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موقعیت اجتماعی زنان در خاورمیانه
مردسااتا انه اسا  .مرد د این سااتارت به دلیل تتمین نیتزهت متد به عنوان

سااتارت اتنواده د اتو میتنه سااتارت

نمتد اتنواده و حتفظ نتموس به شاامت میرود .زن هم بت امو مربوط به اتنواده و کودکتن مشاالو میشااود .زن د اتنواده
هسرها تتبع مرد و د اتنوادههت غیرمرمرکز تتبع اقوام شوهر اس  .کلمه «اتنواده» ریشه د کلمه عربی «بی
ااطتعه» یعنی مکتن اطتع

دا د و کلمه نتموس نیز د این اتنواده مخرص زن اس .

اتنواده همچنین تنهت جتیی اس ا
ازدواج به اتنواده زن مقدا

که هم از نظر دینی و هم از نظر قتنونی روابط جنساای د آن مشاارو اس ا  .د این نو

پو یت دا ایی دیگر تح

عنوان «مهریه» داده می شود .همتن طو که مهریه د ابردا

عقد تعیین میشا اااود امو مربوط به طالق هم میتواند د همتن ابردا تعیین شا اااود .اگرچه د اتو میتنه ازدواج بت  4زن
ممکن اس

ولی این امر چیز نیس

که به صو ت دائم شتهد آن بتشیم .آمت این نو ازدواج د کشو هت «فلسطین»

و «ا دن» چیز نزدیک  3تت  8د صااد اس ا  .این امر یعنی تعدد زوجتت د جوامع ابردایی هم چندان ایج نیساا
بعضااای مواقع تنهت د ساااران قبیله و برا گسااارر
مرت » هس

روابط تجت

ود

صاااو ت می گیرد .نو دیگر از ازدواج مرعدد هم «نکتح

که بیشرر د جوامع شیعی دیده میشود.

روابط خویشاوندی و تغییرات آن
به دلیل اینکه روابط اویشااتوند د سااتارت مردسااتا انه تعریف میشااود د آن نشااتنی از یک شاابکه یکپت چه وجود
ندا د .ستارت مردستا انه د این روابط بر استس «جنسی » و « سن» شکل می گیرد .د این روابط مردهت از مرد که از
نظر سا ااانی از آنهت بز گتر هسا ااارند و زنهت از براد پدربز گ و عموهت اود اطتع
سنی بز گتر اس

میتواند د اقردا حتصل از این روابط مشت ک

می کنند .د این میتن زنی که از نظر

کند .امت به دلیل ایسرت نبودن ستارت مردستا انه و د

نریجه تلییر ش اارایط اقرص ااتد و مبترزه زنتن این روابط نیز تلییر کرده و ش ااکل تتزها به اود گرفره اسااا  .صااانعری
شدن شهرنشینی مشت ک

د بتزا کت و تحصیل عمومی بتعث کتهش اقردا مرد د اتنواده شده اس  .تضعیف

ستارت مردستا انه عرفی موجود و حمتی

دولری از این تلییرات بتعث شکلگیر ستارت مد نی از مردستا

شده

اس .

ناموس و خشونت جنسی
د فرهنگ عرب همتنطو که جوانمرد مرد نشتنه مرانگی اس
او به همسر اویش اس .

بت کره (تمیز) بودن زن نیز نشتنه زنتنگی و صداق

اگر زن فرت

انجتم دهد که بتعث لکهدا شدن نتموس شود به اعربت نتموس بودنش از طرف اتنواده مجبو به ازدواج

بت مرد که بت آن ابطه داشااره اسااا
میشود .از این وضعی

میشااود و د عین حت از اتنواده طرد شااده و مرحمل اشااون

روانی و جسااامی

تعبیر به «تمیز کردن نتموس» میشود.

مفهوم نتموس مخرص کش ااو هت اتو میتنه نیسا ا

و د کش ااو هت مدیررانه متنند اس ااپتنیت و پرتقت نیز دیده میشاااود.

حتملگی ات ج از اتنواده زنت روابط جنسااای قبل از تشاااکیل اتنواده و هرچیز که از آن تعبیر به لکهدا شاااادن نتموس
شود شتمل این مقوله اس  .جنتی هتیی هم که به اتطر «تمیز کردن نتموس» صو ت می گیرد بیشرر از سو براد پد
و برادرزادههت به وقو میپیوندد.
د بعضی مواقع به این جنتی هت د بسرر فرهنگی و قتنونی نیز مشروعی

داده میشود .به این صو ت که از نظر فرهنگی

و قتنونی روابط جنسی فقط د چت چوب اتنواده مشرو به شمت میرود پس د غیر این صو ت قتبل مجتزت اس .
بت وجود اینکه اسااالم برا زنت مجتزات ساانگینی قرا داده امت برا اثبتت آن شااهتدت  4نفر ازم اس ا  .اگز زنت ثتب

شااود

شااخص محکوم به  100ضااربه شااالق یت ساانگساات میشااود .از نظر دینی و حقوقی نیز شاانتاره شاادن مرد به عنوان حتفظ
اتنواده مجوز ایجتد چنین جنتی هت و مشروعی
د صو ت وقو اشون

اتنوادگی نیز اشون

بخشیدن به اشون

و تجتوز اتنوادگی اس .

گر یت به صو ت جزئی مجتزات میشود و یت این مستله به عنوان مستلها

داال اتنواده حل و فصل می شود .بحث تجتوز شوهر به همسر اود نیز د کشو هت اتو میتنه به غیر از کشو «لبنتن»
د قتنون گنجتنده نشده اس .
د این نوشره بت توجه به اطالعتتی که از وضعی

دینی اجرمتعی و فرهنگی اتنوادههت اتو میتنه داده شد تلییرات

و پیشرف هت جنبش زنتن فلسطین د یک پروسه تتریخی بر سی اواهد شد.

اشغال صهیونیست و بیداری جنبش زنان
فلسطین ستلهتس

که زیر اشلت حکوم

صهیونیس

بر سر بودن و نبودن مبترزه می کند .ستزمتن ملل د ست ۱۹۴۷

بت تکه تکه کردن اتک فلسا اااطین بخش بز گی از اتک هت آن ا به مهتجرین یهود داده اسا ا ا  .قبل از این تتریخ
یهود هت فقط د  ۷د صد اتکهت فلسطین ست کن بودند.
د سات  ۱۹۴۸بت تشاکیل دول

اسارائیل حدود  ۷۵۰هزا فلساطینی از سارزمین اود انده شاده و از آن تتریخ به بعد حق

برگش ااارن به س ااارزمین اود ا از دس ا ا
سکون

دادند .آن عدها از فلس اااطینیهت هم که توانس ااارند د اتک اود بمتنند از محل

اود دو انده از حقوقی که شهروندان اسرائیلی دا ند محروم شده و جزء طبقه پتیین به شمت میروند.

د ساات  ۱۹۶۷اساارائیل به کمک نیروهت نظتمی نوا غزه و کرانه غربی ا اشاالت کرد .بعد از این اشاالت فلسااطینیهت از
داشرن دول

مرعلق به اود محروم شده و زیر اسرثمت دول

دیگر زیر کنرر شدید و اطر مرگ بی کت

به سر میبرند .این اشلت زیر ستیه حمتی هت ات جی به ویژه کشو هت امپریتلیسری همچون ایتل

و گرسنگی
مرحده آمریکت

ممکن شده اس .
اگر بخواهیم جنبش زنتن فلساااطین ا به ساااه بخش تقسااایم کنیم .اولین بخش مبترزه علیه نیروهت اسااارعمت

اواهد

بود.

تاریخ جنبش زنان فلسطین
دوره استعمار ()۱۹۴۸-۱۹۱۷
اقدامتت زنتن فلسااطینی به عنوان یک واکنش مساارقیم به تهدید نتشاای از صااهیونیساام د ساات هتیی که فلسااطین تح
حکوم

بریرتنیت بود آغتز شااد .د گیر میتن مهتجران یهود و فلسااطینی د ساارزمینهت فلسااطین بت مشاات ک

زنتن د

این د گیر هت آغتز شد.
به ویژه د ساات  ۱۹۱۱مشاات ک

زنتن د حمالت نظتمی علیه مهتجران یهود د «افوا» نقطه عطفی برا بیدا شااادن

زنتن اسا ا  .بعدهت این حمالت نظتمی به ص ااو ت مرشااکل و د ساات  ۱۹۴۸د منطقه «یتفت» تح

عنوان «دارران گل

وحشی» به عنوان زنتن مسلح شکل گرف .
د مبترزه نظتمی زنتن د حتلی که زنتن فقیر اساالحه به دسا ا
سااات کن د شاااهر به فعتلی هت ایراواهتنه تهیه پو

د اط مقدم مبترزه می کردند زنتن طبقه بتا و مروساااط

تجهیزات پزشاااکی مهمتت اطالعتت پشاااریبتنی از نیروهت

شبه نظتمی و پخش کمکهتیی که وا د فلسطین میشد میپرداارند.
عالوه بر فعتلی هت نظتمی زنتن بت مقتمتت بریرتنیت مالقتت کرده و رویدادهت عمومی متنند «کنگره» ا ساااااتزمتندهی
کردند و چندین اعرراض علیه تهتجم صااهیونیس ا هت به فلسااطین و ساایتس ا هت بریرتنیت برا مهتجرت اشاالتلگران ا
ستزمتن دادند.
تصتدفی نیس

که د ستزمتندهیهت اولیه زنتن طبقه مروسط و آموز دیده نقش مهمی ا ایفت می کردند .زیرا که این

زنهت زنتنی تحصااایل دیده مسااالط به زبتن و د ا تبتط بت طبقه مروسااااط بودند که توانتیی ا تبتط بت ساااتیر سااااتزمتنهت ا
داشا ااارند .این زنتن بیشا ااارر به فعتلی هت اجرمتعی د زمینه فته زنتن پرداارند .و سا اااتزمتنهتیی ا شاااااکل دادند که
سرآغتز شکل گیر جنبش زنتن شد.
تش ااادید جنگ د س ااات هت  ۳۹-۱۹۲۹بر رو مبترزه زنتن نیز تتثیر گذاش ا ا  .زنتن که پیش ااارر د کنت مردان به مبترزه
علیه صااهیونیس ا
پرداارند.

میپرداارند و از آنهت حمتی

می کردند د دو ههت بعد از این تتریخ به صااو ت مساارقل به فعتلی

پتیه اقرص ا ااتد مقتوت ا زنتن بت تحریم کردن نیروهت اسا ااارعمت

حمتی

از کتاهت داالی تتمین منتبع متلی

بتنکهت داالی شکسرن شیشه ملتزههتیی که اجنتس ات جی میفروارند و ...به عهده داشرند.
زنتن د این دو ه بت جنبشهت زنتن سااتیر کشااو هت وا د ا تبتط شاادند و مسااتله فلسااطین ا به عنوان مسااتلها عمومی
مطرح کردند.
بیش از  ۲۰۰زن از نقتط مخرلف دنیت «کنگره زنتن عرب» ا ترتیب دادند .د

زنتن د  ۲۶اکتبر ساااات  ۱۹۲۹بت مشاااات ک

این کنگره بت تشااکیل کمیرهي ادا ه زنتن عرب ( )AKİKقدم بز گی د اه جنبش زنتن فلسااطین برداشااره شااد .تشااکیل
این کمیره د فلسطین تتثیر بز گی داش .
د این کنگره د اساارت مبترزه جهتنی زنتن نقشااه و مساایر این جنبش از سااو زنتن شاارک

کننده از فلسااطین و سااتیر

کشااو هت ترساایم شااد .بعد از تشااکیل این کمیره «انجمن زنتن قدس» تشااکیل شااد .این دو تشااکیالت د سااتلهت 1930
دس

به اهانداز مراکز د شهرهت غزه حتیفت یتفت و یتبلوس کردند .امت سرکوب مبترزه از سو انگلسرتن د ست

 1939متنند ستیر حرک هت جنبش زنتن ا نیز تح

تتثیر قرا داد.

جنبش زنان در سازمانهای دولتی یا سیاسی ()۱۹۷۵-۱۹۴۸
د ساات  ۱۹۴۸دول
دول

یهود د یک جنگ اونین ساارزمین ا از عربهت پتک کرده و بدون اینکه مرزهت ا مشااخص کند

اود ا تشااکیل داد .از تشااکیل دول

اساارائیل تت ساات  ۱۹۶۷که این دول

به اشاالت زد دو دوم جنبش

دس ا

زنتن فلسطین شکل گرف  .د این دو ه شتهد کنت ه گیر بخش بز گی از جنبش زنتن از مبترزه هسریم.
سااااتزمتنهت زنتن بت دیگر به فعتلی هتیی حو کمکهت اجرمتعی رو آو دند .دلیل این امر تهدید و بسااااره شاااادن
سااتزمتنهت مقتوت از سااو اساارائیل اس ا  .دلیل دیگر آن نیز نتساایونتلیساام و تقوی
نتسیونتلیسری ات ج از مطتلبتت ملی زنتن نسب

تفکر مل

اس ا  .چرا که حرک

به ستیر اواسرههت زنتن بیتفتوت اس .

د این دو ه د دیگر کش اااو هت اتو میتنه نیزبه دلیل اینکه به زنتن به چش ااام انسا ااتنهتیی فداکت و دا ا احسااااتسااااتت
متد انه نگته می شد زنهت بیشرر به شللهتیی متنند پرسرت
که دول

و معلمی تشویق شدند .تفکر «مبترزه کن امت از مرزهتیی

به عنوان یک زن مد ن مطرح کرده ات ج نشااو» و تفکر نتساایونتلیسااری این بت زن ا به عنوان ادمرگذا دول

پتیین میآو د.
د سااات  ۱۹۶۰تشاااکیل انجمن عمومی زنتن فلساااطین وابساااره به الفرح ( )UFKBد داال تشاااکیالت آزاد فلساااطین
( )FKÖبتعث شا اااد تت همه زنتن تح

لوا یک چت چوب واحد گرد هم بیتییند .زنتن د کرانه غربی تح

عنوان

فعتلی هت کمکی به ایتطی و نوشرن و اواندن و یتدگیر کمکهت اولیه پرداارند.
موفقی هت ( )UFKBبتعث ایجتد بیمت ساارتن مد سااه و یریماتنه شااد .بعد از حمله  ۱۹۶۷اساارائیل زنتن دساا
تجمع اعرراضی ضد اشلت زده و شرو به توزیع بروشو کردند.

به

فعتلی هت ( )FKÖد کمپ هت پنتهجو یتن لبنتن بیشا ااارر از مساا ااتئل زنتن حو تولد کودکتن و س ااااالم
می گردد .د ست هت  ۷۶-۱۹۷۵تح
بت وسااتط

( )UFKBجنبش زنتن تح

تتثیر فعتلی هت زنتن اهمی

اتنواده

زیتد به زایمتن و تولد کودکتن داده شد.

هبر فرح بت انرقت از فرح به تونس به پتیتن سااید .این اتفتق بتعث گسااس ا

د تشکیالتهت زیر لوا ( )UFKBشد .بعدهت شتهد پیوسرن ( )UFKBبه الفرح به عنوان شتاه زنتن آن هسریم.
امروز د سوریه شتهد  ۳تشکیالت فعت د حوزه زنتن هسریم:
 -۱تشکیالت دموکراتیک زنتن وابسره به ()FDKC
 -۲کمیرههت زنتن مل

فلسطین وابسره به ()FDKC

 -۳تشکیالت زنتن مد ن فلسطینی وابسره به فرمتندهی کل ()FDKC
آغتز کت هر سااه تشااکیالت بت فعتلیرهت فرهنگی بود« .کمیره زنتن مل

فلسااطین» د کمیره اود به بر سااای مشاااکالت

ازدواج وض اااعی

فرزند و  ...پردااره

زنتن پردااره و بیش ااارر به مسا ااتئلی همچون آموز

تربی

کودکتن بهداش ااا

اس « .تشکیالت زنتن پیشرو» اتنههت کودک و کت گتههت آموزشی مخصوص به اود ا بتز کردند .این تشکیالتهت
د روزهت مخصوص بت هم همکت
د این میتن ازم اس

کرده و سمینت هت و فسریوا هت مشررک برگذا کردند.

که د مو د «لیال اتلد» صحب

کنیم .د ست هت  ۱۹۷۰اعرراضهتیی از طریق دزدین هواپیمت

توس ااط فلس ااطینیهت د کش ااو هت اروپتیی ص ااو ت گرف  .ش ااخص اای که د نریجه این اعرراضهت د ساااطح جهتنی
شاانتاره شااد «لیال اتلد» بود .او د  ۱۵سااتلگی به ( )FHKCپیوس ا
هواپیمت تی.و .ا

و د  ۲۵سااتلگی د  ۲۹آ گوس ا

ساات  ۱۹۶۹یک

ا ربوده و به شتم برد و به این صو ت به عنوان اولین شخصی که به اتطر اعرراض دس

هواپیمت زد شنتاره شد .بعد از اینکه لیال اتلد دو بت دس

به دزد

به دزد هواپیمت زد تبدیل به نمتد هم برا جنبش زنتن

و هم مبترزه مردم فلسطین شد .این کت لیال اتلد بتعث تشویق تعداد زیتد از زنتن برا پیوسرن به جنبش آزاد
شد.
تشکیالت مستقل زنان ()-۱۹۷۱
تقوی

جنبشهت اس ااالمی پس از اواس ااط دهه  ۱۹۷۰و مبترزه زنتن چپگرا و سااکوا علیه آن و روند انرفتضاااه سااات

 ۱۹۸۷منجر به افزایش فعتلی هت سیتسی زنتن فلسطینی شد.
عالوه بر این زنتن فلس ااطینی تح

تأثیر موج دوم فمینیسااام که د اواار دهه  ۱۹۸۰د غرب د جریتن بود قرا گرفرند و از

قتلب ستزمتنهت سیتسی یت ستزمتنهت دولری ات ج شده و به عنوان ستزمتنهت غیر دولری مسرقل ظتهر شدند.
این سااومین دو ه از جنبش زنتن د فلسااطین اسا  .جنساای
زنتن و بترو ي مشت ک

حقوق ساایتس ا

اشااون

مبرن بر جنساای

زنتن د زندگ سیتس و اسرقال اقرصتدي موضوعتت اصل این دو ه هسرند.

سااالم

مبارزه زنان برای حقوق اجتماعی
د این دو ه «کمیره زنتن بتزنش اساارهي فلسااطین» و «انجمن زنتن بتزنش اسااره فلسااطین» شااکل گرف
تبعیضآمیز کات

و به تلییر شاارایط

د مو د زناتن ایجاتد مهاد کودک برا کودکاتن آن دسا ا اراه از ماتد انی کاه کات می کنناد تلییر قوانین
زنتن د محیط کت و  ...پردااره شد.

مراصی زایمتن بر استس اسرتندا دهت جهتنی جلوگیر از آزا و اذی

از آنجتیی که اشلت فلسطین د هیچ دو ها به پتیتن نرسیده ادمتت اجرمتعی زنتن پس از  ۱۹۸۰د جنبش زنتن نیز
تبدیل به حوزه مهم مطتلعتتی ش اااد و مرکز پش اااریبتنی حقوقی و مش اااتو ها د جه
حمتی

فع نیتزهت قتنونی و عملی برا

از زنتن و کودکتن تتسیس شد.

زنتن فلسطینی همچنین د ست  ۱۹۸۷نقش مهمی د تحریم محصوات اسرائیلی داشرند .ستزمتندهی این اعرصتب
دشوا بود چرا که هیچ صنع
متنند د س

محلیا د فلسطین وجود نداش  .به اتطر این زنتن فلسطینی شرو به فعتلی هتیی

کردن پنیر و مربت پخ

نتن و ایجتد بتغهت مشررک کردند.

عالوه بر این د طو اولین انرفتضااه زنتن برا بتزگشااتیی مدا س بسااره شااده از سااو ا تش اساارائیل مبترزه کرده و برا
کودکتن مدا س زیرزمینی تتسیس کردند.
کنفرانس  ۱۹۹۵پکن و تصمیمتت گرفره شده د آن بتعث شد تت اطمشیهت منطقها بت سیتس هت کلی د یک
اسرت قرا بگیرد .موضوعتت مو د بحث د این کنفرانس شتمل اشون

جنسی اشون

اتنگی تجتوز جنسی آزا

جنسی قرلهت نتموسی ارنه زنتن و سوءاسرفتده جنسی از دارران جوان بود.
د این کنفرانس مشاااکالت زنتن د یک روند آ کتدمیکی مو د بحث قرا گرف

و بخش «مطتلعتت زنتن» تتساااایس شااااد.

جریتنهت ادبی این دو ه نیز موضوعتتی ا مطرح کردند که منعکس کننده دنیت درونی و حوزه زنتن اس .

مبارزات آزادیبخش زنان
زنتن فلسااطینی و اساارائیلی از گذشااره تت کنون برا مقتبله بت اشاالت و اشااون

بت همکت

یکدیگر تشااکلهت صاالح و

نهتدهت مدنی مخرلفی تشکیل دادهاند .آنهت به شکلی مشررک تظتهرات اعرراضآمیز ترتیب داده و همبسرگی اود ا
د این زمینه نشتن دادهاند .آنهت همچنین جلستتی ا نیز بت زنتن فلسطینی د سرزمینهت اشلتلی برگزا کردهاند که د
این مقتله د مو د بعضی از آنهت بحث اواهیم کرد.
زمینه فعتلی

«مرکز زنتن قدس» انجتم پروژههت د متنی برا کتهش تتثیرات جنگ بر رو زنتن قربتنی جنگ اسااااا .

عالوه بر این آنهت به همراه تشکیالت اسرائیلی «بث شتلوم »1مسئولی

- Beth Shalom1

ایجتد گفرگو و مبتحثه بت زنتن ا برعهده دا ند .د

اس ااارائیل جنبش «زنتن س ااایته پو » 2که توس اااط  ۱۰زن اه انداز ش اااد فعتلی هت مخرلفی انجتم دادهاند .این زنتن
اغلب اوقتت د اسرائیل د معرض اتهتمتتی نظیر ایتن

قرا دا ند و مختلفین آنهت ا «فتحشههت عرفتت» میاوانند

امت اقدامتت آنهت د سطح جهتنی تتثیرگذا بوده اس  .ستزمتن دیگر د اسرائیل بت حضو بیش از  ۱۰۰زن اسرائیلی و بت
محوری

شعت «فمینیس

د اسرائیل اس

مختلف دول

نظتمی اس » ایجتد شده اس  .این ستزمتن بز گترین گروه طرفدا صلح

و اسرفتده از زنتن د ا تش ا به عنوان یک نقص میبیند.

بت این حت سااتزمتنهت آزاد بخش فلسااطینی اهمی

گذ از تصااویر زنتن به عنوان زنی ساانری ا د ک کردهاند« .مرکز

زنتن قدس» به دایلی بیشاارر ساایتساای و عملگرایتنه وا د فعتلی هت مشااررک صاالحطلبتنه میشااود .این مرکز قطعنتمه
 ۱۳۲۵ساااتزمتن ملل مرحد ا برا اینکه اواسااارت پتیتن اشااالت د یک مدت طوانی بتشاااد د اولوی

اهداف اود قرا

داده اسا ا  .این تال هت مرنو برا ص االح منجر به ش ااکل گیر مبتحثههتیی د محیطهت دانش ااگتهی هم شاااده
اس .
از همین روز زنتن براسااتس «متهی
اسروا اس

ذاتت صاالحجویتنه» اود مجبو به ایفت نقش متد انه میشااوند نقشاای که بر این پتیه

که زنتن ذاتت از مردان صلحطلبتر و و بردبت تر هسرند .چنین ادعتهتیی که د مو د ذات و طبیع

زنتن وجود دا د از طرف فعتلین فمینیس ا

جهتنی

بساایت مو د سااوا و تردید قرا گرفره اس ا  .پیر  )۱۹۹۱( 3د مو د فلسااطین

نشاااتن میدهد که بت توجه به د گیر هت مداوم زنتن اتنههت اود ا به عنوان مکتنی که د آن « ابطه مساااتلم آمیز و
صلحطلبتنه متد انه» ادامه دا د نمیبینند و این ا د نو فعتلی هت اود نشتن دادهاند .اتنههت فلسطین هر آن د
معرض تجتوز و یو

نظتمیتن قرا دا د و از این رو این اتنههت اود جبهه نبرد محس ااوب میش ااوند و هم برا مردان و

هم برا زنتن میدانی برا مقتوم
وض ااعی

و فعتلی هت سا اااریزهجویتنه هسا ااارند .رویکرد ذاتانگت انه بتعث میشاااااود که

اتص س ااریزهجویتنه د جتمعه فلس ااطین نتدیده گرفره ش ااود .همتنطو که د س ااطرهت بتا اشااات ه شاااد زنتن

فلسطینی عمدتت به دایل سیتسی و عملگرایتنه به فعتلی هت صلحطلبتنه مشررک رو آو دهاند.

مباحثات زنان در فضاهای دانشگاهی
گروه مطتلعتت زنتن دانشاااگته «بیرزی » 4د سااات  ۱۹۹۴ایجتد شاااد .د سااات  ۱۹۹۴پروژها بت عنوان «زنتن د جتمعه
فلساااطین» که مراحل تحقیقتتی و مطتلعتتی آن  ۱۵مته طو کشاااید ساااتزمتندهی شاااد .د محدوده این پروژه کت گته
 -2جنبش زنتن سیته پو

 :Women in Blackیک جنبش ضدجنگ و صلح طلب اس

این جنبش ابردا د اسرائیل د ست  1988و پس از انرفتضه او ( )1987شکل گرف
اس .

-Peteet3

Birzeit-4

که تخمین زده شود د کل دنیت بیش از  10هزا عضو داشره بتشد

و تتکنون اعرراضتت زیتد

ا علیه دول

اسرائیل ترتیب داده

آموزش ااای بینالمللی بت عنوان «زنتن د جتمعه فلس اااطین :موضا ااو تحقیقتت و دس اااروالعملهت جدید» برگزا شااااد که
نریجه این مطتلعتت تح
اجرمتعی بر اتنواده تح
هم برگزا کرد .سمینت

وضااعی

عنوان «گزا

زنتن فلسااطین» منرشاار شااد .د ساات  ۱۹۹۸تتثیر ساایتساا هت

عنوان «زنتن د جتمعه فلسطین» منرشر شد .این گروه همچنین سمینت و کت گته آموزشی
که بت عنوان «فقر و آینده فعتلی هت زنتن فلسطینی» که د کرانه بتارر و و غزه برگزا شد

نمونها از این مطتلعتت دانشگتهی اس .

مبارزه زنان در گروههای دینی -و سیاسی و انتفاضه و عواقب آن
د میتن اعضااتء فعت گروههت اسااالم گرا فلسااطین زنتن حضااو چشاامگیر دا ند .زنتن د دو ههت مخرلف د این
گروههت سیتسی د ستیهي آموزههت اسالمی عمیق د موقعی هت موثر قرا گرفره فرص

کسب احررام ا به دس

آو ده و د عرصه عمومی حری اگر به شکل نسبی هم بتشد برا اود جتیگتهی کسب کردند .امت وقری پت صحب
د مو د فعتلی هت نظتمی زنتن پیش میآید اسالم گرایتن دیدگتههتیی به شدت سنری د این مو د دا ند .زنتن عضاو
گروههت اسا اااالم گرا ضا ااامن اعرقتد به این که آزاد زن تنهت د گرو تعتلیم اسا اااالم امکتنپذیر اس اااا
فمینیسری غربی عقیده دا ند که آنهت انرظت ات زیتد و وابسرگیهت جدید

د مو د عقتید

ا برا زنتن به ا ملتن آو دهاند.
7

به غم حض اااو زنتن س ااارش ااانتس ااای چون «دا ملربی» 5و «لیال اتلد» 6که هردو از نمتدهت آزادیخواهی انرفتضااااه او
هسا ااارند امت اسا اااالم گرایتن د مقتبل این تصا اااویر بر تلقی از زنتن به عنوان حتملین فرهنگ سا ااانری موظف به تربی
کودکتن و متد انی که بتید از طرف مردان اتنواده مو د حمتی
عمدتت یت نقش زنتن د نهضا ا

مقتوم

قرا بگیرند اص ااارا دا ند .گفرمتن اس اااالمی د فلسااااطین

ا نتدیده می گیرد و یت زنتن مبترز ا به ش ااکل عمومی مو د قض ااتوت قرا میدهد.

- 5دا ملربی ( :)Dalal Mughrabiیکی از مبترزان مشهو و سرشنتس فلسطینی عضو جنبش الفرح و اولین فرمتنده زن د تتریخ مبترزاتی مردم فلسطین
که مرولد بیروت لبنتن بود ( )1959و د طی یک عملیتت بسیت مشهو (عملیتت کمت عدوان) د اتک اسرائیل د ست  1987کشره شد امت توانس
تلفتت زیتد

ا به ا تش اسرائیل وا د کند .جنتزه این مبترز سرشنتس د جریتن تبتد اسرا و کشره شدگتن بین حزب اهلل و اسرائیل د ست  2008به

تت

فلسطین بتزگش .

 - 6لیال اتلد ( :) Leila Khaledعضو جبهه مردمی برا آزاد فلسطین و یکی از مبترزان سرشنتس فلسطین اس
مقتوم

فلسطین شنتاره می شود .لیال اتلد د چند مو د هواپیمتربتیی نفش داش

که توسط دول

که به عنوان یکی از نمتدهت جنبش

انگلسرتن دسرگیر شد .و اکنون عضو شو ا ملی

فلسطین اس .
- 7انرفتضه او  :انرفتضه او فلسطین یت انقالب سنگ به انرفتضه سنگ نیز نتم گذا

شده چون سنگ ابزا اصلی اسرفتده شده د آن بودهاس  .انرفتضه

انرفتضه د ابردا به وسیله هبر ملی واحد صو ت می گرف

که د ادامه ستزمتن آزاد ستز فلسطین به آن ملحق شد انرفتضه

شکلی از اشکت اعرراض مردم فلسطین علیه اوضت نتبستمتن مردم فلسطین د ا دوگتههت افزایش بیکت
دول

اسرائیل بود .هدای

تبعیض نژاد و سرکوب مردم فلسطین به دس

د  1978میالد د نوا غزه آغتز شد و د ست ۱۹۹۱میالد آ ام شد و بت امضت پیمتن اسلو بین اسرائیل و ستزمتن آزاد بخش فلسطین به پتیتن سید .د
این انرفتضه  3هزا فلسطینی و نزدیک به  160اسرائیلی د نتآ امی هت کشره شدند.

وقری د ست  ۲۰۰۰میالد «وفت ادریس» 8به عنوان اولین زن عملیتت اسرشهتد انجتم داد این فقط غرب نبود که از
این عملیتت شاااگف
داشره بتشد سخ

زده شاااد بلکه جنبش اساااالمی هم دربت ه این که د مو د این عملیتت چه نگر

و موضااااعی

دچت مشکل شد.

مرگ ادریس د ابردا از طرف بیش اارر هبران دینی به عنوان عملیتت اس اارش ااهتد پذیرفره نش ااد« .ش اایخ احمد یتساااین»
بنیتنگذا حمتس د این بت ه گف « :اگر زنی وا د جهتد شود و به مبترزه بپردازد ازم اس
حتضر بتشد ».و د ادامه گف « :زنتن د مقتبله بت اشلت د صف دوم مقتوم

تت د کنت و یک مردم محرم

و د مقتم حمتی

جت میدهند پسا اار پد و یت مرد زندگیشا ااتن ا اهی مبترزه می کنند غم عزیزان از دس ا ا

قرا دا ند .به فراریتن

فرهشا ااتن ا می کشااااند و د

صو ت لزوم برا تحمل ظلمهتیی مثل گرسنگی و محتصره آمتده هسرند 9».یعنی زنتنی که حق آنهت بر بدنهتیشتن به
سمی

شنتاره نمیشود برا مبترزه و حری مرگ د این اه نیز حق ندا د.

د دو ان انرفتضه دوم 10از  ۵۲عملیتت اسرشهتد که از طرف زنتن ترتیب داده شد  ۷مو د آن موفقی آمیز بود .چهت
زن اولی که عملیتت اسرشهتد

ا انجتم دادند عضو گردان «ااقصی» بودند .د ست  ۲۰۰۳میالد «هیبت د اگمه» 11و

«هنتد جرادات» 12که عضااو سااتزمتن جهتد اسااالمی بودند که اولین شااهدا زن یک جریتن اسااالمی -ساایتساای شاادند.
پس از آن د ست « ۲۰۰۴ریم ریتشی» 13از طرف شتاه نظتمی حمتس برا عملیتت اسرشهتد فرسرتده شد .بت توجه
به این که زنتن امکتن بیش ااارر برا نفوذ به منتطقی بت ض اااریب امنیری بتا داش ااارند این مس ااائله بتعث شااااد تت هبران
اساااااالمی بت یک دیدگته عملگرایتنه مشا ااات ک

زنتن د عملیتت هت اسا ااارشا اااهتد

ا بپذیرند .البره پس ازعملیتت

اساارشااهتد ریتشاای هبر حمتس شاایخ احمد یتسااین حضااو زنتن د این عملیتت ا به عنوان عملیتت اساارشااهتد
س اااامت پذیرف  .نکته مهمی که د مو د این عملیتتهت اسا ااارشا اااهتد بتید مو د توجه قرا بگیرد این اسااااا
اقدامتت آنچنتن که س ا ااتنه هت غربی د تال

که این

برا نمتیش آن به عنوان «زنتن مرعص ااااب دگم و مذهبی» هسااااارند

نیس  .د واقع عتمل انگیزشی این زنتن برا این اقدامتت نه انگیزههت دینی که انگیزههت ملی گرایتنه بوده اس .
د بیرون از این عملیتتهت اس اارش ااهتد هم زنتن د همه کمیرههت فعت د انرفتض ااه به ش ااکل بتلفعل مشااات ک
داشااره و نیرو محرکه آن بودند .د صااف مقدم تظتهرات انرفتضااه د حتلی که پسااران نوجوان د حت ساانگپراکنی به
Wafa Idris- 8
 -5برگرفره از سخنرانی هت شیخ احمد یتسین بنیتنگذارو هبر معنو حمتس

 -10انرفتضه دوم :پس از مذاکرات کمپ دیوید دوم د ست  200میالد و مذاکرات  9ستله تح

عنوان صلح اوا میتنه آغتز شد .موج دوم انرفتضه ا

انرفتضه اقصی نتمیده اند .بت شرو موج دوم انرفتضه د سرزمین هت اشلتلی اتو میتنه بت دیگر کتنون بحران شد .این انرفتضه د ست  2005به پتیتن
سید.
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نمتدین برا نهض

طرف دشمن-نظتمیتن اسرائیل بودند -و این تصویر از جه

انرفتضه ارز

استسی دا د این زنتن

بودند که وظیفه اردکردن ساانگهت بز گ ا به اندازه ساانگهت قتبل پرتتب برعهده داشاارند .وقری هم که کودکتن و
پسااران نوجوان از طرف نظتمیتن اساارائیلی دساارگیر میشاادند حضااو زنتن به شااکل تودها د ایتبتنهت و ادعت اینکه
کودک دسرگیر شده عضو اتنواده آنهتس

سربتزان اسرائیلی ا د موقعی

هبر مرمرکز انرقتضه که ستزمتندهی انرفتضه ا بعهده داش
زنااتن نااداش ا ا ا

و نیااتزهاات و مطااتلبااتت زنااتن هم د مرکز یا

جنتحهت اسااالم گرا د انرقتد به مشاات ک

دشوا

قرا میداد.

برنتمههت جدید برا تضمین فعتلی

و مشت ک

جنبش ملی قرا نگرفرااه بود .بااه عنوان مثاات د این دو ان

زنتن بیحجتب د انرفتضااه دیوا نویس ای کرده بودند که این نهتد د اعرراض

به این عمل بساایت دیر واکنش نشااتن داد .این بتعث شااد تت بساایت

از زنتنی که اود ا د این قیتم سااهیم میدیدند د

واکنش به این اقدامتت کنت بکشند و به اتنههت اود بتزگردند.
زنتن چه قبل و چه د طو انرفتضا اااه جز مهمی از مبترزات بودند .امت تتثیر و موفقی هت آنهت د زندگی سااااایتسااااای
فلساطینیتن منعکس نشاده اسا  .به عنوان مثت د طو چهت سات هیچ زنی عضاو شاو ا اجرایی  FKOنبوده اسا .
د پنجمین کنگره  )۱۹۸۹( FKOبرا اولین بت زنی به اس ااام «انرظت الویجیر» به عنوان ش اااو ا مرکز انرختب شااااد .تت
ست  ۲۰۰۵از  ۲۵وزیر تنهت وزیر آموز

یک زن بود .د کمیره مرکز جهتد اسالمی و حمتس هم هیچ زنی وجود

و پرو

ندا د .نرخ اشاارلت زنتن د هم د مقتیسااه بت مردان شااتغل و هم د مقتیسااه بت تعداد زنتن شااتغل د اتو میتنه بساایت کم
اس  .نرخ بیکت

برا مردان  ۳۰د صد و برا زنتن  ۵/۸۶د صد اس  .میزان مشت ک

نیرو

کت زنتن د اتو میتنه

 ۲۵د صد و د فلسطین  ۱۵د صد اس .

تاثیر منازعات بر نقشهای جنسیتی و خشونت دو طرفه
منتزعتت هم میتوانند به حضو اجرمتعی فعت زنتن منجر شوند و هم میتوانند از آن جلوگیر کنند .د مو د فلسطین
اشااالت آن فرص ااری ا برا زنتن د جه

ورود به «جهتن مردان» و د جتمعه تح

ساالطه س ااتارت هت مردساااتا انه

فراهم کرده و اه ا برا آزاد زنتن بتز کرده اس ا  .د طی انرفتضااه زنتن از نقشهت ساانری اود به عنوان همساار و متد
ات ج شااااده و به طو مرتب د تظتهرات و اعرراضا ااتت شاااارک

می کردند و بت حضااااو آنهت د عرصااااه عمومی آ گتهی

جنسا ااایری نیز افزایش می یتف  .د انرفتضا اااه زنتن تنهت مشا ااات ک

کنندگتن منفعل د اعرراضاا ااتت نبودند بلکه د

ستزمتندهی این اعرراضتت نیز نقش داشرهاند.
از سااویی دیگر زنتن د ساارزمینهت اشاالتلی فلسااطین یعنی کرانه بتارر و غزه د معرض اشااون هت دوطرفه قرا
دا ند .مثل تمتمی جنگهت د اشلت فلسطین توسط رژیم صهیونیس
بدن آنهت به عنوان میدان جنگ د نظر گرفره شده و از این رو تح

زنتن بیشرر از همه تح

تتثیر جنگ هسرند.

فشت بیشرر قرا گرفرهاند و د نهتی

همچون یک

غنیم

دیده شده اس  .اسرائیل د این دو ه هزا ان فلسطینی ا د طی قرلعتمهت بیشمت کشره اس  .شکم زنتن

حتمله ا شااکتفره و نوزادان ا ات ج کردهاند .د طی بتزجویی آنهت ا لخ

متدرزاد کرده تهدید کرده و مو د آزا و اذی

و

تجتوز قرا داده زندانی کرده و کشرهاند.
بساایت

از نوزادان به اتطر شاارایط اشاالت و محتصااره د شااکم متد انشااتن مردهاند .بساایت

جنین شادهاند .نرخ تولد نوزدان نتساتلم به  ۱۴د صاد افزایش یتفره اسا  .د دو ان اشالت
بتزداش ا

شااده که د معرض آزا و اذی

شااکنجه و بد فرت

از زنتن از ترس دچت سااقط
همزمتن بت افزایش تعداد زنتن

جنساای و تجتوز قرا گرفرهاند تعداد زنتن دساارگیر شاادها که د زندان تح

قرا گرفرهاند هم افزایش یتفره اس ا  .به اصااوص د طی ساات هت اایر موضااو شااکنجه زنتن

فلسطینی بت هت د روزنتمههت مطرح شده اس  .د بین همه شیوههت شکنجه نرخ تجتوز د مقتبل همسر  ۳۰د صد
اس .
گزا شاای از سااتزمتن عفو بینالملل به داساارتنی د مو د زنی به نتم «روا عتشااریه» 14اشاات ه دا د که قصااد داشااا
آ گوسا ا

تت د ۲۶

 ۲۰۰۳برا زایمتن نوزاد اود به بیمت سااارتنی د نتبلس برود امت ساااربتزان اسااارائیلی متنع عبو و از بتریکه غزه

شدهاند:
عتیشا اااه« :د میتن گرد و اتک د از کشا ااایده بودم و به حتل

د ازکش اود ا به پشا ا ا

ستندم .آنجت شبیه یک حیوان زایمتن کردم .نوزادم ا بعد آغو

دیوا

د نزدیکی بتریکه غزه

کشیدم چند دقیقه بعد بچهام مرد».

زنتن فلس ااطینی که برا مد س ااه و یت کت میروند عالوه بر این که د ایسااارگتههت بتز س اای توس ااط س ااربتزان اسااارائیلی د
جنسا ااای قرا می گیرند و تهدید میشا اااوند به اتطر تتایر د سا ااایدن به اتنه از طرف اتنواده دچت

معرض آزا و اذی

مشکل می شوند .زنتن فلسطینی همچنتن بت این ادعت که نتموس اتنواده ا لکهدا کردهاند د معرض قرلهت نتموسی
قرا دا ند و اکثری
د گزا
به اشون

مرتکبین این جنتی هت مجتزات نمیشوند.

ستزمتن عفو بینالملل پس از ست  ۲۰۰۰میالد عالوه بر آزا و اذی

جنسی تجتوز جنسی قرلهت نتموسی

اتنگی علیه زنتن فلسطینی هم اشت ه شده اس .

یکی دیگر از عوا ض و تتثیرات اشا ااالت این اسا ا ا
ارزانترین نیرو

کت نیرو

که نیرو

کت زنتن د این وضا اااعی

کت زنتن فلس اااطینی اس ا ا  .د واقع پس از مرد یهود

زنتن عرب اسرائیلی مردان فلسطینی زنتن فلسطینی کمررین دسرمزد ا دریتف
مشکل دیگر که به واسطه اشلت ایجتد شده اس
زنتن مو د آزا و اذی
-Rulla Ashtiye14

 2-برگرفره از گزا

نمیتواند سا اااتزمتندهی شاااااود.

زن یهود

مردان عرب اساااارائیلی

می کنند.

ایسرگتههت بتز سی اس  .د این ایسرگتههت بتز سی بیشرر

قرا می گیرند و عالوه بر آن این مسئله بر آموز

ستزمتن عفو بین الملل" :اسرائیل منتزعه اشلت و پد ستا

زنتن هم تتثیرگذا اس  .گتهی اوقتت مدا س فقط

 :زنتن بت ا به دو

می کشند".

برا  ۲۰روز د ساات بتز میشااوند .اتنوادههت فلسااطینی که بیشاارر د مو د امنی

دارران اود نگران هساارند تمتیلی

برا د س اواندن داررانشتن نشتن نمیدهند.
دیوا حتئل که د طی ساات هت اایر سااتاره شااده اسا

بتعث شااده اسا

شااود .چرا که دیوا حتئل به معنت ایساارگتههت بتز ساای بیشاارر آزا و اذی
اتطر سا ااتا

تت وضااعی

نتمسااتعد زنتن سااخ تر از قبل

جنساای بیشاارر و بیکت

بیشاارر اس ا  .به

دیوا حتئل مردانی که نمیتوانند برا کت به اس ااارائیل بروند و یت مردانی که د جنگ کشااااره میشااااوند

زنتنی که بتید ارج و مخت ج اتنواده ا تتمین کنند به اتطر وجود این دیوا مجبو ند تت حری فتصلههت کوتته ا د طی
مدت زمتن زیتد و بت طی مسیر طوانی بپیمتیند.

نتیجه
جنبش زنتن فلسطینی به اصوص د طی یک دهه گذشره پیشرف
سااااایتسا ااای ا افزایش دادهاند .آنهت توانسا ااارهاند تت بت همکت
صااالحطلبتنه ا ساااتزمتندهی کنند و بت ایجتد محدودی

چشمگیر داشره اس  .زنتن مشت ک

سمی

گروه هت فمینیسا اااری اسا ااارائیل فعتلی هت مشاااااررک

و تضاااعیف مرزهت گفرمتن اساااالمی نساااب

به قبل موفق به

ایجتد تلییرات گفرمتنی شدهاند.
علیرغم افزایش همکت

جنبش زنتن بت قد تهت ملی و بینالمللی این جنبش موفق شااده اسا

حفظ کند .سا اااتزمتنهت غیردولری (مردم نهتد) سا اااتارت مردسا اااتا انه حکوم
تبعیضآمیز ا تح

فلسا اااطین و چهت چوبهت حقوقی

فشااات قرا دادهاند و فمینیسا ا هت اساااالمی هم بت ایجتد فشااات بر قوانین اساااالم ساااایتساااا هت

جنسیری محلی ا توسعه دادهاند .بت نگتهی به متهی
االقی

تت اساارقال اود ا

جنبش زنتن فلسطین میفهمیم که این جنبش براستس نیتزهت و

شکل گرفره اس .

آنهت براس ااتس آموزههت و تجربیتت انرفتض ااه او

دریتفرهاند که بتید سااایتسا ا هت ملی و فمینیس ااری ا همزمتن تعقیب

کنند .همتن طو که د تتریخ جنبش زنتن فلسطین مشتهده میشود د هر دو ه اعرراضتت عمومی بتعث حضو زنتن
د عرص ااه عمومی ش ااده و مبترزه د کنت مردان آنهت ا به مش ااتهده مش ااکالت اتصاااش ااتن هنمون س ااتاره اسااا

و این

مسئله به شکل گیر اواسرههت جنبش زنتن منجر شده اس .
بت این حت تلییرات پویت منطقها بتعث شااده تت جنبش زنتن مروقف شااده و د درون جریتنهت دیگر حل شااود .هر
بت به نوعی «بتزگش

به نقطه آغتز» تجربه شده اس

محدود و یت به اتنههتیشتن برگشرهاند.

و زنتن به فعتلی هت اجرمتعی و ستزمتنهت ایریه د حوزههت

امروزه زنتن فلس ااطینی که به اتطر قرلهت نتموس اای کش ااره میش ااوند و یت د معرض اش ااون
کنت اشون

دول

اسرائیل و هم برا

اسرائیل یک معیت قتبل توجه اس  .این امر نشتن میدهد که شخصی

اتنگی قرا می گیرند د
مبترز بتید هم علیه دول

هتیی زنتن مبترزه کند.

مبترزه برا آزاد و اسرقال مردم فلسطین بت انرفتضه ست  ۱۹۸۷د عرصه جهتنی مطرح شده اس  .بت این حت این
مبترزه بیشاارر بر گذشااره مرکی اسا

و زن فلسااطینی ساانگینترین زامهت این جنگ ا بر پیکر دا د که به نظر می سااد

هرگز به پتیتن نمی سد.
زن فلسطینی نه تنهت برا مل
تک همسر

و مردم که برا اود

هم به دنبت عدال

اس  .ازدواج براستس تقدیر ا نمی اواهد

نه به عنوان همسر یت اواهر یک مرد بلکه به عنوان فرد مسرقل حق آموز

میاواهد .از یک سو علیه اشلت اسرائیل و از سویی دیگر علیه جتمعه فلسطینی که تح
ا تجتعی اسالم گراس

و شلل و برابر جنسیری ا
سلطه مردان و نیروهت

مبترزه می کند.
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