
 تأثير االمبريالية واالستعمار على الحداثة والنسوّية 
 تطور الحركة النسائية في القدس كأنموذج 

مة:    مقدِّّ

خالل العقود    يَّةواية الفلسطين في حفظ الر    ،وكذلك األفراد   ،تشك ُِّل محاوالت كثير من الباحثين
الكتشاف حقيقة مجتمع ُدفن تحت أنقاض االحتالل وحوصر بين إنكار   ا  حقيقي    ا  ، جهدخيرةاأل الثالثة 

فوي  الفلسطيني  حتى سنوات السبعينات من القرن العشرين،  حفظ التاريخ الشَّ   يَّةوهزيمة. لم تبدأ عمل
نظر   وجهة  من  األحداث  صورة  بعرض  "بدأ  فلقد  مصالحة،  نور  الفلسطيني  المؤرخ  يؤكد  كما 

الذ  العادي ين  والتشتت" الالجئين  الحرمان  قبل ( 1)ين عانوا من  "كان  هذا  أن  كذلك،  يؤكد  . مصالحة 
الحكوم المحفوظات  اإلسرائيل   يَّة افتتاح  منتصف   يَّةوالمؤسسات  حتى  السبعينات  أواخر  في 

 الثمانينيات. 

االحتالل اإلسرائيلي  عام   أجلِّ (١٩٤٨)منذ  من  يومي   بصراع  الفلسطينيون  انشغل  البقاء.    ، 
وسط كل الكوارث والهزائم التي عاشها الفلسطينيون على المستوى    يَّةتشويه الذاكرة الفلسطين  لقد تم  

 الشخصي والشعبي.  

الجماع الذاكرة  شخص  يَّةإن   تصبح  الكوارث  وقت  إخفاء    يَّة في  يتم  حيث  يبدو.  ما  على 
الرواية الفلسطين ليست    يَّةالذكريات بدهاء أو مسحها تماما  في بعض الحاالت.  ليست مصادفة أن  

مت بسبب الهزيمة والعجز  سنوات من الصَّ   د. إنَّ جي    أو بشكل    مجم عة أو يتم  روايتها بنفس الوتيرةِّ 
 وت الفلسطيني. أد ت إلى سكوت غير محكي  لما أصبح الحقا  الص  

الص   نجح  ذلك  اليومي   والتي  في  راع   . الفعلي  بالتاريخ  المتعل قة  الذكريات  من  الكثير  طمس 
دة بأشخاص بعينِّهم، وأسماء وأحداث تم إقصاء المرأة منها تدريجي ا . حيث   أصبحت مع الزمن محد 

عن محاولة    لم يتوقف يوما    اي  استعمار   ا  مبريالي  إ  ا  جت األولويات ليتصدرها البقاء الذي يواجه نهج تدرَّ 
ن تؤول أة. وعليه، يمكن القياس أين يمكن  كاف    شكالخلص الممنهج من الشعب الفلسطيني باأل التَّ 

 المرأة في مكانها ضمن األولويات.   
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المرأة كذلك كنتيجة حتم إقصاء  التَّ   يَّةيأتي  التاريخي  من  المرأة في مناصب    حي ز  تواجد  ضد 
والس   باألعمال  والمكانة، وصوال  عليا  اإلسالمي  ياسة  الفكر  إلى  )اإلخواني      ب  المتعص  من  المحد ث 

 ( الذي يرى المرأة كتابع  للرجل.  اعشي  والوهابي والدَّ 

الفلسطين المرأة  خضوع  ذلك،  الى  العرب  يَّة باإلضافة  الثقافة  في  السائدة    يَّةاألبو   يَّةلهيمنة 
الحضر  العربيَّةوالريف  يَّة المناطق  المجتمعات  في معظم  كما  د.    يَّة،  يصف  كما  وبالتالي،  المجاورة. 

السرد األكثر ديمقراط بداخل  استبعادهن، حتى  "االستمرار في  ا مع اإلعالم  نسبي    يَّةنور مصالحة: 
الجديد"  السَّ    .( 2)العالمي  أبحاث  وفي  آخر،  جانب  في  ومن  الفلسطيني  رد  يتم  التاريخ  ما  كثيرا    ،

ض الخطاب القومي  إسكات ذاكرة المرأة ألنَّ  ،  يَّة. وهذه قضالفلسطيني    ه يتم النظر لها على أن ها تقو ِّ
الثانو  الدراسات  بشكل    يَّةفشلت  لها  النساء  كاف    بالتصدي  مع  المقابالت  إجراء  من  الرغم  على   ،

 . ( 3) يَّةاألساساألدوار  في ل وتسجيل أصواتهن، إال أنه يتم عرض الرجا

العالميتين الحربين  بين  )الفترة  اإلسرائيلي  السابقة لالحتالل  تكن    :الفترة  لم  والثانية(،  األولى 
حددت    يَّةرات جذر لها أكثر من عقدين على االنتداب البريطاني، وسط تغي  تخلَّ إذ    ؛ ياتهاأقل في تحد  

لحكم العثماني على المشرق العربي وانهيار من الجديدة، وأنهت مئات األعوام   يَّةاقطاب القوى العالم
العالم    يَّة امبراطور  شكل  تأخذ  الحداثة  كانت  هذا،  أوروبا. ولكن مع  أواسط  الى  في أرجائها  امتدت 

، برجاله ونسائ  . ته المجتمعيَّة المختلفةه، وتركيبالجديد، ولم تستثن من هذا المجتمع الفلسطيني 

لفتاة عربإيقول   "بالنسبة  لسيرة سيرين حسيني:  مته  مقد  في  حربين   يَّة دوارد سعيد  بين  ُولدت 
جت من الجامعة  عالمي تين، فإن التعليم كان محدودا  )حيث درست في مدرسة الفرندز برام هللا، وتخرَّ 

فالتَّ   يَّةاالمريك لم يكن مألوف  ببيروت(.  إشارة  ا عليم على هذا النحو  أن نرى في ذلك  إال  أن ه يمكننا   ،
الفلسطين  التي دفعت  تلك الطاقة الفائقة  إلى  ليثوروا ضدَّ تنبيه  النساء،  بقبول    يين وخاصة  الخضوع 

في التنمية    يَّة. هذه الطاقة دفعتهم نحو المساهمة في حمالت تعاوندور المشاهد الكسول أو السلبي  
الجماع وتعلم  يَّة والمقاومة  التعليم  نحو  الفلسطينيين، ودفعهم  الكثير من  انعكس على  الوضع  هذا   .

كما في حال سيرين. هذا، وبعد نصف   يَّةياسة واالعاقات الجغرافالس    اجم عناتي النَّ االستقالل الذَّ 
  نساء  و صبحت هذه، واحدة من صفات االنتفاضة: تشكيل جبهة موحدة من المدنيين، رجاال،  أقرن،  
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راضي المحتلة، نتيجة لتنظيمهم، وتفكيرهم  في األ   يَّة. وتوحيد في وئام ضد القوات االسرائيل واطفاال  
 . ( 4)كاء واالرادة والتفاؤل" االبداعي، الذ

الر   في  المبعثرة  والذ كريات  األحداث  من  العديد  في  الفلسطينكما  كذلك    يَّةواية  المتالشية، 
الذَّ  من  بالمرأة  الخاص  الجزء  تحد  الَّ إاكرة،  نصيب  بما  الظ    لنا  المعيشده  بقواها    يَّةروف  الجديدة 

المقدَّر لها "التناسي"، لقسوة    يَّةا من الذاكرة الجماعكذلك جزء  . كان دور المرأة  يَّةواالجتماع  يَّةالسياس
لتلك الحقبة.    إنجاز إيجابي    ألي    كامل    لى مسح  إ التي انتهت    يَّة العقود المصاحبة لنهاية الفترة العثمان

عن الت جنيد اإلجباري والعقوبات الجماع  الفقر واالمراض.و والمجازر،    يَّةعندما يتذك ر الناس قصصا  
 ال يبقى إال  جانب سلبي  يهيمن على نواحي الحياة كاف ة في تلك الفترة.  

شق  الحراك النسائي  الفلسطيني طريقه وسط حراك نسائي  عربي  وعالمي  ناشئ. تأث ر بال شك  
الس   والت غيير  والت عليم  النسائبالتمد ن  الحركة  صعود  على  ساعد  مما  الحركة    يَّةياسي،  جانب  إلى 

القوم  يَّة السياس قبل  الطبيعي  يَّة )األبو   يَّة الذكور   يَّة المهيمن عليها من  التطور  لت  حد دت وشك  التي   )
 . يَّةللحركة النسائ 

الفلسطينيين مصير  إليه  آل  عم ا  مختلفة  الفترة  تلك  تكن  الت حديات  فقد    ،لم  بمواجهة  تكل لت 
ر. وتأث ر الحراك النسائي  ، وأث ر بالتالي  واالجماع القومي    يَّةبالنزاعات السياس والنضال من أجل الت حر 

ه جزء من تفعيل  نَّ أفاعلة. قد ُيفهم صعود الحراك النسائي على    يَّةاجتماع  يَّةعلى تطو ر أجندة نسو 
والنَّ  التعليم  ذلك  يشمله  بما  للمرحلة،  الطبيعي  التطور  كنتاج  النخبة  و/أو  الوسطى  شاط  الطبقة 

   كافة. بداخل المجتمع بطبقاته ا جماعي   اكان كذلك، وعي  . أو أنه ياسي  الس  

  وتبقى مواضيع الحداثة واالستعمار وما بعد االستعمار تشك ل تساؤال  للجدل الخاص بالحراكِّ 
 .  والسياسي   وتطو ره على الصعيد االجتماعي   سائي  الن  

 تأّثر الحراك النسائي الفلسطيني بالحراك العربي في نشأته 

النسو عندما   الحركة  القرن  في    يَّةبدأت  من  األولى  العقود  بدايات  في  نفسها  بتشكيل  الغرب 
العربيَّ  النساء  تحركت  العربي  العشرين،  المشرق  في  الحراك  هذا  بذور  بمد   معها  الحراك  ات  فبدأ   .
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الشعراوي   هدى  السيدة  ورعته  قياديَّ (١٩٤٧-١٨٩٧)بمصر  أولى  النسو ،  الحركة  العالم    يَّةات  في 
 ة.  أخرى، وكانت القدس وبيروت ودمشق مراكزه المهمَّ  يَّة. ليمتد الحراك وينتشر في مدن عربربي  الع

نسوي   لمؤتمر  رحلة  من  عادت  قد  الشعراوي  هدى  أوروبا    كانت  عندما  (١٩٢٣)  عامفي   ،
 خرجت من القطار وخلعت نقابها. 

حينها   ترتديه  كانت  الذي  النقاب،  لخلع  العلني  المشهد  للطبقة  كان  المنتميات  النساء 
 .  يَّةول عصيان علني للقيود التقليدأ، بمثابة يَّة االرستقراط

شعراوي في اقامة اتحاد المرأة الذي شغلت منصب رئيسته  ال، ساهمت (١٩٢٩)في ذلك العام  
النسو   ٢٤لمدة   الحركة  بين  والتواصل  التشبيك  نحو  الشعراوي  هدى  اهداف  تمحورت  في    يَّةعام. 

لى رابطة النساء في أوروبا، من جهة. وقامت بحمالت عديدة للدعوة إلى  إ ت  مصر والعالم، وانضمَّ 
، وزيادة فرص التعليم للبنات،  عام١٦  تحسين حياة المرأة بما في ذلك رفع سن الزواج للبنات لعمر

 ، من جهة أخرى.  وتحسين الوضع الصحي  

قادت   النسائ ال وعليه،  البعثات  الدول   يَّةشعراوي  نسو يَّة للمؤتمرات  لقاءات  ونظمت  .  يَّةعرب   يَّة، 
 . (١٩٢٧)ول مدرسة ثانويه للبنات بمصر عام أوتم تأسيس 

العرب البلدان  ت  يَّة وفي  الدَّ ضالمجاورة،  النسائي  افر  المفكرة واأل   عم  الحراك، وكرست  ديبة  لهذا 
وفتح    يَّةسو مي زيادة، التي كانت تقيم في مصر آنذاك، قلمها لتعزيز الرؤية الن    يَّةاللبنان/يَّةالفلسطين

ة. كذلك كانت عنبرة سالم  آفاق المساواة والمطالبة بالحقوق من خالل مقاالت بالجرائد وكتب مهمَّ 
 وماتيل مغنم في بيروت والقدس.   

اتحادات المرأة   يَّةدرالبدأت استعدادات هدى الشعراوي لتأسيس ف (١٩٤٥و ١٩٤٣)بين عامي  
سوريا،  يَّة العرب الى  جوالت  بعد  نسوي  و لبنان،  و ،  وفد  للترتيب    مصري    فلسطين واألردن على رأس 

مة التي  وقضايا األ   يَّةالعرب  يَّةا من التزامها بالقوم. وذلك انطالق  يَّةاتحادات المرأة العرب  يَّةفدرال   إلنشاء
لرفضها    يَّة ي المؤامرة عليها. فأوقفت عالقتها مع الرابطة العالمقد بدى تجل    يَّةالفلسطين  يَّةكانت القض
 .  ( 5) يَّةالفلسطين  يَّةدعم القض

الن   المؤتمر  عام    العربي    سوي  انعقد  أواخر  في  القاهرة  فدرال(١٩٤٤)في  تأسيس  وتم    يَّة ، 
العرب المرأة  بالفدرال  –  يَّةاتحادات  كذلك  اليها  يشار  عام   -يَّةالعرب   يَّةالنسو   يَّة والتي  حلول  مع 
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،  يَّة، سبق تأسيس جامعة الدول العربقومي    . لتكون هذه الخطوة بمثابة إطالق جهد عربي  (١٩٤٥)
ا حقوق الفلسطينيين العرب.  ، خصوص  يَّةالعرب  يَّةعمال طموح يهدف إلى تعزيز القومأ متبنيه جدول  
، ودعت إلى  كوري  ظام الذ  برفض الن    يَّةاألوروب يَّةالنسو   يَّةفكار الفدرال أ  يَّةالعرب  يَّةالنسو   يَّةوتبنت الفدرال 

 .( 6) يَّة حوال الشخصإصالح في قانون األ 

شعراوي إلى  الاإلعالن عن هذا الحدث الكبير، سبقه زيارات عديدة للوفد المصري بقيادة هدى  
 القدس خالل السنوات السابقة. تعم دت هدى الشعراوي ان يكون المؤتمر األول بالقدس.  

للجنة    يَّة( في بيت السيدة طرب عبد الهادي، المديرة التنفيذ١٩٢٩)عام  أقيم المؤتمر األول  
دات الطبقة الراقية في القدس آنذاك. على الرغم من  في القدس، بمشاركة العشرات من سي    المؤتمر

المؤت   بين  فيما  حصلت  التي  واالنقسامات  السَّ مِّ الخالفات  من  السياس   ؛يداترات  للخالفات    يَّة وذلك 
الفلسطين  القيادة  تشوب  كانت  الن    يَّةالتي  بأقطاب  الفلسطينالمتمثلة  ذلك    نَّ أ  الَّ إ،  يَّةالمقدس   يَّة خب 

 ل حجر أساس للحركة النسائية في تفعيل دورها القيادي مستقبال .  المؤتمر شكَّ 

، كان من ضمنهم  اشخص    (٦٧)أثناء المؤتمر، حدثت مظاهرات واحتجاجات، أدت إلى مقتل  
سعاد  نساء، يذكر منهن: صبحة حافظ نسيبة، بينيار مليجيان، ربيحة محمد عصيب )من القدس( و 

ياسين )من قباطية(. وتعرَّ  أمينة الحاج  وعليه، قررت    .( 7)  بالغةضت نساء أخريات لجروح  العلي، 
   .امي  لى المندوب الس  إ ا ب وتقديمها فور  طالِّ السيدات المجتمعات كتابة عريضة م  

المؤتمر   السيدات  أخرج  من  مجموعة  قامت  وعليه  التوصيات،  من  بمجموعة  انعقاده  ثناء 
والمطالبات   االحتجاجات  احتجاج على وعد  أبتقديم  فعاليات  تضمنت  والتي  السامي.  المندوب  مام 

الجماعي،   العقاب  األ إبلفور،  معاملة  تكريس  ساءة  بال  اليهود  لالجئين  والتبرعات  العرب،  سرى 
االجتماع،   ذلك  في  العرب.  لالجئين  البريطان أ تبرعات  للحكومة  مطالبهن  تقديم  السيدات    يَّة رادت 

األ  سراح  إطالق  بشأن  محددة  مطالبات  لهن  وكان  مباشر،  االجتماع، بشكل  انتهى  عندما  سرى. 
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ج تعبيرا عن مرارة الحكم البريطاني. ورجعت السيدات  رفضت السيدات تناول القهوة، كإشارة لالحتجا 
  .( 8) االنعقادللمؤتمر الذي كان ال يزال قيد 

أظهر المؤتمر السيدات العربيات أمام سلطة االنتداب البريطاني، بصورة أخرى عن تلك التي  
. فحتى تلك اللحظة، كان ظهور السيدات  يَّةظهارها عن المرأة العربإرادت سلطة االنتداب تكريسها و أ

 . مرتبط بأزواجهن  

ما جاء في تقرير   يَّةلنسائالين فليشمان ذكرت في كتابها عن تطور الحركة ا   يَّةالباحثة االمريك
الس   الحقيقامي  المندوب  والمشاكل  النوايا  ر  يفس  والذي  تفكيرهم  الخاصَّ   يَّة،  حيث  من  بالبريطانيين  ة 

  يَّة من أجل المحافظة على الوضع القائم.  الحقيقة المهمة والصارخة كانت في ن   يَّةوخططهم التكتيك
من خالل استخدام التقاليد    ، واسكاتهن  بديد جهودهن  يدات، وتالمندوب السامي الذي حاول تهديد الس  

على ما    امي  وام. تضم ن تقرير المندوب الس  التي كان البريطانيون أنفسهم ينتقدونها على الدَّ   يَّة الذكور 
  ، يلي: "لقد تمت محاوالت إلقناع القيادة المسلمة ليمنعوا النساء من التظاهر. بالبداية رفضوا التدخل

نهم لن  إالشرح لهم بأنه سيتم منع المظاهرات بالقوة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، و   ولكن عندما تم
مع الشرطة، تم تغيير االجراءات. فتم     أنفسهم إذا ما دخلت النساء في صدام  الَّ إا للومه  حد  أيجدوا  

عضاء أ ساسي من االجتماع إلى المسجد االقصى، حيث يكون ساس قيادة المؤتمر األ أالترتيب على  
 . ( 9)الوفد بانتظارهم. تم تنفيذ االجراء على حسب االتفاق" 

التغطية اإلعالم الكثير من  الشعب في  يَّةترتب على ذلك االجتماع  . فنشرت جريدة صوت 
الصادر ب   السيدات المشاركات وأثنت    (١٩٢٩تشرين االول    ٣٠)عددها   على شجاعتهن  أسماء 

 .( 10)وإصرارهن  

الفلسطين  المرأة  قر ب  اإلعالمي،  السطوع  العرب  يَّةهذا  قرينتها  من  وشجَّ يَّة أكثر  األقالم  ،  عت 
ضمن صراعها تحت االنتداب    يَّةالكتابة والبحث والتركيز على المرأة الفلسطينعلى  األخرى    يَّة العرب

م.    ومواجهتها للنظام الذكوري   الكولونيالي    المتحك 
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الفترة   )بين  السياسي  الوضع  النسائ١٩٤٨-  ١٩٢٠تأثير  الحركة  تطور  نشأة  على   يَّة ( 
 في القدس  يَّةنشأة النخبة السياس يَّةالفلسطين 

تحقيقه في الشام خصوصا   يَّةالعثمان  يَّةي حاولت االمبراطور ذاستفادت فلسطين من التقدم ال
المصري   االحتالل  بين  في  بعد  ما  )الفترة  التَّ )١٨٤٠-١٨٣٠األعوام  هذا  تزويد  .  إلى  أد ى  حدي 

تنظيم  لإلمبراطور   يَّةخدمات  الواليات  مختلف  مركز   :من ضمنها  ،يَّة في  مدينة  القدس  .  يَّةأصبحت 
لت من مقاطعة هامشيصف كامل عسلي في كتابه "القدس بالتاريخ" أن القد صغيرة إلى    يَّة س "تحو 

 .( 11)والمركز الثقافي والسياسي للدولة"  يَّة أكبر المدن الفلسطين

أنها بداية "الفترة الثانية    ،(١٩٤٨و  ١٩٠٠)  األعوامبين  يسمي الفترة الواقعة    ، يخالدطريف  
، وعود  يَّةاألولى، أو النهضة الثقاف  يَّة"، قائال : "شهدت الفترة التي سبقت النهضة العربللتاريخ الفكري  

الفكر  التطورات  الفترة صورة    .( 12)المتقز مة"   يَّةاالنتداب كواحدة من  تلك  انه كان في  الخالدي  يعتقد 
العرب  يَّةتقليد  يكسب وعيا  يَّة للثقافة  أن  المرء  يستطيع   " حيث  الثقافي    تعاطفيأكثر    .  البعد  لتساوي 

مثال يشك ل  أن  يفترض  مما  القادمة  األجيال  توصيفات  يَّة لجميع  هذه  تعد  لم  انحطاط.  أو  تأل ق   ،
الفكر  للمساهمات  العربي    يَّة مناسبة  الماضي  أخرى.  مع  بالمقارنة  ما  من    لحقبة  بالعديد  معنا  يتكل م 

 . ( 13)" النهضة والتراجع األصوات بدال  من التسلسل بالتناوب مع البالغة والتفاهة،

الفلسطين  القيادة  لت  شكَّ   يَّةتشك  والذين  دة،  محد  عائالت  أعيان  تدريجي  من  األحزاب  لوا  مع  ا 
القومي    يَّةالفلسطين  يَّةالعرب  يَّةالسياس الدفاع  حزب  الفلسطيني،  العربي  وحزب  الفلسطيني    )الحزب   ،

للتطور   األولى  الخيوط  المستمر  االستقالل(  النقاش  مظاهر  من  كظاهرة  بقيت  والتي   ، الديمقراطي 
القدس في    يَّة الدكتور حسين فخري الخالدي، رئيس بلد  .( 14)  العائالتداخل تلك    يَّةبمنافسات تقليد 

فه من االنقسام والتناحر الدائر بين العائلتين  الثالثينات من القرن العشرين، أعرب صراحة عن تخو 
األم ة. وغالبا  ما   تعد ت خالفاتهم مصلحة  التنافس والعداء  أ )الحسيني والنشاشيبي(، والتي  د ى هذا 

 رف اآلخر.  إلى التآمر مع العدو من أجل ايذاء الطَّ 
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، والتي ضم ت (١٩٢٩)ب  آفي    يَّة مع انشاء "الوكالة اليهود   يَّةالمخاوف الفلسطينتصاعدت  
يهود  نفوس    يَّة عالم  يَّةشخصيات  أثارت  التي  المخاوف  ل  أو  هذه  كانت  عضويتها.  في  معروفة 

على البريطانيين. الحدث اآلخر الذي شك ل حجر زاوية في    أثير الصهيوني  الفلسطينيين بتصاعد التَّ 
غير المسبوقة أمام حائط البراق، عندما قامت مجموعات    يَّةياسرة، كان في المظاهرات الس  تلك الفت

إلى   البريطاني  االنتداب  بدعوة  الصهيوني،  التصحيح  حزب  من  العلمانيي ن  اليميني ين  المجن دين  من 
استعمار   لتشمل  إلى اشتباكات  اري  سق  امراجعة مخططاته  أد ى ذلك  مع    لشرق األردن مع فلسطين. 

للغزو    يَّةلم تكن بريئة، ولكن ضمن رؤية مستقبل   يَّةالفلسطينيين، ليكون دليال  على أن الهجرة اليهود
 . ( 15) القادم

لم تكن مجدية، وأن   يَّة والدبلوماس  يَّة كان هناك توافق عام في اآلراء على أن الجهود السياس
 التمرد المسل ح المستهدِّف للبريطانيين لن يسفر عن نتائج كبيرة. 

وذلك    محل ي    ، أخلف البريطاني ون تعه دهم بتشكيل مجلس تشريعي  (١٩٣٥)في كانون الثاني   
ون البريطانيين أبعد ما يك  . ليؤكد للفلسطيني ين أن  دور  يَّةبضغط وتهديد األعضاء المؤي دين للصهيون 

  .( 16) عن كونه عادال  

لت األحزاب  ا مفتوح  تمر د    (١٩٣٦من عام )أيار    شهر  شهد ا من قبل الفلسطينيين. وعليه، شك 
ا دعا إلى العصيان  العليا" تحت قياده الحاج أمين الحسيني، وعقدت مؤتمر    يَّة"اللجنة العرب  يَّةالسياس
احتجاج    المدني   العام  الس  واإلضراب  على  البريطانا  للصهيون  يَّةياسة  االضراب  يَّةالموالية  استمر   .

 . 17لثالث سنوات 

 
 . ٨٦. خالدي، وليد. ص١٥

،  ١٩٣٥ عام، وفي ٤٢،٠٠٠، وصل عددهم الى ١٩٣٤ عام. ب٣٠،٠٠٠، وصل عدد المهاجرين اليهود الى ١٩٣٣ عاممع حلول أيضاً: 

. تصاعد االعداد أدى الى تخوف الفلسطينيين وزاد من يأسهم. مما ادى الى تشكيل خمسة أحزاب سياسية في ٦١،٠٠٠وصل العدد الى 

 . ١٩٣٥و ١٩٣٢الفترة ما بين 

 . ٨٧خالدي، وليد. ص . ١٦
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، عندما تم إبعاد  ١٩٣٧ عامتم حل اللجنة العربية العليا في األول من تشرين أول، أيضاً: 

أربعة من قادة األحزاب الى جزيرة سيشيل في المحيط الهندي. )حسين خالدي يعقوب 

سابا(، فيما هرب كل من الحاج أمين الحسيني واخرون لدول   دالغصين أحمد حلمي، وفؤا

 عربية متفرقة. 



 تفاعل الحراك النسائي مع الوضع السياسي وتأثيره   

الى   أد ى  مما  المعلومات،  من  الكثير  دثر  العقود،  مدار  "بالبقاء" على  الفلسطينيون  انشغال 
كثير من األحيان. وعليه، تشير البحوث الى العديد من أسماء الجمعيات التي تشكلت  في  تضاربها  

األ في   للوهلة  تفضي  التي  األولى،  العشرين  التأسيس  البحث  سنوات  مع  ليتبين  بكثرتها،  ن  أولى 
ا، والتسمية أحيانا أخرى.  ولكن باختالف بموضع الكلمات أحيان    ،نفسها  يَّةالحديث يدور عن الجمع

،  يَّةياسن للقيادة الس  الذي نشأ بين العائلتين المتصدرتي    ياسي  مر اختالطا، هو الخالف الس  وما زاد األ 
النسائي. على حسب الباحثة فليشمان،  الحراك  في  السيدات الفاعالت    يَّة الذي أثر بال شك على تبع

ى إلى الخروج بمعلومات  سات، أد  ساء في الجمعيات المختلفة والمؤس   في أسماء الن  كان هناك تداخال  
العائالت األرستقراط  بين  حصل  الذي  االنقسام  إلى  يؤشر  التداخل  هذا  دقيقة.  في    يَّةغير  الرئيسة 

"في   بين النساء  ) ١٩٣٩و  أ١٩٣٨  (عامالقدس في نزاعهم حول السيادة.  انفصال  ، حصل هناك 
ن  السيدات، على الرغم  أ. ترج ح فليشمان  18الحسيني والنشاشيبي"   على نهج خط النزاع بين عائلتي  

التأثر،   لهذا  انكارهن  المعلومات  الَّ إمن  على  الحصول  أن  حيث  ذلك.  عكس  كانت  الحقيقة  أن    
شخاص آخرين. إم ا من خالل اقاربهن او أشخاص عاصروا تلك  أ المتوفرة جاء من خالل    يَّة البحث

من السيدات موضع الدراسة على قيد الحياة عند إجراء البحث. وتضيف:    الفترة، حيث لم تكن أي  
"يمكن االستنتاج، أن  النساء لم تكن "فوق" السياسة، وكما سنرى، إن  معظم نشاطاتهن كانت متأث رة  

الحسيني والنشاشيبي(،    -. بعد االنفصال )العائلتينيَّةياسة، حتى عند اشتغالهن باألعمال الخير لس  با
 .( 19)السيدات العرب"  يَّةصار هناك مجموعتين: اتحاد النساء العربي وجمع 

إعادة  عتؤكد فليشمان كذلك   المختلفة، تشت ت محاوالت  المصادر  "أن  وفرة األسماء في  لى: 
الح تاريخ  النسائبناء  تحديد    يَّة ركة  الفترة،  تلك  وتأثيرات  في  أصول  تتبع  المرء  يحاول  عندما  ا، 

المنظمتين"  كلتا  في  المثال،    .20االنفصال  سبيل  إلى  إعلى  تؤشر  المكتوبة  المراجع  من  الكثير  ن 
الجمع نفس  كانت هي  انها  يبدو  العرب  يَّةجمعيات  المرأة  "لجنة  مثل:  المقصودة.  المجموعة  "،  يَّةاو 

العرب"،   السيدات  و  يَّة جمع" "لجنة  العرب"  كل    يَّةجمع "   سيدات  العربيات"،  إلى  السيدات  تشير  ها 
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كذلك   اشارة  هناك  كان  لقد  واحدة.  التنفيذفي  مجموعة  "اللجنة  لذكر  العرب"    يَّة اإلعالم  للسيدات 
التنفيذ النسائإدات".  للسي  يَّةو"اللجنة  "اللجنة  مغن م،    يَّةالعرب   يَّةن  ماتيل  افادة  حسب  على  بالقدس"، 

العرب"  سيدات  "لجنة  بعد    .21استبدلت  إال  استخدامه  يتم  لم  النسائي  االتحاد    عام ومصطلح 
(١٩٣٨) "(22 ).   

جمع هناك  كان  ان ه  سبق،  مما  االستنتاج  هذه    يَّةرئيس  يَّة يمكن  كل  تحت  "عملت  بالقدس 
   .( 23)االسماء المختلفة" 

 وتطّورها  يَّةتشكيل النواة األولى للحركة النسائ

التحضير  اللجنة  هدى    يَّة كانت  مع  النَّ ١٩٢٩)عام  شعراوي  ال للمرأة  هي  لهذه  (  األولى  واة 
لت فيما بعد إلى جمع في  واسعة استمر ت السيطرة عليها من قبل عضوات بارزات    يَّة الحركة، وتحو 

 . ( 24) يَّةالتنفيذ اللجنة  

الجمعأ"  التي جمعت النساء مع    يَّة ، كالجمع (١٩٢٩عام )  يَّة العرب  يَّة النسائ  يَّة نشئت  ا،  األولى 
خلف  الجمع  يَّةعلى  خرجت  العام.  نفس  في  البراق  النساء    يَّةالعرب   يَّةالنسائ   يَّةتظاهرات  مؤتمر  من 

هداف الطموحة  ، ضمن مجموعة من األ ( ١٩٢٩)ول  تشرين األ   ٢٩ول المنعقد في  الفلسطينيات األ 
 .( 25) " رالتي خرجت ضمن نظام المؤتم

الجمع االحتجاج  يَّةنشطت  خلف  يَّة بالطعون  على  من    يَّةبالثالثينيات  متصاعدة  موجات 
والتَّ  االنتداباالعتقاالت  للحكومة  واالحتجاجات  المناشدات  كتابة  على  االهتمام  فترك ز  .  يَّةوقيف. 

ة.  لة تتعامل مع الوضع القائم واألمور الملح  رسلت  أتضم نت الطعون )المناشدات( من بالغات مطو 
التع بشأن  مناشدات  كذلك،  العنصر السيدات  المدن   ضدَّ   يَّةليم،  الخدمة  في  العرب  ،  يَّةالموظفين 

 الضرائب، واالغاثة للفالحين. 
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ال إضراب  عن  المكث فة.  (١٩٣٦)  عامـتمخ ض  المكتوبة  واالحتجاجات  الطعون  من  الكثير   ،
الحركة   التبرعات وتجنيد  في  ونشطت  المعتقلين وعائالتهم، من خالل جمع  أعمال اإلغاثة، ودعم 
الغذائ  لى سياسي  مع ازدياد  إ والمالبس لألسرى والجرحى وعائالتهم. وتطو ر الحراك    يَّةالمساعدات 

 خذت بعدا عسكريا  فيما بعد.  أ ترد ي الوضع. و 

إيقاف الحراك النسائي المتمثل باالحتجاجات والنشاطات المختلفة    يَّةحاولت الحكومة البريطان 
التقليد "القيم  التي  على الر ِّ   كضغوطات    " يَّةمن خالل وضع نفس  جال. فحاولوا تكريس الحيل ذاتها 

الن ِّ  منع  محاولة  في  السابقة  االحتجاجات  في  عن استخدموها  بالشوارع  لالحتجاج  الخروج  من  ساء 
ل ة سر ِّ   ٢٣)بتاريخ    يَّة إلى وزير الخارج  امي  من المندوب الس    يَّة طريق الضغط والتهديد. وكشفت مراس 

األ  الن  ،  (١٩٣٣ول  تشرين  الحراك  تنامي  من  قلقه  عن  السامي  المندوب  خاللها  من  :  أعرب  سائي 
العائالت الجيدة   تهدئتها بمظاهرات القدس، حيث خرجت نساء من  "هناك ظاهرة جديدة وال يمكن 

على   وضربهن  وصياحهن  النساء  ازعاج  من  الشرطة  تذمَّر  الحكومة،  أوغيرها".   مكاتب  بواب 
المناسبة، لم تقتصر مشاركة النساء فقط بتظاهرات القدس، ولكن سافرت  والتلويح بالمناديل. في تلك 

 .( 26) التاليليافا للمشاركة بمظاهرة األسبوع 

خذت مجرى مشابه  أ  (١٩٣٦)  عامخالل ثورة    الفلسطيني ات  النشاطات التي قامت بها النساء
  ؛ إذ(١٩٩٣-١٩٨٧باالنتفاضة األولى )مواجهة االحتالل اإلسرائيلي  في  لما قامت به الفلسطينيات  

دة ومباشره بالثورة تضمنت العمل العسكري والمشاركة بالمظاهرات. وبسبب   قامت المرأة بأدوار محد 
العلمي   المشاركة  والثقافي    المستوى  النساء  استطاعت  الس ِّ في  ،  مع  البريطانيين،  اجتماعات  ياسيين 

 وساهمن في كتابة االعتراضات.  

األ  الوطن وعلى  غير  البضائع  ضد  المقاطعة  بحملة  النساء  شاركت  وفرضت  يَّةرض،   ،
موال من أجل شراء األسلحة، من خالل بيع  ساء الموارد لجمع األ ار. جن دت الن  جَّ المقاطعة على الت  

ن الخاصة. في بعض المدارس، انضمت الفتيات  مجوهراتهن، وفي بعض األحيان تبرعن بممتلكاته
إلى فرق الكشافة للتدريب على القتال، عصام حمدي الحسيني التي عاشت في يافا، الناصرة وغزة،  

الالتي عمل الناشطات  الكشففي    نكانت من ضمن  المخيمات  تدريب  كما  27يَّة مدارس غزة على   .
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ثور  نشاطات  في  الطالبات  بعض  المسا  يَّةشاركت  السيارات  كوضع  إطارات  لث ق ب  بالطرقات  مير 
 . يَّةالعسكر 

القرى  بالطعام    ، في  المقاتلين  تزويد  تتضمن  المرأة  مساهمة  كانت  القتال،  جبهات  وعلى 
ات. بعض النساء عمل ن كمُ  القتال  في  للمقاومين. وبعضهن شاركن    رات  خبِّ وتهريب األسلحة والمعد 

 الفعلي  مستخدمات األسلحة.  

التي األسماء  مكان    من  وأخذت  الذَّ اشتهرت  في  الفلسطينا  التي    يَّةاكرة  العلي،  صبحة  كانت 
 . (١٩٣٦) عاماشتهرت بربط الرصاص على صدرها وظهرها وحول خصرها في انتفاضة ال

اسم   عليهن   أط لِّق  النساء  من  بمجموعة  الخاصة  تلك  كانت  الماجدة  القصص  ضمن  من 
في   القسام"  أيض  "رفيقات  هناك  كان  ومجموعة   االثالثينيات.  السوداء"  "بالكفوف  تسم ى  مجموعة 

 ادة" العسكري."الفتو ات". شاركت كذلك النساء في حزب "النجَّ 

بيافا. بدأت  ( ١٩٤٧)أخرى كانت "زهرة االقحوان"، التي تشك لت في شباط  يَّةمجموعة عسكر  
وتحو   يانات،  الد  متعدد  اجتماعي  تغيير  كحركة  بعد  الحركة  مسلح   كفاح  حركة  إلى  بعد  فيما  لت 

الصهيون األقحوان"    يَّة التعد يات  "زهرة  في  المحاربات  من  الفلسطينيين.  ضد  اقُترفت  التي  والمذابح 
فاطمة ابو الهدى، ويسرى  و يسرى طوقان،  و عبلة فطاير،  و كانت األخوات مهيبة وناريمان خورشيد،  

 البربري. 

نجالء األسمر   :كان هناك كذلك مجموعة ُعرفت باسم "منظمة األرض" تحت قيادة كل من 
 .( 28) زكاوجولييت 

الحراك النسائي من كونه فلسطيني  محل   الثالثينات تطو ر  عربي     ي  إلى حراك  شكلت سنوات 
او بالعمل، ساعد على توحيد مركز  إ . الدعم والوحدة، سواء بالكالم  أدوارهن  قليمي  .  النساء وتقوية 

ى ذلك  في تلك الفترة الكثير من االهتمام اإلعالمي  في اإلقليم. أدَّ   يَّةحيث أفرزت النشاطات الثور 
النسو  المؤتمرات  من  العديد  في  الناشطات  النساء  مشاركة  بغداد،    :من  كل  في  ،  يَّةالعرب   يَّةالى 

 سوريا ومصر.و بيروت، و 
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الذ  ذلك  كان  الرئيسي  أقيم  المؤتمر  لدعمي  تشرين   ١٨-١٥)  ب  بالقاهرةفلسطين    بالقاهرة 
امرأة، باإلضافة إلى    (١٢ـ )شعراوي.  شارك الوفد الفلسطيني بال ( تحت رئاسة هدى  ١٩٣٨  ولاأل 

 سي دات من العراق، األردن، لبنان، سوريا، مصر. 

الجمع حققها  رسمي    يَّةالعرب   يَّةانفصلت  التي  الواضحة  االنجازات  بعد  الي  ا  المؤتمر، 
الذي نتج عن هذا االنفصال، حيث تحالف االتحاد النسائي العربي مع    ياسي  الس    ن. الشق  مجموعتي  

 التي تحالفت مع فرع النشاشيبي.    يَّةالنسائ يَّةالعرب   يَّةفرع الحسيني. والجمع

وزه شهابي  زليخة  بين  الجمع  يَّةالتنافس  رئاسة  أجل  من  بعد،  فيما    يَّة ربالع  يَّةالنشاشيبي 
الجمع  يَّة النسائ من  القدس  فرع  باالنفصال.  إلى    يَّة النسائ  يَّةالعرب  يَّةساهم  وعمل  اسمه،  على  أبقى 

لت نتيجة االنفصال   يَّةحادات نسائجانب ات   . أصبح  يَّةالنسائ  يَّةالعرب  يَّةالجمعفي  أخرى كانت قد تشك 
بي شهابي،  زليخة  بقيادة  سياسي ا   أكثر  العربي  المرأة  على  اتحاد  أكثر  األخرى  الجمعيات  رك زت  نما 

 .29يَّة األعمال الخير 

األ  بداية  في  بدأت  التي  الجمعيات  ضمن  و يَّ ربعينمن  تواجد  أ ات  أكثر  النكبةصبحت  بعد    ، ا 
بدأت وأين.    يَّة كانت جمع المعروف متى  ال أ التضامن االجتماعي. من غير  النساء  تي تم  العطت 
عبد  في  مقابلتهن   فيحاء  الفلسطينموسوعة  المرأة  "ادوار  االربعين   يَّةالهادي  والخمسينيَّ في  ات"،  يَّ ات 

الجمع هذه  انشاء  أنيَّة شهادات مختلفة عن  المؤكد هو  للجمع  ه.  النساء    يَّة كان  فروع، وكانت  عدة 
في يافا    يَّةسامية، ورفقة بدأن الجمعو سارة،  و على دراية بالفرع التي قدمت منه. االخوات جار هللا،  

شفيق من مصر، والتي كانت   يَّةر  مع الدكتورة دُ   ن  ية. كان المكتب الرئيس بالقدس وارتبط عملهبالبدا
على تعزيز    يَّة في مصر.  عملت الجمع  يَّة في ريادة العمل المجتمعي وإحدى قيادات الحركة النسائ

. من  قدرات المرأة عن طريق المحاضرات وورش العمل التي ركزت على التوعية وتطوير المهارات
رصاص، التي كانت    يَّةكانت لولو ابو الهدى من القدس، وند  يَّة ضمن النساء الالتي ترأسن الجمع

حدى القياديات  إ شفيق    يَّة ر  . وكانت دُ يَّةمعلمة، عملت كذلك على تجنيد المعلمات لالنضمام للجمع
 من الفاعالت مع النساء في فلسطين.   يَّةالمصر   يَّةفي الحركة النسائ

   يَّةوارتباطها بالحركة النسائ يَّةالجمعيات الخير 
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، ومساهمتها في بناء  يَّةفي تشكيل الحركات النسائ   يَّةالجمعيات الخير   يَّةال يمكن تجاوز أهم
مع تركيز    قوي  للنشاطات التي عملت على تلبية االحتياجات المختلفة للمجتمع الفلسطيني    تدريجي  

إنَّ  النساء.  الحتيا  على  ساعد  الوعي  مما  الوقت،  ذلك  في  المجتمع  كذلك وعي  تطل ب  المرأة  جات 
النسائ القيادة  في  قوي  ه  توج  خلق  الوضع   يَّة على  تقل ب  مع  نشاطات  نتيجة هكذا  تنمو  كانت  التي 

 .  يَّةوالعالم  يَّةياسي والتغييرات االقليمالس  

ولى. ولكن األ   يَّةائفي فلسطين، كان الحراك النسائي قد تقاطع ربما مع ظهور الجمعيات النس
جمع مثل  عليها  اتفق  قد  جمعيات  هناك  فكانت  وتأكيده.  هذا  تحديد  يمكن  سيدات    يَّة ال 

ست بهدف    يَّةديل عازر بإنشاء الجمعأ.  ساهمت  (١٩١٠عام )  االورثودوكسيات في يافا والتي تأس 
مدرسة    ة، وكانت كذلك مدير يَّةديل الجمع أ يتام والمحتاجين من البنات وتعليمهن. ترأست  مساعدة األ 
   .للبنات  يَّةاألرثودوكس

الربح  الجمعيات غير  نشاطاتها    يَّةمن  بدأت  "الجمع في  التي  كانت  العشرين،  القرن    يَّةأوائل 
 .  يَّة دمت خدمات إنسانستها نبيهة منسي، وقسَّ أ إلغاثة الفقراء" في عكا التي  يَّةاألرثودوكس

( في يافا المساعدة للفتيات اليتيمات وأرسلتهن  ١٩١٠قدمت جمعيه سيدات االورثودوكسيات )
األمريك الجامعة  في  في   يَّةللتعليم  فاعلين  ونساء  رجال  هناك  كان  المؤسسين  من  بيروت.  في 

دسي، جوليا صليبا  المجتمع تم ذكرهم: روجينا يعقوب غندور، ماري جورج دباس، عفيفة ابراهيم ق
سمعان العيسى، فدوى الياس برتكش، ملفينا موسى حكيم، فدوى   يَّةسليم، فكتوريا روفائيل ظريفة، زه

 .  يَّةقديس وسعدا سليم تماري التي كانت رئيسة الجمع

األرثوذكس الفتاه  تهذيب  "جمعيه  تأسست  القدس  كاثرين  (١٩١٨)  عام  " يَّةفي  رئاسة  تحت   ،
على تعليم البنات وإرسالهن  لمدارس ثانويه    يَّة. شجعت هذه الجمع(١٩٤٧)  عامشكري ديب لغاية  
. كاثرين ساهمت كذلك في تأسيس اتحاد المرأة وشاركت في مجلس  يَّة االنجليز   يَّة مثل شميدت والكل

 .  (١٩٤٤و ١٩٣٨ـ )المرأة المنعقد في القاهرة ب

بنات األرثودوكس"، وعملت في   ةكذلك من ضمن الناشطات في "جمعي كاثرين سكسك كانت  
قبل    ة"جمعي والمرضى"،  الفقراء  األ أاغاثة  لخدمة  نفسها  تكرس  اإل ن  ذوي  الجسد طفال  ،  يَّةعاقات 
اإل أحيث   لذوي  "جمعيه  و نشأت  جاال،  ببيت  ملجأ  أعاقات"  كذلك  امومة)   سست  "مريم    (بيت  باسم 



ُسم يت   حتى  المجال  هذا  في  الجمعيات  من  العديد  وترأ ست  ملفتة  بطريقة  عملها  ع  توس  العذراء“. 
 للمرضى وذوي اإلعاقة".   يَّةاألرثودوكس يَّةالعرب  يَّةتحت مظلة: "الجمع اجميع  

كثرت هذه الجمعيات بالقدس وفي أرجاء الدولة في العشرينات من القرن الماضي، كان من 
  يَّة الجمعيات: "جمعيه سانتا تيريز"، والتي كان لها فروع بالناصرة حيفا ويافا. ترأست الجمع  ضمن

  (.١٩٢٩) عام صبحت فيما بعد رئيسة الراهبات الكاثوليك في القدس وتوفيتأراهبة من الناصرة و 

على    يَّة . احتوت الجمع(١٩٢٦عام )سست "جمعيه حامالت الطيب"  أسلمى حمصي سالمة  
النهضة    ةسست كذلك "جمعيأ  ةالنكبة. بديعة خوري سالمإبَّان  عيادة، وساعدت الفقراء والالجئين  

  ة سست نعمتي العلمي جمعيأ، ١٩٢٩. سنه يَّةوالتي كان هدفها محاربة األم  ( ١٩٢٣) عام" يَّةالنسائ
بالجمع النساء  من  الكثير  شاركت  البراق.  مظاهرات  بعد  العرب"  لتشكيل  وكا  يَّة "النساء  بداية  نت 

المختلفة    يَّة. انتشرت مشاركات النساء في أرجاء المدن الفلسطين(١٩٣٨)  عاماتحادات النساء بعد  
ضمن  من  كانت  وغزه.  حيفا،  عكا،  نابلس،  ويافا،  هللا  رام  مثل  مختلفة  مناطق  في  فروعا  وبدأت 

دجا توفيق  وجيهة  عازر،  اديل  نابلس،  من  العمد  عندليب  الناشطات:  زليخة  النساء  يافا،  من  ني 
 شهابي، كاثرين سكسك، ميليا سكاكيني من القدس. ليديا أعرج من بيت لحم.  

حاد المرأة. على الرغم من توق فه عن العمل  حافظ فرع القدس على االسم واستمر  العمل مع ات  
 . ( 30) نشاشيبي  يَّةوترأ سته زه (١٩٦٥) عام ان النكبة، ولكن أعيد تشكيلهبَّ إ

تكن   الخير لم  الجمعيات  خالل   يَّةتجربة  المرأة من  تمكين  التركيز على  بدأ  بالقدس مختلفة. 
وتحسين البيوت. ديانا    يَّةتعليم االم هات الصغيرات على مبادئ االمومة، والتدريب على الكفاية الذات 

المدربات التي تخرجت من كليإسعيد كانت   باألربعين  ةحدى  بيروت   عامفي  و .  31ات يَّ البنات في 
 .( 32)  (١٩٢١)   عامحاد النسائي  ات. وتبعها تأسيس االت  دات العربي  ه السي  تأسست جمعي  ( ١٩١٩)

لم يكن مصادفة، حيث كان إنشاء االتحاد النسائي    تأسيس االتحاد النسائي    من المرج ح، أن  
هدى    العربي   قبل  من  مصر  )شعراوي  ال في  اإلقليم(١٩١٩عام  المشاعر  االحتالل   يَّة .  تجاه 
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يات. ولكن من المرجح كذلك،  حد  عوبات والتَّ ساء تواجه نفس الص  كانت نفسها، وكانت الن    البريطاني  
النساء في مصر وإقدامهن، حث   النساء  أن تكون جرأة  لدى  الشجاعة والتحدي  ت على توسيع رقعة 

 ات. الفلسطينيَّ 

القدس   النسائي العربي في  االتحاد  الجمع(١٩٢٩عام )عندما أسس  لم تكن  مثل أختها    يَّة ، 
خير  ألهداف  أقيمت  التي  سياس  يَّةوتعليم  يَّة السابقة  أهدافها  كانت  القائم.    يَّة فقط.  الصراع  تتضمن 

الوطن األهداف  على  التركيز  على  الهيئات  هذه  أعمال  جدول  على   يَّة احتوى  التركيز  من    أكثر 
متعلمات وانتمين بالغالب إلى   . ومع هذا، فإن القائمات على هذه الجمعيات كن  يَّةالطبقات االجتماع

االجتماع الوطن   يَّةالطبقة  الحركة  قيادة  في  أفرادها  كان  التي  العائالت  من  هذه  يَّةالعليا  احتوت   .
ن   ،الجمعيات ها   موج  التركيز  كان  العاملة.  الطبقة  من  نساء  إلى  على  باإلضافة،  االعتراض  حو 

 والمستعمرات.   يَّةودخول الصهيون يَّةالبريطان  يَّةالسياسات االنتداب

نِّ  الجمعيات جئن من طبقة مد  تلك  النساء في  إن   تمارا ماير في كتابها:  يَّةبالطبع،  . تصف 
باالستعمار    تأث را  ات كن  أكثر  ساء القروي  الن    "بسبب أن    :: سياسة التغييرالنساء واالحتالل االسرائيلي  

أكثر من النساء من الطبقة المتوسطة بالمدن،    يَّة والهجرات اليهود  يَّة البريطاني وسياساته االستيطان
دة، فإن  مشاركتهن بالصراع  حيث أن  قدرتهن على الوصول إلى أراضيهن وبالتالي الزراعة كانت مهد 

 . ( 33)الوطني كانت مختلفة" 

،  يَّةخير   يَّة ئتي جمعامرأة في المدينة من خالل ما يزيد عن متضيف ماير: " بينما شاركت ال
الريف المرأة  الح  يَّة شاركت  األ ( 34)" يَّةوالدمو   يَّة بالمظاهرات  الوضع على  الريفيات  .  النساء  جلب  رض 

"مواجهات عسكر  الحال إلى  المرأة  يَّة، جسد يَّةبطبيعة  تدخل  ، من قبل البريطانيين واليهود، وسهلت 
التي ساهمت من خاللها المرأة في المدينة   يَّةالمدينة بالصراع، بينما تزامن عمل النشاطات الخير في  

وعلى   المعاقين،  العميان،  الفالحين،  المتظاهرين  ضحايا  من  باأليتام  االهتمام  على  التركيز  على 
الريف المناطق  في  النساء  متح  يَّةتعليم  الفلسطينيات  النساء  ظلت  “وعليه،  بالرغم من بالغالب.  دات 

. في هذا الصدد، حصل تناغم في توزيع المساهمات على المستوى  ( 35)  المباشرة  اختالف اهدافهن  

 
 .٦٥. سياسة التغيير. صاإلسرائيليتمار، ماير. المرأة واالحتالل  . ٣٣

 المرجع السابق.   .٣٤

 السابق.   المرجع .٣٥



ي  ، بقي تحد  ياسي  . بسبب الوضع الس  والريفي    جزاء المجتمع المدني  أ فيما بين    واالجتماعي    ياسي  الس  
األساسي  الن   الوطني    ساء  الصراع  ما،  هو  بطريقة  هذا  أدى  االجتماع.   المواضيع  إذابة  ،  يَّةإلى 

تشك  خصوص   التي  تلك  الذ  ا  الترتيب  ما    كوري  ل  تلك  أعمالهن  في  النساء  كذلك  تشكل  لم  للمجتمع. 
   أنَّ . إالَّ بالمجتمع، حيث ارتبط جدول أعمال هذه الجمعيات بالصراع الوطني    يَّةيؤرق السيادة الذكور 

من عزلة   يَّةهذه النشاطات، أبرزت المرأة، وتم وصول صوتها ومالحظتها: "أخرجت المرأة الفلسطين 
 .( 36)األكبر"  ا من الصراع الوطني  . وجعلتها جزء  يَّة البيت، العائلة، والمجتمع وكذلك العزلة االقليم

 يَّة نسو  م  أ يَّةحركة نسائ

حول العالم.    يَّةسو في فلسطين مرتبطة بالظهور األو ل للجمعيات الن    يَّةسو قد تكون الحركة الن  
، هو ما  يَّةن ه من غير الممكن تأكيد ذلك. ولكن في نفس الوقت، إذا ما كان الحديث عن النسو أإال  

على  -وإذا ما كانت    اللباس واألدوار فيما وراء العائلة.يعني بإعادة تعريف حقوق المرأة، بما يشمل  
. تتساءل ( 37) االجتماعيللرجال والنساء المهتمين باإلصالح  يَّةمواضيع حيو  -حسب تأكيد أبو اللغد

التاريخ "اللحظة  تبحث في  بعد أن  اللغد عم ا جرى. وتحاول فيما  عندما بدأ الرجال والنساء    يَّةابو 
ال يمكن مراجعتها بدون الربط    يَّة . إن  اتصال الحركات النسائ38الحديث عن إعادة صناعة النساء" 

، وغيرها من الدول  يَّةفي فلسطين مصاحبة لتاريخ معق د، كما في الد ول العرب  يَّةسو ، والن  يَّةسو مع الن  
ومشت باتجاه االهتمام بفترات ما بعد    فيها مع الحراك القومي    يَّة سائكالهند التي بدأت الحركات الن  

  يَّة الفلسطين  يَّةن الحركة النسائ أ  ةالحظم . من الممكن  ( 39)  الفقراالستقالل، حيث كان التركيز على  
لى عدم  إ   يَّةالفلسطين   يَّةخذت هذا االتجاه. من المهم االنتباه كذلك، عند الحديث عن الحركة النسائ أ

ينما كان هناك حركات  أ، و يَّة والبعثات المسيح  يَّةوروبن ه "اينما تواجدت المستعمرات األ إاهمال حقيقة  
 .( 40)" يَّةات الجندر ات واالحتماليَّ تحاول تشكيل األمم الجديدة، كان هناك عالمات للمثاليَّ  يَّةقوم
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في صراع   يَّة الفلسطين  يَّةاألجندة الوطن من جهة أخرى، تضع ماير نقطة مهمة عندما تناقش  
أدَّ  البريطاني والحراك الصهيوني،  انتهاء االنتداب  للدولة، عند  ى  َ  النساء. إن  غياب رؤيا واضحة 

. تقول ماير: "بقي مستقبل النساء موضوعا بالقالب  يَّةإلى نفس المستقبل غير الواضح للحركة النسائ 
في الصراع الوطني الذي جعلهن أكثر بروزا بالدائرة العامة.  التقليدي على الرغم من تدخل النساء  

، حيث استمرت مشاركاتهن  يَّةبالواقع، كانت مشاركاتهن تبدو وكأنها أكثر اشكال النشاط العام طبيع
 .( 41)وغزة"  يَّةفي الضفة الغرب  (١٩٦٧) عام فيما بعد

ال  يتم  أدور المرأة في ظهور حركتها في ذلك الوقت، يجب    يَّةهمأ كما ال يتوجب التقليل من  
 وتأثيرها.   يَّةزيادة التركيز على تلك االهم

احتجاجات   في  المرأة  مشاركة  الصفوف  (١٩٢٩)عام  إن   تصد ر  إلى  شك  بال  قادتها   ،
مؤتمر    يَّةاألمام حدث  كان  الدولي.  وكذلك   ، والفلسطيني  العربي   المستوين  على  االخبار  بعناوين 

، يعتبر بمثابة المر ة األولى التي تدخل  (١٩٢٩  تشرين األول  ٢٦)نساء فلسطين العربيات األول في  
فيه الس  السَّ   االمرأة  الن  يَّةياس احة  سي. عب رت  بدور  مطالبهن   المشاركات بصوت عالي عن  اسي   ساء 

أهم استقبل اإلعالم  بلباقة ونضوج.  د  بإعجاب كبير. كان صوت   يَّة واستثنائ  يَّةمحد  النشاطات  هذه 
ل وت األول المتدافع إلى العالم العربي نداء إلنهاء االضطهاد، مما شكَّ ساء الفلسطيني ات هو الص  الن  

 ة. احة العامَّ مدخال  للمرأة في السَّ 

، إال  أن  ما قامت به  يَّةفي ات حاد المرأة المصر   أ ن الحراك بديجب أال ننسى بطبيعة الحال، إ 
ه  ا وإقليمي  كان أكثر شمولي    يَّةالمرأة الفلسطين د أن  الحراك كان موج  ا للمجتمع الفلسطيني،  ا. من المؤك 

أنَّ إالَّ  قرع أجراس    مما  كإقليم،  المنطقة  في  المرأة  كذلك  تخص   القضايا  تلك  كانت  الوقت  وبنفس  ه 
خرى، محدودا  بالتأثر  ألظلم الواقع على المرأة والشعوب المضطهدة. كان صدى المؤتمر، من جهة  ا

 في فلسطين.   يَّةالسابق لبروز الحركة النسائ

باالحتياجات وخلق   يَّةحساسا  أكثر واقعإ ، أعطى النساء يَّة ات الخير إن  العمل الجاد في الجمعيَّ 
بين  ات   فيما  المجتمع  مع  أفضل  المجتمعصال  هذه  نَّ إالمختلفة.     يَّة الطبقات  ن  قد  الالتي  النساء   

نحو   مالءمة  أكثر  الجمعيات  من  جعل  مما  أنفسهن،  بالنساء  الكامنة  رات  دِّ المق  عرف ن  الجمعيات، 
الن   الحركات الصاعدة. مع وجود وضع سياسي  خطى الحراك  تناسب مع مقاييس  ترك    سائي الذي 
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ر  في حالة الخضوع الحتالل ويأس. كانت النساء في تلك المراكز المجتمع بال خيارات، ولكن استم
المجتمع للحاجة  أكثر معنى ومنفعة  لدورها  األجندات    يَّةقد وجدت  المجهول من  في وجه  العامة، 

 التي كانت قي د التحضير.    يَّةالسياس

النسائ الحركات  وتطوير  تشكيل  بداية  من  بحقيَّة وكنتيجة،  المطالبة  النساء  قررت  وقهن  ، 
منفصلي   مع  بخط ين غير  حداثة  نحو  مين  متقد  للتحرر،  الفلسطينيين  لمحاولة  مشك ال  سيبقى  لما  ن، 

الت   على  المحافظة  مع  بالتوازي  والعالم.  المنطقة  على  وانفتاح  بالتعليم  المجتمع زيادة  وعادات    راث 
الوطنهوتقاليد  االجندة  مع  أنفسهن  ورب ط  والتي  يَّةالسياس  يَّة.  كانت  ن  أثبتت  أ،    يَّة يجابإمشاركتهن 
 .  يَّةياسجل الس  ات الرَّ ة، ولكن استمر ت برب ط نفسها مع فعاليَّ ومهمَّ 

ير نحو الحداثة، سواء كان ذلك بالحياة  المجال للتعليم سمح بظهور مجتمع بدأ بالسَّ   فتح  إنَّ  
وتلك التي تنتمي الى الفِّالحة، بدأ ظهور طبقة وسطى   يَّةاو حياة الفِّالحة. فبين نخبة مجتمع  يَّةالمدن 
الخير في   الجمعيات  بدأت  كما  جديدة،  بظهور مهن  هذا جليا  بقيادات    يَّةالمجتمع. وكان  بالظهور 
 قد بدأت بالتشكل.   يَّة، وعليه كانت الحركة النسائ يَّة نسائ

 بين األمس واليوم 

الوضع   بتغيير  فكرنا  ما  تغيير أإذا  عدم  النسائ  هو  الحركة  وبالتالي  يَّة الفلسطين  يَّةفي   ،
لهم  تدخ    مخرجاتها، سأتفق بالمطلق مع نقطة ماير بالنسبة لما ذكرته في كتابها السابق الذكر: "ألن  

تعليم   القومي   بحمالت  ــــ  االجتماعي  السكاني  المبنى  بها  وا  يتحد  لم  أرض  على  ومساعدات    يَّةبدأ 
ضد   مظاهرات  مع  النساء،  من  حات  الفال  حالة  وفي  الوسطى.  الطبقة  وضع  في  للمحتاجين، 

الفلسطين المرأة  استطاعت  إلى    يَّة"الخارجيين"ـ  الخاص  المجال  من  وتتحرك  الشارع  إلى  تخرج  أن 
 .( 42)لعام بطرق كانت مقبولة بالنسبة لشركائهم الرجال في المقابل" المجال ا

مام  أا  ا مهم  لدى القيادة في ذلك الوقت، كما في هذا الوقت، تبقى عائق    يَّة غياب االستراتيج  نَّ إ
الحي   في  الس  المرأة  قومياسي  ز  لسياسات  الحركة  اختزلت  المجتمعي.  البناء  في  دورها  وتعريف    يَّة ، 

فاعلة. لقد ركز الفلسطينيون خالل تاريخهم    يَّةاجتماع  يَّة جندة نسو أفق عليها على حساب تطوير  مت  
 ا.  خطة لما سيأتي الحق   ا د  أبولكن على ما يبدو لم يكن لديهم  .و العدوأعلى محاربة المعتدي 
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الواقعي   تاريخنا  تم    في  لقد  على    اليوم،  التحرير  مشروع  عن  الهدف  ن  أاالعالن    ساسي  األ ه 
عائقا  ،  ينللفلسطيني   جعله  وضعجن ِّ يُ   مما  على  الحصول  من  المرأة  تليق    يَّةب  بطريقة  التصرف  او 

 .  يَّة بمقدراتها الحقيق

في فترة    على المستوى السياسي    يَّةبروز الحركة النسائ  ن  إليست مصادفة، نها إعلى ما يبدو، 
االنتفاضة   في  حصل  كما  لهكذا مشاركة،  الحاجة  مع  الثمانيناتولى  األ االنتداب تزامنت  من    في 

العشرين تطوع  ن  إ.  القرن  بدأت  المرأة  الجماعيَّةوتلقائ  يَّةمشاركة  بالمشاعر  العام  الدافع  وكان    يَّة . 
في مواجهة االضطهاد والعدوان    يَّةمامها في الخطوط األ نفسالمرأة  تجد  محف زا  بأن  للصراع،    يَّة القوم

الرجال   استشهد  عندما  المعتدين،  قبل  سُ أمن  او  و  اال  عِّ أُب جنوا  خيار  بال  نفسها  المرأة  وجدت  دوا. 
 لعدو.  ي ل نحو الت صد  هة متوج  

دوار في المشاركة في وقت الحاجة  أإلى توزيع  د ى  أراع المنبثق والمستمر  الص  في  المشاركة  
 في الصراع الفلسطيني.  

 الحديث عن المجتمع الفلسطيني وتركيبته يبقى بنفس التعقيدات الموجودة اليوم.   نَّ إ، هوعلي

الرجال والنساء حملوا على أكتافهم  ن   أ،  يَّةد في هذه الرحلة من التغريبة الفلسطينما هو مؤك  
بينما   فلسطين.  تحرير  القضحلم  أصبحت  نكسة،  إلى  نكبة  من  التهجير  أجل    يَّةاستمر  من  قتاال  

للوضع في    ، لسوريا، للبنان، حتى تونس. مع كل إغالق مأساوي  ردناأل للمقاومة، من    مكان  إيجاد  
القض كانت  ما،  الفلسطين  يَّة مدينة  التحرير  منظمة  في  فتح  لمبنى  أكثر  قوة  آخر.  شكال   ،  يَّةتأخذ 

لفل  تدريجي  القضوتقليص  تعد  لم  الثمانينات،  بالخارطة والقلوب، حتى منتصف  متماسكة    يَّةسطين 
، واصبحت كلها  يَّةشخصان  يَّةلقض  يَّة. كانت تلك اللحظة التي تحولت فيها القضيَّةفقط، بل شخص

 تنصب بشخص واحد.  

الوضع الحالي  ا، فهذا ما يشك ل  ا او حزبي  سي  سواء كان هذا الشخص شخصا ، او جسما  مؤسَّ 
االنتماء مرتبط بعائلة أو فصيل أو حزب تنتهي إليه المصلحة العليا،    في شأن الفلسطينيين اليوم.

وآل  النضال  شكل  أساسه  على  وحراكها    يَّةويتشك ل  مؤسساتها  في  المرأة  دور  وصب  معه.  التفاعل 
 .  يَّةعلى هذا األساس من التبع
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