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  الملخص باللغة العربية 

 لهذه الدراسة على فحص اثر غياب الدولة الفلسطينية ذات السيادة على مفهوم األساسية اإلشكاليةتقوم 

 مثل -غير غياب الدولة– األخرىواثر العوامل . شكل خاصالمواطنة في فلسطين وعلى مواطنة النساء ب

كما وتعمل على دراسة الحد الذي تتمايز فيه المؤسسات النسوية .  التقليدي على مواطنة النساءاألبويالنظام 

ة د العمل النسوي، اتحاد لجان المرأاتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي، اتحا( الفلسطينية قيد لدراسة 

الحزب والحركات التي  عتماداً علىا لمفهوم المواطنة، وذلك إدراكهافي ) ية وجمعية الخنساء النسائيةالفلسطين

  .االختالفات بين المستويات التنظيمية الكادرية داخل كل مؤسسة بعين االعتبار األخذ، مع  منهاانبثقت

 اإلقليميةة الفلسطينية السيطرة سلطلنة ضمن المناطق التي امتلكت ااطومهذا وتتناول هذه الدراسة قضية ال

 -1994كما وتناولت بالتحليل الفتة ما بين . والوظيفية عليها والتي قامت بإدارة الشؤون المدنية والقانونية فيها

2000.  

شبه المنظمة /  المقابالت الكيفية المعمقة، كما تم استخداموقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الكيفي بالمشاركة

 مقابلة مع 12 إجراء، حيث تم )القيادة، والوسط والقاعدة(  مستويات3 على األربعةلمؤسسات مع كوادر ا

يل ل كما وتم استخدام تح.نساء تم اختيارهن ضمن مبدأ لعينة القصدية وبناء على توافقهن مع شروط العينة

  .ت قيد الدراسة وبرامجهااالمضمون للوثائق والمنشورات الخاصة بالمؤسس

ايا التي ض التحليلي، فقد تم استخدام التحليل المني على النوع الجتماعي في تحليل القاإلطاريخص أما فيما 

هل تأخذ المؤسسات : وهي األسئلةبمجموعة من  األدواتهذه وتتلخص .  البحثوأسئلة اإلشكاليةوردت في 

 العالقة بين تأخذة؟ وهل النسوية قيد الدراسة النوع االجتماعي بعين االعتبار في نظرتها لقضية المواطن

 وعالقات القوة وتقسيم العمل المبني على النوع وأدوارهنالمجالين لعام والخاص وموقع النساء في كل منهما 

 بعين االعتبار؟ وهل تأخذ الحاجات العملية االستراتيجية لنوع االجتماعي بعين االعتبار وكذلك القيمة المادية

هن؟ وكيف ترى هذه المؤسسات حقوق النساء كمواطنات وما هو موقفها كينالجتماعية الدوار والنساء وتموا

   ومواقع تدخلها؟أهميتهامساواة وما هي نظرتها لالختالف؟ وكيف ترى هذه المؤسسات الدولة وما هي لمن ا
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اختالفاً ، فإن هناك واألهدافيا ؤوى الفكر والرت فيما يتعلق بأهم نتائج هذه الدراسة، فإننا نرى انه على مسأما

 االتحادات الثالث أن، كما اإلسالميةالتحادت النسوية الثالث وبين فكر ورؤية الجمعية النسائية ابين فكر 

 كما .اإلسالمية الجمعية فتنادي بها من منطلق قائم على الشريعة أماتنادي بالحقوق من منطلق علمن مدني، 

ناظم لعالقة الفرد ل المواطنة هي اأنواطنة وهي  ببعض العناصر عند تعريف الماألربعةوتشترك المؤسسات 

االختالف بين المشاركات من كل المؤسسات  ويظهر.  والجنسين مع بعضهم البعضاألفرادبالدولة وعالقة 

.  مثل الدين ولتنظيم السياسياألخرىفرد ضمن انتماءاته وهوياته ل قضية ارتكاز مفهوم المواطنة على الحو

  .حقوق مقابل الوجباتل طرح قضية اكما ويظهر االختالف عند

  :هذا وتتلخص النتائج المتعلقة بالقضايا التحليلية المفاهيمية بما يلي

، فاالتحادات اإلسالميةهناك اختالف واضح بين برامج االتحادات الثالث وبين الجمعية النسائية  -

ية النسائية فتسعى لتلبية  الجمعأماالثالث تسعى لتلبية حاجات عملية واستراتيجية للنوع االجتماعي، 

  .حاجات عملية للنوع االجتماعي فقط

والدة لقوق خاصة للنساء فيما يخص لحمل واحكل المؤسسات قيد الدراسة تطالب بالمساواة وتطالب ب -

 يظهر عند األبرزمساواة تختلف بين المشاركات، ولكن االختالف ل نوعية اأن إالوالرضاعة، 

 .بن بمساواة تكاملية بين النساء والرجاللية اللواتي يطاالمشاركات من الجمعية النسائ

في نظرتهن هناك اختالف واضح بين المشاركات على كل المستويات ومن كل المؤسسات  -

 . كليهماأو العام أوخاص ل في المجال ااألدوارلالختالفات البيولوجية ومدى امتدادها لتؤثر على 

ساسياً من مقومات أ الدولة تشكل مقوماً أنسسات على هناك اتفاق بين كل المشاركات من كل المؤ -

 المشاركات آراءالمواطنة وهناك اتفاق على التدخل الكامل للدولة في المجال العام، وتباينت 

 .بخصوص التدخل في المجال الخاص

يمة المادية واالجتماعية الدوار النساء ق الأنهناك اتفاق بين كل المشاركات من كل المؤسسات على  -

 .في المجال الخاص والعام متساوية
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 للتمكين على انه يشتمل نضاالً وطنياً لتحقيق األربعةتتلخص رؤية المشاركات من المؤسسات  -

 وذلك لتحقيق المساواة األبوي م آثار النظاالحرية وتقرير المصير ونضاالت ديمقراطية لمواجهة

  .والعدالة االجتماعية

  

  


