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ملخص: 

تهدف هذه الدرا�سة اإىل الك�سف عن دور اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية يف حمافظات 
القد�ص، وبيت حلم، ورام اهلل، يف تثقيف املراأة الفل�سطينية للنهو�ص باملجتمع املحلي، من 

خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 
ما دور اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية يف حمافظات القد�ص، وبيت حلم، ورام اهلل،  1 .

يف تثقيف املراأة الفل�سطينية للنهو�ص باملجتمع املحلي؟ 
ما اأبرز الربامج التي تنفذها اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية يف حمافظات القد�ص،  2 .

وبيت حلم، ورام اهلل؟ 
ما اأبرز املعوقات التي تواجه اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية يف حمافظات القد�ص،  3 .

وبيت حلم، ورام اهلل؟ 
تكون جمتمع الدرا�سة وعينتها من جميع اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية يف حمافظات 
القد�ص، وبيت حلم، ورام اهلل، البالغ عددها )15( جمعية. ولتحقيق هدف الدرا�سة، ُطورت 
اأداة  �سدق  من  التحقق  جرى  وقد  �سخ�سية.  ومقابلة  حماور،   )4( على  موزعة  ا�ستبانة 
الدرا�سة وثباتها. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن اجلمعيات الن�سوية ت�ساهم يف حل امل�سكالت 
االقت�سادية للمراأة؛ حيث ح�سلت على ن�سبة 100%. وكذلك اأكدت جميع اجلمعيات على اأنها 
توؤدي دوراً مهمًا على ال�سعيد االجتماعي، فاجلانب الديني، فالثقايف، واأخرياُ الرتبوي. واأن 
تليها  الدينية،  والتوعية  التقثيف  برامج  الن�سوية هي  التي تنفذها اجلمعيات  الربامج  اأبرز 
الن�ساطات الرتفيهية، يف حني ح�سلت فقرة عمل ح�سانات لالأطفال على اأقل اهتمام. وكان 
اأبرز املعوقات التي تواجه اجلمعيات الن�سوية املعوقات املالية، ثم ال�سيا�سية، واالجتماعية، 
واأخرياً االإدارية. واإن اأهم اإجنازات اجلمعيات كانت اإن�ساء مراكز حتفيظ القراآن الكرمي، واإن�ساء 

مراكز تثقيفية للن�ساء والفتيات، لتمكينهن من مواجهة احلياة. 
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Abstract: 
This study aims to investigate the role of Muslim women’s associations 

in the Governorates of Jerusalem, Bethlehem and Ramallah, in educating 
the Palestinian women for the advancement of the community, through 
answering the following questions: 

What is the role of Muslim women’s associations in the Governorates of 1. 
Jerusalem, Bethlehem and Ramallah in the advancement of the Palestinian 
community?
What is the role of Muslim women’s associations in the Governorates 2. 
of Jerusalem, Bethlehem and Ramallah in educating the Palestinian 
women? 
What are the major programs carried out by Muslim women’s associations 3. 
in the Governorates of Jerusalem, Bethlehem and Ramallah? 
What are the major obstacles facing Muslim women’s associations in the 4. 
Governorates of Jerusalem, Bethlehem and Ramallah?
The population of the study consisted of all (15) Muslim Women 

Association, distributed in the Governorates of Jerusalem, Bethlehem and 
Ramallah. To achieve the objective of the study a questionnaire was developed, 
and an interview. 

The study found that the women’s associations contribute to solving 
the economic problems of women. All the associations are playing an 
important role at the social level first, then the religious side, cultural and, 
finally, educational. The major programs implemented by the associations of 
women were religious awareness, recreational activities, while establishing 
a nursery for children of the least interesting achievements. The major 
obstacles faced by women’s associations were financial, political, social and, 
finally, management. The most important achievement was the establishment 
of associations centers teaching the Holy Quran, and the establishment of 
educational centers for women and girls, to enable them to cope with life. 
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مقدمة: 
للمجتمعات  العامة  احلياة  يف  اأ�سا�سيًا  ركنًا  اأ�سبح  املراأة  مو�سوع  اأن  يف  �سك  ال 
كافة باختالف عاداتها، وتقاليدها، ومفاهيمها، فاملراأة ن�سف املجتمع، ولديها طاقات 
هائلة مثل الرجل، واإن مل ت�ستغل هذه الطاقة يف اخلري والبناء، فاإنها �ستهدر يف �سفا�سف 
الذي  االقت�سادي والوطني،  للنمو  ُيعدُّ تبديداً  املراأة  االأمور. وحرمان املجتمع من طاقات 
بدوره ي�سعف التنمية االقت�سادية للبلد. ولعل املراأة الفل�سطينية هي االأكرث تعرثاً من بني 
ن�ساء العامل على ال�سعيد االإن�ساين واحلياتي؛ الأنها ما فتئت تن�ساأ طفلة حتت حراب اجلند،  
وبنادق االحتالل تنمو وترتعرع، وكحال اأي امراأة يف العامل، تطمح املراأة الفل�سطينية يف 
حياة رغيدة واآمنة، ولكن يف هذا الو�سع املنعك�ص عن االحتالل االإ�رشائيلي عليها واجبات 
وطنية كالعمل والن�سال، لي�ص من اأجل الدفاع عن ق�ساياها،  واإيجاد احللول لها فح�سب، 
اال�ستعمارية  املخططات  ومواجهة  املت�ساعد،  ال�سهيوين  اخلطر  مواجهة  يف  اأي�سًا  واإمنا 
ال�سهيونية، وللحد من التعدي ال�سارخ على مبادئ حقوق االإن�سان، ولن يتاأتى ذلك اإال من 
ال�سيا�سية، واالجتماعية،  الفل�سطينية يف جميع املوؤ�س�سات  للمراأة  الفاعلة  خالل امل�ساركة 
واالقت�سادية... الخ، ومنحها القدر الكايف من امل�سوؤولية الإثبات ذاتها، وتقدمي ما لديها من 

طاقات.  )قعقور، واآخرون، 2002( . 
ولهذا فقد اأدركت املراأة الفل�سطينية مبكراً اأن خال�سها من عبودية املجتمع، ال ميكن اأن 
يتحقق اإال بخال�سها من عبودية االحتالل، وبتحرير وطنها من املحتل. ولهذا فقد اندفعت 
اإىل �ساحة الن�سال، واأ�سبح هّمها وَهم الرجل، هو حترير الوطن امل�سلوب، )فراونة، 2005( ، 
لذا اأثبتت قدرتها على مواجهة الظروف القا�سية يف هذا املجتمع، وقد برز هذا الدور الفاعل 
للمراأة الفل�سطينية يف عهد االنتداب الربيطاين، حيث �سكلت جمموعة من اللجان الن�سائية 
للم�ساهمة يف االإ�سعاف وجمع التربعات؛  للدفاع عن الوطن بكل ما ت�ستطيع تقدميه، فلقد 
اأمام  نف�سها  وجدت  التي  الفل�سطينية  املراأة  حياة  يف  التحول  نقطة  1929م،  ثورة  كانت 
امل�سوؤولية امللقاة على عاتقها، فقامت بعقد املوؤمترات التي كان اأولها يف تاريخ فل�سطني 
عام 1929م، يف مدينة القد�ص، وكان هدفه تنظيم حركة ن�سوية قادرة على العمل املتوا�سل 
الإنقاذ الوطن، وظهرت هذه اجلهود بعد نكبة 1948م، حيث �ساعفت عملها من اأجل التخفيف 

عن العائالت املنكوبة )قعقور، واآخرون، 2002( . 
الفل�سطينية يف انخراطها  اآخر على دور املراأة  ويف عام 1967م، حدث تطور نوعي 
بالثورة وم�ساركتها يف االأن�سطة املختلفة قيا�سًا بدورها يف العقود ال�سابقة، ف�ساهمت يف 
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العديد  ذلك  بعد  و�سكلت  املختلفة،  املقاومة  منظمات  يف  وانخرطت  ال�سيا�سية،  الن�ساالت 
من االحتادات اخلا�سة بها بهدف توحيد طاقاتها وجهودها، وتطوير عملها واأن�سطتها مبا 
يخدم اأهدافها ومنها: احتاد جلان العمل الن�سائي الذي تاأ�س�ص يف رام اهلل عام 1978 حتت 
»نحو حركة ن�سائية جماهريية موحدة«، واحتاد جلان املراأة العاملة، وتاأ�س�ص  �سعار 
يف عام 1978، كمنظمة ن�سائية دميقراطية تهدف اإىل حترير املراأة الفل�سطينية، �سيا�سيًا، 
واقت�ساديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا. وجلان املراأة الفل�سطينية التي تاأ�س�ست يف بيت حلم عام 
1981، ولها فروع رئي�سة يف ال�سفة والقطاع، وانخرطت املراأة يف الن�سال داخل فل�سطني 
و�ساحات  مواقع  يف  الفل�سطينية  الثورة  عن  الدفاع  معارك  بب�سالة  وخا�ست  وخارجها، 
جغرافية ون�سالية خمتلفة، وان�سوت حتت لواء منظمات املقاومة الفل�سطينية، فظهرت يف 
�سور عدة،  فهي االأم التي حثت اأبناءها وبناتها على التعليم والعمل واالإنتاج، واأر�سعتهم 
حليب الثورة، وهي املعلمة التي علمت االأجيال، وهي العاملة الكادحة التي اأنتجت، واملراأة 
من  االحتالل  �سد  واملقاتلة  اجلماهريية،  والقائدة  الن�سطة  ال�سيا�سية  والداعية  املحر�سة 
املراأة  لعبت  كما  امل�سلح،  العمل  ويف  واحلجارة،  بالقلم  �ساركت  واال�ستقالل،  احلرية  اأجل 
الفل�سطينية دوراً حموريًا يف حماية التقاليد والرتاث الوطني، وغر�ص احرتام القيم الوطنية.  

)فراونة، 2005( . 
�سعبها،  اأبناء  جتاه  املراأة  م�سوؤولية  م�ساعفة  اإىل،  االإ�رشائيلي  االحتالل  اأدى  وقد 
�رشدوا،  الذين  ومعاناة  اآالم  تخفيف  اأجل  من  العمل  تكثيف  اإىل  مدفوعة  نف�سها  فوجدت 
العمل االجتماعي  لتطوير  بيوتهم، واعتقل رجالهم، ف�سكلت جمعيات وموؤ�س�سات؛  وهدمت 
ومع  املتدهور،  االقت�سادي  الواقع  املتزايدة، خا�سة يف ظل  امل�سكالت  الن�سائي ملواجهة 
دخول االنتفا�سة، ويف ظل غياب الدولة، عادت احلركة الن�سوية لت�سد العجز الذي فر�سته 
الظروف ال�سيا�سية، ف�سعدت اأعمال االإغاثة وخدمات رعاية االأطفال، وتعليم الن�ساء املهارات 
التقليدية جنبًا اإىل جنب مع مقاومة االحتالل من قبل املنظمات الن�سوية التابعة للف�سائل 
�سيا�سية  تغريات  ذلك من  وما �سحب  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  ال�سيا�سية، ومع دخول 
وجمتمعية، تزايد االهتمام برت�سيخ اأ�س�ص جمتمع مدين، ي�سمن م�ساركة املراأة والرجل يف 
هذه  يف  ووجدت  احلكومية،  غري  املنظمات  يف  الفل�سطينية  املراأة  ف�ساركت  البناء،  عملية 
املنظمات متنف�سًا حقيقيًا يف ظل غياب الدولة، واأعطتها الفر�سة الإثبات وجودها كمواطن 
فاعل يف املجتمع، وم�سارك حقيقي يف ق�ساياه وم�سكالته، ويتمثل الن�ساط االأهلي للن�ساء 
يف اأمناط متعددة، من اأقدمها واأكرثها �سيوعا اجلمعيات اخلريية الن�سائية، وهي اجلمعيات 
يف  احلكومية  غري  املنظمات  قامت  وقد  واالإح�سان،  للرب  التقليدية  بالفل�سفة  ترتبط  التي 
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والتعليمية،  ال�سحية،  اأ�سا�سي وفاعل يف توفري اخلدمات  بدور  تاريخيًا وتقليديًا  فل�سطني 
والثقافية، وحمو االأمية، والتدريب على املهن احلرة، والقيام باأن�سطة مدرة للدخل ملكافحة 
املجتمع  من  املحتاجة  الفئات  اإىل  االجتماعية  والرعاية  اخلدمات  وتقدمي  والعوز،  الفقر 
الفل�سطيني وخا�سة من الفقراء، وحمدودي الدخل، واملعاقني، وامل�سنني، والن�ساء الفقريات 

يف املخيمات، والقرى، واملدن.  )يو�سف واآخرون، 2005( . 
ويف �سوء ال�سابق، حاولت هذه الدرا�سة التعرف اإىل تلك اجلمعيات االإ�سالمية ب�سكل 
معمق من خالل توا�سل الباحثتني مع اجلمعيات ب�سكل �سخ�سي، والبحث يف االأدب الرتبوي 
املتعلق باملو�سوع، ات�سح اأن عدد اأع�ساء الهيئة االإدارية يف اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية 
يرتاوح ما بني 13 - 11 ع�سواً، واأن عدد اأع�ساء الهيئة العامة فيها يرتاوح ما بني 51 - 
100 ع�سو، واأن غالبية اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية م�سجلة ت�سجياًل قانونيًا لدى اجلهات 
ذلك  على  واأكدت  منتخبة،  جمعيات  هي  اجلمعيات  غالبية  واأن  عنها،  امل�سئولة  الر�سمية 
مديرات اجلمعيات، واأن اأبرز م�سادر الدخل الرئي�سة للجمعيات عن طريق دعم املوؤ�س�سات 
الدينية لها ومن ثم التربعات. وملعرفة املزيد عن دور اجلمعيات االإ�سالمية يف تثقيف املراأة 

الفل�سطينية متت بلورة م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
نظراً لكرثة اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية يف الفرتة االأخرية ب�سكل ملحوظ، ويف اأماكن 
يف  االإ�سالمية  الن�سوية  اجلمعيات  هذه  دور  عن  احلديث  وكرثة  فل�سطني،  رحاب  يف  �ستى 
الفل�سطيني ما بني مثمن جلهودها  التثقيف والنهو�ص باملراأة امل�سلمة واملجتمع املحلي 
ودورها الفاعل، ومقلل من �ساأنها واأهميتها، تعالج هذه الدرا�سة دور هذه اجلمعيات الن�سوية 
االإ�سالمية، من حيث كونه مو�سوعًا جديراً بالبحث والدرا�سة، وللوقوف عن كثب على دور 
هذه اجلمعيات وكل ما يتعلق بها، وبناء على ذلك ُحددت م�سكلة الدرا�سة يف الإجابة 

عن الأ�سئلة الآتية: 

ما دور اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية يف حمافظات القد�ص، وبيت حلم، ورام اهلل،  1 .
يف تثقيف املراأة الفل�سطينية للنهو�ص باملجتمع املحلي؟ 

ما اأبرز الربامج التي تنفذها اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية يف حمافظات القد�ص،  2 .
وبيت حلم، ورام اهلل؟ 

ما اأبرز املعوقات التي تواجه اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية يف حمافظات القد�ص،  3 .
وبيت حلم، ورام اهلل؟ 
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أهمية الدراسة: 
�رشائح  من  مهمة  �رشيحة  عن  احلديث  تتناول  كونها  من  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تنبثق 
املجتمع وهي املراأة، وباحلديث عن واقعها ودورها يف جمتمعها الذي تعي�ص فيه وتنتمي 
اإليه، كما اأنها تو�سح ال�سورة الكاملة عن دور اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية، ومكانة الن�ساء 
امل�سلمات فيها؛  الإزالة االأفكار ال�سلبية التي حر�ص االحتالل على غر�سها يف نفو�ص اأبنائنا، 
وهي اأن اإ�سالمنا العظيم يفرق بني الرجل واملراأة، واأن املراأة ال دور لها، فتظهر اأهمية هذه 
الدرا�سة بو�سوح عندما يتو�سل القارئ اإىل اأن هذه اجلمعيات حقيقة ا�ستطاعت اأن تغري هذه 
النظرة يف الواقع الفل�سطيني. ف�سال عن اأن هذه الدرا�سة تعدُّ الدرا�سة االأوىل يف فل�سطني- 
التي تناولت درا�سة مو�سوع مهم وجوهري يهم قطاعًا كبرياً يف  الباحثتني-  ح�سب علم 

املجتمع الفل�سطيني. 

أهداف الدراسة: 

ترنو الدرا�سة اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 
التعرف اإىل دور اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية الفل�سطينية يف التثقيف والنهو�ص  1 .
باملراأة امل�سلمة واملجتمع املحلي الفل�سطيني يف حمافظات القد�ص، وبيت حلم، ورام اهلل، 
توؤديه  الذي  والدور  التي تهتم بها،  ال�سوء على براجمها، والق�سايا  اإلقاء  وذلك من خالل 

خلدمة جمتمعها. 
اإلقاء ال�سوء على اأهم اإجنازات اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية الفل�سطينية، واملعوقات  2 .

التي تواجه تلك اجلمعيات يف حمافظات القد�ص، وبيت حلم، ورام اهلل. 
التعرف على اأماكن وجود هذه اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية، لت�سهيل االت�سال بها  3 .

والتعاون معها. 

حمددات الدراسة: 

تتحدد الدرا�سة واإمكانية تعميم نتائجها يف �سوء املحددات الآتية: 
املحدد الزمني، اقت�رش احلديث عن اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية العاملة واملرخ�سة  1 .

للعام 2006/2005م، يف العام 2009/2008م. 
املحدد املكاين، اقت�رشت الدرا�سة على اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية املوجودة يف  2 .
حمافظة القد�ص )جمعية الوفاء، وجمعية ن�ساء االإ�سالم، وجمعية �سيدات �سورباهر، وجمعية 
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االإ�سالمية اخلريية،  الن�سائية  النقاء  . وحمافظة بيت حلم )جمعية  العربية(  الرعاية للمراأة 
وجمعية �سيدات نحالني، وجمعية ن�ساء اأم �سلمونة، ومركز بيت حلم للن�ساط الن�سوي، ومركز 
االأمل الن�سوي( ، وحمافظة رام اهلل )جمعية �سنابل العطاء، وجمعية اخلن�ساء، وجمعية الهدى، 

وجمعية �سيدات �سلواد، وجمعية �سيدات دير دبوان، وجمعية النور الن�سائية( . 
من  اأو  االإ�سالمية،  الن�سوية  اجلمعيات  هذه  روؤ�ساء  على  اقت�رش  الب�رشي،  املحدد  3 .

ينوب عنهم. 
تتحدد نتائج الدرا�سة باالأداة امل�ستخدمة.  4 .

مصطلحات الدراسة: 

ال�سخ�سية االعتبارية، ويكون لها ذمة مالية  الإ�سالمية: ◄ هي  الن�سوية  اجلمعية 
م�ستقلة، ولها حق متلك االأموال املنقولة وغري املنقولة، والت�رشف فيها يف حدود حتقيق 
اأهدافها، ولها احلق يف فتح فرع لها اأو اأكرث داخل فل�سطني، وذلك مبوافقة وزارة الداخلية 

ووزارة االخت�سا�ص. )النظام االأ�سا�سي للجمعية، مادة 5،4، وزارة الداخلية، 2000( . 
تقوميه  الرمح هو  وتثقيف  ◄ « امليداين:  يقول  لغة.  والتهذيب  التقومي  هو  التثقيف: 
وتـهذيبه واإزالة اعوجاجه، فاملثقف هو الرجل املهذب، �ساحب الفكر امل�ستقل..«.  )امليداين، 
2004( . والتثقيف هو: اأ�سلوب بنائي للعقلية، يعطي االأفكار واملفاهيم، وينتج القناعات 

واملقايي�ص. )البقا�ص، 2007( . 
هو االنتقال من حال اإىل حال اأخرى، من حالة التخلف والتاأخر والفقر  النهو�س:  ◄
)العليو،  والغنى.  والتطور  التقدم  اأف�سل، وهي حال  بحالة  العي�ص  اإىل  والت�ستت،  وال�سياع 

 . )2000

األدب النظري: 

أوال: وضع املرأة الفلسطينية: 

للمراأة الفل�سطينية دور بارز يف ال�سيا�سة، فقد ا�ستطاعت اأن ت�سكل ن�سيج الوعي ملقاومة 
اأمّرها لت�سل اإىل مرحلة من اخلربة  االحتالل، فعرب م�سريتها الطويلة عا�ست من التجارب 
والتمر�ص، ال �سبيل الإغفالها منذ بدايات انخراطها االأول يف املجتمع وال�سيا�سة، )يو�سف، 
واآخرون، 2005( ، فالتغريات ال�سيا�سية التي مرت على املجتمع الفل�سطيني اأتاحت للن�ساء 
فر�سة امل�ساركة يف مراحل الن�سال كافة،  وجنبًا اإىل جنب مع الرجل يف مواجهة االحتالل 
االإ�رشائيلي، وقدمت كثرياًَ من الت�سحيات، و�سطرت اأعظم البطوالت يف �سبيل حتقيق اأهداف 
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�سعبها. وباحتالل اإ�رشائيل لل�سفة الغربية وقطاع غزة بعد هزمية 1967م، ازدادت حاجة 
الن�ساء للعمل حتت �سغط تفاقم االأو�ساع املعي�سية، مما اأثر على و�سع االأ�رشة الفل�سطينية، 
حت�سني  اأجل  من  اإ�سافية  اأعباء  تتحمل  اأن  عليها  اأ�سبح  التي  املراأة  و�سع  على  وبالتايل 
و�سع االأ�رشة املعي�سي، اإىل جانب اأعبائها املنزلية، وتربية االأبناء، فوجدت نف�سها مدفوعة 
اإىل تكثيف العمل من اأجل تخفيف اآالم الذين �رشدوا ومعاناتهم، وهدمت بيوتهم، واعتقل 
رجالهم، ف�سكلت جمعيات وموؤ�س�سات تواجه امل�سكالت املتجددة، فغلب على دورها الطابع 
ال�سنوات  مبرور  ولكن  املعونة،  اأو  اخلدمة  تقدمي  مبجرد  ينتهي  الذي  ال�رشيع  اخلدماتي 
متر�ست الن�ساء الفل�سطينيات يف العمل االجتماعي، واأ�سبح اأكرث قدرة على ا�ستيعاب الظرف 

التاريخي الذي و�سعن فيه، )قعقور، واآخرون، 2002( . 
وبالرغم من الدور اجلاد والرائع الذي لعبته الن�ساء الفل�سطينيات يف الت�سدي البطويل 
لقوات االحتالل، فاإن نظرة املراأة لنف�سها وتقوميها لدورها بقيت يف اإطار النظرة املحافظة 
التقليدية القائمة على اأ�سا�ص تق�سيم العمل التقليدي اجلائر بني الذكر واالأنثى، كما اأن نظرة 
املجتمع للمراأة بقيت اأ�سرية هذه النظرة ال�سيقة، مما قلل من احتماالت تطور وعيها وزيادة 
واالجتماعي،  واالقت�سادي،  ال�سيا�سي،  الفل�سطيني  الوطني  القرار  �سنع  يف  م�ساركتها 
والتعليم  بالرتبية  �سديداً  ارتباطًا  مرتبط  هو  بل  فجاأة،  يحدث  لن  النظرة  هذه  وتغيري 
املجتمع  يف  ال�سائدة  ال�سلبية  االجتماعية  الظواهر  فبع�ص  ال�سائد،  االجتماعي  واملنهج 
كالزواج املبكر، واال�ستغالل االقت�سادي، وواملوقف من تعليمها، ودور العائلة يف مراقبة 
ت�رشفاتها، وخ�سوعها يف كثري من االأحيان ملجموعة من العادات والتقاليد والقيم لوجود 

روا�سب اجتماعية عميقة، اأعاق من حركة املراأة وتطورها، )كتاب، واآخرون 1991( . 
عانت املراأة من التمييز واال�سطهاد ب�سبب اجلن�ص )كونها امراأة( ، ولكنها ا�ستطاعت 
دوؤوبًا النتزاع ما تبقى من  الو�سع يتطلب ن�سااًل  زال  احل�سول على بع�ص حقوقها، وما 
اأنها ما زالت تعاين من قيود تقليدية اجتماعية خمتلفة، فهي مهم�سة،  احلقوق، وبخا�سة 
االأجور،  يف  امل�ساواة  عدم  مثل:  حقوقها،  ببع�ص  وجمحفة  جائرة  اأو�ساع  حتت  وتعي�ص 
وبعدها عن مراكز �سنع القرار، والقيادة، واملراكز ال�سيا�سية، وغريها، وحتى يف الناحية 
وعادات  تتنا�سب  التي  الريا�سية  النوادي  اأو  ال�ساالت،  اأو  املراكز،  تتوافر  فال  الريا�سية، 
قي  حرية  للمراأة  تعطي  اأجواء  يف  الريا�سة،  مبمار�سة  تهتم  والتي  وتقاليدها،  منطقة  كل 
ق�ساء وقتها، والرتفيه عن نف�سها، يف مكان يقدم لها ما يخل�سها من متاعب احلياة وق�سوة 
االحتالل، واالأمرا�ص النف�سية والع�سبية التي ال ح�رش لها، )الع�سيلي، 2005( ، وحتى الواقع 
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الزواج  وخا�سة  املختلفة،  حياتها  مراحل  يف  املخاطر  من  العديد  تهدده  للمراأة،  ال�سحي 
واحلمل، والوالدة املبكرة، ومن اأهم امل�سكالت التي تواجه املراأة يف جمال ال�سحة، الوالدة 
االأعباء  وزيادة  للخطر،  يعر�ص حياتها  ما  وهو  واالإغالق،  للح�سار،  نتيجة  احلواجز  على 
املنزلية امللقاة على عاتقها، وعدم حتكم املراأة يف �سلوكها االإجنابي؛ ب�سبب نظرة املجتمع 

لها يف هذا املجال )قعقور، واآخرون، 2002( . 

ثانياً: نشأة اجلمعيات اخلريية يف اجملتمع الفلسطيين: 

احلركة  عن  احلديث  اإىل  التطرق  من  البد  اجلمعيات،   ن�ساأة  عن  احلديث  �سياق  يف 
االجتماعية، »وهي تلك اجلهود املنظمة التي يبذلها جمموعة من املواطنني بهدف تغيري 
العليا  الفل�سفية  القيم  اقرتابًا من  اأكرث  لتكون  القائمة  الهياكل  اأو  ال�سيا�سات،  اأو  االأو�ساع، 
التي توؤمن بها احلركة« )غامن، 2005( . وللحركات االجتماعية اأ�سكال عدة،  متثل قطاعات 
الطالبية،  واحلركة  الن�سوية،  واحلركة  العمالية،  كاحلركة  املجتمعات،  يف  عديدة  و�رشائح 
للحركات  ويكون  اإلخ،  البيئة...  عن  الدفاع  وحركة  االإن�سان،  حقوق  عن  الدفاع  وحركة 
ال�سيا�سي.   ال�سعيد  على  دور  ولها  وتطويرها،  والقوانني  النظم  تغيري  يف  دور  االجتماعية 
ال�سيا�سية،  . واحلركات االجتماعية لها عالقة وثيقة مع االأحزاب  القد�ص، ب. ت(  )جامعة 
برامج  لها  يكون  التي  ال�سيا�سية،  االأحزاب  �سلب  من  االجتماعية  احلركات  تن�ساأ  فعادة 
واأهداف حمددة واأيديولوجية وا�سحة املعامل، فمدى جناح احلزب يف ا�ستقطاب اجلماهري 
لذلك  وبراجمه،  باأهدافه  ملتزمة  وا�سعة  جماهريية  حركة  ت�سكيل  من  ميكنه  اأهدافه  حول 
لي�ص  ولكن  االأحزاب،  مب�ستقبل  م�ستقبلها  يرتبط  االأحزاب  عن  املنبثقة  احلركات  هذه  مثل 
بال�رشورة اأن ينطبق هذا على جميع احلركات االجتماعية يف �ستى اأماكن تواجدها، حيث 
جتربة  مثل  االأحزاب  عن  مبعزل  قامت  االجتماعية  احلركات  جتارب  من  العديد  هناك  اإن 

بع�ص دول اأمريكا الالتينية.  )جقمان، 2000( . 
وارتبط العمل الن�سوي الفل�سطيني بالن�سال الوطني واحلركة ال�سعبية الفل�سطينية، منذ 
وتاأ�سي�ص  الن�سوية،  الن�ساطات  ذلك من خالل  وُعربِّ عن  الع�رشين،  القرن  بداية  انبعاثه يف 
مع  من�سجمة  جاءت  الن�سوية  احلركة  قيادة  اأن  جانب  اإىل  هذا  واالحتادات،  اجلمعيات 
تركيبة القيادة ال�سيا�سية، فغالبا ما كانت رئا�سة احلركة الن�سائية ترتبط بزوجات القادة 
ال�سيا�سيني وقريباتهم، لذلك فقد تركز ن�ساط احلركة واأهدافها على العمل الوطني، والن�سايل، 
وال�سيا�سي، للتخل�ص من ال�سيطرة اال�ستعمارية واالنتداب الربيطاين، و�سد وعد بلفور باإقامة 
دولة يهودية، و�سد الهجرة اليهودية )املرزوقي، واآخرون، 2000( ، والتو�سع ال�سهيوين بني 
اإن�ساء منظمات ن�سائية، والتي  عامي 1948م- 1929م، وقد �سكلت هذه املرحلة بدايات 

عّدت الحقًا نواة حلركة اجتماعية ن�سائية يف فل�سطني. )جامعة القد�ص،  ب. ت( . 
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وقد قامت املراأة مبمار�سة العمل اجلماعي والتطوعي، الذي اأخذ �سكاًل من اأ�سكال العمل 
االأول للن�ساء يف فل�سطني عام 1929م، حيث ح�رشه عدٌد كبرٌي من  املنظم، فُعِقَد املوؤمتر 
الن�ساء، ومن خمتلف املدن الفل�سطينية، وانبثقت عنه جلنة تنفيذية؛  ملتابعة قرارات املوؤمتر 
وتو�سياته، وكان من قراراته: رف�ص وعد بلفور، وح�سد الطاقات واجلهود لتاأ�سي�ص حكومة 
وطنية برملانية، وت�سكيل اجلمعيات الطوعية الن�سوية يف خمتلف املدن الفل�سطينية، ويف 
خمتلف جماالت االأن�سطة واخلدمات االجتماعية واالإن�سانية، وتطوير ال�سناعات الوطنية، 
التظاهرات  يف  امل�ساركة  جانب  اإىل  هذا  االإ�رشائيلية،  واملنتجات  الب�سائع  ومقاطعة 

واالعت�سامات ودعم املنا�سلني واأ�رشهم.  )كتاب واآخرون، 1991( . 
ومع ت�سكيل منظمة التحرير الفل�سطينية عام 1964م، بداأت احلركة الن�سوية الفل�سطينية 
الن�سوية التي عربت عن  احلديثة بالتبلور، متمثلة بتلك املنظمات واملجموعات وال�رشائح 
لتواكب  جديدة  عمل  واآليات  وخططًا  اأهدافًا  وو�سعت  جديدة،  تنظيمية  اأ�سكال  يف  نف�سها 
)اأر�سغلي،  ال�سيا�سي، والتنظيمي، واالجتماعي،  البناء  التي حدثت على م�ستوى  التغيريات 
ب�سكل وا�سح وجلي يف  الن�سائية اجلماهريية  االأطر  ن�سوء  ، وقد متخ�ص عن ذلك   )2003
الفل�سطينية،  ال�سيا�سية  املنظمات  اإىل  ذلك  ويعود  الثمانينيات،  وعقد  ال�سبعينيات  اأواخر 
وعلى وجه اخل�سو�ص ومببادرة من اجلبهة الدميقراطية، حيث تزامن هذا التوجه مع التزام 
من  م�ستفيدات  ال�سيا�سية،  انتماءاتهن  عن  النظر  وبغ�ص  الن�ساء،  من  وا�سع  عدد  من  عال 
تراكم اخلربات وجتربة العمل االأهلي، الذي بداأ مع بدايات القرن الع�رشين، ويحملن معهن 
املوروث الفكري املتعلق باأهمية العمل الن�سايل والتطوعي، والوعي الكايف لنقاط �سعف 
العمل االأهلي، وخ�سو�سًا من حيث �سعف ات�ساع القاعدة املنت�سبة للجمعيات، ليتم عالج 
ذلك من خالل فتح اأبواب االنت�ساب لت�سم يف �سنوات قليلة اآالف الن�ساء من خمتلف الفئات 
االجتماعية وامل�ستويات التعليمية، يجمعها معًا اأهداف م�سرتكة يف مقدمتها التخل�ص من 
االحتالل، والنهو�ص باأو�ساع املراأة على امل�ستويات كافة. )املرزوقي، واآخرون، 2000( . 

وما اإن اأُعلن عن ت�سكيل منظمة التحرير الفل�سطينية عام 1965م، حتى قامت جمموعة 
الفل�سطينية،  للمراأة  العام  االحتاد  عنه  انبثق  القد�ص،  ن�سوي يف  موؤمتر  بتنظيم  الن�ساء  من 
وكان من اأهم تو�سياته الرتكيز على اأهمية تنظيم الن�ساء، بهدف مقاومة االحتالل، وحترير 
فل�سطني بالدرجة االأوىل، ولكن التوزيع اجلغرايف وواقع الت�ستت نف�سه، وعدم وجود روؤية 
على  اأثر  ذلك  كل  االأحزاب،  لدى  وحقوقها  املجتمع  يف  املراأة  مبكانة  خا�سة  اجتماعية 
م�ساركة املراأة يف الن�سال واملقاومة، واقت�رش العمل الوطني على الطالبات واملتعلمات، 
واالإن�ساين  االإغاثي  العمل  على  اجلمعيات  عرب  الن�سوي  العمل  وارتكز  احلزبيات،  وبع�ص 

)املرزوقي، واآخرون، 2000( . 
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وقد �سهدت ال�سنوات االأوىل لالنتفا�سة زخمًا لن�ساط املنظمات الن�سوية من حيث العدد 
املنت�سب لهذه املنظمات، اأو الذي ين�سط يف اإطارها، ومتكنت بذلك من تو�سيع دائرة عملها 
الدعم  على  احل�سول  وبذلك متكنت من  املناطق،  �سعبي يف جميع  اأو�سع قطاع  اإىل  لت�سل 
من  العديد  حتقيق  من  متكنت  بينها،  امل�سرتك  والعمل  التن�سيق  وبف�سل  والدويل،  ال�سعبي 
االأهداف واالإجنازات، ويف مقدمتها بناء كادر ن�سوي واٍع لق�ساياه، ميتلك اخلربة الكافية 
يف احل�سد، والدعاية، والتحري�ص، واالت�سال لتحقيق هذه االأهداف، االأمر الذي مكنهن من 
طرح ق�سايا املراأة عرب جمموعة من الربامج، �ساهمت يف نقل ق�سية املراأة من كونها ق�سية 

تتعلق بالن�ساء فقط اإىل كونها ق�سية تهم املجتمع باأكمله. )املرزوقي، واآخرون، 2000( . 
ومن املالحظ اأنه من ال�سعوبة مبكان الف�سل بني احلركة الن�سوية الفل�سطينية ون�سوء 
التنظيمات  اأي�سا فاإن تنوع  الفل�سطينية، يف مراحل وجودها كافة، وهنا  الوطنية  احلركة 
التي  اخلريية  اجلمعيات  بالعديد من  بداأ  الفل�سطينية،  الن�سوية  احلركة  عليها  ا�ستملت  التي 
تقدم خدمات متنوعة للجمهور الن�سائي، ومروراً باالحتاد العام للمراأة الفل�سطينية، وكذلك 
اإىل  ال�سيا�سية، و�سواًل  الن�سوية اجلماهريية واملرتبطة ع�سويًا باالأحزاب  االأطر  العديد من 
العديد من املراكز الن�سوية املتخ�س�سة التي بداأت بالظهور اإبان االنتفا�سة، فقد جاء هذا 
التنوع يف االأ�سكال التنظيمية ليغطي اأكرب قاعدة ممكنة من القطاعات الن�سوية، ولي�ستمل 
على تنوع اآخر على م�ستوى االأهداف والروؤى والربامج التي تعك�ص درجة الوعي واملعرفة 
باحتياجات املراأة يف كافة مواقع تواجدها. اإذن فاإن عدداً من اجلمعيات الن�سوية واملراكز 
عملها  وطبيعة  ون�ساطها  براجمها  عن  عربت  التي  الن�سوية  احلركة  �سمن  تدخل  الن�سوية، 

اأثناء االنتفا�سة الفل�سطينية عام 1987م. )اأر�سغلي، 2003( . 
وقد تاأ�س�ست معظم اجلمعيات خالل اأربع مراحل تاريخية مرتبطة بالتطورات ال�سيا�سية 
لالأرا�سي الفل�سطينية، وهي ال�سنوات 1948، و 1967، و1987، و1993، وتتوزع اجلمعيات 
االأهلية يف فل�سطني على مدن ال�سفة الغربية وقطاع غزة، اإال اأنها ترتكز يف مدينتني رئي�ستني 
ل�سهولة  يعود  ذلك  ولعل  الثالثة،  املرتبة  يف  نابل�ص  مدينة  وتاأتي  اهلل،  ورام  القد�ص  هما: 
)تقومي  واالإقليمية،  العربية  املانحة  العالقة مع اجلهات  واإىل  بالعامل اخلارجي،  االت�سال 
اجلمعيات  اإن خ�سوع هذه   . املحتلة، 1999(  االأرا�سي  احلكومية يف  املنظمات غري  دور 
والوطنية،  ال�سيا�سية  ن�ساطاتها  �سهاًل ملنع  لقانون كان ي�رشف عليه املحتل جعلها هدفًا 
اأو حتى الن�ساطات التي  وذلك عن طريق التدخل يف االأن�سطة الوطنية املختلفة، واإلغائها، 
ا�ستهدفت جمع التربعات لتمويل م�ساريع تلك اجلمعيات، وهو ما اأثر يف دورها ال�سيا�سي 
اأثناء فرتة االحتالل، ولكن مع ذلك اأدت تلك اجلمعيات دوراً مهمًا يف تاأكيد االنتماء للهوية 
تطوير  وعلى  للن�ساء  العملية  احلاجات  تلبية  على  اجلمعيات  تلك  عملت  واأي�سًا  الوطنية، 
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وطنية  �سلطة  غياب  ظل  يف  وخا�سة  االحتالل،  �سيا�سات  �سحايا  العائالت  �سمود  اآليات 
تعمل على تقدمي مثل تلك امل�ساعدات. ولكن بعد تاأ�سي�ص ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عملت 
ت�سعى  تنموية  منظمات  اإىل  خدمات  تقدمي  اأدوات  من  اجلمعيات  تلك  حتويل  على  ال�سلطة 
لتغيري و�سعية املراأة واالأ�رشة اإىل االأف�سل، لي�ص عن طريق تلبية احتياجات املراأة العملية 
فقط، واال�سرتاتيجية اأي�سًا، مبعنى حتويل �سيا�ساتها من النهج اخلريي اإىل النهج التنموي، 
وبخا�سة اأن بع�سها متيز بكونه يف مناطق ريفية حمرومة من خدمات التنمية املركزية.  

)اأر�سغلي، 2003( . 

باجملتمع  للنهوض  املرأة  تثقيف  يف  ودورها  اإلسالمية  النسوية  اجلمعيات  نشأة  ثالثاً: 
الفلسطيين: 

لقد ت�سكلت املنظمات الن�سوية االإ�سالمية الأول مرة يف تاريخ احلركة الوطنية والن�سائية 
الفل�سطينية، حيث تاأ�س�ست جمعية هدى االإ�سالم عام 1996م، وتبعتها جمعية اخلن�ساء عام 
1997م، وقبل ذلك اأ�س�ست جمعية ن�ساء االإ�سالم، 1982م وجمعية ن�ساء االإ�سالم، 2000م. 
ويف املرحلة احلالية تركز عمل اجلمعيات الن�سائية االإ�سالمية حديثة التكوين على برامج 
م�سابهة لتلك التي كانت تقوم بها اجلمعيات اخلريية اأو االأطر الن�سوية يف بداية تكوينها، 
ولهذه اجلمعيات الن�سوية الإ�سالمية دور يف النهو�س يف املجتمع املحلي الفل�سطيني 

من خالل: 
فاعاًل  عن�رشاً  املراأة  لت�سبح  للن�ساء.  عمل  فر�ص  توفري  مثل  التنموية:  ♦ الربامج 
يف املجتمع، وكذلك من خالل عمل معار�ص وم�ساريع من اإنتاج هذه اجلمعيات، كاملنتج 
املحلي، واالأ�سغال اليدوية، وعمل املطرزات، وتعليم املراأة الزراعة، واالعتماد على نف�سها، 
بحيث تكون هذه املراأة منتجة وغري م�ستهلكة فقط، فهناك برامج توظيف للن�ساء يف هذه 
اجلمعيات، ودورات تعقدها يف فن اخلياطة والتف�سيل وحياكة املالب�ص والربادي، ودورات 
الن�ساء دورات يف  اإعطاء  ال�سعر، وكذلك  التجميل وت�سفيف  الغذائي، ويف فن  الت�سنيع  يف 

احلا�سوب وال�سكرتارية التنفيذية وتعليمهن اللغة العربية. 
، وتدريب على االندماج  برامج توعية وتدريب قيادات �سابة وتدريب جمتمعي ♦
العمل  مع  االأمومة  ر�سالة  اأي  االأخرى،  على  ر�سالة  تطغى  ال  بحيث  املجتمعية  احلياة  يف 

خارج املنزل. 
عن طريق االهتمام بالزيارات امليدانية، والربامج االإغاثية،  الناحية الجتماعية:  ♦
من م�ساعدات عاجلة �سمن ظروف الطوارئ، وم�ساعدة االأيتام، وكذلك كفالة االأ�رش املحتاجة 
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وغري القادرة على اخلروج للعمل، وتقدمي احلقيبة املدر�سية لطالب املدار�ص، وتقدمي ك�سوة 
العيد لالأطفال. 

من خالل توعية املراأة باحلقوق الربانية ور�سالة االأمومة،  على ال�سعيد الديني:  ♦
يف  فاعاًل  ع�سواً  وت�سبح  تنطلق  وحتى  دينها،  اأمور  فهم  ويف  تفكريها،  بطريقة  لرتتقي 
خا�سة  القراآن  لتحفيظ  ومراكز  الكرمي،  القراآن  وحفظ  التجويد  يف  دورات  وعقد  املجتمع، 
بالفتيات، والرحالت التي يغلب عليها الطابع الديني، والقيام بعمل حفالت مبنا�سبة عيد 

االأ�سحى والفطر. 
، و�سل�سلة حما�رشات  عقد دورات اإر�سادية يف تربية الطفل، ودورات اإ�سعاف اأويل ♦
ال�سباب،  وبخا�سة  الفل�سطيني  املجتمع  على  واالإدمان  املخدرات  تاأثري  عن  تثقيفية 
وحما�رشات عديدة اأخرى من اإر�ساد نف�سي وغريه، وحما�رشات يف التخطيط اال�سرتاتيجي، 
ويف ال�سالمة املنزلية، والزراعة البيتية، وعن االنتخابات، فهناك العديد من املحا�رشات 

حولها، وعقد خميمات �سيفية، وبازارات، ومعار�ص. 
مثل مكافحة االأمية عند الن�ساء، وتوفري مكتبة لهن يف مقر اجلمعية،  الدور الثقايف:  ♦
ناٍد  فتح  وكذلك  لالأطفال،  ومدر�سة  ورو�سة،  ح�سانة،  وفتح  احلا�سوب،  اأمية  حمو  ودورة 
للطفل، ومكتبة لالأطفال وحديقة عامة، واإعطاء االأم حما�رشات وندوات عن كيفية اأ�ساليب 

تدري�ص االأطفال. 
من خالل تقدمي اخلدمات لالأم احلامل، ودورات �سحية  الدور ال�سحي والريا�سي:  ♦

وتثقيفية، ولياقة بدنيه، واإ�سعافات اأولية.. الخ، 
دورات  واإعطاء  العمل،  وور�سات  الثقافية  املحا�رشات  تقدمي  الرتبوي:  ♦ الدور 
االحتفاالت...  يف  وامل�ساركة  واملدار�ص  الرو�سات  واإن�ساء  الن�ساء،  ق�سايا  يف  متخ�س�سة 

الخ

رابعاً: التعريف باجلمعيات النسوية اإلسالمية عينة الدراسة: 

موزعة يف حمافظات  اإ�سالمية  ن�سوية  جمعية  ع�رشة  خم�س  الدرا�سة  تناولت 
القد�س، وبيت حلم، ورام اهلل، هي: 

جمعية �سيدات �سلواد اخلريية:  ◄ 

تاأ�س�ست هذه اجلمعية عام 1991م، وهي جمعية ن�سوية اإ�سالمية ن�سطة تخدم جميع 
االأهايل يف �سلواد، تاأ�س�ست يف البداية من ع�رش ن�ساء فقط، اأما االآن فقد جتاوز عدد االأع�ساء 
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اأو مركز ن�سوي،  اأ�سباب ن�ساأتها: عدم وجود ناد،  اأهم  العامة االأربعني امراأة، ومن  والهيئة 
اأو موؤ�س�ساتي خا�ص بالن�ساء، ومن اأهم اجنازاتها: اإن�ساء مركز للمعوقني، واإن�ساء ح�سانة 

لالأطفال. 
جمعية �سنابل العطاء الن�سائية:  ◄ 

تاأ�س�ست هذه اجلمعية عام 2004م، كفرع جلمعية الهدى، ويف عام2006م، كجمعية 
م�ستقلة، وهذه اجلمعية تعد اجلمعية الوحيدة يف قرى غرب رام اهلل املرخ�سة حاليًا، ومن 
اأهم اأ�سباب ن�ساأتها: ال�سعور بجهل الن�ساء والفتيات باأمور الدين االإ�سالمي بال�سكل ال�سحيح، 
املطبخ  م�رشوع  اجنازاتها:  اأهم  ومن  ال�سليمة،  غري  واالأفكار  املغالطات  بع�ص  ووجود 

االإنتاجي، وعقد املخيمات ال�سيفية، ون�رشات توعية دينية، و�سحية. 
جمعية الرعاية للمراأة العربية:  ◄ 

تاأ�س�ست عام 1994م، وهي تقدم امل�ساعدات ل�رشائح املجتمع كافة، بغ�ص النظر عن 
نف�سها عنوانًا  ترى  اأو حزب، وهي  فئة  اأو  اإطار  الأي  اأو منتميًا  م�سلم،  اأو غري  م�سلمًا  كونه 
فل�سطينيًا للن�ساء للجوء اإليها، وترى اأن من اأهم مبادئها التي قامت عليها االرتقاء مب�ستوى 
الن�ساء ب�سكل عام يف منطقة القد�ص، تقوم بن�رش الوعي االإ�سالمي يف الو�سط الن�سوي املقد�سي 

ب�سكل خا�ص الفتقاره لذلك، وهذه اجلمعية مغلقة حاليًا. 
جمعية �سورباهر الن�سائية الإ�سالمية:  ◄ 

بكافة  والعناية  املراأة،  توعية  اأهدافها:  اأهم  تاأ�س�ست هذه اجلمعية عام 1982م، من 
�سوؤونها على خمتلف امل�ستويات واالأ�سعدة، ورفع م�ستواها الثقايف، واالجتماعي، واملهني، 

ومن اأهم اإجنازاتها: اإن�ساء مطبخ اإنتاجي، وح�سانة لالأطفال، م�رشوع اللياقة البدنية. 
 ◄ جمعية ن�ساء الإ�سالم: 

اأ�س�ست عام 1982م، وكانت هذه اجلمعية �سابقًا فرعًا �سغرياً تابعًا جلمعية الزكاة، اأما 
حاليا فهي تابعة لريا�ص االأق�سى، ومقر اجلمعية يف االأ�سا�ص كان يف القد�ص، ولكن االحتالل 
االإ�رشائيلي ال يريد ذلك، وي�سعى دائما اأال تكون هناك جمعيات،  وال حتى موؤ�س�سات اإ�سالمية 
يف منطقة القد�ص، مما اأدى اإىل نقل مقر اجلمعية اإىل منطقة الرام، وهي تابعة للقد�ص، ولكن 
مع و�سع اجلدار، مل تدخل يف منطقة القد�ص وف�سلت عنها، ومن اأهم اأ�سباب ن�ساأتها: تخلي�ص 
املراأة امل�سلمة، واملقد�سية بالذات، من غبار اجلهل وال�سالل، وحماية الفتاة اأخالقيًا، ومن 
والدورات يف  والن�رشات،  ال�سيفية،  �سابقًا، واملخيمات  والرو�سة  املدر�سة،  اإجنازاتها:  اأهم 

خمتلف املجالت. 
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الإ�سالمية:  جمعية النقاء الن�سائية  ◄
تاأ�س�ست هذه اجلمعية عام 1998م، وتاألفت من عدد من االأع�ساء املتعلمات والطبيبات 
امللتزمات على االأغلب، وال�سجينات بالذات، حتى اإن فكرة التاأ�سي�ص لهذه اجلمعية قد جاءت 
من رحم اأفكار اأخوات �سجينات )جمعية النقاء الن�سائية االإ�سالمية، 2006( ، وهذه اجلمعية 
اأغلقتها حاليا قوات االحتالل، ولكن عملها م�ستمر رغم اإغالقها، ومن اأهم اإجنازاتها: اإن�ساء 
واإر�ساد على  الطي اجلراحي، وعقد درو�ص وعظ  الدوحة  لالأطفال، ومركز  رو�سة ومدر�سة 

م�ستوى حمافظة بيت حلم. 
جمعية ن�ساء اأم �سلمونة:  ◄ 

تعقد  التي  الدورات  خالل  من  ن�ساطها  ويظهر  2004م،  عام  اجلمعية  هذه  تاأ�س�ست 
بها، حيث ياأتي اإليها عدد من املحا�رشين من خارج البلدة من حمافظة بيت حلم وغريها، 
ومن املالحظ اأن هذه اجلمعية تعمل بالتعاون مع املجل�ص القروي يف م�ساريع كثرية ومن 
اأهم اأ�سباب ن�ساأتها: توعية املراأة من ناحية دينية، وحتفيظها القراآن الكرمي، وتعزيز ثقتها 

بنف�سها، ومن اأهم اإجنازاتها م�رشوع العمل مقابل الغذاء. 
جمعية �سيدات نحالني:  ◄ 

مرتبطة  وهي  النا�سطات،  من  جمموعة  وت�سم  2004م،  عام  اجلمعية  هذه  تاأ�س�ست 
باملجل�ص القروي يف نحالني، ومن اأهم اأ�سباب ن�ساأتها: عدم وجود اأي جمعية ن�سوية تخدم 
القطاع الن�سوي يف تلك البلدة، ومن اأهم اإجنازاتها فتح رو�سة خا�سة باالأطفال، وم�رشوع 

العمل مقابل الغذاء. 
مركز بيت حلم للن�ساط الن�سوي:  ◄ 

جمال  يف  وين�سط  1956م،  عام  يف  الدولية  الغوث  لوكالة  تابعًا  املركز  هذا  كان 
اخلياطة، ويف عام 1994م، �ُسكلت هيئات اإدارية من اأجل ت�سليم املركز للمجتمع املحلي 
عن طريق الهيئات، ويف 2005م رخ�ص املركز من وزارة الداخلية، وهو مركز ن�سوي غري 
للن�ساء  تدريب  تقدمي  ن�ساأته:  اأ�سباب  اأهم  ومن  الن�ساء،  تفيد  وخدمات  برامج  يقدم  ربحي، 
الثقايف  املراأة  م�ستوى  ورفع  الدرا�سة،  اإكمال  يف  احلظ  يحالفهن  مل  اللواتي  والطالبات 
والعلمي، واإخراجها من الواقع الذي تعي�ص فيه، ومن اأهم اإجنازاته: فتح ح�سانة، و�سالون 

للتجميل، وم�رشوع اللياقة البدنية للن�ساء، وم�رشوع اخلياطة. 
مركز الأمل الن�سوي:  ◄ 

وهو مركز افتتحته جمعية رعاية اليتيم يف بيت حلم، وهو مركز ثقايف تاأهيلي، يقدم 
براجمه يف قوالب عدة، منها قالب املحا�رشات االأ�سبوعية الدورية، وقالب الدورات العلمية، 
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احتفاالت  وقالب  اخلريي،  الطبق  وقالب  والطبية،  واإالر�سادية،  والتاأهيلية،  والثقافية، 
التخريج والتكرمي، وقالب املجالت الدورية وغري الدورية، وقالب االأن�سطة املتنوعة ح�سب 
تعليمية  ثقافية  تاأهيلية  موؤ�س�سة  وهو   ،  )2004 املعايل،  )نحو  والفعاليات.  املنا�سبات 
تقدم  ولكن ال  العمرية،  الثقايف ومراحلها  م�ستواها  اختالف  للمراأة، على  تربوية  ترفيهية 
خدماتها للن�ساء فقط، بل تفتح اأبوابها للجميع، وال تخ�ص فئة معينة، ولكنها باملقابل تركز 
على االأرامل ب�سكل خا�ص، وهذا املركز موؤ�س�ص منذ عام 1998م، ولكن مل يتم تفعيله اإال يف 
عام 2001م، ومن اأهم اأ�سباب ن�ساأته: رعاية االأرامل وتوجيههن، وتوعية املراأة وتثقيفها 
وتعليمها، وتربية الفتيات واالأطفال تربية �سليمة، ومن اأهم اإجنازاته: اإ�سدار املجلة ال�سنوية 
»نحو املعايل«، وافتتاح منتدى »حرائر اال�سالم« للفتيات، وتنفيذ بع�ص امل�ساريع، مثل: 

م�رشوع املكتبة العامة. 
جمعية اخلن�ساء الن�سائية:  ◄ 

االإ�سالمية،  اخلريية  للجنة  تابعة  ن�سائية  جلنة  اأُ�س�ست  حيث  1996م،  عام  تاأ�س�ست 
وهي جمعية الهدى اليوم، ومن اأهم اأ�سباب ن�ساأتها: النهو�ص باملراأة الفل�سطينية، بعيداً عن 
اإ�سكاالت املوروث من العادات والتقاليد التي نبذها االإ�سالم، وحتريرها مما يحاك �سدها، 
الإبعادها عن دينها، وقيمها واأخالقها، ومن اأهم اإجنازاتها: اإن�ساء مركز النور لتحفيظ القراآن 
الكرمي، واإن�ساء نواة ركن الطفولة، الذي ي�سم اأجهزة حا�سوب، وتلفاز، وفيديو، ومكتبة ثرية 

بالكتب يف املواد املختلفة. 
جمعية الهدى الن�سائية الإ�سالمية:  ◄ 

للجمعية  ن�سائية  جلنة  االأمر  بداية  يف  وكانت  1996م،  عام  اجلمعية  هذه  تاأ�س�ست 
اأ�سبحت  حتى  م�ستقل  ترخي�ص  على  ح�سلت  ذلك  بعد  ثم  البرية،  يف  االإ�سالمية  اخلريية 
وتثقيفها،  الفل�سطينية،  املراأة  توعية  ن�ساأتها:  اأ�سباب  اأهم  ومن  ذاتها،  بحد  قائمة  جمعية 
واإغناء فكرها، والرغبة يف امل�ساهمة الفاعلة يف تقدمي اخلدمات االجتماعية، واالإن�سانية، 
ومركز  واالإنرتنت،  احلا�سوب  ال�ستخدام  مركز  اإجنازاتها:  اأهم  ومن  وال�سحية،  والتعليمية، 

خدمات جامعية، ومعهد »مرمي البتول«. 
جمعية الوفاء اخلريية الن�سائية:  ◄ 

تاأ�س�ست هذه اجلمعية عام 1997م، ومن اأهم اأ�سباب ن�ساأتها: خدمة املراأة الفل�سطينية، 
وخدمة االأ�رشة، وخدمة الطفل الفل�سطيني، ومن اأهم اجنازاتها: املطبخ االإنتاجي، وبرنامج 

تاأهيل املراأة، ومركز النور لتحفيظ القراآن الكرمي. 
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لن�سائية:  جمعية النور ا ◄
تاأ�س�ست هذه اجلمعية عام 2005م، وهي فرع جلمعية الهدى، ومن اأهم اأ�سباب ن�ساأتها: 
وجود تيارات فكرية خمتلفة غري اإ�سالمية، تقوم بخدمة اأع�سائها التاأ�سي�سيني، واأقربائهم، 
اأفراد املجتمع، بغ�ص النظر عن فكرهم وحزبهم، ومن  فن�ساأت هذه اجلمعية خلدمة جميع 

اأهم اإجنازاتها: مركز حتفيظ القراآن الكرمي، واملطبخ االإنتاجي. 
جمعية �سيدات دير دبوان اخلريية:  ◄ 

 كانت هذه اجلمعية مغلقة من عام 2000م حتى عام 2005م، وفتحت يف 2006م، 
النواحي،  جميع  من  عام،  ب�سكل  الفل�سطينية  باملراأة  النهو�ص  ن�ساأتها:  اأ�سباب  اأهم  ومن 
ال�سن  لكبار  االجتماعي  التكافل  الريا�سي، وم�رشوع  النادي  اإجنازاتها: م�رشوع  اأهم  ومن 

واملعاقني. 

الدراسات السابقة: 
من املالحظ اأن هناك كمًا �سئياًل من الدرا�سات التي تناولت اجلمعيات الن�سائية يف 
العربي عامة، ويف فل�سطني -بوجه خا�ص-، وقد ندر فيها احلديث عن اجلمعيات  العامل 
الن�سائية االإ�سالمية. فمن هنا مل جتد الباحثتان اأدبيات تناق�ص اأو تدر�ص اجلمعيات الن�سوية 
عن  املوجزة  الن�رشات  وبع�ص   ،  )2004 )اجلعربي،  درا�سة  �سوى  فل�سطني،  يف  االإ�سالمية 

بع�ص اجلمعيات الن�سائية االإ�سالمية، اخلا�سة بكل جمعية على حدة. 
ال�سيا�سي يف  العمل  اإىل دور املراأة يف  التعرف  اإىل  )اجلعربي، 2004(  هدفت درا�سة 
فل�سطني من روؤية اإ�سالمية؛  ملعرفة االأحكام ال�رشعية نحو عمل املراأة ال�سيا�سي، ولت�سليط 
احلركات  يف  واملراكز  اجلمعيات  بع�ص  بها  تقوم  التي  واالأن�سطة  االأعمال  على  ال�سوء 
االإ�سالمية، يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وداخل االأرا�سي املحتلة عام 1948م، فتناولت 
البرية،  يف  الن�سائية  اخلن�ساء  جمعية  وهي:  فقط  اإ�سالمية  ن�سائية  جمعيات  اأربع  الباحثة 
وجمعية الهدى يف رام اهلل، والنقاء يف بيت حلم، وجمعية ال�سابات امل�سلمات يف قطاع غزة، 
ون�ساطاتها،  للمراأة،  املوجهة  وم�ساريعها  وفروعها  اجلمعيات  هذه  تاأ�سي�ص  عن  وتتحدث 
فهذه اجلمعيات لها ن�ساطات ثقافية، مثل وجود مكتبات ثقافية ومراكز حمو اأمية، وريا�ص 
امل�ساعدات  تقدمي  من  االجتماعية،  واالأن�سطة  الرتفيهية،  االأن�سطة  اإىل  باالإ�سافة  االأطفال، 
تعليمية،  واأن�سطة  اأيتام،  كفالة  اإىل  اإ�سافة  واملحتاجة،  الفقرية  لالأ�رش  والعينية  املادية 
ووجود ح�سانات، ومراكز لتحفيظ القراآن الكرمي، ومراكز لياقة بدنية، باالإ�سافة اإىل عقد 
دورات يف االإ�سعافات االأولية، وكذلك االأن�سطة املو�سمية، بحيث يكون الهدف منها عر�ص 

منتجات اجلمعية، من معجنات واأ�سغال يدوية. 
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اأن هناك عدداً من اجلمعيات لها ن�ساطات على اجلانب  الباحثة يف درا�ستها  وتبني 
اإىل  باالإ�سافة  اأ�سا�سية،  ومدر�سة  ورو�سة،  ح�سانة  النقاء  جمعية  اأ�س�ست  فقد  الرتبوي، 
اجلانب ال�سحي، من خالل فتح عيادة طوارئ للرجال واأخرى للن�ساء، والتي طورت بافتتاح 
مركز طبي جراحي، اإ�سافة اإىل اأهداف اأخرى، تتمثل يف رعاية املراأة امل�سلمة، وحفظها من 
االنحراف، والعمل على اإبراز دورها يف احلياة، واالأخذ بيدها، وحتقيق الروابط بني املراأة 
وقطاعات املجتمع االأخرى، والعمل على توفري فر�ص التعليم املهني للمراأة، وكذلك العمل 
على توعية الفتاة والطفل الفل�سطيني، من خالل دورات وندوات ثقافية، ومن اأهدافها اأي�سًا 
تن�سئة جيل  على  والعمل  تالوة وجتويد،  دورات  وعقد  الكرمي،  القراآن  على حفظ  امل�ساعدة 
اجلمعيات  لهذه  امل�ستقبلية  اخلطط  اإىل  الباحثة  ت�سري  وكذلك  الكرمي،  باخللق  يتحلى  م�سلم 
على االأ�سعدة كافة، وعدد الن�ساء امل�ستفيدات من خدمات هذه اجلمعيات، وال�رشائح التي 
اإىل  اإ�سافة  االأيتام،  وكفالة  والفقرية  املحتاجة  كاالأ�رش  اجلمعيات،  هذه  معظم  تخدمها 

اهتمامها باملراأة بالدرجة االأوىل. 
املجتمع  موؤ�س�سات  وروؤيا  دور  اإىل  التعرف  اإىل   )2005 )الع�سيلي،  درا�سة  وهدفت 
املدين، والقطاع اخلا�ص يف امل�سرية الدميقراطية واالإ�سالح، حيث تو�سح اأن تاريخ ت�سكيل 
اجلمعيات االأهلية يف فل�سطني يعود اإىل بداية القرن الع�رشين، كما تبني اأن هذه اجلمعيات 
على  املتتالية  االحتالل  لظروف  وكان  لالآخرين،  اخلريية  وامل�ساعدات  اخلدمات  قدمت 
التي �سعت لتقدمي خدمات االإغاثة،  فل�سطني، دور يف ت�سكيل كثري من اجلمعيات اخلريية، 
�سكلوا  قد  الفل�سطينيني  اأن  اإىل  ت�سري  كما  واملهجرة،  امل�رشدة  واالأ�رش  لالأطفال  والرعاية 
الفل�سطينية  الدولة  �سلطة  غياب  ظل  يف  وال�سيا�سية،  والنقابية،  االجتماعية،  موؤ�س�ساتهم 
امل�ستقلة، حتت قمع �سلطات االحتالل االإ�رشائيلي، وعلى الرغم من طغيان العامل الوطني 
والثقافية،  والرتبوية،  االإن�سانية،  اخلدمات  لتقدمي  �سعت  فاإنها  املوؤ�س�سات،  على عمل هذه 
وال�سحية للمواطنني، كما ا�ستطاعت الو�سول اإىل الفئات والقطاعات االجتماعية ال�سعيفة 
هدف  هو  اخلدمات  هذه  تقدمي  اأن  وراأت  لها،  ال�رشورية  اخلدمات  وتقدمي  واملهم�سة، 
للمنظمات غري  اأ�سبح  قد  اأنه  اأي�سا  الدرا�سة  ال�سمود. وتبني  املواطنني على  ي�ساعد  وطني 
احلكومية دور عاملي يف بلورة ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات عاملية تقوم بتنفيذها؛  لتت�سدى 
فئاته  جميع  ومع  احلياة،  مناحي  خمتلف  يف  االإن�سان  تواجه  التي  امل�سكالت  من  للعديد 
ال�سحية،  واخلدمات  والبيئة،  والفقر،  والبطالة،  والطفل،  املراأة،  ق�سايا  وبخا�سة  وجن�سه، 
واالإ�سعافات االأولية، ورعاية وتاأهيل املعوقني، ومالجئ العجزة، ومراكز التدريب املهني، 
باالإ�سافة لتقدمي الغذاء والك�ساء وغريها، فقد اأ�سهمت هذه املنظمات ب�سكل فاعل يف احلد 

من م�سكالت املجتمع. 
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اأما درا�سة )ال�سطي، واآخرون، 2001(، فقد حتدثت عن تنظيم الن�ساء اجلماعات الن�سائية 
الر�سمية وغري الر�سمية يف ال�رشق االأو�سط، وا�سهبت هذه الدرا�سة يف احلديث عن اجلمعيات 
القدر  العراق وعمان وم�رش وتون�ص ولبنان وغريها، لكنها مل تتطرق بنف�ص  الن�سائية يف 
اإىل وجود جمعيات ن�سائية يف ال�سفة  الن�سائية يف فل�سطني، واأ�سارت فقط  عن اجلمعيات 
الغربية، ومل يكن هناك اأي تخ�سي�ص جلمعيات ن�سائية اإ�سالمية. وركز املحور الثاين على 
العالقة بني اجلمعيات الن�سائية واحلركات ال�سيا�سية وحركات املقاومة الوطنية، وقد برز 

هذا املحور يف االأدبيات التي تتحدث عن اجلمعيات الن�سائية يف فل�سطني. 
وحتدثت درا�سة )احلوراين، ب.ت( عن اجلمعيات اخلريية يف ال�سفة الغربية الفل�سطينية 
حروب  من  االأ�سعدة  جميع  على  فل�سطني  بها  مرت  التي  الظروف  اأن  وبينت  غزة،  وقطاع 
اجلمعيات اخلريية،  لعمل اخلري وظهور  بذرة  اأول  زرع  االأكرب يف  االأثر  لها  كان  واحتالل، 
اأنها  اعتبار  الوطنية، على  الغرية  بدافع  العديد من املواطنني يف جتمعات خريية  فانتظم 
االحتالل  ظروف  واقت�ست  املواطن،  خدمة  عن  البعيدة  احلكومية  املوؤ�س�سات  عن  البديل 
اأن يغلب على هذه التجمعات العن�رش الن�سوي دون الرجال؛  ب�سب اخلطر  اآنذاك  الربيطاين 
املفرو�ص على اأي جتمع للرجال، وو�سول الن�ساء اإىل البيوت كان اأي�رش، واأقل مراقبة. وتبني 
القرن، �سهدت ظهور اجلمعيات اخلريية �سبة املنظمة  الع�رشينيات من هذا  اأوائل  اأن  اأي�سًا 
اأ�رش ال�سهداء، واالأيتام، وم�سوهي  اأولوياتها، رعاية  اأهم  دون ترخي�ص حكومي، والتي من 
اأي�سا خدمات  الدرا�سة  احلرب، واإيواء العجزة، وتقدمي املعونات للفئات املت�رشرة، وتذكر 
وريا�ص  االأمية،  ومكافحة  ال�سجناء  �سوؤون  رعاية  من  اخلريية،  واجلمعيات  املوؤ�س�سات 
االأطفال، وغريها، ثم تبني م�سكالت العمل التطوعي االجتماعي من �سعف التمويل، وعدم 
توافر الكوادر الفنية املدربة يف اجلمعيات، والظروف االقت�سادية، والنف�سية ال�سعبة، التي 

ت�سود ال�سفة والقطاع. 
الفل�سطينية،  الن�سوية  احلركة  عن   ،  )2000 واآخرون،  )املرزوقي  درا�سة  وحتدثت 
االأهلية  املنظمات  وعن  واحلكومي،  اجلماهريي  بني  الفل�سطيني  الن�سوي  العمل  وجتربة 
احلياة  م�ستوى  على  الدميقراطية،  بثقافة  التزامها  مدى  حيث  من  الن�سوية،  الفل�سطينية 
الداخلية؛  اأي من حيث الع�سوية، حيث تبني اأن هذه املنظمات فتحت باب االنت�ساب للن�ساء 
كافة، ب�رشط املوافقة على نظام هذه املنظمات االأهلية الداخلي وبراجمها، فتبني اأن معظم 
ات  يتم حتديد وا�سح ملهمَّ واأنه ال  لنظام موؤ�س�سي،  تفتقد  الن�سوية  املوؤ�س�سات اجلماهريية 
االأع�ساء والعامالت، وكذلك من حيث الربامج،  فاإنها يف الغالب حتدد بناء على توجهات 
الدعم  على  اعتمد  اأنه  املنظمات، وكيف  لهذه  التمويل  الدرا�سة عن  تتحدث  وكذلك  االإطار، 
احلزبي واخلارجي لتنفيذ االأن�سطة التي تقوم بها هذه املنظمات. وتتحدث الدرا�سة عن دور 
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هذه املنظمات يف تر�سيخ قواعد الدميقراطية، من خالل بع�ص املبادئ ذات العالقة، مثل 
الداخلية  فاللوائح  العرق،  اأو  الدين،  اأو  اجلن�ص،  اأ�سا�ص  على  القائم  التمييز  وعدم  امل�ساواة 
للمنظمات الن�سوية االأهلية ت�سري اإىل مبداأ امل�ساواة وعدم التمييز بني اجلن�سني، ومن خالل 
االأن�سطة التي تنفذها لرت�سيخ ذلك، فقد ُنفذ عدٍد من الربامج لرفع الوعي يف ق�سايا النوع 
االجتماعي، وتتحدث كذلك عن حرية االنتماء ال�سيا�سي والعقائدي، وكيف اأن هناك قبواًل 
بالتعددية ال�سيا�سية، وكيف اأ�سبحت الع�سوية يف االإطار والعمل به قا�رشة على ن�ساء لهن 
واالإبداع  التفكري  اإىل حرية  كذلك  وت�سري  الدين،  عن  النظر  بغ�ص  نف�سه،  ال�سيا�سي  االنتماء 
وحرية االختيار، �سواء يف التعليم اأو العمل اأو الزواج، وحق التعبري عن الراأي، وحق اال�ستماع 
وحق العمل والتمتع مب�ستوى معي�سة الئق، وكذلك تتعر�ص الدرا�سة اإىل حتليل نقاط القوة 
وال�سعف للمنظمات الن�سوية اجلماهريية، على امل�ستوى املوؤ�س�سي، وعلى مدى التزام هذه 

املنظمات بثقافة الدميقراطية. 
وعّرفت درا�سة )الربغوثي، 1997( اجلمعيات الن�سوية الفل�سطينية التطوعية، ودورها 
يف الفلكلور الفل�سطيني، وبينت اأن اجلمعيات الفل�سطينية بداأت يف مدن معينة قبل غريها 
مثل القد�ص، ويافا، وحيفا، ونابل�ص، بينما ظهر يف القرى عدٌد حمدوٌد من اجلمعيات مثل 
القرى  على  واقت�رشت  1924م،  عام  اإجزم  قرية  يف  تاأ�س�ست  التي  القرى  تعاون  جمعية 
تاأ�س�ست عام 1927م،  التي  اللد  العربية يف  القرى  لعكا وحيفا، وجمعية احتاد  املجاورة 
واقت�رشت على قرى ال�ساحل اجلنوبي، اأما يف منطقة البادية فكان هناك جمعية واحدة، هي 
جمعية البدو العربية التي تاأ�س�ست يف بئر ال�سبع يف اأوا�سط الثالثينيات لغايات اجتماعية. 
وي�سيف الربغوثي باأن ظهور اجلمعيات الفل�سطينية ارتبط بظهور املجتمع املدين من ناحية 
والفئة املثقفة من ناحية ثانية؛  وذلك ملا للمدن الفل�سطينية عامة، والقد�ص ويافا، وعكا، 
وحيفا، من مكانة، فهي االأوفر حظًا فيما يتعلق بتوافر العاملني. ويقول الربغوثي: »اإنه من 
املالحظ اأن اجلمعيات بداأت يف هذه املدن قبل غريها، واأنها ظلت ظاهرة مدنية حتى حدوث 
النكبة عام 1948م«. ويذكر اأن عدد اجلمعيات ازداد ب�سكل الفت للنظر يف مرحلة االنتداب 
واملجدل،  القد�ص،  يف  الن�سائي  الت�سامن  جمعيات  اإن�ساء  االأربعينيات  و�سهدت  الربيطاين، 
ويافا، والطور، واللد، وعكا، وحيفا، واتخذت معظم هذه اجلمعيات اأ�سماء ذات طابع قومي 
مثل جمعية االحتاد الن�سائي العربي، التي تاأ�س�ست يف نابل�ص عام 1921م، ويف بيت حلم 
عام 1947م، وجمعية ال�سيدات العربيات، التي تاأ�س�ست يف القد�ص عام 1929م، وبع�سها 
اتخذ الطابع الديني مثل جمعية القدي�سة تريزا، يف القد�ص )1922م( ، وجمعية تهذيب الفتاة 
االإ�سالمية، التي تاأ�س�ست يف حيفا يف اأعوام الع�رشينيات، واتخذت بع�ص اجلمعيات الن�سائية 
، وجمعية �سيدات بيت  الطفل، يف رام اهلل )1944م(  طابعًا تخ�س�سيًا مثل جمعية رعاية 

جاال )1944م( ، وجمعية الت�سامن االجتماعي الن�سائي، يف عكا )1949م( . 
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اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  فقد   )1995 وحمدان،  غ�سيب،  واأبو  )ال�سفدي،  درا�سة  اأما 
لدى  امل�سجلة  الن�سوية  املوؤ�س�سات  الدرا�سة من  تكونت عينة  اأين؟   اإىل  الن�سوية  املوؤ�س�سات 
العامل  دول  يف  املنظمات  معظم  اأن  الدرا�سة  هذه  وتبني  احلكومية،  غري  املنظمات  �سبكة 
تقوم بتاأدية خدمات لقطاعات اجتماعية مهم�سة ال تركز عليها ال�سلطة، اأو اأنها لي�ست من 
اأولوياتها، ولذلك ُيعدُّ عمل هذه املنظمات مكماًل لدور ال�سلطة ولي�ص بدياًل عنها، مما اأ�سبح 
دافعًا رئي�سًا لكثري من رائدات احلركة الن�سوية يف فل�سطني للعمل من اأجل تر�سيخ املنجزات 
املوؤ�س�سات  معظم  ترى  لذلك  الفل�سطيني،  ال�سعب  ن�سال  مراحل  الن�ساء خالل  قدمتها  التي 
الن�سوية �رشورة العمل على حمورين: يتمثل االأول يف االن�سمام اإىل �سبكة املنظمات غري 
الكاملة  امل�ساواة  العمل على حتقيق  اال�سرتاتيجية  اأهدافها  التي و�سعت �سمن  احلكومية، 
للمراأة واإن�سافها، وتعزيز دورها وم�ساهمتها يف جميع االأن�سطة التنموية. اأما الثاين فيتمثل 
التواجد ت�سّكل  الفل�سطينية، ولتعزيز هذا  الوطنية  ال�سلطة  اأجهزة  الن�ساء يف  يف دعم تواجد 
جمل�ص �سوؤون املراأة، الذي ي�سعى اإىل �سمان متثيل الن�ساء يف جميع االأجهزة الوزارية ويف 
هذه  وتبني  الفل�سطينية.  املنظمات  اأهداف  اأي�سًا  فيه  وذكر  القرار،  التخاذ  ح�سا�سة  مواقع 
ات بني اأجهزة ال�سلطة واملنظمات االأهلية، بحيث تتفرغ  الدرا�سة اأنه من احلكمة تق�سيم املهمَّ
اأجهزة ال�سلطة مل�ساريع البنية التحتية، وتطوير املرافق واإعادة تاأهيل القطاعات احلكومية 
اأما املنظمات االأهلية فيعطى لها املجال لرتكز على القطاعات االجتماعية  �سبه املدمرة، 
اأن  دائرتها، وهو ما ال مينع من  الن�سوي يقع يف  والعمل  ال�سلطة  اأولويات  لي�ست من  التي 
الدرا�سة  العالقة بينها وبني منظمات املجتمع املدين. وتبني  ت�سع احلكومة قانونًا ينظم 
اإىل الرتكيز  اأن غياب �سلطة وطنية فل�سطينية على مدى عقود طويلة، دفع هذه اجلمعيات 
على خدمة قطاعات اجتماعية حيوية ومهم�سة يف هذا املجتمع، مما يوؤكد اأن العمل االأهلي 
بهذا  تقوم  اأن  املفرو�ص  من  التي  احلكومية  اجلهات  عن  املجاالت  بع�ص  يف  البديل  كان 
العبء. وتبني الدرا�سة االأهداف االإ�سرتاتيجية للموؤ�س�سات الن�سوية، املتمثلة يف اإدراج ق�سايا 
النوع االجتماعي يف كافة هيئات التخطيط، واإر�ساد املراأة، ودعمها اجتماعيا، وقانونيا، 

و�سحيا، واقت�ساديا، وحمل اأدوات التغيري للواقع االجتماعي للمراأة. 

تعقيب على الدراسات السابقة: 
لوحظ من العر�ص ال�سابق اأنه مل ياأت اأي ذكر بالن�سبة للجمعيات الن�سوية االإ�سالمية، 
فلم يكن هناك درا�سات �سابقة تخت�ص بدرا�سة هذه اجلمعيات االإ�سالمية بالذات، اإمنا تتحدث 
الدرا�سات عن اجلمعيات الن�سوية ب�سكل عام، وعن براجمها واأن�سطتها، وتاأ�سي�سها، وحتدثت 
ترخي�ص  ودون  املنظم  �سبه  الن�سائية وظهورها  للجمعيات  التنظيمي  البعد  الدرا�سات عن 
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البديل عن املوؤ�س�سات  اأنها  الوطنية، على اعتبار  الغرية  حكومي، فانها كانت تقوم بدافع 
اأن يغلب على هذه  اقت�ست ظروف االحتالل  البعيدة عن خدمة املواطن، وكيف  احلكومية 

التجمعات العن�رش الن�سائي دون الرجال. 
ويف املحور الربناجمي تركزت جميع االأدبيات ال�سابقة الذكر على اإبراز اأهم اأولويات 
اجلمعيات الن�سائية يف دعم الن�سال الفل�سطيني واملتمثلة يف رعاية اأ�رش ال�سهداء، واالأيتام، 
اإ�سافة  والعناية باجلرحى، وتقدمي املعونات للفئات املت�رشرة، واإغاثة االأ�رش املحتاجة، 

اإىل الن�ساطات الثقافية والريا�سية. 
عرب  وجودها  اإثبات  على  التطوعية  اجلمعيات  هذه  بقدرة  ال�سابقة  الدرا�سات  وت�سيد 
ال�سحية،  والرعاية  االإغاثة  خدمات  وتقدمي  واملراأة،  واملجتمع  االأ�رشة  احتياجات  تلبية 
وتطوير الربامج ال�سيا�سية، والتعليم والتدريب املهني وتاأ�سي�ص م�ساريع اإنتاجية تدر دخال 
للجمعية، وتوفر فر�ص عمل للمراأة املعيلة الأ�رشتها، كما يف كتاب تقومي دور املنظمات غري 

احلكومية يف االأرا�سي املحتلة. 
الن�سوية  باجلمعيات  املتعلقة  االأدبيات  بع�ص  فت�سري  املراأة،  على  اجلمعيات  وركزت 
يف فل�سطني، اأن هذه اجلمعيات تعمل على تطوير قدرات املراأة ومهاراتها، وتقوية دورها 
االقت�سادي واالجتماعي والثقايف وال�سيا�سي، وال�سعي لتح�سني واقعها ودفعها اإىل اأن تاأخذ 
دوراً اأكرث فاعلية، ورفع م�ستواها االقت�سادي واالجتماعي وال�سحي، ورعاية املراأة العاملة 
وتوعيتها لدورها يف املجتمع، وخلق جيل �سوي قيادي، وتقدمي اخلدمات ال�سحية للن�ساء 

واحلوامل واملر�سعات. 

طريقة الدراسة وإجراءاتها: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 

الدرا�سة  جمتمع  تكون  حيث  احلالية،  للدرا�سة  امل�سحي  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدم 
ورام  وبيت حلم،  القد�ص،  االإ�سالمية يف حمافظات  الن�سوية  اجلمعيات  وعينتها من جميع 
اهلل، البالغ عددها )15( جمعية، منها ثالث جمعيات ن�سائية اإ�سالمية يف حمافظة بيت حلم، 
اإ�سالمية غري ن�سوية، هو مركز االأمل الن�سوي،  ومركزان ن�سويان، اأحدهما جزء من جمعية 
الذي هو جزء من جمعية رعاية اليتيم،  وثالث جمعيات ن�سوية اإ�سالمية يف القد�ص، واحدة 
يف مدينة القد�ص، وواحدة يف �سورباهر التابعة للقد�ص، وواحدة يف العيزرية- على اعتبار 
اأنها تابعة للقد�ص-، و�سبع جمعيات ن�سائية اإ�سالمية يف حمافظات رام اهلل والبرية. ويو�سح 

ذلك اجلدول )1(. 
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الجدول )1( 
 معطيات عامة عن الجمعيات، تتضمن أسماء الجمعيات النسائية اإلسامية في محافظة القدس، 

وبيت لحم، ورام اهلل، وتاريخ تأسيسها وأماكن وجودها وعناوينها. 

مكان تاريخ التاأ�سي�س ا�سم اجلمعية 
العنوان اجلمعية

�سورباهر القد�ص1982مجمعية �سيدات �سور باهر 
�سارع نور الدين القد�ص1994مجمعية الرعاية للمراأة العربية 

حي االإ�سكان العيزرية 1997مجمعية الوفاء اخلريية الن�سائية 
بيت رميا/ بني زيد الغربية رام اهلل 2005مجمعية النور الن�سائية 

2004م، كفرع جلمعية الهدى، لالإر�ساد. جمعية �سنابل العطاء الن�سائية 
بيت لقيا رام اهلل 2006م كجمعية م�ستقلة 

الرام /اأول دخلة ق�رش ال�سيافةرام اهلل 1982من�ساء االإ�سالم 
جمعية �سيدات دير دبوان 

دير دبوانرام اهلل 1988ماخلريية 

�سلواد رام اهلل 1991مجمعية �سيدات �سلواد اخلريية
جمعية الهدى الن�سائية 

البرية/ قرب مدر�سة املغرتبني رام اهلل1996ماالإ�سالمية 

مدينة البرية/ �سارع القد�ص الرئي�سي رام اهلل1997مجمعية اخلن�ساء الن�سائية 

1956م، وكانت تابع لوكالة الغوث، مركز بيت حلم للن�ساط الن�سوي 
ال�سينما /مقابل فندق �سربد بيت حلم  2005م، رخ�ص و�سّلم للمجتمع املحلي. 

جمعية النقاء الن�سائية 
الدوحة/ �سارع اال�ستقالل بيت حلم 1998ماالإ�سالمية اخلريية 

�سارع ال�سف بيت حلم 1998ممركز االأمل الن�سوي
جمعية ن�ساء اأم �سلمونة للتنمية 

اأم �سلمونة/ بجانب املجل�ص القروي بيت حلم 2004موالتطوير 

نحالني/ بقرب املجل�ص القروي بيت حلم 2004/6/5مجمعية �سيدات نحالني 

أدوات الدراسة: 

على  ال�ستبانة  اأعدت  وقد  مقايل،  و�سوؤال  ا�ستبانة،  من  الدرا�سة  اأدوات  تكونت 
النحو الآتي: 

اُ�ستعني يف بناء اال�ستبانة باالأدب الرتبوي املت�سل مبو�سوع الدرا�سة، واال�ستفادة  1 .
من اآراء املحكمني واملخت�سني. 
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ا�ستملت اال�ستبانة يف اجلزء االأول على املعلومات العامة عن اجلمعية وهي: ا�سم  2 .
اجلمعية، ومكان اجلمعية، وتاريخ التاأ�سي�ص، والعنوان. 

املراد  املحاور  جميع  لتغطية  �سوؤااًل،   ) 3 .28( و  حماور   )4( من  اال�ستبانة  تكونت 
الو�سول اإليها لهذه الدرا�سة. 

اأُعدَّ �سوؤال مقايل حول اأهم اإجنازات اجلمعيات.  4 .
اعتمدت الدرا�سة على منهجني: االأول: املنهج الكمي، من خالل اال�ستبانة، والثاين:  5 .
الكيفي، من خالل ال�سوؤال املقايل، ومقابلة مديرات اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية للح�سول 

على املعلومات واالح�ساءات من خالل الزيارات ال�سخ�سية املتكررة. 

املعاجلة اإلحصائية: 

املئوية،                                   والن�سب  االأعداد  الدرا�سة  لهذه  االإح�سائية  املعاجلة  يف  ا�ستخدمت 
 SPSS( Statistical Package for Social االإح�سائية  الرزم  برنامج  با�ستخدام  وذلك 

 . )Cronbach alpha( ومعامل الثبات كرونباخ األفا ، )Sciences

صدق األداة وثباتها: 

حتققت الباحثتان من �سدق اأداة الدرا�سة، بعر�سها على جمموعة من املحكمني من 
الدرا�سة  الأغرا�ص  الفقرات  مالءمة  حول  الراأي  اإبداء  اأجل  من  واالخت�سا�ص،  اخلربة  ذوي 
لغويًا،  اال�ستبانة  وُدققت  املحكمني،  مبالحظات  اأُخذ  وقد  وامل�سمون،  ال�سياغة  حيث  من 
واعتربت موافقة املحكمني على املقيا�ص مبثابة �سدق له. وُح�سب الثبات بطريقة االت�ساق 
الداخلي، حيث بلغت قيمة الثبات )0.79( ح�سب كرونباخ األفا )Cronbach Alpha( ، وهو 

معامل ثبات مقبول اإح�سائيًا. 

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

ما دور اجلمعيات الن�سوية الإ�سالمية يف حمافظات  مناق�سة ال�سوؤال االأول:  ◄
القد�س، وبيت حلم، ورام اهلل، يف تثقيف املراأة الفل�سطينية للنهو�س باملجتمع 
املحلي؟  لالإجابة عن هذا ال�سوؤال اُ�ستخرجت االأعداد والن�سب املئوية، وذلك كما هو وا�سح 

يف اجلدول )2( و )3( . 
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الفلسطيني احمللي  باجملتمع  للنهوض  الفلسطينية  املرأة  تثقيف  ربايعةفي  نادية  أ. 
د.رجاء العسيلي

الجدول )2( 
األعداد والنسب المئوية الستجابات المبحوثات حول مساهمة الجمعيات

النسوية اإلسامية في النهوض بالمجتمع المحلي الفلسطيني. 

الن�سبة املئوية العدد ال�سوؤال                                                                        الإجابات

هل اأحدثت اجلمعية تغريا فعليا على املجتمع الفل�سطيني؟ 
93.3%14نعم 

6.7%1ال

هل اأحدثت اجلمعيات الن�سوية تغيرياً فعليًا على املراأة الفل�سطينية؟  
93.3%14نعم 

6.7%1ال

هل ت�ساهم اجلمعية يف حل االإ�سكاالت االقت�سادية للمراأة؟  
100%15نعم 

- - ال

هل ت�ساهم اجلمعية يف حل االإ�سكاالت االقت�سادية للمنتفعني؟  
93.3%14نعم 

6.7%1ال

يو�سح اجلدول )2( ، اأن جميع املبحوثات وبن�سبة 100% اأكدن اأن جمعياتهن ت�ساهمن 
اجلمعيات  اأن  املبحوثات  من   %93.3 اأكدت  ولقد  للمراأة،  االقت�سادية  امل�سكالت  حل  يف 
 %93.3 اأكدت  ولقد  الفل�سطيني،  املجتمع  يف  فعليًا  تغرياً  اأحدثت  قد  االإ�سالمية  الن�سوية 
االقت�سادية  االإ�سكاالت  �ساهمت يف حل  االإ�سالمية  الن�سوية  اجلمعيات  اأن  املبحوثات  من 
للمنتفعني )اأطفال، وفقراء، ومر�سى.. الخ( ، كما اأكدت 93.3% من املبحوثات اأن اجلمعيات 
اأحدثت تغرياً فعليًا على املراأة امل�سلمة. ويكون ذلك اإما من خالل توفري فر�ص عمل للن�ساء، 
اأو من خالل امل�ساعدات املالية املقطوعة، كما اأن العديد من اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية 
اأزواجهن عاطلون عن العمل، وبذلك ت�ساهم اجلمعية يف  تعمل على ت�سغيل الن�ساء اللواتي 
حل امل�سكلة االقت�سادية للمراأة وللمجتمع،  فيكون فيه م�ساعدة للرجل ب�سكل غري مبا�رش من 

الناحية االقت�سادية، اأما بالن�سبة للقرو�ص، فال توجد اأية جمعية قدمت قرو�سًا للن�ساء. 
نف�سها،  اجلمعية  يف  التوظيف  خالل  من  اإما  فذلك  للن�ساء،  عمل  فر�ص  توفري  اأما 
اأو  اأو من خالل العمل يف خميم �سيفي،  اأو معلمة لياقة بدنية اأو يف احل�سانة،  ك�سكرترية 
يكون من خالل تدريب املراأة وتاأهيلها،  اأو من خالل تقدمي م�ساريع اأو دورات، كم�رشوع 
توفري بيت بال�ستيكي، بالتعاون مع موؤ�س�سات اأخرى اأو م�رشوع تربية اأغنام، واإعطاء املراأة 
ت�سغيل  خالل  من  اأو  الفطر،  زراعة  يف  دورات  اأو  يدوية،  اأعمال  ودورات  حا�سوب،  دورات 

الن�ساء يف املطبخ االإنتاجي وعمل املعجنات، واالأ�سغال اليدوية. 
يف  فعليًا  تغيرياً  اأحدثت  االإ�سالمية  الن�سوية  اجلمعيات  اإن  القول  ميكن  عام  وب�سكل 
اأجابت باأنها  اأن غالبية هذه اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية، قد  املجتمع الفل�سطيني، حيث 
واحداً،  ن�سويًا  واحدة، ومركزاً  ن�سوية  الفل�سطيني، عدا جمعية  املجتمع  على  تغيرياً  اأحدثت 
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حيث اأنه اأحدث تغيرياً جزئيًا على املجتمع، ومنها موافقة الرجال على م�ساركة الن�ساء يف 
الن�سوية واملراكز، وتقبلوا فكرة  اأن�سطة املركز، ومل يعد هناك معار�سة للقدوم للجمعيات 
وجود اجلمعيات واملراكز. ومن اجلمعيات من ترى اأنها اأحدثت تغيرياً يف املجتمع من خالل 
التدريبية،  والدورات  املحا�رشات  اإعطاء  اإىل  املو�سوعات،  التثقيفية يف خمتلف  براجمها 
وامل�ساعدات  الثانوية،  املراحل  لطالب  والدورات  ال�سيفية،  املخيمات  اأن�سطة  خالل  من 

الرم�سانية، والطرود الغذائية. 
واخلدمة  التطوعي  بالعمل  النا�ص  تقنع  اأن  اجلمعيات  بع�ص  ا�ستطاعت  هنا  من 
االجتماعية ب�سكل عام، واأ�سبح املجتمع يتقبل اأكرث فكرة العمل اخلريي التطوعي، وبالتايل 
فقد اأحدثت هذه اجلمعيات تغيرياً اجتماعيًا واقت�ساديًا من خالل توفري فر�ص عمل، وعملت 
على خدمة االأ�رشة واملجتمع والطفل، من خالل بناء م�رشوع تنموي ودورات تنمية ب�رشية 
اأنها قد اأحدثت تغيرياً، ولكن على نطاق  للفتيات وكفالة االأيتام. ومن اجلمعيات من ترى 
�سيق الأنها اأغلقت من قبل االحتالل، ولو قّدر لها اال�ستمرار لكانت ت�سري قدمًا يف حتقيق 
روؤيتها، وهي الريادة والقيادة على م�ستوى الوطن، وحتى على م�ستوى املراأة العربية، ومنها 

من ترى اأنها اأحدثت هذا التغيري عن طريق تفعيل دور املراأة يف املجتمع الفل�سطيني. 
الأن  املراأة،  بعمل  اإميانها  خالل  من  تغيرياً  اأحدثت  قد  اأنها  راأت  من  اجلمعيات  ومن 
على  عملت  هنا  فمن  كله،  املجتمع  م�ساعدة  وبالتايل  اأ�رشتها  م�ساعدة  يف  ي�ساهم  عملها 
التعريف بدور املراأة واأنها ال بد اأن تخرج من البيت، واأن تخدم وتنه�ص باملجتمع، وال بد 
اأن يكون هناك موؤازرة من قبل الرجل لها يف ذلك، وهذا ما حققته هذه اجلمعيات من تغيري 

الرجل واملراأة على ال�سعيد االجتماعي. 
الجدول )3( 

 األعداد والنسب المئوية ألبرز المجاالت التي تعمل بها الجمعيات النسوية 
اإلسامية للنهوض بالمرأة في محافظة القدس، وبيت لحم ورام اهلل. 

اأبرز املجالت 
لنعم

الن�سبة املئويةالعددالن�سبة املئويةالعدد
6.7%93.31%14املجال الديني

- - 100%15االجتماعي
80%2012%3ال�سيا�سي والن�سايل 

33.3%66.75%10االقت�سادي
6.7%93.31%14الثقايف
33.3%66.75%10العلمي 
6.7%93.31%14الرتبوي
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د.رجاء العسيلي

توؤدي  اأنها  اأكدت  قد   %100 وبن�سبة  اجلمعيات  جميع  اأن   ،  )3( اجلدول  من  يت�سح 
والرتبوية  والثقافية،  الدينية،  باجلوانب  االهتمام  تالها  االجتماعي،  ال�سعيد  على  دوراً 
وبن�سبة مئوية 93.3%، تالها يف املقام اخلام�ص، وال�ساد�ص، بالت�ساوي االهتمام باجلوانب 
الن�سوية  اأكدت 20% من اجلمعيات  االقت�سادية، والعلمية، وبن�سبة مئوية 66.7%، واأخرياً 
جميع  اأن  الوا�سح  من  والن�سايل.  ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  دوراً  توؤدي  اأنها  االإ�سالمية 
اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية لها دوٌر فاعٌل ووا�سٌح على ال�سعيد االجتماعي، اإذ اأن جمعية 
واالأ�رش  واملحتاجة،  الفقرية  االأ�رش  عن  االجتماعي،  بالبحث  تقوم  العربية،  للمراأة  الرعاية 
�ساحبة عدد االأفراد الكبرية، والتي عجز رب االأ�رشة عن توفري امل�ستلزمات االأ�سا�سية لها، 
وعدم االكتفاء بذلك، واإمنا مب�ساعدتها من خالل امل�ساعدات املالية املتوفرة، اأو من خالل 
منها  ي�ستفيد  حتى  النور،  كجمعية  وغريها،  اجلمعيات  هذه  بها  تقوم  التي  امل�رشوعات 
وتقدمي  زيارتهم،  على  العمل  وكذلك  واالأيتام،  والفقراء  ال�سعيفة  االحتياجات  اأ�سحاب 
اإيجاد م�سادر لتغطية  العلم، من خالل  امل�ساعدة املعنوية لهم، وكفالة االأيتام، وطالبات 
الرعاية  امل�سادر، جمعية  مثل هذه  توفري  على  التي عملت  اجلمعيات  ومن  النفقات،  هذه 
للمراأة العربية، حيث اإنها كانت ناجحة يف اإيجاد م�سادر، لتغطية هذه النفقات، �سواء من 
املجتمع املحلي اأم العاملي، وهي اجلمعية الوحيدة التي تعاملت مع دول عديدة يف اأوروبا 
والواليات املتحدة االأمريكية، وهو ما اأدى اإىل ت�سليط ال�سوء عليها؛  لقدرتها على االت�سال 
مع اجلمعيات العاملية جللب م�سادر التمويل، اإ�سافة اإىل وجود م�رشوع املطبخ، يف منطقة 
العيد،  ك�سوة  م�رشوع  خالل  من  االجتماعي،  ال�سعيد  على  للجمعيات  دور  وهناك  القد�ص. 
وتقدمي الطرود الغذائية، وخا�سة لل�سائم يف �سهر رم�سان، وتوفري حليب وغريه للمعاقني 
اخلري،  اأهل  مع  بالتعاون  اجلمعيات  هذه  تقوم  الدرا�سي  العام  بداية  وعند  واملحتاجني، 
الفل�سطيني  ال�سعب  م�ساركة  خالل  ومن  املالب�ص،  وتوزيع  املدر�سية،  احلقائب  توفري  على 
عمرة،  اأو  حج  من  ال�سفر  من  و�سول  اأو  املر�ص  حالة  يف  والزيارات  واأفراحه،  اأحزانه  يف 
لهن عن طريق جلنة خا�سة  واملباركة  الرحالت،  هذه  اللواتي كن يف  الن�ساء  زيارة  فتتم 
بالزيارات االجتماعية، كما هو يف اأحد املراكز الن�سوية، والزيارات امليدانية للم�سنني. ويف 
عت اجلمعيات ن�رشات تبني كيفية حفظ االأطعمة دون ثالجة ب�سبب قطع  فرتة االنتفا�سة، وزَّ
الكهرباء، وتقدمي امل�ساعدة لالأ�رش املحتاجة والفقرية، ب�سبب العدوان ال�سهيوين على جميع 
اأمام كثريين منهم، واأ�سبح كثريون منهم  اأغلقت  اأبواب العمل قد  اإن  اأفراد املجتمع، حيث 

عاطاًل عن العمل. 
على  ووا�سٌح  فاعٌل  دوٌر  لها  االإ�سالمية  الن�سوية  اجلمعيات  غالبية  اأن  الوا�سح  ومن 
طريق  عن  دينيًا،  وتثقيفها  املراأة  توعية  خالل  من  يكون  الدور  وهذا  الديني،  ال�سعيد 
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للفتيات  وجتويد  قراآن،  وحتفيظ  تف�سري،  دورات  اإقامة  من  الدينية،  والندوات  املحا�رشات 
والن�ساء واالأطفال، وعمل م�سابقات يف �سهر رم�سان. 

اأما بالن�سبة لدور اجلمعيات على ال�سعيد الثقايف، فقد ظهر اأن معظم اجلمعيات لها دور 
على هذا ال�سعيد، وذلك من خالل التوعية الثقافية للمراأة والفتاة، عن طريق املحا�رشات، 
اإن�ساء منتديات  والن�رشات، والدورات الثقافية والدينية، وكذلك باإن�ساء مكتبة، ومن خالل 
وتنمية  لغات  ودورات  ال�سيفية،  املخيمات  وتفعيل  ترفيهية،  برحالت  والقيام  للفتيات، 

ب�رشية. 
اجلمعيات  بع�ص  اأن  ات�سح  فقد  الرتبوي،  ال�سعيد  على  اجلمعيات  لدور  بالن�سبة  اأما 
اإن�ساء الرو�سات واملدار�ص ووجودها يف بع�ص هذه  لها دور على هذا ال�سعيد، من خالل 
الدينية،  املنا�سبات  خالل  من  واأي�سا  النقاء،  وجمعية  االإ�سالم  ن�ساء  كجمعية  اجلمعيات، 
ن�ساء  جمعية  عملت  كما  وم�رشحيات،  كلمات  اإلقاء  خالل  من  االحتفاالت  يف  كامل�ساركة 
االإ�سالم بالتعاون مع ريا�ص االأق�سى يف القد�ص، على زيارة اليتيمات، ومن خالل الدورات، 
ودورات اإر�ساد نف�سي وقانوين، ودورات يف املدار�ص عن ال�سحة، وعن �سن املراهقة، كما يف 

جمعية النور، والنقاء، ون�ساء اأم �سلمونة، وجمعية �سيدات دير دبوان. 
اأما على ال�سعيد ال�سيا�سي والن�سايل، فتبني اأن غالبية هذه اجلمعيات لي�ص لها دور 
وا�سح، ولقد ارجعت جميع املبحوثات ذلك اإىل القيود املفرو�سة على اجلمعيات االإ�سالمية 
من قبيل التهديد باالإغالق، وم�سادرة مقتنياتها املادية وغري املادية، وبخا�سة املوجودة 
لها  يكون  اأن  عليها  ال�سعب  من  باأنه  اجلمعيات،  مديرات  عربت  حيث  القد�ص،  منطقة  يف 
املوؤ�س�سات  اأن  املالحظ  ومن  اإغالقها.  يف  �سببا  �سيكون  الأنه  ال�سيا�سي؛  ال�سعيد  على  دور 
االإ�سالمية يف القد�ص ال ت�ستطيع اأن تعمل بحرية الأخذ دورها يف توعية املجتمع الإخراجه 
من �سيا�سة التجهيل ب�سكل عام، فق�سايا املتابعة االأمنية تعوق عمل اجلمعيات االإ�سالمية 
داخل منطقة القد�ص، وبالتايل يوؤدي اإىل اأن يطغى على �سيا�سات اجلمعيات الن�سائية احليطة 
واحلذر قدر االإمكان، فمجرد العمل يف مثل هذه اجلمعيات هو ن�سال بحد ذاته. وبالرغم من 
ذلك فاإن املبحوثات اأكدن اأنهن ي�ساركن يف االعت�سامات وامل�سريات الت�سامنية، وامل�سريات 
اخلا�سة باالأ�رشى؛  للت�سامن معهم ومع ذويهم، وموا�ساتهم، وكذلك مب�سريات لالحتجاج 
على اأو�ساع معينة، كاالحتجاج على اجلدار وم�سادرة االأرا�سي من قبل قوات االحتالل، 
واإعطاء دورات تثقيفية يف فرتة االنتخابات، وكيفية امل�ساركة فيها، وتوعية املراأة بكيفية 

االنتخابات وبطريقة اإجرائها. 
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دور اجلمعيات النسوية اإلسالمية في محافظات القدس، وبيت حلم، ورام اهلل،

الفلسطيني احمللي  باجملتمع  للنهوض  الفلسطينية  املرأة  تثقيف  ربايعةفي  نادية  أ. 
د.رجاء العسيلي

اأما بالن�سبة لدور اجلمعيات على ال�سعيد االقت�سادي، فتبني اأن غالبية هذه اجلمعيات 
للتجميل، وم�ساريع  للخياطة، ودورات  للعمل، وتزويدهن مباكينات  االأرامل  بتاأهيل  تهتم 

الطبخ باأجر.. الخ. 
ما اأبرز الربامج التي تنفذها اجلمعيات الن�سوية  مناق�سة ال�سوؤال الثاين:  ◄
الإ�سالمية يف حمافظات القد�س، وبيت حلم، ورام اهلل؟ لالإجابة عن هذا ال�سوؤال 

اُ�ستخرجت االأعداد والن�سب املئوية، وذلك كما هو وا�سح يف اجلدول )4( : 
الجدول )4( 

األعداد والنسب المئوية ألبرز البرامج التي تنفذها الجمعيات 
النسوية اإلسامية في محافظة القدس، وبيت لحم، ورام اهلل. 

اأبرز الربامج التي تنفذها اجلمعية 
ل غري موجودنعم موجود

الن�سبة املئويةالعددالن�سبة املئويةالعدد
- - 100%15برامج تثقيف وتوعية دينية للن�ساء

40%606%9برامج تثقيف وتوعية وطنية للن�ساء
20%803%12برامج تثقيف وتوعية دينية لالأطفال

66.7%33.310%5برامج تثقيف وتوعية وطنية لالأطفال 
73.3%26.711%4تدريب مهني للن�ساء وال�سابات يف ق�سايا ال�سكرتاريا واالإدارة 

40%606%9دورات تدريب خياطة ون�سيج اأو تطريز 
53.3%46.78%7ح�سانة وريا�ص اأطفال 

86.7%13.313%2قرو�ص للم�ساريع ال�سغرية 
13.3%86.72%13ت�سغيل الن�ساء يف م�ساريع اجلمعية 

53.3%46.78%7اإ�سدار ن�رشات دينية 
26.7%73.34%11معار�ص ومهرجانات

6.7%93.31%14ن�ساطات ترفيهية 

عند مالحظة ا�ستجابات مديرات اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية يف حمافظات القد�ص، 
وبيت حلم ورام اهلل، حول اأبرز الربامج التي تنفذها اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية، فقد جاء 
يف املرتبة االأوىل برامج التثقيف والتوعية الدينية، حيث اأكدت على ذلك جميع املبحوثات 
ثم   ،%93.3 مئوية  بن�سبة  الرتفيهية  الن�ساطات  الثاين  املقام  يف  تالها   ،%100 وبن�سبة 
ت�سغيل الن�ساء يف م�ساريع اجلمعية بن�سبة مئوية 86.7%، وبرامج التثقيف والتوعية الدينية 
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لالأطفال بن�سبة مئوية 80%، وعمل املعار�ص واملهرجانات بن�سبة مئوية 73.3%، وبرامج 
التثقيف والتوعية الوطنية للن�ساء، ودورات تدريب اخلياطة والتطريز، حيث اأكدت على ذلك 
الربامج  تنفيذ  اأن  املبحوثات  غالبية  اأكدت  ن�سبته 60% من املبحوثات. يف حني  ما 

الآتية قليلة نوعاً ما يف اجلمعيات وهي: 
اأغلبية املبحوثات وبن�سبة  اأكدت  للن�ساء، حيث  ال�سغرية  للم�ساريع  تقدمي قرو�ص  - 

86.7% عدم قيام جمعياتهن بتقدمي القرو�ص للم�ساريع. 
اأكدت  حيث  واالإدارة،  ال�سكرتاريا  ق�سايا  يف  وال�سابات  للن�ساء  املهني  التدريب  - 

73.3% من املبحوثات اأن هذه الربامج ال ُتنفذ يف اجلمعيات. 
اأنهن ال  املبحوثات  % من  اأكدت 66.7 - لالأطفال حيث  توعية وطنية  برامج  تقدمي 

ينفذن برامج وطنية تثقيفية لالأطفال. 
ح�سانات  عمل  املبحوثات  من   % - 53.3 نفت  حيث  لالأطفال،  ح�سانات  عمل 

لالأطفال، 
% من املبحوثات اأن جمعياتهن ال ت�سدر  اإ�سدار ن�رشات دينية، حيث اأكدت 53.3 -

ن�رشات دينية. 
من  الدعوي  للجانب  كبرية  اأهمية  تويل  االإ�سالمية  الن�سوية  اجلمعيات  اأن  ولوحظ 
خالل طرح ق�سايا املراأة وجميع حقوقها من منظور اإ�سالمي �رشعي، الأن مفهوم العادات 
والتقاليد يغلب على ال�رشيعة االإ�سالمية يف املجتمع، فاالأمور يف كثري من االأحيان تعود 
للعادات والتقاليد ولي�ص للدين، كحق املراأة يف املرياث والزواج، ولكن،  ومن خالل الندوات 

التي تقوم بها هذه اجلمعيات، اأ�سبح هناك تغيري فكري، قد تغلب نوعا ما على العادات. 
واملهني  وال�سحي  واالجتماعي  الثقايف  املراأة  م�ستوى  رفع  على  العمل  وكذلك 
وال�سيا�سي، من خالل تعريفها مبا يجري حولها من اأحداث وبخا�سة يف فرتة االنتخابات، 
الدورات  خالل  من  نف�سها،  على  التقوقع  من  بها  واخلروج  بواقعها،  والنهو�ص  والرقي 
واملحا�رشات التي تعقدها هذه اجلمعيات، واخلا�سة بها وباأطفالها، والعمل على تدريب 
التي  الق�سايا  اأهم  املراأة؛  لتوفري فر�ص عمل لها وم�ساعدتها من ناحية اقت�سادية. ومن 
تطرحها بع�ص اجلمعيات هي الناحية التعليمية للمراأة، االأن�سطة والدورات، كدورات االإر�ساد 
يف جمال التعليم، واختيار التخ�س�سات، واختيار املهنة، بالتعاون مع اجلامعات يف جميع 
اأرجاء الوطن. ومن الق�سايا التي تطرحها هذه اجلمعيات، النهو�ص واالهتمام بالطفل باأن 
ينال جميع حقوقه، كحقه يف التعليم واللعب والرتفيه، وكذلك فاإن اإحدى اجلمعيات تعمل 

على عقد دورات يف االأمومة والطفولة. 
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دور اجلمعيات النسوية اإلسالمية في محافظات القدس، وبيت حلم، ورام اهلل،

الفلسطيني احمللي  باجملتمع  للنهوض  الفلسطينية  املرأة  تثقيف  ربايعةفي  نادية  أ. 
د.رجاء العسيلي

ما اأبرزاملعوقات التي تواجه اجلمعيات الن�سوية  مناق�سة ال�سوؤال الثالث:  ◄
ال�سوؤال  اهلل؟  لالإجابة عن هذا  ورام  وبيت حلم  القد�س،  الإ�سالمية يف حمافظة 

اُ�ستخرجت االأعداد والن�سب املئوية، وذلك كما هو وا�سح يف اجلدول )5( : 
الجدول )5( 

األعداد والنسب المئوية ألبرز المعيقات التي تواجه الجمعيات 
النسوية اإلسامية في محافظة القدس، وبيت لحم ورام اهلل. 

املعيقات التي تواجه اجلمعيات الن�سوية 
الإ�سالمية يف حمافظتي القد�س وبيت حلم

لنعم
الن�سبة املئويةالعددالن�سبة املئويةالعدد

6.7%93.31%14مالية
86.7%13.313%2اجتماعية 

60%409%6�سيا�سية
93.3%6.714%1اإدارية 

يت�سح من اجلدول )5( ، اأن اأبرز املعوقات التي تواجه اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية 
يف حمافظة القد�ص، وبيت حلم، ورام اهلل، كانت املعوقات املالية، حيث اأكدت على ذلك ما 
ن�سبته 93.3% منهن، ثم املعوقات ال�سيا�سية بن�سبة 40%، فاملعوقات االجتماعية بن�سبة 
اأن  وتبنّي  املبحوثات.  من   %6.7 بن�سبة  االإدارية  العوائق  واأخرياً  املبحوثات،  من   %13.3
العائق االأول واالأ�سا�سي، الذي يقف يف وجه جميع هذه اجلمعيات يف  العائق املادي هو 
اأهدافها، ومن ثم ياأتي العائق ال�سيا�سي، فاالحتالل هو �سبب تقطيع اأو�سال  حتقيق كافة 
الوطن، فهناك مراقبة دائمة وم�ستمرة ملثل هذه اجلمعيات من قبل قوات االحتالل، وبخا�سة 
اجلمعيات املوجودة والقريبة من منطقة القد�ص، وهناك م�سادرة جلميع موجودات اإحدى 
هذه اجلمعيات من قبل االحتالل، والتخريب دائم لها، مما اأدى ببع�ص اجلمعيات اإىل نقل 
ومتنع  تعوق  التي  ال�سيا�سية،  بالظروف  كبرية  بدرجة  مرتبطة  املادية  فالظروف  املقر، 
و�سول االأموال وامل�ساعدات، واحلواجز التي تعوق القيام بالرحالت، باالإ�سافة اإىل وجود 
اجلدار الذي اأقامته قوات االحتالل، الذي ف�سل اإحدى اجلمعيات عن املجتمع املقد�سي، وكان 
ياأتيها كثري من النا�ص من خمتلف املناطق، اأما اليوم فانقطع االت�سال ب�سبب اجلدار. ومن 
املعوقات االأخرى التي تقف اأمام هذه اجلمعيات العائق االجتماعي، وتعاين منه جمعيتان 
اإن ال�سيدات يف البداية، مل تكن نظرتهن واعية ومتفهمة للعمل التطوعي،  ن�سائيتان، حيث 

والعمل اخلريي. 
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نتيجة السؤال املقالي: 

القد�س،  الإ�سالمية يف حمافظات  الن�سوية  اإجنازات اجلمعيات  اأهم  ما 
وبيت حلم، ورام اهلل؟ 

ه ملديريات اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية  لقد تبني من خالل ال�سوؤال املقايل الذي ُوجِّ
اأن اأبرز االجنازات التي حققتها تلك اجلمعيات كاالآتي: 

اإن�ساء مراكز لتحفيظ القراآن الكرمي، ونواة ركن الطفولة الذي فيه اأجهزة حا�سوب،  1 .
�سيفية.  وخميمات  والعامالت،  املعلمات  الأمهات  الأطفال  وح�سانات  وفيديو،  وتلفاز، 
والفتيات؛   للن�ساء  ثقايف  مركز  واإن�ساء  املدار�ص،  لطالب  تقوية  دورات  عقد  اإىل  باال�سافة 
الإعطاء دورات لتعلم احلا�سوب واللغة العربية، وفن الطهي، وغريه من املوا�سيع التي تزيد 
بع�ص  ودينية، ويف  توعية �سحية  ن�رشات  واإ�سدار  واالأكادميية.  املهنية  املراأة  كفاءة  من 
منتدى  وافتتاح  خمتلفة.  موا�سيع  يف  دورية  جمالت  اإىل  الن�رشات  هذه  طورت  اجلمعيات 
ك�سافة  من  �سابة،  وقدرات  مواهب  وتنمية  عمل،  وور�سات  حما�رشات  ي�سمل  للفتيات، 
وفرقة للدبكة والتمثيل. وعقد دورات متنوعة، وندوات وحما�رشات يف حمو االأمية والوعظ 
اإقامتها اجلمعيات.  واالإر�ساد وغريها، ومعار�ص واحتفاالت. والرحالت التي حتافظ على 
واإن�ساء مركز طبي. واإن�ساء م�رشوع املطبخ االإنتاجي، وهو يف بع�ص اجلمعيات يغطي بع�ص 
م�ساريف اجلمعية وبراجمها من خالل حت�سري الوجبات وبيعها. وعقد برنامج تاأهيل املراأة 

والفتيات، من ناحية اخلياطة وال�سرياميك واالأ�سغال اليدوية. 
طرحته  برنامج  وهو  البطالة،  برنامج  طريق  عن  اجلمعية،  يف  الفتيات  توظيف  2 .
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية للعاطلني عن العمل. واإن�ساء م�رشوع اللياقة البدنية ملمار�سة 
الريا�سة اليومية. واإن�ساء �سبكة من العالقات مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي. واإن�ساء مركز 
معوقني، واإحدى اجلمعيات تقوم بتنظيم رحالت وتقدمي تعزيزات لهم، وم�رشوع ناٍد لهم 

ولكبار ال�سن. 
قوات  قبل  من  اأغلقت  التي  القد�س،  يف  املوجودة  املقد�سية  اجلمعيات  ومن 

الحتالل، راأت اأن لها اإجنازات على ثالثة م�ستويات وهي كالآتي: 
اإجنازات على م�ستوى الوطن: فقد كانت هذه اجلمعية منوذجا للجمعيات الن�سوية  1 .
الراعية والرامية لتجميع اجلهود على م�ستوى الوطن، �سواء اأكانت موؤ�س�سات ن�سوية اإ�سالمية 
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دور اجلمعيات النسوية اإلسالمية في محافظات القدس، وبيت حلم، ورام اهلل،

الفلسطيني احمللي  باجملتمع  للنهوض  الفلسطينية  املرأة  تثقيف  ربايعةفي  نادية  أ. 
د.رجاء العسيلي

اأع�سائها  وقت  من  مقتطفًا  ووقت  جهداً  تخ�س�ص  اجلمعية  كانت  حيث  اإ�سالمية،  غري  اأم 
وموظفيها عرب التنقل ما بني اجلمعيات، والبدء بزمام املبادرة ومتابعة حما�رش اجلل�سات 

واإدارة اللقاءات. 
على م�ستوى االأ�رشة املقد�سية: العمل على اإ�سالح االأ�رشة من خالل تقدمي الربامج  2 .
الهادفة وامل�ساريع البناءة، وتنوير املراأة وتاأهيلها كيف تكون زوجة �ساحلة واأما فا�سلة 
اقت�ساديًا  البيت  واإدارة  واالأ�رشة،  واالأبناء  الزوج  مع  التعامل  م�ستوى  وعلى  ناجحة، 

ومعنويًا. 
على م�ستوى الفئة ال�سابة: اإيجاد ثلة من الفتيات اللواتي اأُعددن كقيادات �سابة، من  3 .
اأجل اأن ي�سكلن قاعدة �سلبة للجمعية وللفتيات وال�سابات، اللواتي هن �رش التغيري؛  لكونهن 
�سابات موؤهالت يدر�سن همومهن،  وي�سعني اأن يكن قائدات على م�ستوى الفتيات واملجتمع 

الإحداث التغيري االإيجابي املطلوب. 

التوصيات: 

�رشورة توفري الدعم املايل لهذه اجلمعيات؛  للحفاظ عليها وال�ستمرارية عملها.  1 .
�رشورة التن�سيق بني اجلمعيات الن�سائية للعمل على تنويع الربامج وتبادلها.  2 .

احلفاظ على اجلمعيات العاملة يف مدينة القد�ص؛  لرت�سيخ وجود اأهل القد�ص فيها  3 .
ودعمهم. 

تفعيل برامج م�سرتكة بني اجلمعيات واملجتمع املحلي مل�ساعة اجلمعيات لت�سبح  4 .
اأكرث فاعلية. 
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مالحق البحث

ا�ستبانة للراأي

اأختي رئي�سة اجلمعية املحرتمة: 

حتية واحرتامَا وبعد، 

تهدف هذه اال�ستبانة للتعرف على دور اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية الفل�سطينية، يف 
التثقيف والنهو�ص باملراأة امل�سلمة واملجتمع املحلي الفل�سطيني، الرجاء التكرم باالإجابة 
اإال  ت�ستخدم  لن  اال�ستبانة  اأ�سئلة  بان  علما  ومو�سوعية،  دقة  بكل  اال�ستبانة  اأ�سئلة  على 

لالأغرا�ص العلمية فقط، و�ستعامل ب�رشية. 
اجلزء الأول:  معلومات عامة عن اجلمعية:  

ا�سم اجلمعية: .....................................  1 .
مكان اجلمعية: ....................................  2 .
تاريخ التاأ�سي�ص: ..................................  3 .

العنوان: ..........................................  4 .

اجلزء الثاين: الرجاء و�سع نعم اأو ل يف املكان الذي ينا�سبك
لنعمدرجة م�ساهمة اجلمعيات الن�سوية الإ�سالمية يف النهو�س باملجتمع املحلي الفل�سطينيالرقم

هل اأحدثت اجلمعية تغريا فعليا على املجتمع الفل�سطيني1
هل اأحدثت اجلمعيات الن�سوية تغيري فعلي على املراأة الفل�سطينية 2
هل ت�ساهم اجلمعية يف حل االإ�سكاالت االقت�سادية للمراأة 3
هل ت�ساهم اجلمعية يف حل االإ�سكاالت االقت�سادية للمنتفعني 4

املجاالت التي تعمل بها اجلمعيات للنهو�ص باملراأة يف حمافظة القد�ص، وبيت حلم ورام اهلل. 
املجال الديني5
االجتماعي6
ال�سيا�سي والن�سايل 7
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االقت�سادي8
الثقايف9

العلمي 10
الرتبوي11

الربامج التي تنفذها اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية يف حمافظة القد�ص، وبيت حلم ورام اهلل. 
برامج تثقيف وتوعية دينية للن�ساء12
برامج تثقيف وتوعية وطنية للن�ساء13
برامج تثقيف وتوعية دينية لالأطفال14
برامج تثقيف وتوعية وطنية لالأطفال 15
تدريب مهني للن�ساء وال�سابات يف ق�سايا ال�سكرتاريا واالإدارة 16
دورات تدريب خياطة ون�سيج اأو تطريز 17
ح�سانة وريا�ص اأطفال 18
قرو�ص للم�ساريع ال�سغرية 19
ت�سغيل الن�ساء يف م�ساريع اجلمعية 20
اإ�سدار ن�رشات دينية 21
معار�ص ومهرجانات23
ن�ساطات ترفيهية 24

املعيقات التي تواجه اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية يف حمافظة القد�ص وبيت حلم ورام اهلل
مالية25
اجتماعية 26
�سيا�سية27
اإدارية 28

�سوؤال املقابلة: 
ما اأهم اإجنازات اجلمعيات الن�سوية االإ�سالمية يف جمال التثقيف والنهو�ص باملراأة يف 

املجتمع املحلي الفل�سطيني؟ 
 ...................................................................................................................... 1 .
 ...................................................................................................................... 2 .
 ...................................................................................................................... 3 .
 ..................................................................................................................... 4 .

�سكراً لتعاونكم




