هؤالء الناس يجتمعون سوي
 االستتتتتيالء علتتتتى الستتتتلطة وممارستتتتتها ومتتتتن ثتتتتم تنفيتتتتذأجتتتتل  لعمليتتتتة متتتتنواأليديولوجيتتتتة والمبتتتتادئ ا

 طتتتتار احتتتتترام مبتتتتادئ الستتتتيادة الوطنيتتتتة أو الديمقراطيتتتتةإمشتتتتروع سياستتتتي أو برنتتتتامج مشتتتتترك فتتتتي 
 (.14 ،2014 )دغمان،

 

 الفصائل السياسية الفلسطينية:

ة العسكري همجموعة الفصائل الفلسطينية التي تمارس العمل النضالي بجميع صور 
 حزاباألما تتسمى بو هو مصطلح يشمل جميع التنظيمات و  (.8، 2015والسياسية )سلميان، 

يلتزمون بأهداف سياسية مشتركة، ولديهم  وأفرادها ،اليسارية الفلسطينية وأ اإلسالمية وأالوطنية 
ية السياس األهدافمفاهيم نظرية متماثلة وقواعد متفق عليها. ويمارسون العمل المشترك لتحقيق 

 (.13، 1974)أبو راس،  لجماعتهم
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 النساء المؤطرات:

يسعين للسيطرة على الحكم للجهاز عن طريق الحصول على  اللواتي فريق من النسوة
هذه النسوة لتشكيل جزء أو تسعى و  .األصولالمنصب من خالل االنتخابات التي تشكلت حسب 

 (.6، 2014تم تنظيمها )الخطيب،  وحدة واحدة تابعة لمؤسسة اجتماعية أو سياسية أو دينية

بأهتتداف  يتتؤمن   الالتتتيالمتتؤطرات بمجموعتتة متتن المواطنتتات  النستتاء ويعتترف خالتتد منصتتور
 وتحقيتتق برنتتامجهم ،الستتلطةإلتتى  سياستتية وأيديولوجيتتة مشتتتركة وينظمتتون انفستتهم بهتتدف الوصتتول

 .(2008)منصور، 
 : اإلسالميةالحركة النسوية 

 "الليبرالي"، تهدفاإلسالم تيار نسائي قريب من  بارة عنعالحركة النسائية اإلسالمية 
لى  التميز عن النسائية الغربيةإلى  خلق مفهوم جديد للنسائية، وتسعى هذه الحركةإلى  تغيير وا 

 .العالقات القائمة بين الرجال والنساء في المجتمعات اإلسالمية في اتجاه تحقيق المساواة بينهما
ذات منحى ديني، كالنسائية المسيحية والنسائية  أخرى يارات نسائية بت من مقارنتهايمكن بما و 

 (.4-3، 2017)بنعدادة،  اليهودية

حركة عابرة للحدود، وتوثق الصلة بين جميع المسلمات  الحركة النسائية اإلسالميةو 
متطلبات أكثر تلبية لحداثة و و  أصالةأكثر تعريف هويتهن على نحو يعتبرنه  إعادةإلى  الساعيات

 المتشددة األصوليةورافضات التضحية بها لفائدة  ،ديانتهن وثقافتهن، وهن متمسكات بحقوقهن
النصوص الشرعية إلى  في التشريع اإلسالمياتوتعود مرجعية النساء  (.12، 2017)قرامي،

 (.8، 2014اإلسالمية )المصري، 

 

 سار أو الحركة اليسارية: يال

الي مفهوم اليسار والحركة اليسارية، وبالتحول هناك اختالف بين المحللين والباحثين 
 لدى كل مجموعة من الباحثين على حدة. واألفكارن معنى اليسار يتحدد بناء  على المنهجيات إف
والذي ينص  حذيفة صالحاتومهما يكن فإن هذا الدراسة ستأخذ بالتعريف اإلجرائي الذي يقدمه و 

، والسائر نحو اإلمبريالية ةداه الرأسمالية ومعادا معاإلى  ذلك االتجاه الفكري الساعي على أنه
في تيار ومن  وعقائد اشتراكية أفكار تحقيق قيم العدالة االجتماعية والمساواة، والذي ينطلق من

 (.12، 2014)صالحات،  عقائد وأفكر إسالمية لدى التيار المقابل
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 : الحزب اليساري 

يشتق من خاللها  ا  علمية استرشادال حزب يستند في برنامجه األيديولوجي للنظرية
ويعمل على قاعدة إحداث تغيير في البنى القائمة باتجاه تحقيق العدالة  ،سياسيات وتوجهات

والتحرر والمساواة وحرية المرأة وحرية االعتقاد والفكر. وتنظيمات اليسار، هي الشعبية، 
 (.47، 2009فدا، والحزب الشيوعي )هالل،  حركةالديمقراطية، 

  نمية:الت

عنصر أساسي لالستقرار والتطور اإلنساني واالجتماعي، وهي عملية تطور شامل أو 
الرفاه واالستقرار إلى  الرقي بالوضع اإلنسانيإلى  جزئي مستمر وتتخذ أشكاال  مختلفة تهدف

مكانياته االقتصادية واالجتماعية والفكرية. ،والتطور بما يتوافق مع احتياجاته  وا 
  ية:التنمية السياس

يوجد تعريفات عديده للتنمية السياسية، منها متا ركتز علتى العالقتات االجتماعيتة والتروابط 
ومكانتها ودورها في  ،السياسية وطبيعتها األجهزةالسياسية في المجتمع، ومنها ما ركز على بنتيه 

االت لقياس فالتنمية هتي تحستين وتطتوير المجت ةنها مصطلحات غير قابلأالدولة. على الرغم من 
ن التنميتة أومتنهم متن يترى . االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية والسير بها نحتو األفضتل

علتى المستتوى الفتردي متن ختالل تنظتيم عالقتة  أكتان السياسية هي االرتقاء باألداء السياسي سواء  
ل بنتتتاء متتتن ختتتالل تطتتتوير أفكارهتتتا، متتتن ختتتال حتتتزابالحكومتتتات واأل مأ الفتتترد بتتتالمجتمع والجماعتتتة

 (.2008)بلحاج، وتحديث المؤسسات السياسية 

 التمكين: 

متن أي وقتت  ا  منافسة وأكثر تعقيدأكثر  دية لتغيير المنظمات باتجاه مستقبلجطريقة  هو
، جعتتل المنظمتتات غايتتة فتتي المرونتتة والقتتدرة علتتى التتتعلم والتكيتتف )التتدوري، وصتتالحهتتو يمضتتى. و 
2008 ،22.) 

 الوعي السياسي: 

)الثقافتتة السياستتية( إلتتى التتوعي السياستتي علتتى أنتته  يتتات االجتماعيتتة والسياستتيةتشتتير األدب
الته التي تتيح للفرد أن يشتارك مشتاركة فع ،"مجموعة من القيم واالتجاهات والمبادئ السياسية وهو

" تلتك القتيم واالتجاهتات تطتويرأجتل  التحترك متنإلى  دفعهالتي تفي أوضاع مجتمعه ومشكالته: و 
 (.681، 2013 ،ة)وطف
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 :ا: الدراسات السابقةتاسع
البد من االطالع عليه قبل البدء  ا  غني ا  ومصدر  ا  مهم ا  ُتشكل الدراسات السابقة تراث

بالبحث، فهي تساعد في اختيار مشكلته وبلورتها بصورة واضحة ودقيقة. وتعددت الدراسات التي 
، األسرةالجامعات، دور  عالجت تنمية الوعي السياسي من خالل المؤسسات المهتمة مثال دور

دور شبكات التواصل االجتماعي، دور الثقافة السياسية، والمناخ السياسي، في تنمية الوعي. إال 
في  ا  تكاد تكون قليلة جد ،حزابأن الدراسات التي تناولت دور برامج التثقيف للفصائل واأل

 المنطقة العربية، وسنحاول تسليط الضوء على بعض هذه الدراسات. 

 
التربيــة علـــى التســـامف لـــدى الفصـــائل  ، بعنـــوان:(2015ســـليمان ) إبـــراهيمدراســة محمـــد  (1

 ، قطاع غزة، فلسطين. األقصىالفلسطينية لمواجهة تداعيات االنقسام الداخلي، جامعة 

واقع التربية على التسامح لدى الفصائل الفلسطينية إلى  التعرفإلى  الدراسة هذه هدفت
 ت المنتمين لهذه الفصائل في قطاع غزة. من وجهة نظر طلبه الجامعا

وتناولت الدراستة دور الفصتائل الفلستطينية فتي ظتل االنقستام فتي تعزيتز قتيم التستامح بتين 
المجتمتتع، وكشتتتفت نتتتائج الدراستتتة أن التربيتتة علتتتى التستتامح لتتتدى الفصتتائل الفلستتتطينية ذات  أبنتتاء

لصتاح  اإلستالميفتتح والتيتار  وجود فروق بين حركتةإلى  أشارتكما مستوى متوسط بشكل عام، 
 أوصتتتالتيتتار اإلستتالمي، وبتتين حركتتة فتتتح والمستتتقلين لصتتالحة حركتتة فتتتح، وفتتي ضتتوء النتتتائج 

ورة العمتتل علتتى تحقيتتق المصتتالحة الداخليتتة بتتين الفصتتائل الفلستتطينية، والعمتتل علتتى ر الباحتتث بضتت
 سلم المجتمعي.ألجل تعزيز حالة ال ،نشر ثقافة التسامح بين األفراد المنتمين للفصائل

(، بعنوان: تطور الفكر السياسي للجبهة الديمقراطية 2014) دراسة فهيمة محمد دلول (2
 ، غزة، فلسطين.اإلسالميةلتحرير فلسطين، الجامعة 

تنتتتتتتاول البحتتتتتتث دراستتتتتتة الفكتتتتتتر السياستتتتتتي ألحتتتتتتدى الفصتتتتتتائل الفلستتتتتتطينية، وهتتتتتتي الجبهتتتتتتة 
يخ القضية الفلسطينية، المتمثلة من عام الديمقراطية لتحرير فلسطين، خالل مرحلة حاسمة من تار 

 م(.1991-2006)

تطور الفكر السياسي للجبهة الديمقراطية في قضايا الصراع  إيضاحواستهدف البحث 
نتائج منها أن تطور الفكر السياسي للجبهة الديمقراطية عبر جملة إلى توصل ثم الرئيسة، 

 إعدادالبحث بضرورة  وأوصىية الفلسطينية. المراحل الزمنية قد تباين، بتباين مراحل تطور القض
الدراسية والمؤتمرات التي تتناول الفكر السياسي الفلسطيني بما يتوافق والتسلسل  واأليامالورش 
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 األطيافالزمني تجاه جميع القضايا الوطنية مع ضرورة دراسة تطور الفكر السياسي لكافة 
 الفلسطينية.

النسوية اإلسالمية ودورها في التنمية  نوان:(، بع2014) دراسة خلود رشاد المصري  (3
 ين، كلية دراسات المرأة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.طالسياسية في فلس

ودورها في التنمية السياسية في فلسطين،  ،تطرح هذه الدراسة موضوع النسوية اإلسالمية
 وظروف ظهوره في فلسطين.تناول مصطلح النسوية اإلسالمية ونشأته ثم جدلية مسماه هي تو 

ن تفرض أن النسوية اإلسالمية الفلسطينية استطاعت أ إلى الدراسة هذه خلصتوقد 
استطاعت الدخول في النظام كما العمل المؤسسي، في وجودها في الساحة الفلسطينية و 

ا تم ن االنقسام بين حركتي فتح وحماس ومأ إالمع الحراك النسوي العام،  ا  وذلك تناعم ،السياسي
 رسمية.  في مواقع اإلسالمياتالبناء عليه حال دون استمرارية عمل 

 آفةبعنوان: التعصب الفكري والنهج الحزبي  ،(2014) البعداني هدراسة فؤاد عبد (4
 ب، اليمن. أ، جامعة اإلسالميةالجماعات 

سيئة ابتليت بها الجماعات اإلسالمية المعاصرة، وانعكست  آفةتناول البحث مسألة 
 أوساطفكرية في  أزمة أورثتالتي  وهي آفة التعصب المذهبي والفكري  ،على الوعي رهاثاآ

ن التعصب الفكري أ :نتائج منهاإلى  وتوصل الباحثالجماعات اإلسالمية والعمل الدعوي. 
وعليهم االعتراف  ،ظاهرة فكرية متفشية في الجماعات اإلسالمية وغير اإلسالميةيعتبر الحزبي 

 . ، والتصدي لهابكل الوسائل الممكنةاهرةبوجود هذه الظ

بعنوان: الوعي والمشاركة السياسية لدى  ،(2012) راسة محمد عبد هللا الحورشد (5
جامعة الشرق  (العاصمة صنعاء األمانةالمواطن اليمني، دراسة ميدانية )دراسة حاله 

 .األردن، عمان األوسط

 ا  ية لدى المواطن اليمني، وذلك طبقتناولت هذه الدراسة طبيعة الوعي والمشاركة السياس
مصادر المعلومات إلى  التعرفوهدفت إلى  ، قامةاإلومحل  ،لالختالف في النوع والعمر

 السياسية التي يتلقاها المواطن اليميني.

وجتتتود عالقتتتة طرديتتتة بتتتين مجتتتال االتجاهتتتات  :منهـــا ،وتوصـــلت الدراســـة لنتـــائج مهمـــة
وجتود عالقتة طرديتة كمتا أن هنتاك المشتاركة السياستية، بذات صتلة السياسية وبين ثالثة مجتاالت 
 . ، ودور المرأة في مجالي الشراكة والعمل السياسيبين مجال المعرفة السياسية
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 اإلعالموسائل  ا  خصوص ،قيام المؤسسات التثقيفية والقنوات الرسميةب الدراسة وأوصت
 . ف السياسيوالتثقي بعقد دورات وندوات وبرامج خاصة بالتوعية الفصائلية

بعنوان: دور التنظيمات السياسية الفلسطينية في  ،(2010دارسة شرين حربي الضاني ) (6
 ، غزة، فلسطين. األزهرتنمية الوعي السياسي لدى طلبه الجامعات في قطاع غزة، جامعة 

دور التنظيمات الفلسطينية في تنمية الوعي السياسي إلى  التعرفإلى  الدراسة هدفت هذه
الجامعات في قطاع غزة، وذلك من خالل إجراء دراسة ميدانية على عينية من طلبه لدى طلبة 

، القدس المفتوحة( للكشف عن مستويات األقصى، اإلسالمية األزهر،): جامعات قطاع غزة
 الوعي لدى الطالب.

العديد من النتائج أهمها انخفاض مستوى الوعي السياسي لدى إلى  وتوصلت الدراسة
السياسي لدى الطلبة الذكور الفلسطينية في قطاع غزة، وارتفاع مستوى الوعي  طلبة الجامعات

 للنشاط التنظيمي.  ن الطلبة المنتمون لحركتي فتح وحماس هم األكثر ممارسة  أباإلناث، و  ة  مقارن

"دور الجمعيات النسوية اإلسالمية في محافظات  ، بعنوان:(2009دراسة داوود رباعية ) (7
ورام هللا، في تثقيف المرأة الفلسطينية للنهوض بالمجتمع المحلي القدس، وبيت لحم، 

 الفلسطيني جامعة القدس المفتوحة، الخليل. 

الكشتتتتتف عتتتتتن دور الجمعيتتتتتات النستتتتتوية اإلستتتتتالمية فتتتتتي هتتتتتذه إلتتتتتى  الدراستتتتتة هتتتتتذه هتتتتتدفت
الجمعيتتتات النستتتوية  إنجتتتازاتهتتتم أ وألقتتتت الضتتتوء علتتتى ، المحافظتتتات فتتتي تثقيتتتف المتتترأة الفلستتتطينية

وأمتتتتتاكن وجتتتتتود هتتتتتذه الجمعيتتتتتات النستتتتتوية  ،ستتتتتالمية، والمعيقتتتتتات التتتتتتي تواجتتتتته تلتتتتتك الجمعيتتتتتاتاإل
 اإلسالمية.

وتناولت الدراسة الجمعيات النسوية اإلسالمية في محافظات القدس وبيت لحم، ورام هللا 
ودورها في تثقيف المرأة الفلسطينية للنهوض بالمجتمع المحلي، وعن طبيعة البرامج التي تنفذها 

 لجمعيات النسائية النسوية اإلسالمية.ا

ضرورة تثقيف المرأة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني من خالل إلى  توصلت الدراسةو
البرامج التنموية وبرامج التوعية والتدريب للقيادات الشابة من الناحية االجتماعية والدينية وعقد 

الرياضي، والدور التربوي مع ذكر ، والدور الثقافي، الصحي، األطفالدورات إرشادية في تربية 
 ألبز هذه الجمعيات.
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نساء على تقاطع طرق: الحركات النسوية بين  ، بعنوان:(2008جاد ) إصالحدراسة  (8
المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية،  إصداراتالوطنية والعلمانية والهوية اإلسالمية 

 مواطن.

وما صاحبها من ت التي طرأت بعد أوسلو لتحواللالباحثة لواقع الحركة النسوية و  تطرقت
االنقسامات التي حدثت على خلفيه ظهور المنظمات  ومنالمسار الوطني  ات فياختالف

دور  كما تطرقت إلىحكومية التي أضعف وجودها الحركات االجتماعية، و الاإلسالمية غير 
اإلسالمي في العلمانيات واإلسالميات في المشهد السياسي مع عرض لتجربة حزب الخالص 

 كأول تنظيم سياسي علني لحركة حماس والتحول في فكر الحركة فيما يتعلق بالنساء. ،غزة
على توجه البرامج كبير  تأثير   ت ذاتأن اتفاقية أوسلو كانإلى  وتوصلت الدراسة

/ توجه اجتماعي إلى تحولتثم وطني،  اجتماعيحيث كانت ذا توجه  ،التثقيفية المتعلقة للمرأة
 .وطني أو إسالمي سياسي

 أعضاءبعنوان: مستوى الوعي السياسي لدى  ،(2007) رفيق محمود المصري دراسة  (9
 ، غزة، فلسطين. األقصى)فتف( دراسة تطبيقية، جامعة  حركة التحرير الوطني الفلسطيني

ن في صقل الوعي وتنمية ألعضائه المعنيين بالتغيير م حركةتناول هذا البحث دور ال
نفذها حركة فتح، وتناول البحث مستوى الوعي السياسي لدى تالسياسيات التي خالل البرامج و 

 حركة فتح في مدينه بيت حانون.  أعضاء

وأوصى البحث بضرورة وضع برنامج تثقيفي ألعضاء حركة فتح بهدف تنمية وعيهم 
 السياسي بالقضايا والشخصيات والمؤسسات السياسية مع التركيز على المؤسسات السياسية.

10)  

بعنوان: سيكولوجية االنتماء التنظيمي لدى  ،(2007دراسة شعبان كمال الحداد ) (11
 ، غزة فلسطين. األزهرجامعة  ،الشباب الفلسطيني

الشخصية " :طبيعة العالقة ومداها بين كل من متغيراتإلى  لتعرفلسعت الدراسة 
ع االنتماء التنظيمي في م االجتماعية، االندفاعية، المسئولية، تقدير الذات، القلق، االستقالل"

 طالب وطالبه في جامعة غزة.  250ظل متغير الجنس وتكونت عينه الدراسة من 
 

 نبي إحصائية ةلالدذات وجود عالقة ارتباطية منها  النتائجإلى  وتوصلت الدراسة
إال لدى الجهاد  ةما عدا سمة القلق حيث لم تكن دالغالبية سمات الشخصية واالنتماء التنظيمي، 
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العينة، وأن المتغيرات  أفرادمتغيري االندفاعية والقلق لدى بين ، في حين لم يجد فروق إلسالميا
 السمات المؤثرة في بناء االنتماء التنظيم.أكثر  االجتماعية والمسئولية

ن تقوم الجامعات بوضع مناهج دراسية لطالبها تشرح لهم من أبضرورة  الباحث وأوصى
 .ة من كافة جوانبها بصورة موضوعيةالفلسطينيخاللها الخارطة السياسية 

 

المرأة في الحركات اإلسالمية: نحو نموذج  ، بعنوان:(2007دراسة مؤسسة كارنيغي ) (12
 إسالمي لنشاط المرأة، بيروت، لبنان. 

إخضاع المرأة وتقييد حرياتها إلى  توضيح أن اإلسالم لم يهدفإلى  الدراسة هدفت هذه
نما مزج ا لدين بالعادات والتقاليد، شوه الصورة الخاصة بعالقة اإلسالم بالمرأة، وسلب حقوقها، وا 

 بينما أعطى اإلسالم للمرأة حقوقها ولم يقيد حرياتها، ولكن جعلها تعمل بحدود للمحافظة عليها.

تعزيز  بهدفوتناولت الدراسة النساء اإلسالميات ومشاركتهن في العمليات السياسية، 
 لعربي. لمرأة في العالم اانشاط 

الحفتتاع علتتى القتتيم اإلستتالمية  هتتوالناشتتطات اإلستتالميات متتا يهتتم وتوصتتلت الدراستتة أن 
يتتتتطلعن لمناصتتتب قياديتتتة بعتتتد أن أنهتتتن و  ،أوضتتتاعهن فتتتي الحركتتتات اإلستتتالمية والستتتعي لتطتتتوير

، كتالحمالت االنتخابيتة وحشتد المناصترين. وتؤكتد الدراستة المختلفتة شاركن فتي المهمتات السياستية
متن ثتم و  ،إخضاع النساء إنما تشوهت الصتورة بفعتل التقاليتد االجتماعيتةإلى  م لم يهدفأن اإلسال

 .األصليةصبح الدفاع عن حقوق المرأة بمثابة نضال الستعادة اإلسالم بصورته أ
  

 صعوبات الدراسة: ثامنًا: 

 تتلخص صعوبات الدراسة فيما يلي:

اسة، حيث لم يتم العثور على أيه ندرة الدراسات السابقة التي تناولت نفس موضوع الدر  -1
 دراسة تناولت نفس متغيرات الدراسة الحالية. 

الرتباطها بموضع  ا  نظر  ،ة أسئلة المقابلة المقصودةئتردد بعض النساء المؤطرات في تعب -2
 برامج التثقيف الخاصة بالتنظيمات الفلسطينية. 

بمعلومات تخص الحركة تزويدي  القيادات في الحركة النسائية اإلسالمية "حماس" رفض -3
كانت المستقطبات للعضوية. ومن ثم عداد أ و  ،عليهاالنسائية والجمعيات المحسوبة 

 تقريبية. كلها، اإلجاباتكما كانت  ،كلها المقدمة األرقام
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تخص التي ألمور في ابعض القياديات في الحركة من إجراء مقابالت مباشرة تحسس  -4
 .هالتنظيم وسياسة عمل

 :ب على الدراسات السابقة: التعقياً تاسع
 المرأة الفلسطينية من هذه نصيبأن الدراسات السابقة، يتضح  استعراضمن خالل  -1

الفلسطينية  تنظيماتويالحظ من الدراسات التي تناولت ال .لم يكن كافياالدراسات 
 . المتعلقة بالمرأة على وجه التحديد برامج التثقيف الفصائلية أدوارأنها لم تعرج على 

في تنمية  ،اإلعالمووسائل  ،أهمية دور الجامعاتعلى   ت معظم الدراساتركز  -2
 . ، مثال  (2009دراسة )ساكور، كالوعي السياسي لدى طالب الجامعات وذلك 

بين  قارنت دراسات قليلة تناولت الفصائل الفلسطينية بشكل منفرد أو يضا أنلوحظ أ -3
لم نجد سوى دراسة  يثحفصيلين من حيث البرامج في تنمية الوعي السياسي، 

ركزت نصار حركة فتح، في حين أوهي قياس مستوى الوعي لدى  ،واحدة للمصري 
دورها في تنمية على (، على الفصائل الفلسطينية بأكملها، و 2010 الضاني،)دراسة 

دلول، على فكر الجبهة  دراسةركزت  الوعي لدى طالب الجامعات الفلسطينية، بينما
دراسة سوى بالحركات اإلسالمية ودورها في تنمية الوعي  ولم تحظالديمقراطية، 

لحركة النسوية اإلسالمية ودورها في ل(، التي تطرقت 2014 رشاد )المصري، خلود
 التنمية السياسية. 

فقتتد أجمعتتت الدراستتات علتتى  ،السياستتيةمستتتوى المعرفتتة فتتي القضتتايا ب فيمتتا يتعلتتقأمتتا  -4
وظهر هذا   العامةة والمعرفة السياسية معرفة الشباب بالقضايا السياسي مستوى تدني 

 (.2011 ( و)سلطان،2014، الخطيب) تي:في دراس

 : اآلتييمكن استخالص  ومن هنا

  ي لدى حركة المقاومة فصائللبرنامج التثقيفي اللالتي تطرقت محدودية الدراسات الفلسطينية
ي أخذت حيزا ال بأس به الت بالدراسات العربية مقارنة   المرأة االسالمية حماس في تنمية وعي

 المرأة وقضاياها.ب فيما يتعلق

  ندرة الدراسات التي تناولت دور البرامج التثقيفية الفصائلية في تنمية الوعي للمرأة
ية أو فصائلي، أو الصحف الفصائلال اإلعالمعلى دور  ا  الفلسطينية. فكان التركيز منصب

ودورها  ،يفصائلف اليالتثق وأدواتالبرامج  االنتماء التنظيمي فال يوجد دراسة واحدة تناولت
 في تنمية الوعي السياسي للنساء المؤطرات. 
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 الشباب،  من قطاع وعينات دراسة مختلفة، في بيئات مختلفةالسابقة قد أجريت الدراسات  أن
 . جامعاتال أو طالب

 مسألة ب قما يتعلفيوبخاصة تسليط الضوء على المرأة بشكل مستقل  السابقة أغفلت الدراسات
 . السياسي تنمية وعيها

 أما ما يميز هذه الدراسة، فيتمثل فيما يلي:

 لين لم يسبق تناولهما من قبل، هما حركة حماس والجبهة الديمقراطية.يأنها تناولت فص 

 .أنها قامت على نظرية المقارنة والمقابلة بين جهود الفصيلين المذكورين 

 سابقة أن ركزت عليها.أنها تناولت فترة لم يسبق للدراسات ال 

 وفي ظل سياسات تعبوية فصائلية  ،أنها جاءت في ظل انقسام النظام السياسي الفلسطيني
 تقوم على الفئوية وتقدم الذاتي الفصائلي على الفلسطيني العام.

 أنها اعتمدت على الوثائق الخاصة بالتثقيف على نحو مباشر. 

 بالمرأة المؤطرة على نحو متواصل أنها ركزت على ميادين العمل التثقيفي واحتكت 
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 :مقدمة
متأصتتلة فتتي التتتاريخ  ظتتاهرة التجمعتتاتتعتتد ظتتاهرة العمتتل السياستتي وتكتتوين التنظيمتتات و 
 ،الستتمرار حالتة االحتتالل حتتى اليتوم ؛الفلسطيني. وقد نجم عن عدم قيام دولتة فلستطين المستتقلة

والتتتي نشتتأت كفصتتائل وقتتوى  ،السياستتية والفصتتائل حالتتة متتن الخصوصتتية علتتى تكتتوين الحركتتات
وبتترغم االحتتتالل استتتطاع  .الشتترعية الثوريتتة والشتتعبية متتنواكتستتبت وجودهتتا واستتتمرارها  ،مقاومتتة

عبتتر عتتن و  ،التعدديتتة السياستتية أمبتتد رستتخ ،لحريتتة التجمتتع والتنظتتيم الفلستتطينيون بنتتاء نمتتوذج حتتي
دئ ستتتتلوكيات للفصتتتتائل )وثيقتتتتة مبتتتتا التنتتتتوع االجتمتتتتاعي والثقتتتتافي والسياستتتتي للشتتتتعب الفلستتتتطيني

 (. 1 ،2013الفلسطينية، 

وفي الوقت الذي حرصت هذه التنظيمات على وحدة هدفها وتوحيد غايتها في تحرير 
للحفاع على بنائه على  ؛الحرص على واقعها التنظيمي الداخلي والحركي شديدةفلسطين كانت 

نشأت ألجله، فكانت الذي  األساسيتصب في صالح الهدف  وآلياتووفق برنامج  ة،قوي أسس
عملية التعبئة والتنشئة من ضرورات االنخراط في هذه التنظيمات ووفق خطين متوازيين يلتقيان 

 (. 12، 2009 )بني عودة،المسلح والكفاح السياسي مع غيرها من التنظيمات في ميادين العمل 

على  الضوء تسليط من خاللالفصائل الفلسطينية  نشأةالفصل هذا  يتناولومن هنا 
 إسالمي ينوالثا( لتحرير فلسطين )الجبهة الديمقراطية يتمثل فييساري  األول :فصيلين بارزين

بين  واالختالف تشابه)حركة المقاومة اإلسالمية حماس(، والكشف عن أوجه ال يتمثل في
 امواقفهمو التنظيمية، والقوى العسكرية والمادية، ا ما، وهياكلهمنشأتهالفصيلين، من حيث ظروف 

، مباحثثالثة من خالل  ية والدوليةقليماإل وعالقاتهما ،القضايا الفلسطينية جملةالسياسية تجاه 
 مبين أعاله. وهتم إيرادها كما 
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 المبحث االول:
 

 شأة الفصائل السياسية الفلسطينيةن
أنه لم يعد للفلسطينيين أي كيان سياسي قانوني  م1948كان من أهم نتائج حرب عام 

ث أصبح الفلسطينيون يتواجدون في تجمعات متباعدة، واعتبر من تبقى منهم داخل مستقل، حي
إسرائيليين" أي مواطنين في الدولة اليهودية الجديدة، ومن بقوا واستقروا بالضفة  ا  إسرائيل "عرب

أعطيت  الذيالوحيد  ءية. أما قطاع غزة فقد ظل الجز األردنالغربية فأصبحوا يحملون الجنسية 
 (.13، 1987، )أبو عمرو لحكومة المصريةإدارته ل

ثر أم، 1956وكان لحرب السويس أو ما أطلق عليها العدوان الثالثي على مصر عام 
على الفلسطينيين، فقد شهدت تلك الحرب مواجهة مباشرة بين الفلسطينيين في قطاع غزة وقوات 

 إعادة أهميةإلدراك فعه ودحدوث صدمة للوعي الفلسطيني، إلى  ، مما أدىاإلسرائيلياالحتالل 
، لذا كانت تلك التجربة في المقاومة بنية الكيان الفلسطيني في صورة مقاومة وطنية تنظيم

بعيدة على الفلسطينيين  آثار   كان له مماسي، االنتماء السيا عن النظر بغض ،بصفوف موحدة
 (.11، 2009)أبو نحل، 

سادها غياب للشخصية  م1956وم 1948عامي بين يذكر أن الفترة ، ومن جهة أخرى 
 نيتوجه الفلسطينيإلى  أدى األمر الذىأو تنظيمات فلسطينية  أحزابالوطنية مما حال دون قيام 

وحركة ، ياألردنالسياسية التي كانت موجودة في أماكن وجودهم كالحزب الشيوعي  حزاباألإلى 
 (.61، 2012 ،ي ار العط) ، في المصر وأحزاب البعث في سوريا والعراق.بالقوميين العر 

القائمة  والتيارات اإلسالمية والعربية والشيوعية، حزاباألإلى  واتجهت أنظار المتطلعين للتحرير،
تحرير إلى  منهم بأنه الطريق الذي يؤدي ا  الوطن العربي، ظنفي آنذاك في أماكن شتاتهم 

وحركات  أحزابم، ظهرت 1958م حتى 1948 من فترةففي ال(. 6، 2001 فلسطين )عدوان،
اإلخوان المسلمين في مصر عام حركة منها الحزب الشيوعي الفلسطيني، ، سياسية فلسطينية

 م،1949حركة القومين العرب و في سوريا،  م1943 حزب البعث العربي االشتراكيو ، م1948
 (.14-10، 2005)عدوان،  م1952التحرير في عام وحزب 

لتمايز الفكر السياسي الفلسطيني عن بداية  من القرن المنصرم شهدت فترة الخمسينات
أوائل المنظمات الفلسطينية الخاصة التي قدر لها  وقد ظهرت الفكر العربي العام، من ناحية،
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أعداد الفصائل الفلسطينية التي (. وبلغت 42 ،2000في هذه الفترة بالذات )حوراني،  االستمرار
، وكلها .فصيل   30من أكثر  ،تقديراتوفق بعض ال ،تشكلت في تلك الفترة حتى أوائل الستينات

 (.3، 2009)عبد الرحمن،  عن رغبه الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته ا  جاءت تعبير 

 :قسمينإلى  تقسم عامة  من ناحية "بشارات بأن "الفصائل الفلسطينية مصطفىويؤكد 
وهي التحرير،  تضم األولى الفصائل المنضوية في منظمة .إسالمية والثانيةوطنية،  األولى

" وتأسست في بداية الستينات، وهي من كبرى فصائل المنظمة، "الجبهة الشعبية "حركة فتح
"الجبهة ثم م، وتأتي بعد حركة "فتح" من حيث المنزلة، 1967تأسست عام التي لتحرير فلسطين" 

ثم م، 1969انشقت عن الجبهة الشعبية وكان تأسيسها عام التي الديمقراطية لتحرير فلسطين" 
م، وهو امتداد للحزب الشيوعي الفلسطيني 1982تأسس عام الذي "حزب الشعب الفلسطيني" 

، م1990 سنة انشق عن الجبهة الديمقراطيةالذي ، ا  االتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدثم ، ا  سابق
 حمل اسم "تيار التجديد والديمقراطية )بشارات،يو  ،من خالل جناح كان يقوده ياسر عبد ربه

2008 ،98.) 
ن الرغبة الفلسطينية في إبراز الشخصية الوطنية الفلسطينية إفومهما يكن من أمر، 

حركة عارمة، مع رغبة عربية متزايدة في إبراز الشخصية إلى  تحولت في أوائل الستينات
نشاء كيان يتولى التحدث باسم الفلسطينيين ويضبط حركتهم ويمكن الدول من  ،الفلسطينية وا 
 منظمة التحرير الفلسطينية )م. ت. ف( م1964وتحديد إيقاعاتها، نشأت في العام  مراقبتها

 (.46، 2000)حوراني، 
وحملت منظمة التحرير الفلسطيني على عاتقها خالل مسيرتها عبء النضال الوطني 
الفلسطيني في مختلف المنابر العربية والدولية، رغم ما اعترض تلك المسيرة من عقبات داخلية 

بسالح الوحدة الوطنية. الذي كان طوق نجاه، مع كل أزمة، تواجهها  المنظمة كانت، جيةوخار 
 (. 27، 2005 )الجندي، بعد ما انفردت بوحدانية التمثيل الفلسطيني خاصة  

ينضتوي تحتت لوائته كتل الفلستطينيين  عريضتا   يا  جبهو  ا  وهكذا طرحت المنظمة نفسها إطار 
الرابعتة  وكمتا جتاء فتي المتادةلعمليتة التحريتر.  ا  ي والفكتري عائقتمن دون أن تجد في التعدد العقائد

منظمة التحرير  أعضاء طبيعيون في ا  ن جميعيلسطينيفي النظام األساسي لمنظمة التحرير "أن الف
، أينمتتا الفلستطيني والشتعب .طتاقتهم وكفتاءاتهم رطتتنهم قتديتؤدون واجتبهم فتي تحريتر و  ،الفلستطينية

)انظتتر  (1، 1968هتتذه المنظمتتة" )النظتتام األساستتي لمنظمتتة التحريتتر، هتتو القاعتتدة الكبتترى ل حتتل،
 (.1 ملحق رقم
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 المبحث الثاني
 : الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

 (نشأة، المواقف السياسية والفكرية)ال
 الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: نشأة

بانفصال مجموعة  ،م1969فبراير 22 تشكلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في
 .404) ،1990 الكوادر واألعضاء عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين )الموسوعة الفلسطينية،

كانت وتمثل الجبهة انشقاق العناصر األكثر يسارية في معسكر اليسار الفلسطيني الذي 
يمينيون تهم مؤسسو هذه الجبهة رفاقهم في الجبهة الشعبية بأنهم اتمثله الجبهة الشعبية، وقد 

فإنه ورفاقه نجحوا في فرض برنامج يساري واضح في مؤتمر الجبهة  "نايف حواتمة"وحسب 
 ، وأهم ما جاء فيه: 1968الشعبية المنعقد في أغسطس 

  .أيديولوجية الطبقة العاملةإلى  انحياز تام : أوالً 

عية المناهضة النضال لخلق جبهة وطنية عريضة تشمل جميع القوى السياسية واالجتما :اً ثاني
  .لإلمبريالية والصهيونية

وبالتالي سيطر هؤالء على المكتب  ،وضع المعركة مع إسرائيل في صياغتها الصحيحة :اً ثالث
 (.71، 1986)كريشان،  السياسي الجديد للحركة

 لكنو ، واحدإلى  اثنينجديدة سيطر عليها اليساريون بنسبة  تنفيذية   ة  تمر لجنوانتخب المؤ 
وقبول قيادة جديدة غالبيتهتا الستاحقة متن  ، على التخلي عن النتيجةأجبروهم حبش(  جورج)رفاق 

 .يون ممثلتتتتتتين فتتتتتتي النهايتتتتتتة بشتتتتتتخص واحتتتتتتدوبقتتتتتتي اليستتتتتتار  .القتتتتتتوة دامستتتتتتتخبااليمينتتتتتتي" " الجنتتتتتتاح
 (. 403 ،2003 )صالح،

احتدم الخالف بين الطرفين لعدة أشهر مما أدى في النهاية النشقاق العناصر األكثر و 
الجبهة الديمقراطية الشعبية بتحرير فلسطين  عن قيام أعلنحيث  "،نايف حواتمة"بقيادة  ة  يساري

م. وبذلك تبنت الجبهة الديمقراطية نفس البرنامج السياسي والعقيدة األيديولوجية 1969 في فبراير
ية في تبني الماركس ا  تشددأكثر  إال أنها كانت م1968 التي تبنتها الجبهة الشعبية في أغسطس

 (.402 ،2003 اللينينية )صالح،
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التكوين إلى  بشكل دؤوب عملت حيث ،في فرض تميزها الجبهة الديمقراطية بدأت
 أصبحتحيث (. 72، 1986 والدعاية وسط الجماهير )كريشان، التنظيمية، السريع إلطاراتها

والمجلس  في عضوية اللجنة التنفيذية تشارك حيث ،من فصائل منظمة التحرير ا  أساسي فصيال  
(. 78-77، 2012، )البرغوثيلحركة فتح  ا  عنيد ا  الجبهة حليف وُتعد. هذا المركزي والوطني 

)الموسوعة ضمن الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة  ا  بارز  ا  وعلى ذلك احتلت الجبهة موقع
 .404) ،1990، الفلسطينية

ا االستتتتم حتتتتتى عتتتتام الجبهتتتتة الديمقراطيتتتتة الشتتتتعبية فتتتتي المحافظتتتتة علتتتتى هتتتتذ وقتتتتد نجحتتتتت
)الجبهتتة  م، حيتتث تمتتت الموافقتتة علتتى النظتتام التتداخلي، والبرنتتامج السياستتي، وأصتتبح استتمها1975

عتتن التحتتوالت الطبقيتتة واأليدولوجيتتة التتتي انتهتتت لهتتا  ا  الديمقراطيتتة لتحريتتر فلستتطين(، وذلتتك تعبيتتر 
 . 356) ،1997 )الحمد،

 :الديمقراطية الجبهة تنظيم
بين النظرية والممارستة، وبتين البرنتامج السياستي والتنفيتذ العملتي  التنظيم حلقة وصل ُيعد

كتي  ه،لداخلي، وتعزيتز الديمقراطيتة داخلتعلى تنظيمها ا لهذا النضال، لذلك كانت الجبهة حريصة  
يتتتة تنظيمواألصتتتعدة كمبتتتدأ لصتتتياغة العالقتتتات ال ،تقتتتوم بمهامهتتتا الثوريتتتة، فتتتي مختلتتتف المجتتتاالت

 شتتتتتتتتكيلها عبتتتتتتتتر االنتخابتتتتتتتتات وااللتتتتتتتتتزامستتتتتتتتة الهيئتتتتتتتتات القياديتتتتتتتتة، وتالداخليتتتتتتتتة، وكتتتتتتتتأداة لرستتتتتتتتم سيا
 مؤسستتتتات التنظتتتتيمكافتتتتة التتتتتزام يئتتتتات العليتتتتا، و بتتتترأي األغلبيتتتتة، والتتتتتزام الهيئتتتتات التتتتدنيا بقتتتترارات اله

 متتتتع ضتتتتمان حتتتتق األقليتتتتة فتتتتي التعبيتتتتر عتتتتن رأيهتتتتا ،بقتتتترارات اللجنتتتتة المركزيتتتتة، والمتتتتؤتمر التتتتوطني
 (.34-33 ،2007، )إسماعيل

، وهي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نفسها بأنها "حزب يساري ديمقراطيوعرفت 
كادحين، والفئات الوسطى وسائر ال ،اتحاد اختياري لمناضالت ومناضلين من العمال والفالحين

مستقبله االشتراكي، تحقيق ر الوطني الناجز لشعب فلسطين و يالتحر  بهدفومن المرأة والشباب، 
 تغييرهأجل  اكية العلمية كمنهج لتحليل الواقع االجتماعي، ودليل للعمل منباالشتر  مسترشدة  

التنظيمية للجبهة الديمقراطية،  األطرمتانة  تعتبر(. و 53 ،2013، )وثائق المؤتمر الوطني العام
التنظيمات  معلكفاح المسلح، في ااشتراكهم و الخبرة العسكرية الواسعة،  هاأعضاؤ وامتالك 
منذ  ومشاركتها،ما تميزت به الجبهة الديمقراطية من مواقف سياسية تقدمية ع ، فضال  األخرى 

                                                           

 نظمة التحرير وهي إحدى فصائله، ولكنها اختارت تسمية الجبهة الديمقراطية فصيل فلسطيني ينتمي إلى م
حزب على نشراتها وفي أدبياتها. ولذا سنعتمد هذا المصطلح مع التأكيد على أن داللته الواقعية تعني الجبهة 

 .كفصيل من فصائل المقاومة الفلسطينية المنتمية لمنظمة التحرير
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 فلها احتالل مكانة بارزة في صفو  تأتاحمن أهم العوامل التي تأسيسها، في الحوار الفكري؛ 
 (.4-3، 2009)فروانة،  الحركة الوطنية الفلسطينية

 دات قطاعية ضمن منظمتاتوح ا، قوامهةدائري ةيأفقفي أشكال  ،تنظيميال ؤهابناينتظم و 
ألغتراض  ،التتي تقتيم فيهتا جاليتات فلستطينية محلية، وفي أقطار اللجوء العربيتة، والبلتدان األجنبيتة

العمتتتل والدراستتتة، والمنظمتتتات الديمقراطيتتتة التابعتتتة للجبهتتتة تتكتتتون متتتن قطاعتتتات جماهيريتتتة مهنيتتتة 
 )عبتد الكتريم، اجتماعيتة متنوعتة المعلمتين، المهنيتين، وقتوى ، المترأة العمتال، الشتباب، :متعددة مثل

( متن النظتام التداخلي 15( وحتتى )10تناول الباب الرابع في مواده متن )وقد  (.41-43، 2001
الهيكليتتتتة التنظيميتتتتة واألحكتتتتام التتتتتي تقتتتتوم عليهتتتتا الجبهتتتتة  م2007للجبهتتتتة الديمقراطيتتتتة فتتتتي العتتتتام 

 ليها على النحو التالي:ويمكن اإلشارة إ (.2017التقرير السنوي لالتحاد، ) الديمقراطية

 :الهيكلية التنظيمية في الجبهة الديمقراطية
 ،ستنوات 5-4 : ويمثتل أعلتى ستلطة سياستية وتشتريعية، ينعقتد مترة كتلالمؤتمر الـوطني العـام -1

ويتكتتتتون المتتتتؤتمر التتتتوطني العتتتتام متتتتن منتتتتدوبين منتخبتتتتين عتتتتن متتتتؤتمرات الجبهتتتتة فتتتتي األقتتتتاليم 
 (.2001،30الكريم، وسليمان، عبد) والفروع، ومجاالت العمل العسكري 

يتمتع المجلس الحزبي الوطني بصالحيات المؤتمر  :(المؤتمر العام) المجلس الوطني العام -2
الوطني العام، ويتشكل بواسطة االنتخابات من مؤتمرات األقاليم أو من الهيئات القيادية 

ى قرار تتخذه اللجنة عل المنبثقة عن هذه المؤتمرات، وينعقد المجلس بجدول إعمال محدد بناء  
 (.23-22 ،2018 ،المركزية )وثائق المؤتمر الوطني العام السابع

بين انعقاد  الواقعة: هي الهيئة القيادية السياسية والتنظيمية األولى في الفترة اللجنة المركزية -3
شهور،  ةكتب السياسي، دورة عادية كل أربعالمؤتمرين، وتعقد اللجنة المركزية، بدعوة من الم

ومهام الحزب في إطار السياسة  ،وتتولى اللجنة المركزية تحديد االتجاهات السياسية لنشاط
 المقرة في المؤتمر، والمصادقة على موازنة الجبهة وتدقيق ماليتها.  العامة

راتهتا. ويترأسته قرايق بتط أجلمن : هو الهيئة التنفيذية العليا للجنة المركزية المكتب السياسي -4
نائبتته وعتتدد متتن األعضتتاء األمتتين العتتام و  متتن المكتتتب ويتكتتون  ،المركزيتتة ةلجنتتلاألمتتين العتتام 

ويحتتتق ألحتتتد أعضتتتائه دعوتتتته  ،ا  يتتتتنتختتتبهم اللجنتتتة المركزيتتتة، ويجتمتتتع المكتتتتب السياستتتي دور 
ة منتظمتة لتدورات اللجنتة عتن إعمالته بصتور  ا  ويقتدم المكتتب السياستي تقريتر  .الجتماع استثنائي

 (.25-24، 2018، لوطني السابعوقائع المؤتمر ا) المركزية
 تتولى مهمة اإلشراف على التطبيق السليم للنظام الداخلي.وهي : لجان الرقابة الحزبية -5
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المجلتس تشتارك كافتة الفصتائل والقتوى الوطنيتة المعتترف بهتا فتي وهي التي  اللجنة التنفيذية: -6
 ا  تنتختتب نوابتت التتتيوهتتي ، لمنظمتتة التحريتتر اللجنتتة التنفيذيتتة ةفتتي عضتتويو  ،التتوطني الفلستتطيني

 .لرئيس اللجنة التنفيذية

هي و  ،يحكم العالقات الحزبية الداخلية للجبهة الذيالمركزية الديمقراطية هي المبدأ  وُتعد
على قاعدة الوحدة في  فيهاتقوم المركزية الديمقراطية و  .وجه العالقة بينها وبين الجماهيريالتي 

 (.12-6، 2008، مركزي )مكتب التثقيف ال الفكر واإلرادة والعمل

وتنظيم العمال والنساء  ،الجبهة الديمقراطية مبادرة في مجال العمل الجماهيري  وُتعد
والشباب والمهنيين في أطر جماهيرية في قطاع غزة وساهم نشاطها بين هذه الفئات في توليد 

 .(62-61 ،2014، لداودةخطاب مناصر لحقوقها )

حتى اختتام أعمال  م1969 انطالقتها في فبرايرمنذ عقدت الجبهة الديمقراطية وقد 
، تشكل قوامها عبر عملية انتخابية عامة  حزبيةمؤتمرها الوطني العام السادس، عشرة مؤتمرات 

مؤتمرات منظمات األقاليم التي كانت تنتخب إلى  وصوال  و ، ديمقراطية من القاعدة الحزبية ابتداء  
 أعضاء مقراطيةستثني من هذه اآللية الديوي.  العامة ةالحزبي المؤتمرات الوطنيةإلى  مندوبيها
عودا، باالنتخاب من القاعدة الحزبية ص معضويته نبثقتلم  نالذيم 1971الوطني األول  المؤتمر

 (.11، 7، 5، 2013 )برنامج التثقيف المركزي، بل أتت باالختيار والتعيين

 :لجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينالفكر العسكري ل
 :كر العسكري للجبهة الديمقراطيةالف -أ

الثورة  ى لقو أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثلة  المادة السادسة والعشرون  أكدت
 هاسترداد وطنأجل  الفلسطينية، مسؤولة عن حركة الشعب العربي الفلسطيني، في نضاله من

والسياسة  ةسكريالعليه، وممارسة حق تقرير مصيره في جميع الميادين، إوتحريره، والعودة 
 (.4، 1968)نصوص الميثاق الوطني الفلسطيني،  والمالية، وسائر ما تتطلبه قضية فلسطين

)حركتتتة  وأيتتدت الجبهتتة الديمقراطيتتتة لتحريتتر فلستتتطين انطالقتتة الكفتتاح المستتتلح الفلستتطيني
ن أ م علتى1969التوطني الفلستطيني عتام ( فتي الميثتاق 9ذ نصتت المتادة )إم، 1965عام فتح(، 
)الميثتتاق  ا  كتتاستتتراتيجية، ولتتيس تكتي ا  ذإفهتتو  ،لطريتتق الوحيتتد لتحريتتر فلستطيناح المستتلح، هتتو االكفت

 .(2، 1968 الوطني الفلسطيني،

لخط التنظيمات  ا  همشاب يا  عسكر  ا  وانتهجت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خط
مدت األسلوب الفدائي، حيث اعت ،ونمط قتالها ،الفدائية األخرى من حيث تشكيل القوات وتسليحها



24 

الداخل والخارج.  فيورأت الجبهة عند انطالقها، أن هناك موقعين رئيسيين للنشاط المسلح 
أهمية متساوية، إال أن مسار التطورات على الساحة الفلسطينية  وي ذوكانت تعتبر المجالين 

، 2003 سطينية،)الموسوعة الفل التركيز على العمل الحدودي وقتال قوات الخارجإلى  اضطرها،
404.) 

وأكدت الجبهة على ضرورة ارتباط الجانب العسكري بالتخطيط السياسي، ألن ذلك يعزز 
(، ويتتم ذلتك بتالربط بتين 40 ،2012)ستليمان، وآخترون،  المقاومة، ومسيرة التحرر متن االحتتالل
وأن غياب  ألخرى"والبرنامج السياسي باليد االبندقية بيد " البندقية واألهداف السياسية، تحت شعار

)عبتتتد الكتتتريم  بندقيتتتة منحرفتتتة عتتتن مستتتارها المخطتتتط لتتتهإلتتتى  البرنتتتامج الصتتتحيح للبندقيتتتة ستتتيحولها
 (. 166، 2011وآخرون، 

قدمت الجبهة الديمقراطية  م1982 نهاية العامإلى  م 1969وفي الفترة الممتدة من مطلع
ذرعها أإلى  انتموا ممن منهم، 1062 من الشهداء أمكن حصر ا  كبير  ا  عددلتحرير فلسطين 

العسكرية المختلفة من تجمعات مهنية ديمقراطية، وفي المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية، 
راية )وراية اليسار الفلسطيني المسلح، ، وساهم كل منهم بأداء دورة الكفاحي، تحت راية فلسطين

تمكنت هذا و (. 14-9، 2012 ،)مكتب التثقيف المركزي  (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
قضاء  ا  ترشيحفي قرية عملية الجبهة الديمقراطية من تنفيذ عدد من العمليات المشهورة مثل 

من الرهائن اإلسرائيليين المحتجزين  27 مقتلإلى  م، والتي أدت1974مايو  15في  مدينة عكا
لمخيمات الفلسطينية في في الدفاع عن ا آخرين، وكان للجبهة الديمقراطية دور   70 وجرح نحو

لكنها  ،ولبنان. وقام رجالها على فترات متباعدة ببعض العمليات داخل األراضي المحتلة األردن
 (.404، 2003)صالح،  آنذاك افتقرت للقوة النوعية

العديتتتد متتتن  متتتن تنفيتتتذ ،م1987 األولتتتى ختتتالل االنتفاضتتتة ،تمكنتتتت الجبهتتتة الديمقراطيتتتةو 
بالتوجيتتتتته السياستتتتتي، علتتتتتى أن تنتتتتتدفع العمليتتتتتات تجتتتتتاه المؤسستتتتتات  العمليتتتتتات الفدائيتتتتتة العستتتتتكرية

االحتالليتتتتتتتة بأذرعهتتتتتتتا المستتتتتتتلحة المتعتتتتتتتددة: الجتتتتتتتيش، المختتتتتتتابرات، األجهتتتتتتتزة اإلداريتتتتتتتة المستتتتتتتلحة، 
(. وأسستتتتتت الجبهتتتتتة الديمقراطيتتتتتة ختتتتتالل 202-203، 1998المستتتتتتوطنات المستتتتتلحة )حواتمتتتتتة، 

فدائيتتة ضتتد ال متتن العمليتتات ا  دعتتد نفتتذاألحمتتر"، ، أستتمته "التتنجم يا  عستتكر ا  حتتاالنتفاضتتة األولتتى جنا
(. ومتتتتتن رحتتتتتم القتتتتتوات المستتتتتلحة الثوريتتتتتة 23 ،2000 )األشتتتتتقر، اإلستتتتترائيلية األهتتتتتداف العستتتتتكرية

والميلشتتيات الشتتعبية وقتتوات اإلستتناد والتتنجم األحمتتر، ولتتدت "كتائتتب المقاومتتة الوطنيتتة الفلستتطينية" 
عمليتتة شتترق مدينتتة بتنفيتتذ م 2000فاضتة األقصتتى" انت" والتتي انطلقتتت متتع بدايتتة االنتفاضتتة الثانيتتة

(. وبتتتذلك 257، 2017)ستتتليمان،  م2006حتتتتى نهايتتتة استتتتمرت ، و م2001-1-30 خزاعتتتة فتتتي
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، للتتتدفاع عتتتن أنفستتتهم نللفلستتتطينيي حتتتق وهتتتو، شتتترعياعتبتتترت الجبهتتتة أن ستتتالح المقاومتتتة ستتتالح 
 (.الجبهة ، بيان صادر عن2004، زيدان) ومقاومة االحتالل

فتتي تتتوفير األجتتواء لتتوالدة االنتفاضتتة  ا  مهمتت ا  ر القتتوى الديمقراطيتتة واليستتارية دو قتتد مارستتت و 
واعتبرتها الجبهة الديمقراطية محطة تاريخية في مسار النضال الفلسطيني، وذلك  ،م2015الثالثة 

أوستتتلو،  يتتتةفتتتك االرتبتتتاط باتفاقإلتتتى  متتتن ختتتالل حمتتتالت التعبئتتتة السياستتتية التتتتي دعتتتت متتتن خاللهتتتا
و سياسة جديدة وبديلة، وعرضت ذلك أمام المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في واالنطالق نح

ما إلى  إضافةوبهذا شكلت نقله نوعية في تطوير الخطاب السياسي الفلسطيني،  ،م2015 مارس
والدة فتتتي  ا  مهمتتت ا  متتتن قتتترارات لعبتتتت هتتتي األختتترى دور  م2006صتتتدر عتتتن وثيقتتتة الوفتتتاق التتتوطني 

للقتتتوى الوطنيتتتة والديمقراطيتتتة واليستتتارية التتتتي  حا  فتتتي الوقتتتت نفستتته ستتتالانتفاضتتتة الشتتتباب، وشتتتكلت 
الجبهتة الديمقراطيتة فتي  سترى أل(. وكتان 65-64 ،2016 )ستليمان وزيتدان، نتفاضتةاالاحتضنت 
  17نظمته الحركتة األستيرة فتي الذي  في االنخراط بإضراب األسرى  زر اب ردو  االسرائيليةالسجون 
جهتاد، ال ديمقراطيتة، حمتاس،وطنية موحدة من "فتتح،  ئتالفيةاادة وشاركت فيه قي م2016سبتمبر 

)التقريتر السياستي  م2015 ثر انفجار انتفاضة الشتباب التتي انتدلعت فتي أكتتوبرإعلى  ،الشعبية"و 
 (.3، 2017 الصادر عن اللجنة المركزية،

 الفكر السياسي للجبهة الديمقراطية:
 :ينيالفلسط -موقف الجبهة من الصراع اإلسرائيلي -1

الصراع الدائم، فقد أولت قضيتي الالجئين  قضاياتباين اهتمام الجبهة الديمقراطية من 
اعتبرت بنفس الوقت أن قضية القدس هي أكثر القضايا حساسية، نظرا ، إال أنها ما  والدولة اهتما

 ألبعادها التاريخية والثقافية والقومية، واعتبرت الجبهة أن القدس الشرقية عاصمة الدولة
مر ثابت ال تفاوض وال مساومة عليه القدس أأكدت على أن الحق في الفلسطينية، وبالتالي 

 (.2013)التقرير السياسي للجبهة،

أكدت الجبهة الديمقراطية في برنامجها السياسي الصادر عن أعمال المؤتمر الوطني و 
 -عربيهي جوهر الصراع ال :القضية الفلسطينيةأن  م على:2013العام السادس عام 

اإلسرائيلي، وحل هذا الصراع بما يضمن الحقوق القومية لشعب فلسطين هو محور من محاور 
ن تضافر جهود إف، وعليه .التحرر والديمقراطية والتنمية الشاملةأجل  ل الشعوب العربية مننضا

هي  النهوض بهذا الدور،أجل  قوى اليسار الديمقراطي، في البلد الواحد، وفي المدى العربي، من
تتحد في إطارها  ،ضرورة ملحة لبناء النواة الصلبة لجبهة وطنية مناهضة لإلمبريالية والصهيونية
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)المؤتمر الوطني  وعالقات ديمقراطية متكافئة ،برنامج مشترك أساسجميع القوى الوطنية، على 
 (.27-24 ،2013 العام السادس،

بيانها التأسيسي أنها ستقاتل مع فقد جاء في  ،بإسرائيل الجبهة الديمقراطية لم تعترفو 
وحل  ،طويل األمد وعلى طريق حرب تحرير شعبية لتحرير بالدنا جميع الفصائل المقاومة قتاال  

معضالت التحرر الوطني في ظل دولة فلسطينية ديمقراطية شعبية يتمتع فيها الجميع بكافة 
 (.182، 2007 واتمة،حقوقهم الثقافية والدينية وبالمساواة االجتماعية الدستورية )ح

"شــعار  م1981-5-27فتتي مؤتمرهتتا التتوطني العتتام الثتتاني المنعقتتد فتتي ورفعتتت الجبهتتة 
العتتتتودة وتقريتتتتر المصتتتتير والدولتتتتة أجتتتتل  فتتتتي ستتتتبيل استتتتتمرار النضتتتتال متتتتن الديمقراطيــــة الشــــعبية"
القائمتتتة علتتتى  الستتتلميةالحلتتتول (. وأعربتتتت عتتتن رفضتتتها لكافتتتة "73، 1986المستتتتقلة". )كريشتتتان، 

الفلستتتتتطينية والعربيتتتتتة،  للمقترحتتتتتات تتتتتتراف بدولتتتتتة إستتتتترائيل"، وعتتتتتن رفضتتتتتها فتتتتتي الوقتتتتتت نفستتتتتهاالع
حتتتل ديمقراطتتتي أجتتل  علتتتى ضتترورة النضتتتال متتتن م وبعتتده، مشتتتددة  1967المطروحتتة قبتتتل حزيتتتران 

نشتتاء دولتتة  ةزالتتإوالمستتالة اإلستترائيلية، يقتتوم علتتى شتتعبي للمستتألة الفلستتطينية  الكيتتان الصتتهيوني، وا 
، )مكتتتتتب التثقيتتتتف المركتتتتزي يعتتتتيش فيهتتتتا العتتتترب واليهتتتتود دون تمييزاطيتتتتة شتتتتعبية فلستتتتطينية ديمقر 

2014 ،179.) 

وتبنت الجبهة الديمقراطية ما عرف باسم "المقاربة المرحلية للمسألة الوطنية" والتي 
في تناول القضية الوطنية، وبدأت مالمح البرنامج المرحلي في التشكيل  ا  يمفصل ا  عاحتلت موق
ي تم حينما تقدمت الجبهة بتقرير الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني، وال1971 منذ يوليو

"منطقة محررة تخدم كقاعدة ارتكاز ثورية في الضفة الغربية"، ثم   إقامةإلى  دعا بعبارات مبهمة
جنة المركزية لسياسة الجبهة منذ الدورة الرابعة لل ا  موجه ا  صدر هذا البرنامج الذي اعتمد خط

المرحلي برنامج لل تحت عنوان "عشر موضوعات حول الخط العام م1973انية في أغسطس الث
 (.84-83، 2007 )حواتمة، األردنالمحتلة و  في المناطق

جتتالء  وهريتتة فتتي أيتتة ترتيبتتات للتستتوية هتتيواعتبتترت الجبهتتة الديمقراطيتتة أن القضتتية الج
وهتتي حتتدود  م1967متتن حزيتتران  لتتة بحتتدود الرابتتعاالحتتتالل عتتن كامتتل األرض الفلستتطينية المحت

)البالغ الصادر عن  لألمم المتحدة  العامةواعترف بها قرار الجمعية  ،كما رسمها ،الدولة الفلسطينية
 .(7 دورة اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية،

واعتبرت الجبهة الديمقراطية أن قضية الالجئين تشتكل جتوهر القضتية الفلستطينية )مركتز 
: م بعنتتتتتوان1996ستتتتتبتمبر  21(. وعقتتتتتدت الجبهتتتتة الديمقراطيتتتتتة نتتتتتدوة فتتتتي 3ين، دراستتتتات الالجئتتتتت
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أكتتدت فيهتتا علتتى دعتتم حتتق العتتودة، وضتترورة عقتتد متتؤتمرات العتتودة علتتى  "وحتتق العتتودة ون الالجئتت"
 (.119-118، 2001، )فياض قاعدة سياسية واضحة ومحددة

ق اوسلو مكن واعتبرت أن اتفاخطورة االستيطان، إلى  ونبهت الجبهة الديمقراطية
 في اراضي الضفةالتمدد  بل نجح من، في عملية االستيطان من التوسع االحتالل االسرائيلي

الضفة الغربية  من أراضي %70 من مساحة غزة، وبنحو %40 تتإسرائيل ب حيث تحكمت
 (.40-39 ،2001 األرض )عبد الكريم،واستيالئها على 

 

 :ياسيةالتسوية الس مساعي موقف الجبهة من -2

ــاق أوســلو نتقتتدت الجبهتتة الديمقراطيتتةا فتتي فتتترة التستتعينات، ألنتته ستتلم بفصتتل مدينتتة  اتف
جعلتته قضتتية القتتدس إلتتى  إضتتافةم، 1967القتتدس عتتن ستتائر األراضتتي الفلستتطينية المحتلتتة عتتام 

ضمن مفاوضات الحل الدائم التي تخلو من أي التزام إسرائيلي باالمتناع عتن إجتراء تغيترات علتى 
، بتل كرستت واقتع (، ولتم تقتدم اتفاقيتات أوستلو حلتوال  44-43 ،2001 الكتريم، وضع المدينة )عبد

 ،وأطلقتتتتتتتتتتتت العنتتتتتتتتتتتان للتوستتتتتتتتتتتع االستتتتتتتتتتتتيطاني ،االحتتتتتتتتتتتتالل والهيمنتتتتتتتتتتتة االستتتتتتتتتتتتعمارية اإلستتتتتتتتتتترائيلية
 وفشتتتتتتتتتتتلت فتتتتتتتتتتتي شتتتتتتتتتتتق طريتتتتتتتتتتتق نحتتتتتتتتتتتو حتتتتتتتتتتتل يضتتتتتتتتتتتمن حقتتتتتتتتتتتوق شتتتتتتتتتتتعبنا باالستتتتتتتتتتتتقالل والعتتتتتتتتتتتودة

 (.32، 2013 )المؤتمر لوطني العام السادس،
 بالقوى السياسية الوطنية األخرى: عالقة الجبهة  -3

انعكتتتتس الفكتتتتر الماركستتتتي للجبهتتتتة الديمقراطيتتتتة علتتتتى تحديتتتتد عالقتهتتتتا بتتتتالقوى السياستتتتية  
أثرت تلك العالقات على تعاملهتا متع المؤسستات التتي ترعاهتا هتذه من ثم، والوطنية واإلسالمية، و 

 القوى.

ديمقراطيتتتتة تعيتتتتب علتتتتى جتتتتاء فتتتتي التقريتتتتر النظتتتتري والسياستتتتي والتنظيمتتتتي أن الجبهتتتتة الو 
هتتتتذه المهادنتتتتة تجعتتتتل الثتتتتورة تحتتتتت تتتتتأثير  ألن ،الفصتتتتائل الفلستتتتطينية مهادنتهتتتتا لألنظمتتتتة العربيتتتتة

ن ذلتتك أل ،كمتتا تتترفض الحركتتة كتتل تحتتالف متتع هتتذه األنظمتتة ،المستتيطرةاأليديولوجيتتة البرجوازيتتة 
ر المؤيتتتتد متتتتن مصتتتتلحة البرجوازيتتتتة الظهتتتتور بمظهتتتت نإ هم فتتتتي تفكيتتتتك الحركتتتتة االجتماعيتتتتة إذ"يستتتت

 (.74-73، 1986، سلحة كي تستبسله الشعوب" )كريشانللعمليات الم
 موقف الجبهة من منظمة التحرير الفلسطينية: -أ

تقاربت مواقف الجبهة من سياسة المنظمة، في الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني 
نظمة على البرنامج واتضح ذلك بتأييد وموافقة الم ،م، في القاهرة1969الذي عقدت في سبتمبر 
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-213)فيصل،  م1987للمشاركة في القيادة الموحدة لالنتفاضة عام  م، وصوال  1974المرحلي 
212.) 

 يجزئ رينتيجة تغ، موقف الجبهة إزاء منظمة التحرير كإطار للوحدة الوطنيةتحدد ثم 
 تمخضو  م1977تأسس عام  على طبيعة منظمة التحرير بعد المجلس الوطني الخامس الذي

زاحة تنظيمو فتح  حركة ن معظمها منو  عن صعود قيادة جديدة للمنظمة تك القيادة  الصاعقة، وا 
ثر التغيير على طبيعة عالقة إن لإلقطاع والرأسمالية الكبيرة. تتكون من ممثليالتي كانت السابقة 

 ل النسبيعالقات تقوم على االستقالإلى  من االرتباط الكلي بالكيان ،المنظمة باألنظمة العربية
ن هذه المنظمة ال تصلح كإطار لوحدة وطنية فعاله إال أورغم ذلك أكدت الجبهة ب .المحدود

تطهير المجلس الوطني من العناصر الرجعية والمرتزقة الذين يمثلون منها:  ،بإجراء تعديالت
على أسس  واللجنة التنفيذية بتمثيل المنظمات ،الرأسمالية الكبيرة، وا عادة تشكيل المجلس الوطني

 (.153-152، 1971متكافئة )خورشيد، 

 ، أن الجبهةعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم": وقد أكد
من منظمة التحرير باعتبارها الجبهة الوطنية المتحدة، الذي يمِكن اليسار من  ا  ثابت ا  "اتخذت موقف

ن الجبهة اعتبرت صمام األمان للمنظمة، أان، و لمكافحة االحتالل واالستيط ،زا  متمي فا  اتخاذ موق
، 2011، )عبد الكريم، وآخرون  "طر بديلةألخلق تسع  أون الجبهة لم تغادر منظمة التحرير، ولم

(. ورسمت الجبهة الديمقراطية سياسة وطنية تحالفيه تقوم على ضرورة بناء الجبهة 157-159
لسطينية هي الوعاء لهذه الجبهة. كما وشاركت واعتبرت أن منظمة التحرير الف ،الوطنية الموحدة

 وفي عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،في مكتب التنسيق العسكري الفلسطيني
 (. 92، 2005 )الزبري،

صريحة وواضحة  ةدانإ: في ،سا  تمثلت أسا وكان للجبهة الديمقراطية مواقف متميزة  
عمل مع الجبهة الشعبية إلعادة الوحدة "ل م، ت، ف" وتجاوز وال، لحركة االنشقاق داخل "فتح"

القيادة " عن إنهاء العمل بصيغة م1984 أشكال االنشقاق، وا عالن الديمقراطية في نوفمبر
 (.75، 1986 )كريشان، م1983 عام المشتركة" مع الجبهة الشعبية والتي بدأت في

الفلستطيني فقتدت دورهتا الحقيقتي )نائلتة خليتل( أن فصتائل اليستار  الصحفية ترى مع ذلك 
 هوبتات وجتتود ،درجتة االنكمتاشإلتتى  بعتد نبتذ منظمتة التحريتر للكفتتاح المستلح، ووصتل هتذا التراجتع

 .(6، 2015، )خليل عكس نفسه على الشارع الفلسطيني ا  في الساحة السياسية الفلسطينية محدود

 تف:موقف الجبهة الديمقراطية من حركة التحرير الوطني الفلسطيني ف -ب
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ربما نظرت الجبهة و  ة.والمتوتر  ةفتح بين الجيدت عالقة الجبهة مع حركة تراوح
حركة فتح من زاوية أن هذه الحركة الوطنية وقوتها على الساحة الفلسطينية إلى  الديمقراطية

بعد مرحلة  تؤمن الخطوات األولى للجبهة في ظل تلك الظروف التي عانت منها الجبهة، خاصة  
 (.141، 2007 ،)إسماعيل الجبهة الشعبيةاالنشقاق عن 

 ": موقف لجبهة الديمقراطية من "حماس -ت

موقفهتتا متتتن حركتتتة المقاومتتتة القتتترن المنصتتترم  مطلتتع تستتتعينياتبينتتت الجبهتتتة الديمقراطيتتتة 
القواسم المشتركة بين و بناء عالقات معها على قاعدة االئتالف إلى  اإلسالمية "حماس" إنها سعت

 لعتتب بينهمتتا الختتالف الفكتتري والسياستتي إال أنء العالقتتة التحالفيتتة بينهمتتا، الفصتتائل، فاهتمتتت ببنتتا
(. وبقيتتتت حمتتتاس حتتتتى 236 ،2012 )حواتمتتتة، عتتتدم استتتتمرار العالقتتتة التحالفيتتتة معهتتتا فتتتي ا  دور 

 االنتخابات التشريعية الثانية تؤدي دور المعارضة الفاعلة بامتياز، والقادرة على خلط أوراق اللعبة
فتي قطتاع  الستلطة ضتدحركة حمتاس  العسكري الذي قادته الصراع ومع .فلسطينيعلى الصعيد ال

الحركة الوطنية، وفي مقدمتها اليسار عاجزة عن تلم س دورها في مكافحة االنقسام  أصبحتغزة، 
، وتعاملت معها علتى أنهتا  العامةوالحريات  حركة حماس المعادية للديمقراطية السياسي، وسياسة

-56، 2011، عتوض هللا) اليستار الفلستطينيالتتي يتبناهتا  الوطنية ادية للقيمومع إقصائيةحركة 
57.) 

 : موقف الجبهة من الجهاد اإلسالمي -ث

ومع ذلك التقت الجبهة مع حركة  موقف الجبهة الديمقراطية من حركة الجهاد اإلسالمي محدود.
 ،هامنو ائق متعددة واستعادة الوحدة الوطنية، ضمن وث ،نهاء االنقسامإل الجهاد، في السعي

نهاء االنقسام ،أن الخروج من األزمة الداخلية مؤكدة   (الوثيقة السابعة والثامنة والعاشرة) وا عادة  ،وا 
 )حواتمة، القائم على الديمقراطية خالل الحوار الوطني الشامل منإال بناء الوحدة ال يكون 

أنها اعتمدت في فكرها  الجبهة قيادييبينت كتابات وفي هذا اإلطار  (.131-133، 2009
السياسي على مجموعة من المحاور بهدف تحقيق الوحدة الوطنية، وتوثيق العالقة بين الخط 

ودعت منذ نشأتها عام  قاعدة تؤمن تعبئة القوى الوطنية. على السياسي والحلول التنظيمية
قوى قيام جبهة وطنية عريضة متكاملة العالقات بين فصائل المقاومة والإلى  م1969

 (.45، 2014الوطنية)دلول،

 :التي تتمتع الجبهة الديمقراطية اإلمكانات المادية والبشرية
 مصادر التمويل: -أ
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النظام الداخلي للجبهة الديمقراطية المقر فتي المتؤتمر التوطني العتام الستادس البتاب أشار 
وتبرعتتتات  ،ف متتتن اشتتتتراكات األعضتتتاء وجبتتتايتهمإن ماليتتتة الجبهتتتة الديمقراطيتتتة تتتتتألإلتتتى الستتتابع 

 )المتتؤتمر التتوطني الستتادس، األصتتدقاء واألنصتتار، وريتتع المشتتاريع التتتي تتتديرها المنظمتتات الحزبيتتة
2013، 80.) 

برامج إلى  على صعيد بلورة أدوات فعالة لترجمة رؤيتها ا  حققت الجبهة الديمقراطية نجاح
نظمة التحرير التي على مخصصات السلطة وم ا  ومشاريع خالل فتره الثمانينيات العتمادها مالي

تتحكم بها "فتح" بشكل رئيس ونجحت في بنائها منظمات عمالية، ونسائية، وشبابية فاعلة وبناء 
في  سبب لها خلال   مما ؛شبكة خدمات اجتماعية كبيرة، إال أن أزمتها المالية تعمقت بعد أوسلو

شخص أزمتها في ضعف التي تو  ،غير الحكومية المنشقة عنهاالقاتها مع المنظمات الحكومية و ع
 (. 2009،178 مواردها المالية )عوكل،

  اإلمكانات اإلعالمية: -ب

 فيما يتعلق باإلعالم الجديد خاصةٍ بو ، ا  إعالمي ا  دتمتلك الجبهة الديمقراطية رصي
مواقع إلى  إضافةر"، تبمواقع التواصل االجتماعي "الفيس بوك" "التوي أكان السوشيال ميديا" سواء  "

ممثال  ببرنامجي "الوتساب" و"التيلجرام" تحت اسم "االتجاه الديمقراطي". ويحتوي ائي االعالم الفض
قاعدة بيانات بإيميالت إلى  إضافة ،اإلعالمعلى كادر من المسئولين والمتخصصين بمجال 

 (.2017 الرفقاء والرفيقات وصفحاتهم على وسائل االتصال والتواصل )أبو حميد،

كما أوضح  ،قراطية لتحرير فلسطينلدى الجبهة الديمتلك الوسائل  مؤسسات  ومن
مؤسسات إلى  إضافة ،واإللكترونيوسام زغبر" في مركز الحرية، وسائل اإلعالم المسموع "

 منها:و  ،اإلعالم الجديد

إلكتروني  موقعالمركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات "ملف" موقع إخباري توثيقي، و  -1
يين ويصدر نشره شهرية والعديد من الوثاق عن يختص بقضايا الالجئين الفلسطين

 .الالجئين
 .موقع الجالية الفلسطينية  -2
 تصدر عن مركز الحرية لإلعالم )جودة،إلكترونية  حيفة االتجاه الديمقراطي، صحيفةص  -3

2017.) 
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أن لكل من الجبهة الديمقراطية وحركة المقاومة اإلسالمية حماس قوة إعالمية ويالحظ 
والتي تتشابك في العديد من القضايا الوطنية  ،يل سياسته اإلعالمية الخاصة بهن كان لكل فصا  و 

، ناجم التباين الكبير في الموارد ا  بين الفصيلين إعالمي ا  واضح ا  والمجتمعية، ولكن هناك تباين
المالية بين الحركتين من ناحية، وناحية ثانية أن حركة حماس تمثل "الحكومة الحالية" وتتلقى 

 بالجبهة الديمقراطية. ة  مقارن ا  كبير  تمويال  

 

بصورة  ،في تطوير الجانب اإلعالمي لديها بكافة أشكاله حركة حماس نجحتلكن و 
 ا  تفوقت بها عن الجبهة الديمقراطية التي ال تملك إي فضائيات، ولكنها تملك مكتبا  إعالمي

لضفة الفلسطينية، لبنان قطاع غزة، ا) :وهي ،في كل من أقاليمها األربع المركزية ا  متخصص
 . (وسوريا

 :ية والدولية للجبهة الديمقراطيةقليمالعالقات اإل
 مقدمة

تطور موقف الجبهة الديمقراطية من الجهات الداعمة للقضية الفلسطينية، على المستوى 
الجبهة والذي انعكس على طبيعة العالقات بين الجبهة والدول العربية، وعدت ، يقليماإل

أن الثورة الفلسطينية عبارة عن جزء من إلى  إضافةالعربية،  مة فلسطين جزءا  من األ الديمقراطية
ووضعت الجبهة  (.49، 2018 )وثائق المؤتمر الوطني العام السابع، الحركة الثورية العربية

العربية، وخصت فيها  -م كاطار للعالقات الفلسطينية1970الديمقراطية استراتيجية في العام 
 ،2014)دلول، والمغرب وغيرها من الدول ومصر ولبنان وسوريا األردنالدول مثل  العديد من

اليسار العالمي خاصة االتحاد السوفيتي،  تجاهعلى المستوى العالمي  كما تطور موقفها (.207
 وقوى اليسار بشكل عام.

اليسار بقبول في أوساط النظام العربي الرسمي الذي تهيمن  أحزابال تحظى  ومع ذلك
عليه دول الخليج العربي المحافظة، بعدما تغيرت أو اختفت األنظمة العربية التي كانت تتعاطى 

تيار  ولكن يعتبر)العراق، ليبيا، الجزائر، سوريا، اليمن الديمقراطي(.  :مع اليسار بشكل أو بآخر
زب هللا )ح :على الصيغة الدينية التي تغلب عليه مثل ا  "الممانعة"، هو األقرب لليسار سياسي

يران( كانت الجبهة تعتبر األنظمة العربية وفي المقابل (. 62 -63 ،2014 وهيرمان، )هالل، وا 
أحداث  ساهم فيالذي  ،ياألردنوهذا ما يفسر موقفها المتشدد من النظام  ،مع االستعمار متحالفة  
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بعض الشيء من  بةسوريا ولبنان، وقد كانت قريإلى  الخروجكما ساهم في  ،األسود الداميةأيلول 
 (.33 ،2000 )أبو زايدة، معه النظام السوري غير أن هناك مسافة  

العالقات  إلى ضعف دتأسباب التي األ بينمن انهيار التوازن العربي_ العربي  كانتو 
وهو ما ترتب م، 1973بين فلسطين والدول العربية من وجهة نظر الجبهة الديمقراطية منذ عام 

م، وحرب الخليج 1978 ن(غبي -)سادات ربي بعد اتفاقية كامب ديفيدانهيار الضمان الععليه 
)عبد 1991الكويت( -)العراق الثانيةحرب العراق م، ثم 1980ايران( -)العراقاألولى 

 (. 195-193، 2002م:ريكال

نفس سياسة الحركة الوطنية  انتهاجإلى  على الصعيد الدولي الجبهة الديمقراطية سعتو 
ف( بصون وتوسيع نطاق االعتراف العالمي بحق الشعب الفلسطيني في  الفلسطينية و)م.ت.

والنهوض بفعالية المجتمع ، حةفكامالعودة وتقرير المصير، الستنهاض الدعم المادي والسياسي ل
طينية والصراع العربي حل شامل ومتوازن للقضية الفلسإلى  الدولي ومؤسساته في التوصل

وتعزيز اواصر االخوة ، مي بين الطبقات العاملة من كل البلدانوتوطيد التضامن االم، االسرائيلي
والتساند الكفاحي مع شعوب العالم المناضلة في سبيل حقها في تقرير مصيرها)وثائق المؤتمر 

 (.58، 2018الوطني العام السابع،

 قامةمنذ نشأتها إلسعت ن الجبهة الديمقراطية يمكن القول إتأسيسا على ما سبق 
والجهود العربية  ،على توحيد الجهود الفلسطينية حرصا  الدول العربية والغربية عالقات مع 

وذلك بما يتناسب ، وهو االحتالل، لتوجيهها نحو العدو المشترك، والعربية الدولية ،العربية
 السياسية القائمة على األممية.  اوأيديولوجيته
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 المبحث الثالث
 : حركة المقاومة اإلسالمية حماس

 أة والمبادئ، والفكر العسكري والسياسي()النش
 

 :مقدمة
العمل النضالي ب اإلسالمية التي لحقت اسيةيإحدى الفصائل الس حركة )حماس( ُتعد

األيديولوجي والعامل اإلقليمي عامل اللعب  ، وقدمتأخرا  قياسا  بباقي الحركات الوطني الفلسطيني
ورا  في تشكيل أفكارها ومبادئها ومنطلقاتها. األمر د والعامل الحزبي اإلخواني بامتداداته المعروفة

 . خاصة في المشروع الوطني والتحرري الفلسطيني الذي جعلها تمثل حالة  

تناول يالتنظيمي ، وكما  هاهيكلنشأة حركة )حماس( و في هذا المبحث  تناولومن هنا ي
فلسطينية، وقضايا الصراع ال القضاياالتي شكلت مواقفها من مجمل الفكرية والسياسية  نطلقاتالم

 .العربي اإلسرائيلي

 :للحركة التنظيمية النشأة والهياكل
 النشأة: -1

م بمثابة نقطة التحول في تطور جماعه 1987كانت االنتفاضة الفلسطينية األولى سنه 
ن مشاركة الجماعة في االنتفاضة كانت بداية االنبعاث إإذ اإلخوان المسلمين في فلسطين، 

ومشاركة  ،ومع تواصل االنتفاضة .وقطاع غزة الغربية سالمين في الضفةلإل السياسي النشط
 ،ينيةاإلخوان المسلمين فيها من خالل حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" شهدت الساحة الفلسط

قيام قوة سياسية ذات أيديولوجية وبرنامج سياسي مغايرين  48وربما ألول مرة منذ نكبة 
 (.84 ،1989، )أبو عمرو لوطني المسيطر وبرنامجه السياسية واالتجاه ايديولوجيلأل

ولم يختلف فكر حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" وأهدافها عن فكر وأهداف حركة 
بدت الحركة وكأنها "النسخة الفلسطينية لحركة اإلخوان التي يغلب عليها  حتىاإلخوان المسلمين، 

لتاريخ اإلسالمي الجهادي في فلسطين، والذي ال الطابع الشمولي العام. وتستند الحركة على ا
 ،حركات أخرى إلى  م فقط، بل تتجاوز ذلك1948يقتصر على نضاالت اإلخوان في حرب 

 (.79، 1990 )البرغوثي، حركة الشيخ عز الدين القسام خاصة  وب
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 9حماس انعقاد اجتماع في منزل الشيخ أحمد ياسين في  تشكيل حركةوقد سبق 
قادة  أبرزالشيخ الياسين، ستة من إلى  ضافةوقد حضر هذا االجتماع، باإلم، 1987ديسمبر 

المجمع اإلسالمي الخاضع إلشراف جماعة اإلخوان المسلمين في غزة. وهؤالء هم: الدكتور عبد 
صالح شحادة، المهندس عيسى النشار،  العزيز الرنتيسي، الدكتور إبراهيم اليازوري، الشيخ

 .(90، 1993، )عمرو دخان ومحمد شمعه، وعبد الفتاح

إلستتتالم وا أنهتتا "حركتتتة المقاومتتة اإلستتالمية،علتتى نفستتها فتتي ميثاقهتتتا الحركتتتة فتتت وقتتد عر  
ن حركتتة حمتتاس لتتم أ(. إال 5 ،1988، )ميثتتاق حمتتاس مد أفكارهتتا وتصتتوراتهامنهجهتتا، ومنتته تستتت

نهتتا نستتتطيع تأختتذ ذلتتك االستتم متتن اليتتوم األول لنشتتوئها، فمتتن ختتالل تتبتتع البيانتتات التتتي صتتدرت ع
متتتن شتتتهرين علتتتى بتتتدء أكثتتتر  م، أي بعتتتد1988 القتتتول أن الحركتتتة أختتتذت ذلتتتك االستتتم فتتتي شتتتباط

االنتفاضة. وحمل البيان األول للحركة في بداية االنتفاضة توقيع" حركة المقاومة اإلسالمية"، أمتا 
م، حمتل 1988البيان الثاني والذي كان تحت عنوان "االنتفاضة المباركة" ومؤرخ في كانون ثاني 

ومنتتذ ذلتتك الحتتين عرفتتت الحركتتة باستتم  "المقاومتتة اإلستتالمية، فلستتطين )ح. م. س( "حركتتة توقيتتع
 (.78، 1991 )البرغوثي، حماس

على تأسيس "حماس"، استطاعت الحركة أن تقدم النموذج الخاص بها، ا  عام 26وبعد 
ري، والسياسي والفكري ، والجماهيواإلغاثيهذا النموذج هو خليط من المقاومة والعمل الدعوي، 

 را  مؤث با  جعل منها الع ضا  وأي ،كبير   جماهيري   لتكون حاله مميزة في الساحة الفلسطينية لها ثقل  
 (.3، 2014 )هنية،الساحة الفلسطينيةليس في 

 حركة المقاومة اإلسالمية "حماس":والهياكل التنظيمية لتنظيم  - 2
س ضمن األساسيات الهيكلية اإلدارية ذات القاعدة التنظيمية التي أنشأتها حماأعدت 

األجهزة األمنية و  المؤسسات السياسية ، وشملت هذه القاعدةالمتنوعة في إدارة الحركة الصالحيات
 (.194 ،1999 )سيلع، ومشعال، والوعظ الديني ،والنشاطات العسكرية والنشاطات الشعبية

البناء التنظيمي  رمحيث ، ا  ملحوظ ا  شهدت البنية التنظيمية لحركة حماس تطور وقد 
م، 1987بدأت منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية عام  ،للحركة بمرحلتين، المرحلة األولى

وتميزت بوجود  ،م1992لحركة حماس عام  المسلح واستمرت حتى انطالقة العمل العسكري 
والجناح   ()مجدثالث أجهزة أساسية للحركة وهي: الجناح السياسي، والجناح األمني المسمى 

العمليات العسكرية وتنفيذ تخطيط يتولى )المجاهدون الفلسطينيون(، والذي  :العسكري المسمى
                                                           

 نوار، خالد سخ أحمد ياسين، وأسندت قيادته إلى يحيى المجد: منظمة الجهاد والدعوة، قام بتأسيسها الشي
 .الهندي، ومن أهدافها حماية صفوف الحركة من االختراق ورصد تحركات العدو العسكرية والمدنية
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فقد بدأت منذ  ،الثانية الشيخ صالح شحادة. أما المرحلةإلى  ضد االحتالل، وقد نسبت قيادته
قد و  ،تاريخ إعداد هذا البحث، واستمرت حتى م1992عام  المسلح انطالقة العمل العسكري 

بترسيخ القاعدة الجماهيرية للحركة وبتنوع أنشطتها العسكرية وبلورة عالقاتها تميزت هذه المرحلة 
استقرار نسبي في أجهزة حماس )المصري، اإلقليمية، وببدء التنظيم العسكري المسلح المتمتع ب

2008 ،289.) 

 
 واتخذت هذه المرحلة الشكل التالي:

 مجلس الشورى العام:  -أ

يمثل "الهيئة الدينية العليا" للحركة التي  إنهفي حماس، حيث  دينية طةهو "أعلى سل
وتعتمد حركة حماس على نظام الشورى،  ،توفر اإلسناد الشرعي لنشاطاتها وقراراتها السياسية

في كافة أماكن تواجد الحركة في الداخل  عضوا   70-50مجلس الشورى الذي يتكون من  لهاو 
وينعقد المجلس بشكل دائم ، )اإلخوان المسلمين(اط بالحركة األموله ارتب ،والخارج والسجون 

 (. 40 ،2002 تهم بالحركة )النواتي، اتقرار التخاذ 

ن "حماس" أل ا  ونظر  .في هيكلها التنظيمي ا  مهم ا  وجود مجلس شورى للحركة جزء وُيعد
ل أقتنظيمية أخرى هيئة  إيجادحركة تتفاعل مع الشارع وتطوراته المتسارعة، فقد كان من الالزم 

 تستطيع اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة، ويمثل هذه الهيئة ما يعرف باسم المكتب السياسي ا  عدد
 (.171، 2009 )العمور،

 :المكتب السياسي -ب

ويمثل هذا المجلس كافة قطاعات الحركة  ،أعلى سلطة سياسية تنظيمية في الحركة وُيعد
اسة الحركة، وتمثيتل الحركتة فتي عالقاتهتا الخارجيتة، ومن مسؤولياته رسم سي .في الداخل والخارج

، وغيرهتتتا متتتن الفلستتتطينيةتمثيتتتل الحركتتتة والمفاوضتتتة باستتتمها متتتع منظمتتتة التحريتتتر إلتتتى  ضتتتافةباإل
 .(2001 )النواتي، المؤسسات

 :الهيكل العملياتي )أجهزة الحركة( -ت

لعملياتي من األجهزة التي شكلت الجهاز التنظيمي ا دا  استطاعت "حماس" أن تشكل عد
وهو الجهاز الخاص للتعامل مع  جهاز األحداث:(. ومنها 175، 2009 للحركة )العمور،

ومن اختصاصاته االهتمام بالحفاع  .األحداث اليومية أو البرنامج العملياتي اليومي لالنتفاضة
 ويعتبر من أهم األجهزة العاملة في الحركة، :جهاز الدعوةعلى الحياة اليومية للمواطنين، و
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 ت الجهاز التي يمارسها في المسجدوالذي يناط به تجنيد عناصر الحركة من خالل نشاطا
)مجد(، م وعرف باسم 1986وتأسس عام  :األمنيأما الجهاز (. و47-39، 2002 )النواتي،

إلى  هتقياد وأسندحمد ياسين أالشيخ  هد والدعوة، وقام بتأسيسيالحروف األولى من منظمة الجها
: حماية صفوف الحركة من االختراق، تتمحور حولوخالد الهندي، وكانت أهدافه  يحيى السنوار،

 (.177-176 ،2009)العمور،  رصد تحركات العدو العسكرية والمدنية

 المكتب العسكري: -ث

)كتائب عز الدين القسام( الجناح العسكري لحركة "حماس" وهي تنظيم سري يعتمد في 
في تكوينه التنظيمي. وعلى صعيد القادة فان   تامة رية الووحداته على الس ،تشكيالته العسكرية

لعمليات االغتيال، وتتمتع كتائب القسام  ا  ما يكونون هدف ا  ودائم   .تامةقادته يتمتعون بالسرية ال
وتخصصات متنوعة. ولهذا الجهاز  ،ومستوى تدريب جيد وتشكيالت عسكرية ،اليوم بهيكل هرمي

 (.3-2، 2015)جودة،  هابل هو جزء منبالحركة األم  كبير   ارتباط  

ن أن البنية من خالل الدراسات األمنية اإلسرائيلية تبيأنه  :يدلل المصري وعليه 
، رغم حمالت االعتقال الواسعة التي ا  نوعي ا  وتفوق ا  "حماس" قد أثبتت نجاح حركةالتنظيمية ل

 (.290، 2008 )المصري، هاشنتها قوات االحتالل ضد
 ي:المكتب اإلعالم -ج

متحتدثا  باستم حركتة اإلختوان المستلمين فتي قطتاع  قبتل االنتفاضتة ا  متئالجهاز قا هذا كانو 
ويعمتتل الجهتتاز علتتى إصتتدار نشتترة دوريتتة بعنتتوان  ذلتتك. بعتتد وتحولتتت ، ولكتتن مستتؤوليته زادتغتتزة

وكتتتتذلك القيتتتتام  ،وكتتتتذلك إصتتتتدار متتتتواد إعالميتتتتة لتغطيتتتتة األخبتتتتار فتتتتي التتتتداخل والختتتتارج ،"حمتتتتاس"
 (. 36، 1990 )بن يوسف، ة الالزمة التخاذ القرار المناسبلتحليالت السياسيبالدراسات وا

ن )حركة حماس( حركة سياسية فلسطينية تستمد فكرها إفي ضوء ما سبق يمكن القول و 
ذرعها األخرى االجتماعية ألها  أن السياسي من اإلسالم، ولها جناحها المقاوم لالحتالل، كما

 بعدها السياسي.  ،مجتمعة ،التي تخدم ،عويةوالسياسية والمؤسساتية والد

 :الفكر العسكري والسياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" - 3
 :)حماس( الفكر العسكري لحركة -أ

تتتترى حركتتتة حمتتتاس أن العمتتتل العستتتكري خيتتتار استتتتراتيجي دائتتتم، وتتعامتتتل متتتع المعركتتتة 
 ة الستتليمة وحالتتة استضتتعافء التستتويأجتتوا ظتتلفتتي تستتعى باعتبارهتتا معركتتة طويلتتة األمتتد، وهتتي 
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، 2003 )صتتالح، عتتن عتتدم التفتتريط بتتاألرض المقدستتة را  إلبقتتاء جتتذوة الجهتتاد مرفوعتتة تعبيتت ،متتةاأل
418.) 

، تشكيل تنظيم عسكري لجماعة اإلخوان المسلمين في قطاع غزة محاوالت بدأت أولى
 :مه العسكري أن كشف تنظيإلى  حمد ياسين في أوائل الثمانياتأالشيخ  على يد ،م1983عام 

وقد أفرج عنه بعد  .عام 13لمدة عليه  كموحُ . م1984)المجاهدون الفلسطينيون( واعتقل سنه 
سرائيل عام   م1985وفي صيف م، 1985عملية التبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وا 

الل، باستغالل أية أحداث لالشتراك في المواجهة ضد االحت ا  اتخذت قيادة اإلخوان المسلمين قرار 
 م1986وقد استشهد اثنان من شباب اإلخوان في المواجهات التي شهدتها جامعة بيرزيت سنة 

 وبعد تشكيل الجهاز األمني والجهاز العسكري، واندماجها تحت اسم(. 408، 2003 )صالح،
)وجماعة  حمد ياسين،أ"حركة الجهاد والدعوة مجد" وخاليا عسكرية كان يترأسها الشيخ 

وهكذا  (.70-68، 2002 )النواتي،اإلسرائيليين لدى  مرة ثانية واعتقل .رابطون(المجاهدين الم
وقد واتسمت  .مسلحة ضد أهداف إسرائيليةال عمالاألفي  المسلمين اإلخوانحركة  انخرطت

 (.95، 1993 )أبو عمرو، المقاومةوتعدد أشكال  ،جديةالبمشاركتها 

منها  مراحل تميزت كل مرحلة عدةإلى  العمل العسكري لحركة "حماس" ويمكن تقسيم
 بمميزات خاصة تميزها عن األخرى: 

عدد العمليات فيها م، وصل 1991: منذ بداية االنطالقة حتى نهاية م1987 المرحلة األولى
والسبب أن االنتفاضة في  .طعنعمليات  )9) منها( عملية فقط، 16) إلى العسكرية

 مع االحتالل. بدايتها اعتمدت على المواجهات الجماهيرية 

 ،هتتتم فتتتترات العمتتتل العستتتكري لحمتتتاسأ  وهتتتي متتتن :م1994-1992 متتتن بدايتتتة :المرحلـــة الثانيـــة
فتي العمليتات العستكرية بستتبب انطتالق الجهتاز العستكري بشتكل علنتي عتتام  ا  وشتهدت ارتفاعت

 ،)النتواتي حيث أعلن عن تأسيس كتائب الشهيد عتز التدين القستام كجهتاز عستكري  م1992
2002 ،231-234). 

ثر إزادت صعوبات العمل الجهادي م 1997م وحتى نهاية 1994من بداية  :المرحلة الثالثة
 مناطق الضفة والقطاع. إلى  دخول السلطة الفلسطينية

ــة ــة الرابع إلتتى  م لتتم تنفتتذ حمتتاس أي عمليتتة، ويرجتتع ذلتتك2000 حتتتى م1998منتتذ عتتام  :المرحل
)النتتتواتي،  للنجتتتاح لستتتلمية فرصتتتة  طتتتاء العمليتتتة اإعأجتتتل  لتفتتتاهم بتتتين حمتتتاس والستتتلطة، متتتنا

2002 ،235 .) 
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بأكثر من سنة ونصف، حيث بدأت  م2000اندلعت انتفاضة األقصى  بعدما المرحلة الخامسة:
هزت الكيان الصهيوني. وأحدثت  ،كبيرةواستشهادية جهادية عمليات تقوم بحماس  حركة
التي العديد من العمليات  الحركة نفذتفي هذه المرحلة و  ،حقيقي ألول مرةال رعبِ التوازن 

ي ( إسرائيل20مقتل نحو )إلى  ها عملية سعيد الحوتري التي أدتأبرز يصعب حصرها ومن 
 (.419 ،2003، )صالح وجرح مائه آخرين صهيوني،

: وقد بدأت مع نهاية انتفاضة األقصى حيث بدأت الحركة في القيام بعمليات المرحلة السادسة
ة، وبأولى خطوات التصنيع الحربي المحلي، وهو نوعية داخل المستوطنات من جه

التصنيع الذي انتهى بتطوير سلسلة من الصواريخ التي بدأت عبارة عن صواريخ بدائية 
قصيرة المدى إلى أن أصبح في مقدور الحركة انتاج صواريخ يصل مداها إلى أكثر من 

 مائة وخمسين كيلومترا .

في السياسات النضالية لكل من حركة حماس  ا  أبو نحل" أن هناك اختالف مةاويرى "أس
والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فحركة حماس تتخذ من العمل المسلح ركيزة أساسية 
ن بدت في الفترة األخيرة تناور سياسيا  من خالل التماهي مع المشروع السياسي  لبرنامجها، وا 

ون االعتراف بوجود إسرائيل. أما ، لكن دم1967دولة فلسطينية على حدود عام   إقامةبقبول 
دولة فلسطينية على  إقامةالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فقد حسمت أمرها سياسيا  بقبول 

، شأنها شأن معظم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ويبقى اعترافها رسميا  م1967حدود عام 
 (.2017 )أبو نحل، الفلسطينية تسوية سياسية للقضيةإلى  بدولة إسرائيل مرهونا  بالتوّصل

 :القدس تجاهالحركة  سياسة -ب

هذه المدينة  ،القدس حركة المقاومة اإلسالمية أي شكل من أشكال التنازل عنترفض 
 .بأسرهااإلسالمية مة في أعناق األ ةوهي أمان ،الصراع وجوهره العقائديالتي هي لب  ،المقدسة

ومن منظور  .اتهم وخسارتهموتعويضهم عن معان ئينالالجنه ال حل إال بعودة أالحركة واعتبرت 
، ومفهوم حماس لكل الوجود هوصاحبة سيواصل المطالبة ب ا  قى حقيب قن الحإحماس ف

وسيبقى الدافع الدائم والمحرك  ،سرطاني محموم استيطاننه أالصهيوني على ارض فلسطين 
م وبين 1948فلسطين قبل عام ، فال فرق بين اغتصاب ا  اليومي للصراع حتى يتم اقتالعه نهائي
 (.442-441 ،2000 م )أبو شنب،1967اغتصاب باقي األرض الفلسطيني عام 

وأكدت حركة حماس أنها ليست ضد مبدأ السالم، فهي مع السالم وتدعو له، ولكنهتا متع 
لعمليتتتات  ا  الستتتالم العتتتادل التتتذي يعيتتتد الحتتتق للشتتتعب الفلستتتطيني، لتتتذا جتتتاء موقتتتف حمتتتاس رافضتتت

ال تلبتي طموحتات إليهتا  االتفاقيات التي تتم التوصتل اعتبار أنو اإلسرائيلية، - لسطينيةالفالتسوية 
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(. فقتتد جتتاءت 16، 2010 )جرابعتتة، وال تستتتجيب للحتتد األدنتتى متتن تطلعاتتته ،الشتتعب الفلستتطيني
مع مبادئها وشتعاراتها بشتأن  ا  وما رافقها من اعترافات، انسجام ،معارضتها الشديدة لكل االتفاقيات

تطتورت  ومن هنتا، مة األجيال المسلمين بع ا  وقف تعتبرة التفريط بأي جزء من فلسطين التي "حرم
إلتى  حركتة حمتاس" المبتادرة"حركتة حمتاس" والفصتائل المعارضتة، وكانتت "العالقات التنسيقية بين 

إستقاط  تحتالف القتوى بهتدفإلتى  أوستلو، يتةتطوير جبهة الفصائل العشرة بعد توقيتع المنظمتة اتفاق
 ،2016 )تمتتراز، ستتلو بالمواجهتتة السياستتية واإلعالميتتة، وعبتتر إطتتار القتتوى الوطنيتتة واإلستتالميةأو 

248.) 

متتع عقيتتدة الحلتتول الستتلمية والمبتتادرات الدوليتتة "تتعتتارض  علتتى أن ميثتتاق الحركتتة ويتتنص
)ميثتتاق  المقاومتة اإلستالمية، فتتالتفريط فتي أي جتزء متتن فلستطين تفتريط فتي جتتزء متن التدين" حركتة

 (.14 ،1988 حماس،

للحركة في مختلف القضايا المطروحة، فحول  ا  الفت ا  نوعي ا  أظهر خطاب حماس تطور و 
وليس اليهودية كديانة، فالعداء مع  ،ن الصراع مع الصهيونيةأركز الخطاب على طبيعة الصراع: 

أما ما يخص آلية حل الصراع، فعزز خطابها لمفهوم الحل  .الحركة الصهيونية واستعماريتها
هذا التغير في جاء م. و 1967دولة فلسطينية على حدود عام  إقامةلمرحلي، والمتمثل با

نتيجة لتحول الحركة نحو االنخراط في النظام السياسي الفلسطيني، وتشكيلها لحكومة الخطاب، 
، أما على صعيد مقاربته لقضية االعتراف بإسرائيل، غلب أوسلوسلطة ذاتية تخضع التفاقية 

وفي موضوع المقاومة، نزع الخطاب  .لمنطق السياسي، وتقليل البعد األيديولوجيعلى الخطاب ا
في قطاع غزة من منطلق الحفاع على مصلحة الشعب  ا  نحو الدفاع عن التهدئة خصوص

 .بعد أن كان يرى فيها خيانة كبرى قبل ذلك (181-180، 2010)شديد،  الفلسطيني

 :)م. ت. ف( موقف الحركة من منظمة التحرير الفلسطينية -ت

وقيادتها، كما تعارض البرنامج لمنظمة التحرير  تعارض حماس الطابع العلماني
جنب دولة إلى  ا  تعيش جنب ،دولة فلسطينية إقامةإلى  والداعي ،السياسي الذي تتبناه المنظمة

وقبولها قراري مجلس األمن  ،دانت اعتراف المنظمة بوجود دولة إسرائيلومن هنا إسرائيل. 
ن دخولها كفصيل في منظمة إ(. وتقول حماس 7 ،1993 )أبو عمرو، .338 رقم  242رقم

ذا كان تمثيلها في المنظمة سيكون بالمستوى الذي يتناسب مع إإال  مرفوض  التحرير الفلسطينية 
بشرط حصولها إليها  االنضمام، ا  الحق(. ولكنها قبلت 118، 1992 )جبارة، حجمها في الساحة

ذا سحبت منظمة التحرير اعترافها بالقرارمن مقاعد  %40على   المجلس الوطني الفلسطيني، وا 
هناك تباعد أساسي وتأسيسي بين حركة حماس، ومنظمة التحرير بقي وبالتالي  ،242



40 

وهذا يعيق التقدم نحو إرساء أسس متينة للوحدة الوطنية، ويحول دون إتمام تحالف  .الفلسطينية
 (.72-71، 2010 أبو فخر،) جدي مع الفصائل غير اإلسالمية

وعلى الرغم من أن حركة حماس ال تعترض بصورة علنية وصريحة على كون منظمة 
التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فإنها تنافسها في قيادة الشعب الفلسطيني، 

 بتطالمجتمع إسالمي في فلسطين، و  إقامةإلى تدعو البرنامج السياسي للمنظمة، و  وترفض
على تمثيل  وعلنية تعترض بصورة فعلية ثم أصبحتبتأسيس قيادة إسالمية للنضال الفلسطيني، 

المحدد لهويته وألهدافه وكونها اإلطار المرجعي لهذا الشعب،  ،المنظمة للشعب الفلسطيني
 (.8، 1993 )أبو عمرو، الوطنية

 : الفصائل الفلسطينية األخرى  تجاهالحركة  سياسة -ث

من الفصائل الفلسطينية، إنما جاء موقفها  ا  وواضح ال  مفص ا  ماس موقفلم تقدم حركة ح
، ويغلب عليه البعد العاطفي والمبرر األخالقي، كما جاء في الميثاق، وفي بند موقف ا  عام

 إال أن الحركة (.4في الملحق رقم  23)انظر للمادة  حماس من القوى الوطنية الفلسطينية
جماعات إسالمية أخرى على الساحة الفلسطينية، وان اختلفت  في وجود ا  )حماس( ال تجد حرج

 (.5، 2014 معها في جوانب وتصورات ما )حمودة،

)فتح( و)الجهاد اإلسالمي( محكومة  )حماس( وحركتي العالقة بين حركة كانتهذا لو 
 ،توتر العالقات مع حركة فتح في مرحلة تاريخية معينةإلى  بمجموعة من العوامل التي أدت

م، وحتى توقيع اتفاقية أوسلو 1987منذ نشأة حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( عام  ا  حديدوت
م، 1996بأحداث عام  ا  م، مرور 1994م، وبدء تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1993عام 

)حماس( أوجه خالل انتفاضة األقصى، حيث أعادت إلى  وصلحتى واستمر التوتر بعد ذلك، 
لحركة فتح، كما كانت بداية  ا  قوي ا  أنها أصبحت منافس ا  واضح اد وبدبناء أجهزتها من جدي

وبدرجة  ،حد التوافقإلى  ا  ما ثم تطورت تدريجي ا  العالقة مع حركة الجهاد اإلسالمي متوترة نوع
 (.12، 2010المواقف )المبحوح،  كثير منكبيرة في 

ن المتتبع لمسيرة حماس السياسية يلحظ مسألة في غاية  ، وهي أن حركة ميةاألهوا 
حماس كغيرها من الحركات األيديولوجية التي تكيف وتطوع أيديولوجيتها مع تغيرات الواقع 

تتكئ شأنها شأن بقية الحركات هي و  .األساسيةالسياسي ُمناقضة في ذلك مبادئها األيديولوجية 
الديني في مجتمع واقع الخطاب  على ذاكرة شعبية قابلة للتغيير باستمرار، مستغلة   اتمينظتوال

متدين، وشغف الشعب بالمقاومة لدحر االحتالل، لتمرير تقلباتها السياسية غير المبررة تحت 
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لتمرير تناقضاتها السياسية دون أن  اإلعالميةتحسن توظيف ماكينتها  وهي. العوامل السابقةوهج 
 (. 27، 2018تلك التناقضات الصارخة )صالح، إلى  تترك للمشاهد فرصة االهتداء

، غير أن هذه البرجماتية التي سعت برجماتية  أكثر  أصبحتفحركة المقاومة اإلسالمية 
قد نال  ا  استراتيجي ن ثمة تحوال  أعلى  دليال  تأكيدها من خالل نصوص الوثيقة، ال تعد إلى  الحركة

عند  عقيدة الحركة، بقدر ما تعبر عن استمرار التزام الحركة بمبدأ )التقية( الذي تستند عليه
نفسها عن أي بنأي الو  ،مانلأل إعالن غير ما تبطنه طلبا   األزمةوالذي يقتضي وقت  ،الضرورة

على حد قول )عقل محمد صالح(، و  ،وبالتالي(. 5-4، 2017ن تنال منها )منير، أشبهة يمكن 
هو الشيء الوحيد الثابت، " أن ة مفادها:حمساويالسياسية ال تتحكم في أساسية   أن هناك قاعدة  ف

 (.29، 2018 )صالح، "المتغير اللحظي

 :بشرية التي تتمتع بها حركة حماساإلمكانات المادية وال
 مصادر التمويل:  -أ

وهي: األموال التي تجمعها الحركة  ،تعددت القوة المادية للحركة هذه المصادر الداخلية
وتأتي هذه ة، الشعب داخل األرض المحتلعامة  من أنصارها، أو من المتعاطفين معها، أو من

الهيئات إلى  ، أو هبات وتبرعات لمساعدة الفقراء يقدمها المحسنون األموال على هيئة زكاة
والمؤسسات التي تشرف حماس عليها، أما األموال التي تتلقاها من مصادر غير رسمية خارج 

الدعم تم جبايتها من المسلمين في بعض الدول العربية واإلسالمية الداعمة لها، و فت ،فلسطين
 الصادر عن الحركة اإلسالمية العالمية لمناصرتها في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي )أبو عمرو،

1993، 10-11.) 

بعد فوزها  أن تحصل على موارد أخرى خاصة   م2006في عام استطاعت حماس و 
حصلت على تمويلها من أربعه مصادر: الضرائب والتعريفات الجمركية، ، حيث باالنتخابات

تنازل بعض الموظفين عن رواتبهم، واألنفاق بين و د اإلنتاج الزراعي في بعض المستوطنات، عائو 
-23 ،2014، رحمن)عبد ال ة حماسركلحهائلة شكلت مصادر دخل والتي مصر وقطاع غزة 

24.) 

 القوة البشرية: -ب

ية تضم في إسالمحماس" نفسها حركة شعبية " تعتبر حركة المقاومة اإلسالمية
لمواجهة المشروع الصهيوني، إذ تؤمن  ا  وبالجهاد طريق ،من يؤمن بأفكارها ومبادئهاعضويتها كل 

)ميثاق  لكل من يعمل ضد العدو الصهيوني والدائرين في فلكه ا  وال تعتبر نفسها عون ،بالمشاركة
 .(27 ،1988 حركة المقاومة اإلسالمية حماس،
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 عالم ووسائل التواصل االجتماعي:اإل -ت

بإصدار البيانات  في تلخص ،البدايةففي ماس بشكل متدرج، إعالم حركة حبدأ 
وقد استمرت هذه المرحلة حتى تصوير المسيرات واألعمال الجهادية  التي تساهم في ،والمنشورات

أول حيث أسست  ،مرحلة العمل الصحفي وتمثلت بافتتاح الصحفثم بدأت وائل التسعينات، أ
إنشاء تم المرحلة الرابعة في ، و يفة الرسالةصحثم  م1995 عام ،هي صحيفة الوطن ،صحيفة

لفضائية، وفي بداية االنتفاضة الثانية تم إنشاء  ا  ثم تطورت سريع م2003 إذاعة األقصى عام
 ،2014)صالح،  المكتب اإلعالمي لكتائب القسام، وهو أول مكتب إعالمي عسكري مقاوم

، )المركز الفلسطيني لإلعالم نكبوتيةتمتلك الحركة مواقع متعددة لها على الشبكة العو  .(33-34
2014، 33.) 

 :لحركة حماس ية والدوليةقليمإلا عالقاتال
وبعتض التدول التدول الغربيتة،  بعتضحماس منفتحة في عالقاتهتا الدوليتة واتصتاالتها متع 

، وذلتتك ألن الجانتتب األساستتي المتعلتتق متتع هتتذه وبعتتض دول أمريكتتا الالتينيتتة ،اآلستتيوية واإلفريقيتتة
قضية الالجئين الفلسطينيين، و الجانب السياسي المتعلق بالصراع مع الكيان الصهيوني و الدول ه

يتتات المتحتتدة م وضتتعت كتتل متتن الوال2006 نتته بعتتد فتتوز حمتتاس فتتي االنتخابتتات أوائتتل ستتنةإإال 
للتعامتتتل معهتتا ومنهتتتا  ا  واالتحتتاد األوروبتتي )حمتتتاس( علتتى قائمتتتة اإلرهتتاب، وفتترض الغتتترب شتتروط

الصتتتهيوني، ونبتتتذ العنتتتف، واالعتتتتراف باالتفاقيتتتات التتتتي متتتع منظمتتتة التحريتتتر  االعتتتتراف بالكيتتتان
 (. 18-17، 2015الفلسطينية )أبو مرزوق، 

ي قليمتتموقعهتتا اإل لمنطقتتة. لتعزيتتزتحتتافظ علتتى حلفتتاء لهتتا فتتي االحركتتة ورغتتم ذلتتك مازالتتت 
 اإلستتتالميةالعربيتتة و  وبهتتدف المحافظتتة علتتى عالقتتة جيتتدة متتع كافتتة المحتتاور واألطتتراف ،والتتدولي

وقتتتد بتتترزت عالقتتتات الحركتتتة متتتع كتتتل متتتن إيتتتران وتركيتتتا، رغتتتم متتتا بتتتين  (.2، 2016، المتتتدهون )
الدولتين من تناقض كبير، كما برزت عالقات الحركة مع دولة قطر مع أن هذه الدولتة تنستق بتل 
 تطبع مع إسرائيل وعلى أعلى المستويات. وهو أمر يثير كثيترا  متن القلتق والشتكوك لتدى كثيتر متن

 األوساط السياسية الفلسطينية واإلقليمية.

 الخالصة:
ما إلى  ن الجذور التاريخية للفصائل السياسية الفلسطينية تعودأمن خالل الدراسة يتضح 

، ومارست العمل السياسي وطنيالتحرر الحركات  معتظمت وقد انقبل قيام السلطة الفلسطينية. 
ورغم ما واجهته من  بأكثر من عشرين عاما . يةبعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطين والعسكري 
تذويب القضية الفلسطينية كقضية إلى  إفشال كل المحاوالت الهادفة عملت علىأنها فعراقيل 
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تعرض لظلم تاريخي وال زالت حقوقه السياسية األساسية رهن سياسات التعنت اإلسرائيلي  ،شعب
 .المتطرف

المقاومة اإلسالمية "حماس"، والجبهة حركة وتبين من العرض السابق أن لكل من 
 هاستمد منها نهجت، التي الخاصة الفكرية والتنظيمية هاالديمقراطية لتحرير فلسطين مرجعيات

" "حماسهناك تباينات وتناقضات واضحة بين حركة المقاومة اإلسالمية كما تبين أن السياسي. 
في كثير من ت األيديولوجية، و وظهرت هذه التناقضات في المنطلقا ،والجبهة الديمقراطية

قليمو  ا  المواقف السياسية، واألهداف، وآليات النضال والكفاح، وفي العالقات السياسية محلي ا ا 
. كما برز التباين بين الحركتين في اتساع الحجم التنظيمي لحركة المقاومة اإلسالمية ا  ودولي

 . ا  ، وا عالميا  وشعبي، ا  حماس مادي

وانعكست  ،أثرت التي خارجيةالخرى األداخلية و اللة من المحددات هناك جمكما تبين أن 
من الثنائيات المتضادة والمتناقضة من  وبالتالي أنتجت صورة   ،على أداء مواقف كل فصيل

)األيديولوجيا، والتعبئة، : الفصيالن يتقاطعان من حيثف .والمتقابلة من جهة أخرى  ،جهة
صالحو والمواقف في قضايا التسوية،   إنهومع ذلك ف .(وغيرها ،الكفاح المسلحو منظمة التحرير،  ا 

ن التناقضات والتباينات بين الحركتين ال تلغي حقيقة مؤداها أن الفصائل السياسية إ يمكن القول:
 ،قد ساد بين الحركات السياسية المختلفة ا  مشترك ا  ووعي ا  الفلسطينية منذ نشأتها أثبتت أن إدراك

الفلسطينية من مخاطر فاق في أهميته التناقضات األيديولوجية بين  وهو أن ما يهدد القضية
 الفصائل السياسية. 

 
  



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 والخصائص مالسياسي: المفاهي الوعي

 

 )المبحث األول: الوعي السياسي )المفهوم، الوسائط، األهمية: 
 )المبحث الثاني :)محتوى الوعي السياسي: 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 لالمبحث األو
 ، األهمية(ل)المفهوم، الوسائ: الوعي السياسي

 

 المقدمة
يعد الوعي السياسي المرتكز األساسي للوعي بكل إبعاده، ذلك أن الوعي السياستي يرستخ 

والبتتتذل  ،الشتتتعور باالنتمتتتاء للتتتوطن، والشتتتعور باالنتمتتتاء للتتتوطن يلتتتتحم معتتته اإلختتتالص والحمتتتاس
نمتا هتتو  ،السياستي لتيس مجتترد ترديتد لشتعارات والعطتاء فتي ستبيل رقتي التتوطن وازدهتاره. والتوعي وا 

ولمتتا كتتان هتتذا البعتتد، يرستتخ  .إدراك لمعضتتلة التنميتتة التتتي يظتتل البعتتد السياستتي متتن أقتتوى أبعادهتتا
ن التوعي السياستي هتو المرتكتز األول التذي تلتتحم معته المرتكتزات األخترى بمتا إفاالنتماء للوطن، 

 (.25 ،1987 )عبد الرحمن، ، وغيرهاواإلداري فيها الوعي االجتماعي واالقتصادي والثقافي 

والتتتوعي، يكتتتون غيتتتر قتتتادر علتتتى  الثقافتتتةإلتتتى  العمتتتل السياستتتي التتتذي ال يستتتتندفتتتإن لتتتذا و 
فتتي  ةومتتن هنتا ال بتتد أن تكتون الثقافتتة ركيتزة اساستتي التتي تعتتاني منهتا الجمتتاهير. مواجهتة المشتتاكل

ياته ويقتتوم بتتدوره ليستتت باعتبتتاره ويجتتب أن يتحمتتل المثقتتف مستتؤول .منتته جتتزءابتتل  يالعمتتل السياستت
  في قراءة الواقع، وتشخيص المشاكل، واقتراح الحلول المناسبة. ا  اساسي ا  بديال للسياسي، بل شرك

 :تعريف الوعي السياسي
ودورهم في  ،الشباب للواقع السياسي والتاريخي لمجتمعهم إدراكالوعي السياسي هو 

من  يحتويهمن خالل ما ويحاول البعض تعريفة  .ذلكالعملية السياسية ومشاركتهم الفعلية في 
 ة المحلية والقومية والعالمية، كنتيجةٍ ئياألفراد من معارف سياسية عن البعناصر، وتحليل ما لدى 

 (.46، 2004)خطاب،  للثقافة السياسية التي يحصل عليها األفراد من المؤسسات المختلفة

عريفات التي تناولت الوعي السياسي، ومنها بعض التإلى  وفي هذا السياق يمكن اإلشارة
)معوض(، ويقصد به "معرفة المواطن لحقوقه وواجباته، وما يجري حوله من أحداث  تعريف

ووقائع، وكذلك قدرة المواطن على التصور الكلي للواقع المحيط به كحقيقة كلية، مترابطة 
قدرة المواطن إلى  ضافةط، باإلالعناصر وليس كوقائع منفصلة، وأحداث متناثرة ال يجمعها راب
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على تجاوز خبرات الجماعة أو الجماعات الصغيرة التي ينتمي إليها، ليعانق خبرات ومشكالت 
 (. 70، 1983 )معوض، المجتمع السياسي الكلي"

التتتتتوعي السياستتتتتي بأنتتتتته: عمليتتتتتة اكتستتتتتاب األفتتتتتراد للمعتتتتتارف والخبتتتتترات آختتتتترون عتتتتترف يُ و 
دراك األفتت والتتذي يجتتب علتتيهم القيتتام بتته ليتمكنتتوا متتن  ،راد للتتدور المنتتاط بهتتموالمهتتارات والقتتدرات، وا 

 (.30، 2003)مكارم،  مشاركة المجتمع كأعضاء فاعلين

دراكحصتتتاد " أمتتتا عبتتتد المعطتتتي، فقتتتد اعتبتتتر التتتوعي بمثابتتتة النتتتاس وتصتتتوراتهم للعتتتالم  وا 
بنائيتتة  ةالتتبح واألفكتتار، وهتتو إدراك وتصتتور يتحتتددالمحتتيط بهتتم متتن عالقتتات بالطبيعتتة واإلنستتان 

 )عبتتد المعطتتي،الختتاص  "تاريخيتتة لمجتمتتع معتتين، بمعنتتى أن التتوعي لتته طابعتته التتتاريخي والبنتتائي
1989 ،15.) 

عتتارف والمفتتاهيم واألفكتتار التتتتي بأنتته "مجموعتتة متتن الم، كتتذلك، يعتترف التتوعي السياستتيو 
هتي تمكتتن اإلطتار األيتديولوجي للمجتمتتع، و إلتتى  التعترف هم فتي تشتتكيل الثقافتة السياستية بهتتدفتست

الفتتتترد متتتتن تفستتتتير وتحليتتتتل التصتتتتورات السياستتتتية المحليتتتتة، والعالميتتتتة فتتتتي ضتتتتوء المتتتتنهج العلمتتتتي، 
والتعبيتتتر عتتتن وجهتتتة النظتتتر متتتن ختتتالل الوستتتائل  ،والمشتتتاركة فتتتي التنظيمتتتات والعمليتتتات السياستتتية

ودورة فتتي العمليتتة  ،ن مستتتوى التتوعي السياستتي للفتتردإوعليتته فتت (.10، 2007، )حلتتس المشتتروعة"
دراك السي استتية يمكتتن تحديتتده متتن ختتالل وعتتي الفتترد بمتطلبتتات المشتتاركة فتتي المجتتال السياستتي، وا 

الفتتترد لحقوقتتته وواجباتتتته فتتتي المجتتتال السياستتتي، ورؤيتتتة الفتتترد الواضتتتحة لمتتتا يحتتتيط بتتته فتتتي المجتتتال 
 (.209، 1999السياسي من أجهزة وقيادات )عوض، 

منها،  وشموال   إحاطة  أكثر  نهإعن الثقافة السياسية من حيث الوعي السياسي ويختلف 
والعمل لتحقيق ما يمكن تحقيقه في ظل ظروف  ،نه يتم عن طريق ترجمته الحقيقية بالمبادرةأكما 

معقدة، أما الثقافة السياسية فهي تتكون من خالل الفهم الصحيح والمعرفة الواعية للوقائع 
للمشاركة في تنمية  اسيمبدأ أسإذن  ،الوعي السياسيف (.54، 2006 )شلدان، واألشياء

التنمية الحقيقية الناجحة ال تتم بدون مشاركة، كما أن المشاركة السياسية تعد ألن المجتمع، 
وتنميتها على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع )عبد  ،أفضل وسيلة لتدعيم الشخصية الديمقراطية

لمجتمع، ألنه يمثل في ا ا  نشاط دواراألأكثر  ويلعب الوعي السياسي (.42، 2003 المطلب،
 (. 11، 2006 )القصاص، ومختلف أنواع الوعي االجتماعي ،حلقة الوصل بين االقتصاد

التعريفات السابقة لمفهوم الوعي السياسي يمكن أن نستخلص أهم  ومن خالل عرض
 ناصر التي تحدد هذا المفهوم وهي:الع

 إدراك ومعرفة الفرد للعالم السياسي من حوله.  -1
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 رسة العمل السياسي والمشاركة فيه.االقتناع بمما -2

 تقلد منصب سياسي :مثل ،بأشكالها المباشرة كان الممارسة العملية للمشاركة السياسية سواء   -3
 . العامةالمعرفة اإلحاطة بالمسائل  :مثل ،مباشرةالغير  وأعضوية حزب سياسي  مأ

 بالثقافة والتنشئة السياسية لمجتمع ما.  االرتباط -4

الوعي السياسي عبارة عن مجموعه من القيم واالتجاهات والمبادئ أن وهكذا نخلص إلى 
يقوم حيث وتتيح له المشاركة الفعالة في أوضاع مجتمعه ومشكالته  ،السياسية التي يمتلكها الفرد

تطويرها وتغييرها، أجل  التحرك منإلى  وبالتالي تدفعه ،بتحليلها والحكم عليها وتحديد موقفه منها
نحو المشاركة السياسية واإلسهام في هذه المشاركة بما  ا  أيض تدفعهكما لمحيطة به، وفهم البيئة ا
في الممارسة  المهمةمستوى الديمقراطية الحقيقية. لذا يعد الوعي من العوامل إلى  يجعله يرتقي

 السياسية.

 :تنمية الوعي السياسي وسائل
توجهاتهم ووجهات  تي تشكلوال ،هناك آليات يكتسب األفراد من خاللها وعيهم السياسي

ويكتسب الوعي السياسي عن طرق سعي األفراد لبلوغ القدر المطلوب من  .نظرهم السياسية
المعرفة حول أبعاد الظروف السياسية التي يمر بها المجتمع، أو عن طرق الوسائل المختلفة 

عالم والثقافة المؤسسات الحكومية العاملة في مجال اإل :تكوين العام داخل المجتمع، مثللل
والتعليم، أو المؤسسات غير الحكومية، كالنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الخاصة، 

 (.1237، 2011 السياسية )الشامي، حزاباألإلى  ضافةواالتحادات باإل
 تنمية الوعي السياسي: لوسائومن 

 األسرة: -1

السياسي في مختلف  القنوات األساسية في عملية بناء وتنشئة الوعيأحد  ألسرةا تعد
األجيال إلى  دول العالم، فهي تقوم بنقل القيم والمعلومات واالرتباطات االجتماعية األساسية

عاملين إلى قيام األسرة بهذا الدور األساسي في عملية تنشئة الوعي السياسي يستند الجديدة. و 
نوات التكوينية المبكرة، األشخاص المراد تنشئتهم في السإلى  هما: سهولة وصول األسرة ،أساسين

 (.127، 1968 )العاني، فراد األسرة الواحدةأقوة الروابط التي تربط بين و

وقد لوحظ أن األطفال يدركون السلطة من خالل نظرتهم للوالدين، ومن ثم ينظرون 
وكيف يتشابه مع دور الوالد في  ،القادة السياسيين من زاوية الدور الذي يقومون بهإلى  كذلك
 ،األسرة، وعليه يعتقد األبناء أن السلطة ومن يتوالها شيء واحد ال يمكن الفصل بينهما نطاق
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ن إ(. ومن ثم يمكن القول 54، 1991 )خالد، ويظل هذا االعتقاد حتى مرحلة الشباب والمراهقة
 ا  والتي تنمي إحساس ،العالقات الشخصية داخل األسرةم السياسي من خالل تؤثر في التعلي األسرة

هذه االتجاهات الشخصية يتم نقلها و  .يه بقيمته الذاتية فيتعلم أن يثق أو ال يثق في اآلخرينلد
اإلحساس بالقدرة والكفاءة إلى  المحيط السياسي، فاإلحساس بالثقة الشخصية يقودإلى  وترجمتها
في أنها تجعل الفرد يكتسب من  ا  أيض ،(. وتأتي أهمية األسرة157، 1990 )دواس، السياسية

 (.333، 1987 ،)المنوفي خاللها االتجاهات والمعتقدات السائدة في المجتمع
بإعداد أبنائها للحياة السياسية مثل اهتمامها بإعدادهم  ورغم أن األسرة ال تهتم كثيرا  

وحب الوطن واحترام الكبار والعطف على  ،والوظيفي الكمال األخالقيإلى  أخرى، وصوال   دوارأل
إعدادهم  منأهمية بالنسبة لمعظم األسر أكثر مهنية وأسرية  دوارادهم ألإعديعتبر و  .الصغار

 األسود،) ة للتوجهات واآلراء السياسيةحاضنتظل األسرة هي ال ومع ذلكللحياة السياسية، 
1990 ،438.)  

 :المؤسسات التعليمية -2

ور ويتقرب دورها من أهمية د ،الشباب واألطفالحياة  في ا  مهم ا  تمارس المدرسة دور 
األسرة، فالمدرسة تسهم في الوعي من خالل ما تقدمة في المناهج المدرسية من قيم سياسية 

بعض الرموز السياسية  توظيف وتخليدكما يتم في المدارس  .أساسية تعلمها ألبناء المجتمع
نشاد األناشيد الوطنية، والتركيز على بعض الرموز والقادة زيد مما ي ؛والتربوية مثل تحية العلم، وا 

 .من التوعية السياسية

تقوم المدرسة بعملية التنشئة السياسية، حيث تقوم بتثقيف الطالب من خالل مواد و 
تعزيز الوالء واالنتماء في نفسه، وتعرفه إلى  معينه، مثل التربية الوطنية والتاريخ، والتي تهدف

ميق إحساس الطالب تعإلى  نما تهدف كتب التاريخبيعلى بلده وتحديد السلوك المتوقع منه، 
 (.334، 1987 بالفخر وحب االنتماء من خالل ذكرها لالنتصارات والهزائم والحروب )المنوفي،

عملية التنشئة السياسية،  في ا  كبير  ا  لها دور إن من المدرسة ف ا  انفتاحأكثر  ن الجامعةوأل
وبالتالي  ،ا  وفكري ا  عمل على استقاللهم سياسيوتة تكون اختيارية ن مناهجها الدراسيأ خاصةٍ بو 

ن الخبرة التعليمة للطالب في أ، كما ا  طالب ذاتيه وفردية تلقائيتكون عملية اكتساب القيم لل
فإما أن يعزز هذه كتسبها الطالب، يفي كسب القيم واالتجاهات التي  ا  ر كبي ا  الجامعة تلعب دور 

ما و  ،القيم ويطورها  (.110، 1992)المشاط،  ن يكتسب قيما سياسيه جديدة مغايرة لسابقتهاأا 

)المدارس، الجامعات، مجالس الطلبة، اتحادات : إذن المؤسسة التعليمية بكل فروعهاف
تزيد من الوعي من خالل برامجها  ،الطلبة، واألنشطة الطالبية من بالندوات، الرحالت، البرامج(
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غير  مأ كانت مباشرةأ الوسائط األساسية في التنشئة السياسية سواء   التي تشكلالمنظمة والهادفة، 
 مباشرة.

 :السياسية )الفصائل( حزاباأل -3

. تقوم الفصائل الفلسطينية مقام األحزاب ألن الفلسطينيين ال زالوا في مرحلة تحرر
 إنتاج جيل عنتتحمل المسؤولية  أو الفصائل السياسية حزابإن األويمكن القول على أية حال 

 ،على تبسيط العملية السياسية ، عادة،حزابعمل األحيث ت (.3 ،أوجار) )بال بوصلة( واٍع أو
وتكوين قنوات االتصال  ،اإلحساس السياسي للمواطنين وتنمية إدراكهم بالقضايا المختلفة وتكوين

وأجهزة لرعاية أعضائها  ،بإنشاء مؤسسات والفصائل حزابوتقوم األ والمحكومين. مع الحكام
تقوم بنشر الوعي لدى أعضائها، وذلك من كما الثقافية، كالتنظيمات الشبابية والنسائية والنوادي 

غرس قيم من ثم فإنها تبرنامج الحزب وأهدافه واستراتيجيتيه السياسية، و بالعضو  تعريفخالل 
 ومفاهيم ومعتقدات معينه لدى الفرد بهدف توجيه األفراد وجهه سياسية تتفق مع توجهات الحزب

 .(233-231 ،2009 )أبو ساكور، أو الفصيل السياسي

السياسية إال أنها تستطيع القيام  حزابوبالرغم من االنتقادات التي تتعرض لها األ
أما الفصائل فتعنى بالتمية بوظائف مهمة ومتعددة للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة، 

أن هي  والفصائل حزابومن أهم الوظائف التي تقوم بها األالسياسية على وجه الخصوص. 
تشكيل الرأي العام. فالفرد  والتي تؤثر في ،نشر وتجديد الثقافة السياسية لدى الجماهير تتولى
بهدف تكوين ثقافة سياسية  مجتمه؛مشكالت إلى  ن يتعرفأن يتعلم ممارسة الديمقراطية. و أيجب 

، 1993، إبراهيم) بوعي ومسؤوليةوالحكم عليها  ،العامةتمكنه من المشاركة الفعالة في المسائل 
176.) 

 

تمثل إحدى المؤسسات التي تلعب الفلسطينية السياسية  أو الفصائل حزاباأل أنوأعتقد 
، الالزمة لخلق مجتمع مقاوم في تعليم وتثقيف األفراد بالمعرفة السياسية واالجتماعية ا  مهم ا  دور 

ة الوعي عن تنمي فضال   هداف الوطنية العليا،وهي بمثابة حلقة الوصل التي تربط الجماهير باأل
 فصائل. لذا يتوقف نجاح أو فشل الالفصائلالسياسي التي تمثل أهم الوظائف التي تؤديها 

ومدى إخالص قادة وزعماء  ،بالدرجة األولى على مستوى الوعي السياسي لدى الجماهير
وتمكينه من أداء دوره واستقراره  ،تطوير النظام السياسيأجل  من والعملفي المشاركة  فصائلال

 .ماية مشروعه الوطنيفي ح
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 :المؤسسات الدينية )دور العبادة( -4

كمتتا "، ا يستتمى بجامعتتات "اإلستتالم السياستتيومتت ،وتشتتمل المستتاجد ومختلتتف دور العبتتادة
ويكتتون دور المؤسستتات الدينيتتة إمتتا دعمتتا  .لتتوعظ واإلرشتتاداخيريتتة أو جمعيتتات الجمعيتتات ال تشتتمل

عتدة إلتى هتذه المؤسستات  تلجتأ ،ئمة، ولنشر التوعيللسياسة القا للنظام السياسي القائم أو معارضا  
داخل المساجد، وتوزيع الكتيبات والنشرات الدينية، وتوزيع الكاستيت  المواعظ الدينية منها ،أساليب

 (.124-123، 2011 )أبراش، المسموع والمرئي

د ارتباطها بالفر  وأهم ما يميز دور العبادة عن غيرها من قنوات تنمية الوعي السياسي هو 
 طيلة حياته منذ الطفولة وحتى نهاية عمره، وأنها تحظى بهالة من التقديس واالحترام نتيجة  

 (.38، 2003 لمكانتها الروحية )مكارم،

للعبادة  ا  بالمسجد، فقد اتخذه المسلمون بيت كبيرة   صلة   الجهادية وللتربية اإلسالمية
فكان  .وجيه وللتربية الدينية والثقافة اإلسالميةللتعليم والت ا  هللا سبحانه وتعالى، وعهدإلى  والتقرب

 ا  ، أو يخططون لقرية أو مدينة تأسيا  المسجد أول ما يخطر ببال المسلمين حينما يفتحون بلد
ولذا لجأت حركة اإلخوان (. 126-125 ،2002 )القاضي، وسلم هبرسول هللا صلى هللا علي

قيام بدور المسجد في التعبئة الجهادية. ومن المسلمين إلى تأسيس ما يعرف بالمجمع اإلسالمي لل
المعروف أن حركة حماس قد ولدت من رحم هذا المجمع اإلسالمي الذي شكل المدرسة 

 .أبناء الحركة األساسية لتخريج الرعيل األول والتالي، ثم باقي األجيال من

ندوات ضرات والإلى جانب الدعوة واإلرشاد والدروس الدينية والمحالعب المسجد لقد 
(. ويتفق "المشاط" مع النواتي 121 ،2002)النواتي،  ا  مهم ا  تنظيمي ا  ن دور آوحلقات تحفيظ القر 

في الرأي في أن دور العبادة لم تقصر دورها على األعمال التقليدية، كوظيفة الخطبة والوعظ 
طة بالخالق، والدعوة، بل تعددت وظائفها لتشمل السياسة وعالقة المواطن بالسلطة أو عالقة السل

م، وفي التوظيف السياسي للدين والتوظيف 1980يران إفي كما حدث في الثورة اإلسالمية 
 (.115، 1992 ،)المشاط وعملية االستقطاب الديني في لبنان ،السياسي لخدمة الدين

 :وسائل اإلعالم -5

في البناء، وكمصدر أساسي للوعي  ا  تلعب وسائل اإلعالم في العصر الحديث دور 
المقروءة كالصحف والمجالت والصور والرسوم،  ومنهااسي وفي تغير اتجاهات الرأي العام، السي

الشخصي  هاالتصال بنوعي إن .فاز والفضائياتلكالت والمرئية كاإلذاعات والتسجيالت والمسموعة
ير غو  ،البناء ،الهادف اإليجابيفي تكوين اتجاهات الرأي العام  ا  مهم ا  نه يلعب دور إوالجماهيري ف

ن وسائل اإلعالم الموجه تؤثر في التوجهات السياسية وفي أوهنا يتبين  .الهدام ،يجابياإل
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 ،المواطنإلى  المعلومات اليومية عن األحداث السياسية المنقولة عن المؤسسات الرسمية للدولة
وتكوين  ،للتقدم في وسائل اإلعالم واالتصال مهمة في تشكيل نتيجة  أصبحت تلك الوسائل و 
توجهات السياسية لألفراد، وفي بناء الوعي السياسي لكل الفئات العمرية في المجتمع والتأثير ال

 (. 277، 2000 )جربير، فيها

كمصدر أفرزته من تقنيات ووسائل مستحدثه، ما وال شك أن تكنولوجيا االتصال الحديثة 
 ةالروابط والحيوية وسرع وتبادل الرؤى والنقاش بفعل ،للمعلومات الغزيرة عن طريق التفاعل رئيس

 .وجهات النظر المختلفة من المصادر األخرى إلى  التعرف على مما يساعد ؛تبادل المعلومات
ساعد في تنمية جوانب الوعي اإلنساني بأشكاله المختلفة السياسي والثقافي توهذا يمكن أن 

)العبيد، والغزو، كافة األعمار  من اإلنترنتواالجتماعي لدى جميع األفراد ومستخدمي شبكة 
2007، 256-257.) 

القتران وسائل االتصال الجماهيري المسموعة والمرئية بالصوت والصورة أصبحت  ا  ونظر 
. وفتي قتدرتها علتى توصتيل الرستالة على اتجاهات أفراد المجتمع السياستية ا  ومؤثر  ا  مهم ا  تلعب دور 

ستتتتتفادة متتتتن قتتتتدراتها فتتتتي تتتتتدعيم ممتتتتا زاد متتتتن أهميتتتتة اإلقبتتتتال عليهتتتتا، وذلتتتتك لال ؛ألفتتتتراد المجتمتتتتع
 وتوعيتهم بخطط التنمية االجتماعيتة واالقتصتادية والسياستية )الستيد إبتراهيم، ،االتجاهات السياسية

لكسب  والفصائل حزاباألإليها  ولذلك أصبح األعالم من أهم األسلحة التي تلجأ (.140، 1993
 التقتتدم والتغييتتر داختتل المجتمعتتات ، حيتتث يبتتث التتوعي االجتمتتاعي السياستتي وحتتوافزثقتتة الجمتتاهير

 (.181، 1999 )العبد،

، ولم يظهر من فراغ بل كان ا  أن الوعي السياسي في المجتمع لم يكن تلقائييتضح  وهكذا
ماعية محصله لمجموعة من الوسائط المتعددة، وما تبثه هذه الوسائط من برامج سياسية واجت

خلفيات  فعن طريقها يتكون لدى الفرد .لسياسيهم في تشكيل وتنمية الوعي اوثقافية متنوعة تس
تطوير وتنمية إلى  ومن ثم تؤدي .هم في زيادة وعيه السياسيوخبرات سياسية وفكرية تس
ن مسؤولية الوعي السياسي تقع إتها، وفي هذا السياق يمكن القول المشاركة السياسية ورفع فاعلي

هم في بناء الفكر السياسي ة، التي تسالسياسي حزابمنظمات األالالدرجة األولى على عاتق ب
إذا كانت  ا  وخصوص متكامال   ا  سياسي ا  تعكس نضج حزابإذا ما كانت هذه األوبخاصة  ،للشعوب
 لمسؤولية تصدير الوعي السياسي للمجتمع. مؤهلة  

لمسألة الوعي السياسي أهمية في أنها تعزز الديمقراطية في نظرة الفرد ورؤيته لقضايا 
وكذلك رؤيته للظروف التي تؤثر في المجتمع بصورة تحليلية واعية، لذا يعد الوعي وطنه وأمته، 

 السياسي بمثابة األساس التطبيقي والفعلي للديمقراطية. 
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أنه من الركائز األساسية  فيلسياسي تكمن الوعي اة هميأ ن إوعلى هذا يمكن القول 
مواجهة أي حاالت من رتها على قدلبناء األمم والنهوض بها، ويمثل مستوى وحجم مناعتها و 

ن الوعي السياسي للشعوب يستمد أهم مقوماته من إحيث الغزو الثقافي والفكري والسياسي، 
 أيكلما زادت ثقافة الشعوب زاد وعيها، أما الحالة العكسية و  .الفضاء الثقافي بمختلف أطيافه

بناء  غير البناء، عند إعادةا وتأثيره ،تتمثل في اآلثار السلبية السائدةفغياب الوعي السياسي 
فتنهار القيم وتفقد الحياة توازنها وينطفئ جمر العقل  ،ا  واجتماعي ا  واقتصادي ا  المجتمع سياسي

 (.162 ،2003 )أبو القاسم، البشري 
 بحاجة فهيإن الوعي السياسي المتقد هو المدخل الرئيس لتحقيق االنتقال الديمقراطي، 

كل إلى  تتجاوز الجهات الرسميةهي لمواجهة تحديات مجتمعاتهم، و  ،ا  مواطنين واعين سياسيإلى 
ونشطاء اإلعالم  ،ومجتمع مدني أحزابالمعنيين بالخيار الديمقراطي، وصون مؤسساته من 

 (.5 ،2001، أوجاروحقوق اإلنسان )
نشر الوعي السياسي بين الشباب دور أساسي في تنمية المجتمتع واالستتفادة متن يعتبر لو 

فئتات  ةلشباب لتحقيق الصالح العام، لذا على مؤسسات الدولة أن تدرك أهميتة إكستاب كافتأفكار ا
ن يعتترف المتتواطن حقوقتته أالشتتباب بالشتتأن السياستتي، بهتتدف  ةيتتوتوع ،المجتمتتع المعرفتتة السياستتية

طبيعتة تأثيرهتتا معرفتة و  ،تفستير متا يجتري حولته متن أحتداثيكتون قتادرا  علتى السياستية وواجباتته، و 
 لكتروني(.إموقع ، 3)الحسيني، ه ه اليومية ومستقبل أوالدعلى حيات
عدم فهم اللغة السياسية التتي يتخاطتب  من اآلثار المترتبة على غياب الوعي السياسيو  

علتتتى مستتتتتوى األستتتتاليب  م، أعلتتتتى مستتتتوى األلفتتتتاع ومتتتتدلولها أكتتتان بهتتتا النتتتتاس متتتن حولنتتتتا ستتتتواء  
ن السقوط في مصيدة االختراق السي .وأبعادها اسي الفكري، وفقدان الثقة بالعمل الشتعبي المتنظم وا 

(، ففتي تطتور التوعي السياستي ألبنتاء 2005يكتن، حالة أشبه بفقتدان الرؤيتا وانعتدامها ) وي هذوال
ن وجود إوبالتالي ف ،ب من المظاهر البناءةويتم التقر ،  هدامة ع يتم تجنب كافة المظاهر الالمجتم

)محمتتد  رها السياستتي واالجتمتتاعي والثقتتافية للدولتتة واستتتقراالتتوعي السياستتي هتتو بمثابتتة قتتوة لسياستت
 (.151، 2005الحسن، 

، يستتتتطيع األفتتتراد فتتتي ظتتتل المتغيتتترات هأمتتتا أهميتتته التتتوعي السياستتتي لألفتتتراد، فعتتتن طريقتتت
التتوازن  حدث فتي المستتقبل علتى خلتق حالته متنوحتى المتوقع أنها ست ،والتحوالت العالمية الراهنة

 نتتتهعلتتى مكا ا  تنظتتيم وتتتأطير ذلتتك الحتتق حفاظتت، القتتادر علتتى الفكتتري الستتليمقتتانوني واإلنستتاني و ال
 (.13، 2013)الفطيسي، 

، قلت إمكانية وجود ما يسمى ا  فكلما كان الوعي السياسي العام في مجتمع ما مرتفع
 اإليجابي"بالفساد السياسي" في ذلك المجتمع والعكس صحيح. وهذه الحقيقية توضح األثر 

ما  ا  إذا علمنا أن الفساد السياسي غالب األمم وتقدمها. خاصة   يالسياسي في رقالعظيم للوعي 
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الجماهير  ألنو  (.27، 2011 )فاضل، يكون مصدر وأساس كل "فساد" آخر في المجتمع
سيكولوجيا "في كتابة  "لوبون "عالم االجتماع  قسم، وافكارها تعبر عن وجود الوعي أو عدمه

 وهي: اعية وانفعاالتها حالة الجماهير الالو  خصائص رئيسية تصف الجماهير"
يتسم الجمهور بالتفكير الالوعي نتيجة طغيان الحماسة على حيث ذوبان شخصية الفرد  .1

 . يكون في حاله تلقي وتلقين لألفكار ال انتاجها، حيث مشاعره وتفكيره
 أشد تطرفاو  تكون الجماهير أشد تعصبا لألفكار والعقائد السائدةحيث  سرعة االنفعال .2
 في حركة الجماهير التي تعكس وعيهم المجتمعي برزهير هي المؤثر األأفكار الجما.3

 (.159-1991،157)لوبون،
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 المبحث الثاني
 الوعي السياسي محتوى 

 

 المقدمة
ت ن معظم تلك التعريفات أجمعأات التي وردت للوعي السياسي نجد من خالل التعريف
 التي ،من المفاهيم واألفكار والمعارف ةنه يشمل مجموعإذ إ(، )محتوى  على أن للوعي السياسي

من أعضاء ذلك  ا  عضو باعتباره والتي يكتسبها الفرد  ،تسهم في تشكيل الثقافة السياسية للمجتمع
المجتمع. تلك الثقافة التي تمكن الفرد من فهم األحداث السياسية الواقعة في مجتمعه المحلي 

والتي  ،النظر الخاصة به ةتكوين وجهو ي، حيث يقوم بتحليلها وتفسيرها ي والدولقليموالمجتمع اإل
يقوم بالدفاع عنها بكل الوسائل السلمية والمشروعة كالمشاركة في النقاشات السياسية، واكتساب 

وما قيب بشأن عضوية التنظيمات الحزبية والجماهيرية والمشاركة بغيرها من العمليات السياسية. 
ة ينسب على الفصائل الفلسطينية ألنها تقوم مقام األحزاب إلى أن يتم تحرير المشاركة الحزبي

 فلسطين. ومهما يكن فإن محتوى الوعي السياسي ينطوي على القيم التالية:

 :الهوية :أوالً 
قضية الهوية من القضايا المرتبطة بقياس الوعي السياسي لدى أفراد المجتمع،  ُتعد

 ارتبط هذا اإلدراك بجماعة دينية أو قبلية لجماعات ألنفسهم، سواء  ويتكون بها إدراك األفراد وا
من أهم المعتقدات السياسية التي تساعد الفرد  ُتعد(. والهوية السياسية 141، 2001 )العبيدي،

(. وأصبحت الهوية قضية تشترك في تحديد مفهومها 112، 2005 على إدراكه لذاته )نصار،
حتى القومية والعقل والفكر واللغة والدين والتاريخ، وبها يكتمل  كل القيم الكبرى من اإلنسانية

 (.36-35، 1998 )غالب، والوطن واإلنسان والمواطن مة المفهوم الحقيقي للشعب واأل

، ا  ووجود ا  أو لشعب ما، يرتبط ببعضه مصير  مةأل ا  جميع ا  فت الهوية باعتبارها شعور وعر  
بعينه  ا  والفكرية والعاطفية الخاصة التي تميز مجتمع حيث الهوية هي مجموع السمات الروحية

وتعبر  .طرائق الحياة ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات وطرائق اإلنتاج الثقافي واالقتصاديب
 )أبو غوش، القوميةو  ،عةوالجمامة الدولة، واأل :ةأربعالهويات عن نفسها من خالل مستويات 

2012 ،17.) 
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 :المواطنة :اً ثاني
رض أإلى  هوية رسمية لكل فرد مرتبطة بدولة بعينها، كما تعبر عن االنتماء وتعني

درجة إلى  تحدها حدود سياسية ويعيش عليها مجتمع سياسي معين، وتكون هذه الهوية أساسية
 (.3، 1994)الصالح،  أنها تصبح من مكونات هوية الفرد

 :المشاركة السياسية :اً ثالث
مارسة السياسية التي تتعلق ببنية النظام السياسي المشاركة السياسية شكل من الم

 مأ كانت التأييدأ وعملياتها المختلفة، يكون موقعها داخل النظام السياسي في المدخالت سواء  
سي بالطريقة التي تالءم تغيير مخرجات النظام السياإلى  المساند هاو المعارضة، ولكنها تسعى

 (. 306، 1988المشاط، ( فراد والجماعاتمطالب األ

والمشاركة تعني أي عمل طوعي من قبل المواطن بهدف التأثير على اختيار السياسات 
دارة، واختيار القادة السياسيين،  العامة -46، 2006 )الكبسي، في البالد  العامةالشئون  وا 
ية اعفي الحياة السياسية واالجتم ا  العملية التي يلعب من خاللها الفرد دور " (. وعرفوها بأنها47

وتبني  ،لذلك المجتمع  العامةن يشارك في وضع األهداف أل ،لمجتمعة، وتكون لديه الفرصة
 (.69، 2004 )سيد فهمي،" أفضل الوسائل إلنجاز األهداف

أجل  عن اشتراك المواطنين في التفكير والتعبير، والعمل من ا  أيضالمشاركة تعبر و 
 ر المشاركة على حدود التأثير بل تتجاوز ذلكوال تقتص .وتعتبر من مركبات الثقافة ،المجتمع

كيفية المشاركة في الفعالية السياسية أو غير السياسية، لهذا فان للمشاركة دورها في مراحل إلى 
أنه بقدر ما تكون هناك مشاركة  لكسبيا(. ويؤكد 146-145، 2003 )الهتي، التخطيط والتنفيذ

السياسية من أهم صور ومؤشرات الديمقراطية  كون المشاركةل ؛سياسية تكون هناك ديمقراطية
 (.49 ،2006 )الكسبي، ألي نظام سياسي

وألن المشاركة السياسية تعد أفضل وسيلة لدعم الشخصية الديمقراطية وتنميتها على 
(. ومما ال شك فيه أن الرغبة في 42، 2003 مستوى الفرد والجماعة والمجتمع )عبد المطلب،

والتي تجد  ،ديمقراطية يقتضي تغليب منطق المشاركة السياسة الواعيةاللحاق بمصاف الدولة ال
تحقيق مقومات هذا إلى  والهادف ،مشروعيتها في قبول ورضي المواطنين باالنخراط الجدي

ومدخل حقيقي للتداول على  ،مة للوعي السياسياعلتالي تصبح المشاركة السياسية داللحاق. وبا
 (.10 ،2016)السموك،  السلطة
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 :التعددية السياسية :اً بعرا
علتى أستتس مشتتتركة متتع احتتترام مختلتتف  العامتتةالتعدديتة السياستتية هتتي أداه لتنظتتيم الحيتتاة 

االتجاهتتتتات الفكريتتتتة والدينيتتتتة والفلستتتتفية كشتتتترط أساستتتتي لممارستتتتة الديمقراطيتتتتة التتتتتي تتتتتوفر لفئتتتتات 
تعدديتتة يعتتد (. وموضتتوع ال16، 1990 )ثابتتت، المجتمتتع إمكانتتات المشتتاركة فتتي المصتتير الواحتتد

 بوجتتتتتتود مجتتتتتتال فكتتتتتتري واجتمتتتتتتاعي يمتتتتتتارس مظهتتتتتتر متتتتتتن مظتتتتتتاهر الحداثتتتتتتة السياستتتتتتية، ويستتتتتتمح
حصتتتول  يتحقتتتق تتتتاليالوب ،فيتتته النتتتاس الحتتترب بواستتتطة السياستتتية، أي بتتتالحوار والنقتتتد واالعتتتتراض

 (.38، 2006، األلوسي) التعايش

سية، ومن ثم التأثير بالتعددية السياسية "المشاركة الفعلية في العملية السيا ا  أيض ويقصد
على القرار السياسي من قبل جماعات تطوعية ومستقلة إال أنها متباينة في آرائها ومتنافسة في 

 (.52، 2004 )محسن الظاهري،" مصالحها

فالتعدديتة  أو الفصتائلية. من التعددية الحزبية شمل وأوسع مجاال  أالتعددية السياسية  وُتعد
السياستتتتية والقتتتتوى السياستتتتية وجماعتتتتات المصتتتتالح والضتتتتغط  حتتتتزابالسياستتتتية تشتتتتمل كتتتتل متتتتن: األ

. ومتن والشخصيات الوطنية والسياسية، والتي تحتاول التتأثير فتي الحيتاة السياستية بأستاليب مقبولتة
ع وجود منظمات المجتمإلى  ، بل تتعدى ذلكحزابفالتعددية السياسية ال تقتصر على تعدد األ ثم

 ُتعتدهتي و  وسائر المؤسسات السياسية. إلنسان والمرأة والثقافةوالجمعيات المعنية بحقوق ا المدني،
 (.216، 2006)األلوسي،  قيام التعدديةأجل  أساسية من

جود  منها ،مرتكزاتتقوم على التعددية السياسية يتضح مما سبق أن تعريفات مفهوم و 
ختالف في العقائد التنوع في المجتمع، واحترام هذا التنوع يعني قبول ما ينجم عنه من خالف أو ا

لى و  تداول السلمي للسلطة،إلى  يفسح المجال وهو والمصالح واألنماط والشرائح، إطالق ا 
 الحريات األساسية وحقوق اإلنسان. 

 :تداول السلطة :اً خامس
 يعد مبدأ التداول على السلطة من الركائز األساسية لألنظمة الديمقراطية، ويقصد بها

السياسية، أو  حزابواألفراد أو بين الحكومات المتعاقبة، أو بين األ انتقال السلطة بين الحاكم"
من مستوى، على مستوى الجهاز الحكومي، الجهاز اإلداري، أكثر  بين النخب السياسية وعلى

 (.64، 1992)زرتوقة، " الجيش، على كافة المستويات في الدولة

وفقه ألي حزب سياسي أن  مبدأ ديمقراطي ال يمكن" ويعرف التداول على السلطة بكونه
ر". أما "جان لوي ن يعوض بتيار سياسي آخأما ال نهاية له، ويجب إلى  يبقى في السلطة
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بين قوى سياسية في المعارضة إدخالها  دواراألفي  ا  التداول يدخل تغيير  نأكرمون" فيعتبر 
إلى  كي تدخلل ،ى سياسية أخرى تخلت بشكل ظرفي عن السلطةو السلطة وقإلى  االقتراع العام
 (.2-1، 2003)بن محمد،  المعارضة

في حين ، يات السلمية للتداول على السلطةوتعد االنتخابات، والوراثة والكاريزما من اآلل
كما  (.19-17، 2016سلمية )دقاشي، الغير لياتها آأحد  تعتبر )االنقالبات العسكرية والثورات(

ل عليها في عقلنة مفهوم تداول السلطة وتفعيله شرائح المجتمع المعو أكثر  وتعد طبقة المثقفون 
حد ما في توجيه عملية إلى  ن المثقف العربي أصبح مؤثرا  أعطاءه بعدة الصحيح، هذا ما يعني وا  

 السياسية العربية، ويدير دفة القراءة السياسية الصحيحة لألحداث األنظمةتداول السلطة في 
 (.476-475، 2006)الحضرمي، 

إشكالية التداول على السلطة تكشف عن طبيعة الحالة االجتماعية يتضح أن هكذا و 
 برمتها في صراعات أطرافها وتحالفاتهم، وفي درجة الوعي السياسي العام. 

 :الديمقراطية وحقوق اإلنسان :اً سادس
إن مجتمع الديمقراطية الموجهة يعترف لألفراد بسلسلة كبيرة من الحقوق والحريات، 

نه وسيلة لإلسراع في تقدم إالحريات ليست غاية بحد ذاته، بل هذه الحقوق و والتي لكن استعمال 
(. والديمقراطية كانت وال زالت تحمل مفاهيم ثالثة وهي: حقوق 345، 2001المجتمع )أسعيد، 

 ا  سياسي ا  اإلنسان والتعدية السياسية أو القبول باآلخرين والنظام االنتخابي التمثيلي، وهي درب
أن الديمقراطية هي مجموعة مؤسسات تصهر " بينما يرى إبراهيم أبراشادي. للتطور االقتص

التنوع واالختالف، بفعل سيادة ثقافة ديمقراطية تساعد على تقبل المؤسسات وفهمها، وعلى 
 (.12، 2009)الحولي،  "التعايش واالقتناع بحق اآلخر في الوجود

 الخالصة
ن أو  ،متتن ختتالل المحتتتوى التتذي يشتتملهة تبتتين متتن العتترض أن التتوعي السياستتي لتته أهميتت

 متتن األستترة وانتهتتاء   ا  لمصتتادر التتوعي قنتتوات ومؤسستتات تقتتوم بعمليتتة التنشتتئة السياستتية للفتترد بتتدء
 ،فتتتتي تشتتتتكيل التتتتوعي السياستتتتي ا  أساستتتتي ا  )الحتتتتزب( التتتتذي يلعتتتب دور  الفصتتتتائلي بتتتالتنظيم السياستتتتي

يمارسته متن تتأثيرات علتى اآلراء  من معلومات ومتاأو الفصيل وتنميته من خالل ما يقدمه الحزب 
وستتائل عديتتدة منهتتا  ا  الستتلوكية والتوجهتتات الوطنيتتة والفكريتتة للجمتتاهير مستتتخدم والقتتيم واالتجاهتتات

إلتتى  الوصتتولأجتتل  اعتتات والمناقشتتات التتتي ينظمهتتا متتنالنتتدوات والمتتؤتمرات والمحاضتترات واالجتم
 ه وبرامجه وأهدافه المختلفة. والتأثير عليهم بما يتوافق وينسجم وأيديولوجيت ،الجماهير
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الفلسطينية، تتفق مع كل ما سبق عرضه، فهي مؤسسات تقوم  السياسيةتنظيمات فال
على هوية وطنية تؤمن بالتعددية وبالتداول السلطة وتكون بنية النظام السياسي الفلسطيني، بكل 

في التنشئة  ا  لعب دور ت ،ما تقدمة من برامجهي، من خالل و  ما يتعلق به من القيم سابقة الذكر.
هم في رفع مستوى الوعي السياسي لدى أفراد المجتمع بشكل عام. بجانب دور وتسالسياسية، 

حماس، فتح، )كل الفصائل الفلسطينية: لو التجنيد السياسي والمشاركة في الحياة السياسية. 
والمساهمة  ،ر الوطنيهو تعزيز وتنمية الشعو  ،أساسي   ور  د (وغيرها الجبهة الديمقراطية، والشعبية

في عملية التحرر الوطني باعتبارها حركات تقود نضال الشعب الفلسطيني الذي ما يزال يرزح 
. اإلسرائيليتحت االحتالل 
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 :دمةمق
تكوينها من المنظومة االجتماعية التي تسهم في  ا  جزءالفصائل الوطنية الفلسطينية  ُتعد

. مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات الخيرية، والقطاعات العمالية والطالبية وغيرها
 في التأثير على الجماهير وتحركاتهم نحو القضايا الوطنية المختلفة. وهي تسهم 

 ا  واضح ا  ل الوطنية الفلسطينية تتبنى البرامج والمواقف السياسية. وتولي اهتمامفالفصائ
 تمارس السياسية بأشكالها المختلفة عبر ما أتيح لها من أدوات. فالسياسة. و  بالمقاومة

 فصيلوألن التنظيم في الكيانات السياسية يمثل العمود الفقري الذي يبني عليه جسد ال
األيديولوجية والتنظيرية  فصيلهو الذي يتبنى سياسات ال ، فإنهيانه القائموك الفلسطيني السياسي
)القيادة والقاعدة : وهي ،األربعة للعمل السياسي األقطابويتحكم في حلقات الربط بين  ،والميدانية

 (.58، 2013( )العبادي، األخرى والجماهير، والمؤسسات 

 أداءتساعد التنظيم في  ات التيفي عملة على مجموعة من المرتكز كل فصيل  ويعتمد
من مطبوعات، ونشرات  مقروءة ومسموعة أدوات ووسائلستنادها على ابالمهام الموكلة عليه 

ولكل منها ضروراته وفوائده مؤسسات أو جمعيات، و تعبوية، ووسائل تواصل اجتماعي، 
 ها.بويتأثر  فيها ومساحات االنتشار التي يؤثر

دوات التثقيف التي تستند عليها الفصائل للقيام ضا ألعر  لفصلهذا ا يقدمومن هنا، 
بمهامها، مركزين على كل من حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، والجبهة الديمقراطية لتحرير 

التشابه واالختالف بين الفصيلين من حيث  أوجهوذكر ، األدوات على تعرفال بهدففلسطين، 
 .مجاالت األدواتما هي البرامج التي تشملها هذه عرضها و  وأساليب، األدواتومساحات انتشاره 
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 األول المبحث
 الفلسطينية للمرأة خاصة بتنمية الوعي السياسيال التثقيف أدوات 

 لدى الجبهة الديمقراطية 
 

 :: األطر والجمعيات النسائية التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينأوالً 
 المنظمات الجماهيرية الديمقراطية:

)م.  والتي تعرف اختصارا  بت المنظمة النسائية من المنظمات الجماهيرية الديمقراطية عدتُ 
جمهور النساء، وتبنى المنظمة النسائية على أساس القطاعات التي يتشكل منها إلى  تتوجهو   (د

 "عامالت، موظفات، معلمات، ربات بيوت، جامعيات". :الجمهور النسائي من
 التعريف: -أ

منظمات جماهيرية، اجتماعية، ": نفسها بأنها مة الجماهيرية الديمقراطيةوتعِرف المنظ
ثقافية، تربوية وسياسية، تستمد برامجها من واقع الحياة نفسها، ومن واقع االحتالل واالقتالع 

ومحاوالت طمس الهوية الوطنية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الحركة  ،والتشتت
إطار جميع الرفاق أعضاء الجبهة واألصدقاء والمؤازرين لخطها ومواقفها، الصهيونية. ويتحد في 

تسند وتدعم وهي د( منظمة صديقة للجبهة،  )م.ت ومن تنطبق عليهم شروط عضويتها. وتمثل ال
 (.12، 3، 2008)مكتب التثقيف المركزي،  نضاالتها

في صلب عملية البناء  د(، ومهمة بناء األخيرة تقع )م.الت يبني نفسه من خالل  تنظيمفال
ال طليعة بال جماهيرية، كذلك ال جماهيرية بدون منظمات ديمقراطية لتعزيز ن كما أو  فصائلي.ال

. وهو باستمرار هتؤكد للجبهة العامة. وهذا ما كانت المؤتمرات الوطنية حركةالنفوذ السياسي لل
المنظمات الديمقراطية  مع جماهيريته، أي أن أو الفصيل على تالزم سمة طليعية الحزب يدل

 (.81، 2014وطليعيته )سلميان، وزيدان،  كيان التنظيمي أو الجزبيلجماهيرية ال ا  طريقتعتبر 

 أسس عمل وبناء المنظمة الجماهيرية الديمقراطية: -ب

                                                           

 :.ا  م. د يقصد بها: المنظمة الجماهرية الديمقراطية، وهي منظمات اجتماعية أو ثقافية أو تربوية، تحمل برنامج 
افي ا وتربوي ا يوجه إلى جمهور هذه المنظمات، مثل: )العمال، الطلبة الجامعين، المرأة، الشباب(، ومن اجتماعي ا وثق

 .هذه المنظمات: اتحاد الشباب الديمقراطي )أشد(، المنظمة النسائية الديمقراطية التي تتوجه لمجتمع النساء
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)كالمنظمة النسائية أو اتحاد لجان العمل النسائي(  :تصوغ هذه المنظمات الجماهيرية
من حيث  مأ من حيث برامجها ولوائحها الداخلية الخاصة أكان اء  المتمايزة فيما بينها، سو 

 ،التي يجب توفرها المهمةالذي تتوجه إليه، على عدد من األسس والمفاهيم  الجمهور أو القطاع
  وأهمها: ،د( )م.الت ومراعاتها في بناء 

وللجمهور الذي الديمقراطية  (†)والنشاطية للمنظمة ،(*)التنظيميةالجوانب بين  ضرورة الجميع -1
 تتوجه إليه. 

 )م. د( وبناء وحداتها القاعدية على أسس قطاعية متجانسة.الت ضرورة تشكيل هيكلية  -2

 د( وتدعيم مقومات االستقاللية )م.الت ضرورة العمل المتواصل لتعزيز الديمقراطية في هيئات  -3
 (.3-2/2 ،2009 ،فصائلي)برنامج التثقيف ال

 األهداف:  -ت

برازها أجل  د( من )م. التتعمل المنظمة  -1 صيانة الهوية الفلسطينية المستقلة، والحفاع عليها وا 
 بها. بمختلف التنظيم الجماهيري والمجتمعي وفي النشاطات التي تقوم

تولي اهتمام في مختلف جوانب الحياة االجتماعية والثقافية والتربوية لمجتمع الالجئين في  -2
 ي يتكون منها.والفئات االجتماعية الت ،جميع القطاعات

وخدمة قضايا المجتمع وقطاعاته المختلفة، وتنشر  ،تغذي روح وثقافة االهتمام بالشأن العام -3
القيم والمفاهيم االجتماعية والثقافية التقدمية في صفوف المجتمع وتضعها في خدمة المجتمع 

 (.5-12/4، 2008مج التثقيف الحزبي، )برنا ذاته
 ديمقراطية: هيكلية المنظمات الجماهيرية ال -ث

وبالنسبة للعمل  ،إن هيكلية المنظمات الجماهيرية الديمقراطية بشتى قطاعاتها واحدة
 ،برامجهاإلى  للتعرفو  ،الجماهيري، نتناول األطر واالتحادات النسائية التابعة للجبهة الديمقراطية

 . تنظيموأنشطتها الموجهة للمرأة، كونها ركيزة من ركائز ال

)كمنظمتتتة نستتتائية  :كيتتتز هنتتتا علتتتى هيكليتتتة اتحتتتاد لجتتتان العمتتتل النستتتائيوبالتتتتالي يتتتتم التر 
ديمقراطيتتتة( وننتتتوه بتتتأن البرنتتتامج والالئحتتتة الداخليتتتة لالتحتتتاد ال يختلتتتف فتتتي هيكليتتتته عتتتن هيكليتتتة 

                                                           

 ر من حيث العضوية، الهيئات.كل ما يتصل بضرورات تنظيم الجمهو  بالجوانب التنظيمية:يقصد  (*)
هي كل ما يتصل بالمهمات واالهتمامات والممارسة لهذا الجمهور المنظم، أي  بالجوانب النشاطية:قصد ي (†)

 العناصر التي يتشكل منها برنامج الت )م. د(.
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 (13-12/7، 2008المنظمتتتتتات الجماهيريتتتتتة الديمقراطيتتتتتة األختتتتترى )برنتتتتتامج التثقيتتتتتف الحزبتتتتتي، 
 (.3ملحق رقم إلى  )انظر

 :هي ،هيكل التنظيمي للمنظمة النسائية الديمقراطية من مستويات تنظيميةويتكون ال

وهي بمثابة القاعدة األساسية، وحلقة الوصل بين االتحاد وجماهير النساء  اللجنة أو الوحدة: -1
 )حي، مخيم، بلدي، قرية(، وتقوم بمهام خاصة بها.: وتتشكل على أساس السكن

 من الوحدة القاعدية والمعنية بتنظيم علمها.: وهي مسؤولة أمانة اللجنة القاعدية -2

ويتولى مهام متابعة ومراقبة  ،ويتكون من أمينات سر الوحدات القاعدية المكتب الفرعي: -3
 وتوجيه عمل الوحدات القاعدية. 

االتحاد النشاطية  أوضاع: تتشكل من أمينات سر الوحدات أو اللجان وتناقش اللجنة اللوائية -4
 والجماهيرية.

 : يتشكل من مندوبات المكاتب الفرعية واللجان المتخصصة. ر اللوائيالمؤتم  -5

 بمثابة الهيئة التشريعية المنتخبة من المؤتمر العام ولها مهمات. اللجنة العليا: -6

 لعمتتتل والمستتتئول عتتتن متابعتتتة االتحتتتادهتتتو القيتتتادة األولتتتى التحتتتاد لجتتتان ا المكتـــب التنفيـــذي: -7
 (14-10تحتتتتتتتاد لجتتتتتتتان العمتتتتتتتل النستتتتتتتائي، )النظتتتتتتتام التتتتتتتداخلي ال فتتتتتتتي كتتتتتتتل منتتتتتتتاطق تواجتتتتتتتده

 (.4ملحق رقم إلى  )انظر
 ونستنتج مما سبق أمرين: 

: أن التشكيالت التي يقوم عليها الهيكل التنظيمي للمنظمة النسائية الديمقراطية األولاألمر 
)الخلية، المنظمة المحلية، : وهي فصيل أو الحزبتختلف عن تشكيالت الهيكل التنظيمي لل

أو  ومن مجموع هذه التشكيالت يتألف الحزب ،(قليمنطقة، منظمة الفرع، منظمة اإلمنظمة الم
الذي يقوده "المركز القيادي الواحد" بمختلف مكوناته من، المؤتمر الوطني العام، اللجنة  التنظيم

 المركزية، المكتب السياسي، أمانة السر اللجنة المركزية. 

 للمؤتمر العام. األعلى وصوال  إلى  هرمي يبدأ من األسفلء بناأن البناء التنظيمي الثاني: األمر 

 :(*))أ. ل. ع. ن( اتحاد لجان العمل النسائيثانيًا: 

 النشأة: -أ
                                                           

المهتمة اختصار التحاد لجان العمل النسائي، وهو أحد المنظمات النسائية الديمقراطية أ. ل. ع. ن.:  (*)
 بالمرأة، ويعد المظلة األم لكافة المؤسسات النسوية التابعة للجبهة الديمقراطية.
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اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني المظلة األم لكافة فروع مكاتب االتحاد يعد 
على كافة محافظات  ا  وزعم ا  فرع ((22النسائية التابعة للجبهة الديمقراطية بكافة فروعها وتبلغ 

(، والذي يبن من خالله الفروع التابعة التحاد 1الملحق رقم في  1 الجدول رقمإلى  )انظر غزة
 لجان العمل النسائي والتوزيع الجغرافي لتلك الفروع. 

طية للجبهة الديمقرا ا  ن هناك تواجدأب (1في الملحق رقم)من خالل الجدول قد اتضح و 
والتي  ،غزة محافظة كانت في المناطق كثافة  أكثر  ولكن ،وسائر فلسطين بمختلف مناطق القطاع
ن هذه أهو  اآلخر األمرثم يليه محافظة خانيونس،  ا  ( مكتب22)إلى  وصلت أعداد مكاتبها

عن كافة االجتماعات  والذي يكون مسؤوال   ،يقليماإلالفروع لكل منها مكتب يطلق عليه المكتب 
 إداريةولهذا المكتب هيئة  ،تنظيمه لعملية التثقيف ومراقبة سير عملها واللقاءات الشهرية بجانب

 كاملة تتواصل مع اتحاد لجان العمل النسائي في غزة. 

أجل  كأول إطار جماهيري ديمقراطي نسائي. يعمل من م1978وتأسس االتحاد عام 
تحسين أجل  ل ومنالتحرر الوطني واالستقالأجل  توحيد جهود المرأة الفلسطينية في النضال من

 (.1 )اتحاد لجان العمل النسائي، أوضاعها االقتصادية والصحية واالجتماعية الثقافية
 : األهداف -ب

 األهداف التالية:أجل  يعمل االتحاد من

 التحرر الوطني واالستقالل وبما فيه حق العودة.أجل  من -1

ئية ويفتتتتتح أبوابتتتته يتتتتدعو االتحتتتتاد جمتتتتاهير المتتتترأة الفلستتتتطينية لالنختتتتراط فتتتتي الحركتتتتة النستتتتا -2
 لجماهير النساء بهدف التعبئة. 

 النهوض بأوضاع المرأة على الصعيد االجتماعي. -3

 المساواة للمرأة العاملة وضمان حقوقها وتطوير دورها في بناء االقتصاد الوطنيأجل  من -ت
 (. 6-2 ،2014 )الالئحة الداخلية اتحاد لجان العمل النسائي،

 :البرامج -ث

 :على عدة أصعدةلجان العمل النسائي مج اتحاد تتمحور برا
( وبالشراكة مع 8) : عقدت اللجان االجتماعية والتي عددهاعلى الصعيد االجتماعي -

ندوة اجتماعية،  61على مستوى محافظة غرب غزة  U.N.D.P ،ا  مؤسسات منها مع
الفقر، ، التنشئة االجتماعية، التفريغ االنفعالي، اإليجابية)التربية  :ومن عناوين الندوات
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جانب المشاركة إلى  البطالة، المشاكل السلوكية عند األمهات في التعامل مع األطفال(
 بعدة اعتصام ضد تقلصات األونروا.

: قتتتام االتحتتتاد بالمشتتتاركة بكافتتتة الفعاليتتتات والمستتتيرات علـــى الصـــعيد الـــوطني والسياســـي -
ألسترى المضتربين المركزية أو على مستوى المحافظات منها الفعاليات التضامنية بحتق ا

 يب كتتتتتتتتتوادر نستتتتتتتتتائية قتتتتتتتتتادرة علتتتتتتتتتى تنفيتتتتتتتتتتذذلتتتتتتتتتك تتتتتتتتتتتدر إلتتتتتتتتتى  عتتتتتتتتتن الطعتتتتتتتتتم، يضتتتتتتتتتاف
 استتتتتتتتتتتية متتتتتتتتتتتع القتتتتتتتتتتتوى الوطنيتتتتتتتتتتتة والسياستتتتتتتتتتتيةقيتتتتتتتتتتتادة نقاشتتتتتتتتتتتات سي( T.O.T) ورشتتتتتتتتتتتات

 (.1 ،2016 )اتحاد لجان العمل النسائي، التقرير السنوي،
هم ندوة من 106النشاطات على الصعيد الصحي تنفيذ  أبرز: من على الصعيد الصحي -

 19 ندوة بخانيونس، 22 بالوسطى، 17 ندوة شرق غزة، 18 ندوة بغرب غزة، 30
، فقر التبول الالإرادي، الكبد الوبائي) :منها ،برفح، وحملت الندوات عنوانين مختلفة

 الدم، التسمم الغذائي، إسعافات أولية، سرطان الثدي(. 

م األنشطة على الصعيد رفيقات، من أه 7اللجنة أعضاء  عدد على الصعيد القانوني: -
، خدمات حماية النساء في (1325)قرار  القانوني تنفيذ ندوات بكافة محافظات غزة

فلسطين ومن الواقع المأمول، الميراث، العنف ضد المرأة، الوضع القانوني للمعنفات، 
 الزواج المبكر وآثاره على المرأة.

ي هتذا المجتال التواصتل متتع توجهتتات العمتل للجنتة فت أبترزومتن  علـى الصـعيد اإلعالمـي: -
 يك معهتتتتتتتم ببتتتتتتترامج تختتتتتتتص المتتتتتتترأة، وعمتتتتتتتتلإذاعتتتتتتتات محليتتتتتتتة كصتتتتتتتوت التتتتتتتوطن للتشتتتتتتتتب
 وبثهتتتتتتتتا علتتتتتتتتى الموقتتتتتتتتع والصتتتتتتتتفحة ،التحتتتتتتتتادمقتتتتتتتتابالت متتتتتتتتع شخصتتتتتتتتيات نستتتتتتتتائية متتتتتتتتن ا

 (.3-2 ،2016، ن العمل النسائي، التقرير السنوي )اتحاد لجا

العمل النسائي لعام  من خالل االطالع على التقرير اإلداري الخاص باتحاد لجانو 
 م ومشاركة الباحثة لبعض الندوات نالحظ ما يلي: 2016

أن االتحاد نشط على األصعدة الصحية والقانونية االجتماعية. كما نالحظ مجال التثقيف  -1
الصحي حصد أعلى رقم في عدد الندوات، ثم يليه الجانب االجتماعي ثم القانوني. وترجع 

نقص وعي المرأة باألمور القانونية إلى  وانب دون غيرها راجعالباحثة التركيز على هذه الج
لى  وقوانين األحوال الشخصية، قطاع غزة.  في تردي األوضاع الصحية التي تهدد النساءوا 

للبرامج على  أعطى االتحاد أولوية   كما ،وبالتالي نجم عنها ارتفاع في المشكالت االجتماعية
رار تدهور األوضاع االجتماعية واالقتصادية حساب برامج أخرى مما يدلل على استم
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وبالتالي فان مفهوم التثقيف في  ،على واقع المرأة في قطاع غزة والصحية التي انعكست سلبا  
 االتحاد انحصر في مجاالت ضيقة. 

أن التحاد لجان العمل النسائي عالقات تشبيك وتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي  -2
أو القانون، أو االجتماع والسياسة، ويتعاقد االتحاد مع هذه  تعمل في مجاالت الصحة

الجهات باستفاضة محاضرين أو مدربات أو مختصين بالمجاالت السابق ذكرها. حيث ينظم 
)االتحاد( مع مسئوالت لجانه المختصة آلية اللقاءات وساعات التدريب وأماكن انعقادها. 

سة الشريك يتم تطبيق الندوة. ومن هذه وبإشراف المسئوالت عن تلك اللجان مع المؤس
المؤسسات مركز الميزان لحقوق اإلنسان، جمعية أطباء بال حدود، جمعية الهالل األحمر، 
المركز الفلسطيني لحل النزاعات مركز تنظيم األسرة، وزارة الشؤون االجتماعية ومعهد 

 غيرها.البحوث واالستشارات القانونية، جمعية عائشة، مركز شؤون المرأة و 

اقتصرت أنشطة االتحاد على مشاركة النساء في قد أما على الصعيد السياسي والوطني ف -3
فعاليات تضامنية، ومسيرات شعبية ومهرجانات: مثل مسيرة التضامن مع األسرى، مسيرة 

لهن حظ ف .مقاطعه البضائع اإلسرائيلية. ويكون االهتمام بالتثقيف السياسي للنساء المؤطرات
)النظام : ي وتبعاتهفصائلتثقيف السياسي من خالل التحاقهن ببرنامج التثقيف الوافر من ال

 ي، المنظمة الجماهيرية الديمقراطية( والتي سنتطرق لها فيما بعد.فصائلالداخلي، البرنامج ال

 الجمعيات النسوية المحسوبة على الجبهة الديمقراطية:ثالثًا: 
التتتي تشتتكل  ،الجمعيتتات أو المؤسستتات الفاعلتتةالجبهتتة الديمقراطيتتة الكثيتتر متتن ال تمتلتتك 

 تواضتتتتتتتتتع هتتتتتتتتتذه المؤسستتتتتتتتتات فتتتتتتتتتي مجتتتتتتتتتال أدىو أدوات حيتتتتتتتتتة لتنفيتتتتتتتتتذ برنامجهتتتتتتتتتا االجتمتتتتتتتتتاعي. 
متتتن  للتخفيتتف ؛يتتة التتتي توفرهتتتا لجمهورهتتامات الخدميوكميتتة التقتتتد ،تتتتدني نوعيتتةإلتتى  اختصاصتتها
 ركتتتتتتتتتتتتتةعزيتتتتتتتتتتتتتز النفتتتتتتتتتتتتتوذ االجتمتتتتتتتتتتتتتاعي للحمتتتتتتتتتتتتتن ختتتتتتتتتتتتتدمات لصتتتتتتتتتتتتتالح ت همتتتتتتتتتتتتتا تقدمتتتتتتتتتتتتتبمعاناتتتتتتتتتتتتتته 

مـــن أهـــم  النجـــدة االجتماعيـــة ةجمعيـــوتعتبـــر  (.1/5، ريتتتر المتتتؤتمر التتتوطني العتتتام الختتتامسقت)
هتتي مؤسستتة غيتتر حكوميتتة، تعمتتل فتتي مجتتاالت متعتتددة تربويتتة، ثقافيتتة، و الجمعيــات فــي الجبهــة. 

، وحصلت على ترخيص متن وزارة الداخليتة م1995اجتماعية، توعية، وصحية. تأسست في عام 
 وُتعتتد، كمتتا الختتاص بالجمعيتتات الخيريتتة م2000لعتتام  1للقتتانون التترقم  ا  وفقتت (4024)تحتتت رقتتم 

 (.2-1)البروشور التعريفي للجمعية،  في شبكة المنظمات األهلية اال  فعّ  ا  عضو 
 الرؤية:  -أ
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وذلك  ،رفع المستوى العام للمجتمع الفلسطيني في مختلف المجاالتإلى  تهدف الجمعية
لمساعدة المجتمع لرفع مستوى مكوناته المختلفة، والتي  مستويات أعلى من التنميةإلى  للوصول

 (.3، 2016)التقرير اإلداري للجمعية، تساعد في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة للمرأة 
 الرسالة:  -ب

تمكين المرأة إلى  تعمل جمعية النجدة االجتماعية للتأكيد على القيم والمبادئ التي تهدف
والمساهمة  ،يم برامج التوعية المجتمعية تستهدف األطفال والنساءتقدإلى  ورعاية الطفل. وتسعى

 .الحتياجات المتجددة ا  في تحسين الظروف المعيشية وفق
 األهداف:  -ت

  االرتقاء بالمستوى الثقافي واالجتماعي والفني والصحي من خالل دورات تدريبية ومهنية
 للمرأة الفلسطينية. 

 الجتماعي للمرأة في مناطق السلطة الفلسطينية، العمل على رفع المستوى االقتصادي وا
 وخلق فرص عمل للنساء عن طريق تنفي مشاريع تنموية للمرأة.

 عمتتتتتتتتتتتتتل، حقوقهتتتتتتتتتتتتتا المدنيتتتتتتتتتتتتتة واالجتماعيتتتتتتتتتتتتتةالتتتتتتتتتتتتتدفاع عتتتتتتتتتتتتتن حقتتتتتتتتتتتتتوق المتتتتتتتتتتتتترأة فتتتتتتتتتتتتتي ال 
 (.2 ،1016 ،)التقرير اإلداري الخاص بالجمعية

م المرأة منها: مشروع تمكين نفذت الجمعية خالل العديد من المشاريع التي تخد المشاريع: -ث
، مشروع مطبخ الشمال، ومشروع الترابط االجتماعي، ومشروع ا  األسر المحرومة اقتصادي

 .(8، 2016 التعليم بالشراكة مع الرعاية الصحية )التقرير اإلداري لجمعية النجدة،

: وأنجزت الجمعية العديد من ورشات العمل والندوات الورش والندوات والفعاليات -ج
في مجاالت  ا  ورشات شهري ةشهر أي أربع 12على مدار  30-25لمختلفة بمعدل ا

مختلفة اجتماعية، صحية، ثقافية، ترفيهية وتربوية منها ورشات "الحماية القانونية للنساء"، 
 تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في التنمية". ": ورشة عمل بعنوان

ها: مشاريع االتحاد من ،المحلية والدولية بالشراكة مع العديد من المؤسسات المختصة
كشن إيد، اإلغاثة اإلسالمية الطبية، شبكة المنظمات األهلية، المركز الفلسطيني األوربي، الأل

 (.12-10، 2016، لمرأة )التقرير اإلداري للجمعيةلحل النزاعات، طاقم شؤون ا

 في عملية التثقيف تباينتطية وعن تقييم دور األطر والجمعيات التابعة للجبهة الديمقرا
اتحاد " نأعضو في الجبهة لديمقراطية ب "جياب أبوعربية فأفادت " آراء الفئات موضع البحث.

لجان العمل النسائي يقوم بتثقيف الرفيقات وتفهيمهم بالهيكلية التنظيمية لالتحاد عبر مشاركة 
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سهل عليهن فهم الهيكلية على وهذه المشاركة ت ،الرفيقات للمؤتمرات الداخلية الخاصة باالتحاد
تثقيفنا في " :أضافت قائلةفأما عن برامج التثقيف التي يقدمها االتحاد  .الواقع من القاعدة للقمة

الوقت الحالي لجميع أعضاء الجبهة إلى  زال منذ نشأة الجبهة الجبهة الديمقراطية كان وال
م ما هو البرنامج الداخلي ن تفهأتلتحق بالتنظيم يجب عليها ، وألي عضوه الديمقراطية أوال  

ن تعي بقضاياها المحلية بجانب القضايا األممية أو ؟ وتفهم ما هو البرنامج السياسي؟ للجبهة
والعالم، والتحاد لجان العمل النسائي التثقيف بجوانب أخرى تهم المرأة مثل اتفاقية سيداو، كونها 

من برامج األطر النسائية، بجانب قرار جزء  بالتاليو هي  ،من برنامج الحكومة ا  أصبحت جزء
 (.2018)أبو جياب،  وأمور أخرى مجتمعية تهم المرأة (1325)

بما  ،أن برامج التثقيف المتنوعة" مديرة جمعية النجدة في الجبهة الديمقراطية ُتؤكد إال أن
ع وباألوضا ،لظروف مرتبطة بالتمويل من جهة فيها التمكين االقتصادي قد تراجعت، نتيجة  

لقد تم إغالق مصنع تابع  :، من جهة أخرى، حيث قالتاالنقسام خاصةٍ بالسياسية المحلية و 
في تقديم  أعمالهالذا حصرت الجمعية  ؛يةفصائلللجمعية في منطقة بيت الهيا لصراعات 

 مة اهم أهدافها تحقيق تنمية اقتصادية مستدأ بعد أن كانت المشاريع الصغيرة ورياض األطفال، 
 (.2017خالل هذه المصانع المستقلة )الدغمة،  للنساء من

واالتحادات التي  ،بما فيها األطر النسائية ،أن المؤسسات النسائية "الغنيمي" اعتبرتو 
تعمل وتخوض حملة لتعزيز المشاركة المجتمعية بكافة أشكالها. ولتحقيق  ،أصال   حزابتتبع لأل

تجاه إنتاج عملية التغيير لصالح المرأة، ذلك تسعى لتغيير القوانين، ولكن في إطار الضغط با
لذا ال بد أن يكون هناك توعية مجتمعية عبر البرامج المتنوعة التي يعدها اإلطار. أما و 

هي تتبع لوزارة الداخلية والنظام القانوني الخاص و هي جمعيات أهلية خيرية ف ،الجمعيات
بالتالي هي و  ،عيات المجتمعيةبالجمعيات ال يدرج السياسة في عمل الجمعيات، المصنفة كجم

المجال المجتمعي أو صحي أو في  ،وتعمل على نشر التوعية للمرأة ،تقوم بدور خدماتي فقط
 (.11-4، 2018توعيه النساء بحقوق المرأة وغيرها )الغنيمي، لحقوقي ال أوثقافي، 

صر أنا كنت بم"": آمنة الدبش" المؤطرات الجدد بالجبهة الديمقراطية ىأحدقالت و  
كنت أعرف أي شيء عن  عايشه نزلت على غزة ما عندي أي انتماء ألي فصيل لدرجة أني ما

اقتنعت ف، بدأت أقرأ عن الجبهة وفكرها ا  غزة، تاريخها، ثقافتها وشخصيتي كانت ضعيفة جد
تحاد العمل النسائي ومن ثم التحقت بكثير من الدورات المتعلقة بالجبهة بعدين التحقت باو 

ة، برنامجها السياسي، النظام الداخلي، تثقيف بالعلمانية واالشتراكية، والقضية الديمقراطي
منطقة في رفح. واآلن أعطي العديد من  ة  ومسؤول مؤهال   ا  الفلسطينية. لحد ما أصبحت كادر 

 (.2018 الدبش،التدريبات والدورات التثقيفية لرفيقات جدد ضمن خطة من االتحاد )
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 األطرصة في برامج تدريب ودعم وتقوية القيادات النسوية في المخت "شادية الغول" أما
 األطرهناك سيدات مؤطرات في ": نإ حيث قالتترى عكس ذلك فالنسائية لمؤسسة مفتاح 

بالنظام الداخلي للجبهة وال البرنامج  ا  التنظيم شيئ عنالنسائية التابعة للجبهة الديمقراطية ال تعي 
ومن عدم ي داخل الحزب فصائلاالستقطاب ال" وح سياسةثم اشتكت من عدم وض "،السياسي
 (.2017 )الغول، "فية تشكيل اللجان وا عداد الكوادركي وضوح

 اإلسالميةو  ،اليسارية حركاتواهتمام ال تركيز أنإلى  ذلك "صالح عبد العاطي"وُيرجع 
جعلها مما  ؛ظيمبنية التن علىمن التركيز أكثر  (تنظيمبالجماهيرية )العمل الجماهيري لل ،ا  أيض

لكوادر اتثقيف ب هامن اهتمامأكثر  أكبر بمسألة التأطير على الصعيد الجماهيري  ا  تولي اهتمام
بشكل  ا  ن كان هذا ملموسا  و البرنامج السياسي، و بكل ما يتعلق في بنية الحزب، والنظام الداخلي 

يثقل  ا  كبير  ئا  جالين عبمما جعل العمل بالتوازي للتوفيق بين الم ؛واضح في الجبهة الديمقراطية
وبالتالي يخفق في علمية إعداد وتدريب القادة بجانب عدم االستمرارية  ،كاهل الحزب من جانب

فيطغى جانب على حساب جوانب أخرى )عبد العاطي،  ؛في برامج تدريب وتطوير الكادر
2018.) 

 : يه ،نتائجثالث  مما سبق ُيستنتجو

 األول  :من مجالأكثر  ظيم فإن التوعية والتثقيف تأخذن اإلطار النسائي كونه يتبع للتنأ
ما و  ،يديولوجيةواأل ،ي يشمل الفلسفة السياسية للحزب والجوانب التنظيميةفصائلتثقيف 

سياسية تقوم  واآلخر توعية .ا  إسالمي أم ا  يساري أم ا  كان ماركسي نهج سواء  يتعلق بها من 
 ،وهذا له عالقة بالواقع الفلسطيني ،لجاريةوتينية للعملية السياسية االمتابعة الر  على

 وانعكاسه على المرأة واحتياجاتها. 
 الجمعيات ن تنفيذ ندوات ودورات لها عالقة بالتثقيف السياسي ليس من اختصاصاتها أ

ن الجمعية تظل داعمة للحزب من خالل أإال . نها تصنف ضمن الجمعيات الخيريةأل
 األعضاء المؤطرين داخلها. 

  راجع الختالف االهتمامات، واالنتماءات،  ن اآلراء في تقييم األطر والجمعياتتبايأن
أو ألنه ألنه مؤيد للتنظيم أو عضو بداخله،  ؛ناجحة ة  من اعتبرها أدا هناك لذا و  ؛والفئات

 تشبيك. الشراكة و العالقات يعتمد على 

 :ة الصادرة عن الجبهة الديمقراطية: النشرات التعبويرابعاً 
بدأت حيث  ،التثقيفية األدوات توظيففي عامة  بصفةالفلسطينية  تنظيماتال كلتدرجت 

 الكتب والمؤلفات، والمجالت المطبوعةإلى اتجهت  بالبيانات والمنشورات والمطويات واللوحات ثم
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والوسائل الحديثة من  اإللكترونية األدوات توظيف وهي ،المرحلة الحاليةإلى  ن وصلتأإلى 
التي  الفتراتمراحل تعكس ال وكل هذه ،ووسائل تواصل اجتماعي ،ع ومقروءمرئي ومسمو  إعالم

ويمكن أن تشير الباحثة في هذا اإلطار إلى  .الفلسطيني، على وجه العموم عايشها الفصيل
 نشرات الجبهة على النحو التالي:

 :البيانات والمنشورات الورقية والمطويات 

 متتا ا  غالبتتهتتي و  ،التصتتريحات التتتي تصتتدر عنهتتاللجبهتتة الديمقراطيتتة العديتتد متتن البيانتتات و 
 التنظيمية.  األمورإلى  ضافةالقدس، باإل ،الالجئين ،األسرى  :قضايا سياسية مثلبتتعلق 

  :الوثائق الرسمية 
 

تعتتتد الوثتتتائق التابعتتتة للجبهتتتة الديمقراطيتتتة خالصتتتة لدارستتتات ميدانيتتتة عستتتكرية أو سياستتتية 
شتراف عتدد متن إوب ،ب السياستي للجبهتة الديمقراطيتةكتوتنظيمية تعدها لجان عليا مختصة في الم
عتن المتؤتمرات الحزبيتة التتي  ا  غالبتصدر هذه الوثائق و  ،الباحثين والخبراء في الجبهة الديمقراطية

الديمقراطيتة  ةلجبا عن أداءتقرير سياسي رج بعد كل مؤتمر بتخ ، حيثتعقدها الجبهة الديمقراطية
الجبهتتة الديمقراطيتتة منتتذ نشتتأتها عقتتدت قتتد و  .النظتتام التتداخلي بجانتتب التعتتديالت التتتي تجتترى علتتى
 ن التقريتتر السياستتيأوكمتتا  ،التثقيتتف التتداخلي لكوادرهتتا فتتيإليهتتا  العديتتد متتن المتتؤتمرات التتتي تستتتند

)وثتتتائق المتتتؤتمر  ويعتتتد مرجعهتتتا لهتتتا األختتترى التتتذي يعبتتتر عتتتن مواقفهتتتا تطلتتتع عليتتته كافتتتة الفصتتتائل 
 .(9-7، 2013، (6الوطني العام )
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 الكتب والمطبوعات: 

وتعتتد األداة  ،تتنتتوع أدبيتتات الجبهتتة الديمقراطيتتة بمتتا تشتتمله متتن كتتتب ومؤلفتتات ومجتتالت
وتتأتي بعتد األطتر والجمعيتات النستوية التابعتة للجبهتة  الفصائلي الثانية من أدوات التثقيف الحزبي

 للديمقراطية. 

المركز و ، المركزي "مكتب التثقيف  :منها ،هذه المطبوعات عن عدة جهاتتصدر و 
 "،والتوثيق والنشر بالجبهة بالديمقراطية اإلعالمالفلسطيني للتوثيق والمعلومات )ملف(، ودائرة 

)أشد(.  العام للجبهة الديمقراطية وموقع اتحاد الشباب الديمقراطي األمينكتب إلى  ضافةباإل
المرأة، العمال،  :ختلفةن هذه الجهات كلها تتبع للتنظيم بشكل مباشر في قطاعته المأالحظ وي

 .ةالثانويالعناصر ، الشباب

وبهذه األدبيات يصبح التثقيف لدى الجبهة الديمقراطية وساستها، خط عمل ثابت  
يخضع لمراجعة هو للجبهة الديمقراطية، و  انه يعتد بها في الخطط المفصليةومتواصل يحتل مك

 (.57-58، 2011، )مكتب التثقيف المركزي  العمل محاور دورية كأي محور من
الجبهة الديمقراطية لتحرير  أدبياتضف يو ( والذي 2الجدول رقم )إلى  نظرال وعند

 الحظ ما يلي: يُ  ،فلسطين

   راستتتتتات، بجانتتتتتب الوثتتتتتائق )مجتتتتتالت، كتتتتتتب، ك :مختلفتتتتتة أن المتتتتتواد التثقيفيتتتتتة أختتتتتذت أشتتتتتكاال
 أكثر. للتعرف عليها هدتناول الدراسة كل مادة منها على حت(. وسوف والمنشورات

  (. كما أن لكل سلسلة 30-15)بين  يتراوح تقريبا  اإلصدارات  كل سلسلة لها عدد منأن
 تعرض جملة من القضايا بعضها سياسية وأخرى تنظيمية. هي )عنوان أو اسم( تحمله، و 

 والقضايا التي  األحداثُروعي فيه التسلسل الزمني المتوافق مع  ا  منطقي ا  ن هناك ترتيبأ
كانت  ، التيالعام في الجبهة الديمقراطية األمينباستثناء كتب  ،لفلسطينيةتخص الحالة ا

 ما.  ا  متباعدة نوع تأليفهاتواريخ 

 االهتمام بأنظمة الحكم إلى  ضافةأن الجبهة الديمقراطية مهتمة بنشر الثقافة السياسية باإل
لليسار العربي بشكل عة نقدية وتقدم كتاباتها رؤية استشرافية ومراج .العالمي اليساروقضايا 

 . العام للجبهة نايف حواتمة األمينكتب . ومنها عام
  على أ ت أخذ "االستقاللإلى  الطريق" وسلسلة كتب "التثقيف الحزبين سلسلة كراسات "أ

مدى  يبين( كراسه، مما 40)ت ما يقارب الإلى  صلتحيث و اإلصدارات  مرتبة من حيث عدد
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أفكارها و مبادئها و بالتعريف عن نفسها  الحزبيالتثقيف  اهتمام الجبهة الديمقراطية بمسألة
االستقالل إلى  بالمرتبة الثانية كراسات الطريقتأتي مواقفها السياسية وهيكليتها الداخلية، ثم و 

وخصصت بعض هذه الكراسات  ،هوتبعات أوسلو موقفها من عبرت فيها الجبهة عنالتي 
والنظام السياسي الفلسطيني بجانب استعراض لتحدث عن مواقفها السياسية تجاه الدولة، ل

قل أالمعرفة إلى  كتب الدليل وأخذتفي الشأن الفلسطيني.  المهمةبعض المفاصل التاريخية 
 لحداثة هذه السلسلة. اإلصدارات  في أعداد

عن مجموعة السالسل المتنوعة التابعة للجبهة الديمقراطية مع  ةنبذ نا ال بد من تقديموه
 :عض نماذج الكتب عن كل سلسلةاالستدالل بب

 :قيف الحزبي"برنامج التثسلسلة كراسات " -أ

 خريف بدءا  منوهي تصدر عن مكتب التثقيف المركزي  ُكتب برنامج "التثقيف الحزبي"
 ةمنها لتصدر على شكل كراس يتناول قضي ا  ويقوم المكتب باختيار وجمع بعض ،(م2006)

 مختلفة. القضايا ال أكثر منواحدة أو 

"التثقيف الحزبي"  بت ها، تنفرد الكراريس العشرة األولى منا  كراس 30بلغت أعداد السلسلة و 
 ،سلة على محاور تثقيفية ثالثةتشتمل هذه السلو . القضايا النظرية والعمل القطاعي بالتركيز على

 :هي

 :لقضايا التنظيمية والعمل القطاعيا -1

داخلي، فتتتي البنتتتاء الحزبتتتي، فتتتي البنتتتاء ويغطتتتي القستتتم األول العنتتتاوين التاليتتتة: النظتتتام التتت
مختاض التجديتد،  .. نحتو حتزب طليعتي، فتي المستألة التنظيميتةلديمقراطي، في المسألة التنظيميةا

النقابتتتتتات والعمتتتتتل الطالبتتتتتي، الجبهتتتتتة الديمقراطيتتتتتة النشتتتتتأة والمستتتتتار، اتحتتتتتاد الشتتتتتباب التتتتتديمقراطي 
 :ةاور الثالثن كتب كل محور من المحوسنعطي أمثلة ع )أشد(. الفلسطيني

 ،م2007-1969 محور القضايا التنظيمية: كراس "الجبهة الديمقراطية النشأة والمسار"
والتأسيس للجبهة الديمقراطية،  أةيتناول عدة موضوعات لنشوهو ، م2009الصادر في 

، في م1982-1972، البرنامج المرحلي م1971إلى  م1969مرحلة التأسيس من 
، االنتفاضة الكبرى. م1987-1982عن وحدة )م. ت. ف(  مواجهه االنقسامات والدفاع

، ثم مؤتمري التجديد البرنامجي والبنيوي م1991-1987 االستحقاقات الوطنية والحزبية
انتفاضة االستقالل  ، ومؤتمري تجاوز اتفاق أوسلو، أخيرا  م1994-1991 للجبهة من

، 2009، تثقيف المركزي )مكتب ال م2007-2000والنتائج السلبية لالنقسام الفلسطيني 
6/4-16.) 
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 الصـــهيونية. فـــي الخلفيـــة التاريخيـــة والحركـــة السياســـية"،"محـــور المســـألة الوطنيـــة: كـــراس و 
للصتتهيونية متتن ختتالل دراستتتين تبتتدأن بإعطتتاء  ةيقتتدم هتتذا الكتتتاب معالجتتة وافيتتو ، م2009

 ستمىيبمتا  التعريتفإلتى  لمحة عن تاريخ اليهود وصلتهم في فلسطين، ثم االنتقال بعد ذلك
عتن تزويتر  ا  ، وبعيتدثنيتةواإلعتن المتزاعم الدينيتة  ا  "المسألة اليهوديتة" وكشتف جتذورها بعيتد بت

األيتتتديولوجيا كمتتتتا تلقتتتتي الضتتتتوء علتتتتى هتتتتذه الجتتتتذور فتتتتي التطتتتتور االقتصتتتتادي واالجتمتتتتاعي 
أمتتتا قستتتم المالحتتتق فيتنتتتاول تعريفتتتات ومصتتتطلحات  .للمجتمعتتتات التتتتي عتتتاش فيهتتتا اليهتتتود

تعريتتف بمؤسستتات الحركتتة الصتتهيونية  ا  اليهوديتتة ومفهتتوم الالستتامية، وأخيتتر  متصتتلة بقضتتايا
 (.4-3/3، 2009 )مكتب التثقيف المركزي، ومؤتمرات المنظمة الصهيونية العالمية

ويتناول الكراس الحديث  في العلمانية"": كراسوشمل "قضايا نظرية":  فتناول المحور األخيرأما 
وعات فتتي العلمانيتتة بحيتتث يتنتتاول مفهتتوم العلمانيتتة وهتتي: عشتتر موضتت ،عتتن أربعتتة محتتاور

فتي هم مرتكزات ومبتادئ العلمانيتة، أليعرض فواألسس النظرية للمفهوم، أما المحور الثاني 
العلمتتاني وفكتتر  المحتتور الرابتتع العلمانيتتة والحالتتة الفلستتطينية بتتين الفكتتر التتوطنيحتتين شتتمل 

التتتدين بالدولتتتة فتتتي مشتتتروع الدستتتتور  متتتا المحتتتور األخيتتتر تنتتتاول عالقتتتةأ اإلستتتالم السياستتتي،
 (. 7/3، 2010 )مكتب التثقيف المركزي، الفلسطيني

ي( يقوم بتوزيع كتب هذه السلسلة ونشر تنظيم)التثقيف ال أن مكتبإلى  راشيو 
األطر النسائية  ا  وأيض مطبوعاتها على كافة الفروع التابعة للجبهة الديمقراطية ومكاتبها المختلفة

إلى  هذه المطبوعات مل النسائي( في محافظات قطاع غزة، كما تصل)اتحاد لجان الع
وبعض المكتبات والمراكز الثقافية المعنية كجزء من برنامج  ،المؤسسات واألفراد والجامعات

 (.2018 التثقيف الحزبي التابع للجبهة الديمقراطية )أبو جياب،

بكافة  ها( وتم تزويد)التثقيف المركزي  مكتبإلى  عدة زياراتبالباحثة  وقد قامت
)التثقيف الحزبي( ومن ثم قامت الباحثة باالطالع  ت الجبهة بما فيها كتب هذه السلسلةاإصدار 

 وخرجت بملخص عام عن مضمون كل سلسلة كما هو مذكور أعاله.  ،اإلصداراتعلى كافة 
 :لفكر السياسي الفلسطيني المعاصر"من ا" سلسلة كتب -ب

( الضوء على جوانب معينة من الفكر السياسي 10ددها )ُتلقي كتب السلسلة والبالغ ع
ساهمت الجبهة الديمقراطية في بلورة جوانب رئيسة منه. لذا تخص حيث الفلسطيني المعاصر، 

والتي ال تقل أهمية عن باقي  ،هذه السلسلة إسهامات الجبهة الديمقراطية الفكرية والنظرية
صدارات هذه السلسلة   "نوفمبر" م حتى تشرين الثاني2001)يونيو(  رانمن حزيتمتد الجبهات. وا 

لمجموعة من الباحثين والمفكرين والكتاب العرب وبعضها )أطروحات جامعية(  وهيم. 2015
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السلسلة  هذه حملتقد (. و 2015 ( )المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات،10مثل الكتاب رقم )
 ، المقاومة الفلسطينيةم2013 مارس وحتى م1998 ين منها: في جماهيرية الحزبعنوان

باعتباره نموذجا ،  كتاب واحدستتم اإلشارة هنا إلى . و م2007 ، في ظل ازدواجية السلطةم1970
(، ويبحث هذا الكتاب من منظور 7، الكتاب )م1998-1988 مخاض التجديد وهو كتاب

لة سياسية وفكرية، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في "المسألة التنظيمية" باعتبارها مسا
وكون المسالة التنظيمية واسطة العقد بين النظرية والممارسة، وستمد هذا الكتاب قيمته، وبالتحديد 
من المراجعة الفكرية والسياسية والتنظيمية المعمقة لالزمة التي عصفت بالجبهة الديمقراطية 

 (.7/6، 2013)عبد الكريم، وسليمان،  بالفترة الزمنية المحددة أعالها

الذكر هنا أن المركز )ملف( يشترط عند نشر )األطروحات الجامعية(، أن يكون بيجدر 
 لسلسلة نوعية   إضافةبقضايا الفكر السياسي الفلسطيني، وأن تمثل الدراسة  ا  موضوع الدراسة معني

ة )من الفكر السياسي المعاصر(، مع مراعاة االلتزام بالموضوعية والشفافية. وأن تتناول محاكم
 والسلبية.  اإليجابيةخطاب المعارضة الفلسطينية من تقييم نقدي بنواحيه 

 :االستقالل"إلى  سلسلة كتب "الطريق -ت

 ، ويرجع ذلك بحسب تقدير الباحثةا  كما ذكر سابق إصداراتهافي  ا  عدد األكثرتعد هي 
 .عامة أهمية تلك المرحلة للفصائل الفلسطينية جلها، وللشعب الفلسطينيإلى 

عمليات التسوية السياسية والدخول في المفاوضات مع االحتالل. هذه السلسلة ب وبدأ
 أوسلو"، ثم يةأي انعقاد مؤتمر مدريد وما نجم عنه "اتفاق م1991تاريخ إصدارها من عام يبدأ و 

 ،الدخول في عمليات التفاوض. وتتناول السلسلة رؤية استشرافية حول مستقبل القضية الفلسطينية
 هلمركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات "ملف" التابع للجبهة، في سياق مشروعوتصدر عن ا

البحثي التوثيقي الخاص بالمشروع الوطني الفلسطيني، ومن عنوانين السلسلة: كتاب الطريق 
، سالم أوسلو م1997أوسلو، إلى  الوعر نظرة على المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية من مدريد

)تلخيص الباحثة لموضوعات  م2015م، في تدويل القضية، 1998 ةبين الوهم والحقيق
 السلسلة(.

ــاب  هتتو االستتتقالل، و إلتتى  الطريتتق ة( متتن سلستتل31) يحمتتل التترقم انتفاضــة الشــباب،وكت
صتدور قترارات المجلتس المركتزي،  بتدءا  متن ،ستعرض أهم المحطات السياسية التتي تخللتت العتامي

وحتتتى  م2015 بتتين متتارس ا  أي عمليتتطلتتع شتهرها الستتادس، االنتفاضتتة الشتتبابية فتتي مإلتتى  وصتوال  
 ، متتتتتتتتتتتتتتتتتن ختتتتتتتتتتتتتتتتتالل ثمانيتتتتتتتتتتتتتتتتتة فصتتتتتتتتتتتتتتتتتول تتنتتتتتتتتتتتتتتتتتاول موضتتتتتتتتتتتتتتتتتوعات متباينتتتتتتتتتتتتتتتتتةم2016متتتتتتتتتتتتتتتتتارس 

 (.31/6، 2016)حمادة، وزيدان، 
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 :سلسلة كراسات "ملف" -ث

، عتة بتين المتؤتمرين الختامس والستتادسم، فتي الفتترة الواق2016ُأطلقتت هتذه السلستلة عتام 
متتتن التقتتتارير والبالغتتتات  ا  ملحوظتتت ا  اركة اللجنتتتة المركزيتتتة عتتتددأعتتتد المكتتتتب السياستتتي بمشتتتحيتتتث 

لتهتتتا "دائتتترة ثتتتم ومستتتاهمات أختتترى فتتتي شتتتتى القضتتتايا السياستتتية والفكريتتتة،  ،والدراستتتات  اإلعتتتالمحو 
كتتتتب مستتتتوفية شتتتتروط النشتتتر والتوزيتتتتع )مكتتتتب التثقيتتتتف إلتتتتى  والتوثيتتتق" بجهتتتد تحريتتتتري وتتتتوثيقي

فتي  فلستطين،أجتل  عاشوا متن :منها ا  " عنوان13سات "(. وشملت الكرا12/83، 2013المركزي، 
إلتى مجلتس األمتن،  المئوية وعد بلفور في متدار ستايكس بيكتو، المشتروع الفلستطيني العربتي هذاكر 

)المركتتتز الفلستتتطيني للتوثيتتتق والمعلومتتتات،  ة لدولتتتة فلستتتطين فتتتي األمتتتم المتحتتتدةالعضتتتوية المراقبتتت
2016 ،15/8.)  

وكالة لإلغاثة والتشغيل. أم وكالة تنمية  األونروابعنوان " سكراومن نماذج هذه الملفات 
ومستقبل وكالتة ، ن و الالجئ هما:يحمل الكراس بين دفتيه دراستين وقد  .للمواءمة والتوطين" يةإقليم

الغتتوث فتتي ضتتوء تخفتتيض الختتدمات، والدراستتة الثانيتتة واقتتع التخفيضتتات ونتائجهتتا. الالجئتتون فتتي 
تعميتتق التتتي تهتتدف إلتتى العديتتد متتن األبحتتاث مشتتتمال  علتتى الكتتراس بتتر بهتتذا يعتو  ."ا  لبنتتان نموذجتت

 (.9/8، 2016 )الكليب، االطالع على كل ما يحيط بقضية الالجئين الفلسطينيين

 الكتب ذات الطابع السياسي النظري:  -ج

األمين العام للجبهة"  أقالم نخبة من المفكرين، مثلوهي كتب ومؤلفات صدرت تباعا ب
تعتبر الكتب هذه تناول القضايا النظرية والفكرية للجبهة الديمقراطية. و ت يوه نايف حواتمة

موسوعة فكرية وثقافية للمهتمين بالسياسية وبالفصائل السياسية الفلسطينية )م. د. ت. ف( 
نقد  -)رؤيا النهوض الكبير "اليسار العربي وتحمل هذه المؤلفات عناوين مختلفة مثل كتاب

جبهة الديمقراطية )ال كتابو  م1997)نايف حواتمة يتحدث( في عام  مثل كتابو ، "وتوقعات(
مصادر للعديد لالمؤلفات نواه هذه م. وتشكل 2000(، قيس عبد الكريم في العام النشأة والمسار

 ية والدولية.قليممن الباحثين والمهتمين بالجوانب السياسية بكافه أبعادها المحلية، العربية، واإل
 ."الكم"وليست  ،"ال كيف" التي تركز علىتزيد عن المائة،  ؤلفاتوبخاصة أن هذه الم

 :سلسلة كتب "دليل المعرفة" -ح

تضم هذه السلسلة مجموعة من الكتب الصادرة عن مكتب التثقيف المركزي التابع 
وتغطي السلسلة في إصداراتها قضايا متعددة  .معهد البحوث االجتماعية ،للجبهة الديمقراطية
تنظيمية(. وتعرف أجيال من الفلسطينيين والعرب وسائر المهتمين بشؤون  )نظرية، سياسية،



76 

م، وكتاب في 1948-1919النكبة إلى  ومن عنوانين السلسلة: من االنتداب .القضية الفلسطينية
 (.1/7، 2016 مكتب التثقيف المركزي،) العلمانية والدولة المدينة

تقتدم رؤيتهتا التتي التتي لهتا أديباتهتا،  الفصتائلأكثتر  متن ُيالحظ أن الجبهـة الديمقراطيـةو
وما يدلل على ذلك التقرير  .ي والدوليقليماإلو  ،الخاصة في العمل السياسي على الصعيد الوطني

 ا  والتتتتتتتذي يعتتتتتتتد مرجعتتتتتتت ،مر التتتتتتتوطني العتتتتتتتامالسياستتتتتتتي التتتتتتتذي يصتتتتتتتدر بعتتتتتتتد نهايتتتتتتتة انعقتتتتتتتاد المتتتتتتتؤت
 طيني فتتتتتتتي المنطقتتتتتتتةعتتتتتتتن الواقتتتتتتتع الفلستتتتتتت ألنتتتتتتته يقتتتتتتتدم رؤيتتتتتتتة شتتتتتتتاملة ،لكافتتتتتتتة الفصتتتتتتتائل األختتتتتتترى 

 (.2013)التقرير السياسي، 
 الدوريات:   -خ

: ، مثلالمجالت التي تصدرها الجبهة الديمقراطية هاأبرز أما عن الدوريات فكان من 
ويمكن اإلشارة إليها  مركز التوثيق "ملف". دوريات إلى ضافة"، ومجلة الحرية، باإل194مجلة "

 على النحو التالي:
 :"194مجلة " -أ

عن قضايا الالجئين وحق  ا  نترنت دفاعتصدر على الشبكة العالمية لإلنية إلكترو  مجلة
م بعد اجتماعات 2001بحثية مطلع العام ةإطار أهلي غير حكومي أسسته مجموعوهي  .العودة

من الناشطين والباحثين في قضية الالجئين، بهدف الدفاع عن حقوقهم  ا  ومشاورات طالت فريق
لها باعتباره يتضمن االعتراف الدولي بحق الالجئين  ا  " عنوان194" واختارت المجموعة القرار

ديارهم كمدخل للدفاع عن حقوق الالجئين وصونها أمام الرأي العام العالمي، إلى  بالعودة
(. 2017 )المكتب اإلعالمي للجبهة الديمقراطية، والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة

( منذ خريف 18) العددإلى  ((1من باحثة على األعداد ، اطلعت الة كثير ت اوللمجلة إصدار 
 (.57، 2011 )مكتب التثقيف المركزي، م2006وحتى شتاء  م2001
 :الحرية"مجلة " -ب

ه كل الوقائع مجلة مركزية تعبر عن رأي وموقف الجبهة السياسي وانتمائها الفكري تجا
ترصد وقائع اللحظة السياسية و رض العمل وفي سياق المتغيرات اليومية، أعلى  ا  الحاصلة يومي

عن الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية وقضايا الصراع  والموقفين العربي والفلسطيني فضال  
(. وكانت 2017عالمي للجبهة الديمقراطية، )المكتب اإل في الشرق األوسط مع الدولة العبرية
باسم الجبهة  تنطق م1977في ربيع العام صارت ثم ناطقة باسم حركة القويمين العرب، 

-1-4الديمقراطية لتحرير فلسطين وحدها، وصدر العدد األول من مجلة الحرية في بيروت 
 (.اإللكتروني)مجلة الحرية، الموقع  1960
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منتظمة )الصدور أنها نها اطلعت بدورها المحدد و أالمجلة المركزية، هذه وما ُيميز 
سيما في  الشبكية(، ا  يومي في عدد من مواضيع بالنسبة للورقية، ومتجددة بشكل شبه ا  أسبوعي

القضايا بضرورة االهتمام  وأنها تؤكد علىفي الملف الفلسطيني.  األوجهالجانب السياسي متعدد 
المجلة بملحق ثقافي فكري ينتظم صدوره  إسناداالقتصادية واالجتماعية بشكل أوسع، مع ضرورة 

 (.12/82، 2013لتثقيف المركزي، مكتب ابالصيغتين الورقية والشبكية ) ا  شهري

سيتم الحديث عنها  الجبهة الديمقراطية في عملية التثقيفإليها  هناك أدوات أخرى تستند
موقع الجالية، ومواقع أخرى تابعة للجناح العسكري للجبهة  :مثل اإللكترونية،المواقع  الحقا  ومنها
ر القاسم، وموقع آخر يعرف منها الكتائب المقاومة الوطنية، وشبكة عم :مثل ،الديمقراطية
لكتروني(، يصدر عن مركز الحرية إويعد منبر ديمقراطي حر موقع  "الديمقراطي "باالتجاه

تعميق وتعزيز الديمقراطية ونشر ثقافة الحوار والرأي اآلخر داخل إلى  لإلعالم بغزة، ويهدف
 المجتمع الفلسطيني، والتأكيد على الثقافة الوطنية الفلسطينية.

 المؤطرة في الجبهة المتعلقة بالوعي الثقافي للمرأة : الندوات والمؤتمراتاً الثث
وهي أداه تستطيع الفصائل  ،الندوات والمؤتمرات في عملية التثقيف على تعتمد الفصائل

عبرها التعبير عن مواقفها، وتوصيل أهدافها التنظيمية ومواقفها السياسية تجاه ما يجري على 
ويمكن للباحثة أن توضح هذه القضية على النحو ة من أحداث ومستجدات. الساحة الفلسطيني

 التالي:
 :الندوات والدورات -أ

المتعلقة بالوعي  عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين العديد من الندوات والدورات
 اإلشارة لتلك تفعلى صعيد اإلطار النسائي "اتحاد لجان العمل النسائي" سبق الثقافي للمرأة.

ا عالمية وا عدادها والمجاالت التي تغطيها من اقتصادية وثقافية واجتماعية و  ،الدورات والندوات
األزمة الداخلية وسبل الخروج منها ومناقشة ": ندوة بعنوانمن نماذجها نذكر . ويمكن أن وسياسية

د العمل ندوة جماهيرية التحاو  .م2007( 9) ، في سبتمبرا  معادي ا  قرار اعتبار قطاع غزة كيان
ورشة و  .م2009بالمجتمع الفلسطيني بتاريخ   العامة"التضييق على الحريات  بعنوان: النسائي،

ربي أوالدك  - " الحملة النسائية مقاطعة البضائع اإلسرائيلية م2015 يونيو 14عمل بتاريخ 
 .م2016يناير  20" البطالة في صفوف الخريجات: "بعنوانندوة و على خير بالدك "، 

يوم كاالحتفال بمهرجانات واحتفاالت  من االتحاد هينظم ما الندوات في إطار ويدخل
 وقفات تضامنية.والعتصامات االفي  المشاركةالمرأة العالمي من كل عام. و 

 المؤتمرات:  -ب
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 هيو  الجبهة. المرأة في لدى قيف ونشر الوعيأخرى من أدوات التث ةالمؤتمرات أدا 
  العامةوما يهمنا في هذا البند هو التركيز على المؤتمرات  .عامة ية وأخرى علمية: فصائلنوعان

 التي تنظمها الفصائل الفلسطينية على المستوى الجماهيري. 

التي الجبهة الديمقراطية الكثير من المؤتمرات المتعاقبة قد عقدت ف وأما عن المؤتمرات
في منظمة التحرير  نفذةالمتتقييم وتوصيف وتشخيص ما تعلق ببرامج وممارسة القيادة ب تتعلق

العربية والعالمية ضمن أساسيات الصراع العالمي  األوضاعالفلسطينية، وشرحت في مؤتمراتها 
من أي تقييم ونقد  ، والتي خلت أحيانا   العامةبشكل كان يحيط بالكثير من خطوطها وجوانبها 

 (.50، 2007جاد )شحادة، 

متتتن "تقاليتتتد" أحيتتتاء االحتفتتتاالت  هتتتةالجبمظتتتاهر تلتتتك المتتتؤتمرات متتتا كرستتتته  أبتتترزمتتتن و 
ذلتتك دورهتا، و تعزيتز تكتتريس القيتادة و أداة ل إلتى ا  الكرنفاليتة، أو المهرجانتات ممتا جعلهتتا تتحتول غالبت

يستتعاض التتي و  ،وشتفافة حترةالداخلية التي يفتترض فيهتا أن تكتون االنتخابات بهدف التأثير على 
طيلتتة شتتهر  واألعضتتاءوم علتتى "تشتتغيل" الكتتوادر قتتوائم تنتقيهتتا القيتتادات العليتتا، وتقتتتشتتكيل عنهتتا ب

وا عتداد وتنظتيم مكتان االحتفتال لتبلتغ المستألة ذروتهتا فتي االحتفتال ذاتته  ،كامل في عمليات الحشد
 مةامين العتام. وهتذا كلته يتضتح فتي الفتوارق البينتة بتين ضتخمهرجان خطابي لألإلى  تحوليالذي 

النخبتتة لمراكتتز القياديتتة العليتتا التتتي تحتكرهتتا ى اعلتتالهيمنتتة  وبتتين حالتتةالتضتتحيات ألبنتتاء الشتتعب، 
متتتا فتتتي البنيتتتة التنظيميتتتة أو  ا  تطتتتوير  يقتضتتتيتطتتتور طبيعتتتي مفتتتاجئ  السياستتتية دون استتتتجابة ألي

 (.42-41، 2012)المدهون،  السياسيات والبرامج

منذ عام  ، في الجبهة،وعلى مستوى األطر النسوية نفذ اتحاد لجان العمل النسائي
"نعم لمناهضة العنف  :بعنوان م2014يونيو من عام  22 األول في :نيمؤتمر  م2006-2016

وتعزيز مكانة المرأة وحماية  ،يدعو لرصد االنتهاكات التي تمارس بحق النساءهو ضد المرأة"، و 
 (.25/11، 2015 )بيان صادر عن اتحاد لجان العمل النسائي، حقوقها

وأكد االتحاد  .م2015العام  فيرائيلية مقاطعة البضائع اإلسلحملة عبارة عن واآلخر 
، وجعل اإلسرائيليةالنسوية في حملة المقاطعة للبضائع  على ضرورة المشاركة الشعبية خاصة  

)بيان صحفي صادر عن اتحاد  في حياتنا اليومية ا  مستقرا  سلوك اإلسرائيليثقافه المقاطعة للمنتج 
 تمو  .(2015 ة النسائية لمقاطعة البضائع،و)خطة عمل الحمل (1، 2015 لجان العمل النسائي،

انعقاد المؤتمرات الحزبية الخاصة باتحاد لجان العمل النسائي )المؤتمرات  ،في الوقت نفسه
كل مؤتمر يحمل شعار خاص به، ويناقش كان و  مؤتمرا . (11)إلى  الداخلية( التي وصل عددها

ان العمل النسائي، على الصعيد المؤتمرون فيها التقرير التنظيمي والبرامجي التحاد لج
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)الورقة  االجتماعي والديمقراطي والوطني. كما تناقش الالئحة الداخلية لالتحاد والتعديالت عليها
 .(2014التنظيمية للمؤتمر العاشر لالتحاد، 

عقد العديد من إلى  عمدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينفأما على صعيد الحزب 
وصلت أعدادها فوق المائة وهذه الندوات نفذت من قبل المكتب السياسي الندوات والدورات، و 

، وسنعطي 1325للجبهة الديمقراطية تحمل مواضيع متعددة القدس، المصالحة الوطنية، قرار 
  :نموذجين عن هذه الدورات

دورة بعنوان "الصمود والمقاومة في الوطن والشتات"، ناقشت فيها األوضاع النموذج األول: 
لسطينية وتطوراتها في الوطن والشتات، والفصائل، وسائر مكوناته السياسية الف

"شركاء في الدم، شركاء في القرار" )دورة عمل المكتب  :تحمل عنوانو واالجتماعية. 
 (.55-54، 2014 السياسي،

( 45) عقدت هذه الدورة في الذكرى  :م2014دورة القدس والثورات العربية، النموذج الثاني: 
قة الجبهة الديمقراطية، وشارك فيها أعضاء من الجبهة في قطاع غزة والضفة، النطال

سلسو التطورات السياسية التي عاشتها الساحة الفلسطينية تحت ضغط  أمامتوقفت فيها 
التقارير النضالية والتنظيمية  أمامدون توقف االستيطان، كما توقفت  األميركية اإلدارة

وأصدرت في  ،ات القيادية، واتخذت بشأنها القرارات الالزمةالمقدمة لها من مختلف الهيئ
)البالغ الصادر عن اللجنة  ختام أعمالها اإلعالن الوطني لشعب فلسطين للشعوب العربية

 (. 2، 2014المركزية للجبهة، 

بالمؤلفات  مقارنة   ،قليلة العامةحجم المؤتمرات  أن ترى الباحثةلما سبق  اً واستناد
لمؤتمرات الحزبية التي تعقد كل عامين، فهي ال تخرج عن عقد مؤتمرات صحفية والمطبوعات وبا

أو تقدير موقف أو تصريحات صادرة عن الجبهة وتعبر عن مواقفها إزاء قضايا ومستجدات 
الساحة الفلسطينية من أحداث هذا من جهة، من جهة أخرى للجبهة العديد من الدورات التي 

ب في مجاالت عدة سياسية، صحية، اجتماعية، غير دورات وتص  العامةتعقدها على مدار 
 التثقيف الحزبي المخصصة للكوادر واألطر بمختلف قطاعاته.

 :عالم: مواقع التواصل االجتماعي واإلاً رابع
يرتاده الناس للتعبير عن  ا  عام الجديدة فضاء  اإللكتروني  أصبحت تمثل وسائل االتصال

اسية واقتصادية واجتماعية، فيشاركون األفراد ويعبرون عن انشغاالتهم، وتجري فيه أحداث سي
 وهي ،آراء اآلخرين المختلفةإلى  آرائهم بكل حرية. بل وتساعدهم على تكوين آرائهم والتعرف
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لديمقراطية المباشرة هم في زيادة الرصيد المعرفي لألفراد. كما ويمارس فيها المواطنون اتس
 هم بكل حرية.ئراآويعبرون عن 

ومواقع التواصل  ،الشبكي اإلعالمت الجبهة الديمقراطية بشكل ملحوع بحصتها في فقفز 
 تمن سقف ال م2012من العام  األولاالجتماعي، فاقترب المتوسط الشهري للزيارات في النصف 

باللغتين العربية واإلنجليزية، ملف، الحرية، المقاومة  ( مليون بالنسبة للمواقع التي تدار مركزيا  4)
 كرية، الجالية، ورفع هذا الرقم ومضاعفته يكون من خالل:العس

 .بالنسبة لبعض القضايا (، يوميةأسبوعية) :تحديثه ةورفع وتير  هتحسين المضمون وتنويع -أ
 والترويج لها. قليماإلالتي تدار على مستوى  األخرى الربط والتشبيك مع المواقع  -ب
والتبويب(، وتنظيم العمل )مكتب التثقيف  جاإلخرا)تصميم المواقع،  :االهتمام بالجوانب الفنية -ت

 ( في المالحق(. 3/2( و)3/1) الجدول رقمإلى  )انظر( 12/83، 2013المركزي، 

واقتتع التواصتتل االجتمتتاعي ، حتتول ما  ولتتو أعتتدنا التتتدقيق فتتي الجتتدولين المشتتار إليهمتتا آنفتت
 : اآلتيالحظ يُ 

االجتماعي فلها حسابات فيس بوك، أن الجبهة الديمقراطية تمتلك العديد من مواقع التواصل  -1
التي تعتمد عليها  اإللكترونيةوالمواقع  ،اإللكترونياإلعالم إلى  ضافةوتوتير، وانستجرام باإل

 ووسائل التواصل االجتماعي التابعة للجبهة. اإللكترونيةلبعض المواقع  ا  ونذكر نماذج
هي مواقع  األولىموعة المجالجدول يفرق بين قسمين من مواقع التواصل االجتماعي أن  -2

تعبر عن المواقع الصديقة  المجموعة الثانيةأما  ،خاصة بالجبهة الديمقراطية في قطاع غزة
 للجبهة الديمقراطية. 

 ،لجبهتتتة الديمقراطيتتتة مباشتتترةمتتتن المواقتتتع التتتتي تختتتص ا ا  عتتتددأكثتتتر  أن المواقتتتع الصتتتديقة هتتتي -3
 ن نفسر هذا للسبين: أويمكن 

عالمين ن تكون على تواصل مع الأديمقراطية حرصت على أن الجبهة ال األولالسبب 
، األردنو النطاق واالنتشار في لبنان وسوريا  ا  واسع ا  ن لها امتدادأالعربي والدولي مما يؤكد 

ليه األستاذة إفي هذه النقطة نتفق مع ما أشارت ، و األجنبيةبجانب الجاليات العربية في الدول 
 .مقراطية كفصيل يساري صغير، تتأثر كثيرا بالجغرافية السياسية"زينب الغنيمي" بأن الجبهة الدي

على عكس حركة المقاومة  .على الخارج لتبحث عن قوتها باالعتمادتحمي نفسها وهي 
جغرافية السياسية فهي تستند على لن تتأثر وُتؤثر فيها ال إسالميةاإلسالمية حماس فهي كحركة 

 (. 2018 )الغنيمي، تها داخليا  امكانإ
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ن الجبهة في برامجها إ ،تواصل االجتماعي التابعة للحركةمواقع ال ةقل السبب الثاني
)الثورة اإللكترونية(، فركزت الجبهة  :التثقيفية لم تواكب أو لم تستجب للثورة المعلوماتية الحديثة

ات والكتب دون البحث عن وسائل لنشر هذه المواد عبر استحداث تلك فالمؤل إصدارعلى 
 وتوظيفها بشكل يخدم مسألة التثقيف ونشر الوعي. المواقع

 بعض المواقع الصديقة واألخرى التابعة للجبهة الديمقراطية:عن وهذه نبذة 

يصدر عن مركز الحرية لإلعالم بغزة، ويتناول هذا الموقع العديد  موقع االتجاه الديمقراطي: -أ
وتعبر من  ،لجبهة الديمقراطيةمن المقاالت والمقابالت والدراسات والتقارير التي تنشرها ا

والدولية  يةقليمواإلوالمستجدات المحلية  األخبارنشر ونقل إلى  ضافةخالله عن مواقفها باإل
 (.2018 ،لإلعالم)مركز الحرية 

الشتتبابية  ة للحركتتةالرئيستت األعمتتدةأحتتد  اتحــاد الشــباب الــديمقراطي الفلســطيني: موقــع )أشــد( -ب
)اتحتاد الشتباب التديمقراطي الفلستتطيني،  لضتفة وقطتتاع غتزةستطينية فتي منتاطق اوالطالبيتة الفل

 (.3، اإللكترونيالموقع 

موقع رسمي لكتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية "الجناح موقع كتائب المقاومة الوطنية:   -ت
التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إلى  المقاتل للجبهة" الديمقراطية، يهدف الموقع

نشر ثقافة المقاومة في صفوف الرأي العام إلى  ضافةقدس، باإلمقاومة االحتالل حق م
 (.2 الفلسطيني، والعربي، والدولي )موقع كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية،

موقع إخباري فلسطيني، يعنى بتقديم المعلومة الدقيقة والموثوقة، والتحليل  المسار اإلخباري: -ث
زام بأهداف الشعب الفلسطيني الوطنية وحقوقه الموضوعي، والرأي الحر، في إطار من االلت

وحرية الرأي والتعبير وقيم النزاهة  ،الثابتة، ومبادئ الديمقراطية والتعددية وحقوق اإلنسان
 .والشفافية

ن الجبهة أوكاتب فلسطيني في  ،مكتب اإلعالمي"زغبر" مسؤول ال ى ير  وفي المقابل
ت وطيدة مع عدد واسع من وسائل اإلعالم نسج عالقا فيالديمقراطية قد نجحت عبر المكتب 

إعالمية كبيرة لخدمة هذا الجانب اإلعالمي،  اةتمتلك أدوهي الدولية، الفلسطينية والعربية و 
وتستطيع تخطي الصعوبات عبر طواقمها وفرقها الصحفية واإلعالمية المنتشرة في كافة أقاليم 

 (.2018 )زغبر، الجبهة الديمقراطية

أثتر مواقتع التواصتل " :دارسة للباحثة "شدان يعقوب أبو يعقوب" بعنوانوقد أظهرت نتائج 
أن مواقتتتع التواصتتتتل االجتمتتتتاعي  "ي السياستتتتي لتتتدى طلبتتتتة جامعتتتة النجتتتتاحاالجتمتتتاعي علتتتتى التتتوع

 ختتتتاللوتتتتتدعيم القتتتتيم السياستتتتية والمشتتتتاركة،  ،ستتتتاهمت فتتتتي تعزيتتتتز التتتتوعي السياستتتتي واالجتمتتتتاعي
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 التتتتتتتتتي تتناولهتتتتتتتتا القتتتتتتتتوى الفلستتتتتتتتطينية األحتتتتتتتتداثو الف الصتتتتتتتتفحات واطتتتتتتتتالق الحمتتتتتتتتالت آ إنشتتتتتتتتاء
 (.83، 2015)أبو يعقوب، 

المساحة الرحبة التي تتقاسمها أنشطة واهتمامات عدة دوائر يمكن القول إن ؛ اً وختام
والنشر، ومكتب التثقيف المركزي والتأهيل الحزبي،  اإلعالمداخل الجبهة الديمقراطية مثل: دائرة 

منذ نشأتها على أن يكون عكس مدى اهتمام الجبهة الديمقراطية تومة والعمل الثقافي والفكري بعم
على  األخيرةالسعي الدؤوب منها في العقود الثالثة قد انصب من اإلصدارات. و  وفير   لها رفد  

في الفكر التنظيمي، مما يعزز مكانة  ةمساهمعلى المواصلة تغطية الشأنين السياسي والفكري، و 
ورة الصديق والتيار الذي ينتمي مه، ويأتي كوسيلة لتحصين الحزب وجا  وعربي ا  الجبهة فلسطيني

السياسي، تيارات النيوليبرالية( لتقدمة في المجتمع، وهو المزود بإمكانيات ووسائل  اإلسالم) ليهإ
عمل شديدة التأثير في ظل انحسار ملحوع في البيئة الفكرية الثقافية التقدمية، العلمانية، اليسارية 

، 2013التثقيف المركزي، )مكتب  سبعينات القرن الماضي أواخرادت المنطقة في التي س
12/84-85 .) 

في مسألة  ؟ وما دورهاهذا الكم من المعارف والمطبوعات والوثائق ماهي مخرجاتولكن 
 التثقيف؟ 

الجبهة الديمقراطية أي شيء عن عرف أ " لم  :طالبات الجامعة اإلسالمية ىأحدأجابت 
، ا  ا تتحدث وما هو برنامجها وما هي شعاراتها وليست لدي اطالع عليها إطالقعن ماذال و 

 "من وأنا زغيرة أنا بعرف عن الجبهة الديمقراطية والشعبية أنها تيار سياسي فقط :قائلة وأكملت
اسأليني  أمااخترناها إلى  احناعرف عنها شيء، ولكن حماس أ "ال ديني" عشان هيك مخضتش 

لكن حماس لم تطلق العنان للمرأة  ،ير فتح وحماس ما بعرف عنها أشيعن فصائل ثانية غ
 (.2018جامعة،  ة)طالب "بصورة مطلقة كالحريات التي ينادوا فيها الفصائل األخرى 

عن إصدارات الجبهة الديمقراطية أو حماس،  ئا  "ال أعرف شي :أخرى قائلة ةطالبوأجابت 
عدم الثقة إلى  تنظيماتالمعرفة بمؤلفات ال وأرجعت الطالبة انحسار .وما تملك من مجالت
اختالف االهتمامات من طالبة ألخرى، انحصرت بالوسائل ضافة إلى بالفصائل وبرامجها باإل

لكن  ،سمعيةوالبصرية ال شياءاألتجذبني  . . نشرة األخبار، المجالت، الجرائد االجتماعية، حتى
تنظيم نفسة الذي لم يعلن عن أدواته وطريقة أو بال إحنا ا  يمكن يكون خلل فين ال. قراءه كتاب

المجلة مين بيعرف عنها، عدد  قولتي عن "مجلة الحرية" لو عملت استفتاء عن توصيلها لنا مثال  
 (. 2018جامعة،  ةاألغلب ال يعلم )طالب؟ ها كم ئقرا
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 نحن الجيل القديم أو ما نسميه "بالرعيل ، فقالت:"أبو دقة"القيادية في الجبهة،  أما
أن تقرأ كل ما يصدر عن  ا  التنظيمات عندما انتظمنا في صفوف الجبهة كان إجباري ة" بكافاألول

افضل من الجيل الجديد  ا  وتنظيمي ا  الحزب من منشورات وكتب، وتحفظيها بمعنى تربينا سياسي
، تهأولويااليومية والمشاكل والهموم التي يعشها الشعب أصبحت ضمن  ةالحيا اآلناليوم، لماذا "

ن بيانات أبجانب انتشار الفيس بوك وغيرها من األدوات جعلت الكثير يبتعد عن القراءة. صحيح 
الجبهة ومواقفها تنشر على مواقع الجبهة ولكن ليس كل الناس تقرأ، ومن هيه مهتمة بالسياسة 

كي  ،بجوانب عدة ا  وثقافي ا  نك كقائد أو مسئولة خليه أو لجان يجب أن تكوني ملمة فكريأرغم 
وهذه إشكالية ليست فقط بالجبهة بل لدى جميع  ،يكون عندك قدرة على التحليل السياسي للواقع

 (.2017الفصائل )أبو دقة، 

بتتتتتأن الجبهتتتتتة  أوضتتتتتحتف)أستتتتتماء الحستتتتتنات(  أمتتتتا عضتتتتتو القيتتتتتادة المركزيتتتتتة فتتتتتي الجبهتتتتة
التثقيفيتة، متن دوراتهتا  ا  كبيتر  ا  خذ حيتز أوت ،قضايا النساءبالتي تهتم  تنظيماتالديمقراطية من أكثر ال
فتتتي كتتتل فعاليتتتة  ، تشتتتاركاألولتتتىنجتتتد المتتترأة فتتتي الجبهتتتة فتتتي الصتتتفوف . و وتهتتتتم بمشتتتاركة المتتترأة

في الميدان أما على مستوى التثقيف فنحن مهتمين بزياده التوستيع  ا  ومظاهرة أو مسيرة، وهي دائم
 (. 2018 )الحسنات، األقاليمفي حجم النساء على مستوى كل 

كاتب "توفيق أبو شومر" مع "أبو دقة" فتي الترأي علتى أن اليستار بشتكل عتام بمتا ويتفق ال
فيهم الجبهة الشعبية والديمقراطية أكثر الفصتائل التتي تهتتم بمستألة التثقيتف بتل تركتز فتي برامجهتا 

ن ألهتا، واعتبتر  ا  داعمت ا  ، كمتا تجعتل متن المترأة ركنتا استتراتيجيا  وحتديث ا  على التثقيف السياسي قتديم
أن بتتر تاليستتارية تع تنظيمتتات، هتتذا يوضتتح بتتأن الا  وأكثتتر انفتاحتت ا  لنستتوة فتتي اليستتار هتتن أوستتع أفقتتا

 األختتتتتترى  تنظيمتتتتتتاتكمتتتتتتا فتتتتتتي ال ا  ولتتتتتتيس تكتيكيتتتتتت وجتتتتتتود المتتتتتترأة فتتتتتتي تنظيمهتتتتتتا ركتتتتتتن استتتتتتتراتيجي
 (.2018)أبو شومر، 

 نقص وغياب التثقيف الذاتي للمؤطرات سببأن وفي المقابل اعتبرت "عربية أبو جياب" 
"اليوم الكتب أصبحنا  :حيث قالت، لديها نقص وعيها وتردي مستوى المعرفة بشتى أنواعها

تعطى السلسلة كهدايا مجانية للطالب والمكاتب للتحفيز على القراءة  ا  حيانأنوزعها بسعر رمزي و 
بالمعرفة لدى كل  إشكاليةن هناك أوالتوعية، لكن يؤخذ الكتاب ويوضع على الرف. وهذا يعكس 

فصائل بالمسألة الحزبية والوطنية والسياسية فال يوجد توعية ووعي بل هناك جهل وتجهيل، رغم ال
أعضاء الحزب  ا  لكن نصدم بأن أيض ،ن الكتاب يتعب عليه الرفاق من طبع ونشر وتأليفأ

، هناك مشكلة بالقراءة، جميع الناس مهتمة بالقضايا الوطنية وعندها وعي ن أنفسهم ال يقرؤو 
، لكن بالمقابل ال ترغب بالنبش والبحث في التاريخ، فقط تعيش يومها )أبو جياب، وحس وطني

2018.) 



84 

أرجعت عدم  فقد)ع. ال(، مسؤولة عضو محافظة في الجبهة الديمقراطية  أما الرفيقة
ن الجبهة الديمقراطية أ وعيها ومعرفتها بالمطبوعات والدوريات الصادرة عن الحزب سبيبين وهما:

 األمورالتوعية بكل ما يصدر عنها من كتب، وتكتفي بالتثقيف في و وم بالتثقيف نفسها ال تق
ت بالجبهة عام أالوعي، قائلة: "أنا من أول ما بدالتنظيمية بهدف التوسع فقط وليست نشر 

عضو إلى  قائدة،إلى  عمل كعضوة ثم تدرجت في عملي من عضو،أ لسبع سنوات وأنا  1994
ة، لكن طوال عملي لم أسمع شيء عن مطبوعات الجبهة محافظة ثم لعضو قياده مركزي

الجبهة الديمقراطية نفسها، إلى  ، سوى القليل من األمور التنظيمية، وهذا يعودا  إطالقالديمقراطية 
السبب أما  (.2018)الحواجري،  وقصورها بجانب التوعية والتثقيف للكوادر بكل ما يصدر عنها

تطبيق ما تم تعلمة من الحزب فيما لالفرصة الكافية  ين  عطأن المؤطرات لم يفيرجع إلى اآلخر 
 يتعلق باألمور التنظيمية. 

رغم هذا الكم  الجبهة الديمقراطيةالمؤطرات في اعتمادًا على ما سبق يتضف أن و 
 ،على اإلصدارات والمنشورات الصادرة عن الجبهة الديمقراطية لم يط لعنالهائل من المؤلفات 

 :يعكس إشكالية تصب في شقينوبالتالي فإن هذا 

وعدم  ،الحزب المتبعة بهذا الجانب الجبهة ة: مرتبط ببرنامج التثقيف الحزبي وسياسيالشق األول
. بجانب مؤطرات في الجبهة الديمقراطيةقدرة الحزب على الوصول وتوصيل هذه الكتب لكل ال

اج على كل مؤطر وكل من يقوم الدعم والتحفيز للكوادر من خالل استمرارية القراءة وتوزيع المنه
 بعملية التثقيف. 

لعوامل ذاتيه مرتبطة باألشخاص أنفسهم مثل، العزوف عن القراءة، تفضيل  يرجع: والشق الثاني
وسائل االتصال على الكتاب، عدم االهتمام بالقضايا والنشرات السياسية ووضعها على سلم 

 األولويات. 

هن من النساء المؤطرات في الجبهة الديمقراطية معظم ما تمت مقابلت إن وخالصة القول
الجبهة الديمقراطية فما يوزع على باإلصدارات والكتب التي تصدرها  ليست لديهن أيه معرفة

 هذه الكتبفإن المكاتب والفروع كتب مرتبطة باألمور التنظيمية والحزبية فقط، وبالتالي 
ولو أن . غبار اإلهمال النسوي  ي أرفف الجبهةتراثا  تاريخيا  عظيما ، تراكم عليه ف والمطبوعات

النساء المؤطرات في الجبهة بذلن جهدا  لالستفادة من هذه المواد التثقيفية ألصبحن أكثر فاعلية 
 وأكثر قدرة على المشاركة السياسية.

أن أدوات التثقيف الخاصة بتنمية الوعي السياسي للمرأة الفلسطينية لدى  ترى الباحثةو 
 :تعد سالح ذو حدين اطية بتعدد أشكالها،يمقر الجبهة الد
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القضايا  في حالة غلبةقد تكون مدمرة وسطحية تنذر بانهيار وانحالل وعي المرأة المؤطرة ف *
الحزبية والتنظيمية على حساب القضايا الوطنية والمجتمعية التي تهم المرأة وتنشر الوعي لديها 

 كافة المجاالت.في 

  .تساهم في بناء المجتمعالمضمون والمحتوى الذي تناقشه و  من حيث*وقد تكون واعية 

يجيدون توجيه  حكماءتوفر مجموعة قادة ومؤثرين  مرين فيالفارق بين األ كمنوي
 .الجماهير بعقالنية وحكمة
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 المبحث الثاني
 حركة حماس لدى السياسي المتصلة بالمرأة أدوات التثقيف

 

 المقدمة: 
التتذي تقتتوم  األستتاسالعمتتل التنظيمتتي لتتدى حركتتة حمتتاس، شتتكلت التجربتتة المؤسستتية فتتي 

الشتتتعبية  أستتتبابهتتتم أ ولعتتتل متتتن ، اإلستتتالميةعليتتته مجمتتتل الحيتتتاه اليوميتتتة والتنظيميتتتة فتتتي الحركتتتة 
الفلسطينيين، وما جعلها فتي  أوساطالواسعة التي تحظى بها حركة المقاومة اإلسالمية حماس في 

تبنتتت مشتتاكل النتتاس وهمتتومهم متتن ختتالل متتا أقامتتته متتن أنهتتا  ،ا  جماهيريتت ا  مقدمتتة التنظيمتتات تأييتتد
الرياضتتية، ودور  واألنديتتةالجمعيتتات الخيريتتة، والمؤسستتاتية االقتصتتادية والعيتتادات والمستشتتفيات، 

وتحفتتيظ القتترآن ولجتتان الزكتتاة، والجامعتتات، وعبتتر هتتذه المؤسستتات، اجتهتتدت حمتتاس بنشتتر  األيتتتام
 بتتل ،ت لتتم يتتتزامن وجودهتتا متتع انطالقتتة الحركتتة فقتتطالعلتتم والتتوعي والفكتتر والثقافتتة، وهتتي مؤسستتا

 م1948المستتتتتتتلمين فتتتتتتتي فلستتتتتتتطين منتتتتتتتذ عتتتتتتتام  اإلختتتتتتتوانالعديتتتتتتتد منهتتتتتتتا وجتتتتتتتدت قبلهتتتتتتتا، أنشتتتتتتتأها 
 (. 28، 2018)أبو عامر، 

نتهجتها واستندت اتباين األدوات التي إلى  دى تباين وجهة نظر حماس السياسية،أو  
انات والمنشورات والمذكرات الداخلية، التي كانت أهم على إصدار البي اعتمدت ابتداء   قدف .يهاإل

بشكل واضح في  هذه أسهمتقد و  .وسليه سياسية من وسائل الحركة في التعبئة الجماهيرية
 اتصال وسيلةتعد هذه البيانات والمذكرات التوعية، والتثقيف، والتوجيه، وتنمية روح المقاومة، و 

ر، مما عزز الثقة بين الطرفين)مشعال، بين حركة المقاومة وبين الجماهي أساسية
 (. 1990واهروني،

من  متعددة ومختصة فتضم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" مجموعة؛ تنظيميا   إما 
 اإلداري تغطي العمل  أصبح لديها لجان  حيث  ،ذكرال ةتغطي جميع الجوانب سابق التي ،اللجان

)اللجنة الثقافية(، وثالثة تتابع العالقات  ثقافي"، وأخرى تعنى بالعمل الاإلداريةتعرف "باللجنة 
ويطلق عليها )اللجنة األمنية  األمني)اللجنة الوطنية(، ورابعة تتابع الشق  الخارجية تعرف باسم

ن ال شك في أ"مجد"( واللجنة السياسية، واالقتصادية ولجنة التعبئة والعمل الجماهيري. و   العامة
مثل نشر الوعي الثقافي على اختالف أشكاله بين  جلية   ا  أهدافوجود المؤسسات التنظيمية يحقق 

 (.136-134، 2015 )صبحة، جموع المواطنين والمجاهدين في الحركة
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تطورت بتطور و الحتياجات الحركة،  ا  تية تبعوجاءت هذه التكوينات التنظيمية والمؤسسا
، بل هي نتاج ا  عشوائي ا  تخبطوليده لحظة أو  األجهزةفليست هذه ، التجربة السياسية والنضالية

ن فكر أمن المعلوم و ممارسة العمل السياسي. إلى  تراكم خبرات دامت عشرات السنين للوصول
الجماعة اإلسالمية يختلف عن فكر أبناء الفصائل اليسارية والعلمانية، وأن البرنامج الثقافي  أبناء

ر مناخ يبد من توفلذا ال؛ اف التعبئةوأهد ،والتربوي والتعبوي الذي يفرضه كل فصيل يتبع الفكر
مناسب لعقد برنامج ثقافي مستقل يتناسب والفكرة اإلسالمية التي تتبناها حركة المقاومة 

ر الحاضنة المناسبة ألي برنامج ثقافية أو تربوية يفرضها كل يتوفال بد من اإلسالمية حماس، و 
 (.21، 2015)صبحة،  فصيل على عناصره

النواة  ُتعدطر النسائية التابعة للحركة اإلسالمية "حماس"، والتي تناول األوسيتم هنا 
 الحاضنة لبرامجها وعملها التنظيمي. ها. وهي بمثابة التنظيمية للحركة النسائية والمرأة في

 :: األطر النسوية التابعة لحركة )حماس(أوالً 
ياسي والتنظيمي اهتمت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" منذ بداية انطالق عملها الس

طات (. ومنها المؤسسات النسائية التي ترعى نشا2001، 111بإنشاء المؤسسات )النواتي، 
(. 30-26 ،2008 )جاد،للنقاش العام  ا  مطروحولم يكن وضع المرأة مع أن المرأة في الحركة. 

، وأن للمرأة هو داخل بيتها ياألساسن المجتمع الفلسطيني بشكل عام كان يعتبر أن الدور أل
عزو نضال الهندي تعلى وجود ضرورة، وفي هذا السياق يترتب   العامةمشاركتها في الحياه 

المرأة إلى  ما زال ينظر الذيواقع المجتمع الفلسطيني إلى  من نشاط المرأة تالعوامل التي حد
ة توجهت ثالث طالبات الحقالمرحلة في و  (.41، 1995)الهندي،  قاصر نها ضلع  أعلى اعتبار 

طلبن من الشيخ أحمد ، (*)رجاء الحلبي)*(اعية إحداهن تدعى في المرحلة الثانوية من حي الشج
)الشباب والتغيير( للداعية  كتاب وا عطاءهناالحتالل، مة او دهن باألسلحة لمقيزو أن ياسين 

 أولم، اخذ منهن البيعة. وكانت هي 1979 أواخر"فتحي يكن" وبعد زيارات دورية للشيخ في 
 (.2016 )الحلبي، األخواتظيمية نسوية في صفوف أسرة تن

مع عمل الرجال  ا  والذي جاء متزامن ،وعليه فقد بدأ العمل النسائي في حركة حماس
، لتخوض اإلسالميةنهاية السبعينات وبداية الثمانينات، حيث انطلق من المساجد ومن الجامعة 

والجهادية  ،اإلعالميةوصلت للمجاالت  المرأة بعد ذلك كافة المجاالت االجتماعية والتربية حتى

                                                           

 .أول مبايعة للياسين من النساء وترأست نساء حماس في الحركة النسائية اإلسالمية حماس رجاء الحلبي: (*)
تسبت رسمي ا إلى التيار بدأت تقرأ كتب اليسار، ثم انحيث تبنت في بدايات عملها فكر "الجبهة الشعبية" 

 اإلسالمي بعد إنهاءها للمرحلة الثانوية.
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  إقامةقامت بوما أن استقر وضع الحركة حتى  (.12، 2015)الغول،  السياسية والعسكرية ا  وأخير 
تسهيل انخراط المرأة في الحياة المجتمعية التنظيمية واإلدارية أجل  جمعيات وأطر نسوية من

 (.137-135 ،2001 النواتي،)

تثبيت نفسها من إلى  م تسعى2006بعد العام  ا  وتغلغلها سياسيوبدأت الحركة مع نموها 
خالل تطوير بنيتها التنظيمية وأجسامها المؤسساتية بما يتناسب مع مبادئها االيدلوجية ومع 

الحركة النسائية اإلسالمية "تت طبيعة المرحلة، فكثفت تركيزها على المرأة وأسست ما يعرف ب
وأدواته المستقلة به للقيام في المهام  ، له بنيتهمتكامال   ا  ميتنظي )حماس(" وأوجدت لها بناء  

 يميز العمل النسائي في الحركة عن غيره.  ا  كإطار نسائيإليها  المناطة دوارواأل

وسوف نركز بداية على الحركة النسائية اإلسالمية )حماس( التي تعد "األم الحاضنة" 
 لكافة الجمعيات والمراكز التابعة لها.

 :)حماس( ة النسائية اإلسالميةالحرك -أ

 التعريف:  -أ

نشر الدعوة إلى  تنظيم نسائي إسالمي قوي متجذر اجتماعيا ممتد دوليا . وتسعى هي
وترسيخ روح الجهاد والمقاومة من خالل  ،بين النساء اإلسالمية في المجتمع الفلسطيني خاصة  

 واالمتداد الدولي. ،العمل المجتمعيالبناء التنظيمي النسائي المتكامل والقادر على االنخراط في 
 رؤية الحركة:  -ب

بقضية فلسطين، وتعزيز التواصل مع الحركات والتجمعات  مة المساهمة في توعية األ
سالمي ا  النسائية عربي  .()مشروع االئتالف النسائي العالمي لنصرة القضية الفلسطينية ا  ودولي ا  وا 

 األهداف:  -ت

ذكاء روح الجهاد  ،الدعوة اإلسالمية في المجتمع هو بث وترسيخ مبادئالهدف األول:  وا 
 والمقاومة للوصول للغايات التالية:

 وتنمية قدراتها البشرية. ،تطوير البنية التنظيمية والتربوية واالرتقاء باألداء المؤسساتي للحركة -1

يخ وتوحيد قيادة الشعب الفلسطيني وترس ،تعزيز الحاضنة الشعبية والرسمية لمشروع المقاومة -2
 دوره كطليعة لمشروع التحرير.

وحشدها إلنجاز مشروع التحرير وعقد تحالفات وتطوير عالقات خارجية مة توحيد طاقات األ -3
 بما يحقق رؤية الحركة.
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)النشرة التعريفيتة  بقضية فلسطين مةهمة في توعية األالمسا فتمثل في الهدف الثانيأما 
 (. 3-1، 2018حركة النسائية اإلسالمية، لل

 بناء التنظيمي النسائي: ال -ث

ويدير  ،للحركة بناء تنظيمي هرمي يبدأ من رئيسة الحركة والنائب وأمينه الصندوق 
الحركة مجلس إدارة كامل مسؤولة عن عدة ملفات، وكانت الملفات األساسية للحركة النسائية منذ 

ي، اإلعالمي، )ملف الكتلة اإلسالمية، الملف النقاب :وهي ،تأسيسها تقتصر على سبعه ملفات
 (.2000)الحركة النسائية اإلسالمية،  )المساجد(، والملف األمني( الدعوي الثقافي، الجماهيري، 

يفوق مثيله لدى  ا  ن العمل التنظيمي والمؤسسي لحركة حماس شهد نجاحأومن الثابت 
 ية المستندةواهمها تلك الثقافة والترب أولها :عدة ،وعوامل أسبابإلى  ، وذلك عائداألخرى الفصائل 

 (.135، 2015 )صبحة،اإلسالمية الحركة  أبناءوالتي يبنى عليها فكر  إسالميةخلفية إلى 

للحركة النسائية  أصبحتوبعد تمكين الحركة النسائية اإلسالمية )حماس( في عملها، 
( في خوةاألفي عمله عن ) ومستقل ،تنظيمية له أجهزته ولجانه الخاصة باألخوات هياكل
وتمارس عملها بما  ،وتقوم بمهامها بإدارتها ،الملفات هذه اللجان مسؤولة عن عدد منو  .الحركة

لجنة ال ، حيث تبذلوهي نشر الوعي الثقافي على اختالف أشكاله ،يحقق األهداف المرجوة
 منيةاأللجنة ال . أمابحث في الوسائل التعليمية المختلفةاللعقد الدورات الثقافية و  ا  ثقافية جهدال
خارجية ال ةلجنفي حين كانت  ،ها وبناتهائبناالمختلفة أل األمنيةوسائل ودورات الحماية  تنشرف

 (. 2017)الرملي،  األخرى  مسؤولة عن العالقات الوطنية وتقويتها مع الفصائل

عتتتن اللجنتتتة السياستتتية التتتتي تتتتأتي ضتتتمن العمتتتل الثقتتتافي، فهتتتي ليستتتت متتتن اللجتتتان  وأمتتتا
فتي  (ختوةاأل) ثقافية، في الحركة النستائية اإلستالمية )حمتاس(، والكال األولىالمركزية ذات الدرجة 

جوانتتب حياتتته. عتتيش السياستتة فتتي كتتل يطيني تقتتوم بهتتا، ألن شتتعبنا الفلستت ا  أدوار لهتتا  نأ إالحمتتاس 
 (.182، 2015 )صبحة، متابعة الشأن السياسي تزدادومن هنا ا

م، 2009-2008بداية عام بذاتها في فصل اللجنة السياسية لتكون لجنة قائمة وقد تم 
الندوات السياسية ضمن  فتحضرالحركة النسائية اإلسالمية في حماس فكانت ما قبل هذه الفترة أ

لحركة النسائية لصار لقد (. 2018)نصر هللا،  خوةاألأنشطة اللجنة الثقافية التي يقدمها 
 خوةاأللجنة السياسية عند موازية للجنتها السياسية الخاصة وال العام ذلكمنذ  اإلسالمية )حماس(

من لجنة مركزية وأذرع فرعية تعمل كفريق هذه اللجنة (. وتتكون 2018 في حماس )معروف،
يصادق عليها مجلس الشورى العام  ضمن خطة موضوعة، متكامل ومتداخل المهام والصالحيات

 .(4-3 ،1/4/2008 )نموذج خطة مقترحة للجنة السياسية، والمكتب التنفيذي للحركة
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التتي ورشتات العمتل و النتدوات والجلستات،  :ئل المتعبتة لتنفيتذ مثتل تلتك الخطتطومن الوستا
 فأهتداف الحركتتةالحلبتي متتع الجميتع،  أوضتحتجميتع المجتاالت، والتتتي تعمتل الحركتة كمتتا  تتنتاول

 فتتتتي البيتتتت والمستتتتجد والمدرستتتة والجامعتتتتة ،النستتتائية هتتتي قضتتتتية العمتتتوم والوجتتتتود فتتتي كتتتتل مكتتتان
 (.2-1، 2016)الجزيرة نت، 

ندوة في مجاالت عدة منها الصحية  150نفذت الحركة النسائية ما يقارب وقد 
والتي  ،وذلك من خالل اللجان المختصة ،والسياسية واالجتماعية والثقافية والدعوية واإلعالمية

تمثل حلقة الوصل للحركة النسائية األم، ومن عنوانين الندوات ورشات العمل: دورة في اإلدارة 
حية، فن إدارة األزمات، معارف مقدسية، الدورة القانونية، الضوابط الشرعية للفتاه المسلمة.. الص

  .(2016وغيرها )التقرير اإلحصائي باألنشطة للحركة النسائية اإلسالمية، 

 :اإلسالميةالجمعيات النسوية المحسوبة على الحركة النسائية 

لى  كة النسائية اإلسالمية )حماس(،الحر إلى  هي مراكز أو مؤسسات وجمعيات، تابعة وا 
جمعية الشابات المسلمات أو مراكز مستقلة، ولكن تعتمد الجمعية )الشابات( عليها وتتعاون معها 
لتطبيق بعض الدراسات واألبحاث المتعلقة بقضية المرأة الفلسطينية، أو مكملة لها في القطاعات 

 .التي تغطي أنشطتها

لنستتتتتائية علتتتتتى وجتتتتته التحديتتتتتد العديتتتتتد متتتتتن الجمعيتتتتتات وتمتلتتتتتك حركتتتتتة حمتتتتتاس والحركتتتتتة ا
الجتدول إلتى  نظترا)علتى المؤسستات التابعتة للتنظتيم  والمؤسسات المحسوبة، وللمزيد من االطالع

 ( في الملحق(.4التوضيحي رقم )
 : في الملحق السابق يمكن اإلشارة إلى التاليوبالتعقيب على الجدول المذكور 

 ا  وأكثرها فروع ،النسوية في الحركة قدم المؤسساتأ منعد أن جمعية الشابات المسلمات ت 
مركز النواة للحركة النسائية اإلسالمية  ُتعداع غزة، وال تزال طعلى مستوى محافظات ق

والتي يعد اتحاد لجان  ،"حماس". كما هو الحال في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
مثل القطاع النسائي على مستوى قطاع غزة الذي ي األمهو االطار النسوي  ،العمل النسائي

 . ا  ( فرع22)تت في تنظيم الجبهة الديمقراطية بفروعه المتعددة ال

  هذا التنامي في حجم قد انعكس و  ،في أعداد المؤسسات التابعة للحركة ا  هناك تناميأن
 على نسبة النساء المؤطرات في الحركة.  ا  يإيجابالمؤسسات 

  ن أغلبية الجمعيات النشيطة منذ لمؤسسات، ُيالحظ بأاالزمني لنشأة  التسلسلإلى  ذا نظرناإ
وصلت  أعدادهاسالمية حماس فقد وصلت أي منذ فوز الحركة اإل األكثرهي  م2006عام 
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( مؤسسة، وهي وحدات 20( مراكز أو مؤسسة من أصل ما يقارب )10-8)إلى  ا  تقريب
، اإلسالميةمثل الشابات المسلمات والكتلة  تنظيمية حديثة التأسيس مقارنة بالجمعيات القديمة

وهذا التنامي المتسارع في الجانب المؤسساتي يعزز اهتمام الحركة بالعنصر النسائي وتواجده 
 في مؤسساتها. 

  مؤسسات حيث شملتتنوعت هذه الجمعيات من حيث القطاعات ومجاالت العمل: 
 ، صحية، دينية، وغيرها(. )إعالمية، اجتماعية، تعليمية تربية، ثقافية، ترفيهية

 فتي والتوزيتع  ا  ة تتميز بكثافة سكانية عاليتة، نجتد هنتاك تباينتقمنطأكثر  وألن قطاع غزة يشكل
الجغرافتتتي لهتتتذه المؤسستتتات. فنتتترى أن غتتتزة بهتتتا انتشتتتار أكبتتتر للمراكتتتز والجمعيتتتات المحستتتوبة 

 . األخرى بالحركة مقارنه بالمحافظات 

، تمارس ا  لمؤسسات التي تم التواصل معها وزيارتها فعلين هذه اأ إلى هنا التنويهر يجدُ و 
تابعة حركة المقاومة اإلسالمية حماس، لم تذكر  أخرى ، لكن يوجد هناك مؤسسات أنشطتها

على أرض الواقع  ةالولكن غير فعّ ما أن تكون مرخصة من وزارة الداخلية، فإ :بالجدول، لسببين
وقد وضعت تحت سيطرة الحركة  ،أخرى )تسجيل صوري( أو العكس، محسوبة على جهات 

 اإلسالمية بفعل االنقسام. 

من نماذج المؤسسات النسوية الحمساوية  ا  انتشار  واألكثر برزاأل، يعد عرض نموذج واحد  سيتم و 
 :وفي قطاع غزة وه

 :جمعية الشابات المسلمات -1

 :النشأة -أ

ي أول م، وه1981تصنف كجمعية من جمعيات األمومة والطفولة، وقد نشأت عام 
 خيرية نسائية إسالمية في قطاع غزة. مؤسسة

 األهداف:  -ب

 الحفاع على شخصية المرأة الفلسطينية وهويتها اإلسالمية. -

 االرتقاء بدور المرأة للمساهمة بفاعلية وتنمية المجتمع الفلسطيني. -

العمل على تقديم الخدمات اإلنسانية والتنموية مع الحرص على التطوير المستمر  -
 ه الخدمات. لمستوى هذ

 البرامج واألنشطة:  -ت
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برنامج كفالة األيتام، وبرنامج كفالة األسر وتقديم خدمات اجتماعية، ودورات تجويد 
رياض األطفال  :مثل ،ومسابقات، ومخيمات صيفية، وتنفذ مجموعة من المشاريع االستثمارية

ومهرجانات ترفيهية، المنتشرة في كل فروعها في محافظات غزة وتقيم دورات تدريبية حاسوبية، 
 طبية، ومعارض، ودورات رياضية.  ا  وأيام

 والتنموية : اإلغاثيةالمشاريع  -ث

من خالله بتقديم الجمعية وقامت  من أهم أنشطة الجمعية. مشروع اإلغاثة العاجلةيعتبر 
المتتترأة  لهتتتا العديتتتد متتن المراكتتتز النتتتوادي التتتي تختتتدمكتتان كمتتتا ، أستترة فقيتتترة 657مالبتتس شتتتتوية ل 

م بهتدف تعلتيم أحكتام التتالوة والتحفتيظ 1993وتأستس عتام   ،ن الكتريمآفل ومركتز تحفتيظ القتر والط
 (.اإللكترونيالموقع ، )جمعية الشابات المسلمات فظات غزةلفتيات الشابات في محا

إال أن المهندسة "رغدة مشمش" منسقة المشاريع في جمعية الفضيلة في النصتيرات، تترى 
 ؛في حجم البرامج التثقيفية للجمعيات ا  شهدت شح م2016إلى  م2007ام أن الفترة الواقعة منذ ع

التضتتييق والحصتتار االقتصتتادي المفتتروض علتتى الحكومتتة نتيجتتة  :منهتتا ،أستتبابإلتتى  ذلتتك ةمرجعتت
ن االنقستتام لتتم أ: قائلتتة   أضتتافتو األمتتوال فتتي البنتتوك،  تجميتتدعقوبتتات علتتى الحكومتتة و الاالنقستتام، 

ن تكتتون برامجنتتا أمتتن  وعيتتة البتترامج المقدمتة، فبتتدال  علتتى ن ا  أيضتت ليتؤثر فقتتط علتتى حجتتم البتترامج بت
طبيعتة المرحلتة التتي يعيشتها الشتعب الفلستطيني بكتل إلتى  مؤكتدةبحته،  إغاثيةإلى  تنموية تحولت

 (اإلغتتتتتتاثي) لتركيتتتتتتز علتتتتتتى هتتتتتتذا الجانتتتتتتبلفئاتتتتتتته بمتتتتتتا فيهتتتتتتا بتتتتتترامج المتتتتتترأة تتتتتتتدفع بنتتتتتتا كمؤسستتتتتتات 
 (.2017 )مشمش،

من ضغوطات مالية على الحكومة  ،ن ما مارسته السلطةإ" أضافت "الطرشاوي و 
قد أثرت بشكل  ،ألغراض أمنية وسياسية غير تنموية ال ُتحقق أهدافها التي جاءت من أجلها

 ا  . فالمؤسسات الدولية ترغب بالعمل مع الدول المستقرة سياسيوأنشطتهاكبير في عمل مؤسساتنا 
)الجندر، : جها ومشاريعها التي تنفق على تمويلها مثللتربطها بأجندتها، ووصفت "اعتماد" برام

والعنف ضد المرأة، حمالت الحشد والمناصرة(، هي برامج المتصاص غضب الشباب والنساء 
 (.2018 فقط )الطرشاوي،

القائمة على الحصار والضغط  الحالية األوضاعمن بين أسباب تراجع حجم البرامج، و 
 يالحظ كذلكعلى كافة مناحي الحياه، و  أثرسية فقط، بل مس الحياه السيايلم  الذي الدولي

 الفلسطينية األهليةبعمل المؤسسات  ا  والتجاذبات السياسية قد أضرت كثير  ،الخالفات الفلسطينية
لعديد اتعطيل إلى  أدتقد ، و وعلى مؤسسات حركة حماس النسوية على وجه الخصوص عامة،
 (.2007ها )فياض، التي طالت عناصر مالحقات نتيجة االعتداءات وال النسوية برامجالمن 
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فتي غتزة، شتعبان" رئيستة جمعيتة الدراستات النستوة التنمويتة  أبتو أزهتار" ومن جهتها أكدت
جانتب المستتفيدين متن المشتاريع والبترامج إلتى  ن مؤسسات المجتمتع تتأثرت متن قلته التمويتلأعلى 

الفقيتتترة  األستتترة ستتتتقع علتتتى كاهتتتل كبيتتتر  إنستتتانيةالتتتذي ستتتينذر بكارثتتتة  األمتتترالتتتتي كانتتتت تختتتدمهم، 
 للمؤسستتات التتتتي تقتتتدم ختتتدماتها للفئتتتات المهمشتتتة خاصتتتة   وستتتتكون كبيتتترة   أختتترى وفئتتات اجتماعيتتتة 

 (.2018شعبان،  أبو)

كبير على عمل  أثرت بشكلٍ التي من العوامل  ةهناك مجموعالقول أن ومن هذا يمكن 
اقتصادية وأخرى سياسية  عوامل منهاو  .التابعة للحركة اإلسالمية "حماس"النسوية الجمعيات 

 وثالثة اجتماعية ورابعة عوامل سياسية متعلقة بالسلطة. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة داخلية،
 .عملهاوفي طرق  التباين في حجم البرامج والقطاعات التي تشملها،إلى 

 فعلى مستوى جمعية الشابات المسلمات وبرامجها ُيالحظ التالي:

وهي  ،، المشاريع الصغيرة(اإلغاثي)الديني،  :للجمعية صب في ثالث أعمدة برامج التثقيف (أ
 مرتكزات التثقيف داخل الجمعية بكافة فروعها على مستوى محافظات قطاع غزة. 

)المساجد، والكتل الطالبية، الجامعات،  :إن الجمعيات في أساليب عرضها للبرامج اتخذت (ب
كقنوات  ،االحتفاالت، دور العزاء، المخيمات الصيفية(والنقابات، ودور العزاء، والمهرجانات و 

في النسائية التابعة للحركة النسائية اإلسالمية  األطروهي وسائط تستند لها  ،لعرض برامجها
 .حماس في نشر مبادئها

بهذا الشأن من خالل: خطب الجمعة،  ا  مهملعب المسجد دورا   ا  مهم ا  ولعب المسجد دور  (ت
 ،هم في ازدياد انصار حركة حماست تحفيظ القرآن والندوات. كما وسراوالدروس الدينية، ودو 

وتغلغلها في جميع طبقات وشرائح المجتمع ال سيما الشعبية منها وعبره نجحت حماس في 
 (.61)صافي، وآخرون،  نشر الوعي في المجتمع

ة قد من النساء في غز  ا  كبير  ا  قائلة: ال يمكن أن ننكر أن عدد "وقد أكدت "منور نجم
بالفترة  %85إلى  %80في الحركة بفعل دور العبادة، ونسبة المنتميات ال تقل عن  نانخرط
 أالونحن ونتحدث هنا عن المؤسسات  ،بالسنوات السابقة، فلم توجد مؤسسة اليوم مقارنة   األخيرة

ة وغيرها، وبها العنصر النسائي الملتزم، فتلقي الدورات والندوات الدينية، وفي المؤسسات التعليمي
 لقول الرسول ا  وهذا مصادق ،، التي تستمد منها الحركة مبادئهااإلسالميةساعد على نشر الثقافة 

 (.2018" )نجم، للناس أنفعكمخيركم للناس " :صلى هللا عليه وسلم
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لدائرة العمل النسائي  ا  التي جاءت امتداد األولىأن جمعية الشابات المسلمات هي الجمعية  (ث
التابعة لجماعة  "العثمانية" جمعيات الخيرية. والذي يعد من الاإلسالميع التابعة للمجم

 لها. األولىوالتي وضع الشيخ احمد ياسين اللبنة  ،المسلمين اإلخوان
الباحثة "خلود المصري" التي تؤكد فيهتا إليها  مع النتيجة التي وصلت هذا القول يتوافقو 

اعت أن تفتتترض وجودهتتتا فتتتي الستتتاحة الفلستتتطينية علتتتى أن: النستتتوية اإلستتتالمية الفلستتتطينية استتتتط
متتتع الحتتتراك النستتتوي  ا  والعمتتتل الُمؤسستتتي، واستتتتطاعت التتتدخول فتتتي النظتتتام السياستتتي وذلتتتك تناغمتتت

فتتتح  تتتيسياستتي المتمثتتل باالنقستتام بتتين حركن الواقتتع الأ إالالعربيتتة،  األقطتتارالعتتام فتتي  اإلستتالمي
 تحتتتتت عنتتتتاوين رستتتتمية اإلستتتتالمياتل ومتتتتا تتتتتم البنتتتتاء عليتتتته حتتتتال دون استتتتتمرارية عمتتتت ،وحمتتتتاس

 (.5، 2014)المصري، 
 ترى الباحثة:وعلية 

 م2009–2008( شهدت نموا كبيرا وملحوظا منذ العام )حماسأن الحركة النسائية اإلسالمية  
 ،م، مما يثبت أن المرأة في حركة المقاومة اإلسالمية حماس ال تقل صمودا  وأهمية  2016وحتى 

نها ساهمت وال تزال تشارك في  ،ل السياسي والدعوي واالجتماعيعن دور الرجل في العم وا 
 العمل العسكري وفي العمليات االستشهادية.

فروعها وتنوع برامجها ومجاالت عملها،  أنشطتهاتنامي و  النسوية تنامي أعداد المؤسسات -
 فأصبحت تعمل بشكل علني واضح للعيان.

رامج والمؤسسات اإلسالمية والب األنشطةوبغض النظر عن حجم التباين في  -
استفادت من التجربة المؤسساتية  في حركة حماس قد اإلسالميةالنسوية ن الحركة أفإ

الداخلي والخارجي بما  :حدد "عدنان أبو عامر" أوجه االستفادة على المستوييند قبداخلها. و 
 يلي: 

المقاومة اإلسالمية لحركة  ذهبية   أعطى العمل الشعبي عن طريق المؤسسات فرصة   :اً تنظيمي -1
هيئتها وت ،حماس باالحتكاك بالناس، والتعرف عليهم، واختيار العناصر المالئمة بأعدادها

عاني يمشكلة الفتور التي  تفشيفي مقابل  . ا  وكيف ا  أعضائه، كم ةمما يسر على التنظيم زياد
صر في قيادات تلبية احتياجات العناعدم قدرتها على ، و األخرى منها العديد من التنظيمات 

 المناطق والمؤسسات والكتل الطالبية والنقابية، واستيعاب قوى وعناصر جديدة. 
متتن الشتتعب الفلستتطيني،  ا  مهمتت ا  جعلتتت الحركتتة اإلستالمية جتتزء أمــا علــى المســتوى الخــارجي: -2

، بتقتتتديم الختتتدمات والتتتدعم عبتتتر شتتتبكة اإقليمتتتيتفاعتتتل معهتتتا وتتفاعتتتل معهتتتا، ووثقتتتت عالقتهتتتا 
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 متتتتتتتتتتتتن القاعتتتتتتتتتتتتدة االجتماعيتتتتتتتتتتتتة والهويتتتتتتتتتتتتة الدينيتتتتتتتتتتتتة المشتتتتتتتتتتتتتركة ا  ة انطالقتتتتتتتتتتتتخدماتيتتتتتتتتتتتتة فعالتتتتتتتتتتتت
 (.12، 2018عامر،  أبو)

 النشرات التعبوية لدى حركة المقاومة اإلسالمية" حماس":  :اً ثاني
 ولكتتتتن هتتتتذه ،إصتتتتداراتحركتتتتة المقاومتتتتة اإلستتتتالمية حمتتتتاس لتتتتدى ن أ، همتتتتن الجتتتتدير ذكتتتتر 

لها صادرة عن )التنظيم وحدة(، الت ليست كمج مأ كانت تأخذ شكل مطبوعاتأ سواء  اإلصدارات 
 للحركة.  تابعة   وأبحاثهي صادرة عن جمعيات أو مؤسسات ومراكز دراسات  بقدر ما

صعوبة في وقد وجدت الباحثة  ،أما عن المطبوعات والمجالت التابعة للتنظيم فهي قليلة
كة ولكن هذا لم يمنع ألنها متاحه فقط لألشخاص المؤطرين والمحسوبين على الحر  ،تزود بهاال

المطبوعات  الباحثة تصنفوعليه بعض ما تم الوصول له خالل البحث. إلى  من اإلشارة
 (. في الملحق 5 )انطر للجدول،( 5) الجدول رقم لالمن خ ،يةوالنشرات التعبو 

  :اآلتيوهي ك

 البيانات والنشرات والمطويات. -أ

 الوثائق الصادرة عن التنظيم.  -ب

 المجالت.   -ت

 رة عن الحركة. كتب صاد -ث

 كتب ومطبوعات صادرة عن مؤسسات ومراكز محسوبة على الحركة. -ج

 كتب لقيادات محسوبين في الحركة.   -ح
 :البيانات والمنشورات التعبوية: أوالً 

الوقت الحالي العديد إلى  صدر عن حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" منذ انطالقتها
يان ما تحلمه الحركة من مواقف والدور في ب هميةاألمن البيانات والمنشورات، والتي لها من 

هم في من جهة كما وتسهم في بيان خريطة األحداث والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية تس
زاء المستجدات على الساحة. إعكس مواقفها السياسية والعسكرية رسم الصورة الكلية للحركة التي ت

ياسي للحركة، أو تابعة للجهاز العسكري )كتائب عز وهذه البيانات إما صادرة عن المكتب الس
، بجانب البيانات اإلسالميةلحركة المقاومة  اإلعالميعن المكتب  وأخرى الدين القسام(، 

والمنشورات التعبوية الصادرة عن المؤسسات المحسوبة على الحركة اإلسالمية حماس مثل الكتلة 
 . اإلسالمية
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والنشرات والبيانات لإلعالم عبر مجالت الحائط  ا  كز كونه مر  ،ومن المعلوم أن المسجد
األماكن السرية المستخدمة  أوالميتة" "األمنية لنقاط ومن اوآمنة  مهمة   ، يعد نقطة  هالموزعة داخل

، بجانب الدور المالي للمسجد كمركز من تقارير أو نقود المهمةالتنظيمية  األشياءلتسليم واستالم 
 (. 10، 2018 الصدقات )أبو عامر،للتبرعات أموال الزكاة و 

للحركة خاصة  ناجحة   ة  هذه النشرات والمخطوطات كانت أدا مثل  أن ومما ال شك فيه
ها مخاطبة العالم العربي ئخر التسعينات، وكانت تهدف من وراحتى أوا بعد منتصف الثمانينات

 ا  عدد األكثرعسكرية هي وتنوعت هذه البيانات فكانت البيانات السياسية وال ،والدولي واإلسالمي
وناقشت نصوص البيانات المواقف السياسية والعسكرية التي تتبناها حركة المقاومة اإلسالمية 

ورفض التسويات السياسية كما جاء في  ،حماس منها ما ركزت على حقوق الشعب الفلسطيني
 .(م2010 ،أكتوبر 19الصادر في  (،243) )بيان رقم

الصادرة عن المؤسسات المحسوبة على الحركة من خالل  أما عن البيانات التعبوية
تحليل لبعض جوانب الخطاب الذي تستخدمه بنات الكتلة اإلسالمية أو المكتب السياسي 

 ُلوحظ ما يلي: فقد ، والجهاز العسكري للحركة واإلعالمي

 غلبة الطابع األيديولوجي على خطابها في المقاالت ومقتطفات النشرات والمطويات.  -1

 بنشر أخبار ومشاكل متعلقة بالسياسية المحلية الفلسطينية.  الهتماما -2

"السلفية" والتراثية كما هي دون تجديد عبر النقل الجامد والمنغلق للنص  األصولإلى  العودة -3
البيان،  أولمن اآلية المستخدمة في و  .الديني. والذي يخدم القضية اآلنية التي ينادون بها

ن كانت لغته تصالحية مع طرف ما، وهذا ا  أم غير ذلك، و  ا  سلمي فحواهلى ع التعرف يمكن
المتمثل في  ،الحذر في معاملة اآلخروفق منهجية  عضائهاأليعزز تربية وتثقيف الحركة 

 (.79، 2018وطنية )الصوراني، الو قومية اليسارية و الكافة أطراف حركات التحرر العربي 
وثائق مكتوبة وبيانات وتصريحات ين ب قد تنوعت الوثائق التي أصدرتها الحركةو
ومحاضر اجتماعات وقرارات ومقابالت لشخصيات بارزة في الحركة ومؤثرة في  اإلعالملوسائل 
"حماس" في وثائقها على الفلسطينية. كما وحرصت حركة المقاومة اإلسالمية  األحداثمسار 
سالمي ا  ودولي ا  ، وعربيا  تناول القوى المؤثرة والفاعلة محلي ةمراعا ما إلى  إعداداها. والتي وصلت ا  وا 

 م. 2016إلى  م2006 يعامبين  وثيقة خالل الفترة 400يزيد عن 

من خالل استقراءنا للوثائق والبيانات التنظيمية، أنها غطت الكثير من  ومن الجدير ذكرهُ 
 .بط بالتنظيموثائق ترتالمصالحة، الالجئين، االنقسام،  :مثل المهمة،والقضايا السياسية  األحداث
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كثفت حركة المقاومة اإلسالمية من بياناتها ووثائقها التي تعبر فيها عن الحالة وقد 
بفعل االنقسام والحصار، العدوان، عمليات  واإلحباطالفلسطينية وما أصابها من الجمود 

 ما جاء في )وثيقة رقم مثال على ذلكخير و  .م2010م وحتى 2006منذ عام المصالحة وتعثرها 
الحة الوطنية، وصفقة تبادل تناولت موضوع المصوالتي (، 42-43، 2010(، 27(، )7)

 . إسرائيلمع  األسرى 

وعتتد بلفتتور، وذكتترى النكبتتة، وانتفاضتتة  :مثتتل ،واغتنمتتت حركتتة حمتتاس المناستتبات الوطنيتتة
التذكرى  فتي قدم رئيس المكتب السياسي خالد مشعل. وقد والعدوان الصهيوني على غزة، األقصى

 (.112-111، 2010(، 31) )وثيقة رقمأساسية. انظر سته دروس  لحرب "الفرقان" ىاألول

معتتاني التعتتاون والتكافتتل  ،بجانتتب المناستتبات واالجتماعيتتة والدينيتتة ،جستتدت البيانتتاتوقتتد 
 دعتتت فتتي بيتتان لهتتاحيتتث م، 2014علتتى قطتتاع غتتزة عتتام  اإلستترائيلياالجتمتتاعي ختتالل العتتدوان 
 أعبتتتاءالتعتتتاون، والتكافتتتل، وتشتتتكيل اللجتتتان المختلفتتتة لمواجهتتتة  إلتتتى جمتتتاهير الشتتتعب الفلستتتطيني

)بيان صحفي بشتان  الشعب الفلسطيني أبناءبين  واإليثارنشر مبادئ الترابط إلى  إضافة ،الحرب
 (.2009انتصار معركة الفرقان، 

لى بعض النماذج من هذه النشرات واإلصدارات مثل سلسلة نشير إأن  هنا  ويمكن
أما  .األقصىعبير الوعي، سلسلة إصدارات انتفاضة  إصداراتفاضة، سلسلة إصدارات االنت

مطوية بعنوان "اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني"، و "حجارة السجيل"،  :نشرة بعنوان فمنهاالنشرات 
 ختي المسلمة وغيرها من البيانات. أإلى  ة"حفيدة السلف الصالح"، ورسال :بعنوان وأخرى 

مرحلتة بتارزة فتي تتاريخ القضتية الفلستطينية فقتد تجلتت فتي ت والمنشتورات البيانتاأمثلتة  أما
 والتي يعيها الكثير منها على سبيل المثال وليس الحصر. ةوالثاني األولىوهي فتره االنتفاضة 

أن مثل هذه السلسلة من البيانات والمنشورات،  الحظيوفي التعقيب على ما سبق 
لها أهداف تعبويه تتمثل في توضيح الخلفية السياسية ان كو  .لرفض االحتالل بكافة صوره جاءت

ومما ال  .الحث على المقاومة، ورفع الحس الوطنيفي والعسكرية وراء إجراءات االحتالل، و 
ال تأخذ صفة التوعية شكل فيه أن مثل هذه البيانات والمنشورات والمطويات كانت وماتز 

ومهما  دي لألحداث، وقيادة الجماهير وتشجيعها.ال في التعبئة والتصالتحريض الفعّ و  ،والتوجيه
 يكن فإنه يمكن للباحثة أن تشير إلى بعض منشورات الحركة ومنها:

 الكتب والمطبوعات: -1

مارست حركة حماس عملها السياسي، بجانب مشاريع حركة حماس الدعوية والجهادية 
تنظيم  وبين رائهاآة عن البيانات والمنشورات المعبر  إصدار فجمعت بينوالتربوية المختلفة، 
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، و األخرى االحتجاج  وأشكال واإلضراباتالقيام بالتظاهرات و  الندوات والمهرجانات السياسية،
 الكرمي،) آخر للعمل السياسي ا  دخول معترك االنتخابات الطالبية والنقابية التي كانت وجه

 تتشكل من:تي المصادر فكر حماس السياسية  وتنطلق كل هذه األنشطة من(. 252، 2014

 .ا  وحديث ا  الفكر السياسي اإلسالمي العام الذي أنتجه المفكرون اإلسالميون قديم -1
 المسلمين السياسي، وفهمهم لإلسالم. اإلخوانفكر  -2
 .(5-4، 2014لسياسية )رزقة، فكر قادة حماس ومفكروها وكوادرها وأديباتهم ا -3

ات الحركتتة، التتذي وصتتفة خالتتد أدبيتتوهتتو يتعلتتق بقلتته المعلومتتات ب ويتميتتز المصتتدر الثالتتث
 والتجربتة السياستية للحركتة، نقص الخبرة الفكرية الخاصتة :منها ،وذلك ألسباب"الندرة" تت الحروب ب

لى   (.275، 11996الحروب، ) انشغال الحركة بالمقاومة واالنتفاضة وتداعياتهاوا 

مسألة إلى  ا  كر أن حركة المقاومة اإلسالمية حماس انتبهت مب"زكريا السنوار"،  وقد ذكر
لى والتوثيق لألحداث وللخطط والمشاريع والمنشورات الصادرة عنها، و  األرشفة االحتفاع بكل ما ا 

، حيث وتعدد وسائلها ،اإلعالمتنوع وسائل ل يصدر عن هيئاتها التنظيمية ولجانها المختلفة، نتيجة  
اسات والبيانات المتعلقة ، العديد من الكتب والدر اإللكترونيةبدأت الحركة توثق في مواقعها 

تخفي كل ما  الحركة كانتإذ  ،للحركة في السابق كبيرة   يشكل صعوبة   األمرهذا كان و  ،بالحركة
ما عن المؤسسات الصديقة إ .في المساجد أو داخل التنظيم إماوتحتفظ به  إصداراتلديها من 

ن كان هناك الكثير من افال يوجد ما يسمى في حماس مؤسسة صديقة بل  لمؤسسات الموالية،، وا 
 كل المطبوعات التي تصدر عنها هي محسوبة على الحركة وتمثلها أيديولوجيا )السنوار،

2018.) 

في التوعية والتوجيه و  ،في التعبئة الجماهيرية وقد أسهمت هذه الكتب والمؤلفات
ركة في حصر مؤلفات الح الباحثة تبعتسوف ومهما يكن  .والتثقيف أو تنمية روح المقاومة

 ف المطبوعاتنيصمن هنا تم تو ، مصادر فكر حماسل السابقلنفس التصنيف  ا  مقارب ا  تصنيف
 هي:  ،مجموعات أربعإلى 

 .كتب ومطبوعات صادرة عن التنظيم أو الحركة 

 حركة على الصادرة عن مراكز ومؤسسات محسوبة  كتب ومطبوعات". 

 مية "حماس".كتب ومطبوعات صادره عن قيادات في حركة المقاومة اإلسال 

 الدوريات التابعة للحركة 
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ات عن كل مجموعه والذي يوضف قائمة بإصدار  في المالحق، (5الجدول رقم )إلى  وبالنظر
 الحظ ما يلي:يُ 

هي دينية بحتة وتركز على الثقافة اإلسالمية بالتركيز و قله السالسل الصادرة عن التنظيم  -أ
، اإلسالمي األمنيعي"، وسلسلة الوعي منها: سلسلة "عبير الو و على )استعالء الدعوة( 

 (. 2016(، 3) عبير الوعي إصدارات) فاق، وغيرهاآومجلة 

ن اهتمام قيادات الحركة أم وهذا يدلل على 2009ت بعد عام غلب المؤلفات صدر أ أن  -ب
 أوردهوهذا القول يتفق مع ما  ،بعد تمكن الحركة في الحكم أي ا  متأخر بالتأليف والكتابة جاء 

)زكريا السنوار( فيما يتعلق بمؤلفات الحركة. فالحركة بعد الحروب واالعتداءات  /الدكتور
قليمو  ا  التأييد والصعود محليإلى  اإلسرائيلية على غزة، وصلت الحركة التأييد  وزاد ،ا  وعربي اا 

تناولت بشكل كبير  ،كتاب أكثر من مائةإلى  والتي وصل عددها ،وأغلب المؤلفات .لها
، ، وبخاصة في الجانب العسكري قيادات الحركةاستعرضت بطوالت و ، الجانب العسكري 

 ةى الرصيف، مهندس على الطريق، حياكتاب رواية عل أمثالبتناول السيرة الذاتية لهم 
الحروب التي شنتها القوات اإلسرائيلية  . هذا باإلضافة إلى الحديث عنمجاهد حسن زهد
من وجهة نظر فصائلية  ي في هذه المعاركتقيم دور الحركة العسكر هي و  .على قطاع غزة
 .وأيديولوجية بحتة

التي تتناول المعرفة التاريخية والقضايا السياسية والجوانب  واإلصداراتقلة عدد الكتب  -ت
والتي  ،الوثيقة الصادرة عن ميثاق الحركةإلى  كبيرٍ  فكانت تستند بشكلٍ  األخرى التنظيمية 

 للحركة.  واألخير األولتعد المرجع 

" ال تحتوي على "حماسسلسلة المطبوعات الصادرة عن الحركة النسائية اإلسالمية  نأ -ث
 ،، مثل سلسلة مواعظ داعية، وسلسلة العفافإال في القليل النادرلمرأة، باخاصة  إصدارات

وتزامنت مع بروز دور المرأة في الحركة النسائية اإلسالمية حماس،  ا  وهي حديثة زمني
لجانب الدعوي والمواعظ الدينية للمرأة التي تعزز الجانب التثقيف ومواضيعها تركز على ا

 ."حماس"الحركة النسائية اإلسالمية  وأهداف ةجانب الديني الذي يتناسب مع رسالبال

نظيمها لدواعي أمنية. التي تتناول الحركة وتاإلصدارات  صعوبة العثور على الكتب وسلسلة -ج
 المسلمين ونهجهم.  اإلخوانية حماس تسترشد بكتب اإلسالم مة او ن حركة المقأولكن نؤكد 

 واإلعالمية ،نجحت الحركة عبر استحداثها للعديد من المراكز والمؤسسات التربوية والبحثية -ح
إنشاء مراكز لألبحاث والدراسات التي تختص بإجراء دراسات متنوعة عن حركة المقاومة  في

 .تها الخارجية، ومواقفها السياسيةعالقا ا  أيض وممارستها للحكم، وتتناول ،اإلسالمية حماس
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 إسالميةدراسات متخصصة بالمرأة صادرة عن مؤسسات نسوية  ت، في اآلونة األخيرة،ظهر   -خ
أجل  الثريا، ومركز نساء من مؤسسةمحسوبة على الحركة النسائية اإلسالمية "حماس"، مثل 

 إصداراتوله سلسلة  إبداع ، وأخرى مراكز تدريبية مثل مركزةشاب إبداعاتفلسطين، وجمعية 
والتوثيق الفلسطيني الذي عن رموز في الحركة اإلسالمية حماس، بجانب مركز التأريخ 

وعرض القضايا  ،، المهتم بتوثيق وجمع كل ما صدر عن الحركةم2010، ةتأسس سن
على ذلك  األمثلةالفكرية والسياسية والتنظيمية والتاريخية، بجانب الكتب العسكرية، ومن 

تاب الحركة "قرانا الفلسطينية المدمرة في لواءي غزة والرملة"، وكتاب "مشاريع تسوية ك
 (. 2001)مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني،  "القضية الفلسطينية

ن حركة المقاومة اإلسالمية إالزعيم"  إبراهيمالمركز البحثية فقال " إصداراتوأما عن 
لفئات الشابة المتخصصين وحملة رسائل الماجستير حماس بدأت تهتم باستقطاب العديد من ا

اقتصادية، و وتشجعهم على البحث في جوانب اجتماعية،  ،والدكتوراه للبحث في مجاالت عدة
شفة يوجد في مركز التأريخ مطبوعات عديدة، ووثائق مؤر . إذ وسياسية، وثقافية، ووثائقية 
ظم أعمال الندوات والتدريبات التي يعقدها ن المركز ينشر بشكل منألمؤتمرات تابعة للحركة، كما 

 (.2018رفع مهارتهم العملية في هذا المجال )الزعيم، بهدف مركز التأريخ ألعضاء المركز و 

 :بالحركتتة النستتائية اإلعالمتتي"ابتستتام صتتايمة" مستتؤولة القطتتاع قالتتت ، وفــي ذات الســياق
مؤسسة نسوية  أولفلسطين تعد أجل  بدأتنا بتأسيس مراكز نسوية تهتم بدراسات المرأة، فنساء من"

صتتداراتهتتته امتتن اهتمتتام المركتتز وكتاب ا  أساستتي ا  جتتزء ُتعتتدتهتتتم القضتتايا السياستتية والمتترأة بالتحديتتد   وا 
 :قمنتتا بتتتأليف كتتتاب بعنتتوان" ، وعتتن الكتتتب الُمنجتتزة قالتتت:"بهتتدف عتترض معانتتاة المتترأة الفلستتطينية

بأيتتدي مجموعتتة نستتاء قمتتن بجمتتع البيانتتات  . والتتذي صتتممم2013"يوميتتات العتتدوان"، فتتي العتتام 
حصتتتتتائيات تناولتتتتتت وقتتتتتائع العتتتتتدوان علتتتتتى غتتتتتزة، وكتتتتتتاب االستتتتتتهداف  بهتتتتتدف عتتتتترض شتتتتتهادات وا 

، وحتترب واإلنجليزيتتةبتتاللغتين العربيتتة  م2009الصتتهيوني للعتتائالت الفلستتطينية فتتي حتترب الفرقتتان 
رأة الفلستتطينية فتتي كتتتب أختترى تتحتتدث عتتن دور المتتإلتتى  ضتتافةوهتتو تحتتت األعتتداد باإل ،الستتجيل

وللمزيتتتتتد يمكتتتتتن االطتتتتتالع علتتتتتى موقتتتتتع المؤسستتتتتة )الموقتتتتتع  (.2018)صتتتتتايمة،  معركتتتتتة التحريتتتتتر
 فلسطين(.أجل  ، نساء مناإللكتروني

 وعن الدوريات:

الحركة، التابعة للحركة؛ أصدرت  اإلعالمونتيجة للتطور التكنلوجي والتقدم في وسائل 
خراجأكثر  حيث بدأتوصل رسالتها، ومجالت تُ  بشكل مباشر أو غير مباشر صحف ، ا  تنظيما  وا 

ألبناء الحركة  ا  تثقيفي ا  أسلوبشكل بالفعل ت، وهي أهمية  وأكثر  أوسعوتضم بين جنباتها مواضيع 
نشر أخبارها إلى  ذلك لجوء الحركةإلى  ومعلومات، ويضاف أخباربما يدور حولهم من  موتعريفه
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حتى أكثر  وتطورتأو غير محسوبة على الحركة، والمواقف المتعلقة بها في صحف محسوبة 
 (.2010المركز الفلسطيني لإلعالم حماس، ) العديد من الصحف أصدرت

عن المطبوعات كأدوات تثقيف تابعة للحركة في التصنيف  ا  كثير ، وال تختلف الدوريات
غير محسوبة على الحركة بل  وأخرى مجموعتين: مجالت محسوبة للحركة إلى  فهي تصنف

 يقة لها من خالل المؤسسات المقربة لها. صد
 وذلك على النحو التالي: .نموذجين عن كل مجموعة تقدم الباحثةوسوف 

 ومنها: ،لحركة(على احف ومجالت محسوبة : )صاألولالقسم 

 صحيفة الرسالة: -

انطلقت مسيرة مؤسسة الرسالة لإلعالم مع انطالق صحيفة الرسالة، وهي فلسطينية  
م، لتحمل الهم الفلسطيني واطالع 1996، وتأسست في يناير ا  مؤقت أسبوعيةف يومية تصدر نص

وتعميق الوعي الوطني بالقضية  ،المواطن على الحقائق ومساعدته في تكوين رأي عام صائب
اليومي الرسالة  اإلخباري الفلسطينية. وتطورت مسيرة الصحيفة حتى تمكنت من اطالق موقعها 

 وأقسام اإلنترنتالقصيرة، وراديو الرسالة عبر  األخبارجانب خدمة إلى  اإلنجليزيةنت ونسخة 
، محليات، اقتصاد، مرايا، الرياضة، ومقتطفات سياسية إسرائيليات :مثل ،الصحيفة متنوعة

 (.2004)الموقع الرسمي للرسالة نت،  جديدة أخرى وعالمية، وتطمح بتشييد مشاريع 

 :مجلة "قساميون" -

كتائب الشهيد عز الدين " لت التابع المقاوم اإلعالموحده مجلة غير دورية تصدر عن 
وتستعرض  (.2010 القسام" الجناح العسكري لحركة حماس )المركز الفلسطيني لإلعالم حماس،

المجلة مراحل مهمة في تاريخ الجناح العسكري والذي يعد بمثابة توثيق خاص لتضحيات الجناح 
لقائدها العام صالح شحادة الذي اغتيل في  خصصت المجلة مساحةسكري للحركة. كما الع

اتي عملن ضمن صفوف و . ولم تتجاهل المجلة "القساميات"، وهن النساء اللم2002يوليو 
 (.8-7 ،2008)النعامي،  أو نساء مناضالت في الحركة أسيراتالكتائب من استشهاديات أو 

 ها:ومن على الحركة،محسوبة ال ويتعلق بالمؤسساتأما القسم الثاني، 

في قطاع غزة،  األولى األسريةتعتبر المجلة االجتماعية و)مركز الثريا(:  مجلة السعادة -أ
تحتوي على العديد من المقاالت هي و م، 2003في العام  األول إصدارهاوالتي بدأت 

انطلقت المجلة من حاجة قد و  .األسرةوالمواضيع التربوية واالجتماعية والثقافية التي تهم 
بشكل عام والمرأة بشكل خاص، متخصصة تهتم باألسرة  أسريةطيني لصحافة المجتمع الفلس
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خالل  131إلى  المجلة أعداد، ووصلت واإلعالممؤسسة الثريا لالتصال  إنتاجاتأحد  وهي
 (.2003لمؤسسة الثريا، اإللكتروني  )الموقع شهر مارس الماضي

إلى  ى الجمعيات الصديقةوالجدير بالذكر أن مجلة السعادة تصدر عن جميعه الثريا إحد
 الحركة النسائية اإلسالمية. 

مجلة علمية محكمة نصف سنوية، تصدرها  :اإلنسانيةمجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث  -ب
، وتقوم بنشر البحوث العلمية اإلسالميةشئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة 

. وتعد المواد المنشورة واإلنجليزيةلعربية المختلفة باللغتين ا اإلنسانياتفي مجاالت  األصيلة
اإلسالمية  ةتنشر ما يتعارض مع فلسفة الجامع مؤلفيها ونتائجهم فقط وال آراءتعبير عن 

 مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث(. اإللكتروني  )الموقع

 ةلجبهبا قياسا   محدودة أعدادها، أن الحركة لديها مجالت رئيسة سبق الحظ مماوي
بالصحف والمجالت التي تعد صديقة  ا  لدى الحركتين اهتمامأن و  ،طية لتحرير فلسطينالديمقرا

ن حركة المقاومة خصصت مجالت تهم أطة االختالف فيما بين الفصيلين ن نقأال إلكل منهما، 
مجلة بنات  :مثل ،وتصدر عن المؤسسات التابعة للحركة النسائية اإلسالمية في حماس ،المرأة

وهي مجلة تهم المرأة  ،فلسطينأجل  لمؤسسة نساء منإلكترونية  ، ومجلةيةاإلسالمالكتلة 
 ومجلة السعادة الصادرة عن مؤسسة الثريا.  ،وتصدر عنها

 الندوات والمؤتمرات المتعلقة بنشر الوعي الثقافي للمرأة:  :اً ثالث
جانتتتتتب المتتتتتؤتمرات ومتتتتتا تتضتتتتتمنه متتتتتن إلتتتتتى  ُتعتتتتتد التتتتتدورات واللقتتتتتاءات وورشتتتتتات العمتتتتتل،

والحركتتتة النستتتائية  ،األنشتتتطة التتتتي تنتهجهتتتا حركتتتة حمتتتاس بشتتتكل عتتتامأحتتتد  وعات وقضتتتاياموضتتت
 اإلسالمية في )حماس( بالتحديد. 

)اللجنة السياسية،  :وتسعى اللجان المختصة في الحركة النسائية )حماس( ومنها
نظيم نسائي إيجاد تإلى  اإلعالمية، العمل الجماهيري، االجتماعية، العالقات الوطنية، الثقافية(

 ا  االرتقاء بالتنظيم النسائي سياسيأجل  ومؤثر من جميع الجهات. كما وتعمل اللجان من فّعال
من الثوابت  ا  إليجاد المرأة الواعية والمشاركة في صنع القرار والقادرة على التحليل، انطالق

 .(2012 ،االستراتيجيةالفلسطينية، وفكر الحركة اإلسالمي )الخطة 
 لدورات :الندوات وا -أ

وصتتلت أعتتداد  ،رةثيتت)حمتتاس( علتتى عقتتد نتتدوات ك عمتتدت الحركتتة النستتائية اإلستتالمية فتتي
وورشتتة عمتتل فتتي مختلتتف المجتتاالت السياستتية،  ولقتتاء   نتتدوة   3663متتا يقتتارب إلتتى  فيهتتا األنشتتطة
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تتتدور و  .يفصتتائل، والدينيتتة علتتى الصتتعيدين العمتتل الجمتتاهيري والاألمنيتتة، اإلعالميتتةاالجتماعيتتة، 
ن الندوات حول مواضيع تتعلق بقضايا مختلفتة مثتل المصتالحة، الالجئتين، شترعية المقاومتة عناوي

والمفاوضتتتتات، القتتتتدس، محاضتتتتره حتتتتول ثوابتتتتت القضتتتتية الفلستتتتطينية، دورة فتتتتي التحليتتتتل السياستتتتي 
مشاركة  230691ما يقارب  م2016عام إلى  م2006عام رها، واستهدفت هذه الندوات منذ وغي

 اإلستتتتتتتالمية(. كمتتتتتتتا نفتتتتتتتذت الحركتتتتتتتة النستتتتتتتائية 2016فتتتتتتتي اللجنتتتتتتتة السياستتتتتتتية، )التقريتتتتتتتر اإلداري 
 ،دورة 68إلتتتتتتتتى  )حمتتتتتتتتاس( نتتتتتتتتدوات ودورات تدريبيتتتتتتتتة فتتتتتتتتي المجتتتتتتتتال اإلعالمتتتتتتتتي وصتتتتتتتتل عتتتتتتتتددها

 مشتتتتتتتتاركة متتتتتتتتن الشتتتتتتتتابات والجامعيتتتتتتتتات وذوات االختصتتتتتتتتاص 872وشتتتتتتتتاركت بهتتتتتتتتا متتتتتتتتا يقتتتتتتتتارب 
 (.2016)التقرير اإلداري: الحركة النسائية اإلسالمية "حماس"، 

الحظ أن حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" بما فيها الحركة النسائية حصدت يمن هنا 
 .مستحدث ملفعالية من الدورات والندوات في المجال السياسي رغم أن الملف السياسي  ا  أعداد

تربوية، وهي المجاالت و  ،وا غاثيةكانت أنشطة الحركة وندواتها تنحصر في مجاالت دعوية، و 
ي منهج الحركة اإلسالمية حماس. واعتقد أن السبب الرئيس وراء اهتمام الحركة النسائية ف ةالثالث

 سعيوتصدرها لهذا الكم من الدورات والندوات هو  ،اإلسالمية في )حماس( بالجانب السياسي
ممارستها للعمل تعزيز و  لتصدر واجهة القضية الفلسطينيةحركة المقاومة اإلسالمية حماس 

لعمل المقاوم من عمل سياسي ورؤى لال بد  همدى إدراك الحركة أنعلى يدلل  مما، السياسي
مؤسسات فكرية، واجتماعية، وثقافية، وتعليمية إلى  استراتيجية لدعمه واستثماره، وأنه بحاجة

بد من السعي إلظهار الحجم والثقل السياسي للحركة، وتمثيلة في الشارع عبر وأنه اللتسانده. 
 العام. العمل الجماهيري 

اجتماعيتتة، سياستتية، ) :بجانتتب النتتدوات والتتدورات ،هنتتاك العديتتد متتن الدراستتات المتنوعتتةو 
، والمشتاركة األسترى الالجئين، وقضتايا  مثلموضوعات مختلفة تهم المرأة،  . وهي تتناولإعالمية(

السياستتتية للمتتترأة. وكانتتتت الدراستتتات عبتتتارة عتتتن تقتتتدير موقتتتف، أو علتتتى شتتتكل أوراق عمتتتل قتتتدمت 
والدراستات فتي جميعته  األبحتاثوحترص مركتز  .ثين وباحثتات أو مختصتين فتي مجتاالت عتدةلباح

والتتتي قتتدر  ،الثريتتا علتتى نشتتر تلتتك الدراستتات عبتتر موقتتع الجمعيتتة، أو فتتي المجلتتة التابعتتة للجمعيتتة
 ،هتذه الدراستات بتمويتل متن وزارة شتؤون المترأةو  .( دراسة15ما يقارب ) م2016عددها حتى عام 
أجتتل  عتتن مركتتز نستتاء متتن ا  أيضتت ،اره الشتتباب والرياضتتة ودراستتات أختترى صتتدرتوبعضتتها متتن وز 

 يوضتتتتتتتتتح الدراستتتتتتتتتات المتعلقتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتالمرأة ( فتتتتتتتتتي الملحتتتتتتتتتق(6فلستتتتتتتتتطين )انظتتتتتتتتتر للجتتتتتتتتتدول رقتتتتتتتتتم )
 )مؤسسة الثريا(.

كمتتا تتتنظم الحركتتة النستتائية فتتي حمتتاس بجانتتب التتدورات والمتتؤتمرات والكتتتب الكثيتتر متتن 
بحر  شاطئ" على الصيفية مثل "استراحة الزاهرةميم المخيمات المهرجانات والرحالت للنساء وتص
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كتتتذلك عمتتتدت الحركتتتة النستتتائية فتتتي حمتتتاس الختتتروج م. و 2016غتتتزة التابعتتتة لجمعيتتتة الزاهتتترة عتتتام 
 طنية على مستوى العمل الجماهيري للمشاركة في االعتصامات ووقفات احتجاجية أو تضامنية وو 

 (.2017)العدلوني، 

 

 المؤتمرات: 

ية تعقد على عكس الجبهة فصائلمؤتمرات حركة المقاومة اإلسالمية حماس  ىليس لد
الخروج إلى  ضافةالديمقراطية والتي تعقد مؤتمرات حزبية يتم بعد نهاية كل مؤتمر االنتخابات باإل

نظام إلى  في التقرير السياسي الخاص بالجبهة الديمقراطية على عكس حركة حماس التي تخضع
غلب المؤتمرات التي تعقدها حركة حماس أ لمجلس انتخاب ومبايعه القيادات و االشورى فيتم عبر 
ة تتناول العديد من القضايا السياسية واالجتماعية مثل مؤتمرات الثوابت التي يهي مؤتمرات علم

 . ا  تعقد سنوي

ا لقطاع غزة عوام من حكمهاألعشرة ركة اإلسالمية )حماس( على مدار وأنجزت الح
 :منها ،ا  مؤتمر  20 -15 ما بينت أعدادها تراوح السياسية العامة والتي ؤتمراتالعديد من الم

 ضافةتسعة مؤتمرات عقدها الدكتور محمود الزهار، باإلإلى  مؤتمرات الثوابت التي وصل عددها
مؤتمرات الحركة النسائية اإلسالمية وعددها ثالثة، وحملت المؤتمرات العديد من العناوين، إلى 

، مؤتمر حكومة م2007ليوم األرض من عام  13تنا درب عودتنا" في الذكرى "مؤتمر وحد
"، مؤتمر م2008، ومؤتمر "حصار غزة واقع وآفاق م2007الوحدة الوطنية تطلعات وآمال، 

(، مؤتمر 2012 )دائرة شؤون الالجئين، .م2010 عام " الثاني المنعقد"شهود على النكبة
 .األسرى 

 بل نادرة قليلةحركة النسائية اإلسالمية )حماس( ابعة للالمؤتمرات الت نومع ذلك فإ
ضمن مؤتمر ثوابتنا توحدنا ومنها ما ورد مقارنة بمؤتمرات الحركة على الصعيد الجماهيري، 

-2016، والمنعقد عام "نضال المرأة الفلسطينية في الحفاع على الثوابت الوطنية"تت المعنون ب
ن المرأة الفلسطينية لم أالنسائية رجاء الحلبي على  والذي شددت فيه مسؤولة الحركة م2017

 حماس،اإلسالمية، لحركة المقاومة  اإلعالمي)المكتب  تكن مغيبة عن تاريخ الشعب الفلسطيني
2017 ،1-4.) 
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 :: وسائل التواصل االجتماعي واإلعالماً رابع
للخدمات التي  وسريعة   حقيقية   نه مواقع التواصل االجتماعي تعد مرآة  أ مما ال شك فيه

 ا  قوي ا  الجمهور بأسرع الطرق فأصبحت هذه الوسائل منافسإلى  تقدمها حيث أن المعلومة تصل
 لوسائل اإلعالم. 

بقدرتها على التأثير، فهي تستفيد  أشكالهاوتميزت وسائل التواصل االجتماعي في شتى 
 والمشاعر، ولكن األفكارو ليس فقط في التواصل وتبادل اآلراء اإللكتروني  من إمكانات اإلعالم

في تجميع أصحاب الميول واالهتمامات المتشابهة من خالل تكوين مواقع مستقلة للمهتمين  ا  أيض
 (. 15، 2014بقضايا اجتماعية أو اقتصادية أو في أي مجال آخر )السديري، 

 أدائهتتتامتتتن  ا  الرستتمي لحركتتتة المقاومتتتة اإلستتتالمية "حمتتاس" جتتتزءاإللكترونتتتي  الموقتتتع وُيعتتد
العالم، ويمكن اعتبار إلى  الحركة وتصريحات قادتها أخبار إيصالإلى  . ويسعى الموقعاإلعالمي
، كمتتتا وأخبتتتارنتتته يحتتتتوي علتتتى بيانتتتات وتصتتتريحات ومواقتتتف إذ إ" للحركتتتة ا  إعالميتتت ا  أرشتتتيف" الموقتتتع

زاوية " إلى إضافةوالشأن الفلسطيني  ،السياسية المتعلقة بالحركة األخبارويضم الموقع زاوية بأهم 
لحركتة، ، العديد من الكتب والدراسات التي تتعلتق بااإللكترونيالشهداء" وتوثق الحركة في موقعها 

ومقتتاطع فيتتديو لمناستتبات  نتتادرة   ا  معتترض الوستتائط" التتذي يعتترض صتتور ويضتتم الموقتتع بتتين جنباتتته "
اإللكترونتتتي  هتتتا علتتتى امتتتتداد التواجتتتد الفلستتتطيني )الموقتتتعيكتتتة وقيادير وفعاليتتتات قديمتتتة وحديثتتتة للح

الحوار بتتفتتي إعالمهتتا فبتتدأت الحركتتة تتتدرجت وقتتد  .الرستتمي، لحركتتة المقاومتتة اإلستتالمية حمتتاس(
المناشتير المكتوبتة بعتد أن توستعت إلتى  القيتادات، ثتم انتقلتتمتع الوجاهي )أي التواصل المباشر( 

علتتتتتى انتقلتتتتتت للكتابتتتتتة ثتتتتتم الجمتتتتتاهير الفلستتتتتطينية بالضتتتتتفة وغتتتتتزة، إلتتتتتى  الحركتتتتتة لتصتتتتتل رستتتتتالتها
الصتتتتتحف  إصتتتتتدارمستتتتتجديه، ثتتتتتم النشتتتتترات الذات أهيمتتتتته و  إعالميتتتتتةالجدران)المناشتتتتتير( كوستتتتتيلة 
 ألبنتاء الحركتة ا  تثقيفيت ا  أستلوبمتا شتكل بالفعتل  ووهت ،ا  تنظيمتأكثر  لتكون والمجالت التابعة للحركة، 

 (.20، 2010)المركز الفلسطيني لإلعالم، 

التويتر  :مثل ،واصل اجتماعي متنوعةولدى حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" مواقع ت
 للحركة.  اإلعالميالمكتب إلى  ضافة، باإلواليوتيوبوالفيس بوك 

التابعة  اإللكترونيةهم المواقع أ والذي يوضح  (في المالحق 5رقم )الجدول إلى  وبالنظر
  :اآلتييتضف  ،لحركة المقاومة اإلسالمية حماس

تبحث عن العالمية من خالل استخدام  ا  عالميأن حركة المقاومة اإلسالمية قد توسعت إ  -
ت مواقع أالمحسوبة عليها وأنش اإللكترونيةالشبكة العنكبوتية فأنشأت العشرات من المواقع 

 .بالوعي األمني ونشر فكرتها أبنائهامتخصصة تهتم برفد 
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علتتى عكتتس الجبهتتة  ا  إعالميتتتنتوع وستتائل التواصتتل االجتمتتاعي لتتدى حمتتاس يعكتتس تقوفهتتا أن  -
 ديمقراطية لتحرير فلسطين.ال

 :خالصةال
ق عرضها، وهي فروق ائوطر  وأنماطهافروق بين الفصيلين من حيث حجم البرامج  هناكأوال : 
 :اآلتي في ويمكن تلخيصهاكبيرة ليست 

 أوجه التشابه بين الفصيلين في أدوات التثقيف:  -أ

  الفصيلين بوفرة أدوات التثقيف وتنوع أشكالها.تميز 

  شتتملت المجتتاالت حيتتث التثقيتتف فتتي كتتل متتن حمتتاس والجبهتتة الديمقراطيتتة تعتتدد مجتتاالت
الديمقراطيتتتة التعبويتتتة، باإلضتتتافة إلتتتى االهتمتتتام  الدينيتتتة، االجتماعيتتتة، السياستتتية، الحقوقيتتتة

 .المتزايد بالدراسات التي ترصد األحداث السياسية وتحللها

 جبهة الديمقراطية تعمل من الفقنوات لنشر البرامج إلى  األدواتالفصيلين في نشر  زارتكا
. أما بالنسبة المؤتمراتالطالبية، والقطاعات النسائية، و  واألطرخالل المؤسسات، 

 واألطر، بجانب الجامعات واألفراحكانت المساجد، والمناسبات االجتماعية لحماس، ف
 . ميادين رئيسة لنشر أفكارها ومبادئها ومواقفها السياسيةالطالبية والنقابات 

 حركة المقاومة االسالمية في نشر افكارها على المسجد بالدرجة االولى من خالل  تركيز
ثم بالدرجة الثانية استخدمت المؤسسات والجمعيات ، تأسيس األسر، وأمير المنطقة

فجعلت من هذه األماكن وسيلة وليست غاية لنشر المعرفة والتوعية الوطنية والسياسية 
 .ة بالحركة، وفقا  للرؤية الخاصوالمجتمعية

  حيث  ا  والبرامج التثقيفية لدى النساء المؤطرات قليل جد األدواتحجم المعرفة بتلك أن
في الفصيلين أما عن الجيل الجديد فمعرفتهم  األولاقتصر على القياديات من الصف 

 .قليلة األدواتبتلك 

 أوجه التباين بين الفصيلين: أما -ب

  الفكر  اإلسالميدعم الفكر ترامجها فحماس في ب :في األيديولوجيااالختالفات(
برامجها تركز على مظاهر و  .دعم الفكر اليساري فتالعمودي(، أما الجبهة الديمقراطية 

 . اإلنسانالديمقراطية وحقوق 
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 في حجم ن الجبهة الديمقراطية تفوقت على حركة المقاومة اإلسالمية حماس أ
من  ة التغيير ومع تمكنهافي ظل عمليلكن م. و 2009-2006 يالمطبوعات. فبعد عام

زيادة رصيدها في عدد المؤسسات  فينجحت الحركة  الحكم والسيطرة على قطاع غزة
والجمعيات ومراكز لألبحاث والدراسات، بجانب والدوائر الحكومية التي استحدثتها. وهذا 

ذه هو في مدى المعرفة به اآلخرن يعلى حجم البرامج التثقيفية، أما التبا ا  إيجابانعكس 
في اآلراء ووجهات النظر في معرفته باألدوات التثقيفية  األدوات فكان هناك تباين  

 الفصائلية.

  حركة المقاومة اإلسالمية بين  والتأطير ،حجم ونسب التوسع فيهناك تباين ملحوع أن
وهو تباين كبير لصالح حركة حماس ألنها اتخذت من  حماس والجبهة الديمقراطية.

واحتكار الصواب السياسي على أساس ديني منطلقا  سهل عليها  المنظومة الدينية
الوصول إلى المرأة المؤطرة والمرأة المناصر من مدخل عقدي يصعب على المرأة العادية 
البسيطة أن تقاومه. ومن الجدير بالذكر أن نجاح حركة حماس وتفوقها في االنتخابات 

، وأن فشل الجبهة في توظيف من تم يعود إلى نجاحها في استقطاب المرأة الفلسطينية
تأطيرهن توظيفا  جماهيريا  قد حال دون تغلغل الجبهة في قطاعات نسوية فلسطينية 

  عريضة.
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 الرابع الفصل
حماس والجبهة الديمقراطية  لدى حركتي التثقيفية البرامج دور 

 للمرأة السياسية الوعي تنميةفي 
 

  :لجبهة الديمقراطية في تنمية الوعي السياسي لالتثقيفية  دور البرامجالمبحث األول
 .نيةللمرأة الفلسطي

  :حركة "حماس" في تنمية الوعي السياسي للمرأة لدور البرامج التثقيفية المبحث الثاني
 .الفلسطينية
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 المبحث األول
لجبهة الديمقراطية في تنمية الوعي السياسي لدور البرامج التثقيفية 

 طينيةللمرأة الفلس
 المقدمة:

 أدى انتشار البرامج التثقيفية الصادرة عن الفصائل الوطنية الفلسطينية على نطاق واسع
تساؤالت كثيرة حول الدور الذي تأدية البرامج التثقيفية الصادرة عن الفصائل في تنمية الوعي إلى 

ضية الفلسطينية، ومدى السياسي للمرأة الفلسطينية في غزة تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها الق
في  ا  يمكن أن يكون كبير  تأثيرها على أفكار واتجاهات وثقافة المرأة في غزة، ولهذه البرامج دور  

تنمية الوعي السياسي للمرأة في الصراع العربي اإلسرائيلي، فللصراع أوجه كثيرة منها: الوجه 
وي. ما يهمنا في دور البرامج العسكري، والوجه السياسي، والوجه االقتصادي، والفكري والترب

التثقيفية الصادرة عن الجبهة الديمقراطية وحركة حماس هو "الوجه الفكري" سوف نبحث مدى 
اهتمام النخبة في الجبهة الديمقراطية وحركة حماس في إصداراتها ومؤلفاتها في التعريف بالقضية 

بقاء جدو  ى االهتمام بالقضية الفلسطينية الفلسطينية، وتغطية الشأن الفلسطيني بكل أبعاده، وا 
سرائيل، ومعرفة  وبالمشروع المقاوم، وفي مواجهة النشاط الصهيوني، ودراسة الحركة الصهيونية وا 
 قوتها وضعفها، ومدى تعزيز الجانب الفكري لعملية المشاركة السياسية والتمكين السياسية للمرأة. 

نشر الوعي السياسي للمرأة في ل ةالبرامج التثقيفيمدى موائمة  مبحثتناول هذا الوسي
 الوعي بالقضية الفلسطينية والحركة الصهيونية. و للمرأة،  ةالسياسي مجاالت التمكين والمشاركة

سياسي تحدثت فيه عن  مما ال شك فيه أن الجبهة الديمقراطية لديها تاريخ نضالي وارث  
 مهمةالكفاحية الطات محال وعن ا  أيض ةضاءإبل كانت تجربتها الخاصة لتحرير فلسطين، 

 في مسار الحركة الوطنية الفلسطينية.  ودورهامسيرتها النضالية  خالل ،سياسية وتنظيمية

وبالعديد من الثورات، مثل  ،، تسترشد بالمذهب الماركسيا  يساري وألن الجبهة فصيال  
ا يتناسب مع أنها لم ُتطبق الماركسية بحذافيرها بل أخذت منها مفالثورة الكوبية، والبلشفية. 

على  ا  قادر  ا  م أن تقدم يسار 1969قد تمكنت الجبهة منذ والدتها عام و القضية الوطنية الفلسطينية. 
ومشكالت الصراع مع االستعمار االستيطاني  ،تمثيل الخصائص الوطنية للقضية الفلسطينية
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ديمقراطية لخصائص حركة التحرر الوطني العربي في مرحلتها ال ا  مستوعب ا  الصهيوني، يسار 
 (.5-4، 2001)عبد الكريم، اإلمبريالية ونضالها ضد القوى 

ويمكن تصنيف البرامج التثقيفية الصادرة عن الجبهة في دعم القضية الفلسطينية في 
 هي:  ،كتبال سلسلة من

 ."لفكر السياسي الفلسطيني المعاصرمن ا"كتب سلسلة  -1
 االستقالل". إلى  كتب سلسلة "الطريق -2
 ليل المعرفة". كتب سلسلة "د -3
 . يوميات االحتالل". . كتب سلسلة " يوميات االنتفاضة -4
 كتب سلسلة "برنامج التثقيف الحزبي".  -5
 الكتب السياسية.  -6

 :التعريف بالقضية الفلسطينية: أوالً 
القضية الفلسطينية من أهم القضايا الراهنة المطروحة على الساحة الدولية والمحلية  ُتعد

وهر الصراع العربي اإلسرائيلي، إال أن االهتمام بها في المحافل العالمية بعد ية، ألنها جقليمواإل
ت في فتره الثمانينات من القرن العشرين، لفتت وقعنه ثمة أحداث أ. و ا  م، كان محدود1967عام 

أنظار العالم العربي عن القضية الوطنية الفلسطينية، وكذلك النخب الوطنية المهتمة بالقضية 
 أخرى  ةأعادت البوصلة مر م، 1987إال أن أحداث االنتفاضة الفلسطينية األولى عام  الفلسطينية

مركز الصدارة واالهتمام على الصعيدين السياسي والفكري، في القضية الفلسطينية ووضعتها إلى 
وبالتالي حرصت الحركة الوطنية الفلسطينية في هذه الفترة على وضع قضية فلسطين والصراع 

 (. 2017)تمراز،يوني في قلب أولوياتهاالصه -العربي

 التعريف بالحركة الوطنية الفلسطينية، وفصائلها:  -أ

أ ولت الجبهة الديمقراطية في برامجها بالتثقيف في مجال القضية الوطنية الفلسطينية 
"برنامج  وفصائلها بما فيها فصيل الجبهة الديمقراطية، ويتضح ذلك من خالل سلسله كتب

مجت فيها بين القضايا الوطنية، والالتثقيف الحزبي"  وية، فصائل، واحتوت على موضوعات عدة د 
مبادئها، نشأتها، دورها النضالي والعسكري، بجانب  :الجبهة الديمقراطيةفكر بشكل كبير على 

 األخرى مواقفها السياسية والفكرية تجاه جملة من القضايا السياسية 

حزبي، في البناء الديمقراطي، الجبهة في البناء ال :ذات الصلة عناوينمن ال و
الديمقراطية النشأة والمسار، مساهمات في العلمانية، جماهيرية الحزب، مخاض التجديد، في 
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السالح والسياسة، اتحاد الشباب الديمقراطي، حول النقابات والنضال المطلبي، في البرنامج 
 (.12-2014،6)مكتب التثقيف المركزي، السياسي وغيرها من العنوانين

لم تكتِف الجبهة بالحديث عن نفسها، وبرنامجها عبر سلسلة كتب التثقيف الحزبي و 
بغرض  لعرض الجوانب التنظيمية للجبهة الديمقراطية بل ق دمت دراسات نقدية تحليلية ونقدية

ويتبين هذا في دراسة للكاتب "أحمد الحاج" بعنوان . ة الفكرية، السياسية، والتنظيميةالمراجع
لية العالقة بين التجديد والنهوض السياسي والتنظيمي لتقيم الكتاب السابع في سلسة من "جد

في الدراسة النقدية على  ا  م، مؤكد1998-1988الفكر السياسي المعاصر وهو "مخاض التجديد 
 ا  ضرورة المحاسبة على جوانب التقصير في المسألة التنظيمية، قبل التفكير بأمور التجديد مطالب

الذكر، واألمر  نفةآفي المرحلة  والمفاهيم الموروثة التي كانت سائدة   األفكاررة مكافحة بضرو 
الثاني التخلص من التشويهات التي علقت بوعي الحزب وما نجم عنها من أثقال للعالقات 

هم هو شن حمله تثقيف واسعة بالمفاهيم والدقيقات واألمر الثالث واألالداخلية بأمراض شتى. 
 (.14-12، 2014)الحاج،  بالحزب المرتبطة

حث الجبهة الديمقراطية في أهمية مثل هذه الدراسة التي قدمها أحمد الحاج  برزوت
بضرورة القيام بمراجعه شاملة فكرية وسياسية وتنظيمية لتقييم تجربتها الحزبية بروح نقدية بناءة 

 الستخالص الدروس السابقة. 
 بتإجراءأن الجبهتة الديمقراطيتة متن الطليعتة المهتمتة  إلتى متن التنويتهال ُبتد  وعلى ما تقدم

وذلتتتك متتتن ختتتالل  ،وبرنامجهتتتا السياستتتي ،التعتتتديالت بتتتين الفينتتتة واألختتترى علتتتى نظامهتتتا التتتداخلي
المتتؤتمرات الحزبيتتة الداخليتتة جلستتات انعقتتاد المتتؤتمر التتوطني العتتام للجبهتتة الديمقراطيتتة ممتتا يعتتزز 

 داء للحزب. من الهوية الحزبية الفاعلة وللدور واأل
، وهذا ما جاء في بعض األدبيات ا  أيض آلخرنقد او ، " لليسار"النقد بـ اً أيض هي مهتمةو 

يقع و  .رؤيا النهوض الكبير –كتابه اليسار العربي  :الصادرة عن السيد "نايف حواتمة" مثل
اليسار و النهوض في الرؤية والممارسة، و اليسار العربي،  تالكتاب في خمسة فصول، تناول

-4، 2009 وثائق )حواتمة،البمدعما  كل ذلك (، ا  )الجبهة الديمقراطية نموذج :العربي الفلسطيني
(. ويعد الكتاب السابع لحواتمة الذي يؤكد من خالله على ضرورة التغيير بهدف تحرير العقل 5
عه نقدية ، ما يستدعي مراجال تقدم حلوال    العامةن الشعارات أعلى  ا  الديمقراطية والعدالة مؤكدو 

 (.6/3/2010)حواتمة،  وبرامج ملموسة، والتحدي الكبير للسير مع قاطرة التاريخ

في هذه السلسلة ركز على الجبهة الديمقراطية فقط ومنظماتها  ا  ُيستنتج أن ما ُترجم عملي
وهذه نقطة  ،الجماهيرية الديمقراطية. من حيث هيكليتها، نظامها الداخلي، البرنامج السياسي
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له منذ نشأته، سياسته النضالية، موقفه السياسية، برنامجه  ا  أن يقدم كل فصيل تعريف ةإيجابي
 . الخ. . السياسي

" بتاريخ "طالل أبو ظريفةُكتبت بقلم عضو المكتب السياسي للجبهة  وفي ورقة عمل
صالح القضاء" تناولت ": م بعنوان15-6-2015 دور الفصائل الفلسطينية الوطنية بوحدة وا 
في نهاية  تم وكيف وانعكست آثاره على السلطة القضائية، وأوص2007ة االنقسام عام الورق

)أبو  بضرورة توحيد القضاء وأن تطوره يتطلب إنهاء االنقسام واستعادة توحيد الصف الفلسطيني
 (. 2-1، 2015ظريفة، 

: لم تتناول كتب السلسلة التعريف ولو بشيء بسيط بالفصائل األخرى األمر الثاني
والحركة الوطنية، من حيث مواقفها منها، أو عالقتها بالحركات األخرى المنضوية تحت منظمة 
التحرير وهو فتح، الجبهة الشعبية. كون الجبهة الديمقراطية تندرج في المنظمة. وأن النقص في 

 مرأة. في البرامج الثقافية مما يشكل عائقا أمام تطوير الوعي السياسي لدى ال المواضيع يعد خلال  

 الصهيوني:  -دراسة مراحل تطور القضية الفلسطينية، والصراع العربي -ب

 ا  أ ولت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في برامجها التثقيفية الصادرة عنها اهتمام
الصهيوني، وقد ُعولجت هذه المواضيع من  –بمراحل تطور القضية الفلسطينية والصراع العربي 

من  ابعها القومي، وأهميتها االستراتيجية، فأصدرت الجبهة مجموعة  لط ا  جوانب كثيرة نظر 
ومراحل تطورها باعتبار  ،السالسل بأعدادها الكبيرة التي قدمت صورة عن القضية الفلسطينية

 4قضية فلسطين قضية تحرر قومي، إال أن السالسل التي تناولت الحديث عن القضية عددها "
مجلة رقم إلى  إضافة( 7ية الصادرة عن الجبهة وعددها )"من إجمالي أعداد السالسل الكل

"194". 
 :لتي تناولت القضية ومراحل تطورهاومن بين السالسل ا -

من الكتب المختلفة التي ت درس  ةيل المعرفة" وقد احتوت على مجموعسلسلة كراسات "دل
بعنوان في المسألة  االنتداب، وكتابإلى  منها: كتاب من النكبة ،مراحل تطور القضية الفلسطينية

 (. 5-1، 2016 الوطنية )سلسلة كتب دليل المعرفة،

" على مرحلة االنتداب البريطاني م1948-1919، النكبةإلى  من االنتدابوركز كتاب "
دولة   إقامةتحقيق الحركة الصهيونية لغايتها بإلى  م1948على فلسطين، والتي قادت في العام 

، ونشوء ما يسمى "القضية الفلسطينية" ويستعين الكتاب من ارض فلسطين %78إسرائيل على 
بدراسات علمية رصينة ومحكمة لمؤلفين عرب تناولوا القضية الفلسطينية وعلى خلفية الوضع 

 اإلمبرياليالدولي والتطورات ذات الصلة غطى الكتاب مرحلة االنتداب بحقليها: حقل المشروع 
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، وحقل نشوء نضال الحركة الوطنية الفلسطينية، البريطاني المترافق مع المشروع الصهيوني
المواجهة الحتمية بين مشروعي االستعمار االستيطاني من إليها  النتيجة التي آلإلى  ليصل
 (.7-1/6، 2016)مكتب التثقيف المركزي،  والتحرر الوطني من جهة أخرى  ،جهة

ضية بعض معارف كتب السالسل المرتبطة بالتثقيف في مجال الق وقد عممت
 الذي موقع الحرية، وموقع االتجاه الديمقراطيمثل ، اإللكترونيةالفلسطينية على مواقع الجبهة 

في  ""، كراس "وعد بلفورم1948-1919النكبة إلى  منها "كتاب: من االنتدابجملة كتب نشر 
ة ن تصل مطبوعاتها بكافأاجتهاد الجبهة الديمقراطية على  بيكو وهذا يدلل مدى - مدار سايكس

 لتسهيل سبل القراءة والمعرفة. ا  لكترونيإلطرقة المطبوعة ورقيا والمنشورة ا

م، وبعدها انتفاضة األقصى الثانية 1987ومع اندالع االنتفاضة الفلسطينية في نهاية 
نصيبا ال بأس فيه في هذه األحداث واالنتفاضة الثالثة انتفاضة الشباب وأخذت  ،م2000عام 

من استمرار تراجع االنشغال الفكري العربي المباشر بالقضية  بالرغماطية، أدبيات الجبهة الديمقر 
بعد أن دخلت منظمة التحرير الفلسطينية في طريق التسوية السياسية من  ا  الفلسطينية، وتحديد

 خالل أوسلو، وأقامت سلطة الحكم الذاتي في الضفة غزة. 
حتالل" الحديث عن االنتفاضة يوميات االكتب "يوميات االنتفاضة، قد تطرقت سلسلة و 
)سلسلة كتب يوميات االنتفاضة، م 2008وحتى عام  م2000انتفاضة االستقالل" منذ الثانية "
سلسلة "من الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر"، إلى  ةكتب تابعإلى  ضافة(. باإل1-7، 2002

بقلم األمين العام ، وُكتب أخرى م2005وحتى  م2000تناولت الحديث عن االنتفاضة الثانية 
كتاب "االنتفاضة،  :)االنتفاضة الفلسطينية( مثل نفسه "نايف حواتمة" للجبهة تناولت في السياق

أين؟" وكتاب "أزمة حركة المقاومة الفلسطينية" صادر عام إلى  الصراع العربي اإلسرائيلي
في أيضا  ُكتب الذي " حركة المقاومة الفلسطينية في واقعها الراهن": م، وكتاب ثالث بعنوان1969
ومن الجدير بالذكر أن (. 1/4، 1969م وهذه الكتب لها عدة طبعات )حواتمة، 1969العام 

الجبهة قد أصدرت منذ قيام السلطة عشرات الكتب القيمة التي تحلل أبعاد القضية الفلسطينية 
 م.2018و 2000وتطوراتها الواقعة بين عامي 

بتطور األحداث السياسية على ساحة العمل ل، دراسات تتصدى الجبهة كما صدرت
شكاليات محددة مستدله على ذلك من تجارب المقاومة الوطنية  الوطني الفلسطيني لقضايا وا 
الفلسطينية، كدراسة أعدها مكتب التثقيف والتوجيه المعنوي في كتائب المقاومة الوطنية، من 

" كتائب المقاومة والذي تناول تجربة ،يةة، والبندقاالنتفاضة الثاني": سلسلة كراسات ملف بعنوان
هذا يتكون م، و 2005-2-8وحتى م 2000-9-28الوطنية" خالل االنتفاضة الثانية من 

انفجار انتفاضة الثانية بعد فشل إلى  بين التطور السياسي الذي قادت فصال   11الكراس من 
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)المركز الفلسطيني  سطيني، وفتح المجال إلعادة االعتبار للبرنامج الوطني الفل2كامب ديفيد 
 (.10-7/ 10، 2016والمعلومات، "ملف"،  للتوثيق

دور الحركات الفلسطينية في إلى  مؤداها أن الجبهة قد تطرقتنتيجة إلى  وبالتالي نصل
لى  مقاومة االحتالل  اإللكترونية، هامواقععبر  ا  وأيض االنتفاضتين في كراساتها المطبوعة،وا 

اومة الوطنية الفلسطينية(، والحديث عن االنتفاضة الفلسطينية في عام )كتائب المق :موقع :مثل
. رغم م2000 أخذ نفس االهتمام في الكتابة كما هو في االنتفاضة الثانية عاميم، لم 1987

أهميتها في تاريخ تطور القضية الفلسطينية. بجانب اهتمامها باألحداث السياسية المستجدة على 
 انتفاضة السكاكين )انتفاضة الشباب(. :الساحة الفلسطينية مثل

على  ا  : "أنا على الصعيد الشخصي مطلعقائال   نهاد الشيخ خليل"وقد أشار الدكتور "
مما تكتبه الجبهة الديمقراطية  ا  ولكن دعيني أقول: "أن جزء ،الكثير مما كتبته الجبهة الديمقراطية

 ايدلوجيا ا  ارتباط ترتبط الجبهة ألن ا  نظر  ،ُنخبإلى  هو ليست شعبيا  بمعنى أن نقله يحتاج :أوالً 
إلى  الناس فهو يحتاجإلى  وبالتالي ال يصل بسهولة ،بالتفسير الماركسي للظواهر االجتماعية

لى  تبسيط، شيء من السالسة حتى يتمكن األعضاء الجدد من هضمه واستيعابه حتى فيما وا 
في خدمة الوعي بالقضية الفلسطينية  رهاو دو يتعلق باألمور الحزبية والتنظيمية، أما عن البرامج 

ما رأيته من كتابات للجبهة هي ليست كتابات : "بي اإلسرائيلي فقد أضاف قائال  والصراع العر 
وتفسير للتاريخ الفلسطيني رغم أنهم كتبوا عن الجبهة  ،تعبر عن رؤية متكاملة للقضية الفلسطينية

 (.2018)خليل،  وسلوالنشأة والمسار ومواقفها من أوسلو وما بعد أ

عتتتتدم الوضتتتتوح األيتتتتديولوجي والسياستتتتي والتنظيمتتتتي بالنستتتتبة لليستتتتار الفلستتتتطيني،  ُيفستتتترو 
لتتم يستتتوعب بشتتكل حقيقتتي مجتمعتتة العربتتي التتذي  السياستتي هخطابتتنخبويتتة لغتتة اليستتار و بصتتعوبة 

عتن  ةلغتة بستيطة واضتحة بعيتدة عتن الحشتو، لغتة معبتر إلتى  والفلسطيني البسيط الذي كان بحاجة
)شتتتتحادة،  اولوجيياأليتتتتدة بتتتتين طتتتترح اليستتتتار وممارستتتتته فتتتتي مصتتتتالحه وأفكتتتتاره وعواطفتتتته، والمفارقتتتت

2007 ،48-49 .) 

 ودورها الوطني:إبراز مسار المقاومة الفلسطينية، : اً ثاني
وهي المواجهات  ،تناولت أدبيات الجبهة مرحلة مهمة من مراحل القضية الفلسطينية

التركيز على منظمة  مثل ،نية وقوات منظمة التحرير الفلسطينيةالمسلحة التي شهدتها القوى الوط
، واالنشقاقات التي حدثت داخل منظمة التحرير األردنالتحرير الفلسطينية وخروجها من 

 "من الفكر السياسي الفلسطيني المعاصركتب سلسلة "تناولتها،  التي المواضيع وهيالفلسطينية 
، م2001منها" الجبهة الديمقراطية النشأة والمسار وحملت كتب هذه السلسلة عدة عناوين 
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وما بعدها  أيلول، حملة م1970م، المقاومة الفلسطينية 1974-1973البرنامج المرحلي من 
 .م2013-1998، في جماهيرية الحزب م1998-1988مخاض التجديد م، 1970-1973

تتتب الفكتتر )سلستتلة ك (،م1971-1970كتتتاب حملتتة أيلتتول ومتتا بعتتدها ) ومتتن ذلتتك أيضتتا  
وكتاب حملتة أيلتول والمقاومتة الفلستطينية لألمتين العتام  ،(م2007السياسي الفلسطيني المعاصر، 

وعتن مواقفهتا الفكريتة  هتادور الجبهتة فيعتن و  ،تحتدث بشتكل مكثتف عتن هتذه المرحلتة الذي للجبهة
 (.4، 1971والسياسية ضمن محطات محدودة وهي فتره السبعينيات )حواتمة، 

ذا أعدنا ا عنوانين السلسلة ُنالحظ أنها ركزت بشكل كبير على المسألة إلى  لنظروا 
وكيف  ،التنظيمية للجبهة الديمقراطية واالنتكاسات التي أصابت الجبهة من هذه االنشقاقات

اتضح و  .ومواقفها ،حاولت أن تعيد نفسها بشكل تنظيمي بتدعيم هياكلها ومؤسساتها التنظيمية
كانت تصدرها خالل المؤتمرات الحزبية التي كانت تعقدها الجبهة ذلك من خالل الوثائق التي 

 م. 1970الديمقراطية بعد عام 
لت مرحلة مفصلية في تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي، كرست الجبهة  وألن أوسلو شك 
تناولت ما أفرزته من نشأة السلطة الوطنية  حيثهذه المرحلة ب ا  كبير  ا  الديمقراطية اهتمام

بروز هذا الجسم من  من عنها وما نجم والسياسية نية وسياساتها االقتصادية النيوليبرالية،الفلسطي
. االستقالل"إلى  كتب "الطريقفي سلسلة  برزكيانات سياسية ومؤسساتية جديدة. وهذا ما 

تبعاته ومن تناولت اتفاق أوسلو و  ا (كتاب "30عددها ")من حيث الكم  ا  ثر عدديالحظ أنها األكو 
"خارطة  كتابم، 2006-1994السيادة الوطنية، الحكومات الفلسطينية من : كتاب "هاينعناو 

االنقالب، ما بعد إلى  ، من االنتفاضةم2007، االنقسامات م2005الطريق خطة فك الرتباط 
 عام األزمات والرصاص. م2008، م2015الجرف الصامد 

 ا  العام للجبهة تناولت جليوفي اإلطار نفسه ظهرت دراسات وكتابات عدة بقلم األمين 
منها كتاب "أوسلو والسالم اآلخر المتوازن" و "، قدية لهذه المرحلةأوسلو والتناقضات وقدم رؤية ن

كتاب (. و 2000 أين"، )حواتمة،إلى  (، وكتاب "أبعد من أوسلو، فلسطين2، 1998)حواتمة، 
ية من زاوية تجاوز م، والذي يبحث في استحقاق تدويل القض2014-2011في تدويل القضية 

أعمدة استراتيجية أحد  ن التدويلأاعتبار نتائج الفشل للمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية على 
 وغيرها من الكتب.  ( 5، 2015مخطط االحتالل )ناصر،  الكفاح الوطني الفلسطيني لمواجهه

كر من الفحمد مجاهد" في كتابه الصادر عن سلسلة "أ مة اتناول الباحث "أس وقد
المعارضة الفلسطينية وقضية التسوية، الجبهة الديمقراطية " (10السياسي المعاصر" ورقمه )

رسالة  وهو عبارة عنم 1996وحتى  م1993، دراسة في نصوص الخطاب السياسي ا  نموذج
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أوسلو، بشكل عام  يةمحاكمة للخطاب السياسي للمعارضة الفلسطينية التفاق تقدمالماجستير 
ألهمية هذه المرحلة من وجه نظر الجبهة  ا  ونظر  ،الديمقراطية بشكل خاصولخطاب الجبهة 

غيير في العالقات الديمقراطية باعتبارها محطة مميزة في تاريخ القضية وما أحدثته من ت
 (.7-6، 2015ملف" )مجاهد، " صياغة هذه الدراسة من قبل مركز ةعادإ الفلسطينية تم 

منضوية في الغير دور الفصائل األخرى إلى  لم تشرأنها  ويؤخذ على هذه السالسل
. أوسلوتفاقية مواقفها المعارضة الال إلى و  ،سالميمنظمة التحرير مثل حركة حماس، الجهاد اإل

الفصائلية من والدة المقاومة الفلسطينية في نهاية  ،لو ركزت الجبهة على ظاهرة المعارضةو 
 الفصائل المختلفة في مرحلة أوسو وما بعدها ثم على مواقف الستينيات وما قبل النكبة وبعدها،

رسم صورة متكاملة عن المعارضة وتداعياتها على مواقف الفصائل ت أنالستطاعت الجبهة 
 السياسية الفلسطينية األخرى.

من  شكال   يعتبرللفصائل وكوادرها  اإلحساس باالنتماء الوطني إن تعميقومع ذلك، ف
الدور الذي يجب أن تلعبه البرامج أحد  ة. وال يخفى علىأشكال الدفاع عن القضية الفلسطيني

وهوية الكل  ،التثقيفية الصادرة عن الجبهة الديمقراطية في الحفاع على هوية الشعب الفلسطيني
 الفلسطيني. 

دور البرامج  علىمخيمر أبو سعده" أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر "أكد  وقد
يس في تنمية الوعي السياسي الفلسطيني قائال  التثقيفية التابعة للفصائل  :" نحن لألسف مجتمع ُمس 

برامج التثقيف الصادرة  تستهدف أنوبدرجة كبيرة يغلب عليه التعصب الحزبي، لذا من المفترض 
وال تنحصر فقط على المناصرين أو  ،عن القوى الفلسطينية أن تستهدف الكل الفلسطيني

بالتالي إذا ما حاولت وعملت الفصائل على أن تكون برامجها و  ،المحسوبين على هذه الحركات
ن مسألة الوعي الجمعي، والشامل ستكون ليست بالمستوى إفالتثقيفية تستهدف الكل الفلسطيني، 

  (.2018، ة)أبو سعد المطلوب

إن  شباب الفلسطينيوحول االنتفاع من الحزب، قال "رياض العطاري" عضو اتحاد ال
والتركيز على حصد أكبر عدد من المؤيدين تتعارض مع مبادئ الحزب  حزبيةالمنفعة ال

 (.13، 2010 )العطاري، التنظيمية ودوره الوطني

بعتتتتض الدراستتتتات الصتتتتادرة عتتتتن الجبهتتتتة حتتتتول بتتتترامج التثقيتتتتف مواقتتتتف الجبهتتتتة تعكتتتتس و 
 الديمقراطيتتة متتن قضتتايا الصتتراع العربتتي اإلستترائيلي مثتتل مجموعتتة الدراستتات التتتي يقتتدمها المركتتز

هتتتذا النتتتوع متتتن الدراستتتات فكتتترة الصتتتراع يعتتتالج الفلستتتطيني للتوثيتتتق والمعلومتتتات )ملتتتف(، وبالتتتتالي 
العربتتي اإلستترائيلي بأبعتتاده المختلفتتة والتتتي حاولتتت أن ترصتتد متتن خاللهتتا عتتدة قضتتايا ذات صتتلة 
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بالقضية الفلسطينية، منها كتراس الالجئتين الفلستطينيون وحتق العتودة، وكتراس قتراءات فتي مشتروع 
 تور دولتتتتتتتتتتتة فلستتتتتتتتتتتطين، قتتتتتتتتتتتراءة فتتتتتتتتتتتي الحكومتتتتتتتتتتتات الفلستتتتتتتتتتتطينية، كتتتتتتتتتتتراس فلستتتتتتتتتتتطين فتتتتتتتتتتتي دستتتتتتتتتتت

 ،األمتتتتتتتتتتتن، وكتتتتتتتتتتتراس االستتتتتتتتتتتتيطان فتتتتتتتتتتتي قتتتتتتتتتتترارات مجلتتتتتتتتتتتس 2012-11-29األمتتتتتتتتتتتم المتحتتتتتتتتتتتدة 
 والبندقيتتتة(، "موضتتتوعات"، االنتفاضتتتة الثانيتتتة.. يقليمتتتاإلالقضتتتية الوطنيتتتة فتتتي زمتتتن االضتتتطراب 
 (.14-1، 2015ملف، )المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، 

بحث صتادر عتن اتحتاد الشتباب التديمقراطي فلستطين "أشتد"، بالتعتاون متع المركتز  وهناك
"العضوية المراقبة لدولة فلسطين في األمم المتحدة"  :بعنوان لسطيني للتوثيق والمعلومات ملف،الف

علتى تناولت المدلول السياسي للتصويت التي أوراق العمل ويضاف إلى ذلك أن هناك الكثير من 
في  ةتناولت قراء التيو صفة المراقب في األمم المتحدة،  ح فلسطين "مركز دولة غير عضو لهامن

 (.5-4، 2013)اتحاد الشباب الديمقراطي، أشد،  العامةقرار الجمعية 
رغم أنها بمثابة ومضات أو قراءات أو حوارات وورشات بحث ما يميز هذه السلسلة، 
الدولة، االنتفاضة، الالجئون الفلسطينيون وحق العودة،  :ثلم ،تناولت القضية من عدة محاور

أوسلو  يةدراسات تعكس القضايا التي نتجت بعد اتفاق أنهااالستيطان في قرارات مجلس األمن، 
 المشروع الوطني الفلسطيني. على على القضية الفلسطينية و  ااألولى والثانية، وتداعياته

 ف الصادرة عن الجبهة قد صبت في مسارين هما: برامج التثقي أن أعتقدفإنني وعليه 

 برنامج التثقيف الذاتي التنظيمي )وُخصص في تعريف الفصيل عن نفسه(.  األول: -

تناول الحديث عن القضية الوطنية الفلسطينية و سياسي والوطني، التثقيف برامج ال: الثاني -
من يخية معينه محطات تار  عبرالحديث عن القضية في انحصر  هومراحل تطورها ولكن

-1994-1993 -1988-1987-1983-1974-1967وهي:  القضية مراحل تطور
 م.2000-2006

محدودية دور البرامج التثقيفية في تنمية الوعي  إرجاعيمكن أن مهما يكن فإنه و 
 منها: ،القضية الفلسطينية ألسبابالسياسي للمرأة في مجال 

من  قد تمن تناولها وأ، أو العكس أخرى  لةالتركيز على مرحلة تاريخية معينة وا همال مرح -1
 .المعتدل)فئوية، حزبية(، وهذا يؤثر في عملية نشر الوعي السياسي : وجه نظر الحزب

الدور و المياه، و الحدود، و قضايا األسرى،  ومثل القدس،  ،هامةقضايا بلم يتم التعريف  -2
ضية الفلسطينية منذ النضالي والسياسي للمرأة الفلسطينية عبر مراحل وتاريخ تطور الق

 .ُيعتد به ولها دور نضالي وحتى الوقت الحالي، رغم أنها كانت حاضرة   م1948
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، 194القضايا السابق ذكرها مثل حق العودة في مجلة إلى  ن كانت قد تطرقت الجبهةا  و 
بعد االطالع على ما تحتويه المجلة من موضوعات لوحظ أنها تناولت موضوع الالجئين في 

 محدودة.  على نحو )سوريا، لبنان،( ولكن :في الشتاتقطاع غزة و 

لصالح المؤتمرات، والندوات وورشات العمل التي تعقدها الجبهة الديمقراطية  جاءت -3
ومن هنا انحصرت أو الجماهيرية   العامةلمؤتمرات الحزبية على حساب المؤتمرات العلمية ا

خرجت في نهاية كل مؤتمر على و ، (المصالحة، االنقسام، الالجئين) :مثل ،قضايا ضيقة في
 حول هذه القضايا.  شامال   شكل تقارير أو أوراق تقدير موقف، ولم تستعرض تحليال  

أخرى بحسب المستجدات، مما جعلها تعبر عن إلى  القفز من قضيةوتميزت الدراسات ب  -4
له تضامنية للحدث المستجد، وبالتالي ليس  أوموقف سياسي تنظيمي أو مظاهر احتجاجية 

 . السياسي الخاص بالمرأةمسألة نشر الوعي ب عالقة  

 في متنتاول المهتمتين، ستواء   قضايا المرأة المناضلة لم ي بذل حتى اآلن أي جهد حقيقي لوضع -5
عبتتر نتدوات التثقيتتف التتي تقتتدمها ضتتمن  وأ النشتر التتورقي مأاإللكترونتتي  بوستتائل النشتر أكتان

 ئل المتاحة.برنامج التثقيف الحزبي أو غيرها من الوسا

 ا  في وظائفها معتبر  ا  الفلسطينية اليوم تشهد تغيير  تنظيماتن الأأبراش  إبراهيم ولهذا ذكر
عليه  أو الفصائل لم يعد ظاهرة صحية وضرورة وطنية، كما كان تنظيماتالحضور المكثف لل أن

والتناقض  تتنظيمابداية ظهورها، والسبب غياب استقاللية القرار عن غالبية هذه ال عند األمر
على القضية  ا  ئالذي جعلها تشكل عب األمرالحاد بين الشعارات التي ترفعها وواقع ممارستها 

الوطنية، وأن ما يجري من خراب معمم للمشروع الوطني وانغالق أفق الخيارات االستراتيجية، 
. أهدافهحقيق في الخلل الحاصل وفي تمكين العدو من ت ا  كبير  ا  داخلية لعبت دور  أخطاءيدلل بأن 

 أحداثمحاصرة خيار المقاومة أو  مأ على مستوى إفشال مشروع السالم الفلسطيني أكان سواء  
أن المأزق  س. ومعنى هذااالنقسام والفتنه الداخلية أو تكثيف االستيطان واستكمال تهويد القد

راش، الف سنة )أبآربع أمن أكثر  ليس مأزق شعب عمرهو  تنظيماتوالخلل هو مأزق نخبة و 
2010 ،5-6.) 

، تنظيماتوالوألن القضية الوطنية والمشروع الوطني ال يستمدان شرعيتهما من النخب 
بل هي التي تستمد شرعية وجودها ومبررات استمرارها من قدرتها على تحمل مسؤولية القضية 

أو  أدواتمجرد  تنظيماتال ، فإنواالستقالل هدف الحريةالوطنية والسير بها نحو تحقيق 
ومحدودة في قدرتها على التصرف بالثوابت الوطنية  ،تشكيالت مؤقتة محدودة في تمثيلها للشعب

 (. 7، 2010، أبراش)
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القضايا ب لمرأةاوعي الجبهة الديمقراطية في تنمية  لدىدور البرامج التثقيفية : اً ثالث
 :ية والدوليةقليماإل

ن االنفتاح على الخارج هو الوطن ضرورة وطنية ومصيرية، فاإلى  إذا كان االنتماء
وتحت دواعي ممارسة الديمقراطية  ،ونتيجة عوامل داخلية وأخرى خارجية .ضرورة مجتمعية

 ا  ، وحق المواطنة وغيرها من المفاهيم المتداولة ُدوليالعامةوالتعددية السياسية، والتغني بالحريات 
 غيير للتخلص من مظاهر االستبداد. وطالبت بضرورة الت ،تأثرت الجبهة الديمقراطية بهذه المفاهيم

رياح التغيير التي عصفت في المنطقة العربية على الجبهة الديمقراطية وفي  أثرتوقد 
، ربيةعل العراق، وغيرها من الثورات المواقفها إزاء هذه الثورات: كثورات الربيع العربي، واحتال

 . والثورات السورية والليبية والتونسية وغيرها

تشابك إلى  حول العالم لقرية صغيرة بفعل التقدم الهائل في وسائل االتصال،ونجم عن ت
 ا  وتصارع ،تارة   ا  تعاون على عقب، فأخذت شكال   ا  انقلبت الموازين رأسحيث في العالقات الدولية 

القوة، الصراع، والتنافس، والتعاون ومع ) :مثل ،وبالتالي بدأ يحكم العالم موازين جديدة ،أخرى  تارة  
بالعديد من المخاطر  ا  أصبح العالم محفوفو . (وظهور انساق دولية جديدة وفاعلون دوليون جدد

في المنطقة العربية. ومن هذه الصراعات  خاصةٍ بالتي تهدد الكثير من دول العالم المعاصر و 
 العربية والدولية الحادة الصراع العربي الصهيوني، أمن منطقة الخليج العربي، ظاهرة العولمة،
قضايا حقوق اإلنسان، الصراعات العرقية في العالم المعاصر، قضايا التنمية، مشكالت البيئة، 
قضايا التمييز، ومشكالت الفقر في دول الجنوب، الديون، التسلح والحد من التسلح، الهجرة. 

 البطالة.

ودورها في تنمية الوعي  ،ويأتي هذا المبحث للنظر في األدبيات الصادرة عن الجبهة
 ية والدولية.قليمالسياسي للمرأة في مجال القضايا اإل

 

القضايا بلنسوي دور البرامج التثقيفية الصادرة عن الجبهة في تنمية الوعي ا: أوالً 
 ية والدولية:قليماإل

والتي استقطبت اهتمامها  ،رغم قلة البرامج والندوات ورشات العمل التي تعقدها الجبهة
( مؤلفات 6-4صلت أعداد المؤلفات في هذا المجال ما يقارب من )في الشأن العربي والدولي، و 

أزمة الثورة في بالجبهة الديمقراطية منها كتاب "نذكر منها على سبيل المثال كتب لألمين العام 
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، وكتاب "األزمات العربية في عين العاصفة"، م1968صدر في العام الذي الجنوب اليميني" 
 .م2015كتبه حواتمة عام الذي ستعصاءات" مل، مسارات واوكتاب الثورات العربية لم تكت

وتأثيرهتتا علتتى  ،السالستتل التتتي تناولتتت الحتتديث عتتن الثتتورات العربيتتةإلتتى  ضتتافةباإلوهتتذا 
والتتتي  ،بتتي الفلستتطينيمتتن قضتتايا الصتتراع العر  ا  مهمتت ا  القضتتية الوطنيتتة الفلستتطينية باعتبارهتتا جتتزء

البرامج التثقيفية الصادرة عتن الجبهتة فتي دعتم القضتية  دورإلى  عندما تطرقناإليها  اإلشارة تسبق
 الفلسطينية. 

وهو كتاب "األزمات العربية في عين العاصفة"،  ،وسوف نأخذ نموذجين من هذه الكتب
تناول كتاب "األزمات العربية ، حيث مسارات واستعصاءات"وكتاب "الثورات العربية لم تكتمل: 

التي شهدها العالم العربي ضمن ثالث  ،تنوير والتقدمفي عين العاصفة" حركات التحرر وال
، (مصر، وسوريا) :بنموذجين هما ذلكلعرض أزمات ونضاالت خاضتها شعوب عربية واستعان 

وكيف أدخلت األزمات العربية، أنظمة  ومجتمعات في حاله من الثورة واالضطرابات مطالبة 
 (.15-11، 2012اعية )حواتمة، بتحرير العقل، وتحقيق الديمقراطية والعدالة االجتم

، موقع القضية الفلسطينية في زمن االضطراب العربي ت دراسة فهد سليمانأبرز و 
رسم الصورة، لتوجيه  إعادةية السائدة، بهدف قليمي موقع القضية الفلسطينية في الحالة اإلقليمواإل

الة السياسة ح وصفإلى  وخلصت الدراسة .الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية أنظار
قصور  جاءت نتيجةنها أو  ،والداخلية واإلسرائيلية يةقليماإلزاء التطورات إالرسمية الفلسطينية 

والدولية  يةقليماإلالسياسية  اإلرادةواضح في التفكير، ومن عجز في التدبير، ومن ضعف في 
، 2016خلية )سليمان، في قضاياهم الدا يةقليماإل األقطارتجاه القضية الفلسطينية نتيجة انشغال 

6 .) 
عبرت عن مواقفها تجاه ف ،يةقليماإلكات جبهة الديمقراطية الحر أدبيات ال لقد تناولت

ناء جبهة ، على ضرورة بيةقليماإلبعض الدول  حيث حرصتباإلصالح، مطالبة الدول المجاورة 
ال إي لم تقدم من الشعارات الت بدال   كات وتدعم القضية الفلسطينيةعربية تقدمية تقود الحر 

وفد من  حبةمن خالل زيارته للمغرب بصعن تلك الرؤية "نايف حواتمة" وقد عبر العواطف. 
ب لدعوة من قبل حزب التقدم واالشتراكية في المغرب، ليخرجوا بكتا الجبهة الديمقراطية، تلبية  

توثيق  ةابالديمقراطي والثورات" وهو بمث حوارات اإلصالح "حواتمة في المغرب.: يحمل عنوان
للزيارة التي شكلت تجربة غنية للجبهة التي تناول فيها شرح للظلم التاريخي الذي لحق بالشعب 

 وأوضاعالفلسطيني جراء االستيطان الصهيوني، بجانب االنقسام الذي ساد الحالة الفلسطينية 
، االتجاه )موقع الحرية السياسي اإلسالمالوجود الفلسطيني في سوريا، وقضايا تناولت تجارب 

 (.2014الديمقراطي، 
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، مثل دراسة يقليمواإلوللجبهة الديمقراطية دراسات وتقارير تناولت الواقع العربي والدولي 
. مصالح ال قيم"، وتناولت الدراسة . من انتفاضة مصر األمريكيمحمد بهلول بعنوان "الموقف 

 (.3-2، 2011)بهلول،  وسياستها تجاه الحراك المصري  األميركية اإلدارةتوصيفا لموقف 

وعدة تقارير تهم الشؤون  ،خبار محلية ودوليةأتناول  فقد الديمقراطي ما االتجاهأ
، مع ريةتركز معظمها على القضايا السياسية واالقتصادية والعسكو المصرية، واليمينة والروسية 

 ي بالكاملوثيقة تراب وكيم" نزع السالح النوو  ومنهاعرض بعض الملفات مثل الملف النووي 
 (. 1، 2016 )موقع االتجاه الديمقراطي،

 :ديمقراطيةالجبهة ال لدىالمتعلقة بالتمكين السياسي : دور البرامج التثقيفية اً ثاني
 تكمنسالمية اإليسارية منها أو الوالفصائل  تنظيماتإن أهمية الدور الُمفترض على ال

ضايا المرأة الفلسطينية، والتأثير بالثقافة تجاه ق ،اإليجابيعملية التغيير المجتمعي بالقيام في 
 جانب الدور النضال التحرري المناط بها.إلى  الجمعية لمكونات المجتمع الفلسطيني األبوي،

لوجود قيادة شبابية نسوية فاعلة وممكنة، وقادرة على التعاطي مع  وهنا تبرز الحاجة 
لهذه الشريحة مصادر الوعي والمعرفة ذا ُوفرت إال يتم إال  . وهذاديات بجدية ومسئوليةالتح

 باعتبارها أرضية ُتدرك النساء من خاللها ما لها وما عليها من حقوق. 

وهو مفهوم يعترف بالمرأة كعنصر فاعل في  ،ن التمكين عنصر فاعل في التنميةوأل
القضاء على كل مظاهر التمييز ضدها من خالل آليات تمكنها من تقوية إلى  التنمية، ويسعى

بتوسيع نطاق فرص الخيارات والبدائل إال  ا  أيض يتحققفإن ذلك ال دراتها واالعتماد على الذات، ق
ويتخطى مفاهيم وممارسات الرعاية االجتماعية للنساء،  ،تشاركية  أكثر  أمامها مما يجعل التنمية

كينهن من ويسعى لتمليك النساء عناصر القوة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والمعرفية وتم
 (. 11، 2006)ثابت،  التأثير في العملية التنموية وممارسة حق االختيار

هيئات العمل السياسي. بل  حكرا  علىلم تعد  العامةوالمشاركة السياسية في الحياة 
والتي تناولتها المواثيق الدولية  ،رجاال  ونساء أركان الحقوق السياسية للمواطنينأحد أصبحت 

وستعرض الباحثة في هذا . عدد كبير من الدول دساتيرفي ها ضمنتم تالصلة. واية ذات قليمواإل
 المقام لعدة جوانب، منها:

 دور البرامج التثقيفية في بناء الوعي حول المشاركة السياسية للمرأة وصنع القرار: -1

سالسل الكتب المتنوعة و  ،بعد االطالع على األدبيات الصادرة عن الجبهة الديمقراطية
 ،نه ال ُيوجد سالسل تحمل مسمى المشاركة السياسية أو التمكين السياسي بشكل عامأ يالحظ
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ولكن ما ُوجد أقل من القليل تناول دور البرامج التثقيفية في بناء الوعي حول المشاركة السياسية 
باعتبارها مظهر من مظاهر الدول  عامٍ  للمرأة بل اقتصر عن المشاركة السياسية بشكلٍ 

 ة. الديمقراطي

ملتتف  (، ضتتمن16فقتتط رقمهتتا ) مستتألة واحتتدةوأمتتا عتتن المشتتاركة السياستتية للمتترأة ُوجتتدت 
حقتوق يتحتدث عتن الديمقراطيتة و الذي المرأة قضية وحقوق"، وهو الكراس الوحيد ": المساواة بعنوان

"ملتف" متن الملفتات التتي تطترح موضتوع  حيتث كتان مجتردلكتتاب  لتم يترق  وهو المرأة في المساواة، 
لمتترأة، امناصتترة حقتتوق . وهتتو يهتدف علتتى أيتتة حتتال لواة فتتي الحقتتوق، متتن ختتالل أوراق عمتتل المستا

والصتادرة عتن  ،صتلةالقترارات ذات ال متن ختاللوالمطالبة بتطبيق مبدأ المستاواة بتين الرجتل والمترأة 
المتتؤتمرات والملتقيتتات  وعتتن عتتدد متتن( م1889-1888-1820-1325): منهتتاو مجلتتس األمتتن 

ستتطنبولو بكتتين،  فتتيالدوليتتة  وبالتتتالي (. 4-3/ 16، 2014 )مكتتتب التثقيتتف المركتتزي، جنيتتفو ، ا 
وهتتي التوعيتتة الحقوقيتتة لهتتا فتتي إطتتار منظومتتة  ،ن هتتذا الكتتراس يضتتع المتترأة علتتى نقطتتة مهمتتةإفتت

ومنهتا الحتق فتي  ،القوانين المحلية والمؤتمرات الدوليتة بهتدف نشتر المعرفتة بحقتوق المترأة السياستية
 المشاركة وصنع القرار.

إلى  جاء الحديث عن المشاركة السياسية في فصل واحد من كتب سلسلة "الطريقو 
االستقالل"، تناول مسألة المشاركة السياسية على أسس ديمقراطية في عملية صنع القرار الوطني 

ثر انعقاد دورة للمجلس إ م2007كأساس لتجاوز االنقسام وصون الوحدة الوطنية من عام 
أن المطالبة بتعزيز المشاركة جاء  الباحثة رى تو (.107، 2016يمان، الوطني الفلسطيني )سل

مما هو اهتمام وطني للمشاركة أكثر  لتلبية دعوة حزبية للمشاركة في دورة المجلس الوطني،
 . العامةونشر المعرفة  ،السياسية من منطلق التوعية

المشاركة  باعتبارها شكل من أشكالإليها  وعن تشكيل النقابات وحرية االنضمام
"حول النقابات والنضال  :السياسية تناول كراس واحد من برنامج التثقيف الحزبي دراسة بعنوان

تحقيق وتثبيت حقوق أجل  " ناقش فيها محتوى الحقوق والحريات النقابية والديمقراطية منالمطلبي
 (.11/ 15، 2014)مكتب التثقيف المركزي،  وحرياتها الديمقراطية األساسية ،الطبقات العاملة

االهتمام بدور البرامج التثقيفية في بناء الوعي حول المشاركة السياسية  كانوبالتالي 
دورها عن النخب السياسية لو  ،للمرأة الفلسطينية ا  مما يعكس أن هناك غياب ا  موسمي اهتماما  للمرأة 

 . تنظيماتداخل ال
ور النساء في مجال المشاركة ن قيام الفصائل بالتحشيد لدأ" ماجدة البلبيسي" قد ذكرو 
في في الكشف عن النساء الرياديات  وتميز بالتقصيربشكل موسمي فقط، قد جاء السياسية 
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ضعف الثقة لدى المرأة بإنجازاتها إلى  أدى؛ مما لعمل السياسي في المجتمع الفلسطينيمجال ا
النخبة النسائية بشكل رتباط ا إلىرجع السبب وأ (.2013وقدراتها على صنع القرار )البلبيسي، 

المشاركة السياسية  فيرى أن تراجعالكاتب "هالل"  أما"السلطة". أو السياسية  تنظيماتبال رئيس
 :يكمن في عدد من األسباب، منها للمرأة

 التغيير الذي طرأ على عمل األطر النسوية. أولها:

في إنتاج رؤية اجتماعية  ، ومفاده الترددتنظيمات للمرأةال نظرة التراجع الحاصل في وثانيها:
اليسارية رؤيتها في  خاصةٍ بو  ،تنظيماتمنصفة وعادلة للمرأة وحقوقها. بحيث حصرت ال

" عضو أبو جياب" في حين أرجعت (.20 ،2006، )هالل المعارضة السياسية للسلطة
أنه ال يوجد إصدارات إلى اتحاد لجان عمل المرأة غياب دور البرامج في التوعية بالمشاركة 

ال يوجد في القانون األساسي وقانون  وأنهوال كتب تتناول المشاركة السياسية للمرأة. 
 وال في النظام الداخلي للجبهة ما يلزمك بكوتا نسائية  االنتخابات

نها تعزز مبدأ المساواة،   ورغم أن المشاركة السياسية للمرأة حق من حقوق المواطنة، وا 
ل المؤسسات الدستورية والقانونية واالجتماعية التي تصدر والمشاركة في صنع القرارات من خال

الحرية والديمقراطية على قدر ما يمنح المرأة من أي مجتمع  به هذه القرارات، وعلى قدر ما يتمتع
وحريات لممارسة دورها في الحياة السياسية، لتسهم في إعطاء المرأة فرصة للمشاركة في  ا  حقوق

 (.64، 2013)سنجالوي،  النمطية للمرأة دواراعد في تغيير األ، وذلك سيس العامةالحياة 

اإلعالن العالمي لحقوق  أقرهاتزايد االهتمام العالمي بقضايا المرأة وحقوقها التي  ورغم
ضخمة من معاهدات حقوق اإلنسان ذات  ةلمجموع ا  م والذي كان مصدر 1948اإلنسان عام 

ومنها لعديد من االتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة، إصدار امن تال ذلك ما اإللزام القانوني، و 
التي تعرف النساء "بحق و م، 1952ن الحقوق السياسية للمرأة الصادرة عام أاالتفاقية المتعلقة بش

، وممارسة جميع الوظائف دون  العامةالتصويت والترشح والهيئات المنتخبة، وبتقُلد المناصب 
على ورق في مجتمع مازال  ا  هذه القوانين حبر  د بقيتفق ،(779-76، 2013)أبو صلب،  تمييز

 الذي بواألنظام ومنها ال ،تحت االحتالل، وفي ظل نظام سياسي يشوبه جملة من اإلشكاليات
 حقها في المشاركة. من يعمق من النظرة التقليدية تجاه المرأة و 

المصالحة نية و ، خالل مؤتمر "المرأة الفلسطي"مجدي شقورة"ففي ورقة عمل قدمها  
سام على حقوق وحريات مركز األبحاث واالستشارات القانونية حول أثر االنق هالوطنية" الذي نظم

                                                           

  تم تحديد كوتا نسائية في سائر الكتل السياسية المشاركة فيس االنتخابات التشريعية والمحلية بدءا  من عام
2006.. 
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في المجتمع والحكومة  انتهاكات حقوق المرأة ما زالت متأصلة  أن  لفت االنتباه إلىالمرأة 
لىوالمؤسسات المدنية، و  ع من خالل قلة اآلليات والخطوات التي تبنتها السلطة لتغيير الواق ا 

ومن ثم  ،تغيير على الواقع فيما يتعلق بالمرأة وحرياتها يأ جرِ ومن ثم لم يانين التشريعات والقو 
انتزاع وتثبيت حقوق المرأة في أجل  بضرورة قيام الحركة النسائية بجهود حثيثة من الباحثأوصى 

 ن العقوبات واألسرةمنها قانو و الوقت الذي أخفقت فيه السلطة في تعديل قوانين حماية المرأة 
 (.14، 2011 )شقورة،

درجة من الوعي في إلى  " أن المرأة في فلسطين قد وصلتآمال صيام" وفي المقابل رأت
ولكن لو قورنت الحقوق التي حصلت عليها المرأة ، معرفة ما لها وما عليها من حقوق وواجبات

على مستوى المشاركة السياسية  خاصة   ا  جد بالواجبات التي تؤديها لوجدنا أنها مازالت قليلة  
ن أ": إلىالسياسية. وأرجعت ذلك  تنظيماتضعيفة حتى في الوهي وعملية صنع القرار، 

ومن يصنع  ،قودها رجال، والدولة يقودها رجاليو  ،مكون من مكونات المجتمع ، وهيالتنظيمات
، ا  ة وتمثيلها سياسيالسياسات فيها رجال، حتى القوانين التي وضعت تحجم من نسبة تواجد المرأ 

يؤمن  الذي ذكوري المجتمعنا  متخلفا  في ن الوعي في المجتمع ونظرته للمرأة ما زالأإلى  إضافة
 في حزب، وال تستطيع أن ترتقي ا  ، وال أن تكون قائدا  سياسي ا  أن المرأة ال تستطيع أن تكون قائد

 (.2018 أعال المناصب في الحزب السياسي )صيام،إلى 

الفلسطينية فكانت لعل  تنظيماتمشاركة النساء في الهيئات القيادية األولى للوعن نسبة 
والتي  ،أعالها هي نسبة مشاركة النساء في المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

ت هذه عتبر ا (، وهذا ما أكدته "أريج األشقر" إال أنها رغم ذلك %17)إلى  م2006وصلت قبل 
 نحوهة بالمنظمات الديمقراطية للج فيبلغت نسبة عضوية المرأة يشار هنا إلى أن و قليلة،  النسبة
إلى  تطالب النساء برفع نسبة وجود الرفيقات لتصلمع ذلك ، وبقرار من اللجنة المركزية. و 25%
رفيقة  4990ما يقارب  م2016، ليصل عدد الملكات المؤطرات في الجبهة حتى عام 30%

 (. 2018 )األشقر،
السياسية ذات  عن المعطيات المتوافرة حول مشاركة النساء في المؤسسات وأما

فقط شاركن في المؤسسة الرسمية  ( امرأة 65)يمكن أن نذكر منها أن الطابع الرسمي ف
 %8أقل من و ي المجلس الوطني الفلسطيني، ( عضوية نساء ف%10) حواليالفلسطينية، منهن 

)مكتب التثقيف المركزي،  16ي اللجنة التنفيذية من أصل في المجلس المركزي ، وامرأة واحدة ف
2014 ،16 /15-16.) 

ماجدة  أفادتوعن مشاركة المرأة في الجبهة الديمقراطية باالجتماعات والحوارات الوطنية 
المصري عضو المكتب السياسي بالجبهة الديمقراطية أن مشاركتها في اجتماعات دروات 
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وجاءت بعد مناقشات ومشاورات فصائلية  ،ل سياسية ووطنيةالمجلس الوطني تمت نتيجة عوام
داخلية معمقة حددتها نفس العوامل السابقة، وفيما يتعلق بتمثيل النساء والشباب في المجلس 

كحد  %30 نحن منخرطون كأطر نسوية بالحصول على تمثيل بنسبة" الوطني، قالت المصري:
 (.4-3، 2013)مفتاح،  م"2015م وفق قرار المجلس المركزي في دورته للعا ىأدن

هذه النسب نجدها متدنية، وهذا يدلل على أن مسألة المشاركة إلى  وبوجه عام لو نظرنا
 السياسية للمرأة وتعزيزها هي مشكلة معممة في كل الفصائل. 

ل المدني، أكد "عبد وعن الدور الذي تلعبه المرأة في مجال صنع القرار وصياغة المجا
نا السياسية ككل، وال تنظيماته ال يوجد أي فاعلية مركزية أو قيادية ألي امرأة في نأالعاطي" على 

وهذا ضعف. ومن وجهه  ،بمناصب قيادية ضمن الصفوف القيادية األولى ا  تتمتع النساء عموم
دور البرامج التثقيفية الحزبية للفصائل بالتدريب على المشاركة السياسية إلى  نظر الدكتور يرجع

تؤهل قيادات نسائية ناجحة، بمعنى من وصلت للقيادة وصلت نتيجة عمل مجتمعي فهي ال 
 (. 2017 ومؤسسي أو غير ذلك، وليست نتيجة العمل التنظيمي )عبد العاطي،

 ا  كبيتر  ا  تتحمل جتزء ظلتعن حقوقها،  للمرأة ومدافعة   رافعة   تنظيماتمن أن تكون ال وبدال  
تبحتتث عتتن مصتتالحها وعتتن القائمتتة التتتي  تنظيمتتاتن الإل المتترأة، وقالتتت نتتزا إقصتتاءمتتن مستتؤولية 

والتتتدفاع عتتتن حقهتتتا بالمشتتتاركة  ،تحقتتتق لهتتتا النجتتتاح وهنتتتا يختفتتتي اهتمتتتام الحتتتزب باالهتمتتتام بتتتالمرأة
السياسية، وهذا يعني غياب المبادئ التتي يتبناهتا الحتزب فتي برامجته االنتخابيتة أو حتتى البرنتامج 

متتترأة مخفيتتتة وراء شتتتعارات فقتتتط يرفعهتتتا الحتتتزب، وينستتتاها السياستتتي واالجتمتتتاعي للحتتتزب، فتبقتتتى ال
ن الحركتتة النستتائية تبتتترر أوتواصتتل معبتتتره عتتن استتتغرابها بتتعنتتدما يكتتون هنتتاك مشتتاركة سياستتية، 
 ن الحركة النسائية جزء  أوتجاهل المرأة على  ،م االنتخابيةالتصرفات التي تحدث عند تشكيل القوائ

 واالمتثتتتتتتتتتتتال لتتتتتتتتتتته تنظتتتتتتتتتتتيماع عتتتتتتتتتتتن مصتتتتتتتتتتتالح اللتتتتتتتتتتتدفلوبالتتتتتتتتتتتتالي مضتتتتتتتتتتتطرة  ،متتتتتتتتتتتن التنظيميتتتتتتتتتتتات
 (.10، 2016)نزال، 

أة فقتط كتأدوات للتصتويت تستتخدم المتر  الفلستطينية تنظيمتاتال أن تعتقـد الباحثـةوبالتالي 
 ،والوصتول للمناصتتب السياستتية العليتتا متن قبتتل النختتب السياستتية التتي تنتمتتي لهتتذا الفصتتيل أو ذاك

صتتتادية التتتتي تشتتتكلت بعتتتد عتتتام االجتماعيتتتة واالقتن جملتتتة الممارستتتات السياستتتية و أو  لتتتيس أكثتتتر.و 
تركتتتت قتتتد ، م2007ستتتنه  األولتتتىتجربتتتة حكومتتتة الوحتتتدة الوطنيتتتة الفلستتتطينية  بمتتتا فيهتتتا م،2007

 إدارةمجموعتتة متتن اآلثتتار الستتلبية علتتى المتتواطن والمجتمتتع، والقضتتية الفلستتطينية بمجملهتتتا. وألن 
التي قام عليها النظام السياسي الفلسطيني،  عن ا  في القطاع قامت على ركائز مختلفة تمام ةالحيا

، وغياب االقتدار السياستي إلدارة وأفرادهتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسساته فرص انعدام إن ف
الحكتتم التتداخلي متتن قبتتل النختتب السياستتية، وغيتتاب سياستتات  إدارةالصتتراع التتداخلي، والقتتدرة علتتى 



126 

فتتي النظتتام السياستتي  اإلصتتالحمتتن عمليتتة حتتّد  قتتديتتة، االعتمتتاد علتتى التتذات وتطتتوير القتتدرات الذات
 (.55-54، 2015الفلسطيني )نعيرات، وبشارات، 

 مؤسسةفي  تنظيماتوهذا ما أكدته مسئولة تدريب الكوادر والنخب السياسية التابعة لل
أتفاجأ بأن الكادر المفوض للتدريب من قبل الحزب على تنمية مهاراته للتأهيل " :مفتاح، قائلة

جدت أن المرشحات حتى على صعيد حزبه و يفتقد لألسف للكثير من المعرفة،  ا  كينه سياسيوتم
أن الوجوه  ة  مضيفلتدريبهن ال يفقهن إال القليل فيما يتعلق بالنظام الداخلي، والبرنامج السياسي، 

 نه يدل علىإوهذا إن دل على شيء فعلى شريحة معينة،  ا  وهذا يدلل أن هناك تركيز  ،هي نفسها
قادرة على ممارسة دورها  ةوخلق قيادات شابقصور الحزب في مسألة تطوير الكوادر الحزبية، 

 (.2017)الغول، في التوعية داخل الحزب وعلى مستوى الجماهير

كل ذلك من قدره المرأة في الفصائل على المشاركة الفاعلة، كونها وقعت أضعف وقد 
يها باستقالليتها، ووعيها بالمرأة األخرى، وأضافت لموروث ثقافي ومجتمع أبوي يفقدها وع أسيرة  

زلنا  ضياع أصوات المرأة وذهابها هنا وهناك" إال أنه رغم ذلك ماإلى  هذه الحالة أدت" بالقول:
مجال المشاركة السياسية كضمان حقيقي لمشاركة  %30إلى  كنساء بالحركة نطالب برفع الكوتا

 (.2 ،2016 المرأة السياسية )أصرف،

ن تلعب أإلى  أدىطالل عوكل" أن تراجع دور المرأة القيادي في مستويات القرار " كدويؤ 
بقى العناصر النسائية على حالها أالذي  األمر ا  قيادي ا  إبداعيوليس  ا  خدمي ا  الكوادر النسائية دور 

أن مواقف القيادات التي ظلت على ما هي إلى  األسباب في ذلكأحد  من حيث العدد، وقد ُيرجع
تشكو  تنظيماتأن بعض ال تباعد المسافة بين المؤتمرات الحزبية، خاصة  إلى  ضافةعلية، باإل

قيادية  امرأةإلى  من غياب اآلليات الديمقراطية الداخلية، فهناك الجبهة الديمقراطية التي تفتقر
 (.71، 2004واحدة في الهيئة القيادية األولى )عوكل، 

 الفلسطينية تنظيماترأي حول نشاط الشباب في الأظهرت أحدث نتائج استطالع للقد و 
ن هناك أ م،2016من العام  ذارآ 22نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" بتاريخ 

لمعدالت مشاركة الشباب السياسية في قطاع غزة والضفة الغربية، كما بين  ا  ملحوظ ا  انخفاض
 ركة السياسية والمجتمعية والتطوعية لدى الشبابفي مستويات المشا ا  كبير  ا  االستطالع تراجع

 (.12، 2016وعزوفهم عن العمل الحزبي )معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"،  والمرأة

أن، المؤسسات والمراكز النسوية والمجتمعية ُرغم ما إلى  مهنا" إسماعيلخلصت دراسة "و 
على صورة  أكان وثائق التي تنشرها، سواء  وذلك من خالل ال ،محاضرات تثقيفيةبه من تقوم 
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من خالل الدراسات البحثية التي تركز على مشكالت محددة مرتبطة بانتهاك  مأ مطويات تعليمية
 ضعيفة لعدة أسباب:  ُتعدحق من حقوق المرأة، 

أن المستفيد منها عدد قليل من النساء المنتميات للتنظيم وذلك لعدم اهتمام كل النساء بهذا  -1
 وع من المحاضرات إما لجهلهن أو لفقرهن أو بسبب العادات والتقاليد السيئة.الت

 المؤسسات والجمعيات القائمة لظروف اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية. إمكاناتضعف  -2

إن التدخالت القائمة من النخب وربط البرامج التنظيمية في سياسة الحزب، له أثر في على  -3
 (. 10-9، 2009 )مهنا، يع التوعويةنوعية هذه النشاطات والمشار 

 : ويستنتج مما سبق

بشكل عام ال تتبوأ  تنظيمات األخرى،أن المرأة داخل الجبهة الديمقراطية بشكل خاص والأواًل: 
تجميلي لصورة المرأة  صفه بأنهفقط. ويصح أن ن دورها هامشي وشكليأن و  ،ا  بارز  ا  قيادي ا  مركز 

 ا  ة لم ُتوِل المشاركة السياسية للمرأة اهتماملفلسطينيا تنظيماتن الأ على مما يدلل، داخل الحزب
حتى في األدبيات ظلت وفي الندوات والمؤتمرات ظلت المشاركة  .إال في التنظير ا  استثنائي

والفصائل  تنظيماتوالمطالبة بالمساواة والديمقراطية والحرية مجرد شعارات فقط. فحال المرأة في ال
والمؤسسات األخرى فما زالت  ،سارية ال يختلف منها هو حالها في المجتمعالفلسطينية سيما الي

 حكرا على الرجال بشكل عام. 
، وبخاصة خلو أدبيات الجبهة الديمقراطية من القضايا المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة :اً ثاني

 .فيما يتعلق بدور المرأة في صنع القرار السياسي

ص التدريب والتأهيل للكوادر وتوعيتهم بحق الترشيح واالنتخاب نتيجة انعدام برامج وفر  :اً ثالث
مما يؤكد أن جميع من برزن ، المجلس التشريعي بفعل االنقسام عملتعطل و  ،تعطل االنتخابات

برزن من خالل تزكية أعضاء الحزب  تنظيماتفي مواقع صنع القرار أو في المناصب العليا لل
 مية أو اجتماعية وليست نتيجة عمل حزبي أو سياسي بارز. لهن أو من خالل مؤسسات أكادي

عندما فازت  ا  وتحديد ،من القوى األخرى  قد تكون قوى اليسار الفلسطيني أفضل حاال   :اً رابع
ماجدة المصري برئاسة عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية، وفي المقابل غابت المرأة 

باتجاه دعم  ا  إيجابي هذا ال يعد تحوال  و في المكتب السياسي، في الحركات اإلسالمية عن تواجدهن 
 . ا  المرأة ومشاركتها سياسي ق و حق

النستتوية فتتي  تغيتترت التوجهتتات التتتي حكمتت عمتتل البتترامج التثقيفيتتة الفصتتائلية للمؤسستتات :اً خامســ
 إغتتراق الفصتتائل فتتي القضتتايا النستتوية المعزولتتةإلتتى  ، ممتتا أدىم2016-2006 عتتاميبتتين  الفتتترة
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التتتذي يتطلتتتب متتتن الفصتتتائل والقتتتوى  األمتتترعتتتن قضتتتايا التحتتترر، وصتتتار همهتتتا الكتتتم ولتتتيس النتتتوع 
قضتتتتايا المتتتترأة فتتتتي أدائهتتتتا، وبرامجهتتتتا علتتتتى مختلتتتتف  إبتتتتراز أن تعمتتتتل علتتتتى السياستتتتية الفلستتتتطينية،

 المستويات.

 للمرأة: السياسية دور البرامج التثقيفية في بناء القاعدة المعرفية ثالثًا: 
من المشاركين في المجموعات البؤرية أنهم غير قادرين على تغير طبيعة العديد وجد 

 الفصائل، أو الثقة بها لدعم وتحقيق احتياجاتهم ومصالحهم.

مفتاح" التي تستهدف القيادات النسوية والشبابية من كافة الفصائل ومن خالل برامج "
تاحة  ،عد المعرفي للعمل السياسيالفلسطينية، وتسعى لبناء قدراتهم في مجال الحوار والجدل والب وا 

في المعرفة السياسية  ا  الفرص أمامهم للتدرج في المناصب القيادية بجاهزية وكفاءة، تبين أن هناك تراجع
اتساع الهوة المفاهيمية إلى  ضافةلديهم، وعزوفهم عن المشاركة في الفصائل السياسية، باإل  العامة

عدة، ونجم عنه عدم إفراز الفصائل لقيادات سياسية شابه متمكنة بينهم وبين القيادات على مستوى القا
 .(20، 2013، مفتاحمن قيادة العمل السياسي )

واالهتمام  النسوية تراجع دور الفصائل في تربية الكوادرإلى أن "صالح هنية"  ذهبوي
قات اجتماعية هي عال ،أن العالقات الناظمة لكوادرهإلى  الفلسطينية يعود تنظيماتتدريبها في الب

نجم عنه مما "جهوية" وليست عالقه ناظمة من خالل منظمات وأطر الحزب السياسي.  إنسانية
"، كادر "متذمر متأزم بأنهدر الموجود يصف الكا . وهوالحزب يجاملون بعضهم  أعضاءأن 

ت موحات كانعلى تلبية ط ا  ليه لم يعد قادر إالذي ينتمي وأن حزبه اكبر من الحزب ويرى نفسة 
 (. 3-2، 2016)هنية،  أساس تأسيس هذا الحزب

ن افتقار النساء المؤطرات في الجبهة الديمقراطية لمهارات القيادة والريادة، وانحصار  وا 
ة هذه المهارات لدى فئة قليلة، يوضح مدى القصور في البرامج التثقيفية والتدريبات المخصص

الورقة التنظيمية البرامجية عن اتحاد لجان  توصيات ومن ثم خرجتلتعزيز وتنمية قدرات الكادر، 
ضرورة تفعيل دور المرأة بالعمل النسائي في المؤتمر الحادي عشر التحاد لجان العمل النسائي، 

ورفع مستوى الوعي  ،في الندوات والورشات تنظيم، وتفعيل دور الحركة النسوية بالا  سياسي
المرأة  بشأنلى تراجع اهتمام الحزب ببرامجه مؤشرات تدلل عوهي المجتمعي والقانوني بحقوقها، 

 (.2-1، 2016اد لجان العمل النسائي، وقضاياها )ورقة تنظيمية للجنة التحضيرية التح

أوضحت فيها و عطاوي"  إيمانهذه التوصيات مع ما أكدته الدراسة التي قدمتها "تتفق و 
 أن يحتلو جتماعية النسوية، تجاهلها القضايا االأن تتخلى عن الفلسطينية  تنظيماتالعلى أن 

ن رؤيتها البرامجية أل، تها الحزبيةالهم السياسي العام قائمة أجند الهم النسوي إلى جوار
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تحظ بأهمية أو إلحاح لدى الفصائل، وقلما اتخذت أية  موالتنظيمية فيما يتعلق باألجندة النسوية ل
 في مستوى صنع القرار والفعل ا  ومؤثر  ا  حقيقي ا  إلعطاء المرأة حضور  ةسياسيقانونية أو  إجراءات

 (.77، 2012)عطاري، 
أن  قد تمثلت في من حيث المضمون  يجابيات البرامج التثقيفيةإ أنإلى  صلخوهنا ن

 –والصراع العربي ، مضمون البرامج التثقيفية شمل قضايا عدة منها القضية الوطنية الفلسطينية
ما أن أما سلبيات هذه البرامج فقد  تمثل في الدولية. ية و قليماالسرائيلي، والقضايا المحلية واإل

 بالمقارنة مع ما تقدمه في مجال ضئيال  يعتبر مرأة الثقيف برامج لالجبهة الديمقراطية من  ةتقدم
لتثقيف بالقضايا التي اسياسية طرح برامج لدعم وتطوير  ي ضرور ال كان منلذا ، و العامةالتعبئة 

صنع عملية مشاركة السياسية، وقضايا التمكين السياسي، و ال وبخاصة فيالمرأة تطور دور 
 . القرار
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 المبحث الثاني 

حركة "حماس" في تنمية الوعي السياسي لدور البرامج التثقيفية 
 للمرأة الفلسطينية

 

 المقدمة:

من عملها الوطني  ا  عام 30م، وبعد 1987ديسمبر  14انطلقت حركة حماس في 
في عالقاتها المحلية واإلقليمية حالة من الوقوف على مفترق ركة تعيش الح والسياسي المقاوم

من  ، أولها الجانب العسكري، وتمكنهاطرق. فهي تعتقد أنها في حالة صعود في جوانب متعددة
، والثاني صعودها السياسي، رغم ما تتعرض له المنطقة من اضطرابات. مراكمة قوتها العسكرية

السياسي  بنية الكيانفي  ا  أساسي ا  أصبحت جزء ألنهااس اآلن، يمكن تجاوز حم إذ تعتقد أنه ال
منظمة التحرير  تدخل في بنيةالفلسطيني؛ بشكله المقاوم والوطني والفصائلي، رغم أنها لم 

ولكن الحقيقة أنها في خالف شديد مع السلطة الفلسطينية  (.17، 2016)المدهون،  الفلسطينية
ومع معظم الفصائل اليسارية الفلسطينية. وهي تعاني من ومع منظمة التحرير ومع حركة فتح 

الحصار ومن توتر العالقات مع مصر ومع عدد آخر من الدول العربي، كما تعاني من 
الحصار والتضييق اإلسرائيلي ومن تفشي البطالة في صفوف العاملين بقطاع غزة، ومن ندرة 

ت القطرية، كما جعلها تعتمد في بقائها الموارد المالية األمر الذي جعلها تعيش على المساعدا
 على نقيضين إقليميين هما إيران وتركيا. . إلخ

ن الدراسات التي صدرت عن حركة المقاومة اإلسالمية إُيمكن القول  وفي ظل كل ذلك،
 فيالفارق الزمني إلى  جع ذلكومر بإصدارات الجبهة الديمقراطية،  ة  مقارن"حماس"، تعد قليلة ، 

 دون االعتكاف علىانشغال الحركة منذ ميالدها بالعمل المقاوم، باإلضافة إلى ين. نشأه الحركت
المصادر من غور عدد الباحث ال بد أن ي سُبر واالكتفاء بها. ومن هنا تقديم دراسات وأبحاث 

صورة واضحة عن دور البرامج الصادرة للحركة في نشر الوعي بالقضية لتشكيل المهمة، 
 المشاركة. الوطنية والتمكين و 



131 

 ف بالقضية الوطنية الفلسطينية:التعريدور الحركة في : أوالً 
ونساء ، وتعزيزها  تحتاج القضية الفلسطينية قدرات جميع أبناء الشعب الفلسطيني رجاال  

في الدفاع عن المشروع الوطني التحرري، وتوسيع نطاق مشاركة المرأة في معركة البناء 
، ا  امج مختلفة عما كان سابقجديدا  وفرض بر  ا  قائم ا  قد أوجد واقعوالنضال. كما أن وجود السلطة 

ن إإذ لم تعد قضايا المرأة قضايا فكرية وبحثية فحسب، بل قضايا تتناول على صعيد الممارسة. ف
صورة صادقة عن ثقافة محيطها وأفكاره وعاداته. ومدى االنسجام بين  ا  دور المرأة يعكس غالب

 (.39، 2007)صافي، وآخرون،  رض الواقعأالممارس على ي والفعل الخطاب النظر 

 (، ووثيقة36)تت ويعد الميثاق التأسيسي للحركة المقاومة اإلسالمية حماس، بمواده ال
م وما انبثق عنها من مواد قدرت 2017في مايو التي صدرت ، العامةالمبادئ السياسية  تعديل

 في المشهد الحمساوي.  ةمهم تاتطور العن يعبران ( مادة مرجعين رئيسين 42)تت ب

الحركة في إليها  كأحد المراجع التي تستند وثيقتينهاتين الإلى  ستستند الباحثةمن هنا و 
 نشر فكرها ومبادئها التنظيمية. 

 عن التعريف بالحركة الوطنية الفلسطينية، وفصائلها:  -أ

 فتتتيا عبتتترت الحركتتتة بشتتتكل واضتتتح وصتتتريح عتتتن القضتتتية الوطنيتتتة الفلستتتطينية وفصتتتائله
المختلفة، وبياناتها، وكذلك المؤلفات الصادرة عن  م، ووثائقها1988ميثاق الحركة التأسيسي عام 

 (.251، 2014)الكرمي،  الحركة، بجانب المهرجانات السياسية

والتي تم العثور عليها بصعوبة. ونستعين  ،هناك بعض المصادر القليلة التابعة للتنظيمو 
قضايا الصراع العربي  تساهم في تحليل أبعادمن موضوعات  تحتويهببعض منها للكشف عما 

، اإلسالمي األمنيفاق، سلسلة الوعي آمجلة  أهمهاوالتي من  ،والقضية الفلسطينية اإلسرائيلي
كما سيتم االستعانة  .تصدر من الحركة اإلسالمية إصداراتوجريدة الرسالة، باعتبارها 

 . عليهامؤسسات محسوبة م أ لقيادات نأكا سواء   الصادرة عن الحركة المطبوعاتب

كن ما ول ،( ُجملة من القضايا السياسية والتنظيمية81آفاق تناول العدد ) ةففي مجل
كتب احمد بحر على سبيل المثال دراسة بعنوان: "العصف ، حيث يهمنا هو القضايا السياسية

الجهادي في حرب المأكول قراءة في أسباب النصر" تحدث فيها عن كتائب القسام ودورها 
 إدارةوفي مقال أخر دراسة ثانية تصب في نفس المحور، بعنوان " (.9، 2015)بحر،  م2008

 المقاومة لمعركة العصف المأكول، والذي يتناول المنظومة القتالية لكتائب عز الدين القسام
لة مقافهناك التنظيمية التي وردت في المجلة  األمور(. أما عن 16-14، 2015 )الحداد،

تتناول دور الداعية ومسؤولياته وهي لألخوات بعنوان: "الدعاة وتحقيق التوازن بين االهتمامات"، 
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السياسية التربوية في المرحلة : "خر بعنوانآتجاه دعوته، ومقال و  اآلخرينتجاه نفسة وتجاه 
، وضرورة وأسسهاهنية تناول فيها التربية اإليمانية للحركة في المرحلة الراهنة  سماعيلإل "الراهنة

(. أما 4-1، 2015 بين المناطق لترسيخ نظرية االستيعاب التنظيمي )هنية، ا  التكامل تربوي
التخفي والتمويه  األدمغةدراسة بعنوان صراع  فهناك، اإلسالمي األمنيسلسلة كتب الوعي 
 )ناصر، ركةللح األمنيةتتناول سبل التخطيط واالستراتيجيات  ، وهيواألنفاقوالتضليل، المالجئ 

بعنوان: هل أوفيت ببيعتك.. أم  مقاال   فقدمتبالحركة  واإلرشادأما دائرة التوجيه  (.1995
في حركة حماس الذين حافظوا على بيعتهم هلل )دائرة  األبناءإلى  نكثت؟! وهي رساله موجهه

سية (. وفي المقابل دراسات قليلة تناولت قضايا سيا7-6، 2010 ،"حماس" واإلرشادالتوجيه 
قليمو محلية   يةإقليمقضايا  ت( تناول49و) (46)أعدادها في  نفسها، فاقآ ةمجل فيدولية أو  يةا 

العربية وتداعياتها على الكيان  الثوراتتناولت  وأخرى  ،عربية مثل فوز مرسي بالرئاسية
و)الدائرة السياسية (، 7-6، 2014كة اإلسالمية حماس، الصهيوني )الدائرة السياسية في الحر 

 (.9-7 ،2012في الحركة اإلسالمية حماس، 

سلسلة كتب صادرة  مأ مجالت أكان صادر سواء  مالحظ أن كل ما كتب في هذه الوي
عن التنظيم قد ركزت على حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" دون غيرها من تنظيمات. واهتمت 

 فإنهاالتالي بية اإلسالمية ، و الخلفإلى  بأمور الدعوة التي تستمدها من الثقافة والتربية المستندة
والذي يلزم المسلم بطاعة أميره وولي أمره لقوله عليه السالم  ،تماشى مع الفهم الشرعي للحركةت

ن استعمل  )*( وقوله "السمع والطاعة على "ةعليكم عبد حبشي كان رأسه زبيب"اسمعوا وأطيعوا، وا 
 فال سمع وال طاعة()*(.  ةعصيفإذا امر بم ةالمسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصي

ففي مجلة  .ركز على دورها العسكري "المقاوم" من الدراسات، فقد اآلخرالجانب  أما 
 أسبابالدور العسكري خالل الحروب على غزة مثل، دراسة: قراءة في  أعدادهاأحد  فاق تناولتآ

حماس لع صنيالجهادي الذي  اإلعدادالصمود واالنتصار، العصف المأكول، تتحدث عن 
ن مثل هذه الدراسات ال تنمي أوال شك  ،(8-5، 2015 )بحر، النصرو المقاومة الفلسطينية 

 ية. حرك أموربل اقتصرت على   العامةالمعرفة بالقضايا الوطنية 

م، والذي ُيعد أهم وثيقة طرحت رؤية الحركة 1988وأما عن ميثاق الحركة الصادر عام 
و، وتحدث عن أصل وطبيعة المعركة وجوانبها المختلفة، ونظرة الشمولية لمعادلة الصراع مع العد

زاء قضية تحرير إكما وضع تصورات الحركة ، واإلنسانفلسطيني التاريخ والجغرافيا إلى  "حماس"
جمعاء، كما رفض  واإلسالميةالعربية  مة فلسطين الملخصة في أن واجب التحرير مناط باأل

إلى  أي شبر من فلسطين، ووضح الميثاق نظرة الحركةالميثاق أي فكرة تتضمن التنازل عن 
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 بجميع الفصائل والتنظيمات ا  من منظمة التحرير مرور  ا  العاملين في الساحة الفلسطينية بدء
 (. 176، 2011)الخالدي، 

 

م يتضح بأن 2017والوثيقة الجديدة  للحركة األساسينصوص الميثاق إلى  وبالنظر
ية تهم الحركة بشكل كبير، حرك، كرست الحديث عن قضايا حركة المقاومة اإلسالمية حماس

، السياسي في تكوين رؤيتها، وبناء خطابهاإليها  المبادئ والمنطلقات التي تستند تكما عرض
تحدثت عنها في  التيالقضايا الوطنية  بقدر ما ركزت على ،اإلسالميوتحديد سلوكها وأدائها 

والتمسك القدس عاصمة فلسطين التمسك بعدم االعتراف بإسرائيل، و  منهاو  ،مواقفها السياسية
قامةحق العودة، و ب المدى  ، ولو علىالتاريخية أرض فلسطينعلى  السيادة ةكاملالدولة  ا 

 . االستراتيجي

ية حماس" حركة المقاومة اإلسالم" :فقالت التعريف بالحركةعلى ( 1) نصت المادةلقد 
، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع إسالميةهي حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية 

 .ووسائلها وأهدافهافي منطلقاته  اإلسالمها مرجعتو  .الصهيوني

عالقاتها الفلسطينية على قاعدة التعددية والخيار الديمقراطي والشراكة  بإدارةؤمن توهي 
تحقيق أجل  وار، بما يعزز وحدة الصف والعمل المشترك، منواعتماد الح اآلخرالوطنية وقبول 

 (.2017 ،ةنص الوثيقة الجديد) الفلسطيني الوطنية وتطلعات الشعب األهداف

أمتتتا عتتتن علتتتى مضتتتامين الكتتتتب الصتتتادرة عتتتن القيتتتادات المحستتتوبة فتتتي حركتتتة المقاومتتتة 
مبادئهتتا، فكرهتتا، مواقفهتتا فتتي دراستتات خاصتتة بحركتتة حمتتاس،  ركتتزت علتتىقتتد و اإلستتالمية، نجتتدها 

عرضت بالنقد لسياسة منظمتة التحريتر بقدر ما تالسيرة الذاتية لقيادات الحركة،  على السياسية، أو
يكتن ومهمتا واتهمتها بتالتفريط والعمتل علتى خدمتة االحتتالل اإلسترائيلي وحمايتة مصتالحه األمنيتة. 

 . لقيادات المحسوبة على الحركةالخاصة باالدراسات والمؤلفات  بعضفسيعرض هذا المبحث 

"، ختوان المستلمين فتي قطتاع غتزة"، وكتاب "حركة اإلكتاب "حكايتي مع الشيختناول فقد ف
الستتيرة الذاتيتتتة والجهاديتتتة الستتتنوار وغيرهتتتا متتن الكتتتتب األختتترى  ىوكتتتاب "متتتذكرات شخصتتتية" ليحيتت

بتتتد العزيتتتز ع /حمتتتد ياستتتين، والقيتتتادي الشتتتهيدأ /الشتتتيخ :مثتتتل ،وبعتتتض قياداتهتتتا ،لمناضتتتلي الحركتتتة
براهيم المقادمة  . ، وغيرهمالرنتيسي وا 

الحركتتتتة تركتتتتز علتتتتى بنتتتتاء الفتتتترد المقتتتتاوم،  تتبتتتتع تلتتتتك المؤلفتتتتات أنالحتتتتظ متتتتن ختتتتالل وي
 متن، وتكاد تخلو شخصتيات حمتاس أو مؤسستاتها ا  دستور  ةوالمؤسسة التي تتخذ من منهج المقاوم

س الحديث عن . الدولتة إدارةن المؤسستات الموكتل لهتا عتحكم، أو البت وعالقتهتاة الشخصيات الم ؤس 
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منهتتا أكثتتر  مصتتورة القائتتد المقتتاو  يأن تكرستتها لشخصتتياتها هتت ا  تحتتاول حمتتاس دائمتت التتتي الصتتورةف
 (. 10، 2012)نعيرات،  صورة القائد السياسي

في هؤالء  ركزوقد ، ن قادة محسوبين على التنظيمخر لكتب صدرت عآ وهناك نموذج
العام  منذاالنتفاضة األولى  وعملها المقاوم في ،دور كتائب عز الدين القسام إبرازكتابتهم على 

يوسف  /م للدكتور2015تجربة المقاومة الفلسطينية وآفاقها حتى عام كتاب  :م، مثل1987
وانتهاء   م،2000انتفاضة األقصى عام مرورا  بم و 1987انتفاضة الحجارة عام ب ا  بدءرزقة، 

عن فكر الحركة اإلسالمية واإلخوان هؤالء تحدث قد و  م.2018-2017بانتفاضة القدس سنة 
مبادئها ل وفقا  تعامل الحركة مع القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني  وعنالمسلمين 

صراع الدفاع عن األرض والقضية أن ، باعتبار ها الخاصاأليديولوجية التي تستمدها من ميثاق
 . ، وليس صراع حدودصراع وجود ألنهه سياسي من أكثر ديني عقائدي

 : القضية الفلسطينية التي مرت بهامراحل الدراسة  -ب

من بنود الوثيقة ( 23-18) المواد منو ( 17( و)16(، )15(، )14ورد في المواد )
موقف الحركة تناولت  كماالمشروع الصهيوني،  رفض لمجمل وتفاصيل، م2017الجديدة عام 
ال تنازل عن أي " :على أنه( 20) المادةنصت  لقد .وعمليات التسوية السياسية ،من االحتالل

من والظروف والضغوط، ومهما طال االحتالل. و  األسبابجزء من أرض فلسطين، مهما كانت 
ومع ذلك  .بحرهاإلى  ، من نهرهاكامال   ا  ترفض حماس أي بديل عن تحرير فلسطين تحرير هنا 

 ،وق الفلسطينيةاالعتراف بالكيان الصهيوني، وال التنازل عن أي من الحق ا  إطالقوبما ال يعني 
دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط  إقامةن حماس تعتبر أن إف

خرجوا منها، أال منازلهن التي إ، مع عودة الالجئين والنازحين م1967الرابع من حزيران يونيو 
 (.4، 2017(، الوثيقة الجديدة،20صيغة توافقية وطنية مشتركة )نص المادة )

لالجئين بجانب قضايا الصراع االقدس و موضوع ميثاق الحركة والوثيقة الجديدة  وتناول
 (،12) (،11(، )10في المواد رقم ) ا  برز جلي، حيث وموقفها من التسوية ،اإلسرائيليالصهيوني 

 ، العامة)وثيقة المبادئ السياسيات  ك بحق الفلسطينيين بالقدي وبالعودةالتمس ( في الوثيقة13)
2017، 2-3.) 

الوثيقة الجديدة لحماس، بين  بأن ثمة تحوالت جوهريةطلع على الوثيقة من ي يدركو 
حركة تحرر وطني على استعداد  على أنها عادت تعريف حماسأ وبين الميثاق التأسيسي، فهي 

م، واالنفتاح على الصعيد الفلسطيني وعلى العالم 67للحل المرحلي على حدود الرابع من يونيو 
والتي من المحتمل أن تساعد حماس في المستقبل على فتح قنوات  ،بلغة حوار وخطاب مختلف
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وائل عبد العال، لم  /الفاعلة في القضية الفلسطينية، وبحسب المحلل األطرافحوار أفضل مع 
كانت المشكلة في حملها  بل ،في أدبيتها أو وثائقها بشكل أساسي ا  ن مشكلة حماس يومكت

 (.3، 2017 عبد العال،لحة )نتهاجها نهج المقاومة المساللسالح و 

إبراهيم الحركة، نجد الشهيد في االطالع على مؤلفات لقيادات وبوفي ذات السياق، 
"غزة أريحا رؤية  وكتاب ،تحرير فلسطين"إلى  "معالم في الطريق :بعنوانكتب كتابا  " المقادمة
ابة دستور متكامل لحركة حماس لتحقيق وكتاب "الصراع السكني" ويعد الكتاب بمث ،إسالمية"

للحركة  برزبوصفة المنِظر األ مة االمقد /ويتحدث الدكتور ،غاياتها المتمثلة في تحرير فلسطين
المسؤولية الملقاة على عاتق المسلمين وحجم  مة ااإلسالمية عن القضية الفلسطينية ويبين ضخ

صراع فلسطين وحدها  اع مع اليهود ليسن الصر أل ،اإلسالمية مة المواجهة المفروضة على األ
على ذلك بتجارب جهادية كتجربة الشيخ عز الدين القسام  اإلسالمية شاملة مستدال   مةبل األ
رج وخا ،لحديث عن دور الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلةل قبل االنتقالم، 1936وثورة 
 المقادمة،(.) تجاه القضية الفلسطينية ي المحتلةضااألر 

أن قضية الالجئين والقتدس هتي قلتب وروح القضتية الفلستطينية، أحد  على نه ال ي خفىوأل
ن أي عمل أو نشاط إلسناد هذه القضية إهو حق فردي وجماعي مقدس، وعليه فوأن حق العودة 

علتتى أي صتتعيد كتتان ومتتازال يكتترس الحتتق الخالتتد متتن ختتالل التوعيتتة والتعريتتف بالقضتتية والتمستتك 
التتي عتدوان(  دراستة )عصتام :مثتل ،قضتية الالجئتين تاإلصتدارا بعتضتناولتت قتد و  .بحق العتودة

يشتتتكلون  ن الالجئتتينأإلتتى  والتتتتي خلصتتت ،الراهنتتة تناولتتت مستتتقبل الالجئتتين فتتتي ظتتل المتغيتترات
)عتتتدوان،  الفصتتتائل استتتتثمار انتشتتتارهم وجهتتتودهم أحستتتنتلتتتو فيمتتتا عنصتتتر تحريتتتك قتتتوي للمنطقتتتة 

2015 ،21-22.) 

( وتنص الوثيقة على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة للجان الشعبية 77) مثال وثيقة رقم
يل لجنة للدفاع عن نص الوثيق خبر صحفي بتشك) في غزة للدفاع عن قضايا الالجئين

)بيان  للنكسة 46ت تناولت الذكرى الف( 54) وثيقة رقم أما ،(169، 2/3/2014 الالجئين،
 تتطرقفقد  (96) ما وثيقة رقمأ (.126-125، 5/6/2013 للنكسة، 46صحفي في الذكرى 

 حماس،( )بيان صحفي صادر عن دائرة الالجئين، 194) على قرار ا  عام 66ذكرى مرور إلى 
11/12/2014 ،203 ،205 .) 

برامج التثقيف الصادرة عن دائرة شؤون الالجئين، ودائرة شؤون القدس، إلى  وبالنظر
 فإن هذه البرامج قد مؤسسة القدس الدولية في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"،إلى  ضافةباإل

مس وهي في الغالب ت .ورقة تقدير موقفشكل بيان صحفي أو مراسالت أو خبر أو  أخذت
  جوهر وعصب القضية الوطنية الفلسطينية.
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رتبطة الحظ التنوع في مصادر التثقيف المي( في الملحق(، 8الجدول رقم )إلى  و)بالنظر
ن يمنها ما أخذ شكل المطبوعات مثل، ُكتيب بعنوان "وقائع مؤتمر الالجئفبقضة الالجئين، 
وُكتيب "األرض الفلسطينية بين التهويد والتحرير"، "الالجئ الفلسطيني  ،مشكلة وتحديات"

دليل الالجئين المصور، كتاب "ل وكذلك الحال بالنسبةإشكاليات التعريف والحلول الواجبة"، 
 ".100النكبة شهود "م"، وكتاب 2014

ذا نظرنا قضية الالجئين إلى  تطرق  ماالدائرة نرى أن منها إصدارات  محتوى إلى  وا 
والتعريف بها، كما قدم بعضها رؤية استشرافية حول مستقبل القضية في ظل حصول فلسطين 

دولة غير كاملة ال"مستقبل الالجئين مع  :كتيب بعنوان ومنهاعلى دولة غير كاملة العضوية، 
عدد من المفكرين والكتاب السياسيين حول تناولت هذه الدراسة مواقف وآراء وقد . ضوية"الع

غير كامل  ا  قضية الالجئين ومستقبلهم مع قبول دولة فلسطين عضو ب دقالتي تح ،األخطار
لتفريط بجوهر القضية ا ها هوكون ثمنين الدولة الفلسطينية سأو ( في األمم المتحدة، ا  )مراقب

بعض الدراسات األخرى تناولت (. و 6-5، 2012، "حماس" ون الالجئين)دائرة شؤ الفلسطينية 
 مثل هذهوتعود أهمية  .في ميزان الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة األونروالخدمات  تحليال  
مدى رضى الالجئين في قطاع غزة  تقيس هيفي مجالها، و متميزة دراسة  ُتعدأنها إلى  الدراسة

بنتائج تظهر وعي جمهور الالجئين  هذه الدراسة خرجتقد و  .األونرواعن الخدمات التي تقدمها 
ورقة وهناك  (.45، 2016)دائرة شؤون الالجئين،  بشكل كامل وملموس األونروالتقليصات 

وتقليصاتها المرتقبة وخرجت بعدد من التوصيات  ،المالية لألونروا األزمةتقدير موقف تناولت 
ضاغطة على الوكالة في كل بية المنها قرار الفصائل الفلسطينية بتوسيع نطاق الفعاليات الشع

 األزمة آثارعلى المجلس التشريعي الفلسطيني القيام بدوره في شرح على أن ونصت . الساحات
 (.31-31 ،2015، "حماس"حركة المقاومة اإلسالمية ، )دائرة شؤون الالجئين للجهات الدولية

لكنها و  ،فقطقضية الصراع العربي اإلسرائيلي ال تعالجمثل هذه الدراسات واإلصدارات و 
، وعلى الساحة الدولية بكل المستجدات على الساحة الفلسطينية كبيرة ألنها تتابعتعد ذات أهمية 

جراءات دولية تجاه القضية.  ما يتعلق بها  من قرارات وا 

ث أدوات استحدوألن التثقيف لم يقتصر فقط على المطبوعات والكتب والنشرات بل 
االعتماد على  منهاالفلسطينية ومنها قضية الالجئين و  أخرى للتثقيف فيما يتعلق بقضية الوطنية

معرض )العودة(،  :مثل ،المعارض: وتشمل معارض فنية ومسرحيات فلكلورية ومعارض تراثية
وثائقية تحمل عنوانين مختلفة مثل،  ا  أفالمبجانب المعارض الحركة، أنتجت و  .معرض راجعينو 

 (.13، 2012 ،"حماس" ينوغيرها )دائرة شؤون الالجئ. . رفح ، الجئو م2006هنا باقون في 



137 

وأرشفة   ا  ، يتضمن حفظا  جديد ا  إصدار  شؤون الالجئين في الحركة دائرةت قدمهذا وقد 
وقضيتهم، ويشتمل على توثيق للكثير من األنشطة والفعاليات لوثائق مهمة تخص الالجئين 

أصدرت الحركة بيانات وتصاريح صحفية عددها والمراسالت ذات الصلة بقضية الالجئين، كما 
 (. 2012، "حماس"دائرة شؤون الالجئين  ،(1) )وثائق مختارة ا  وتصريح ا  بيان 68

 ا  خبر  إما كانتأ وبعد االطالع على ُمجمل الوثائق المختارة في إصدارها الثاني سواء  
إلى  رسالة وأوين قاعدة بيانات عن الالجئين في قطاع غزة، لتك مراسلة   مأ، ا  تصريح وأ ا  صحفي

مؤتمر شهود النكبة الثالث، ومؤتمر  :مثل ،ن كي مون في ذكرى التقسيم أو، كلمة لمؤتمراب
 تشكلمدى اهتمام الحركة بالتوعية بالثوابت الفلسطينية التي  يتضح للقارئ  ،الثوابت الفلسطينية

 . ليهإي تستند ذال ها الدينيفكر ل اامتداد

ن حركة المقاومة اإلسالمية حماس قد حرصت على التوعية بقضية أ وُيستنج مما سبق
أن ضح تما يكالالجئين والقدس من خالل األنشطة والفعاليات التي قدمتها دائرة شؤون الالجئين 

ما يميز حركة حماس عن الجبهة الديمقراطية أنها أفردت لها دائرة مختصة تتابع قضية الالجئين 
 منطلق تمسكها بالثوابت الفلسطينية مثل حق العودة والقدس وغيرها. من 

وتناولتتت دائتترة القتتدس قضتتية القتتدس فتتي إصتتداراتها وأبحاثهتتا، كونهتتا القضتتية الثانيتتة متتن 
مجلتة "عتين علتى بيتت القتدس" الصتادرة عتن دائترة ستلطت  قتدو  قضايا الصتراع العربتي اإلسترائيلي.

وكتان محتور العتتدد  ،واألبحتاث والمقتاالت حتتول القتدس القتدس الدوليتة الضتوء علتى نشتتر الدراستات
الثتتورات الفلستتطينية  المحتتورهتتذا  تنتاول قتتدو  .بعنتتوان: القتتدس والثتورات ضتتد االحتتتاللمنتتا الستادس 

باعتبارهتتتتا نموذجتتتتا  للهبتتتتات البتتتتراق  ةثتتتتور  ، ومنهتتتتام1948-1920اني متتتتن البريطتتتت ضتتتتد االحتتتتتالل
 وعتتتن م(،1929-1920) عتتاميبتتين  عتتتن دور القتتدس فتتي الثتتتورةفستته العتتدد ن تكلتتتم ثتتم الشتتعبية.

س في ظل انتفاضة ، والقدم1987الحجارة، عام  ، وانتفاضةم1933ة القدس عام أحداث انتفاض
 (. 2-1، 2016)أبو حلبية،  عام من االحتالل ةالقدس مائو  ،2014

على عدة دراسات لباحثين عن قضية القدس  :احتوى المذكور قد ُيالحظ أن العدد و
 الحديث والمعاصر، من خالل فلسطينمن تاريخ  ةمراحل معين خاللاالحتالل  والثورات ضد

 . القديمة والوسطى والحديثة :حقبالثالث 
القدس في ضوء المتغيرات " :والذي كان بعنوانم، 2016وتناول مؤتمر القدس العاشر 

 ةقضتتتية القتتتدس فتتتي ظتتتل ثالثتتت علتتتىركتتتز فالمدينتتتة، يتتتة والدوليتتتة، واقتتتع ومستتتتقبل" قليمالمحليتتتة واإل
قليمو  ،محليتتة) :متغيتترات متتن ختتالل متتا اشتتتمل عليتته المتتؤتمر متتن أوراق لعتتدة بتتاحثين  (ودوليتتة ،يتتةا 
جهتتود و القتتدس،  الحتتتالل وممارستتته إلجهتتاض انتفاضتتةعتتده موضتتوعات منهتتا: سياستتات اتناولتتت 
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دور المتترأة و  القتتدس، ي متتن قضتتيةاألردنتت الموقتتفو ، التربيتتة والتعلتتيم فتتي تعزيتتز مكانتتة القتتدس ةوزار 
 )متتؤتمر القتتدس العلمتتي العاشتتر، وغيرهتتا متتن العنتتوانين م،2015الفلستتطينية فتتي انتفاضتتة القتتدس 

2016 ،5-6.) 

تكثيتتف دور  بنتتك معلومتتات ختتاص بالقتتدس متتع ضتترورةوأوصتتى المتتؤتمر بضتترورة إنشتتاء 
طنيتتة ببعتتدها و ال القضتتية نشتتر المعرفتتة ودعتتم فتتي مجتتالالبحثيتتة  المراكتتز االجتماعيتتة والمؤسستتات

 (.595-594، 2016(، 6) )المؤتمر العلمي اإلسالمي

تبتتين إن حركتتة المقاومتتة االستتالمية حمتتاس قتتد اهتمتتت باألحتتداث يواعتمتتادا علتتى متتا ستتبق 
واالهتمتتتتام بجوانبهتتتتا االداريتتتتة واعتتتتادة بنتتتتاء ، المحليتتتتة متتتتن قضتتتتايا المصتتتتالحة، واالنقستتتتام التتتتداخلي

يتتتة والقضتتتايا الصتتتراع الرئيستتتي كالقتتتدس االهتمتتتام بالمستتتائل الوطن إلتتتى جتتتوارمؤسستتتاتها الداخليتتتة 
 والالجئين.

 :إبراز مسار المقاومة الفلسطينية -ت

ت وتجاهلركزت حماس في الحديث عن المقاومة الفلسطينية على دورها كحركة مقاومة 
راف انح الحديث عن مهمة فيمحطات  كما كان لها ،القوى الفلسطينية األخرى  الحديث عن دور

 ،مرحلة التسوية السلمية والتفاوضإلى  من الدور الوطني هتحولو  هالمسار المقاوم عن طريق
 . والتي أثرت بشكل واضح على مسار المقاومة الفلسطينية، ودورها النضالي في مشروع التحرر

علتتتتى تحليتتتتل العالقتتتتة بتتتتين حركتتتتة حمتتتتاس والحركتتتتات " ســــميف حمــــودةدراستتتتة " ركتتتتزتو 
ن، يستتتتلفيالو حتتتتزب التحريتتتتر،  مثتتتتل علتتتتى الستتتتاحة الفلستتتتطينية: ا  ودينيتتتت ا  اإلستتتتالمية الفاعلتتتتة سياستتتتي

 (. 2-1، 2014)حمودة،  حركة الجهاد اإلسالميينو ، ةالصوفيو 

 :حركة حماسلدى : التمكين السياسي والقضايا الديمقراطية اً ثاني
ه المتدينين من أبناء الحركات اإلسالمية، إذ يرفضل و قبال ي حظى مفهوم الديمقراطية ب

ويتساهل في استخدامه في  ،يتقبله البعض اآلخربينما البعض وال يستخدمه في خطابه السياسي، 
 عمل لمواجه وآلياتنه نظام مؤسسي أعلى أساس  ا  أيض ،خطابه السياسي وفي الممارسة العملية

 (. 79، 2014 )رزقة، االستبداد

حركة تجمع بين هويتها اإلسالمية وبين كونها حركة مقاومة وتحرر وطني، وألن حماس 
الديمقراطية وجدلية العالقة بينها وبين إلى  تهااأدبيذلك خالد مشعل، لم تتعرض إلى  كما أشار

-14)مقابله مع خالد مشعل،  ومن األمثلة على ذلك الشورى، وتركت ذلك للمفكرين المسلمين
ومن ثم . صحيفة فلسطين(في)فهمي الهويدي، ومقاالت (، 2010-8-23السبيل ، 10-2012



139 

ومع ذلك الحرية والعدالة وهما متوفران في الديمقراطية، فهي ترفض االستبداد واالحتالل، وتتقبل 
رتكز حول مسائل بعينها، ومنها سيادة تتطبيقات الديمقراطية التي الجدل  فهي تتعمل بكثير من

بية، وحقوق اإلنسان وحرياته تخابات، ومبدأ األغلبية، والتعددية السياسية والحز الشعب، واالن
 (. 85، 2014، ة)رزق

إلى  وعليه آمنت حماس بالحريات السياسية للجميع وأكدت على مبدأ التعددية واالحتكام
صناديق االقتراع والتداول السلمي للسلطة، واعتبرت ذلك اإلطار الناظم للعمل السياسي 

لإلصالح والتغيير، وبناء مجتمع فلسطيني متقدم )كتلة التغيير  األكيد لسطيني، والضمانالف
 (.1، 2006، تخابي النتخابات المجلس التشريعيواإلصالح، البرنامج االن

المعترف ي الفلسطيني من النافذة الرسمية انخرطت حماس في المشروع السياس هناومن 
المحلية والبلدية في قطاع غزة والضفة العربية  خاضت أربع جوالت من االنتخاباتفبها عالميا، 

لحماية الناس وحقوقهم )الوثائق  ا  ن يكون المجلس التشريعي منبر ألتسعى  وهي، م2005سنه 
 (. 34، 2006الفلسطينية، 

البند  في المادة الحادية عشر: واإلصالحوجاء في البرنامج االنتخابي لقائمة التغيير 
طار التشريعي المعزز لها، يؤكد على ضرورة حماية حقوق المرأة، واستكمال اإل ما الثالث والرابع،

االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وتفعيل دور في التنمية  اإلسهاموالعمل على تمكينها من 
 (.4، 2006، واإلصالحالمؤسسات النسائية التطوعية البناءة )البرنامج االنتخابي لقائمة التغيير 

شؤون المرأة في الحكومة "مريم صالح" وزيرة  أشارتتجربة المرأة في الحكومة وعن 
في الترشح و في تنظيم االنتخابات  كبير   دور  لمرأة في الحركة اإلسالمية ل ه كانأنإلى العاشرة 

كة نصيبها المنصوص عليه في نظام الكوتا، وعملت على ، حيث أعطت الحر صواتاألب اإلدالءو 
 (.3، 2009ثبات ذاتها )حبيب، إلفرصة اكبر  ا عطائهاو  دعمها

والتي وصلت منذ  ،لمرأة في حركة حماساع واالستقطاب وانعكس ذلك على حجم التوس
 (. 2018-5-23 ( امرأة )معروف،3000ما يقارب )إلى  فوز حركة حماس للوقت الحالي

والتتتي  ،لجبهتتة الديمقراطيتتةبالستتيدات المتتؤطرات فتتي ا ة  هتتذه النستتبة مقارنتتإلتتى  نظرنتتا اذا  و 
مشتتاركة المتترأة علتتى الصتتعيد  بتتين الفصتتيلين فتتي الكبيتتر ( نالحتتظ الفتترق والتفتتاوت500) تتتتقتتدرت ب

  .الجماهيري 

عام حاضرة بشكل كبير في االنتخابات التشريعية الثانية المرأة في حماس كانت و 
وذلك من مجموع ما لمجلس التشريعي من المرشحات ل %17ه ما نسبتحيث حققت م، 2006
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في كل كتلة من الكتل السياسية المشاركة في  %20 تهنسبما حددت الذي الكوتا  حدده نظام
 . االنتخابات

للنساء في حركة المقاومة  ا  كبير  ا  حضور تمثيل النساء في النقابات الفلسطينية،  شكلو 
في  (،9الجدول رقم )إلى  نظرا)بالسنوات السابقة  مقارنة   ،م2016لعام  اإلسالمية حماس

 الصيادلة وصلتعلى نسبة لتمثيل النساء في نقابة أ أن  الحظيالجدول إلى  وبالعودةالملحق(. 
ت نقابة المحاسبين حاز ( و %50) النساء ما نسبته ها(، ثم المهن الطبية ومثلت في%85)إلى 

المهن الطبية والصيادلة )ملتقى  موظفي بةامرشحي نقنسب مقارنة بالأقل  علىوالمهندسين 
 (.2018الهيئات الفلسطينية، 

حيث تم  ،معايير في اختيار مرشحات الحركةعدة على حركة حماس استندت وقد 
المرحومة مريم  ومثال ذلك ترشيحوعائلتها  التركيز بشكل كبير تارة على التاريخ النضالي للمرأة

على معايير  رتكزتنجدها  أخرى سميرة الحاليقة من جانب، وتارة و فرحات، ومنى منصور، 
 يحمل من كان المرشحات القليل منمع أن النشاط الدعوي والخيري في اختيار المرشحات، و 

من  ا  مشكلة تتصل بغياب دور الُمؤهالت عليمإلى  الذي يؤشر األمر .شهادات علمية متقدمة
 (. 72-71، 2007 )صافي، للحركة الشهادات العليا في العمل السياسي واالجتماعيحملة 

وأما عن  ،في االختيار األولوقد اعتبرت هدى نعيم بأن معيار الكفاءة، كان المعيار 
 :مسألتينإلى  األمر أرجعتالسياسية، فقد  تنظيماتالفي المشاركة السياسية للمرأة  وتدني

من نسب تواجدها  دحقد  ة للنساء في مواقع صنع القرار، نظام الكوتا والذي حدد حصأن  -1
مشاركة المرأة  تلو كانو  .نظام االنتخابيفالمرأة أصبحت مقيدة بالنسبة التي حددها لها ال

 الكوتا. إلى  للمرأة، لنافست كما ينافس الرجال دون الحاجة إنصافوكان هناك  ،ة  طبيعي

من " حيث اعتبرت أني، حال دون ممارسة المرأة لدورها في صنع القرار االنقسام السياسأن   -2
ن نائبات المجلس التشريعي في حماس مارسن دورهن وأ ثرن في صناعه القرار يظلم إيقول 

 (. 2017)هارون،  "المرأة في ظل مجلس معطل يعمل ضمن حكومتين وقانونين وقرارين
وفي مواقع صنع القرار ال  تنظيماتي الاعتبر أن النساء فف" نهاد الشيخ خليلأما "

كات" أي لن يؤثرن في صناعة القرارات، بل ُرشحن ليست و يخرجن عن وصف أنهن "زينات ممل
)الشيخ أكثر  ليس لحركة أو الفصيلية تدعم افصائلعلى معايير الكفاءة والمعرفة بل لمعايير 

 (.2018خليل، 

نتائج التي توصل لها )خالد صافي(، في ال أبرزإلى  وفي هذا المجال ال بد من اإلشارة
 : ومنهادراسته عن موقف حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" 
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 أن حركة حماس تعاني من ضعف واضح في أدبيتها تجاه المرأة. -1

اهيم من مرجعية شرعية تختلط بمف ا  وعسكري ا  ن الحركة تنطلق في فهمها لدور المرأة سياسيأ -2
 بين النظرية والتطبيق.  اإلرباكمجتمعية تسبب 

وعدم المشاركة ال سيما بخصوص  ،على التفرد ا  قائم ا  ودين ا  سياسي ا  ن الحركة تمتلك برنامجأ -3
 (. 74-73، 2007)صافي،  تأصيل فقهي لألمورإلى  المرأة حيث يستند أجندة

م من نسبة مشاركتها الدونية تجاه المرأة ح تنظيماتيتضح مما سبق أن نظرة الو  ج 
وكرس النظرة الفوقية التي تتعامل بها  ،وفي مواقع صنع القرار تنظيماتالسياسية في ال

 وهي صندوق االقتراع.  ،مع المرأة تنظيماتال

وال تختلف مشاعر بعض النساء المؤطرات في "حماس" عما سبق ذكره فيما يتعلق بنظرة 
تجاه القيادات السياسية المسنة، فقد قالت )هدى  اونظرته ب الدونية لمشاركة المرأة السياسيةاحز األ

األبوات هم من يستحوذون على مواقع صنع و ما زال كبار السن األسطل( في هذا الجانب: 
الجديد من الشباب يعيش أزمة الجيل أن واعتبرت  .القرار، ومواصلة نظرتهم التقليدية تجاه النساء

 عن مراكز القيادة، المستمر للشباب تنظيماتالناجمة عن إقصاء اللتراجع المشاركة السياسية 
 (.2018)األسطل،  حال دون مشاركتهم السياسيةوهو ما 

كة السياسية لتراجع الكبير في مستوى المشار اسبب أن  إلى توصلت أخرى هناك دراسة و 
أن الشباب قد مل من سبل المشاركة السياسية التقليدية في  إنما يرجع إلىللشباب الفلسطيني، 

غير تقليدية مثل  أدواتابتكر سبل مشاركة جديدة باستخدام  أنه)االنتخابات، والتظاهرات (، و 
 ،إلنترنتواة وشبكات التواصل االجتماعي تنظيميالغير لمشاركة في الجمعيات والمؤسسات ا

 يألنها ال تستدع ،هذه السبلإلى  اببوقد لجأ الش .حمالت المقاطعة والتضامن ة فيمشاركوال
 (.3، 2015)عورتاني، الرسمية  التنظيماتإلى  االنضمام

السياسية،  في امتالك اللجانتأخر الحركة النسائية أن اعتبرت فقد أما "هالة الزبدة" 
لنسائية، مما ترتب عليه عدم جهوزية النساء لممارسة النشاط مشكلة في صفوف الحركة ا أحدث

م، االهتمام بالجانب السياسي 2007بعد  ،الحركة النسائية في حماس تحاولقد و  .السياسي
فبدأت تستقطب في صفوفها نساء مختصات بمجال االقتصاد، والسياسية، والقانون بل بدأت 

كي يكنوا ل ،بهدف تطوير وبناء وعي النساءعادية الغير جع النساء على ارتياد التخصصات تش
ما يدور من حولها وليست كيف تتحرك وأين تتوجه! وتكون على فهم ب منهن لك تعيو ممكنات 
أن الكادر الشبابي في حركة حماس ينمو ويكبر داخل ومن ثم فهي تذهب إلى القول ب ة،مجرد أدا 

 (.2018 )الزبدة، التنظيم كقائدة مشروع، قائدة برنامج، مسئولة ملفات سياسية، ثقافية، إعالمية
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 وما زالت تعد، ةالفلسطيني تنظيماتكين السياسي للمرأة داخل المسألة التمكانت لقد 
 قانون االنتخابات، والقانون األساسي، واالنقسام)منها:  عدة، عواملبترتبط و  عالقةإشكالية 

ود مدارس عدم وجإلى  ضافة. باإل(همال الفصائل لمظاهر التمكين السياسي للمرأةالفلسطيني، وا  
وبناء القدرات المعرفية للكادر النسوي في الحركة، وتعامل الفصائل مع  ،لتدريب الكوادر

االهتمام تراجع إلى  هذه األسياي أدت وقد، ع رضي   موسمي   المشاركة السياسية للمرأة بأنها حدث  
 والمشاركة السياسية للمرأة. ،التمكين السياسيب المتعلقةبالتثقيف والتوعية 

سياسية  إرادةأن دعم المشاركة السياسية للنساء بحد ذاتها هي إلى  ارةاإلشوتجدر 
وبمبدأ المساواة بين الجنسين، ويتمث ل  ،واجتماعية ُتبنى على االعتراف بالقدرات النسائية

 وتتطلب تدُخل فاعليين اجتماعين من ،)االعتراف( في اعتبار وضعية معينة جديرة باالهتمام
دراجهاوالعمل على ترسيخها  ،منظومة االجتماعيةتصور جديد لل إفرازأجل   األولوياتضمن  وا 

االستقالل والسعي أجل  المجتمعية. فمكانة المرأة مرتبطة بالقيم الجوهرية للمجتمع ونضاله من
هم في تركيز قيم جديدة العادلة وال شك في أن المرأة ستسلبناء نظام ديمقراطي يحقق التنمية 

 (.15، 2014نجار، )ال داخل الحقل السياسي

الدراسات التي مهمة  أوكلتنظيم الحركة اإلسالمية  أعدوعن الدراسات المتعلقة بالمرأة 
مؤسسة إلى  للمؤسسات المحسوبة على التنظيم مثل مركز الدراسات واألبحاث التابعة المرأةتهم 

 .((10الجدول رقم )إلى  )انظر "الثريا لالتصال واإلعالم"

وقد حركة اإلسالمية النسائية حماس العديد من الدراسات حول المرأة الفلسطينية، في الف
ومن عنوانين هذه الدارسات: دراسة قدمت عام  .دراسات اجتماعية وأخرى سياسيةبين  تنوعت
في  "، ودراسة أخرى تناولت "العنف ضد المرأة""احتياجات المرأة في قطاع عزة :ان، بعنو م2011
، ودراسة م2016في عام  م2013-2001"المشاركة السياسية"  :ة بعنوان، ودراسم 2012 العام

دراسة تتناول قضايا المرأة الكامنة إلى  ضافةتاريخ المرأة الفلسطينية"، باإلصفحات من " :بعنوان
تناولت الدراسة: موضوع المشاركة و  .والمثارة وسوف نتحدث عن دراسة المشاركة السياسية للمرأة

 ،نتائجإلى  ، وقد توصلت الدراسةم2013وحتى  م2001الفلسطينية منذ عام السياسية للمرأة 
 أقرهأن المرأة الفلسطينية لم تحصل إال على الجزء اليسير من حقوقها السياسية، حتى ما  منها

القانون الفلسطيني ُطبق بالحد األدنى، وبالتالي فان المرأة مازالت غير قادرة على إبراز جهودها 
على صعيد  أكان السياسية من خدمات سواء   تنظيماته المرأة للقدمتوأن ما  أمام المجتمع،

وصلت لدرجة المشاركة في العمل وهي التي  تنفيذ الخطط على األرض مأ االنتشار الجماهيري 
يكاد ينحصر و . الحق في اتخاذ القرارات الكبرى  المرأة تعط مل تنظيماتأن هذه الفالعسكري، 

 (.45، ص2016)مركز الدراسات واألبحاث،  .يباتقر  تنظيماتفي كل الو دورها، 
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 :للمرأة السياسية ةقاعدة المعرفدور البرامج التثقيفية في بناء 
ركة من خالل ما تم عرضة في الفصول السابقة حول برامج التثقيف تبين، أن ح

 األدواتبالتثقيف من خالل  تها الجبهة الديمقراطية قد اهتمالمقاومة اإلسالمية )حماس( وتقابل
التي يمتلكها كل فصيل، وحرصت على تعبئه الكوادر فيما يخص الجوانب التنظيمية بهدف 

اياها الفصائل للمرأة وقض إدارته، وتكوينها، وهيئاتها، وكيفية تنظيميةة الكوادرها المعرف إكساب
فجميعها تعمل من خالل برامج  .التنظيمية وأطرهافي لجانها النسوية  ا  وتعاملها. وظهر هذا جلي

ن تقاطع الفصيال ،التنظيمية وأجندته السياسية وهياكله تنظيمال  .ن فيما بينهما في األيديولوجيةوا 

كل  على محاوالت دليال  مات يتنظتواجد كوادر النساء في العمل السياسي داخل ال يعتبرو 
محاولتة أجتل  نم لديمقراطية لتفعيل مشاركة النساءمن حركة المقاومة اإلسالمية حماس والجبهة ا

فعالية متن أكثر  أدوارليستطعن لعب  عملهن بة الضرورية فيزيادة معارف ومهارات الكوادر الشا
 (. 3، 2017)مؤسسة نظرة للدراسات النسوية،  تنظيمالموكلة عادة للنساء في إطار ال

الندوات والدورات، وخطط التشغيل الخاصة بالحركة النسائية اإلسالمية في إلى  بالعودةو 
فية وبناء القاعدة المعر ة وينسال"حماس" بهدف معرفة ما إذا كان التنظيم يعمل على تدريب كوادره 

مدى صدق ذلك إال إذا قمنا بإجراء فإن من الصعب أن نتبين !؟ في مجال التمكين السياسي نله
 .مقابالت مع النساء المؤطرات في الحركة

وألن المجتمع هو دينامية  ،ا  وعملي ا  تصل بشكل وثيق بمفهوم المعرفة نظرييالتثقيف وألن 
(. وهذا بدوره 9، 2015،  كرامة) واألحوالمتكاملة يحتم وجود ثقافة دينامية تالمس الظروف 

وبرامج ثقافية تربوية واجتماعية وسياسية تتيح للشباب الفرصة لالنطالق  أنشطةيستدعي وجود 
ن المهمة تقع على أ الباحثة ترى اتهم بما يخدم المجتمع. والتعبير عن ذاتهم وتفريغ طاق واإلبداع

في ظل خاصة  أهمية يكتسب األمروأن ، والمرأة المعنية بالشباب مؤسساتعاتق الفاعلين في ال
في ضوء ما وبلورة الشخصية  ،لذاتااكتشاف في مرحلة  مرأةالواقع الذي يفرض نفسه على ال

 (.12، 2004ه "بأزمة الهوية" )عبد العاطي، تسمييمكن ت

، اعتمتتتتدت مجمتتتتل الخطتتتتط التشتتتتغيلية التتتتتي تتبناهتتتتا الحركتتتتة النستتتتائية نفستتتته وفتتتتي الستتتتياق
 أعتدادهتا، التركيتز علتى برز أومن  األهدافاإلسالمية "حماس" بلجانها المختلفة على مجموعه من 

وقستمت فتي خططهتا وستائل تنميتة  .قادر على التفاعل مع الواقع والتعامل معته والتتأثير فيتهكادر 
ضرورة تطوير الكادر لقدراته الذاتية بإعداد دراستات أكدت على وسائل ذاتية إلى  قدراتهم المعرفية

تأهيليتتة يفرضتتها  بتتتوفير دورات هانفستت حركتتةى عتتاتق الوغيرهتتا، والثانيتتة تقتتع علتت وأبحتتاثمختلفتتة، 
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و)نمتتتوذج لخطتتتة مقترحتتتة للجنتتتة  (4، 2008 التنظتتتيم )نمتتتوذج الخطتتتة مقترحتتتة للجنتتتة السياستتتية،
 (.4-2، 4/5/2011 الثقافية،

 نأتضتتح ااستتية بتتدائرة العمتتل السياستتي علتتى الخطتتة التشتتغيلية للجنتتة السي وبعــد االطــالع
وتطتتويره بجانتتب التتدورات التثقيفيتتة  تتتهر بهتتدف تقوييلتحتتق بهتتا الكتتاد ةودورات تدريبيتت ا  هنتتاك برامجتت

 التي يقدمها التنظيم ألبنائه. 

 ونذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر:

ويعقتد بهتدف إعتداد جيتل مثقتف قتادر علتى مواكبتة األحتداث والمستتجدات  الملتقى السياسـي: -1
متتع اكبتتر قتتدر متتن قاعتتدة الجمهتتور مستتاعدة قيتتاده الحركتتة السياستتية فتتي التواصتتل و  المختلفتتة،
 (.4-1، 2013)الخطة التشغيلية للملف السياسي،  النسوي 

 :منها ويشمل الملتقى عدة أنشطة

  مع التعامل  من بهدف تمكينهتدريب وتطوير )الكادر( و عقد ورشات عمل لمناقشة
 .القضايا المستجدة على الساحة

  ة الفلسطينيةالمستجدات على الساحلمناقشة لقاءات شهرية. 
 عقد أيام دراسية ألحداث مهمة، أو للحديث عن الثوابت. 
 محاضرات منهجية، والتدريب على تنظيم محاضرات سياسية منهجية دورية منتظمة. 
  مناقشة كتاب، ويتم اختيار كتاب من الكتب السياسية وكتب الثوابت الوطنية لمناقشتها

 لفتح باب النقاش ألعضاء الملتقى.
ــى وال  ــه إل ــد مــن التنوي تتتابع لبتترامج اللجنتتة السياستتية فتتي الحركتتة ن الملتقتتى السياستتي أب

مل علتى تشتيهتو مشروع )الملتقى التربوي( و حماس" ويقابله في اللجنة الثقافية "اإلسالمية النسائية 
 .األنشطةنفس 

 السياستتتية ة النستتتائية فتتتي "حمتتتاس" متتتن التتتدوراتوبجانتتتب الملتقتتتى السياستتتي كثفتتتت الحركتتت
تجربتتة اإلختتوان المستتلمين  دورة فتتي الفكتتر القيتتادي، دورة فتتي التتتاريخ، أدورة كيتتف تقتتر للكتتادر مثتتل، 

فتتي مشتتروع  ةفتتي المستتتجدات السياستتية، قتتراء وتقيتتيم، الحركتتات الطالبيتتة ودورهتتافتتي الحكتتم دارستتة 
اث لألحتتدالصتهيونية لتهويتد القتدس، آليتتات الرصتد والتوثيتق  المخططتتات عبتاس إلنهتاء االحتتالل،
 الحتتروب التتتي شتتنت ،فتتي الصتتحف العبريتتة، تحليتتل لغتتة جستتد السياستتيين السياستتية، قتتراءة تحليليتتة

باألنشتتتتطة  اإلحصتتتتائي)تقريتتتتر  قتتتتراءة وتقيتتتتيم، ورشتتتته عمتتتتل عتتتتن دور المتتتترأة السياستتتتي ،علتتتتى غتتتتزة
 (. 5-4، 2016 السياسية،
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والحركة النسائية التنظيم فللحركة اإلسالمية حماس  أبناءوأما عن التدريبات التي يتلقاها 
عالقات مباشرة مع مؤسسات ومراكز لألبحاث والتدريبات المعنية بتدريب الكوادر النسائية 

 والشبابية الخاصة بالحركة. 

نتعامل مع كافة  إبداع مؤسسة:" نحن في وعن هذا الجانب تحدث بسام المناصرة قائال  
تقديم البرامج لهدف تهي عالقة تشاركية  تتنظيماقاطبة، وعالقتنا بال هائوأبناالفصائل الفلسطينية 

  .التدريبية المتنوعة لخدمة الكوادر الشبابية ورفع مستوى المهارات العملية والعلمية

 يح مجموعهشر الفصيل يقوم بت" قال:برنامج وعن المعايير التي يخضع لها الملتحق بال
يخضعون الختبار تحريري ومن ثم تجرى مقابالت ويتم  خوةاإلوهؤالء  ،خوةواإل األخواتمن 

ن ال يزيد عن ذلك ثم نعلمهم بضوابط أبشرط  30-20إلى  متقدم أو متقدمة 50 تتتصفية ال
 (.2018 )المناصرة، "التدريب ومحاور الدبلوم

 
 :رات والتدريباتومن هذه الدو 

 اسة واإلعالم: الدبلوم القيادي في السي -1

إعداد قيادة نسائية وتسليحها بأهم المعارف والمهارات السياسية إلى  يهدفوهو 
واإلعالمية التي من شأنها أن تزيد من قدرت النساء على التعامل مع المتغيرات. ويشتمل 

المحور التربوي وقفات مع فكر وومحور المحور الشرعي،  ، منهاالبرنامج على محاور عدة
دراسات و مهارات إدارية، و قضايا عالمية، و حركة حماس، و ، القضية الفلسطينيةومحور الراشد، 

 )الحركة النسائية اإلسالمية، المكتب اإلداري، مهارات بحثيةو مهارات سلوكية، و تاريخية، 
2013 ،8-11.) 

 برنامج القيادة والريادة: -2

، ا  أسبوعي( ساعات 8مدة البرنامج سبعة شهور، موزعة على فصلين، بواقع محاضرتين )
تولي المناصب إلى  يؤهلهم ،ا  جيد ا  ومعرفي ا  كوادر شبابية علمي إعدادإلى  ا البرنامجويسعى هذ

)المحور : هيعدة، ساعه تدريبية موزعة على محاور  340يحتوي على وهو .القيادية في الحركة
س، القضية الفلسطينية ( 18)وقفات مع فكر الراشد و ( س، المحور التربوي 26الشرعي )
( 12) ولها قضايا عالميةو ، اعةس (16)وقد خصص لها   ، حركة حماس(32)وساعاتها 

 )الخطة التدريبية، برنامج القيادة والريادة، اعةس( 46) واها مبادئ ومفاهيم قياديةو ، اعةس
2018 ،8-10.) 
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برنتتتامج  السياستتتية، ياستتتي"، برنتتتامج القيتتتادةوهنتتتاك دورات مشتتتابهة مثتتتل دورة "التحليتتتل الس
، 2007لألبحتاث والدراستات والتتدريب،  إبتداع)مؤسستة  األمنيتةالقيادة الدبلوماسية، برنتامج القيتادة 

2.) 
 إن  أسماءاألستاذة " تقالالتحاق السيدات بمثل تلك الدبلومات والورشات:  أسبابوعن 

معظم النساء العامالت في الجمعيات النسائية هن خريجات الكليات الشرعية والعلوم الدينية، "
، والتنمية البشرية، اإلدارة :منها ،ي مجاالت مختلفةوبالتالي ليست لدهين مهارات تدريبية ف

لم يوفرها لي  أخرى بجوانب  ملمة   أكون ن أ "طبيعة عملي تفرض عليو: أضافتثم وغيرها. 
التنظيم فأنا أعمل بجمعية الشابات المسلمات منسقة مشاريع وبرامج، ولكن تخصصي شريعة 

مكيني في مجاالت االقتصاد دين بعيد عن مجال عملي فرغبتي بتطوير ذاتي وت وأصول
والسياسية وغيرها شيء ضروري، وهذه الدورات الخارجية تعطيها المساحة والفرصة للتجريب 

وفرص  ،كبيرة األعدادوالقيام بدراسات على عكس التدريبات التي تتلقاها من التنظيم تكون 
 (. 208الممارسة والتطبيق والمشاركة معدومة )حرارة، 

اب من الشالجيل ولن تمكن  ،التي يوفرها التنظيم للكادر غير كافية ويتضح بأن الدورات
 حركةذاته والتعبير عن هويته بشكل حر، بل تنحصر في مجاالت ضيقة تخدم مصالح ال إثبات

على سد الثغرات المتواجدة لدى كوادرها  ا  ركزت مبكر تداركت ذلك فالحركة  ولكن، اواحتياجاته
التنظيمي بشكل يعطيهم الفرصة للمبادرة والبحث  رهاإطابالسماح لهم بااللتحاق بدورات خارج 

 واالكتشاف والممارسة. 

أمام ارتفاع مستوى  عاني من تراجع في أهميتهي تنظيميةوهذا يدلل على أن واقع الثقافة ال
 ا  ووعي ا  ثقافي ا  التزاموليس  ،مذهبي التزاميتم عبر  تنظيماتااللتزام تجاه الأن و  ،العصبية المذهبية

العصبية  فإنأمام تطور الفكر الثقافي،  ا  ، ورغم أن االلتزام الديني لم يكن عائقمحدد فكر سياسيب
فما هو  .العامةثقافة الدينية واستخدامها في المصالح السياسية أثر على ثقافة المواطن وعلى ال

 نهيار مجتمع الثقافة الوطنيةا أمامة اليوم يمكن تسميته "بالعصبوية" المتقوقعة يثقاف ةسائد من حيا
 (.8، 2015 ، كرامة)

دبلومات الب ةبسام المناصرة من خالل تجربته في تدريب الكوادر الفصائلية الملتحققال وي
داختتتل  عامتتتة  إشتتتكاليةلألستتتف نلمتتتس " عتتتن مستتتتوى الخبتتترات والقتتتدرات المعرفيتتتة والثقافيتتتة لتتتديهم:

فجتتتتل  .ه التتتتذي ال يعتتتترف عنتتتته الكثيتتتترتنظيمتتتتل عصتتتتبمت تنظتتتتيمابتتتتن ال أن هتتتتيالفصتتتتائل جميعهتتتتا 
يقاتل  تنظيمابن الفالتنظيمات لديها قصور واضح في مجال تعميم الثقافة التنظيمية لدى كوادرها، 

ن استتتقوا بعتتض المعتتارف فتتي مجتتال الثقافتتة ال ،عتتن ِحميتتة وليستتت عتتن معرفتتة يتتة فهتتي ال تنظيموا 
التثقيتف  وأستاليبلتل فتي البترامج التنظيميتة، تمثل سوى الحد األدنى، وهذا مؤشتر خطيتر لوجتود خ
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الفصتيل  أبنتاءفي البرامج التدريبيتة نكثتف متن المحتاور التتي نجتد بتأن  فدورناالمتبعة في فصائلنا، 
عتتن  %30بتتالتركيز علتتى المعتتارف التاريخيتتة والسياستتية، و %50ته بحاجتتة لهتتا فنعطتتي متتا نستتب

 (.2018 ناصرة،ومهارات القيادة والريادة )الم اإلداريةالجوانب 
شباب أن فيما يخص حالة ال( الناشطة في دائرة العمل الجماهيري عزة العجلةترى )و 
شابات وشباب  أماميمكن أن يسطر على فكره نحن أحد  ، وال (( ِرباط ))اليوم ليس عليها  األجيال

لو فاليوم العالم مفتوح والشباب ثائر يبحث عن التحرر الفكري  .والدافعية اإلبداعلديهم حالة من 
عن مسارها.  يالاألجمن خالل برامجها هذه الطاقات بالشكل السليم ستنحرف  حزابتستلهم األ

شبابها ورجالها فمرحلة الشباب الحالية هي مرحلة التحرر الفكري تقمع  ةواعتبرت أن لكل مرحل
 (.2018أو ذاك )العجلة،  تنظيمالهذا واستخدامها لمصلحة  األفكاركل محاولة لتقييد وحجر 

 ةوض عبر منظومتها البرامجيورغم محاولة الحركة النسائية اإلسالمية حماس للنه
الفرصة أمام كوادرها للمشاركة في كافة البرامج التثقيفية التي تزودها للمنتمين في  إتاحةب

هذه البرامج ظل  دورصفوفها، وفتح الباب أمام مؤسسات ومراكز تدريبية للتعاون معها إال أن 
 قاعدة بشرية مدربة.  إيجادفي مجال  ا  محدود

( أن التواصتل المباشتتر هأحمـد عبـد ربـاعتبتتر )والجمتاهير  تنظتيموفتي شتأن العالقتة بتين ال
خلتق الثقتة بالقيتادات يعن عالقات االستعالئية، وتكثيف لغة الحوار  ا  وكوادرها بعيد ،بين القيادات
أعمتتال المتابعتتة  عبتتارة عتتن تنظتتيموالبتترامج السياستتية لل األنشتتطةأهتتم أحتتد ن أويضتتيف بتتوببرامجهتتا. 

 األعضتتاءالقيتادات الوستتيطة بالتأكيتد علتتى انتهتاء  والتطتوير للكتوادر، بحيتتث تختتص مجموعتتة متن
علتى بتاقي  هوطرحت هوتعمل ملخص تنفيتذي لمتا تتم تعلمت ،ةمن الدورات التدريبية والقراءات الخاص

الطمتتتوحين والناشتتتطين  األعضتتتاءيؤكتتتد علتتتى أن التمييتتتز فتتتي تصتتتنيف . وهتتتو أعضتتتاء المجموعتتتة
لخلتق كتوادر مدربتة )عبتد  تنظيمتاتجال أمتام الفتح الميوأفكاره،  تنظيموالمؤدلجين الذين يسوقون لل

المتتالي  اإلنفتتاق(. وفتتي ذات الشتتأن يضتتيف عبتتد العتتاطي أن التزويتتد متتن حجتتم 30، 2014ربتته، 
عتتن  ا  علتى تطتوير الكتادر، واطتتالق الطاقتات الخالقتة للكتتوادر الموجتودة فتي ستتياق ديمقراطيتة بعيتد

حيتاء الحادثة األزمةمسؤولية  هلوتحمي ،صبه في قوالب جامدة تنظيمتات النستبية الفكريتة فعلتى ال وا 
 متتن بتترامج أختترى ستتابقة مكتتررة   ا قتتد غتتاب عنهتتا الجديتتد وكانتتت صتتورة  بتتأن بتترامج عملهتت أن تعتتترف

التتتذي يتناستتتب متتتع المرحلتتتة ومعطياتهتتتا  التنظيمتتتي علتتتى النقتتتابي( وعلتتتيهم امتتتتالك الجديتتتد إستتتقاط)
 (. 18-16، 2004ي، )عبد العاط فامتالك الجديد من يؤسس للتغيير الذي نريد

إجراء دراستتة بت علتى بدايتة االهتمتام بالمواضتتيع الجندريتة قيتام الحركتة النستائيةوممـا ُيؤكـد 
"، عكستت الدراستة انتشتار للتوعي المجتمعتي للمترأة فتي المجتمتع الفلستطيني عن "العنف ضد المترأة

ر العمتل السياستي. بحقوقها كامرأة، إال أنه هناك عدم ثقة في قدرة المرأة ونجاحها فتي ختوض غمتا
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القتانوني  المجتال خاصتةٍ بو وأوصت الدراسة بضرورة العمل على توعية المرأة فتي كافتة المجتاالت، 
البتترامج العمليتتة  وأهميتتة التركيتتز علتتىوالحقتوقي لمتتا يترتتتب علتتى ذلتتك متتن انخفتتاض لنستتبة العنتتف، 

دراستتات واألبحتتاث، )مركتتز ال عي للمتترأةفيمتتا يتعلتتق االقتصتتادي واالجتمتتا الموجتته للنستتاء، خاصتتة  
 (.81-80، 2012الثريا، 

 
البرامج التثقيفية الصادرة عن حركة  مضمون  أن ترى الباحثةتأسيسًا على ما سبق 

لمسألة التمكين السياسي وقضايا الديمقراطية  ا  المقاومة اإلسالمية "حماس" ال ُتعطي اهتمام
رغم االجتهاد من الحركة النسائية  الحر،  يخدم الوعيال اآلنما هو موجود ف .وحقوق اإلنسان

ن برامجها ال تخرج من العباءة التي عدد الندوات وورشات العمل، ألاإلسالمية بالتركيز على 
 . لها التنظيم يرسمها

 الخالصة: 
بعتتتتد عتتتترض دور البتتتترامج التثقيفيتتتتة الصتتتتادرة عتتتتن الجبهتتتتة الديمقراطيتتتتة وحركتتتتة المقاومتتتتة 
 ،اإلستتتالمية حمتتتاس فتتتي تنميتتتة التتتوعي السياستتتي للمتتترأة فتتتي مجتتتاالت القضتتتية الوطنيتتتة الفلستتتطينية

وتعزيز  ،راع العربي اإلسرائيلي، ومجاالت التمكين السياسي والمشاركة السياسية للمرأةوقضايا الص
فيمتا يتعلتق بين الفصتيلين  أن هناك نقاط التقاء كبيرة الحظت الباحثة اإلنسانالديمقراطية وحقوق 

اللتقتاء وتتمثتل نقتاط ا بدور برامج التثقيف الموجهة للمرأة في تنمية وعيهتا ونشتر الثقافتة السياستية.
 هذه في مجموعة من اإليجابيات والسلبيات، وذلك على النحو التالي:

 : يجابيات لدى الفصيليناإلأوال : 

 : ومنها من اإليجابيات، ا  أن هناك عددمن خالل الدراسة  قد تبينل
ا موستتتتلوكه والجبهتتتتة الديمقراطيتتتتة حمتتتتاس تتتتتيحركالفكتتتتر السياستتتتي ل فتتتتي تحظتتتتى المتتتترأة -

، ة الفلستتتتطينية األختتتترى مكانتتتتة متقدمتتتتة أستتتتوة بغيرهتتتتا متتتتن الفصتتتتائل السياستتتتيبالميتتتتداني 
 المحضتتتن التربتتتوي األول للقواعتتتد التنظيميتتتة والسياستتتيةالمتتترأة هتتتي  لحتتتركتينا واعتبتتترت

  في الميدان. مهام وتكليفات تربوية وسياسية واسعه لها وأوعزت تينللحرك

ط بفكتتر الحركتتة التثقيتتف التنظيمتتي والسياستتي المتترتبمتتن  لتتدى الفصتتيلين أدوات متنوعتتة -
متتتتن الناحيتتتتة النظريتتتتة علتتتتى  فيتتتتةالتثقيمضتتتتامين البتتتترامج  اشتتتتتملتو  وأهتتتتدافها ونشتتتتأتها

تتتتتداول الستتتتلطة، التعدديتتتتة السياستتتتية ، الهويتتتتة، والمواطنتتتتةمثتتتتل محتويتتتتات عتتتتدة للتتتتوعي 
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بتسليط الضوء على جملة من القضايا التي تعزز االحساس بالهويتة واالنتمتاء وحمايتة 
 . الحريات والحقوق االنسانية

مزيد من المقاعد السياسية المنح المرأة ا على مفي برامجه ة حماسحركتركز  -
المسألة منطلقة فأو برلمانية سياسية  ادون الحاجة لوجود كوت، داخل الحركةالتنظيمية 
مواكب للتطورات السياسية الحاصلة في  فكر حماس السياسيألن ، من داخلها

منح المرأة ذات المكانة التي تأخذها في الميدان ومن ثم قررت ، المنطقة والعالم
يقل اهتمام الجبهة في وال  والشارع داخل المواقع التنظيمية والقيادية في داخل الحركة.

هذا الميدان عن اهتمام حركة حماس، ولكن العوامل األيديولوجية وأدوات التعبئة 
سمحت لها بالتفوق على الجبهة في هذا  الجماهيرية والنسوية لدى حركة حماس

 المضمار.
-  

 : السلبيات لدي الفصيلينثانيا : 

 : ومنها ،اتيبسللمن ا ا  أن هناك عددمن خالل الدراسة  تبينو 

ور البرامج التثقيفية الفصائلية فتي تنميتة وعتي المترأة نتيجتة لعوامتل أهمهتا تراجع د -
وهتتذا يعكتتس  .األرضمتتا هتتو واقتتع وبتتين متتا يجتتب أن يكتتون علتتى بتتين  االنقستتام التتداخلي، والفجتتوة

الفكريتتة  ي تستتتمد متتن الخلفيتتةتتتية لقضتتايا المتترأة، والفلستتطينال تنظيمتتاتفتتي رؤيتتة ال ا  واضتتح ا  تفاوتتت
، فحمتاس ذات المرجعيتة الدينيتة تترى بتأن الفلستطيني السياستي تنظتيمالإليها  ينتمي والعقائدية التي

 ،متن فكرهتا اليستاري  ا  لتدورها األمتومي، وأمتا الجبهتة وانطالقت ا  هتو امتتداد ا  الدور المنتوط للمترأة حاليت
ن كانتتت يمانتت ا  تحتترر أكثتتر  وا  خطتتط عمتتل الطوباويتتة تطتتوير دور  فقتتد رستتمت بالقضتتايا النستتوية ا  وا 

 . ، في إطارها التنظيميمرأةال

لمرأة المختلفة والبرامج ن الخلفية العقائدية لم تنعكس فقط على تفاوت الرؤية حول قضايا اأ -
ودورها في تنمية  ،لبرامج التنظيميةباالمنوطة  دوارعلى األ ا  أيض أثرتليها، بل إالموجة 

لديمقراطية، فحركة حماس الوعي السياسي للمرأة في المجاالت الوطنية والسياسية وقضايا ا
، ه الدستور مرجعتيه القرآن والسنةعد بمثابيي ذعلى الميثاق التأسيسي الفي رؤيتها استندت 
امها الداخلي المستمدة من نظ وأدبيتهاالجبهة الديمقراطية في مرجعياتها تعبر وكذلك 

 األرضى ولكن االرتباط بتلك المرجعيات جعل ما يجري عل ،عن وعيوبرنامجها السياسي 
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 وتسويق   للوعي، بقدر ما هو ترويج   ا  ونشر  ا  من برامج ودروات وورشات ومؤتمرات ليست تثقيف
 لمبادئ الحزب.

في كال الفصيلين  المؤطراتهذا الكم الهائل من النساء لم ُيحسن الفصالن توظيف  -
نما استندت على المرأة كوسيلة لتحقيق أهداف ، بطريقة تخدم تنمية الوعي السياسي وا 

 . تنظيميةمصلحة الالتهم 
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 الفصل الخامس
الخاصة بدور البرامج التثقيفية تحليل نتائج المقابالت الميدانية  

 الفصائلية في تنمية الوعي السياسي للمرأة

 

دور البرامج التثقيفية في ب المتعلقةليل نتائج المقابالت الميدانية المبحث األول: تح
 تنمية الوعي السياسي للمرأة المؤطرة في حركة حماس

البرامج التثقيفية دور ب المتعلقةالمبحث الثاني: تحليل نتائج المقابالت الميدانية 
 في تنمية الوعي السياسي للمرأة المؤطرة في الجبهة الديمقراطية.

البرامج التثقيفية دور ب المتعلقةحث الثالث: تحليل نتائج المقابالت الميدانية المب
 في تنمية الوعي السياسي للمرأة غير المؤطرة.
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 المقدمة: 
يتنتاول هتذا الفصتتل تحلتيال لتستاؤالت المقتتابالت التتي أجريتت متتع المجموعتات المركتزة عينتته 

لتق بتالبرامج التثقيفيتة الموجهتة للنستاء المتؤطرات فتي نموذج دراستة الحالتة، فيمتا يتع ا  الدارسة وأيض
 كتل متتن حركتة المقاومتتة اإلستالمية حمتتاس، والجبهتة الديمقراطيتتة لتحريتر فلستتطين، بهتدف التعتترف

ة في تنمية التوعي السياستي لتدى المترأة الفلستطينية المتؤطرة فتي فصائليدور البرامج التثقيفية الإلى 
متتا دور البتترامج  :لإلجابتتة عتتن تستتاؤل الدراستتة التترئيس وذلتتك ؛األطتتر النستتائية التابعتتة لكتتل فصتتيل

 ذلتك علتى مستألة التوعي متا أثتر؟ و  في تنمية الوعي السياسي للمرأة الفلسطينية التثقيفية الفصائلية
 ؟الثقافي والسياسي للمرأة المؤطرة

ة( و) دراستتتتة الحالتتتت( ةركتتتتز )المقابلتتتتة الم الدراستتتتة الميدانيتتتتة علتتتتى أداتتتتتين همتتتتا:اعتمتتتتدت  وقتتتتد
باختيار مجموعات مركزة من النساء المؤطرات في الجبهة الديمقراطية وحركة المقاومتة اإلستالمية 

 مؤسستة. (30)إلى  والتي وصلت أعدادهاداخل المؤسسات والجمعيات التابعة للحركتين  "حماس"
المية ( امترأة متؤطرة فتي حركتة المقاومتة اإلست15وزعت أسئلة المقابلتة المركتزة مناصتفة باختيتار )و 

حماس، مع التركيز علتى تنتوع الفئتات المستتهدفة متن حيتث )األعمتار، والمواقتع، وأمتاكن العمتل(، 
فشتتتملت شتتتريحة الشتتتابات، والقياديتتتات فتتتي المؤسستتتات والجمعيتتتات، وكتتتذلك األمتتتر بالنستتتبة للنستتتاء 

 . المؤطرات في الجبهة الديمقراطية

لفصتائلية فتي توعيتة المترأة المتؤطرة فتي بيتان دور البترامج التثقيفيتة اإلى  وألن الدراسة تسعى
، الوطنيتتتةو  حركتتتة حمتتتاس والجبهتتتة الديمقراطيتتتة وتنميتتتة معارفهتتتا السياستتتية فتتتي القضتتتايا السياستتتية،

بتتين  ختتالل الفتتترة الزمنيتتة الواقعتتة متتا والمعرفتتة التاريخيتتة، ومجتتاالت المشتتاركة والتمكتتين السياستتي
، تستتتتهدف ثتتتتالث عينتتتتات للدراستتتتة تتتتتم تصتتتتميم ثتتتتالث نمتتتتاذج للمقتتتتابالت التتتتتي، م2006-2016

لنستاء المتؤطرات فتي ل مجموعتة تستاؤالت مجموعة تساؤالت للنساء المتؤطرات فتي حمتاس، والثانيتة
ولكن يعملتن فتي مؤسستات نستوية  بينما استهدفت المجموعة الثالثة النساء الغير مؤطرات ،الجبهة

 ية غزة وغيرها.مثل مركز شؤون المرأة، مركز أمان للنزاهة، مركز الدراسات النسو 
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 المبحث األول
 البرامج التثقيفية في تنميةدور ب المتعلقةتحليل نتائج المقابالت الميدانية 

 السياسي للمرأة المؤطرة في حركة حماس الوعي
في بداية الدراسة بأن حركة المقاومة االسالمية حماس منذ نشأتها في أواخر عام  ا  ُقلنا سابق
حققت تطورا ملحوظا على المستوى السياسي، والعسكري، حتى الوقت الحالي ، م1987

وت بين لنا أيضا في محطات معينة كيف أن الحركة ومنذ لحظتها ، واالجتماعي، وأيضا الثقافي
ة  بل، ليست فقط جزءا مهما في الحركة األولى فتحت الباب على مصراعيه لتكون المرأة ومشارك 

المؤطرة في صوفوها مساحة واسعة لتخوض معترك  برنامجها. وكيف منحت المرأةو  في تنظيمها
ا مختلفة في عدة مجاالت منها: األمنية، والدعوية، والعسكرية، والسياسية ولكن أدوار فلعبت  الحياه

ومواقع التواصل ، وأطر نسائية، من مطبوعات أو مؤتمرات أو ندوات وورشات عمل هذه البرامج
 للمرأة من وجهة نظر النساء المنتميات للحركة ؟!  االجتماعي ساهمت في تنمية الوعي السياسي

وحتى نتمكن من االجابة نقدم عرضا تحليليا للدراسة الميدانية المتعلقة في تقييم النساء 
 :اآلتيالمؤطرات في حماس لدور البرامج التثقيفية في تسحين مستوى الوعي السياسي لديها في 

 لوعي السياسي للمرأة في حماسأ. المطبوعات التثقيفية ودورها في تنمية ا

وما ، فيما يتعلق بسؤالنا األول والثاني حول المطبوعات التثقيفية المفضلة في إصدارات الحركة
تصنيفاتها وأنواعها ؟ أظهرت المقابالت أن المرأة في )حماس( ليست لديها أي اطالع وال تمتلك 

وفي اشارة . صادرة عن الحركةأي نوع من المعرفة عن المطبوعات أو النشرات التعبوية ال
واضحة تؤكد ما سبق ُذكره أنه عند القيام بتوزيع استمارة المقابلة المقصودة على العينة المستهدفة 

صعوبة إلى  ضافةفقد ُفوِجئن نساء الحركة وخاصة الفئة الشابة، بأن هناك مطبوعات للحركة باإل
على مدى العشوائية والسطحية قدرتهن على تصنيف المطبوعات، وأغلب التصنيفات دللت 

فنذكر بعض من اإلجابات لعينه الدراسة على سبيل المثال وليس . والعمومية لنساء الحركة
: )صحف، مجالت، موقع إلكترونية، جرائد، اآلتيالحصر ألنواع وتصنيف المطبوعات في 

ية، دعوية، مطويات، نشرات ورقية، مطبوعات دينية، فقهية، تربوية، اجتماعية، سياسية، فكر 
أمنية، عسكرية، ثقافية..(، بينما كانت )مجلة السعادة، الرسالة، المواقع اإللكترونية، والتعميمات 
الداخلية لتنفيذ فعاليات، وجريدة نساء من أجل فلسطين، البروشورات والمطويات، واللوحات في 

واحدة أو اثنتين المساجد(من المطبوعات المفضلة لديهن. وفي المقابل ال يوجد سوى مؤطرة 
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صرحن عن أسماء لبعض المطبوعات مثل )مجلة عبير الوعي، سلسلة مجلة أفاق(ومثل هذه 
المسميات تعد من االصدارات التابعة للتنظيم أما عن الكتب فلم نجد أي اسم لكتاب أو مؤلف 

ضح لنا عدم وبالتالي ما توفره االجابات السابقة لنا من دالالت تو ، ُذكر في إجابتهن على االسئلة
مساهمة المطبوعات في تنمية الوعي السياسي للمرأة المؤطرة في حماس، وليس لها دورا أيضا 

 في دعم المشاركة السياسية والتمكين السياسي للمرأة.
أما فيما يتعلق بالتساؤل الثالث والرابع حول كيف ساهمت المطبوعات في زيادة 

يفية خدمة الوعي المرأة ومجاالته؟، فقد تبين أن وحول ك المشاركة السياسية للمرأة في حماس؟
كانت األكثر انتشارا بين المؤطرات ، التركيز على الجانب الديني والتربوي للحركة في مطبوعاتها

وتصحيح مفاهيم مغلوطة بحسب ما ورد ، تالها المعرفة الفكرية والتنظيمية بالحركة، في حماس
حداث وتقدير الواقع السياسي للحالة الفلسطينية من واخيرا كان تصدر األ، في أحدى االجابات

 . احداث وأزمات قد اخذت حيزا كبيرا في المؤلفات والنشرات

أنها ساهمت في وأجملت النساء المؤطرات أوجه الجودة والقصور للمطبوعات التعبوية 
منتميات ارتفاع أعداد النساء الفي و ، نسبة التوسع النسوي على المستوى الجماهيري  في زيادة
كل المؤطرات على حيث أجمعت  ،بحسب ما جاءت االجابات على التساؤل الخامس ،للحركة

صيغة اإلجابة ب)نعم، نعم وبشكل كبير(، وهذا يبين أن الدافع من وراء التحاق النساء في 
 ضافة. باإلهورصد نسب أعلى للنساء المؤطرات داخل تنظيم،البرامج التثقيفية للحركة هو دعم ال

وقناعتها بقدرة الحركة على التغيير  تنظيماألفكار التي يدافع عنها الإلى  انتماء النساء إلى
وهذا يتوافق مع ما ورد ذكره في البرنامج االنتخابي لكتله التغيير  .والتأثير في المجتمع

 حماس؟ ، واالصالح

ولة في دائرة شؤون ناشطة في الحركة النسائية ومسؤ ، الشرفا ى أكدت السيدة فدو وتأكيدا لما سبق 
أو ذاك ايمانا  الفصيل هذالمين ت، على أن النساء الفلسطينيات عادة ينبحركة حماسالالجئين 

  .بالمبادئ الفكرية

التساؤالت الفرعية المنبثقة عن التساؤل الرئيسي لدور البرامج أحد  وتأتي هذه االجابات لتدعم
" ما الدافع وراء مشاركة المرأة في ونصه: س التثقيفية في تنمية الوعي السياسي للمرأة في حما

قلة المطبوعات والمؤلفات وندرتها، جعل من •وتمثلت اإلجابة في أن  تلك البرامج التثقيفية؟
"فقليل دائم  ا  ، ألن القلة ليست سببا  كافي ا  ولكن هذا ليس مبرر  ،الصعوبة معرفتها وال الوصول إليها

فعال   ا  عن األنظار ليصبح منقطع ا  ليل ُقدر له أن يظل خافيخير من كثير منقطع" إال  أن هذا الق
السرية والكتمان وهذا يتطابق مع تصريحات الكثير من كما تمثلت في  عن أبنائه وعن المهتمين.

القيادات في الحركة اإلسالمية حماس، أمثال: الشيخ/ أحمد ياسين، ومسؤولة الحركة اإلسالمية 
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لقول ُيؤكد صدق ما أورده الكاتب "سليمان النواتي" في دراسته عن النسائية رجاء الحلبي وهذا ا
 حماس في كتابه حماس من الداخل الذي تناول فيه دراسة الحركة من داخلها.

على موضوع الوعي السياسي بشكل خاص، نتيجة وصول  لم يركزم ويضاف إلى ذلك أن التنظي
تها على نفسها اانغالق الحركة في كتاب •ن وأ .ا  متأخر كان الشأن السياسي للمشاركة في  خواتاأل

حجب الحركة للمعلومات عن الفئات المؤطرة ورهنهن بما  قد أدى إلىخر، وعدم االنفتاح على اآل
 السياسي ترتب عليه محدودية الوعيوهو ما تمليه عليهن أميرة المنطقة أو اللجنة المختصة، 

 (.2018)النخاله، النسوي 

التي تحدثت عنها النساء المؤطرات في الحركة والتي تجعل  وهناك العديد من العوامل
جدا الرتباطه فقط  ضئيال  عن الحركة وما تقدمة من مطبوعات حجم الثقة والمعرفة بما ي كتب 

 بالحزب وهويته األيديولوجية.
قضايا ل خدمتهامدى و عن المؤتمرات ومدى مشاركة المرأة فيها،  باألسئلةب. النتائج المتعلقة 

 اياوعيها السياسي في مجاالت القض ةوتنمي، اركة السياسية والتمكين السياسي للمرأةالمش
وكيف ساهمت في تنمية الوعي السياسي لدى االخوات  ؟؟ وما محاور المؤتمراتالوطنية والدولية

 في الحركة؟ وعن أوجه القصور والجودة في مؤتمراها الجماهيرية؟! 

فيما يتعلق بحجم مشاركة المرأة في المؤتمرات  ،طراتتباينت االجابات بين النساء المؤ  
كدن على ان مشاركتهن في المؤتمرات أولكن الغالبية العظمى من النساء . الخاصة بالحركة

ألنها محصورة على شريحة معينة من النساء مثل االعالميات والنساء من ، منعدمة وقليلة جدا
 فقد فعاالت في المؤتمراتالمشاركات التير، أما حملة الشهادات العليا مثل الدكتوراه والماجس

 غير كافية مقارنه بحجم النساء المؤيدات للحركة.  أن تلك المشاركة اعتبرن 

دوات أأهم  حولهذه النتائج طبيعية على ضوء ما سبق تناوله في الفصل الثالث تعتبر و 
حدودية لل على مفغياب دور المؤتمرات في التثقيف يد .التثقيف الصادرة عن حركة حماس

فرصا  ناكتسبنساء الحركة هن من جيل القديم" من "الفإن ، وبالتالي الجانب التثقيفي والتوعوي 
مما ساهم في  ؛االستفادة من المؤتمرات في زيادة وعيهن بالحركة وبرنامجهاو أكبر للمشاركة 

وبنسبة عالية جدا(، جابتهن )بنعم، ونعم إُترجمت هكذا و  .قياديةالاثبات ذاتها وتقوية شخصيتها 
وصورن ذلك بوجود نماذج لقيادات نسوية في المجلس التشريعي، والنقابات، والمؤسسات التابعة 

ستطع يلم  وفه ،الجيل الجديد من القيادات الشابة نصيب بعكس . وذلكفئة قليلة هاللحركة، ولكن
حركة بالجانب التثقيفي اكتساب مثل هذا الوعي لحداثة سنه أوال، ولعدم وجود اهتمام من قبل ال

 .ثانيا . الذي يستهدف تمنية الوعي السياسي لدى المؤطرات
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ت. وعن النتائج المتعلقة بالتساؤالت عن الندوات وورشات العمل الموجة للمرأة المؤطرة في 
مدى مساهمة الورشات عن ، و هحماس من قبل المؤسسات المحسوبة على الحركة، والتنظيم نفس

أوجه القصور واالستفادة ما وما أنماط البرامج التي تعرض في الورشات ؟و  ،في توعية المرأة
 منها؟ 

 وصلتحيث ن مشاركة النساء في مثل هذه الندوات والورشات عالية جدا، أالواضح  وكان من
 : ساهمت في وُيستنتج أنها .%90نسبة إلى 

الحركة وتنظيمها وبرنامجها لالرتقاء بفكر ، : رفع نسبة التوعية الحزبية للمرأة المؤطرةأوال  
 ويعد)جانب بناء( من خالل:

توسيع قاعدة المشاركة السياسية للنساء المؤطرات داخل الحزب: )أي زيادة نسب التوسع في -أ
 حجم الكادر(، والتجديد في الهيئات القيادية النسوية مما يعكس مظاهر الديمقراطية.

هذا يؤكد ما نجحت به الحركة في االقتراب من التقارب بين الجمهور والقاعدة اجتماعيا و  -ب
 . احتياجات النساء االجتماعية

إلى  وعن أوجه القصور في الندوات والورشات بالنسبة للنساء كانت متنوعة منها ما يرجع
المضمون العام للورشة ينحصر في مجاالت الدعوة واالرشاد، والمخيمات الصيفية، وااليام 

 ول قضايا سياسية ووطنية متعلقة بالحياة السياسية للمرأة.الدراسية، وقليل منها تنا

حيث التخطيط  انعدام التركيز على قضايا النساء ومشاركتهن السياسية ويضاف إلى ذلك
الندوات والورشات ال تعطي المجال للنساء لتنمية قدراتهن  لكون بعضهن اوجه القصور أرجع 

أكدت ومن هنا  لتمكينهن اجتماعيا واقتصاديا. هن في القيادة وتطوير مهاراتهنأدوار وممارسة 
صفة "البرنامج التثقيفي" إلى  ال ترتقي، السيدة "هداية شمعون" على أن الورشات والندوات الحزبية

إلى  جعل من انضمام النساء األمر الذي تنظيماتألنها ال تغذي فكر العضوات المؤطرات في ال
لفصائل أكثر منها ايمانا بمعتقدات الحزب ومبادئه تمارسها ا مجرد طقوسا تقليدية تنظيماتال

هذا مأزق و  .جعلت دور المرأة دورا وظيفياو   (.2017وبرامجه السياسية والتنظيمية)شمعون، 
 كبير وقعت فيه كل الفصائل بما فيهم الحركات االسالمية والعلمانية واليسارية.

ودرجة الثقة والمعرفة ببرامجها  األطر النسوية التابعة للحركةأما بخصوص التساؤل عن ث. 
وحساسية  وما هي أوجه القصور والجودة والمعلومات التي تقدمها؟ ونسبة مشاركة المرأة فهيا؟

ألطر احجم يوجد تفاوت بين الفصليين من حيث  ال فيالحظ أنه االطر للقضايا النسوية؟
ع زيادة األطر النسائية م، وم2006مع فوز "حماس" في االنتخابات التشريعية ولكن  .النسائية

في أعدادها، بدأت تتغلغل الحركة النسائية الحمساوية بأعدادها الكبيرة عبر هذه األطر بجمعياتها 
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أن هذا الجسم المؤسساتي كبر ونما بفعل الخدمات ف رغم ظروف االنقسام والحصارو  .ومؤسساتها
الجبهة الديمقراطية التي توسعت  ا  وفي المقابل نجد أيض .اإلغاثية التي تقدمها األطر والجمعيات

، رغم أن نصيب المرأة في بأنشطتها عبر اللجان ومسؤوالت المناطق في فروعها المختلفة
 . المشاركة السياسية بالمجلس التشريعي كانت أقل من نصيبها في حركة حماس بكثير

لنسوية على الرغم من ذلك فقد أشارت نتائج المقابالت حول مستوى المعرفة باألطر او 
 تصدرتقد جمعية الشابات المسلمات بفروعها المتعددة، ونساء من أجل فلسطين  أنوبرامجها 

) ورشات وأن البرامج الالتي شاركن بها تم تصنيفها على الترتيب التالي المراكز األولى، 
قليل ندوات دينية، وأنشطة طالبية،..(، و و رشادية، وأخرى أمنية، ومخيمات صيفة، ورحالت، إ
ودبلوم القيادة ، )فن أدارة االزمات تهم القضايا السياسية: والتي منها دورات في التي دوراتال نم

 التخطيط(والريادة، ودورات 

قياس درجة الثقة والمعرفة ببرامج األطر النسوية ومساهمتها في تنمية وعي المرأة يعتبر و 
فالحساسية العالية  .ها النسويةمؤشرا على نوعية العالقة التي تربط النساء بالحزب عبر ُأطر 

من الحرية في اتخاذ  ُيفترض أن ترتبط بشعور المرأة بقدر عالٍ فيم يتعلق بقضايا المرأة  تنظيملل
 ممارسة عملها داخل المؤسسات التابعة للحركة.في القرار و 

ر بين القيادة والنخب السياسية وانحصار حجم البرامج نتيجة شح مصاد هعدمو التواصل  ويتأثر
التشبيك مع  بالقدرة علىالتمويل، وانكفاء المؤسسات النسوية في برامجها على نفسها، و 

 ،غياب الدور الريادي والسياسي للمرأةبو  ،ما يتعلق بحقوق المرأةفياصة ، وبخالمؤسسات األخرى 
 ا  حجم الثقة بالبرامج التثقيفية محدودا ومرتبط هذه المسألة جعلت، حيث وتغليب الجانب الدعوي 

اعتبرت الدكتورة )ختام الوصيفي( مسؤوله الملف ومع ذلك  .فئوية خاصة بالتنظيمبمصلحة 
 ، األمر الذيالتثقيفي في الحركة النسائية بأن الهم الوطني العام يطفو على الساحة المحلية دائما

 (. 2018لتقديم العام على الخاص بقضايا المرأة )الوصيفي، حماس حركة دفع 
حول مواقع التواصل االجتماعي وتقييم النساء المؤطرات لدورها في  بتساؤل ج. وفيما يتعلق

اتضح أن ، (منها االستفادة تصنيف وسائل التواصل االجتماعي، ومدىوب ،مة الوعيخد في
النساء  تذكرشطات ومتابعات لمواقع التواصل االجتماعي وبشكل كبير، ولكن اجميع المؤطرات ن

سماء المواقع اإللكترونية التابعة وألينشر على مواقع التواصل  مالالمؤطرات في حركة حماس 
لتسلية في كثير اجدا مما يدلل على أن هذه المواقع تستخدم فقط لالطالع و  ا  متدني كانللتنظيم 

مواقع معينه مثل: )موقع بأغلبية المهتمات  وقد اهتمتمن األحيان وليست الكتساب المعلومات. 
 موقع مجد، موقع القسام(.  الرسالة، مجلة السعادة،



158 

بقدر تخدم قضايا المشاركة السياسية للمرأة  لموهذا ما يؤكد على أن هذه المواقع، 
المواقع تخلو من النشرات  مع مالحظة أن هذهالتنظيم، ب تتعلقنشر أخبار ومقاالت ب اهتمامها
 . ةالقياد مواقع فيالقائمة نسائية اللعناصر الخاصة با والكتابات

فقد هم القضايا التي تعرفن عليها عبر مواقع التواصل االجتماعي التابعة )لحماس( أ أما و 
)قضايا سياسية، اجتماعية، مواقف للحركة، مؤتمر صحفي، زيارات إلى المؤطرات  نوهت النساء

 . الخ(.. ، قضايا داخلية، أخبار، نشاط سيدات حماساألخرى  الحركة وعالقاتها بالدول

وتفوق في  ،عمق بهذه القضايا رغم أن حماس لديها إمكانيات عاليةثمة إشكالية في التو 
وتتمتع بقدرة إعالمية كبيرة. وبحسب ما جاء في اإلطار  ،مجال وسائل التواصل االجتماعي

 2007غلب مقاالتها عام كانت أ تستعرض على مواقعها مواقفها الفكرية، و  النظري أن حماس
ال يخدم هو ما و  على حركة فتح والسلطة في رام هللا. ضتعميق وخدمة االنقسام والتحريتتعلق ب

المعرفة والوعي وتعزيز قيم التسامح لدى القيادات النسوية في تعاملهن من نساء الفصائل 
أن هناك  علىاإلجابات من قبل عينه الدراسة وقد أجمعت . ، بل مع المجتمع ككلاألخرى 

حيث قال نحو  والتثقيف السياسي، لوعيفي نشر ا التواصل االجتماعيبرامج محدودية لدور 
 وأنهن يطلعن على ،فقطلوسائل التواصل االجتماعي  اتومراقب اتمتابعمن النساء أنهن  90%

 .تنظيماتليس لها عالقة بال عامة مواقع ثقافية
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 المبحث الثاني
البرامج التثقيفية في تنمية  بدورالمتعلقة تحليل نتائج المقابالت الميدانية 

 لمرأة المؤطرة في الجبهة الديمقراطية.الوعي السياسي ل
 أ. المطبوعات التثقيفية ودورها في تنمية الوعي السياسي للمرأة في الجبهة الديمقراطية

المؤطرات في حماس من حيث  تبين بأن المؤطرات في الجبهة ال يبعدن كثيرا عن النساء
أن مطبوعات الجبهة المعرفة واالطالع على ما يصدره الحزب من مطبوعات مما يدلل على 

زئة انحصرت في مسائل تسوى معلومات مج، المؤطرةللمرأة  كثيرا  بحجمها الكبير ال تضيف 
ونستدل على ذلك بأن المطبوعات المفضلة للنساء المؤطرات بالجبهة هي سلسلة  .حزبية ضيقة

ية، وآليات كتب التثقيف الحزبي، التي تحدثت كما ذكرنا مسبقا، عن الحزب والمنظمات الديمقراط
 . معظم المؤطرات أنهن اطلعن عليها لم تذكرفأما عن باقي السالسل االخرى ، التنظيمي التوسع

المطبوعات بشكل شمولي يدلل على محدودية دور  نصنفومما يؤكد ذلك أن مؤطرات الجبهة 
فأغلب المؤطرات لم يذكرن من  هذه المطبوعات في التثقيف حتى بما يتعلق بأمور التنظيم

مما ، لمؤلفات سوى الكتيب الصادر عن اتحاد لجان العمل النسائي بعنوان شاعرات فلسطينياتا
  .ما هو كائنبيؤكد بأن الجبهة الديمقراطية كحزب مهتمة بما يجب أن يكون وليس 

المأمول، الرفيقات المطلعات على مطبوعات الجبهة دون معرفة وي تضح مما سبق أن 
هن للحزب، ئكتب ف رضت عليهن بحكم انتما" أفدن بأنها ف الحزبيكتب "التثقي نن من فضلبل إ
أن هذا النوع من الكراسات ليس له عالقة بتنمية الوعي السياسي الشمولي  ال شك فيه ماوم

 محصور في قضايا تنظيمية بحته.  ألنهوالجمعي للمرأة 

مضمون  نأ نمن العينة أكد %80بالنسبة للجبهة الديمقراطية أن ما نسبته لوحظ و 
دن مظاهر المشاركة في إجابتهن  المطبوعات تخدم قضايا المشاركة السياسية للمرأة الحزبية وعد 

: )مشاركة الرفيقات في انتخابات النقابية، البلديات، والمجالس التشريعية، حقوق المرأة في مثال  
قياديات التمكين السياسي، المشاركة بفعاليات واعتصام، مشاركة عضوات داخل التنظيم، 

 للمناطق، والمنظمات النسائية..(.

وعن الشق الثاني من السؤال وهو: ما إذا ساهمت المطبوعات التثقيفية للجبهة في زيادة نسبة 
إلى  أن هذه المطبوعات قد رفعت من نسبة المنتسبات على المؤطرات، كان الجميع متفقون 

ر من االهتمام إلصدار كتب تتحدث الجبهة الديمقراطية، مما يدلل على أن الفصائل ُتعطي قد
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ونرى مرة  .تدي به في منهجه ومبادئه وأفكارهعن المذهب األيديولوجي الذي يؤمن به الفصيل ويق
 وكان .من هذه السالسل لتتحدث عن نفسها هائال   ا  أخرى أن الجبهة الديمقراطية خصصت كم

التنظيمية المرتبطة  ألمورعلى معرفة كافية باحيث أكدن لنساء حماس كذلك بالنسبة األمر 
 )نظام داخلي، تقرير سايسي، ميثاق الحركة وغيره من األمور(.  ، من:حركةبال

عن إسهام المطبوعات في رفع مستوى المشاركة السياسية للمرأة، وزيادة المعرفة أما 
 اوتتتفُوجد أن اإلجابات فقد بالقضايا السياسية والمجتمعية )أي تقييم محتوى الوعي السياسي( 

 ذات الصلة"ال" فيما يتعلق دور المطبوعات التثقيفية في تنمية الوعي ومجاالته و "نعم"بين 
 معرفة بالقضايا السياسية، وقضايا المشاركة.ب

عدة أسباب جمعت بين العوامل إلى  المؤطرات محدودية المعرفة وقد أرجعت النساء 
القائمة على التثقيف، التقليدية في األدوات، حزبية: مثل سياسة الحزب نفسه، القيادات والالذاتية 

القصور والتقاعس من قبل النساء  فتمحورت حول القلة في المؤلفات. أما األسباب الذاتية
 وعدم العمل على تطوير القدرات والمهارات لديهن والتقييد بما يمليه عليهن الحزب.  ،المؤطرات

 ن قبل الجبهة الديمقراطية ال يرجع فقطنتيجة مؤداها أن هناك قصورا مإلى  وهذا ينقلنا
ألدوات من مطبوعات ومؤتمرات أو ورشات اوتباين في  ،التناقض للبرامج بين الكم والكيفإلى 

بل أن غلبه العصبية الحزبية وسيطرتها على الفصائل اليسارية واالسالمية،  ،عمل وأطر نسائية
أن مجمل إلى  ضافة، باإلتماعية، والنسويةالسياسية، واالجانعكست سلبا على العديد من القضايا 

تتأثر بالتغيرات السياسية واألحداث الجارية في  -وال زالت–كانت الفصائل السياسية الفلسطينية 
ية، فصائلفالتركيز على القضايا ال. الواقع الفلسطيني، مما جعل االهتمام بالتثقيف مسألة موسمية

قصاء النساء عن المشاركة السياسية في   نالمؤتمرات، ومواقع صنع القرار وضعف مشاركتهوا 
سياسي بما يعزز من الوعي الالسياسية، وتجاهل برامج التثقيف التي تخدم تنمية  تنظيماتفي ال

 تعميقإلى  ىدقد أالسياسية والوطنية بقضيتها وعدالتها وحقها في المشاركة،  المرأة معارف
 (. متنظي)ال إطاراالنغالق على الذات والتقوقع في 

لى  ،ب. النتائج المتعلقة بالسؤال عن المؤتمرات ومدى مشاركة المؤطرات في الجبهة أي وا 
وعيها السياسي في  ةوتنمي، مدى تخدم قضايا المشاركة السياسية والتمكين السياسي للمرأة

مجاالت القضية الوطنية والدولية والمحلية؟ وما هي محاور المؤتمرات وكيف ساهمت في تنمية 
ها تخوات في الحركة؟ وعن أوجه القصور والجودة في مؤتمراي السياسي لدى األالوع

من النسوة  %99إجابات العينية المقصودة في الجبهة الديمقراطية،  ، فقد تبين منالجماهيرية؟
أما  .المؤطرات وقائدات األقاليم والمناطق مشاركات وفاعالت في المؤتمرات الحزبية فقط

صدق ما على وهذا يدلل  .لم يذكرن بأنهن شاركن في أي مؤتمر جماهيري ف  العامةالمؤتمرات 
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عقد المؤتمرات بقدر ما ت عامة  الجبهة ال تعقد مؤتمرات فيما يتعلق بكون ورد في اإلطار النظري 
لتجديد انتخاب القيادات في  دوريةالصحفية والمؤتمرات الحزبية الداخلية التي تعقد على فترات 

مسئولي المناطق واألقاليم. فاإلجابات حول نسبة المشاركة للنساء المؤطرات الهيئات العليا و 
في حق  وبالتالي حصر مفهوم المشاركة السياسية للمرأة نت )نعم(.كابالمؤتمرات الحزبية 
 . صواتهن للقيادات العليا في الحزببأ االنتخابات لألدالء

خروج بالتقرير السياسي والتعديل في النظام االطالع على نتائج المؤتمرات، والوأفادت النتائج أن 
الداخلي جعل الرفيقات دائمات االطالع على األحداث والمواقف السياسية والتنظيمية المتعلقة 

تزويد في بالحزب ورؤيته السياسية تجاه القضايا الوطنية، وبالتالي فقد تسهم هذه المؤتمرات 
في إجابتهن عن الشق  ا  ظهر هذا جليقد و  .القضايا الوطنيةخالصة تنظيمية عن المؤطرات ب

نسبة مشاركة  ة)زيادوقد دلت اإلجابات على المتعلق بأوجه القصور واالستفادة من المؤتمرات. 
تجديد  ،المرأة في جميع الجوانب السياسية، توعية المرأة بالمستجدات على الساحة الفلسطينية

تعديل البرنامج السياسي و ، قليمداخل اإل نهامهمإدارة ات على يالقياد تدريبو  ،للهيئات القيادية
 ومناقشة األوضاع التنظيمية، وغيرها من الجوانب(.

حيث عقبات داخل المؤتمرات الحزبية،  إجابات عينه الدراسة قد نفت وجودورغم أن 
أرجعت النسوة أوجه القصور إما شكليا أو لوجستيا مثل: )مكان انعقاد المؤتمر، توقيته، التغُيب 

دم الحضور لبعض الرفيقات، آليات عقد المؤتمرات وتنفيذ االنتخابات، آليات إدارة جلسات وع
النقاش( بين الولوج للحديث عن أجواء انعقاد المؤتمرات، وبين آليات االنتخاب والترشيح 
لمسؤوالت المناطق واألقاليم، ناهيِك عن تغليب المصالح الشخصية للناخبات والتي تخدم فئات 

ب فئات أخرى، كلها تؤكد أن وجود النساء في هذه المؤتمرات ضمن مساحة ضيقة. على حسا
ات في تقديم أوراق عمل لمناقشة أمور يهذا عدم أخذ زمام المبادرة من القيادإلى  ُيضافو 

هذا يقلل من دور هذه و  .تنظيمية تعزز دور المرأة في المشاركة السياسية بالشكل الطبيعي
 ى الوعي والمعرفة للنساء المؤطرات في صفوف الجبهة.المؤتمرات في رفع مستو 

النتائج المتعلقة بالتساؤالت عن دور الندوات وورشات العمل الموجة للمرأة المؤطرة في  أمات. 
وما هي أنماط البرامج التي ، ومدى مساهمة الورشات في توعية المرأة، الجبهة الديمقراطية

تفادة منها؟ وعن طبيعة االنشطة التي شاركت فيها ؟ تعرض في الورشات ؟ وأوجه القصور واالس
من أفراد العينة  %100 ، فقد أكد ذلك نحووعما اذا نجحت في تعزيز قدرات النساء القيادية؟

كانت األنشطة قاصرة في ندوات متعلقة على صعيد الجبهة الديمقراطية ف ن.يلفصيلدى ال
األحوال الشخصية، قرار المجلس الوطني، ، اتفاقية سيداو، قانون 1325بمواضيع مثل: )قرار 

 ذلك كانت على عكسو  .األنشطة التي تعرفت عليها النساء أبرزسرطان الثدي( هذه كانت 
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األطر التابعة لحركة حماس تركز بشكل كبير على الجانب القانوني والسياسي في محاور 
دون المستوى  ة والتمكينالتثقيف بجوار الجوانب الصحية واالقتصادية لكن تظل مجاالت المشارك

 .المتوقع أو المطلوب

، م2007أن البرامج تقلصت مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام على المؤطرات  تأجمع وقد
لحركة بالنسبة وأن الجبهة الديمقراطية قد تأثرت برامجها التثقيفية بأحداث االنقسام كما هو األمر 

النقسام الفلسطيني آثار ل أنه كان زي مرتجى علىوقد أكد زكي رم، المقاومة االسالمية حماس
أصبحت عاجزة عن تقديم الحد األدنى من وأن البرامج التثقيفية سلبية على المجتمع الفلسطيني 
قد ساهم االنقسام  وأن تتراجعقد  أمة عمليات التنمية المستدأن الخدمات الضرورية للمواطن و 

 تنظيماتضرورة قيام البواوصى مرتجى  .فلسطينيةال تنظيماتفي زيادة حالة االستقطاب في ال
دورات تدريبية لقيادات وممثلي الفصائل الفلسطينية  من خاللية بدور التثقيف السياسي فلسطينال

دار ، فض المنازعاتوبخاصة فيما يتعلق بوالشباب   (.281، 2014األزمات )مرتجي،  ةوا 

الورشات لم ت لمس احتياجات الشابات و  فيةالتثق إن هذا الكم من البرامج لقول،ومن هنا يمكن ا
دفعت بعجالت  هي وال ،هي عالجت ملفات الفقر والبطالةال ف، المنخرطات الجبهة الديمقراطية

مع الواقع  النتيجة الحتمية زياده الشعور باإلحباط ومن ثم صعوبة التكيفوكانت التنمية لألمام، 
 نتيجة الفجوة العميقة بين الواقع والمأمول.

ببرامجها  األطر النسوية التابعة للجبهة الديمقراطية ثقة ومعرفةجة در أما فيما يتعلق ب. ث
وحساسية االطر  ا؟ وما أوجه القصور والجودةهيونسبة مشاركة المرأة ف تقدمها؟ والمعلومات التي
ي المرأة في اليسار على معرفة باألطر النسوية واألنشطة الت ، فقد تبين أنللقضايا النسوية؟

صحية، قانونية، اجتماعية، وأخرى حزبية ولكن مشاركتهن  :والتي تنوعت مجاالتها ،تقدمها
أو مشاركة في وقفات وفعاليات ، دعوة لحضور احتفاال بمناسبة يوم المرأةالانحصرت في تلبية 

وطنية مثل يوم األرض، ذكرى وعد بلفور، يوم االسير، المعاق وغيرها من المناسبات 
واقتصرت البرامج والندوات التثقيفية للمؤطرات في الجبهة على الدورات القانونية االجتماعية، 
مهارات بتصميم الالقدرة على المبادرة واثبات تنمي مثل هذه الندوات ال . و صحيةوالوالحقوقية، 

تنحصر في أمور تنظيمية حزبية فلم تذكر أوجه المشاركة تكاد ومن هنا  برامج للعمل من النساء.
فاألطر النسوية تحمل صورة الحزب بأفكاره . رات مدى استفادتها من األطر النسويةالمؤط

 . ومبادئه وبرامجه وال يمكن لقياداتها الخروج عن القالب الذي وضعه الحزب لها

تساؤل حول مواقع التواصل االجتماعي وتقييم النساء المؤطرات لدورها الفيما يتعلق بأما ج. 
تصنيفك لوسائل التواصل االجتماعي، وما مدى )االطالع، االستفادة، وما هو ، في خدمة الوعي

القضايا التي  أبرزلمرأة المؤطرة؟ وعن االمعرفة( وهل هذه البرامج تسهم فعال في تنمية وعي 
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لى  تتناولها المواقع االلكترونية الحزبية؟ أي مدى توظف في خدمة وتنمية الوعي السياسي وا 
من أكثر الفصائل  رغم أن الجبهة الديمقراطية، فقد تبين أنه قراطية؟للمؤطرات في الجبهة الديم

ن فإاهتماما بوسائل اإلعالم وقد استخدمت شبكات التواصل االجتماعي لتوصيل أفكارها ومواقفها 
هذه ب امعرفتهكانت ن الغالبية العظمى إبل ، هذه األدوات لم تستخدم من قبل الرفقيات كما يجب

الموقع الرسمي للجبهة الديمقراطية مثل  هي انت المواقع المفضلة لديهنكو ، الشبكات محدودة
 توقد أجمع. تحاد لجان العمل النسائيقراطي، وايضا صفحة الفيسبوك الموقع االتجاه الديم

أن هذه المواقع ال قيمة لها ألنها قاصرة على االخبار، والمواقف السياسية للجبهة على المؤطرات 
بجانب افتقاداها للكتابات والدراسات التي ، ة من القضايا الوطنية والسياسيةالديمقراطية في جمل

 . تهم المرأة الفلسطينية وقضاياها المختلفة

االنقسام، والمصالحة، وقضايا الالجئين، والحروب، والحصار، ومواقف  وقد تبين أن
 ،صل االجتماعيشبكات التوا في الجبهة السياسية والفكرية من أهم الموضوعات التي تتصدر

في صراعهم مع  ن و تناقلها يعتمد على الحالة السياسية المتغيرة التي يعيشها الفلسطينيأن و 
بمختلف ألوانها ملزمة بالتفاعل مع األحداث  تنظيماتمما جعل ال ؛االحتالل وصراعاتهم الداخلية

 . المتسارعة

مواطنين، يرى وحول دور وسائل التواصل االجتماعي في خدمة الوعي بين صفوف ال
للجميع ونوافذ مطلة على جميع  ا  بمثابة بابا مفتوح هزاع أبو الريش، بأن الشبكات أضحت

ليها، فالقيم إالتي يتربى فيها الفرد، وينتمي  تعكس القيمة للوطن، والبيئةأنها السواحل العقلية، و 
ت الخدمة التي تحكمنا في استخدامها ال تختلف عن تلك التي نتحلى بها في شتى مجاال

جميع الظروف يتواصل في أن تمثيل الوطن ال يتقيد بخدمة معينة أو مجال معين، و الوطنية، 
 (.13، 2016واالوقات)ابو الريش، 
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 المبحث الثالث
في تنمية  البرامج التثقيفية بدورالمتعلقة تحليل نتائج المقابالت الميدانية 

 مؤطرة.الغير الوعي السياسي للمرأة 
، ا  ا يتعلق بالمرأة الفلسطينية غير المؤطرة متفاوتة ما بين: )نادر فيمكانت اإلجابات 

من العينة ُهن مطلعات على  %2(. وأن ما نسبته ا  ، ال يعنيني، ال أعرف أبدا  ، غالبا  أحيان
وهذه نتيجة طبيعية وُمتوقعة لغير المؤطرات ، إصدارت الفصائل بشقيها اإلسالمي واليساري 

 بنات التنظيم(.مقارنه بالنساء المؤطرات )

مؤطرات أكثر وعيا من النساء المؤطرات فقد الغير النساء  يتعلق بكون وبالنسبة لما 
 على ،بهة الديمقراطيةجوجهات النظر لدى كل من النساء المؤطرات في حركة حماس وال اتفقت
رة على )القد بالعديد من المجاالت مثل ا  ر أن من تنتمي للتنظيم أكثر معرفة ودراية وتفوقااعتب

تتنافى  اإلجاباتولكن هذه  بالقضايا واالحداث السياسية(. اإللمامبأمور الحزب، و  التثقفالقيادة، و 
، نظرا ألن هناك الثقافي للمرأة وعيالدور البرامج في تنمية حول نتائج الدراسة  توصلت له مع ما

 مؤطرات مثلالر على مستوى الوعي لدى النساء غي عند الحكممعايير محددة تؤخذ بالحسبان 
 ، ونمط الحياه االقتصادية واالجتماعية العامة)المستوى العلمي، واالنتماء، ومستوى الثقافة 

 . ( 13، 2016، )حسين

أسباب عدم االطالع والمعرفة على المؤلفات لدى المرأة ومهما يكن فإنه يمكن إرجاع 
إلى  ،الناس عامة  سيدات من المقابالت الشخصية التي عقدت معإلى  باالستناد ،غير المؤطرة

  أسباب منها:عدة 

 عوامل ذاتية: تتعلق باالطالع والمعرفة، والميول الشخصية  
 مجتمعية أو غير ذلك، أو موضوعية متعلقة بأسباب سياسية،  عوامل 
 دورها نتيجة لتدهور الوضع السياسي واالنقسام لتراجع الفصائل السياسية عوامل تتعلق ب

ن المواطنين اليوم أكثر وعيا بأن ألو  ،ثره كل مناحي الحياةأل الفلسطيني الذي طا
ضعيفة الدور والمكانة السياسية في دائرة صنع القرار السياسي أصبحت  تنظيماتال

 .الفلسطيني

عن دور البرامج  المرأة المؤطرة وغير المؤطرة فيما يتعلق بالتساؤلبين  إن انعدام الفوارق 
خطيرا يدلل على ضآلة وضمور فاعلية المرأة في واقعنا  مؤشرا تبريعالتثقيفية في تنمية وعيها 
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تعزيز عملية غيابها عن األفق  عناعتبرت لطيفة الدليمي المرأة هي المسؤول األول وقد  .الثقافي
جانب األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة وثقافة إلى  ،العام للفعل الثقافي

-20، 2013ة وهيمنتها على شرائح واسعة من المجتمع ) الُدليمي، المجتمع وصعود األصولي
21.) 

 الخالصة
تقييم النساء المؤطرات لدور البرامج التثقيفية  بالدراسة الميدانية حول بعد تحليل النتائج المتعلقة

في تنمية الوعي السياسي للمرأة في كل من حركة حماس والجبهة الديمقراطية يتضح أن هناك 
 : ومنها ،ابه بين الفصيليننقاط تش

عداد النساء أ ثقيفية التنظيمية نجحت في زيادة أن البرامج التعلى غالبية النساء إجماع -1
 المؤطرات في الحركة والجبهة الديمقراطية. 

أن البرامج التثقيفية ال تخدم مسألة تنمية الوعي للمرأة وثقافتها في الجوانب السياسية والمعارف -2
 ليس أكثر.  ،الفصائل حركية التنظيم داخل انحسرت في قضايا تخدم ألنهاالوطنية لتاريخية و ا

 أهمية مشاركة المرأة ودورها. حولالتنظيم  أعضاء أن الكوادر القيادية ال تقوم بتثقيف -3

تضخم الذات إلى  أن التحوالت السياسية واألحداث المتسارعة على الساحة الفلسطينية أدت-4
 ن الرؤية الفصائلية الضيقة على حساب الرؤية الوطنية الجامعة.طغياو الفصائلية 

تحول مضامين البرامج التثقيفية التنظيمية وانحصار  ساهم فيأن تكريس االنقسام الفلسطيني -5
وضع المواطن أمام ، و الفصائلي الفلسطينيالمجتمع  لدىوبالتالي غياب الثقافة التشاركية ، دورها

 (.2012) بسيسو،الفئوي افة الهيمنة واالستحواذ ثقعليه  واقع مؤسف يغلب
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 النتائج والتوصيات
دور البرامج التثقيفية فيما يتعلق بتم التركيز على أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة 

من النظر في  الفصائلية في تنمية الوعي السياسي للمرأة المؤطرة في الجبهة وحركة حماس، بدءا
أخذ بعين االعتبار الهياكل و  .نشأة كل من حركة حماس والجبهة الديمقراطية كفصائل وطنية

التنظيمية لكل فصيل ودورها النضالي والسياسي ومواقفها الفكرية تجاه العديد من القضايا المحلية 
يان بين الفصيلين في واإلمكانات التي تتمتع بها كل حركة لمعرفة مدى التب، ية والدوليةقليمواإل

 . الجوانب السياسية والفكرية والعسكرية

لدى الجبهة  ،الخاصة بتنمية الوعي السياسي للمرأة المؤطرةوقد تم رصد أدوات التثقيف 
 لعبته دورالو ، والوقوف على أوجه التشابه واالختالف بينهما ،حركة حماسلدى الديمقراطية و 

ضايا الوطنية والمعارف التاريخية، والمشاركة السياسية وقضايا تنمية الوعي للمرأة بالق فيالبرامج 
 وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات.. التمكين السياسي للمرأة

 :النتائج :أوال
التثقيف التي تتبعها كل من حركة المقاومة  وأدوات في تحديد برامج، ساعدت الدراسة .1

كما أظهرت أن ، في تحسين مستوى الوعي السياسي، راطيةاالسالمية حماس، والجبهة الديمق
 هناك تباينا بين حماس والجبهة في أدوات التثقيف وطرق عرض البرامج.

دور برامج التثقيف الفصائلية في عملية تنمية الوعي السياسي للمرأة  ضعف، ب ينت الدراسة. 2
البرامج التثقيفية بين  الكبيرةم، وأن الفجوة 2016-2006بين  الفترة الواقعة ، خاللالمؤطرة

لدور التوعوي الذي تلعبه اقد ساهمت في تراجع  الُمتبناة وبين البرامج المطبقة في الواقع
)حركة حماس( أو واليسارية  اإلسالمية ممثلة في تنظيماتالبرامج التنظيمية سواء في ال

 . ممثلة )الجبهة الديمقراطية(

لحركة الوطنية الفلسطينية إجماال واإلسالمية واليسارية ا تثقيف سياسي لدى هناك أزمةأن . 3
 .األزمةمن تلك فاقم أن االنقسام قد و  ،على وجه الخصوص

ي داخلها فصائلاالستقطاب ال سياسةسياسي عمق من الدخول الفصائل في طور من االنقسام . 4
ة الوعي يخدم قضيفيما جعلها تغلب ثقافة االستحواذ والهيمنة على موجبات الشراكة و 

 السياسي الجمعي. 
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انعكس سلبا على سلوك الفصائل وبرامج التثقيف وطرق قد ، فصائليتغليب التعصب الأن  •
 عرضها. 

، والمشاركة السياسية . أن إغفال الفصائل السياسية في برامجها التثقيفية للمرأة وقضايا التمكين5 
. دا لدورها التقليدي في المجتمعفي الحزب امتداالسياسية  تنظيماتلالمرأة في ا دور جعل

فجاءت مشاركتها في البرامج التثقيفية بهدف )التأطير أو التجنيد( واستقطابها لتشكل داعما 
 . ومؤازرا لهذه الحركة أو ذاك الفصيل

أثرت على حجم البرامج الفصائلية ، ةالفلسطينيأن التحوالت السياسية المستجدة على الساحة . 6
 ومسار البرامج التثقيفية. تنظيماتر التغيير دو أدت إلى و 

. أن البرامج التثقيفية لدى الجبهة الديمقراطية أكثر تنوعا  من مثيالتها لدى حركة حماس، ولكن 7
ثيرا  وأكثر إثارة للنعرة التعصبية، نظرا  أالمخرجات التثقيفية لدى حركة حماس كانت أكثر ت

إلى مصادر علوية تجعل من طاعة باإلسناد لتأثرها بالعوامل الدينية وبأماكن التثقيف و 
الحركة طاعة هلل ومن مخافتها أو االنتماء لفصائل أخرى مدخال  للشيطان وبابا  من أبواب 

 الكفر واإللحاد.

 :ثانيا: التوصيات
 :ومنها، خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات

التثقيفية في تشكيل الوعي إجراء الباحثين المزيد من الدارسات حول مضمون البرامج ضرورة . 1
المشروع السياسي لدى المرأة الفلسطينية للخروج بمزيد من النتائج التي من شأنها أن تخدم 

 . الوطني الفلسطيني الجامع

بهدف االستفادة من  لدى الفصائل األخرى؛ دوات التثقيفألتوجيه المزيد من االهتمام ضرورة . 2
  السياسي بالقضايا السياسية.وعيهم  ةوتنمي اآلخرينتجارب وخبرات 

رؤية وأجندة جديدة حول المرأة الفلسطينية، واآللية التي يمكن أن  تنظيمات. أن تؤسس ال3
نما دوارتستوعبها فيها كفرد ليس ممنوعا عنه أيا من األ  وفقا   والممارسات بناء على جنسه؛ وا 

 لمعيار الكفاءة

من قبل الفصائل الفلسطينية  الوطني الجامع ماءالمشاركة والتسامح واالنت روحتعزيز ضرورة . 4
من خالل عقد الندوات والمؤتمرات  كافة الفصائل والمؤسسات النسوية بينالتشبيك ضرورة و 

، عامة  والمناقشات وموائد الحوار التي من شأنها نشر الوعي السياسي وتنميته لدى الجمهور
 النساء خاصة.  ولدى
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اسية لبرامجها التثقيفية لتطوير ألساليب عملها، بما في ذلك ضرورة مراجعة الفصائل السي .5
وضع مرتكزات ضمن خطة واستراتيجيات منتظمة تقوم على فلسفة التواصل مع الناس على 

 .االنقيادأساس قاعدة المشاركة والتشارك وليست على قاعدة التبعية و 

المدارس تسمح بتخريج هذه فية "مدارس كادر" بداخلها. فلسطينال تنظيماتال أن تؤسس. 6
مجموعة من الدفعات التي ستمكنها من إيجاد قيادات نوعية وفق منهجية محددة، على غرار 

ستطيع أن يكلها بتخريج وتطوير كادر محترف  في الدول الغربية، والتي سمحت حزاباأل
ا هأدوار وواجباتها و المرأة  تفهم تماما حقوق يو  الجماهيرمتلك أسس التواصل والعمل مع ي

 السياسية

نه ليست بمقدور أل ؛ية على الثقافة الوطنيةسياسفي برامجها ال تنظيمات. ضرورة أن تركز ال7
 حزب لوحدة أن يحرر فلسطين.

استعادة الوحدة الوطنية أو االلتفاف  يساهم فيما ب. أن تكثف الفصائل في برامجها التثقيفية 8
ات المجتمع الفلسطيني باستخدام كافة كل أزم وبما يساهم في تفكيك ،على المشروع الوطني

 أدوات التوعية والتدريب والتمكين المختلفة.

نشر  في يساهم ماب أدوات التواصل االجتماعيو  وسائلمن دور الفصائل السياسية  تعززأن . 9
 للمرأة في شتى المجاالت. الثقافة السياسية
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 الوثائق: : أوالً 
 القرآن الكريم.  -1
 البرنامج والالئحة الداخلية، التحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني. -2
(، تصريح لحركة حماس حول المفاوضات، والحقوق والثوابت الفلسطينية 243بيان رقم ) -3

 ، وثائق فلسطينية. 2010 أكتوبر 19التاريخية، بتاريخ 
األربعاء، انتصار معركة الفرقان، بيان صادر عن حركة المقاومة اإلسالمية حماس، بشأن  -4

 للحركة.  اإلعالمي، المكتب 2009يناير  21بتاريخ 
 66بيان صحفي صادر عن دائرة الالجئين في حركة حماس في ذكرى مرور  (،96وثيقة ) -5

 .11/12/2014 دائرة شؤون الالجئين، ،194على قرار  ا  عام
ن أحماس محمد نزال يؤكد  (، مقابلة مع عضو المكتب السياسي لحركة27) وثيقة رقم -6

، الوثائق 2010يناير  19المصالحة الوطنية الفلسطينية أمام طريق مسدود، الصادرة في 
 .الفلسطينية

 على قطاع غزة، اإلسرائيليكلمة خالد مشعل في الذكرى السنوية للعدوان  (31وثيقة رقم ) -7
 .2010يناير  22بتاريخ 

 5دائرة شؤون الالجئين حماس  كسة،نلل 64بيان صحفي في الذكرى ، (54) وثيقة رقم -8
 .2013حزيران 

مقابلة مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس، موسى  ،(7وثيقة رقم ) -9
 يناير 7، بتاريخ إسرائيلمع  األسرى مرزوق حول المصالحة الوطنية، وصفقة تبادل  أبو

2010. 
 الشعبيةتشكيل لجنة للجان  األخيرة روااألونخبر صحفي، بعد تقلصات ، (77) وثيقة رقم -10

 .2014مارس  4حماس،  – نالالجئية شؤون ر دائ في غزة تدافع عن قضايا الالجئين،
 م.2007 آب ،وقائع المؤتمر الوطني العام الخامس )النظام الداخلي( -11
"المعدل" )مشروع النظام الداخلي والبرنامج  وقائع المؤتمر الوطني العام السابع -12

 .2018 السياسي(،
 م. 2013)التقرير السياسي(، فبراير  وقائع المؤتمر الوطني العام السادس -13
)مشروع النظام الداخلي والبرنامج السياسي(، فبراير  وقائع المؤتمر الوطني العام السادس -14

2013. 
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 الموسوعات العربية: : اً ثاني
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 لطباعة والنشر.دار المنارة ل ،فلسطين )د. ط(، ،"على العالم العربي
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 وت، لبنان.(، بير 4(، السنة )267العدد)
( ودرها في بلورة اإلنترنت) شبكة المعلومات الدولية :(2007). العزو، علي عبد هللا -11

(، 1(، ج )4(، العدد)13)المجلد، دراسات تربوية واجتماعيةالعي السياسي لدى الشباب، 
 كلية التربية، حلوان، القاهرة.

في  اإلنسانوحقوق المشاركة السياسية في الديمقراطية  أزمة :(1983). معوض، جالل -12
 بيروت.  ،(4)العدد ،مركز دراسات الوحدة العربية الوطن العربي،

(:االنقسام الفلسطيني وأثره على التنمية بمحافظات غزة وسبل 2014مرتجى، زكي) -13
كلية  (،1(،ج)34التغلب عليه، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، العدد)

 التربية،غزة، فلسطين.
(: الوعي السياسي واالنتماء 2005). والرويشد، فهد عبد الرحمن ؛امي محمدنصار، س -14

، مجلة البحث التربوي في دولة الكويت،  األساسيةالوطني لدى طالب كلية التربية 
 والتنمية، القاهرة، مصر. التربوية(، المركز القومي للبحوث 1(، العدد)4السنة)
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، فـــــاقآمجلـــــة فتتتتتي المرحلتتتتتة الراهنتتتتتة،  ربويتتتتتةالسياستتتتتية الت :(2015)إستتتتتماعيل. هنيتتتتتة،  -15
 (، الدائرة التربوية في حركة حماس، غزة، فلسطين81العدد)

ــــاقمالنصتتتتر،  أستتتتبابفتتتتي  ةالمتتتتأكول قتتتتراءالعصتتتتف (: 2015. )حمتتتتدأبحتتتتر،  -16 ــــة آف ، جل
 ، الدائرة التربوية لحركة حماس، غزة، فلسطين.(81)العدد

، مجلة آفاقصف المأكول، ومة لمعركة العالمقا إدارة (:2015. )الحداد، صهيب أبو -17
 الدائرة التربوية حماس، غزة،.  ،(81)العدد

، فاقآمجلة م نكثت، أ. ببيعتك. أوفيتهل  :(2010). "حماس" واإلرشاددارة التوجيه  -18
 غزة فلطين.، (34العدد)

بالرئاسة  فوز مرسي (:2012) ".حماس"الدائرة السياسية في حركة المقاومة اإلسالمية  -19
 الدائرة التربوية، قطاع غزة، فلسطين.  (،64، العدد)فاقآمجلة الخفية،  واألقوى 

 المقابالت الشخصية: : اً ثامن
، 13/6/2018 بتاريخ األربعاء)ماجستير دراسات( مقابلة عبر الهاتف، . هدىاألسطل،  -1

 محافظة خانيونس، فلسطين. 
-5-17تاريخ اتحاد لجان العمل النسائي في الجبهة الديمقراطية، غزة، ب .أريج، األشقر -2

2018. 
الطرشاوي،اعتماد)مدير عام دائرة التنمية والتخطيط، وناشطة في الحركة االسالمية النسائية  -3

 .غزة.فلسطين.2017/فبراير/25حماس(، السبت،
، غزة، فلسطين، (في الجبهة الديمقراطية لإلعالم)مسؤول مركز الحرية . وسام، جودة -4

2017. 
مكتب التثقيف الحزبي بالجبهة، ، رة التثقيف الحزبي()مسؤول دائ. عبد الحميد، جيابأبو  -5

 .ا  ظهر  12 الساعة، 2018مارس،  25بتاريخ 
في االتحاد العام الفلسطيني للمرأة، وقيادية في  اإلداري )عضو المجلس . عربية، جيابأبو  -6

 . 17-4-2018بتاريخ  ،الجبهة الديمقراطية(

الشابات المسلمات فرع غزة، الشجاعية، )منسقة مشاريع وبرامج( في جمعية  ، أسماء.حرارة -7
 . ، مقابلة عبر الهاتف، الساعة السابعة مساء  30/6/2013بتاريخ 

في اتحاد لجان  النصيرات في الجبهة الديمقراطية، ونائب( إقليمالحسنات، أسماء)مسؤولة  -8
 فلسطين. / االحد، غزة،31/12/2017العمل النسائي،
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( في الحركة النسائية تثقيف سياسيالعمل الجماهيري يمان. داعية ومسؤولة في إالنخالة،  -9
 ظهرا. 11.الموافق يوم االثنين، الساعة 2/4/2018حماس، غزة، موقع أنصار،

)مسؤولة لجنه العالقات الوطنية( في الحركة النسائية اإلسالمية حماس، . كفاح، الرملي -10
 .ا  ظهر  12 اعة، الس2017 /12/ 30 الثالثاء بتاريخ والشؤون الدينية، غزة، األوقافوزاه 

وزارة شون في (، مهندسة برامج، مسؤولة في دائرة شؤون القدس حماس)ة. هال، الزبدة -11
 .2018 يناير 31 ، بتاريخالمرأة، غزة

مشارك في علم النفس(، الجامعة  وأستاذة)مسؤولة دائرة المرأة، . ختام، السحار -12
 .2018-4-17بتاريخ ، غزة، اإلسالمية

بتاريخ ، غزة، األزهرلل سياسي، جماعة حالعلوم السياسية( وم أستاذ) .مخيمر، سعدةأبو  -13
 .ا  مساء 1الساعة ، 3/5/2018

يناير  بتاريخ شؤون المرأة، غزة، وزارةفي  ،(واإلعالم)مدير عام التأثير . منى، سكيك -14
2018.  

 ريخ، بتا، غزةاإلسالمية(التاريخ الحديث والمعاصر في الجامعة  أستاذ). زكريا، السنوار -15
 )مقابلة هاتفية(. ، 2018 / 6/ 25

األحد  غزة، ،)مدير البرامج في مؤسسة الدراسات النسوية التنموية(. أزهار، شعبانأبو  -16
 . 2018يناير  14 بتاريخ

، الساعة 2018-6-10بتاريخ  االثنين ،فلسطيني( وأديب)كاتب . توفيق، شومرأبو  -17
 .ا  ظهر  12

 ، غزة، بتاريخاإلسالمية(حديث والمعاصر بالجامعة أستاذ التاريخ ال) .نهاد ،الشيخ خليل -18
2018-4-28 . 

 .2018-4-17 بتاريخ )المدير العام لمركز شؤون المرأة(، غزة، الثالثاء. آمال، صيام -19
 . 2018-4-17 ، بتاريخ، غزةاإلسالميةطالبات الكتلة بالجامعة  -20
 .2018ناير ي 21مركز مسارات، غزة،  ،)مسؤول مركز مسارات(. صالح، عبد العاطي -21
حماس( وناشطة في الحركة النسائية  العمل الجماهيري، ة)مسؤول. عزة، العجلة -22

 .11/4/2008بتاريخ  ،اإلسالمية
 بتاريخ )ناشطة في حركة حماس، ومسؤولة في وزارة الشؤون االجتماعية(،. منى، العجلة -23

11-4-2017. 
(، مركز شؤون المرأة، واالستشارات القانونية األبحاث)مسؤولة مركز . زينب، الغنيمي -24

 . 2018-4-17بتاريخ غزة، 
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، فيزيتتاء، ومستتؤولة الملتتف الثقتتافي فتتي الحركتتة النستتائية حمتتاس( دكتتتوراه) ختتتام الوصتتيفي، -25
 فلسطين.، الساعة التاسعة والنصف صباحا،غزة2018/ 20/1

 .24/8/2017، غزة، فلسطين، (مؤسسة مفتاح ةمدير ) .شادية، الغول -26
غزة،  ،(واألبحاثللدراسات  إبداعالتنمية البشرية في مؤسسة  )مسؤول. بسام، المناصرة -27

 .ا  صباح 9الساعة  ،2018 مايو 27
، غزه مسئولة "ملف (مساعد كلية التربية في الجامعة اإلسالمية أستاذ). منور، نجم -28

، 2018-2-13بتاريخ العمل المؤسساتي" في الحركة النسائية اإلسالمية حماس، الثالثاء 
 . ا  ظهر  12الساعة 

 .2017، غزة، األزهرجامعة ، التاريخ الحديث والمعاصر( أستاذ). أمة ، أسنحلأبو  -29
 -31بتاريخ  األربعاء)وكيل مساعد( في وزرارة شؤون المرأة، غزة، يوم . أميرة، هارون  -30

 م. 2018-يناير
نعيم، هدى.)نائب المجلس التشريعي، ومسؤولة الملف السياسي بالحركة النسائية  -31

 غزة، فلسطين.، /2018اير//ين28حماس(،
 الساعة الثانية مساءا،،2018/يناير/14، الصوراني،غازي.)باحث وكاتب فلسطيني( -32

 غزة، فلسطين.
شمعون، هداية. )مركز أمان للنزاهة، صحفية وكاتبة في قضايا  -33

 ، غزة، فلطسين.2017/،19/8المرأة(،السبت،

 

 اإللكترونية:المواقع  :تاسعاً 
1- https://journals.iugaza.edu.ps/  اإلنسانيةموقع الجامعة اإلسالمية للبحوث. 
فشل أم تغير في  السياسية الفلسطينية: حزاباألمقال "، 2010-1-أبراش.  إبراهيم -2

 .http://www.bettna.com/articals2وقع بيتنا، م 19الوظائف"، 
علتتى العمتتل  ةالفلستتطينيعمتتل حتتول تتتأثيرات الخالفتتات  ةورشتت، 2007-9-13 .حمتتد فيتتاضأ -3

، جمعيتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتتوداد للتأهيتتتتتتتتتتتتتتل المجتمعتتتتتتتتتتتتتتي، غتتتتتتتتتتتتتتتزة، موقتتتتتتتتتتتتتتع الجزيتتتتتتتتتتتتتترة نتتتتتتتتتتتتتتتت األهلتتتتتتتتتتتتتتي
http://www.aljazeera.net. 

مغربي  إسالمموقع  ،؟اإلسالمية، ماهي الحركة النسائية 2017 يوليو 2 .نعدادةب أسماء -4
http://www.islammaghribi.com. 

https://journals.iugaza.edu.ps/
http://www.bettna.com/articals2/showArticlen.ASP?aid=1809
http://www.aljazeera.net/
http://www.islammaghribi.com/
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، النسوية اإلسالمية: حركة نسوية جديدة أم استراتيجيا نسائية 2017-3-14 .قرامي آمال -5
 ./http://www.m.ahewar.orgلنيل الحقوق، الحوار المتمدن، 

.. الحركة النسائية تطور متواصل، موقع ا  عام 22، عبر 2009ديسمبر  14 .أمل حبيب -6
 .http://alresalah.ps/ar/pos، نت الرسالة

بين المطلوب  ، التنظيمات الفلسطينية ما2009-11-13 .فهد محمود ؛بني عودة -7
 .https://pulpit.alwatanvoice.com ،جود، دنيا الوطنوالمو 

دراسة "جدلية العالقة بين التجديد والنهوض السياسي والتنظيمي  :(2014). حمدأالحاج،  -8
 .www.alhourriah.psللحزب، موقع االتجاه الديمقراطية، 

ن بين الحزب السياسي والمنظمة الجماهيرية، مقال بعنوا، 2009-6-29 .خالد منصور -9
 .حزب الشعب الفلسطيني

 .الديمقراطي والثورات اإلصالحخبر بعنوان حواتمة في المغرب، حوارات  -10
.. الجبهات الفلسطينية وقائع موت غير . أزمة اليسار العربي :(2015) .خليل، نائلة -11

 . https://www.alaraby.coمعلن، رام هللا، فلسطين 
لدى االحتالل، لقاء  أسيرةلف أ 15، حركتنا للجميع وهناك 2016-8-3. رجاء الحلبي -12

 .https://www.youtube.comعلى الجزيرة مباشر، 
ن المقاومة ، الفصائل الفلسطينية تاريخ م2009مارس  1األحد،  .سيد عبد الرحمن -13

 .international-and-http://revsoc.me/arabواالستسالم، 
دورية بورق ملون  ، كتائب القسام تصدر مجلة غير15/2/2008 .صالح النعماني -14

ة العرب على مدى عقدين من الزمن، جريد أنشطتهاعن  "قساميون" تتحدث ومصقول باسم
 .ttp://archive.aawsat.co، األوسطالدولية الشرق 

 .: أزمتنا تراجع دور الحزب السياسي9/7/2016 .صالح هنية -15
عمل حول "دور الفصائل الفلسطينية في وحدة  ةورق :(2015). ظريفة، طاللأبو  -16

صالح القضاء"، االثنين  موقع االتجاه  http://alhourriah.ps،2015-6-15وا 
 .الديمقراطي

التنظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيم الحزبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي، موقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع كتابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات،  (:2013) .العبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادي، عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامر -17
https://kitabat.com/author/1874 

الفلسطينية )الجزء  حزاب، التربية الحزبية في األ2010-9-27. العطاري، رياض -18
 http://www.wattan.tv.html، لألنباءالثاني، وكالة وطن 

السياسية لدى الشباب الفلسطيني"، الحوار  الالمباالة، "2015-5-7 .عورتاني ليلى -19
 .http://m.ahewar.org/sالمتدمن موبايل، 

http://www.m.ahewar.org/
http://www.alhourriah.ps/
https://www.alaraby.co/
https://www.youtube.com/
http://revsoc.me/arab-and-international
http://www.wattan.tv.html/
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من انتفاضة مصر،  األمريكي، دراسة بعنوان: الموقف 2011-2-13 .محمد بهلول -20
 مصالح ال قيم، دمشق، سوريا. 

إلى  من المنشور .. حماس مإعال ، تقرير:2010-12-14المركز الفلسطيني لإلعالم،  -21
 .https://www.palinfo.com/ne، 23الفضائية في ذكرى انطالقتها ال 

 م.1995 الموقع الرسمي لصحيفة الرسالة، -22
، مقتتتتتتتتتتال: المتتتتتتتتتترأة والفعتتتتتتتتتتل الثقتتتتتتتتتتافي، 2013، ديستتتتتتتتتتمبر، 8لطيفتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتدليملي،  -23

https://www.alawan.org 
"نتتايف حواتمتتة ينتقتتد واقتتع اليستتا العربتتي فتتي : ، خبتتر بعنتتوان6/3/2010حواتمتتة،  نتتايف -24

 عتتتتتتتتتتتتتن موقتتتتتتتتتتتتتع االتجتتتتتتتتتتتتتاه التتتتتتتتتتتتتديمقراطي صتتتتتتتتتتتتتحيفة الخبتتتتتتتتتتتتتر الجزائريتتتتتتتتتتتتتة، نقتتتتتتتتتتتتتال   ،كتتتتتتتتتتتتتتاب"
http://www.alhourriah. 

ية : شتتتتبكات التواصتتتتل االجتمتتتتاعي بتتتتين المستتتتؤول 3/6/2016هتتتتزاع أبتتتتو التتتتريش، -25
 http://www.alittihad.aeالوطنية والحرية الشخصية، موقع االتحاد، 
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 (:1ملحق رقم )
 ملحق الجداول

 
 (1جدول رقم )

 التوزيع الجغرافي لفروع ومكاتب اتحاد لجان العمل النسائي في الجبهة 

 الديمقراطية لتحرير فلسطين 

 

 المناطق الفروع عدد المحافظة الرقم

 3 رفح 1

 

 رفح وغرب ووسطها، شرق رفح

 5 خانيونس 2

 
 بني الصغيرة، عبسان الكبيرة، عبسان

 غرب خانيونس، وسط سهيال، خزاعه،
 خانيونس

 4 الوسطى 3

 
 البلح، دير المغازي، البريج، النصيرات،

 3 شرق غزة 4

 
 الدرج الشجاعية، الزيتون،

 4 غرب غزة 5

 

  كرامةال الصبرة، رضوان، الشيخ ،الشاطئ
 والتوام

 3 الشمال 6

 
 الهيا وبيت جباليا حانون، بيت

 فرع 22 النسائي   العدد االجمالي لفروع اتحاد لجان العمل 
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 (2جدول رقم )

 الجمعيات والمؤسسات الصديقة للحركة النسائية االسالمية )حماس(

 المحافظة السنة الجمعية الرقم

 غرب غزة 2014 فلسطين اجل من ساءن جمعية 1

 رفح 2007 المستقبل حواء جميعه 2

 غزة 2006 الزاهرة جمعية 3

 شمال غزة 2006 رياحين جمعية 4

 غرب غزة 2006 شابة ابداعات جمعية 5

 غرب غزة 2004 المضيئة الشموع جمعية 6

 النصيرات 2000 الخيرية الفضيلة جمعية 7

 غرب غزة 2006 جمعية اصدقاء الطالب 8

   جمعية مداد الثقافية 9

  2001 دائرة شؤون الالجئين حماس 10

 غزة 1981 جمعية الشابات المسلمات 11

 شرق غزة  جمعية يدا بيد 12

 شرق غزة  انا وطفلي 13
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 : (2) ملحق رقم
 أهم المطبوعات الصادرة عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

 

 ( 3) جدول رقم

 أدبيات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
 : المجالتأوالً 

 سنة اإلصدار اسم  م
 م1967 مجلة الحرية 1
 م 2006- 2001 194`مجلة" 2

 : سلسلة كراسات" التثقيف الحزبي"اً ثاني
 (2006)خريف  العناصر الرئيسية للنظام الداخلي. 1
 (2006 )خريف قضية الالجئين الفلسطينيين وجق العودة. 2
 (2006)خريف موضوعه. 18-قضية الالجئين وحق العودة 3
 (2006)خريف  الصهيونية. 4
 (2007)خريف  في المسألة التنظيمية. 5
 (2007)خريف  موضوعات في تطور القضية الوطنية الفلسطينية. 6
 (2007)خريف  النكبة.إلى  تطور الحركة الوطنية الفلسطينية: من النشوء 7

 سلسلة كتب )من الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر(:: اً ثالث
  2005-2000االنتفاضة الثانية  1
"صراع وحدة المقاومة 1974-1973البرنامج المرحلي" 2

 الفلسطينية"
 م.2002نيسان)ابريل(

 م.2007يونيو)حزيران(  )في ظل ازدواجية السلطة(. 1970المقاومة الفلسطينية،  3
"في المرحلة 1971-1970ها، حملة ايلول وما بعد 4

 النقدية للبدايات.
 م.2007يونيو)حزيران( 

" في المرحلة 1973 1972-النهوض مرة أخرى،  5
 النقدية للبدايات.

 م.2007يوليو)تموز( 

 م.2012يناير)كانون الثاني(  قضايا نظرية)في االشتراكية أزمة الرأسمالية، والعلمانية(. 6
 م.2013ديسمبر)كانون االول( .م19881998-مخاض التجديد، 7
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 م. 2014فبراير)شباط( م.2013-1975في المسألة الفلسطينية، 8
 م.2014مارس)اذار( م.2013-1998في جماهيرية الحزب: 9

المعارضة الفلسطينية وقضية التسوية)الجبهة الديمقراطية  10
 نموذجا(.

 .2015ديسمبر)كانون أول(

 الستقالل(:اإلى  : سلسلة كتب )الطريقاً رابع
الطريق الوعر)نظرة على المفاوضات الفلسطينية  1

 اوسلو(.إلى  االسرائيلية من مدريد
 م.1997سبتمبر)ايلول(

 م.1998سبتمبر) ايلول( سالم أوسلو بين الوهم والحقيقة. 2
القبضة المثقوبة)نظرة على المفاوضات والحركة  3

 ل(.بروتوكول الخليإلى  الجماهيرية من مجيء نتنياهو
 م.1999يناير)كانون الثاني( 

 م.1999مارس)اذار(  خمس سنوات على اوسلو. 4
 .م1999مايو)ايار(  الدولة المستقلة والسيادة الوطنية. 5
 م.2000يناير)كانون الثاني(  واي ريفر.إلى  من أسلو 6
 م.2000نوفمبر)تشرين الثاني( شرم الشيخ..الالجئون..الحل الدائم. 7
 نوفمبر)تشرين الثاني(           .تفاضةعشية االن 8

 م.2000
 م.2003أغسطس)آب( السور الواقي 9

 م2003سبتمبر)أيلول(  ما بعد )السور الواقي( 10
 م2004أبريل)نيسان(  )خارطة الطريق(..الى اين؟ 11
 م2004ديسمبر)كانون االول( في النظام السياسي الفلسطيني... 12
 م 2005س)آذار(مار  خطة "فك االرتباط" 13
 م2005ديسمبر)أيار(  قبل الرحيل. في السياسية والنظام الفلسطيني 14
 م2006مارس)اذار( ..2005رئاسية  15
 م2007سبتمبر)ايلول( مفترق طرق بعد غزة 16
 م2008مارس)آذار( م2006- 1994الحكومات الفلسطينية.. 17
 م2008سبتمبر)ايلول(  م2006المنعطف،، تشريعية  18
 م2008نوفمبر)تشرين الثاني( ،، عام االنقسامات، م2007 19
 م 2009مارس)اذار( االنقالبإلى  من االنتفاضة 20
 م2009ديسمبر)كانون االول( ،،،عام االزمات والرصاص2008 21
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 م2010أغسطس)آب( (27/6/2006وثيقه الوفاق الوطني) 22
 م2011(أكتوبر)تشرين االول (2009-2008خيارات فلسطينية) 23
 م2011ابريل)نيسان( استراتيجية فلسطينية بديلة 24
 م2012مارس)آذار( أحوال فلسطينية. 25
 م2012نوفمبر)تشرين الثاني( استراتيجية دفاعية للقطاع. 26
 م2013مايو)أيار(  على مرمى حجر)في قضايا الدولة واالستقالل(. 27
 م 2014يوليو)تموز( موضوعات تفاوضية. 28
 م2015فبراير)شباط( تدويل القضية.في  29
 م2015يوليو)تموز( مابعد الجرف الصامد. 30
 م2016مايو)آيار( انتفاضة الشباب. 31
 م2016مايو )آيار( نوافذ. 32

 : سلسلة كتب )التثقيف الحزبي(:اً خامس
 (.2006)خريف  العناصر الرئيسية للنظام الداخلي. 1
 (.2006)خريف العودة.قضية الالجئين الفلسطينيين وحق  2
 (.2007)خريف موضوعه. -18قضية الالجئين وحق العودة  3
 (.2007)خريف الصهيونية. 4
 (.2007)خريف  في المسألة التنظيمية. 5
 (.2007)خريف موضوعات في تطور القضية الوطنية الفلسطينية. 6
إلى  تطور الحركة الوطنية الفلسطينية. من النشوء 7

 النكبة.
 (.2007 )خريف

 (.2007)خريف  الجبهة الديمقراطية.. النشأة والمسار. 8
 (.2008)اذار  المنظمات الجماهيرية الديمقراطية. 9

 (.2008)آذار  المركزية الديمقراطية. 10
 (.2008)آذار في البناء الحزبي. 11
 (.2008)كانون االول   في اسس بناء وتشكيل وهيكلية المنظمات الديمقراطية. 12
 2008)كانون االول ) ،في اسس التشكيل والمهام.، الهيكلية الحزبية 13
 2008)كانون االول ) في العالقة بين الهيئات. 14
 (2009)كانون الثاني النظم االنتخابية والتمثيل النسبي. 15
 (2009)كانون الثاني ، في الخلفية التاريخية والنشأة والتطور.، الصهيونية 16
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 (.2010)نيسان (،، مبادئ ومرتكزات اساسية1ية)العلمان 17
(،،عالقة الدين بالدولتة فتي مشتروع الدستتور 2العلمانية) 18

 الفلسطيني.
 (.2010)نيسان

 (.2010)ايلول (. 3في العلمانية) 19
 (.2010)ايلول (.4مساهمات في العلمانية) 20
 (.2010)نيسان في العراق وقضية المرأة. -(5العلمانية) 21
 منظمتتة التحريتتر الفلستتطينية متتن تجستتيد للكيتتان التتوطني 22

 طموح الجبهة الوطنية.إلى 
 (.2010)حزيران 

 (.2010)نيسان الحل الجذري للمسألة الوطنية والبرنامج المرحلي. 23
 (.2011)تشرين الثاني  في التثقيف الحزبي. 24
 (.2011)كانون االول  منظمة التحرير الفلسطينية. 25
هة الديمقراطية مدرسة في السياسة،، مدرسة في الجب 26

 الكفاح.
 (.2012)نيسان 

 (.2014)شباط  حول مفهوم "الديمقراطية الثورية". 27
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،،محطات في  28

 المسار.
 (.2015)آذار 

 (.2015)نيسان  في نقد المنظومة األيديولوجية لإلصالحية المعاصرة. 29
 (2015)تشرين الثاني االقتصاد السياسي. إلى  خلمد 30

 : مؤلفات نايف حواتمة:ا  سادس
 م1968يونيو)حزيران(  ازمة الثورة في الجنوب اليميني. 1
 م1969سبتمبر)ايلول( حركة المقاومة الفلسطينية في واقعها الراهن. 2
 م1969نوفمبر )تشرين الثاني(   حول أزمة حركة المقاومة الفلسطينية. 3
 1971فبراير)شباط( حملة ايلول والمقاومة الفلسطينية. 4
 م1996نوفمبر)تشرين الثاني( نايف حواتمة يتحدث. 5
 م1998 اوسلو والسالم االخر المتوازن. 6
 م2000 اين؟.إلى  ابعد من اوسلو،، فلسطين 7
 م2001 اين؟.إلى  االنتفاضة،، الصراع العربي االسرائيلي 8
 م2005 االستعصاء".االنتفاضة " 9

 م2009 الكبير. اليسار العربي،، رؤيا النهوض 10
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 م2012 االزمات العربية في عين العاصفة. 11
 2012نوفمبر)تشرين الثاني( رحلة في الذاكرة. 12
 .2015يونيو)حزيران( مسارات واستعصاءات.، الثورات العربية لم تكتمل 13

 يق والمعلومات)ملف(سابعا :سلسلة المركز الفلسطيني للتوث
  قراءات في مشروع  1

 

 (4جدول رقم )
 أهم مواقع التواصل االجتماعي التابعة للجبهة الديمقراطية

(4/1) 
 الحسابات الخاصىه به اسم الموقع الرقم

 swisam2009@hotmail.com:twetar االتجاه الديمقراطي 1
http://www.alhourriah.ps 

 tps://ar-ar.facebook.comfa 
 الوطنية كتائب المقاومة 2

 العسكري  الجناح

http://www.pnrb.info/  
om/intenhttps://twitter.c   

ar.facebook.com-https://ar  
https://www.youtube.com   

 الديمقراطي الشباب اتحاد 3
 )أشد( الفلسطيني

http://elmidan.org/?tag  
https://twitter.com/@dflp_leb  

ttps://www.facebook.com/dflp.leb  
https://www.youtube.com    

 

(4/2) 
 مواقع التواصل االجتماعي الصديقة للجبهة الديمقراطية

 الحسابات التواصل االجتماعي اسم الموقع  الرقم 
 http://www.ajalia.com الجالية 1

https://twitter.com 
Email :al-jalia@scs-net.org 

https://www.facebook.com/aljalia.org 
 / http://www.malaf.info ملف 2

https://twitter.com/malaf_ps 
https://www.facebook.com/MALAF 

http://malaf.info 
   /http://www.group194.net (194)مجموعة 3

https://twitter.com/group194  
https://www.messenger.com/login 

mailto:swisam2009@hotmail.com:twetar
http://www.alhourriah.ps/
http://www.pnrb.info/
https://twitter.com/inten
https://ar-ar.facebook.com/
https://www.youtube.com/
http://elmidan.org/?tag
https://twitter.com/@dflp_leb
https://www.youtube.com/
http://www.ajalia.com/
https://twitter.com/malaf_ps
https://www.facebook.com/MALAF
http://malaf.info/
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https://www.youtube.com/watch  
الجبهة الديمقراطية  4

 لتحرير فلسطين لبنان
http://elmidan.org/ 

https://twitter.com/@dflp_leb 
https://www.facebook.com/dflp.leb 

 الديمقراطية الجبهة 5
 االنجليزية بالغة
 الديمقراطية الجبهة
 االسبانية باللغة

http://www.dflp-palestine.net 

http://www.fdlpalestina.org 
 

 (5جدول رقم )

 ية )حماس(الجمعيات والمؤسسات الصديقة للحركة النسائية االسالم

 المحافظة السنة الجمعية الرقم

 غرب غزة 2014 فلسطين اجل من نساء جمعية 1

 رفح 2007 المستقبل حواء جميعه 2

 غزة 2006 الزاهرة جمعية 3

 شمال غزة 2006 رياحين جمعية 4

 غرب غزة 2006 شابة ابداعات جمعية 5

 غرب غزة 2004 المضيئة الشموع جمعية 6

 النصيرات 2000 الخيرية الفضيلة جمعية 7

 غرب غزة 2006 جمعية اصدقاء الطالب 8

   جمعية مداد الثقافية 9

  2001 دائرة شؤون الالجئين حماس 10

 غزة 1981 جمعية الشابات المسلمات 11

 شرق غزة  جمعية يدا بيد 12

 شرق غزة  انا وطفلي 13

 

 

 

 

 

 

 

http://elmidan.org/
https://twitter.com/@dflp_leb
https://www.facebook.com/dflp.leb
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 (5جدول رقم )
 حماس ادبيات حركة المقاومة االسالمية

 أدبيات حركة المقاومة االسالمية حماس
 : المجالت والدوريات صادرة عن الحركة أوالً 

 سنة اإلصدار اسم  م
 - مجلة افاق  1
 - مجلة الكتلة االسالمية 2
 - مجلة الغرباء  3
 - جريدة الرسالة  4

 - جريدة فلسطين  5

 - مجلة السبيل 6

 كز تتبع الحركة مجالت ودوريات صادرة عن مرا      
 - نساء من أجل فلسطين 1

 - مجلة السعادة 2

 - مجلة الجامعة االسالمية 3

 - عين على بيت المقدس 4

 ثانيا : كتب صادرة عن الحركة           
 - 1الكتاب االسود ج 1

 - 2الكتاب االسود ج 2

 - 3الكتاب االسود ج 3

 - 4الكتاب االسود ج 4

 صادرة عن مؤسسات تابعة للحركة  : سلسلة كتباً ثالث
  2016 (3مواعظ داعية)  1
 - رسائل العفاف 2
  2004 االغتياالت الصهيونية ضد رموز الشعب الفلسطيني 3
 2016-2015 ( اصدارات7سلسلة عبير الوعي) 4

 رابعا: سلسلة اصدارات " مؤسسة ابداع لألبحاث والدراسات والتدريب"
 2011 هيد القائد سعيد صيام"، الش2قادة معاصرون" 1



194 

 2012 "شمعه تنير فلسطين الشيخ "محمد حسن شمعة"4قادة معاصرون" 2
 2013 (، قائد اركان المقاومة أحمد سعيد الجعبري 5قادة معاصرون) 11

 - قادة معاصرون)نزار ريان( 
 لقيادات في الحركة خامسا: سلسلة اصدارات

 2015 1د هللا البرغوثي( ج مجموعة اقالم البندقية القسامي )عب 1
ولتبروا ما علو تتبيرا بشرى المؤمنين بالنصر على اليهود) عمر  2

 االشقر( 
2010 

 2013 مهندس على الطريق )امير الظل( عبد هللا البرغوثي 3
 2015 العصف المأكول)محمود الزهار( 4
 2011 (4كالرصاصة والظالم،،االغتياالت االسرائيلية للقيادات الفلسطينية) 5
  2015 التجربة الديمقراطية والمؤسسية لحركة حماس في السجون  6
( تأليف 1مجموعة اقالم البندقية الحمساوي عبد هللا البرغوثي) ج 7

 محمود الزهار
2015 

 - "3"ج 2009الطريق الصعب استراتيجية حرب الفرقان  8
 2010سبتمبر  تأليف)محود الزهار(، ال مستقبل بين االمم 9

 - اشكالية مجتمعنا المعاصر : دراسة قرآنية  10

 - رواية على الرصيف / محمود الزهار 11

 - اشكاليات الخطاب االسالمي المعاصر 12

 - ترجمه كتاب "الحرب المقدسة" لوليان باتين 13

 2009 االسير يحيى السنوار، المجد 14
 2004 االغتياالت الصهيونية ضد رموز الشعب الفلسطيني 15
  1994 المقادمة". معالم في الطريق في تحرير فلسطين د 16
 2003 مهندس على الطريق "أمير الظل االسير عبد هللا البرغوثي 17
 - السياسية الثقافية الفلسطينية د. يوسف رزقة  18

 - تجربة المقاومة الفلسطينية د. يوسف رزقة 19

 - حياه مجاهد "حسن زهد" د.يوسف رزقة 20

 - أجزاء حول تجربة حماس في الحكم د.يوسف رزقة3الطريق الصعب  21

االعالم بتراجم شهداء انتفاضة االقصى المنطقة الوسطى د.يوسف  22
 رزقة

- 



195 

 - اهل الرباط د. احمد محمد بحرإلى  مقاالت 23
 سادسا: سلسلة كتب صادرة عن مؤسسة القدس الدولية       

 2014 القدس التداعيات والمواجهة سياسات التهويد السكاني في  1
 2016 واقع ومستقبل ، ية والدوليةقليمالقدس في ضوء المتغيرات المحلية واإل 2
 2013 التخطيط واالوضاع الديموغرافة والجيوسياسية في القدس 3
 - تطور قضية القدس في المحرك الشعبي والرسمي والمقررات الدراسية 4

 - على درب االالم  5

 سلسلة كتب صادرة عن مركز" نساء من أجل فلسطين"   ا:سابع
االستهداف الصهيوني للعائالت الفلسطينية في حرب الفرقان " دراسة  1

 توثيقية"
2009 

 2013 2009االستهداف الصهيوني للعائالت الفلسطينية في حرب الفرقان" 2
 2013 ، )حرب حجار السجيل( "دراسة توثيقية"، يوميات العدوان 3
4 Israel Kills "families targeted by Israeli terror in 2012  2012 
5 One shot many kills " families targeted by Israeli 

terror(2008-2009) 
2014 

 "دائرة شؤون الالجئين حماس" ثامنا: سلسلة مطبوعات
 2011 والمنهاج الفلسطيني. حق العودة 1
 2013 هادة موثقة على نكبة فلسطينش 100. شهود على النكبة 2
 2013 الالجئ الفلسطيني، اشكاليات التعريف والحلول الواجبة 3
 2012 (1وثائق مختارة ) 4
 2016 (2وثائق مختارة) 5
 2014 ، قطاع غزة2014دليل الالجئين للمصور  6
 2013 كتيب وقائع مؤتمر " الالجئون مشكلة وتحديات  7
 2003 المقدسة بين التهويد والتحرير"  كتيب وقائع " االرض 8
 2004  كتيب وقائع مؤتمر "استجابة وكالة الغوث للضغوطات األميركة 9

 2011 الالجئ الفلسطيني اشكاالت العريف والحلول الواجبة 10
كتيب وقائع ورشة عمل "أبعاد ومخاطر وسبل معالجة تقليص خدمات  11

 االونروا
 

2012 
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 مركز التأريخ والتوثيق  كتب صادرة عن تاسعا:
 رائد" للشيخ الخاص المرافق رواية ياسين، احمد الشيخ مع حكايتي 1

 البلبول
2013 

 2013 غزة على حربين يوميات 2

 2010   المسلمين االخوان جماعة في عاما ستون   2
 2011 م1987 -1967حركة االخوان المسلمين في قطاع غزة  3
 2011 قرية 55ة في لواءي غزة والرملة قرانا الفلسطينية المدمر  4
 2012 اهل الرباطإلى  مقاالت 5

 2010 مجلة التاريخية الفلسطينية 15
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 (:3) ملحق رقم
 "مشروع الالئحة الداخلية التحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني" 

 

 الباب األول :

ف  -د –ن  –لعالقات الداخلية في إطار ) م الديمقراطية ناظم العالقات الداخلية تستند الحياة وا
إن ذلك يعني ، الديمقراطية كمبدأ ناظم للعالقاتإلى  ( وكذلك في عالقاتها مع الجمهور النسائي

 بالتطبيق ما يلي : 

إشراك عضوات المنظمة في مناقشة ورسم برامج العمل وفق ما تعبر عنه مصالحهن  -1
شجيع مبادرات اللجان والهيئات القيادية والقاعدية ومصالح قطاعاتهن االجتماعية والمهنية وت

 . بهذا المجال
نشر أهداف المنظمة في أوساط الجماهير النسائية والتفاعل اليومي مع القطاعات النسائية  -2

 . المختلفة لمعالجة متطلباتها واحتياجاتها المباشرة
 . لمنظمة لنضاالت المرأة اإلسهام في بناء وتشغيل األطر الجماهيرية واالتحادية والنقابية ا -3
أعلى على أن تقدم إلى  تشكيل هيئات المنظمة بواسطة االنتخاب الحر والمباشر من أدنى -4

 . أعمالها للهيئات التنظيميةو  هذه الهيئات تقارير دورية عن نشاطاتها
بير اتخاذ القرارات في هيئات المنظمة ومؤتمراتها بموافقة األغلبية مع احترام حق األقلية بالتع -5

 . داخل االجتماعات والمؤتمرات والتزامها بقرار األغلبية  تامة عن رأيها بحرية 
 . ممارسة النقد والنقد الذاتي -6

 
 الالئحة الداخلية التحاد لجان العمل النسائي الباب الثاني :

يحق لكل فتاة أو امرأة فلسطينية في دولة فلسطين تجاوزت السادسة عشرة أن  العضوية :
 . ن على أن توافق على برامجه والئحته الداخلية. أ.ل. عإلى  تنتسب

 الواجبات والحقوق :

 االنتظام :

يتم التقدم بطلب االنتظام إلي اللجنة القاعدية التي تدرسه وتبث فيه وتبلغ قرارها بشأنه إلي 
 . الهيئات االعلى
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 أواًل / الحقوق : 

 . االنتخاب والترشيح لمختلف هيئات االتحاد -1
 . اجتماعات الهيئة التي تعمل في إطارهاإلى  بشكل منتظمأن تدعى  -2
 أن تعبر عن رأيها بحرية في االجتماعات والمؤتمرات. -3
 المساهمة والمشاركة في رسم برامج وخطط عمل االتحاد. -4
االستفادة من الدورات والبرامج واإلمكانيات التي يقدمها االتحاد والمراكز التابعة لالتحاد  -5

 . تهوالمشاركة بفعاليا
 . االنسحاب من عضوية االتحاد عند إبداءها عدم االستعداد لذلك بكتاب استقالة يقدم لهيئتها -6

 ثانيًا : الواجبات :

اللجان القاعدية أو هيئات االختصاص التابعة لالتحاد واالنتظام في حضور أحد  العمل في -1
 اجتماعاتها الدورية.

 . لتوسيع صفوفه بضم عضوات جدد إليهالسعي و  العمل على نشر برنامج وأهداف االتحاد  -2
 . أن تحافظ بعناية على ممتلكات االتحاد وأمواله -3
 االنتساب للجمعيات ذات الصلة والصديقة التحاد لجان العمل النسائي وأن تشارك بأنشطتها -4

أنشطة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمشاركة في انتخاباته ودعم قوائم اتحاد لجان العمل و 
 . ائي والترشح خاللهاالنس

 . أن تسدد اشتراكا  سنويا   -5
بدائها االستعداد الدائم للتعلم من أجل تجاوز  -6 ممارسة النقد الذاتي إزاء التقصيرات واألخطاء وا 

 . الثغرات والنواقص في العمل

 الباب الثالث :

 أواًل : اللجنة القاعدية :

، ى أساس موقع السكن ) حيوهي صلة الوصل بين االتحاد وجماهير النساء وتتشكل عل -1
 . قرية ( أو العمل وتتكون من عدد من النساء ال يقل عن عشرة أعضاء، بلدة، مخيم

تعقد اللجنة القاعدية اجتماعا  كل شهر لمراجعة دورها ومناقشة خطة العمل وتعمل على  -2
 . نشر أهداف المنظمة وتوسيع صفوفها

 . ها إلدارة عملها تسمى أمانة اللجنةتنتخب اللجنة القاعدية من بين أعضاءها أمانة ل -3
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 ثانيًا / أمانة اللجنة القاعدية :
أمانة اللجنة هي الهيئة المسئولة عن اللجنة القاعدية والمعنية بتنظيم عملها ومتابعتها  -1

 . واإلشراف على تنفيذها لمهامها
المهمات على تجتمع األمانة شهريا وتنتخب من بين أعضائها أمينة اللجنة ونائبة لها وتوزع  -2

 . أعضاؤها
تتولى األمانة مسؤولية التحضير لالجتماع الشهري للجنة القاعدية وتتابع اللجنة إلنجاز خطة  -3

 . بين االجتماعين الواقعةعملها في الفترة 
تقدم األمانة تقريرا  الجتماع اللجنة عن انجازاتها لمهماتها وعن النواقص والثغرات التي  -4

بة اللجنة أمام أية تقصيرات وكما تقدم تقريرا  شهريا  عن عملها تعترض عملها وتخضع لمحاس
 . وعمل الوحدة للهيئات األعلى

 ثالثا : الرابطة والمكتب الرابطي : 

تتشكل من أكثر من لجنة قاعدية يتم تشكيل هيئة عمل تسمى المكتب الرابطي وتتكون هذه 
اللجان وفقا للحاجة وينتخب  الهيئة من أمينات سر اللجان القاعدية ومن عدد من عضوات

المكتب الرابطي من بين أعضائه أمينة ونائبة له ويوزع باقي المهمات حسب الحاجة ويجتمع 
 المهمات التالية :شهريا ويتولى المكتب الرابطي 

 . توجيه عمل اللجان القاعدية من حيث اإلشراف على انجاز النشاطات الجماهيرية اليومية -1
 . اعات الدورية للجان القاعدية وأماناتهامراقبة انتظام االجتم -2
متابعة اللجان القاعدية في مهمة توسيع صفوفها وتشكيل لجان قاعدية وتوسيع اللجان  -3

 . القائمة
 . ... الخ ". صحية، تشكيل اللجان النشاطية والوظيفية المتخصصة " اجتماعية -4
ات منتخبات من مؤتمرات تعقد الرابطة مؤتمرا  كل عامين يتشكل من أمينة المكتب ومندوب -5

اللجان وفق الالئحة الناظمة لعقد مؤتمرات الروابط في المحافظة ويتولى المؤتمر مناقشة 
تقييم أوضاع المكتب الرابطي ووضع الخطط البرامجية والتنظيمية وانتخاب المكتب الرابطي 

 . والمندوبات للمؤتمر األعلى

 رابعا / مكتب المحافظة : 

سر المكاتب الرابطية في المحافظة أو أمينات سر اللجان ويعقد المكتب يتشكل من أمينات  -أ
اجتماعا  شهريا  ووفق ما تقتضيه الضرورة في المحافظة ويناقش أوضاع االتحاد النشاطية 
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والجماهيرية والتنظيمية في المحافظة ويحق له أن يشكل مكاتب اللجان الوظيفية المتخصصة 
 . وفق ضرورات واحتياجات محددة

 . ينتخب مكتب المحافظة من عضواته أمينة ونائبة له ومسئوالت اللجان المتخصصة -ب

 يتولى المهمات التالية : -ج

اإلشراف على الحياة التنظيمية الداخلية والنشاطية الجماهيرية للمكاتب واللجان القاعدية  -1
 . الصعد والمكاتب النشاطية والوظيفية في المحافظة ومتابعة انجازها لخططها على كافة

 . اإلشراف على دورات التأهيل لعضوات المكاتب الرابطية واألمانات واللجان القاعدية -2
تقديم التقارير الدورية عن نشاط ووضع االتحاد في المحافظة للمكتب التنفيذي واللجنة العليا  -3

 . لالتحاد
 مؤتمر المحافظة :

ئات القيادية التي لم تشارك في يتشكل من مندوبات منتخبات من مؤتمرات الروبط وأعضاء الهي
  بهدف :المؤتمرات الرابطية ويعقد دوريا  مرة كل سنتين 

مناقشة التقرير الدوري للمكتب التنفيذي للمحافظة واإلشراف على درجة انجازها لخططها  -1
ومهامها على الصعيد التنظيمي والجماهيري والنشاطي ومحاسبة المكتب التنفيذي بالمحافظة 

 . هعلى تقصيرات
 . وضع خطط وبرنامج العمل للفترة القادمة -2
 . انتخاب مكتب المحافظة -3
وفقا  لنسب تحددها الالئحة الناظمة لعقد مؤتمرات  قليمانتخاب مندوبي المحافظة لمؤتمر اإل -4

 . االتحاد

 خامسًا / المجلس اإلداري :

جان العمل النسائي التحاد ل قليمالمجلس اإلداري هو الهيئة التشريعية المنتخبة من مؤتمر اإل
وفقا  لالحتياجات التنظيمية بما يضمن تمثيل الهيئات التنظيمية  قليمبعدد يحدده مؤتمر اإل

.. . المسؤولة عن عمل االتحاد وهيئات االختصاص )النقابية والصحية والقانونية واالجتماعية
 . أشهر 3مع كل الخ ( ويكون مسئول عن شؤون االتحاد في الفترة الواقعة بين مؤتمرين ويجت

 واجبات وصالحيات المجلس اإلداري :
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يناقش المجلس التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي المركزي وهيئات االختصاص  -1
ويراقب ويتابع تنفيذ قرارات المؤتمر العام وخطط عمل االتحاد ويحاسب الهيئات على 

 . انجازاتها
الت العمل التنظيمية وهيئات االختصاص ينتخب المجلس مكتبا  تنفيذيا  مركزيا  وفقا لمجا -2

 . والنشاط
 : المكتب التنفيذي المركزي 
  يجتمع المكتب التنفيذي بعد انتخابه وينتخب أمينة له ونائبة ويوزع المهام بين سائر

 . أعضاؤه
  يجتمع دوريا  كل شهر ويقدم تقريرا  مفصال  عن األوضاع التنظيمية وما أنجز من برنامج

 . المحافظات والفروعالعمل على صعيد 
 يتولى مهمة اإلشراف والمتابعة لعمل االتحاد على مستوى المحافظات . 
  يكون مسؤوال  أمام المجلس اإلداري ويحاسب على انجازاته وأية تقصيرات في أيا  من

 . مجاالت العمل

 : عامة  سادسًا / أحكام

 ن ( اختصار اتحاد لجان العمل النسائي. ع. ل. ) أ . 
 ( 1جتماع بتوفر النصاب ) النصف + يعقد اال . 
 جميع المؤتمرات تعقد بنصاب الثلثين . 
 االنسحاب من عضوية االتحاد بطلب خطي وبمصادقة الهيئات . 

 
 
 

 اتحاد لجان العمل النسائي
2017 

 



202 

 

 : (4ملحق رقم )
 استمارة لمقابلة )مقصودة(:  استمارة لمعاينة الدراسة الميدانية

 عنوان الدراسة

 لبرامج التثقيفية الفصائلية في تنمية الوعي السياسي للمرأةدور ا

 م2016 -  م2006

 دراسة مقارنة بين ) حركة حماس والجبهة الديمقراطية(

 

 الباحثة

 منال بركات

 جامعة األزهر / غزة
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مرأة األسئلة المطروحة بغرض تقييم لدور البرامج التثقيفية الفصائلية في تنمية الوعي السياسي لل
غزة لدى كل من )حركة المقاومة اإلسالمية حماس والجبهة الديمقراطية   الفلسطينية في قطاع

 ( لتحرير فلسطين

 التعبويةالمطبوعات أو النشرات  -1
   األطر النسائية التابعة للتنظيمات -2
 المؤتمرات المتعلقة بالوعي الثقافي للمرأة.  -3
 مواقع التواصل االجتماعي. -4
  .اتورشات العمل والندو  -5

 )حركة حماس والجبهة الديمقراطية  أوال : المطبوعات التثقيفية الصادرة عن الفصائل

في المطبوعات الصادرة عن الجبهة الديمقراطية وحركة المقاومة  معرفة هل أنتي على -1
             اإلسالمية حماس؟

 غالبا    أحيانا  دائما 
  أبدا    ا  نادر 
 غير ذلك .............................. 
 على المطبوعات الصادرة عن الجبهة الديمقراطية وحركة حماس؟  مطلعة هل أنتي -2

 غالبا    أحيانا  دائما 
 أبدا   نادرا 
 غير ذلك ............................. 

 الصادرة التابعة للفصائل ؟  محتوى المطبوعاتما هو باعتقادك  نعم اإلجابةإذا كانت  -3
 غالبا   أحيانا  دائما 
 أبدا   درانا 
 غير ذلك ..................... 

في  وحركة حماس( تساهم الجبهةهل باعتقادك أن المطبوعات الصادرة عن الفصائل)  -4
 رفع نسبة الوعي السياسي لدى النساء؟

 غالبا    أحيانا   دائما   
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  أبدا    نادرا 
 ............................غير ذلك 

 ة وحركة حماس( تعد مصدر للمعرفة التاريخية ؟ الصادرة عن )الجبه هل المطبوعات -5
 غالبا  أحيانا    دائما  
 أبدا     نادرا 
  غير ذلك ....................... 
إذا شعرتي بأنها ساهمت ففي أي من مجاالت تنمي الوعي السياسي )القضية  -6

 أم غير ذلك(؟ اذكري ؟، يةإقليم، قضايا محلية، الفلسطينية، قضايا سياسية

   ........................................................ 

 االستفادة من المطبوعات الصادرة عن الجبهة الديمقراطية وحركة حماس؟ هل يتم -7
 غالبا   أحيانا   دائما 
 أبدا    نادرا 
 غير ذلك ............................. 
 عات التابعة للفصائل؟إذا كان اإلجابة نعم اذكري اوجة االستفادة من هذه المطبو  -8

 غالبا   أحيانا  دائما 
 أبدا   نادرا  
 غير ذلك ....................... 

هل باعتقادك أن المطبوعات الصادرة عن الفصائل تخدم قضية المشاركة السياسية للمرأة  -9
 ؟ 

 غالبا  أحيانا  دائما  
 ابدا    نادرا 
 غير ذلك  ............................ 
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 ألطر النسائية التابعة للتنظيماتثانيا: ا
 

هل أنتي على معرفة باألطر النسائية )جمعيات ومؤسسات( التابعة للجبهة الديمقراطية  -1
 وحركة المقاومة اإلسالمية حماس؟

 غالبا   أحيانا  دائما 
 أبدا    نادرا 
 غير ذلك ........................... 

ر النسائية الفصائلية )حركة حماس على األنشطة التي تقدمها األط هل لديك اطالع -2
 والجبهة الديمقراطية(؟ 

 غالبا  أحيانا  دائما   
  أبدا   نادرا 
  غير ذلك ................................................ 

 

إذا كان نعم / ما هو النشاط الذي سبق أن شاركتي فيه أو سمعتي عنها؟ أو ما هي  -3
 ر الفصائلية؟ باعتقادك مجاالت التثقيف في لألط

  غالبا    أحيانا   دائما 
 ابدا    نادرا 
  غير ذلك ....................................... 

 ؟ هل تساهم األطر النسائية التابعة للفصائل في نشر الوعي للمرأة -4
 غالبا     أحيانا   دائما 
 ابدا    نادرا 
 غير ذلك ........................................ 

اعتقادك هناك استفادة من األنشطة والندوات التي تقدمها األطر النسائية هل ب -5
 الفصائلية ؟ 
 أحيانا   غالبا  دائما 
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 بدا ا  نادرا 
  غير ذلك  .........................   

في مجال  اذكري ما هي أوجه االستفادة لدى األطر النسائية استفادة هناكإذا ا كانت  -6
 أة؟تنمية الوعي السياسي للمر 

.................................................................................... 
هل األنشطة والندوات التابعة لألطر النسائية الفصائلية تخدم قضايا المشاركة  -7

 السياسية للمرأة؟
 أحيانا      غالبا     دائما 
 أبدا     نادرا 
 غير ذلك  ........................... 

 المؤتمرات  ثالثا:
 هل أنتي مهتمة بالمؤتمرات التي تعقدها الفصائل ؟  -1

 أحيانا      غالبا      دائما 
 ابدا         نادرا 
 غير ذلك .............................. 

 
هل سبق وأن شاركتي في المؤتمرات التي تعقدها الفصائل)الجبهة الديمقراطية  -2

 اسم المؤتمر ؟نعم فما  كان أذاوحركة حماس(؟ 
 احيانا   غالبا   دائما 
 ابدا    نادرا 
 غير ذلك ................................... 

 لمحتوى المؤتمرات التي تعقدها الفصائل ؟ معرفة هل أنتي على  -3
 احيانا   غالبا  دائما 
 أبدا    نادرا 
 غير ذلك .................... 
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سياسية التي تنظمها الفصائل) الجبهة هل برأيك هناك استفادة من المؤتمرات ال  -4
 الديمقراطية وحماس( ؟

 أحيانا   غالبا  دائما 
 أبدا     نادرا 
 غير ذلك ................................... 

 هي حسب اعتقادك اوجة االستفادة ؟ ا مف، دائما إذا كانت اإلجابة -5

.......................................................................... 

 تساهم في تنمية الوعي السياسي للمرأة؟ هل تعتقدي بان هذه المؤتمرات -6
 أحيانا     غالبا      دائما 
 ابدا         نادرا 
 غير ذلك ................................... 

 ما هي المجاالت ؟ بحسب اعتقادك، إذا شعرت/ي بأنها تساهم في نشر الوعي -7
 ، والقضايا المحلية، أو غير ذلك(  العامةضايا ) التنظيمية، الق

      .................................................................................. 

 هل هناك اوجة القصور في المؤتمرات التي تعقدها الفصائل؟ -8
 أحيانا    غالبا      دائما 
  ابدا        نادرا 
  غير ذلك 

حاور المؤتمرات الفصائلية تخدم قضايا المشاركة السياسية للمرأة هل باعتقادك م -9
 ؟ 

 أحيانا       غالبا        دائما 
 أبدا         نادرا 
 غير ذلك ...................... 
 
 



208 

 رابعا : الورشات والندوات 
 
 هل أنتي على اطالع في الو رشات والندوات التي تنفذها الفصائل ؟  -1

 أحيانا       غالبا  دائما  
 أبدا    نادرا 
 غير ذلك ......................... 

 
 الديمقراطيةللفصائل)جبهة والندوات  في ورشات العمل هل سبق أن شاركتي  -2

 ؟(وحماس
 أحيانا     غالبا   دائما 
 أبدا     نادرا 
 غير ذلك ................... 

ر الوعي تساهم ورشات العمل والندوات الفصائلية في نش هل في اعتقادك -3
 السياسي للمرأة؟

 أحيانا      غالبا      دائما 
 أبدا          نادرا 
 غير ذلك ........................... 

 للمرأة؟  والديمقراطية هل الندوات وورشات العمل تخدم قضايا المشاركة السياسية -4
 أحيانا      غالبا      دائما 
 ابدا        نادرا 
 غير ذلك .................... 

 هل باعتقادك هناك استفادة من الورشات والندوات التي تعدقها الفصائل ؟  -5
 احيانا      غالبا        دائما 
 ابدا        نادرا 
 غبر ذلك .............................. 

ذا -6  اذكر أوجه االستفادة منها ؟ ، دائماكانت االجابه  وا 
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................................................................................
................................................................................ 

 هل هناك أوجه قصور في الو رشات والندوات التابعة للفصائل ؟  -7
 أحيانا  غالبا   دائما  
 أبدا      نادرا 
 غير ذلك .............................................. 

 ما هي حسب اعتقاد مجاالت التثقيف للورشات والندوات التابعة للفصائل ؟  -8

 )سياسي، تنظيمي، مجتمعي، غير ذلك(

.......................................................... 

 خامسا : وسائل التواصل االجتماعي واالعالم 

عي التابعة للفصائل)حركة حماس والجبهة هل أنتي على معرفة بمواقع التواصل االجتما -1
 الديمقراطية(
 أحيانا  غالبا   دائما  
 أبدا     نادرا 
 زز. غير ذلك....................... 

 وسائل إعالم الفصائل ؟  هل أنتي مطلعة على -2
 احيانا    غالبا  دائما  
 أبدا     نادرا 
 غير ذلك ...................  

 
 لية تخدم قضايا المشاركة السياسية للمرأة ؟ هل وسائل اإلعالم الفصائ -3

 احيانا   غالبا   دائما 
 ابدا    نادرا 
 غير ذلك ......................... 
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 السياسية؟ هل مواقع التواصل االجتماعي الفصائلية أداوات لنقل المعرفة -4
 أحيانا    غالبا    دائما 
 أبدا    نادرا 
 غير ذلك ......................... 

 ل هناك استفادة من مواقع التواصل االجتماعي في نشر الوعي ؟ ه -5
 احيانا     غالبا   دائما 
 أبدا    نادرا  
  غير ذلك 

هل تستخدم مواقع التواصل االجتماعي بشكل يخدم وعي المرأة في القضايا الوطنية،  -6
 والمحلية، والدولية؟

 احيانا      غالبا   دائما 
 ابدا    نادرا 
 غير ذلك ................................. 

ومواقع التواصل االجتماعي لخدمة قضايا المشاركة السياسية ، هل تسخر وسائل اإلعالم -7
 والديمقراطية للمرأة؟ 

 احيانا       غالبا      دائما 
 ابدا       نادرا 
 غير ذلك .................................. 

 ية الفصائلية: لتقييم دور البرامج التثقيف عامة  أسئلة -8
 

، )المؤتمرات، والمطبوعات، والندوات التابعةبرامج التثقيف الحزبية من  هل تساهم -1
 ؟ لدى المرأة  السياسية في نشر المعرفة وسائل تواصل اجتماعي(

 احيانا    غالبا     دائما  
 ابدا        نادرا 
 غير ذلك .............................. 
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مطبوعات، مؤتمرات، مواقع ، مج التثقيفية من مؤتمراتهل ترى أن )هذه البرا -2
تقوم بواجبها في خدمة قضايا الديمقراطية والمشاركة  التواصل االجتماعي(

 السياسية للمرأة؟
 احيانا   غالبا     دائما  
 ابدا      نادرا 
 غير ذلك ........................... 

  المرأة غير المؤطرة ؟ المرأة المؤطرة أكثر ثقافة ووًعيا منهل تعتبر  -3
 أحيانا    غالبا  دائما 
 أبدا     نادرا 
 غير ذلك ...............  

البرامج التثقيفية الفصائل لها دور في تنمية الوعي السياسي  هل تعتقد أن -4
 للمرأة؟
 أحيانا   غالبا    دائما  
 ابدا     نادرا 
 غير ذلك .................... 

 ذكر ما هو دورها في تنمية الوعي السياسي للمرأة؟ا، اإلجابةهناك  إذا كانت -5

....................................................................... 

 بناء القدرات والمهارات الذاتية للمرأة؟ هذه البرامج على هل تساعد -6
 احيانا    غالبا    دائما 
 ابدا      نادرا 
 غير ذلك ............................ 
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 : (5)ملحق رقم 
 استمارة مقابلة مقننه

 دور البرامج التثقيفية الفصائلية في تنمية الوعي السياسي للمرأة 

 "دارسة مقارنة بين حركة المقاومة اإلسالمية حماس والجبهة الديمقراطية"
2006- 2017  

 

 

 الباحثة / منال بركات 

 جامعة األزهر/ غزة                  
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 المطبوعات  أوال:
 ؟ المفضلة في إصدارات الجبهة الديمقراطية المطبوعات التثقيفية أنواعما  -1

، االستقالل، سلسلة كتب يوميات االنتفاضةإلى  الطريق كتب التثقيف الحزبي، سلسلة ) سلسلة
، صر(الفلسطيني المعا يوميات االحتالل، سلسلة كتب دليل المعرفة، سلسلة كتب الفكر السياسي

 ولماذا؟ 
التي تصدرها الجبهة الديمقراطية فيما  المطبوعات التثقيفيةأو تصنيف نواع ما أ -2

 يتعلق بالتنمية السياسية للمرأة ؟
في زيادة نسبة المشاركة السياسية  ساهمت مطبوعات الجبهة التثقيفيةهل  -3

 ية( ؟للنساء المؤطرات في مجاالت العمل العام ) انتخابات محلية وتشريعية ونقاب
في زيادة الوعي السياسي للمرأة؟ نعم أم  ن مطبوعات الجبهة التثقيفية ساهمتهل تعتقدين أ -4

 ال؟ مع التوضيح؟
التثقيفية في زيادة نسبة النساء المؤطرات داخل ساهمت مطبوعات الجبهة  هل -5

 ؟ عناصرها
  السياسي؟ في تنمية الوعي الجودة في المطبوعات الصادرة عن الجبهةأوجه  ما هي -6
 السياسي؟  عن الجبهة في تنمية الوعيما هي أوجه القصور في المطبوعات الصادرة  -7
 هل المطبوعات الصادرة عن الجبهة تخدم قضايا المشاركة السياسية للمرأة؟ -8

 ثانيا : المؤتمرات 
 التي تعقدها الجبهة الديمقراطية؟ مدى مشاركة المرأة في المؤتمرات ما  -1
 رات السياسية التي تنظمها الجبهة الديمقراطية ؟ما مدى االستفادة من المؤتم -2
 هل تعتقدي بان هذه المؤتمرات تساهم في تنيمة الوعي السياسي للمرأة؟ -3
 ما هي اوجة القصور في المؤتمرات التي تعقدها الجبهة الديمقراطية؟ -4
 التي تقدمها الجبهة الديمقراطية ؟  أوجه االستفادة من المؤتمراتما هي  -5
 مرات التي تقدمها الجبهة تخدم قضايا المشاركة السياسية للمرأة؟محاور المؤت هل -6

 ثالثا : الندوات ورشات العمل

 تقدمها الجبهة الديمقراطية؟ التيمشاركة المرأة في ورشات العمل والندوات ما مدى  -1
 تساهم في تنمية الوعي السياسي للمرأة؟ هل تعتقدي بان هذه الو رشات والندوات -2
 التي تقدمها الجبهة الديمقراطية ؟ ادة من ورشات العمل والندواتأوجه االستفما هي  -3
 ما أوجه القصور في ورشات العمل والندوات التي تقدمها الجبهة الديمقراطية ؟  -4
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 ورشات العمل التي تقدمها الجبهة تخدم قضايا المشاركة السياسية للمرأة؟و  هل الندوات -5
 األطر النسائية  :ثالثا
 شطة التي تقدمها األطر النسائية؟ هل لديك معرفة باألن -1
 إذا كان نعم / أذكري عنوان النشاط الذي سبق أن شاركتي فيه؟ -2
األنشطة الثقافية التي تقدماه األطر النسائية للجبهة في تنمية الوعي السياسي  هل تساهم- 3

 للمرأة ؟
 للجبهة الديمقراطية؟ _ ما هي أوجه االستفادة من األنشطة التي تقدمها األطر النسائية التابعة -4
 ما هي أوجه القصور في األنشطة التي تقدمها األطر النسائية التابعة للجبهة الديمقراطية؟ -5
تخدم قضية المشاركة  األطر النسائية التابعة لجبهة الديمقراطيةهل األنشطة التي تقدمها  -6

 السياسية للمرأة؟
من المرأة  اً أكثر وعي هل المرأة المؤطرة داخل مؤسسات الجبهة الديمقراطية -1

 ؟ غير المؤطرة
 ؟ الذي يميز المرأة المؤطرة في مجاالت العمل العامما  -2

 مواقع التواصل االجتماعي"  رابعا":
 ما هي تصنيفاتك للمواقع االلكترونية التابعة للجبهة الديمقراطية؟  -1
اسية للمرأة هل باعتقادك أن مواقع التواصل االجتماعي للجبهة تخدم قضايا المشاركة السي -2

 ؟نعم او ال ؟ ولماذا؟ 
 . ما مدى االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي كأداه لتنمية الوعي السياسي عند المرأة؟-3
 اوجه القصور في وسائل التواصل االجتماعي في عملية تنمية الوعي السياسي للمرأة؟ 4
التابعة لللجبهة  يبعض القضايا التي يتم نشرها على مواقع التواصل االجتماعاذكري  -5

 الديمقراطية؟
فكرة  بشكل جيد يخدم التابعين للجبهة توظيف وسائل التواصل االجتماعي واإلعالمهل يتم  -6

 نشر الوعي السياسي للمرأة ؟ نعم أو ال ؟ 
 اذا كان ال ؟ اذكر االسباب؟

 لكم جزيل الشكر على حسن تعاونكم 

 منال بركاتالباحثة 


