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زهرا حبيبى1
چكيده 

ــطينى و جنبه هاى مختلف مشاركت آنان  ــى نقش زنان فلس در اين پژوهش به بررس
پرداخته مى شود. همچنين بررسى تاريخ سرزمين فلسطين و چگونگى پيدايش انتفاضه 

اول و دوم و در نهايت ميزان مشاركت زنان مورد مطالعه قرار مى گيرد. 
ــت و از روش  ــافى اس روش پژوهش: اين پژوهش در زمره تحقيقات توصيفى و اكتش
كمى (پيمايشى) براى دستيابى به نتايج استفاده مى شود. ابزار اندازه گيرى، پرسشنامه 

و مصاحبه است. 
جامعه آمارى اين پژوهش سه اردوگاه يرموك، سبينه و سيده زينب در كشور سوريه 

است و با استفاده از جدول مورگان نمونه گيرى صورت گرفته است. 
نتيجه كلى: به نقش مؤثر اين زنان در ابعاد فرهنگى، اجتماعى، مذهبى و ايدئولوژيك 
پى برده و آنها را عواملى تأثيرگذار در تداوم انتفاضه االقصى تا به امروز به شمار مى آوريم. 
كليدواژه ها: نقش، زن جوان فلسطينى، انتفاضه  االقصى، هويت فرهنگى، مشاركت، 

صهيونيسم. 
1. كارشناس ارشد مطالعات زنان 

نقش زنان جوان فلسطينى در انتفاضه  االقصى
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مقدمه
زنان تأثيرات مهمى بر روند حركت جوامع و نزول يا صعود آنها دارند؛ آشنايى و مطالعه 
ــردى را در اختيار برنامه ريزان يك  ابعاد زندگى آنان مى تواند راهكارهايى مدون و كارب
ــانه در تاريخ ملل و اقوام و حتى در ادبيات  ــور قرار دهد. در مطالعات جامعه شناس كش
اسطوره اى و باستانى ايران و ساير كشورهاى دنيا، به نقش اساسى زنان در رقم خوردن 

وقايع مهم تاريخى برمى خوريم. 
ــالمى ايران نه تنها به مهمترين  موضوع فلسطين امروزه و پس از پيروزى انقالب اس
مسئله كشورهاى اسالمى و منطقه تبديل شده است بلكه به عنوان يك مسئله بين المللى 
در سطح مردم و دولت هاى كشورهاى مختلف جهان در آمده است. با توجه به نقش مؤثر 
ــعى بر اين است تا با مطالعه  زنان در روند حركت جوامع و جنبش ها، در اين پژوهش س
زنان جوان فلسطينى، ابعاد و ميزان مشاركت آنها در انتفاضه  االقصى در فلسطين بررسى 

شود. 
هم اكنون بيش از صد سال از ظهور جنبش صهيونيسم و 24 سال از آغاز اولين انتفاضه 
مى گذرد. انتفاضه يكى از مهمترين رخدادها و پديده ها در تاريخ معاصر خاورميانه است 
و در اين ميان انتفاضه االقصى از اهميت فراوانى در روند مبارزه مردم فلسطين و بر هم 
زدن نقشه ها و توطئه هاى دولت هاى استكبارى و سازشكار جهانى و منطقه اى برخوردار 
است. با اين همه، تاكنون پژوهشى با ديد جامعه شناسانه و نه سياسى، و به صورت ميدانى 
ــت. گرچه مطالعه ميدانى در  در مورد نقش زنان در انتفاضه االقصي صورت نگرفته اس
اردوگاه هاى فلسطينى كارى دشوار بود، ولى ضرورت، حساسيت هاى سياسى منطقه، 
بعد مسافت، حضور جريان هاى سياسى و نظامى قدرت هاى منطقه اى و جهانى و تفاوت 
زبانى و فرهنگى پژوهشگران و جامعه مورد مطالعه، اين پژوهش را در نوع خود منحصر 

به فرد مى كند. 
بيان مسئله: شناخت ويژگي هاي زنان در مناطق مختلف دنيا با توجه به شرايط اقليمي 
و تحوالت منطقه و نوع پاسخگويي و تحرك زنان در مواجهه با مسائل مختلف در زندگي 

روزمره آنها، مي تواند موضوع مناسبي براي مطالعه باشد. 
ــت كه در اين پژوهش با مطالعه و  مسئله فلسطين از مسائل مهم و مورد توجه دنياس
بررسي ژرف و علمي، نقش زنان در اين منطقه مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته است. 
عالوه بر اين، با شناخت اين نقش در يك جامعه مي توان راهكارها و پنجره هاي جديدي 
ــه عنوان جامعه مورد  ــيم نمود. علت انتخاب زنان جوان ب را از آينده همان جامعه ترس
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مطالعه، بررسي نسل جديد مبارزان فلسطيني و آشنايي با 
طرز تفكر آنها نسبت به نسل پيش از آنهاست. اين موضوع 
مهم كه جهان پيرامون اين نسل حداقل از ديدگاه ظاهري 
بسيار متفاوت با گذشته برخوردار است، همچنين ميزان 
ــي، مي تواند در  ــا در روند انتفاضه االقص تأثيرگذاري آنه
برنامه ريزي ها و پيش بيني هاي آتي اين جامعه و جوامع در 

تعامل با آنها مورد استفاده قرار گيرد. 
ــلمان، بلكه در ساير  ــور مس اين نكته نه تنها در اين كش
ــم مي خورد. با مطالعه نقش زنان در  ــورها نيز به چش كش

جنگ جهاني دوم يا در جنگ ويتنام و نيز وجود عمليات انتحاري در ساير ملل از جمله 
ــا و انقالب ها به وضوح ديده  ــذاري نقش زنان قبل و پس از جنبش ه ژاپن، روند تأثيرگ
ــتيباني و مقاومت زنان در دوران دفاع مقدس در مقابل تهاجم  ــود. همچنين پش مي ش

ارتش بعث عراق و نوع رفتار آنها پس از جنگ، اين تأثير را به اثبات رسانده است. 
با نگاهي به علل به وجود آمدن انواع جنگ ها و جنبش ها- دهقاني، هزاره اي، كارگري، 
ــاي ضد جنگ،  ــياهان، جنبش هاي حقوق مدني، جنبش ه ــتي، جنبش س آنارشيس
جنبش هاي زنان و محيط  زيست- در اقصي نقاط دنيا و در دوران هاي مختلف تاريخ، با 
مجموعه اي از زنان مواجه مى شويم كه هر كدام از آنها داليلي براي مقاومت و ايستادگي 
ــغالگري و تجاوز به حريم جغرافيايي،  ــته اند؛ از جمله آنها مي توان به مبارزه با اش داش
فرهنگي و اجتماعي و غيره اشاره كرد. در اين باره مي توان به چند نمونه در منطقه مورد 

مطالعه در اين پژوهش اشاره كرد: 
1. ضرب و جرح زنان و كودكان، حمله به مساجد و نمازگزاران، كشتن جوانان محصل و 
دانش آموزان، همچنين قرار دادن زنان و دختران زنداني در بدترين شرايط و شكنجه هاي 
روحي و جسمي در زندان ها كه به همه آنها در گزارش هاي كميته جهاني صليب سرخ 

به صراحت اشاره شده است. 
ــه زنان و كودكان  ــدگان در انتفاض 2. توجه به اين مطلب كه تقريباً نيمي از كشته ش

هستند. 
3. پرتاب گاز اشك آور به داخل بازداشتگاه ها كه در زندان جنين و عسقالن رخ داد. 

4. تخريب منازل مسكوني. 
5. افزايش سقط جنين بر اثر خشونت. 

توانايي زنان فلسطيني در 
انجام عمليات  استشهادي 
با قدرت تحرك باال،  اثرات 
عميقي بر جامعه آسيايي 
گذاشت  مغرب زمين  و 
صهيونيست ها  براي  و 
روشن ساخت كه نه تنها 
مردان بلكه زنان فلسطيني 
خاك  به  عالقه مند  نيز 

فلسطين اند
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6. لغو شناسنامه فلسطيني مردم فلسطين. 
ــجويان فلسطيني و جلوگيري از اشتغال  7. اخراج كارمندان ادارات و استادان و دانش

افراد فلسطيني تبار. 
ــاورزي، تخريب  ــاورزي، نابودي ادوات كش 8. تخريب مزارع، تخريب زمين هاي كش
چاه هاي آب، از بين بردن كندوهاي عسل، جلوگيري از كار و فعاليت كارگران در مزارع 

و مراتع. 
9. محاصره اقتصادي و ايجاد ديوار حائل. 

ــري از جنبش هاي  ــيع ديگ ــي منطقه خاورميانه، نمونه هاي وس همچنين در بررس
اجتماعي در مقاطع مختلف ديده شده است كه وضعيت فعلي زنان اين منطقه را مي توان 

معلول آنها دانست. 
ــى مطالعه نقش زنان جوان فلسطينى و  با عنايت به اين نكته كه اين پژوهش به بررس
ــاركت آنها در انتفاضه االقصى مى پردازد، لذا در اين تحقيق از روش توصيفى  ابعاد مش
ــطينى در انتفاضه االقصى پرداخته  و اكتشافى براى پى بردن به نقش زنان جوان فلس

مى شود. 
ــناختى (فرهنگى، اجتماعى،  ــاره متغيرهاى جامعه ش براى جمع آورى اطالعات درب
اقتصادى، سياسى و مذهبى)، به تاريخ كشور فلسطين رجوع كرده و از طريق مصاحبه 
ــطينى (به صورت حضورى و اينترنتى) و همچنين مشاهده  با برخى از زنان جوان فلس
مشاركتى در اردوگاه هاى مردم فلسطين و پرسشنامه اطالعات الزم را به دست آورديم. 

ضرورت و هدف كلي از طرح موضوع 
درباره اهميت موضوع مورد بررسي به چند شاخص اشاره مي شود: 

ــت پژوهش ها با  ــطيني تا به امروز در اكثري ــطين و خصوصاً زنان فلس 1. جامعه فلس
ــائل مربوط به آن سنجيده شده اند؛ حال آنكه بررسي  توجه به جنبه هاي سياسي و مس
جامعه شناسانه زندگي و شرايط اجتماعي و بستر جامعه  و مردم فلسطين و به خصوص 

زناني كه در اين بستر رشد كرده اند، موضوعي حائز اهميت است. 
2. به دليل سياسي بودن موضوع فلسطين و با توجه به شعارهاي فراوان در رسانه هاي 
دنيا مبني بر مبارزه عليه تروريسم و خشونت، و همچنين با توجه به اينكه در فلسطين 
ــدن تعداد زيادي زن و كودك و بي تفاوتي در جامعه جهاني هستيم،  ما شاهد كشته ش
ــي بر روي زنان اين سرزمين و بررسي نقش  لذا مطالعه تخصصي از منظر جامعه شناس
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آنها در ابعاد اجتماعي، از اهميت زيادى برخوردار است. 
ــناخت نقش زنان جوان  هدف كلي در اين تحقيق، ش

فلسطيني (40-20 سال) در انتفاضه االقصي است. 
اهداف اختصاصـي: گام هايي براى پي بردن به نقش: 
ــى؛ ب. تعليم و  ــان در انتفاضه االقص ــف. فرهنگي زن ال
ــي؛ ج. اجتماعي زنان در  تربيتي زنان در انتفاضه االقص
انتفاضه االقصي؛ د. اقتصادي زنان در انتفاضه االقصي؛ 
هـ. آموزشي زنان در انتفاضه االقصى؛ ط. سياسي زنان 
در انتفاضه  االقصي؛ و. نظامي زنان در انتفاضه  االقصي. 

انتفاضه االقصي 
ــه االقصي  ــطين،  انتفاض ــه فلس ــه دور دوم انتفاض ب
ــح اعراب و  ــس از مذاكرات صل ــد. اين قيام، پ مي گوين

اسراييل و تشكيل حكومت خودگردان فلسطين در غزه و اريحا به رياست ياسر عرفات، 
ــد و ادامه يافت. عوامل،  ريشه ها و زمينه هاي  ميان صهيونيست ها و فلسطينيان آغاز ش

اصلي به وجود آمدن اين انتفاضه به شرح زير است: 
ــت مذاكرات  ــالمي) در جنوب لبنان؛ ب. شكس ــزب اهللا (مقاومت اس الف. پيروزي ح
كمپ ديويد دوم؛ ج. به تعويق افتادن اعالم كشور مستقل فلسطين؛ د. شدت بخشيدن 
ــراييل؛ هـ. ديدار شارون از  ــوي اس ــركوبگرانه از س ــت هاي تبعيض آميز و س به سياس

مسجداالقصي. 

بررسي نقش زنان و دختران جوان فلسطيني 
در بررسي و تشريح كاركرد و عملكرد زنان در پيشبرد انقالب فلسطين و انتفاضه، نقش 

اين زنان را در دو بعد مي توان بررسي كرد: 
1. نقش مستقيم زنان: كه زنان در اين نقش، بي واسطه و راساً  اقدام به انجام فعاليت در 

جهت پيشبرد اهداف خود دارند. 
2. نقش غير مستقيم و مؤثر زنان: زنان در نقش غير مستقيم، خود عاملي براي تداوم 
و محافظت از انتفاضه  هستند. تنظيم مصارف خانگي تنها موضوع مورد توجه زنان نبوده 
ــال 1948 كار مي كردند و با توجه به اين  ــران قبل از انتفاضه در اراضي س است؛ همس

استحكام  با  فلسطيني  زن 
بخشيدن به سنگر خانواده و 
تربيت فرزندان مبارز و جنگجو 
و ايجاد روحيه شهادت طلبي و 
ايثار در آنان، آتش انتفاضه را 
روزبه روز مشتعل تر و گرم تر 
نگه مي دارد. اين زنان در حالي 
كه در خانه هاي خود نشسته اند 
هدف تير، بمب و موشك 
صهيونيسم قرار مي گيرند و 
اگر آرامش و اعتماد به نفس 
آنان نبود كانون خانواده ها با از 
دست رفتن اعضاي آن از هم 

گسسته مي شد
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موضوع كه در اين مناطق به كارگران معدودي اجازه كار 
ــد، بنابراين زن فلسطيني  در منطقه 1948 داده مي ش
ــوهرش در امور اقتصادي مشاركت كند؛  بايد در كنار ش
براي مثال كيك بپزد و در بازار با قيمت پاييني بفروشد تا 
زندگي را بدون مصرف كاالي اسراييلي بگذراند و زماني 
يا زمان هايي را كه شوهرش در زندان به سر مي برد او همه 

امور را به خوبي مديريت كند. 
ــطيني هيچ يك از  ــم زن فلس ــه االقصي ه در انتفاض
ــداده بلكه خود را با  ــت ن توانايي هاي قبلي خود را از دس

ساختارهاي جديدتر و دقيق تر هماهنگ كرده است. 
همچنين به تشكيل چند سازمان اختصاصي زنان قبل از انتفاضه مي توان اشاره كرد كه 
بعد از انتفاضه براي اعالم همبستگي براي هر يك از اسرا يك پلوور پشمي ارسال كرده 
و عالوه بر آن طرح هاي توليدي زير نظر اتحاديه مذكور شكل گرفته و انجام مي شود كه 
اين طرح ها شامل: توليد غذاي بهداشتي براي كودكان،  كارخانه بيسكويت سازي، كارگاه 

خياطي، كارگاه مسگري و كارخانه توليد ماست و پنير است. 
نكته قابل توجه اين است كه اكثر صنايعي كه زنان در انتفاضه به آن روي آورده اند، حول 
ــت (خصوصاً در انتفاضه اول)؛ اين  محور اقتصاد خانگي تمركز دارد و كامًال ابتدايي اس
زنان با شيوه هاي ابتدايي، زيتون را با دست هاي خود مي كوبند و عصاره آن را مي گيرند. 
همچنين زنان با ايجاد تعاوني ها كه شامل 20 تا 29 عضو بود تهيه مواد اوليه كشاورزي و 
صنايع خانگي و تأمين و توزيع غذا را به هنگام محاصره بر عهده داشتند و كمك هاي مالي 
و جنسي ديگر نقاط را با عبور از راه هاي صعب العبور، در اختيار سايرين قرار مي دادند. 

در انتفاضه االقصي دست زنان نسبت به انتفاضه اول بسته تر است؛  اگرچه زنان كارهايي 
گروهي مثل درختكاري و برداشت محصول را انجام مي دهند يا جلسات دوره اي دارند. 

نقش ها و فعاليت هاي زنان انتفاضه 
ــدن انتفاضه و روشن ماندن  نقش تعليمي و تربيتي: يكي از عوامل زنده نگه داشته ش
ــطيني ايفا مي كنند. اين  چراغ انتفاضه نقش هاي تعليمي و تربيتي است كه زنان فلس
ــهادت و تقويت روحيه ميهن پرستي و همچنين  زنان با فرهنگ سازي و استقبال از ش
تشكيل كميته هاي آموزشي براي كودكان و نوجوانان، آنان را در جهت گرايش به اسالم 

 مشاركت اجتماعي زنان 
نتفاضه باعث شد تا  در ا
حتي  و  دختران  و  زنان 
پيرزنان با سردادن شعار به 
كمك جوانان بشتابند؛ اين 
مشاركت همين طور روي 
شخصيت فردي اين زنان 
تأثير گذاشته و آنان را به 
اشخاصي صبور و قوي در 

جامعه تبديل كرده است
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و حفظ ميهن و خاك خود تشويق و ترغيب مي كنند. بعد از انتفاضه، زنان با شركت در 
كميته هاي مردمي، آموزشي و تبليغاتي و به دليل درك عاطفي قوي تر جلوتر از مردان 
ــبرد اهداف انتفاضه اقدام كردند. اين زنان با وجود همه هراس و نگراني كه هر  در پيش
ــان را مبارزاني در راه وطن  مادري نسبت به فرزندش دارد تالش مي كنند تا فرزندانش

تربيت كنند. 
ــي، اقتصادي،  ــي،  نظام ــا توجه به تعدد و تداخل امور سياس نقش اجتماعي زنان: ب
ــت قابل توجهي  ــي انتفاضه،  نقش زن اهمي ــطين ط اجتماعي و فرهنگي جامعه فلس
ــي و اجتماعي زن جوان  ــتي، فرهنگ ــه اولويت هاي زندگي زيس ــد. انتفاض پيدا مي كن
ــت. اين طرز فكر بعضاً او را بيشتر به سوي توكل و معنويات  فلسطيني را تغيير داده اس
ــت. در زمينه اجتماعي هم انتفاضه تغييرات زيادي بر شالوده خانواده  رهنمون بوده اس
فلسطيني گذاشته است. مهمترين بازتاب آن گسترش همبستگي، يكدلي، يكرنگي و 
ميهن پرستي بين اعضاي خانواده و در سطح وسيع در بين ملت و آحاد مردم مي باشد. 
ــده؛ برنامه هايي كه در اماكن مقدس از  حضور زنان در اجتماعات اسالمي پررنگ تر ش
ــت براي آگاهي بيشتر بانوان. مشاركت  جمله مسجداالقصي برگزار مي شود عاملي اس
ــد تا زنان و دختران و حتي پيرزنان با سردادن شعار  اجتماعي زنان در انتفاضه باعث ش
به كمك جوانان بشتابند؛ اين مشاركت همين طور روي شخصيت فردي اين زنان تأثير 
گذاشته و آنان را به اشخاصي صبور و قوي در جامعه تبديل كرده است. به ويژه خانواده 
شهدا و همسران و فرزندان آنان كه در غم از دست رفتن عزيز خود حتي گريه هم نكرده 

و با شرح صدر و توكل بر خدا در برابر دشمن اسراييلي ايستادگي مي كنند. 
نقش سياسـي زنان :شركت زنان در تظاهرات  و راهپيمايي ها عليه صهيونيست ها در 
انتفاضه رشد چشمگيري داشته است؛ در اين مبارزات اعم از سازمان يافته يا خودجوش، 
زنان با حضوري چشمگير با اسراييلي ها درگير شده اند و هر روز كه از انتفاضه مي گذرد 
تعداد زناني كه توسط صهيونيست ها زنداني يا كشته و شهيد مي شوند، بيشتر مي شود. 
ــتي بدون رعايت مسائل  ــت ها و برخوردها، نيروهاي اشغالگر صهيونيس در اين بازداش
اخالقي و عرفي و قوانين بين المللي به زنان فلسطيني تعرض مي كنند و حتي در زمان 
تحقيق و بازجويي زنان فلسطيني را مورد شكنجه و آزار روحي و جسمي قرار مي دهند. 
ــت و طبق مقررات كنوانسيون چهارم  در زندان ها نيز وضعيت زنان بسيار نامساعد اس
ــود. يكي از مسائل آزاردهنده براي  ژنو در مورد زندانيان سياسي با آنها برخورد نمي ش
ــت كه آنان را با زنان بدكاره و بدنام اسراييلي و فلسطيني  زنان جوان فلسطيني اين اس
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در يك مكان نگه مي دارند كه شبانه روز بايد اهانت ها و بداخالقي هاي اين افراد را تحمل 
كنند و حتي برخي اوقات با حمله هاي ناگهاني آنها و كتك كاري مواجه مي شوند؛ بدون 
اينكه مقامات زندان براي جدا كردن آنان اقدام بكنند. صهيونيست ها حتي زنان زنداني 
را از غذاي بهداشتي هم محروم كرده اند و هنگام بيماري داروهاي فاسد و تاريخ مصرف  
گذشته در اختيار آنان قرار مي دهند. اما موضوعي كه جالب توجه و حائز اهميت است 
ــي مانند زهره  ــت كه گروه هاي مبارزات ــي اس حضور زنان جوان در فعاليت هاي سياس
االقهران در يافا يا جمعيت هاي زنان مثل جمعيت همبستگي زنان توسط لولو ابوهدي در 
سال 1948 تشكيل شد. اتحاديه عمومي زنان فلسطين هم در سال 1965 با استراتژي 
ــركت در مبارزات و عرصه هاي سياسي و اجتماعي  مبارزه با اشغالگران، زنان را براي ش

آماده مي كرد. 
هدف اصلي و سياسي اتحاديه زنان فلسطيني تالش براي ادغام در جنبش آزادي بخش 
فلسطين و سازماندهي فعاليت هاي آنان براي مبارزه با رژيم صهيونيستي و ايجاد دولت 
مستقل فلسطيني به پايتخت قدس شريف بود. در دوره اشغال كرانه باختري و نوار غزه 
در 1967 زنان فلسطيني به شعور سياسي بااليي دست يافتند. در اين مدت جنبش هاي 
ــهرهايي مثل نابلس و رام اهللا كميته هايي از زنان براي  سياسي زنان فعال تر شد و در ش
ــكيل و در واقع در دهه هفتاد دامنه فعاليت سياسي زنان  ــيب ديدگان تش كمك به آس
گسترده تر شد. در همين زمان بود كه هيئت هاي زنان فلسطيني براي كمك به فرزندان 
آوارگان، خدمات آموزشي و بهداشتي ارايه مي دادند؛ همچنين مراكزي براي سوادآموزي 
و آموزش خياطي و در كنار آن آموزش نظامي، چريكي و امدادگري را به راه انداختند. 

در اوايل دهه هشتاد، جنبش جهاد اسالمي تشكيل شد كه شديداً تحت تأثير انقالب 
ــته ترين رهبر اين جنبش دكتر فتحي شقاقي بود. از اين دوره  اسالمي ايران بود. برجس
به بعد، زنان فلسطيني در دالوري، مقاومت و صبر، ضرب المثل مي شوند. آنان به تعداد 
زياد و كرات دستگير مي شوند و همين روند، بلوغ و رشد ملي زنان و در نتيجه جامعه را 

به دنبال دارد. 
ــينه افتخارآميزي را براي خود كسب كرد.  ــال 1996 پيش ــير در س جنبش زنان اس
هنگامي كه صهيونيست ها پس از توافق طابا خواستند عده اي از زنان اسير فلسطيني را 
آزاد كنند، ساير زنان اين پيشنهاد را رد كرده و خواستار آزادي دسته جمعي اسرا شدند. 
ــلو افتخاري ديگر را نصيب خود كردند و با شعار «هيچ صلحي  اين زنان بعد از توافق اس
ــطيني صورت نخواهد گرفت»، و به منظور دستيابي به  بدون آزادي تمامي اسراي فلس
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ــراي زندان هاي اشغالگران  اهداف خود در آزادي ديگر اس
در اقدامات مبارزاتي شركت كردند. در انتفاضه االقصي كه 
از 28سپتامبر2000 آغاز شد، زن فلسطيني با كوله باري از 
تجربه به صحنه آمد، اما اين بار با جنبش هايي استراتژيك 
و سازمان يافته؛ همچنين از جنبش ملي فلسطين خواست 
كه قوانيني مانند قانون كار، قانون امنيت اجتماعي و قانون 
تأمين بيمه هاي اجتماعي را وضع كند تا حافظ منافع زنان 

ــته و آنان را براي مراحل  فلسطين باشد زيرا تدوين چنين قوانيني را به نفع زنان دانس
بعدي و ساختن دولت مستقل آماده مي سازد. مهمترين نقشي كه زنان جوان فلسطيني 

در عرصه سياسي- نظامي ايفا كرده اند شركت در عمليات  استشهادي است. 

نقش آموزشي زن جوان فلسطيني 
ــتند، هنگام تعطيلي مدارس و دانشگاه ها  ــگاهي هس زناني كه داراي تحقيقات دانش
در كرانه باختري و نوار غزه دست به تشكيل كميته هاي آموزشي مي زنند و به آموزش 
ــاها مي پردازند. همچنين كميته هاي مختلف  ــاجد و كليس كودكان و نوجوانان در مس
آموزشي جهت انتخاب مادران با سطوح مختلف تحصيالت تشكيل مي شود تا بر تدريس 
مواد آموزشي نظارت داشته باشند. از آنجا كه وضعيت رفت وآمد براي دانش آموزان دختر 
بسيار پرمخاطره تر است، والدين مانع ادامه تحصيل دختران خود مي شوند و معلمان زن 
نيز به دليل عدم تأمين جاني تمايل كمتري براي تدريس دارند. نرخ بي سوادي در ميان 
زنان در طول دهه 1990 در كرانه باختري 32درصد افزايش يافته كه اين ميزان از سال 

2000 بيشتر شده است. 

نقش اقتصادي زن جوان فلسطيني 
انتفاضه فلسطين اگرچه از بسياري جهات در راستاي اهداف مردم فلسطين و پيروزي 
انتفاضه پيش مي رود اما تبعات منفي اقتصادي را نيز بر خانواده هاي فلسطيني تحميل 
كرده است و از اين رو در اين بحران، نقش زن جوان فلسطيني تأثيرات مثبت و شگرفي 
را به دليل نوع تفكر او در تقويت بنيه اقتصادي انتفاضه و ادامه آن به همراه داشته است. 

اين نوع همراهي زنان ابعاد مختلفي را شامل مي شود: 
1. اين زنان با جمع آوري كمك هاي مالي ساير فلسطينيان به برطرف كردن نيازهاي 

زناني كه داراي تحقيقات 
دانشگاهي هستند، هنگام 
تعطيلي مدارس و دانشگاه ها 
در كرانه باختري و نوار غزه 
دست به تشكيل كميته هاي 
آموزشي مي زنند و به آموزش 
در  نوجوانان  و  كودكان 
مساجد و كليساها مي پردازند
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مالي مبارزان و فعاالن انتفاضه پرداختند و در تأمين 
پناهگاه و تهيه خوراك براي نيروهاي مقاومت تالش 
مي كنند. عالوه بر اينكه اين زنان به خوبي مي دانند كه 
ذخيره مواد غذايي در اردوگاه ها چه مجازات سنگيني 

را به دنبال خواهد داشت. 
ــق جمع آوري كمك هاي  ــتيباني مالي از خانواده هاي قربانيان انتفاضه از طري 2. پش
جنسي و نقدي و اقدام به توزيع آنها در بين خانواده هاي بي بضاعت و كساني كه امالك 

خود را طي اشغال چندين ساله فلسطين از دست داده اند. 
ــبزيجات در باغچه هاي منازل خود و ايجاد  ــت حبوبات و س 3. بيشتر اين زنان با كش

كارگاه هاي كوچك توليدي تا حدي فشار محاصره اقتصادي را كم كرده اند. 

نقش نظامي زنان 
الف. نقش مستقيم 

ــوط مقدم جنگ و جهاد در كنار  در اين بخش حضور زنان را پا به پاي مردان و در خط
مردان و دوشادوش آنها در مبارزه با اشغالگران داريم. اين زنان هم در كنار مردان آسيب  
ديده و پايداري مي كنند؛ بايد گفت زنان پيش از شكل گيري انتفاضه اول و االقصي نيز 
حضور داشته اند اما حضوري كمرنگ يا محدودتر كه بعد از انتفاضه االقصي اين تفاوت 

به خوبي آشكار است. 
ــته اند چند مورد حائز اهميت  در تمامي عملياتي كه زنان به طور مستقيم نقش داش
وجود دارد؛ سن تمامي مبارزان زير 30 سال است؛ ذهنيت نادرستي كه اسراييل گمان 
ــتياق به بازپس گيري در نسل  مي برد با از بين بردن نسل اول انقالب فلسطين، اين اش

بعد كم مي شود. 
پس از گذشت شش ماه از انتفاضه االقصي زنان فلسطيني وارد مبارزات مسلحانه بر ضد 

اشغالگران قدس شدند؛ اين مشاركت ها عبارت اند از: 
ــت و بازرسي سربازان  ــطيني؛ در پست هاي ايس ــلحه براي مبارزان فلس 1. حمل اس
ــلحه سبك و مهمات مورد نياز  رژيم صهيونيستي، برخي زنان فلسطيني مي توانند اس
رزمندگان فلسطيني را از محلي به محل ديگري منتقل كنند. به اين دليل، زنان از غفلت 
صهيونيست ها به بهترين وجه استفاده كرده و كار انتقال اسلحه و مواد منفجره را براي 

مبارزان فلسطيني به عهده گرفته اند؛ البته گاهي هم دستگير يا بازداشت شده اند. 

انتفاضه اولويت هاي زندگي 
زيستي، فرهنگي و اجتماعي 
زن جوان فلسطيني را تغيير داده 
است. اين طرز فكر بعضًا او را 
بيشتر به سوي توكل و معنويات 

رهنمون بوده است
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بر اساس آمار منتشرشده از سال 1997 تاكنون 5000 زن فلسطيني توسط اشغالگران 
بازداشت شده اند. بيشتر اين دستگيري ها بين سال هاي 1968 تا 1976 است. در انتفاضه 

االقصي هم 150 زن فلسطيني بازداشت شده اند. 
ــهادت طلب مناطق اشغالي سال  ــهادي؛ محل سكونت اكثر زنان ش 2. عمليات استش
ــت كه سياست هاي اشغالگران و اهانت هاي  1967 است كه اين موضوع نشانگر اين اس

آنان زنان اين مناطق را راغب به انجام عمليات و شركت در خطوط مقدم مي كند. 
مناطق و محل اين عمليات ها، مناطق اشغالي سال 1948 است. در اكثر اين عمليات ها، 
معموالً از اصل غافل گيري بهره مي برند و ابزارها و ادوات پيشرفته رژيم صهيونيستي هم 

قادر به كنترل اين زنان نيست. 
ــالمي  اولين اثر و بازتاب اين گونه عمليات ها، ايجاد يك جريان فرهنگي در جوامع اس
ــاير جوامع اسالمي  ــطيني با اين اقدام خود الگوي مناسبي را براي س است. زنان فلس
ــتند، زن  ــواره در خط مقدم جبهه،  مردان نقش اول را داش به وجود آورده اند و اگر هم

فلسطيني نشان داد كه زنان نيز مي توانند در خطوط مقدم جبهه اثرگذار باشند. 
توانايي زنان فلسطيني در انجام عمليات  استشهادي با قدرت تحرك باال،  اثرات عميقي 
بر جامعه آسيايي و مغرب زمين گذاشت و براي صهيونيست ها روشن ساخت كه نه تنها 

مردان بلكه زنان فلسطيني نيز عالقه مند به خاك فلسطين اند. 
ب.  نقش غير مستقيم زنان 

بعد اجتماعي: زن فلسطيني با استحكام بخشيدن به سنگر خانواده و تربيت فرزندان 
ــهادت طلبي و ايثار در آنان، آتش انتفاضه را روزبه روز  مبارز و جنگجو و ايجاد روحيه ش
مشتعل تر و گرم تر نگه مي دارد. اين زنان در حالي كه در خانه هاي خود نشسته اند هدف 
ــم قرار مي گيرند و اگر آرامش و اعتماد به نفس آنان نبود  تير، بمب و موشك صهيونيس

كانون خانواده ها با از دست رفتن اعضاي آن از هم گسسته مي شد. 
گروهي از زنان هم به دليل خويشاوندي با نيروهاي مقاومت تحت تعقيب قرار مي گيرند 
و به شهادت مي رسند. شهيد غاده محمود عيشه، دختر جوان 18 ساله اي بود از ساكنان 
شهر جنين كه هنگام چيدن زيتون از باغ خود در كنار يك پادگاه هدف گلوله قرار گرفت. 
ــم  ــطيني با حفظ هويت و فرهنگ خود به مبارزه با صهيونيس بعد فرهنگي: زن فلس
ــته  ــن و معنويت،  دنياطلبي را در كنار گذاش ــن زن با توجه به رويكرد دي مي پردازد. اي
است و به رغم سرمايه گذاري هاي وسيع و تبليغات مدرن رژيم صهيونيستي براي نابود 
ساختن هويت ملي و اسالمي زن فلسطيني، شاهد حضور زنده و آگاهانه زنان فلسطيني 
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در مبارزات و توان باالي اين زن در گذران امور هستيم. 
ــا تحمل بار  ــطيني ب ــادي: زن جوان فلس ــد اقتص بع
ــنگين فقر و محدوديت و نگهداري از كودكان يتيم  س
ــازمان هاي امدادرساني  ــت، باز هم در س و بي سرپرس
ــتمزدي  ــتاري مجروحان مي پردازد و هيچ دس به پرس
ــراييل به  ــذا اعالم كرد تازه ترين تهاجم اس ــازمان برنامه جهاني غ را طلب نمي كند. س
مناطق فلسطيني سبب شده تا بسياري از فلسطيني ها شغل خود را از دست بدهند و بار 
اقتصادي، عدم تأمين معاش و نگهداري از كودكان در اين زمان بحراني باز هم به عهده 
زن است و ما شاهد حفظ بنيان خانواده و محصوالت دست ساز خود اين زنان براي ادامه 

حيات و انتفاضه هستيم. 

روش هاى آماري 
ــطينى در انتفاضه االقصى از آمار  ــى نقش زنان جوان فلس در اين پژوهش براى بررس

توصيفى و استنباطى استفاده مى شود. 
ــال از سه  ــامل زنان جوان 20 تا 40 س جامعه آمارى: جامعه آمارى در اين تحقيق ش
ــتقر در كشور سوريه است كه حداقل يكى از  اردوگاه يرموك، سبينه و سيده زينب مس

والدين آنها فلسطيني االصل بوده است. 
جمعيت نمونه: در اين پژوهش جمعيت نمونه 360 نفر از زنان جوان 20 تا40 سال از 

سه اردوگاه يرموك، سبينه و سيده زينب است. 
روش نمونه گيرى: نمونه گيرى در اين پژوهش به صورت دو مرحله اى شامل مرحله اول 

انتخاب خوشه و مرحله دوم نمونه گيرى تصادفى در داخل هر خوشه است. 
ــزار نفر بوده كه با  ــه اردوگاه 6000 ه ــداد كل جامعه آمارى در س در اين پژوهش تع
استفاده از جدول مورگان 360 نفر از زنان 20 تا 40 سال در سه اردوگاه مذكور، با توجه 
به جمعيت هر اردوگاه نمونه گيرى شده اند و در نهايت 180 نفر از اردوگاه يرموك، 110 

نفر از اردوگاه سبينه و 70 نفر از اردوگاه سيده زينب به عنوان نمونه انتخاب شده اند. 
ابزار اندازه گيرى: براى اندازه گيرى متغيرها در پژوهش حاضر، از پرسشنامه استفاده 
شده است. قابل ذكر است كه براى به دست آوردن شاخص هاى اصلى در هر فرضيه براى 
طراحى پرسشنامه با تعداد زيادى زنان و مردان فلسطينى ساكن در ايران يا ساكن در 
كشورهاى سوريه، لبنان و اردن نيز مصاحبه صورت گرفت. عالوه بر آن، استفاده از اسناد 

بعد از انتفاضه، زنان با شركت 
در كميته هاي مردمي، آموزشي 
و تبليغاتي و به دليل درك 
عاطفي قوي تر جلوتر از مردان 
نتفاضه  در پيشبرد اهداف ا

اقدام كردند
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ــده نيز منابع مهمى در گردآورى متغيرها در طراحى  و كتب مختلف و مقاالت تأليف ش
پرسشنامه بوده است.

آمار استنباطى 
فرضيه شماره (1): زنان جوان فلسطيني به هنجارها و ارزش هاي انتفاضه  االقصي 

براي حفظ هويت فلسطيني خود پايبند هستند.
براى بررسى اين فرضيه ميانگين متغير حفظ هويت فلسطينى با استفاده از آزمون با 
عدد 3 (ميانه گزينه هاى پاسخ) مقايسه شد كه با توجه به نتايج بررسى ها، ميانگين متغير 
حفظ هويت فلسطينى به صورت معنادارى بزرگ تر از 3 است كه بدين صورت فرضيه 

شماره يك (حفظ هويت فلسطينى) تأييد مى شود. 

ميانگين رتبهسؤال ها
6/88تشويق به ازدواج و فرزندآوري

6/60نوع پوشش در حفظ هويت
7/52تقدس پرچم فلسطين
7/45تقدس خاك فلسطين

7/25حفظ زبان و گويش فلسطيني
7/59تالش در تربيت كودك براي فلسطيني ماندن

2/66تبعيت از خانواده
2/56اميد به بازگشت
2/90مجبور به تحمل

3/58تضعيف احساس مادرانه
جدول (1)

ــالش در تربيت كودك  ــؤال «ت ــود كه س ــماره 1 مالحظه مى ش با توجه به جدول ش
ــطينى ماندن» داراى بزرگ ترين ميانگين رتبه و «اميد به بازگشت» داراى  براى فلس

كوچك ترين ميانگين رتبه در سؤاالت مربوط به عامل حفظ هويت فلسطينى است. 
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فرضيه شـماره(2): زنان جوان فلسـطيني از جنبه  اقتصـادي در انتفاضه االقصي 
شركت مي كنند. 

ــى فرضيه اقتصادى ميانگين متغير اقتصادى با استفاده از آزمون با عدد 3  براى بررس
(ميانگين گزينه هاى پاسخ) مقايسه شد كه نتايج بررسى نشان مى دهد ميانگين متغير 
اقتصادى به صورت معنا دارى كوچك تر از 3 است و نشان دهنده آن است كه زنان جوان 
فلسطينى از بعد اقتصادى در انتفاضه االقصى شركت فعال ندارند كه اين واقعيت با توجه 

به پايين بودن درآمد شخصى آنان توجيه پذير است. 

درصدتعداددرآمد شخصي
011531/9

11231/1كمتر يا مساوي پنج هزار
339/2پنج هزار تا هشت هزار
4713/1هشت هزار تا ده هزار

5314/7بيشتر از ده هزار
360100/0كل

جدول (2)
فرضيه شماره (3): مشاركت زنان جوان فلسطيني در فعاليت هاي سياسي به منظور 

پيشبرد اهداف انتفاضه  االقصي است. 
در اين مورد جدول فراوانى به صورت زير آورده مى شود: 

درصدتعدادهدف از شركت در انتفاضه
4512/5رسيدن به آزادي فردي

30685/0آزادي فلسطين
92/5پيشبرد اهداف فلسطين

360100/0كل
جدول (3)
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با توجه به نتايج جدول فوق مالحظه مى شود كه بيشترين درصد افراد، هدف از شركت 
در انتفاضه را به منظور آزادى فلسطين در نظر مى گيرند. 

فرضيه شـماره (4): اعتقـادات ديني زنان جوان فلسـطيني در ميـزان حمايت و 
مشاركت آنها از اهداف انتفاضه االقصي مؤثر است.

درصدتعدادخواندن نماز در مساجد در طول ماه
04111/4

14239/6يك بار
4813/4دوبار
3810/6سه بار

9025/1چهاربار
360100/0كل

جدول (4)
چنانكه جدول فوق نشان مى دهد اكثريت زنان جوان فلسطينى در طول ماه براى اقامه 
ــماره (5) مالحظه مى شود كه  نماز به مسجد مى روند و همچنين با توجه به جدول ش
اعتقادات دينى زنان جوان فلسطينى در حمايت و مشاركت آنها از انتفاضه مؤثر است. 

درصدتعداداعتقادات ديني
31788/1نماز
30985/8روزه

30484/4خمس و زكات
31487/2جهاد در راه مقابله با ظلم

31988/6فدا كردن جان و مال و فرزند
29882/8پوشش اسالمي

30283/9صله رحم در اعياد قربان و فطر
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درصدتعداداعتقادات ديني
29281/1مشاركت در نماز اعياد فطر و قربان

41/1ساير
30785/3همه موارد

جدول (5)
ميانگين رتبهسؤال ها
2/52اعتقاد به ياري خدا در امور روزانه

2/87شاهد كمك خدا در مشكالت
2/81خواندن نماز

1/80شركت در نماز عيد
جدول (6) 

فرضيه شماره (5): حضور مسـتقيم زنان جوان فلسـطيني در جبهه ها به منظور 
مشاركت و حمايت از انتفاضه االقصي است.

تقويت در روحيه مبارزه با انجام عمليات استشهادي 
درصدتعدادتوسط زنان

30/8خيلي مخالفم
123/3مخالفم
7320/3بي نظر
11331/4موافقم

15944/2خيلي موافقم
360100/0كل

جدول (7)
با توجه به جدول شماره (7) بيشترين درصد مربوط به گزينه خيلى موافقم است. 
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درصدتعدادحاضر به شركت در عمليات استشهادي به قيمت جان
41/1خيلي مخالفم

51/4مخالفم
9325/8بي نظر
8523/6موافقم

17348/1خيلي موافقم
360100/0كل

جدول (8)
با توجه به جدول شماره (8) بيشترين درصد مربوط به گزينه خيلى موافقم است. 

ميانگين رتبهسؤال ها
2/17حمل سالح

1/97شركت در عمليات استشهادي
2/10شركت در صفوف مقدم جبهه

4/39تقويت روحيه مبارزه با انجام عمليات استشهادي توسط زنان
4/38حاضر به شركت در عمليات استشهادي به قيمت جان

جدول (9)
ــود كه زنان جوان به لحاظ  با توجه به نتايج حاصل از جدول هاى فوق مالحظه مى ش

اعتقادى مايل به شركت و حضور مستقيم در جبهه هستند. 
فرضيه شماره (6): مشاركت غير مستقيم زنان در پشت جبهه ها به منظور مشاركت 

و حمايت از انتفاضه  االقصي است.
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درصدتعدادعلت حمايت از انتفاضه االقصي

257/0رسيدن به آزادي فردي
23164/5آزادي فلسطين

10228/5پيشبرد اهداف فلسطين
358100/0كل

جدول (10)
با توجه به جدول شماره (10) مالحظه مى شود كه بيشترين درصد افراد، علت حمايت 

از انتفاضه را آزادى فلسطين دانسته اند. 

ميانگين رتبهسؤال ها
2/46تأمين آذوقه و لباس براي رزمندگان

2/70نگهداري از خانواده و كودكان رزمندگان و خانواده شهدا
3/57همدردي و همدلي با خانواده رزمندگان و شهدا و زندانيان

3/17رسيدگي مالي به خانواده رزمندگان، شهدا و زندانيان
3/10دادن خون براي مجروحان

جدول (11)
با توجه به جدول شماره (11) مشخص مى شود كه همدردى با خانواده هاى رزمندگان 
و شهدا داراى بيشترين رتبه و تأمين غذا و لباس براى رزمندگان كمترين رتبه را داراست 
و در هر حال مشاركت غير مستقيم زنان جوان فلسطينى در پشت جبهه ها قابل توجه 

است.
فرضيه شماره (7): زنان در انتفاضه و خصوصًا انتفاضه االقصي مشاركت اجتماعي 

دارند.
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درصدتعدادعضويت در تشكل اجتماعي

22662/8خير
13437/2بله
358100/0كل

جدول (12)
ــود كه درصد بيشترى از افراد، عضو تشكل هاى  با توجه به جدول فوق مالحظه مى ش

اجتماعى نيستند. 

درصدتعدادشركت در انجمن هاي خيريه
16445/6خير
19654/4بله
358100/0كل

جدول (13)
ــترى از افراد در انجمن هاى  ــود كه درصد بيش با توجه به جدول فوق مالحظه مى ش

خيريه شركت مى كنند. 

درصدتعدادنقش در تشكل
12835/6عضو عادي

164/4رئيس يا مدير
21660/0هيچكدام

358100/0كل
جدول (14)

با توجه به جدول فوق 35/6 درصد از افراد عضو عادى، 4/4 درصد مدير يا رئيس و 60 
درصد هيچ عضويتى در تشكل ها ندارند. 
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نتيجه گيري 
با توجه به نتايج مصاحبه ها در اين پژوهش: 

• زنان جوان به نقش تعليم و تربيت در بازگشت به سرزمين فلسطين به عنوان عامل 
مؤثر و حائز اهميت اشاره كرده و نقش زنان را مؤثرتر از ساير نهادها و افراد در اين زمينه 

مي دانستند. 
• به نظر مي رسد ميل به بازگشت در ميان زنان جوان فلسطيني ساكن كشور سوريه، 
دغدغه اي همه گير در ساير اردوگاه ها نيز باشد كه در مقاله نبيل محمود السهلي هم به 

اين مطلب اشاره شده است. 
• زنان جوان فلسطيني از لحاظ اجتماعي، در وضعيتي مشابه با شهروندان سوري در 
كشور سوريه هستند و به دليل سكونت طوالني بعد از سال هاي 1956، به نوعي شهروند 
اين كشور محسوب شده و روند عادي زندگي اجتماعي خود را مثل ساير مردم اين كشور 

دارا هستند. 
• با استفاده از نتايج آماري، مطالعه مقاالت، مصاحبه ها و تحقيقات ميداني در مجموع، 

نتايج زير در اين پژوهش دريافت مي شود: 

نهضت فلسطين از منظر هويت فلسطيني 
در اين منظر شاهد نقش عمده و گسترده زنان در بعد فرهنگي و در حد بسيار بااليي 
ــطيني در  ــاخص هايي كه در زمينه فرهنگي و حفظ هويت فلس ــتيم؛ عالوه بر ش هس
ــعار حماسي و آثار هنري  ــد، به نقش ادبيات كالمي، داستاني، اش پرسشنامه مطرح ش
ــطين مي توان  ــارزه و تالش براي بازپس گيري خاك فلس در تقويت و تداوم روحيه مب
اشاره كرد. براي مثال هنرمنداني از جمله ناجي العلي كاريكاتوريست و عبدالحي مسلم 
ــاز، در آثار هنري خود زنان، همسر و فرزندان خود را به سوي  برجسته ساز و مجسمه س
جبهه و شهادت بدرقه مي كنند؛ همچنين در اشعار محمود درويش و عبدالرحمن بارود 
و سميح القاسم نيز نكات مختلفي در مورد هويت فلسطيني و مبارزه گفته شده است كه 

در مقاله خانم نرگس گنجي هم به اين موارد اشاره شده است. 
ــاره مي كردند حفظ آداب و رسوم  از مهمترين نكاتي كه بيشتر پاسخگويان به آن اش
اصلي سرزمين فلسطين بود. در كتاب زندگي مردم فلسطين نوشته ادوارد سعيد هم با 
ذكر مصاديق مختلف از جمله دوخت لباس هاي سوزن دوزي شده محلي فلسطين، پخت 
شيريني محلي با نام «سيم سيم»، ميهمان نوازي زنان و... به اين فرهنگ غني اشاره شده 
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است. در پايان اين قسمت مي توان گفت فرهنگ و حفظ 
هويت فرهنگي نه تنها در انتفاضه االقصي در فلسطين بلكه 
در تداوم حيات ملت ها در اقصي نقاط دنيا عاملي تأثير گذار 

و مهم است. 

نهضت فلسطين از منظر سياسي
در بعد سياسي هم شاهد حضور زنان در طول دو انتفاضه 

هستيم. اگر حمايت هاي زنان در مراحل پشتيباني و همراهي با مبارزان در پشت جبهه ها 
نبود، اين تداوم نيز مسلماً دچار خلل مي شد. اگرچه اين زنان از بعد سياسي در انتفاضه 
مشاركت فعال ندارند، اما اين مشاركت نيز در سطح كالن مسلماً تفاوت هاي چشمگيري 
ــاهد اين مدعا تداوم اين انتفاضه و ادامه مبارزه  ــبت به جامعه نمونه داشته است. ش نس
براي بازگشت به خاك فلسطين است. در مقاله حسنيه اصالح جاد هم كه يكي از اساتيد 
ــت، به حيات سياسي زنان در رشد و گسترش جنبش  دانشگاه بيرزيت در فلسطين اس
ملي فلسطين اشاره شده است. همچنين در مقاله فريال الشيخ سليم، مدير مركز آمار و 
داده هاي اجيال- لبنان به نقش زنان در احزاب و تحركات سياسي اشاره شده است. عالوه 
بر موارد ذكرشده، براي مثال در جنگ ميان ايران و عراق نيز اگر حمايت و پشتيباني زنان 
ــي آنها در هنگام جنگ و پس از آن نبود، شايد  در پشت جبهه ها و مشاركت هاي سياس
كشور وضعيت فعلي را نداشت. به نظر مي رسد در صورت عدم حمايت زنان از سياست 
كشور با توجه به نقش اين قشر در خانواده ها و در سطح كالن جامعه، روند حركت جوامع 

سيري نزولي داشته باشد. 

نهضت فلسطين از منظر اقتصادي
براي بررسي شاخص ها در مورد مشاركت اقتصادي زنان جوان، مقاالت مختلفي مورد 
مطالعه قرار گرفته است كه همه آنها فرضيه مشاركت و نقش اقتصادي زنان در انتفاضه 

را تأييد مي كنند. 
در تحليل پرسشنامه و انجام مصاحبه، اين نتيجه حاصل شد كه زنان در صورت شرايط 
ــاس  ــتند اما در وضعيت فعلي اين لزوم احس بحراني عالقه مند به كمك هاي مالي هس
ــاس مي كنند و كمك مالي به انتفاضه دارند درصد  نمي شود؛ يا افرادي كه لزوم را احس

كمي از جامعه نمونه را تشكيل مي دهند. 

زن جوان فلسطيني با تحمل 
بار سنگين فقر و محدوديت 
و نگهداري از كودكان يتيم 
و بي سرپرست، باز هم در 
سازمان هاي امدادرساني 
مجروحان  پرستاري  به 
مي پردازد و هيچ دستمزدي 

را طلب نمي كند
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با توجه به اين مطلب كه جامعه آماري مورد مطالعه، زنان جوان ساكن در سه اردوگاه 
يرموك، سبينه و سيده زينب بودند و در حال حاضر خانواده آنها حدود 40 يا 50 سال 
است كه در اين اردوگاه ها در كشور سوريه ساكن اند، به نوعي شهروند سوري به حساب 
مي آيند و شايد دغدغه هاي نسل اول انتفاضه را ندارند و شرايط زندگي نيز تفاوت هاي 
ــت. براي مثال در مقاله اي پيرامون اقتصاد زنان انتفاضه، عبدالقادر  ــياري كرده اس بس
ــودكردن ياد كرده است؛ در حالي   ــتفاده زنان از هيزم براي گرما و نمك س ياسين از اس
ــي ديده نمي شود؛ اگرچه در  كه اين وضعيت در حال حاضر در سه اردوگاه مورد بررس

اردوگاه هاي لبنان هنوز وجود دارد. 
در مقاله محمود عبدالسالم كريم نيز به نقش اقتصادي زنان و حمايت اين قشر از اهالي 

روستاها و اردوگاه ها اشاره شده است. 
ــه با توجه به  ــاركت اقتصادي به انتفاض ــوان را از نظر مش ــت مي توان زنان ج در نهاي

شاخص هاي اين پژوهش به سه دسته تقسيم كرد: 
1. زنان جواني كه وضعيت فعلي را (از نظر سياسي) شرايط بحراني نمي دانند و در نتيجه 

كمكي به انتفاضه ندارند. 
2. زنان جواني كه به انتفاضه كمك مالي مي كنند. 

3. زنان جواني كه عالقه مند به كمك مالي هستند اما توانايي مالي ندارند. 

نهضت فلسطين از منظر مذهب و ايدئولوژي 
در بررسي ديدگاه ايدئولوژيك و مذهبي با استفاده از نظر ملوچي مبتني بر شكل گيري 
هويت جمعي و توماس گرين كه معتقد است ايدئولوژي در بسيج جنبش هاي اجتماعي 
مؤثر است و به آن مشروعيت و استمرار مي بخشد، در انقالب فلسطين هم به نوعي اين 
ايدئولوژي و تفكر مذهبي را به عنوان عاملي در تداوم انتفاضه و مبارزه شاهد هستيم. با 
توجه به نگاه اسالم و قرآن به دفاع و جهاد و موضع گيري هاي علماي عرب از جمله شيخ 
ــيخ نصر فريد مفتي مصر و بسياري ديگر از بزرگان  عكرمه صبري مفتي فلسطين و ش
ــراق، انگيزه هاي ديني و تقيدات  ــي(ره) در طول جنگ ايران و ع و باالخص امام خمين
مذهبي را عاملي تأثير گذار در تداوم انقالب ها و به خصوص انقالب فلسطين مي دانيم. 
مارتين كرامر در كنفرانس بين المللي انقالب و تشيع كه در مركز مطالعات استراتژيك 
دانشگاه دايان وابسته به دانشگاه تل آويو برگزار شد، در بخشي از نوشته خود بيان مي كند 
كه امام خميني با تأكيد بر اين عقيده شيعه كه امام حسين(ع) آگاهانه به استقبال مرگ 
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شتافت، شهادت عمدي را نيز مشروع مي داند. 

نهضت فلسطين از منظر اجتماعي 
در بعد اجتماعي با اشاره به نظريه ارزش ها از اسملسر، كه معتقد است ارزش هايي كه 
ــت و در شرايط فشار به  افراد براي خود دارند راهنماي آنها در حركات اجتماعي آنهاس
شكل ساختارهاي خاصي به رفتار اجتماعي شكل مي دهد؛ همچنين با اشاره به عقيده 
جانسون مبني بر اين مطلب كه وقتي افراد به ارزش هاي آرماني مورد نظر خود در جامعه 
ــت پيدا نكنند، جامعه از حالت تعادلي خارج مي شود؛ در تعريف تحول  اطراف خود دس
ــت كه تغيير تفكرات و بينش ها، تحول در ساخت و  داخلي در نظام اجتماعي معتقد اس
محيط اجتماعي را نيز به همراه خواهد داشت. در مجموع مي توان بيان كرد كه در انقالب 
فلسطين هم ما شاهد مواردي از اين نظريات هستيم كه به نظر مي رسد مشاركت زنان 

جوان در انتفاضه اول و االقصي ناشي از اين عوامل است: 
1. ارزش هايي كه جامعه فلسطين و باالخص زنان جوان معتقد به آن هستند. (جهاد 

در مقابل ظلم)
2. عدم دستيابي و دسترسي جامعه فلسطين به ارزش ها و اهداف آرماني خود از جمله 
ــيدن به عوامل فوق باعث مشاركت اجتماعي  دوري از خاك فلسطين و تالش براي رس

زنان براي ادامه انتفاضه االقصي شده است. 


