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 :  الملخص
 

دورها في وموقف المرأة الفلسطينية توضيح هدفت الدراسة إلى     
 . في قطاع غزةتها على حيا صفقةالر يثتأو (صفقة القرن)، مناهضة

وتم استخدام المنهج التاريخي والوصفي التحليلي من خالل وصف دور 
المرأة الفلسطينية لمناهضة (صفقة القرن) منذ إعالن الرئيس األمريكي 

ترامب عنها وكانت أداة الدراسة على شكل مقابالت مع مسئولين في  
 التنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني . 

صفقة القرن ليست وليدة   الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:توصلت 
ولم تتبنى أي من ، فترة حكم ترامب وإنما هي وجدت منذ سنوات طويلة 

ت عملية لترجمتها إال في ظل  الحكومات األمريكية السابقة القيام بخطوا
مصادرة حق تقرير في  "صفقة القرن" تضمنته تتجلى خطورة ما و .إدارته

كافة ل   شعب الفلسطيني، وتصفية حق العودةللفقط  المصير المملوك 
.  1948 هجروا وشردوا منها أثر نكبةالالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي 

وحل الدولتين، وأجبرتهم على  محادثات السالم واتفاق أوسلوحيث أنهت 
ام والتشرذم والعقوبات حالة االنقساتفاقيات أوسلو. كما أن حرَّر من الت

المفروضة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أثر بشكل سلبي على  
الوضع االقتصادي و الموقف الشعبي الفلسطيني عامة والنسوي خاصة.

البطالة المتنامية في قطاع غزة أسهم في محاولة إشغال والمتردي 
الوطني في  الفلسطينيين في أرزاقهم وحياتهم مما أدى إلى تآكل موقفهم 

 .  لصفقةمواجهتهم ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
  

 

Abstract : 
  
 The study aimed to clarify the position of Palestinian women and their role in opposing  
the "deal of the century", and the effect of the deal on their lives in the Gaza Strip. 
The historical, descriptive, and analytical method was used by describing the role of  
Palestinian women in opposing the "deal of the century" since US President Trump 
 announced it, and the study tool was in the form of interviews with officials in  
organizations and civil society institutions. The study reached many results, the most important  
of which are: The deal of the century is not a product of the Trump era, but rather it has existed  
 many years, and none of the previous American governments adopted practical steps to translat    
except under his administration. The seriousness of what was included in the "deal of the centur  
 is evidenced by the confiscation of the right of self-determination that belongs only to the  
Palestinian people, and the liquidation of the right of return for all Palestinian refugees to 
 their lands from which they were displaced and displaced from the impact of the 1948  
Nakba. The state of division, fragmentation, and the sanctions imposed on the Palestinian 
 people in the Gaza Strip have a negative impact on the Palestinian popular position in 
 general, and the feminist position. The deteriorating economic situation and 
 the growing unemployment in the Gaza Strip contributed to the attempt to occupy the 
 Palestinians in their livelihoods and lives, which led to the erosion of their national position in the  
 confrontation with the deal. 
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 خطة الدراسة
 المقدمة:   

اعالن   ترامببعد  دونالد  األمريكي  بين    الرئيس  السالم  لتحقيق  خطته  عن 
القرن  بصفقة  تعرف  والتي  واالسرائيليين    29/1/2020بتاريخ    الفلسطينيين 

اسرائيل   وزراء  رئيس  وبحضور  األبيض،  البيت  في  صحفي  مؤتمر  خالل 
نتنياهو وقامت  بنيامين  على  ،  حقائق  بفرض  ترامب  األمريكي  الرئيس  إدارة 

عن    لبقاألرض   باعاالعالن  تمثلت  لدولة  الصفقة،  عاصمة  بالقدس  ترافها 
إليها، وكذلك االعتراف بضم الجوالن   االحتالل االستيطاني وبنقل سفارتها 

وسعيها المتواصل لتصفية حقوق الالجئين الفلسطينيين  ،  السوري المحتل
الدولية. الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  وكالة غوث  وتصفية  إضعاف    عبر 

و بأعدادهم  المرتبطة  الحقائق  لالجئ  وتغيير  المتحدة  األمم  تعريف  فق 
 الفلسطيني 

  :مشكلة الدراسة
لقد كان  للفلسطينيين موقفًا رفضًا لهذه الصفقة وقد أعلنوا عن   

تقوم على أساس هذه الصفقة، وكان  سياسية مقاطعتهم ألي جهود 
ومقاومتها لما لها   للنساء الفلسطينيات دورًا  مهمًا في رفض هذه الصفقة

على حياتهن في الحاضر والمستقبل لحرمانها من العودة   من تأثير كبير
 ألرضها التي ولدت عليها جداتهم وأمهاتهم. 

 تكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي االتي:حيث 
 ؟ ر (صفقة القرن) على حياة المرأة الفلسطينية في قطاع غزةيثما تأ 
 السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:ويتفرع من  

 (صفقة القرن)؟ ما هي  -1
 (صفقة القرن)؟ موقف المرأة الفلسطينية من  -2
 ؟  (صفقة القرن)دور المرأة الفلسطينية لمناهضة هو  ما -3

 أهداف الدراسة:
 (صفقة القرن). توضيح موقف المرأة الفلسطينية من  -1
 .(صفقة القرن)شرح دور المرأة الفلسطينية لمناهضة  -2
 .ر (صفقة القرن) على حياة المرأة الفلسطينية في قطاع غزةيثتأبيان  -3

 :الدراسةأهمية 
 .ر (صفقة القرن) على حياة المرأة الفلسطينية في قطاع غزةيثتأ بيان  -1
 .(صفقة القرن)شرح دور المرأة الفلسطينية لمناهضة  -2

 حدود الدراسة:
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بتاريخ  (صفقة القرن)   عن ترامب األمريكي الرئيس اعالن منذ  الزماني: الحد
 .حتى اآلن 29/1/2020

 فلسطين.  المكاني: الحد
 :منهج الدراسة

 تم استخدام المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي.
دور المرأة التاريخي لسرد استخدمت الدراسة المنهج  : التاريخيالمنهج 

  ترامب األمريكي الرئيس اعالن منذ(صفقة القرن) الفلسطينية لمناهضة 
 .تاريخه حتى عنها

دور لســــرد ولدراســــة ورصــــد تطــــور المــــنهج التــــاريخي  وناعتمــــدت البــــاحث
 األمريكي الرئيس  اعالن  منذ(صفقة القرن)  المرأة الفلسطينية لمناهضة  

، ويســاعد هــذا المــنهج علــى فهــم المتطلبــات والــدوافع التــي عنهــا ترامــب
 اعـــالن منـــذ(صـــفقة القـــرن) بهـــا المـــرأة الفلســـطينية لمناهضـــة  تعاملـــت
 ترامب األمريكي الرئيس

التحليلي  الوصفيواستخدمت الدراسة المنهج  :يالتحليل  ي المنهج الوصف
 اعالن منذ(صفقة القرن) وصف دور المرأة الفلسطينية لمناهضة  من خالل
من خالل هذا المنهج حاولت الدراسة أن  و .عنها ترامب  األمريكي الرئيس

على   (صفقة القرن)  المرأة الفلسطينية من تقدم  تحليًال شامًال لموقف 
واعتمد  النحو الذي يأتي معه فهم أهدافها الرئيسية ومقاصدها النهائية.

من تحليل المعلومات ذات   معلى المنهج التحليلي الذي مكنه ونالباحث
 الصلة ونقدها.
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 المقدمة:   
األبيض أعلن   البيت  في  ترامب خالل مؤتمر صحفي  دونالد  األمريكي    الرئيس 

نتنياهو عن خطته 29/1/2020بتاريخ   بنيامين  ، وبحضور رئيس وزراء اسرائيل 
بين   السالم  بصفقة  لتحقيق  تعرف  والتي  واالسرائيليين  الفلسطينيين 

الخطة    تتضمنحيث أعلن أنها صفقة شاملة يجب القبول بها كلها، و  .القرن
احتلتها   التي  الغربية  الضفة  معظم  على  االسرائيلية  السيطرة  استمرار 

عام   األردن  1967اسرائيل  في    ،   ووادي  الضخمة  االستيطانية  الكتل  وضم 
دولة إسرائيل وبقاء مدينة القدس موحدة تحت السيادة الضفة الغربية إلى  

ضمان    االسرائيلية المقدسة  إلى وصول  ال مع  لجميع  األماكن  القدس  في 
و  األردنية أن  الديانات،  الوصاية  تحت  األقصى  المسجد  و يبقى  تعهد ، 

أربع   لمدة  الغربية  الضفة  في  االستيطاني  النشاط  من  بالحد  اسرائيل 
لدخول في مفاوضات مع ل سنوات وهي الفترة الممنوحة للجانب الفلسطيني  

الخطة لتطبيق  االسرائيلي  تكون   ،  الجانب  عاصمة  وأن  
المستقبلية في منطقة تقع إلى الشرق والشمال من الجدار  الفلسطينيين 
بأجزا  ويمكن المحيط  القدس،  من  آخر    هم ء  اسم  أي  أو  بالقدس  تسميتها 

المستقبلية  الفلسطينية  الدولة  مع  تحدده  حركة ،  سالح  وأن  حماس  نزع 
سائر  السالح أراضي    تكون  منزوعة  المستقبلية  الفلسطينية  مع الدولة   ،

وغزة ربط  و إنشاء   الغربية  األراضي  بخط    الضفة  تحت  أو  فوق  يمر  سريع 
اإلسرائيلية الخاضعة   و للسيادة  الطرفين ،  بالدولة   اعتراف 
بأنها   الفلسطينية  اإلسرائيلية  والدولة  الفلسطيني  للشعب  دولة  بأنها 

اليهودي  للشعب  لالجئين    .دولة  عودة  أي  رفض  على  الوثيقة  وتؤكد 
بالتعويض.  مستقبلية  مطالب  أي  واسقاط  إسرائيل  إلى  الفلسطينيين 

)29 /1 /2020 ،  https://arabic.cnn.com .( 
جديدة  أما   عمل  فرصة  مليون  أن  ترامب  أوضح  االقتصادي،  الصعيد  على 

خفض  سيتم  كما  الخطة،  بتنفيذ  قبولهم  حال  في  للفلسطينيين  ستخلق 
اإلجمالي   القومي  الناتج  رفع  إلى  سيؤدي  مما  النصف،  إلى  الفقر  معدل 

اق في مشروعات للبنية  مليار دوالر لإلنف  50لالقتصاد الفلسطيني مع توفير  
مدى   على  واالستثمار  الفلسطينية   10التحتية  الدولة  من  لكل  سنوات 

 ). https://www.bbc.com ، 29/1/2020( .وجيرانها األردن ومصر ولبنان

وقد رفض الفلسطينيون هذه الصفقة وأعلنوا مقاطعتهم ألي جهود تقوم  
على أساسها، وكان للمرأة الفلسطينية دورًا في رفض هذه الصفقة وقد 

نظم االتحاد العام للمرأة الفلسطينية واألطر والمؤسسات والمراكز  
والجمعيات النسوية وقفة احتجاجية في كل من غزة والضفة والشتات تحت  
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" ال لصفقة القرن" "ال للمشاريع التصفوية" "نعم للحقوق الوطنية   شعار:
للشعب الفلسطيني" "معا إلنهاء االحتالل" "ال للتطبيع مع االحتالل"، وذلك  
في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، وبحضور حشد نسوي كبير من 

،  2020/ 5/2( كافة محافظات قطاع غزة رفضا وتصديا لصفقة القرن
https://www.alwatanvoice.com .( 

أثر (صفقة القرن) على حياة موقف ودور وتم في هذه الدراسة بحث قد و
 من خالل الثالثة محاور التالية:قطاع غزة  المرأة الفلسطينية في قطاع غزة

 :المحور األول: موقف المرأة الفلسطينية من (صفقة القرن)
على   الفلسطينية  المرأة  دور  يقتصر  في  لم  معنوية  مساندة  مجرد  كونها 

القضية الفلسطينية أو ممارسة لمهامها االجتماعية كفتاة وزوجة وأم، إنما 
السياسي،  الصعيد  على  ومقاومتها،  بلدها  بقضية  واضح   

ٍ
بشكل ساهمت 

 وحتى العسكري وحمل السالح واالنخراط في صفوف المجموعات الفدائية.
ممتًدا في مسيرة النضال والمقاومة   ويُالحظ أن دور المرأة الفلسطينية بقي 

عام    منذ االنتداب البريطاني مروًرا بالنكبة الفلسطينية وما بعدها من نكسة
 .  2000واالقصى  1987 ) الحجارةhttps://qudsn.net، 15/5/2015(وانتفاضات،  م 1967

قد    2020/ 29/1بتاريخ    في بيان صدر عنه  االتحاد العام للمرأة الفلسطينيةكان  
األرض   :قال على  حقائق  بفرض  ترامب  األمريكي  الرئيس  إدارة  قامت  "لقد 

االحتالل ك لدولة  عاصمة  بالقدس  باعترافها  تمثلت  لصفقته،  أساس 
اليها،   سفارتها  وبنقل  السوري  واالستيطاني  الجوالن  بضم  االعتراف 

الفل الالجئين  حقوق  لتصفية  المستمرة  ومحاوالته  عبر المحتل،  سطينيين 
المرتبطة  الحقائق  وتغيير  الدولية،  الالجئين  غوث  وكالة  وتصفية  اضعاف 

لبأع  المتحدة  األمم  تعريف  وفق  حق  دادهم  من  لحرمانهم  الفلسطيني  الجئ 
رقم   المتحدة  األمم  قرار  وفق  منها  هجروا  التي  لديارهم  قيام و.  194العودة 

اإلسرائيل  االستيطان  باعتبار  االمريكية  قانونيا  الواليات  فعال    اً مخالفي 
لقانون الدولي اإلنساني وكافة قرارات مجلس االمن والمجتمع الدولي الذي  ل

شرعي،    عمليعتبره   الميت  وغير  البحر  وشمال  االغوار  االحتالل ضم  لدولة 
لتوسيع استيطانها وترسيم حدودها ضاربة بعرض الحائط كافة المرجعيات 

الف أكدت حق الشعب  التي  المستقلة واالتفاقيات  إقامة دولته  لسطيني في 
 ). http://www.radionisaa.ps،  2020/ 1/ 29( ."وعاصمتها القدس

الفلسطينية   المرأة  النسوية  اتخذت  والمؤسسات  االطر  من وكافة  موقفًا 
في كل  بل وقبل االعالن عنها    29/1/2020صفقة القرن  منذ االعالن عنها في  

غزة وقطاع  الغربية  الضفة  االمريكية  ب  تمثل  من  التسوية  لخطة  رفضها 
الفلسطينية،  القضية  لتصفية  تهدف  والتي  القرن"  "صفقة  اإلسرائيلية 
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الهادف   المخطط  لحماية  المنطقة  في  الفوضى  نشر  للسيطرة والستمرار 
لضمان  دولها  وفكفكة  العربية،  البلدان  في  الشعوب  مصادر  ولسرقة 
وللنهوض   للتنمية  إمكانيات  اية  وللجم  االمريكية  لإلمبريالية  خضوعها 

 )https://refugeesps.net،  10/2/2020( .الحضاري لهذه البلدان
 :الفلسطينية للمرأة نضال عن نبذة أوًال:

السياسية   المشاركة  من  الفلسطينية  المرأة  تهميش  يعد  من    ممكناً لم 
التي   التبريرات  كانت   

ٍ
أي الوطنية،  الحركة  السياسيي قبل  ألن  ،  ونسوقها 

االحتالل  مع  الصراع  ميدان  في  نفسها  فرضت  الفلسطينية  المرأة 
للمرأة   نموذج  فرحات  نضال  أم  فلسطين  خنساء  تكون  وقد  الصهيوني، 
وأبلت  الحرية،  مذبح  على  شهداء  ثالث  قدمت  التي  المقاومة  الفلسطينية 
المجلس   في  كنائبة  عملها  خالل  من  السياسة  ميدان  في  حسنًا  بالءًا 

الفلسط ه التشريعي  وكم  ومن  ن  يني،  أكبادهن،  وّدعن  من  فلسطين  نساء 
فا مجتمعاتهم،  راحة  على  الشهيد يسهرن  أم  هي  الفلسطينية  لمرأة 

المجتمع.و نصف  وهي  العظماء،  وأم  واألسير،  ،  14/4/2014(   الجريح 
https://www.alquds.co.uk.( 

كــل الفلسـطينية ارتباطـًا وثيقـًا وموضـوعيًا مـع المجتمـع ومـع  المـرأةتـرتبط و
ســطرت المــرأة الفلســطينية مالحــم بطوليــة عبــر محطــات حيــث مــا يــدور فيــه، 

تـاريخ القضــية الفلســطينية، ومنـذ فجــر التــاريخ والمـرأة الفلســطينية تناضــل 
ــر  ــاريخ يزخـ ــوة، والتـ ــن قـ ــه مـ ــا تمتلكـ ــين بمـ ــت المحتلـ ــل وواجهـ ــب الرجـ ــى جانـ إلـ

مربيــة  ويســطر البطــوالت الســامية للمــرأة الفلســطينية، ويكفيهــا فخــرا أنهــا
بـــــدأ نضـــــال المـــــرأة وقـــــد . األجيـــــال وصـــــانعة المناضـــــلين والثـــــوار األحـــــرار

بعــد صــدور وعــد بلفــور واشــتعال والفلســطينية منــذ بدايــة القــرن العشــرين، 
الرجـــــل فـــــي احتجاجـــــه واعتصـــــامه  ةســـــاندفقامـــــت بمالثـــــورة الفلســـــطينية، 

 ومظاهراتــه فــي المطالبــة بوقــف هجــرة اليهــود إلــى فلســطين وإلغــاء الوعــد،
)8/3/2020، https://www.amad.ps .(  

النساء   معاناة  جوهر  يشكل  اإلسرائيلي  االحتالل  وجود  استمرار  إن 
الفلسطينية  فالمرأة  الفلسطيني،  الشعب  أبناء  وكافة  الفلسطينيات، 

وال  الحقوق    ناضلت  إحقاق  أجل  من  الرجل  مع  جنب  إلى  جنبا  تناضل  زالت 
حق رأسها  وعلى  الفلسطيني  للشعب  في     الوطنية  والحق  المصير  تقرير 

  المرأة  أن  اعتبار  على ٫عودة الالجئين والحق في األمن اإلنساني بكافة مجاالته
ئيلي إجراءات االحتالل اإلسرا   األكثر تضررًا ومعاناة من تبعات  هما  وأسرتها

في   يستمر  الذي  وللشجر    لإلنسانالحقوق    انتهاكالقمعية  الفلسطيني 
 ) http://pngoportal.org، 11/3/2018(. والحجر ولكافة المصادر الفلسطينية
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وبدأت بإنشاء جمعيات نسائية لخدمة الهدف الوطني. وبعد احتالل إسرائيل 
سنة   الفلسطينية  الشعب  1948لألراضي  وتهجير  تأسست   ،الفلسطيني م 

وخاصة  الفلسطيني  المجتمع  ورعاية  للمحافظة  اجتماعية  مؤسسات  عدة 
المساعدات  تقّدم  وأخذت  وغيرهم،  الشهداء  أبناء  من  واأليتام  الفقراء 

تنظيم أنفسهم في حركات وطنية  بالتعليمية والصحية، وبدأ الفلسطينيون  
ومقدساتهم، ألراضيهم  الصهيوني  لالحتالل  رافضة  انضمت   وحزبية  وقد 

االجتماعي موقعها  بحكم  التنظيمات  لهذه  مصطفى  (  .المرأة  غسان  الشامي، 
)2019 ،(https://www.watan.ps .( 

األرض  إن   وخارج  داخل  في  اإلسرائيلي  االحتالل  ضد  المرأة  نضال 
لديها القدرة على التكّيف، كما وشهد   وأن،  تها الفلسطينية المحتلة أظهر قو

التاريخ،   مدى  على  المضيئة  والمحطات  اإلنجازات  من  العديد  نشاطها 
العربي" عام   النسائي  "االتحاد  التابع  1928كإنشاء  النسوي  ، وتشكيل اإلطار 

.  1965لمنظمة التحرير الفلسطينية (االتحاد العام للمرأة الفلسطينية) عام  
إل تشير  األمثلة  في  هذه  تتمركز  بدأت  قد  كانت  الفلسطينية  المرأة  أن  ى 
 ). https://www.maannews.net، 7/2/2016( مقدمة الحياة العامة.

وللمرأة الفلسطينية سجل حافل في أعمال المقاومة العسكرية ضد العدو 
الماضي وحتى يومنا هذا، وقد نفذت عدد من   القرن  الصهيوني منذ ستينات 

البطوليةالعمليات   حرب  ،  العسكرية  الجزء    67بعد  على  إسرائيل  واستيالء 
المتبقي من فلسطين، حدثت بعض التغيرات االقتصادية واالجتماعية أثّرت  
على المجتمع واألسرة والمرأة الفلسطينية، مما اضطر المرأة الفلسطينية  
معظم  بأن  وخاصة  أسرتها،  على  ومحافظة  كمعيلة  العمل  سوق  دخول 

بحوا في سجون االحتالل وتقيدت حركتهم، فعملت في وظائف ال الرجال أص
 ). https://www.noonpost.com، )2014(علوان، نور ( .تحتاج إلى المهارة وبأجر أقل

م في فلسطين المحتلة لجان العمل التطوعي  1978وشكلت المرأة بعد عام  
والتعليمية،  الصحية  بالخدمات  تقوم  نسوية،  جماهيرية  أطر  شكل  على 
والزراعية، واالتحادات النقابية والتعاونيات أصبحت مدخًال لتنظيم المرأة في  
الفلسطيني، وقد لعبت   المدن والقرى والمخيمات، تقّدم الخدمات للشعب 

انتفاضة   في  مميزًا  تشكيل  1987دورًا  في  الفاعل  دورها  خالل  من  وذلك  م 
األحياء مستوى  على  الشعبية  (.  اللجان  نور  )،  2014(علوان، 

https://www.noonpost.com .( 

العسكري  العمل  في  ساهمّن  لنساء  بأسماء  الفلسطينية،  الذاكرة  وتزخر 
مسلحة  مجموعة  قادت  التي  المغربي"  "دالل  أمثال  الماضية،  العقود  خالل 

،  1987من مقاتلي حركة فتح إلى شواطئ تل أبيب، مستخدمة زورًقا حربيا عام  
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(بحسب أرقام    إسرائيليا  50مقتل أكثر من  لتنفذ عملية مسلحة أسفرت عن  
 ). وإسرائيلية نيةفلسطي

عندما اندلعت االنتفاضة األولى أو "انتفاضة الحجارة" كما يسميها و
، في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، ثّم  1987ديسمبر   8في  الفلسطينيون

انتقلت إلى كل مدن وقرى ومخّيمات فلسطين، شاركت المرأة في  
)،  2004اسماعيل، دنيا األمل( ( .اإلسرائيليةاالحتالل ت، ضد القوات المواجها

 ).4ص

ثم توالى نضال المرأة الفلسطينية بقيامها بعمليات عسكرية استشهادية  
بهذه  قمن  الالتي  الفلسطينيات  وأول  أشهر  من  إدريس،  وفاء  وكانت 

يناير   نهاية  نفسها  فجرت  حيث  من  2002العمليات؛  مجموعة  في   ،
القدس مدينة  غرب  عمليات   .اإلسرائيليين،  أخريات  نفذت  ذلك،  وعقب 
عيشة   أبو  دارين  بينهن:  األخرس  -مماثلة،  طقاطقة  -آيات  هبة  -عندليب 

جرادات  -دراغمة   شلهوب  -هنادي  الدسوقي  -نورا  الرياشي-إلهام  سناء -ريم 
النجار(  -قديح فاطمة  سالم،  أبو  تنفذ   57زينب  فلسطينية  وأكبر  (أول   عاما) 

 ). https://masralarabia.net ،20/10/2015(). عملية تفجيرية

السلطة و واستالم  وإسرائيل،  م.ت.ف.  بين  "أوسلو"  اتفاق  توقيع  بعد 
بنود  لتنفيذ  إسرائيل  ومماطلة  أوًال،  وأريحا  لغزة  الفلسطينية  الوطنية 
تكنيكية لمساعدتها في تحديد  لجان  الوطنية عدة  السلطة  أنشأت  االتفاق، 

ـ  احتياج والمستقبل  الحالي  للوقت  السياسية  واالحتياجات  التنموية،  اتها 
تمثيل   على  الهيئات  هذه  اشتملت  وقد  القرارات،  لصنع  انتقالية  كهيئات 
نسائي، وخاصة اللجنة التكنيكية لشؤون المرأة ضمن اختصاصها، مما يعزز  

قى  مشاركتها في السياسة الرامية لالقتصاد، فهي من إحدى اللجان التي تتل
  ).http://www.wafainfo.ps( .الدعم والمساندة

وال ننسى ما تتعرض لها أسيراتنا الماجدات في سجون االحتالل الصهيوني  
التعذيب   أنواع  أقسى  اللفظي، من  واإليذاء  والنفسي  مرحلة ف   الجسدي  في 

الحجارة النساء 1987 انتفاضة  عدد  نحو  وصل  فلسطينية.  3000 المعتقالت 
األقصى انتفاضة  خالل  للنسا 2000 أما  االعتقال  حاالت  عدد  وصل  ء فقد 

نحو نهاية 900 الفلسطينيات  الفلسطينية  الجماهيرية  الهبة  ومنذ   .
االحتالل 2015 عام سلطات  إغالق  عند  الشعبية  المقاومة  إلى  وصولًا   ،

يوليو في  المبارك  األقصى  المسجد  بوابات  وحتى    2017 اإلسرائيلي 
بلغت ذروة التصعيد في عمليات  وقد    حالة اعتقال؛ 370 إلى نحو 2017 سبتمبر

"هبة  اعت اندالع  منذ  الصهيوني  االحتالل  يد سلطات  الفلسطينيات على  قال 
لفلسطين األبدية  العاصمة  دونالد   -القدس"  األمريكي  الرئيس  إعالن  بعد 

http://www.wafainfo.ps/


11 
 

ديسمبر من  السادس  في  المشؤوم  خالل 2017 ترامب  واستمرت  ؛ 
العام   2018 عام خالل  االعتقال  2019 لتتواصل  رهن  األسيرات  عدد  بلغ  حيث 

تار  بينهن  ،  أسيرة 49 نحو 2019 مايو 12 يخحتى  و  20من  أم،  أسيرات    6أسيرة 
االعتقال عمليات  خالل  بالرصاص  ((.  مصابات  مصباح  عماد  )، 2019مخيمر، 

https://www.amad.ps .( 

الفلسطينية  و المرأة  زالت  الكثير    تناضلما    واقع   مع  يتالءم  وبماوتقدم 
  كعاصمة  ومكانتها  القدس  عروبة  عن  دفاعاً   معناتهن،  وخصوصية  النساء

 مواجهة   وفي   المقدسية،  المرأة  حقوق  وعن  المستقلة  فلسطين  لدولة
  وفي   وأسرتها،  الغزية  المرأة  عن  المعاناة  رفع  اجل  ومن  غزة  لقطاع  الحصار

 عن  والدفاع الالجئين قضية لتصفية الهادفة واإلجراءات للسياسات التصدي
 ).https://www.qassem.net .الكريم العيش في وأسرتها لالجئة  المرأة حق

الكبرى    ومن ضمنها العودة  بمساعدة سواء   من مختلف االعمار،زمسيرات 
عن عدا  األولي،  اإلسعاف  وتقديم  المياه،  بتوزيع  في   المتظاهرين  صمودها 

دعم  أجل  من  تقديمه  تستطيع  ما  كل  وتقديم  السلمية  بالمسيرة  الوقوف 
السلمية   المسيرة  الفو  والشعبية.هذه  المرأة  تسلم  من لم  لسطينية 
االحتالل، قوات  منهنأصيب   حيث رصاص  عددًا   ،8/4/2018(  .واستشهد 

https://nn.ps/news.( 

تشهد تصعيدًا واضحا    1967ما زالت األراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان  و
الج االحتاللفي  قوات  ترتكبها  التي  ورائم  النساء.  منها  تستثنى  ال  التي  قد ، 

صعبة  ظروفا  األخيرة  االعوام  في  وخاصة  الفلسطينية  المرأة  عاشت 
لمرأة  وقاسية بعد ان صعدت تلك القوات من استخدام القوة المميتة ضد ا

، كل هذا يدعونا إلى  ى جانب التوسع في حمالت االعتقال، هذا ال الفلسطينية
الحماية   بتوفير  اوال  المطالبة  والعملضرورة  االحتالل  تحت  بكل لنساء  ل 

السبل واإلمكانيات المتاحة من اجل ممارسة الضغط على سلطات االحتالل 
الدولي اإلنساني  القانون  بمبادئ  وااللتزام  اإلنسان  حقوق  الحترام  .  ودفعها 

 . ) http://www.ahewar.org): 2020خالد، تيسير ((

 موقف المرأة الفلسطينية من (صفقة القرن):  ثانيًا:
اطار رفضه لهذه الصفقة بالدعوة   في الفلسطينية    للمرأة قام االتحاد العام  

االتحاد  نطم  حيث  احتجاجية  وقفة  والمراكز    إلى  والمؤسسات  واألطر 
الضفة   في  احتجاجية  وقفة  النسوية  فيها  والجمعيات  المشاركون  ورفع 

التصفوية  االعالم والفتات للمشاريع  القرن" "ال  للحقوق  " ال لصفقة  "نعم   "
مع  للتطبيع  "ال  االحتالل"  إلنهاء  "معا  الفلسطيني"  للشعب  الوطنية 
وبحضور  غزة،  مدينة  وسط  المجهول  الجندي  ساحة  في  وذلك  االحتالل"، 
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لصفقة   وتصديا  رفضا  غزة  قطاع  محافظات  كافة  من  كبير  نسوي  حشد 
 ). http://www.popular.org.ps،  2/2020/ 10( .نالقر 

هي  احتجاجية  وقفة    خالل  ة عضو األمانة العامة في االتحادأكدت فوزية جود  
رفضًا   االتحاد  سينظمها  التي  واألنشطة  الفعاليات  من  لسلسلة  بداية 

الوقفة العديد من الشعارات والالفتات  تتضمنحيث  .وتصديًا لصفقة القرن
ترامب بقرارات  الشعب    المنددة  بحقوق  بالتمسك  والمطالبة  واالحتالل، 

الفلسطيني وحريته واستقالله، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها  
 )، https://www.alwatanvoice.com، 10/2/2020( .. "القدس الشريف

العامة لالتحاد العام اكتمال حمد بيانًا صحفيًا صادر عن  وألقت عضو األمانة 
في   العام  الغربيةاالتحاد  والضفة  غزة  "يرف  قطاع  فيه  الهام    االتخاذض  جاء 

القاطع لصفقة القرن التصفوية ونؤكد تمسكنا  للمرأة الفلسطينية بالرفض  
براية النضال من اجل حقوقنا الوطنية المشروعة وتمكننا من حقنا في تقرير 
حزيران   من  الرابع  حدود  على  المستقلة  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  المصير 

قرار    1967 على  بناء  الالجئين  وعودة  القدس  و194وعاصمتها  لعقد  ،  الدعوة 
الدولية   الشرعية  قرارات  لتنفيذ  المتحدة  األمم  رعاية  تحت  دولي  مؤتمر 

 ). https://felesteen.ps)، 2020األفندي، االء ((  . المتعلقة بالقضية الفلسطينية

النساء في التظاهرة الحاشدة   بها  شاركتالتي    في الوقفة األكثر حشداً أما  
أمام مقر االمم المتحدة بغزة تلبيًة لدعوة من وزارة شؤون المرأة وبمشاركة 
ضمن  النسوية  والمراكز  والمؤسسات  الفلسطينية  للمرأة  العام  االتحاد 
رفض   في  الفلسطينية  المرأة  دور  على  للتأكيد  أذار  من  الثامن  احتفاالت 

المحاف بحضور  وكان  القرن،  والفصائلية صفقة  الوطنية  والقيادة  ظين 
في كلمة    قالت امال حمد وزير شؤون المرأة  حيث  .وممثالت الحركة النسوية

" خاللها:  الكوارث    القتها  لكل  شرعيا  وابا  طبيعية  كان مقدمة  االنقسام  ان 
القرن صفقة  الى  وصوال  بالفلسطينيين  حلت  ان  ،  التي  ندرك  ان  علينا  كان 

دارة األمريكية لتنفيذها لم تكن لتطرح لوال حالة  صفقة ترامب التي تخطط اال
شكال   وستأخذ  العربية   أخطراالنقسام  والهرولة  العربي  الضعف  حالة  مع 

وادانت حمد محاوالت اخراج القدس والالجئين والدولة من طاولة   ."للتطبيع
بأحالمهم الفلسطينيين  تمسك  مؤكدة  انفتاحها   .المفاوضات  حمد  واكدت 

ا  شراكة  كل  الغربية على  الضفة  في  المرأة  نضال  وحدة  تضمن  ستراتيجية 
ميادين   كل  في  موجودة  المرأة  ان  مؤكدة  المحتلة  والقدس  غزة  وقطاع 

 ). https://www.mowa.pna.ps، 1/3/2020(. النضال
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هو رفض هذه   قطاع غزةفي لمرأة الفلسطينية موقف اومن هنا نرى 
الصفقة حيث تم اصدار العديد من البيانات والتصريحات التي ترفض هذه  

 الصفقة جملًة وتفصيًال.

 : )(صفقة القرندور المرأة الفلسطينية لمناهضة  :المحور الثاني
الحركة   مراحل  كلِّ  في  األثر  بالغُة  مركزيٌّة  أدواٌر  الفلسطينّية  للمرأة  كان  قد 
الوطنّية الفلسطينّية. فهي لم تقتصر على رعاية األسرة، على ما في ذلك من 
تأمين   على  أيًضا، وعملْت  والمدن  المخّيمات  بل واجهْت حصاَر  كبرى،  أهّمّية 

األساسّية الغذائّية  واالحتياجات  والثانية،   المالبس  األولى  االنتفاضتْين  في 
(والقتل   االعتقال  من  وحمتهم  للمنتفضين،  االجتماعّيَة  الحاضنَة  ووفّرت 
وعّززت  المقاوم،  عملهم  استمراَر  يَْضمن  بما  لوجستيا  ودعمْتهم  أحيانًا)، 
الوطنّيَة في األسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع األهلّي. وبعد  المفاهيَم 

عن   الفلسطينّي  "صاالعالن  الصراع  إنهاء  إلى  الهادفُة  القرن،"    -فقة 
في   العربّي  االنكسار  حالَة  تتجاوز  خطوًة  ترامب،  معسكر  لصالح  الصهيونّي 

ديفيد   كما    -أوسلو     -كامب  االستعمار  نظام  تكريس  اتجاه  في  عربة،  وادي 
التحّررّي،   العربّي  المشروع  غياب  ذلك في ظلِّ  جرى  وقد  بلفور.  وعد  جاء في 
 النُظم العربّية، بدأ التشبيَك بين 

ِ
 البيت الفلسطينّي الداخلّي، وتآمر

ِ
وتشرُذم

نشاط المرأة الفلسطينّية في الداخل ونشاطها في الشتات، ووضَع برامج 
القرن."   "صفقة  مواجهة  ُسبل  تضمن  وعملّية  ،  15/2/2020(واضحة 

http://hadfnews.ps .( 

بحث دور المرأة والمؤسسات النسوية الفلسطينية  تمهذا المحور   في
 . (صفقة القرن)لمناهضة 

 :)(صفقة القرندور المرأة الفلسطينية لمناهضة أوًال: 
حاليا   الفلسطينيةتقود  النسوية  والمؤسسات  بمخاطر   المرأة  توعويا  دوًرا 

القرن   ال  وخاصةصفقة  السياسي  الشق  عنه ضد  االعالن  تم  ذي 
أعلن    الشقوم  29/1/2020في الذي  االقتصادي في    هنعاالقتصادي  المؤتمر 

في   انعقد  الذي  المنامة   26و  25الدولي  البحرينية  العاصمة  في  يونيو/حزيران 
الصفقة لتمرير  أي  .  تمهيًدا  مثل  مثلها  مستهدفة  هي  المرأة  أن  حيث 

تآمر   سياق  في  تأتي  فالصفقة  آخر،  على  ة  أنظمفلسطيني  العربية  الدول 
 ). https://felesteen.ps)، 2019الشوبكي، مريم ((القضية. 

بدورها النضالي الوطني والتحرري،    المرأة الفلسطينية التي ال زالت تتموقعف
حقوق   معايير  كافة  وفق  والعدالة  والمساواة  الحرية  أجل  من  تناضل  والتي 
الوطني   المشروع  القرن على  ما وصف بصفقة  تماًما خطورة  تعي  اإلنسان، 

الوطنية،   وثوابته  شعبها  وتدعوالفلسطيني  أبناء  كافة  ،   مع  إلسقاطها 
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و مؤسساتها  بكافة  جهودها  الشعبي  موحدة  للتصدي  ومراكزها  أطرها 
كما تدعو الصطفاف نسوي فلسطيني وطني، قائم على     والوطني للصفقة،

عبر   الوطنية  الوحدة  بناء  وضرورة  الفلسطيني،  لالنقسام  الفوري  اإلنهاء 
القاهرة   والمركزي  2017اتفاق  الوطني  المجلسين  قرارات  تطبيق  وضرورة   ،

المتعلقة الفلسطينية  التحرير  وإنهاء   لمنظمة  االحتالل  مع  العالقة  بإنهاء 
الصهيوني،   بالكيان  االعتراف  سحب  عبر  واالقتصادية،  األمنية  االلتزامات 

ضرورة تفعيل    مع ووقف العمل الفوري باتفاق باريس االقتصادي ومالحقه.
الفلسطيني  الشرعي والوحيد للشعب  الممثل  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

للقي تواجده،  أماكن  كافة  الوطنيفي  التحرر  األساسي  بدورها  واالنخراط  ،  ام 
التام مع جميع األطر والمنظمات واالتحادات الشعبية الجماهيرية والنقابية 
األدبية،   وكفاءاته  المجتمع  شرائح  كافة  بمشاركة  شعبًيا  لها  للتصدي 

إلخ.  الحقوقية..  جماهيرية   الصحافية،  شعبية  جبهة  مفعلين  األحرار،  وكل 
ا إلسقاط  ودولًيا،عريضة  عربًيا  بكافة  لصفقة  النظر  إعادة  باتجاه  وللضغط 

اتفاقيات السالم الموقعة مع الكيان وإيصال صوت شعبي عربي موحد لمن 
يتساوق معها من األنظمة السياسية، والرأي العام العالمي وأحرار العالم  

   .)http://hadfnews.ps، 8/3/2020(  بالرفض القاطع.
وقد قامت السلطة الفلسطينية بوقف التعامل مع االتفاقيات  

الفلسطيني محمود   أعلن الرئيس والتنسيق مع الكيان اإلسرائيلي حيث  
إنهاء   بمدينة رام هللا  20/50/2020بتاريخ  االجتماع القيادي في  عباس 

ائيل، وأنه يبحث حاليا في كيفية العمل باالتفاقيات الموقعة مع إسر 
التعايش مع القرار، الذي ستكون له ارتدادات على الشأن الداخلي، من 

ناحية التأثير عكسا، بتوقعهم بأن إسرائيل، التي تتحكم في المعابر 
وقضايا الحياة اليومية، ستلجأ إلى وضع قيود مشددة، كشكل من  

إللغاء قرارها، خاصة  أشكال “العقاب الجماعي”، للضغط على القيادة
وأن خطرا حقيقيا سيؤثر على أمنها، في حال توقف العمل باتفاق 

 ).https://www.alquds.co.uk، 20/1/2020(  .“التنسيق األمني”

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام األحمد، أن قرار القيادة  حيث 
ذلك االتفاق يشمل “كل ما يترتب على اتفاق أوسلو”، مشيرا إلى أن 

“أصبح في عالم كان”، بما في ذلك االتفاق االقتصادي، الذي تمر بموجبه  
 البضائع للمناطق الفلسطينية من الموانئ اإلسرائيلية. 

وأكد أن القيادة في حالة اجتماع دائم، وهناك لجان متخصصة تبحث كل 
ى  الترتيبات على وقف العمل باالتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وأشار إل

http://hadfnews.ps)/
http://hadfnews.ps)/
http://hadfnews.ps)/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9/
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طلب القيادة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، كون فلسطين 
 “دولة تحت االحتالل”، من أجل حماية المدنيين، وتوفير الطعام للسكان.

)21/1/2020 ،https://arabic.sputniknews.com .( 

الحماية كما   بتوفير  الدولي،  المجتمع  مطالبتها  الفلسطينية  المرأة  جددت 
الخاصة الدولية   الثالثة  جنيف  التفاقية  وفقًا  ورجاًال،  نساء  الحرية؛  ألسرى 

األمن   مجلس  قرار  تطبيق  متابعة  وضمان  يقضي  1325باألسرى،  الذي  ؛ 
األمم   تبنت  أن  بعد  االحتالل، خاصة  تحت  الفلسطينية  المرأة  بحماية حقوق 

  ة، "، وبأغلبية ساحقة، قرارًا حول وضع المرأة الفلسطيني2019المتحدة، عام  
فيه االحتالل اإلسرائيلي عقبة أساسية في وجه المرأة في فلسطين    تعتبرأ

حقوقها   أبسط  من  يحرمها  بل  فحسب؛  تقدمها  يعيق  وال  المحتلة، 
الدولية القوانين  لها  تكفلها  التي  (  ."اإلنسانية،  فيحاء  الهادي،  )،  2020(عبد 

https://www.al-ayyam.ps( . 
 : )(صفقة القرندور المؤسسات في مناهضة ثانيًا: 

مناهضة  في  خاصة  بصفة  والنسوية  العامة  للمؤسسات  دور  هناك  كان 
فقد   تمت  فعاليات  عدة  خالل  من  القرن)  الشعبي  (صفقة  المؤتمر  دعا 

نسوية   مؤسسات  منها  مختلفة  مؤسسات  يضم  الذي  الخارج  لفلسطينيي 
بيت   مع  بالتعاون  بتركيا   تعيش  تركيا  فلسطينية  في  العرب  اإلعالميين 

"إعالميون في مواجهة  بعنوان  الخارج،  في  الفلسطينيين  اإلعالميين  وتجمع 
والتطبيع" القرن  تحت    صفقة  القرن  لصفقة  للتصدي  دولية  حملة  إلطالق 

الرافضة   الجهود  توحيد  "ضرورة  على  وشدد  الصفقة.  ضد  "متحدون  شعار 
للتطبيع، ورفع قضايا قانونية في الدولية ضد مجرمي   والمناهضة  المحافل 

الصهاين على  ةالحرب  أكد  كما  للصفقة".  الرافض  الشعبي  الحراك  ودعم   ،
وأبرزها   الفلسطيني  الشعب  العنصرية ضد  االحتالل  قوانين  "فضح  ضرورة 

 ).https://al-sharq.com/article( قانون القومية اليهودية 
في قطاع  ن) (صفقة القر المؤسسات في مناهضة النساء و ولمعرفة دور

المؤسسات في  قيادات المرأةمع بعض شخصية  تم اجراء مقابالت غزة
 السؤال التالي:  اللواتي أجبن علىالنسوية 

(صفقة  المؤسسات النسوية في مناهضة و المرأة الفلسطينية دورما هو 
 ؟ في قطاع غزة القرن) 
اإلطار النسوي  أريج األشقر مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي في    اجابت

بتاريخ  الديمقراطية  للجبهة  المركزية  اللجنة  وعضو  الديمقراطية  للجبهة 
 :بقولها 3/5/2020

القرن  "   صفقة  مواجهة  في  الفلسطينية  المرأة  دور  إطار  المرأة   عودتنافقدفي 
الفلسطينية   الوطنية  ثوابتها  عن  الدفاع  في  الصفوف  مقدمة  في  تكون  أن  الفلسطينية 
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المشروع   حقها  القدس  الوعن  وعاصمتها  السيادة  كاملة  فلسطينية  دولة  في  عيش 
،  األبية الشامخة المرأة كانت تدافع عن هذا الحق الذي لطالما انتهكه االحتالل اإلسرائيلي

ينية هي من تزج نفسها وتقف جنبا إلى جنب مع الرجل لتكون هي فكانت المرأة الفلسط
ظله في  وليس  الرجل  مع  وقوفا  الشرس  هذه    ،المناضل  من  العديد  قدمت  فالمرأة 

الفلسطينية وإعالء    اتالتضحي الثوابت الوطنية  الفلسطينية ومن أجل  من أجل القضية 
جهتها لصفقة القرن منذ  أن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية المرأة في إطار موا

ألراضينا  محتل  لكيان  عاصمة  هي  القدس  وإعطاء  الصفقة  هذه  عن  ترامب  اعالن 
المشاريع   كل  رافضة  الصفقة  هذه  رافضة  الفلسطينية  المرأة  انتفضت  الفلسطينية 
ويوزع   القضية  ليفتك  جاء  والذي  ترامب  المدعو  ظل  في  وتنفذ  تقر  التي  الصهيوأمريكية 

ويبعد حق الشعب الفلسطيني عن أراضيه ويعطيه لمن ليس أرض  القضية الفلسطينية  
من   بالعديد  وخرجت  القرار  لهذا  وتصدت  الفلسطينية  المرأة  فانتفضت  حق  له  وليس 

التام لهذه الصفقة الرفض  التي عبرت فيها عن هذا  الفلسطينية  ، حيث  األشكال  المرأة 
العار   أن  وصفقة  يريد  التي  من الذل  كًأل  من  جت  وخر   توقفوترامب    تطبيقها  بالعديد 

 الفعاليات واألنشطة التي ترفض هذه الصفقة 
وكان هناك تجاوب ودعم للمرأة الفلسطينية برفض هذه الصفقة من النساء حول العالم  

وجعل  شجع  والقوي  تقوم    ها والذي  الفعال  نيويورك    بحيثبدورها  في  المرأة  أقنعت 
على األراضي التي احتلتها عام    طينيةلدولة الفلساقامة ا حق  مع  طن أن تكون فعال  نوواش

األراضي    1967 هذه  في  ل  وأن  المرأة  وخرجت  محتل  لكيان  وليس  الفلسطيني  لشعب 
وواش والمرأة  ننيويورك  الفلسطيني  الشعب  حق  ومؤيدة  القرن  صفقة  رافضة  طن 

 . الفلسطينية في الدفاع عن أرضها وكيانها وثوابتها الوطنية الفلسطينية
البضائع اإلسرائيلية التي نعمل عليها كاتحاد لجان العمل النسائي    أيضا حملة مقاطعةو

هذه الحملة تهدف لمقاطعة الشعب الفلسطيني البضائع اإلسرائيلية ليس    2016منذ ال
الحملة   هدف  كان  وإنما  فقط  اإلسرائيلية  الحملة  مقاطعة  جانب  البضائع   مقاطعة من 

ء الشعب الفلسطيني فكلما زاد استهالك  اإلسرائيلية ألنها تعود بالضرر التام على أبنا
بالقتل  ا بالحروب  بالضرر  كلما عاد علينا  اقتصاد اسرائيل  زاد  كلما  لمنتجات اإلسرائيلية 

الخسائر   بيننا  ما  تقع  وأيضا  نراها  التي  بالصواريخ  باألسلحة  بالطيران  بالرصاص 
أن يكون الشعب  والشهداء الذين دمائهم غالية جدا علينا هذا كله سلسلة متواصلة يجب  

التي نشتريها   والتي  الفلسطيني واعي لها ويعرف ما هي مخاطر وأهداف هذه المنتجات 
كيف   اآلخر  باالتجاه  وأيضا  نقاطعها  أن  تشجيع  نيجب  أن  حيث  المحلي  المنتج  شجع 

 .ضربه باقتصادهوالحتالل ل ةحاربهو م المنتج المحلي  
الشعب   ضد  القرن  صفقة  نواجه  الوطن  ولكي  كشطري  نكون  أن  يجب  الفلسطيني 

يوحدنا   من  هو  الفلسطيني  العلم  واحد  وعلم  واحد  ودم  واحد  شعب  أبناء  نحن  موحدين 
ويجب إنهاء االنقسام والتصدي بكل ما أوتينا من قوة الستعادة الوحدة الوطنية عندما  

للتصدي  نكون موحدين يصعب على الغير كسرنا والقوة في وجه العدو وهو أحد األسباب  
وسائل   هي  االنتخابات  على  واالتفاق  الفلسطينية  المرجعيات  وتحديد  القرن  لصفقة 

 ).3/5/2020األشقر، ( ." للتصدي لصفقة القرن وأيضا هي تصدي للمحتل
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حمد   اكتمال  لجنة  أما  مسؤولة المركزية  العضو  الشعبية  الجبهة  في  عامة 
اا في  عامة  أمانة  عضو  الفلسطينية  المرأة  لجان  للمرأة تحاد  العام  التحاد 

 بما يلي:أجابت م 3/5/2020في مقابلة معها  يوم  الفلسطينية
ولكن على   فقطنحن كنساء وأطر ومؤسسات لمجابهة هذه صفقة القرن  ليس  "  

  ا نيرة التي تضيع حقوقنا تضيع ثوابتالشعب الفلسطيني كله أن يواجه هذه الصفقة المر 
لتلغي القضية الفلسطينية ابتداء من القدس إلى باقي أراضينا هذا الحق لن نتنازل عنه 

كفلسطينيات نحن  حيينا  كفلسطينيين  ف  .ما  نحن  سكلنا  المؤامرات  نقف  لكل  منيعا  دا 
القرن وأيضا سنواجهها نحن كمؤسسات من خالل   بما فيهم صفقة  تواجه شعبنا  التي 

الموجود في قطاع غزة والضفة الغربية وأي مكان إلى    عملنا على صعيد المجتمع المدني
جانب سنعمل جاهدين من خالل وجودنا مع المؤسسات واألطر العربية من خالل وجودنا  

الفلسطيني   الوطني  التراث  هذا  على  أوال  بداية  لنحافظ  هويتنا  وكفلسطينيين  على 
بالتكنولوجيا ولنا  الل  من خ  هتطويربنحن كنساء من خالل هذا التراث لنبدأ  والفلسطينية  

دور أساسي يجب أن يكون في تربية أجيالنا القادمة للحفاظ على حب الوطن ولنعرفهم أن  
الفلسطينية   القضية  سيدمرون  الذين  الصهاينة  هؤالء  من  مسلوبة  األرض  هذه 

نحن كمؤسسات نسوية سنحاول من خالل وجود حركة نسوية قائمة  . ووسيدمرون هويتنا
ه  تشكيل  خالل  وطن من  بتحرر  إال  مدني  مجتمع  تحرر  يمكن  ال  ألنه  الموجودة  الحركة  ذه 

األساس   الوطنية هي  القضية  لذلك ستكون  يتحرر وطننا  لن  االحتالل  تحت  نحن  وطالما 
قضيتنا   دائما  تكون  أن  ويجب  وثوابتنا  أرضنا  عن  ندافع  أن  يجب  المؤسساتي  للعمل 

 .ألراضيهمالوطنية وأقصانا وقضية الالجئين وعودة الالجئين 
ضدنا  و تحاك  التي  المؤامرات  كل  ظل  في  كفلسطينيين  القضية ونحن  تعرض  ظل  في 

الوطني   نوحد صفنا  أن  البغيض ويجب  االنقسام  هذا  ننهي  أن  يجب  للخطر  الفلسطينية 
لعب عليه كل الدول التي تتآمر علينا بما فيهم األمريكان وغيرهم من  تألن هذا االنقسام  

إلسرائيل   الموالية  ألنه والدول  وطني  قرار  واحد  قرار  الفلسطيني  القرار  يكون  أن  يجب 
أن نعت يجب  قضيتنا  عن  والدفاع  والوطني  االجتماعي  النسيج  دمر  الذي  االنقسام  هذا  بر 

هذه   على  للقضاء  موحدة  وطنية  استراتيجية  يكون  أن  يجب  الصفقة  هذه  ظل  في  نتوحد 
حكومة   واالالصفقة   تكون  أن  ويجب  الضفة  في  وحكومة  غزة  في  حكومة  يكون  أن  نقبل 

ويج واحد  قرار  الفلسطينيين  لكل  اجتماع  واحدة  يعملوا  أن  الفصائل  ممثلي  كل  على  ب 
التيكما  للقيادة   باريس  واتفاق  أوسلو  اتفاق  االتفاقيات  كل  من  نتنصل  أن  دمرت   يجب 

وموالية  و إلسرائيل  موالية  االتفاقيات  هذه  نعتبر  ألنه  كفلسطينيين  نحن  حقنا  تدمر 
 .التي تضيع حقناو لألمريكان 

نقف  و تمول أن  التي  المؤسسات  كل  البضائع  مقاطعة  كل  ومقاطعة  بشروط  ل 
اإلسرائيلية التي تأتي من المستوطنات وتؤثر وخاصة نحن نعرف أن أغلب المنتجات تؤثر  
نحن   اإلسرائيلية  المنتجات  لكل  المقاطعة  حملة  في  ونحن  الفلسطيني  الشعب  على 
المشروط ألننا سنجد   التمويل  وفق  تتعامل  ال  أن  النسوية  المؤسسات  كل  كنساء في 

على  كثيرا   القضاء  سيكون  هذا  بفلسطين  عندنا  وطبقت  ووجدت  ثبتت  الصفقة  هذه  إذا 
 ).3/5/2020، حمد( ."قضيتنا وثوابتنا وهويتنا

ناحية   جمعةمن  تغريد  أجابت  ال    /أخرى  التنفيذي  المرأة  المدير  لجان  تحاد 
 بما يلي: م على19/5/2020الفلسطينية في مقابلة معها  يوم 
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بدأت النساء في التحرك سواء كان على مستوى اتحادات نسوية وعلى مستوى "  
مؤسسات نسوية ويمكن نحن كنساء الذي أعطينا نموذج في الوحدة النسوية كانت كل  

بالتو غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  بين  االجتماعات  مشتركة  قرارات  في  كان  ازي 
التحرك   وتم  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  النسوية  واالتحادات  النسوية  المؤسسات 
هذه المؤسسات وهذه االتحادات وكان هناك الكثير من الفعاليات فمثال كانت العرائض  

اف  التي قدمت لمندوب األمم المتحدة وكانت هناك وقفات عند األمم المتحدة تطالب بإيق 
ندوات شرح حول ماهية صفقة   الميدانية  العديد من األنشطة  وكان هناك  القرن  صفقة 
الشعب   على  وتأثيرها  القرن  صفقة  عن  يتحدث  إعالمي  جانب  هناك  وكان  القرن 
الفلسطيني والقضية الفلسطينية والنساء وكان هناك العديد من البيانات التي صدرتها  

ا من  الكثير  فهناك  النسوية  العام  المؤسسات  االتحاد  باسم  صدرت  التي  لبيانات 
يميزهم   وكان  للنساء  عالي  تحرك  هناك  وكان  القرن  صفقة  حول  النسوية  والمؤسسات 
الذين   الوحيدين  نحن  غربية  كضفة  أو  مؤسسات  أو  كاتحادات  كان  سواء  موقفهم  وحدة 

شهر   في  تحرك  هناك  وكان  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  واحد  كجسم  كان    3عملنا 
العالمي سيكون شعاره  سيت المرأة  يوم  القرن وكان سيكون تحرك كبير في  ناول صفقة 

الخط   على  كورونا  دخول  لكن  الفلسطينيات  للنساء  وتهديدها  ورفضها  القرن  صفقة 
 أوقف العديد من األنشطة التي كان من الممكن أن تكون. 

فنحن كاتحاد لدينا جسم في الضفة وجسم في غزة ونحن من سنوات ال نستطيع االلتقاء  
وال   لالتحاد  موحد  اجتماع  عمل  تستطيعي  وال  كونفرنس  والفيديو  السكايب  عبر  إال 

إعالمي منقسم    ءشيتستطيعي عمل أنشطة ميدانية بين الجهتين وإنما يجب أن يكون  
ألنه فاصل الضفة عن غزة وهناك الكثير من المؤسسات النسوية التي على رأسها نساء  
الغربية   للضفة  غزة  من  الخروج  يستطيعوا  ال  الوطنية  الحركة  في  ونشيطات  مناضالت 
تأتي   التي  الوفود  بعض  في  يتحكم  االحتالل  أن  حيث  االحتالل  من  منعهم  نتيجة 

الوف كانت  إذا  ويحرمون  للمؤسسات  الوطنية  والقضايا  النساء  قضايا  لدعم  قادمة  ود 
وفد   يأتي  عندما  النساء  أوضاع  على  يطلعوا  وأن  غزة  بخارج  الناس  مع  لاللتقاء  الفرصة 
رواية   يوصلوا  أن  يحاولون  هم  مباشر  بشكل  غزة  قطاع  في  النساء  أوضاع  يرى  أن  يريد 

سطيني عندما يكون وفد قادم  إسرائيلية مختلفة عن واقع النساء وعن واقع الشعب الفل 
ممكن أن يدخل لقطاع غزة ويرى هذا الواقع منعهم من إسرائيل الكثير منعت إسرائيل 
هذه الوفود من الدخول إلى قطاع غزة والضفة الغربية وبالتالي تعزز الرواية اإلسرائيلية 

يمنعوا  وتمنع بعض الوفود التي تأتي من محكمة الجنايات الدولية ومن أي لجان تحقيق  
 دخولها إلى قطاع غزة وبالتالي أنت ال تستطيعي توصيل صوتك.

عالقة   له  قادم  كان  المتحدة  األمم  في  سيداو  لجنة  ويتبع  الجنسيات  متنوع  وفد  آخر 
باتفاقية سيداو جاء ليرى أوضاع النساء تحت االحتالل والتقى ببعض النساء في الضفة  

سطينية النسوية أن يستطيع هذا الوفد  الغربية وكان إنجاز فلسطيني للمؤسسات الفل
هذا   يروها  التي  والصعوبات  االحتالل  تحت  النساء  وضع  عن  ويسأل  غزة  لقطاع  القدوم 
منعته  تواجده  وأغلقوا  أمني  تصعيد  هناك  كان  عندما  الماضية  السنوات  في  الوفد 
رسالتك توصلي  أن  تحرمك  التي  االحتالل  فممارسات  الوفد   هذا  يدخل  أن  من    إسرائيل 
الموجودة   الفقر  كحاالت  الموجودة  النساء  أوضاع  على  يطلعوا  وأن  فلسطينية  كمرأة 
والبطالة وازدياد العنف ضد النساء وكل الممارسات والقوانين فاالحتالل له جزء أساسي  
في كل ما يتعلق باألسباب الداخلية والخارجية التي لها عالقة باالحتالل وهو الذي يتحمل  
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أ عن  كبيرة  القرن مسؤولية  فصفقة  جديدا  ليس  الحديث  هذا  أن  فبالتالي  النساء  وضاع 
بدأت تطبق من سنوات ولكن كان ترامب جرئ في االعالن عنها بشكل مباشر وإنما هي  

طويلة  سنوات  من  القرن  بصفقة  عالقة  له  أوضاعنا  إليه  آلت  ما  كل  جمعة،  (  ."   عمليا 
19/5/2020 .( 

 المكتب السياسي للجبهة الشعبيةعضو  أما في مقابلة مع  د. مريم أبو دقة
 م اجابت بما يلي:26/5/2020ناشطة نسوية وأسيرة محررة  في يوم و

المرأة الفلسطينية هي جزء من القوى المحركة في الشعب الفلسطيني وليست "  
المجتمع   تتأثر فيه كل  الكلمة  ، ومفصولة عنه وما  كارثة وطنية بكل معنى  القرن  صفقة 

الفلسطينية   الوطنية  المرأة  كانت  فكما  كله  الفلسطيني  الوطني  المشروع  وتستهدف 
ذه اللحظة شريك بتقديم كل أشكال النضال من  على مدار التاريخ منذ الغزو األول حتى ه 

السلطة   في  الموقع  حتى  المؤسساتي  العسكري  السياسي  الثقافي  االجتماعي  النضال 
كمبعدة   أجيال  كمربية  محررة  كأسيرة  كاستشهادية  كطبيبة  متميزة  كإعالمية  أو  كوزيرة 

الخ  ذلك  بعد  عام  بشكل  هذا  الرجل  رفيقها  مع  جنب  إلى  جنبا  الضريبة  يمس دفعت  طر 
المرأة أكثر ألن المرأة في التعبير الثوري الفلسطيني الذي عبر عنه الشهيد غسان كنفاني  
وأم   األسيرة  هي  الشهيد  وأم  الشهيدة  وأم  واألم  الوطن  هي  كلهم  المقاومة  وشعراء 
وتحافظ   والالجئة  المهجرة  الجريح هي  وأم  الجريحة  هي  المبعد  وأم  المبعدة  هي  األسير 

الف التراث  العمود  على  إذا هي  أزرهم  الثورة وتشد  أبنائها حليب  التي ترضع  لسطيني هي 
الفقري وليست نصف المجتمع بل هي التي تولد النصف اآلخر وتربيه يعتمد عليها تربية  
مكانته   إنسان  وكل  مرأة  ربته  التي  والوزير  امرأة  ربته  والتي  مرأة  أمه  الرئيس  األجيال 

وموقع مكانته  عن  النظر  بغض  كذلك  مرموقة  وهي  فيه  وتأثيرها  أمه  تربية  إلى  فيرجع  ه 
وتربية   جو  خلق  وفي  وئامه  وفي  فيه  األساس  هي  األم  الحياة  في  بيت  أي  البيت  عمود 
األطفال وتعليمهم وتنشئتهم وعلى التنشئة يعتمد المجتمع كله على التنشئة العائلية  

قضيتها  أصال  ألنه  استثنائية  كانت  الفلسطينية  فالمرأة  البيت  استثنائية   في  قضية 
في   تشارك  التي  وهي  أسرتها  وتعيل  تعمل  التي  فهي  جبهة  من  أكثر  على  تصارع  فكانت 

 .النضال الوطني بكل أشكاله وتفرعاته
نراهن على  و نحن ال  واحدة  لعملة  الراهنة ووجود وحدة طوارئ صهيونية وجهان  المرحلة 

أو أي زعيم صهيوني ألن من األساس األيد نتنياهو  أو  ولوجية الصهيونية هدفها  جانتس 
مسح الشعب الفلسطيني وإنهاء القضية الوطنية لذلك يجب أن يكون هناك إنهاء حالة  
كل  على  كبير  تأثيرها  أن  نقول  زلنا  وما  جدا  غالي  ثمنها  المرأة  دفعت  التي  االنقسام 
في   يساهم  ال  من  الوطني  المشروع  وعلى  خاص  بشكل  والمرأة  الفلسطيني  الشعب 

االنقس  فال  نهاية  القرن  صفقة  تطبيق  وعلى  االستمرار  على  االحتالل  يساعد  كأنه  ام 
نستطيع مقاومة صفقة القرن بدون انهاء االنقسام الذي ولألسف عمل شرخ كبير وترك  
ظالل كبيرة علينا لذلك فعالية المؤسسات ليست بالفعالية الموجودة ومنها الفعاليات  

الضف كان  انقسام  هناك  ليس  كان  فلو  متوازي  النسوية  الخارج جهد  في  الغربية وغزة  ة 
وكبير وعميق دائما العمل الجماعي مثمر أكثر وبالتالي يصبح التزام لذلك هناك انقسام  
في المؤسسات وفي األطر النسوية واألطر التابعة لحماس والجهاد والقوى األخرى من  

   ).5/2020/ 26، و دقةبأ.("فصائل منظمة التحرير



20 
 

م 1/6/2020عبد الرحمن بتاريخ  أشرفالمحلل السياسي  أما في مقابلة مع
 جاب بما يلي: أ

د"   الفلسطيني  يعتبر  المجتمع  في  المرأة  المجتمع ور  نمو  في  أساسي  دور 
تمتلك   التي  األم  لكونها  المجتمع  في  اللبنات  من  األكبر  الجزء  تضع  التي  فهي  ونهضته، 
سالح التأثير في األبناء، فلعبت العديد من العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية  

ابراز دور المرأة   لفلسطيني في المجتمع الفلسطيني عبر التاريخ اوغيرها من عوامل في 
ودور   أداء  على  بصماتها  تركت  مجتمعة  العوامل  هذه  أن  فيه  شك  ال  ومما  المعاصر. 
إلى   النظر  وعند  الطويل.  التاريخ  هذا  عبر  والنضالية  السياسية  الساحات  في  المرأة 
المرأة   المرأة الفلسطينية اختلف عن واقع  الفلسطيني، نجد أن واقع  مفاعيل المجتمع 

و جوهري،  بشكل  كل العربية  واقع  أنتج  الذي  التاريخي  السياق  مراجعة  عند  يتضح  هذا 
منهما. وبالنظر إلى ذلك، نجد أن المرأة الفلسطينية قابعة ضمن ثالثة دوائر من التحدي،  
تتمثل في التحدي القومي المتمثل بوقوع المرأة الفلسطينية تحت االحتالل اإلسرائيلي،  

االجتم الفوارق  على  المبني  الطبقي  النوع  والتحدي  في  التمييز  وتحدي  واالقتصادية،  اعية 
في   الرجعي  والفهم  التقليدية  الثقافة  تتنازعه  مجتمع  ضمن  ضدها  الممارس  االجتماعي 

   ن.كثير من األحيا
عام   يناير  من  والعشرين  الثامن  ففي  وترقب  انتظار  طول  االدارة    2020بعد  اقدمت 

 ثابة وكسة على الشعب الفلسطينياالمريكية على اإلعالن عن صفقة القرن التي جاءت بم
وبحضور   األبيض،  البيت  في  صحفي  مؤتمر  خالل  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  كشف 
بين   السالم  لتحقيق  الموعودة  خطته  عن  نتنياهو،  بنيامين  اسرائيل  وزراء  رئيس 
استمرار   الخطة  وتضمن  القرن.  بصفقة  تعرف  والتي  واالسرائيليين  الفلسطينيين 

التي احتلتها اسرائيل عام  السيطرة االس الغربية  ، وضم  1967رائيلية على معظم الضفة 
( دولة إسرائيل) وبقاء مدينة القدس    الكتل االستيطانية الضخمة في الضفة الغربية إلى 

 ).1/6/2020، (عبد الرحمن  موحدة وتحت السيادة االسرائيلية.
قامت بالعديد من المرأة الفلسطينية نرى أن  تعقيبا على ما سبق،و

التظاهرات الرافضة لهذه الصفقة باإلضافة لمطالبة المجتمع الدولي  
برفض الصفقة جملًة وتفصيًال والعمل على مقاومتها والتمسك بالحقوق  

 .الفلسطينية الثابتة
أثر (صفقة القرن) على حياة المرأة الفلسطينية في قطاع   :المحور الثالث

 : غزة
عبر محطات التاريخ الفلسطيني سطرت المرأة الفلسطينية مالحم بطولية 
وواجهت   الرجل  جانب  إلي  الفلسطينية  المرأة  ناضلت   التاريخ  مدار  على   ،
المرأة   بطوالت  على  شاهد  والتاريخ   ، قوة  من  تمتلكه  بما  االحتالل 

بدًأ   الفلسطينية  فكانت دائما في طليعة العمل النضالي .فعلي مدار التاريخ
عام   بلفور  وعد  عام    1917من  القسام  ثورة  عام    1936ثم  بالنكبة    1948،مرورا 

عام   عام     1967والنكسة  االولي  واالنتفاضة  األقصى  1987،   بانتفاضة  ،مرور 
برز دور المرأة في العمل النضالي والسياسي  االجتماعي واإلغاثي،    2000عام  
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والضي التشتت  من  الفلسطينية  األسرة  الفلسطينية  وحماية  فالمرأة   . اع 
االنقسام  ظل  في  وذلك  الصعبة  الداخلية  التحديات   من  حالة  تعيش 

،لكن هذه المرأة ما  2007الفلسطيني الفلسطيني الذي خيم على شعبنا عام  
زالت صامدة  وآخرها صمودها ونضالها الوطني والجماعي الباسل مع ابناء  

"اإلسرائيلية   المؤامرة  مجابهة  في   ، بصفقة  شعبها  المتمثلة  األمريكية" 
والغاء   رسميا،  وجعله  االحتالل  لترسيخ  الهادفة  مفاصلها  وافشال  القرن 
وجود شعبنا عبر تنفيذ المزيد من عمليات التطهير العرقي والتهويد والضم 
اإلسرائيلي  االحتالل  فرضها  التي  للتحديات  نتاجا  كانت  القسري.  واالقتالع 

المعيقات االجتماعية لم يمنعها من تحقيق    إلي جانب  ، فكل هذا  والثقافية 
 إنجازاتها في المشاركة السياسية وعلي الصعيدين المهني والعلمي . 

تم اجراء    في قطاع غزة  (صفقة القرن)على المرأة الفلسطينية  ولمعرفة أثر  
مقابالت  خالل  من  تمت  والمسؤوالت  المسؤولين  بعض  مع  مقابالت 

 شخصية تم توجيه السؤال التالي إليهم:
 ؟  على المرأة الفلسطينية في قطاع غزة  (صفقة القرن) ما هو أثر 

جمعة   تغريد  في    /أجابت  الفلسطينية  المرأة  لجان  التحاد  التنفيذي  المدير 
 :م بما يلي19/5/2020مقابلة معها  يوم 

وإضعاف  " النساء  فقر  من  تزيد  حيث  بجديد  ليس  مشروع  هي  القرن  صفقة 
فرصهم في العمل وهي تؤثر على شعبنا كله ونحن جزء من الذي يتأثر كشعب فلسطيني 
السفارة   العاصمة  ونقل  القرن  صفقة  عن  ترامب  إعالن  منذ  الفلسطينيات  والنساء 

  األمريكية إلى القدس
دأ فجأة عند اعالن  تبمن حيث تأثيرها على اتحاد لجان المرأة الفلسطينية صفقة القرن لم  

النسوية    ترامب والمؤسسات  الفلسطيني  المجتمع  على  بالتأثير  بدأت  وإنما  عنها 
محاربة   هناك  كان  سنوات  ومنذ  القدم  منذ  بدأت  القرن  صفقة  أن  حيث  واالتحادات 
مجتمع  ورؤية  وطنية  رؤية  تحمل  التي  المؤسسات  وتحديدا  الفلسطينية  للمؤسسات 

تلك المؤسسات ألنهم    مدني ليس فقط مؤسسات فقط كان هناك تأثير على مساعدة
والتي   أنشطة  كذلك  تعمل  التي  المؤسسات  لتلك  يذهب  الذي  التمويل  يعتبرون  كانوا 
وطنية  مؤسسات  نعتبرها  والتي  نظرهم  في  إرهابية  مؤسسات  هي  القرن  صفقة  تواجه 
نشاطات   لتنفيذ  يذهب  المال  يعتبرون  المؤسسات ألنهم  تمويل هذه  على  أثرت  بالتالي 

عندما  حيث  ورفع    إرهابية  فلسطين  علم  ورفع  القرن  صفقة  ضد  وقفة  عمل  نريد 
دعمها   يتم  التي  المؤسسات  أن  الصورة  تذهب  هذه  القرن  صفقة  ضد  تنادي  الشعارات 
اإلعالمي   الموضوع  وقوتهم في  وإسرائيل  أمريكا  تأثير  قدرة  وفي  إرهابية  مؤسسات  هي 

الرسالة اإلسرائي بالتالي  لية واألمريكية كانت  نحن كفلسطينيين أضعف موضوع اإلعالم 
العديد من الدول   تصل بشكل مختلف وبشكل أقوى من رسالتنا نحن كفلسطينيين في 
كانوا   الذين  والممولين  الدول  من  فالكثير  ومستفيدة  أمريكا  مع  مصالحها  ترتبط  التي 
ألنهم   التمويل  هذا  أوقف  الفلسطينية  ومؤسساتهم  الفلسطيني  الشعب  يمولون 

لنشا يذهب  أنه  ومع  يعتبرون  الخارجية  الدول  مع  والعالقات  المؤسسات  إرهابية  طات 
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هذه   تأثير  نتيجة  قلت  تلك  كل  مؤسسات  مع  قضايا  مع  تتكلم  فتخرج  الدولي  المجتمع 
الرأي   على  أثرت  تلك  كل  واألمريكية  اإلسرائيلية  والروايات  الصهيوأمريكية  المباحثات 

ضافة االحتالل باألساس كما نعرف  العالمي وأصبح هناك تجيير للرأي العالمي وإذا أردنا إ
متأثرين   وفلسطينية  نسوية  كمؤسسات  أساسا  ونحن  االحتالل  تدعم  القرن  صفقة  أن 

 ).19/5/2020(جمعة،  ."  من االحتالل فهي تشرعن االحتالل وممارسات االحتالل
 عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أما في مقابلة مع  د. مريم أبو دقة

 م اجابت بما يلي:26/5/2020سيرة محررة  في يوم وناشطة نسوية وأ
وهناك تأثير على الواقع االجتماعي واالقتصادي فكل هذا جعل الجهد باتجاه انقاذ الناس  "

على  دور  لعبت  الممولين  سياسة  أيضا  أنه  إلى  إضافة  اآلخر  الجانب  من  أكثر  اإلغاثة  أو 
دور في هذا الموضوع التمويل  االنقسام الفلسطيني وبدئت واالتهامات المباشرة لعبت  

أصبح يضغط بهذا االتجاه أي أن األوربيين دخلوا شروط جديدة فحاصروا المنظمات غير  
حصار   في  ألنها  الخاص  وضعها  لها  غزة  الوقت  وبنفس  غزة  قطاع  داخل  في  الحكومية 
والقوى   فتح  السلطة  الغربية  الضفة  وفي  حماس  حكومة  غزة  قطاع  وفي  واالنقسام 

مو وفي  المؤخرة  اآلن  حماس  حكومة  الحكومة  لكن  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  جودة 
نفس الوقت أرخى بكل ظالله على كل البيئة التي نعيشها بقوانين مختلفة وال تستطيع 
لصالح  كثيرة  قوانين  هناك  أن  حيث  المرأة  لصالح  القانون  كان  لو  حتى  قانون  تطبق  أن 

تطبي نستطيع  ال  الغربية  الضفة  في  المرأة  المرأة  الحصار  نتيجة  غزة  قطاع  في  قها 
الفلسطينية تعيش ظروف قاهرة جدا مطلوب منها تحمي األسرة وتعمل وترعى الجرحى  
التي  النضالي  دورها  إلى  إضافة  الفلسطينية  المرأة  على  وقعت  المصائب  فكل  والعالج 

العدوانا أو  المتتالية  الحروب  في  شهيد  زوجها  النساء  من  الكثير  فقدت  ت  تناضله 
المتتالية واألسرى وهذا عبء جديد إضافة إلى العبء اآلخر محرومة الخروج وتشارك في  
ال   وهذا  الفيديوكونفرنس  عبر  فنحن  تأتي  التي  الدولية  الدورات  من  ومحرومة  المؤتمرات 
االتحاد   في  واألخوات  نحن  لوجه  وجها  الجلوس  قادرين  وغير  كبير  بشكل  الطموح  يلبي 

الغربية الضفة  في  الخدمات    العام  وسوء  واالمكانيات  الحصار  بسبب  الخارج  في  أو 
% من النساء يعيشوا أزمات نفسية من  90والكهرباء المقطوعة واألمراض التي تفشت  

لديهم   يوجد  ال  الذين  الخريجين  وأوالدها  للعمل  زوجها  فقدان  من  المتكررة  العدوانات 
في المعقدة  األزمات  كل  المبكر  والزواج  الطالق  مشاكل  كل    عمل  وفي  المجتمع  داخل 

الوطن وفي قطاع غزة بشكل خاص وأيضا الفلسطيني يالحق في الخارج وضع مزري جدا  
وبالتالي   قطع  في  تسير  أنها  حيث  الفصائل  توحد  وعدم  بدورها  قائمة  ليست  األونروا 
المؤسسات   تلك  حيوية  تعود  أن  نقول  ولكي  دور  يلعب  كله  هذا  ومشرذم  مبعثر  الجهد 

ية لألطر النسوية واالتحاد العام والنقابات العمالية والطلبة في الخارج  تتشكل لجان وطن
أن   نستطيع  فماذا  تعاني  هاجرت  التي  الفلسطينية  المرأة  الخارج  في  جاليتنا  على  مؤثر 
نفعل في مثل تلك الظروف الحل ليس هو الحل السحري ولكن هذا يجعل لدينا مرجعية  

وليست   تأتي  50واحدة  اآلن  مرجعية  على  ألف  تدور  محتاجة  من  0مرأة  تعرف  ال  جهة 
أكثر   المرأة  وبالتالي  مشكالت  كلها  والمياه  والبيئة  والصحة  والتعليم  عنها  المسؤول 
المعانين في ذلك الحل األمثل واألنجح هو إعادة اللحمة للوطن حتى نستطيع تدبر أمورنا  

 ).26/5/2020و دقة، ب(أ ." بطريقة متوازنة بما استطعنا إلى ذلك سبيال
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أما في مقابلة ثابت العمور رئيس تحرير مجلة فلسطين ومحلل سياسي 
في يوم  م وباحث سياسي في جامعة القاهرة لألخبار في مجلة فلسطين اليو

 م اجاب بما يلي: 31/5/2020
المرأة  "   على  القرن  صفقة  تبعات  أو  تداعيات  أو  تأثير  عن  الحديث  أردنا  إذا 

واالحتالل    الفلسطينية: الفلسطينيين  بين  صراع  من  جزء  هي  القرن  صفقة  أوال 
اإلسرائيلي وهي دائرة من دوائر هذا االحتالل أي هي جزء بمعنى تكملة لوعد بلفور تكملة  
لكل ما حدث من تآكل في القضية الفلسطينية بفضل ما يعرف بالشرعية الدولية عموما  

الفلسطي القضية  الدور األمريكي في تصفية  نية استكماال لكل مارثون عملية السالم  أو 
التي حدثت جاءت صفقة القرن استكماال أو ربما هي الحلقة األخيرة في مسلسل تصفية 
القضية الفلسطينية كان بلفور يعطي ما ال يملك لمن ال يستحق واآلن جاء ترامب ليكمل 

ا صفقة  لعملية  كثيرة  أبعاد  المسلسل  هذا  في  أو  التآكل  هذا  في  بدأ  وعملية  ما  لقرن 
التسوية وكل ما حدث لموقف الشرعية الدولية إذا ما جئنا للمرأة رأس الحربة في القضية  
القيتم  أنكم  ومشكورين  الفلسطينية  المرأة  هو  الفلسطيني  النضال  وفي  الفلسطينية 
الضوء أو التقطتم هذا الدور ألن لما تنصف المرأة فيما يتعلق بالكتابة باألبحاث بكل دور  

نها لم تغب لحظة عن النضال الفلسطيني وتحديدا النضال العسكري والسياسي  رغم أ
عمليات   هناك  ربما  الفلسطيني  النضال  من  المتقدمة  المرحلة  في  وتحديدا  واالجتماعي 
نوعية سجلتها المرأة الفلسطينية فاقت في التخطيط والتنفيذ والتبعات ما فعله الرجل  

الحر األوالد نضال  تربية  النضال  أطفال  في  بيت فيه سبع  ترعى  أن  البيت نضال  ص على 
أشكال   من  شكل  أيضا  هذه  الفلسطينيين  المناضلين  اعتقال  أو  غياب  مرحلة  طوال 
حالة   أوجدت  الفلسطينية  الحالة  على  أوجدت عبء  القرن  باختصار شديد صفقة  النضال 

عد ربع قرن  من اإلحباط لدى الشارع الفلسطيني تأثيراتها على المرأة الفلسطينية أنه ب
وبالتالي أي مفاعلة    ءشيمن خيار التسوية وجدنا أنفسنا أنه ال تسوية وال دولة أو أرض أو  

الفلسطينية   القضية  تمس  الفلسطيني  الشعب  تمس  اجتماعية  اقتصادية  سياسية 
االنعكاس األول فيها على المرأة الفلسطينية على استقرارها على عالقتها بزوجها على  

بأبنائه أن عالقتها  يجب  األوالد  أن  تعرف  أنها  على  األوالد  مستقبل  على  خوفها  على  ا 
يتربوا تربية تقول أن هذا االحتالل هو الذي سرقها ما الذي يحيي حضور النكبة في الوعي  
عملية  نعمل  نحن  إذا  المرأة  هي  الفلسطينية  األجيال  كل  لدى  اإلدراك  وفي  الفهم  وفي 

وإذا يجلس كم يفرغ من وقته للحديث مع أبنائه  حسابية بسيطة جدا كم يجلس في البيت  
والمعتقلين   األسرى  وهؤالء  والمناضلين  واالستشهاديين  الشهداء  هؤالء 
الفلسطينية   المرأة  األم  التعبئة  بعملية  يقوم  كان  الذي  من  والفدائيين  والمضطهدين 

بعملية   يقوم  أن  يمكن  االنتماء  أو  الشارع  أو  األب  أو  العمل  مكان  و  تعبئة فالمدرسة 
حقيقية ذات آثار حقيقية وموضوعية مثل األم واألم هي المرأة الفلسطينية هي التي تأخذ  

 على عاتقها هذا كله 
المجتمع  في  الميزان  رمانة  هي  بل  الفلسطيني  المجتمع  عن  بمعزل  ليست  المرأة 
التسوية والسلطة السياسية وموضوع  الفلسطيني وموضوع االنتفاضة األولى وعملية 

األقصى واالنقسام كل ذلك المرأة الفلسطينية هي جزء منه وأنا ضد أن تحسب    انتفاضة
والتداعيات   بالتأثيرات  الخاص  الترمومتر  بل  وحدها  المرأة  على  التداعيات  وتصنف 
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أمر   أي  أو  تداعيات أي فعل سياسي  المرأة وال يمكن قياس  السياسية واالجتماعية هو 
 المرأة حاضرة كمؤشر أو ترمومتر لهذا األمر. كالصفقة أو كالضم أي قضية دون أن تكون

صفقة القرن هي عبارة عن خطة سياسية أمريكية تسلب من الفلسطينيين أرضهم أحيانا  
وكسخرية   كعبيد  أرضهم  في  يعملوا  أن  خيار  تعطيهم  وأحيانا  سيناء  من  جزء  تعطيهم 

عند يعني  االجتماعي  من  ينقص  ال  هو  جدا  مهم  االقتصادي  االنتقال  تفتح  موضوع  ما 
عامل ليذهبوا ويأتون على العمل هو سيغيب عن البيت وعن أبنائه وإذا  5000إسرائيل إلى  

وفيما   بسيناء  يتعلق  فيما  غزة  لقطاع  توسعة  وهي  الجديدة  فلسطين  رواية  صحت  ما 
بإمكان   وأنه  ستبنى  صناعية  مدن  هناك  وأنه  غزة  قطاع  وشرق  الشرقية  بالحدود  يتعلق 

هكذا أيضا يعني غياب األب عن البيت كونه يجلس أسبوع عشرة  العمال أن يقيموا فيه  
أيام طوال هذه الفترة طالما أنه ال يوجد أسرة حقيقية موجودة هذا أيضا عبء على المرأة  
يعملوا   وعندما  الفلسطينية  المرأة  على  عبء  أيضا  تصعيد  حدث  ما  إذا  الفلسطينية 

أيضا شكل عامل عبء على المرأة    توقفوا عن العمل هكذا  48العمال في داخل أراضي ال
هو   ما  كل  وابتالع  فلسطيني  هو  ما  كل  ابتلعت  تحديدا  القرن  صفقة  الفلسطينية 
فلسطيني وشعور الرجل عالقة الرجل مع زوجته عندما تشعر أنه التسوية والسالم وكل 
على   أو  بيتك  على  تأمن  ال  عائلتك  على  تعمل  ال  أنت  كذبة  كانت  الماضية  السنوات  تلك 

القرن مست صفقة  وطرح  اإلسرائيلية  والعربدة  واالنقسام  األمريكي  التبجح  أبنائك  قبل 
وتآكل هناك أسر هاجرت ووصلت وهناك أسر بدأت ببيئة جديدة مع زوجته وأوالده هناك  

إقامة أو جنسية في عائلة كل ذلك   انتظارسنوات في  3لم يستطع أن يأتي بهم غياب األب  
ر قادر على العيش فما بالنا بأن يهاجر ويأتي بزوجته بعد  عبء على المرأة وهو موجود غي

سنوات لتأتي للعيش في أوروبا في بيئة ليس لها بيئة أو سلطة على تربية أوالدها هذا  3
إلى   هاجرت  فلسطينية  عائلة  آالف  ست  خمس  األقل  على  هذا  التداعيات  أهم  من  أيضا 

تهم وذهبوا للعيش في أوروبا أقل  أوروبا هؤالء جميعهم أخذوا بيئاتهم وزوجاتهم وعائال 
عام سيبدأ مرحلة جديدة مع زوجته وأبنائه هذا من ضمن التداعيات لصفقة 30رجل متزوج  

الفلسطيني  السياسي  الخطاب  والنضالية  واألخالقية  واالجتماعية  السياسية  القرن 
ر وهذا  الرسمي وجبهة المقاومة وجبهة التصدي لالحتالل قضايا لم تأخذها في عين االعتبا

المرأة بفوقية وأن ال   التعامل مع  المرأة وأن ال يتم  المرأة ودعم صمود  جزء كان تمكين 
الذي يذهب ويترك زوجته وأوالده منهم ألنفسهم   الرجل  يكون جزء على مسؤوليتها هذا 

ممكن أن يتجاوزه وممكن أن    ءشيويهاجر وهو لم يترك لهم مصدر رزق ولم يترك لهم أي  
هذا   ال  أو  القضائية يرجع  األحكام  بعض  الفلسطينية  المرأة  على  التغول  من  جزء  أيضا 

بيئة  لها  أوفر  أن  يجب  الفلسطيني  النضال  من  جزء  المرأة  أن  أضمن  لكي  والشرائع 
اقتصادية واجتماعية وانسانية تكون قادرة على أن تكون جزء من هذا النضال الفلسطيني 

يم ال  القرن  مواجهة صفقة  على  قادرة  تكون  من  وأن  وبأي شكل  األوجه  من  وجه  بأي  كن 
وهذا   مغيبة  أصال  وهي  القرن  صفقة  مواجهة  في  الغياب  حالة  المرأة  تحميل  األشكال 
قضية يجب االهتمام إليها اطلب المستطاع كي تطاع هناك واجبات ومقتضيات يجب أن  
تقدم للمرأة الفلسطينية من أجل أن تكون جاهزة وهي ما قصرت رغم كل الظروف التي  

 تغولت عليها والظروف التي تجاوزتها.
بشكل غير مباشر أثرت صفقة القرن على المرأة الفلسطينية بشكل كبير جدا حيث أنها  

، (العمور  ."   أثرت تأثير مباشر على النساء وُغيَِّب دورها بسبب النظرة الذكورية السلطوية
31/5/2020.( 
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مع    مقابلة  في  السياسي  أما  بتاريخ    أشرفالمحلل  الرحمن  م  1/6/2020عبد 
 اجاب بما يلي: 

عام  " بشكل  الفلسطيني  المجتمع  لدي  والتذمر  االحباط  من  حالة  واجدت  الصفقة  هذه 
فهذه الصفقة أو الصفعة لها انعكاساتها  وتحديدا  والمرأة الفلسطينية بشكل خاص.  

ة الفلسطينية  على المرأة الفلسطينية وعلى استقرارها االسري ،فأقول وبجزم ان المرأ
 هي التي واجدت لدي ابنائها فكرة  الوعي واالدراك والنضال ضد الغاصب المحتل  .

بشكل   دولة  ،هي  اقتصادية  سياسية  تربوية  اجتماعية  مؤسسة  هي  الفلسطينية  المرأة 
بكل  الفلسطينية   المرأة  تأثرت  التاريخ  مدار  فعلى  شيء،  كل  في  وتأثر  ،فتتأثر  مصغر 

من   ابتداء  عام  االحداث  الصهيوني  المشروع  عام    1897فكرة  فلسطين  بتقسيم  مرورا 
المجاالت  1947 كافة  في  التأثير  وهذا  القرن.  صفقة  ثم  واالنقسام  والنكسة  النكبة  ،ثم 

 السياسية واالقتصادية والنفسية وغيرها.
امرأة    أي  تقدمه  لم  نماذجا  كثيرة  نماذجا  الفلسطينية  المرأة  قدمت  فقد  التأثير  على  اما 

،  على العالم  على    مستوي  اما  الصهيوني  المحتل  مع  المواجهة  خطوط  في  وتحديدا 
. فتجسد    مستواها الشخصي أو على مستوى ابنائها  أو زوجها أو اخوانها أو حتى والدها

الفلسطينية   المرأة  بالمظاهرا دور  القرن  صفقة  عن  االعالن  كافة  بعد  في  الرافضة  ت 
الوطن هي المرأة    .محافظات  الفلسطيني  المجتمع  في  االساس  حجر  هي  الفلسطينية 

اصل المجتمع  جزء  من  .صفقة   ،ي  المجالت  كافة  في  الحاضرة  هي  الفلسطينية  فالمرأة 
الصهيونية  الحكومة  وبين  ترامب  بقيادة  االمريكية  االدارة  بين  طبخت  خطة  هي   القرن 

المجتمع الفلسطيني من  اليمينية المتطرفة بقيادة ونتنياهو من اجل سلب االرض وطرد  
   . سيناء  في  وتوطينهم  المرأة  ارضة  على  مأساة  لتزيد  جاءت  الصفقة  هذه  بمعني 

صعب   وضع  في  ستعيش  الفلسطينية  المرأة  أنه  يعني  (عبد   ."  ومعقدالفلسطينية، 
 ).1/6/2020الرحمن، 

اجاب    ،م6/2020/ 1ومحلل سياسي في يوم  أما في مقابلة عامر خليل كاتب    
 بما يلي: 

موضوع صفقة القرن وتأثيرها على المرأة الفلسطينية موضوع متشعب ويحتمل الكثير  "  
تأثير   مثل  كتأثير سيكون  التأثير  عام  بشكل  لكن  السياق  هذا  في  والحديث  المجاالت  من 
بداية الصفقة هي في األصل  الفلسطيني لكن  هذه الصفقة على باقي قطاعات الشعب 

ما تم تطبيقها بالشكل الذي يتحدث عنه ترامب ونتنياهو بحيث أن يحول  صفقة القرن إذا  
بالمستوطنات  محاطة  معزولة  مناطق  إلى  يحوله  الفلسطيني  الجغرافي  الوجود 
اإلسرائيلية هذا يعني أنه المرأة الفلسطينية ستعيش في وضع صعب ومعقد من ناحية  

الجغ الكتل  في  محصورة  ستكون  مكان  إلى  مكان  من  داخل  التنقل  الفلسطينية  رافية 
المدن الفلسطينية بالذات في المنطقة أ وبالتالي هذا سيؤثر على قدرتها على أن تتواصل 
وتقديم   ورعايتهم  أبنائها  اتجاه  األسري  دورها  تؤدي  أن  على  وقدرتها  المجتمع  باقي  مع 

لتنقل  الخدمات األخرى المتعلقة بتعليم أبنائها في المدارس وفي الجامعات ألن عملية ا
أن  قبل  أنه  حيث  آخر  إلى  من مكان  االنتقال  في  أيضا  أبنائها وعليها  على  ستكون صعبة 
الفصل   جدار  المحتلة  الضفة  مناطق  بعض  في  المثال  سبيل  على  القرن  صفقة  تبدأ 
العنصري سبب أنه صعوبة في التنقل للمرأة الفلسطينية من مكان إلى آخر على سبيل  

لفصل العنصري بعض النساء الفلسطينيات كانوا في  المثال في بعض المناطق قبل ا
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منطقة موجودين فيها غرب الجدار الفاصل والعيادة التي كان يجب أن يصلوا إليها هي في  
العالج   ويتلقوا  يتحركوا  أن  على  قدرتهم  على  أثر  هذا  وبالتالي  الفاصل  الجدار  شرق 

ها صفقة القرن من  المناسب في الوقت المناسب وهناك بعض التعقيدات التي ستفرض
المستوطنات  في  محاصرة  مناطق  إلى  الفلسطينية  المنطقة  ستحول  هي  أنه  جهة 
أيضا   وهذا  اإلسرائيلية  العسكرية  والمواقع  بالحواجز  أيضا  محاطة  وهي  اإلسرائيلية 
سيؤثر على قدرة المرأة الفلسطينية على التحرك والتنقل من خالل هذه الحواجز وقبل أن  

الصفقة   هذه  إجهاضهم  تطبق  تم  الحواجز  بسبب  الفلسطينيات  النساء  بعض  هناك 
ووضعوا مواليدهم في السيارة أو على الحاجز وهذا حدث أكثر من مرة عندما يتم األمر في  
ظل تطبيق صفقة القرن وهنا أدى إلى مزيد من التعقيد في حالة تنقل المرأة الفلسطينية  

اليوم حياتها  في  بها  تتعلق  نقطة  أول  العراقيل وبالتالي  من  مزيد  سيضع  هذا  ية 
التعليم  موضوع  في  األسري  واجبها  تقديم  في  الفلسطينية  المرأة  قدرة  على  والعقبات 
للخدمات   الوصول  في  هي  وأيضا  األسرة  تحتاجها  التي  األساسية  الخدمات  موضوع  في 
الوقت   في  العالج  إلى  والوصول  الصحة  خدمة  رأسها  على  خدمات  وهي  منها  المطلوبة 

المرأة  المنا قدرة  ستقيد  القرن  صفقة  أيضا  أنه  أعتقد  سياسية  ناحية  من  أيضا  سب 
ألنها   الفلسطيني  للوضع  ورؤيتها  السياسي  موقفها  عن  التعبير  في  الفلسطينية 
التحرر  وبالتالي  القرن  صفقة  ستفرضها  التي  الجغرافية  المناطق  في  محصورة  ستكون 

محصورة أيضا  ستكون  السياسية  والمشاركة  للمرأة    والقبول  بالنسبة  ومقيدة 
التواصل  على  قدرتها  وعدم  السياسي  والموضوع  الخدمات  موضوع  وذلك  الفلسطينية 
مع باقي المجتمع رغم أنه سيكون للتواصل االجتماعي دور في هذا الموضوع لكن المرأة  
عن  والتعبير  النضال  في  المشاركة  في  ومهم  أساسي  دور  لها  أن  معروف  الفلسطينية 

الفل  جيش الموقف  مع  المواجهات  مناطق  كل  في  نجدها  نحن  بذلك  والقبول  سطيني 
عن  التعبير  في  المرأة  عجز  على  سيؤثر  العزل  وهذا  الحصار  هذا  اإلسرائيلي  االحتالل 
السياسي   موقفها  عن  التعبير  في  األمر  نهاية  في  سيؤدي  ذلك  كل  السياسي  موقفها 

األسر على  واجتماعية  نفسية  انعكاسات  لها  سيترك  المرأة  وهذا  على  الفلسطينية  ة 
اتجاه   الفلسطينية وقدرتها على التواصل مع أسرتها مع زوجها وتقديم المطلوب منها 
األسرة ألنه عملية االنطالق التي ستحدث نتيجة لصفقة القرن ستجعل الفلسطيني يقيد  
مكان   في  أو  البيت  داخل  في  طويلة  ألوقات  األسرة  تجمع  أن  ذلك  يعني  وبالتالي  الحركة 

احد وعدم الخروج على سبيل المثال أنها ال تستطيع الخروج من رام هللا إلى الخليل أو و
المرأة   سلوك  على  نفسية  انعكاسات  له  سيكون  ذلك  كل  القدس  إلى  أو  نابلس  إلى 
سلوك األسرة وقدرتهم على أن يكون هناك تنفيس نفسي مطلوب لكي تستطيع المرأة  

أسر اتجاه  األساسية  مهامها  تواصل  أن  أن  شك  فال  أبنائها  واتجاه  زوجتها  واتجاه  تها 
سات سلبية بشكل ملحوظ على المرأة الفلسطينية ومن  ا صفقة القرن سيكون لها انعك

ناحية اقتصادية فرص العمل التي ستتوفر للمرأة الفلسطينية نتيجة لحالة المعازل التي  
قدرة ستجعل  التي  أ  مناطق  في  تطبيقها  حال  في  القرن  صفقة  المرأة    ستفرضها 

الفلسطينية على أن تجد وتتوفر لها فرص العمل ومشاركتها مع زوجها في إعالة األسرة  
نسبة  ارتفاع  إلى  ذلك  سيؤدي  بالتالي  و  السياق  هذا  في  وستتراجع  محدودة  ستكون 
المجتمع  قدرة  على  عام  بشكل  يؤثر  وهذا  الفلسطينيات  النساء  صفوف  بين  البطالة 

ي أن يستطيع أن يتحمل األعباء المختلفة المطلوبة إلعالة  الفلسطيني في نهاية األمر ف
إلى  الوصول  على  قدرتها  المفروضة  للقيود  نتيجة  المرأة  عمل  تراجع  فبالتالي  األسرة 
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التنقل   على  القدرة  ناحية  من  المثال  سبيل  على  عليها  سيؤثر  ذلك  كل  العمل  أماكن 
و  هللا  رام  مدينة  في  تعمل  أنها  الحظنا  ما  إذا  هللا  والحركة  رام  قرى  أحد  في  تسكن  هي 

سيكون من الصعب عليها في ظل القيود الجديدة المفروضة الحواجز والتقسيمات التي  
ستفرضها صفقة القرن سيكون من الصعب على المرأة الفلسطينية أن تنتقل إلى مكان  
وبالتالي هي   أكبر وأطول  الوصول ساعات  أمر  انتقلت فسيستغرق  وإذا  عملها بسهولة 

كان    ستقضي وإذا  العمل  في  أطول  للوقت 7ساعات  النتيجة  تتضاعف  ربما  ساعات 
إلى   ستصل  الوصول  14و  10والوصول  في  قدرتها  على  يؤثر  ذلك  كل  (خليل،   ."  ساعة 

2/6/2020 .( 
مقابلة   في  الجهاد  أما  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  القططي  وليد  د. 

 اجاب بما يلي فقدم 1/6/2020اإلسالمي في فلسطين 
على " القرن  صفقة  أثر  من  جزء  هو  الفلسطينية  المرأة  على  القرن  صفقة  أثر 

نصف   هي  المرأة  باعتبار  عام  بشكل  الفلسطيني  والشعب  الفلسطيني  المجتمع 
المهنية  وصفتها  وزوجة  واخت  كأم  االجتماعية  صفاتها  بكافة  الفلسطيني  المجتمع 

ال والمجتمع  المجتمعي  النشاط  في  ومشاركة  وعاملة  توثر  كموظفة  كما  بالتأكيد  مدني 
الفلسطينية. المرأة  على  توثر  بتحصيل حاصل  الفلسطيني  المجتمع  على  القرن    صفقة 

صفقة القرن هدفها األساسي هو تصفية القضية الفلسطينية وشرعنة االحتالل ووجود  
دولة إسرائيل وإنهاء ملف الصراع مع الكيان الصهيوني لصالح الكيان الصهيوني. وهذا  

القرن  يؤدي بط باعتبار أن صفقة  الفلسطيني  للمجتمع  التفكك  إلى مزيد من  الحال  بيعة 
وتحويله   كشعب  الفلسطيني  الشعب  وحالة  الفلسطينية  الوطنية  الوحدة  إلنهاء  جاءت 

عن    1948إلى كانتونات معزولة. فصل أوال الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة عام  
وفصل الضفة نفسها في كانتونات ومعازل    كل من الضفة وغزة وفصل الضفة عن غزةـ،

الشعب   تحويل  أي  معين  ذاتي  حكم  اطار  غي  بطريقة  نفسها  تدير  منطقة  كل  منفصلة 
يؤثر   بالتأكيد  له هوية وطنية محددة. هذا  إلى جماعات بشرية وليس شعب  الفلسطيني 

الوط النضال  الفلسطينية في  المرأة  الفلسطيني. ودور  الوطنية للشعب  الهوية  ني على 
الفلسطيني وفي الوجود المجتمعي والوجود المدني للمرأة الفلسطينية في اتجاه سلبي  
تصفية   اتجاه  وهو  االتجاه  هذا  في  أهدافها  تحقيق  في  القرن  صفقة  نجحت  لو  فيما 
للمرأة   الوطني  والوجود  الفلسطينية  الهوية  على  فقط  ليس  يؤثر  قد  هذا  القضية. 

للمر  المجتمعي  والوجود  المرأة  الفلسطينية  دور  على  أيضًا  يؤثر  وقد  الفلسطينية  أة 
حركة   تعطيل  نحو  المهني  والنضال  و  مجتمعي  ونضال  وطني  نضال  في  الفلسطينية 
انهاء   القرن ستؤدي إلى  باعتبار أن صفقة  المرأة لنيل حتى حقوقها المدنية واالجتماعية 

 ). 2/6/2020(الفططي، . " حالة الوحدة الوطنية في الشعب الفلسطيني
 

 على حياةفقة القرن تؤثر تأثيرًا مباشرًا صأن تعقيبا على سبق ترى الدراسة و
مثلما تؤثر على المرأة الفلسطينية في شتى مجاالت الحياة في قطاع غزة 

( مطلوب من الباحثين التعقيب الكافي على   .المجتمع الفلسطيني ككل
 المقابالت وتحديد رؤيتهم بالخصوص) 

 :النتائج والتوصيات



28 
 

 النتائج:اوًال: 
 توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: 

منذ   -1 وجدت  هي  وإنما  ترامب  حكم  فترة  وليدة  ليست  القرن  صفقة  إن 
ولم   طويلة  الأي    تتبنىسنوات  القيام  مريكية  األ   اتحكوممن  السابقة 

 دونالد ترامب.  ظل إدارة الرئيسإال في  بخطوات عملية لترجمتها
ما    تتجلى  -2 القرن"  تضمنتهخطورة  المصير  في    " صفقة  تقرير  حق  مصادرة 

المكفول دولًيا ، وتصفية حق العودة؛  للشعب الفلسطينيفقط  المملوك  
كافة الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا  ل،  194 بالقرار األممي

نكبة أثر  منها  القرارات  1948 وشردوا  كافة  الحائط  بعرض  ضاربة   ،
 نية.لخاصة بالقضية الفلسطيا الدولية

 صمود معطيات تضربل هامحاوالت في القرن صفقة خطورةتكمن  -3
 . الفلسطيني النظام بنية ضربو الفلسطيني، الموقف

 وبدون  سياسي أفق بدون هش  فلسطيني نظام من االسرائيليين تمكين -4
 سياسي. أفق  اي دون  أمني نظام حالة على لإلبقاء يدفعهممما  دولي، تأثير

 وحل الدولتين. محادثات السالم واتفاق أوسلو أنهت صفقة القرن -5
اتفاقيات أوسلو وتحديد موقف القيادة  من حرَّر التن والفلسطينيأجبرت  -6

والمنحاز  سالم غير محايداألمريكي للوسيط الفلسطينية تجاه ال
استراتيجيتها من أجل تحقيق   النظر في لى إعادة ع اسرائيليًا، مع العمل

 .أهدافها الوطنية بمساعدة قوى إقليمية ودولية أخرى
إن حالة االنقسام والتشرذم والعقوبات المفروضة على الشعب   -7

على الموقف الشعبي  بشكل سلبي ثر أ فلسطيني في قطاع غزةال
 .الفلسطيني عامة والنسوي خاصة من صفقة القرن

ة البطالة المتنامية في قطاع غزة أسهم الوضع االقتصادي المتردي وحال -8
إلى تآكل   مما أدىمحاولة إشغال الفلسطينيين في أرزاقهم وحياتهم  ي  ف

، وما يترتب عليها من حالة صفقة القرنالوطني في مواجهتهم ل موقفهم  
للسلطة   التابعة  الفلسطينية  األراضي  على  اإلسرائيلي  الكيان  سيطرة 

 الالمباالة لديهم. حالة  خلقو ،ةالوطنية الفلسطيني
 : ثانيًا: التوصيات

 :التاليةتوصلت الدراسة إلى التوصيات 
توجهاتها،  -1 بكافة  الفلسطينية  الفصائل  لمواجهة   مطالبة  جديا  العمل 

القرن   على  صفقة  اإلسرائيلي  الكيان  سيطرة  حالة  من  عليها  يترتب  وما 
الفلسطينية،   الوطنية  للسلطة  التابعة  الفلسطينية  خالل  األراضي  من 
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على  والعمل  االنقسام  وال   إنهاء  الفلسطيني  البيت  خطاب توحيد 
 . لدفاع عن الحقوق والثوابت الفلسطينيةل الفلسطيني

الفلسطينية    مطالبة -2  روسيا  في   ممثال  الدولي   الدور  بتوسيعالدبلوماسية 
 بإشراف  دولي  مؤتمر  إطار  في  الدولي  اإلطار  وتفعيل  االوروبي،  واالتحاد

 .حصيل الحقوق الفلسطينيةلت صالحاً  كوني األمم المتحدة 
والباحثو -3 األكاديميون  وإظهار بن  مطالبة  القرن  صفقة  مخاطر  كشف 

الثوابت  والحقوق  لطمس  خطورة التعاطي معها لما تبتغيه من محاوالت  
ا للشعب  األسرى  التاريخية  القدس،  قضايا  رأسها  وعلى  لفلسطيني 

 ن واالستيطان.والالجئعودة و
 حشد  في  النسائية  وحركتها  الفلسطينية  المرأة   دور  استنهاض  ضرورة -4

 سواء  المختلفة،   الشعبية  المقاومة  كال أش   في  للمشاركة  طاقاتها
ومخططاتإلفشال    الخاصة  النسائية  أو  العامة  الوطنية القرن   صفقة 

 .للقضية الفلسطينية التصفية
إعادة القضية الفلسطينية لموقعها الطبيعي بصفتها القضية العربية  -5

قضية الالجئين   عووض، المركزية األولى واستعادة الخطاب القومي العربي 
أولوية أجندات عملها الخاصة بالقضية على الفلسطينيين وحق العودة 

 .الفلسطينية
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