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 120 1987-1967السياسة االسرائيلية ضد المرأة الفلسطينية: ثانياً
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 145 1993 -1987 المرأة الفلسطينية واالنتفاضة:الفصل الرابع

 148 االنشطة النسائية خالل االنتفاضة :  اوالً

 156 المؤسسات النسائية في الضفة الغربية : ثانياً

 173 1993-1987يلية بحق المرأة االجراءات االسرائ: اًثالث

 184 1993المؤسسات النسائية القائمة عام : رابعاً
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 فهرس الجداول
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موع السكان في نسبة السكان العرب في الريف والبادية والمدن لمج  1  رقمجدول

 .1942-1922فلسطين 

15 

 24 .1945-1936 في فلسطين عامي واإلناثعدد مدارس الذكور  2 رقم جدول

 -1920 أعوام ونسبة الطالبات لمجموع الطالب في فلسطين أعداد 3 رقم جدول

1930-1940. 

25 

 44 .1948-1939 خالل الفترة الجمعيات النسائية في فلسطينأشهر  4 رقمجدول

 47 .شهدات مذبحة دير ياسين 5  رقمدولج

أعداد الجمعيات الخيرية وسنوات تأسيسها وتوزيعها على محافظات  6  رقمجدول

 .الضفة الغربية

68 

المؤسسات النسائية ومكان تسجيلها وتأسيسها والهدف منها خالل الفترة  7  رقمجدول
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72 
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 105 . الضفة الغربيةمناطقسنوات تأسيس االطر النسائية في  10  رقمجدول

-1983عدد اللجان الفرعية لالطر واللجان النسائية خالل الفترة  11 رقم جدول

1985. 
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 109 .1985و1983توسع انتشار لجان العمل النسائي عامي  12 رقم دولج

 118 .1985جان المرأة للعمل االجتماعي عام لالدورات المهنية التي عقدها ل 13  رقمجدول

 120 .1987-1968اسماء الشهيدات في الضفة الغربية خالل الفترة  14  رقمجدول

-1967فذتها نساء الضفة الغربية خالل الفترة االعمال العسكرية التي ن 15  رقمجدول

1982. 

137 
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 حق لمالقائمة ا

 الصفحة حقالمال

 207 .م1939 – 1936شهيدات الثورة الفلسطينية عام  1ملحق رقم 

 209 .م1967شهيدات الضفة الغربية خالل حرب حزيران  2ملحق رقم 

 214 .م1993-1987شهيدات الضفة الغربية خالل انتفاضة  3ملحق رقم 

غربية، الى رئيس واعضاء بيان النساء الفلسطينيات  في مدن الضفة ال 4ملحق رقم 

الهيئة االسالمية في القدس، الستنكار السماح لليهود الصالة في المسجد 

 ).دون تاريخ(االقصى المبارك، 

216 

نطقة رام اهللا، بتاريخ بيان صادر عن الهيئات النسائية في م 5ملحق رقم 

 . يستنكرن الممارسات القمعية ضد الطالب والمعلمين13/3/1979

220 

مناشدة الجمعيات الخيرية والمؤسسات في محافظة القدس،  6ق رقم ملح

 .، لوزير الدفاع اطالق سراح زهيرة كمال12/8/1979بتاريخ

221 

بيان صادر عن المرأة الفلسطينية في االرض المحتلة، بتاريخ  7ملحق رقم 

 .، بمناسبة ابعاد بسام الشكعة رئيس بلدية نابلس28/11/1979

222 

،استنكاراً )دون تاريخ(بيان المرأة الفلسطينية في االرض المحتلة 8ملحق رقم 

 .الساليب القمع  والتهجير االسرائيلية

224 

دون (ضفة الغربية بيان الجمعيات الخيرية والهيئات النسائية في ال 9ملحق رقم 

 .لشجب االعمال الوحشية ضد الطلبة، )تاريخ

225 

البيرة بتاريخ / ات في جمعية انعاش االسرة عريضة المتدربات والموظف10ملحق رقم 

 الى السادة رئيس واعضاء مجلس بلدية الخليل واهالي 12/2/1980

  17/2/1980مدينة الخليل، بتاريخ

226 

بيان صادر عن المرأة الفلسطينية المعتصمة في بلدية الخليل بمناسبة 11ملحق رقم 

ي في مدينة الخليل، اصدار قرار يسمح للمحتلين السكن في بيوت االهال

 17/2/1980بتاريخ 

227 

بيان صادر عن النساء الممثالت للجمعيات والمؤسسات الخيرية في 12ملحق رقم 

 احتجاجا 30/4/01980االرض المحتلة، المعتصمات في بلدية البيرة 

 . على استفزازات كهانا والمستوطنين

229 

االحتجاج الصادر عن النساء الفلسطينيات في االرض المحتلة بتاريخ 13ملحق رقم 

 الى الحاكم العسكري العام للضفة الغربية احتجاجا على 13/5/1980

 العقاب الجماعي 

230 

بيان صادر عن النساء المعتصمات في مقر الصليب االحمر الدولي في 14ملحق رقم 

بلديتي الخليل وحلحول  مؤازرة لرئيسي 23/12/1980القدس  بتاريخ 

231 
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 الصفحة حقالمال

 .احتجاجا على ابعادهم

نداء من المرأة الفلسطينية إلى القيادات الفلسطينية لتوحيد الصفوف 15ملحق رقم 

 ).ت.د(وعقد المجلس الفلسطيني 

232 

بيان صادر عن النساء الفلسطينيات المعتصمات أمام مقر الصليب 16ملحق رقم 

 .23/12/1980األحمر في القدس بتاريخ 

233 

بيان صادر عن ممثالت الهيئات النسائية والجمعيات الخيرية في 17ملحق رقم 

االرض الممثلة امام القنصلية االمريكية في القدس بتاريخ 

 . احتجاجا على تسليم  زياد ابو عين لسلطات االحتالل18/12/1981

234 

 -انعاش األسرةصادرة عن متدربات جمعية برقية تأييد متدربات  18ملحق رقم 

 .16/3/1982البيرة  تضامناً مع مجلس بلدية البيرة بتاريخ 

235 

البيرة بتاريخ / برقية تأييد  موظفات جمعية انعاش االسرة 19ملحق رقم 

 . لمجلس بلدية البيرة بعدم مقابلة رئيس االدارة المدنية16/3/1982

236 

 بلدي البيرة بتاريخ قرار جمعية إنعاش األسرة بتأييد مجلس20ملحق رقم 

16/3/1982 . 

237 

كلمة النساء الفلسطينيات المعتصمات في كنيسة القيامة بالقدس تضامناً 21ملحق رقم 

 ).ت.د(مع السجينات الفلسطينيات 

238 

، )دون تاريخ(بيان صادر عن اهالي المعتقالت في سجن الرملة للنساء، 22ملحق رقم 

 .غاز لكسر اضرابهنبخط اليد، اثر رش السجينات بال

239 

بيان صادر عن المؤتمر التضامني مع المعتقالت في سجن الرملة 23ملحق رقم 

 .)ت.د(

241 

 242 ).ت.د(لمحامية فليتسيا النجر،تصريح ا24ملحق رقم 

) ت.د(بيان جماهيري بعنوان ال النعقاد المجلس الوطني في عمان 25ملحق رقم 

 .ي المناطق المحتلةصادر عن لجان العمل النسائي ف

244 

 245 .8/3/1988بيان جماهيري صادر عن المرأة الفلسطينية بتاريخ 26ملحق رقم 

 صادر عن القانون من اجل 1988 آذار 7 بتاريخ 26رقم بيان صحفي 27ملحق رقم 

بمناسبة يوم المرأة العالمي، الحق تدعو الى وقف  "الحق" االنسان

 . قة ضد المرأة الفلسطينيةالممارسات االسرائيلية العمي

246 

يستنكر ) دون تاريخ(بيان استنكاري لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية 28ملحق رقم 

 .بعض االجراءات االسرائيلية ضد نشيطات الحركة النسائية

249 

رسالة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في االراضي المحتلة الى المرأة 29ملحق رقم 

لفلسطينيين في فلسطين ل للمناداة بالعدالة 13/6/1991تاريخ ب العربية،

250 
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 الصفحة حقالمال

 .والكويت

 المحتلة األراضيبيان صادر عن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في 30ملحق رقم 

 . للوقوف بجانب المعتقلين في سجون االحتالل3/7/1991بتاريخ 

251 

 المحتلة األراضيفلسطينية في بيان صادر عن االتحاد العام للمرأة ال31ملحق رقم 

لرفض المخططات االمريكية، ) غة االنجليزيةلبال(22/7/1991بتاريخ 

 .والنظام العالمي الجديد والتمسك بالثوابت الوطنية

253 

فلسطين بتاريخ –القدس –بيان صادر عن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية 32ملحق رقم 

 .الثوابت الوطنية الفلسطينيةبالتقيد التام ب للمطالبة 22/7/1991

254 

غة لبال (2/2/1992 بتاريخ اإلسرائيلية النساء في السجون بأسماءقائمة 33ملحق رقم 

 ).العبرية

255 

 259 .تحاد الجمعيات النسائية التطوعيةالمة لض الجمعيات المنبأسماءقائمة 34ملحق رقم 
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 الرموزالمختصرات وقائمة 

 المختصرات : أوالً

 : أشير إلى المصادر والمراجع والوثائق بالهوامش حسب القواعد التالية

إذا ورد الكتاب ألول مرة، يذكر اسم المؤلف، واسم الكتاب والجزء إذا كان الكتاب يتألف من . 1

 .أجزاء، والطبعة، ودار النشر، ومكان النشر، وسنة النشر، والصفحة

، نابلس، لفلسطينية اإلرث التاريخي والواقع المتجدداالنتفاضة الشعبية ا: العباسي، نظام: مثال

 .1999، 1جامعة النجاح الوطنية، مركز التوثيق والمخطوطات والنشر، ط

، مرجع سابق، إذا ورد الكتاب مرة ثانية يذكر اسم الشهرة للمؤلف واسم الكتاب مختصراً. 2

 . الصفحة

 .، صمصدر سابق االنتفاضة الشعبية، :العباسي: مثال

 . المصدر نفسهفي حال وروده مرة أخرى مباشرة نذكره. 3

 :الرموز: ثانياً

   جزء- ج    

   صفحة- ص  

   طبعة- ط   

   قسم- ق   

   مجلد- مج  

  عدد -ع

  مخيم-م

 ة  دون  طبع- د ط 

   دون مكان نشر- د م  

  دون تاريخ نشر- د ت 

 منظمة التحرير الفلسطينية  -ف.ت. م
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  الفلسطينية في الضفة الغربيةالحركة النسائية

1948-1993 

 إعداد

 مفيد طاهر محمد جلغوم

 اشراف

 اسي نظام عزت العباألستاذ الدكتور

 ملخصال

 الضفة الغربية خالل الفترة تناولت هذه الدراسة موضوع الحركة النسائية الفلسطينية في

 كما تم ،أت خاللها، بينت فيها تطورها التاريخي والمؤسسات النسائية التي نش1993ـ1948

عوائق قتصادية وما واجهتها من مصاعب والتطرق الى انشطتها االجتماعية و السياسية و اال

 . وجاءت الدراسة في اربعة فصول، اضافة الى مقدمة وعدة مالحق.تنظيمية وحكومية

تناول الفصل االول من البحث بدراسة اوضاع المجتمع العربي الفلسطيني قبل عام 

حاً فيه المكانة االجتماعية للمرأة ودورها االقتصادي والعلمي ومدى المشاركة ، موض1948

السياسية التي قامت بها خالل فترة االنتداب البريطاني على فلسطين، ومن ثم عرفت 

بالمؤسسات النسائية التي نشأت ودورها في الحركتين النسائية والوطنية، فتبين لي الدور 

اال انها حملت بذور  تحركها لتشكيل ، الفلسطيني خالل تلك الفترةالهامشي للمرأة في المجتمع

 .نواة الحركة النسائية في عشرينيات القرن العشرين

اما في الفصل الثاني فاوضح التطورات السياسية واالجتماعية الناتجة عن هزيمة عام 

ا، وخاصة ، وما حل بالضفة الغربية من تغيرات متعددة اثرت على طبيعة الحياة فيه1948

الوحدة مع االردن وتدفق الالجئين واالوضاع المأساوية التي عاشها السكان، مما حدى 

بالمؤسسات النسائية القائمة ان  تعمل اكثر للتخفيف من ويالت الحرب، بل ان مؤسسات 

ومن ثم اوضحت التطورات التي حدثت لقطاع المرأة واالنشطة . جديدة انشأت لهذه الغاية

قامت بها  كتأسيس االتحاد العام للمرأة الفلسطينية نهاية تلك الفترة، كمؤسسة االخرى التي 



ص 

فوق كل المؤسسات النسائية ولتمثيل كل الفلسطينيات في أي مكان وبدعم مالي وتنظيمي من 

 . ف.ت.م

ويعرض الفصل الثالث للحركة النسائية خالل فترة االحتالل االسرائيلي للضفة الغربية 

، فاوضحت فيه المؤسسات 1987ا  الفترة حتى بداية االنتفاضة عام والذي درست فيه

 واالطر ،النسائية التي زاولت انشطتها مثل االتحاد العام للمرأة الفلسطينية والجمعيات الخيرية

واللجان النسائية، معرفاً بهذه المنظمات وانشطتها المختلفة التي قامت بها لخدمة قطاع النساء 

ماعية والمهنية والعلمية و السياسية، كما اوضحت الموقف االسرائيلي من في المجاالت االجت

 من خالل توضيح السياسية التي انتهجتها سلطات ،تلك المؤسسات او انشطتها المختلفة

 ومن ثم درست االجراءات االحتاللية ضد قطاع المرأة كفرد موضحاً االساليب .االحتالل

قتل والجرح و االبعاد و  على حدة، وخاصة اجراءات الالتي اتبعتها السلطات ضد النساء كل

 .الخ…االعتقال

 فاوضح التطورات التي ،1993ـ1987ي يغطى فترة االنتفاضة اما الفصل الرابع والذ

حدثت لمسيرة الحركة النسائية، والمؤسسات الجديدة التي نشأت و التطورات الفكرية التي 

ار السياسي الى االطار االجتماعي كاولية صاحبت تلك الحركة، وخاصة التوجه من االط

 ومن ثم عرفت بهذه المؤسسات القائمة التي زاولت انشطتها .للحركة النسائية  المعاصرة

خالل االنتفاضة، وماهية هذه االنشطة، واخيراً اوضحت االجراءات االسرائيلية بحق المرأة 

  .الفلسطينية كفرد او كمؤسسة

 كجزء من الوثائق ،دد من المالحق والوثائق غير المنشورةاخيراً ختمت هذه الدراسة بع

 . غير المنشورة  التي اعتمدت عليها هذه الدراسة

 



 1

 المقدمة 

تناولتهـا  ،  خالل القرن العشـرين   ،            شكلت قضية المرأة قضية هامة في الفكر العالمي       

مطالبة بحقوق المرأة السياسـية واالقتصـادية       ،  الكثير من االقالم الجادة الفراد ومنظمات ودول      

بسـبب  ،  ياً وفي المجتمع الفلسطيني لم تقل قضية المرأة اهمية عما هي عليه عالم            .واالجتماعية

 اال ان   .والتشابه في القضايا الحقوقية والمطلبيـة للجـانبين       ،  الترابط الذاتي والموضوعي بينهما   

، قضية المرأة الفلسطينية كان لها بعض الخصوصيات التي تفردت بها عن غيرها من القضـايا              

الدهـا قـوة    ومنها ان المرأة الفلسطينية مازالت تقاوم االحتالل حتى هذه اللحظة بعد ان غزت ب             

 .اجنبية استيطانية فريدة من نوعها ايضاً

     مثلت المرأة في المجتمع الفلسطيني ركيزة هامة من ركائز البناء االجتماعي واالقتصـادي             

خاصة في المجتمع الريفي الذي شكل اكثر من ثلثي السكان حتـى منتصـف              (والمعرفي للعائلة   

فـي  ) البطريقي (األبوي مجتمع يقوم على البناء       فرغم ان المجتمع الفلسطيني    .)القرن العشرين 

بحكم عالقـات   ) األبوية(تسلسل النسب اال ان المرأة شكلت الرابط القوي بين شبكات العائالت            

  .والمحافظة عليها، وتقويتها، المصاهرة

فشكلت النساء اليد   ،      اما في البناء االقتصادي الذي اعتمد بشكل اساسي على الزراعة البعلية          

اضـافة الـى    ،  بسبب عملهن المجاني  ،  الذي لم يكن ليستو بدونهن    ،  العاملة االساسية لذلك البناء   

والذي اعتمد علـى تخـزين المنتجـات        ،  االقتصاد المنزلي الذي برعت فيه النساء الفلسطينيات      

دون ،  ايام كانت القرية تعتمد على االكتفـاء الـذاتي        ،  الغذائية في الموسم الواحد لبقية ايام السنة      

 .كما هو اليوم، حاجة الى عالقات اقتصادية تبادلية

    وفي البناء المعرفي حافظت النساء على العادات والتقاليد والقيم العربيـة للمجتمـع             

جالبة معها ثقافاتهـا الغازيـة المدعومـة        ،  رغم تعدد الدول التي توالت على حكمه      ،  الفلسطيني

ى التمسك بالثقافـة المحليـة وغرسـها وتوريثهـا           فعملت المرأة الفلسطينية عل    .بنصـر القوي 

 .خاصة عن طريق النساء انفسهن، لالجيال
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فهم من جهة اهتموا بهن     ،  اهتم الذكور الفلسطينيون بنسائهم بطريقة مزدوجة تبعث على الدهشة        

النابع من المحافظة   ،  بل وضربوا حولهن هالة من االحترام الذي يشبه التقديس        ،  وحافظوا عليهن 

،  ولذلك لم يتهاون الرجال في هذه القضية       .فهن الذي يعني شرف الذكور قبل كل شيء       على شر 

فكانـت  ،   مما كان له االثر في تقليل شأنهن الى درجة االنحطاط          .فحموا نساءهم من كل مكروه    

 بـل وصـل     .المرأة تأتي في درجة ثالثة بعد رأس العائلة وابنائها الذكور حتى لو كانوا صغاراً             

وفي ذلك الكثير من تقليل الشأن الى درجة        ،  *)مره: ( يشتم الرجل خصمه بقوله له     االمر بهم ان  

بسبب الضعف والخنوع وكل الصـفات التـي ال   ، النه مفهوم لكليهما بما يعني االهانة  ،  االحتقار

 .والتي الصقها الرجل بالمرأة منذ زمن، يحبها الرجل

، ملـك للرجـل   ) في هذا الفكـر   (لمرأة  فا،  نبعت هذه الثنائية المزدوجة من نظام الملكية      

 اال ان المجتمع اجمـع      .سواء ارتفعت مكانتها ام انخفضت    ،  يحافظ عليها كما يحافظ على امالكه     

أو بدونها  ،   االرض التي بها يسود الفالح     .لدرجة انها اقترنت عند الفالح باالرض     "غالية"على انها 

ومن هنا اصـبحت    ،  الحياة او الموت  ،  عبادفهي اختيار بين الحرية واالست    ،  يعيش عبداً عند غيره   

، ومن ثم برز التعبير السياسـي بـدالً عـن االقتصـادي           ،  المرأة رمزاً للخصب ورمزاً للحرية    

فكالهما غاٍل يضـحى مـن اجلـه        ،  )الزالة الملكية كصفة عنها   (واصبحت المرأة رمزاً للوطن     

  .ويبذل في سبيله الغالي والنفيس، باالرواح

عندما وقع محك المحافظـة علـى       ،  وقت على االرض في مرحلة الحقة     اال ان المرأة تف   

فكان االختيـار   ،   بعد فشل امكانية المحافظة على كليهما من الوجهة النظرية         1948احدهما عام   

فاختـاروا  ،  بين ثنائية العرض و االرض سهالً عند الكثيرين الذين اختاروا العرض ال االرض            

اكدتـه  ،  ال يقدر بثمن  ،  لفصل لم يستمر طويالً الن كليهما ثمين       اال ان ذلك ا    .االثمن على الثمين  

ومـن ال   ،  من ان االرض هي العرض    ) وبدعم الرجال ايضاً  (،  1967النساء انفسهن بعد هزيمة     

واالرض هنا هي الوطن ال قطعة ارض في أي مكان حتى لو كانت في              (ارض له ال عرض له      

، لشائعان فـي المجتمـع العربـي عمومـاً         ومن هنا توسع مفهومي العرض والشرف ا       .)الجنة

                                                           
 . امرأة: الكلمة العامية في اللهجة الفلسطينية الدارجة وتعني:  مره*
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اصـبح  ،  فبدالً من ان يكون شرف المرأة لوحدها وانعكاسه على اهلهـا          ،  والفلسطيني خصوصاً 

 . فالكل مصاب بشرفه مادامت االرض مغتصبة.الشرف شرف الشعب كله

 عندما  رائدات الحركة االسيرة مثالً رائعاً في هذا الشأن       ،          ضربت الفدائيات الفلسطينيات  

، العزف على وتر الِعـرض    ،  في بداية السبيعنات على وجه الخصوص     ،  حاول محققوا االحتالل  

والتهديـد  ،  عندما اقدموا على تعذيب المعتقالت جسدياً ونفسياً من خـالل الضـرب بوحشـية             

فـي  ،  )1(او تعرية بعضهن امام ذويهن ورفاقهن وزميالتهن في السجن        ،  باالعتداء عليهن جنسياً  

الستغالل هذه المفاهيم السائدة لدينا للحصول على اعترافات عن اعمال البطولـة ضـد              محاولة  

 اال ان الوتر انقطع من شدة الضرب عليه عندما اعلن ان شرفهن هو شرف الـوطن                 .االحتالل

وان خيانة القضية هي االعتداء على الشرف ال تعرية الجسد لحظات للوصـول الـى               ،  والقضية

مما شكل نقلة نوعية وحضارية لمفهوم اجتماعي مغروز فـي          ،  اعترافاتانهيار والحصول على    

وتطوير ذلك المفهوم السباب سياسية الـى مفهـوم         ،  لب الفكر االجتماعي الفلسطيني منذ قرون     

يأخذ بعين االعتبار المبررات الحقيقية والموضوعية لذلك في فهم شديد          ،  اجتماعي ايجابي اوسع  

 بل ان محققوا االحـتالل حـاولوا        .ثيراتها االجتماعية والمعرفية  الوضوح للمرحلة السياسية وتأ   

، استغالل مفهوم الشرف ايضاً ضد الرجال من خالل التأثير عليهم نفسياً بعد فشل التأثير جسدياً              

مما شكل ضربة لصمود الـبعض      ،  من خالل التلويح باحضار قريباتهم و االعتداء عليهن جنسياً        

، اال ان البعض االخر كان اكثر وعياً وادراكاً لهذه االساليب         ،  رهبسبب مفهوم الشرف السابق ذك    

 .مما افشلها

عله يقلـل   ،  كما استهدفت االجنة في احشائها    ،           استهدفت سلطات االحتالل المرأة بذاتها    

 وتلك شـحنة    .او حفلة عرس  ،  من تلك النسوة اللواتي يودعن الشهيد بزغرودة كأنها والدة طفل         

مما فجر مواهب بعض الكتاب ليؤرخوا ذلك بطريقتهم الفنيـة          ،  صمود ال توصف  من الصبر وال  

 .من خالل روايات تقص اخباراً من البطوالت النسائية المستوحاة من واقع المعانـاة والبطولـة              

، "والبكاء على صـدر الحبيـب     "،  الميل حبيبي " سداسية االيام الستة  "ومن تلك الروايات نستذكر     

                                                           
 بعنـوان قائمـة باسـماء الفتيـات         181وثيقة رقم    :جمعية انعاش االسرة مركز االرشيف الصحفي والوثائق       :انظر) 1(

 . المعتقالت
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" وبوصله من اجل عبـاد الشـمس      "،  لتوفيق فياض " وحبيبتي مليشيا "،   شادر لرشاد ابو " والعشاق"

وكلها روايات تدور حول ابراز شخصـية       ،  لعلي الخليلي " والمفاتيح تدور في االقفال   "،  لليانه بدر 

  .للمرأة المناضلة والسجينة الفاعلة

سـاندة  كم،  كما كانت روايات اخرى ابرزت شخصية المرأة المساندة لغيرها في النضال          

لغسـان  " وبرقون نيسـان  "،  "وام سعد "،  "ما تبقى لكم  "كما في روايات    ،  الزوج او االبن او االخ    

  .الخ…لفيصل حوراني " وبير الشؤم"، الفنان قاسم"والعصافير ال تموت في الجليد "، كنفاني

فاحتلـت مسـاحات واسـعة مـن        ،         كما استحقت المرأة الفلسطينية االهتمام من شعرائنا      

فشكلت المرأة رمزاً لالرض لدى الشعراء كمـا  ، فاشادوا بتضحياتها واعترفوا بدورها ،  واوينهمد

 :فيقول، هو الحال عند محمود درويش

 انا االرض 

 واالرض انِت

ويؤكد على ذلك في مقطع اخر لتصبح االرض ليست المرأة فقط بل والحبيبة ايضاً فـي     

 :فيقول، محاولة لتقريبها الى القلب اكثر

 وطني ليس حقيبة

 وانا لست مسافر

 انني العاشق 

 واالرض حبيبة

الن صورة المرأة اتحـدت     ،  اما الشاعر المتوكل طه فال فرق عنده بين االرض والمرأة         

 :فيقول، ورؤيا واحدة عنده تعني رؤية االخرى، بصورة االرض

 في وجهي احس الطل ينعشني

 اذا ما هبت النسمة

 وكنت اذا لمست االرض 

 طلق البسمةكانت ت
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فهذه دعوة محمود درويش    ،         ينتقل الشعراء الى قضية اخرى وهي دور المرأة في النضال         

 :فيقول، للمرأة كي تشارك في طرد المحتل

 خديجة ال تغلقي الباب 

 ال تدخلي في الغياب

 سنطردهم من اناء الزهور وحبل الغسيل

 سنطردهم من حجارة هذا الطريق الطويل

 اء الجليلسنطردهم من هو

ومن حسن حظ الثورة الفلسطينية ان      ،         واخيراً فلكل ثورة نماذجها البطولية التي تفخر بها       

لديها الكثير من النماذج النسائية البطولية التي تفخر بها على مدار سـنوات االنتـداب والضـم                 

، و تريز هلَسـة   وليلى خالد   ،  ورجاء ابو عماشة  ،  وحياة البلبيسي ،  فمن فاطمة غزال  ،  واالحتالل

، وخديجة ابـو عرقـوب    ،  وعطاف يوسف ،  ورسمية عودة ،  الى فاطمة برناوي  ،  ودالل المغربي 

… ولينا النابلسـي    ،  وتغريد البطمة ،  وشادية ابو غزالة  ،  وعايدة سعد ،  وعبلة طه ،  وعفيفة بنوره 

 .وغيرهن كثر مم كتبن جزءاً من تاريخ فلسطين بدمائهن او بصمودهن الذي يفخرن به

واجهتني خالل رحلتي الدراسية هذه صعوبات جمة كانت اهمها المعاناة المسـتمرة            وقد  

في ظل ظروف الحصار وقطع الطرق بين التجمعات السكنية الفلسـطينية   ،  في الوصول للجامعة  

هذه المعاناة التي عايشتها مـع زمالئـي        ،  ) لغاية االن  -2000(خالل  انتفاضة االقصى الحالية      

مما حدى بنا لقطع الكثير من المناطق       ،  قاطنين خارج الجامعة في مدينة نابلس     الطلبة واساتذتنا ال  

ناهيـك عـن    ،  الوعرة والخطرة بين الجبال للتغلب على حواجز االحتالل ودورياتهم المتنقلـة          

فمسافة تبلغ نحو خمسون كيلو متر      ،  االحتجاز لساعات في ظروف خطرة وال انسانية مرات عدة        

تحولت الى اكثر من مائة وخمسون كيلو متر وتحتـاج          ،  ل من الزمن  تقطع في نحو ساعة او اق     

وهي معاناة ال يتحملهـا     ،  الى صبر وجلد يزيد احيانا كثيرة عن االربع ساعات ذهابا ومثلها ايابا           

 ناهيك عن التكاليف المادية المرتفعـة       .وال يحس بها اال من مر بها      ،  اال من كان ذو هدف سام     

  .المرافقة لذلك
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ظروف السياسية المرافقة لالنتفاضة مشاكل اخرى تمثلـت فـي الصـعوبات            وسببت ال 

بل واستحالت في الوصول الـى القـدس        ،  الكثيرة التي حالت دون الوصول الى مراكز االبحاث       

 .وبها الكثير من المراكز البحثية ومقار المؤسسات النسـائية        ،  وهي المركز الحضاري لفلسطين   

او لدمار لحق   ،  كثير من المؤسسات لمقار عملها السباب امنية      كما تسببت في اغالق او تغيير ال      

 .بها نتيجة عمليات الهدم التي اتبعتها سلطات االحتالل

واخيرا تمثلت المشكلة الحقيقية في اختيار موضوع بحثي لم يطرق من قبل بشكل علمي              

كتبـت عـن    مما وضع يدي على الجرح وهو قلة المصادر العلمية التي           ،  للمرحلة التي درستها  

 .حتى ان الكثير من االخطاء تـم تكرارهـا        ،  وان ما كتب كان مشتتاً ومكرراً     ،  الحركة النسائية 

 باقالم علمية او    - على االغلب  -وهذا برأيي راجع الى ان الكتابات عن الحركة النسائية لم تكتب          

نغوص في كتب   مما حدى بنا ان     ،  محترفة بل كتبت باقالم التبجيل والدعاية السياسية واالعالمية       

  .التاريخ والسياسة واالجتماع معاً للتأكد من حادثة او جزء منها

 :  اهمية موضوع البحث-1

تعالج هذه الدراسة موضوع الحركة النسائية الفلسطينية في الضفة الغربية خالل  الفترة             

يكتفي الباحث باظهار   ،  وهناك مبررات عدة استوجبت البحث في هذا الموضوع       ،  1993ـ1948

 : اهمها

 رغم الكثير من الدراسات التي تناولت قضية فلسطين وحركتها الوطنية بالوصف والشرح             :اوالً

اال ان اغلب تلك الدراسات     ،  والتحليل لفهم ومعالجة هذه القضية المصيرية من جوانبها المختلفة        

ركة النسـائية   رغم ان الح  ،  لم تعط قضية المرأة الفلسطينية وحركتها النسائية القدر الذي تستحقه         

شكلت ذراعاً هاماً من أذرع الحركة الوطنية في فترات االحتالل المتعاقبة على فلسطين خـالل               

  .القرن العشرين

ركـزت  ،   اغلب الدراسات الجادة التي تناولت قضية المرأة الفلسطينية وحركتها النسـائية           :ثانياً

التي مارسـت العمـل السياسـي       ،  سةاهتمامها باالساس على المرأة في التنظيمات الفدائية الرئي       
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وبالتالي غابت المرأة داخل فلسطين عن هذه الدراسات بحكم         ،  والعسكري العلني خارج فلسطين   

 وعليه اليمكن تعميم نتائج تلك الدراسات على المرأة         .اتباع السرية بالعمل داخل االرض المحتلة     

لتجمعات الفلسطينية فـي الشـتات   لتغير الظروف التي تعيش في ظلها ا    ،  الفلسطينية اينما وجدت  

 .عن ظروف الوطن المحتل

 معظم من كتب عن الحركة النسائية الفلسطينية اهمل فترة هامـة مـن تـاريخ القضـية                  :ثالثاً

 .وهي فترة الوحدة بين الضفة الغربية واالردن وذلك فيما يخص الحركـة النسـائية             ،  الفلسطينية

ال اسطراً خجولة تركزت على استشهاد فتاة فلسـطينية         فكثير من المؤلفات لم تفرد لهذه الفترة ا       

، واحدة خالل المظاهرات التي نظمت ضد اشتراك االردن في حلف بغداد منصف الخمسـينات             

 .وتأسيس االتحاد العام للمرأة الفلسطينية منتصف الستينيات

ة النساء تحت    نشطت خالل فترة االحتالل االسرائيلي للضفة الغربية االقالم لوصف معانا          :رابعاً

اال ان تلك الكتابات كانـت مشـتتة بـين          ،  وتعداد اصناف العذاب جراء مقاومتهن له     ،  االحتالل

التي عادة ما تضم الضفة الغربية وقطاع غـزة معـاً           ،  الكثير من المؤلفات والنشرات المتنوعة    

يـت التشـكل    اال ان تلك المؤلفات رغم كثرتها النسبية بق       ،  بحكم التشابه في الظروف االحتاللية    

، بل ركزت على المواضيع االكثر سخونة     ،  وحدة واحدة يمكن الرجوع اليها من مختلف الجوانب       

كمـا  .متناولة اياها من بعدها العاطفي عـادة      ،  وخاصة قضية المعتقالت في السجون االسرائيلية     

د وخاصة تلك التي سقط فيها عـد      ،  ركزت الكتابات  ايضاً على مفاصل معينة خالل تلك الفترة         

  .مهملة الفترات التي لم تسقط فيها الشهيدات، من الشهيدات

،  جاءت هذه الدراسة لتركز على منطقة جغرافية محددة من فلسطين هي الضفة الغربية             :خامساً

اال ،  وان بدت فترتان بسبب اخـتالف الحكـم       ،  من خالل فترة زمنية محورية في تاريخ القضية       

 وحتي قيام   1948نية الفلسطينية على االرض منذ حرب       انهما فترة واحدة من حيث ضياع الكيا      

 مسـتفيدة مـن     1993السلطة الوطنية الفلسطينية على اجزاء من فلسطين اثر اتفاق اسلو عـام             

  .االخطاء التي وقع فيها الدارسون
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 :ـ اسلوب وعرض البحث2

ركـة  وذلك من خالل تتبع تطور الح     ،  اعتمدت هذه الدراسة على منهج التحليل التاريخي      

لدراسـة المنشـورات    ،  ومستفيدة ايضاً من منهج تحليل المضمون     ،  النسائية بمؤسساتها المختلفة  

 وقسمت الدراسة   .الصادرة عن تلك المؤسسات وأقوال رائدات العمل النسائي خالل فترة البحث          

 :على النحو التالي، على أربعة فصول

من خالل توضـيح    ) 1948 قبل(بحث   درست فيه المجتمع الفلسطيني قبل فترة ال       :الفصل األول 

كما مهدت بدراسة الحركة النسائية الفلسطينية      ،  موقع المرأة االجتماعي والعلمي واالقتصادي فيه     

 .كأساس يمكن البناء عليه لفترة البحث، في جميع أنحاء فلسطين، خالل فترة االنتداب

وما حل بالضفة   ،  1948م   ويظهر ما آلت أليه األوضاع في فلسطين بعد حرب عا          :الفصل الثاني 

وكذلك عرفت بأنشطة النساء فـي      ،  ووحدتها مع شرق األردن   ،  الغربية من تدفق الالجئين عليها    

ثم دراسة الحركة النسائية من خالل المؤسسات العاملة        ،  المجاالت العلمية واالقتصادية والسياسية   

 .ي القدس نهاية تلك الفترةمع توضيح ظروف قيام االتحاد العام للمرأة  ف، وأنشطتها المتنوعة

خـالل فتـرة االحـتالل    ،  يبين المؤسسات النسائية القائمة في الضـفة الغربيـة       :الفصل الثالث 

رغم االتفـاق   ،  موضحاً التنوع فيها  ،  1987اإلسرائيلي وحتى قيام االنتفاضة الشعبية نهاية عام        

تالليـة ضـد النسـاء       وكذلك يبين االشكال المختلفـة للممارسـات االح        .على نوعية االنشطة  

واالنشطة التي قامت بها المرأة الفلسطينية فـرداً وجماعـات ومؤسسـات بغيـة              ،  ومؤسساتهن

 .الخالص من االحتالل

 يوضح الدور الـذي لعبتـه المـرأة الفلسـطينية خـالل االنتفاضـة الشـعبية                 :الفصل الرابع 

وموضحاً ،  االنتفاضة مركزاً على المؤسسات النسائية المختلفة التي نشطت خالل          1993ـ1987

 لننهي البحث   .وما ترتب عليها من اجراءات اسرائيلية لقمعها      ،  ماهية هذه االنشطة التي قامت بها     

لفهم آلية التحوالت التي تطرأ على      ،   فقط 1993بالتعريف بالمؤسسات النسائية القائمة خالل عام       

  .ي المقام األولبسبب التأثيرات السياسية ف، سير الحركة النسائية من فترة ألخرى



 9

 : دراسة تحليلية لمصادر ومراجع البحث-3

كالوثـائق المنشـورة وغيـر      ،  اعتمد هذا  البحث بصورة اساسية على المصادر االصيلة             

 كما اعتمـد    .وغيرها من المؤسسات واالفراد   ،  التي صدرت عن المؤسسات النسائية    ،  المنشورة

 واستفاد  .تي كتبها بعض اعالم السياسة الفلسطينيين     ايضاً على المذكرات واليوميات والمؤلفات ال     

وكـذلك التقـارير والـدوريات       ،  والبحوث العلمية المنشورة وغيـر المنشـورة      ،  من المؤلفات 

 : واهم هذه المصادر التي كان لها االولوية هي.والصحف التي تناولت موضوع البحث

 : الوثائق - أ

، والمـذكرات ،  والعـرائض ،  كالبيانـات ،  شورةالوثائق غير المن             استفاد الباحث من    

المحفوظة ،  الصادرة عن النساء او المؤسسات النسائية     ،  ورسائل التأييد ،  والمناشدات،  والتصاريح

 .والتي تعمل  حالياً على تبويبها في ملفات مفهرسة        ،  في ارشيف جمعية انعاش االسرة في البيره      

" الحـق "ي ارشيف جمعية القانون من اجل االنسان        كما استفاد من البيانات والتقارير المحفوظة ف      

 .في رام اهللا

والتي ،  الضوء على الكثير من االحداث التي مرت بالقضية الفلسطينية        ،         القت الوثائق هذه  

وخصوصاً تلك االنشطة التي اهملها الدارسون فلم يتطرقوا        ،  كان للحركة النسائية دور فاعل فيها     

 اال ان هناك عدة مآخذ على بعض تلك الوثائق منهـا            .وصول الى وثائقها  العتقادي لعدم ال  ،  اليها

فاستدعى البحث عـن مصـادر      ،  مما صعب على الباحث المهمة    ،  صدور عدد منها بدون تاريخ    

اضافة الى اللغة العاطفية التي صـيغت بهـا بعـض           ،  اخرى توثق الحدث وتحدد تاريخه بدقة     

  .و جانباً منهاوالتي ربما ضخمت بعض الحوادث ا، الوثائق

مثل ،  والتي جمعت في عدد من المؤلفات      الوثائق المنشورة،        كما استفاد الباحث من بعض      

والوثائق الفلسـطينية لعـام     ،  التي اعدتها الباحثة بيان الحوت    ،  وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية   

 ووثائق الهيئـة    .ةوصدرتا عن مؤسسة الدراسات الفلسطيني    ،  التي حررها فائق عنبتاوي   ،  1965

 .ونشرتها دار الطباعة العربيـة    ،  التي جمعها رئيسها الشيخ سعد الدين العلمي      ،  االسالمية العليا 
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التي جمعها شريف كناعنة وعبد اللطيف البرغوثي فـي كتـاب           ،  ووثائق جمعية انعاش االسرة   

 .مناضلة من فلسطين

 : منشورات المؤسسات-ب

دسـاتير  : ومنها،  منشورات الصادرة عن المؤسسات النسائية           اعتمد الباحث ايضاً على ال    

التي تحدد اهدافها وطـرق اكتسـاب العضـوية فيهـا           ،  وانظمتها الداخلية ،  المؤسسات النسائية 

 وكذلك النشرات التي تصدر عنها فـي المناسـبات          .وغيرها،  والهيكلية االدارية واالمور المالية   

التي تصدر سنوياً او دون انتظام وباسـماء        ،  ة والتعبوية او النشرات االعالمي  ،  الطارئة والعادية 

 وخاصة تلك التي صدرت عن االطر واللجـان         .مختلفة خوفاً من المالحقة القانونية االسرائيلية     

اضافة الى قضايا نسـوة     ،  واهدافها للمرحلة المقبلة  ،  على شكل مجالت تسرد انجازاتها    ،  النسائية

، ضواء على الكثير مـن الموضـوعات الخاصـة بالحـث           وقد القت هذه النشرات اال     .متعددة

وصيغت على شكل مقاالت صـحفية      ،  كاالنشطة النسائية والعوائق التي تعترض الحركة النسائية      

كتبت بأقالم نشيطات الحركة النسائية على وجـه        ،  او نشرات داخلية او ابحاث ودراسات علمية      

 .الخصوص

، وخاصة تضخيم بعض انجازاتها   ،  ات في طريقها    اال ان تلك النشرات لم تخل من بعض العثر        

 ."المنافسة"للمؤسسات النسائية ، ونقدها غير العلمي

 : تقارير المؤسسات-ج

استفاد الباحث من بعض التقارير الرسمية للمؤسسات الدولية ومنها تقـارير منظمـة                       

النتهاكات االسرائيلية   وذلك للوقوف على ا    1993ـ1988العفو الدولية خالل سنوات االنتفاضة      

 البحث اعلى قدر من الموضوعية والحياد فـي         فلسطينية ليكتسب لحقوق االنسان من جهات غير      

 ورغم ان تلك التقارير هي تقارير سنوية لجميع بلدان العالم مما يعني االختصار              .البحث العلمي 

  .مةاال ان االستفادة منها كانت ج، وعدم االسترسال في توصيف الحالة بدقة
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كما تم االستفادة من تقارير المؤسسات المحلية كاتحاد الجمعيات الخيرية والتـي توثـق              

  .انجازات االعضاء فيه

 :  الصحف-د

، الشـعب ،  الفجر،  مثل القدس ،  تم االستفادة من الصحف الفلسطينية الصادرة في القدس       

او التي  ،   والمراجع المختلفة  اللقاء الضوء على بعض القضايا التي لم تتناولها المصادر        ،  والميثاق

 .وخاصة حوادث التسمم التي طالت المئآت من طالبات الضفة الغربيـة          ،  لم يكتب عنها بوضوح   

  .فكانت الصحف المنهل الذي تزودنا منه بتسلسل الحوادث

 : الرسائل العلمية-ه

رشاد رسالة ماجستير اعدها الباحث     ،  كتبت رسالتان علميتان عن الحركة النسائية االولى      

 تحـت   1997ونوقشت في الجامعة االردنيـة عـام        ،   سهيلة الريماوي  .عيسي واشرفت عليها د   

 اهتم الباحث بدراسة دور المرأة الفلسـطينية      1950 -1900عنوان الحركة النسائية في فلسطين      

ودورها السياسي ضد االنتداب    ،  في المجاالت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية في فصلها االول       

وفي الفصل االخيـر درس     ،  لحركة الصهيونية ودورها في الحركة الوطنية في فصلها الثاني        وا

 وتعد هذه الرسالة هي االولى التـي بحثـت          .عالقة الحركة النسائية الفلسطينية بشقيقتها العربية     

ن وعملت على البناء عليها م    ،  قضية الحركة النسائية الفلسطينية ولذلك فانها شكلت لي عوناً هاماً         

 .خالل اكمال الفترة الزمنية التي توقف عندها الباحث

فـي الترجمـة للشخصـيات      ،  اال ان هناك بعض المآخذ على رسالته ومنها استفاضته        

في حين كان الحديث عن الدور االقتصادي هامشـياً         ،  فغطت على الفصل االول تقريباً    ،  النسائية

 لذلك الحظنا انه قدم معلومات فـي    1950 كما نسي الباحث ان دراسته تنتهي عام         .ودون توثيق 

 وكذلك االستفاضة في التفاصيل     1985متن الرسالة تبتعد كثيراً عن ذلك وصلت احياناً حتى عام           

  .الثانوية التي غطت الفصل الثالث عند الحديث عن المؤتمر النسائي الشرقي
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تحت ،  ما حمامي  ري .اما الرسالة الثانية وهي من اعداد الباحثة رولى ابو دحو باشراف د           

 نوقشت بجامعة بيرزيت عام     1993 -1967النساء في قيادة حركة المقاومة الفلسطينية       : عنوان

وهـو موضـوع    ،   وتعد هذه الرسالة هي الثانية التي تتناول موضوع المرأة الفلسـطينية           2005

 .مازال بكراً على الدراسات العلمية حتى االن

ول منها استعراض االدبيات النظريـة التـي        جاءت الرسالة في اربعة فصول تناول اال      

 الثالـث  ينوبالفصـل ، وفي الفصل الثاني توضح المنهجية للرسـالة   ،  كتبت عن المرأة والمقاومة   

والرابع كان جوهر الرسالة من خالل دراسة الظاهرة المسلحة والعمل الجماهيري واالنتفاضـة             

  .خالل فترة الدراسة، ومشاركة المرأة في الكفاح والقيادة

 رجالً وامرأة من القياديين     16اعتمدت الرسالة بشكل خاص على المقابالت المعمقة مع         

والقياديات وذلك لتوضح نقطة واحدة وهي دور النساء في قيادة الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية                

وقد نجحت الباحثة في القاء الضوء على هذا الموضوع الذي ينظر له الجميع             ،  خالل فترة البحث  

اال ان الباحثة اوضحت ان النساء لم يكن نصيبهن في القيادة كما كان             ،   اقوال المساواة  من خالل 

 .نصيبهن في العطاء والتضحية

اال ان البحث اعتراه بعض السلبيات اهمها االعتماد على فصيلين هما فـتح والشـعبية               

 كمـا تـم     .يفيما تم تناسي الفصائل االخرى دون سبب منطق       ،  واحيانا الحديث عن الديمقراطية   

وهذا يوحي ان العينة لم تكـن       ،  االعتماد على قياديين من رام اهللا باستثناء مقابلة واحدة من غزة          

خاصة وان البحث اشتمل على حركة المقاومـة فـي الـوطن            ،  متوازنة ال جغرافياً وال فصائلياً    

 .والشتات

،  العامة والنسائية  كما استفاد الباحث ايضاً من الكثير من المواقع االلكترونية للمؤسسات         

 .وان كان الباحث لم يقتبس منها للتوثيق، التي اتاحت افكاراً ورؤًى جديدة في العمل النسائي
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 األولالفصل 

 1948الحركة النسائية الفلسطينية قبل عام 

 1948المجتمع الفلسطيني قبل عام : أوالً

فانها تنعم بتنوع تضاريسي ومناخي             ،  )1(2 كم 27009         رغم صغر مساحة فلسطين البالغة      

 .)2(شكلت االراضي القابلة للزراعة فيها ثلث مساحتها تقريبـاً        ،  نها ارضا زراعية خصبةً   جعل م 

 الـف   750نحـو   1922تقاسم هذه المساحة حسب االحصاء الذي نظمته سلطات االنتداب عام             

 فقـدر   1948ثم تضـاعفوا عـام      ،   الى حوالي المليون نسمة    1931ازداد عددهم عام    ،  )3(نسمه

   .)4(ني نسمهعددهم باكثر من مليو

الملكية الكبيرة والملكية   :         توزعت ملكية االراضي في فلسطين بين نوعين من الملكية هما         

وقدرت نسبتهم ب   ،   فالملكية الصغيرة كانت للفالحين الذين يملكون اراضيهم الزراعية        .الصغيرة

شـركات الصـهيونية     والملكية الكبيرة توزعت بين االوقاف والكنائس وال       .)5(من الفالحين % 29

، فقد كانت هناك قلة من المالكين العرب تملك اراضي واسـعة          .وامالك الدولة والمالكون الكبار   

 مالكا كانوا يملكون اكثر     250 مالكاً يملكون اكثر من ثلث االراضي الصالحة للزراعو        144فكان  

بل ان بعـض     ،من نصف االراضي الصالحة للزراعة وهذا يعادل ما يملكه كل الفالحين العرب           

  .)6(المالكين كانوا يملكون قرية كاملة او عدة قرى

                                                           
 4، ص1986، بيروت، 3، ط1948-1917ي فلسطين القيادات والمؤسسات السياسية ف: الحوت، بيان نويهض) 1(

، المنشاة العامة للنشر والتوزيع واالعالن، طرابلس،       1939-1922فلسطين واالنتداب البريطاني    : خله، كامل محمود  ) 2(

 .767، ص1982، 2ماهيرية الليبية، طالج

الف نسمة  83 الف نسمة واليهود     71 الف نسمة، والمسيحيين     589 بلغ عدد المسلمين     2910، ص المصدر نفسه : انظر) 3(

 .1922 االف نسمة اخرون وذلك حسب احصاء 7و

قدر عـدد   : 21، ص 1985، عمان،   1، دار الشروق، ط   سكان فلسطين ديمغرافياً وجغرافياً   :  صالح، حسن عبد القادر   ) 4(

 . اقليات الف يهودي والباقي 700 الف عربي و 1,380 الف نسمة منهم 2,115 بنحو 1948سكان فلسطين عام 

 14، ص1979، دار االسوار والنشر، عكا 1948-1917المقاومة العربية في فلسطين : علوش، ناجي) 5(

 .19، صالمصدر نفسه) 6(
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فسكن الفلسطينيون خالل فترة االنتداب  في ستة الوية كبيرة يتبعهـا            ،        اما من حيث سكناهم   

 واما  .)1(اضافة الى مضارب البدو الرحل    ،  تشمل مئات المدن والقرى والخرب    ،  ستة عشر قضاء  

اختلف الباحثون في تقدير نسبة كـل       ،  قسمتهم الى ثالث اقسام   من حيـث طرق معيشتهم فيمكن      

 ويبدو ان الخالف فـي هـذه        .)2 (%76الى  % 57منها  فتراوحت تقديراتهم لسكان الريف بين        

التقديرات ناجم عن دمج سكان البادية مع سكان الريف في خانة واحدة وسكان المـدن بالخانـة                 

 ولكن بمعرفة اعداد البدو في تلك       .في تلك االحصاءات  اضافة الى دمج او اهمال اليهود       ،  االخرى

 والجدول  . يمكن حسابها على انها تساوي ثلثي عدد السكان تقربيا         )4( وكذلك اعداد اليهود   )3(الفترة

 : )5(التالي يوضح هذه النسب

  1942– 1922 نسبة السكان العرب لمجموع السكان في فلسطين .1 جدول رقم

 1942 1931 1922 الســـنة

 %65,1 %65,8 %70,8 نسبة السكان العرب في الريف والبادية لمجموع السكان

 %34,9 %35,2 %29,2 نسبة السكان العرب في المدن لمجموع السكان 

 %100 %100 %100 المجموع

      يتبين من الجدول السابق ان سكان الريف والبادية العرب رغم الزيادة الطبيعية المسـتمرة              

وهذا باالساس ناتج   ،  اال ان  نسبتهم تناقصت بالمقارنة مع السكان العرب في المدن          ،  في اعدادهم 

  .عن الهجرة الداخلية باتجاه المدن

، ذي االغلبية الريفيـة  ،  اصبح في المجتمع الفلسطيني   ،         بزيادة عدد سكان المدن الفلسطينية    

مدينة يزيد عدد سكانها     أية   1922 ففي حين لم يكن حسب احصاء        .عدة تجمعات حضرية مهمة   

                                                           
: 178، ص 1996هيئة الموسوعة الفلسطينية، دمشـق، طبعـة منقحـة،          ) مج4 (القسم العام : الموسوعة الفلسطينية ) 1(

 . ث لآلخر من باح1922اختلف تقدير سكان الريف سنة 

، مصـدر سـابق،     4، ج الموسوعة الفلسطينية %. 57، سكان الريف    10، مصدر سابق ص   المقاومةعلوش،  : انظر) 2(

المـرأة الفلسـطينية والثـورة      : الخليلي، غازي %. 70 الريف 767كامل خله، مصدر سابق ص    %. 65 الريف   176ص

 %. 71، الريف 76، ص1977، بيروت دراسة اجتماعية ميدانية تحليلية

 . الف نسمة 60 اورد ان سكان البادية بلغوا ،10مصدر سابق صالمقاومة، علوش، : انظر) 3(

 . الف نسمة 83 اورد ان عدد اليهود بلغوا ،16مصدر سابق، صفلسطين خله، : انظر) 4(

 .138 مصدر سابق ص،4جالموسوعة الفلسطينية، ) 5(
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وصلت مدن اخرى في نهاية فترة االنتداب الى اكثر مـن           ،  عن خمسين الف نسمة سوى القدس     

   . وان كثيراً من المدن زاد عدد سكانها على عشرة آالف نسمة.)1 (ذلك مثل يافا وحيفا

نه على المجتمع ومـن ضـم     ،  اضافة الى عوامل اخرى   ،           اثرت هذه المناطق الحضرية   

وخاصة ،   ولتوضيح ذلك  سنعرض الوضاع المرأة في المجتمع الفلسطيني من نواٍح عدة            .المرأة

 .مكانتها االجتماعية ومدى التعليم الذى تلقته ومدى مشاركتها في الحياة العامة

 : مكانة المرأة االجتماعية-

بمكانة اجتماعية  ،  في الريف او المدينة او البادية     ،    حظيت المرأة الفلسطينية حيثما سكنت    

 .)2 (  فبقيت بوجه عام مسلوبة االرادة تعيش في جو من االنغالق والجهل.اقل من مكانة الرجل

 فمن خالل السترة    .   تنبع نظرة المجتمع الى طبيعة المرأة من مفهومي السترة والشرف         

لعـادة فيعنـي    اما شرفها وهو شرف العائلة في ا      ،  يتم التقييد الجسدي والنفساني لتحركات المرأة     

وعليه اصبحت المعادلة التي يعنـي بهـا        )3(انها كسلعة غالية الثمن وهشة ينبغي المحافظة عليها       

، وشرفها يخلق شرف العائلة   ،  تخلق شرف المرأة  _ وليس الرجل   _ المجتمع هي ان عفة المرأة      

حريتها في   مما ادى الى تقييد      )4(وبذلك نظر المجتمع الى قضية الشرف نظرة تقترب من القداسة         

فكانت المرأة في المدن تنعـزل عنـد بلوغهـا          ،  الحركة والخروج واالختالط بالعالم الخارجي    

 .)5(الذي ال مشورة فيه غالبا، السادسة بغية اعدادها للزواج

يتم التعبير مـن خاللهـا      ،          تعتبر االمثال الشعبية المخزون الثقافي والحضاري للشعوب      

 وفي المجتمع الفلسطيني هناك الكثير من االمثال التي تعبر عن           .مابجمل قصيرة تعبر عن رأي      

                                                           
، ترجمـة دار الجليـل للنشـر        الجئين، وثيقـة اسـرائيلية    طرد الفلسطينيين ووالدة مشكلة ال    : مورس، بني : انظر) 1(

 . الف نسمة لكل منهما70 يقول ان عدد سكان يافا وحيفا بلغ 55، ص1992والدراسات، عمان 

 .76 مصدر سابق، ص،المرأة والثورة: الخليلي) 2(

 لجنة  ،مجلة التراث والمجتمع   ،عربيالطبيعة االنثوية الركيزة االيديولوجيه لتبعية المراة في المجتمع ال        : تماري، سليم ) 3(

 .1974ة البيرة العدد االول نيسان االبحاث االجتماعية والتراث الشعبي الفلسطيني جمعية انعاش االسر

م اهللا   مؤسسـة الحـق، را     ،المرأة والعدالة والقانون نحو تقوية المراة الفلسـطينية       المرأة والقانون،   : البكري، عالء ) 4(

 .148 ص،1995الضفة الغربية 

 1991 ،نابلس :شؤون المرأةتطور الدور السياسي للمرأة الفلسطينية حتى االنتفاضة، : عبد الجواد، اصالح جاد) 5(
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مكانة المرأة حيث  يتضح تدني مكانة االنثى عن مكانة الذكر في المجتمع الفلسطيني في كثيـر                 

وقـد رصـدت االمثـال الشـعبية        ،  من المناسبات االجتماعية الهامة كالزواج والعزاء والوالدة      

فهو من سـيحمل اسـم      ،  ")1(بالبشارة"صبي يعم الفرح ويستقبل     الدة  فعند و  .الفلسطينية ذلك بدقة  

 بينما  .)2( كما ان انجاب الذكر يحسن من المركز االجتماعي المه         .والده وعائلته وهو من سيرثه    

ِسـتْ  "وتسـمى   ،   فهي ان كانت وحيدة اخوتها تستقبل بـالفرح        .يختلف االمر عند والدة البنت    

، )4(فانها تستقبل بخيبة امل   ،  فسبقتها اخت او اخوات   ،   اول بنت لالسرة   اما اذا لم تكن   ،   ")3(اإِخوتْه

حيث  تتم المباركة للمرأة التي انجبت أنثى بشـىء مـن            ،  وخاصة اذا لم يكن لالسرة ذكور بعد      

يجبـر  ‘عِوض عليـِكَ و   معلش اهللا يِ  "،  "هللا ِبتْجيبي على رَأسهاَ ولَد    ان شاء اِ  : "المواساة مثل قولهم  

شاء اهللاِ بت"، "خَاطِرك انبيانينيها بِالصز" ،"يالدبيِلك ِلو5 ("اهللا ما الِبنتْ ِبتر(.  

 .فان كان العقم مشكلة  تصيب الزوج فهو أكثر من ذلك  اذا وقع على الزوجـه                ،         وعليه

كما ان الزوجة ال تبلغ مكانة مميـزة حتـى تصـبح            ،  او لطالقها ،  ذلك النه سبب للزواج عليها    

 ."بنات وال قعاد بطاالت"وعندها يصبح انجاب االنثى مفخرة ، )6(اًام

المـرأة  "ثل الشعبي          بقيت المرأة في ثقافة المجتمع الفلسطيني تابعة للرجل حيث يقول الم          

كمـا انهـا ال     ،  او زوجة فالن  ،   وبقيت ابنة  فالن    ."الِنسوان الِهن نُص عقل   "،  "من ضلع الرجل  

  ذلك ان االنجاب يعطيها االحترام       .خاطبتها اال بعدما تصبح ام فالن     تصبح ذات شان مهم في م     

 .)8("ام فالن"وخاصة انجاب الذكور ، )7(والتقدير النابعين من دورها االمومي

                                                           
 لجنة  ،مجلة التراث والمجتمع  قوانين غير مكتوبة تتحكم بمكانة المرأة الفلسطينية، ترجمة سليم تماري،           : كنعان، توفيق ) 1(

 .34، ص1974يسان  ن، 2ع ،ي الفلسطيني جمعية انعاش االسرة البيرةاالبحاث االجتماعية والتراث الشعب

ن، رام اهللا فلسـطين     ، مركز رام اهللا لدراسات حقوق االنسا       قراءة نقدية في مشاركة المرأة الفلسطينية      :عثمان، زياد ) 2(

 .75-74، ص2003

 .34 مصدر سابق ص،قوانين: كنعان) 3(

 .34المصدر نفسه، ص) 4(

، جمعية انعاش   مناضلة من فلسطين دراسة في حياة ونضال سميحة خليل        : ف والبرغوثي، عبد اللطيف   كناعنة، شري ) 5(

 . 36ص، 1992االسرة، البيرة لجنة االبحاث االجتماعية والتراث الشعبي الفلسطيني 

 .34ص،  مصر نفسه،قوانين: كنعان) 6(

 . 75مصدر سابق، ص ،قراءة نقديةعثمان، ) 7(

 .34 ص،مصدر سابق ،قوانين: كنعان) 8(
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سـترة  "و" جوز َأهِل الدار قَبل الرجـال     "يفضل تزويج البنات قبل االوالد            اما عند الزواج ف   

 اما عن حرية اختيار الزوج فان االب يزوج ابنته          .بريات اوالً ويفضل تزويج الك  ،  "البنت جيزتها 

 بل قـد    .وما سؤالها عند اتمام الزفاف اال حالة شكلية       ،  وفي حال وفاته فان اخاها االكبر يزوجها      

بن العم فـي    ناهيك عن حق ا   ،  "عطية الجورة " والدتها في احيان كثيرة وتسمي       يتم تزويجها عند  

وعند  بعض العائالت ال تـزوج البنـات اال          ،  "لعم ِبطَِيح عن الفرس   ابن ا "الزواج من ابنة عمه     

 :    وفى االعراس يغنون لها.)1(او ال تزوج الغراب خارج العائلة، لعائالت معينة

 ياريتك مبروكة يا كنة بلدنـا          وتبكري بالصبي والصبي سندنـا

 ــيقومي اطلعي وال تخافــي           اخوتك مال المظافـــــ

 اهللا يخلي اخوهــــــا          والغرب ما  ينهروهـــــــا

 أي الذكور   ."اهللا ِيخَلي ِلك جوِزك واوالدك    "      وفي حال الموت تتم المواساة بمخاطبة المرأة        

مـوت  "و  " موت وِليتَك ِمن صـفَاتِ نيتَـك      " ولكن تعزية الرجل تكون بقولهم       .دون ذكر االناث  

 ."البنات من المكرمات

، حريمي،  اهل بيتي : فيستعاض عن اسمها بصيغ مثل    ،      ويقلل من شانها ايضا عند المنادة لها      

او اجل  ،  او يبعد عنك  ،  يعزك اهللا " بل يتم التحقير لها احيانا باالشارة اليها         .حاللي،  مالي،  اعيالي

 .)2( فهي في رأيهم اوضع شانا."قدرك

اال ان  ،  رأة الفلسطينية في المجتمـع الفلسـطيني            رغم تشابه الخطوط العريضة لمكانة الم     

هناك بعض التفاصيل المهمة قد اختلفت من البيئة الزراعية الى البدوية الى الحضرية وذلك تبعا               

 ولتوضيح ذلك نعـرض لكـل       .لنوع النشاط االقتصادي المتاح ولظروف سياسية وثقافية اخرى       

 .بيئة

                                                           
 .36 ص، مصدر سابق،قوانين: كنعان )1(

 . 37 صالمصدر نفسه،) 2(
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 :أـ   المرأة في المجتمع الريفي

شكلوا مجتمعـا قائمـا     ،  م الريف  ثلثي سكان فلسطين خالل الفترة التي نحن بصددها                 ض

 فرغم تفاني المرأة    .التي اثرت على مكانة المرأة فيه     ،  بذاته من حيث العادات والتقاليد المحافظة     

ورغم ان النسـاء    ،  )1(في اعمال البيت وعملها الى جانب الرجل في الحقول واالهتمام بالمواشي          

فقد سمح لهن هذا الدور االقتصادي في الريف بحرية اختالط اوسع            ،  لن اكثر من الرجال   كن يعم 

 ومع ذلـك لـم تتحسـن        .فلم تضع المرأة الحجاب على وجهها كزميلتها الحضرية       ،  مع الرجال 

اضـافة الـى    ،   فبقيت محرومة من المساواة في فرص التعليم او الميراث         )2(مكانتها االجتماعية 

فكانـت  ،  حتى في القضايا التي تخصها مباشرة كـالزواج       ،  و الزوج طيلة حياتها   تبعيتها لالهل ا  

 .)3(او في سن صغيرة، تزوج في حاالت كثيرة دون استشارتها

لكـن ذلـك االهتمـام      ،       اما في مجال التعليم فقد اهتم الفالحون الفلسطينيون بتعليم ابنـائهم          

ي على االلتحاق بالتعليم لالحتفاظ بها وسـيلة        فلم تشجع االنث  .انحصر بتعليم الذكور دون االناث    

ولذلك بقي  ،  بينما تم توفير الوسائل المادية لتعليم الذكور      ،  فعالة لالنتاج والخدمة في الحقل والبيت     

وضع االناث التعليمي سيئا للغاية والفرص المتاحة لهن للحصول على الحد االدنى من التعلـيم               

 حسـب شـهادة     1936نهاية عـام    ،  )4(%93بنات القرى   كانت ضئيلة فكانت نسبة االمية بين       

  .)5(1937الدكتور خليل طوطح امام لجنة التحقيق الملكية 

 : المرأة في المجتمع الحضري-ب

فقيدت حركتها خوفا   ،           فرض على المرأة في المجتمع الحضري حصار متعدد الجوانب        

وعندما كان يسمح لهـا     ،  شارة اليهما على سمعتها حسب مفهومي السترة والشرف الذات سبق اال        

وكانت منذ سن السادسة    ،  بالخروج فرض عليها ارتداء الحجاب االسود الذي يغطي كامل الوجه         
                                                           

 . 178، مصدر سابق، ص4، جالموسوعة الفلسطينية) 1(

 . 75  مصدر سابق، صتطور الدورعبد الجواد، ) 2(

 . ن السادسة عشرةحسب تقرير لجمعية تنظيم وحماية االسرة مازالت حتى اآلن نسبة عالية من البنات يتزوجن دون س) 3(

المراة والعدالة والقانون نحـو     الواقع القانوني واالجتماعي للمراة في الضفة الغربية،        : البكري، حنان المرأة  الخليلي،  ) 4(

 . 72 مصدر سابق  صوالثورة1100، ص1995، مؤسسة الحق، رام اهللا، الضفة الغربية تقوية المراة الفلسطينية

 . 33، مصدر سابق ص1937 لعام الشهادات السياسية: انظر) 5(
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 علـى   – وبذلك بقيت تعيش في المنزل       )1(تنعزل فـي بيتها دون اختالط بغية  اعدادها للزواج        

وحتـى عنـد فقـدان      ،  جهافهي من بيت اهلها الى بيت زو      ،    دون ان تعرف ما حوله      -الغالب  

 وعلـى   .)2(لذا سيطرت عليها الهواجس والسحر والخزعبالت     ،  الزوج ال يمكنها االنفصال عنهم    

الرغم من حصول الكثير من نساء المدينة على فرص التعليم اال ان االمر لم يكن شـائعا عنـد                   

حقها في اختيـار    او  ،  كذلك لم تحصل المرأة في المدينة على حقها من الميراث         ،  )3(جميع البنات 

 )4(بسبب سيادة العادات شبه العشائرية في مجتمع المدينة، الزوج بحرية

    امتازت المرأة عند بعض العائالت خاصة الثرية منها او ذات النفوذ بوضـع مميـز عـن                 

وسمح لهن بنوع من هامش الحركة خارج البيت        ،  فخرجت نساء تلك العائالت   ،  مثيلتها الحضرية 

 لكن ما ميزهن هو االلتحاق بالتعليم الثـانوي الـذي           .الحجاب الذي يغطي الوجه   رغم االحتفاظ ب  

 لتفاعل مع المجتمـع بدرجـة اكبـر مـن         فتح لهن افاقاً من حرية االختالط بالبيئة المحيطة وا        

  .)5(غيرهن

وبـرز  ،  فكان لهن دور واضح في الحياة االجتماعية والسياسية واالدبية في تلك الفتـرة            

 .)6(زات في الجمعيات النسائية وغيرهامنهن نساء متمي

، )7(من السكان % 10          شكل المسيحيون في فلسطين في بداية االنتداب البريطاني حوالي          

 بسبب هذا التمركز في     .)8(بينما سكن قلة منهم الريف    ،  سكنوا في المدن الرئيسية وخاصة القدس     

                                                           
 . 76  مصدر سابق، صتطور الدورعبد الجواد، ) 1(

 . 76-75 مصدر سابق، صالمرأة والثورةالخليلي، ) 2(

واالبتدائية العليـا   %43بلغت نسبة الطالبات في مدارس المدن بالمرحلة االبتدائية الدنيا          :73المصدر انفسه، ص  : انظر) 3(

 %. 19 والثانوية العليا %17والثانوية الدنيا % 31

 . 35-34 مصدر سابق، صالمقاومةعلوش، ) 4(

بسبب محدودية انشاء التعليم الثانوي في فلسطين استطاعت بعض الفتيات من هذه الشريحة العليـا مغـادرة القـرى                   ) 5(

يات خـارج فلسـطين     كما سافرت بعض الفت   . والمدن التي ال يوجد بها مدارس ثانوية لاللتحاق بالتعليم وخاصة في القدس           

 . الكمال تعلمهن العالي في بيروت والقاهرة ولندن

. عمان. األردنيةالجامعة  ) . رسالة ماجستير غير منشورة   (1950-1900الحركة النسائية في فلسطين     : عيسى، رشاد ) 6(

 . 62ـ 61، ص1997االردن 

 .  الف نسمة71 وهو 1922 يورد عدد المسيحيين لعام 293 مصدر سابق  صفلسطينخلة، : انظر) 7(

 . في الريف% 6في المدن الكبرى % 42في القدس %  52 توزع المسيحيون كالتالي :المصدر نفسه) 8(



 21

وكذلك ابتعادهم عن   ،  والً والحكومية ثانياً  المدن وخاصة القدس حيث انتشار المدارس التبشيرية أ       

فقد أتيحت للمرأة المسيحية فرص أفْضل ِمن غيرها لتلقـي التعلـيم الثـانوي              ،  العمل الزراعي 

كما اتيحت لها فرص االختالط بالعالم الخارجي من خالل المدارس التبشرية وقناصـل             ،  والعالي

م بالشؤون المسيحية منذ عهد الدولة العثمانيـة        وبعثات الدول االوروبية الذين عملوا على االهتما      

 فاهلتها تلك االوضاع الخاصة الى نزع غطاء الوجه االسود والمشاركة فـي الشـؤون               .االخير

 وريادة الحركـة النسـائية لفتـرة       )1(االجتماعية والسياسية بشكل مبكر منذُ بداية القرن العشرين       

يمهن العالي وحرية الحركة ومعرفتهن للغات اإلجنبية       حيثُ ساعدهن تعلِ  ،  طويلة رغم قلة عددهن   

  .في ذلك

 : المرأة في المجتمع البدوي-ج

اضـافة  )2(        كون المرأة البدوية إنسانةً  منتجة في صناعة الخيام واللباس ومنتجات االلبان           

، عشـيرة الى أعمال المنزل وما يتطلبه من احضار للماء او الحطب من اماكن خارج مضارب ال            

خاصة وان العشيرة عادة مـا تكـون        ،  فقد اعطاها ذلك حرية نسبية في الحركة في ذلك االطار         

وان كانت  ،  لذلك لم يفرض على المرأة تغطية وجهها      ،  عائلة واحدة هي عائلة االب والزوج معاً      

ـ           .في بعض االحيان تغطي فمها     اط  ان تشدد البدو في تطبيق العادات والتقاليد البدوية رغم النش

 بـل بقيـت   .االقتصادي المهم الذي تقوم به لم يمنحا المرأة البدوية مكانة تساوي مكانة الرجـل     

ذلك ان المرأة وبناتها بقيتا في اسفل السـلم         ،  )3(مكانة المرأة البدوية اقل بكثير من مكانة الرجل       

لـيم التـي     كما انها بقيت محرومة بشكل تام من االستفادة من فرص التع           )4(االجتماعي للعشيرة 

  .اتيحت للمرأة في الريف والمدينة

 

                                                           
جمعيـة  : نالحظ ان الجمعيات النسائية التي تأسست في بداية القرن العشرين كانت من تأسيس النساء المسيحيات مثل               ) 1(

 1911 وجمعيـة االحسـان المسـيحية        1910د اليتيمات األرثوذوكسية   و جمعية عض   1903اغاثة المسكين األرثوذوكسية    

 . 19180وجمعية الفتاة األرثوذوكسية 

 . 62ـ 61 مصدر سابق  صالحركة النسائيةعيسى، ) 2(

 . 178 مصدر سابق ص4ج الموسوعة الفلسطينية ) 3(

 . 760ص مصدر سابق تطور الدور:  عبد الجواد) 4(
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 : تعليم المرأة الفلسطينية- 2

وفـي عـام    .لكنها لم تعمل مدة طويلة    ،  م1838       انشئت اول مدرسة للبنات في القدس عام        

ثم صدر قانون   ،  )1(تلتها المدرسة الكاثوليكية  ،  م افتتح في رام اهللا مدرسة االصدقاء للبنات       1869

ماني في نفس العام والذي على اساسه بدأ التعليم الرسمي االساسي و الثانوي فـي               المعارف العث 

 مدرسـه   349فافتتحت المدارس الحكومية التي بلغ عددها في نهاية العهد العثمـاني            ) 2(فلسطين

م كان يوجد   1882استمر افتتاح المدارس التبشيرية  فبحلول عام        )3(ابتدائية وثانوية للبنين والبنات   

 ورثـت   .)4(نه القدس وحدها عشر مدارس للبعثات التبشيرية لتدريس البنـين والبنـات           في مدي 

، سلطات االنتداب عن االتراك نظاما تربويا يعتمد على الكتّاب الذي كان بمثابة مدرسه ابتدائيـة              

ومن ثم عمدت السلطات الى السيطرة على الكتاتيب وبعض المدارس الخاصـة وحولتهـا الـى       

 مدرسه من المدارس الحكومية  توفيرا       144 بداية االنتداب اغلقت السلطات    وفي.مدارس حكومية 

 بحيث لم يعد عدد المدارس الى ما كان عليه الوضع في العهد العثماني اال في العـام                  )5(للنفقات

 .)6( مدرسة من جديد35عندما وصل عدد المدارس الى 1934-1935

يم ابقاء اغلبية الشعب جاهلة ال يتجاوز تعليمهـا               استهدفت سياسة االنتداب في ميدان التعل     

االبتدائي ولكنها في الوقت ذاته عملت على تخريج عدد من ذوي الكفاءة المحدودة من المعلمين               

اضـافه الـى    ،  و ليس ادل على ذلك من قله المدارس  وباالخص مدارس االنـاث             .والمعلمات

 .محدودية التعليم الثانوي والعالي

                                                           
، تحديات وخيارات المرأة الفلسطينية في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة   : تنمية ـ نيويورك برنامج االمم المتحدة لل) 1(

 . 55ص، ) د ت(الطبعة العربية، نور ـ دار المرأة العربية للنشر القاهرة 

، 2000، رام اهللا، فلسـطين      فلسطين في القرن العشرين وقفـات احصـائية       : الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني   ) 2(

 . 27ص

،  مـن اوراق اكـرم زعيتـر   1939 ـ  1918وثائق الحركة الوطنية الفلسـطينية  ) :  اعداد(الحوت، بيان نويهض  )3(

 . 104 ص،57، وثيقة رقم 1979، بيروت 1مؤسسة  الدراسات الفلسطينية، ط

 . 55 ص،مصدر سابق ،تحدياتاالمم المتحدة، ) 4(

 . 104 ص،57 وثيقة رقم ،مصدر سابق ،وثائق: الحوت) 5(

 ،)د ن (،  )د ت (،  1937الشـهادات السياسـية امـام اللجنـة الملكيـة           ،  14 ص ، مصدر سـابق   ،المقاومة: علوش) 6(

 . 331ـ328ص
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م 1936اسة االنتداب الى ارتفاع نسبه االمية بين الشعب الفلسطيني فبلغت عـام                     ادت سي 

من مجمل السكان ووصلت االمية بين نساء الريـف وهـم اغلـب السـكان نحـو                 % 85نحو  

وتشهد الكثير من الشهادات الرسمية على الوضع السيئ الذي عانت منه االناث في مجال              .93%

وان كانت تبدو افضل نسبيا للفتاه فـي المدينـة      ،  ضئيلة للغاية كون الفرص المتاحة لهن     ،  التعليم

 .)1(منها للفتاه في القرية

          ومن الشهادات الواضحة في هذا المجال كانت شهادة الدكتور خليل طوطح امام اللجنة             

وبـين  ،  %89إن االميـة بـين المسـلمين        : "م والتي نقتبس منها   1937الملكية البريطانية عام    

من عدد سـكان الـبالد      % 76,5تبلغ نسبه سكان القرى      .%85وبين المجموع % 52يين  المسيح

 15 قريـة عربيـة فيهـا        800 يوجد في البالد     .%93واالمية بين النساء في القرى هي       ،  كلها

 قرية عربية ال مـدارس فيهـا للـذكور وال           517توجد   . مدرسة للصبيان  269مدرسة للبنات و  

التوجد مـدارس ثانويـة فـي القـرى         .احدة في المدارس الثانوية    ال توجد وال قروية و     .لالناث

عدد البنات في سن التعليم فـي القـرى     .%73نسبه غير الملتحقين بالمدارس الحكومية      .العربية

 .")2( بنت فقط في المدارس1145منهن ،  بنت 39,2يبلغ 

هم فـي المـدارس             تذرعت الحكومة برفض عدد كبير من طلبات االهالي اللتحاق ابنائ    

وذلـك  ،  خوفا ان تنقص الموارد مستقبال بسبب وقوع اضطرابات       ،  الحكومية بقلة الموارد المالية   

اللجنـة الملكيـة    رغم الوفر الذي قدر بستة ماليين جنيه حسب شهادة جورج انطونيوس امـام              

س وتجهيزها  وذلك رغم ان اهالي القرى العربية كانوا يقومون ببناء المدار          )3(م1937البريطانية  

مع العلم ان االنفاق علـى المعـارف         )4(م على ان تقوم السلطة   بتقديم المعلمين        1920منذ عام   

 وهـذا  .)5(من الميزانية% 26ة و حرس الحدود من الميزانية بينما انفق على الشرط     % 4,8كان  

                                                           
 . 72 مصدر سابق ص،المرأة والثورة: الخليلي) 1(

 . 331ـ328 ص،مصدر سابق: الشهادات السياسية) 2(

 6,4 كان الفائض    1936يون جينه وفي ايلول      مل 3,3 1936بلغ فائض ميزانية فلسطين بداية      : 341 ص المصدر نفسه ) 3(

 . 654،ص مليون جينه حصة فلسطين4,8 كان الفائض 1937مليون جينه وفي ايلول 

 . 23 ص، مصدر سابق،المقاومة: علوش) 4(

 . 72 ص، مصدر سابق،المرأة والثورة: الخليلي) 5(
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 )1(يعني ان الحكومة لم تنفق على المعارف سوى ربع ما انفقته على الشرطة وحـرس الحـدود                

ومن الشهادات االنجليزية التي تدل على تقصير الحكومة بواجباتها من حيث رصد المخصصات             

ما جاء في تقرير اللجنة الملكية والذي قدمته الى البرلمان البريطاني عام            ،  المالية الكافية وغيرها  

ـ              : "م ما يلي  1937 بع من اشد دواعي االسف ان ال يكون في مقدور نظام الحكومة بعد مرور س

عشرة سنة على حكم االنتداب ان يسد اال نصف حاجة العرب الى التعليم فان نحواٌ من خمسين                  

بالمئه من طلبات المدارس في السنين االخيرة في المناطق التي توجد فيها مدارس قد رفضـت                

 .)2("بسبب قلة المعلمين وعدم وجود اماكن للتالميذ

المجال بشـكل   ،  قسامه الحكومي واالهلي والتبشيري   با،          فتح  انتشار المدارس في المدن     

استفاد منه بشـكل افضـل  بنـات    ، مما اثر ايجابياً على تعليم االناث لديهم  ،  افضل البناء المدن  

من المسلمين عـام    % 11من المسيحيين كانوا متعلمين مقابل      %48ذلك ان   ،  )3(االسر المسيحيه 

 .)4(م1936

اال ،  دد مدارس االناث في الثلث االخير من فترة االنتـداب                ورغم االرتفاع الذي حصل لع    

 :)5( ويوضح الجدول التالي ذلك.ان التمايز بين الذكور واالناث في التعليم بقي واضحاً

 1945 و1936 عدد مدارس الذكور واالناث في فلسطين عامي .2 جدول رقم

 ناثنسبة مدارس اال مدارس االناث مدارس الذكور عدد المدارس السنة
1936 284 269 15 5,2% 
1945 478 398 80 16,7% 

مـن  % 16اال ان نسبة مدارسهن بقيت قليلة بحدود        ،         رغم تضاعف عدد مدارس االناث    

مـن حاجـة    % 10وان هذا العدد من المدارس االناث لم يسد سـوى           ،  عدد المدارس الحكومية  
                                                           

 وعلى  1935 جينه عام    233,521لمعارف  انفقت الحكومة على ا   : 341مصدر سابق ص   ،الشهادات السياسية : انظر) 1(

 .  جينه923150البوليس وقوة الحدود والدفاع 

، الموسوعة الفلسطينية القسم الثاني الدراسات الخاصـة      التعليم الفلسطيني في عهد االنتداب،      : الدباغ، مصطفى مراد  ) 2(

 . 39، ص1990، بيروت األولىالحضارة، الطبعة . دراسات

 . 78ص ، مصدر سابق،الدورتطور : عبد الجواد) 3(

 . 328 ص،مصدر سابق ،الشهادات السياسية) 4(

 . 72 ص،مصدر سابق ،التعليم: الدباغ) 5(



 25

 تجمع سكني عربـي     8مقابل اكثر من     مدرسة لالناث    8النه وجد   ،  المجتمع الى مدارس البنات   

   .في فلسطين نهاية فترة االنتداب

 والجدول التـالي يوضـح      .      كما بدا التمايز واضحاً في اعداد الطالب بين الذكور واالناث         

 :                                                                          )1(ذلك

 )1940-1920(لطالبات لمجموع الطالب في فلسطين  اعداد ونسبة ا.3 جدول رقم

 %نسبة االناث االناث الذكور مجموع الطالب السنة
1920 16442 13656 2786 16,9% 
1930 24288 19346 4942 20,3% 
1940 54645 42661 11984 21,9% 

يتبين من هذا الجدول والذي يرصد اعداد الطالب لثالث سنوات مختارة خالل عشـرين   

حيث تضاعف عدد الذكور في المدارس الحكومية ثـالث         ،  استمرار التحسن في اعدادهم   ،  اًعام

 اال ان نسبة االناث لمجموع الطالب لم يطـرأ عليهـا اال تحسـن               .واالناث اربع مرات  ،  مرات

  بل ان هـذه      .من مجموع الطالب  % 20فبقيت نسبة الطالبات اقل من      % 5لم يزد عن    ،  بسيط

والذي كانـت فيـه نسـبة       ،  ما كان الحال عليه ابان العهد العثماني االخير       النسبة تعد تراجعاً ع   

وهو ما يؤيد الفرضية التي حاولنا اثباتها       ،  )2(%25الطالبات الى الطالب في المدارس الحكومية       

من ان التعليم الفلسطيني في فترة االنتداب اهمل تعليم االناث وحد من فرص تعليمهن باهمالـه                

ظيف المعلمين وذلك رغم الزيادة الظاهرة في اعداد الطالبات الناشـئة عـن             بناء المدارس وتو  

 .الزيادة الطبيعية لعدد السكان والتطور االجتماعي والمادي خاصة في المدن

 : المرأة والعمل العام-3

فإن كان نادراً في العهد     .       اتسم النشاط العام للمرأة الفلسطينية بالضعف والتقطع بشكل عام        

 فخالل العهد العثماني خلت الجمعيات االدبيـة        .فإنه بدأ يتبوأ مكانة في فترة االنتداب      ،  مانيالعث

                                                           
 . 73 ص، مصدر سابق،لتعليما:  الدباغ) 1(

، ترجمة حسني محمـود، الوكالـة العربيـة     الثقافة القومية في فلسطين خالل االنتداب البريطاني      : ابو غزالة، عدنان  ) 2(

 . 119ص، )د ت(التوزيع، الزرقاء االردن للنشر و
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فلم تصل أي امرأة الـى عضـوية        ،  والسياسية والعسكرية من اسماء االناث بشكل ملفت لالنتباه       

 لكن بدأت اولي خطوات المرأة لالنطالق من العمل الخاص نحـو العمـل              .)1(مجلس المبعوثات 

مـن أجـل تحسـين      ،  م عندما تشكلت أولى الجمعيات النسائية الخيرية في عكا        1903سنة  العام  

 . ومن ثم تأسست عدة جمعيات نسائية مشابهة)2(اوضاع المرأة الفلسطينية

         خالل فترة االنتداب اتسـع النشاط النسائي وتركز في المدن الكبرى وخاصة القـدس             

 ذات طابع نخبوي اقتصر على العمل الخيري وأنشـطة          وكانت النشاطات ،  وحيفا وعكا ونابلس  

احتجاجـاً علـى    ،  )4(م1992 فشاركت النساء في المظاهرات الجماهيرية عـام         )3(سياسية عامة 

كما شاركت في المظاهرات التي حدث فيما بعد وخاصة         ،  حكومة االنتداب في ذكرى وعد بلفور     

 .م1933م و 1929عامي 

اركة بانشاء الجمعيات الخيرية واالتحادات النسائية طيلة فتـرة                 استمرت النساء في المش   

 كما شاركت مندوبات تلك الجمعيـات فـي         .الهداف سياسية واجتماعية وطبية وثقافية    ،  االنتداب

م ودمشـق   1930المؤتمرات النسائية التي عقدت في عواصم الدول العربية مثل مؤتمر بيروت            

 اال ان النساء غبن كلياً عن المسرح السياسي          .م1944ني  م والقاهرة الثا  1938م والقاهرة   1932

إذ لم تشترك أي امرأة في الهيئات التأسيسة او القياديـة لالحـزاب الفلسـطينية فـي                 ،  القيادي

 كما لم تشارك المـرأة      .)5(اللجنة العربية العليا او الهيئة العربية العليا في االربعينيات        ،  الثالثينات

 لحضـور المـؤتمرات العربيـة او الدوليـة او           )6(الفلسطينية الى الخارج  الفلسطينية في الوفود    

فاحتكر الرجال كل المناصب السياسية والزعامة النفسهم كاسـتمرار للتقليـد           ،  المكاتب العربية 

 .السائد منذ قرون مضت

                                                           
 . 96ـ893مصدر سابق، المالحق ص، وثائق: الحوت) 1(

 . 1903كانت اولى هذه الجمعيات هي جمعية اغاثة المسكين ) 2(

 . 38مصدر سابق ص، قراءة: عثمان) 3(

ن الدوليـه،   االكاديميه للشـؤو  الجمعيه الفلسطينيه   النساء في فلسطين صراعات قديمه وحقائق جديدة،        : هولت، ماريا ) 4(

 . 17، ص1996، القدس، 1ط

 . 96ـ893مصدر سابق، المالحق ص، وثائق: الحوت) 5(

 ولكـن لـيس بالصـفة                     1930اشتركت سيدتان فلسـطينيتان فـي الوفـد الفلسـطيني الرابـع الـى لنـدن عـام                   ) 6(

 . القيادية بل كسكرتيرات العضاء الوفد
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       استمر النشاط النسائي بعد ذلك بشكل متقطع يتناغم مع حركات المد والجزر في النشـاط                 

م وما رافقهـا    1936او المشاركة في الثورة الفلسطينية عام       ،  الوطني كالمشاركة في المظاهرات   

من نشاطات اجتماعية ومالية لصالح المجاهدين او المتضررين من بطش السـلطات االنتدابيـة              

 .خالل قمع الثورة

 1948الحركة النسائية الفلسطينية قبل عام : ثانياً

وكانت اهم تلك   ،  تاسع عشر بدأت موجات الهجرة اليهودية الى فلسطين               في نهاية القرن ال   

 .التي قدم فيها آالف من اليهود الروس بقصد االقامة واالسـتيطان  ،  م1882الموجات موجة عام    

فتـأثرت حيـاة    ،   الزراعية واقامة مستوطناتهم عليهـا     األراضيبدأ المستوطنون اليهود بشراء     

م أول  1893 وقد سـجل عـام       .)1(لهذا قاتلن الى جانب الرجال    و،  الفالحين ومن ضمنهم النساء   

عمل نسائي منظم ضد الهجرة اليهودية الى فلسطين على شكل مظاهرة احتجاجية علـى انشـاء          

 ثم بدأت الحركة النسائية اولى خطواتها المنظمة بتأسيس         .)2(مستوطنة يهودية في منطقة العفولة    

 .عد هذا التاريخ تأسيس الجمعيات واالتحادات النسائية      وتوالى ب ،  م1903أول جمعية نسائية عام     

 : وقد مر إنشاء تلك الجمعيات بمراحل متعددة يمكن تصنيفها بأربعة مراحل هي

  1918-1903: المرحلة االولى -1

، مع بداية القرن العشـرين    ،   تبدأ هذه المرحلة والتي يمكن ان نسميها بالمرحلة الجنينة                 

 تتميز هذه الفتـرة بقلـة اعـداد الجمعيـات           .ة االنتداب البريطاني على فلسطين    وتنتهي مع بداي  

اضافةً الى ندرة المعلومات عنها كونها لم تحتفظ بسـجالت عـن            ،  النسائية وبالتالي قلة انشطتها   

  .حياتها وانشطتها واعضائها

ـ             ل الجمـاعي           كما تميزت هذه المرحلة الجنينة بأنها احتضنت اول تجربة نسـائية للعم

التي انطلقت من عكـا وسـميت       ،  م1903المنظم من خالل تأسيس اولى الجمعيات النسائية عام         

اال انهـا   ،   وهي  جمعية خيرية نسائية لم يعرف عنها الكثير         .جمعية اغاثة المسكين االرثذوكسية   

                                                           
 . 40مصدر سابق، ص، قراءة: عثمان) 1(

 . 103مصدر سابق، ص، تحديات: االمم المتحدة) 2(
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ـ     ،  تأسست من اجل رفع مستوى المرأة الصحي والثقافي والمعيشي         ة وبقيت برئاسة السـيدة نبيه

 .)1(1916حتى انتهاء انشطة الجمعية عام ، المالكي

م تشكلت جمعية نسائية ثانية هي جمعية عضد اليتيمات األرثوذوكسـية           1910          في عام   

م 1947 وبقيت الجمعية تمارس انشطتها الخيرية حتى عـام          .برئاسة السيدة اديل عازر   ،  في يافا 

تأسست في حيفا جمعية االحسـان المسـيحية        م  1911  وفي عام     .)2(حيث أغلقت بسبب الحرب   

 .)3(وقد اهتمت باالعمال الخيرية العامة، العامة للسيدات

وان ما أسـس منهـا كـان        ،        ومن المالحظ ان هذه الفترة تميزت بقلة المؤسسات النسائية        

وتركزت أنشطتها في المدن الكبرى مثل      ،  وخاصة للطائفة االرثذوكسية  ،  جمعيات خيرية مسيحية  

 .عكا ويافا وحيفا

 م1928-م1918 المرحلة الثانية -2

وما رافقه من تعهـد واضـح       ) م1918ـ م1917(     مع بداية االحتالل االنجليزي لفلسطين      

برزت الحركة الوطنية الفلسـطينية لـرفض وعـد         ،  بإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين     

م وشكل قيادة للشعب   1919يني االول عام    فعقد المؤتمر الفلسط  ،  والمطالبة بحكومة وطنية  ،  بلفور

 وبعدها خرجت الحركة النسائية من رحم الحركة الوطنية وان          .الفلسطيني سميت اللجنة التنفيذية   

 .سارت في ظلها او على هامشها لفترة طويلة

، م1920/ 2/11         قررت اللجنة التنفيذية القيام بمظاهرة في القدس في ذكرى وعد بلفور            

م ارتـأت اللجنـة     1921في عام   ) 4(اشتركت النساء فيها ألول مرة    ،  بعين الف متظاهر  ضمت ار 

، اال ان المشكلة كانت عدم توفر االمكانيات المالية الرسال الوفـد          ،  التنفيذية ارسال وفد الى لندن    

                                                           
 . 40مصدر سابق، ص، الحركة النسائية: عيسى) 1(

 . 215، ص4ج : الموسوعة الفلسطينية) 2(

 . 35، القدس، ص1988الث، كانون اول ، العدد الث، سلسلة شؤون تنمويةالمرأة الفلسطينية والعمل: امال خريشة) 3(

 . 17، مصدر سابق، صالنساء في فلسطين: هولت) 4(
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مما حدي بالنساء القيام بعمل وطني جديد عليهن وهو جمع التبرعات من اجل ارسال الوفد الى                

  . وقد نجحن في ذلك وسافر الوفد.)1(لندن

م بدأت المظاهرات المعادية لحكومته بسـبب       28/3/1921      عندما زار تشرشل القدس في      

 وقد رافق هذا الشعور الـوطني       .)2(هتفت النساء بسقوط بلفور وحكومته وتصريحه     ،  وعد بلفور 

ذلـك  ،  ة مؤسسات نسائية   فقامت عد  .تحركات من قبل النساء لتنظيم جهودهن     ،  المعادي لالحتالل 

 .)3(حسب ما تقوله روز ماري صايغ" الن المسألة الوطنية كان لها تأثير مباشر في تنظيم النساء"

 :        وقد تميزت جمعيات هذه الفترة بعدة مميزات اهمها

انطلق النشاط النسوي نتيجة لضرورة وطنية موضوعية وليس لقرار نسوي خاص وهذه             .1

 .)4(صها من التسلسل التاريخي لهذا النشاطحقيقة يمكن ان نستخل

 .انطلقت الحركة النسائية من القدس وتركزت في المدن الكبرى .2

ان القائمات على هذه الحركة كن باغلبيتهن من النساء المتعلمات واكثرهن مـن نسـاء                .3

  .)5(ولذلك اقتصر نشاطهن على االعمال االجتماعية، االسر الوسطى والعليا

مسلمات الى معترك العمل التنيظمي وذلك بمشاركتهن في تأسيس عدد          دخول السيدات ال   .4

 من الجمعيات النسائية الخيرية كاالتحاد النسائي في القدس ونابلس 

قامت في هذه الفترة عدة جمعيات كثيرة اهتمت باالمور الخيرية مثل الصحة والتعلـيم               .5

 : ومنها، والطفولة

                                                           
 . 17 ص،، مصدر سابقالنساء في فلسطين: هولت )1(

 . 211، مصدر سابق، ص2ج ، الموسوعة الفلسطينية) 2(

بحوث ونقاشات الندوات التي نظمتهـا      المرأة العربية في مواجهة العصر،      الحركة النسائية في فلسطين،     : كُتاب، ايلين ) 3(

 . 138، ص1996، القاهرة 1ة للنشر، ط ـ دار المرأة العربينور

 . 139ص، المصدر نفسه) 4(

 . 138ص، المصدر نفسه) 5(
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برئاسة السيدة كاترين   ،  م1918سست في القدس عام     جمعية تهذيب الفتاة االرثذوكسية التي تأ      -أ 

م حيث اغلقـت بسـبب      1947واستمر نشاطها حتى عام     .بهدف تعليم الفتيات  ،  شكري ذيب 

 )1(الحرب

 .)2(م1919في القدس عام ، رابطة النساء العربيات التي تشكلت من نساء مسلمات -ب 

والذي اصـبح   ،  السكاكينيم برئاسة ميليا    1921االتحاد النسائي الذي تأسس في القدس عام         -ج 

 .)3(م االتحاد المركزي لنساء فلسطين1945في عام 

 اسستها في نـابلس  مـريم        .التي عرفت فيما بعد باالتحاد النسائي العربي      ،  الجمعية النسائية  -د 

م فخلفتها فيه نائبتها الحاجة عنـدليب       1947هاشم التي شغلت منصب الرئاسة فيها حتى عام         

حيث ان مستشـفى االتحـاد      ،  باالمور الصحية على وجه الخصوص    اهتم االتحاد    .)4(العمد

 كما اهتم االتحاد بالطفولة والتعليم حتـى اغلـق عـام            .الذي اسسه ما زال يعمل حتى االن      

 .الى ان عاود نشاطه فيما بعد، م كغيره بسبب الحرب1947

واهتمت ،  قشبرئاسة السيده ماري برت   ،  م1923تأسست في يافا عام     ،  جمعية العناية بالطفولة   -ه 

  .)5(اساسا بالعناية بالطفولة

م برئاسة كـاترين حنـا      1924تأسست في القدس عام     ،  جمعية الملجأ الخيري االرثذوكسي    -و 

  .)6(سكسك

                                                           
 . 215، مصدر سابق  ص2، جالموسوعة الفلسطينية) 1(

م ، المركز الفلسطيني لقضايا السـال     نتائج بحث ميداني  ،  واقع المشاركة السياسية  للمرأة الفلسطينية     : حمدان، نادية ) 2(

 . 15 ص2001، رام اهللا فلسطين، 1، طوالديمقراطية

 . 77، صالمرأة والثورة: الخليلي) 3(

الموسوعة االتحادات والجمعيات والروابط والمطابع واالندية ومؤسسات البحوث الفلسطينية ومراكزها،          :زايد، محمود ) 4(

 . 209، ص1990وت ، بير1، طالفلسطينية القسم الثاني الدراسات الخاصة، دراسات الحضارة

 . 211 ص،، مصدر سابق2جالموسوعة الفلسطينية، ) 5(

 . 74، ص1991، القدس، 1 للدراسات، ط، مكتب ضياء1990-1903الحركة النسائية في فلسطين :  دراغمة، عزت) 6(
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وهدفت الى  ،  م برئاسة بديعة سالمة   1925 جمعية النهضة النسائية تأسست في رام اهللا عام          -ز 

ور السياسية من خالل القيام بجمـع       اال ان انشطتها تعدت ذلك الى االم      ،  رفع مستوي المرأة  

  .م1936وتجنيد فرق طبية السعاف الجرحى في ثورة ، االموال

م برئاسة سلمى سالمة تلتهـا      1926تأسست في القدس عام     ،  "امس"جمعية حامالت الصليب     -ح 

 .)1(م بسبب الحرب1947ميليا يعقوب الى ان اغلقت عام 

 . الصحيةباألمورم لالهتمام 1926 عام تأسست في القدس، "اليوم" جمعية حامالت الصليب -ط  

  1938 – 1929:  المرحلة الثالثة-3

 كونهـا   .            شكلت هذه المرحلة نقطة تحول هامة في مسيرة الحركة النسائية الفلسطينية          

 استطاعت ان تواكب التطورات السياسـية       إذ،  )2(تعتبر البداية الحقيقة النطالقة الحركة النسائية     

 اثر الهبة الشعبية التـي عرفـت بثـورة          األولفعقدت مؤتمرها   ،  القضية الفلسطينية التي لحقت ب  

 الحركة النسائية   إعطاء والتي الهبت المشاعر الوطنية الفلسطينية وعملت على         1929البراق عام   

 جمعيات هذه   بأهمومن ثم نعرف    ،  بإيجاز هذا المؤتمر نعرض له      وألهمية .دفعة قوية النطالقتها  

 .المرحلة

 :1929 عام األول المؤتمر النسائي الفلسطيني -ا

والـذي ترافـق مـع      ،           يأتي انعقاد هذا المؤتمر ثمرة من ثمار الجهد الجماعي النسائي         

 في القدس والتي امتدت الى المـدن        1929صعود المد الشعبي اثر اندالع هبة البراق نهاية اب          

حيث دارت اشتباكات بـين  ، االقصى المباركاحتجاجاً على مخططات اليهود النيل من    ،  االخرى

وكان من بين القتلى تسـع نسـاء        ،  الجانبين راح ضحيتها المئات من الجانبين بين قتيل وجريح        

 على اثر هذه االحداث تشكلت لجنة من سيدات  القدس       )3( شهيداً عربياً  120فلسطينيات من اصل    

                                                           
 . 215، ص2، جالموسوعة الفلسطينية) 1(

 . 9، ص1987دراسات العربية، القدس، ، جمعية الالمرأة الفلسطينية واالحتالل االسرائيلي: العطاونة، ميسون) 2(

 . 139، مصدر سابق، صالحركة النسائية:       كُتاب

 . 322 ـ 330، مصدر سابق، صوثائق الحركة الوطنية: الحوت) 3(
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 بغية التحضير لعقد مؤتمر     )1(سياسي ضمت عدداً من زوجات العاملين بالحقل ال       2/1/1929في  

  .لتدارس االوضاع التي الت اليها البالد، نسائي فلسطيني عاٍم

، والذي عرف بالمؤتمر النسـائي االول     ،  هدفت المنِظمات لهذا االجتماع النسائي الكبير     

 .)2(وتمليك االراضي لليهود، الهجرة اليهودية: بحث قضيتين اساسيتين هما

زوجة السياسي المعروف عوني عبد الهـادي منزلهـا         ،  بد الهادي هيأت السيدة طرب ع   

 بحضور ثالثمائـة    26/1/1929وبدأ المؤتمر اعماله صباح     ،  الستقبال وفود النساء الفلسطينيات   

 وكان كما يقول اكرم زعيتر اول مؤتمر نسـائي فلسـطيني            .)3(امرأة من مختلف انحاء فلسطين    

ترأس المؤتمر السيدة زكية الحسيني عقلية السيد       .عصروربما اول مؤتمر نسائي عربي في هذا ال       

، موسى كاظم الحسيني رئيس اللجنة التنفيذية العربية وكذلك مـن االنسـة محفوظـة النابلسـي             

 .)4(ومتيل مغنم، وتشكلت السكرتارية من السيدتين كاترين شكري ذيب

جنة التي دعت للمؤتمر كانت            ويبدو من خالل التتبع الدقيق لمجريات انعقاد المؤتمر ان الل         

 كما كـان لهـن      .لها خلفية تنظيمية ممتازة كون المؤتمر انعقد في الموعد المحدد خالل اسبوع           

وكـذلك فـي  اختيـار       ،  دراية بنوعية القرارات والتوصيات التي ينبغي ان تصدر عن المؤتمر         

نة تنفيذية مكونة مـن     حيث تشكل من المؤتمر لج    ،  عضوات اللجنة التنفيذية التي اعلنها المؤتمر     

وحيـده  :  عضواً كانت طرب عبد الهادي احداهن والبقية من عائالت القدس المعروفة منهن            14

                                                           
 : من اشهر اعضاء هذه اللجنة) 1(

 .             زوجة موسى كاظم الحسيني رئيس اللجنة التنفيذية

 . عوني عبد الهادي مؤسس حزب االستقالل            زوجة 

 .             زوجة مغنم الياس مغنم سكرتير حزب الدفاع

 . 13 ص2002، بيروت، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، طمذكرات عوني عبد الهادي: قاسمية، خيرية) 2(

، بيروت 1بية للدراسات والنشر، ط المؤسسة العر1935 ـ  1909بواكير النضال مذكرات اكرم زعيتر : زعيتر، اكرم) 3(

فلسطين العربية بين االنتداب والصهيونية سجل عام لقضية فلسطين في          : السفري، عيسي :  انظر ايضاً  560، ص 1994

 469، مصدر سابق، صفلسطين: خلة:  نظر ايضا123ً، ص2000) د م(، وزارة الثقافة الفلسطينية 3، طعشرين سنة

 . 56در سابق، ص، مصبواكير النضال: زعيتر) 4(
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، محفوظة النابلسـي  ،  ميليا سكاكيني ،  زهية النشاشيبي ،  زكية الحسيني ،  خديجة الحسيني ،  الخالدي

 .)1(متيل مغنم، زليخة الشهابي

تخبت وفد عن المـؤتمر لزيـارة المنـدوب السـامي                   بعد الجلسة االفتتاحية للمؤتمر ان    

 وزوجته في دار الحكومة سلمته النسـاء  Jone Chancellor السيد جون تشانسلور  )2(لفلسطين

حيـث رفضـت    ،  فأستقبلهن المندوب السامي بحفاوة ودعاهن لضيافته     ،  خاللها قرارات المؤتمر  

الصدقاء حسب ما قالت طرب عبـد       بعضهن شرب القهوة العربية النها ال تشرب اال في بيوت ا          

 وكان مما جاء في البيان التي تليت على مسمع المندوب السامي والذي قرأته السـيدة                .)3(الهادي

هذه هي المرة االولي في التاريخ       "،)4(متيل مغنم باالنجليزية والسيدة طرب عبد الهادي بالعربية       

ونساء العرب يـرين ان يقمـن بخدمـة          ،تتقدم فيها المرأة العربية للعمل في الشؤون السياسية       

 وانهن يطلبن الغاء وعد .ليؤمن العدالة في بالدهن ،  وهن عازمات ان يقدمن كل تضحية     ،  وطنهن

  كمــا طــالبن بتنحــة المســتر نورمــان بنتــويش.")5(ومنــع الهجــرة اليهوديــة، بلفــور

 Norman Bentwichة معاملـة  وكذلك االحتجاج على اساءة الشرط،  من رأس النيابة العامة

 مسـؤوالن وهما   (Bailey  والسيد بيلي     Farrell والمطالبة باقالة السيد فاريل      .السجناء العرب 

 .)6(لمسؤولياتهما عن تعذيب الطالب في مظاهرة نابلس) حكوميان

 :        وبعد انتهاء جلسات المؤتمر صدر عنه قرارات اهمها

 .اليهوديةلغاء وعد بلفور والهجرة تأييد مقرارات االمة في ا .1

                                                           
 . 56 ص،، مصدر سابقبواكير النضال: زعيتر )1(

 . 224، مصدر سابق، صالقيادات: الحوت) 2(

 . 13مصدر سابق، صمذكرات، : قاسمية، ) 3(

 . 114 ص،مصدر سابق، الحركة النسائية: عيسي) 4(

 . 123 ص ،مصدر سابق، فلسطين العربية:  السفري) 5(

 ،) سـنوات العشـرينيات والثالثينـات     (ات النسائية في القدس في فترة االنتداب البريطاني         التنظمي: فليشمان، ايلين ) 6(

 . 24، ص1995، القدس، 1ن الدولية، طالجمعية الفلسطينية االكاديمية للشؤو
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على المرأة العربية في فلسطين ان تقوم بنهضة نسائية وطنية اسوة باالقطـار العربيـة                .2

 .)1(المجاورة

 اللجنة التنفيذية النسائية : انتخاب لجنة تنفيذية للمؤتمر اطلق عليها .3

 تنشيط التجارة والصناعة بكل الوسائل وتعزيز االرتباط مع سوريا وغيرها من الـبالد              .4

 .)2(العربية

 :    انبثق عن المؤتمر ثالث لجان هي

 لجنة رعاية ابناء الشهداء  .1

 لجنة جمع التبرعات  .2

 )3(لجنة الخياطة والتأهيل .3

       بعد انتهاء اعمال المؤتمر ركبت المشاركات بالمؤتمر بسيارات بلغ عددها ثمانين سـيارة             

 النساء بمظاهرة احتجاج    وذلك بعد رفض المندوب السامي قيام     ،  للقيام بمسيرة في شوارع القدس    

 وقـد   .على السياسيات االنتدابية وتوسط بعض الوجهاء العرب بعد تهديدهم من قبل الحكومـة            

مرت بكـل انحـاء     " وتقول مغنم ،  طافت المسيرة شوارع القدس متوقفة عند القنصليات المختلفة       

 .)4(في الشوارعمما ادى الى تجميع اعداد اكبر من الناس ، القدس وهن يطلقن ابواق السيارات

       بعد هذا المؤتمر ساهمت المرأة الفلسطينية بنقل القضية الى المستوي العربي من خـالل              

وعقدت مؤتمرات نسائية عربية كان اولها في بيروت عـام          ،  اتصال واسع بالنشيطات العربيات   

 .)5(1932 ومن ثم في دمشق وبغداد عام 1930

                                                           
 . 115  ص،مصدر سابق، الحركة النسائية: رشاد) 1(

 . 369صمصدر سابق، :  فلسطين: خلة) 2(

 . 75 مصدر سابق، ص،دورتطور ال:  عبد الجواد) 3(

 . 26 ـ 25، مصدر سابق، صالتنظميات النسائية:  فليشمان) 4(

 . 32، صالمصدر نفسه) 5(
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 :1929 لجنة السيدات العربيات -ب

قامت عدة مؤسسات نسائية اشهرها لجنة السيدات العربيات        ،         بعد المؤتمر النسائي االول     

 ومـن اشـهر     .)2(المنبثقة عن المؤتمر السابق ذكره    ،   أسستها اللجنة التنفيذية للنساء    )1(في القدس 

خديجة الحسيني طـرب عبـد      ،  زهية النشاشيبي ،  ميليا سكاكيني ،  زليخة شهابي : هن،  مؤسيستها

 )3(وكذلك دعم الشؤون النسـائية    ،  لهادي من اجل دعم المطالب الوطنية للجنة التنفيذية الرجالية        ا

حيث دعـت   ،  وقد برزت هذه اللجنة فيما بعد في المناسبات الوطنية خاصة في المجال السياسي            

ة  اضافة الى النشاطات االجتماعية المختلف     )4(الى المشاركة في المظاهرات السلمية ضد االنتداب      

 ومن انشطة الجمعية االخرى الدعوة الى المشاركة فـي          .مثل خدمة االيتام ومساعدة المحتاجين    

وكذلك المشاركة في المؤتمر النسائي العربي الذي انعقـد فـي   ،  1936االضراب التاريخي عام    

رئيسة الحركة النسائية المصرية للـدفاع      ،   وفيه فوضت السيدة هدى شعراوي     1937لبنان عام   

  .)5( فلسطين في المؤتمرات النسائية والدولية االخرىعن قضية

فارسـلت مئـات    ،           اعتمدت لجنة السيدات العربيات على الكلمة المكتوبـة لالحتجـاج         

والـى  ،  ولجنة االنتـدابات  ،  والجمهور البريطاني ،  البرقيات والمذكرات الى الحكومة البريطانية    

  .)6(ية اخرى في العالموالى منظمات نسائ، الملوك والزعماء العرب

       برزت اهمية لجان السيدات العربيات اثر المظاهرات التي نظمـت بالمـدن الفلسـطينية              

التي اقرت تنظيم تلك المظاهرات بالمدن      ،  بناء على قرارات اللجنة التنفيذية    ،  1933الكبرى عام   

ظـاهرات خاصـة    فكانت النساء فـي طليعـة الم      ،  بشكل دوري احتجاجا على حكومة االنتداب     

 في يافا التي تقرر القيام بهـا رغـم          27/1/1933ومظاهرة  ،   في القدس  13/10/1933مظاهرة

                                                           
جمعية النساء العربيـات، لجنـة النسـاء           : هناك عدة اسماء تطلق على هذه اللجنة في المصادر العربية المختلفة مثل           ) 1(

 . العربياتلعربيات، رابطة النساء العربيات، لحنة السيدات 

 . 28، مصدر سابق، صالتنظيمات النسائيةفلشيمان، ) 2(

 . 27، صالمصدر نفسه) 3(

 . 15، مصدر سابق  صواقع المشاركةحمدان، ) 4(

 . 73 ص،، مصدر سابقالحركة النسائيةدراغمة، ) 5(

 . 29 مصدر سابق، ص،التنظيمات النسائيةفليشمان، ) 6(
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كن اشد جرأة   "معارضة سلطات االنتداب لها حيث وصف االنجليز النساء المشاركات بها بأنهن            

 .)1("من رجالهن

 :1936 الحركة النسائية وثورة -ج

  بنشاطات عدة مثل     1939– 1936لثورة الفلسطينية عام            قامت المرأة الفلسطينية خالل ا    

 كما قدمت مساعدات الـى عـائالت        .االهتمام بقضية المساجين لتخفيف االحكام او العفو عنهم       

   .)2(وزيارة عائالت الشهداء،  وقامت بجمع تبرعات والمالبس واالغذية.المساجين

ـ 1936تي اندلعت         برزت الحركة النسائية في الثورة الفلسطينية ال        مـن خـالل     1939ـ

المشاركة الرسمية النخبويه والشعبية معاً حيث اشترك في هذه الثورة نساء المدن ونساء الريف              

 فإذا كانت نساء المدن اقتصـرت انشـطتهن علـى           .الول مرة بشكل يكمل كل منها االخر       معاً

فإن ،  والقيام بالمظاهرات االعمــال الخيرية والمؤتمرات الشعبية والعربية وتأسيس الجمعيات        

نساء الريف قد تنوعت مظاهر مشاركتهن ايضاً من خالل تقديم المساعدات للثوار فـي الجبـال                

  .)3(اضافة الى التبرع ببعض مصاغهن وامـوالهن لصـالح الثـورة          ،  كالمؤن والماء والمالبس  

 : ويمكن تصنيف االنشطة النسائية كالتالي

 :ـ المستوى الجماهيري

 عقدت اللجان النسائية عدة اجتماعات شعبية نسائية لتدارس االوضاع الـبالد اهمهـا                       

الـذي  11/5/1936واجتماع يافا في  ،  امرأة 400 الذي ضم زهاء     6/5/1936اجتماع القدس في    

اتخذت فيه المجتمعات عدة قرارات مثل الموافقة على استمرار االضـراب والمطالبـة بوقـف               

 .)4(وان تكون فلسطين حرة عربية، راضي لليهودالهجرة اليهودية وبيع اال

                                                           
 . 32مصدر سابق، ص ،التنظيمات النسائيةفليشمان،  )1(

 . 77، مصدر سابق  صالمرأة والثورةالخليلي، ) 2(

 . 90 ـ 87، مصدر سابق  صالحركة النسائية: عيسى) 3(

 . 603، مصدر سابق   ص2الموسوعة الفلسطينية، ج) 4(
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         كما انطلقت مظاهرات نسائية في المدن االخرى اهمها مظاهرة الطالبات في نابلس في             

خاصة بعـد وصـول   ،   والتي كانت من اضخم ما سارت في نابلس من مظاهرات          16/6/1936

يبات على سياسة بريطانيا وطالبن     وقد حملت الخط  ،  المواطنين من القرى المجاورة لالشتراك بها     

 التي نظمتهـا جمعيـة السـيدات        28/4/1938 وكذلك مظاهرة    .)1(باستمرار االضراب والجهاد  

حيث تقدمت المظاهرة فتاة تلبس الكوفية والعقال       ،  العربيات احتجاجا على مشروع تقسيم فلسطين     

ين يرحبن بالموت فـي    نساء فلســط : وفتاتان تحمالن لوحة كتب عليها    ،  تحمل راية فلسـطين  

 .)2(سبيلها

          استمر تعاطف النساء مع االضراب فطـالبت جمعية السيدات العربيات فـي يــافا             

بـدأت عضـوات الجمعيــات      ،  بمناسبة مرور مـئة يوم على االضـراب     ،  بالتبرع بالحـلي 

الجمعيـات  ثم انهـالت التبرعات علـى      ،   واستجـابت الكثيرات لذلك الطلب مباشرة     .بأنفسهن

حيث قدمـن ما جادت به انفسـهن من الحلي         ،  )3(واالتحادات النسـائية في كل انحاء فلسـطين     

صرفت كمساعدات لعائالت الشهداء والجرحى ودفعات للمحامين الذين        ،  )4(والحبوب واالمـوال

ن شراء بعض السالح م   و،  )5(ومساعدات للمنكوبين الذين هدمت منازلهم    ،  ترافعوا عن المساجين  

 .)6(هذه التبرعات

                                                           
ـ 1935يوميات الحركة الوطنية الفلسـطينية  : زعيتر، اكرم) 1( ، 1988لغربيـة،  ، منشورات اليسار، باقة ا2، ط1939 

 . 82 ـ 81ص

 . المصدر نفسه) 2(

 . 90 ـ87، مصدر سابق  صالحركة النسائية: عيسى) 3(

تبرعت نساء كثيرة من مختلف المدن والقرى الفلسطينية        : 90ـ87، مصدر سابق  ص    الحركة النسائية : عيسى: انظر) 4(

استمر تقـديم   . ر تبرعاتها من المحاصيل الزراعية    مادياً وعينياً، فكان اكثر االموال المادية من المدن، اما القرى فكانت اكث           

التى ذكرت في هذا المجال ما حصـل عنـدما           المساعدات بشكل فردي سواء باالموال او الحلي بعد ذلك، ومن القصص          

 حيث تبرعت له امرأة بمبلغ كانت جمعته مـن          1936وصل فوزي القاوقجي على رأس متطوعين عرب الى فلسطين عام           

 . فأخذ المال وهو  يبكي. اني حججت اليك:  جنيها وذلك لتحج به، فقالت65بيع الدجاج وهو 

 . 90 ص،المصدر نفسه) 5(

 . 6مصدر سابق، صالمرأة الفلسطينية : العطاونة) 6(
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 :ـ المستوى االعالمي

وفضـح السياسـة    ،            شاركت الحركة النسائية الفلسطينية بشرح القضـية الفلسـطينية        

مطالبة بتأييد شعب فلسطين وذلك في مناسبات عدة مثل البرقيـة           ،  االنتدابية ضد عرب فلسطين   

النسائية في مصر تلـوم فيهـا شـعب         التي ارسلتها جمعية االتحاد النسائي في عكا الى الحركة          

وخاصة بعد توصيات لجنة بيل لتقسيم فلسطين       ،  مصر على عدم فعل شيء لفلسطين في محنتها       

اتتركونا وحدنا وفيكم لسان يتكلم وقلـب ينـبض؟ اتتهـود           " حيث جاء في البرقية     ،  الى دولتين 

 .)1("صر من سباتها  ؟ اللهم ايقظ م    من المسلمين  االرض المقدسة وفي مصـر خمسة عشر مليونا      

كما ارسل االتحاد النسائي النابلسي برسالة الى برلمانيي العراق ومصر والعالم العربـي جـاء               

وال ذل لها جوار؟ اين امة النداء والوفـاء والعـزة           ،  اين العروبة التي ما ضامت لها اخوة      :"فيها

 وارسـلت   .)2("لـل اال ان االمر ج   …فلسطين تناديكم فأدركوها    …والبأس ؟اين غضباتها للحق     

برقية شكر الى النواب االنجليز المتعاطفين مع الحقوق الفلسطينية تقول فيها ان موقفكم النبيـل               

في مجلس النواب االنجليزي للدفاع عن قضية فلسطين العادلة موجب لتقدير واحترام السـيدات              

 .)3(العربيات في فلسطين

، فة وقدمت االحتجاجات الى المندوب السامي              كما تقدمت الحركة النسائية بعرائض مختل     

 وارسلت مذكرة الى جمعية التجمع العالمي للسـالم فـي           )4(ضد سياسة بريطانيا المنحازة لليهود    

جنيف شارحة الحقوق العربية في فلسطين واآلثار السـلبية للهجـرة اليهوديـة علـى الشـعب                

  .)5(الفلسطيني

والـذي  ، 7/7/1937ائي العربي الذي عقد في لبنـان           وكذلك المشاركة في االجتماع النس    

للسيدة هدى شعراوي رئيسـة الحركـة النسـائية        ،  فوضت فيه الوفود النسائية العربية المشاركة     

ان هيئـات السـيدات     : " للدفاع عن حقوق فلسطين حيث جاء في كتـاب التفـويض          ،  المصرية
                                                           

 . 69، مصدر سابق صالحركة النسائيةعيسي، ) 1(

 . 68 ص المصدر نفسه،) 2(

 . 68، ص المصدر نفسه) 3(

 . 67، صالمصدر نفسه) 4(

 . 213 ص، مصدر سابق،2، ج الموسوعة الفلسطينية )5(
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نفوض عصمتك تفويضا   ،  وفلسطينمن العراق وسوريا ولبنان     ،  العربيات المجتمعات في بيروت   

تاماً بالدفاع عن قضية فلسطين امام لجنة االنتدابات ومؤتمر النساء الدولي ولدى اية هيئة يمكنها               

على قاعدة االعتراف بحق العرب باالستقالل التام وانهاء االنتـداب          ،  نصرة هذه البالد المقدسة   

  .)1( الوطن القوميووقف الهجرة اليهودية وبيع االراضي والعدول عن تجربة

 1938       كما شاركت المرأة الفلسطينية في عقد المؤتمر النسائي الشرقي في القاهرة عـام              

ولـم تتـوان المـرأة      . وهو ما سندرسه في الصفحات المقاومة      .والذي كرس للقضية الفلسطينية   

ـ              ات علـى   الفلسطينية عن تقديم المساعدات في ميدان المعركة وذلك من خالل توزيـع التبرع

ونتيجة ،  )2(بل ونقل السالح للمجاهدين   ،  وتوفير الماء والمؤن للثوار بالجبال    ،  عائالت المجاهدين 

 1935فقد اصدرت سلطات االنتداب قانـون الطـوارئ عـام          ،  هذه الثورة التي اعيت االنجليز    

نيين فلـم  فتشددت العقوبات على الفلسطي، من اجل اخماد الثورة الفلسطينية  ،  وسمي بقانون الدفاع  

، فلم تسـلم مـن القتـل      ،  )3(تسلم المرأة الفلسطينية من تلك العقوبات حيث اصابها البالء الكثير           

 بنيـران   )6( او على الطرقـات    )5(او في قراهن  ،  )4(فسقطت الكثير من النساء شهيدات في بيوتهن      

 .السلطات االنتدابية التي لم تفرق بين رجل او امرأة

 1938ي   المؤتمر النسائي الشرق-د

كمـا نشـطت    ،   لجانا وطنية للدفاع عنها    المجاورة لفلسطين          تشكلت في البلدان العربية     

فتبادر الى االذهان عقد مـؤتمر نسـائي عربـي لنصـرة القضـية              ،  اللجان النسائية فيها ايضا   

                                                           
 . 483 ص،، مصدر سابقوثائق الحركة الوطنيةالحوت، ) 1(

 . 483 ص،المصدر نفسه) 2(

، من ذلك محاكمة السيدة صبيحة الجالد من طولكرم والحكـم عليهـا             90، مصدر سابق  ص    الحركة النسائية عيسي،  ) 3(

غربي خمس سنوات لحيازتها مسدس، وكذلك الحكم على هنا عودة سبع سنوات            خمس سنوات، وكذلك الحكم على لطيفة الم      

 . لحيازتها بندقية

 استشهدت امرأتان في قباطيه بينما كان الجنود يفتشون بعض المنازل           90، مصدر سابق  ص    الحركة النسائية عيسي،  ) 4(

 . هناك

 .  استشهدت امرأتان في طولكرم وكفر كنا90  صالمصدر نفسه) 5(

 .  استشهدت امرأتان على الطريق قرب عرابه جنبنالمصدر نفسه) 6(
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الفلسطينية فتم االتصال مع السيدة هدى شعراوي رئيسة االتحاد المصري التي وافقت على ذلك              

 .وارسلت الدعوات الى الوفود العربية، لذلك موعدا 15/10/1938وحددت 

فعالج القضية الفلسطينية مـن     ،         تكمن اهمية هذا المؤتمر بكونه اول مؤتمر نسائي عربي        

ومن ثم وضـعت المقترحـات      ،  عارضا لجذورها منذ الحرب العالمية االولى     ،  مختلف جوانبها 

 حضر المؤتمر مندوبات عن عدد من البلدان        .ة النسائية العربية  واليات التحرك المستقبلي للحرك   

و كان الوفد الفلسطيني اكبر تلـك       ،  العربية مثلت نساء مصر وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين       

  .)1(الوفود

ومتحدثـة  ،  مرحبة بالحضور ،          افتتحت المؤتمر السيدة هدى شعراوي في الموعد المحدد       

التي ،    ثم تحدثت مندوبة فلسطين السيدة طرب عبد الهادي         .ية في فلسطين  عن  الفظائع البريطان   

وعرضت لتضحيات الشعب الفلسطيني    ،  حيت تضامن العرب والمسلمين مع فلسطين في محنتها       

 .)2(في سبيل انقاذ بالدها من االنجليز واليهود

ديعـه خرطبيـل التـي              توالت كلمات الوفد النسائي الفلسطيني فكان منها كلمة السيدة و         

ودعت الى تأسـيس    ،  ركزت فيها على االرض التي تسربت لليهود عن طريق مالكي االراضي          

،  استمرت اعمال المؤتمر اربعة ايـام      )3(شركة تمولها الحكومات العربية النقاذ اراضي فلسطين      

 :وفي ختامها اصدر المؤتمر عدة قرارات كان اهمها

 .ويجب ان تتحمل وحدها مسؤوليتها، مشكلة فلسطين خلقتها دول اوروبا .1

 .مناشدة الملوك العرب التدخل لحل القضية الفلسطينية بالحق والعدل .2

  .ارسال برقيات الى اقطاب الدول الكبرى لبذل الجهد لحل قضية فلسطين حالً عادالً .3
                                                           

  3 اعضاء، لبنـان   4 اعضاء، العراق    7 عضو، سوريا    13بينما كان وفد مصر     .  عضواً 24بلغ عدد الوفد الفلسطيني     ) 1(

 سلمي  ،يدة الخالد وحي. مريم هاشم . ساذج نصار . متيل مغنم . خيرية راغب التميمي  : اعضاءالوفد الفلسطيني هن  . اعضاء

 ،ماري كحيل .  سميحة الخالدي  ،ييزهية النشاشب .  كاترين شكري ذيب   .زليخة الشهابي . فاطمة النشاشبي . رجائي الحسيني 

 . عقلية امين التميمي. طرب عبد الهادي. ربا القاسم. ارنتستين الغوري. بدرة كنعان

 . 472 ـ 471، مصدر سابق صالحركة الوطنيةزعيتر، ) 2(

 . 135 ـ 133، مصدر سابق صة النسائيةالحرك، ىعيس) 3(
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 .االتصال بالجمعيات النسائية لطرح القضية الفلسطينية ونصرتها .4

ومنع بيـع   ،  وايقاف الهجرة ،  وابطال وعد بلفور  ،  االنتدابتأييد عرب فلسطين في الغاء       .5

  .االراضي لليهود

 .استنكار سياسة بريطانيا في فلسطين القائمة على البطش والتنكيل .6

  .واعادة المشردين، اطالق سراح المسجونين .7

 .)1(يقرر المؤتمر ان جهاد عرب فلسطين هو دفاع مشروع في كل الشرائع .8

ؤتمر ان تحولت الجمعيات النسـائية الفلسـطينية الـى اتحـادات               وكان من قرارات هذا الم    

 فقامت االتحـادات    .الذي بدوره ارتبط مع االتحاد النسائي في القاهرة       ،  االتحاد الجديد في القدس   

 .)2(النسائية في القدس ونابلس و عكا ورام اهللا وبيت لحم وطولكرم

 :1948-1939:  المرحلة الرابعة-4

وتشـريد  ،  وانتهت بقيام الدولة اليهودية   ،  ه المرحلة مع توقف الثورة الفلسطينية              بدأت هذ 

 ورغم ذلـك  شـهدت   . فكانت  اقسى الفترات التي مرت على الشعب الفلسطيني        .شعب فلسطين 

هذه الفترة نشاطاً نسائياً داخل فلسطين وخارجها ممحور حول المشاركة في المـؤتمر النسـائي               

 وكذلك تأسيس الجمعيات النسـائية      1948اركة في حرب فلسطين عام       والمش 1944العربي عام   

  .والفرق الطبية

 : 1944    المؤتمر النسائي العربي -أ

          في بداية هذه المرحلة انشقت رابطة النساء العربيات في القدس الى مجموعتين علـى              

شهابي ايدت عائلـة الحسـين       بقيادة زليخة ال   األوليالمجموعة  ،  اثر الصراعات العائلية بالقدس   

 .والثانية بقيادة زاهية النشاشيبي  ايدت عائلة النشاشيبي

                                                           
 . 513 ـ 512، مصدر سابق  ص327وثائق، وثيقة الحوت، : انظر) 1(

 . 216مصدر سابق  ص2، ج الموسوعة الفلسطينية) 2(
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 مـن وفـود     12/12/1944في القاهرة في    ،         عقد المؤتمر الثاني للحركة النسائية العربية     

وهدف الـى بحـث     ،  اضافة الى وفد شرق االردن    ،  الدول العربية المشاركة في المؤتمر االول     

 .)2( وتألف الوفد الفلسطيني من شخصيات نسائية كثيرة.)1(لعربية وقضية فلسطينقضية المرأة ا

وفي اليوم الثاني للمؤتمر القـت السـيدة كـاترين          .      افتتحت المؤتمر السيدة هدى شعراوي    

مطالبة بعدد من المطالب مـن      ،  عرضت فيها ما تتعرض له بالدها     ،  شكري ذيب كلمة فلسطين   

جمع المال من كـل عربـي وشـراء االرض المهـددة            : كان اهمها ،  اجل الوقوف بوجه اليهود   

اضافة الى دعاية حـق ضـد دعايـة الباطـل           ،  بالخطر واقامة انشاءات او حدائق عامة عليها      

 .اليهودية

والقضية الفلسـطينية   ،         صدر عن المؤتمر الكثير من القرارات التي تخص المرأة العربية         

 :ة بالقضية الفلسطينية هيواهم ما جاء في القرارات الخاص

 .انشاء صندوق خاص بفلسطين لجمع التبرعات وشراء االراضي .1

، ارسال برقية الى تشرشل رئيس وزراء بريطانيا اليقاف الهجرة اليهودية الى فلسـطين             .2

 .والمطالبة بمنح فلسطين االستقالل الكامل

 .عاية لليهودارسال برقية احتجاج الى الرئيس االمريكي روزفلت احتجاجا على الد .3

                                                           
 . 130 ص، مصدر سابقالحركة النسائية: عيسي) 1(

ن مشاركات رسميات ومستمعات      تألف الوفد الفلسطيني من شخصيات نسائية كثيرة بي         144-142 ص المصدر نفسه ) 2(

 :   وهن السيدات واآلنسات التالية اسماؤهن

القـدس، ميسـرة    /القـدس، كـاترين ذيـب     /القدس، سميحة التاجي الخالـدي    /القدس، طرب عبد الهادي   / زليخة الشهابي 

نـابلس،  /يم هاشـم  يافا، مر /يافا، مليحة الهباب  /طولكرم، اديل عازر  /القدس، وديعه خرطبيل  /القدس، سعدية العلمي  /البديري

يافـا، حـرم حمـدي      /يافا، حرم رشيد ابو لبن    /نابلس، حرم توفيق طريفة   /نابلس، حرم عمر المصري   /حرم وجيه النابلسي  

حيفـا، عفـت    /حيفا، روز بستاني  /حيفا، رفيقة ميقاتي  /حيفا، ماري صهيون  /حيفا، ساذج نصار  /يافا، مريم الخليل  /قمبرجي

 . غزه/عكا، ملك الشوا/عكا، عقيلة يوسف قدورة/نا صالحعكا، عقيلة ح/عكا، وديعة برادعي/بهائي

فاطمة النشاشيبي، حال اسكندر، ميليا حلبي، الين صالح، انطاس حلبي، نبيهـه حنـا ناصـر، اديبـه                  :ما المستمعات فكن  

 . البرغوثي، ماري جالد
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ارسال برقية الى المندوب السامي تطالب بحل المشاكل الناتجة عن سياسة االنتداب مثل              .4

 .)1(اطالق سراح المعتقلين

 :1948 الحركة النسائية الفلسطينية وحرب عام -ب

         كانت المشاركة النسائية في حرب فلسطين ضعيفة للغاية لم تتعد بطوالت فرديـة فـي               

عسكري والطبي اما غير ذلك سكتت معظم المصادر عن ذكره كان المجال الطبي هو              المجالين ال 

 وفي هذا يمكن تقسيم     .كونه النشاط المنظم واالوسع   ،  االبرز للنشاطات النسائية خالل تلك الحرب     

 :النشاط النسائي الى قسمين

 :تشكيل لجان االسعافأـ  

،  لتقديم االسعافات االولية للجرحى والمرضى             شكلت الجمعيات النسائية القائمة عدة لجان     

كما فتح مستشفى االتحاد التابع لالتحاد      ،  مثل تحويل دار االتحاد النسائي في نابلس الى مستشفى        

 كمـا   .خاصة لتوليد الالجئات اللواتي كن يلدن تحت الشجر أو في العراء          ،  النسائي قسماً للتوليد  

 .في الذهاب الى الجبهة للقيام بخدمات االسعاف هناكشاركت عدة فتيات من اعضاء هذا االتحاد 

وتشـكلت   .        اما االتحاد النسائي العكاوي فقد افتتح مستشفى جديداً في بناية دار االوقاف           

 .)2(لجان اخرى لالسعاف في كل من القدس وبيت لحم

 :تأسيس جمعيات جديدهب ـ  

جمعيـة زهـرة     :مثـل ،  االسعافتشكلت خالل هذه الفترة عدة جمعيات للقيام بخدمات         

 لتقديم خدمات االسـعاف     )3(1948االقحوان التي اسستها جهينه وعربيه خور شيد في يافا عام           

                                                           
 . 130ص،  مصدر سابقالحركة النسائية: عيسي)1(

 . 80-75 صالمصدر نفسه،) 2(

 . 77، مصدر سابق صالمرأة الفلسطينية: الخليلي) 3(
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 كما تأسست جمعية التضامن النسـائي لتقـديم خـدمات           .)1(وتزويد المجاهدين بالمؤن والسالح   

 .)2(وكانت باشراف لولو ابو الهدى، االسعاف

  1948ـ  1939 الجمعيات النسائية -ج

بلغـت نحـو مئتـي جمعيـة        ،        شهدت هذه الفترة تأسيس عدد كبير من الجمعيات النسائية        

 والنشاطات االحتجاجيـة علـى      اإلنسانية اإلغاثةتركزت نشاطاتها باالساس على تقديم خدمات       

 :)3(أهمهسياسات االنتداب البريطاني في فلسطين والجدول التالي يوضح 

 1948-1938  في فلسطينيات النسائيةالجمعأشهر  .4 جدول رقم
 الهدف التأسيس مكانها اسم الجمعية

 خدمة المسنين   1939    رام اهللا  جمعية االتحاد النسائي العربي 
 العناية بالمسنين والمقعدين  1940  القدس  الملجأ الخيري االرثذوكسي

ب والمحتاجين مساعدة الطال 1944 بيت لحم حامالت الطيب االرثذوكسي   جمعية
 بناء مستوصف ومدرسة  1944بيت جاال      جمعية سيدات بيت جاال

 العناية بشؤون االطفال  1944 رام اهللا  جمعية رعاية الطفل 
 رفع مستوى المرأة 1944 غزة جمعية النهضة النسائية 

  وحدة الجمعيات النسائية 1944 القدس رابطة جمعيات السيدات العربيات 
مساعدة المرضي والجرحي  1947 طولكرم جمعية الهالل االحمر

 فتح مركز اسعاف  1947 بيت لحم جمعية االتحاد النسائي العربي
 رعاية االمهات واالطفال  أربعينات القدس جمعية التضامن النسائي
 رعاية االطفال  أربعينات المجيدل  جمعية التضامن النسائي
 رفع مستوى المرأة  أربعينات يافا يجمعية التضامن النسائ

 رفع مستوى المراة  أربعينات حيفا جمعية تثقيف الفتاة العربية 
 رفع مستوى المرأة  أربعينات عكا جمعية التضامن  النسائي

 السعي  نحو المثل العليا 1946 حيفا نادي فتاة العرب 
 .دليل المؤسسات النسوية: المصدر. الجدول من اعداد الباحث

                                                           
 . 75، مصدر سابق صالحركة النسائية: عيسى) 1(

 . 75 صالمصدر نفسه،) 2(

، لجنة الدراسات النسوية، مركز بيسـان، رام        دليل المؤسسات النسوية  المنظمات النسائية في فلسطين،     : تراكي، ليزا ) 3(

 . 13، ص1993اهللا، 
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ومـا ان   ،   واكبنا في هذا الفصل تطور الحركة النسائية منذ نشأتها بداية القرن العشرين                   

 قد توضحت  مثبته جـدارتها التنظيميـة         النسائية الحركةجاء منتصف القرن حتى كانت معالم       

نـت  وكا،   شكلها أعطتهامرت الحركة النسائية منذ نشأتها بمحطات هامة        .والسياسية واالجتماعية 

 :ما يلي 1948-1900 مميزات الحركة خالل هذه الفترهأهم

دون التفات للريف   ،  واستمرت كذلك طيلة تلك الفترة    ،  بدأت الحركة النسائية بالمدن الكبرى     .1

 . السكانأغلبيةوهما ، او البادية

، ثـم المسـلمات   ،  وخاصة االرثذوكسيات مـنهن   ،  بدأت الحركة النسائية بالنساء المسيحيات     .2

أي ان النساء    .كن منهن زوجات لرجال يعلمون بالسياسة او الوظائف الحكومية        وخاصة من   

 .ان جاز التعبير، كن نخبه الطبقة االرستقراطية

 السياسية في فلسطين الهبـت      األحداثولكن  ،  أوال الخيرية   باألعمالاهتمت الحركة النسائية     .3

الشهرة والـدفع الـى      أعطاهنالذي  ،  وشجعتهن على ولوج عالم السياسة    ،  الشعور الوطني 

 .األمام

وان تركز  ،  تشكل خالل هذه الفترة عدد كبير من المؤسسات النسائية في معظم مدن فلسطين             .4

 .فبلغ عدد المؤسسات المئات.في المدن الوسطى

 بشكل جعل الحركة النسائية حركه موحده معظم        األوقاتساد الوئام الجمعيات النسائية اغلب       .5

 صراعاتها الحزبية والعائليـة مـده       استمرت في وطنية التي    ال عكس الحركة  على   األوقات

 .طويلة

كيف " بعض مقوالت النساء كانت      أنذلك  ،  طغت المطالب الوطنية على غيرها من المطالب       .6

وعليه تم غض النظـر عـن        ."في وقت لم يكن للرجال حقوق     ،  نطالب بحقوقنا من الرجال   

 . للنساء طيلة هذه الفترةاالجتماعيةالمطالب 
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،  نضـاالت سـلميه لـم تتعـد المـذكرات و المطالبـات             النسـائية مرت النضـاالت    است .7

 وان ما خرج عن هذه      .وحتى في المظاهرات كانت النساء تسير خلف الرجال       .والمؤتمرات

  .جماعية لم يكن سوى بطوالت فرديه وليست حركه نسائيه القاعدة

  1948/نيسان/9 شهيدات مذبحة دير ياسين .5 جدول رقم

 العمر       اسم الشهيدة  العمر  اسم الشهيدة        

 4 قدرية زيدان 80 امنة حسين 

 - زوجة زيدان - امنة علي مصطفى 

 70 فاطمة محمد عيد المالحية  - امنة الكوبري

 6 فاطمة محمد زهران  25 باسمة اسعد رضوان 

 - فاطمة اسماعيل عطية  - حسنية عطية 

 - ل سمور فضية اسماعي 50 حلوه زيدان 

 - فتحية جمعة زهران  60 خضرة البيتونيه

 5 مزين احمد رضوان  - حياة البلبيسي 

 - ميسر موسى مصطفى  17 سامية علي مصطفى 

 100 نجمة اسماعيل  21 سعاد اسماعيل عطية 

 30 رقية عليان الصوبانيه 7 سميحة احمد زهران 

 4 زينب جمعة زهران  - شفيقة موسى مصطفى 

 15 زينب محمد عطية  75 ه رضوان صبح

 - رسمية موسى زهران  70 صفية محمد عيد الشيخ 

 - زينب محمد  زهران  20 صالحة محمد عيد 

 17 تمام محمد علي حسن  16 ظريفة محمد علي خليل 

 - وطفا عيد محمد علي  17 عزيزة علي مصطفى 

 40 سارة الكوبرية  - عزيزة مصلح 

 - عائشة رضوان  - يسرى موسى مصطفى 

 - خالدية عيد  45 فاطمة سمور 

 - جميلة حسين  - -  
 .الجدول من اعداد الباحث

، 3، مركز دراسات الشرق االوسـط، ط      2001ـ1948المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني      : الحمد جواد : المصدر

 .103 ـ 95، ص 2001عمان االردن، 
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 الفصل الثاني

 1967-1948  الغربيهالضفة  فيالنسائية الحركة

 

  على الضفة الغربيةوأثرهاحرب فلسطين  :اوال 

 1967-1948 في الضفة الغربية الفلسطينيةواقع المرأة  :ثانيا 

 1967-1948 في الضفة الغربيةالنسائية الحركة :ثالثا

 1967-1965االتحاد العام للمرأة الفلسطينيه :رابعا
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 الفصل الثاني

 1967-1948 الضفة الغربية الحركة النسائية في

 حرب فلسطين واثرها على الضفة الغربية :أوال

 181بدأت حرب فلسطين مع اعالن الجمعية العامة لالمم المتحدة قرارها الشهير رقـم              

وتوقفت ،  االولى عربية والثانية يهودية   ،  القاضي بتقسيم فلسطين الى دولتين    ،  11/1947/ 29في  

اثـرت  . ين الدولة اليهودية الناشئة والدول العربية المجاورة لهـا         بعد توقيع الهدنة ب    1949عام  

وكـان  ، وذلك لعمق النتائج التي ترتبـت عليهـا  ، حرب فلسطين على فلسطين والمنطقة باكملها    

حيث انتهت الحرب بتشتت معظـم ابنـاء الشـعب          ،  بالطبع اكثر المتضررين منها    الفلسطينيون

بعدها  وتحولت غالبية الشعب  ،  االجتماعي واالقتصادي لهم  وتحطيم البنيان السياسي و   ،  الفلسطيني

 . الى الجئين

كيـف اثـرت حـرب    ، ما يهمنا في هذا البحث هو االجابة عن عدد من االسئلة ابرزها 

فلسطين على الحركة النسائية الفلسطينية؟ وهـل كانـت التطـورات السياسـية واالجتماعيـة               

ركة النسائية ام العكس؟ وماذا حل بالمؤسسات       واالقتصادية التي تمخضت عن الحرب لصالح الح      

ان االجابة على هذه     النسائية التي كانت قائمة قبل الحرب ؟ وهل قامت مؤسسات نسائية جديدة ؟            

ذلك ان  ،  التساؤالت تستدعى معرفة اثار تلك الحرب على المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية           

 . عامل مع اثارها بالدرجة االولىانشطة المؤسسات النسائية بعد الحرب جاءت للت

أي ،  2 كم 770. 20 ان قامت الدولة اليهودية على       1948كان من اهم نتائج حرب عام       

ولم يبق خارج السيطرة اليهودية اال منطقتين عرفتا بالضفة         ،  من االراضي الفلسطينية  % 4. 77

. 2ع غزة شكل    من مساحة فلسطين وقطا   % 3. 20الغربية وقطاع غزة؛ شكلت الضفة الغربية       

فلسطين كما هو معروف الى ثالثة قطاعـات االول          وبذلك تم تقسيم  . )1(من مساحة فلسطين  % 3

                                                           
 . 180، ص) ب ط (،) ب م(2003، فلسطين تاريخها وقضيتها: يةمؤسسة الدراسات الفلسطين) 1(



 50

والثالـث تحـت االدارة     ) الضفة الغربيـة  (والثاني  ) فلسطين المحتلة (االحتالل االسرائيلي  تحت

 . )قطاع غزة(المصريه 

وفي الشـتات   ،  بعضعاش الفلسطينيون في هذه المناطق الثالث منفصلين عن بعضهم ال         

فاذا كان التاريخ الواحـد قـد       ،  عاشوا في الدول المضيفة في ظل ظروف و انظمة حكم مختلفة          

فصار لكل منطقة تاريخها الخاص الـذي       ،  فاالمر اختلف بعد ذلك   ،  جمع الفلسطينيين قبل النكبة   

افيـة  وقد اخترت لبحثي هذا منطقـة جغر      . )1(يختلف في كثير من االمور عن المنطقة االخرى       

 . هي الضفة الغربية واحدة

وتحيط بها االراضي الفلسطينية المحتلـة      ،  تقع الضفة الغربية في وسط فلسطين الشرقي       

 امـا   )2(حيث حدودها مع نهر االردن والبحر الميت      ،  الشرقية  من كل الجهات ما عدا     1948عام

 خطـي طـول     وبـين ،  ْ درجة شماال  38: 32و 20ْ: 31موقعها الفلكي فهو بين دائرتي عرض       

 وتشـكل هـذه المسـاحة    )3(،  تقريبـا 2 كم 5650بمساحة تبلغ   ،  ْ درجة شرقا  35,31ْ و   34,35

 . )4(كم تقريبا150وطولها ،  كم58– 31ويتراوح عرضها ، من مساحة فلسطين20,3%

وخالل حرب فلسـطين    ،   نسمه 800. 465 كان يسكن الضفة الغربية نحو       1946في عام   

فاصبح عدد سكان الضفة الغربيـة بحسـب        ،  )5( الجئ 500. 276لة  لجأ اليها من المناطق المحت    

 واسـتمرت الزيـادة     )6( نسمه 500. 742 نحو   1952التعداد الذي اجرته الحكومة االردنية عام       

                                                           
، نشرة غير دوريـة رقـم       مقدمات حول المرأة الفلسطينية بين التجربة القانونية والواقع التاريخي        : رشماوي، منى ) 1(

 . فرع لجنة الحقوقيين الدولية د، ت" الحق" القانون من اجل االنسان ،)3(

 . كم على شاطئ البحر الميت40 كم على نهر االردن، و70 من الجهة الشرقية تبلغ حدود الضفة الغربية) 2(

 . 8صمصدر سابق، ، االوضاع الديموغرافية: مقبول) 3(

تقرير حول وضعية المراة الفلسطينية باالستناد الى اتفاقية القضاء علـى           : مركز المراة لالرشاد القانوني واالجتماعي    ) 4(

 . 2001اة، القدسكافة اشكال التمييز ضد المر

، المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غـزه       . الضفة الغربية وقطاع غزه السكان واالرض     : سابيال، برنارد ) 5(

 .87، ص1990دار االسوار، عكا، 

 .116، مصدر سابق، صاالوضاع الديموغرافية: مقبول) 6(
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 وقبيل حرب حزيران    )1( االف نسمه  805 نحو   1961الطبيعية لسكان الضفة الغربية فبلغوا عام       

 . )2( الف نسمه900 وصل عددهم 1967

الحضـرية  :  الفلسطينيون في الضفة الغربية في البيئات الفلسطينية المعروفة وهـي          سكن

التي بلغ عددها   ،  لكن الجديد بعد الحرب كان والدة بيئة رابعة وهي المخيمات         ،  والريفية والبدوية 

مـن سـكان    % 37ذلك ان الالجئين شـكلوا      ،   فشكلت ظاهرة تستحق االهتمام    )3(عشرين مخيماً 

فوصلوها وهـم فـي     ،  )4(وا بعد ان سلكوا طرقا في ظروف مأساوية في الغالب         وقد لجأ ،  الضفة

وعاشوا في العراء وتحت الشجر وعلى جوانب الطرقات في         ،  بال طعام وال مياه   ،  حالة يرثى لها  

 . )5(المدن باعداد غفيرة تزيد احيانا عن سكان المدن التي وصلوا اليها

اال ان كبـر حجمهـا      ،  ل مع مشكلة للالجئين   حاولت المؤسسات الحكومية والشعبية التعام    

فتأسسـت  . وعدم التنسيق الصحيح حاال دون االحاطة بها      ،  واستمرار بعض العمليات العسكرية   

لتقـديم االحتياجـات    ،  1949وكالة االمم المتحدة الغاثة وتشغيل الالجئين الفلسـطينيين عـام           

                                                           
 .83، مصدر سابق، صاالوضاع الديموغرافية: مقبول) 1(

 القسم الثاني، الدراسـات     الموسوعة الفلسطينية ،  1985-1984التربية و التعليم في فلسطين بعد النكبة        : ر، منير بشو) 2(

 . 1990 بيروت، 1الخاصة، دراسات الحضارة، ط

 :  مخيما، منها عشرون بالضفة الغربيه هي61بلغ عدد مخيمات الالجئين الفلسطينيين ) 3(

االمعـري،  : رام اهللا/جنـين  : جنـين /طـولكرم : طولكرم/طة، عين بيت الماء، الفارعة    عسكر القديم والجديد، بال   :  نابلس

عقبـة جبـر، عـين السـلطان،        : اريحـا /الدهيشة، عايدة، العـزه     : بيت لحم /قلنديا، شعفاط : القدس/الجلزون، دير عمار  

 . العروب، الفوار: الخليل/النويعمة

، لقاءات مع الكاتب الفرنسي اريك رولو، نقلها الى العربية نصير           فلسطيني بال هوية  ) : صالح خلف (ابو اياد   : انظر) 4(

لم يكد المركـب يرفـع      : " يروي بعضاً من هذه القصص، ومنها قصة رحيله عن يافا، فيقول          : 21ص) دت(،  ) دم(مروه

طلب العـوده   فراحت ت . . . . مراسيه حتى سمعنا عويل امرأة، فقد الحظت ان احد اطفالها االربعه لم يكن على المركب،                

. . اال انه كان من الصعب علينا ونحن نتعرض لنيران المدافع اليهوديه الغزيره ان نعود ادراجنا،                . الى المرفأ للبحث عنه   

 ". وفجأه القت بنفسها في البحر. . . . ثم اخذت اعصابها تخور، . . 

ن رئيس بلدية رام اهللا السـيد حنـا         جاء في رسالة م   : 282، مصدر سابق، ص   طرد الفلسطينيين : بني مورس : انظر) 5(

ان سكان رام اهللا عشرة االف نسمة، وعدد الالجئين الذين وصلوا اليها سبعين الفا، مبعثرين في                : "خلف الى الملك عبد اهللا    

 ."الشوارع، معظمهم من عامة الشعب ويعانون من نقص شديد في المواد االستهالكية والمياه ويشكلون خطراً على الصحة
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طفال او حمـايتهم مـن زمهريـر        وان لم تكن كافية ايضاً السكات جوع اال       ،  االساسية لالجئين 

 . )1(الشتاء

حيث انتقلـوا   ،  )2(1957حتى العام    عاش الالجئون في الخيام التي قدمتها وكالة الغوث         

سكنها اغلب الالجئـين بنسـبة      ،  الى بيوت من الطوب والصفيح في تجمعات عرفت بالمخيمات        

 . )3(والباقي سكن خارج المخيمات، منهم% 93

فـالالجئون  . الت آثارها اغلب الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية       ط وعليه فان النكبة  

و ،  والعمال الذين فقدوا مصادر رزقهم في الجزء المحتل       ) من السكان % 37(واحوالهم المأساوية 

وقدرت اعـدادهم  ، االسر المقيمة في القرى المحاذية لخط الهدنة والتي فقدت امالكها ومشاريعها    

وبذلك اصـبح   . )5( مليون دونم  1,6خسروا  ) من السكان % 5( )4(ينبعشرات اآلالف من المواطن   

وتحولوا الى جيش   ،  نصف السكان تقريباً بدون اراٍض زراعية او امالك اخرى او بيوت للسكن           

او بات يبحـث    ،  ومن وجد عمالً فانه اما عمال موسميا او بأجر متدني         ،  من العاطلين عن العمل   

هجرة من الضفة الغربية الى الخارج فزادت عن مئتي         لذلك نشطت حركة ال   ،  عن عمل بالخارج  

 . )6(الف مهاجر خالل السنوات االولى بعد النكبة

سواء باتجاه الضفة الشـرقية او الـى خـارج           استمر تيار الهجرة بعد ذلك بال انقطاع      

مـن  %19بينما لم تشكل النساء سوى      ،  %81وكان اغلب المهاجرين من الذكور بنسبة       ،  المملكة

مما ادى اضافة الى القتلى الذين سقطوا في معارك الحـرب والـذين قـدروا               . مهاجريننسبة ال 

                                                           
، جامعـة النجـاح     1987فلسطين والبرنامج العربي الحركة الوطنيه الفلسطينبة حتى عـام          : العباسي، نظام : نظرا) 1(

 .  حيث يورد مقدار المساعدات التي قدمتها الوكالة للشخص الواحد خالل شهر97، ص1999، 1الوطنيه، ط

 .44 مصدر سابق، صاالستيعاب االولي: مورس، بني) 2(

، الجمعية الفلسـطينيه للشـؤون الدوليـه،        جئون الفلسطينيون مدخل للمراجعه واستقراء المستقبل     الال: جرار، ناجح ) 3(

 . 41، ص1994، 1القدس، ط

، جامعة بير زيت، دائرة الفلسـفة، دراسـات ثقافيـه،          الطبيعة الديمغرافية للشعب الفلسطيني   : ابو لغد، جانيت  : انظر) 4(

 .  الف مواطن40قدرت اعدادهم ب . 71، ص1990، 2، ط) فلسطين في اطار الوطن العربي(322

 .  الف مواطن100، قدر عددهم ب 41، مصدر سابق، صالحركة الوطنية: صايغ: انظر) 5(

 .217، مصدر سابق، صاالوضاع الديمغرافية: مقبول) 6(
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فتطلب منهن  ،  الى زيادة نسبة االناث عن نسبة الذكور      ،  )1(اغلبهم من الذكور  ،  بعشرة االف شهيد  

ال بل اصبحت في حاالت     ،  وتدبير شؤون المنزل وتربية االبناء    ،  القيام بدور رب االسرة الغائب    

 . بة الكلمة االولى في البيت واالسرةكثيرة صاح

سرعان ،  بالمنطقة الواقعة غربي نهر االردن    ،  بعد انتهاء الحرب احتفظت القوات االردنية     

فشجعت الحكومة االردنيـة بعـض الشخصـيات        " )2(الضفة الغربية "ما اطلق عليها االردنيون     

الضـفة   ربية بالوحـدة مــع   الفلسطينية القيام بعقد مؤتمرات تعلن فيها رغبة سكان الضفة الغ         

 والثاني فـي    )3(10/10/1948فعقد المؤتمر االول في عمان      . الشرقية تحت حكم التاج االردني    

 وهو االهم حضره نحو الف شخص ومؤتمران آخران في كل من رام اهللا              )4(1/12/1948اريحا  

 . )5(1948ونابلس نهاية 

حيـث  ،  ضـفة الغربيـة وسـكانها     اتخذت السلطات االردنية خطوات ادارية الستيعاب ال      

 عقـدت الهدنـة     3/4/1949 وفي   )6(16/3/1949استبدلت االدارة العسكرية باخرى مدنية في       

. الدائمة بين االردن واسرائيل في جزيرة رودوس اليونانية والتي انهت الحرب بـين الطـرفين              

بين الضفتين وحل   والغيت الجمارك   ،  وفي نهاية ذلك العام منح الفلسطينيون جوازات سفر اردنية        

                                                           
 .13، مصدر سابق، صقبل الشتات: الخالدي، وليد: انظر) 1(

، منشورات شـمس،    فلسطينيون، دراسه في وحدة المصير او الصراع الحتمي       االردن وال : صايغ، يزيد يوسف  : انظر) 2(

في كافة المعامالت الرسمية، وطلب استخدام      " فلسطين  " قرار الملك عبد اهللا الغاء استخدام تعبير        : 19 ص 1992المثلث،  

ركـة الوطنيـة   الح: صـايغ، يزيـد  : انظـر ايضـاً  . تعبير الضفة الغربية على المنطقة الواقعة تحـت سـيطرة قواتـه     

، بيـروت   2003، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، طبعة جديده     الكفاح المسلح والبحث عن الدولة    1993-1948الفلسطينيه

 يحظر استخدام كلمة فلسطين في اية وثيقـة او مراسـالت   1950/ اذار/ 1اصدار الملك عبد اهللا قرار في      : 92لبنان، ص 

 . رسمية

هو احد المؤتمرات االربعة التي طالبـت بضـم         . ن برئاسة سليمان التاجي الفاروقي    عقد في مدنية عما   : مؤتمر عمان ) 3(

عقد المؤتمر بتشجيع الحكومة االردنيـة وحضـره        . الضفة الغربية الى االردن، ومبايعة الملك عبد اهللا ملكاً على الضفتين          

 . مندوب عن الملك هو احد موظفي القصر

حضـر المـؤتمر   .  برئاسة الشيخ محمد الجعبري رئيس بلدية الخليل1/12/1948عقد في اريحا في : مؤتمر اريحـا  ) 4(

حوالي الف شخص وتوصلوا الى نتيجة مفادها ان الحفاظ على ما تبقى من فلسطين اليتم اال بضمها الـى شـرق االردن،                    

د اهللا ملكـا علـى      وانه يجب البدء بتوحيد فلسطين مع شرق االردن لتكون مقدمة لوحدة عربية تامة، وان يكون الملك عب                

 . فلسطين كلها

 . 194مصدر سابق، صفلسطين، : مؤسسة الدراسات الفلسطينية) 5(

 . 12، مصدر سابق، صاالردن والفلسطينيون: صايغ) 6(
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مجلس النواب الجديد     فعقد 4/1/1950البرلمان لتجري اول انتخابات نيابية للبرلمان الموحد في         

 .  والتي صادق فيها على قرار الوحدة24/4/1950جلسته االولى في 

واصـبح سـكان    ،  اصبحت الضفة الغربية جزءاً من المملكة االردنية الهاشمية        )1(بالوحدة

وبذلك اصبحت  . )2(من مجموع السكان  % 36وشكلوا  ،  زءاً من الشعب االردني   الضفة الغربية ج  

ذلـك ان   ،  الحركة النسائية الفلسطينية في الضفة الغربية جزءاً من الحركة النسـائية االردنيـة            

التطورات السياسية والتشريعية التي حلت بالمؤسسات النسائية في شرق االردن انعكست ايضـاً             

 . ة في الضفة الغربيةعلى المؤسسات النسائي

 1967-1948واقع المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية  :ثانيا

فبانهيار االساس  ،   على مكانة المرأة في المجتمع     1948انعكس واقع النزوح الفلسطيني عام      

العـادات  "لبناء الفوقي للمجتمع    حدث تغير بطيء في ا    " االرض ووسائل االنتاج  "المادي للمجتمع   

و ساهم في تغير نظرة المجتمـع       ،  مما قاد الى ازدياد دور المرأة ونمو شخصيتها       . ")3(االفكارو

نسـبة الطـالب     حيث اقتربـت  ،  ولعل ابرز المجاالت التي توضح ذلك كان التعليم       . الى المرأة 

ومشـاركتها فـي    ،  وكذلك خروج المرأة الى العمـل     ،  )4(الطالبات في المدارس االبتدائية مثالً    و

 . النشاط الحزبي

 

 

                                                           
هناك اختالف واضح في وجهات النظر الفلسطينية حول ماهية هذه الوحدة، هل هي وحدة حقيقيـة وبـارادة شـعبية                    ) 1(

 كانت ضماً عسكرياً وبالتعاون مع بعض الوجهاء الفلسطينيين الموالين للحكم االردني كما حدث فـي              اردنية، ام  -فلسطينية

مؤتمر اريحا الشهير ومن ثم اعطاء الصبغة الشرعية لهذا الضم من خالل االنتخابات ومصادقة البرلمان الموحـد علـى                   

 .  استخدمنا مصطلح الوحدة فقطخالل هذه االطروحةوبغض النظر من االراء السياسية الشخصية لهذا االمر فاننا. الوحدة

مـن  % 68شكل الفلسطينيون في الضـفتين      : 194، مصدر سابق، ص   فلسطين: مؤسسة الدراسات الفلسطينية  : انظر) 2(

 . من سكان المملكه%36سكان المملكة، في حين شكل فلسطينيو الضفة الغربية

 . 91، مصدر سابق، صالمرأة والثورة: الخليلي) 3(

 . 90المصدر نفسه، ص) 4(
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  :التعليم -1

ورث نظام التعليم االردني الذي طبق بالضفة الغربية نظام التعلـيم االنتـدابي بايجابياتـه               

ومن اهم سلبياته الخاصة بتعليم االناث هي قلة عدد مدارس االناث وارتفـاع نسـبة               ،  وسلبياته

 . االمية

 الغربية كفل   وطبق القانون االردني على الضفة    ،  وعندما بدأت الوحدة بين ضفتي االردن      

وكـذلك فعـل قـانون      ،   عدم التمييز بين الذكور واالنـاث      20الدستور االردني في مادته رقم      

مما ادى الى ارتفاع نسبة االناث في       ،  1964وقانون التربية والتعليم لعام     ،  1955المعارف لعام   

سنوات فتساوت اعداد الطالبات مع اعداد الطالب بعد عشر         ،  المدارس الحكومية بشكل ملحوظ   

  :اال ان التمييز بقي في نواٍح متعددة من خالل مجموعة من الممارسات اهمها. على الوحدة

علماً ان نسبة االناث اكثر قلـيال مـن نسـبة           ،   قلة عدد مدارس البنات عن مدارس البنين       .1

 . )1(مما شكل عائقاً امام اكمال التعليم الثانوي للبنات، الذكور في هذه المرحلة

 . رامج محو االمية مع عدد االمياتعدم تناسب ب .2

 . عدم وجود آلية لمتابعة الزامية التعليم الحكومي .3

، يالحظ الفرق بين اعداد الطالبات المتقدمات المتحان التوجيهي مقارنة مع الطالب الذكور             .4

 . بسبب االهتمام بتعليم الذكور اكثر من االناث

لحكومي النها تحرم من اكمال تعليمهـا فـي         شكل زواج االنثى عائقاً امام التحاقها بالتعليم ا        .5

 كان يجيز تزويج المخطوبـة التـي        1951مع العلم أن القانون االردني لعام       ،  حالة الزواج 

 . )2( سنة من العمر14اتمت 

 

                                                           
 .44-43، مصدر سابق، صمشاركة المرأة: عثمان) 1(

 .46 مصدر سابق، ص،المرأه في قانون االحوال: البكري) 2(
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 . )1(بسبب قلة المدارس اصالً، قلة انشاء المدارس المهنية المخصصة لالناث .6

، اال انهـا بقيـت مرتفعـة      ،   الفترة السابقة  رغم انخفاض نسبة االمية عما كانت عليه خالل        .7

فـي حـين    % 84وكانت بين االناث    ،  من مجموع السكان  % 67 حوالي   1961فبلغت عام   

نقلة نوعية في تقليل نسـبة       لكن ازدياد االقبال على التعليم شكل     . )2(%47بين الذكور  كانت

ي المدارس من   من االناث ف  % 44 كان   1962ففي عام   ،  وارتفاع طالبات المدارس  ،  االمية

وكان الفتتاح مدارس وكالة الغوث دور مهم ايضاً        . )3(اصل مجموع من هن في سن التعليم      

ومع نهاية الخمسنيات افتتحت معاهد متخصصة العـداد        ،  في تقليل نسبة االمية بين االناث     

وفي مطلع السـتينات بـدأت      . وبذلك اصبح تعليم الفتاة مجاناً    ،  المعلمات والتدريب المهني  

وان كانت  ،  خبة االولى من الفلسطينيات بااللتحاق بالدراسة الجامعية في بيروت والقاهرة         الن

 . )4(نسبتهن الى الذكور محدودة

  :العمل -2

 كارثة على المجتمع الفلسطيني بسبب االقتالع والتشرد وما         1948شهدت الفترة بعد عام      

وقـد تـأثرت المـرأة      . اعيـة حل بالفلسطينيين من هجرة وتفتت االرضية االقتصادية واالجتم       

فوجدت نفسها في مواجهـة اوضـاع الفقـر واليـتم           ،  الفلسطينية في الضفة الغربية بهذا الواقع     

فكان عليها ان تتحمل عبء حمايـة االسـرة ومواجهـة المسـؤوليات             ،  والتشرد وفقدان البيت  

ـ     . مما ادى الى خروجها من البيت الى العمل       ،  الجديدة ل لـم يكـن     ان طرق المرأة لميدان العم

فالغالبية من النساء لم يجدن سوى اعمـال        ،  او اجادة مهنة معينة   ،  مصحوباً بمستوى من التعليم   

ولهذا اضطرت الى مزاولة اعمال هامشية من اجل الحصول علـى           ،  الفالحة واالعمال المنزلية  

 . )5(المال وبأجر زهيد

                                                           
 .82 مصدر سابق، ص،المرأة والتعليم: االحمد، نعيمة) 1(

 .387 مصدر سابق، ص،االوضاع الديمغرافية: مقبول) 2(

 .201، ص مصدر سابق،نضال المرأةالهندي، ) 3(

المؤتمر الرابع التحاد الجمعيـات الخيريـة واتحـاد الجمعيـات النسـائية      عنوان الندوة المقدمة الى : المرأة والعمل ) 4(

 .5 اللجان النسائية ص2/12/1990 المنعقد في القدس بتاريخ التطوعية

 .4-3ص، المصدر نفسه) 5(
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توى من التعليم الى بلـدان      من الفتيات اللواتي حصلن على مس      في بداية الستينات هاجر قسم     

فبدأ يتحسن عمل المرأة ودخلن مجاالت اوسع وتحسن مسـتوى          ،  الخليج على وجه الخصوص   

 . )1(الدخل

وعلى العموم بقيت مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي في الضفة الغربيـة متدنيـة               

لتحكم القوانين او   وذلك  ،  وكانت المجاالت المتاحة لعمل المرأة قليلة     . )2(1961عام  % 8,2وهي  

ومنها نظام انتقاء المعلمات فـي وزارة التربيـة والتعلـيم           ،  االحوال االجتماعية بتلك االنشطة   

وينهي خدمات  ،   مثالً الذي يحظر قبول معلمات في الوزارة من المتزوجات         1965االردنية لسنة   

 1963حة لعـام    كما ان نظام استخدام الممرضات في القوات المسل       . كل معلمة في حال زواجها    

ومـن المعـروف ان مهنتـي       . )3(اشترط ان تكون المرأة عزباء او ارملة او مطلقة لتلتحق بها          

التعليم والتمريض لدى االناث هما اكثر المهن قبوالً لدى المجتمع الفلسطيني عمومـاً والمـرأة               

ن وبهذه القوانين حرمت المتزوجات من ايجاد فرص عمل لهن في قطاعين حكـوميي            . خصوصاً

 . هامين

، كما ان بعض القطاعات االقتصادية كانت حكراً على الذكور بشكل تام او شـبه تـام               

% 95والتجـارة   % 99مـن الـذكور والمواصـالت       % 100فقطاع البناء كان يعمـل بـه        

ولذلك نشطت حركة الهجرة الى     . )4(وذلك السباب اجتماعية واقتصادية مختلفة    % 90والصناعة

فكانت النساء تهاجر مع عائالتها التي تجد وظائف        ،  العربية النفطية نحو الدول    الخارج وخاصة 

ومثلت نسبة  ،  خصوصاً اذا كانت متعلمة   ،  او انها تهاجر النها وجدت عمالً خاصاً بها       ،  لها هناك 

لكن المرأة عملت بنشـاط دؤوب فـي        . )5(من جملة المهاجرين الفلسطينيين   % 27المهاجرات  

بسبب اعتماد الزراعة على الوسائل البدائية التـي تعتمـد          ،  تهاالمجال الزراعي الى جانب عائل    

                                                           
بلغ عدد الفتيات مـن منـاطق       : 4مصدر سابق، ص  ت الخيرية،   المؤتمر الرابع التحاد الجمعيا   : المرأة والعمل : انظر) 1(

 .  فتاة، عمل معظمهن في سلك التدريس2258الضفة الغربية وقطاع غزة اللواتي عملن في الكويت وحدها 

 .109 مصدر سابق، صالمرأة والعدالةالواقع القانوني، : البكري) 2(

 .328، مصدر سابق، االوضاع الديمغرافية: مقبول) 3(

 .109 مصدر سابق، صالمرأة والعدالةالواقع القانوني : البكري )4(

 .328، مصدر سابق، صاالوضاع الديمغرافية: مقبول) 5(
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% 48ذلك ان الزوجة والبنات واالبناء شكلوا       ،  )1(على مياه االمطار وعلى كثافة االيدي العاملة      

 . )2(1967من قوة العمل الزراعي عام 

  :العمل السياسي-3

االردنيـين امـام    " ن  ا) أ( في مادته السادسة فقره    1952تضمن الدستور االردني لسنة      

اال ان بعض القوانين حرمت المرأة من       . ")3(ال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات     ،  القانون سواء 

 1955فقانون البلديات لعام    . مثل حقي االنتخاب والترشيح   ،  واضحة المشاركة السياسية بنصوص  

. ابعة عشرة للـذكور فقـط     جعل حقي االنتخاب والترشيح للمجالس البلدية في مادتيه الثانية والر         

 اقتصر في مادتيه الثانية والثالثة على مـنح حقـي           1960وقانون االنتخاب لمجلس النواب لعام      

المناقض لما جـاء    ،  لقد ادى هذا التمييز بين الذكور واالناث      . )4(االنتخاب والترشيح للذكور فقط   

ومن تقلد الوظائف   ،  السياسيةان حرمان المرأة حسب هذه القوانين من المشاركة         ،  باحكام الدستور 

ترتب على ذلك بالطبع عدم تمكن المرأة من الحصول على عضوية البرلمان او المجالس              . العامة

كوزيرة ،  كما لم تعين أي امرأة خالل هذه الفترة بوظيفة ذات اهمية سياسية او اجتماعية             ،  البلدية

 الذي حـد مـن المشـاركة النسـائية          لكن هذا الواقع القانوني   . )5(او قاضية او كاتبة عدل مثالً     

فجاءت المشاركة النسـائية باشـكال      ،  لم يمنع نساء الضفة الغربية من العمل السياسي       ،  الرسمية

 : متعددة اهمها

انضمت بعض النساء الى االحزاب العربية القائمة التي كانـت تنشـط فـي               :اـ العمل الحزبي  

وحـزب  ،  والحزب الشـيوعي االردنـي    ،  بالضفة الغربية انذاك وابرزها حركة القوميين العر      

سـواء مـن حيـث عـدد        ،  كانت مساهمة النساء باالحزاب العربية محدودة وهامشـية       . البعث

او من حيـث    ،  او في وصولهن الى مناصب قيادية     ،  او استمرار يتهن في العضوية    ،  المنضمات

                                                           
 .82، ص1989، مركز الزهراء، القدس، الطبقة العاملة الفلسطينية في مواجهة الكولونيالية: قطامش، ربحي) 1(

 .70 ص،المصدر نفسه) 2(

 .265 مصدر سابقالمرأة والقانون الواقع القانوني،: البكري) 3(

 .266 ص،المصدر نفسه) 4(

 .266 ص،المصدر نفسه) 5(
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ائل وتوزيع المناشير   مثل نقل الرس  ،  والتي غلب عليها االعمال العادية    ،  المهام التي اوكلت اليهن   

 . )1(والخروج في المظاهرات

االعتبارات االسرية  ،  في عدد من االسباب اهمها    ،  وتكمن اسباب هامشية مساهمة المرأة    

واهمـال  ،  وهموم المراة االجتماعيـة وانشـغالها فـي البيـت         ،  وتبعية المراة الهلها او زوجها    

زاب كانت محظورة من قبل السـلطات       يضاف الى ذلك ان تلك االح     ،  )2(التنظيمات لدور المراة  

 . ولذلك غلب على انشطتها االعمال السرية، االردنية

 وان كانـت اغلبيـة    ،  اال ان المرأة اشتركت في التنظيمات     ،  رغم تلك المعيقات السابقة   

سـاعدتهن   او ممـن  ،  االعضاء من الفتيات اللواتي نلن قسطا ال باس به من الثقافـة والتعلـيم             

 . )3(تزوجن من حزبيين او من،  على التحرك وااللتزامظروفهن االجتماعية

اما عن االستمرار بالعمل الحزبي فان غالبية الطالبات يتـركن العمـل الحزبـي بعـد                

كمـا كـان االقبـال      . )4(ومن يستمررن بااللتزام بغالبيتهن ممن يتزوجن من حزبيين        تخرجهن

سرعان ما ينحسر بانحسار    ،  طنية الحادة لالحزاب كان يأتي غالباً في اوقات االزمات الو        النسائي

 . وكأن االلتزام الحزبي للمرأة هو حدث طارئ في حياتها، )5(االزمة

االول فـردي   ،  فكانـت ذات شـقين    ،  اما المهام التي اوكلت للنساء الحزبيات القيام بها       

رية فاالعمال الفردية كانت تقوم بها العضوات الحزبيات مثل اعمـال السـكرتا        . والثاني جماعي 

امـا االعمـال    . )6(كطباعة المنشورات وتوقيع العرائض وايصال الرسائل والبيانات      ،  والخدمات

                                                           
 .222، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، صالمرأة والوحدة العربية ندوةتعقيب، : ابراهيم، سعد الدين) 1(

 .222 ص،المصدر نفسه) 2(

 .458 مصدر سابق، ص2، جالموسوعة الفلسطينية) 3(

 .213، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت صالمرأة والوحدة العربية ندوةمكانة المرأة : نجالءبشور، ) 4(

 .214، صالمصدر نفسه) 5(

 . 25، مصدر سابق، صتطور الدور السياسي: اصالح جاد) 6(
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، واقامة الندوات وتنظيم االضـرابات    ،  فأهمها القيام بالمظاهرات والمسيرات الشعبية    ،  الجماعية

 . )1(نهيل عويضة، سعاد هريشة، مما ادى الى اعتقال البعض منهن مثل وداد قمري

ـ   فـدعي  ، 1964هاية هذه المرحلة تأسست منظمة التحرير الفلسطينية في القدس عام في ن ب 

الذي اعلن والدة منظمـة    ،  عدد من القيادات النسائية الفاعلة لالشتراك بالمؤتمر الفلسطيني االول        

وكان لهن دور واضح في تأسيس االتحاد العام للمـرأة الفلسـطينية عـام        )2(التحرير الفلسطينية 

 . )3(دة من قواعد المنظمة كقاع1965

التـي سـمح القـانون    ، ج ـ اما المشاركة النسائية االوسع كانت من خالل الجمعيات الخيرية  

ورغم ان معظم انشطة هذه الجمعيـات       . رغم حظر االنشطة السياسية عليها    ،  االردني بتشكيلها 

 الميدان السياسـي اال ان بعض االنشطة قد تخطت ذلك الى         ،  كانت في الجانب الخيري االنساني    

 طفالً مـن ابنـاء      55 والتي احتضنت    1948ومنها مثالً تأسيس جمعية دار الطفل العربي عام         

 . )5(فكان الشعور الوطني الدافع االول لتأسيس مثل تلك الجمعية وغيرها. )4(مجزرة دير ياسين

 )6(لالجئـات  اليواء الفتيات ا   1949اما جمعية دار الفتاة الالجئة بالقدس فقد تأسست عام          

حيث ينظر الى هذه االنشطة على انها انشطة وطنية في المقام االول وان لم يتم االعالن عنهـا                  

 . بهذا الشكل الصريح

مثلته جمعية االتحاد النسائي العربي في البيـرة        ،   اما النشاط السياسي العلني فكان قليالً     

والتحريض على المظاهرات فـي     ،  وخاصة المظاهرات التي قادتها الجمعية في رام اهللا والقدس        

 1955الذي كانت الحكومة االردنية تنوي الدخول فيه عام         ،  القرى المجاورة السقاط حلف بغداد    
                                                           

 . 55، مصدر سابق، صالحركة النسائية: دراغمة) 1(

سميحة خليل، زليخة الشهابي، عندليب العمـد، فـايزة         : االول كل من  كان من بين المشاركات في المؤتمر الفلسطيني        ) 2(

 . عبد المجيد وغيرهن

 . سنفرد مبحثا خاصاً باالتحاد في الصفحات الالحقة من هذا الفصل) 3(

تقرير موجز عن اعمال بعض الجمعيات الخيرية في محافظة القدس          اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة القدس،      : انظر) 4(

 . 16القدس، ص، 1966عام 

 1، ط مؤتمر االنتفاضة وبعض قضايا المرأة االجتماعيـة      الحركة الوطنية الفلسطينية ونظرتها للمرأة،      : العيسلي، نهله ) 5(

 .40، ص1991رام اهللا، 

 .48، مصدر سابق، صتقرير موجز: اتحاد الجمعيات) 6(
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وسقط خالل مظاهرة القدس الشهيدة الوحيدة خالل فترة الوحدة وهي الطالبة رجاء ابو عماشـة               

 . )1(من احد مخيمات اريحا

 1967-1948غربية ائية في الضفة الالحركة النس :ثالثاً 

  : مميزات الحركة النسائية-1

نشـطت الحركـة    ،  1948بعد نكبة عام    ،  نتيجة للظروف التي حلت بالشعب الفلسطيني     

فعملـت بنشـاط دؤوب ضـمن       ،  النسائية في الضفة الغربية للتعامل مع آثارها وتخفبف ويالتها        

 التـي بامكانهـا تقـديم       واصبحت تشكل القاعدة النسائية   ،  جمعيات ومؤسسات واتحادات نسائية   

وان كانت مقتصرة على االسـر الثريـة واصـحاب النفـوذ            ،  المساعدة اليومية مادياً ومعنوياً   

 . )2(الن هذه الفئة كانت هي القادرة على العطاء، االجتماعي واالقتصادي والديني

ـ  ،  تعددت اآلراء حول تقييم الحركة النسائية وانشطتها خالل هذه الفترة          ا فالبعض اعتبره

بـل وسـببت انقطاعـاً فـي مسـيرة الحركـة           ،  فترة هامشية خلت من االضافات الجوهريـة      

فلم تتكون حركة نسائية ذات طـابع وطنـي   ، 1965 ـ  1943النسائيةومثلت فجوة بين عامي 

لقد تم ارساء اسس الحركـة  " التي تضيف  Julie Petitاجتماعي كما تقول الباحثة جولي بتييت 

من التغيير في الهيكليـة والفكـر حتـى     وانها شهدت القليل،  والثالثيناتالنسائية في العشرينات  

بـأن نشـاط    " ويدعم هذا القول ما ذهبت اليه ليـزا تراكـى           . ")3(ظهرت المقاومة في الستينات   

المؤسسات النسائية خالل فترة وحدة الضفتين اقتصر على المجاالت الخدماتية الخيرية والتعليمية            

لذلك لم يكن   ،  لطمس الهوية الفلسطينية  " دافع الى ذلك كما يراه غازي الخليلي        و ال . ")4(واالغاثة  

                                                           
ة الجمعيـة السـيدة سـميحة خليـل تفاصـيل           ، مصدر سابق، حيث تروي رئيس     مناضلة من فلسطين  : كناعنة: انظر) 1(

ثم ذهبنا للتظاهر في القدس حول السفارات االجنبية، وصعدت فتاة اسمها رجاء ابو عماشه،              : "المظاهرات والجنازة فتقول  

كانت في الصف الثالث الثانوي، النزال العلم البريطاني عن السفارة البريطانية، فاطلق الجنود االردنيون الرصاص عليها                

صـغيرة  ) خشة(ذهبت الى جنازة رجاء بمخيم باريحا، فوجدت انها وحيدة امها، وانها كانت تعيش في               : "وتضيف" قتلوهاو

 .458-457 وكذلك ص122-120ص". وفي منتهى الفقر

 . 51، مصدر سابق، صالحركة النسائية: دراغمة) 2(

 . 28مصدر سابق، صالنساء في فلسطين : هولت) 3(

 .13، مصدر سابق، ص النسائيةالمنظمات: تراكي) 4(
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امام المرأة اال االشتراك بالنشاطات االجتماعية ذات الطابع البرجـوازي وهـى نشـاطات لـم                

منـع  " وذلك الن انظمة الجمعيات الخيرية تـنص علـى      ،  )1(تستوعب اال اعداداً قليلة من النساء     

 . ")2(او التبعية الي حزب سياسي او تنظيميالحديث او التنظيم 

ونهضة من الهزيمـة الـى      ،  اال ان البعض االخر اعتبرها فترة خصبة للعمل النسائي        

وتمثلت االنشطة في انشاء عدد كبير من المؤسسات النسائية         . العمل في ظل االوضاع المأساوية    

 النقابيـة كاتحـاد المـرأة       واتحاد الجمعيات الخيريـة او المؤسسـات      ،  مثل الجمعيات الخيرية  

او االشتراك بالعمل السياسي الحزبي الذي يعد خطوة متقدمة الى االمام في االنشطة             ،  الفلسطينية

 ضاعفت المرأة جهودها من اجل تخفيف       1948بعد عام   "  :وفي هذا تقول امال حذوة    . النسائية

ئية في تقديم الخدمات الصحية     فأسهمت الهيئات النسا  ،  آالم العائالت المنكوبة الراحلة عن وطنها     

ويدعم هذا الرأي ما جاء في الموسوعة الفلسطينية من ان الحركة النسائية بـدأت              . ")3(والتعليمية

مسيرتها النضالية الجديدة بتقديم الخدمات االجتماعية للمرأة واالسرة في المخيم فـي محاولـة              

ماعية الى السياسية من خالل المشاركة      ومن ثم تخطت الميادين االجت    ،  للمحافظة على البقاء اوالً   

 . )4(اضافة الى المشاركة بالمظاهرات الوطنية، باالحزاب العربية او مؤسسات منظمة التحرير

 وعدم وجود فجوة في   ،  اما الباحثة روز ماري صايغ فتؤكد استمرارية الحركة النسائية        

 : وتحدد عدة اشكال للعمل النسائي الثبات ذلك ومنها، مسيرتها

 . استمرار الفروع في العمل في مختلف المناطق ـ1 

 . تشكيل جمعيات خيرية نسائية لتقديم خدمات اغاثة للالجئين  ـ2 

 . ـ التحاق البعض باحزاب المعارضة مثل البعث والقوميين العرب والحزب الشيوعي االردني3 

                                                           
 . 109، مصدر سابق، صالمرأة والثورة: الخليلي) 1(

 .57، مصدر سابق، صالحركة النسائية: دراغمة) 2(

، المركز الفلسطيني   2002مؤتمر المرأة الفلسطينية و الصمود الخليل       الدور السياسي ومشاركة المراة،     : حذوه، امال ) 3(

 .73، ص2002، رام اهللا، 1، طلقضايا السالم و الديموقراطية

 . 213، مصدر سابق، ص2ج، الموسوعة الفلسطينية) 4(
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 . )1(ـ تقديم بعض النساء الدعم للمنظمات الفلسطينية الناشئة4 

، زت الحركة النسائية خالل هذه الفترة بعدة ميزات اعطتها طابعها الخاص والفريـد            امتا

سرت القوانين والتشريعات االردنية على مجمل الحياة       ،  فبسبب الوحدة التي حدثت بين الضفتين     

ولذلك سميت هـذه    ،  وطمس اسم فلسطين من االستعمال الرسمي     ،  الفلسطينية في الضفة الغربية   

الحاجة  بسب بالتركيز على العمل االجتماعي الخيري وذلك      كما امتازت . االردنيةالفترة بالفترة   

وقد سبق االشارة في الصفحات السابقة الى الحالة التي آلـت           . الماسة لالعمال االنسانية الخيرية   

اليها االوضاع في الضفة الغربية وخاصة العدد الكبير من الالجئين وحياة المخيمـات والبطالـة      

 .  وما رافق ذلك من فقر ومرض وغيرهاعن العمل

حيث طبقت وجهة النظر االردنية فـي       ،  وثاني هذه االسباب كان الحياة السياسية الجديدة      

الحكم ومؤسسات المجتمع والتي صاغها المشرع االردني من خالل القوانين المنصوص عليهـا             

 او التبعيـة الي حـزب       منـع الحـديث او التنظـيم      " ان الجمعيات الخيرية عليها      :ومنها مثالً 

وعليه انفصل العمل االجتماعي عن السياسي وبقي العمل النسائي عمالً خيرياً فـي             . ")2(سياسي

 . الغالب

فاقتصـرت ادارة   ،  ثالث هذه االسباب كان الطبيعة االجتماعية لقيادات الحركة النسـائية         

، مثل عائلة مشـهورة   هذه الجمعيات على فئة معينة من الشخصيات صاحبة النفوذ في المجتمع            

،  او على نساء الطبقات الغنية والمتوسـطة       )3(الخ. . عضو برلمان ،  شخصية دينية ،  رئيس بلدية 

 . )4(وبالتالي عززت تقليد العمل الخيري الذي ساد في فترة االنتداب

وهذا ،  )5(وبدرجة اقل في القرى   ،  كما امتازت هذه الفترة بتركيز العمل النسائي في المدن        

فالعائالت المشـهورة تقـيم فـي المـدن     . يلبي الهدف االغاثي اكثر من أي هدف اخر     التمركز  
                                                           

 .29، مصدر سابق، صالنساء في فلسطين: هولت) 1(

 . 57، مصدر سابق، صالحركة النسائية: دراغمة) 2(

 . 57 صالمصدر نفسه) 3(

 . 13، مصدر سابق، صالمنظمات النسائية: تراكي) 4(

ية في المدن في حين تأسست ست جمعيات في البلدات الكبيرة هي قباطيـة عنبتـا طوبـاس                   جمعية نسائ  25تأسست  ) 5(

 . سلفيت جفنا الطيبة
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والمحتاجون للمساعدة باغلبهم مـن سـكان       ،  واالعيان ورؤساء البلديات يقيمون في المدن ايضاً      

وذلك بسبب االهمال الشديد لهما في شـتي المجـاالت وخاصـة العلميـة              . المخيمات والقرى 

 .والصحية والثقافية

رغم القيادة المنتخبة للجمعيـات بتركيـز السـلطات حـول           ،  امتازت هذه المرحلة  كما  

 .")1(عادة حتى وفاتها" وتستمر في منصبها لسنوات طويلة ، تدير الجمعية، شخصية محورية

ومن المالحظ ان هذه الجمعيات هي جمعيات مسجلة لدى وزارة الشؤون االجتماعيـة              

كما تأسست بعـض المؤسسـات فـي بدايـة          ،  ت رسمية ولها شخصية قانونية وسجال   ،  االردنية

وهذا يعني ان بعضها عـاش عقـدين مـن          . )3(وبعضها االخر في نهاية فترة الوحدة     ،  )2(الوحدة

وبالتالي تأثرت انشطة المؤسسـات     ،  الزمن في حين ان البعض االخر لم يعش سوى سنة واحدة          

 . تبعاً لعمرها الزمني

 :  المؤسسات النسائيه-2

بعض الجمعيات النسائية التي كانت قائمة قبل الحرب بالعمـل فـي الضـفة              استمرت   

اضـافة الـى تأسـيس      ،  و تأسست العشرات من الجمعيات الجديدة خالل فترة الوحدة        ،  الغربية

وعليه فقد اختلفت تجارب هذه المؤسسات نتيجة       . االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في نهاية الفترة      

  :ويمكن دراسة هذه المؤسسات من النواحي التالية. ن انشائهاوالهدف م، لعمر المؤسسة

  :التسجيل :أ

بحيث تسجلت في   ،  ضمن القانون الساري   المؤسسات النسائية في الضفة الغربية     عملت 

وان كانت بعض التـراخيص     ،  بعد حصولها على التراخيص الالزمة    ،  السجالت الرسمية للدولة  

                                                           
، المبادرة الوطنية لتعميـق الحـوار العـالمي         وضعية المرأة الفلسطينية دراسات وتقارير    ) : تحرير(ارصعلي، علياء ) 1(

 . 17 ص2003 رام اهللا، ،) مفتاح(والديموقراطية

 .1952، جمعية روضة الزهور، 1949 عام ،معية دار الفتاة الالجئةمثال ج) 2(

 .1965 ،االتحاد العام للمرأة الفلسطينيه، 1965جمعية انعاش االسره : مثال) 3(
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وذلك لريبة السلطات من الجمعيات التي تنشأ فـي الضـفة            )1(تحتاج الى سنوات للحصول عليها    

حيث تتطور اعمالها عادة نحو االمور      ،  والتي يكون عادة كل اعضائها من الفلسطينيين      ،  الغربية

 ـ  1950 تراخيص كل عام ما بـين االعـوام   6ولذلك لم تمنح السلطات اكثر من . )2(السياسية

حيث خفت حدة التـوتر     ،  1964ية في القدس عام     وبعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطين    . 1964

 وقلت الريبة من انشاء المؤسسات المختلفة في الضفة الغربية تأسـس االتحـاد العـام للمـرأة                

 1965انشاء عدد كبير من الجمعيات الخيرية فشهد عام          تبعه و 1965الفلسطينية في القدس عام     

 جمعية جديـدة خـالل فتـرة        71يل  وعلى العموم فقط تم تسج    .  جمعية خيرية  30وحده تسجيل   

 هو السبب في انخفـاض  1965االردنية بعد عام    -ويبدو ان توتر العالقات الفلسطينية    . )3(الوحدة

 . تأسيس الجمعيات النسائية

  :التمويل :ب

فان كان بعضها قام على اشتراكات      ،  اختلف تمويل المؤسسات النسائية خالل هذه الفترة       

فان البعض االخر قام من خالل اعمـال البـر و           ،  رية التي تقوم بها   اعضائها ومن االعمال الخي   

بينما غيرها قام على المساعدات الرسمية من اتحاد الجمعيات الخيرية الذي           ،  االحسان والتبرعات 

 . 1959تأسس عام 

اما االتحاد العام للمرأة الفلسطينية فقد اعتمد باالساس علـى الهبـات المنتظمـة مـن                

. )4(اضافة الى ريع االنشطة التي يقوم بها كالبازارات والمعارض        ،  الفلسطينيالصندوق القومي   

                                                           
حيث تروي السيدة سمحية خليل كيفية الحصـول علـى تـرخيص            : 119، مصدر سابق، ص   مناضلةكناعنة،  : انظر) 1(

 بطلب التسجيل لوزارة الشؤون االجتماعية ولم تتم الموافقة اال بعد           1952 حيث تقدمت عام     لجمعية االتحاد النسائي العربي   

 .  وذلك رغم الجهد الذي بذل في ذلك1955ثالث سنوات عام 

مؤسسة الدراسـات الفلسـطينية،     الفلسطينيون في العالم العربي بناء المؤسسات والبحث عن الدولة،          : براند، لوري ) 2(

 .162 ص،1991، بيروت 1ط

 .162 صالمصدر نفسه،) 3(

 .33، الباب الرابع مادة دستور االتحاد العام للمرأة الفلسطينية: انظر) 4(
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 ومسـاعدات   )1(وكذلك حصلت بعض الجمعيات على مساعدات من جمعية تنظيم االسرة العالمية          

 . )2(من اللجنة التنفيذية للهالل االحمر االردني

 :  التشريع-ج

 امراً عسـكرياً    24/5/1948تاريخ  اصدر الحاكم العسكري االردني في الضفة الغربية ب       

اصـدر   24/4/1950وفـي   ،  15/5/1948يقضي باستمرار العمل بكل القوانين السارية قبـل         

اال ان الضـفة الغربيـة      . )3(البرلمان االردني المنتخب من الضفتين قراراً رسـمياً بتوحيـدهما         

وجبهـا الحريـات    فقيدت الحكومة بم  ،  )الطوارئ(خضعت معظم الوقت الحكام االدارة العرفية       

 . )4(والتي اثرت بمجملها على الحركة النسائية، االساسية للمواطنين

وقـد شـدد رقابتـه علـى        ،   وضع اول قانون اردني للجمعيات الخيرية      1956في عام    

فاباح مثالً حل الجمعية اذا رفضـت ان تسـمح للمسـؤولين حضـور         ،  نشاطات هذه الجمعيات  

واستمر التشديد الحقاً ففي حـين      . ا او مستنداتها وغير ذلك    جلساتها او تفتيش محلها او سجالته     

اباح القانون السالف للجمعية االعتراض على قرار تسجيلها امام محكمـة العـدل العليـا اال ان                 

 . )5( الغى هذا الحق1966قانون 

ومنها مـثالً ان جمعيـة االتحـاد        ،  كما تشددت السلطات بالرقابة على انشطة الجمعيات      

عربي بنابلس عندما ارادت بعض عضواتها تنظيم محاضـرة تلقيهـا بعـض النسـاء               النسائي ال 

توجب عليهن الحصول على اذن بذلك من الحاكم االداري االردنـي حتـى يسـمح               ،  المهنيات

 . )6(بحيث كان على االتحاد ان يتعهد انها لن تتطرق الى مواضيع سياسية، للمحاضرة باالنعقاد

                                                           
 .48، مصدر سابق، ص1966اتحاد الجمعيات الخيرية انجازات : انظر) 1(

 .6 ص،المصدر نفسه) 2(

، مركز المـرأة لالرشـاد      الفلسطينيةالتشريعات الفلسطينية خالل قرن من القانون ومستقبل المرأة         : خضر، اسمى ) 3(

 .7، ص1998، القدس، 1القانوني واالجتماعي وبرنامج االمم المتحدة االنمائي، ط

 .22، مصدر سابق، ص مقدمات:رشماوي) 4(

 .المصدر نفسه) 5(

 .المصدر نفسه) 6(
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 : االهداف :د

لتشـمل  ،  وارتفعت توقعاتها عند تأسيسـها    ،  الجمعيات الخيرية النسائية  تعددت اهداف    

مثل مساعدة االسـر المحتاجـة وايـواء اليتـامى          ،  المجاالت الصحية و االجتماعية والتعليمية    

ومحو االمية وانشـاء مـدارس      ،  وتقديم خدمات لكبار السن والعجزة    ،  والمشردات والمتسوالت 

وتأهيل النساء مهنياً وتقديم خدمات صحية للمـرأة        ،  ية للمرأة والنهوض باالوضاع الثقاف  ،  لالناث

 . )1(والطفل ومكافحة االمراض

 : االنتشار :هـ

انتشرت الجمعيات الخيرية في كل مناطق الضفة الغربية سواء في المدن او الريـف او               

د وجمعيات االتحـا  ،  اال ان تركيزها كان في المدن وخاصة جمعيات الهالل االحمر         ،  المخيمات

اما الجمعيـات  . وجمعيات تنظيم وحماية االسرة   ،  وجمعيات الشابات المسيحيات  ،  النسائي العربي 

ومن المالحظ ان   ،  الخيرية التطوعية فقد انتشرت في المدن اوالً ومن ثم بدأت تنتشر الى القرى            

 . انتشارها في المخيمات كان قليالً

غيرها فمنطقـة القـدس مـثالً       كما ان بعض المناطق انتشرت فيها الجمعيات اكثر من          

أي اكثر من نصف تلك الجمعيات وتقاسـمت النسـبة الباقيـة            %) 55( جمعية   39تأسست فيها   

. )2(التي كانت اقل المنـاطق    %) 18,3 (13ومنطقة الخليل    %) 26,7( جمعية   19منطقة نابلس   

قدس وبقيت  وهو ما يعيدنا الى المربع االول حيث نشأت الجمعيات في المدن الكبرى وخاصة ال             

 . كذلك في هذه الفترة كامتداد للفترة السابقة بسبب سيطرة النخبة االجتماعية على هذه المؤسسات

 : التأسيس :و

واستمر نشـاطها فـي الضـفة       ،  تأسست بعض الجمعيات النسائية خالل فترة االنتداب      

حـظ ان   ومـن المال  . كما تأسست عشرات الجمعيات خالل فتـرة الوحـدة        ،  الغربية بعد الوحدة  

                                                           
 . انظر الجدول الالحق عن اهداف وانشطة الجمعيات النسائية) 1(

 . 162، مصدر سابق، صالفلسطينيونبراند، ) 2(
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 1949 مـا عـدا اعـوام    1967 ـ  1948الجمعيات قد تأسست على مدى الفترة الزمنية مـن  

 . )1(1967، 1954 و 1951و

اما بقية االعوام فقد شهدت تسجيل عدد من الجمعيات يقل عن سبع جمعيات فـي كـل                 

 ، جمعيـة  30 تسجيل الجمعيات الخيرية فتسجل فية      الذي شهد طفرة في    1965ما عدا عام    ،  عام

 الى العالقات الحسنة مع السلطات االردنيـة        1965ويعزى هذا االرتفاع في عدد الجمعيات لعام        

بل ان الملك حسين قام بوضع حجر االساس لبعض مباني تلـك            . )2(بعد تأسيس منظمة التحرير   

 كما قامت والدته في افتتاح      1964الجمعيات ومنها جمعية االتحاد النسائي العربي في القدس عام          

والجدول التـالي يبـين     . )3(9/5/1965مع كبار شخصيات المملكة في      ،  مبني الجديد للجمعية  ال

 . )4(وسنوات تأسيسها اعداد هذه الجمعيات

 وتوزيعها على محافظات الضـفة      اوسنوات تأسيسه الخيرية  اعداد هذه الجمعيات     .6جدول رقـم    

 الغربية الثالث

 المجموع الخليل نابلس القدس السنة
1948 1 -- -- 1 

1949 -- -- -- -- 
1950 1 1 -- 2 

1951 -- -- -- -- 
1952 2 -- -- 2 

1953 -- 1 1 2 

1954 -- -- -- -- 
1955 1 1 -- 2 

1956 4 2 -- 6 

1957 3 -- -- 3 

1958 2 1 1 4 

                                                           
 . 162، مصدر سابق، صالفلسطينيونبراند، ) 1(

 .162، صالمصدر نفسه) 2(

 .11، مصدر سابق، ص1966اتحاد الجمعيات الخيرية انجازات ) 3(

 162، مصدر سابق، صالفلسطينيون: براند) 4(
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 المجموع الخليل نابلس القدس السنة
1959 -- 1 1 2 

1960 1 1 -- 2 

1961 1 -- -- 1 

1962 -- 3 -- 3 

1963 1 1 -- 2 

1964 1 -- 3 4 

1965 20 3 7 30 
1966 2 4 -- 6 

فانه يمكن تصـنيفها الـى      ،  ونتيجة للعدد الكبير من المؤسسات النسائية خالل هذه الفترة        

 : وهذه االنواع هي، خمسة انواع وذلك حسب اهدافها واالنشطة التي قامت بها

  :جمعيات الشابات المسيحية :أ

حيـث تأسسـت فـي اريحـا        ،  1948هي من اوائل الجمعيات التي نشأت بعد حرب          

هدفتا الى تأهيل السيدات في مخيمات اريحا وذلك بتعليمهن حرفـة           ،  بات المسيحية جمعيتان للشا 

وكذلك دورات  ،  وكانت اهم انشطتهما افتتاح دورات لتعليم الخياطة والتطريز       . يمكن االنتفاع بها  

 . محو االمية

 : جمعيات الهالل االحمر االردني :ب

حت لها فروعـاً فـي المـدن        وفت،  1950تأسست جمعية الهالل االحمر االردني عام        

والقرى الفلسطينية مثل القدس ونابلس وجنين وشملت خدماتها النواحي االجتماعيـة والصـحية             

وخاصة فتح مراكز اسعاف ومستشفيات وزيادة التثقيف الصـحي ودورات االسـعاف            ،  والثقافية

 ومحـو   وتأسيس مدرسة للخياطـة   ،  كما اهتمت بفتح رياض االطفال    ،  االولي والتثقيف الصحي  

واعتمدت هذه الجمعيات في امورها المالية على مساعدات اللجنة التنفيذية للهالل االحمر            ،  االمية
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ومساعدات وزارة الصحة ووزارة الشؤون االجتماعية واشتراكات االعضاء وريـع المشـاريع            

 . )1(وتبرعات المحسنين

 : جمعيات تنظيم وحماية االسرة :ج

وفتحت لها فروعاً في عـدة      ،  1964سرة االردنية عام    تأسست جمعية تنظيم وحماية اال     

اهتمت هذه الجمعيـات    . مدن في الضفة الغربية مثل القدس وبيت لحم ونابلس وطولكرم وقلقيلية          

وكانت اهـم   . واالرتقاء بوضع االسرة  ،  وتوعية المرأة باهمية تنظيم الحمل    ،  بصحة االم والطفل  

وفـتح عيـادات    ،  ات طبية وتقديم خدمات عالجية    وتوزيع نشر ،  انشطتها دورات وندوات ثقافية   

/ دات جمعية تنظيم االسرة العالميـة     وتعتمد هذه الجمعيات في ماليتها على مساع      . تنظيم االسرة 

 . )2(ومن اشتراكات العضوية، لندن والدخل االسمي للمنتفعين من عياداتها

 : جمعيات االتحاد النسائي العربي :د

،  الفترة موضوع البحث اال انها نشطت خالل هذه الفترة         رغم تأسيس هذه الجمعيات قبل    

فنشطت في العمل االجتماعي والتعليمي واتجهت الى الطب الوقائي ورعاية االمومة والطفولـة             

ومراكز التغذية ودورات محو االمية وحضانات االطفال ومشاغل الخياطة اضافة الـى انشـطة              

ة مثل القدس وبيت ساحور و البيرة و طولكرم         المنتشرة في مدن الضف    من خالل فروعه  . سياسية

 . )3(ونابلس

 : الجمعيات الخيرية :هـ

تركز اغلبها فـي    ،  تأسس عدد كبير من الجمعيات النسائية التطوعية خالل هذه المرحلة         

وهذه الجمعيات  . ادارتها مجالس ادارية منتخبة كل اربع سنوات      ،  منطقتي القدس ورام اهللا ونابلس    

                                                           
  .10 ـ7، مصدر سابق، صاتحاد الجمعيات الخيرية) 1(

 .48المصدر نفسه ص) 2(

 . 119ص مصدر سابق، مناضلة من فلسطينكناعنة، : نظرا) 3(

 . 3378ع 28/5/84 الفجر صحيفة 
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وقد اعتمدت الجمعيات عادة على شخصية محورية الدارة الجمعية         ،  ة قانونية مسجلة ولها شخصي  

 . تستمر في منصبها عشرات السنين

الحاجات العملية للنساء خاصة في اوقات       تكمن اهمية هذه الجمعيات انها عملت على تلبية       

لين السياسي  واغلب نشيطاتها كن نشيطات في المجا     ،  حيث اخذت طابعاً خيرياً اجتماعياً    ،  االزمات

ولهذا كان معظم القائمات عليها عضوات في المجلـس الـوطني الفلسـطيني االول              ،  والتنظيمي

تعددت اهـداف الجمعيـات     . 1965وممن اسسن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية عام      ،  1964عام

وايـواء المشـردات    ،  الخيرية فكانت اهمها تقديم خدمات لكبـار السـن والمحتـاجين وااليتـام            

وفتح دورات تأهيل مهني لمساعدة المنتسـبات       ،  متسوالت ومكافحة االمية واالمراض والجهل    وال

تنضوي الجمعيات الخيرية   . )1(واالهتمام بصحة االم والطفل   ،  اليها تعلم مهنة كالخياطة والتطريز    

الـذي تأسـس عـام      ،  في الضفة الغربية تحت لواء االتحاد العام للجمعيات الخيرية فـي االردن           

يوجد اتحاد للجمعيـات الخيريـة      ،  وفي كل محافظة من محافظات الضفة الغربية الثالث        .1959

 : وهي، فيه

يضم مناطق القدس وبيت لحم وبيت سـاحور ورام          : اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة القدس     -

 . و البيرة واريحا اهللا

 . كرميضم مناطق نابلس وجنين وطو:  اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة نابلس-

 . يضم مناطق الخليل وحلحول: اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة الخليل -

وتهدف هذه االتحادات الى االشراف على المصالح المشتركة للجمعيات وحسم ما ينشـأ             

 . )2(خالفات وتقديم المساعدة المالية لها وتوفير المعلومات االساسية عن العمل االجتماعي من

 : ة خالل فترة الوحدةاهم الجمعيات النسائي

المؤسسات النسائية التي قامت في الضفة الغربيـة خـالل فتـرة          يوضح الجدول التالي عدد من    

 . الوحدة
                                                           

 . انظر اهداف الجمعيات الخيرية في الجدول الالحق) 1(

 . 6مصدر سابق، صالجمعيات الخيرية، تقرير موجز، ) 2(
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 1967-1948 المؤسسات النسائية التي قامت في الضفة الغربية خالل فترة الوحدةأهم  .7جدول رقم 

 

 الرقم

 

 اسم الجمعية

 

مكان 

 التأسيس

 

سنة 

 التأسيس

 

 دافأهم األه

 

 أهم األنشطة

 .دورات تعليم صوف خياطة زهور .محو االمية، تأهيل السيدات، مساعدة االسر 1948 أريحا الشابات المسيحية 1
مــار منصــور   2

 .للسيدات

العجـزة  تقديم خدمات مختلفة لكبـار السـن و        1948 القدس

 .االيتاموالطالب و

 .تقديم منح و هبات للطالب المحتاجين

االطفـال  مـرأة و  النهوض باالوضاع الثقافية لل    1948 القدس عربيدار الطفل ال 3

 . الفتياتو

مات تقديم الخـد  ،  تعليم الطباعة السكرتارية  ،  روضة اطفال 

رفع مستوى  الصحية والتعليمية لالسرة والمرأة والمجتمع و     

 .التعليم لدى االناث
مكافحـة  ،  مركز لتعليم الخياطة و التطريز    ،  حضانة اطفال  .ينيحمل قسط من معاناة الشعب الفلسط 1949 القدس دار الفتاة الالجئة 4

 .االمية
انشـاء مدرسـة    ،  ايواء المشردات والمتسوالت   1952 القدس روضة الزهور  5

 .مستوى االجتماعي والتفافي للمراةرفع الو

مخيمـات  ،  مختبـر ،  مكتبة،  رياض اطفال ،  مدرسة ابتدائية 

 . م لغاتتعلي، محاضرات سياسية واجتماعية، صيفية
ــائي  6 ــاد النس االتح

 .العربي

تعلـيم  ، مساعدة المسنين ،  تقديم مساعدات عينية   1952 البيرة

 . التطريزتعليم الفتيات الخياطة و، الفقراء

محـو  ،  روضة اطفال دار المسنات   ،  مدرسة لتعليم الخياطة  

 .عيادة اسنان، امية
 .رياض اطفال .في شتى المجاالتتأهيل النساء في المخيم  1952 اريحا .التدريب المهني  7
النساء والعناية باالطفال صـحيا     خدمة ورعاية    1953 نابلس .توجيه االم والطفل 8

 . واجتماعياً وتوجيه االمهات ثقافيا ومهنياً

تأهيـل  ،  حضـانة ،  محو االميـة  ،  رعاية االمومة والطفولة  

 . عائالت الشهداء
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 الرقم

 

 اسم الجمعية

 

مكان 

 التأسيس

 

سنة 

 التأسيس

 

 دافأهم األه

 

 أهم األنشطة

ــي  9 ــت االنجيل البي

 .للبنات

، صالون تجميل ،  عالج طبيعي ،  عيادة اسنان ،  بيت المسنات  ية بالنساءالعنا 1954 البيرة

 . مدرسة البيت االنجيلي
ــة  10 رام اهللا التعاوني

 لالشغال اليدوية

رفع المستوى االقتصادي للنساء و ايجاد فرص        1954 رام اهللا

 . عمل لهن

 . اعمال تطريز

ــل   11 ــيدات الخلي س

 .الخيرية

فـتح مشـغل    ،  مكافحة الجهل  ،مساعدة الفقراء  1956 الخليل

رفـع  ،  مكافحـة االمـراض   ،  خياطة و تطريز  

 . مستوى المرأة ثقافياً و اجتماعياً و صحياً

، مركز تعلـيم الخياطـة    ،  مركز رعاية االمومة و الطفولة    

 ، دكان، عيادة، مشغل خياطة مكتبةعامة حضانة اطفال

ــائي  12 ــاد النس االتح

 العربي

ــت  بيـ

 ساحور

ى المـرأة خاصـة الصـحة       تقاء بمسـتو  االر 1956

 .االطفالو

 انشاء روضة اطفال و دار للحضانة

تحسين وضع المرأة االجتماعي و االقتصـادي        1956 نابلس دار اليتيمات 13

 . عبر توفير مهنة مالئمة للمرأة

تأهيل ،  نشاطات رياضية ،  مكتبة،  المدرسة االبتدائية للبنات  

 . مهني
ــر  14 ــالل االحم اله

 الفلسطيني

دورات ،  صفوف محو امية  ،  دورات اسعاف ،  مركز اسعاف  .تقديم المساعدات للفقراء 1956 جنين

 روضة اطفال، خياطة
 . مشغل تطريز، مكتبة، عيادة صحية مساعدة المحتاجين 1956 جفنا سيدات جفنا 15
16 
 

مخيم قلنديا التعاونية 

 لالشغال اليدوية

يع رفع المستوى االقتصادي من خالل المشـار       1958 القدس

. االنتاجية التي تستخدم فيها اليد العاملة النسوية

دورات ، مصـنع خياطـة   ،  معرض تطريـز  ،  تعليم تطريز 

 . دورات محو امية، روضة اطفال، مشغل صوف، خياطة
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ــائي  17 ــاد النس االتح

 العربي

ت مهنيـاً بتقـديم دورات تأهيليـة        تأهيل الفتيا  1958 طولكرم

 . تثقيفيةو

دورات تثقيـف   ،  ة اطفـال  روض،  حضانة،  مشروع نسيج 

 . تأهيل المعاقين عقلياً، صحي
تأهيـل الفتيـات    ،  رفع المستوى الثقافي للمرأة    1960 قلقيلية المرابطات الخيرية 18

 . مساعدة المحتاجين، مهنيا

دورات لتعليم الصم ، صالون تجميل، حضانة، مشغل خياطة

 . البكمو
فال اليتامى و تعليمهم حتـى نهايـة        ايواء االط  1961 طولكرم دار اليتيم العربي 19

 المرحلة الثانوية

تثقيـف  ،  للشـابات بيت الفجر الجديد للشباب و    ،  دار االيتام 

 . مكتبة، صحي
ــائي  20 ــاد النس االتح

 العربي

تـأمين  ،  رعاية طبية و صحية   ،  انتاج صوف ،  تعليم النسيج  . مساعدة المجتمع المحلي و خصوصا المرأة 1962 نابلس

 . انشطة دينية، صحي للكفيفات
ــيم و 21 ــة تنظ حماي

 االسرة

االرتقاء بوضع االسرة بشكل عام عن طريـق         1963 القدس

تـوفير  ،  توعية الـزوجين و خاصـة المـرأة       

 . التسهيالت لتنظيم االسرة

تطوير الكوادر  ،  مشروع تنظيم االسرة  ،  عيادة تنظيم االسرة  

 .دراسات ميدانية، صحة االم و الطفل، البشرية

ــيدات ا 22 ــا س ريح

 الخيرية

رفع المستوى العام للمرأة اجتماعيـاً وثقافيـا         1963 اريحا

 . واقتصادياً

تثقيـف  ،  مدرسـة ابتدائيـة   ،  رياض اطفال ،  حضانة اطفال 

 . تعليم خياطة، محو امية، انشطة رياضية للبنات، صحي
ــيم و 23 ــة تنظ حماي

 االسرة

م توعية المرأة بتنظي، رعاية صحة االم و الطفل    1964 بيت لحم

 . الحمل

 . توعية و ارشاد، عيادة نساء
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ــول  24 ــيدات حلح س

 الخيرية

 جمع ، تغذية االطفال الفقراء و معالجتهم 1964 حلحول

رفع مستوى المعيشة   ،  المالبس للعائالت الفقيرة  

 . فتح مشغل خياطة، للفقراء في القرية

مركـز  ،  مركز الصم والبكم مشغل خياطة    ،  روضة اطفال 

، حضانة اطفال ،  مختبر طبي ،  حيةعيادة ص ،  تثقيف صحي 

 . ناد للفتيات، مساعدات نقدية، 
ــيم و 25 ــة تنظ حماي

 االسرة

خدمات ،  دورات تدريبية ،  محاضرات،  توزيع نشرات طبية   . رفع المستوى العام لألسرة 1965 قلقيلية

 . عالجية
ــيم و 26 ــة تنظ حماي

 االسرة

 دورات و ندوات ثقافية و زيارات بيتيه ارشادية .االرتقاء بوضع االسرة و الحياة االسرية 1965 طولكرم

ــيم و 27 ــة تنظ حماي

 االسرة

 .عيادة صحية . نفسيا مستوى االسرة اجتماعيا وصحيا ورفع 1965 نابلس

مسـاعدة  و،  المرأة ثقافيـا  النهوض بالمجتمع و   1965 عنبتا سيدات عنبتا 28

 . المسنين

 . روضة اطفال، تثقيف صحي، مشروع خدمات المسنين

ــة   29 ــيدات الطيب س

 الخيرية

 . محو امية، روضة اطفال، مشروع حياكة صوف .تأهيل المرأة مهنيا و اقامة مشاريع انتاجية 1965 الطيبة

رفع المستوى الثقافي و االجتماعي للنساء فـي         1965 سلفيت سلفيت الخيرية 30

 .البلدة

ادارة ،  مكافحة االمية ،  روضة اطفال ،  مشروع تنظيم االسرة  

 . ياطةمشغل خ
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الحفاظ على التراث ، تقديم العون للسر المحتاجة 1965 البيرة انعاش االسرة 31

دورهـا  االهتمام بـالمرأة و ،  الشعبي الفلسطيني 

 . الفاعل في المجتمع

المؤسسات العفـاء   السعي لدى الجامعات و   ،  مشغل خياطة 

افتتـاح مركـز    ،  الطالب من النفقات التعليمية و المعيشية     

 . يلالسعاف االول
االتحاد العام للمرأة    32

 الفلسطينية

حشـد  ،  توحيد المؤسسات النسائية الفلسـطينية     1965 القدس

 . الطاقات النسائية لمعركة التحرير

، االسعاف االولـي  ،  العناية باالم والطفل  ،  دورات محو اميه  

 .مساعدات ماليه للمحتاجين
، وى الثقافي للمـرأة   رفع المست ،  دورات مهنية  1966 طوباس  طوباس الخيرية 33

ارساء روح  ،  الطفلالمحافظة على صحة االم و    

 . التعاون بين سيدات البلدة

دورات ،  مركـز تجميـل   ،  مشغل خياطـة  ،  روضة اطفال 

 . اسعاف

، ودورات محو امية  ،  مشغل خياطة و نسيج   ،  رياض اطفال  .تقديم خدمات مختلفة للمرأة والطفل 1966 قباطية  الهالل االحمر 34

 . صحيتثقيف و
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 ـ االنشطة النسائية 3

رغم ان بعض الجمعيات تأسست من اجل القيام بانشطة محـددة اال انـه مـع الـزمن            

ممـا  ،  ولذلك تعددت االنشطة التي تقوم بها كل جمعية       ،  ازدادت تلك االنشطة واحدة تلو االخرى     

المثال تأسست دار   فعلى سبيل   . ادى الى تكرار النشاط الواحد احياناً في اغلب الجمعيات العاملة         

ومـن  ،   في القدس اثر النكبة اليواء الفتيات الالجئات الـى المنطقـة           1949الفتاة الالجئة عام    

المعروف ان عملية اللجوء لم تستمر لفترة طويلة ألنها توقفت بعد انتهاء الحرب واغلقت الحدود               

 جديـدة تخـص     لذلك بدأت هذه الجمعيـة بانشـطة      ،  واستقر الالجئون في المخيمات او المدن     

الالجئات انفسهن القاطنات في الجمعية بغية تعليمهن مهنة معينة كالخياطة او التطريز او التدبير              

، وفي مرحلة الحقة قامت الجمعية بانشطة جديدة العضاء الجمعية وغيرهن من النساء           ،  المنزلي

 . )1(كدورات محو االمية للكبار وفتح رياض االطفال

 اليـواء اطفـال شـهداء       1948 التي تأسست في القدس عام       وكذلك دار الطفل العربي   

ومن ثم توسعت انشـطتها     ،   طفالً في غرفتين   55فابتدأت الجمعية باحتضان    ،  مجزرة دير ياسين  

انشأت ،   يتيم 300 طفال منهم    570نحو  1965فكان لدى الجمعية عام     ،  لتشمل االطفال بشكل عام   

 . )2( ثقافيلهم دار حضانة ومدرسة وقسم للمهن وناد رياضي

بينما كانت جمعيات اخرى تتحرك ضمن االهداف العامة لها ومنها على سبيل المثـال              

 بهدف انشاء المستوصفات    1955ام  جمعية المقاصد الخيرية االسالمية التي تأسست في القدس ع        

، وانشاء المدارس والمعاهد العلمية ومسـاعدة الفقـراء       ،  المستشفيات لمعالجة المرضى الفقراء   و

انت انشطتها تدور حول هذه االهداف فقط والتي تركزت في المجال الصحي كـإدارة سـتة                فك

وافتتـاح مستشـفى   ، والعيادة المتنقلة،  مستوصفات في منطقة القدس وعيادات االمومة والطفولة      

كمـا افتتحـت    ،   مازال يعمل حتى االن وهو مستشفى المقاصد الخيرية االسـالمية          1963عام  

 . )3(الجمعية عدة مدارس

                                                           
  .48مصدر سابق، ص، 1966انجازات : الجمعيات الخيرية) 1(

 .16 سابق، ص مصدر،اتحاد الجمعيات) 2(

 . 1، مصدر سابق، ص1966انجازات  ،الجمعيات الخيرية) 3(
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وكذلك جمعية الهالل االحمر التي هدفت الى تقديم خدمات في النواحي االجتماعيـة والصـحية               

فشملت زيـارة السـيدات للعـائالت المحتاجـة         ،  فكانت انشطتها متعددة بتعدد اهدافها    ،  والثقافية

يس وتأس،  )1(واقامة االسواق الخيرية والمعارض التي كانت تنظم سنوياً       ،  وتوزيع المالبس عليهم  

، وتأسيس مستشفى التوليد  ،  وتعيين قابلة لتوليد الفقيرات في بيوتهن     ،  مدرسة للخياطة ومحو االمية   

 . )2(وفتح مراكز االسعاف االولي، وعقد دورات االسعاف، وعيادة خاصة بفحص الحوامل

كما ان بعض الجمعيات الخيرية التي كانت تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وصحية خرجـت              

والـذي  ،  ميادين التقليدية الى ميدان جديد على الجمعيات الخيرية وهو الميدان السياسي          من هذه ال  

فقامت بانشطة سياسية فـي البيـرة والقـدس والقـرى           ،  مثلته جمعية االتحاد النسائي في البيرة     

المجاورة للتعبير عن رفض الجمعية والقطاعات الشعبية الداعمة لها دخول االردن في عضـوية              

وعلـى العمـوم قامـت      . )3(1955فقامت الجمعية بمظاهرات تندد بالحلف عـام         ،حلف بغداد 

  :الجمعيات الخيرية بانشطة متعددة يمكن تقسيمها الى عدة مجاالت وهي

 . كرعاية االمومة والطفولة والمسنات وايواء المشردات :االنشطة االجتماعية -

 . لطبيعي ودورات االسعافكفتح العيادات والتثقيف الصحي والعالج ا :االنشطة الصحية -

 . كمحو االمية ورياض االطفال والمدارس االبتدائية والمكتبات : االنشطة العلمية -

 . كتقديم الهبات للطالب المحتاجين ومساعدات عينية للمحتاجين : االنشطة المادية -

 . )4(كاالنشطة الرياضية والسياسية والترفيهية : انشطة اخرى -

النسائية تطورت مع تطور المستجدات السياسية في الضـفة         ومن المالحظ ان االنشطة     

ولذلك يمكن تقسيم هذه االنشـطة      . وتلبية للحاجات الملحة للسكان عامة والنساء خاصة      ،  الغربية

 . الى ثالثة اقسام وذلك بناء على المراحل الزمنية لتطور تلك االنشطة
                                                           

 . 7، مصدر سابق، ص1966انجازات  ،الجمعيات الخيرية) 1(

 . 9ـ8 ص،المصدر نفسه) 2(

 . 121، مصدر سابق، صمناضلة من فلسطين: كناعنة) 3(

 . انشطة المؤسسات في الجدول السابق: انظر) 4(
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  1952 ـ 1948 :المرحلة االولى

ل هذه الفترة لتلبية االحتياجات الملحة التي طـرأت علـى           نشطت الحركة النسائية خال    

حاولـت  ،  فقد عانت فئآت كثيرة من ويـالت الحـرب        ،  الشعب الفلسطيني نتيجة مباشرة للنكبة    

ففي هذه الفترة كانت اولويات المنظمات النسـائية هـي          . الحركة النسائية التخفيف من معاناتهم    

. ام بصحة النساء عامة واالمهـات واطفـالهن خاصـة         رعاية االيتام ومساعدة الالجئين واالهتم    

وعليه تأسست جمعيات نسائية لتقديم هذه الخدمات مثل جمعية دار الطفل العربي اليواء اطفـال               

وروضة الزهـور اليـواء المشـردات       ،  ودار الفتاة الالجئة لحضانة االطفال    ،  شهداء دير ياسين  

والشابات المسيحية لمسـاعدة االسـر      ،  عجزةومار منصور للعناية بكبار السن وال     ،  والمتسوالت

 . وتأهيل السيدات وغير ذلك

 1964ـ 1952المرحلة الثانية 

النكبة واخذت بعض االهتمامـات      من صدمة  هذه المرحلة  أفاقت الحركة النسائية خالل   

فتأسست مجموعـة اكبـر مـن       ،  تثير انتباهها وخاصة االهتمامات الثقافية والصحية والسياسية      

مثل دورات تأهيل للفتيات وابناء     ،  النسائية لتلبية االحتياجات المتجددة للنساء والمجتمع     الجمعيات  

كمـا اسـتمر االهتمـام      . ذلك ان البحث عن مصدر رزق للعائلة اصبح ذا اهتمام بالغ          ،  الشهداء

من خالل بـرامج رعايـة      ،  وخاصة ما يتعلق منها بالمرأة والطفل     ،  باالنشطة الصحية المختلفة  

وذلك للحد من وفيات االمهات اثناء      ،  وتعيين قابالت لتوليد النساء في بيوتهن     ،  والطفولةاالمومة  

كما بـرز اهتمـام اخـر    . اضافة الى انشاء مراكز االسعاف وعقد الدورات الخاصة به     ،  الوالدة

 . وعقد دورات محو االمية، خالل هذه الفترة وهو االهتمام بالتعليم من خالل فتح المدارس

  1967 ـ 1964 :لثالثةالمرحلة ا

رغم قصر هذه المرحلة اال ان االنشطة النسائية فيها تركت اكبر االثـر فـي مسـيرة                  

كاطـار  ،  ففي بداية هذه المرحلة تم انشاء منظمة التحرير الفلسطينية في القدس          . الحركة النسائية 

ر بعد تغييب تام لها     فبدأت مالمح الهوية الفلسطينية بالظهو    ،  سياسي لكل الفلسطينيين اينما وجدوا    
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حيـث  ،  كان النشاء المنظمة اثر هام على مسيرة الحركة النسـائية         . في اطار الوحدة مع االردن    

ومن ثم عملـت    ،  اشتركت عدة نساء من قيادات الحركة النسائية في المؤتمر التأسيسي للمنظمة          

 االتحاد العام للمرأة    مباشر من دائرة التنظيم الشعبي في المنظمة على انشاء         هؤالء النساء وبدعم  

 كاتحاد يضم في عضويته كـل الجمعيـات واالتحـادات والمؤسسـات النسـائية               )1(الفلسطينية

واثر انشـاء االتحـاد     . سواء في الضفة الغربية او أي مكان يتجمع فيه الفلسطينيون         ،  الفلسطينية

نشطة السياسية من   على انشطة الحركة النسائية التي اصبحت اكثر اهتماما بالقضية الوطنية واال          

وذلك ،  كما انتشرت في هذه الفترة جمعيات تنظيم وحماية االسرة في اغلب مدن الضفة            . ذي قبل 

 . لتقديم الخدمات الصحية والتثقيفية لالم واالسرة في المجال الصحي

 االتحاد العام للمرأة الفلسطينية :رابعا

 : فكرة التأسيس -1

، هيري ديمقراطي لكافة النسـاء الفلسـطينيات      تجمع جما " :يعرف االتحاد نفسه على انه     

وبهذا التعريف وضع االتحاد نفسه فـوق ايـة         . ")2(وقاعدة من قواعد منظمة التحرير الفلسطينية     

وارتبط بمنظمـة التحريـر     ،  خصوصاً وانه شمل كل النساء الفلسطينيات     ،  مؤسسة نسائية قائمة  

 . جاعالً نفسه قاعدة من قواعدها، الفلسطينية

ذلك ان  ،  سيس االتحاد العام ثمرة من ثمار الجهد النسائي الذي بدأ مطلع الستينات           يأتي تأ 

كانت قد دعت الى    ،  السيدة وديعة الخرطبيل رئيسة االتحاد النسائي العربي الفلسطيني في بيروت         

والثاني عـام   ،  ي بيروت  ف 1963فعقد االجتماع االول لذلك عام      ،  ايجاد اتحاد لكل نساء فلسطين    

 قامت اآلنسـة زليخـة      1965وفي عام   . القدس ابان انعقاد المجلس الفلسطيني االول      في   1964

بدعوة ممـثالت االتحـادات النسـائية     ،  الشهابي رئيسة مكتب االتحاد النسائي العربي في القدس       

                                                           
  .40 مصدر سابق، صيةالحركة الوطن: العسلي) 1(

 . 5 ص،)ب ت(نشرة صادرة عن االتحاد، : االتحاد العام للمرأة الفلسطينية) 2(



 81

 20/2/1965الفلسطينية والهالل االحمر ورعاية الطفل في الضفة الغربية الى اجتماع يعقد فـي   

 . )1( الالزمة القامة مؤتمر للنساء الفلسطينيات في كافة االماكنلبحث الترتيبات

 وحضرته ممثالت االتحادات النسـائية فـي الضـفة الغربيـة          ،  عقد االجتماع في موعده   

، وناقش الترتيبات الالزمة لعقد المـؤتمر     ،  )2()جنين،  طولكرم،  البيرة،  بيت لحم ،  نابلس،  القدس(

 عن المنظمات النسائية الفلسطينية في الضفة الغربيـة         فتألفت لجنة تحضيرية حضرتها ممثالت    

وحــددت  ،  )3(18/3/1965اجتمعت في القدس    ،  وقطاع غزة ومصر وسوريا والكويت ولبنان     

من اجل توحيد التنظيمات النسائية الفلسطينية فـي        ،   في القدس  7/1965/ 15 موعد المؤتمر في  

ويبـدو ان تأسـيس منظمـة التحريـر     . ")4(االتحاد العام للمرأة الفلسـطينية "اتحاد واحد يسمي  

ذلك ان المنظمة   ،  كان الدافع االساسي النجاح االجتماعات النسائية     ،  1964الفلسطينية في القدس    

فجرت مشاورات عقدها مؤسسـو المنظمـة مـع         ،  دعت الى تأسيس تنظيمات شعبية فلسطينية     

كمـا قامـت    . رة االتحاد العام  فك من اجل انجاح  ،  )5(لحركة النسائية في الضفة الغربية    رائدات ا 

اجتمعـت  . )6(دائرة التنظيم الشعبي في المنظمة ومكاتبها في تنفيذ الخطوات االعدادية للمـؤتمر           

وقسـيمة  ،  والئحة داخلية العمال المؤتمر   ،  مشروع دستور لالتحاد   اللجنة التحضيرية ووضعت  

ومواضـيع  ،  قـررات وبرنامج االفتتـاح والتوصـيات والم     ،  ومشروع ميزانية ،  انتساب موحدة 

 . االبحاث

 

                                                           
 . 7، مصدر سابق، صالمرأة الفلسطينية: العطاونة) 1(

منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية،    : 1965الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام      ) : محرر(الدجاني، برهان   ) 2(

 .102، ص1967بيروت، 

نـابلس، فريـدة    /القدس، عنـدليب العمـد    /زليخة الشهابي ( وضمت   18/3/1965تشكلت اللجنة التحضيرية في     ) 3(

الكويت، معـادة   /غزة، سلمي الخضراء الجيوسي   /غزة، ليلي قليبو  /بيت لحم، يسري البربري   /جنين، حلوة جقمان  /ارشيد

 . القاهرة/و غزالةسميرة اببيروت، /دمشق، وديعة الخرطبيل/الكيالني الدباغ

 . انتخبت اآلنسة زليخة شهابي رئيسة للجنة التحضيرية والسيدة سميرة ابو غزالة امينة للسر

 . 12ـ11، مصدر سابق، صالمرأة الفلسطينية: الوحيدي) 4(

يحة ، منهن الحاجة عندليب العمد، وزليخة الشهابي وعصام عبد الهادي وسم          53 ص ،الحركة النسائية : دراغمة: انظر) 5(

 . خليل وسارة حنون وليديا االعراج ويسري شاور وابتهاج نزال وحلوة جقمان

 .103، مصدر سابق، ص1965الكتاب السنوي لعام : الدجاني) 6(
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 : المؤتمر التأسيسي-2

 139 بحضـور    21/7/1965-15/7عقد المؤتمر االول لالتحاد في القدس في الفترة ما بـين            

مندوبة عن االتحادات والجمعيات والروابط النسائية الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة واالقطـار            

، ها الفكريـة وجهودهـا االجتماعيـة والوطنيـة        الشخصيات النسائية المعروفة بآثار   و )1(العربية

كما حضره لفيف من المسـؤولين العـرب        . )2(ومندوبات عن الهيئات النسائية العربية والعالمية     

ان المـؤتمر   "الذي جاء في كلمته     ،  منهم وصفي التل رئيس وزراء االردن آنذاك      . والفلسطينيين

وجاء في كلمـة    . ")3(الفلسطينية في المعركة  به المرأة   فرصة قيمة لتحديد الدور الذي يجب ان تلع       

ان شعور المرأة الفلسطيـنية بالمسؤوليــة      "توفيق وصفي مدير مكتب الجامعة العربية بالقدس        

 ")4(التي تتحملها هـي بـادرة رائعـة تـدل علـى التصميـم االكــيد لتحريــر الـوطن            

" ة استكملت وجودها بنصفها الثاني    ان المنظم "وتحدث احمد الشقيرى رئيس منظمة التحرير قائال        

ان الدور الذي ينتظر المرأة الفلسـطينية       "ثم القت رئيسة المؤتمر زليخة الشهابي كلمة جاء فيها          

في هذه المرحلة هو دور كبير وان عليها ان تلعبه بالعمل الدؤوب المتواصل المخلص والتخطيط               

 . ")5(والتنظيم والكفاح

، اعمال المؤتمر تم انتخاب االنسة زليخـة الشـهابي للرئاسـة         في نهاية اليوم االول من         

كما انتخبت االنسة زينات عبد     ،  والسيدة وديعة الخرطبيل واآلنسة يسرى البريري نائبتين للرئيسة       

 . )6(المجيد امنية للسر واآلنسة نهيل عويضة نائبة المينة السر

                                                           
 . 203مصدر سابق، صاالتحادات والجمعيات، : زايد) 1(

 .102، مصدر سابق، ص1965الكتاب السنوي لعام : الدجاني) 2(

 .103المصدر نفسه، ص) 3(

 .103، مصدر سابق، صالكتاب السنوي: الدجاني) 4(

 .103المصدر نفسه، ص) 5(

 .102المصدر نفسه، ص) 6(
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  : اهداف االتحاد العام للمرأة-3

فاالهداف العامة له هي نفس     ،   جملة من االهداف العامة والخاصة     هدف االتحاد العام الى   

والـذي  . )1(1964اهداف الميثاق القومي الفلسطيني الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية عام           

 . يهدف الى تحرير فلسطين في فكرته االساسية

  :اما االهداف الخاصة فهي 

 يع مجاالت العمل التنظيمي والقضائي ابراز شخصية المرأة الفلسطينية باشراكها في جم .1

 العمل على توجيه المرأة الفلسطينية لتربي النشء تربية وطنية وترتفع بتفكيرهـا الـى               .2

 . مستوى المعركة

 .  مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق والواجبات .3

ي  توعية المرأة الفلسطينية لممارسة حقوقها التي اكتسبتها في قرارات المـؤتمر الـوطن             .4

 . )2(الفلسطيني االول والثاني

 :  التوصيات واللجان– 4

التي يمكن ايجازها بمـا     ،  تمت الموافقة على توصيات لجانه المختلفه     ،  في ختام المؤتمر   

 : يلي

  :واهم توصياتها، أـ لجنة الدستور والتنظيم الشعبي 

 . الفلسطينيةاعالن قيام االتحاد واعتباره الهيئة الشرعية الوحيدة الممثلة للمرأة  •

على اعتبار ان االتحاد هو     ،  الطلب من المنظمة وضع قانون التنظيم الشعبي موضع التنفيذ         •

 . قاعدة من قواعده

                                                           
 .  المادة الثالثة1965دستور االتحاد العام للمرأة الفلسطينية الصادر عن المؤتمر التأسيسي عام ) 1(

 . المادة الرابعة: المصدر نفسه) 2(
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 . )1(الطلب من اللجنة التنفيذية للمنظمة تمثيل المرأة في كافة تشكيالتها •

  :واهم توصياتها، ب ـ اللجنة السياسية

 . ة العرب جميعاً في تحريرهاوعلى مسؤولي، التأكيد على عروبة فلسطين •

 . وممثلة للقاعدة الشعبية، ان تكون قيادة المنظمة جماعية ومنتخبة •

 . اعتبار الكفاح الثوري المنظم والمسلح السبيل الرئيس الستعادة فلسطين •

 . )2(للفلسطينيين وتحصين الحدود المطالبة بالتدريب الشعبي •

 : واهم توصياتها، ج ـ لجنة االعالم

 . الى الوحدة الوطنيةالدعوة  •

الطلب من الدول العربية الحاق فلسطينيين في سفاراتها للعمل فـي المكاتـب االعالميـة                •

 . للقضية الفلسطينية

 . توعية الطالب العرب بحقائق القضية الفلسطينية قبل سفرهم للخارج •

 . استنفار ابناء فلسطين في المهجر لمواجهة الدعاية الصهيونية •

 . ية الى المؤتمرات النسائية العالميةارسال وفود نسائ •

 . رفع مستوي االدالء السياحيين في البالد العربية لشرح القضية الفلسطينية •

 . )3(تدريس تاريخ وجغرافية فلسطين ضمن المناهج الدراسية العربية •

 

                                                           
 .104مصدر سابق، ص، 1965الكتاب السنوي لعام: الدجاني) 1(

 .104، صالمصدر نفسه) 2(

 104، مصدر سابق، صالكتاب السنوي: الدجاني) 3(
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  اختتام المؤتمر- 5

تـالي طبقـاً     اجتمع في اليـوم ال     )1(في ختام اعمال المؤتمر جري انتخاب مجلس تنفيذي        

ويبدو ان االردن الذي مثله رئـيس وزرائـه          . )2(وانتخب اعضاء الهيئة التنفيذية لالتحاد    ،  للدستور

فحـاول التـدخل فـي      ،  لم يكن راضياً عن المـؤتمر     ،  )3(نيابة عن الملك حسين في افتتاح المؤتمر      

تخابات وفقاً المر ملكي    انه جرى اعادة االن   ،  انتخابات اللجنة التنفيذية حيث ترى السيدة سميحة خليل       

 لم تفـز    -والدة فريال زوجة االمير محمد      -وقرار من رئاسة الوزراء ذلك ان السيدة فريدة ارشيد        

 . )4(نسبياً للسيدة فريدة فاعيدت االنتخابات التي اعطت نجاحاً، باي منصب

 : انشطة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية -6

فعقـدت المراكـز   ،  فور انتهاء اعمال المؤتمر التأسيسيباشر االتحاد العام للمرأة اعماله   

كمـا  ،  وفتح باب االنتساب لالتحاد   ،  الفرعيةلالتحاد في كل من عمان وغزة والكويت اجتماعاتها       

 . )5(فتحت المراكز الثقافية التابعة له

اال ان حدثين هامين قد اثرا بشكل مأساوي علـى          ،  تابع االتحاد نشاطاته في الضفة الغربية     

، والثـاني ،  1966 اغالق مقر االتحاد من قبل السلطات االردنية عـام         :في الضفة وهما   نشطتها

اعتبار االتحاد تنظيماً غير شرعي من قبل السلطات االسرائيلية بعيد احـتالل الضـفة الغربيـة                

لم يتسن لالتحـاد    ،  1966-1965 فخالل عمر االتحاد القصير في ظل الوحدة بين الضفتين         1967

                                                           
 17 يذكر ان العـدد      109 ص الكتاب السنوي : برهان الدجاني : انظر. هناك اختالف في عدد اعضاء المجلس االداري      ) 1(

  عضوا21ًاال ان الدستور يحدد العدد ب .  عضوا20ً، ان العدد االتحادات والجمعيات: عضواً، بينما يذكر محمود زايد

 يذكر ان من بين اعضاء المجلس االداري االول السـيدات التاليـة             109، مصدر سابق، ص   الكتاب السنوي : الدجاني) 2(

سـكرتيرة  / امينة السر، امينه الحسـيني    /نائبة الرئيسه، سميحه خليل   /الرئيسه، فريده ارشيد  /عصام عبد الهادي    : اسماؤهن

 .امينة الصندوق/سكرتيرة العالقات الداخلية، ليديا االعراج/ الخارجية، نهيل عويضةالعالقات 

 .103 صالمصدر نفسه) 3(

 . 175، مصدر سابق، صمناضلة: كناعنة: انظر) 4(

 .109، مصدر سابق، صالكتاب السنوي: الدجاني) 5(



 86

، وابرز هذه االنشطة كانت فتح دورات لمحو االمية       . فكانت قليلة نسبياً  ،  الكثير من االنشطة  القيام ب 

 . )1(وفتح دور الحضانة ورياض االطفال، وتعزيز اللجان الصحية للعناية بالطفولة واالمومة

 وتقـديم   15/11/1966في   الخليل/ كما قام وفد من االتحاد بزيارة تضامنية لقرية السموع        

،  دينار اردني كمساهمة رمزية السر ضحايا االعتداء االسرائيلي علـى تلـك القريـة              200مبلغ  

تحولت تلك الزيارة الى مظاهرة هتفت مطالبة الدول العربية بالرد الفـوري علـى االعتـداءات                

بإغالق مكتـب   ،   امراً من محافظ القدس انور الخطيب      3/1/1967فتلقى االتحاد في    . االسرائيلية

واوكلت اللجنة التنفيذية لالتحاد رئاسته الـى       ،  فاغلق المقر الرئيسي في القدس    ،  )2(ساالتحاد بالقد 

ذلك ان االتحاد ومنذ تأسيسه ارتبط بمنظمة       . )3(وافتتح المقر في القاهرة   ،  السيدة سميرة ابو غزالة   

 . )4(التحرير ودستوره يشترط ان يكون مقره الدائم في البلد الذي يستضيف مقر المنظمة

 تبدأ مرحلة جديدة ونشاط نـوعي جديـد للمـرأة الفلسـطينية             1967الع حرب عام  وباند

وتنظيماتها الجماهيرية بعد عشرين عاماًمن العمل النسائي الذي حكم عليه ان يكون عمالً خيريـاً               

فبدأت المرأة الفلسطينية تأخذ زمام امور حركتها النسائية        ،  مرتبطاً برضى السلطات قبل كل شيء     

 . سلطات ام لم ترضسواء رضيت ال

                                                           
 .39مصدر سابق، صالفلسطينيون، : براند) 1(

، 1995، عمـان،    1، دار الكرمـل، ط    1992-1903 نضال المـرأة الفلسـطينية       اضواء على : الهندي، نضال ) 2(

  .77ص

 .175مصدر سابق، صمناضلة، : كناعنة) 3(

 .) دص. (مصدر سابق: الباب االول/، المادة الثانيةدستور االتحاد العام للمرأة الفلسطينية) 4(
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  الثالثالفصل

 1987-1967الحركة النسائية الفلسطينية في الضفة الغربية 

 1987ـ1967 المؤسسات النسائية في الضفة الغربية -أوالً

 بالمساهمة النشطة للمـرأة الفلسـطينية فـي النشـاط           1967اتسمت مرحلة ما بعد عام      

كما . حل السابقة السياسي واالجتماعي والثقافي، وتعددت اشكال نضالها وتنوعت اكثر من المرا         

وعلى العموم يمكن تقسيم هذه المؤسسات      . تعددت المؤسسات النسائية وتنوعت اهدافها وانشطتها     

خالل العقدين االولين من حكم االحتالل الى ثالثة اقسام وذلك بناًء علـى عـدة اسـس اهمهـا                   

لـى وجـه    االهداف واالنشطة والحجم العددي لالعضاء، ومدي ارتباطها بالقضايا السياسـية ع          

وهذه المؤسسات هي االطر واللجان النسائية، والجمعيات الخيرية، واالتحاد العـام           . الخصوص

 . للمرأة الفلسطينية

 * االتحاد العام للمرأة الفلسطينية-1

بعد احتالل اسرائيل للضفة الغربية منعت نشاط مؤسسات منظمة التحريـر الفلسـطينية             

اال ان االتحاد قام ببعض النشاطات بشكل سري مسـتفيداً          . يةومنها االتحاد العام للمرأة الفلسطين    

من الجمعيات الخيرية المنتشرة في ارجاء الضفة الغربية، متخذاً منها ستاراً النشطته، ال سـيما               

 . )1(جمعيتي المقاصد الخيرية في القدس وانعاش االسرة في البيره

مظـاهرة النسـائية ضـد النيـة     شارك االتحاد بفعاليات مناهضة للالحتالل كان اولها ال      

االسرائيلية اقامة العرض العسكري في القدس في الذكرى االولى الحتاللها، والتي على اثرهـا              

ومن ثم تشكلت هيئة اداريـة      . )2(ابعدت رئيسة االتحاد بعد اعتقالها مع عدد من اعضاء االتحاد         

                                                           
رة سببها ندرة المعلومات التي تختـزل عـادة فـي            واجه الباحث صعوبة واضحة في الكتابة عن االتحاد خالل هذه الفت           *

 .سطور عمومية ال تفي بالبحث العلمي حتى في المطبوعات الصادرة عن االتحاد نفسه

 .5، ص1989نشرة لمرة واحدة صادرة عن اتحاد لجان المرأة الفلسطينية اذار : شراع المرأة) 1(

 وعـادت الـى الضـفة الغربيـة         27/4/1969 بتـاريخ    ابعدت السيدة عصام عبد الهادي رئيسـة االتحـاد العـام          ) 2(

 .30/4/1993بتاريخ
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سيدة سميحة خليل رئيسـة     جديدة لالتحاد ضمت اعضاء من الضفة الغربية وقطاع غزة بقيادة ال          

 . )1(26/2/1999جمعية انعاش االسرة، التي استمرت برئاسة اتحاد المرأة حتى وفاتها في 

عملت السيدة سميحة خليل من خالل جمعية انعاش االسرة التي كانت واجهة االتحـاد،              

ية ولذلك لم تصدر بيانات االتحاد باسمه خالل هذه الفترة بل صـدرت باسـم الهيئـات النسـائ                 

، ولذلك ال يمكن الفصل بين      )2(والجمعيات الخيرية او باسم المرأة الفلسطينية في االرض المحتلة        

 . انشطة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية والجمعيات الخيرية خالل هذه الفترة

 : الجمعيات الخيرية-2

انت قائمة في   مثلت الجمعيات الخيرية في هذه المرحلة امتداداً للجمعيات الخيرية التي ك          

فترة الوحدة مع االردن، ولذلك لم تختلف كثيراً من حيث االهداف والعضوية، اال انها اختلفـت                

من حيث االنشطة وخاصة االنشطة الوطنية، فاهتمت بالشؤون السياسـية وقضـايا المعتقلـين              

يـادة  والشهداء وعائالتهم كما اختلفت عن سابقاتها من حيث عدد الجمعيات التي طرأ عليهـا ز              

 : وسنعرض لهذه الجمعيات من جوانب مختلفة اهمها. ملحوظة

 :أـ العدد

 ازداد عدد الجمعيات الخيرية في فترة االحتالل عما كان عليه الحال في فترة الوحـدة،               

 . )3(والجدول التالي يوضح هذه الزيادة المستمرة في عددها. فزادت عن المئة جمعية

  1983-1948يرية في الضفة الغربية توزيع الجمعيات الخ  .8جدول رقم 

 1983 1978 1958 19 48قبل  المحافظة

 91 58 35 22  القدس 

 45 37 16 3  نابلس 

 28 30 5 ـ  الخليل 

 164 125 56 25  المجموع 

                                                           
 .3ـ2ص) د ت (الكراس الصادر عن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية، االمانة العامة: انظر: لمزيد من المعلومات) 1(

 .د العام للمرأة الفلسطينيةاستمر االمر كذلك حتى بداية التسعينات عندما بدأ االتحاد اصدار بياناته صراحة باسم االتحا) 2(

 .216 مصدر سابق ص،2 ج الموسوعة الفلسطينية) 3(
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يتبين من الجدول السابق االستمرار في انشاء الجمعيات الخيرية، بل وتضاعف عـددها             

من عمر االحتالل، ومن ثم استمر ازدياد عـدد هـذه الجمعيـات             خالل السنوات العشر االولى     

 . وخاصة في منطقة القدس وما حولها التي حوت اكثر من نصف عدد تلك الجمعيات

 : ب ـ االنتشار

انتشرت الجمعيات الخيرية في كل مناطق الضفة الغربية، وان تركـزت فـي وسـطها               

 . 1983داد ونسبها لعام والجدول التالي يوضح هذه االع) القدس ورام اهللا(

 1983 يبين انتشار الجمعيات الخيرية في الضفة الغربية عام .9جدول رقم 

 النسبة المئوية عدد الجمعيات المنطقة

 %55,5 91 منطقة القدس

 %27,5 45 منطقة نابلس

  %17 28 منطقة الخليل

طقة القدس  في من %) 55(يوضح الجدول السابق تركز اكثر من نصف الجمعيات الخيرية        

) نابلس، جنين، طولكرم  (اما منطقة نابلس والتي تضم      ) القدس، رام اهللا، البيره، بيت لحم، اريحا      (

) الخليل، حلحول، جنـوب الضـفة     (اما منطقة الخليل    %) 27,5(فحوت اقل من ثلث الجمعيات      

 . فقط% 17فحوت 

ت تواجـدت فـي     اما من حيث انتشارها في البيئات الفلسطينية، فان اغلب تلك الجمعيا          

المدن وخاصة في بداية االحتالل الذي شكل استمراراً للمرحلة السابقة، اال انه ومع الزمن بدأت               

 .  وبدرجة اقل في المخيمات)1(تلك الجمعيات بالظهور في القرى

 

 

                                                           
، بيرنبـاال   1983، صوبا   1973، بيت اكسا    1973، ترمسيعا   1970سنجل  : تأسست مثالً في منطقة رام اهللا جمعيات      ) 1(

1986. 
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 : ـ العضويةج

 انتسبت النساء الى عضوية الجمعيات الخيرية جنباً الى جنب مع الرجال، وفي حـاالت              

 اقتصرت العضوية على النساء فقط، رغم عدم اهتمام الجمعيات الخيرية بتوسيع العضوية             كثيرة

لتتحول الى مؤسسات جماهيرية، مما سبب لها نقداً الذعاً من االطر واللجـان النسـوية التـي                 

شكلتها الفصائل الفلسطينية الحقاً، اال انها استطاعت القيام باعمالها دون حاجة الىعدد كبير من              

 . عضاءاال

 :د ـ االدارة

يوجد لكل جمعية خيرية عاملة مجلس ادارة او هيئة ادارية تشرف عل تنظيم عملهـا،                

وهذه الهيئة تكون منتخبة من الهيئة العامة، وكل هيئة ادارية تنتخب من يمثلها في الهيئة العامة                

. عام للجمعيات الخيرية  التحاد المحافظة، والهيئة العامة للمحافظة تنتخب من يمثلها في االتحاد ال          

فتمثل مجتمعة الهيئـة العامـة      ) القدس، نابلس، الخليل  (اما الهيئات االدارية للمحافظات الثالث      

 . )1(لالتحاد العام للجمعيات الخيرية

 :ـ االهدافهـ 

 تتشابه اهداف الجمعيات الخيرية في اطارها العام، وتلتقي حول االهتمام باالسرة عامة            

ولكن عند التركيز في    .  خالل رفع مستوى المرأة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً       والمرأة خاصة من  

اهداف كل جمعية منها نرى ان هناك تمايزاً في بعض اهداف تلك الجمعيات ومنها مثالً اختالف                

 فبينما تهدف االولى الى    )2(اهداف جمعيات حماية وتنظيم االسرة عن جمعيات المشاريع االنتاجية        

 . بالمرأة وصحتها وتنظيم النسل، نرى ان الثانية تهتم بالقضايا االقتصاديةاالهتمام 

 

 

                                                           
 28/4/1990 بتاريخ 31/ص/13وثيقة رقم : االتحاد العام للجمعيات الخيرية) 1(

 .نظر جمعية مشروع النحاس والتطريز وتعاونية سعير، وتعاونيات انتاجنا فخرناا) 2(
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 : و ـ الموارد المالية

تنوعت المصادر المالية للجمعيات الخيرية تنوعاً شديداً، واختلفت من فتـرة الخـرى،              

 : وتعددت بحسب المشاريع المنفذة وكانت اهم المصادر المالية كالتالي

للجمعيات الخيرية اهم مصدر من مصادر تمويل الجمعيـات االعضـاء           شكل االتحاد العام     .1

باالتحاد، فكان واحداً من االسباب الدافعة لتشكليه هو تقديم المساعدة المالية للجمعيات والتي             

 وعندما تكون الحاجة للمساعدة ملحة فقد كانت الجمعيات         )1(تكون على شكل مساعدة سنوية    

لذي بدوره كان يخاطب وزير شؤون االرض المحتلـة فـي      تخاطب االتحاد لطلب المزيد، ا    

 . )2(الحكومة االردنية

 . )3(مساعدات اللجنة التنفيذية للهالل االحمر ووزارة الصحة خاصة لجمعيات الهالل االحمر .2

 . اشتراكات االعضاء السنوية .3

 . الدخل االسمي من االنشطة التي تقوم بها الجمعيات وخاصة في االمور الصحية .4

 . )4(دات جمعية تنظيم االسرة العالمية ـ لندنمساع .5

 . )5( تبرعات المحسنين .6

 .  ريع االنشطة التي تقوم بها الجمعيات كالبازرات الخيرية، والغذاء التقشفي .7

 . )7( والجمعية العالمية)6( دعم المنظمات غير الحكومية كاالغاثة الكاثوليكية .8

                                                           
 .6، مصدر سابق صاتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة القدس) 1(

 2/9/1982 بتاريخ 3500/ 9/1/7وثيقة رقم : االتحاد العام للجمعيات الخيرية) 2(

 .10، مصدر سابق صاتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة القدس) 3(

 .48 صالمصدر نفسه) 4(

 .666، مصدر سابق صمناضلة: كناعنة) 5(

 قدمت االغاثة الكاثوليكية وجبة غذاء لطـالب روضـة اطفـال العيزريـة     5284 عدد 9/5/1984 صحيفة القـدس  ) 6(

 .من قيمتها تقريباً% 10والمشاريع، كما تبرعت بعشرين ماكنة خياطة لجمعية صوبا الخيرية التي ساهمت ب 

قدمت الجمعية العالمية مجموعة من االثاث للجمعيات الخيرية في منطقـة           : 3312 عدد   1984/ 21/3 حيفة القدس ص) 7(

 .الخليل تقدر قيمتها بمئة الف دوالر
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لتي بدأت باستدانة مئة دينـار مـن بلديـة           االستدانة، كما حدث مع جمعية انعاش االسرة ا        .9

 . )1(البيرة

 :زـ االنشطة االجتماعية

تعتبر االنشطة االجتماعية االنسانية اهم انشطة الجمعيات الخيرية، ال سيما وانها تلتقـي             

ويبدو ان اغلب الجمعيات الخيرية كان لها انشطة في         . مع فلسفتها في العمل االجتماعي الخيري     

لكن تداخلت انشطة الجمعيات وتشابهت برامجها بحيـث يصـعب فصـل            . يالمجال االجتماع 

 :الجوانب السياسية عن االجتماعية او الثقافية وكانت اهم االنشطة

 :ـ محو االمية

اشتركت الكثير من الجمعيات بهذا النشاط الذي اعتبر هدفاً عاماً للجمعيات، فقد عقـدت              

 للنساء خصوصاً وان نسبة االمية كانت مرتفعـة       الكثير من دورات محو االمية سواء للرجال او       

 . )2(1983عام % 37 و 1970عام % 65في بداية فترة االحتالل والتي كانت بين النساء 

ومن الجمعيات التي قدمت هذه الخدمة مثالً مركز النشاط النسوي في نابلس وجمعيـة سـيدات                

 .)3(االحمر، والمقاصد الخيريةسلفيت، جمعية سيدات الطيبة، جمعية سيدات اريحا، والهالل 

 :ـ دورات التأهيل المهني

 في ظل الظروف االقتصادية السيئة الناتجة عن اوضاع االحتالل، ومن اجـل تأهيـل              

السيدات والزج بهن الى سوق العمل لمساعدة اسرهن، والخراج المرأة مـن البيـت واعمالـه                

د دورات لتعليم الفتيـات والنسـاء ممـا         المنزلية التي ال تنتهي، باشراف الجمعيات الخيرية بعق       

وكانت اهم هذه الدورات هي تعليم الخياطة والنسيج والصـوف   . يمكنهن االستفادة منها اقتصادياً   

                                                           
 .18/7/1981 بتاريخ 7/5801/ 3وثيقة رقم : جمعية انعاش االسرة) 1(

بعد مرور عشرين عاماً علـى االحـتالل        1967تلة  تطور الحركة النسائية الفلسطينية في االرض المح      : كمال، زهيرة ) 2(

 .6 ص1987، نشرة لمرة واحدة يصدرها اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، حزيران درب المرأةاالسرائيلي، 

 .1، مصدر سابق صاتحاد الجمعيات الخيرية. مصدر سابق، 1993دليل المؤسسات النسائية لعام : انظر) 3(
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ويبدو ان اغلـب الجمعيـات الخيريـة        . والتطريز والسيراميك والطباعة والكمبيوتر و التجميل     

 . )1(مارست نشاطاً او اكثر من هذه االنشطة

 :فال والحضاناتـ رياض االط

 ركزت الجمعيات الخيرية على انشاء رياض االطفال واولت هذا الجانب قدراً مهماً من             

اهتماماتها، خاصة وان االحتالل طيلة احتالله للضفة الغربية لم يقم بفتح أية مؤسسـة لريـاض                

 كاهـل   كما اولت الجمعيات قدراً اقل النشاء حضانات االطفال بغية التخفيف عن          ). 3(االطفال  

 . المرأة وخاصة العاملة

 :  ـ العيادات الصحية

 اولت الجمعيات الخيرية القطاع الصحي اهتماماً واضحاً، خاصة وان جمعيات تنظـيم            

االسرة والهالل االحمر كانت اهم اهدافهما تتركز في المجال الصحي، ولـذلك اهتمـت هـذه                

 والعـالج   )3( وعيادات االطفـال   )2(ائية  الجمعيات بفتح العيادات الصحية العامة، والعيادات النس      

 كما اهتمت بعيادات االمومة والطفولة، والتثقيف الصحي، ودورات االسعاف االولي،           )4(الطبيعي

 )5(وصناعة االطراف الصناعية

 : التعاونيات-

 بدأت االهتمامات بهذا القطاع في نهاية هذه الفترة من خالل تعاون النساء معا و خاصة               

نتاج او تصنيع منتج زراعي بغية المساعدة في تسويقه و االستفادة اقتصاديا مـن              في القرى، ال  

خالله وفي هذا الشان تأسست تعاونيات لتجفيف الزبيب و صنع رب البندوره وانتـاج المـواد                

 الغذائية و المأكوالت الشعبية

                                                           
 مصدر سابق، 1993ائية لعام دليل المؤسسات النس) 1(

 .35، مصدر سابق صمفهوم الدور: اصالح جاد) 2(

 الخليل، حلحول، بيرزيت، رام اهللا/مثل جمعية تنظيم وحماية االسرة) 3(

 نابلس/بيرزيت مثل جمعية تأهيل الفتيات /مثل جمعية تنظيم وحماية االسرة) 4(

 بيت لحم/أهيل الفتياتالهالل االحمر و سيدات بير زيت و جمعية مشاغل ت) 5(
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 : نشاطات ثقافية وترفيهيه-

الدورات و )1(ترفيهيه كالنوادي الثقافية  ل اهتمت الجمعيات الخيريه بالنشاطات الثقافية و ا      

 . )4(والمخيمات الطالبية)3(المحاضرات الدينيةو )2(الثقافية

 :المعارض و البازارات-

تقيم الجمعيات الخيرية معارض سنوية تعرض فيها منتجات جمعياتهـا مـن االلبسـة              

 . )6( واالعمال التراثية الفلسطينية)5(النسائية الشعبية

 : االجتماعيةعقد المؤتمرات-

 عقدت الجمعيات الخيرية عدة مؤتمرات في مدنية القـدس لتـدارس احـوال العمـل               

 لمدة ثالثة ايام نوقشـت      2/7/1979االجتماعي التطوعي في االراضي المحتلة، كان اولها في         

لهجـرة  فلسفة العمل االجتماعي التطوعي، مشكلة االمية و التصدي لهـا، ا          : فيه القضايا التالية  

كمـا صـدر    . مشاكل طلبة الجامعات الفلسطينية، و مشكلة المعاقين      ا و حجمها و اثرها و     اسبابه

البيان الختامي عن المؤتمر وتوصياته لحل المشاكل المطروحة معلنا شجب و رفـض جميـع               

المحاوالت الهادفة لطمس الشخصية الفلسطينية وتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في           

 . )7(ضة والتأكيد على تالحم الشعبتقرير مصيره على ار

 

 

                                                           
 جمعية الشابات المسلمات. مركز حواء نابلس) 1(

 .قالسرة بير زيت، جمعية سيدات صوريجمعية تنظيم و حماية ا) 2(

 جمعية نساء االسالم) 3(

 .جمعية نساء االسالم وجمعية الشابات المسلمات ومشروع الرعاية) 4(

 الرام/ جمعية نساء االسالم) 5(

 البيره/االسرة جمعية انعاش ) 6(

 ) .دص(، ) دم(، ) دط( 1979كراس صادر عن المؤتمر االجتماعي الفلسطيني االول ) 7(
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 :المؤتمر االجتماعي الفلسطيني الثاني-

.  في القدس لمدة ثالثة ايام لمناقشة قضايا خدمة وتأهيل المعاقين          23/10/1981عقد في    

وجاء في نهاية اعمال المؤتمر ان المؤتمر يرى ان االحتالل هو السبب االول والمباشـر فـي                 

 . )1(صولها الى نسبة عالية تستدعى الكثير من الجهدتصاعد حاالت االعاقة وو

 : المؤتمر االجتماعي الفلسطيني الثالث-

 في القدس لمدة ثالثة ايام لبحث قضايا الطفل الفلسـطيني، مثـل             11/5/1984 عقد في   

الوضع الصحي للطفل، النمو اللغوي، العاب االطفال، التراث واالعالم، والتحديات البيئية التـي             

 . )2(ا الطفل الفلسطينييواجهه

 :ح ـ االنشطة السياسية

تعددت االنشطة ذات الطابع السياسي والوطني التي قامت بها الجمعيات الخيرية خالل             

هذه الفترة، بحيث تصلح البيانات الصادرة عنها ان تكون سجال عاما لالحداث التي مرت بهـا                

 :واهم هذه االنشطة كانت. القضية الفلسطينية

 ن مع المعتقلين التضام-

اولت الجمعيات الخيرية قضية المعتقلين السياسيين اهتماما بالغا، وذلك لكثـرة اعـداد              

وتركــزت  . الذين دخلوا السجون االسرائيلية و للتأثيرات السيئة على عائالتهم او عليهم معـا           

ـ                 ليط األنشطة النسائية في هذا المجال على اوضاع المعتقلين وعائالتهم وذلـك مـن اجـل تس

االضواء على هذه المعاناة االنسانية، او التضامن معهم خاصة في اوقات االزمات، كاالضراب             

ففـي  . وكذلك للتخفيف عن عائالتهم ودعمهم، او للمطالبة باالفراج عن احدهم         . عن الطعام مثال  

 تقدمت الجمعيات النسائية والمؤسسات في محافظـة القـدس الـى وزيـر الـدفاع                1979عام  

لي آنذاك، تطالبه االفراج عن االنسة زهيره كمال، حتى تتمكن من مزاولة اعمالها فـي               االسرائي

                                                           
 ) .دص(، ) دم(، ) دط(1984كراس صادر عن المؤتمر االجتماعي الفلسطيني الثالث) 1(

 ) .دص(المصدر نفسه ) 2(
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، فكانت للجمعيات النسائية عشرة تواقيـع مـن اصـل اربعـة        )1(المجاالت االجتماعية والثقافية  

 . )2(عشر

كما اصدرت بياناً في اليوم التاسع عشر لالعتصام المستمر في بلدية نـابلس احتجاجـاً               

. )3(ال السيد بسام الشكعه، رئيس بلدية نابلس المنتخب، والمطالبة بالغاء امـر ابعـاده             على اعتق 

 اعتصمت ممثالت الجمعيات الخيرية امام القنصلية االمريكيـة فـي القـدس،             1981وفي عام   

 . )4(احتجاجاً على تسليم السيد زياد ابو عين للسلطات االسرائيلية

 حفـل تكـريم المهـات       1984في نابلس عـام     اقامت جمعية رعاية االمومة والطفولة      

كمـا اهتمـت    . )5(المعتقلين، وتوزيع مالبس عليهن ليقمن بارسالها الى ابنائهن فـي السـجون           

الجمعيات بتحسين اوضاع المعتقلين داخل السجون من خـالل اتصـالها بالصـليب االحمـر               

علـى اوضـاعهن،    لالستفسار عن بعض الحاالت، وكذلك زيارة سجن الرملة للنساء واالطالع           

 . )6(وانتداب اطباء لالشـراف على بعض الحاالت المرضية فيه بواسطة الصليب االحمر

 : المقدسات-

صدر قرار المحكمة االسرائيلية بالسماح لليهود الصالة في المسجد االقصى، بتـاريخ             

 ، فاصدرت الهيئة االسالمية العليا بياناً في القـدس رفضـت فيـه هـذا القـرار                16/2/1976

واستنكرته، وناشدت المواطنين استنكار هذا القرار ورفضه ايضاً، عمت المظاهرات االحتجاجية           

فاشتركت الجمعيات الخيرية في اعتصام نسائي داخل االقصى        . على هذا القرار المناطق المحتلة    

استمر االعتصام مدة يومين    . مستنكرة قرار المحكمة االسرائيلية، ومؤكدة على عروبة االقصى       

، استنكرت فيـه هـذا القـرار    17/2/1976صدرت في نهايته النساء الفلسطينيات بيانا بتاريخ       ا

                                                           
 .22/8/1979 القدسصحيفة ) 1(

 ) المالحقانظر (المحفوظة في ارشيف جمعية انعاش االسرة22/8/1979ريخمناشدة الجمعيات المؤسسات بتا: انظر) 2(

 .المحفوظ في ارشيف جمعية انعاش االسرة، 28/11/1979بيان النساء المعتصمات في بلدية نابلس : انظر) 3(

 انعاش  المحفوظة في ارشيف جمعية   18/12/1979بيان ممثالت الهيئات والجمعيات الخيريه في االرض المحتلة       :انظر) 4(

 .االسرة

 .3651 عدد 30/5/1984 الشعبصحيفة  . 5307 عدد 1/6/1984 القدسصحيفة ) 5(

 .658مصدر سابق صمناضلة : كناعنة) 6(
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كما اسـتنكر اتحـاد الجمعيـات الخيريـة بالقـدس           . )1(واعلنت تأييدها للهيئة االسالمية العليا    

 وشجب العمـل البربـري    1976االعتداءات المتكررة على المقدسات االسالمية في الخليل عام         

 . )2(1982لقدسي واطالق النار على المصلين في نيسان ضد الحرم ا

 : ـ االستيطان

اصدرت الجمعيات الخيرية العديد من البرقيات والبيانات التي توضح اخطار االستيطان            

البيان الذي  : ومن هذه البيانات  . على الفلسطينين، مطالبة بوقف هذه السياسية وازالة المستوطنات       

، والبيان الذي صدر اثر االعتصام الـذي        )3(بوقف االستيطان عامة  ، للمطالبة   1980صدر عام   

قمن به في بلدية الخليل بعد القرار االسرائيلي بالسماح لليهود السكن في بيوت االهالي في بلدية                

، 18/12/1975ومن هذه البرقيات البرقية التي بعثتها جمعية انعاش االسرة بتـاريخ            . )4(الخليل

ة االستيطان في نابلس وغيرها من المناطق، كما ارسلت برقية ثانية الى            والتي شجبت فيها عملي   

هيئة االمم المتحدة ولجنة حقوق االنسان للعمل على ايقاف االستيطان بعد تسييج مناطق في بيت               

اضافة الى توقيع بيان عام اثر المسيرة الشعبية ضد اقامة احدث مسـتوطنة             . )5(ساحور والخليل 

 . )6(في نابلس

 :دارة المدنيةاال-

، وكما هو معروف فقد نجحـت       1976 جرت االنتخابات البلدية في الضفة الغربية عام        

قوائم الكتل الوطنية، فعملت سلطات االحتالل على التضيق على رؤسـاء البلـديات واعتقـال               

البعض منهم بقصد ابعادهم خارج االراضي المحتلة، و فرض االدارة المدنية االسرائيلية علـى              

                                                           
. 657-656مصدر سـابق ص مناضلة وكناعنة، . 16/2/1976بيان النساء الفلسطينيات في االراضي المحتلة  : انظر) 1(

، دار الطباعـة    1984 -1967 ه الموافـق     1405 -1387 القـدس    –ية العليا   وثائق الهيئة االسالم  : العلمي، سعد الدين  

 .248ص) د ت( القدس –الطباعه العربية 

 .المصدر نفسه) 2(

 .المحفوظ في جمعية انعاش االسرة 1980بيان صادر عن الهيئات النسائية والجمعيات الخيريه في االراضي المحتلة) 3(

 .المحفوظ في جمعية انعاش االسرة27/2/1980 المعتصمة في مدينة الخليل بيان صادر عن المرأة الفلسطينية) 4(

 .657، مصدر سابق، صمناضلة: كناعنة) 5(

 .276مصدر سابق، ص الهيئة االسالمية :العلمي) 6(
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وقد اتخذت الجمعيات الخيرية والهيئات النسائية مواقف واضحة من هـذه           .  الضفة الغربية  سكان

لمدة تسعة عشر يومـا للمطالبـة       1979القضية الهامة كان منها االعتصام في بلدية نابلس عام          

 . )1(باالفراج عن السيد بسام الشكعة، والغاء قرار ابعاده

خليل، اصدرت الموظفات والمتدربات فـي      على اثر تصاعد الحملة على رئيس بلدية ال       

جمعية انعاش االسرة في البيره، بيان تأييد لرئيس واعضاء البلدية، استنكرن فيـه الممارسـات               

وعلى اثر ابعاد سلطات االحتالل فهد القواسمي ومحمد        . )2(التعسفية ضد ابناء شعبهن في الخليل     

والجمعيات النسائية اللـواتي اضـربن      ملحم، رئيسي بلديتي الخليل وحلحول، اعتصمت الهيئات        

عن الطعام في مقر الصليب االحمر الدولي في القدس، وطالبن في بيانهن تنفيذ قرارات االمـم                

المتحدة بشأن ارجاعهم الى وطنهم، شاكرات لمجلس االمن ورئيس هيئة االمم المتحدة كـورت              

لـى ايقـاف مثـل هـذه        فالد هايم على القرارات الحاسمة للمجلس بشأن عـودتهم والعمـل ع           

كما احتجت الجمعيات الخيرية الى الحكم العسكري، مطالبات بارجاع المبعـدين،   . )3(الممارسات

 . )4(الذين ابعدتهم السلطات

عندما اتخذ مجلس بلدية البيره قراره برفض مقابلة رئيس االدارة المدنية االسـرائيلية،             

س في قراره، وكان فيما جاء فـي كتـاب          اعلنت جمعية انعاش االسرة وقوفها الى جانب المجل       

نحن معكم في رفضكم لمشروع االدارة المدنية المهينة، ونؤكد تصميمنا علـى اقامـة       " الجمعية  

دولتنا المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشـعبنا فـي الـداخل               

 . ")5(والخارج

نعلن وقوفنا الـى جانـب مجلـس        " اء فيها كما اصدرت موظفات الجمعية برقية تأييد ج      

البيره، وتأييدنا للقرار الشجاع الذي اتخذه المجلس، مؤكدات رفضنا القـاطع لـالدارة المدنيـة               

                                                           
 .مصدر سابق، 28/11/1979بيان النساء المعتصمات في بلدية نابلس : انظر) 1(

 . المحفوظة في جمعية انعاش االسرة12/2/1980بات الجمعية عريضة موقعة من موظفات ومتدر: انظر) 2(

 . المحفوظة في جمعية انعاش االسرة13/5/1980بيان النساء الفلسطينيات في االراضي المحتلة : انظر) 3(

المحفوظة فـي جمعيـة انعـاش        23/12/1980بيان النساء المعتصمات في مقر الصليب االحمر في القدس          : انظر) 4(

 .االسرة

 .المحفوظة في جمعية انعاش االسرة 16/3/1982 بتاريخ 1/15/6222وثيقة رقم : جمعية انعاش االسرة: انظر) 5(
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وارسلت المتدربات في الجمعية من اقسام السـكرتارية والخياطـة والنسـيج            ". )1(وللحكم الذاتي 

ية رافضة االدارة المدن  . . . لمجلس البلدي قرار ا " والتطريز والتجميل، برقية مماثلة في تأييدها       

 ".)2(والحكم الذاتي وروابط القرى

 : الممارسات االحتالليه-

اصدرت الحركة النسائية عدة بيانات استنكرت فيها الممارسات القمعية ضد ابناء الشعب            

ن الفلسطيني في المناطق المحتلة، وخاصة في الضفة الغربية، ومنها على سـبيل المثـال البيـا               

 بسبب االستفزازات المستمرة لجنـود االحـتالل ضـد الطـالب            13/3/1979الصادر بتاريخ   

والمعلمين في المدارس والمعاهد العليا والجامعات، والتي ادت الى اصابة العديد منهم برصاص             

االعمال الوحشية التي قام بها جنـود االحـتالل ضـد           " ، وكذلك البيان الذي شجب      )3(االحتالل

 ". )4(قتحام مدرسة قدري طوقان، والتعدي على الطالب بالضرب واالعتقالالطلبة، وا

استنكاراً للعقاب الجماعي الـذي     " كما ارسلت كتاباً الى الحاكم العسكري للضفة الغربية         

يالقيه اهلنا في الخليل وحلحول وعنبتا والدهيشه وعين يبرود، ومعاملة االهالي بقسـوة، مـن               

وكذلك البيان الصادر احتجاجـاً     ". )5(رات وهدم المنازل والمتاجر   ضرب واعتقال وتكسير للسيا   

 . )6(على استفزازات المستوطنين وعلى رأسهم الحاخام مئير كاهانا

 

 : اجتياح لبنان ومجازر صبرا وشاتيال-

                                                           
 .المحفوظة في جمعية انعاش االسرة. 16/3/1982بتاريخ برقية موظفات جمعية انعاش االسره: انظر) 1(

 .المصدر نفسه) 2(

:  جمعيـة خيريـةهي    12 موقع من    13/3/1979م اهللا بتاريخ    بيان صادر عن الهيئات النسائية في منطقة را       : انظر) 3(

انعاش االسره، اصدقاء المجتمع، اصدقاء المريض، الهالل االحمر، رعاية الطفل، مخيم قلنديا، سيدات بيرزيت، النهضـة                

 .النسائية، االتحاد النسائي، سيدات كنيسة مار اندراوس، مركز النهوض بالمجتمع المحلي

 .المحفوظة في جمعية انعاش االسرة) . دت(ع باسم الجمعيات والهيئات النسائية في الضفة الغربيةبيان موق: انظر) 4(

 . المحفوظة في جمعية انعاش االسرة13/5/1980كتاب موجه للحاكم العسكري بتاريخ : انظر) 5(

 . جمعية انعاش االسرةالمحفوظة في30/4/1980بيان صادر عن النساء المعتصمات في بلدية البيره بتاريخ : انظر) 6(
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ة الى األم   ، ارسلت جمعية انعاش االسرة رسال     1982اثر االجتياح االسرائيلي للبنان عام    

المغالطات بشأن الحرب على المقاومة الفلسطينية في لبنان، داعيـة اياهـا             "االسرائيلية لتوضيح 

وعلى اثر المجازر التي حدثت ضد      ". )1(العمل الحقاق الحقوق الوطنية العادلة للشعب الفلسطيني      

الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيال، والتي راح ضحيتها المئات مـن االبريـاء المـدنيين،               

هال "جاء فيها   ثانية الى المرأة االسرائيلية صيغت بأسلوب عاطفي مؤثر،         ارسلت رسالة مفتوحة    

تخيلت ايتها األم اإلسرائيلية االطفال الصغار وهم ملتصقون بالجدار وامامهم امهـم واخـوتهم              

يذبحون امام عيونهم وهم يرتجفون خوفاً وهلعاً بانتظار دورهم؟ ارجوك ان تتخيلي هذا المنظر              

  ".)2(دانالذي تقشعر له االب

في كلمـتهن   اعتصمت النساء الفلسطينيات في كنيسة القيامة في القدس، فكان مما ورد            و

من القدس نعلن صرخة مدوية، ونقسم بتراب ارضـنا، اننـا سـنمأل             "الصادرة عن االعتصام    

ونقسم ان تبقى قضيتنا    . . االرض باالطفال لنزرعهم شوكة في حلوق مجرمي الدمار العصريين        

نعم يا ضمير العالم سنواصل عمليـة       . .  طالما بقي طفل فلسطيني واحد نابض القلب       الفلسطينية

 . ")3(العطاء والوالدة الطفال نرضعهم النضال من اجل انتزاع حقنا االكيد باقامة دولتنا المستقلة

 :   كما اصدرت المرأة الفلسطينية عدة نداءات ورسائل في مواضيع تخص الوحدة الوطنية منها

 الموجه الى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسبب الخالفات التي ادت الى الـى              البيان •

 . )4(1983االحتكام الى السالح عام 

                                                           
رسـالة مفتوحـة الـى األم       : انظر الرسالة التي ارسلتها السيدة سميحه خليل رئيسة جمعية انعاش االسـرة بعنـوان             ) 1(

 .465مناضلة، مصدر سابق ص:  في كناعنة18/9/1982االسرائيلية بتاريخ 

رسالة مفتوحـة ثانيـة للمـرأة       : سرة بعنوان انظر الرسالة التي ارسلتها السيدة سميحه خليل رئيسة جمعية انعاش اال          ) 2(

 .470مناضلة، مصدر سابق ص:  في كناعنة2/10/1982االسرائيلية بتاريخ 

 .المحفوظة في جمعية انعاش االسرة. 1982كلمة النساء الفلسطينيات المعتصمات في كنيسة القيامة بالقدس : انظر) 3(

: فـي كناعنـة    2/10/1983 الفلسطينية في االرض المحتلة بتـاريخ        البيان الصادر عن االتحاد العام للمرأة     : انظر) 4(

 .484-483مناضلة، مصدر سابق ص
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 بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني فـي        1984نداء الى القيادات الفلسطينية عام       •

يشارك فيه  عمان، طالبة منهم تجميع الصفوف وتوحيد اآلراء لعقد مؤتمر وطني موحد            

 . )1(الجميع

 1987 ـ 1978 االطر واللجان واالتحادات النسائية - 3

 حيث تشكلت في الضـفة      )2(تعتبر هذه االطر واللجان نواة الحركة النسائية المعاصرة         

 وتعزيـز   )4( من اجل زيادة انخراط النساء في العمل االجتماعي والوطني         )3(1978الغربية عام   

وتتشكل هذه االطر مـن  . )5(ية فيها وايجاد صلة منظمة لها مع الجماهيرنفوذ المنظمات الفلسطين  

، وقد تشكل في الضـفة الغربيـة اربعـة          . . "اتحاد لجان " عدة لجان يجمعها اتحاد واحد يسمي     

 . )6(اتحادات خالل هذه الفترة

 :  دوافع التأسيس

ئية الجديدة، والتي   كانت الدوافع السياسية هي المحرك االساسي النشاء هذه االطر النسا          

 وزيارة  1976فبعد االنتخابات البلدية التي جرت في الضفة الغربية عام          . تتكون من النساء فقط   

 وما تالها من اتفاقيات كامب ديفيد اليجاد حكم ذاتي للفلسطينين فـي             1977السادات للقدس عام    

جة الى تقوية نفوذهـا     الضفة الغربية وقطاع غزة، شعرت الفصائل الفلسطينية في الخارج بالحا         

في االرض المحتلة في كافة القطاعات الجماهيرية، ومنها القطاع النسائي من اجل رفض هـذه               

، ولـذلك   1967االتفاقيات التي تختزل القضية الفلسطينية بحكم ذاتي في المناطق المحتلة عـام             

التنظيمات اوعزت بعض الفصائل لبعض النشيطات في الضفة الغربية ممن هن اعضاء في تلك              

                                                           
 .المحفوظ في جمعية انعاش االسرة. 1984نداء المرأة الفلسطينية الى القيادات الفلسطينية : انظر) 1(

، المبادرة الفلسطينية لتعميق    تقاريروضعية الحركة النسائية دراسات و    هيكلية وبرامج الحركة النسائية،     : هندية، سهى ) 2(

 .218 ص2003، رام اهللا ) مفتاح(الحوار العالمي والديمقراطية 

 .كانت البداية بتشكيل لجنة العمل النسائي في رام اهللا التي قسمت الى لجان متعددة) 3(

 .218، مصدر سابق صهيكلية وبرامج: هندية) 4(

 .71 مصدر سابق صالمرأة الفلسطينية: نزال) 5(

العمل النسائي، المرأة العاملة، المرأة الفلسطينية، العمل االجتماعي، وخالل االنتفاضة تأسس كفاح            : هي حسب تأسيسها  ) 6(

 .المرأة، العمل الموحد
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 في رام اهللا بمناسـبة اليـوم        1978باالضافة الى بعض المستقالت لاللتقاء في الثامن من اذار          

العالمي للمرأة، واالعالن عن تشكيل لجنة نسائية اطلق عليها لجنة العمل النسائي تشكلت نواتها              

 . )1(االولى من خمسين امرأة

 :التأسيس

ائية بغض النظر عن انتماءاتها السياسية، اال ان        ضمت لجنة العمل النسائي الكوادر النس      

ذلك لم يستمر طويال، الن كل فصيل حاول ان يجير اللجنة الهدافه الخاصة، فحدثت خالفـات                

 . فئوية داخل اللجنة انتهت بان شكل كل فصيل االطار النسائي القريب منه فكرياً وسياسياً

ها، اسست اتحـاد لجـان العمـل        استمرت لجنة العمل النسائي، ومع مجموعة من لجان       

النسائي الفلسطيني بدعم من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كما تأسس اتحاد لجان المـرأة              

، ثم تأسس اتحـاد لجـان       1980العاملة الفلسطينية، بدعم من الحزب الشيوعي الفلسطيني عام         

ن، واتحاد لجـان المـرأة       بدعم من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطي      1981المرأة الفلسطينية عام    

 .)2(بدعم من فتح1982الفلسطينية للعمل االجتماعي 

 :االهداف العامة لالتحادات

 يهدف كل اتحاد من االتحادات االربعة الى مجموعة كبيرة من االهداف، التي تلتقي او              

ولكن باالجمال تشترك االتحادات بعـدد مـن االهـداف          . تبتعد عن اهداف االتحادات االخرى    

 : شتركة التي اهمهاالم

رفع مستوى المرأة اجتماعيا ومكافحة األمية ونشر الوعي الصـحي واالهتمـام            : اجتماعياً •

 . باألمومة والطفولة ومساعدة األسر المتضررة واالهتمام باسر المعتقلين والشهداء

                                                           
 .81، مصدر سابق صتطور الدور السياسي: اصالح جاد) 1(

 . 2ثانية، االهداف، ص، المادة الالالئحة الداخلية: اتحاد لجان المرأة الفلسطينية: انظر) 2(

 ) . دت(، ) دم(1983-1981انطالقة المرأة األنجازات  اتحاد لجان المرأة للعمل األجتماعي، 

 91-89، مصدر سابق صنضال المرأة:  الهندي

 120-111 مصدر سابق صالحركة النسائية: دراغمة
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رفع وعي العامالت بحقوقهن وتحسين شروط العمل وتشجديع النساء على االنتسـاب      : نقابيا •

 ى النقابات ال

تعبئة الجماهير النسائية وتأطيرها وتطوير وعيهـا بالحركـة الوطنيـة، واحيـاء             : نضاليا •

 . المناسبات الوطنية

حفظ التراث الشعبي واقامة دورات لتعليم الحرف الشعبية، واقامـة فـرق الفنـون               :تراثيا •

 . ومعارض التراث

 المطالعة وحضور الندوات والدورات     رفع المستوى التعليمي والثقافي للنساء، بتشجيع     :ثقافيا •

 . الثقافية ومكافحة امية المرأه

فضح السياسات االحتالليه، وحضور المؤتمرات النسائية المحلية والعالمية، وتوثيق         : اعالميا •

تجارب النساء الفلسطينيات في النضال، واصدار النشرات السنوية، والبيانات في المناسبات           

 . المختلفة

 :العضوية

يدت العضوية النسائية بشكل متسارع في األطر واللجان النسائية، فان كانت قد بدأت              تزا

.  اال أن العدد استمر بالزيادة فوصل عشرات اآلآلف قبيل االنتفاضـة           1978بخمسين امرأة عام    

وبسبب ارتباط االتحادات بفصائلها فقد اختلفت األعداد المنضوية تحت لواء كل اتحاد، بحسـب              

وعلـى  . ماهيرية لكل فصيل، فتوسعت األعداد لبعض االتحادات اكثر مـن غيرهـا           القاعدة الج 

. )1( عضوه 8000 بنحو   1985-1983العموم قدرت اعداد األعضاء لكل االتحادات بين عامي         

 )2(وقد تضاربت اآلراء بين القيادات النسائية بخصوص هذه األعداد، فبينما اعتبرها البعض قليال            

                                                           
 ) .د ت(سطينينشرة صادرة عن اتحاد لجان العمل النسائي الفل:تطور الحركة النسائية) 1(

ان العدد المنضـوي مـن   :"تقول القيادية النسائية ندى طوير:187 مصدر سابق ص   الحركة النسـائية  : دراغمة: انظر) 2(

 ".النساء مازال قليال مقياسا مع حجم المرأة الفلسطينية
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، اال ان الحقيقة هي ان النساء المؤطرات مـا          )1(اد المؤطرة اعداد هائلة   ترى األخريات ان االعد   

 . )2(فقط% 3زلن نسبة قليلة من عدد النساء االجمالي فكن بحدود 

 :االنتشار

، سرعان ما انقسـمت الـى اربعـة         1978 بدأت اللجان النسائية من مدينة رام اهللا عام       

اللجان تتأسس عادة فـي رام اهللا او القـدس          كانت  . اتحادات انتشرت في ارجاء الضفة الغربية     

وتفتح لها فروعا في المدن األخرى، التي بدورها تؤسس لها لجانا فرعية في القرى والمخيمات،               

اال ان سرعة انتشار هذه اللجان في المدن لم تكن بنفس السرعة بين اتحاد وآخر، وذلـك تبعـا                   

نطقة، فلجان العمل النسائي مثال تأسست عام       للقاعدة الجماهيرية الموجودة للفصيل األم في كل م       

 في رام اهللا، فتحت لها فروعاً في القدس والخليل والبيره في نفس العـام، اال ان االمـر                   1978

تطلب منه اربع سنوات لفتح فرع جنين، وست سنوات لفتح فرع طـولكرم، والجـدول التـالي                 

  .يوضح سنوات تأسيس اللجان والفرع في مدن الضفة الغربية

 سنوات تأسيس االطر النسائية في مناطق الضفة الغربية  .10 جدول رقم 

 الخليل بيت لحم طولكرم جنين نابلس رام اهللا القدس 

 78 83 84 82 79 78 78 العمل النسائي

 -- 81 85 --- 81 --- 81 المرأة العاملة

ــرأة  المـــ

 الفلسطينية

81 81 81 83 83 81 87 

ــل  العمـــ

 االجتماعي

81 81 81 83 85 82 87 

يوضح الجدول السابق عدداً من الحقائق منها ان لجان المرأة الفلسطينية ولجان العمـل              

االجتماعي ولجان العمل النسائي انتشرت في كل مناطق الضفة الغربية خالل هذه الفترة، لكـن               

رة، كمـا   لجان المرأة العاملة كانت اقل انتشاراً، فانتشرت في نصف تلك المناطق خالل هذه الفت             

تواجدت األطر األربعة في كل من نابلس وطولكرم والقدس، بينما تواجدت ثالثة اطر في بقيـة                

                                                           
 ".هناك اعداد هائلة تنتمي لالطر النسائية"ترى القيادية النسائية جان القطان : المصدر نفسه) 1(

 ) .د ص(، مصدر سابقتطور الحركة النسائية) 2(
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وكانت القدس ورام اهللا ونابلس األسرع في فتح الفروع، وهـذا راجـع الـى افتتـاح           . المناطق

كرم المراكز الرئيسة فيها بالدرجة األولى، ولتواجد كل الفصائل فيها، بينما شكلت الخليل وطـول             

آخر القائمة في سرعة الوصول اليها، مما يعكس اهتماماً اقل باالطراف، فيما راوحت جنين بين               

ومن المفيد التذكير هنا ان االتحاد الواحد يختلف انتشاره ايضا في المنطقة ذاتها، فقـد               . الجانبين

 . تتعدد اللجان فيها او تقل، بحسب تواجد اعضاء للفصيل االم في تلك الفروع

 عن انتشارها الجغرافي فانها غطت المناطق الحضرية الثالث مـن مـدن وقـرى               اما

ومخيمات، فكانت تبدأ عادة بالمدن ومنها تنطلق نحو القرى والمخيمات، ولذلك فقـد تواجـدت               

اما فـي القـرى     . اللجان في كل المدن تقريبا فلم تخل أية مدينة من ثالث لجان من اصل اربع              

المخيمات اضعف، بحيث لم يكن هناك توازن بـين لجـان المـدن             فكان االنتشار ضعيفا وفي     

 والجدول التالي يوضح مدى انتشار هذه اللجـان بـين           )1(.والقرى والمخيمات خالل هذه الفترة    

 . )2( في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تضم مئات المواقع السكانية1985-1983سنتي 

 1985-1983لنسائية  عدد اللجان الفرعية لالطر ا .11جدول رقم 

ــرأة المرأة العاملة العمل النسائي  المـــ

 الفلسطينية 

ــل  العمـــ

 االجتماعي

 المجموع

 ---- 1985 1984 1983 1985 السنة

 212 22 37 47 107 عدد اللجان

يوضح الجدول السابق مدى انتشار اللجان النسائية في كل المناطق، حيث تاسس منهـا              

وقد تفاوتت اعداد هذه اللجان بين اتحاد وآخر، فتقاسم العمل          . 1985 لجنة نسائية حتى العام    212

النسائي اللجان مع بقية االتحادات خالل هذه الفترة، ويعود السبب األساسي في ذلك الى حداثـة                

 . تشكيل اللجان األخرى

                                                           
 187 مصدر سابق صالحركة النسائية: دراغمة) 1(

 ) .د ص( مصدر سابقتطور الحركة النسائية) 2(
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 :األنشطة واالنجازات

ية االنتفاضة، فرغم   تعددت االنشطة التي قامت بها اللجان النسائية منذ تأسيسها حتى بدا          

ان االنشطة كانت انشطة فردية لكل اطار على حدًه، اال ان السمات العامة كانت متشابهة الـى                 

 :حد ما بحيث يمكن تصنيفها الى المجاالت التالية

ففي المجال السياسي وما يرتبط به من انشطة اجتماعية واعالمية وثقافية، وكانت اهمها             

مظاهرات النسائية، واصدار البيانات في المناسـبات المختلفـة،         االشتراك في االعتصامات وال   

واحياء المناسبات الوطنية، والمشاركة في المؤتمرات النسائية العالمية كمؤتمرات نيروبي وبراغ           

كما شاركت االطر في الزيارات التضامنية الهالي االسرى في المناسـبات           )1(ومنتريال وموسكو 

دي لهم، وتوكيل المحامين للدفاع عن االسيرات، وتنظيم محاضرات         المختلفة، وتقديم العون الما   

، والمشاركة في المؤتمرات الصحفية الخاصة بالسجناء والمبعـدين،         )2(عن السجون االسرائيلية  

 . )3(اضافة الى تأطير النساء

اما في المجال االجتماعي فقامت اللجان بانشطة اجتماعية منها دورات محـو االميـة،              

انات ورياض االطفال، والعيادات وحمالت االرشاد والتوعية الصحية، وعقد دورات          وفتح الحض 

 . )4(مهنية كالخياطة والتطريز والنسيج والصوف وغيرها

 كما اولت اللجان اهتماماً بالغاً بالتراث الشعبي، من خالل حفظـه ومحاكاتـه واقامـة               

ت فرق الدبكـة الشـعبية للفتيـات،    كما اقام. المعارض لعرض القطع التراثية واالشغال اليدوية   

واشتركت في المعارض الخاصة بالتراث، اضافة الى رعاية مشاريع التطريز وانشـاء اللجـان              

                                                           
نشرة لمرة واحدة يصدرها اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غـزة، آذار          : مسيرة المرأة ) 1(

 34، ص1986

 20مصدر سابق ص: اع المرأةشر) 2(

المحفوظ في جمعية انعـاش      1983البيان الصادر عن المؤتمر التضامني مع السجينات في معتقل الرمله عام            :انظر) 3(

 .االسرة

 30مصدر سابق ص: مسيرة المرأة) 4(
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التطريز، االزياء الشعبية، اعمال القـش، الفخـار، الزجـاج، الحياكـة، اعمـال              ( الخاصة به 

 .)1()الصنارة

 : اتحاد لجان العمل النسائي-أ

ل على االهتمام باوضاع المـرأة الفلسـطينية وتطـوير          هو اطار نسوي جماهيري يعم    

 مـن   8/3/1978وتوجيه الحركة النسائية في االراضي المحتلة، تأسس في اليوم العالمي للمرأة            

 ينتمين للجبهة الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين والحـزب           )2(خالل التقاء نحو خمسين عضوه    

فكانـت  . حرير فلسطين، وبعض المستقالت   باالشتراك مع نساء من الجبهة الشعبية لت      )3(الشيوعي

، ما لبثـت ان     "لجنة العمل النسائي    " اولى اللجان النسائية في الضفة الغربية، واطلق عليها اسم          

اال ان الجبهـة الديمقراطيـة      . بدأت الخالفات الفئوية داخلها فتشكلت منها لجان اخرى للفصائل        

 .)4(يد لها في االرض المحتلةاستمرت بدعم لجان العمل النسائي كاطار نسائي مؤ

تهدف لجان العمل النسائي الى تدعيم نضال المرأة الفلسطينية في الدفاع عـن وطنهـا               

 وتنظـيم الجمـاهير النسـائية       )5(والنهوض باوضاع المرأة الفلسطينية من خالل برامج مختلفة       

الحركة النسائية  وتطوير وعيها بالحركة الوطنية وتعبئتها حول االهداف الوطنية وتكريس وحدة           

 . )6(الفلسطينية

 وبدأ بفتح فروع له في مناطق الضفة الغربية مثل          1978انطلق االتحاد من رام اهللا عام       

 1983 في جنين وفي عـام       1982القدس والخليل، وفي العام التالي فتح فرع نابلس، و في عام            

                                                           
 12ص) دم(، ) دت(، 1985انجازات : اتحاد لجان المراة للعمل االجتماعي) 1(

 .81، مصدر سابق، ص الدورتطور: اصالح جاد) 2(

 .83، مصدر سابق، صقراءة نقدية: عثمان) 3(

 .89، مصدر سابق، صنضال المرأة: الهندي) 4(

 .89، صالمصدر نفسه) 5(

 .110صالنسائية،  الحركة: دراغمة) 6(
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لجديدة فكان لديه عـام     استمر االتحاد بالتوسع وفتح الفروع ا     . طولكرم1984بيت ساحور وعام    

 . )1( عضـو3000فرعا موزعـة على مناطق مختلفة من الضفة ضمت نحو 37 نحو 1983

.  عضـوه  4300 فرعـا، ضـمت نحـو        46 فبلغـت    1985ازدادت الفروع في عام     

 . )2(والجــدول التالي يرصد التوسع في انتشار الفروع في مختلف المناطق في الضفة الغربية

 ع في انتشار الفروع في مختلف المناطق في الضفة الغربيةالتوس .12جدول رقم 

 1985 1983 المدينة

 3 1 جنين

 7 1 طولكرم

 6 5 نابلس

 12 17 رام اهللا

 7 8 القدس

 4 2 بيت لحم

 7 3 الخليل

 46 37 المجموع

% 19يتبين من الجدول استمرار التوسع في تأسيس اللجان، فخالل سنتين ازدادت بنسبة           

باستثناء منطقتي رام اهللا والقـدس التـان شـهدتا          . الزيادة استفادة منها جميع المناطق    وان هذه   

 . )3(تراجعاً

 اما عن االنتشار االفقي في المدن والقرى والمخيمات فقد توزعت فروع االتحاد علـى              

 :)4(كالتالي1985مناطق الضقة الغربية عام 

                                                           
نشرة : رأةكفاح الم . 10، ص 1983نشرة لمرة واحدة تصدر عن اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني           : صوت المرأة ) 1(

 .18، ص1984لمرة واحدة يصدرها اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني 

 .4، ص1985نشرة لمرة واحدة يصدرها اتحاد العمل النسائي : نضال المراة) 2(

 .10مصدر سابق، ص:صوت المراة) 3(

 .4ص ،المصدر نفسه) 4(
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، بيت عنان، االمعري، بيت اللو، المشـروع،        رام اهللا، البيرة، الرام، بدو    :  فرعاً 12رام اهللا    -

 . رمون، عارورة، رافات، راس كركر

 . بيت حنينا، حزما، العيسوية، شعفاط، ابوديس، عناتا، جبع:  فروع7القدس  -

 . واد التفاح، واد ابو كتيلة، قيطون، بني نعيم، الفوار، سعير، دير العسل:  فروع7الخليل  -

 . لكرم، قلقيلية، نور شمس، عالر، ارتاح، عنبتاطولكرم، مخيم طو: فروع 7طولكرم  -

 . البلدة القديمة، جنصافوط، عسكر، عين بيت الماء، بالطة، الفارعة: فروع 6نابلس  -

 . بيت ساحور، العزة، اللحق، هندازا:  فروع4بيت لحم  -

 . )1(ة، يعبدابجنين، عر:  فروع3جنين  -

، ان االنتشار االفقـي لهـا لعـام          يتبين من هذا التوضيح النتشار لجان العمل النسائي       

 لجنة منها، ولم تخل سـوى       18، فوجد   %7. 77كان مركزا على المدن واحيائها بنسبة       1985

. 52 اما في المخيمات فانتشرت اللجان بها بنسبة      . مدينتين من تلك اللجان هما بيت لحم واريحا       

الريف فكان االنتشار    مخيماً في الضفة الغربية، وفي       19لجان من اصل    10حيث وجد بها    % 6

مـن عـدد    % 5 لجنة في كل ارياف الضفة ال تمثل اكثر من           18قليال جداً النه لم تتشكل سوى       

المتوسـطة  (وليس في القرى العاديـة       )بلديات(بل انها اسست في البلدات الكبيرة فقط        . القرى

 ). والصغيرة

 الهيكلية االدارية

الساسية المنتشرة في االحيـاء والقـرى       يتكون االتحاد من مجموعة كبيرة من اللجان ا       

والمخيمات وتشكل معا قواعد االتحاد، وكل لجنة اساسية تنتخب امانة لها تنتخب امينة سر، من               

مجموعات امينات السر تتكون الهيئة المسؤولة عن االتحاد في المنطقة تسمى هيئة لـواء، مـن                

                                                           
 .10مصدر سابق، ص:صوت المراة )1(



 111

نتخاب اللجنـة العليـا للجـان العمـل         مجموع هيئات االلوية يتشكل المؤتمر العام الذي يقوم با        

 :كما في الشكل التالي. )1(النسائي

 اللجنة العليا

 

 )مجموع هيئات االلوية في الضفة وغزة(المؤتمر العام لالتحاد 

 

 )مجموع امانات السر في اللواء( هيئة اللواء           

 

 امينة سر  امينة سر   امينة سر   امينة سر 

 

 امانة لجنة  امانة لجنة   لجنة امانة   امانة لجنة 

 

 

 لجنة اساسية  لجنة اساسية   لجنة اساسية   لجنة اساسية 

 : االنشطة

 :قامت لجان العمل النسائي بالكثير من االنشطة االجتماعية، والسياسية، والثقافية، ومنها

 وجه االتحاد بعض جهوده لمحاربة االمية لدى النساء، ولذلك اشرف علـى    : محو االمية  •

 دارسـة بعـد انهـاء       250 دارسة، وتخرج منها     318 صفاً لمحو االمية تدرس به       38

 . الصف الرابع

 .  روضة، وثالث حضانات لالطفال22يشرف االتحاد على : رياض االطفال •

شارك االتحاد بحضور المؤتمرات النسائية الدولية ومنها مؤتمر        : المشاركة بالمؤتمرات  •

في بـراغ   ) اندع(تمر مجلس اتحاد النساء الديمقراطي      النساء العالمي في نيروبي، ومؤ    

 .1985عام 

                                                           
 ).دم(، )د ص(امهدوره مه: اتحاد لجان العمل) 1(
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كوبنهـاجن، ومـؤتمر النجـدة      / في مـؤتمر السـلم العـالمي       1986 كما شارك عام    

اثينـا، ومـؤتمر المـرأة      /الواليات المتحدة، ومـؤتمر حمايـة الثقافـة الفلسـطينية         /الفلسطينية

و لبت رئيسة االتحاد زهيـرة      . موسكو/ميكندا، ومؤتمر اتحاد الشبيبة الديمقراطي العال     /والصحة

 . )1(كمال الدعوة لزيارة المؤسسات النسائية في كل من موسكو وبرلين وبودابسيت

  وتأتي هذه المشاركات المتعددة من خالل العالقات التي اقامها االتحاد مع عدد كبيـر              

حقق االتحاد  . الميةمن المؤسسات والمنظمات العالمية، بلغ مجموعها ما يزيد عن مئة منظمة ع           

 . )2(من خاللها الدعمين المادي والمعنوي

 :اتحاد لجان المرأة الفلسطينية-ب

، لكن انطالقته كانت من خالل المؤتمر التأسيسـي الـذي           1979بدأ العمل باالتحاد عام     

وبحسب دستوره فان االتحاد هو اطار نسوي جماهيري نقابي، يسعى          . )3(1981 أذار   8عقد في   

وسع قاعدة نسائية فلسطينية في الوطن المحتل وتنظميها فـي لجـان فرعيـة معينـة،                لتأطير ا 

 )4(لالرتقاء بشخصيتها وطنياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً 

االرتقاء بوضع المرأة الفلسطينية من مختلف الجوانب، وتحريرها من         "يهدف االتحاد الى    

 المشاركة بالنضال الـوطني وربـط افاقـه         وطأة االضطهاد والقهر الذي تعاني منه، من خالل       

، فهو يعمل على تعبئة العامالت بالنقابات المهنية        ")5(بتحرير المجتمع من كافة اشكال االضطهاد     

للمطالبة بحقوقهن، والنهوض باوضاع المرأة الثقافية وتطوير وعيها الفكري، وتقـديم االغاثـة             

تفاالت الوطنية والعالمية، كعيد العمال ويوم      الطبية والمحاضرات والندوات الصحية، واحياء االح     

 . )6(المرأة، وتكريسهما كعطلة مدفوعة االجر

                                                           
 . 35ـ34مصدر سابق ص: مسيرة المرأة) 1(

 ) . دص(، مصدر سابق دوره ومهامه: العمل النسائي) 2(

 .2، ص1991نشرة لمرة واحدة يصدرها اتحاد لجان المرأة الفلسطينية : نضالنا مستمر) 3(

 .1بق ص، المادة االولى، مصدر ساالالئحة الداخلية لجان المرأة الفلسطينية :انظر) 4(

 .2 صالمادة الثانية: المصدر نفسه) 5(

 90، مصدر سابق، صنضال المرأة: الهندي) 6(
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 :هيكلية االتحاد

 يتكون االتحاد من مجموعة من اللجان الفرعية المنتشرة في كل ارجاء الضفة الغربيـة              

 7-3 وقطاع غزة، بحد ادنى عشر عضوات لكل لجنة، تنتخب من بينها هيئة ادارية للموقع بين              

ومن مجموع الهيئات االدارية في اللواء او المنطقة تتشكل لجنـة اللـواء، فتقـوم                ،)1(عضوات

بانتخاب مسؤولة اللواء من بين اعضائها، ومن كافة الهيئات االدارية لاللوية يتشـكل مجلـس               

االتحاد الذي يعتبر اعلى سلطة تشريعية لالتحاد، ويكون عادة لمدة عام واحد، ينتخب من بـين                

 .)2( عضوة، لمدة عام واحد ايضا15ً-9اعضائه اللجنة التنفيذية لالتحاد التي تتكون من 

 :العضوية واالنتشار

حسب النظام الداخلي لالتحاد فانه يحق لكل امرأة فلسطيـنية تعدت الخامسة عشره من              

عمرها ان تصبح عضواً في احدى لجان االتحاد الفرعيـة، علـى ان تكـون حسـنة السـمعة                   

نيـة واالخالقية، وتعمل على تحقيق اهداف االتحاد، وتلتحق باحدى لجانه، وتوافق علـى             الوط

 . )3(دستوره

، وبعـد   )4( بستة فروع وبعدد من االعضاء يقارب المئة عضوه        1981 بدأ االتحاد عام    

 فرعـاً فـي الضـفة       32 فرعاً منها    37 كان االتحاد يضم     5/7/1984عقد مؤتمره العام االول     

 عضوه من   784 عضوات منهن    1004الباقي في قطاع غزة، بعدد من االعضاء بلغ         الغربية، و 

 . )5(الضفة الغربية والباقي من قطاع غزة 

                                                           
 .6، مصدر سابق صالمادة السادسة هيكلية االتحاد فقرة هـ، الالئحة الداخلية: انظر) 1(

 .6صالمصدر نفسه ) 2(

 4مصدر سابق صالالئحة الداخلية المادة الثالثة العضوية، ) 3(

 16، ص1984نشرة لمرة واحدة، يصدرها اتحاد لجان المرأة الفلسطينية: ةشراع المرأ) 4(

 16 صالمصدر نفسه) 5(
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 :االنشطة

 تشابهت انشطة االتحاد مع غيره من االتحادات النسائية، تركزت اغلبهـا فـي محـو               

طفال فاشرف علـى    ، اما رياض اال   1984االمية، فكان لالتحاد تسعة صفوف لمحو االمية عام         

. اربع عشرة روضة، واسس ثالث مكتبات لالطفال، كما عقد احد عسرة دورة لالسعاف االولي             

اما الدورات المهنية فاقام منها العشرات في مجاالت الخياطة والتطريز والنسيج، وفي المجـال              

ة الثقافي عقد المحاضرات والندوات التي تشتمل على مواضيع تخص تحـرر المـرأة والقضـي              

 . )1(الوطنية مثل االسرى واالسيرات في سجون االحتالل وتقديم العون المادي لبعض عائالتهم

 :عالقة االتحاد مع الجبهة الشعبية

 من المعروف ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي الفصيل الداعم التحاد لجان المرأة             

. يا السياسية والفكريـة المختلفـة      ولذلك حمل االتحاد وجهة نظر الجبهة في القضا        )2(الفلسطينية

، وبيانات وتحليالت ال تختلف في      )3(فنرى في نشرات االتحاد اقتباسات من مقاالت جورج حبش        

ومن االمثلة الواضحة علـى ذلـك كـان         . الشكل وال المضمون عما يصدر عن الجبهة الشعبية       

ني الذي صـاحب    والخالف الفلسطي  1984الموقف من عقد المجلــس الوطني الفلسطيني عام        

فكان مما جـاء فـي احـدى        . عقده في عمـان، وخاصة مدى شرعية النصاب القانوني لعقده        

لسن  فهن. . اما العضوات الست الجدد اللواتي اضافهن عرفات      : "النشرات الصادرة عن االتحاد   

سوى اضافة الى العديد من الوجوه الجديدة التي ادخلها عرفات في مجلس عمان، بهدف التقرب               

ومع هذه المخاطر المحدقة تكمن خطـورة دور        "وفي موقع اخر جاء     ". )4(الى الواليات المتحدة  

، وفـي موقـع     ")5(الذي اخذ يحث الخطى نحو االلتحاق باالنظمة الرجعية       … اليمين الفلسطيني   

                                                           
 .20-17ص، 1984نشرة لمرة واحدة، يصدرها اتحاد لجان المرأة الفلسطينية: شراع المرأة )1(

 .89مصدر سابق ص: نضال المرأة: الهندي. 12 صالمصدر نفسه) 2(

 .5مصدر سابق، ص: نضالنا مستمر) 3(

 .12 ص،مصدر سابق: شراع المرأة) 4(

 .12 ص،المصدر نفسه )5(
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مدعوون لتشديد النضال بهـدف تعريـة الـنهج         … اننا في لجان المرأة الفلسطينية      "ثالث جاء   

 ". )1(مستسلماليميني ال

 اننا امام هذه الشواهد على موقف االتحاد من انعقاد المجلس الوطني، نحسب اننا نقـرأ               

بياناً صادراً عن الجبهة الشعبية في منتصف الثمانينات في الخارج، ال عن لجنـة نسـائية فـي              

ل او  الضفة الغربية، والسبب في ذلك كان التوحد بين االطار وفصيله، بحيث لم يكن هناك فاص              

بل ان الفصيل طغى على اطاره، فتحول االطار من ذراع جماهيري للفصيل الى             . هامش بينهما 

 . )2(واجهة اعالمية له

 :اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي-ج

رفع مستوى المرأة والنهـوض باوضـاعها     " من اجل    1981تأسس االتحاد في حزيران     

 مركزاً على الجانب التثقيفي ونشر الوعي خاصة فيما         االجتماعية والثقافية والنضالية والتربوية،   

يتعلق بالقضايا الوطنية وقضايا المرأة، كما يعمل االتحاد على تأطير النساء من كافة القطاعـات         

وللوصول الـى   . ")3(والفئات بهدف دحر االحتالل وتحرير المرأة من االضطهاد من جهة اخرى          

 : ذلك ومنهاهذه االهداف فانه استعمل بعض الوسائل ل

 . اقامة دورات لتعليم الحرف اليدوية -

 . اصدار مواد اعالمية وعقد دورات ثقافية، ودورات لمحو االمية، وعرض افالم وطنية -

 . )4(التفاعل مع االحداث السياسية وتنظيم المظاهرات واالعتصامات والتضامن مع االسرى -

                                                           
 .مصدر سابق: شراع المرأة) 1(

مؤتمر االنتفاضـه  طبيعة العالقة ما بين النضال الوطني العام والنضال الديمقراطي والنسوي الخاص،   : لفتاوي، سامه ) 2(

 .89ص، 1991، رام اهللا، 1، مركز بيسان، طوبعض قضايا المرأة االجتماعية

 .12 مصدر سابق ص:االتحاد العام للجان المرأة للعمل االجتماعي) 3(

 .122 ـ120، مصدر سابق صالنسائية الحركة: دراغمة) 4(
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 :العضوية واالنتشار

ة والتوسع في عضوية االتحاد بشكل متزايد، مستفيداً من          بدأ االتحاد بفتح الفروع الجديد    

فبعـد  . الدعم الذي القاه من حركة فتح التنظيم الداعم له، والواسع االنتشار في الضفة الغربيـة              

. )1( لجنة، منها عشر لجان في الضفة الغربية، واالخرى في قطاع غـزة            15سنتين كان لالتحاد    

 . )2( عضوة تقريبا750ً لجنة فرعية ضمت 22 وصل عدد اللجان الى 1985وفي عام 

 تعددت االنشطة التي قام بها االتحاد في المجاالت االعالمية والصـحية واالجتماعيـة،             

ومـنها على سبيل المثال ما جاء في الكراس الصادر عن االتحاد والذي يسرد االنجازات للجانه               

 :  بالتفصيل، ومن اهمها1985المختلفة لعام 

 : الميةاللجنة االع

 وتوزيعها علـى اللجـان، طباعـة كتـاب          1985 قامت اللجنة بطباعة رزنامات لعام      

االنجازات السنوية، طباعة دعوات الحضـور للبـازارات الخيريـة والمعـارض، المشـاركة              

باحتفاالت انطالقة الثورة، المشاركة باالحتفال المركزي ليوم السجين، عمل بوستر يوم السجين            

روع التقليدية على اهالي الشهداء والمحـرريين، تغطيـة اخبـار الحفـالت             توزيع الد  ،  17/4

والمهرجانات بالصحف، رسم شعار االتحاد وارساله الى مؤتمر نيروبي، المشاركة في المؤتمر            

الصحفي الخاص بمنع السجينات المفرج عنهن من مغادرة البالد للمشاركة بمـؤتمر نيروبـي،              

في مقر الصليب االحمر احتجاجاً علـى اوضـاع المعتقلـين،           المشاركة باالعتصامات النسوية    

المشاركة في االعتصامات والمظاهرات التي دعت اليها لجنـة مواجهـة القبضـة الحديديـة،               

 . )3(وغيرها

                                                           
 90، مصدر سابق صنضال المرأة: الهندي)1(

 ) .دص(مصدر سابق :  الحركة النسائيةتطور )2(

 .20 ـ9 ص)دت: (1985انجازات  ،ااتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي)3(
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 : لجنة مكافحة االمية

 االشراف على ثالثة مراكز لمحو االمية، المشاركة في االحتفال باليوم العربي لمكافحة            

 . )1(كة الدارسات باالحتفاالت الوطنية والدينيةاالمية، مشار

 : لجنة رياض االطفال

 توزيع منهاج اتحاد الجمعيات الخيرية على رياض االطفال، تحسين العديد من ريـاض             

االطفال، شراء االلعاب لها، اشراك المعلمات في دورات ثقافية، افتتاح عدد من رياض االطفال،              

لعاب الخاصة برياض االطفال التي تـم صـنعها مـن خشـب             افتتاح ورشة اشغال العداد اال    

 . )2(الزيتون

 :اللجنة الصحية

، االشـراف علـى دورات اسـعاف        )3( شراء المعدات الالزمة الفتتاح عيـادة طبيـة       

 . محاضرات طبية، توزيع نشرات صحية، افتتاح عيادة في نابلس

 :اللجنة االجتماعية

رى المحررين في المناسبات الوطنية والدينيـة،        زيارة اهالي الشهداء والمعتقلين واالس    

احياء المناسبات الوطنية واقامة المهرجانات، واالشراف على المعارض والبـازارات الخيرية،          

والمشاركة في مؤتمر النساء العالمي في نيروبي، والمشاركة في معرض التراث الشـعبي فـي               

ية دار الطفل العربي، ورعاية عدد مـن        الخليل وبيرزيت، والمشاركة في البازار الخيري لجمع      

 . )4(الندوات العلمية واالجتماعية، وافتتاح العديد من اللجان الجديدة، وغيرها

                                                           
 18ص: 1985انجازات  ،اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي )1(

  .18، صالمصدر نفسه) 2(

 . منعت السلطات فتحها في قرية دورا القرع.المصدر نفسه) 3(

 .المصدر نفسه) 4(
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كما عقد االتحاد عدداً من الدورات المهنية في مجاالت الخياطـة والتفصـيل والنسـيج               

 الواحـدة    دورة، مـدة   12 فقط ما مجموعه     1985والصوف، بلغ عددها في الضفة الغربية عام        

 .  اشهر وتوزعت حسب الجدول كالتالي9 ـ 6منها بين 

 1985للجان العمل االجتماعي عام   يوضح الدورات المهنية.13جدول رقم 

 مدة الدورة عدد المنتفعات نوع الدورة الموقع

  اشهر6 13 خياطة وتفصيل الظاهرية

 اشهر7 19 خياطة وتفصيل كفر مالك

  اشهر6 2 خياطة وتفصيل رأس كركر

  اشهر6 15 خياطة وتفصيل نابلس

  اشهر6 4 خياطة وتفصيل كفر الديك

  اشهر6 17 خياطة وتفصيل جنين

  اشهر6 10 خياطة وتفصيل قباطية

  اشهر9 18 نسيج وصوف حزمة

  اشهر6 7 نسيج وصوف مخيم شعفاط

  اشهر6 8 نسيج وصوف مخيم شعفاط

  اشهر9 20 نسيج وصوف قطنه

  اشهر9 8 وفنسيج وص كوبر

 --- 141 12 المجموع
 .19 ص1985للعمل االجتماعي، انجازات اتحاد لجان المرأة :  المصدر

 1987-1967السياسية اإلسرائيلية ضد المرأة الفلسطينيه: ثانياً 

 اشتركت المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية باالنشطة الوطنية كافة، فنالها من القمـع             

لم تسلم المرأة من القتل او الجرح او االبعاد او االعتقال، بـل             . لرجال ايضاً االسرائيلي ما نال ا   

 . وهذه لمحة عن هذه االصناف من المعاناة. زادت عن الرجال بالمعاناة بسبب االجهاض
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 : االستشهاد-1

  تعرضت العشرات من نساء الضفة الغربية لالستشهاد بسبب االحـتالل االسـرائيلي            

، خـالل الفتـرة     )1(، استطعنا توثيق اسماء مئة واثنى عشرة شهيدة       1987ـ  1967خالل الفترة   

، وقد تعددت اسباب استشهاد هؤالء النسوة، لكن اغلبهن استشهدن خالل شـهر             1987ـ  1967

 خالل االعمال الحربية او بعدها في عمليات التدمير واخالء القرى لطرد السكان             1967حزيران  

 كمـا  )2( برصاص قـوات االحـتالل  1967 حزيران 13ـ5ين  امرأة ب73فقد استشهدت  . منها

اثناء تـدمير قـراهن، حيـث       ) عمواس يالو بيت نوبا   ( امرأة في قرى اللطرون      23استشهدت  

، واربع نساء من قرية     14/6/1967ـ11استشهدت ثماني نساء في قرية يالو غرب القدس بين          

شرة امرأة من قرية عمواس     ، تحت انقاض منازلهن، واحدى ع     28/6/1967ـ14بيت نوبا بين    

 واستشهدت في نفس السنة ايضاً امرأتان االولى من ابو ديس اثناء عبورها             )3(27/6/1967في  

 . )4( واالخرى من عرابه11/6/1967نهر االردن عائدة الى بلدتها في 

اما بعد انتهاء العمليات الحربية وبداية المقاومة ضد احتالل الضفة الغربية فاستشـهدت             

ـ 1968عشرة امرأة خالل الفترة اربع  والجدول التالي يبين توزيعهن على السـنوات  . 1987 

 . التسع عشرة واعدادهن واماكن سكنهن واسباب االستشهاد

                                                           
 .والجدول التالي) 2(انظر الملحق رقم ) 1(

الفلسطينيون فـي  1967ل الخلود اسماء شهداء حرب اوراق عارف العارف المجموعة االولى سج   : العارف، عارف ) 2(

) دت(منظمة التحرير الفلسطينية، مركز االبحاث والدار العربية للموسوعات، بيروت        ،  1972-1967السجون االسرائيلية 

 .19ـ16، ص

 . 203 ـ179 صالمرأة الفلسطينيةالعطاونة، . 19ـ16، صالمصدر نفسه) 3(

 . ة عساف، ربيحة جفال وصديقالمصدر نفسه) 4(

. 313الحركة النسائية، ص  : ، دراغمة 202 ص 1987 حزيران   86مجلة الكاتب عدد    : المصادر. الجدول من اعداد الباحث   

 . 7مصدر سابق ص:شراع المرأة. المرأة الفلسطينية: العطاونة
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 1987-1968يبين اسماء الشهيدات في الضفة الغربية خالل الفترة .  14 جدول رقم

ــاريخ  الرقم تـــ

 االستشهاد 

ــان   اسم الشهيدة مكـ

 االقامة

 الستشهاد  سبب ا

 انفجار عبوة كانت تعدها في بيتها  نابلس  شادية ابو غزالة  28/11/1968 1
 .اثناء المظاهرات جنين منتهى الحوراني 15/11/1974  2
  .متأثرة بجراحها التي اصيبت بها جنين رباب السلعوس  25/11/1974  3
تفريق برصاص المستوطنين اثناء     سعير رابعة الشاللدة 15/3/1976  4

  .مظاهرة
 .بعد اقتحام الجنود بيتها نابلس  تمام استيتيه  25/3/1976 5
 .اثناء مظاهرة طالبية نابلس  لينا النابلسي  16/5/1976 6
 .اثناء توجهها الى جامعة بيت لحم بتير تغريد البطمة  23/6/1976 7
 .تهااثناء تشيع جنازة شهيد من بلد قباطية  فاطمة حمامده  4/5/1977 8
بينما كانت ترعي الغـنم قـرب        سلوان  عزيزة حماد  8/4/1982 9

 مستوطنة 
ــيم  ميسون سليمان  15/5/1982 10 مخـ

 العروب 

 اثناء مظاهرة طالبية 

 بينما كانت تشتري لوازم زفافها  نابلس  الهام ابو زعرور 27/7/1983 11
 بز والدها اثناء اختبائها في مخ نابلس  عائشة البطش  8/12/1983 12
 برصاص المستوطنين  رام اهللا  عناية الهندي  21/10/1987 13
ام محمـــــد  24/11/1987 14

 الطيراوي 

ــيم  مخـ

 بالطة

 برصاص المستوطنين 

 ابو غزالة   * شهيدة سقطت خالل هذه الفترة فكانت شادية       14يتبن من الجدول السابق ان      

كري، اال ان خطًأ جعل اشالءها تتناثر على        اول شهيدة للكفاح المسلح عندما انطلقت للعمل العس       

جدران غرفتها فاستشهدت، وقد كان ذلك شكال لالنطالقة الصاخبة وان كانت بشـكل مأسـاوي               

                                                           
جتماع والـنفس عـام     ولدت بنابلس، وتلقت تعليمها بها، ثم التحقت بجامعة عين شمس لدراسة علم اال            :  شادية ابو غزالة   *

، انتسبت لحركة القوميين العرب ومن ثم التحقت بالجبهة الشعبية منذ تأسيسها حيث تدربت على السالح في قواعـد                   1966

، وعادت الى بلدها لتدريب رفاقها، استشهدت شادية في نفس الغرفة التي ولدت بها وذلك اثناء اعدادها                 األردنالفدائيين في   

 .عبوة متفجرة
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النتقال المرأة للعمل الفدائي الجاد وفاتحة عهد جديد لنضال المرأة الفلسطينية بعد هدوء وسـكنية         

فبدأت قوافل الفـدائيات مـن      . دة مع االردن  صبغت المرحلة التاريخية السابقة ابان مرحلة الوح      

 . سكان الضفة الغربية وغيرها باالستعداد واالنطالق للعمل العسكري والجماهيري واالجتماعي

كما يتبين من الجدول ان الشهيدات توزعن على مختلف مناطق الضـفة الغربيـة وان               

ثم الخليل ورام اهللا وبيـت      )  شهيدات 3(تليها جنين   )  شهيدات 6(كانت نابلس شكلت اعلى نسبة      

 ). شهيدة(لحم 

  ويالحظ ان السنوات التي سقطت فيها الشهيدات شكلت سنوات المد الوطني العام، قبل             

 والنشاط الكثيف للمقاومة المسلحة بعد      1967 الذي شكل الرد العسكري على هزيمة        1968عام  

 ارتفع المد الوطني ايضاً بعد االعتراف بمنظمة التحرير ممثالً          1974معركة الكرامة، وفي عام     

شرعياً للشعب الفلسطيني وازداد النشاط السياسي والجماهيري لسكان االرض المحتلة، وكـذلك            

 عامـاً   1982 الذي شكل انتفاضة جماهيرية واسعة النطـاق، وشـكل عـام             1976االمر عام   

 . للنهوض الوطني وانتفاضة استمرت عدة اشهر

 :الجرح-2

 تسبب االحتالل بحاالت كثيرة جرحت فيها نساء فلسـطينيات سـواء خـالل تفريـق               

 الفتـرة    فتاة خالل  60ومن االمثلة على ذلك جرح      . المظاهرات، او خالل اعتقال البعض منهن     

 . )1( عندما عمت المظاهرات ارجاء المناطق المحتلة16/4/1982 ـ 15/3/1982

 : االبعاد-3

 استخدمت سلطات االحتالل االبعاد عن االراضي المحتلة كوسيلة للعقاب، وقد طالـت            

 72 ـ  67هذه العقوبة العشرات من نساء الضفة الغربية وخاصة في الفترة االولى من االحتالل 

كمـا  . ن مخالفة قوانين االقامة او ايواء الفدائيين حتى ولو كانوا ابنائهن ذريعة البعادهن    متخذة م 

                                                           
 7، مصدر سابق صاع المرأةشر) 1(
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 هـذا وابعـدت سـلطات       )1(ابعدت بعض السجينات بعد اشتداد مرضهن في سجون االحـتالل         

وعـام   )2(1979الل عملية تبادل االسرى عام      عدداً من االسيرات المفرج عنهن من خ       االحتالل

1983)3(.  

 .)4(بعدت سلطات االحتالل عدداً من السجينات بعد اعتقالهن والحكم عليهن سنوات متعددةكما ا

 :  االقامة الجبرية-4

  لجأت سلطات االحتالل الى فرض عقوبة االقامة الجبرية على الشخصيات الفلسطينية           

ـ . النشطة للحد من حريتها بالحركة، ومنعها من القيام باي نشاط سياسي او جمـاهيري              ري ويس

طالت هـذه   . امر االقامة الجبرية عادة مدة ستة اشهر يمكن تجديده حسب رغبة السلطات بذلك            

العقوبة العشرات من النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية فشملت بعض االوامر عدم مغـادرة              

ول ، او المنع من وص    )6(، او المنع من السفر، او المكوث في البيت وعدم مغادرته ليالً           )5(المدينة

وكان االمر باالقامة الجبرية يتطلب عادة الذهاب الى مركز الشرطة يومياً الثبات             )7(مكان محدد 

 . االقامة

 :االعتقال-

اشتركت نساء الضفة الغربية في مقاومة االحتالل االسرائيلي، و نتيجة لذلك تعرضـت             

 اكثر من خمسين سببا     وكانت االسباب المباشرة لالعتقال كثيرة فتم رصد      . المئات منهن لالعتقال  

االنتمـاء الحـدى    : ، منها 1987-1967لالعتقال، حسب لوائح االتهام للمعتقالت خالل الفترة        

                                                           
 بعد قضـاء سـت سـنوات واشـتداد          25/2/1975، مصدر سابق، ابعدت كل من لطيفة الحواري         المرأة: العطاونه) 1(

 بعد قضائها   11/2/1978 بعد قضائها عشر سنوات واشتداد مرضها، هالة الطاهر          10/11/1977مرضها، فاطمة برناوي    

 .ثماني سنوات واشتداد مرضها

 . كل من عفيفة بنورة، رسمية عودة، عائشة عودة14/3/1979، مصدر سابق ابعدت في المرأة: نهالعطاو) 2(

 . كل من نادية الخياط، عفاف يوسف، حنان امسيح24/11/1983 ابعدت في المصدر نفسه) 3(

 .ي منهن سهام الوزني، رندة النابلسي، سحاب شاهين، فيحاء عبد الهادي، عصام عبد الهادالمصدر نفسه) 4(

 لواحظ الجعبري منعت من الوصول الى جامعة بيرزيت حيث كانت تدرس) 5(

 .مثل خديجة ابو عرقوب وعنان االتيرة) 6(

 مثل حياة عبيدة، نفوذ المفتش، سعاد ابو ميالة) 7(
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التنظيمات الفلسطينية او االشتباه بعضوية تنظيم، نقل اسلحة للفدائيين او تخزينها او تهريبهـا او               

او حارقـة، اطـالق     حيازتها، وضع عبوات ناسفة او القاء قنابل او تحضير قنابـل متفجـرة              

صواريخ، التدرب على استخدام السالح او تدريب فتيات على استخدامه، االتصال بالفدائيين، او             

اخفائهم او اطعامهم، القاء الحجارة على الجنود او المستوطنين، او االشتراك فـي مظـاهرة او                

 احـراق العلـم     مسيره، شتم الحاكم العسكري، او شتم ضابط بوليس، رفع العلم الفلسطيني، او           

االسرائيلي، قتل عمالء او محاولة قتلهم، التحريض على االضراب، التحريض علـى اغـالق              

المتاجر، حيازة منشورات، او توزيع منشورات، عدم اخبار عن ابنائها الذين تسللوا من االردن،              

 تحـريض   االعتصام في كنيسة القيامة في القدس، االعتصام امام القنصلية االمريكية في القدس،           

الفتيات على االحتالل، تنظيم فتيات، عالج جريح، او ايواء ابن مطلوب، االتصـال بمطلـوب،               

حمل يافطة تندد باالحتالل، تقديم الطعام للفدائيين، اقامة معرض للجان المرأة، ملكيـة سـيارة               

انفجرت، اعتصام بالمدرسة، رهائن بعد حادثة اختطاف الطائرات، تقديم مسـاعدات لعـائالت             

فلسطينية، اخت معتقلة، ام معتقلة، ابنة معتقلة، زوجة معتقل، للتحقيق و الحصول على معلومات              

 . )1()اداري(او للضغط على معتقل، وبدون سبب معلن

 : التحقيق-

يهدف محققو االحتالل الى الحصول على المعلومات من المعـتقالت بشـتى الطـرق               

الوسائل المشروعة وغيـر المشـروعة بغيـة        والوسائل، ولذلك ال يتورعون عن استخدام كل        

وقد استعان االحتالل بمنظومة العادات والتقاليد االجتماعية السـائدة         . الحصول على االعترافات  

في المجتمع الفلسطيني وخاصة مفاهيم الشرف والجنس من اجل الحصـول علـى اعترافـات               

 . )2(المحققينكالتحرش بهن جنسياً، او التهديد باغتصابهن، او تعريتهن امام 

                                                           
 قائمـة باسـماء الفتيـات     :  بعنوان 181وثيقه رقم   : مركز االرشيف الصحفي والوثلئق   : جمعية انعاش االسره  : انظر) 1(

 660-62 مصدر سابق صنضال المرأة: الهندي. المعتقالت

، 1988،  1، دار االسـوار، عكـا، ط      سجينات الوطن السـجين   : الطويل، ريموندا حوا  : للمزيد من المعلومات انظر   ) 2(

، حيث شهادات المعتقالت انفسهن عن اساليب التحقيـق وخاصـة           230،  223،  185،  145،  120،  119،  53الصفحات

 .غتصاب اوالتهديد به، والشتائم النابية والمعاملة الالانسانية وذلك كنهج مستمر للمحققيناقوالهن عن اال
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اما بعد التحقيق فان المعاملة السيئة تبقى هي العنوان االكبر للحياة في السـجن، فلعـدم                

وجود سجن للنساء في بداية االحتالل فقد وضعت المعـتقالت الفلسـطينيات مـع المجرمـات                

: " *االسرائيليات ممن حكمن بتهم كالمخدرات وممارسة البغاء، وفي ذلك تقول المعتقلة عبلة طه            

دخلت الى غرفة سجن فيها المومسات االسرائيليات، وقد هاجمنني وضربنني بقسوة حتى فقدت             

انني حامل في الشهر الثاني وبـدأت انـزف دمـاً         . . . الوعي، ثم مزقن مالبسي وبقيت عارية     

، لكنهـا فـي     ")1( ما يوجد في بطني اذا تكلمت بشيء       هددتني الشرطة باخراج كل   . فطلبت طبيباً 

 صرحت بانها تعرضت مرة لحرق بدنها باعقاب السجائر، والغز بالـدبابيس، وخلـع              المحكمة

 كان اكثر وحشية، فبعد نسف بيتها تعذبت في السجن الـى            *بل ان تعذيب عائشه عوده    . )2(ثيابها

 . )3(درجة الضرر ببصرها، وكسر يدها، اضافة الى االعتداء على عذريتها

ون االسرائيلية من المعاملة الالنسـانية فلحداثـة        عانت المعتقالت الفلسطينيات في السج    

التجربة االعتقالية ولقلة اعداد المعتقالت خاصة في الفترة االولى من االحتالل، فرضت شروطاً             

قاسية عليهن، كالعمل ساعات طويلة في السجن وبدون صحف او كتب او راديو، لـذلك بـدأت       

عد رفض مطالبهن بدأن باالضرابات، التي كان       المعتقالت بالمطالبة بتحسين شروط اعتقالهن، وب     

 يوماً من اجل تحسين ظروف المعتقل والتعامل        18 حيث استمر االضراب مدة      1976اولها عام   

مع المعتقالت الفلسطينيات كأسيرات سياسيات، ورفض خياطة مالبـس السـجانات والجنـود             

 بادخـال الكتـب الثقافيـة        اعلن اضراب اخر من اجل السماح      1979وفي عام   . )4(اإلسرائيليين

 .)5(المختلفة والتي حرمت منها المناضالت سنوات طويلة

                                                           
من سكان القدس، اعتقلت على جسر االردن لدى عودتها، وهي تحمل متفجرات في حقيبة مزدوجة القاعـدة                 : عبله طه  *

 .ن اربع سنوات، وابعدت الى االردنحكم عليها بالسج. عذبت في السجن بشدة، رغم كونها حامالً في الشهر الثاني

 .22، مصدر سابق صمسيرة المرأة) 1(

 268، مصدر سابقصاوراق المجموعة الثانية: العارف) 2(

) سوبر سول (، بتهمة نسف المجمع التجاري      29/2/1969رام اهللا، اعتقلت بتاريخ     /من سكان دير جرير     : عائشه عودة  *

 .1979اطلق سراحها في عملية تبادل االسرى مع القيادة العامة عام . في القدس، حكم عليها مؤبدان وعشر سنوات

 .252، صالمصدر نفسه) 3(

 23، مصدر سابق صمسيرة المرأة) 4(

 .196ص1995، مؤسسة الحق، رام اهللا، المرأة والعدالة والقانونالحق في الحماية من العنف، : سنيورة، رنده) 5(
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 ورداً على استفزاز ادارة السجن قامت المناضـالت بضـرب احـدى             1983وفي عام   

السجانات، وعليه تعرضت المناضالت لسلسلة من االجـراءات القمعيـة كالسـجن االنفـرادي              

والكتب، فما كان من بقية المعـتقالت اال ان اعلـن           من الزيارات ومصادرة الراديو      والحرمان

االضراب عن العمل خاصة بعد محاولة اجبارهن على طهي الطعام للسجانات، فبدأ االضـراب              

 وبعد خمسة اشهرمن المعاناة مع ادارة السجن قامت االدارة برش المعـتقالت             15/6/1983في  

وفي تصريح  .  للتضامن مع المعتقالت   بالغاز السام لفك االضراب، مما فجر حملة شعبية واسعة        

رش " اكـدت    8/11/1983للمحامية االسرائيلية فليتسيا النجر بعد زيارتها لسجن الرملـة فـي            

كميات كبيرة من الغاز غير معروف ماهيته لكنه حار جداً، وقد بدت اثاره على موكالتها، كمـا                 

 ". )1(14/6/1983ان السجينات يتعرضن لجميع انواع التعذيب والتنكيل منذ 

وفي بيان صادر عن اهالي المعتقالت بعد اعتصامهم في مقر الصليب االحمر في القدس              

 اكدوا عدة اجراءات تعسفية تمارس بحق المعتقالت ومنها عزلهن داخـل        29/12/1983بتاريخ  

 ساعة يومياً متواصلة، ومصادرة الكتب من المكتبة ومنـع دخـول الصـحف              23الغرف مدة   

ادخال المالبس لهن، وتقليص الزيارة بدالً من زيارتين كل شهر الى زيارة واحدة             اليومية، ومنع   

الخاص بكل معتقلة، ورش الغرف بالغاز السام مما ادى         " الكنتين  " كل شهرين، وتخفيض قيمة     

 . )2(الى زيادة تدني الحالة الصحية للمعتقالت، ومنع دخول أي طبيب لفحص ومعالجة المعتقالت

عل لدى المؤسسات النسائية المختلفة التي اشتركت في الحملة االعالمية الداعمة           شكل ذلك ردة ف   

والتي شاركت فيها ايضاً مؤسسـات جماهيريـة        ) نفي تريسا (لمطالب االسيرات في سجن النساء    

 . )3(متعددة، اضافة الى لجنة نسائية يهودية

 االجـراءات   اعلنت المعتقالت االضراب المفتوح عن الطعام لوقـف      12/2/1985وفي  

التعسفية التي ترتكب بحقهن من حين الخر، واعتبار الكتب والمذياع والصحيفة حقاً من حقـوق               

                                                           
 .مركز االرشيف الصحفي والوثائق جمعية انعاش االسرة8/11/1983نجر تصريح المحامية فليتسيا ال: انظر) 1(

المحفوظ بمركـز االرشـيف الصـحفي       29/12/1983 البيان الصادر عن اهالي المعتقالت في سجن الرملة       : انظر) 2(

 والوثائق جمعية انعاش االسرة

 24مصدر سابق ص: مسيرة المرأة) 3(
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السجين وليس رهناً باي ظرف، وحرية التجمع واقامة االحتفاالت الدينية والوطنيـة، والعنايـة              

رات الصحية والسماح بادخال اطباء من خارج السجن اذا احتاج االمر، واطالق سـراح االسـي              

 كافحن ايضاً من اجـل الفصـل بيـنهن وبـين السـجينات              1987وفي اذار   . اللبنانيات فوراً 

 . )1(الجنائيات

اما عن اعداد المعتقالت فتضاربت االعداد حول عدد النساء اللـواتي دخلـن سـجون               

 ولذلك يصعب وضـع رقـم       )2(االحتالل، بحيث ال يوجد رقم محدد لعدد المعتقالت الفلسطينيات        

والسبب في ذلك عدم توفر البيانات حـول االعتقـال، وان           . ت الضفة الغربية على حده    لمعتقال

القوائم المتوفرة عن ذلك كانت باغلبها باالعتماد على الصحف، حيث تسقط االسماء التـي لـم                

يعلن عنها، سواء لعدم علم الصحافة بذلك او لمنع نشرها من قبل الرقابة ومن االمثلة على ذلك                 

 . )3( كرهينات لم تذكرهن القوائم المعلنة بشيء1970ئيل لثمانين امرأة عام اعتقال اسرا

 1000وحسب مركز معلومات حقوق االنسان الفلسطيني في القدس فانه يـتم اعتقـال              

امرأة وفتاة سنوياً، اغلبهن يعتقلن في الشارع اثناء الذهاب الى العمل او المدرسة وال يتم االبالغ                

فخالل المظاهرات التي حـدثت بـين       . فرج عنهن بعد دفع غرامات مالية     ، او ي  )4(عن اعتقالهن 

 . )5( فتاة وافرج عنهن بعد دفع غرامات مالية150 مثالً اعتقل 16/4/1982 ـ 15/3

 اما االحكام فقد اتصفت بالشدة خاصة لالعمال العسكرية، فحكم علـى المئـات مـنهن               

 فيما حكم على البعض احكاما دون السـنة،         احكاماً تراوحت بين سنة واحدة والحكم مدىالحياة،      
                                                           

المحفـوظ بمركـز   1983) نفي ترتسا(ضامني مع السحينات في معتقلة الرملة  البيان الصادر عن المؤتمر الت    : انظر) 1(

 .االرشيف الصحفي والوثائق جمعية انعاش االسرة

 .  معتقلة8000، عددهن 201 ص1987 حزيران 86 العدد مجلة الكاتب: انظر مثالً) 2(

  سنة 15 ايام الى 3 ألف امرأة، بين 75 تذكر عددهن 3571 عدد 1/3/1984 جريدة الشعب 

  معتقلة حتى بداية الثمانينات3000 تذكر عددهن75، مصدر سابق صتطور الدور:  اصالح جاد

تذكر : 20، ص 1981، ابريل   269، عدد مجلة العربي تقرير مثير للعربي من داخل االرض المحتلة،        :  صايغ، روز ماري  

اقل تقدير بسبب االغفال الصحافة لكثيـر مـن    امرأة على 2000ان عدد المعتقالت بين بعضة ايام الى السجن المؤبد بلغ       

 .االسماء

 .استقى الباحث هذه المعلومة من نساء تم سجنهن في تلك الفترة كشاهدات على هذه الحادثة) 3(

 .235الحركة النسائية مصدر سابق ص: دراغمة) 4(

 7مصدر سابق ص: شراع المرأة) 5(
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وقد اختلفت االحكام بحق المعـتقالت الفلسـطينيات تبعـاً       . كما وافرج عن المئات دون محاكمة     

 :لظروف كل مناضله، وكانت االحكام التي تزيد عن خمس سنوات كالتالي

مدى الحياة، حكم على سبع فلسـطينيات مـن سـكان الضـفة الغربيـة بالسـجن مـدى                    -

فاطمه برناوي، ورده جابر، مريم الشخشير، عفيفه بنوره، فتحيه سراكجه، لمباء           :ةوهنالحيا

 معروف، رولى ابو دحو 

عائشـه عـوده،   : حكم على ستة فلسطينيات بالسجن المؤبد مره او اكثر وهن     :السجن المؤبد  -

 . رسميه عوده، زكيه شموط، عطاف يوسف، ناديه الخياط، وحنان امسيح

 . )1(حكم على ثالث وعشرين امرأة:شرين سنهالسجن من خمس الى ع -

 : عمليات تبادل االسرى

 بين المنظمات الفلسطينية واسرائيل، افرج خاللها عن        ىتمت عدة عمليات لتبادل االسر    

اآلالف من االسرى، وكان من بين االسيرات المفرج عنهن بهذه الصفقات العديدة من المعتقالت              

 : لعمليات هيالقاطنات بالضفة الغربية، وهذه ا

القيـادة العامـة    - بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين       1979عملية تبادل االسرى عام     

 : واسرائيل وافرج خاللها عن

 .  سنوات في السجن4 سنة امضت منها 12ابتسام غرابية الحكم  -

 .  سنوات10 مؤبد امضت منها ، سنوات10مريم الشخشير الحكم  -

 8 فريال سالم الحكم     -. ت منها ثالث سنوات ونصف     سنة امض  13سامية مصطفي الحكم     -

 . سنوات امضت منها سنة واربعة اشهر

                                                           
 الحركة النسـائية  : دراغمة. 290 -276، مصدر سابق ص   و االحتالل المراة  : العطاونة: انظر: لمزيد من المعلومات  ) 1(

 .234-220مصدر سابق ص
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 ايمان الخطيب الحكم    -.  سنة امضت منها ثالث سنوات ونصف      13ايمان الصمادي الحكم     -

 .  سنوات امضت منها سنة واحدة6

 . )1( سنوات10عشر سنوات امضت منها +عفيفة بنوره الحكم مدى الحياه -

زكيـة  :  بين فتح واسرائيل كان من بين المحررين       25/11/1983دل االسرى الثانية    عملية تبا 

  )2(شموط، نجاح عليان، نادية الخياط، حنان امسيح، مريم شموط، عطاف يوسف، عفاف سالم

القيـادة  - بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين        20/5/1985عملية الجليل لتبادل االسرى     

 : سراح كل منالعامة واسرائيل تم اطالق 

 .  سنة طالبة12فيوال ساعاتي رام اهللا الحكم  •

 .  سنوات معلمه8روضة بصير رام اهللا الحكم  •

 .  سنوات معلمه8ختام خطاب القدس الحكم  •

 .  سنوات طالبة8فاطمة الدقاق القدس الحكم  •

 .  سنوات طالبة4جورجيت رشماوي بيت ساحور الحكم  •

 . بيت سنوات ربة5باسمة نجار بورين الحكم  •

 .  سنوات ربة بيت5ماجدة الساليمة الرام الحكم  •

 . سنوات ربة بيت3جميلة بدران طولكرم الحكم  •

 . )3( سنوات طالبة6حليمة فرتيخ نابلس الحكم  •

 
                                                           

 ).منشورهوثائق غير (تبادل االسرىجمعية انعاش االسرة، بعنوان: مركز االرشيف الصحفي والوثائق) 1(

 . نفسهالمصدر) 2(

 . نفسهالمصدر) 3(
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 التسمم الجماعي في مدارس االناث

 الى عملية تسـمم     1983تعرضت الطالبات في المدارس الثانوية في الضفة الغربية عام          

 . لمئات منهن، والسبب في ذلك كان استنشاق غاز سام وجد في بعض المدارسجماعي طالت ا

 عندما تعرضت طالبات مدرسة بنـات عرابـة         21/3/1983بدات عملية التسمم بتاريخ     

تم تحويل اربع   )1( حالة منهن الى مستشفى جنين الحكومي      48الثانوية لحالة تسمم نقلت على اثره       

 لصعوبة حالتهن، وبعد خـروج اغلـب المصـابات مـن            منهن الى المستشفى الوطني بنابلس    

 مصابة اثر ظهور عالمات المرض مرة اخرى، والذي نتج عـن            16المستشفى اال انه تم اعادة    

 مـنهن خمـس     )3( حالـة  72كما ارتفعت حاالت التسميم حتى وصلت       )2(غاز كبريتيد الهيدوجين  

 تكرر االمـر نفسـه فـي        26/3في  . )4(حاالت خطرة للغاية نقلن الى مستشفى رامبام في حيفا        

، )5(مدرسة الزهراء الثانوية للبنات في جنين، فاصيبت العشرات من الطالبات باعراض التسـمم            

حالة الى مستشفى جنين الذي لم يتسع لمثل هذا العدد سيما وان بعض مصابات عرابة               66نقلت  

وفـي اليـوم    . )6(كرم حالة الى مستشفيات نابلس ورام اهللا وطول       27مازلن به، ولذلك تم تحويل      

التالي اصيبت طالبات مدرسة جنبن الثانوية للبنات، وجنين االبتدائية للبنات بحاالت من االغماء             

 . )7( طالبة الى المتشفيات480والم في البطن وتم نقل 

. اما اعراض المرض فاكد مصدر طبي ان منها اتساع حدقة العين وارتخاء العضـالت             

 افتعالها، وذلك ردا على ما ادعي من ان ذلك حـاالت هسـتيرية              وهي حاالت ال يمكن لالنسان    

اما تقرير مستشفى رمبام في حيفا فاشار الى ان اعراض المرض كان صداعاً             . سادت المواطنين 

                                                           
 .2955 عدد 23/3/1983  الفجرصحيفة) 1(

 .4876 عدد 23/3/1983 القدسصحيفة ) 2(

 .4878 عدد 25/3/1983القدس صحيفة . 3229 عدد 25/3/1983 الشعبصحيفة ) 3(

 .4878 عدد 25/3/1983 القدسصحيفة ) 4(

 .4881 عدد 28/3/1983 القدسصحيفة ) 5(

 .3240 عدد 27/3/1983 الشعبصحيفة ) 6(

 .4880 عدد27/3/1983 القدسصحيفة ) 7(
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شديد واتساع حدقة العين وعدم وضوح الرؤيا وزيادة افراز العرق وعدم ثبـات ضـغط الـدم                 

 . )1(ت وارتخاء االطرافوسرعة خفقان القلب وضعفاً عاماً في العضال

استمرت حاالت التسمم بعد ذلك فطالت طالبات مدرسة بنات برقين، ومدرسـة بنـات              

كما اصيبت اربع حاالت جديدة في مدرسـة        . )2(حالة جديدة الى المستشفيات   63ميثلون وادخلت   

ـ     )4( ومئات الطالبات في الخليل وطولكرم وعنبتا      )3(نابلس/دير شرف  حادة ، حيث اعلن الدكتور ش

حالة وصلت الى المستشفيات، غادر مـنهن       600شحادة مدير المستشفيات في الضفة الغربية ان        

 . )5(حالة200 حالة وبقي 400

على اثر هذه الحالة تقدمت المجموعة العربية الى االمم المتحدة بطلـب مـن منظمـة                

لطالبـات فـي    ت لهـا ا   التحرير تطالب مجلس االمن باالنعقاد لبحث حاالت التسمم التي تعرض         

كما قررت منظمة الصليب االحمر الدولية ايفاد مندوب عنها لدراسة حـاالت            . )6(الضفة الغربية 

 . )7(التسمم التي ظهرت بصورة مكثفة بين الطالبات

وقد اعلن االسرائيليون في مؤتمر صحفي عقد في تل ابيب ان االعراض التي ظهـرت               

ت عصبية قد تكـون نتيجـة ظـروف بيئيـة           على مئات الطالبات ليس تسمما، وانما هي حاال       

، وايدهم في ذلك المسؤولون االمريكيون الذين شكوا بان الوباء الغامض بالضفة الغربية             )8(معينة

بل ان التقرير الذي قدمه طاقم البحث االمريكي الـذي          . )9(قد يكون مظهرا هستيريا جماعيا فقط     

                                                           
 .4883عدد  30/3/1983 القدسصحيفة ) 1(

 .3243 عدد 31/3/1983 الشعبصحيفة ) 2(

 .3245 عدد 3/4/1983 الشعبصحيفة ) 3(

 .4888 عدد 4/4/1983 القدسصحيفة ) 4(

 .3247 عدد 6/4/1983الشعبصحيفة ) 5(

 .2965 عدد 2/4/1983 الفجرصحيفة ) 6(

 179 عدد2/4/1983 الميثاقصحيفة ) 7(

 .179 عدد 2/4/1983 الميثاقصحيفة ) 8(

 .3248 عدد 6/4/1983 الشعبصحيفة ) 9(
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ن كل ما هنالك ال يعدو عن كونـه فزعـاً   وصل الى المنطقة الحقا اعلن ان ال حاالت تسمم، وا        

 . )1(وخوفاً شديداً

اغلق ملف التسمم دون معرفة دقيقة لتركيبة المادة الكيماوية التي سببت التسـمم، ودون              

بل ان السلطات االسـرائيلية     . اعتراف السلطات االسرائيلية بذلك بعد تواطؤ الخبراء االمريكان       

من الطالبات للمحكمة العسكرية بنابلس بتهمـة اربـاك         التي حققت بامر التسمم قدمت مجموعة       

طالبة من جنين من خالل المحكمـة       11االمن العام بعدما اصبن بالتسمم، اال ان المحكمة برأت          

 . )2(من تلك التهمة

 1987-1967 االنشطة النسائية لمقاومة االحتالل-ثالثاً

ل سواء عبر المؤسسات النسائية،      لعبت المرأة الفلسطينية دوراً هاماً في مواجهة االحتال        

وتعددت اشكال تعبير النساء عـن رفضـهن لالحـتالل          . او عبر المنظمات الفلسطينية المسلحة    

ومقاومتهن له، فشاركت النساء باشكال النضال الممكن، سـواء العلنـي والسـري، المسـلح و          

ـ             ية ومحرضـة   السلمي، الفردي و الجماعي، فكانت المرأة الفلسطينية مسـعفة وداعيـة سياس

ومـن االشـكال    . وعليه تعرضت النساء لبطش االحتالل كما تعرض لـه الرجـال          . جماهيرية

 :النضالية نذكر

 النشاط الجماهيري -1

يبرز دور الحركة النسائية في تنظيم الكثير من الفعاليات الوطنية الجماهيرية وخاصـة             

 الفعاليات فـي المناسـبات      وقد نفذت المئات من هذه    . المظاهرات و المسيرات و االعتصامات    

المختلفة، فكانت تنظم احتجاجا على االحتالل او بعض اساليبه و سياساته، اوتنظم تضامناً مـع               

االسرى و المعتقلين وغيرها، االمر الذي دفع قوات االحتالل للتصدي لهـذه الفعاليـات سـواء               

 وصل االمر في حاالت كثيره      برشهن بالمياه الملونه او القاء قنابل الغاز المسيل للدموع عليهن،         

. الى اطالق النار عليهن، مما كان يؤدي الى اصابتهن بجروح او حتى استشهاد البعض مـنهن               

                                                           
 .2989 عدد 26/4/1983 الفجرصحيفة ) 1(

 .191 عدد14/5/1983 الميثاقصحيفة . 3006 عدد 14/5/1983 الفجرصحيفة ) 2(
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وأهـم هـذه    . ناهيك عن عمليات الضرب بالعصي واعقاب البنادق، اواعتقال الـبعض مـنهن           

 :الفعاليات الجماهيرية

 . المظاهرات-أ

ت من المظاهرات خالل هذه الفتـرة، ضـد         نظمت او اشتركت الحركة النسائية بالعشرا     

وكانـت هـذه    . االحتالل االسرائيلي سياساته وممارساته القمعية، او تاييداً للمطالب الفلسـطينية         

 . المظاهرات اما نسائية صرفة او طالبية او مختلطة مع الرجال

مـة   في القدس احتجاجاًعلى النية االسرائيلية اقا      1968بدأت اولى هذه المظاهرات عام      

توالت المظـاهرات بعـد ذلـك       . )1(عرض عسكري فيها في الذكرى السنوية االولى الحتاللها       

االحتجاج على انشاء المستوطنات واعتقال الطالب، والمطالبة باالفراج عن         : كثيرة منها  السباب

المعتقلين والمعتقالت، او على تعذيب المعتقلين والمعتقالت، وعلى احراق المسـجد االقصـى،             

مشروع االدارة المدنية، وعلى اعطاء اليهود الحق باقامة صلواتهم في المسجد االقصـى،       وعلى  

واالحتجاج على سياسة االبعاد، وعلى زيارة انور السادات للقدس، و للتضامن مع سكان غـزة               

للتضامن مع مجلس البيرة البلدي بعد حله، واالحتجاج على مذابح صبرا وشاتيال، وعلى اوضاع              

 . )2(سيئةالسجينات ال

% 84 نحـو   1968وعلى العموم فقد بلغت نسبة المظاهرات التي دعت اليها المرأة عام            

من المظاهرات، وفـي    % 71 شاركت المرأة ودعت الى      1976من عدد المظاهرات، وفي عام      

 . )3( مظاهرة ومسيرة20 كان عدد المظاهرات والمسيرات التي نظمتها النساء 1987عام 

حة القتال الرئيسية في االرض المحتلة، تكون النساء فيها عرضـة           وتعد المظاهرات، سا  

ففي المظاهرة قد يتم القتل او استنشاق الغاز        . لكل انواع الممارسات القمعية من قوات االحتالل      

                                                           
 ).دص( ،)دم( ،)دت(المرأةاحصاءات حول اوضاع : اتحاد لجان العمل النسائي) 1(

 .332-322، مصدر سابق صالمراة الفلسطينية: العطاونة. 45ـ44، مصدر سابق صنضال المرأة: الهندي: انظر) 2(

 44، مصدر سابق صنضال المرأة: الهندي) 3(
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او االغماء، او االصابة بالرصاص المطاطي او البالستيكي او الحي، كما يصبح االعتقال ممكناً              

 . )1(عذيبوالحبس والغرامة، والت

 : العرائض والمذكرات والبرقيات والبيانات والمناشدات-ب

اصدرت الحركة النسائية العديد من البيانات بعد قيامها بفعاليات وطنية، كما ارسلت عـددا              

من البرقيات والمناشدات ووقعت العرائض من المؤسسات النسـائية، وذلـك احتجاجـا علـى               

 :منها على سبيل المثال. ختلفةممارسات االحتالل وفي المناسبات الم

 من سيدات نابلس الى الحاكم العسـكري فـي المدينـة            3/2/1969مذكرة احتجاج في     •

للمطالبة بالسماح لهن بزيارة السجناء، و اطالق سراح عدد من الفتيات اللواتي لم يبلغن              

 . )2(سنة15

 . )3(معتقلين مذكرة نسائية الى الحاكم العسكري في نابلس لشرح اوضاع ال3/10/1970 •

 مذكرة إلى سكرتير االمم المتحدة كورت فالدهايم احتجاجا على مصادرة           11/10/1970 •

 . )4(االراضي العربية

 . )5( شجب القرار االسرائيلي بالسماح لليهود الصالة في المسجد االقصى17/2/1976 •

 . )6( مناشدة وزير الدفاع االسرائيلي اطالق سراح احدى المعتقالت22/8/1979 •

 

                                                           
حيث تنقل القصص التي روتها الصحافة عن اعتقال الطالبة         :21 مصدر سابق ص   مجلة العربي تقرير،  : صايغ: انظر) 1(

 لالفشاء عن اسماء زميالتها بعد المظاهرات التي        انتصار قاسم مثالً وتعرضها للضرب بالقضبان المعدنية على كال فخذيها         

 .عمت الضفة الغربية احتجاجاً على االعتداء على بسام الشكعة

 .98، مصدر سابق صالمراة الفلسطينية: العطاونة) 2(

 .104 ص المصدر نفسه،) 3(

 .105، صالمصدر نفسه) 4(

 ).حقانظر المال) (دت(القدس/مذكرة الى اعضاء الهيئة االسالمية العليا: انظر) 5(

 ).مالحقانظر ال(12/8/1973 بتاريخ الكتاب الموجه لوزير الدفاع االسرائيلي: انظر) 6(
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بيان مؤازرة لرئيسي بلديتي الخليل وحلحول وذلك بعد االعتصام في مقر           23/12/1980 •

 )1(الصليب االحمر الدولي في القدس للمطالبة باعادة القواسمي وملحم

 كتاب موجه الى الحاكم العسكري العام للضفة الغربيـة احتجاجـا علـى              13/5/1980 •

المطالبة بارجاع المبعدين الثالثة مـن      سياسة العقاب الجماعي ومعاملة االهالي بقسوة، و      

 . )2(الخليل

 برقية تاييد لمجلس البيرة البلـدي بعـد رفضـه مقابلـة رئـيس االدارة                16/3/1982 •

 . )3(المدنية

 بيان بمناسبة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني فـي عمـان داعيـا الـى رص                1984 •

 . )4(الصفوف وعقده في مكان متفق عليه من قبل الجميع

 . )5(بيان الى القيادات الفلسطينية بمناسبة عقد المجلس الوطني الفلسطيني في عمان1984 •

  االعتصامات -ج

نفذت الحركة النسائية العديد من االعتصامات النسائية في الضفة الغربية، سـواء فـي              

االماكن المقدسة االسالمية والمسيحية، او في الجمعيات و البلديات، او فـي مقـرات الصـليب                

لالحتجاج على استمرار االحتالل، او سياساته المتعـددة ضـد ابنـاء الشـعب              . حمر الدولي اال

 : ومن هذه االعتصامات. الفلسطيني

 لالحتجاج على االحتالل، وفي كنيسة سانت       1969االعتصام في كنيسة القيامة بالقدس عام        •

اعتقال عـدد  جورج لالحتجاج على االعتقاالت و نسف البيوت، وفي نابلس لالحتجاج على          

 . )1(سيدات المدنية ونسف خمسة بيوت مـن

                                                           
 ).المالحقانظر (23/12/1980 بتاريخ البيان الصادر عن النساء المعتصمات: انظر) 1(

 ).حقانظر المال(13/5/1980 بتاريخ البيان الموجه للحاكم العسكري: انظر) 2(

 .16/3/1982بتاريخ 1/15/6222وثيقة رقم : جمعية انعاش االسرة: انظر) 3(

 ).حقانظر المال(1984 نداء من المراة الفلسطينية الى القيادات الفلسطينية:انظر) 4(

 ).حقانظر المال (1984 بيان جماهيري صادر عن لجان العمل النسائي: انظر) 5(
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 اعتصمت السيدات في مقر الصليب االحمر، ومبني بلدية نابلس للتضامن           1970وفي عام    •

 . مع المعتقلين والمطالبة بتحسين اوضاعهم، خاصة بعد وفاة احدهم

  في نابلس لالحتجاج على مصادرة االراضي، وفـي        1971  كما اعتصمت النساء عام     

 وبعد ازدياد حمالت االعتقاالت اعتصمت النساء ضد ذلك في بيـت جـاال وبيـت                1974عام  

واعتصمت تضامناً مع الهيئة االسالمية وضد السماح لليهود بالصالة فـي           . )2(ساحور و القدس  

 يوماً في مبنى بلدية نابلس احتجاجاً       19واعتصمت النساء ولمدة    . )3(1976المسجد االقصى عام    

 1981 وفـي عـام     )4( بسام الشكعة رئيس بلدية نابلس والمطالبة بالغاء امر ابعـاده          على اعتقال 

اعتصمت النساء ايضاً امام القنصلية االمريكية بالقدس احتجاجاً على تسـليم زيـاد ابـو عـين               

واالعتصام النسائي في بلدية الخليل بعد القرار االسرائيلي بالسماح لليهود          )5(للسلطات االسرائيلية 

 . )6(في الخليلالسكن 

  على اثر مجزرة صبرا وشاتيال اعتصمت النساء الفلسطينيات في كنيسة القيامة في القدس عام              

 )7(" ويرضعنهم النضال. . . سيمألن االرض باالطفال"  حيث اقسمن انهن1982

من نسبة تلك االعتصامات وفي عام      % 55 ب   1969وقد شاركت المرأة الفلسطينية عام      

 . )8( 1983من االعتصامات وكذلك االمر عام % 100ت ونظمت  فقد شارك1974

 :  العمل العسكري-2

اشتركت المرأة الفلسطينية باالنشطة الوطنية لمقاومة االحتالل، وقـد تنوعـت طـرق             

مشاركتها بالعمل العسكري ما بين التدرب على السالح، ونقله وتخزينه ومن ثم اسـتعماله، وان               

                                                                                                                                                                          
 .91، مصدر سابق صالمرأة الفلسطينية: العطاونة) 1(

 .127ـ 92، ص، مصدر سابقالمرأة الفلسطينية: العطاونة )2(

 . مصدر سابق16/2/1976 بيان المرأة الفلسطينية في االراضي المحتلة: انظر) 3(

 . مصدر سابق1979/ 11/ 28 بيان النساء المعتصمات في بلدية نابلس: انظر) 4(

 . مصدر سابق18/12/1981  االراضي المحتلةبيان ممثالت الهيئات النسائية والجمعيات الخيرية في: انظر) 5(

 .، مصدر سابق27/2/1980 بيان المرأة الفلسطينية المعتصمة في بلدية الخليل: انظر) 6(

 .، مصدر سابق1982 كلمة النساء المعتصمات في كنيسة القيامة بالقدس: انظر) 7(

 ) دص(مصدر سابق احصائيات، : لجان للعمل النسائي) 8(
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شاركة ليست عامة على كل النساء الفلسطينيات السباب كثيرة، حيث          كانت الشواهد على هذه الم    

بقي هذا المجال الخطر قليل الريادة من قبل النساء اال ان االمر ال يخلو من الكثير من الشـواهد         

 . على هذه البطوالت النسائية الفردية

 :  التدرب على السالح-أ 

تدربن على استخدام السالح، او اللـواتي       لدواٍع أمنية فانه لم يفصح عن النساء اللواتي ي         

ينقلنه لرجال المقاومة، اال بالمصادفة عندما يتم اكتشاف العمل من قبل السلطات االسرائيلية كما              

 عندما اعتقلت مجموعة من نساء نابلس بتهمة التدرب على السالح ومسـاعدة             1968حدث عام   

ندما اعتقلت مجموعة اخـرى مـن        ع 1971 و   )2(1969 او كما حدث عامي      )1(رجال المقاومة 

، حيث اهتمت الفصائل الفلسطينية بتدريب بعض الفتيات علـى          )3(نساء نابلس ايضاً بنفس التهمة    

 .)4(السالح

 :نقل السالح وحيازته وتخزينه-ب

 شاركت المرأة الفلسطينية في حيازة االسلحة ونقلها وتخزينها، وذلك بغيـة اسـتخدامها     

 . )5( ادى الى اعتقال البعض منهن بهذه التهماوايصالها للفدائيين، مما

 
                                                           

هبة الخياط، تـودد عبـد الهـادي،        :  كان من بين المعتقالت    23، مصدر سابق ص   المرأة واالحتالل : اونةالعط: انظر) 1(

 .زينب حبش، سعاد العبوة، نائلة العطعوط

عصام عبد الهادي، فيحاء عبد الهادي، غادة عبد الهادي، سوسن شنار، نعمت كمـال، امنـة                : منهن: المصدر نفسه ) 2(

 . كساب، عهود يعيش، سعاد النابلسي وشقيقاتها هبة ورندةالحنبلي، نجوي الشخشير، سالم

 .ابتسام عميره، انصاف شبارو، نصحية عبود، هيام شادوح، بدرية ابو زنط: منهن: لمصدر نفسها) 3(

 المبعدون  1972-1967اوراق عارف العارف المجموعة الثانية المعذبون في السجون االسرائيلية        : العارف، عارف ) 4(

، ) دت(منظمة التحرير الفلسطينية، مركز االبحاث والدار العربيـة للموسـوعات، بيـروت           ،  1971-1967الفلسطينيون  

مريم الشخشير، رنـده النابلسـي، رسـميه        : يذكران من بين الفتيات اللواتي تدربن على ايدي رجال المنظمات         : 148ص

 .عوده، عائشه عوده، ساميه الطويل، رشيده عبيدو، وامنه الحنبلي

حيـازة  /تهريب متفجرات عبر الجسر، فتحية السراوجي/عبلة طه: ، كان من بين المعتقالت  288ص: صدر نفسـه  الم) 5(

تهريب سالح فى صندوق عنب من الخليل الىنابلس، نظيرة         /تسليم متفجرات هربها ابوها، ربكا طقطق     /اسلحة، اتيس مسلم  

حيـازة اسـلحة،    /حيازة اسلحة، سمر مـرمش    /طرحيازة اسلحة، ايمان ابو خا    /تهريب متفجرات، عايدة السراكجي   /قطيش

 .نقل اسلحة/نقل اسلحة، صديقة تايه/سمحية تايه
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 :ج ـ استخدام السالح

نفذت الفدائيات الفلسطينيات في الضفة الغربية مجموعة كبيرة من العمليـات المسـلحة             

الفردية او الجماعية ضد اهداف اسرائيلية، والسباب امنية ال يتم االعالن عـادة عـن اسـماء                 

والجدول التالي  . ال اعتقال قوات االحتالل لمنفذة ذلك العمل      منفذات االعمال العسكرية اال في ح     

 . يبين بعض هذه العمليات التي تكشفت المعلومات عنها بعد اعتقال المنفذات لها

 1982-1967االعمال العسكرية التي نفذتها نساء الضفة الغربية  .15جدول رقم 

 مكان االقامه منفذة العمل السنه نوع العمل الرقم
 /ر سينما تسـيون   تفجي 1

 القدس 

 القدس فاطمه برناوي  1967

 /وضع قنبلة في بـاص     2

 القدس 

 بيت ساحور عفيفه بنوره 1969

ــه  1969 تسميم عمالء 3 ــواري، نائل ــه الح لطيف

الخياط، ليلى راشد، دوريس    

 خوري، روضه التميمي

رام  البيره، البيره،

 اهللا رام اهللا،

 .الخليل
تفجير قنابل في السوق     4

 تجاري في القدسال

 رنده النابلسي 1969

 سهام الوزني

 نابلس

 نابلس
وضع متفجـرات فـي      5

 القنصليه البريطانيه 

 رسميه عوده 1969

 عائشه عوده

 البيره

 دير جرير
وضع متفجـرات فـي      6

 السوبر سول في القدس

 القدس رشيده عبيدو 1969

 البيره ساميه الطويل 1969 وضع متفجرات 7
 نابلس فيروز الشخشير  1969 مكتب العمل /القاء قنبله 8
الجامعـه   /وضع قنبله  9

 العبريه

 نابلس مريم الشخشير 1969

وضع عبوات ناسفه في     10

 محطة قطارات القدس

 روضه بصير 1977

 فريال سالم

 الطيبه

 الطيبه
 دورا ثريا العواوده 1975محاولة تفجير معسكر     11
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 مكان االقامه منفذة العمل السنه نوع العمل الرقم

 للجيش
بئـر   /عبوات ناسـفه   12

 السبع 

 الظاهريه علياء ابو ديه 1977

الجامعـه   /وضع قنبله  13

 العبريه

 بيت لحم  ايمان الخطيب 1978

 القدس فاطمه قشور 1978 وضع قنبلة في باص 14
 /وضع عبواتين ناسفتين   15

 القدس

 رام اهللا فيوال ساعاتي 1978

 حليمه فريتخ 1978 القاء قنابل مولوتوف 16

 احالم السمحان

 نابلس

 نابلس
وضع متفجـرات فـي      17

 القدس وناتانيا وطبريا

ناديه الخياط، عفاف يوسف،     1979

 حنان امسيح، 

 مفيده خليل، رنده الفالح

 الخليل البيره

 رام اهللا

 الجلزون

وضع عبوات ناسفه في     18

ســوبر ماركــت فــي 

 القدس

 القدس ختام ابراهيم خطاب 1979

القاء قنابل مولوتـوف     19

 على باص اسرائيلي

 مخيم عايده ه االزرقخول 1982

 . الجدول من اعداد الباحث

 . المرأة الفلسطينيه:العطاونه. الحركة النسائية: دراغمة: قوائم المعتقالت والتهم الموجهه اليهن في مالحق: المصادر

 . نضال المرأة:  الهندي

يتبين من الجدول السابق ان تسعة عشر عمال عسكريا انكشف امـر منفـذاتها، خـالل                

، وان احدى وثالثين امرأة من الضفة الغربية قمن بتنفيذ تلك العمليات، ضد             1982-1967ةالفتر

 . اهداف اسرائيلية، او ضد العمالء والمصالح البريطانية

% 26 بنحـو  1978من العمليات، يليها عام     % 42 نفذ فيه    1969ومن المالحظ ان عام     

 ان اغلبهن كن من المناطق الحضـرية  وقد توزعت المنفذات على كل البيئات السكنية، اال      . منها

 %. 6,4فالمخيمات بنسبة % 16,2يليها الريف بنسبة % 77,4في المدن بنسبة 
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 1987-1967االجراءات االسرائيلية ضد المؤسسات النسائية الفلسطينية

تعددت االجراءات التي اتخذتها السلطات االحتاللية ضد المؤسسات النسائية ونشـيطاتها           

لمضايقة والمراقبة النشطة المؤسسات، بل وصل االمر الى عمليات اقتحام لتلك           تمحورت حول ا  

المؤسسات، ناهيك عن االستدعاءات المتكررة لمسؤوالت ونشيطات تلك المؤسسات بغية الضغط           

 :عليهن وتخويفهن من عواقب القيام بانشطة تحاكي الشعور الوطني، ومـن هـذه االجـراءات              

ة النسائية والمضـايقات المسـتمرة بحقهـن مـن خـالل            الضغط على بعض نشيطات الحرك    

االستدعاءات المتكررة لمقار الحكم العسكري والتحقيق معهن، اضافة الى فرض االقامة الجبرية            

 . )1(او المنع من السفر الى الخارج لحضور المؤتمرات النسائية الدولية

 مخابراتيـة لالطـالع   كما طالت تلك السياسة المؤسسات النسائية من خالل اتباع سياسة  

. على انشطتها وارهاب القائمين عليها، بهدف تهميش دورها االجتماعي كمؤسسة وطنية عامـة            

 النها قامت بطباعـة مفكـرات       1971ومن ذلك مثالً استدعاء رئيسة جمعية انعاش االسرة عام          

يـب  سنوية للبيع دون اذن الرقابة العسكرية، وحذف كلمة فلسطين واالرض المحتلـة مـن كت              

 . )2(1974الجمعية لعام 

 بحـق جمعيـة     19/3/1978بل وصل االمر الى اقتحام تلك المؤسسات كما حدث في           

 ومنع  )4(، او اغالق المراكز الريفية للجمعية     )3(انعاش االسرة حيث اقتحمت المبني بحجة التفتيش      

التي يتم فيها جمع    اقامة االنشطة كالبازارات الخيرية والغذاء التقشفي وحفالت الفلكلور السنوية          

 . )5(االموال للجمعية

                                                           
منعت اسرائيل اربع فلسطينيات من الخروج لحضور المؤتمر النسـائي          : 85، مصدر سابق، ص   نضال المرأة : لهنديا) 1(

 1985العالمي المنعقد في نيروبي عام 

 .648، مصدر سابق صمناضلة: كناعنة) 2(

مصـدر  مناضلة، ، كناعنة، 19/3/1978بيان جمعية انعاش االسرة عن اقتحام جنود االحتالل لمبناها بتاريخ      : انظر) 3(

 .654-652سابق ص

 .649مصدر سابق صمناضلة، : كناعنة) 4(

 .491 صالمصدر نفسه) 5(
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 ارسل مفتش الجمعيات الخيرية نوديئيل نوري رسالة الى جمعيـة انعـاش             1982وفي عام   

 : االسرة بخصوص مخالفات الجمعية في المجال القانوني والمالي ومنها

 .  ادخال مبالغ للجمعية دون اخذ الموافقة المسبقة من مكتب مفتش الجمعيات الخيرية .1

 بشأن منع الحصـول     156 جمع تبرعات بدون اخذ الموافقة المسبقة حسب االمر رقم           .2

 . على منفعة من سلطة معاديه

 تبين عدم وجود تفاصيل واضحة ودقيقة ومفصله عـن          1981 بعد فحص ميزانية عام      .3

 واردات الجمعية 

 . ية احتفاظ صندوق الجمعية بمبلغ يزيد عما يحق لها االحتفاظ به حسب نظام الجمع .4

 توزيع التبرعات لعائالت الشهداء والمساجين االمنيين تحت ستار مسـاعدة العـائالت             .5

 . الفقيرة والمحتاجة

عقد حفالت ومحاضرات واجتماعات بدون الحصول على الموافقة المسبقة من مكتـب             .6

 . 1967 لسنة 101بمقتضى االمر رقم 

 بناء  اقيم مقر الجمعية قبل عدة سنوات دون الحصول على رخصة  .7

 .  اكتشاف شعارات معاديه للسلطات االسرائيلية لدي زيارة ضابط اللواء االسرائيلي .8

 الجمعية تتغاضى وتتجاهل ضرورة التنسيق مع مكتبنا بكل ما يخص افتتـاح دورات،              .9

 . نشاطات وفعاليات في الجمعية

 من مغبـة االسـتمرار بهـذه        19/6/1981سبق وحذرتكم في اجتماع بيت ايل بتاريخ         .10

 . )1(لمخالفاتا

                                                           
:  فـي  16/11/1982يخ   بتـار  25955، االشـارة    رسالة مفتش الجمعيات الخيرية الى جمعية انعاش االسرة       : انظر) 1(

 490 -488كناعنة، مناضلة، مصدر سابق ص



 141

 :  اال ان الجمعية فندت هذه االتهامات في ردها على رسالة مفتش الجمعيات، جاء فيها

ان الجمعية كباقي الجمعيات تمول نشاطاتها من اشتراكات االعضاء والتبرعات واالعانات           " •

والهبات ومن ريع مشاريعها ومراكزها، حسب قانون الجمعيات الخيرية، وحسب دستورها           

وتقوم بتسجيلها في سجالتها وتدخلها في ميزانيتها، الن قانون الجمعيات الخيرية           . ياالساس

علماً ان الجمعية ترسل ميزانيتها السـنوية بصـورة         . ودستورها االساسي ال يحظران ذلك    

 . 1967منتظمة لمكتب الشؤون االجتماعية منذ عام 

لـم يسـبق لمكتـب الشـؤون         اال من خالل رسالتكم االخيرة، و      156لم نكن نعلم بالقرار      •

 . االجتماعية ان لفت نظر الجمعية بأمر يخص الميزانية

الجمعية تدون في سجالتها جميع الواردات والمصروفات بدقة ووضوح، باشـراف مـدقق              •

كما ان مراقبي الشؤون االجتماعيـة يطلعـون علـى جميـع            . حسابات الجمعية القانوني  

 . لناالسجالت، ولم تقدم اية مخالفة من قبلهم 

 ألمينة الصندوق االحتفـاظ بعهـدتها بمبلـغ         1977ان الهيئة االدارية للجمعية اجازت عام      •

يتجاوز الخمسين ديناراً، وهو المبلغ المحدد في نظامها الداخلي سابقاً، وذلك ان دفع الطالب              

والمتدربين القساطهم نهاية الشهر يتجاوز االلف دينـار، يـتم شـراء لـوازم الخياطـة                

 ةوالقرطاسي

 جميع النشاطات التي تقوم بها الجمعية تتفق مع القانون ومع نظامها االساسي ومع الغايـة                •

التي اسست من اجلها الجمعية، والجمعية لم تقم بدعوة الي شخص من الخارج اللقاء ايـة                

 . محاضرة تحريضية

 بناء الجمعية اقيم قبل عدة سنوات بعد الحصول على رخصة من قسم التنظيم فـي بلديـة                 •

 . البيرة وفق احكام القانون، ولم تتلق الجمعية اية مخالفة بهذا الشأن من سلطة ذات صالحية

 . لم تقم الجمعية برفع شعارات معاديه •
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قانون الجمعيات الخيرية ال يوجب اخذ موافقة مكتب الشؤون االجتماعية علـى نشـاطات               •

 ". )1(مدونة في دستورها

 :موقف السلطات من اللجان -

ض سلطات االحتالل انشاء اللجان النسائية فـي البدايـة الن جهودهـا كانـت                لم تعار 

، اال انها غيرت من مواقفها بعـد مـا          )2(محصورة في توفير المساعدات و الخدمات االجتماعية      

اقتربت اللجان من االنشطة ذات الطابع الوطني، حيث قامت السلطات بفرض االقامة الجبريـة              

االسـتدعاءات المتكـررة لمقـار      و ،الخرياتالطر ومنع السفر    على بعض النشيطات من هذه ا     

الحكم العسكري بغية ممارسة الضغوط عليهن لترك هذه األطر إضافة الـى مداهمـة بعـض                

 . المقرات التابعة لالطر

عيد ( كما قامت السلطات بمنع االطر من اقامة بعض احتفاالتهن بمناسبة الثامن من اذار            

سلطات مثال باغالق مسرح الحكواتي في القدس الذي كان مقررا اقامة           فقامت ال ) المرأة العالمي 

كما تم إغالقه في اليوم التالي الذي كان مقررا         ، 1984االحتفال به للجنة المرأة الفلسطينية عام       

 . )3(إقامة احتفال لجان العمل االجتماعي به

 

 

                                                           
رد جمعية انعاش االسرة علـى      : بعنوان28/11/1982 بتاريخ   1/21/2775وثيقة رقم   : جمعية انعاش االسرة  :انظر) 1(

 .رسالة مفتش الجمعيات الخيرية

 .90 -89 مصدر سابق صنضال المرأة: الهندي) 2(

القـانون مـن اجـل      . 10، ص 1987ة يصدرها اتحاد لجان ا لعمل النسائي حزيـران          نشره لمرة واحد  : درب المرأة ) 3(

 .1ص: 1989 آذار 7 بتاريخ26بيان صحفي رقم ": الحق"االنسان 
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 الفصل الرابع

 1993 -1987 المرأة الفلسطينية واالنتفاضة

 

 المؤسسات النسائية في الضفة الغربية : اوالً

 االنشطة النسائية خالل االنتفاضة : ثانياً

  االجراءات االسرائيلية بحق المرأة :ثالثاً

  1993 المؤسسات النسائية القائمة عام :رابعاً
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 الفصل الرابع

 1993 -1987 المرأة الفلسطينية واالنتفاضة

 1993-1987  المرأة الفلسطينية واالنتفاضة:اوالً

وخاصة في المناطق المحتلـة     ،  م نقلة نوعية في حياة الشعب الفلسطيني      1987 شكل عام    

فمـع بدايـة    . وذلك لعمق التحوالت التي طرأت على حياتهم في مختلـف المجـاالت           ،  1967

وامتدادها الى الضفة الغربية بهبات     ،   في قطاع غزة   1987 كانون االول    9االنتفاضة الشعبية في    

 اشتركت فيها كل الفئات االجتماعية والعمرية بحمـاس         )1(ية عفوية ونهوض وطني عام    جماهير

 . منقطع النظير

تاركـة آثـاراً    ،   استمرت االنتفاضة سبع سنوات متواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة          

واضحة على حياة السكان فيهما بكل القطاعات االجتماعية ومن ضمنهم قطاع المـرأة بالضـفة               

تأثرت المرأة الفلسطينية وحركتها النسائية باالنتفاضة مـن مختلـف نـواحي حياتهـا              . الغربية

حيث ساهمت المرأة بصورة منظمة واخرى غير منظمة في         ،  االجتماعية والسياسية واالقتصادية  

 . فعالياتها ومنها المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية

كان دور المرأة فيهـا دوراً      ،  هدتها الضفة الغربية   ففي مجال الفعاليات االنتفاضية التي ش      

اال انه في النصف الثاني منها ومع       ،  بارزاً ومؤثراً خاصة في النصف االول من عمر االنتفاضة        

و لـذلك   . بروز ظاهرة عسكرة االنتفاضة تراجع الدور النسائي في الفعاليات اليومية لالنتفاضة          

 . تمايزتا من حيث المد الجماهيري والمشاركة النسائيةيمكن النظر الى االنتفاضة عبر مرحلتين 

 

 وحتـى عـام     1987 ففي المرحلة االولى من االنتفاضة والتي تمتد منذ بدايتها نهاية عام            

شهدت هذه االعوام حدوث مظاهرات ومسيرات شعبية تطالب بانهـاء االحـتالل            ،   تقريباً 1990

                                                           
، لجنـة  مؤتمر االنتفاضة وبعض قضايا المرأة االجتماعيـة االنتفاضة وبعض قضايا المرأة االجتماعية،    : كُتاب، ايلين ) 1(

 .32 ص1991، 1يسان للبحوث رام اهللا، ط الدراسات النسوية مركز ب
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رات بكبر حجمها ومشاركة مختلـف الفئـات        تميزت هذه المظاه  . االسرائيلي لالراضي المحتلة  

، والصغار الـى جانـب الكبـار      ،  فمشاركة النساء الى جانب الرجال    ،  االجتماعية والعمرية فيها  

وتحولت هذه المظاهرات والمسيرات والفعاليات     ،  وابناء الريف الى جانب ابناء المدن والمخيمات      

 1993ــ   1990لكن المرحلة الثانيـة      .الجماهيرية االخرى الى ظاهرة يومية خالل تلك الفترة       

قلت فيها الفعاليات الشعبية وتحولت االهتمامات النسائية الى المجالين االجتماعي واالقتصـادي            

 . السياسياكثر من المجال 

تميزت المشاركة النسائية في هذه الفعاليات بانها كانت مشاركة منظمة من خالل االطـر                

وهــي ،  كما امتازت بالمشاركات غير المنظمة للنسـاء     ،  نسويةالتي تنظم النشاطات ال    النسائية

االنشطة العفوية التي قامت بها النساء دون تخطيط مسبق حتى لو كانت كبيرة الحجـم                 تــلك

 . كما كان يحدث في القرى مثالً

او ،  فلم تنحصـر بفئـة معينـة      ،  كما تميزت المشاركة النسائية بأنها كانت مشاركة عامة       

، بل اشتركت فيها المرأة الشابة الى جانب المسنة الى جانب المتعلمة واالمية           . النساءمحدودة من   

ولذلك غطت صور النساء الفلسطينيات جميـع وسـائل         ،  سواء في القرى او المدن او المخيمات      

، وبدا االمر وكأن النساء يقمن بدور جديد يمارسنه للمـرة االولـى           ،  االعالم في بداية االنتفاضة   

 )1(لنشاط السياسي للمرأة الفلسطينية يعود الى عهد االنتداب البريطاني علـى فلسـطين            رغم ان ا  

لكن الجديد في ذلك الدور كان االندفاع وعدم التردد في المشاركة وتنوع تلك المشاركات ما بين                

 . )2(هتاف وزغردة وصوالً الى الطعن بالسكاكين

 

                                                           
سـحر  : ، تحرير شؤون المرأه ،   تطور الدورالسياسي للمرأة الفلسطينية حتى االنتفاضة      ) :عبد الجواد ( جاد، اصالح ) 1(

 .30ص1991خليفه واخرون، جمعية شؤون المرأه، نابلس، 

، رام اهللا،   1منشورات وزارة االعالم، ط   ) ة اجزاء سبع(،  يوميات االنتفاضة : العلمي، احمد : لمزيد من المعلومات انظر   ) 2(

 حيث سقطت عدة نساء وقتيالت خالل االيام االولى مـن االنتفاضـة، برصـاص الجـيش                 13، السنة االولى ص   1995

االسرائيلي، ناهيك عن العشرات من الجريحات بالرصاص واالختناق بالغاز المسيل للدموع، مما الهـب الحمـاس اكثـر                  

 .عيدللمشاركة والتص
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هي ما  ،  في الفعاليات المتعددة لالنتفاضة   كانت سرعة استجابة المرأة الفلسطينية للمشاركة       

تلك الصورة التي جعلت من الجموع الغفيرة       ،  رسخت الصورة النمطية الجديدة للمرأة الفلسطينية     

او دونما اعتبـار كبيـر      ،  من النساء المنتفضات تواجه قوات االحتالل دونما خوف من اسلحتهم         

الط بالرجال خاصة فـي المنـاطق الريفيـة         للعادات والتقاليد التي تحد من خروج المرأة واالخت       

 . )1(مما ادى الى مزيد من االصابات والشهيدات بين صفوفهن، المحافظة

وعلى العموم يمكن تقسيم النشاط النسائي خالل مرحلة االنتفاضة الى ثالثة اقسـام هـي               

لمجـاالت  وان كانت الحدود غير واضحة بين هذه ا       ،  االنشطة السياسية واالجتماعية واالقتصادية   

وذلك النه يمكن اعتبار زيارة تضامنيه الهالي االسرى والمبعدين او مـن         ،  في كثير من االحيان   

نسفت بيوتهم على انها عمل اجتماعي لكنه في الحقيقة عمل وطني رئـيس يهـدف الـى دعـم         

 . الصمود واظهار التضامن االجتماعي

 االنشطة النسائية خالل االنتفاضة: اوالً

 :سياسية االنشطة ال-1

ذات الطـابع   ،  ونعني بها مجمل االنشطة النسائية التي ساهمت بهـا المـرأة الفلسـطينية            

كالفعاليات االنتفاضية اليومية من مظـاهرات واعتصـامات وتشـكيل    ، السياسي ـ الجماهيري 

 . اللجان الشعبية وغيرها

 :أـ المظاهرات

ورة عفوية ودون تخطـيط     اشتركت فلسطينيات الضفة الغربية في المظاهرات الشعبية بص       

بحيث اصبح منظـر النسـاء منظـراً مألوفـاً فـي            ،  وذلك منذ االيام االولى لالنتفاضة    ،  مسبق

قامت النساء خالل المظاهرات بقذف جنود االحتالل بالحجارة من خالل          . المظاهرات الفلسطينية 

ت العديد مـن    فاستشهد،  رغم الخطورة على حياتهن من جراء ذلك      ،  الهجوم المباشر وجهاً لوجه   

                                                           
سعة عشر   شهيدة من سكان الضفة الغربية، وعشرون شهيدة في العام الثاني، وت           33سقط خالل العام االول لالنتفاضة      ) 1(

 . شهيدة في العام الثالث
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 ناهيك عن االصابات الكثيـرة بالرصـاص او جـراء           )1(النساء خالل هذه المواجهات المباشرة    

 . او اعتقال البعض منهن، استنشاق الغاز المسيل للدموع

كما اشتركت النساء بتمويل المتظاهرين بالحجارة من خالل تجميع الحجارة فـي سـالل              

اضافة الى تشـجيع المتظـاهرين وحضـهم علـى          ،  نودوارسالها الى المتقدمين لقذفها على الج     

وشكلت النسـاء   . )2(المبادرة والمقاومة من خالل عبارات التحميس والتكبير والتهليل والزغردة        

جـدار  " لتخليص الشباب والشابات من االعتقال من خالل        ،  خالل المظاهرات قوة هجوم مباشرة    

رغم ان بعض الحاالت كانت خطرة على       . )3(او النقاذ البعض او لتهريب واخفاء االخرين      " صد  

 .)4(النساء

 : تشييع الجنازات-ب

رغم ان الدين االسالمي والعادات والتقاليد المحلية المعتمدة عليه تحـول دون اشـتراك                

فاشتركت النساء فـي    ،  اال ان االمر اختلف بالنسبة لتشيع جنازات الشهداء       ،  النساء في الجنازات  

من خالل  ،  وودع الشهداء بزغاريد النساء   ،  ار الحفاوة والتكريم للشهيد   السير خلف النعوش الظه   

وقد تحولت بعـض الجنـازات الـى        ،  )5(اقامة اعراس الشهادة بدالً من البكاء والولولة والندب       

 . )6(مصادمات مباشرة مع قوات االحتالل راح ضحيتها بعض الشهيدات

                                                           
، 1990،  )دط(،  1 ج ،، رابطـة الجـامعين، الخليـل      ) اعداد(، مركز االبحاث  السيرة الذاتية لشهداء االنتفاضة   : انظر) 1(

 في مواجهة الجندي الـذي تحدتـه خـالل          11/12/1987استشهدت سحر الجرمي في مخيم بالطة       ،  629،  161،  84ص

:  خالل مشاركتها في المظـاهرة     1/2/1988كما استشهدت اسماء سيوبه في طولكرم       . المظاهرة ان يطلق الرصاص عليها    

 عميـرة مـن حبلـة        خالل التصدي للجنود واستشهدت هالـة      7/11/88، وكذلك عصمت ابراهيم في قرية سالم        161ص

18/4/1988. 

 .86، مصدر سابق صعلى درب االنتفاضة: عبد الرحمن، اسعد) 2(

 .استشهدت رنا المصري من نابلس بينما كانت تساعد بانقاذ احد الشباب: 87المصدر نفسه ص) 3(

ا احـد   حيث استشهدت صبحية الحشاش اثناء محاولـة تخليصـه        : 211،  85، مصدر سابق ص   السيرة الذاتية :انظر) 4(

 .االطفال الذين تم اعتقالهم، وكذلك رشيقة الرخ اثناء حماية اربعة شبان مصابين

 .87، مصدر سابق  صعلى درب االنتفاضة: عبد الرحمن) 5(

 حيث استشهدت سعدة صباح مثالً اثناء مشاركتها في تشيع جثمان احـد             366، مصدر سابق ص   السيرة الذاتية : انظر) 6(

 .الشهداء
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 ميدان المظاهرات رغم المخـاطر      كما شاركت النساء بتقديم خدمات االسعاف االولي في       

فحملـت  ،  )1(مما ادى الى جرح البعض او استشهادهن جراء ذلـك         ،  الجسيمة التي تعييها المرأة   

لمقاومة تأثير الغازات المسيلة للـدموع       كـأهم ادوات لالسعاف االولي    النساء العطور والبصل  

 في االسعافات االولية في     كما اقامت االطر النسائية دورات متخصصة     . التي تؤدي الى االغماء   

اضافة الى الكثير من المحاضرات     ،  المواقع المختلفة بغية تأهيل السيدات للقيام باالسعاف االولي       

 . )2(الصحية

 : المسيرات-ج

، شاركت المرأة الفلسطينية بالمسيرات التي نظمتها االطر النسائية في المناسبات المختلفـة           

كانت سـلمية    ورغم ان تلك المسيرات   ،   يوم السجين الفلسطيني   او كاالحتفال بيوم المرأة العالمي   

اال انه جرى التصدي لها من قبل سلطات االحتالل باستخدام الغازات المسيلة للدموع والطلقـات               

واعتقال ،  االمر الذي اسفر عن اصابة العشرات من النساء باالغماء        ،  المطاطية واالعيرة النارية  

                ت السلمية احياناً الى مظاهرات نسائية رجمـت فيهـا النسـوة           تحولت بعض المسيرا   )3(اخريات

كمـا نظمـت االطـر      . )4(قوات االحتالل التي كانت تحاصر المسيرة او مكان اعتصامها عادة         

ومع نساء من وفود    ،  النسائية مسيرات بالتعاون مع النساء اليهوديات المؤيدات للحقوق الفلسطينية        

  .)5(التضامن االوروبية مع الشعب الفلسطيني للمناداة بالسالم بين الشعبين

 

                                                           
حيث استشهدت كل من سهيلة الكعبي من مخيم بالطة، واريج اسماعيل كفر الديك اثناء        : 381،  81 ص :سهالمصدر نف ) 1(

 .اسعاف الجرحى

، :1989نشرة لمرة واحدة يصدرها اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في دولة فلسطين، كانون اول               :صمود المرأة ) 2(

اقـام  : 3 ص 1990،  ) دم(نضـالنا مسـتمر     : جان المرأة الفلسطينية  اتحاد ل .  دورة اسعاف اولي   12اقام االتحاد   : 27ص

 .  دورة تثقيف صحي30االتحاد 

بمناسبة يوم المرأة    : ، رام اهللا، بعنوان   1989 السابع من اذار     26بيان صحفي رقم    ": الحق  " القانون من اجل االنسان     ) 3(

يوميـات  : العلمـي : ايضـاً  ،1ضد المرأة الفلسـطينية، ص    تدعو الى وقف الممارسات االسرائيلية القمعية       " الحق"العالمي  

 .124، السنة الرابعة مصدر سابق صاالنتفاضة

 .124، السنة الرابعة، مصدر سابق  صيوميات االنتفاضة: العلمي) 4(

 .35ـ34 ص،المصدر نفسه) 5(
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 :  اللجان الشعبية-د

طلبت القيادة الوطنية الموحدة لالنتفاضة من اللجان البلدية والقروية المعينة من سـلطات             

مثـل لجـان    ،  وعليه تشكلت اللجان الشعبية الدارة االمور الحياتية للسـكان        ،  االحتالل االستقالة 

، لجان مقاطعة المنتجات االسرائيلية   ،  نلجان التموي ،  لجان التعليم الشعبي  ،  لجان الحراسة ،  االحياء

 . )3(ولجان دعم المتضررين، )2( لجان جمع التبرعات)1(لجان الدفاع المدني والطوارئ واالسعاف

فاشتركت المرأة الفلسطينية في تشكيل هذه اللجان والمساهمة فيهـا حسـب الظـروف              

 االمر العسكري بـاغالق     وخاصة تشكيل لجان التعليم الشعبي عندما صدر      ،  المتاحة لكل منطقة  

 حيث قامت النساء بتشكيل عشرات الصفوف التعليمية بتوجيـه          1988جميع المدارس في شباط     

 . )4(من االطر النسائية المختلفة

 : التأطير وزيادة انتشار اللجان-ه

 عملت االطر النسائية على تأطير النسـاء من خالل زجهن في عضوية االطر النســائية                  

 احدى المهام الرئيسـية     - في ظل التنافس الخفي بين االطر        -وقد شكل هذا العمل     ،  )5(الموجودة

وكان التوسع في التأطير على مسـتويين       . ومقياساً لنجاحه ونجاح فصيله السياسي الداعم له      ،  لها

والثاني افتتاح فروع جديدة للجان خاصة في المناطق        ،  االول زيادة اعضاء اللجنة المحلية القائمة     

فبحسب اتحاد لجان المرأة الفلسطينية المؤيدة للجبهة الشعبية بلـغ التوسـع فـي              ،  ريفية البكر ال

                                                           
 .3، مصدر سابق ص1990 نضالنا مستمر: لجان المرأة الفلسطينية) 1(

االنتفاضـة وثـائق    :الزبيـدي، ماجـد   : 1988/ 8/3ة الفلسطينية في االراضي المحتلـة بتـاريخ         بيان المرأ : انظر) 2(

 .250 ـ 249 ص1990، 1، منشورات دار الكرمل ـ صامد، عمان االردن ط وببلوغرافيا

  ر االسـتراتيجي  مجلة الفك اللجان الشعبية والوطنية في االنتفاضة مقاربة اولية للبنية، الدور والمهام،           : ابو حسنة، نافذ  ) 3(

 79. ، معهد االنماء العربي، بيروت، والهيئة القومية للبحث العلمـي طـرابلس ـ ليبيـا، ص    1992 كانون ثاني 39عدد 

 .142، مصدر سابق صالحركة النسائية: كتاب

 اتحاد  1990 طالباً وطالبة في صفوف التابعة لالتحاد        330، انتظم   3 ص نضالنا مستمر لجان المرأة الفلسطينية،    : انظر) 4(

، اتحاد العام للجان العمل     1989، اسست اللجان عشرة صفوف تعليم شعبي عام         27 ص صمود المرأة لجان العمل النسائي،    

 15. االجتماعي ص

كان عدد االطر قبل االنتفاضة اربع اطر، وتشكل خالل االنتفاضة اطاران جديدان هما اتحاد كفاح المرأة الفلسـطينية،     ) 5(

 .للعمل الموحد، لكن االخير لم يستمر فتحول الى مركز نسوي الحقاًواتحاد المرأة 
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أي ان عدد اللجان تضاعف مرة واحـدة عمـا كـان قبـل              % 100 نسبة   1989االنتشار عام   

. )2(عما كان عليه العدد في العام السابق      % 25 بلغت نسبة التوسع     1993 وفي عام    )1(االنتفاضة

 . ى االستمرار في التوسع االفقي والرأسي لالطاروهذا يشير ال

 لجنـة فرعيـة     22اما اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي المؤيد لفتح والذي كان يضم            

 اما اتحاد   )3( امرأة 12,000 ضمت ما يقارب     1991 لجنة عام    300 فاصبح يضم حوالي     1985

 لجنة فرعية ضمت    46 نحو   1985ام  لجان العمل النسائي المؤيد للجبهة الديمقراطية الذي ضم ع        

 . )4(1989 لجنة عام 144 عضو فاصبح لديه 3000

ان هذا التوسع في ضم عناصر جديدة الطر الحركة النسائية مكنها من القيام بالكثير مـن                

الفعاليات االنتفاضية اليومية والبرامج الدورية الطموحة مثل احياء المناسبات الوطنية واسـتقبال            

واقامـة البـازارت و     ،  بية الطالعهم على االوضاع اليومية للمعاناة تحت االحتالل       الوفود االجن 

 . الخ. . . والندوات السياسية والصحية، التعاونيات االنتاجية

  الطعن بالسكاكين -و

شهدت االنتفاضة حاالت عدة قامت بها النساء الفلسطينيات في الضـفة الغربيـة بطعـن               

ن وهو نوع جديد من انواع المقاومة التي انتهجتها بعض النساء مما            الجنود االسرائيليين بالسكاكي  

بل ان بعض النساء كـن اكثـر جـرأة عنـدما            . )5(ادى الى اعتقال او استشهاد المنفذات لذلك      

 M.16استطاعت فتاة اقتحام قاعدة لحرس الحدود في الشيخ جراح بالقدس واخذت بندقية طراز              

                                                           
 .3ـ2 مصدر سابق ص1990نضالنا مستمر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، : انظر) 1(

 .3 مصدر سابق ص1991نضالنا مستمر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، : انظر) 2(

 .15صاتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي مصدر سابق ) 3(

 .27 مصدر سابق ص1989صمود المرأة اتحاد لجان العمل النسائي، ) 4(

مثل نـدى خزمـو محاولـة       . 97، والسنة الخامسة ص   456 25 ص يوميات االنتفاضة، السنة الثانية   : العلمي: انظر) 5(

 . خطف سالح جندي، خضره ابو فخد محاولة طعن جندي، رنا شعبان محاولة طعن شرطي
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من مخيم عايـدة    "  عاماً 24" واستشهاد امل العطابي     )1(7/2/1992وهددت افراد الشرطة بتاريخ     

 . )2( بينما كانت تعد عبوة ناسفة في القدس31/12/1990في 

  قيادة االنتفاضة -ز

، وزغاريد الحماسة ،  مثلما اشتركت النساء في االعمال البسيطة كحياكة االعالم الفلسطينية        

كذلك اشـتركت   ،  )3(ب وتنشئة االجيال المقاومة   الجديد في انجا  / اضافة الى القيام بدورهن القديم      

النساء في قيادة االنتفاضة سواء على المستوى المحلي او المستوى الوطني وذلك رغـم تميـز                

 . )4(حركة المقاومة الفلسطينية بقيادتها الذكورية التقليدية

 )ةالضفة الغربية وقطـاع غـز     (اختلفت مشاركة النساء في القيادة على المستوى الوطني         

فلوحظ ان بعض التنظيمات شجعت عضواتها على المشـاركة         ،  خالل االنتفاضة من تنظيم الخر    

 بينمـا احجمـت تنظيمـات       )5(كالجبهة الديمقراطية ،  السياسية الفعالة والوصول الى قيادة االقليم     

 لم تكن ممثلـة    بل ان المرأة في االرض المحتلة     . )6( الشعبية كالجبهة امنيةاخرى عن ذلك لدواع     

  بينما راوحت فتح بين الجانبين فتمثلت امـرأة واحـدة علـى     ،  )7(في التركيب القيادي االول فيها    

 . )8(مستوى القيادة العليا لالرض المحتلة هي ربحية ذياب

                                                           
 على طعن جندي اسرائيلي مما ادى الى اطالق النار          12/12/1989 عاماً من قرية جبع في       14" ونة  اقدمت شفاع عال  ) 1(

، فـي   22/9/1990 عاماً علـى طعـن جنـدي بتـاريخ           17وفي طولكرم اقدمت فتاة تبلغ من العمر        . عليها واستشهادها 

يوميات االنتفاضـة، السـنة     : العلمي" القدس"  اعتقلت الشرطة فتاة كانت تعتزم طعن جندي قرب المسكوبية           31/1/1990

 .106الخامسة، ص

، المركز العربي للبحوث والدراسات، القدس،      1، ج دليل االنتفاضة دراسة توثيقية معطيات واحصائيات     : شعبان، اكرم ) 2(

 ) .دت(

 النجـاح الوطنيـة،     نابلس، جامعة االنتفاضة الشعبية الفلسطينية، االرث التاريخي والواقع المتجدد،        : العباسي، نظام ) 3(

 .52 ص1987مركز التوثيق والمخطوطات والنشر، 

بين رمال الواقع المتحركة واجنحـة اليسـار   ) 1992 ـ  1967(النساء في قيادة حركة المقاومة : ابو دحو، رولى) 4(

 .2، ص2005فلسطين  . جامعة بيرزيت) . رسالة ماجستير غير منشورة(. المحلقة

نساء في الجبهة الديمقراطية هن من اسسن تنظيم الجبهة في االرض المحتلة وخاصة سهام              ال: 95  ص  :المصدر نفسه ) 5(

 .البرغوثي و زهيرة كمال

 .57، 54ص: المصدر نفسه) 6(

 .2مصدر سابق صالنساء، : ابو دحو) 7(

 .64 ص،المصدر نفسه) 8(
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 كتنظيم سياسي جديد عـام      )1(وابان عملية االنشقاق داخل الجبهة الديمقراطية وظهور فدا       

وازداد عددهن في الصف    " حسب طرفي االنشقاق    " اق  اشتركت النساء في عملية االنشق    ،  1991

 . )2(القيادي االول

ان كن  ،   هذا وقد عملت النساء ايضاً بحكم سهولة حركتهن ولكونهن اقل عرضة لالعتقال                 

 . )3(حلقة الوصل بين الداخل والخارج على مستوى القيادة العليا

 :  المجال االجتماعي واالقتصادي-2

الفلسطينية في الضفة الغربية بالفعاليات االجتماعية المتعـددة لالنتفاضـة          اشتركت المرأة   

والذي ادى الى تغير النظرة     ،  سواء اكان هذا االشتراك عل المستوى الجماعي المنظم ام الفردي         

 فحققت ذاتهـا ورسـمت حـدود        )4(االجتماعية نحو المرأة وبالتالي تغير صورتها نحو االفضل       

 . )5(مكانتها االجتماعية

 : الزيارات التضامنية-أ

كان من اهم االدوار االجتماعية التي قامت بها المرأة هـو الزيـارات التضـامنية الهـالي                

وقد شكل هذا النشاط دوراً مهماً في التكافل االجتمـاعي اثنـاء            . )6(الشهداء واالسرى والجرحى  

وقد هدفت  ،  ابين والمعتقلين االزمات وعمل على التخفيف من شدتها السيما مع تزايد اعداد المص          

 . تحسس مشاكلهم بغية العمل على حلها، تلك الزيارات اضافة الى التضامن معهم

 

                                                           
يمقراطية لتحرير فلسطين بدايـة التسـعينات       االتحاد الديمقراطي الفلسطيني، تنظيم فلسطيني انشق عن الجبهة الد        : فدا) 1(

ياسر عبد ربه، صالح رأفت، زهيـرة كمـال،         : من ابرز قياداته  . على خلفية التعامل مع االنتفاضة والمستجدات السياسية      

 .وتشكل النساء في قيادته اعلى نسبة بين التنظيمات الفلسطينية

 .75 ص،المصدر نفسه) 2(

 .75 ص،المصدر نفسه) 3(

 .142، مصدر سابق، ص الحركة النسائية:كتاب. 60  صاالنتفاضة الثورية في فلسطين: ، خالدعايد) 4(

 .52، مصدر سابق، صاالنتفاضة الشعبية: نظام العباسي) 5(

 زيـارة   8800 بنحو   1989قامت لجان المرأة الفلسطينية مثالً عام       : 3 مصدر سابق ص   1990 نضالنا مستمر : انظر) 6(

 . زيارة8200 بنحو 1990تضامنية وفي عام 
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 : رياض االطفال والحضانات-ب

عملت الحركة النسائية خالل االنتفاضة على فتح العديد من رياض االطفال وذلك لسد                 

فرياض االطفال وان كانـت نشـاطاً       . لوالسباب تعبوية في المقام االو    ،  النقص في هذا المجال   

اال انها كانت طريقة من الطرق التي تعبر الجان بها عن نفسها ونفوذها في المنـاطق                ،  اجتماعياً

بل ان اللجان النسائية كانت تتسابق في هذا المجال وكأنه مقياس لمدى نجاح اللجنة او               ،  المختلفة

دف الى التخفيف عن كاهل المـرأة باالعتنـاء         كما ه . )1(مدى التقبل الجماهيري لها في المواقع     

كما . باطفالها الصغار دون السادسة من العمر بغية فسح المجال امامها لالنخراط باعمال اخرى            

 . اقامت االطر العديد من حضانات االطفال للغايات نفسها

 : الندوات والمحاضرات الثقافية-ج

 من المحاضرات الثقافية والندوات التـي       استفادت المرأة خالل االنتفاضة من الكم الهائل       

مما اكسب النسـاء    ،  والتي كانت تهتم بالثقافة الوطنية والنسوية والصحية      ،  عقدتها االطر النسائية  

 . )2(قدراً من الثقافة العامة والتعبئة السياسية اتجاه قضايا اكبر من امور المنزل االعتيادية

 : دورات التأهيل المهني-و

طر النسائية والجمعيات الخيرية بعقد الدورات الخاصة بتأهيل النساء مهنياً مثـل             استمرت اال    

وذلك لمساعدتهن على تأمين مصـدر      . الخ. . دورات الخياطة والتطريز والسيراميك والطباعة    

رزق شريف خاصة مع تزايد اعتماد االسر الفلسطينية بشكل ملفت لالنتباه على ربة البيت بعـد                

 36,6حيث ترأس النساء     ل او مطاردة رب االسرة وخاصة في الضفة الغربية        استشهاد او اعتقا  

كما عملت االطر والجمعيات الخيرية على اقامـة المعـارض          ،  )3(من االسر بداية االنتفاضة   % 

                                                           
 روضة اطفال في حين اشرف اتحاد لجـان         49 على   1989 اشرف اتحاد لجان المرأة الفلسطينية عام        :المصدر نفسه ) 1(

 . روضة اطفال68المرأة للعمل االجتماعي على 

 . ندوة سياسية ونسوية وصحية241 نحو 1990اقام اتحاد لجان المرأة الفلسطينية عام ) 2(

، ترأس المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية عدداً كبيـراً مـن            29مصدر سابق ص  : تحديات وخيارات :حدةاالمم المت ) 3(

 في الضفة الغربية  1989االسر يسترعي االنتباه، فهو ضعف عدد االسر التي ترأسها اناث في قطاع غزة مثالً وكانت عام                 

 . %23، سوريا %22، لبنان %18,6، االردن %18في قطاع غزة % 36,6
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ولبيعها ايضاً بغية مسـاعدة     ،  والبازارات والمعارض اللوائية والمركزية لعرض منتجات النساء      

 . العضوات مادياً

شأت االطر النسائية في مناطق مختلفة تعاونيات انتاجية امـا دائمـة او موسـمية               كما ان 

وكذلك مشاريع نسيجية   ،  لتصنيع منتجات غذائية كالمربيات والمخلالت والمعجنات ورب البندورة       

في خطوة لزيادة الدخل بدل االعتماد على العمل داخل اسـرائيل           ،  كالصوف والخياطة والتطريز  

 .  المعيلاو بسبب عدم وجود

كما طالب القيادات النسائية من النساء االهتمام بحديقة المنزل وزراعة المنتجات الزراعية            

التقليدية بغية المساعدة االقتصادية او الستخدامها اوقات منع التجول الطويلـة ولكسـر سياسـة               

 . )1(القبضة الحديدية

  المؤسسات النسائية ودورها في االنتفاضة:ثانياً

فباالضافة الى المؤسسات التـي     ،  مؤسسات النسائية التي نشطت خالل االنتفاضة     تعددت ال 

تأسست مؤسسات نسائية جديدة كانت اهمهـا المراكـز النسـوية           ،  كانت قائمة في الفترة السابقة    

وفيما يلي نبذة عنها وعـن      . واتحاد الجمعيات النسائية الخيرية   ،  والمشاريع والتعاونيات االنتاجية  

 .  االنتفاضةانشطتها خالل

 : ـ االتحاد العام للمرأة الفلسطينية1

 في القدس اال انها منعـت       1965االتحاد العام للمرأة الفلسطينية منظمة نسائية نشأت عام         

فتحول ،  من مزاولة نشاطها في الضفة الغربية بعد منعها من قبل السلطات االردنية واالسرائيلية            

ة اعطت االتحاد دفعة قوية لالمام بحيث اصبح يضطلع         لكن االنتفاض ،  نشاطها الى العمل السري   

واصبح يصدر بياناته باسم االتحاد بعد ان كان        ،  ببعض االنشطة االعالمية على وجه الخصوص     

 . يصدرها باسم المرأة الفلسطينية

                                                           
مصـدر سـابق    وثـائق االنتفاضـة،     : الزبيدي:في: 8/3/1988 ،انظر، بيان المرأة الفلسطينية في االراضي المحتلة      ) 1(

 .250-249ص
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عبر االتحاد العام للمرأة الفلسطينية من خالل البيانات التي اصـدرها عـن موقفـه مـن           

ومنها على سبيل المثال المناشدة التي اطلقها للنساء العربيات والنسـاء فـي         ،القضايا المطروحة 

انحاء العالم وجميع اصحاب الضمائر الحية للوقوف الى جانب المعتقلين الفلسطينيين الذين اعلنوا             

كما ،  ومطالبة الهيئات الدولية وضع حد لالنتهاكات الصارخة بحقهم       ،  اضراباً مفتوحاً عن الطعام   

 . )1(8/7/1991 تحديد يوم لالضراب عن الطعام تضامناً مع المعتقلين وهو اعلن عن

كما اصدر االتحاد برقية لالمين العام للجامعة العربية تشجب وتستنكر االجراءات القمعية            

ورسالة الى المرأة العربية    ،  )2(التي يتعرض لها ابناؤها الفلسطينيين واشقاؤها العرب في الكويت        

بعـد تحريـر الكويـت مـن الغـزو      ، لة والسالم للفلسطينون والعرب في الكويت     للمناداة بالعدا 

 . )3(العراقي

واصدر االتحاد استنكاراً لممارسات االحتالل ضد الحركة النسائية ومنها فرض االقامة الجبريـة   

مكـان   والول مرة تعطى اقامة جبرية لسيدة في مكان غير         "على احدى نشيطاتها والذي جاء به       

  ".)4(على قمع المرأة والحد من حركتهاوان دلت هذه السياسة على شئ فانها تدل  ،سكناها

 : ـ االطر واللجان النسائية2

استعرضنا في الفصل السابق الظروف التي نشأت بها االطر النسـائية واهـم انجازاتهـا               

نسـائي المـنظم    تبين لدينا انها عملت على ارساء قاعدة للعمل ال        ،  االجتماعية والسياسية والثقافية  

وخالل االنتفاضة اصبحت الظروف مواتية النطالق هذه اللجـان بغيـة تحقيـق             . والجماهيري

اهدافها الكبيرة في تسيس الجماهير النسائية ودفعها للعمل الجماهيري السياسي واالجتماعي مـن             

 . اجل دحر االحتالل

                                                           
 مصدر سابق) . دت (البيان الصادر عن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في دولة فلسطين المحتلة: انظر) 1(

 مصدر سابق. 13/6/1991لمرأة الفلسطينية في االرض المحتلة، فلسطين البيان الصادر عن االتحاد العام ل: انظر) 2(

 مصدر سابق. 13/6/1991رسالة من االتحاد العام للمرأة الفلسطينية الى المرأة العربية، فلسطين : انظر) 3(

 3، مصدر سابق ص1991 نضالنا مستمر) 4(



 156

الل االنشطة التي كانت تقـام      وقد توضح دور اللجان واالطر النسائية خالل االنتفاضة من خ             

  :ومنها على سبيل المثال. او من خالل الدفع بالنساء للقيام بها فرادى، باسم تلك االطر

 :أـ التوسع في العضوية

وقـد  ،  شكلت االنتفاضة نقلة نوعية لم يسبق لها مثيل في التوسع من حيث عدد االعضاء             

. )1(اضافة الى اطارين تشكال خالل االنتفاضة      ،طال هذا التوسع االطر النسائية االربعة الموجودة      

 1990 وفي عـام     )2(%100 بنسبة   1989فقد بلغ توسع اتحاد لجان المرأة الفلسطينية خالل عام          

وهذا يعني تضاعف االعضاء اكثر من مرة خالل فترة وجيزة من عمـر             ،  )3(ايضاً% 25بلغت  

جتماعي الذي قفـزت ارقـام اعضـائه        ويتشابه في ذلك اتحاد لجان المرأة للعمل اال       . االنتفاضة

 . )4(لتصل الى اثني عشر الفاً لنفس الفترة

 

وفي المجال النضالي اشتركت االطر النسائية بالمسيرات والمظاهرات و االعتصامات وكتابـة            

كمـا  . العرائض والبيانات ورفع المذكرات للمؤسسات الحقوقية واالنسانية حسب نوعية االحداث         

رارات الصادرة عن القيادة الوطنية الموحدة لالنتفاضة الداعية لتشكيل لجـان            التزمت االطر بالق  

 . )5(االحياء والمساهمة في لجان الزراعة والصحة والتعليم والتموين والحراسة

وعلى الصعيد االجتماعي شجعت االطر عضواتها القيام بزيارات بيتيه السـر الشـهداء             

او ،  كما قامت بحمالت لجمـع التبرعـات      ،  ر والتوعية يهدف التأطي ،  والمعتقلين للتضامن معهم  

 . لتوزيع المساعدات والمشاركة في االعمال التطوعية

                                                           
 .ية، واتحاد لجان المرأة للعمل الموحداتحاد لجان كفاح المرأة الفلسطين: االطاران الجديدان هما) 1(

 3 مصدر سابق  ص1989نضالنا مستمر) 2(

 3 ص،المصدر نفسه) 3(

 .12 مصدر سابق، صلجان العمل االجتماعي) 4(

 .32، مصدر سابق ص1991 نضالنا مستمر) 5(
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، وفي مجال الدعاية اصدرت اللجان العديد من النشرات الخاصة بكل اتحاد علـى حـدى              

ومن المالحـظ ان هـذه النشـرات التـي          ،  بهدف التعبئة والتحريض وتبيان االنجازات السنوية     

نشـرة لمـرة    (ى شكل مجالت كانت تصدر كل مرة باسم مختلف عن السنة السابقة             صدرت عل 

ناهيـك  ،   وذلك تالفياً لطلب االذن من السلطات وتسجليها كدورية رسمية خاضعة للرقابة           )واحدة

واستقبلت الوفود االجنبية   ،   كما اصدرت البيانات بالمناسبات المختلفة     )1(عن امكانية منع اصدارها   

حيث استقبلت تلك الوفود وتم وضع      ،  ضفة الغربية للتضامن مع الشعب الفلسطيني     التي وصلت ال  

برامج لها لزيارة المواقع للتعرف على طبيعة الحياة الفلسطينية والصـعوبات التـي يواجههـا               

وكذلك التعرف على اوضاع اللجـان النسـائية ووضـع المـرأة            ،  الفلسطينيون جراء االحتالل  

 . والمشاريع الخاصة باللجان

عارضة وجهة نظـر    ،  كما شاركت االطر النسائية بحضور المؤتمرات العالمية والمحلية       

تجـاه المـرأة    ،  فاضحة االحـتالل وسياسـاته القمعيـة      ،  المرأة الفلسطينية في القضايا السياسية    

حيث شاركت االطر كل على حدة في هذا المجال من خالل العالقـات             ،  الفلسطينية وابناء شعبها  

 نسجها كل اتحاد مع الخارج كما ارتفع عدد عضوات اتحاد لجان العمل النسائي الى               العامة التي 

 . )2(1989اكثر من ستة االف امرأة عام 

 : التوسع في االنتشار-ب

بحيث انتشرت الول مرة فـي كـل        ،  تسببت االنتفاضة في فتح فروع جديدة لالطر النسائية           

في المناطق الريفية التي كانت ذات نصيب اقـل         وخاصة  ،  المناطق الحضرية في الضفة الغربية    

ومن االمثلة على ذلك ارتفاع عدد فروع لجان العمل االجتمـاعي           ،  في مرحلة ما قبل االنتفاضة    

 وارتفاع عـدد فروع لجــان المـرأة       )3(1991 لجنة عام    300 الى   1985 لجنة عـام    22من  

                                                           
، 1984، كفـاح المـرأة      1983صوت المرأة   : اصدر مثالً اتحاد لجان العمل النسائي عدة نشرات باسماء مختلفة منها          ) 1(

 1984كما اصدر لجان المرأة الفلسطينية عدة نشـرات مثـل شـراع المـرأة    . 1989، صمود المرأة 1985نضال المرأة   

 1991 و1989ونضالنا مستمر

،  عاما على االحتالل االسـرائيلي     20 بعد مرور    1967تطور الحركة النسائية الفلسطينية في االراضي المحتلة عام         ) 2(

 ) .دص (4جدول رقم ) /دم(، ) دت(ة واحدة يصدرها اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني نشرة لمر

 .27مصدر سابق ص. صمود المرأة. انجازات ونشاطات اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني) 3(
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 لجنـة بالضـفة     96كان منهـا     1991 لجنة عام    114 الى   1984 لجنة عام    37الفلسطينية من   

 لجنة فـي كـانون اول       168وارتفع عدد لجان اتحاد لجان المرأة للعمل النسائي الى           )1(الغربية

 . )3(1990 لجنة في اذار 179والى ، )2(1989

وخاصة ،  رافق هذا التوسع في عدد اللجان توسع في االنتشار داخل مناطق الضفة الغربية            

، والجدول التالي يوضح عدد اللجان في كل من المـدن واحيائهـا           . االنتشار في المناطق الريفية   

 الخاصة باتحاد لجان العمل النسائي على سبيل        1989والقرى والمخيمات في الضفة الغربية عام       

 . )4(المثال ال الحصر

  1989 يبين اللجان النسائية في الضفة الغربية عام .16جدول رقم 

 المجموع المخيم ىالقر المدينة واالحياء  المنطقة 

 12 1 8 3 جنين  

 6 1 2 3  طولكرم 

 28 1 14 13 نابلس  

 42 1 35 6 رام اهللا  

 14 1 9 4  القدس 

 20 2 6 12  بيت لحم 

 22 ـ 15 7 الخليل 

 144 7 89 48 المجموع 

يتبين من الجدول السابق انتشار اللجان النسائية التحاد لجان العمل النسائي في مختلـف              

، تقريبـا % 62ورغم انتشار اللجان في كثير من القرى والبلدات الريفية          ،  مناطق الضفة الغربية  

االمـر الـذي ال يعكـس        % 33اال ان االتحاد مازال يركز على المناطق الحضرية في المدن           

من عدد  % 5دون   كما ان انتشار االتحاد في المخيمات كان قليالً       ،  التناسب العددي للقرى والمدن   

                                                           
 .2، مصدر سابق ص1989نضالنا مستمر ) 1(

 .27انجازات ونشاطات مصدر سابق  ص: 1989 صمود المرأة) 2(

 .)دص (،4  جدول رقم ،، مصدر سابقتطور الحركة النسائية) 3(

 27ص، انجازات ونشاطات مصدر سابق: 1989 صمود المرأة) 4(
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وكانت االتحادات االخرى متشابهة مع العمل النسائي       .  مخيماً 19 لجان من اصل     7جان بواقع   الل

 . الى حد بعيد من حيث االنتشار في المناطق والتوسع في اللجان

 االنشطة -ج

وخصوصاً في مجال الدورات المهنية     ،  ارتفع عدد االنشطة التي قامت بها االطر النسائية       

ل النساء مهنياً واالنخراط باالعمال االنتاجيـة ومنهـا دورات تعلـيم            التي انعقدت من اجل تأهي    

 دورة خـالل    48فعقدت لجان المرأة الفلسطينية     ،  الخياطة والتطريز والصوف واالشغال اليدوية    

 كما اقامت المئات من المشاريع االنتاجية والتعاونيات الموسمية لمساعدة          )1(1990 /1989عامي  

 بالمرأة بالعملية االنتاجية كخطوة نحو تحررهـا االقتصـادي وبالتـالي            االسرة اقتصادياً والزج  

ومن اجل هذه المشاريع وتسويق انتاجها اقامت االطر العديد من المعارض           . تحررها االجتماعي 

 . )2(والبازارات لتصريف انتاجها من المربيات والمخلالت وااللبان والمالبس

حيث اشـرف اتحـاد   ،   الصفوف لتعليم الكبار   وفي مجال محو االمية استمرت االطر بفتح      

اما التعليم الشعبي الذي بدأ بعد اغـالق  ، )3( صفاً لمحو االمية31لجان العمل النسائي وحدة على    

اال ان عدد الصفوف كان قليالً ومن االمثلة على ذلك فـتح            ،  المدارس فقد بدأت االطر بالسير به     

 . )5(تحاد المرأة الفلسطينية ومثلها ال)4(لجان العمل النسائي عشرة صفوف

 وفي المجال الثقافي عقدت االطر عدداً من الندوات والمحاضرات في مواضيع مختلفة منهـا                

، دروس تقوية لطلبة المـدارس     وقامت بتنظيم ،  وانشأت مكتبات ،  سياسية واخرى نسوية وصحية   

 . )6(وغيرها

 

                                                           
 . 3مصدر سابق ص: نضالنا مستمرانظر ) 1(

 . 1990 المؤتمر الرابع التحاد الجمعيات الخيريةورقة عمل اللجان النسائية المقدمة الى: المرأة والعمل) 2(

 . 27مصدر سابق ص المرأة صمود) 3(

 . 27، صالمصدر نفسه) 4(

 . 3، مصدر سابق صنضالنا مستمر) 5(

 . 3 ص،المصدر نفسه) 6(
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 :  ـ المجلس النسوي االعلى3

شكلت االطر النسائية االربعـة التـي       ،  نسوية خالل االنتفاضة  من اجل تنسيق النشاطات ال    

وهو عبارة عـن    . )1( لجنة تنسيقية سميت المجلس النسوي االعلى      15/11/1988كانت قائمة في    

ليشكل احد  )2(مجموعة اللجان النسائية القائمة     عضوه 13صيغة وحدوية تمثل قيادته المكونة من       

ذلك ان المجلس كان له     ،  ه النضالية في الشارع الفلسطيني     بسبب حجمه واهميت   )3(اذرع االنتفاضة 

 . )4(الف سيدة وفتاة اعضاء في المجالس الفرعية المكونة له

  بسبب اسمه الذي حوى كلمة    ،  اال ان الخالف وقع بين المجلس والهيئات النسائية االخرى        

، وراء الجمعيات الخيريـة   على اعتبار ان االتحاد العام للمرأة الفلسطينية الذي يتستر          ،  "االعلى"

بالموحد " هو الجسم الممثل لنساء فلسطين في كل مكان وكصيغة توفيقية تم استبدال كلمة االعلى               

 . )5(فاصبح المجلس النسوي الموحد" 

او يـوم   ،  عمل المجلس على تنسيق النشاطات النسوية العامة كاالحتفاالت بيـوم المـرأة           

وتوزيع ،  لفعاليات الجماهيرية كاالعتصامات والمظاهرات   وكذلك ا ،  او ذكرى االستقالل  ،  السجين

 . )6(الدعم على اسر الشهداء والمعتقلين

لم يعمر المجلس كثيراً وذلك لبروز الكثير من المعيقات التي عملت علـى تراجـع دوره                

ضة ائية في االنتفا  وكان من اهم هذه المعيقات التراجع الذي شهدته الفعاليات النس         ،  وبالتالي ذوبانه 

الخالفات الفئوية بين اطراف المجلـس عنـدما تعـددت الـوالءات الحزبيـة              و 1990بعد عام   

                                                           
 .85، مصدر سابق صالحركة النسائية: دراغمة) 1(

 .212، مصدر سابق صنضال المرأة: الهندي) 2(

 .73، صتسامح. المرأة الفلسطينية: نزال، ) 3(

 73 مصدر سابق صالحركة النسائية:دراغمة) 4(

 67 مصدر سابقالحركة النسائية: اصالح جاد) 5(

 86-85 ص،هالمصدر نفس) 6(
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وكذلك شكل موقف االتحاد العام للمرأة الفلسطينية       ،والحسابات السياسية للفصائل الداعمة لالطر      

 . )1(والتنافس الحاصل بين الجانبين سببا من اسباب تفكك المجلس

 :التطوعيةاتحاد الجمعيات النسائية  -4

كلهن اعضاء في االتحاد    ،  من خمس وخمسين جمعية نسائية خيرية     ،  1989اسس االتحاد عام       

فرع منطقة القدس وضـم اربـع عشـرة         : وقسم الى ستة فروع هي    ،  )2(العام للجمعيات الخيرية  

وفرع منطقـة نـابلس     ،  وفرع منطقة رام اهللا و البيرة وضم خمس عشرة جمعية ايضاً          ،  جمعية

وفروع مناطق الخليل بيت لحم و قطاع غزة وضمت اربع جمعيات           ،   عشرة جمعية  وضم خمس 

 . )4(20/2/1990اعترف اتحاد الجمعيات الخيرية باالتحاد الجديد بتاريخ  وقد. )3(لكل منها

التي شكلت االتحاد تهـدف       وبحسب رئيسة الجمعية السيدة سميحة خليل فان هذه الجمعيات             

وتثبيت استقالليتها والتنسيق في ما بينها حتـى ال         ،  ديد معالم شخصيتها  الى تجميع صفوفها وتح   

اال ان الـبعض رأى مـن       . )5(هناك تضارب او ازدواجية في طبيعة اعمالها ونشـاطاتها         يكون

التـي  ، )6(تشكيل هذا االتحاد تكتال لقوة الجمعيات الخيرية في مواجهة االطر واالتحادات النسائية          

وبالتالي اصبحت الممثل والناطق باسم الحركة النسائية       ،  ة الوطنية الموحدة  شكلت احد اذرع القياد   

واالتحـاد العـام للمـرأة      ،  وسحبت البساط من تحت الجمعيات الخيرية     ،  )7(في االرض المحتلة  

 . الفلسطينية

، قام االتحاد باصدار عدد من البيانات واالستنكارات بخصوص الكثير من القضايا الفلسطينية               

 :منها
                                                           

المحفوظة فـي مركـز     . 19/5/1991، القدس،   كلمة سميحة خليل رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التطوعية       : انظر) 1(

 البيره/ االرشيف الصحفي والوثلئق، جمعية انعاش االسرة

 .4 ص،المصدر نفسه) 2(

 .21/2/1990بتاريخ 17/ص/13وثيقة رقم . االتحاد العام للجمعيات الخيرية: انظر) 3(

 .، مصدر سابقكلمة سميحة خليل) 4(

 .73، مصدر سابق، صتسامحالمرأة الفلسطينية، : نزال) 5(

والدراسـات  ، مركـز البحـوث    مجلة السياسة الفلسطينية  . الحركة النسائية الفلسطينية واقع وافاق    : المصري، ماجده ) 6(

 .106، ص1997الفلسطينية، العدد الرابع، 

 .مركز االرشيف الصحفي والوثائق، ملف اتحاد الجمعيات النسائية التطوعية: جمعية انعاش االسرة: انظر) 7(
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مذكرة تطالب هيئة االمـم المتحـدة بالعمـل مـن اجـل تحقيـق الحقـوق الوطنيـة                    •

 . 18/1/1989الفلسطينية

  لوضع حد لمعاناة الفلسطينيين 26/1/1989نداء الى ملوك ورؤساء العرب بتاريخ  •

 . 1989كانون االول، نداء الى السوق االوروبية المشتركة لشرح اهداف االنتفاضة •

 . سطينية ضد هجرة اليهود الروسنداء من المرأة الفل •

 . 23/5/1989نداء الى الملوك والرؤساء العرب بمناسبة انعقاد القمة العربية  •

رسالة الى مدير العمليات في وكالة الغوث بخصوص معاناة المعـتقالت الفلسـطينيات              •

25/6/1999. 

ينيات رسالة الى الصليب االحمر الدولي بخصوص المعاملة السيئة للمعـتقالت الفلسـط            •

 كما نفذت عضوات االتحاد اعتصاماً بمقر الصليب االحمر الدولي تضامنا           10/9/1999

 . )1(واضرابا عن الطعام بنفس اليوم، 23/2/1989مع المعتقلين بتاريخ 

 كما اصدرت بيانا تستنكر فيه قيام جنود االحتالل باقتحام مقر االتحاد النسائي العربي فـي                    

 ومذكرة بخصوص احتجاز الدكتور جورج حبش اثناء تواجده في          )2(21/2/1992نابلس بتاريخ   

اننا نعتبر ان ما حدث للدكتور جورج حبش يمس الشـعب الفلسـطيني             " جاء فيها ،  فرنسا للعالج 

ونطالب الحكومة الفرنسية التصدي للضغوط والتهديدات الصهيونية التي تمارس في كل           ،  باسره

 . )3("مكان

ومؤتمر في  ،  2/12/1990مؤتمر المرأة واالنتفاضة في بيت لحم       وساهم االتحاد في عقد     

واقامة معرض منتجات الجمعيـات الخيريـة       ،  29/8/1990جنيف من اجل القضية الفلسطينية      

 واصـدر   26/5/1991ومعرض اخر في    ،  4/4/1990-3المنضوية تحت لوائه في القدس في       

                                                           
 .مركز االرشيف الصحفي والوثائق، ملف اتحاد الجمعيات النسائية التطوعية: جمعية انعاش االسرة: انظر) 1(

 .5/3/1992، القدس، فلسطين بتاريختنكاراتحاد الجمعيات النسائبة التطوعيةاس: انظر) 2(

 17/2/1992 في فلسطين، القدس بتاريخ مذكرة صادرة عن اتحاد الجمعيات النسائية التطوعية: انظر) 3(



 163

والثـاني فـي    ،  1991في نهاية ايلول    صدر العدد االول منها     ،  زيتونات بلدنا  مجلة تحت عنوان  

 . *)1(1992تموز 

  االتحاد الفلسطيني العام للجمعيات الخيرية-5

قطعـت  ،  على اثر القرار االردني بفك االرتباط القانوني واالداري مع الضفة الغربيـة           

ومن ثم وضع نظـام اساسـي   . العالقات الرسمية مع االتحاد العام للجمعيات الخيرية في االردن  

القـدس  (،  واعتمد من قبل االتحادات الخيرية الثالثة     ،  تحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية    لال

وعمل به بدال من االتحاد االردني الذي كـان يضـم           ،  )2(واصبح نافذ المفعول  ،  )ونابلس والخليل 

 . جمعيات الضفة الغربية تحت اشرافه

اتحاد :وضم اربعة اتحادات هي   ،  15/3/1990 تأسس االتحاد الفلسطيني في القدس بتاريخ            

من اجل االشراف على العمل الخيـري التطـوعي فـي االرض          ،  القدس ونابلس والخليل وغزة   

واللجنـة  ،  المجلس االعلى لتعليم الكبار   : تالف االتحاد الفلسطيني من اربع لجان هي       . )3(المحتلة

وتعمـل  . جمعيات النسائية التطوعية  واتحاد ال ،  واللجنة العليا لرياض االطفال   ،  المركزية للمعاقين 

وتكون الرسائل الصادرة عنها مصدقة من قبل       ،  هذه اللجان تحت مظلة االتحاد العام ومن خالله       

 )4(كما طلب من جمعيات الهالل االحمر االلتزام بـذلك        . ويكون االتصال بها عن طريقه    . االتحاد

 . )5(وعممت هذه التشكيالت على الجهات المختصة

كل جمعية خيريه عاملة يكون لها مجلـس ادارة او          :كالتالي  الهيكلية االدارية لالتحاد   تتشكل    

وكل هيئه ادارية   ،  وتكون منتخبة من الهيئة العامة للجمعية     ،  هيئة ادارية تشرف على تنظيم عملها     
                                                           

 .88مصدر سابق، صالحركة النسائية،  :اصالح جاد) 1(

 لـواحظ   ،)الرئيسـة (سميحة خليـل      : 30/11/1993ة التطوعية بتاريخ     اسماء الهيئة االدارية التحاد الجمعيات النسائي      *

،  بشرى الهشـلمون   ،  اعتدال االشهب ،  بديعة خلف ،  زهرة القواسمي ،  عيينةالعناني،  هداية البديري ،   اليس سعد  ،عبدالهادي

يسـرى  ، نية بركةحس، وداد صوراني، ملك ترزي ،  الين االعرج ،  فاطمة جبريل ،  نبيلة درويش ،  جوليا ديدوب ،  فريدة العمد 

 .لبنى حمارشة، ليديا االعرج، البربري

 15/3/1990بتاريخ 21/ص/13وثيقة رقم : ، وثائق غير منشورةاالتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية: انظر) 2(

 .المصدر نفسه) 3(

 .لمصدر نفسها) 4(

 .المصدر نفسه) 5(
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ـ      ،  تنتخب من يمثلها في الهيئة العامة التحاد المحافظة        ا والهيئة العامة للمحافظة تنتخب من يمثله

 . )1(الهيئات االدارية االربع للمحافظات مجتمعة تمثل الهيئة العامة لالتحاد العام. في االتحاد

  : المراكز النسوية-6

 شكلت بداية التسعينات مرحلة جديدة من مراحل العمل النسائي الفلسطيني فـي الضـفة              

كة النسائية كحركة نسوية    بل تعتبر نقلة نوعية في الفهم االستراتيجي لطبيعة ودور الحر         . الغربية

تغلب الجانب االجتماعي والمطلبي للنساء، على الجانب السياسي، رغـم اسـتمرار االنتفاضـة              

 . ومرحلة التحرر الوطني

انشئت خالل االنتفاضة العديد من المؤسسات النسائية الجديدة اطلق عليها اسـم المراكـز              

وتتميز بان لـيس    . االكاديميات والمهنيات وهي مؤسسات نسائية مهنية، شكلتها النساء       . النسوية

لها قاعدة جماهيرية كالجمعيات الخيرية او االطر النسائية، كما انها ال تهدف للربح، فيتم تمويلها               

 . )3(وتدار بواسطة مجلس امناء يعين لها عادة مديرة)2(من منظمات اجنبية غير حكومية

ية اللواتي كن في الغالب ضمن اطر       تأسست المراكز النسوية من فلسطينيات الضفة الغرب      

اللجان النسوية الفصائلية، من اجل االهتمام بالقضايا االجتماعية للمرأة، من خالل اجراء ابحاث             

، بهدف تقـديمها    )4(ودراسات متخصصة في المجاالت النسوية، والتوعية الجماهيرية، والتدريب       

 ولتمكين النساء من المشاركة في مجتمـع        ،)5(للمؤسسات النسائية الجماهيرية العاملة في الميدان     

 . )6(ديمقراطي

                                                           
 17/3/1990  بتاريخ 22/ص/13وثيقة رقم :  وثائق غير منشورة،االتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية: انظر)1(

، لجنـة الدراسـات     مؤتمر االنتفاضة وبعض قضايا المرأة االجتماعية     هيكلية وبرامج الحركة النسائية،     : هندية، سهى ) 2(

 211، ص1991، رام اهللا، 1النسوية، مركز بيسان للبحوث، ط

 . 211ص: المصدر نفسه) 3(

، لجنة الدراسات النسوية،    مؤتمر االنتفاضة وبعض قضايا المرأة االجتماعية     الحقوق السياسية للمرأة،    : سريده، حسين ) 4(

 152، ص1991، رام اهللا، 1مركز بيسان للبحوث، ط

 21، مصدر سابق صواقع المشاركة: حمدان) 5(

 220مصدر سابق صهيكلية الحركة، : هندية) 6(
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فبدأ االهتمام  ،  )1(ترجع اسباب قيام هذه المراكز الى تبلور الوعي النسوي بالقضايا النسوية          

بعد ان غيبت بسبب االهتمام الرئيسي بالقضايا الوطنيـة         ،  بالقضايا االجتماعية يطفو على السطح    

همت هذه المؤسسات مع اللجان النسائية المختلفة نهاية عام         وعليه سا . واعطاء جل اهتمامهن لها   

 بعقد مؤتمر نسائي في القدس لبحث القضايا االجتماعية التي تهم النساء مثل العنف ضـد                1990

 . )2(وغيرها، تعدد الزوجات، الزواج المبكر، تسرب الطالبات من المدارس، المرأة

اال انهـا اعتبـرت ضـمن       ،  نسوية االخـرى   رغم اختالف مراكز المرأة عن المنظمات ال         

النها استهدفت النساء بغية تحريرهن من كـل اشـكال القهـر واهــمها              ،  المؤسسات النسائية 

هذا اضافة الى تركيزها على قضايا اجتماعية لم        . ومن ثم القهر االسري   ،  االسرائيلياالحتـالل  

، وحقها في الميـراث   ،  ل االسرة تعالجها المؤسسات النسائية االخرى مثل العنف ضد المرأة داخ        

باالضافة الى تقديم برامج    ،  ودور المرأة في االقتصاد غير الرسمي     ،  وتسرب البنات من المدارس   

وانشـطة ثقافيـة    ،  والكتابة االبداعية والمهارات البحثيـة    ،  تدريب جديدة مثل انتاج افالم الفيديو     

 . )3(1993 والثاني عام 1992كمهرجان فيلم المرأة االول عام 

، تتشكل الهيكلية االدارية للمراكز من عدد محدود من الكفاءات المهنية يشكلن الهيئة االدارية               

وهذه الهيئة تكون مسؤولة عن تقديم التقرير السنوي لنشـاطات          ،  ويقمن بتوزيع الوظائف بينهن   

 . )4(المركز وميزانيته امام مجلس امناء يضع السياسة العامة للمركز

كما فـي االطـر والجمعيـات       ،  اء في هذه المراكز كموظفات وليس كمتطوعات      تعمل النس     

وحتى التكون خاضعة للمنظمات السياسية فانها تضع شروطاً للتوظيف للحد من قبول            ،  الخيرية

ولتجنب االعتماد المالي ايضاً على تلك االحزاب حتى لو كان المركز مؤسساً            ،  النساء الحزبيات 

المراكز الى تمويل انشطتها عن طريق المنظمات النسائية او التنموية          ولذلك تسعي   ،  عن طريقها 

                                                           
  .21، مصدر سابق صواقع المشاركة: حمدان) 1(

 .89، مصدر سابق صالحركة النسائية: اصالح جاد) 2(

 .95، مصدر سابق صالحركة النسائية: اصالح جاد) 3(

 .96 ص،المصدر نفسه) 4(
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من احتياجاتهـا   % 91حتى وصل االعتماد عليها بنسبة      ،   في اغلب احتياجاتها المالية    )1(العالمية

 . )2(المالية

مركـز  ،  مركز شـؤون المـرأة    : وهي،  وفيما يلي اهم هذه المراكز حسب سنوات تأسيسها            

مركز المرأة لالستشارات القانونيـة  ، لجنة الدراسات النسوية ـ مركز بيسان ، يةالدراسات النسو

 . واالجتماعية

  :أ ـ مركز شؤون المرأة

 : وهدف الى)3( في مدنية نابلس1988 اسس المركز في ايار      

 دراسة الوضع االجتماعي والسياسي والثقافي واالجتماعي للمـرأة الفلسـطينية تحـت             •

 . االحتالل

 . ثيق الخبرة السياسية واالجتماعي للمرأة الفلسطينية تو •

 ربط النساء في المناطق المحتلة مع النساء الفلسطينيات في المنافي ومـع المنظمـات               •

 . النسائية الدولية

تأسيس مكتبة تحوي كل كتابات     ،  ولتحقيق هذه االهداف حدد المركز عدداً من الوسائل منها             

وتوثيق انشطة النساء تحـت     ،   ما كتب عنهن تحت االحتالل وفي العالم       وكل،  النساء الفلسطينيات 

ومسـاعدة  ،  والقيام بابحاث في مجاالت مختلفة لجمع معلومات عن المرأة الفلسطينية         ،  االحتالل

النساء في اكتساب المهارات التي يحتجنها في انشطتهن في سياق الحركة النسائية من خالل عقد               

 . )4(واصدار دورية عن المركز،  والبرامج التعليميةورش العمل وحلقات النقاش

                                                           
تكوين النخبة الفلسطينية منذ نشـوء الحركـة        : هالل، جميل . 97 ص ،، مصدر سابق  الحركة النسائية : اصالح جاد ) 1(

مركـز االردن   . مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطيـة     لسلطة الوطنية،   الوطنية الفلسطينية الى ما بعد قيام ا      

 .221، مصدر سابق صهيكلية الحركة النسائيةهندية، . 83ص2002، رام اهللا 1الجديد للدراسات، ط

 .212، مصدر سابق  صهيكلية الحركة النسائية: هندية) 2(

 .21مصدر سابق  صواقع المشاركة، : حمدان. 89 مصدر سابق، صالحركة النسائية: اصالح جاد) 3(

 .90 صالمصدر نفسه،) 4(
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، قام المركز باجراء البحوث في المجاالت االقتصادية و االجتماعية والسياسـية منهـا                      

الكـادر  ،  المشـاريع االنتاجيـة   ،  المرأة الريفية في االنتفاضة   ،  ابحاث حول التعاونيات الزراعية   

، تعـدد الزوجـات   ،  التمييـز ،  العمل،  الفقر،  كفاءات النسوية ال،  الوظيفي لحامالت شهادة الدبلوم   

، التعلـيم ،  عامالت النظافة ،  الزواج المبكر ،  وقت الفراغ ،  اوضاع الممرضات ،  اوضاع المربيات 

 . )1(المرأة في الحياة السياسية، المنظمات النسوية، العنف ضد المرأة، ضرب الزوجات

 :ب ـ مركز الدراسات النسوية

،  كمركز مستقل للبحث في القضـايا النسـوية        1989عام  ،  ضاحية البريد / قدس   تأسس في ال    

وتطوير آليات التوجه الى المرأة في الطبقات       ،  واالسهام في بلورة جدول اعمال نسوي فلسطيني      

 . )2(الشعبية

يعمل المركز من خالل ورشات عمل وحلقات نقاش ومؤتمرات لمناقشة التأثير في القضـايا                  

ودوريـة باالنجليزيـة    ) المرأة(واصدار مجلة شهرية باللغة العربية      ،  لمرأة الفلسطينية الخاصة با 

تتضمن مقتطفات من   ،  ونشرة اعالمية عربية كل سنتين    ،  تحتوي على مقاالت مختارة من المجلة     

 . )3(الصحافة المحلية حول المرأة وقضاياها

 االقتصادية واالجتماعيـة الخاصـة      قام المركز باجراء العديد من الدراسات تتعلق بالجوانب          

تجارب نسوية في   ،  بائعات االرصفة والبسطات  ،  العمالة النسوية في الضفة والقطاع    ،  بالمرأة منها 

، مقارنة الوظائف االدارية بين خريجي وخريجـات ادارة االعمـال         ،  الكفاءات النسوية ،  الطالق

 . )4(وغيرها

 

                                                           
، مركـز البحـوث   دليل قواعد المعلومات في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة    : عزت، نادر واحمد، عائشة مصطفي    ) 1(

 .17، ص1996 نابلس ،)دط(والدراسات الفلسطينية، 

 .91 ص،، مصدر سابقالحركة النسائية: اصالح جاد) 2(

 .مصدر نفسهال) 3(

 .14، مصدر سابق صدليل قواعد المعلومالت: سعيد) 4(
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 :ج ـ لجنة الدراسات النسوية ـ مركز بيسان

بهدف االسهام في صـياغة     ،  1990 تأسست اللجنة في مركز بيسان للبحوث واالنماء عام              

وتقليل الفجوة بين الباحثات االكاديميات والحركـة       ،  رؤية وطنية تلبي الحاجات االساسية للنساء     

وذلك مـن   ،  كما تهدف الى لفت االنتباه الى وضع النساء للتعجيل بالتغيير في المجتمع           ،  النسائية

 . )1(جمع وحماية التراث االنساني، مكتبة، وورش عمل، خالل القيام بابحاث

اللجنة من عدد من االكاديميات والهيئات في العلوم الطبيعيـة واالنسـانية وحقـوق               تتألف    

 . )2(االنسان وبعض المشتغالت في حقول الخدمة العامة

والمرأة ،  سين هما العنف االسري   قامت اللجنة باجراء عدد من الدراسات في موضوعين رئي            

العنف الـذي تتعـرض لـه غيـر         ،   العنف الذي تتعرض له الزوجات     :ومنها الدراسات التالية  

وكذلك دراسة المنظور النسوي الفلسـطيني      . وموقف االزواج من هاتين الدراستين    ،  المتزوجات

ـ          ،  )الجذر( واالثـار  ،  اءواحتياجات االقراض الزراعي في القطاع غير الرسمي الخـاص بالنس

االنتفاضة وبعض قضـايا    ،  ودليل المؤسسات النسائية  ،  االجتماعية لالنتفاضة في مخيم الجلزون    

 . )3(وموقف النساء المتزوجات وغير المتزوجات من مسألة العنف االسري، التنمية الشعبية

 د ـ مركز المرأة لالستشارات القانونية واالجتماعية 

بهدف تغيير الوضـع القـانوني واالجتمـاعي للمـرأة          ،  قدس في ال  1991اسس المركز عام       

الفلسطينية من خالل تقديم الخدمات القانونية للنساء اضافة الى االستشارات والنصائح والمساعدة            

كما يهدف الى تقديم خدمات اجتماعية وتوثيـق انتهاكـات حقـوق            ،  القانونية في بعض الحاالت   

 . )5(ات ارشاد قانوني واصدار نشرة متخصصةواهم انشطته كانت عقد دور، )4(االنسان
                                                           

 . 93ـ92 مصدر سابق صالحركة النسائية: اصالح جاد) 1(

مؤتمر االنتفاضة وبعض قضايا    مالحظات حول مهام واهداف لجنة الدراسات النسوية في مركز بيسان،           : كتاب، ايلين ) 2(

 .11 ص1991، 1ركز بيسان، رام اهللا، ط ، لجنة الدراسات النسوية مالمرأة االجتماعية

 . 16ـ 15، مصدر سابق ص دليل قواعد المعلومات:سعيد) 3(

 92 ـ 91 ص مصدر سابقالحركة النسائية، : اصالح جاد) 4(

، مركز بيسان للبحوث واالنماء، وبرنامج االمم المتحدة        دليل المؤسسات النسوية الفلسطينية   : لجنة الدراسات النسوية  ) 5(

 1993ائي، رام اهللا، االنم
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 هـ ـ طاقم شؤون المرأة

ظهرت الحاجة الى تشكيل اجهزة فنية العداد الوثـائق         ،  1991 بعد انعقاد مؤتمر مدريد عام         

ولذلك تشكل طاقم شؤون المرأة كائتالف يضم االطـر النسـائية           ،  الضرورية لفريق المفاوضين  

 اضافة الى عدد من النساء المستقالت مـن الطبيبـات           )1( اسرائيل الثالثة المؤيدة للمفاوضات مع   

 . )2(واستاذات الجامعات ونساء اعمال

 تم تشكيل هذا الطاقم بمطلب نسوي كواحد من الطواقم الفنية لتعزيز مشاركة النساء في هذه                  

 . )3(ولتكن المرأة مشاركة في وضع الخطط والبرامج الوطنية في مختلف المجاالت، الطواقم

 :  ـ التعاونيات والمشاريع االنتاجية النسائية7

بدأت اللجان واالطر النسائية خالل االنتفاضة القيام بانشطة متعددة كان من بينهـا انشـطة                   

هدفت االطر من هذه المشاريع عـدة اهـداف         . اقتصادية كانشاء التعاونيات والمشاريع االنتاجية    

ومنها ،  صالح تلك االطر وربط االعضاء باالطار من خاللها       منها ماهو سياسي يرتبط بالتأطير ل     

ما هو اقتصادي واجتماعي يرتبط بزج النساء بالعمل االنتاجي وتوفير وسائل العـيش الكـريم               

 . خاصة لالسر التي فقدت المعيل السباب سياسية

 المختلفة من    نشطت االطر النسائية بانشاء الكثير من هذه التعاونيات والمشاريع في المناطق              

والمسـاعدة علـى    ،  وعملت على نشر افكارها االجتماعية بقصد تحرير المرأة       ،  الضفة الغربية 

او االشتراك فـي المعـارض والبـازرات     ،  اخراجها من خضم االعمال المنزلية المتعددة للعمل      

ولهـذه االسـباب    ،  حيث كثيراً ما كانت االطر تقيم مثل تلك المعـارض         ،  لعرض تلك المنتجات  

جتمعة فقد اعتبرت تلك المشاريع االقتصادية مؤسسات نسائية من ضـمن الحركـة النسـائية               م

 . المعاصرة

                                                           
 .لم يشارك اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بهذا الطاقم لموقفه المعلن الرافض للمفاوضات) 1(

 .82، مصدر سابق صتكوين النخبة: هالل) 2(

المبـادرة الفلسـطينية   وضعية المرأة الفلسطينية دراسات و تقارير،    المرأة واتخاذ القرار في فلسطين،      : كمال، زهيرة ) 3(

 .77، ص2002، رام اهللا، )دط(، )مفتاح( تعميق الحوار العالمي والديمقراطيةل
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مثـل تجفيـف    ،   قامت هذه المشاريع بانتاج الكثير من االصناف االنتاجية كالمواد الغذائيـة              

او المشغوالت النسـيجية مثـل التطريـز        ،  والمربيات وغذاء الطفل  ،  والمعجنات،  الخضروات

 . حياكة واالشغال اليدوية وصناعة المالبسوال

اما من حيث التمويل فقد استفادت االطر النسائية من الوفرة المالية التي حدثت لهـا ابـان                      

، وخاصة من الفصائل الفلسطينية   ،  االنتفاضة على شكل تحويالت مالية لدعم االنتفاضة والصمود       

اضافة الى الحصول على الدعم     ،  لمتابعة االنتاجية وتم تفريغ عدد من القيادات النسائية من اجل ا        

 . )1(والمناصرة السياسية

 فرعـاً   146 تعاونية ومشروعاً انتاجياً اقامت    23  في بداية التسعينات تواجد بالضفة الغربية         

 :بحسب الجدول التالي توزعت على مختلف مناطق الضفة الغربية، )2(لها

  1993االنتاجية في مناطق الضفة الغربية عام  يبين توزيع المشاريع .17 جدول رقم

 المنطقة

 المشروع     
المجموعالخليلبيت لحم القدسرام اهللا نابلسطولكرم جنين

 4 0 2 1 0 0 0 1 مربى

 14 1 5 5 0 1 0 2 تجفيف فواكه

 8 0 8 0 0 0 0 0 معجنات

 4 0 0 0 2 0 1 1 مخلل

 22 4 3 5 4 2 1 3 اخرى

 31 4 3 3 7 9 1 4 خياطة

 27 3 1 5 7 4 3 4 حياكة ونسيج

 19 1 2 5 8 0 1 2 تطريز

 17 0 1 4 7 2 1 2 غير ذلك

 146 13 25 28 35 18 8 19 المجموع
 .253 ص،1993 ،دليل المؤسسات النسائية: المصدر

                                                           
 . 63، مصدر سابق  صتطور الدور: اصالح جاد) 1(

 . 253 مصدر سابق ص1993 دليل المؤسسات النسائية: لجنة الدراسات النسوية) 2(
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، حياكـة ،  خياطـة (النسـيجية     المشاريع انقسمت الى نوعين هي المشاريع        يبين الجدول ان     

 في حـين شـكلت المشـاريع الغذائيـة        ،  من اجمالي المشاريع  % 53، 5وشكلت) طريزت،  نسيج

 . من اجمالي المشاريع% 35، 5 )اخري، مخلالت، معجنات، تجفيف فواكه، مربيات(

 مشروعاً من   16 تبين استمرار    1993وفي المسح الذي اجرته لجنة الدراسات النسوية لعام              

بواقع خمسة مشاريع لكل من     ،   اغلب مناطق الضفة الغربية    توزعت على ،  تلك المشاريع الكثيرة  

وان اغلبها تأسس بعد عـام      ،  ومشروعين لكل من نابلس والقدس وبيت ساحور      ،  رام اهللا وجنين  

1990)1( . 

 1993 ـ 1987  االجراءات االسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية خالل االنتفاضة-ثالثا

جماعات ومؤسسات في القيـام بواجبهـا الـوطني خـالل      نشطت المرأة الفلسطينية فرداً و       

وكان الشتراكها في االنشطة االنتفاضية المختلفة صدى واسع االنتشار محلياً وعربياً           ،  االنتفاضة

كما كان لالجراءات القمعية االسـرائيلية التـي اتبعـت ضـد النسـاء الفلسـطينيات                ،  وعالمياً

وبنفس الوقت االعالء من صورتهن     ،  متهن لالحتالل ومؤسساتهن عامالً مساعداً على اشتداد مقاو     

وهـذه جريحـة او مجهضـة او        ،  فتلك شهيدة او اسيرة او معتقلة     . كنساء مناضالت وصابرات  

ومن لم تكن تنطبق عليها احد هذه االوصاف فهي قد تكون اماً لشهيد او زوجة السير او                 ،  مبعدة

 . وفوق كل هذا فهي فلسطينية، اختاً لمطارد

 راءات االسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية ـ االج1

وان كانت تلـك القـوات      ،   ونتيجة للمشاركة النسائية المتعددة فقد استهدفتها قوات االحتالل           

ولكون النساء قطاعاً   ،  في بعض االوقات من استخدام القوة ضد النساء       ،  السباب اعالمية ،  محرجة

 تعرضت آالف النساء للمعاملة القاسية والتنكيـل        ومع هذا فقد  ،  )2(له دعم قانوني اوقات الحرب    

                                                           
 253ابق ص مصدر س1993 دليل المؤسسات النسائية) 1(

 . )27(تفاقية جنيف الرابعة المادة ا. )10(مي لحقوق االنسان المادة عالاالعالن ال: انظر) 2(
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ناهيك عن االجراءات   . بل وصل االمر الى الجرح واالعتقال وفي حاالت كثيرة الى القتل          ،  بهن

نتيجـة االسـتخدام    ،  ففي مجال الجرح تعرضت اآلالف الى االصـابة       . ضد المؤسسات النسوية  

بة الجريحـات الفلسـطينيات خـالل       فبلغت نس ،  الكثيف للرصاص المطاطي والبالستيكي والحي    

وهـو مـا يعنـي تعـرض آالف النسـاء للجـرح             ،  )1(من عدد الجرحى  %) 8. 8(االنتفاضة  

  )2(بالرصاص

كما تعرضت سبعة آالف واربعمائة امرأة لالجهاض بسبب تـأثيرات الغـاز المسـيل                      

بحجة مخالفة قوانين   " للم شم " وزادت حاالت االبعاد للنساء اللواتي لم يحصلن على         . )3(للدموع

وهن النساء اللواتي تزوجن من فلسطينيين ويقمن مع ابنائهن وازواجهـن فـي الضـفة         ،  االقامة

اال ان سلطات االحتالل وفي اطار العقاب       ،  بعد قدومهن بتصاريح رسمية    الغربية بصورة طبيعية  

 )4(1988/1989 خاصة في اعوام  ،  الجماعي عملت على ابعاد مائتين وخمسين منهن الى االردن        

مما ادى الـى افتتـاح سـجون        ،  تعرضت المئات من النساء لالعتقال سواء العادي او االداري        

وفـي العـام    ،   فبلغ عدد المعتقالت السياسيات خالل العام االول لالنتفاضة الف معتقلة          )5(جديدة

قـال  كما تعرضت بعـض النسـاء لالعت      . )6( امرأة في سجن المسكوبية فقط     146الثاني اعتقلت   

اسـتمرت هـذه    . )7( معتقلة 14 فقط الى    1988وصل عددهن عام    ) دون تهمة محددة  (االداري  

 وامرأة واحدة   1989فاعتقلت اربع نساء عام     ،  السياسة في السنوات الالحقة وان كانت بشكل اقل       

                                                           
 .132 مصدر سابق صالمرأة والرجل: دائرة االحصاء) 1(

، مركـز   1993 ايار   25احصائية تقريبية لضحايا االحتالل خالل االنتفاضةوحتى تاريخ      : جمعية انعاش االسرة  : انظر) 2(

 ). غير منشور(االرشيف الصحفي والوثائق 

 .3 مصدر سابق ص26بيان صحفي رقم : الحق. 72، مصدر سابق صقراءة نقدية: زياد عثمان) 3(

  25، ص1991 ـ كانون اول 1990 نيسان قضايا المرأة في الصحف المحلية: مركز الدراسات النسوية) 4(

اضـافة الـى مركـز توقيـف        السجن الوحيد للنساء حتى بداية االنتفاضة،       ) نفي ترتيسا (كان سجن النساء في الرملة      ) 5(

، ومع تزايد اعداد المعتقالت خالل االنتفاضة افتتحت سلطات االحتالل سجونا جديدة منهـا سـجن                .المسكوبية في القدس  

 .كيتون، وهشارون، وتلموند

 .4ص) دت(، واقع ومهمات الحركة النسائية: اتحاد لجان العمل النسائي: انظر) 6(

 .4 ص،المصدر نفسه) 7(
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بـل ان احـدى     . لفترات بين اربعة اشهر الى سـتة اشـهر        ،  1992واخرى عام   ،  1991عام  

 .                  )1(ومثلها في العام التالي ايضاً، لمدة ستة اشهر1988 ادارياً عام المعتقالت اعتقلت

، تعرض النسوة لشتى انواع التعذيب النفسي والجسدي      ،   رافق عدد من عمليات االعتقال عادة        

التي تعمـل   ،  الدولية" الحق"بل ان مؤسسة    ،  )2(وكذلك ممارسات ال اخالقية بحقهن اثناء التحقيق      

ي مجال حقوق االنسان قد جمعت تصاريح مشفوعة بالقسم تبين بعض من هذه المعاملة المحطة               ف

واظهـار الجنـود    ،  والتبول على النساء  ،  استخدام االلفاظ النابية المحطة للكرامة    " للكرامة ومنها   

 . )3("اعضائهم التناسلية امامهن ومحاولة االغتصاب

لتقييد حركتهن والحد من    ،  ة على بعض النساء   كما صدرت اوامر عسكرية باالقامة الجبري     

على ان اشد االجراءات االسرائيلية ضـد        .)4(1989خاصة عام   ،  نشاطهن السياسي واالجتماعي  

فاستشهد خالل االنتفاضة اكثر مـن      ،  كانت استهداف حق الحياة لديهن    ،  النساء في الضفة الغربية   

سنعمل على التركيز   . والشرائح االجتماعية  ،والمناطق االدارية ،  من مختلف االعمار  ،  مائة امرأة 

تعرضت العشرات مـن النسـاء خـالل         .علية النه اشد توضيحاً لبقية االجراءات السابقة الذكر       

تم توثيق اسماء مائة    ،  )5(من جملة الشهداء  % 7مثلن نسبة   ،  االنتفاضة لالستشهاد بسبب االحتالل   

توزعن ،  )6( الشهيدات في االراضي المحتلة    شهيدة منهن من سكان الضفة الغربية شكلن ثلثي عدد        

  :على سنوات االنتفاضة حسب الجدول التالي

                                                           
 ).دص( ،، مصدر سابققائمة باسماء المعتقالت: انعاش االسرة: انظر) 1(

 .3 ص، مصدر سابق،26بيان صحفي رقم : الحق) 2(

 .3 ص،المصدر نفسه) 3(

 ).دص(سابق، ، مصدر قائمة باسماء المعتقالت: انعاش االسرة: انظر) 4(

 .132 مصدر سابق صالمرأة والرجل: دائرة االحصاء) 5(

 . شهيدة150دد شهيدات االنتفاضة، لكن تراوحت االرقام في المصادر المختلفة حول ال يوجد رقم محدد لع) 6(
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 )1(1993-1987 اعداد الشهيدات وتوزيعهن على سنوات االنتفاضة .18جدول رقم 

 العدد السنة سنوات االنتفاضة

 37 1987/1988 السنة االولى

 21 1989 السنة الثانية

 23 1990 السنة الثالثة

 4 1991 ة الرابعةالسن

 6 1992 السنة الخامسة

 9 1993 السنة السادسة

 100 ----- المجموع
 . الجدول من اعداد الباحث

يتبين من الجدول السابق سقوط مائة شهيدة فلسطينية من سكان الضفة الغربية خالل سنوات                  

فـي  ) 1990-1989-1988(في النصف االول من االنتفاضة    %) 81(االنتفاضة استشهداغلبهن   

. )1993-1992-1991(على النصف الثاني من االنتفاضة    %) 19(حين توزعت النسبة الباقية     

كما نالحظ ارتفاع عدد الشهيدات في السنة االولى من عمر االنتفاضة حيـث استشـهدت سـبع          

وفي السنة الثانية استشهدت احدى عشرون امرأة       ،  من عدد الشهيدات  % 37وثالثين امرأة شكلن    

بينمـا توزعـت    ،  %23وفي السنة الثالثة استشهدت ثالثاً وعشرين امرأة شـكلن          ،  %21شكلن  

 . )1993-1991(على السنوات الثالث الالحقة % 19النسبة الباقية 

ويعزى هذا االرتفاع في عدد الشهيدات خاصة في السنوات االولى من عمـر االنتفاضـة              

لفعاليات المختلفة لالنتفاضة من مظـاهرات      اتساع المشاركة النسائية في ا    ،  الى عدة اسباب منها   

والثاني شدة البطش والمغاالة فـي     ،  وما رافقها من اندفاع وجرأة في تنفيذها      ،  ومسيرات واسعاف 

مثل اطالق الرصاص الحـي     ،  االسرائيلية التي ال مبرر لها في كثير من االحيان         استخدام القوة 

مما يوحي  ،  والتي تسبب الوفاة في حاالت كثيرة      ،وقنابل الغاز المسيل للدموع في االماكن المغلقة      

، سواء بالرصاص او بالغاز المسيل للدموع     ،  بان هدف قوات االحتالل كان قتل اكبر عدد ممكن        

                                                           
السـيرة  : رابطة الجامعين .  مصدر سابق  دليل االنتفاضة : شعبان.  مصدر سابق  يوميات االنتفاضة : العلمي: المصادر) 1(

 مصدر  الحركة النسائية : دراغمة. )غير منشورة (،  قائمة باسماء شهيدات االنتفاضة   : انعاش االسرة .  مصدر سابق  الذاتية

 .     مصدر سابقنضال المرأة: الهندي. سابق
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النتهاكها حقوق االنسان وحماية المـدنيين اوقـات        ،  مما فجر ادانة دولية لالجراءات االسرائيلية     

التي ادانت في تقارير سـنوية       ظمة العفو الدولية  من،  ومنها على سبيل المثال ال الحصر     ،  الحرب

فكان مما ورد فـي     ،  ومنهم النساء ،  ضد المتظاهرين الفلسطينين   االجراءات االسرائيلية  منتظمة

ومنهم النسـوة واالطفـال   ،  شوهد الجنود وهم يضربون المتظاهرين    " 1988تقرير المنظمة لعام    

وقد تتطلب كثيـرون مـنهم عالجـا فـي          ،  دقبقسوة ودون تمييز غالبا بالهروات واعقاب البنا      

 فلسـطينيون فـي االراضـي    توفي" ذاتها جاء في تقرير المنظمة     1989وفي عام    ")1(المستشفى

اذ كانـت   ،  المحتلة نتيجة االستخدام المقصود للغاز المسيل للدموع من قبل القوات االسـرائيلية           

اسـاءة  "اءات االسـرائيلية ومنهـا      واستمرت المنظمة بإدانتها لالجر    ")2(تستخدمه بتركيز مفرط  

ان هذه شواهد من منظمة عالمية متخصصة ولسنوات متعددة         . ")3(استخدام الغاز المسيل للدموع   

 . تبرز مدى االنتهاك لحق الحياة الذي مورس ضد الفلسطينين ومن ضمنهم نساء الضفة الغربية

ـ عن على كل الناطق كمـا       ربية فتوز الشهيدات على المناطق الضفة الغ      اما عن توزيع        ي ف

 :الجدول التالي

 )4(الشهيدات على المناطق الضفة الغربية توزيع .19 رقمالجدول 
المجموع نابلس الخليلبيت لحم القدس رام اهللا طولكرم جنين 

1987 1 - - - - - 3 4 
1988 5 4 10 2 2 2 8 33 
1989 4 2 - 2 1 5 7 21 
1990 2 4 3 2 2 4 6 23 
1991 2 - 1 - - - 1 4 
1992 2 - - - 1 2 - 6 
1993 - - 3 - - 3 3 6 
 100 28 17 6 6 17 10 16 المجموع

 .الجدول اعداد الباحث

                                                           
 228، اسرائيل واالراضي المحتلة، ص1988تقرير منظمة العفو الدولية لعام : انظر) 1(

 .245، اسرائيل واالراضي المحتلة، ص1989تقرير منظمة العفو الدولية لعام : انظر) 2(

 .39، اسرائيل واالراضي المحتلة، ص1990و الدولية لعام تقرير منظمة العفانظر، ) 3(

السـيرة  : رابطة الجامعين .  مصدر سابق  دليل االنتفاضة : شعبان.  مصدر سابق  يوميات االنتفاضة : العلمي: المصادر) 4(

 الذاتية 
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وان كانـت   ،   يتبين من الجدول السابق ان الشهيدات توزعن على كل مناطق الضفة الغربية               

 تقاسـمت منطقـة     في حـين  %) 52(منطقة الشمال استشهد فيها اكثر من نصف تلك الشهيدات          

كانت منطقة نابلس اكثر المناطق التي سقطت فيهـا         . الوسط والجنوب معاً النسبة الباقية مناصفة     

في حين تساوت منطقتي جنـين ورام اهللا        ،  %)15,4(تليها منطقة الخليل    ،  %)28,3(الشهيدات  

نسـبة  وأخيرا منطقتي القدس وبيت لحم ب     ،  %)10,3(ومن ثم منطقة طولكرم     ،  %)14,1(بنسبة  

 . لكل منهما%) 8,9(

فقـد انتمـت    ،  المدن والريف والمخيمات  ،   اما عن توزيعهن على البيئات الفلسطينية الثالث         

، %)40(وان كانت شهيدات الريف بلغـن اربعـين شـهيدة           ،  الشهيدات الى تلك البيئات الثالث    

شرين شهيدة  في حين كانت شهيدات المخيمات ع     %) 28(وشهيدات المدن ثماني وعشرين شهيدة      

)20(%)1( . 

. وبشكل ملحوظ   قل عدد الشهيدات فجأة    1993-1991 اما في النصف الثاني من االنتفاضة          

وفـي عـام    ،   سقطت ست شـهيدات    1992وفي عام   ،   سقطت اربع شهيدات   1991فخالل عام   

ويعزى ذلك الى مجموعة    . من نسبة الشهيدات  %) 19(شكلن معا   ،   سقطت تسع شهيدات   1993

 تدني المشاركة النسائية في الفعاليـات االنتفاضـية السـاخنة كالمظـاهرات             :باب منها من االس 

بعد فشل  ،  واتباع اسرائيل سياسة االستهداف المباشر لنشطاء االنتفاضة      ،  والمسيرات شبه اليومية  

 . وتراجع الفعاليات الجماهيرية وخاصة النسائية بشكل واضح، القتل الكثيف في وقف االنتفاضة

مما ،  قتل النساء شهرا تلو االخر     فقد استمر ،  ن توزيع الشهيدات على اشهر السنة الواحدة      وع    

للداللة على ان االمر لم يكن حادثا عارضا سقط فيـه           ،  يوحي باالنتظام واالستمرارية في قتلهن    

والجدول التالي يبين توزيع الشهيدات في الضفة الغربيـة         . عدد من الشهيدات خالل هبة عاطفية     

 : اشهر سنوات االنتفاضةعلى

 

                                                           
النتفاضة، مصدر  يوميات ا : وذلك حسب مكان سكن الشهيدات وليس مكان استشهادهن حسبما ورد في المصادر التالية            ) 1(

 السيرة الذاتية لشهداء االنتفاضة مصدر سابق. سابق
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 )1(1993-1987 توزيع شهيدات الضفة الغربية على اشهر وسنوات االنتفاضة .20 جدول رقم

 المجموع 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1987 - - - - - - - - - - - 4 4 

1988 5 4 2 7 3 2 3 2 1 3 1 - 33 

1989 3 1 - 1 2 1 1 2 1 2 2 5 21 

1990 1 3 1 1 3 3 1 1 - 3 2 4 23 

1991 2 - - - - - - - - - 2 - 4 

1992 - 1 - 1 1 - - 1 - 1 1 - 6 

1993 - - 4 - - - - - - 4 - - 9 

 100 14 8 13 7 6 5 6 9 10 7 9 11 المجموع
 . الجدول اعداد الباحث

ان سقوط الشهيدات في النصف االول مـن االنتفاضـة اسـتمر            ،  يتبين من الجدول السابق        

من اصل اول سبعة     ما عدا ثالثة اشهر فقط    ،  فلم يخل شهر اال وسقطت فيه عدة شهيدات       ،  رياشه

وتراوح عدد الشـهيدات فيهـا      . )2()1991كانون الثاني   -1987من كانون االول    (وثالثين شهر   

وهذا كله يشير الى االنتظـام      . أي بمعدل زاد عن شهيدتين شهريا     ،   شهيدات 7-1شهريا ما بين    

فقـل عـدد    ،  بينما في النصف الثاني اختلف االمـر كثيـرا        . دات الضفة الغربية  في سقوط شهي  

أي بمعدل شهيدة واحـدة     ،  الشهيدات الى تسع عشر شهيدة توزعن على اخر ست وثالثين شهر          

 . لكل شهرين

 كانـت االكثـر     )تشرين الثاني وكانون االول وكانون الثاني وشـباط       ( ويبدو ان اشهر البرد        

مـن عـدد    %) 42( حيث سقطت فبهن اثنتان واربعـون شـهيدة       ،  الشهيداتسخونة في سقوط    

،  االقل خسـارة فـي االرواح      )حزيران وتموز واب وايلول   (بينما شكلت اشهر الحر     ،  الشهيدات

ويعـزى ذلـك ان كثـرة       ،  من عدد الشهيدات  %) 24(فسقطت فيهما اربع وعشرون شهيدة أي       

                                                           
السـيرة الذاتيـة    : رابطة الجامعين .  مصدر سابق  دليل االنتفاضة : شعبان.  مصدر سابق  يوميات االنتفاضة : المصادر) 1(

.  مصـدر سـابق    ةالحركة النسائي : دراغمة. مصدر سابق قائمة باسماء شهيدات االنتفاضة     : انعاش االسرة . مصدر سابق 

 .     مصدر سابقنضال المرأة: الهندي

 1990، ، ايلول 1989، اذار 1988كانون االول : االشهر التي لم يسجل فيها سقوط أي شهيدة هي) 2(
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ممـا يعكـس    ،  اية االنتفاضـة واالنطالقـات    المناسبات الوطنية خالل اشهر الشتاء وخاصة بد      

 . )1(المشاركة النسائية في فترات النهوض الجماهيري العام

فمنهن من قتلت على يد     ،  فتعددت االسباب ،  اما عن اسباب استشهاد النساء في الضفة الغربية           

سـيل  او الغاز الم  ،  سواء باستخدام الرصاص المطاطي او الحي     ،  جيش االحتالل او المستوطنين   

في حين استشهدت اخريات بعد     . او الضرب او الحرق   ،  او الدهس بالسيارات العسكرية   ،  للدموع

 :والجدول التالي يبين هذه االسباب. سماعهن انباء مفاجئة عن استشهاد قريب او عزيز مثال

  )2( يوضح اسباب استشهاد النساء في الضفة الغربية خالل االنتفاضة.21جدول رقم  

 الغازصالرصا السنة
ضرب 

 وحرق
 دهس

 سماع

 خبر

اسباب 

 اخرى
 المجموع

1987 3 1 - - - - 4 
1988 20 7 2 1 2 1 33 
1989 12 6 2 1 - - 21 

1990 14 2 - 3 1 3 23 

1991 1 - - 1 - 2 4 

1992 2 1 - 1 - 2 6 

1993 2 2 1 3 - 1 9 

 100 9 3 10 5 19 54 المجموع
 . الجدول اعداد الباحث

جدول السابق ان القتل بالرصاص كان السبب االول لالستشهاد، حيث استشهدت اربـع                يبين ال 

من اجمالي الشهيدات، وهذا ما ذهبت اليـه المؤسسـات الدوليـة            %) 54(وخمسون امرأة مثلن    

باالفراط فـي اسـتخدام القـوة ودون        " المعنية بحقوق االنسان، التي اتهمت القوات االسرائيلية        

                                                           
، وذكـرى االنتفاضـة     2/11تشهد هذه الفترة العديد من المناسبات السياسية الهامة مثل ذكرى وعد بلفور المشـؤوم               ) 1(

، وانطالقـة الجبهـة     1/1، وانطالقة فتح    11/12، وانطالقة الجبهة الشعبية     9/12وذكرى انطالقة حماس    ،  9/12السنوية  

 .22/2الديمقراطية 

. السـيرة الذاتيـة   : رابطة الجامعين .  مصدر سابق  دليل االنتفاضة : شعبان.  مصدر سابق  يوميات االنتفاضة : المصادر)2(

 مصـدر   نضال المرأة : الهندي. مصدر سابق الحركة النسائية   : راغمةد. مصدر سابق شهيدات االنتفاضة   : انعاش االسرة 

 سابق 
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امـا االستشـهاد    ". )1(من اعمال القتل الناجمة عن الرصاص ليس لها مبـرر         تمييز، وان الكثير    

بسبب الغاز المسيل للدموع فقد حل بالمرتبة الثانية كسبب من اسباب الوفاة، فقد استشهدت بسببه               

من عدد الشهيدات، وذلك رغم االنتقادات الدولية الستخدام هـذه          %) 19(تسع عشرة امرأة مثلن     

كانت تقذف داخل المنازل والعيـادات      " كما   ،")2(تخدمت بنسبة تركيز مفرطة   اس" الغازات والتي   

الطبية والمدارس والمساجد، رغم تحذيرات الشركة المصنعة لها، بعدم استخدامها فـي منـاطق              

بل ان القوات االسـرائيلية اسـاءت اسـتخدام ذلـك           "،  ")3(محصورة الن ذلك يؤدي الى الموت     

بداية عام  " الحق"وفي تقرير لمؤسسة القانون من اجل االنسان        ". )5(وربما تعمدت ذلك  "،  ")4(الغاز

 جاء فيه انها وثقت احدى وثالثون حالة استشهاد لنساء من الضفة الغربية خالل اول ستة                1989

عشر شهراً من االنتفاضة، اغلبهن قتل نتيجة استخدام الجنود للذخيرة الحية، او جراء استنشـاق               

ان حياة الجنـود لـم تكـن        " الحق"في معظم حاالت االستشهاد الحظت      الغاز المسيل للدموع، و   

 . )6(معرضة للخطر، بينما استشهدت اخريات ممن لم يكن في مواجهة الجنود

دهسن بسيارات عسكرية اسرائيلية، وثالث نسـاء       %) 10(         كما استشهدت عشر نساء،     

، كما توفيت تسع نسـاء      )7(يز لهن بعد سماعهن اخبارا مفاجئة عن استشهاد قريب او عز        %) 3(

 . )8(السباب متعددة

                                                           
 .41، اسرائيل واالراضي المحتلة ص1991تقرير منظمة العفو الدولية لعام : انظر) 1(

 .245، اسرائيل واالراضي المحتلة ص1989تقرير منظمة العفو الدولية لعام : انظر) 2(

 .245المصدر نفسه ص) 3(

 .41 اسرائيل واالراضي المحتلة ص1991ير منظمة العفو الدولية لعام تقر: انظر) 4(

 40، 39 اسرائيل واالراضي المحتلة ص1991تقرير منظمة العفو الدولية لعام : انظر) 5(

 .2مصدر سابق ص، 26بيان صحفي رقم " الحق"انظر ) 6(

 بعد  11/1/1988تبين في   /  رابح حسين حامد     ام الشهيد : توفيت مثال :مصدر سابق شهيدات االنتفاضة   : انعاش االسرة ) 7(

  . بعد اغتيال ابنها2/11/1990بيت ساحور /ومثلها نجمه الشعيبان . سماع خبر استشهاد رابح

وامـل  .  بانفجار في قريتهـا    13/2/1989في  ) خمس سنوات (تياسير  /توفيت كل من اكتمال وهدان      : المصدر نفسه ) 8(

 .نفجار عبوة ناسفة كانت تعدها بالقدس  ا31/12/1990مخيم عايدة /العطابي 

، 1997، رام اهللا، فلسـطين،      المرأة والرجل في فلسـطين اتجاهـات واحصـاءات        : دائرة االحصاء المركزية الفلسطينية   

  132ص
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وذلك باصدار اوامر عسكرية اغلقت     ،  كما تعرضت المؤسسات النسائية للعقاب الجماعي     

ودار ، مثل اغالق جمعيـة دار الفتـاة الالجئـة   ، بموجبها مقرات تلك المؤسسات لفترات مختلفة  

واغـالق اتحـاد    . مدة اسبوع لكل منهـا     ل 25/6/1988ودار االيتام في القدس بتاريخ      ،  االوالد

كما اعيد اغالق دار االيتـام  .  لمدة اسبوع ايضا8/8/1988الجمعيات الخيرية في القدس بتاريخ    

 . )1( لمدة عشرة ايام18/10/1988تاريخ ودار الطفل العربي ب،  لمدة يومين22/9/1988بتاريخ 

 كان القرار   21/6/1988بيرة بتاريخ   ال/  ولعل االمر العسكري باغالق جمعية انعاش االسرة         

كما اغلقت مع المقر    . في خطوة لم يسبق لها مثيل     ،  االقسى النه حدد مدة االغالق بعامين كاملين      

وتقديم ،  مع التحفظ على ممتلكاتها ومصادرة جزء منها      ،  جميع المراكز الفرعية العاملة في القرى     

 . )2(رئيستها السيدة سميحة خليل للمحاكمة

قتل كان اهم سمة من سمات المعاملة القاسية والالإنسانية تجاه المرأة الفلسـطينية            ولعل ال 

على مناطق الضفة    وتوزيع الشهادات ،  التي من خاللها نتعرف بعمق على اسباب القتل ودواعيه        

 .الغربية وبيئاتها الثالث

 : االجراءات بحق المؤسسات النسائية- 2

من خالل اصـدار    ،  ل االنتفاضة للعقاب الجماعي ايضاً     تعرضت المؤسسات النسائية خال          

او لبعض من مؤسساتها وقد بدأت      ،  اوامر عسكرية تقضي باغالق تلك المؤسسات لفترات مختلفة       

،  عندما اغلقت مجموعة من الجمعيات الخيرية لمـدة اسـبوع          1988هذه السياسة منتصف عام     

 ايضـاً اال ان اشـد       1989يتكرر االمر عـام     ل،  وتجدد االمر نهاية السنة نفسها لمدة عشرة ايام       

االجراءات العقابية هذه قد مورست بحق جمعية انعاش االسرة التي صدر االمر باغالقها لمـدة               

: والجــدول التــالي يبــين بعــض هــذه االجــراءات ضــد الجمعيــات النســائية)3(عــامين
                                                           

 .118 مصدر سابق صدليل االنتفاضه،: شعبان) 1(

 113-111 ص1990 كانون الثاني 79عدد : صامد االقتصادي) 2(

 دليل االنتفاضـة  : شعبان: المصادر.  لجدول من اعداد الباحث    ،123ـ118، مصدر سابق ص   االنتفاضةدليل  شعبان،  ) 3(

  113ـ111 ص79/1990عدد مصدر سابق ، : صامد االقتصادي. 554 ـ548 صمناضلة كناعنة، . 123ـ 118ص
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 1989-1988 يوضح االوامر العسكرية بحق المؤسسات النسائية .22جدول رقم 

 مالحظات /    المدة   المكان    االمر العسكري  التاريخ 

 البيرة انعاش االسرة اقتحام  1988/ 8/6
تكسير ابواب واستيالء علـى     

  .السجالت

  .اسبوع القدس اغالق دار االيتام  25/6/1988

 البيرة انعاش االسرة اغالق 20/6/1988

امرت المحكمة باعادة   /عامين

حت بعد عام   النظر بالقرار ففت  

 ونصف

 عشرة ايام   القدس  اغالق دار الطفل العربي  18/10/1988

6/10/1988 
ــة  ــاة الالجئ اغــالق دار الفت

 ب +أ الثانوية
 عشرة ايام  القدس 

17/10/1988 
ــاة  ــة دار الفت اغــالق مدرس

 ب +الالجئة الثانوية أ
 سحب ترخيص ، عشرة ايام القدس 

 سحب ترخيص طولكرم اصدقاء المريض  اغالق 24/8/1988

 يومين  القدس  اغالق دار الفتاة الالجئةب  15/3/1989

 غير محدده القدس  اغالق االتحاد النسائي  15/3/1989

 اسبوع القدس  اغالق دار الفتاة الالجئة  24/3/1989

  طالبة 40اقتحامها واعتقال  القدس  اغالق دار الطفل العربي  24/3/1989

 ثالثة ايام  القدس   دار االيتام اغالق  5/7/1989

 سـنة  القدس اغالق اتحاد الجمعيات الخيرية  28/8/1989

 يبين الجدول السابق ان اغالق المؤسسات النسائية او مراكزها التعليمية اصبح سياسة عامة                

وباجحاف واضح تنم عن عجز قوات االحتالل عن        ،  تتبعها سلطات االحتالل دون ضوابط معينة     

ظانةً ان اغالق تلك المؤسسـات سـيعمل علـى وقـف     ، لقدرة على اخماد االنتفاضة المتأججة    ا

واذا لم تفلح تلك السياسة فانها حتماً عقاب جماعي لكل المنتفعين منها سواء طالباً او               ،  االنتفاضة

 وهو ما لمسناه في اغالق اتحاد الجمعيات لمدة عام واغالق انعاش االسرة           ،  محتاجين او موظفين  

 . لمدة عامين
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كمثـال علـى تلـك      ،  8/6/1988البيرة بتاريخ   /ففي اقتحام مبنى جمعية انعاش االسرة       

وباعداد كبيرة من الجنـود المـدججين       ،  منع التجول على المدينة    والتي حدثت اثناء  ،  االجراءات

في القسـم   ) سنة15ـ4(ومداهمتهم ساحة منزل الفتيات الصغيرات      ،  من فوق االسوار  ،  بالسالح

سبباً في ترويعهن وادخـال      مما كان ،  داخلي التابع للجمعية وتهديدهن بالقاء قنابل الغاز عليهن       ال

وتحطيم االبواب الداخلية واالستيالء علـى ملفـات الجمعيـة وسـجالتها            ،  الرعب في نفوسهن  

ان كل ذلك ينم عن تصـميم       ،  ومخطوطاتها باالضافة الى بعض الوثائق العلمية واشرطة الفيديو       

 . )1(لي بالتعرض للمؤسسات النسائيةاسرائي

وفي تبريرها لقرارها القاضي باغالق جمعية انعاش االسرة عرضت السلطات العسـكرية            

 اتهـام رئيسـة     : عدة اسباب لذلك اهمهـا     21/6/1988في مؤتمر صحفي عقد بالقدس بتاريخ       

ـ        ،  الجمعية بمعاداة السامية   اال ان  . )2(ينوالتحريض ضد االحتالل وضد رؤساء البلـديات المعين

معتبرة ذلك تشويه لسمعة الجمعية والقائمين      ،  الجمعية وفي بيان صادر عنها فندت هذه االتهامات       

 . ومطالبة بفتح الجمعية، رافضة االتهامات، عليها

 1993 المؤسسات القائمة عام -رابعاً 

منذ بداية القرن   بعضها تأسس   ،  تأسست الكثير من المؤسسات النسائية خالل الفترات السابقة            

تـوارت   وقد الحظنا ان الكثير من المؤسسـات النسـائية        . الحالي والبعض االخر حديث النشأة    

 . )1993(المؤسسات النسائية العاملة االن 

 منظمـة   174ذكرت االبحاث الميدانية التي اجريت في الضفة الغربية وقطاع غزة وجود            

، واطـر ،  وهذه المؤسسات تتنوع ما بين جمعيات     نسائية قائمة يتركز معظمها في الضفة الغربية        

والجـدول  . تتوزع على مختلف مناطق الضفة الغربيـة      ،  ومشاريع وتعاونيات نسائية  ،  ومراكز

 . التالي يبين هذه المؤسسات موزعة على حسب نوع المؤسسة وموقعها

                                                           
ت المحتلة مبني الجمعية بتاريخ     البيرة، احتجاجاً على اقتحام السلطا    /البيان الصادر عن جمعية انعاش االسرة       : انظر) 1(

 551 -548مصدر سابق  صمناضلة :  في كناعنة8/6/1988

  .118 ص،، مصدر سابقمناضلة:  في كناعنةرد جمعية انعاش االسرة: انظر) 2(
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  1993 انواع المؤسسات النسائية العاملة في الضفة الغربية .23جدول رقم 

 نوع   ال       

 الموقع 

تعاونيات 

 نسـائيـة

جمعية 

خيــرية

اطر 

 جمـاهيرية

مراكز 

 نسـويـة

مشاريع 

 انتـاجيـة
المجموع

 12 0 0 4 6 2 الخليل

 16 0 0 7 7 2 بيت لحم

 30 2 2 5 14 7 رام اهللا 

 30 3 3 6 18 0 القدس

 23 2 4 4 13 0 نابلس 

 16 4 0 3 8 1 جنين 

 13 0 0 6 7 0 طولكرم 

 140 11 9 35 73 12 المجموع 
 .251 ص،دليل المؤسسات النسوية الفلسطينية:  المصدر

موزعة ،   في الضفة الغربية   1993 مؤسسة نسائية قائمة عام      140يتبن من الجدول وجود     

، %52وان كانت الجمعيات الخيرية تشكل اكثر من نصـفها          ،  على خمسة انواع من المؤسسات    

والمراكـز  % 25ت الجماهيرية الستة وفروعها المنتشـرة شـكلت         في حين ان االطر واالتحادا    

. لهمـا % 16,5فيما تقاسمت النسبة الباقية التعاونيات والمشاريع االنتاجية بنسبة         % 6,5النسوية  

ونـابلس  ،  من عدد تلك المؤسسـات    % 42كما يتبن ان مناطق القدس ورام اهللا ضمت مناصفة          

تقريباً لكل منهما لتتقاسم النسـبة الباقيـة        % 11,5ة  يليها مناطق جنين وبيت لحم بنسب     % 16,5

 . %9والخليل % 9,5طولكرم 

اما من حيث الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات فقد تعددت مـابين حضـانة ومـدارس                     

وارشاد ورعاية لاليتام والعجزة اضافة الى االمور الصحية واالغاثة واالبحاث والمكتبات ومحو            

والجدول التالي يبين المشاريع التعليمية والتدريبية      . النسيج والتجميل وغير ذلك   االمية والخياطة و  

 :المتخصصة موزعة حسب النوع والموقع
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 المشاريع التعليمية والتدريبية المتخصصة موزعة حسب النوع والموقع .24جدول رقم 
 المشروع 

 لموقعا
حياكة  خياطة محو امية

 ونسيج
المجموع غير ذلك تجميل سيراميك

 34 10 1 2 9 7 5 جنين 
 16 7 1 2 2 3 1 طولكرم 
 43 14 2 4 9 10 4 نابلس

 30 7 3 4 4 7 5 رام اهللا 
 44 17 7 1 8 7 4 القدس 

 12 3 0 0 0 9 0 بيت لحم 
 14 3 2 0 4 4 1 الخليل

 191 56 18 14 36 47 20 المجمـوع 
 

 المشروع 

 الموقع
حضانة 

 رياضو
 عجزة مايتا ارشاد مدارس

 الصحة
 والتأهيل

المجموع

 33 5 1 0 1 0 26 جنين 
 27 5 0 4 0 0 18 طولكرم 

 35 7 0 0 4 5 19 نابلس 
 22 7 2 1 1 1 10 رام اهللا 
 48 6 5 3 3 8 23 القدس 

 26 3 1 1 0 0 21 بيت لحم 
 44 6 0 0 1 0 37 الخليل

 226 39 9 9 10 14 154 المجموع 
 

 روعلمشا

 الموقع
 محاضراتاغاثة

مشاريع 
 ابحاث

المجموع غير ذلك منشورات مكتبات

 12 0 0 0 0 10 2 جنين 
 13 1 0 1 0 8 3 طولكرم 

 25 5 1 3 3 7 6 نابلس 
 34 15 0 5 4 5 5 رام اهللا 
 34 12 4 1 4 5 8 القدس 

 34 5 0 3 0 21 5 بيت لحم 
 11 6 1 0 0 4 0 الخليل 
 163 44 6 13 11 60 29  المجموع

 .255 -252مؤسسات النسوية الفلسطينية صدليل ال: المصدر
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منهـا  ،   يتبين من هذه الجداول الثالثة ان انشطة المؤسسات النسائية المختلفة تنوعت كثيـراً               

شكلت .  نشاطاً 580وصل مجموعها الى    ،  انشطة علمية واقتصادية واجتماعية وصحية وسياسية     

، %)10.4(يليها المحاضرات   ،  %)26.5(  االطفال اكثر االنشطة شيوعاً بنسبة     رياض وحضانات 

في حين كانت المنشورات اقل     . %)6.2( والنسيج %)6.7(والصحة والتأهيل %) 8.1( والخياطة

 . لكل منهما%) 1.5(يليها االيتام والعجزة %)1(تلك االنشطة فشكلت
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 الخاتمة

 القرن العشرين بتأسيس جمعيات نسائية منذ عام        ينية مطلع الفلسطبدأت الحركة النسائية             

، كخطوة اولى في مسيرة االلف ميـل،        1921، كان اهمها االتحاد النسائي في القدس عام         1903

وما هي اال بضع سنوات حتى دخلت النساء معترك الحياة السياسية في المؤتمر النسـائي االول                

 الحركة النسائية بشكل قوي، مستفيدة من دعم القـوى          ، اثر هبة البراق معلنة انطالق     1929عام  

 .الوطنية التي يقودها الرجال

         اشتركت النساء في االحداث السياسية التي عصفت بفلسطين خالل االنتداب البريطـاني         

الـى ان   ،  1939 – 1936 وكذلك الثـورة الفلسـطينية       1933 و 1930عليها، ومنها مظاهرات    

 فتنوعت المشاركات النسائية في تلك االحـداث بـين المسـاعدات    ،1948حدثت النكبة في عام    

الطبية والتموينية وجمع التبرعات والمشاركة في الوفود والمؤتمرات الخارجية، بل وصل االمر            

 .في حاالت فردية الى حمل السالح والمشاركة بالقتال

خ بها عـادة لمـا قبلهـا         حدثا مفصليا في تاريخ فلسطين يؤر      1948          شكلت نكبة عام    

كمرحلة تختلف عن المرحلة التالية لها، وذلك لعمق الشرخ الذي احدثته على المستويات كافـة،               

وكان من تلك النتائج ان احتل جزء من فلسطين، وبقي جزء اخر خارج االحتالل سـرعان مـا                  

 .1967عام اطلق عليه اسم الضفة الغربية الحق بالحكم الملكي االردني حتى احتاللها في 

            نشطت الحركة النسائية في هذه الفترة من خالل الجمعيات الخيرية التـي زاولـت              

 على حالة الفقر والجوع التي رافقت النكبة، بسبب فقـدان االرض او           االجتماعية للتغلب انشطتها  

ت قليلة نسبيا لم    اما االنشطة السياسية فكان   . العمل، وكثرة الالجئين الذين ال مأوى وال عمل لديهم        

تشكل حالة عامة بقدر ما كانت انشطة فردية في المقام االول،  شكلت انعكاسا لضعف الحركـة                 

الوطنية الفلسطينية عامة، اال ان تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية نهاية هذه الفترة دفع العمـل               

ـ         النسائي خطوة   لكـل   القـدس كاطـار   ي   مهمة لالمام، بتشكيل االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ف

 .الفلسطينيات
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 وطبقت عليها االنظمة العسـكرية المشـددة        1967 الغربية عام          احتلت اسرائيل الضفة    

 الى المقاومة بشكل ملفت للنظر مستفيدة من المحد الجماهيري          المرأة خرجت لمنع المقاومة، االن    

معيـات الخيريـة بتقـديم الخـدمات        كما استمرت الج  .  االحتالل الفدائي بداية الذي رافق العمل    

االنسانية للمحتاجين، الى ان حدثت الطفرة في العمل النسائي المنظم والمسيس من خالل االطـر         

 وذلك بدعم فصائل منظمة التحريـر التـي ارادت الـدعم            1978النسائية الجماهيرية بعد عام     

أطير آالف النساء اللواتي    الجماهيري لها من االرض المحتلة، وبالفعل نجحت تلك الفصائل في ت          

 .حملن االفكار السياسية لتلك المنظمات من خالل االطر النسائية

 اكثر واكثر نحو العمـل      1987            انطلقت االطر النسائية خالل االنتفاضة الشعبية عام        

في الجماهيري، فشكلت تلك المناسبة قمة العمل النسائي الجماهيري والنضالي لمقاومة االحتالل            

حيث النساء تشارك في التصدي لجنود االحتالل        صورة لن تمحى من ذاكرة التاريخ الفلسطيني،      

 .رغم بطشه وشدة عنفه

           لكن االنتفاضة شكلت منعطفا اخر عندما بدأت اشكال جديدة للمنظمات النسائية تظهر            

 كثيـرة  ياتفظهـرت مسـم   اجل اثبات وجودها كمؤسسة او رؤيتهـا كفكـر،   الساحة من على  

لمؤسسات نسائية نشطت خالل االنتفاضة، غاب اغلبها عن الساحة مع تراخي المد الجمـاهيري              

الذي رافق االنتفاضة، فلم يبق منها اال بيانات هنا وهناك،  بل ان مؤسسات اخرى قـد واراهـا                   

خفت الثرى واصبحت طي النسيان، حتى ان االطر التي صعد نجمها في بداية االنتفاضة اال انه                

مع نهايتها، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل النسائي في ظل وجود اول سـلطة فلسـطينية علـى                  

 .االرض الفلسطينية بعد معاهدة اوسلو الشهيرة

توصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج الخاصة بالعمل النسائي، منها االيجابيـة                     

 :التي يمكن العمل على تالفيها، واهم هذه النتائجالتي يمكن العمل على تعزيزها، ومنها السلبية 
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 : الجمعيات الخيرية.1

تميز عمل الجمعيات الخيرية باالستمرارية، فقد عملت خالل فترة البحث كامتداد للفقـرة             

وهذه ميزة هامة في العمل النسائي الدائم الـذي         . السابقة وتواصلت فيما بعد ايضا بوتيرة واحدة      

رات الخارجية الطارئة، كما تميزت بان عملها كان ضمن القانون الساري           يعمل بمعزل عن المؤث   

فكانت الجمعيات مؤسسات مسجلة في دوائـر الشـؤون االجتماعيـة           ) االردني او االسرائيلي  (

وتحتفظ بسجالت عن اعمالها ومشاريعها وموازناتها، واهتمت بتقـديم الخـدمات االجتماعيـة             

الردن، اما في فترة االحتالل فكانت بجانب انشطتها الخيرية         الخيرية خاصة في فترة الوحدة مع ا      

روح وطنية تختلف من جمعية الخرى بحسب الروح الوطنية لهيئتها اإلدارية، بـل ان بعضـها                

اال ان  . حمل العبء السياسي عن الحركة النسائية فشكل قيادة لتلك الحركة فترة ليست قصـيرة             

 المدن وبالتالي اهمال القطاع النسائي العـريض فـي          اهم المآخذ عل تلك الجمعيات تركزها في      

القرى او المخيمات، وان كانت الخدمات موجهة اليهن بالدرجة االولى مما عكس رؤية خيريـة               

استعالئية بعض الشيء في التعامل بين المستويات االجتماعية، سيما وانها حملت رؤية اجتماعية             

ة فيه، وان حملت في طياتها بـذور فكـر تغييـري      محافظة تتالئم مع المجتمع وال تخرق الرتاب      

 .مستتر خاصة في مجال التعليم

 : االتحاد العام للمرأة الفلسطينية.2

، اال ان 1965         تأسس االتحاد في القدس بدعم واضح من منظمة التحرير الفلسطينية عام            

ومنـع مؤسسـات     1967، واحتالل القدس عـام      1966اغالقه من قبل السلطات االردنية عام       

ف من مزاولة اعمالها جعل عمل االتحاد صعبا، فكانت انشطته قليلة جدا وتوارى خلـف               .ت.م

بعض الجمعيات الخيرية العلنية النشاط عادة، لذلك ضعف االتحاد وتالشى امره في لعـب دور               

اال ان االتحـاد خـالل   . واضح وحاسم في قيادة الحركة النسائية وتنظـيم النسـاء وتـوجيههن    

نتفاضة اخذ نفساً ودبت به الحياة من جديد  فتوضحت صورته اكثر بعد انتهاء فتـرة البحـث           اال

وعليـه فـان    . وعودة الهيئة االدارية الى الوطن مع قيام السلطة الوطنية الفلسـطينية          ) 1993(



 189

االتحاد العام خالل فترة البحث كان مغيبا عن الساحة النسائية في الضفة الغربية، علـى عكـس                 

 .في الخارج مثالدوره 

 :   االطر واللجان النسائية.3

 بدعم واضح من الفصـائل السياسـية        1978        تأسست اللجان في الضفة الغربية بعد عام        

الفلسطينية في الخارج، لتعزيز نفوذها في االرض المحتلة وتسيس الجماهير النسـائية لصـالح              

نجحت االطر في هدف التسييس للقطـاع       . ةالبرامج السياسية لفصائل منظمة التحرير الفلسطيني     

 1987النسائي وانتشرت الفروع بالمئات في ارجاء الضفة الغربية خالل االنتفاضة الشعبية عام             

اال ان امراض الفصائل في الخارج انتقلت الى االطـر          . خاصة في الريف والمخيمات الول مرة     

طير والتشابه في البرامج والخدمات سمة      النسائية في الداخل، واصبحت الفئوية والتسابق على التأ       

وكذلك ضعف الفصائل نفسها بعد انطالق      . عامة في داللة على عدم القدرة على الخلق واالبداع        

قطار مدريد، ادى ذلك وغيره الى انفضاض القاعدة الجماهيرية عن تلك االطر جميعاً، فلم يبعد               

 .ها القيادات العليامنها سوى بضع عشرات  في المراكز الرئيسية التي تقود

ان هذا التشخيص يدفع الى االعتقاد ان التذبذب في العمل السياسي مرده حاجة الفصائل                

ال حاجة االطر، وكذلك عالقة البرامج بالتمويل والدعم المالي، والهبات العاطفية واالندفاع وقت             

اغة برامج تتناسب مع    االزمات الكبرى، مما يعني اهمال القطاع النسائي وقت الرخاء وعدم صي          

 .كل مرحلة

 :  المراكز النسوية.4

تأسست المراكز النسوية خالل االنتفاضة لتكون مراكز دراسات وابحاث نسوية تعتمـد            

على عدد صغير من االكاديميات اللواتي يرفدن الحركة النسائية واطرها الجماهيرية بالدراسات            

 االجتماعي اساساً ال السياسي، وهي نقلة نوعية        واالفكار االجتماعية التي تخص المرأة في البعد      

 .في الفكر النسائي الول مرة منذ انطالق الحركة النسائية في عشرينات القرن العشرين
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ان هذه االفكار نابعة من حاجة النساء الى تحول اجتماعي يرافق التحول السياسي التـي               

تمدت على نخبة محدودة، تعتمد علـى       تركز االهتمام عليه فترات طويلة، اال ان هذه المراكز اع         

تمويل اجنبي بالدرجة االولى، وهو ما يؤدي الى االعتقاد يعني تفضيل الممول لبرنامج على اخر               

 . حسب اهدافه ال حسب احتياجات نساء الضفة الغربية واولياتهن

 : اطر التنسيق.5

ت معينة اطر تنسيقية تنسق        بسبب العدد الكبير من المؤسسات النسائية العاملة، قامت في اوقا         

انشطة تلك المؤسسات المتشابهة، مثل المجلس االعلى للمرأة لتنسيق جهود االطر النسائية عـام              

اال ان تلك االطر بقيت مهمتها التنسيق       . 1989، واتحاد الجمعيات النسائية التطوعية عام       1988

 اختلفت وجهات النظر السياسية     لالعمال المتشابهة التي ال تالقي معارضة من احد، لكنها عندما         

عملت كل مؤسسة لوحدها دونما اعتبار لالطار التنسيقي مما شكل موتـاً سـريرياً لتلـك االداة                 

ودفنت دون علم النتهاء دورها التنسيقي، لكنه لو احسـن اسـتغالل تلـك االدوات التنسـيقية                  

 اداة توحيدية دائمة ال     واعتبارها مؤسسة فوق المؤسسات المكونة لها، ولها رأى ملزم الصبحت         

 .تنسيقية مرحلية

 :  النماذج البطولية.6

     خالل عقود طويلة من النضال لتحرير فلسطين، وما رافق ذلك من مشاركة نسائية واضحة              

ابرزت التجربة النضالية نمـاذج بطوليـة عـدة         . المعالم سواء اكانت فردية او جماعية الطابع      

العربية و العالمية، فكان ذلك مدعاة فخر للنساء والرجال على          اشتهرت على المستويات المحلية و    

حد سواء من ان نساء فلسطين لم يبخلن بتقديم الغالي والنفيس من اجل وطنهن، ولم يكن اقل من                  

 . نساء فيتنام و الجزائر وكوبا في خدمة اوطانهن

ال سـواء   ان التجربة غنية جداً وان تركزت االضواء على عدد معين من رائدات النض            

فشكلت هذه النماذج عامـل دفـع       … استشهدن او جرحن او وقعن باالسر و االعتقال او االبعاد           

 .وتشجيع لغيرهن من النساء والرجال ايضاً لزيادة المقاومة
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 : الفصائل السياسية.7

     عملت الفصائل الفلسطينية المتنوعة على احياء القضية الفلسطينية كقضية شـعب يطالـب             

لمشروعة، ولذلك قدمت الدعم لقطاعات الشعب عامة ومنها قطاع المرأة بزيد اشـتراكه             بحقوقه ا 

في عملية النضال و المقاومة وتحمل الدور المناط به وهو ما حصل بالفعل فلم تقصـر النسـاء                  

باالنتماء لتلك الفصائل او االطر الجماهيرية المنبثقة عنها، اال التنافس بين الفصائل و الخالفات              

اسية والعقائدية اثرت على مسيرة الحركة النسائية الن كل فصيل حاول تجيير انشطة النساء              السي

اضـافة  . لصالحه، مما شكل عائقاً في دعم الحركة النسائية وانتقلت امراض الفصائل الى االطر            

الى ارتباط االطار بفصيله ارتباطاً عضوياً  فلم يحسن استغالل الظروف المختلفة لواقع االرض              

لمحتلة واختالفها عن الخارج، كما لم تحسن الية التعامل ليكون االطار الى جانـب الفصـيل ال                ا

 . تحته، فان تعرض الفصيل لضغط او انشقاق او ترهل يكون االطار بمعزل عن الفصيل

 :القيادة النسائية. 8

ركة النسائية     شكلت القيادة محوراً هاماً من محاور العمل السياسي و االجتماعي، فتميزت الح           

بالضفة الغربية بان رائدات العمل النسائي في الجمعيات و االطر خاصة بثبات القائمات عليهـا               

فتربعت بعض القيادات لعقود طويلـة      . و كأن المؤسسة النسائية ملك خاص     ) غالباً(طيلة الوقت   

لمؤسسـاتهن  على رأس تلك المؤسسات، مما اثار حفيظة الشابات و رؤيتهن التجديدية في العمل              

وكان سبباً مباشراً في توليد مؤسسات نسائية جديدة على الدوام وبحجج مختلفة و ان لـم تـذكر                  

 . القيادة بشكل مباشر

 : االجراءات الحكومية.9 

      تعرضت الحركة النسائية افراد ومؤسسات، للعقاب من السلطات الحاكمة عندما رأت تلـك   

 مؤسسات الحركة او نشاطات الحركة النسائية، فلـم         السلطات ان المصلحة تعارضت من وجود     

تتوانى السلطات عن قمع العمل النسائي او العقاب الجماعي، وهو ما حصـلفي فترتـي الحكـم                 
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االردني و االسرائيلي على السواء، وان كان خالل فترة االحتالل االسرائيلي اشد وطأة واكثـر               

 .تنوعاً، واقسي بطشاً

راء مقاومتهن الظلم، لشتى انواع المعاملـة الالنسـانية و المحطـة                 كما تعرضت النساء ج   

للكرامة، كما تعرضن للبطش و التنكيل بهن و ان كان القتل اقساها، لذلك سقطت المئات قتلى و                 

االالف جرحى، ناهيك عن المعاناة المستمرة جراء االجراءات القاسية ضد االهـل او المسـكن               

 .مباشر لذلك العقاب الجماعيفكانت المرأة تتعرض بشكل غير 

بل ان السلطات لم تتوانى عن اغالق الكثير من المؤسسات النسائية بحجج كثيـرة اغلبهـا واٍه                 

 . وعار عن الصحة و الحقيقة، ال لشيء اال السكات أي قلم او رأي ينوي ابراز الحقيقة

 :الجندي المجهول. 10

سسن منظمات نسائية سـواء بـارادتهن او             تكشف امر الكثيرات ممن اشتركن بالنضال او ا       

رغماً عنهن، اال ان الكثير من النساء عملن دون ان تذكرهن االقـالم، ألنهـن عملـن بسـرية                   

 وهـؤالء هـن     .ل المراسالت بين الداخل والخارج    وصمت، ولم ينكشف امرهن،خاصة في اعما     

     . لفلسطيني المعاصرالجنديات المجهوالت لهذه الحركة التي ضربت جذورها باعماق التاريخ ا
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 قائمة المصادر والمراجع

 : األولية المصادر -أ 

 : الوثائق غير المنشورة -1

/ 3رقم  وثيقة   : البيرة -جمعية إنعاش األسرة  ،  ئق الصحفي والوثا  األرشيفالمحفوظة في مركز    

 .18/7/1981 بتاريخ 7/5801

 . 16/3/1982 بتاريخ 1/15/6222وثيقة رقم 

 . 16/3/1982بتاريخ 1/15/6222وثيقة رقم 

علـى   األسرة إنعاشبعنوان رد جمعية     28/11/1982 بتاريخ   1/21/6775وثيقة رقم   

 . رسالة مفتش الجمعيات الخيرية

، اعداد مركـز    1993 ايار   25  وحتى تاريخ  احصائية تقريبية لضحايا االحتالل خالل االنتفاضة     

 . االرشيف الصحفي والوثائق

 . االرشيف الصحفي والوثائق ، اعداد مركز1979عام عملية تبادل االسرى 

 . ، اعداد مركز االرشيف الصحفي والوثائق1985عملية تبادل االسرى عام 

 . اعداد مركز االرشيف الصحفي والوثائققائمة باسماء الفتيات المعتقالت، 

 .2/9/1982  بتاريخ 3500/ 9/1/7قم وثيقة ر: االتحاد العام للجمعيات الخيرية

 21/2/1990بتاريخ 17/ص/13يقة رقم وث

 . 28/4/1990 بتاريخ 31/ص/13وثيقة رقم 

 . 15/3/1990 بتاريخ 21/ص/13 وثيقة رقم :االتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية

 . 17/3/1990 بتاريخ 22/ص/13وثيقة رقم 

 . 18/4/1990 بتاريخ 30/ص/13وثيقة رقم 

  .8/4/1990 بتاريخ 31/ص/13وثيقة رقم 



 195

 :البيانات والنداءات والكلمات والبرقيات والكتب والمناشدات والعرائض والمذكرات النسائية

الكتاب الموجه  :  البيره -المحفوظة في مركز االرشيف الصحفي والوثائق بجمعية انعاش االسره        

 . 12/8/1973لوزير الدفاع االسرائيلي بتاريخ 

 . 16/2/1976 بتاريخ بيان المرأة الفلسطينية في االراضي المحتلة 

 . 19/3/1978بيان جمعية انعاش االسرة عن اقتحام جنود االحتالل لمبناها بتاريخ 

 . 13/3/1979بيان صادر عن الهيئات النسائية في منطقة رام اهللا بتاريخ  

 . 8/1979 /22مناشدة الجمعيات المؤسسات بتاريخ

 . 1979/ 11/ 28 بتاريخ بيان النساء المعتصمات في بلدية نابلس 

 . 12/2/1980 عريضة موقعة من موظفات ومتدربات جمعية انعاش االسرة  بتاريخ

 . 27/2/1980بتاريخ بيان المرأة الفلسطينية المعتصمة في بلدية الخليل  

 . 30/4/1980 بتاريخ بيان صادر عن النساء المعتصمات في بلدية البيره 

 . 13/5/1980ئية بتاريخ  كتاب موجه للحاكم العسكري من الهيئات النسا

 . 13/5/1980 المحتلة بتاريخ األراضيبيان  النساء الفلسطينيات في 

 . 23/12/1980 في القدس بتاريخ األحمربيان  النساء المعتصمات في مقر الصليب 

 . 1980 المحتلة بتاريخ األراضي في الخيريةبيان صادر عن الهيئات النسائية والجمعيات 

 . 1981/ 12 /18 المحتلة بتاريخ األرض في الخيريةيئات النسائية والجمعيات بيان ممثالت اله

 . 1982سة القيامة بالقدس بتاريخ  كلمة النساء الفلسطينيات المعتصمات في كني

 . 16/3/1982 بتاريخالبيرة في األسرة إنعاشبرقية موظفات جمعية 

 . 16/3/1982 بتاريخة في البيراألسرة إنعاشبرقية متدربات جمعية 

 . 18/9/1982رسالة مفتوحة  الى األم االسرائيلية بتاريخ 
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 . 2/10/1982يلية بتاريخ رسالة مفتوحة ثانية للمرأة االسرائ

 . 11/1982/ بتاريخ25955رسالة مفتش الجمعيات الخيرية الى جمعية انعاش االسرة، االشارة 

 . 2/10/1983الرض المحتلة بتاريخ بيان الصادر عن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في اال

 . 1983البيان الصادر عن المؤتمر التضامني مع السجينات في معتقل الرمله عام 

 . 8/11/1983ليتسيا النجر بتاريخ   تصريح  المحامية ف

 . 1983)نفي ترتسيا(البيان الصادر عن المؤتمر التضامني مع السحينات في معتقلة الرملة 

 . 29/12/1983هالي المعتقالت في سجن الرملة بتاريخ  البيان الصادر عن ا

 . 1984نداء من المرأة الفلسطينية الى القيادات الفلسطينية بتاريخ 

 . 1984بيان جماهيري صادر عن لجان العمل النسائي 

 . 1984يادات الفلسطينية بتاريخ نداء المرأة الفلسطينية الى الق

 . 1988/ 8/3المحتلة بتاريخ الراضي بيان المرأة الفلسطينية في ا

حام السلطات المحتلـة مبنـي      البيرة، احتجاجاً على اقت   /البيان الصادر عن جمعية انعاش االسرة       

 . 8/6/1988الجمعية بتاريخ 

 ). ت.د(نية في دولة فلسطين المحتلة البيان الصادر عن االتحاد العام للمرأة الفلسطي

 . 19/5/1991النسائية التطوعية، القدس، كلمة سميحة خليل رئيسة اتحاد الجمعيات 

 . 13/6/1991 المحتلة، فلسطين األرضالبيان الصادر عن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في 

 . 13/6/1991فلسطين ، أة العربيةرسالة من االتحاد العام للمرأة الفلسطينية الى المر

  ).ت.د(القدس /مذكرة الى اعضاء الهيئة االسالمية العليا

 ). ت.د(بيان الجمعيات والهيئات النسائية في الضفة الغربية 
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: بعنوان،  ، رام اهللا  1989 السابع من اذار     26بيان صحفي رقم    : "الحق"القانون من اجل االنسان     

 القمعية ضـد    تدعو الى وقف الممارسات االسرائيلية    " الحق" العالمي   بمناسبة يوم المرأة  

 . المرأة الفلسطينية

 : منشورةالوثائق ال -2

 . االئحة الداخلية:اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

 منشورات دار الكرمـل صـامد، عمـان         ،1ط   ،االنتفاضة وثائق وببلوغرافيا   :ماجد لزبيدي،ا

 . 1990االردن 

 . 1965 الصادر عن المؤتمر التأسيسي عامدستور االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

 اكـرم   أوراقمـن   . 1939 -1918الوطنية الفلسطينية   وثائق الحركة   : الحوت، بيان نويهض  

 . 1979 ،، بيروت1 مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط،زعيتر

دار الطباعـة    ،1405 -1387 القـدس    –وثائق الهيئة االسالمية العليـا      : العلمي، سعد الدين  

 .1984). ت.د( القدس –العربية 

 :  المصادر الثانوية-ب

منشورات مؤسسة الدراسات : 1965وي للقضية الفلسطينية لعـام      الكتاب السن  :الدجاني، برهان 

 . 1967الفلسطينية، بيروت، 

فلسطين العربية بين االنتداب والصهيونية سجل عام لقضـية فلسـطين فـي             : السفري، عيسي 

 . 2000، وزارة الثقافة الفلسطينية، 3طعشرين سنة، 

، )ط.د(،  1طـة الجـامعين، الخليـل، ج        ، مركز االبحاث، راب   السيرة الذاتية لشهداء االنتفاضة   

1990 . 

 ). ن.ب(، )د ت(، 1937الشهادات السياسية امام اللجنة الملكية 

الفلسـطينيون فـي السـجون      1967سجل الخلود اسـماء شـهداء حـرب         : العارف، عارف 

، منظمة التحرير الفلسطينية، مركز االبحاث والدار العربيـة         1972-1967االسرائيلية

 ). ت.د(وتللموسوعات، بير
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 المبعـدون الفلسـطينيون   1972-1967المعذبون في السجون االسـرائيلية      : العارف، عارف 

، منظمة التحرير الفلسطينية، مركز االبحاث والدار العربية للموسوعات،         1967-1971

 ). ت.د( بيروت

 . 1995، رام اهللا، 1، طاألعالم، منشورات وزارة يوميات االنتفاضة: العلمي، احمد

 : مذكراتال-ج

، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر،       1935 -1909بواكير النضال مذكرات    : زعيتر، اكرم 

 . 1994، بيروت، 1ط

، باقة  2اليسار، ط ، منشورات   1939-1935 الحركة الوطنية الفلسطينية     يوميات: زعيتر، اكرم 

 .1988الغربية، 

، 1اسـات الوحـدة العربيـة، ط      مركز در : مذكرات عوني عبد الهادي   : اعداد: قاسمية، خيرية 

 . 2002بيروت، 

 :  منشورات المؤسسات-د

 ). ت.ب(كتيب صادر عن االتحاد، : طينيةاالتحاد العام للمرأة الفلس

 . 1965كتيب صادر عن االتحاد عام 

تقرير موجز عن اعمال بعض الجمعيات الخيرية في محافظة القـدس           : اتحاد الجمعيات الخيرية  

 ). ت.د(، القدس 1966عام 

 1979المؤتمر االجتماعي الفلسطيني الثالثكراس صادر عن 

 1984المؤتمر االجتماعي الفلسطيني الثالثكراس صادر عن 

 ). ت.د(، واقع ومهمات الحركة النسائية: اتحاد لجان  العمل النسائي

 ). ت.د (احصائيات حول اوضاع المرأة الفلسطينية

 ). ت.د(، تطور الحركة النسائية

 1983نشرة لمرة واحدة، يصدرها اتحاد العمل النسائي : أةصوت المر
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 . 1985نشرة لمرة واحدة، يصدرها اتحاد العمل النسائي : نضال المرأة

نشرة لمرة واحدة يصدرها اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني   فـي               : مسيرة المرأة 

  1986الضفة الغربية وقطاع غزة، آذار 

 ، 1987حدة يصدرها اتحاد لجان ا لعمل النسائي حزيران نشره لمرة وا: درب المرأة

نشرة لمرة واحدة يصدرها اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في دولة           : صمود المرأة 

 . 1989فلسطين، كانون اول 

 عاما  20 بعد مرور    1967تطور الحركة النسائية الفلسطينية في االراضي المحتلة عام         

 نشرة لمرة واحدة يصدرها  اتحـاد لجـان العمـل النسـائي          ،على االحتالل االسرائيلي  

 ). ص.د (4جدول رقم ) /م.د(، )ت.د(الفلسطيني 

 1983-1981انطالقة المرأة األنجازات : اتحاد لجان المرأة للعمل األجتماعي

، نشرة لمرة واحدة، يصدرها اتحاد      شراع المرأة : اتحاد لجان المرأة الفلسطينية   :1985انجازات  

 .1984مرأة الفلسطينية لجان ال

 .1989،ها اتحاد لجان المرأة الفلسطينيةنشرة لمرة واحدة، يصدر، نضالنا مستمر

 .1991 ،، نشرة لمرة واحدة، يصدرها اتحاد لجان المرأة الفلسطينيةنضالنا مستمر

، فلسطين في القرن العشرين وقفات احصـائية      : الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني   

 . 2000ين رام اهللا، فلسط

 . 1997، رام اهللا، فلسطينالمرأة والرجل في فلسطين اتجاهات واحصاءات

 . ، اسرائيل واالراضي المحتلة1988تقرير منظمة العفو الدولية لعام : منظمة العفو الدولية

 . ، اسرائيل واالراضي المحتلة1989تقرير منظمة العفو الدولية لعام 

 . ، اسرائيل واالراضي المحتلة1990تقرير منظمة العفو الدولية لعام 

 . ، اسرائيل واالراضي المحتلة1991تقرير منظمة العفو الدولية لعام 

 . ، اسرائيل واالراضي المحتلة1992تقرير منظمة العفو الدولية لعام 
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الى  تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية باالستناد     : مركز المرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي    

 . 2001القدس القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية

 1991 كانون اول1990 نيسان قضايا المرأة في الصحف المحلية: مركزالدراسات النسوية

 :  الصحف-ـه

 . 3571، 3651، 3248، 3247، 3245، 3243، 3240، 3229 ع: القدس /الشعب صحيفة 

 . 3378، 3006، 2955، 2989، 2965 ع: القدس /الفجرصحيفة  

، 5284،  4888،  4883،  4881،  4880،  4878،  4876،  3312 ع: لقـدس ا /القدس صحيفة  

5307. 

 . 191، 179ع : القدس /الميثاق صحيفة 

 :  الدوريات-و

اللجان الشعبية والوطنية في االنتفاضة مقاربة اولية للبنية، الـدور والمهـام،            :  ابو حسنة، نافذ  

، معهد االنماء العربي، بيروت،     1992 كانون ثاني    39   عدد     مجلة الفكر االستراتيجي  

 . والهيئة القومية للبحث العلمي طرابلس  ليبيا

شـؤون  تطور الدورالسياسي للمرأة الفلسطينية حتـى االنتفاضـة،         ): عبد الجواد (جاد، اصالح  

 . 1991سحر خليفه واخرون، جمعية شؤون المرأه، نابلس، : ، تحريرالمرأه

   1990 كانون الثاني 79عدد : صامد االقتصاديمجلة : عاش االسرةجمعية ان 

مجلـة  الطبيعة االنثوية الركيزة االيديولوجيه لتبعية المرأة في المجتمع العربي،          :  تماري، سليم 

، لجنة االبحاث االجتماعية والتراث الشعبي الفلسطيني، جمعية انعـاش          التراث والمجتمع 

 .1974 نيسان ،1عاالسرة، البيرة، 

مجلـة  قوانين غير مكتوبة تتحكم بمكانة المرأة الفلسطينية، ترجمة سليم تماري،           : كنعان، توفيق  

، لجنة االبحاث االجتماعية والتراث الشعبي الفلسطيني، جمعية انعاش         التراث  والمجتمع  

 . 1974 نيسان ،2عاالسرة، البيرة، 
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بعد مرور عشـرين    1967الرض المحتلة   تطور الحركة النسائية الفلسطينية في ا     : كمال، زهيرة  

، نشرة لمرة واحدة يصدرها اتحـاد لجـان         درب المرأة عاماً على االحتالل االسرائيلي،     

 1987العمل النسائي الفلسطيني، حزيران 

، جامعة بير زيت  المرأة الفلسطينية والتنميـة مشاركة المرأة  في التنمية،     : القزاز، هديل رزق   

 . 1998 ،3ع

 . ، القدس1988 ،3ع، شؤون تنمويةالمرأة الفلسطينية والعمل، سلسلة : الخريشة، آم 

 : الرسائل الجامعية -ز

 بين رمال الواقع المتحركة     )1992-1967(اء في قيادة حركة المقاومة      النس:  ابو دحو، رولى  

 ،فلسطين. جامعة بيرزيت . )رسالة ماجستير غير منشورة   . (واجنحة اليسار المحلقة  

2005 . 

). رسالة ماجستير غيـر منشـورة     (1950-1900الحركة النسائية في فلسطين     : ، رشاد عيسى

 . 1997االردن . عمان. الجامعة االردنية

 :  الموسوعات-ح

الموسـوعة الفلسـطينية    ،  1985-1984التربية و التعليم في فلسطين بعد النكبة        : بشور، منير 

 . 1990 بيروت، ،1، طالقسم الثاني، الدراسات الخاصة، دراسات الحضارة

الموسوعة الفلسطينية القسم الثاني    التعليم الفلسطيني في عهد االنتداب،      : الدباغ، مصطفى مراد  

 . 1990، بيروت 1الدراسات الخاصة، دراسات الحضارة، ط

االتحادات والجمعيات والروابط والمطابع واالندية ومؤسسات البحوث الفلسطينية        : زايد، محمود 

دراسات الحضـارة،   ،  ة الفلسطينية القسم الثاني الدراسات الخاصة     ومراكزها، الموسوع 

 . 1990، بيروت 1ط

، هيئة الموسوعة الفلسطينية، دمشق، طبعة منقحـة،        )مج4 (القسم العام : الموسوعة الفلسطينية 

1996 . 
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 :  الدراسات واالبحاث-ط

،  دراسـات وتقـارير    وضعية الحركة النسـائية   هيكلية وبرامج الحركة النسائية،     : هندية، سهى 

    . 2003 ،، رام اهللا)مفتاح(المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية 

، مؤسسة الحـق، رام اهللا،      المرأة والعدالة والقانون  الحق في الحماية من العنف،      : سنيورة، رنده 

1995 . 

القـانون  ونية والواقع التاريخي، مقدمات حول المرأة الفلسطينية بين التجربة القان   : رشماوي، منى  

 ).ت.د ( لجنة الحقوقيين الدولية، فرع،"الحق"من اجل االنسان 

مركـز  التشريعات الفلسطينية  خالل قرن من القانون ومستقبل المرأة الفلسطينية،           :  خضر، اسمى 

، القـدس،   1 وبرنامج االمم المتحـدة االنمـائي، ط       المرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي   

1998. 

المرأة والعدالة والقانون   الواقع القانوني واالجتماعي للمرأة في الضفة الغربية،        :  البكري، حنان 

 . 1995 الضفة الغربية -، مؤسسة الحق، رام اهللا نحو تقوية المرأة الفلسطينية

، المرأة والعدالة والقانون نحو تقويـة المـرأة الفلسـطينية         المرأة والقانون،   :  البكري، عالء 

 . 1995سسة الحق، رام اهللا الضفة الغربية مؤ

، المرأة والعدالة والقانون، مؤسسة الحق، رام       مقدمات حول المرأة الفلسطينية   :  رشماوي، منى 

 . 1998اهللا، 

 :  المؤتمرات والندوات-ي

، مركز دراسات الوحـدة العربيـة،       ندوة المرأة والوحدة العربية   تعقيب،  :  ابراهيم، سعد الدين  

 . بيروت

، مركز دراسات الوحـدة العربيـة،       ندوة المرأة والوحدة العربية   : مكانة المرأة :  بشور، نجالء 

 . بيروت

، مؤتمر االنتفاضة وبعض قضايا المرأة االجتماعيـة      الحقوق السياسية للمرأة،    :  سريده، حسين 

 1991، رام اهللا، 1لجنة الدراسات النسوية، مركز بيسان للبحوث، ط
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مؤتمر االنتفاضة وبعـض قضـايا      ركة الوطنية الفلسطينية ونظرتها للمرأة،      الح: العسلي، نهله  

 . 1991، رام اهللا، 1طالمرأة االجتماعية، 

مؤتمر االنتفاضـة وبعـض قضـايا       االنتفاضة وبعض قضايا المرأة االجتماعية،      : كُتاب، ايلين  

، 1 ط   ، لجنة الدراسات النسوية مركـز بيسـان للبحـوث رام اهللا،           المرأة االجتماعية 

1991 . 

 بحوث ونقاشات المرأة العربية في مواجهة العصـر الحركة النسائية في فلسطين،    :  كُتاب، ايلين 

 . 1996، القاهرة 1الندوات التي نظمتها نور  دار المرأة العربية للنشر، ط

 الى المؤتمر الرابـع التحـاد الجمعيـات       عنوان الندوة المقدمة    : المرأة والعمل : اللجان النسائية 

 2/12/1990 المنعقد في القدس بتاريخ الخيرية واتحاد الجمعيات النسائية التطوعية

 :  المراجع العربية-ك

، لقاءات مع الكاتب الفرنسي اريك رولو، نقلها الى         فلسطيني بال هوية  : )صالح خلف (ابو اياد    

 ). ت.د(، )م.د(العربية نصير مروه

، ترجمـة حسـني     سطين خالل االنتداب البريطـاني    الثقافة القومية في فل   :  ابو غزالة، عدنان  

 . )ت.د(محمود، الوكالة العربية للنشر والتوزيع، الزرقاء االردن 

تحديات وخيارات المرأة الفلسطينية في الضفةالغربية      :  برنامج االمم المتحدة للتنمية  نيويورك     

 . )ت.د(  للنشر القاهرة ، الطبعة العربية، نور دار المرأة العربيةوقطاع غزة

، الجمعية الفلسطينيه   الالجئون الفلسطينيون  مدخل للمراجعه واستقراء المستقبل      : جرار، ناجح  

 . 1994، القدس، 1للشؤون الدوليه، ط

، مركـز دراسـات     2001-1948المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسـطيني       :  الحمد، جواد 

 . 2001، عمان االردن، 3الشرق االوسط، ط

، نتائج بحـث ميـداني المركـز    واقع المشاركة السياسية  للمرأة الفلسـطينية       : حمدان، نادية 

 2001 فلسطين، -، رام اهللا1الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية، ط

، 3، ط 1948-1917القيادات والمؤسسات السياسـية فـي فلسـطين         :  الحوت، بيان نويهض  

 . 1986بيروت، 
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، المنشاة العامة للنشر والتوزيع     1939-1922بريطاني  فلسطين واالنتداب ال  : خله، كامل محمود  

 . 1982، 2واالعالن، طرابلس، الجماهيرية الليبية، ط

  1977، بيروت، المرأة الفلسطينية والثورة، دراسه اجتماعية ميدانيه تحليلية:  الخليلي، غازي

، 1ط مكتب ضـياء للدراسـات،       1990-1903الحركة النسائية في فلسطين     :  دراغمة، عزت 

 . 1991القدس، 

، ، رام اهللا،    1، لجنة الدراسات النسوية، مركز بيسان، ط       دليل المؤسسات النسوية في فلسطين    

1993 . 

 .1990، دار االسوار، عكا، الضفة الغربية وقطاع غزه السكان واالرض:  سابيال، برنارد

لمركـز العربـي    ، ا 1، ج دليل االنتفاضة دراسة توثيقية معطيات واحصـائيات      : شعبان، اكرم  

 ). ت.د(للبحوث والدراسات، القدس، 

، عمـان،   1، دار الشـروق، ط    سكان فلسطين ديمغرافياً وجغرافيـاً    : صالح، حسن عبد القادر    

1985 . 

، نـابلس،   االنتفاضة الشعبية الفلسطينية، االرث التاريخي والواقـع المتجـدد        :  العباسي، نظام 

 . 1987خطوطات والنشر، جامعة النجاح الوطنية، مركز التوثيق والم

، 1987فلسطين والبرنامج العربي الحركة الوطنيه الفلسـطينبة حتـى عـام            : العباسي، نظام  

 .1999، 1، طةالوطني جامعة النجاح

، مركـز رام اهللا لدراسـات حقـوق         قراءة نقدية في مشاركة المرأة الفلسطينية     :  عثمان، زياد 

 . 2003االنسان، رام اهللا فلسطين 

، دليل قواعد المعلومات في الضفة الغربية وقطاع غـزة        : در واحمد، عائشة مصطفي    عزت، نا 

 .1996، نابلس، )ط.د(مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، 

، جمعية الدراسات العربية، القدس،     المرأة الفلسطينية واالحتالل االسرائيلي   :  العطاونة، ميسون 

1988 . 

، دار االسـوار والنشـر، عكـا        1948-1917لسطين  المقاومة العربية في ف   :  علوش، ناجي 

1979 . 
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سـنوات  ( التنظميات النسائية في القـدس فـي فتـرة االنتـداب البريطـاني        :  فليشمان، ايلين 

، 1 الجمعية الفلسطينية االكاديميـة للشـؤون الدوليـة، ط         ) العشرينيات والثالثينات 

 . 1995القدس، 

، مركز الزهراء، القدس، في مواجهة الكولونياليـة   الطبقة العاملة الفلسطينية    :  قطامش، ربحي 

1989. 

مناضلة من فلسطين دراسة في حياة ونضال سميحة        :  كناعنة، شريف والبرغوثي، عبد اللطيف    

، جمعية انعاش االسرة، البيرة لجنة االبحاث االجتماعيـة والتـراث الشـعبي             خليل

 . 1992الفلسطيني 

، مؤسسـة   العربي بناء المؤسسات والبحث عن الدولـة      الفلسطينيون في العالم    : لوري، براند  

 . 1991، بيروت 1الدراسات الفلسطينية، ط

 ). ط.ب) (م.ب( 2003 فلسطين تاريخها وقضيتها: مؤسسة الدراسات الفلسطينية 

 الجليـل   ، ترجمة دار  طرد الفلسطينيين ووالدة مشكلة الالجئين وثيقة اسرائيلية      :  مورس، بني 

 . 1992ان، للنشر والدراسات، عم

تكوين النخبة الفلسطينية منذ نشوء الحركة الوطنية الفلسطينية الى ما بعد قيام            :  هالل، جميل 

 مركـز االردن  . ، مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية     السلطة الوطنية 

 .2002، ، رام اهللا1الجديد للدراسات، ط

، 1، دار الكرمـل، ط    1992-1903ة  اضواء على نضال المـرأة الفلسـطيني      : الهندي، نضال  

 .1995عمان، 

، الجمعيـه الفلسـطينيه     النساء في فلسطين صراعات قديمه وحقـائق جديـدة        :  هولت، ماريا 

 . 1996، القدس، 1االكاديميه للشؤون الدوليه، ط

). 10(االعالن العالمي لحقـوق االنسـان  المـادة          االنتفاضة الثورية في فلسطين،     : عايد، خالد 

  .)27 (الرابعة المادةجنيف اتفاقية 

 

 



 206

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق



 207

 1936شهيدات الثورة الفلسطينية عام  .1 رقم ملحق

 تاريخ االستشهاد المكان االسم الرقم
   1936/ـ /  ـ نابلس/ تل  خضره محمد ابو ياسين 1
 23/8/1936 جنين/عرابة  عائشه يوسف اسماعيل 2
 )1( 23/8/1936 جنين/عرابه  بهيه نجيب االحمد 3
  1936/ـ /ـ  لوبيه عرب الحمامده عيدحميده زوجه حمد ال 4
 7/1936/ـ  قوله فاطمه الحمد اهللا 5
 11/7/1936  قوله فريده مصطفى عمران 6
 9/1936/- القبيبه فاطمه عبد الرحمن المزين 7
 19/8/1936 حيفا/ الطيره ظريفه محمد سعيد 8
 12/9/1936   عرب العمارات راشده سليم 9
 14/7/1937 رام اهللا فريده حشمه 10
 4/9/1937 رام اهللا / لفتا نعمه احمد عبد اهللا 11
 14/11/1937 يافا لولو سليم الصايغ 12
 1937/-/- القدس/ قالونيه ظريفه موسى 13
 1937/ - /- حطينذيبه ذياب سالم                   14
        1938/ 4/ 21  ام الفحم خديجه احمد 15
 25/5/1938 صفد اسمهابدويه لم يعرف  16
 14/5/1938 عكا/البروه  بدويه لم يعرف اسمها 17
 5/3/1938 جنين / اليامون نجمه مصطفى ابراهيم 18
 6/3/1938 جنين / اليامون لم يعرف اسمها 19
 25/3/1938 القدس / عين كارم برال ماركونا 20
 13/12/1938 حيفا لطيفه خليل ابو هواش 21
 19/12/1938 غير معروفة االقامة  اج موسىفطوم محمد الح 22
 1938/-/- القدس / قالونية رمزية محمد عبد السالم  23
 4/1939/- شعب  امنية زوجة خليل الصالح  24
 4/5/1939  الناصرة زوجة بشارة عودة ترمند  25
 27/2/1939 الرامة كاترنيا عيسي اليوسف  26

                                                           
 . 250 ص،الحركة الوطنية:  اكرم زعيتر؛420 ص،وثائق الحركة الوطنية القائمة االولي: الحوت) 1(
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 تاريخ االستشهاد المكان االسم الرقم
 التاريخ غير معروف  نعرب التركما سعدى بنت عبد الرحمن  27
 5/1939/ جنين/قباطية بهية بنت نافع النمر  28
 )1(2/4/1939  حيفا  جبع ـ عائشة بنت محمد العربي  29
 التاريخ غير معروف   القدس  صبحية حافظ  30
  التاريخ غير معروف  القدس  بينار مليحيان  31
)2(التاريخ غير معروف  القدس  رابعة محمد عصب  32

 1936/ـ/ـ بيار عدس ـ يافا  امنية سويلم  33
 1936/ ـ/ـ بيار عدس ـ  يافا  فاطمة سويلم  34
 1936/ ـ/ـ بيار عدس ـ يافا  فاطمة ابو عيشة  35
 )3(1936/ـ/ـ بيار عدس ـ يافا  ظريفة زوجة المختار 36
 8/1938/ 6 جنين/ قباطية  سعاد العلي 37
 )4(8/1938 /6  جنين /قباطية  امنة الحاج ياسين  38
  30/5/1936 كفر كنا االسم غير معروف 39
 )5(30/5/1936 طولكرم االسم غير معروف 40
 1936/ـ/ـ طولكرم/ عزونفاطمه غزال                      41

 الجدول من اعداد الباحث 

                                                           
 . 425ـ424 ص،ئق الحركة الوطنية  القائمة الثالثةوثا: الحوت) 1(

 . 71 ص،الحركة النسائية: عيسى) 2(

 . 75 صالمصدر نفسه،) 3(

 . 424 ص،الحركة الوطنية: زعيتر) 4(

 . 11 صالمصدر نفسه،) 5(
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 م1967خالل حرب حزيران شهيدات الضفة الغربية . 2ملحق رقم 

 تاريخ االستشهاد مكان االقامة يدةاسم الشه الرقم

 27/6/67 عمواس آمنة الخطيب  1

 27/6/67 عمواس آمنة ابو رياله 2

 67 /-/ - قلقيلية آمنة درويش الشنيطي 3

 7/67/- القدس آمنة الدجاني 4

 6/6/67 نابلس بدريه هندية 5

 7/6/67 القدس بدوريه الشوبكي  6

 7/6/67 بيت لحم بنت الجوالني 7

 7/6/67 بيت لحم بنت علي محمود 8

 7/6/67 بيت لحم بنت دانية مكتور 9

 7/6/67 سلوان بهية الغول  10

 7/6/67 الخليل تغريد ادكيك 11

 6/6/67 القدس جورجيت خشرم 12

 7/6/67 بيت لحم جورجيت الحدو  13

 5/6/67 قلقيلية حسناء الشطي 14

 5/6/67 قلقيلية حفيظة الشيخ صالح 15

 6/6/67 القدس حفيظة عبد اللطيف 16

 7/6/67 القدس دالل عبد السرخي 17

 6/6/67 القدس  راجحة محمود عبيد 18

 13/6/67 القدس رسمية اسماعيل الطباخي 19

 6/6/67 الخليل رفقة محمود الدويك 20

 7/6/67 الخليل  رقية دكيدك 21
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 تاريخ االستشهاد مكان االقامة يدةاسم الشه الرقم

 6/6/67 لفتا زبيدة حمد 22

 6/6/67 القدس زهرة ابو فرحة 23

 27/6/67 عمواس زينب احمد موسى 24

 27/6/67 عمواس زينب خليل سلمه 25

 5/6/67 يعبد زينب الشيخ قاسم 26

 14/6/67 بيت نوبا زينب علي الجلوز 27

 67/-/- سلوان ساره الغول 28

 10/6/67 يالو ساره محمد علي  29

 67/-/- قلقيلية سعاد التبلي 30

 67/-/- يعبد سعاد زعيتر 31

 67/-/- جماعين سعاد منصور 32

 67/-/- قلقيلية سعدة ابو زايد 33

 67/-/- قلقيلية سعدة ابو لبن 34

 5/6/67 قلقيلية زوجة صالح ابو ذياب 35

 11/6/67 عرابه صديقة عساف 36

 11/6/67 يالو صبحية ابو دية 37

 5/6/67 قلقيلية عائشة ابو حسين  38

 5/6/67 قلقيلية عائشه حسين 39

 5/6/67 قلقيلية عائشه رديه 40

 5/6/67 قلقيلية عائشه عبد اهللا 41

 6/6/67 القدس عائشه حمدان 42

 6/6/67 الخليل عائشه الدويك 43
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 تاريخ االستشهاد مكان االقامة يدةاسم الشه الرقم

 6/6/67 القدس عريفه حمد 44

 14/6/67 نوبا عزيه حماد 45

 5/6/67 قلقيلية عزيزة حبيش 46

 5/6/67 قلقيلية عطفة يونس 47

 7/6/67 سلوان عليا العباسي 48

 7/6/67 كفر مالك عليا شحاده 49

 6/6/67 القدس عليا ابو جميل 50

 7/6/67 القدس غاده دكيدك 51

 7/6/67 عمواس فاطمة عطية 52

 28/6/67 بيت نوبا فاطمه حمد 53

 6/6/67 الخليل فاطمة دكيدك 54

 6/6/67 يعبد فاطمة قاسم 55

 5/6/67 الخليل فاطمة الجعبري 56

 27/6/67 عمواس فاطمة العيسى  57

 67/-/- بيت عور التحتا فاطمة صالح 58

 7/6/67 القدس فاطمة الطويل 59

 6/6/67 الخليل فايزة الدويك  60

 6/6/67 القدس فتحية شيخة 61

 11/6/67 يالو فضه شيحه 62

 7/6/67 بيت لحم فكتوريا حوش 63

 6/6/67 الخليل كوكب دكيك 64

 6/6/67 دسالق كوكب عبد 56
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 تاريخ االستشهاد مكان االقامة يدةاسم الشه الرقم

 6/6/67 القدس كاترينا القبطي 66

 5/6/67 يعبد كلثوم قاسم 67

 5/6/67 قلقيلية زوجة محمود صالح االحمد 68

 5/6/67 بيت عور التحتا مريم داود 69

 5/6/67 قلقيلية مريم الشنطي 70

 67/-/- كفر مالك مريم منصور 71

 7/6/67 الخليل مسرة مسوده 72

 6/6/67 القدس مسرة االنصاري  73

 5/6/67 قلقيلية زوجة مصطفى السوراني 74

 67/-/- عارورة زوجة مصطفى عمران  75

 67/-/- عارورة زوجة مصطفى حمدان 76

 7/6/67 الخليل ناديه دكيك  77

 6/6/67 بيت عور التحتا نديه داود 78

 11/6/67 يالو نعيمة حماد 79

 27/6/67 عمواس نعمه حماد 80

 6/6/67 القدس نصورنعمه م 81

 7/6/67 القدس هاجر ابو الفي 82

 5/6/67 قلقيلية هاديه حرزي 83

 27/6/67 عمواس هاديه شحاده 84

 7/6/67 الخليل هيام دكيك 85

 6/6/67 القدس هيام مكية 86

 5/6/67 قلقيلية وصفية عبد اهللا 87
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 تاريخ االستشهاد مكان االقامة يدةاسم الشه الرقم

 6/6/67 يعبد وهبه داود 88

 11/6/67 يالو حليمة حمدان 89

 11/6/67 يالو حليمه حمد اهللا 90

 11/6/67 يالو سميحه عبد الرحيم 91

 11/6/67 يالو فضه زياد 92

 28/6/67 بيت نوبا ساره محمد علي 93

 27/6/67 عمواس حليمه شحاده 94

 : الجدول من إعداد الباحث

 . ليةالمجازر اإلسرائي: أوراق عارف العارف المجموعة األولى، العلمي: العارف: المصادر
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 1993 -1987شهيدات الضفة الغربية خالل انتفاضة. 3ملحق رقم 

    االسم #
ــاريخ  تــــ

 االستشهاد
  السبب مكان االقامة العمر

 متأثرة بالغاز نابلس/ بالطه. م 57 11/12/1987 سهيله صالح الكعبي 1

 اطالق رصاص نابلس/ بالطه. م 19 11/12/1987 سحر احمد الجرمي  2

 متأثرة بجراحها نابلس/ بالطه 17 18/12/1987 )سميره(سمر المصري 3

 اطالق رصاص جنين/طوباس 25 21/12/1987 نازك احمد صوافطه 4

 اطالق رصاص القدس/الرام 25 3/1/1988 هنية محمد غزاونة 5

 اطالق رصاص ديرعمار /رام اهللا 11 13/1/1988 كيفيروز احمد شوب 6

 متأثرة بجراحها نابلس/ الطهب 25 18/1/1988 صبحية درويش حشاش 7

 متأثرة بجراحها القدس/بيت صفافا 55 24/1/1988 فاطمة سليمان 8

 متأثرة بجراحها طولكرم/عنبتا 25 3/2/1988 اسماء ابراهيم سبوبا 9

 اطالق رصاص الخليل/العروب  17 6/2/1988 اسماء الشريف 10

 بعد اقتحام بيتها البيره 13 16/3/1988 رنا قرعان 11

 13 22/2/1988 روضة محمد نجيب 12
ــرقية   ــة الش باق

 نابلس/
 اطالق رصاص

 متأثرة بالغاز جنين/طوباس 60 26/2/1988 رشيقة مصلح ضراغمة 13

 غير محدد نابلس/سالم 14 7/11/1988 عصمت جميل محمود 14

 55 30/3/1988 وجيهة ربيع نعيرات 15
رام /ديرابومشــعل

 اهللا 
 متأثرة بجراحها

 رام اهللا/بتين - 11/1/1988 بح حسين حامدام را 16
بعد استشـهاد   

 ابنها

 15 17/4/1988 رفيدة ابو لبن 17
بيـت  /الدهيشه. م

 لحم
 اطالق رصاص

 رام اهللا/ترمسعيا 21 26/6/1988 خضرة عواد 18
ــاص  رصــ

 مستوطن

 رام اهللا/بير نباال 9 29/10/1988 مثال زيدان 19
ــاص  رصــ

 مستوطن

 اختناق بالغاز نابلس   ايام4 14/4/1988 سها محمد عباشي 20

 اطالق رصاص جنين/جنين. م 45 16/4/1988 سعدة سليم قرعاوي 21
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    االسم #
ــاريخ  تــــ

 االستشهاد
  السبب مكان االقامة العمر

 متأثرة بالغاز طولكرم/حبلة 25 16/4/1988 هاله عوض عميره 22

 متأثرة بالغاز نابلس 55 16/4/198 بدرية صادق شاهين 23

 أثرة بالغازمت الخليل/بيت امر 60 24/4/1988 نعيمة محمد العالمي 24

 اطالق رصاص نابلس/كفر الديك 15 26/4/1988 اريج اسماعيل الديك 25

 23 21/5/198 كوثر خالد مرعي 26
. م

 طولكرم/طولكرم
 اطالق رصاص

 اطالق رصاص طولكرم 60 22/5/1988 شمسه قدح  27

 اطالق رصاص جنين/جبع  25 30/5/1988 انعام رفيق غنام 28

 متأثرة بالغاز بيت لحم/الدهيشه يو40 12/6/1988 ميساء محمد جفال 29

 متأثرة بجراحها رام اهللا/عبوين  28 1/7/1988 فاطمة يوسف سحويل 30

 متأثرة بجراحها رام اهللا/سلواد - 23/7/1988 صبحية زياد 31

 متأثرة بجراحها جنين - 31/7/198 سعيدة جب  32

 اطالق رصاص جنين 9 18/8/198 رشا حازم عرقاوي 33

 رام اهللا/عابود 65 26/8/198 مريم خوري 34
دهستها سـيارة   

 جيش

 13 24/9/1988 نهيل نعيم الطوخي 35
ــري. م رام /االمع

 اهللا
 اطالق رصاص

 متأثرة بجراحها جلجوليه 42 16/10/1988 ليلى احمد عقل 36
 متأثرة بالغاز جلجولية 16 16/10/1988 كوكب حمد اهللا عزات 37

 

 اطالق رصاص نابلس  15 14/1/1989 رنا ربحي المصري 38

 44 21/1/1989 مريم مشعل  39
ــلطان   ــل الس ت

 اريحا/

دهستها سـيارة   

 مستوطن

 اختناق بالغاز الخليل/جبل جوهر 35 22/1/1989 عفاف جعبر الحعفري 40

 جنين/تياسير 5 15/2/1989 اكتمال نعيم وهدان 41
حــرق بجســم 

 مشبوه

 23 17/4/1989 رفيده خليل ابوالبن 42
بيـت  /الدهيشه. م

 لحم
 اطالق رصاص
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    االسم #
ــاريخ  تــــ

 االستشهاد
  السبب مكان االقامة العمر

 اختناق بالغاز نابلس/ ديربلوط 3 25/5/1989 ذكريات محمد قرعوش 43

 اختناق بالغاز جنين/قباطية 56 30/6/1989 حليمة صادق ابوزلط 44

 اختناق بالغاز الخليل ش10 18/7/1989 ديورين عطا اسكافي 45

 اطالق رصاص لسناب/عسكر. م 14 22/8/1989 نجالء النادي 46

 اطالق رصاص نابلس 13 2/9/1989 منى ابراهيم التمام 47

 اطالق رصاص طولكرم/بلعا 16 22/10/1989 سناء نمر بوزيه 48

 اطالق رصاص نابلس/عسكر. م 40 23/11/1989 فريال عبد النبي 49

50 
ــاح  ــد الفت ــاره عب س

 مناصرة
 اطالق رصاص الخليل/بني نعيم 22 9/12/1989

 اطالق رصاص الخليل 16 10/12/1989  ابراهيم فاخوريبركه 51

 اختناق بالغاز جنين/اليامون  يو20 12/12/1989 براءة ابراهيم لطفي 52

 اطالق رصاص جنين/جبع 16 22/12/1989 شفاء تيسير عالونه 53

 16 29/5/1989 ابتسام ابوذيه 54
ــر  كفــــــ

 طولكرم/حارس
 اطالق رصاص

 اطالق رصاص طولكرم/بلعا 17 22/10/1989 سونيا نمر 55

 اطالق رصاص نابلس/حواره 45 13/11/1989 منوه البكري 56

 اختناق بالغاز القدس/البريد 21 24/8/1989 كالرا بولص 57

 ضرب مبرح الخليل/الشيوخ 55 20/2/1989 عزيه عويضات 58

 اختناق بالغاز الخليل/عسكر. م 50 18/10/1990 خديجه مغربي 59

 الخليل/العروب 25 12/4/1990 ساره الفي 60
دهستها سـيارة   

 جيش

 اطالق رصاص نابلس 17 18/2/1990 سوسن محمد الشخشير 61

 متأثرة بجراحها جنين/قباطيه 10 9/3/1990 ابتسام سعيد زكارنه 62

 نابلس/حواره 79 28/5/1990 رسمية جميل عوده 63
دهستها سـيارة   

 جيش

 متأثرة بجراحها بلسنا 42 29/5/1990 بدور احمد قراده 64

65 
زهيـــة عبـــدالكريم 

 المسيمي
 متأثرة بجراحها طولكرم. م 9 25/6/1990

 متأثرة بجراحها طولكرم. م 29 25/6/1990 هيام سعود راشد 66
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    االسم #
ــاريخ  تــــ

 االستشهاد
  السبب مكان االقامة العمر

 اطالق رصاص القدس/سلوان - 28/6/1990 مها هاشم الجوالني 67

 جنين/يعبد 48 6/7/1989 امينه محمود الكيالني 68
 دهستها سـيارة  

 جيش

 متأثرة بجراحها الخليل 27 7/8/1990 عزيزه سالم جابر 69

 اطالق رصاص الخليل/القبيه 45 8/10/1990 مريم حسين زهيران 70

 القدس/واد الجوز 70 8/10/1990 نجالء سعد الدين صيام 71
 اطالق رصاص

 

 65 4/11/1990 نجمه شعيب شعيبات 72
بيت /بيت ساحور 

 لحم

نوبة قلبية بعـد    

 ل ابنهااعتقا

 اطالق رصاص اللبن الشرقية 60 6/11/1990 مريم سليمان حسن 73

 رام اهللا/ديرجرير 5 11/5/1990 وفاء عجاج 74
دهستها سـيارة   

 جيش

 45 15/2/1990 كوثر مريشه 75
فــــــروش 

 الخليل/الهوى

دهستها سـيارة   

 جيش

 اختناق بالغاز نابلس/كفر الديك  ش4 17/2/1990 نعمه احمد 76

 59 21/1/190 افياية ص 77
رام /دير عمار . م

 اهللا
 اطالق رصاص

 رام اهللا/بيت لقيا 28 1/12/1990 فايزة احمد مفارجه 78
ــا   ــد قيامه بع

 بطعن جنديان 

 متأثرة بجراحها طولكرم/بديا 16 12/12/1990 احالم ابراهيم عايد 79

 اطالق رصاص نابلس 18 30/12/190 منار محمد باكير 80

 بيت لحم 24 31/12/1990 طابي امل مصطفى الع 81

انفجار عبـوة   

ناســفة كانــت 

 تعدها

 50 13/1/1991 فاطمة موسى التايه 82
ــزون. م رام /الجل

 اهللا

اثر نوبة قلبيـة    

 بعد وفاة ابنها

 اطالق رصاص نابلس 24 19/1/1990 لبنى قدح 83

 اطالق رصاص جنين/كفر دان 28 15/11/1991 لطفيه اسعد شولي 84

دهستها سـيارة    جنين/الزبابده  25/11/1991 شرقاوياسمهان ال 85
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    االسم #
ــاريخ  تــــ

 االستشهاد
  السبب مكان االقامة العمر

 جيش

 بيت لحم/ارطاس 60 8/2/1992 بهيه محمد ربايعة 86
اطالق رصاص  

 على سيارتها
خضره ابـراهيم ابـو      87

 خضير

دهستها سـيارة    الخليل/السموع 70 14/4/1992

 جيش
 - بيت لحم/حوسان 51 3/11/1992 حليمه موسى 88

 اطالق رصاص جنين/قباطيه 60 27/5/1992 نجيه عايد زكارنه 89
 اطالق رصاص جنين - 26/8/1992 زوجة خالد عالونه 90

 - الخليل 5 5/10/1992 فداء الجرباوي 91

 اطالق رصاص الخليل 65 8/3/1993 هدى محمد محفوظ 92
 اطالق رصاص الخليل 3 14/3/1993 هدى اسحق سياج 93

ــزون. م 25 14/3/1993 تحرير حسين عرايشه 94 رام /الجل

 اهللا

دهستها سـيارة   

 جيش
 - الخليل 4 14/3/1993 صفاء سياج 95

رام /عين يبـرود   - 2/10/1993 رتيبه عبد الكريم جبرا 96

 اهللا

 اطالق رصاص

 - نابلس/العين. م 70 3/10/1993 رابعه عبد الكريم 97

دهستها سـيارة    نابلس/سنيريا 65 31/10/1993 عائشه احمد يونس 98

 جيش
دهستها سـيارة    نابلس/سنيريا 28 31/10/1993 نورا صدقي يونس 99

 جيش
رام /النبي صـالح   44 6/12/1993 باسمة التميمي 100

 اهللا

 الضرب
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بيان النساء الفلسطينيات  في مدن الضفة الغربية، الى رئـيس واعضـاء الهيئـة                .4ملحق رقم   

دون (ة في المسـجد االقصـى المبـارك،         االسالمية في القدس، الستنكار السماح لليهود الصال      

 ).تاريخ

 
 

 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر
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 13/3/1979 بيان صادر عن الهيئات النسائية في منطقة رام اهللا، بتاريخ .5ملحق رقم 

 . يستنكرن الممارسات القمعية ضد الطالب والمعلمين

 
 
 

 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر
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، 12/8/1979 مناشدة الجمعيات الخيرية والمؤسسات في محافظة القدس، بتاريخ.6قم ملحق ر

 .لوزير الدفاع اطالق سراح زهيرة كمال
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 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر

 
، 28/11/1979 بيان صادر عن المرأة الفلسطينية في االرض المحتلة، بتاريخ .7ملحق رقم 

 .يس بلدية نابلسبمناسبة ابعاد بسام الشكعة رئ
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 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر



 224

،استنكاراً السـاليب القمـع      )دون تاريخ ( بيان المرأة الفلسطينية في االرض المحتلة      .8ملحق رقم   

 .والتهجير االسرائيلية

 
 
 

 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر
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 ، )دون تاريخ(ئات النسائية في الضفة الغربية بيان الجمعيات الخيرية والهي. 9 ملحق رقم

  .لشجب االعمال الوحشية ضد الطلبة



 226

 
 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر



 227

البيـرة بتـاريخ    / عريضة المتدربات والموظفات في جمعية انعـاش االسـرة           .10ملحق رقم   

لخليـل،   الى السادة رئيس واعضـاء مجلـس بلديـة الخليـل واهـالي مدينـة ا                12/2/1980

  17/2/1980بتاريخ

 
 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر



 228

بيان صادر عن المرأة الفلسطينية المعتصمة في بلدية الخليل بمناسبة اصدار  .11ملحق رقم 

 17/2/1980قرار يسمح للمحتلين السكن في بيوت االهالي في مدينة الخليل، بتاريخ 

 



 229

 
 

 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر

 
 
 
 
 



 230

 
 

 األرضبيان صادر عن النساء الممثالت للجمعيات والمؤسسات الخيريـة فـي          . 12 ملحق رقـم  

 احتجاجـا علـى اسـتفزازات كهانـا         30/4/1980المحتلة، المعتصمات فـي بلديـة البيـرة         

   .والمستوطنين
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 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر



 232

ـ        .13رقم  ملحق   طينيات فـي االرض المحتلـة بتـاريخ        االحتجاج الصادر عـن النسـاء الفلس

   الى الحاكم العسكري العام للضفة الغربية احتجاجا على العقاب الجماعي13/5/1980

 
 

 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر
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بيان صادر عن النساء المعتصمات في مقر الصليب االحمر الدولي في القـدس              . 14 ملحق رقم 

  .زرة لرئيسي بلديتي الخليل وحلحول احتجاجا على ابعادهم مؤا23/12/1980بتاريخ 

 



 234

 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر



 235

نداء من المرأة الفلسطينية إلى القيادات الفلسطينية لتوحيد الصفوف وعقد المجلس            .15ملحق رقم   

 الفلسطيني 

 
 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر

 



 236

نساء الفلسطينيات المعتصمات أمام مقر الصليب األحمـر بتـاريخ          بيان صادر عن ال   . 16 ملحق رقم 

23/12/1980. 

 
 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر
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 على تسليم   احتجاجابيان صادر عن ممثالت الهيئات النسائية والجمعيات الخيرية         . 17 ملحق رقم 

 زياد أبو عين لسلطات االحتالل 

 
 .إنعاش األسرةأرشيف جمعية : المصدر



 238

تضامناً مع مجلس   البيرة  / جمعية انعاش االسرة    صادرة عن متدربات    برقية تأييد   . 18 ملحق رقم 

  .16/3/1982بلدية البيرة بتاريخ 

 
 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر



 239

تأيداً لمجلس بلدي البيـرة      األسرة إنعاشجمعية  موظفات   صادرة عن    برقية تأييد . 19 ملحق رقم 

  .16/3/1982تاريخ ب

 
 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر
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 .16/3/1982قرار جمعية انعاش األسرة بتأييد مجلس بلدي البيرة بتاريخ  .20ملحق رقم 

 
 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر



 241

 بالقدس للتضامن مع القيامةكلمة النساء الفلسطينيات المعتصمات في كنيسية   .21 ملحق رقم

 ).بدون تاريخ(لسجينات الفلسطينيات ا

 
 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر



 242

 . بيان صادر عن أهالي المعتقالت في سجن الرملة.22 ملحق رقم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 243

 

 
 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر



 244

 ).يخدون تار(بيان صادر عن المؤتمر التضامني مع السجينات في معتقل الرملة  .23ملحق رقم 

 
 
 
 



 245

  تصريح المحامية فليتسيا النجر بعد زيارتها سجن الرملة.24ملحق رقم 

 



 246

 
 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر



 247

 .بيان جماهيري صادر عن لجان العمل النسائي .25ملحق رقم 

 
 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر



 248

  .8/3/1988ية بتاريخ بيان جماهيري صادر عن المرأة الفلسطين. 26 ملحق رقم

 
 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر



 249

 صـادر عـن القـانون مـن اجـل      1988 آذار   7 بتاريخ   26بيان صحفي رقم    . 27 ملحق رقم 

ـ لى وقف الممارسات االسرائيلية ال    بمناسبة يوم المرأة العالمي، الحق تدعو ا      "الحق"االنسان ة قمعي

 .ضد المرأة الفلسطينية
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 .مؤسسة الحق أرشيف :المصدر



 252

يسـتنكر بعـض   ) دون تـاريخ (بيان استنكاري لالتحاد العام للمرأة الفلسـطينية   . 28 ملحق رقم 

 .االجراءات االسرائيلية ضد نشيطات الحركة النسائية

 
 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر



 253

، المرأة العربيـة  الى   ة المحتل األراضيرسالة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في       . 29 ملحق رقم 

 . في الكويت الفلسطينياإلنسانلوضع حد النتهاكات حقوق  13/6/1991بتاريخ 

 
 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر
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بيان صادر عن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في االراضـي المحتلـة بتـاريخ              . 30 ملحق رقم 

 .في سجون االحتالل للوقوف بجانب المعتقلين الفلسطنييين 3/7/1991

 



 255

 
 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر



 256

 المحتلـة بتـاريخ     األراضـي  الفلسطينية في    للمرآةبيان صادر عن االتحاد العام      . 31 ملحق رقم 

، والنظام العالمي الجديد والتمسـك      األمريكيةلرفض المخططات   ) اإلنجليزيةغة  لبال(22/7/1991

  .بالثوابت الوطنية

 
 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر
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فلسـطين بتـاريخ    –القـدس   –بيان صادر عن االتحاد العام للمرأة الفلسـطينية          .32 ملحق رقم 

22/7/1991. 

 
 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر



 258

 ).غة العبريةلبال (2/2/1992قائمة باسماء النساء في السجون االسرائيلية بتاريخ  . 33 ملحق رقم

 



 259

 



 260
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 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر



 262

 .مة التحاد الجمعيات النسائية التطوعيةضقائمة باسماء الجمعيات المن .34 ملحق رقم

 
 .أرشيف جمعية إنعاش األسرة: المصدر
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The Palestinian Feminine Movement in  
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Abstract 

The topic of this study is The Palestinian Feminine Movement in the 

West Bank (1948-1993). By studying the feminine foundations which were 

established at the time of this study, I illustrated the historical 

developments of the organized feminine movements in the west bank, 

social, political and economical activities and the organizational, political 
and financial difficulties that the movement faces. 

I advanced in the first chapter by a political study about the 

Palestinian Society before 1948 where I illustrated the women’s position, 

her economical and scientific role and her political contributions during the 

British mandatory over Palestine. Also I pointed to the feminine 

foundations and to the conferences which were held during that period. 

Indeed I pointed to the effect of these foundations on the feminine and 

national movements. It was revealed to me the marginal role that the 

women played and I noticed the start of forming a feminine, organized and 
team work. 

In the second chapter 1 illustrated the political developments in the 

West Bank and their effect on the economical nd political and social 

sectors giving more concentration on the unity ofthe West Bank and 

Jordan. Also I focused on the refugees’ immigration and its effect on the 
women’s position in the work and education sectors and its effect on her 

political contributions. 
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I identified the foundations were established to deal with the new 

circumstances and then I identified the renewed established foundations by 

displaying all the activities and work were done by charities at that time. 

Indeed I identified the conditions in which the Palestinian Women 

Federation was established. This Federation has a precedence over all other 

feminine foundations. At last I illustrated the attitude of Jordanian 
Authorities towards the Federation and their order to close it. 

I have studied in the third chapter the feminine movement during the 

Israeli occupation of the West Bank then I divided this chapter into two 

sections. The first one is about the period till the starting of Intifadah in 

1987 where I displayed the feminine working foundations such as the 

General Palestinian Women Federation, Charities, framework and 

Feminine Committees which were established for the first time by the 

Palestinian Organizations support. Therefore I identified all of them and 

displayed the different activities for helping women in different sectors.  

I identified the Israeli occupation procedures against the woman as a 

group, individual and foundations. Then I explained the occupational 

methods of using individual and collective punishments as killing, 
arresting, torture, banishment and wounding etc. 

The second section is about Al-Intifadah between (1987-1993). I 

illustrated the developments were resulted on the feminine movement by 

identifying the established and establishing foundations also I talked about 

effect of their activities especially the political and the mental 

developments on the feminine movement at the second half of Al Intifadah 

after 1990 where the change was from political framework to social 



 d

framework and the starting point was from feminine movement to 
womanly movement concerns with women’s affairs. 

Moreover I illustrated the Israeli procedures against the women 

during the Intifadah especially the of unjustifiable killing, intended 

oppression by using the gas kills fetus in wombs, in addition to the repeated 

closing of the feminine foundations as a collective punishment of charge’d 
and beneficiaries equally. 

Finally attached some of attachments I prepared by myself as a new 

addition to this field also I have added some new documents never 

published before and support my inferences. In addition to some documents 

as completion to the subject can be used later by the researchers and 
concerned people. 

 
 

 


