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ملخص: 

الن�سائية  احلركة  اأدته  الذي  الدور  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
النتداب  فرتة  وهي  الفل�سطيني،  الوطني  العمل  مراحل  من  مهمة  مرحلة  يف  الفل�سطينية، 
الربيطاين على فل�سطني، وما اأ�سفرت عنه من قيام الكيان اليهودي ال�سهيوين على اأغلبية 
اأر�ص فل�سطني، ولذلك فاإن اأهمية هذه الدرا�سة، واملنهجية البحثية التي بنيت عليها، جاءت 
لتتنا�سب مع اأهدافها، ولتحقيق ذلك، فاإن هذه الدرا�سة تناولت مراحل العمل الن�سايل يف 
املوؤ�س�سات  تقدمه  كانت  الذي  والن�ساط  الدور  طبيعة  وبينت  املرحلة،  تلك  خلل  فل�سطني 
الن�سائية الفل�سطينية التطوعية يف �سبيل دعم العمل الوطني يف هذه املراحل كلِّها، ابتداء 
من الثورة الفل�سطينية الأوىل عام )1920م( ، والتي �سكلت بداية النطلق الوطني لن�ساط 
املوؤ�س�سات الن�سائية، ووعيها بخطورة الو�سع الفل�سطيني حينذاك، وهذا ما عزز من اإدراكها 
انخرطت  حيث   ، )1929م(  الرباق  هبة  يف  وخا�سة  الوطني،  للعمل  ال�ستعداد  لأهمية 
احلركة الن�سائية يف كل جمالت العمل الن�سايل يف هذه املرحلة، و�ساعفت من ت�سكيلتها 
املتنوعة، وتعزيز وجودها وتو�سيع دائرة عملها، مما اأهلها لأن توؤدي دوراً ن�ساليًا كبرياً 
بالإ�سافة  والجتماعية،  والع�سكرية،  ال�سيا�سية،  املجالت:  يف   ، )1936م(  عام  ثورة  يف 
اإىل تعزيز تعاونها وات�سالها باحلركة الن�سائية العربية والدولية، وهذا ما اأك�سبها اعرتافًا 
عربيًا ودوليًا جعلها جزءاً مهمًا واأ�سا�سيًا من مكونات العمل الوطني والن�سايل الفل�سطيني 
العام، وقد خل�ست الدرا�سة اإىل اأن احلركة الن�سائية الفل�سطينية بداأت باملتعلمات من ن�ساء 
فل�سطني، وقد اأو�ست ب�رشورة اإعطاء احلركة الن�سائية الفل�سطينية دوراً اأكرب يف جمال العمل 

الفل�سطيني العام. 
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Abstract: 
This study aimed to shed light on the role played by Palestinian women’s 

movement during a critical stage of the Palestinian National action , which is 
the period of the British Mandate over Palestine in (1918) , and the resulting 
of the Jewish entity on the majority of the Palestinian land. Therefore, the 
importance of this study , its objectives and methodology of research upon 
which it was built , came to fit with its goals. To achieve this , the study dealt 
with the stages of struggle in Palestine during that period , and showed the 
nature of the role and the activity that was provided by Palestinian voluntary 
women institutions in order to support national action in all stages , starting 
from the first Palestinian revolution (1920) , which marked the beginning of 
the national women’s institutions , and their awareness of the seriousness of 
the Palestinian situation at that time. This is what enhanced the awareness of 
the importance of preparedness for national action , especially in the Buraq 
Revolution (1929) at that stage the women movement has been engaged in all 
areas of struggle , and has doubled its various associations , strengthened 
its presence and expanded its work. That’s what enabled women to play an 
important role in the revolution of (1936- 1939) , and in all fields: political, 
military and social. This also enhanced their cooperation and contact 
with international and Arab women’s movement , earning a regional and 
international recognition, that made them an important part and a key 
component of the Palestinian national action and struggle. . 

The study concluded that the Palestinian women movement has begun 
with the literate women of Palestine, and recommended that the Palestinian 
women movement be given a bigger role in the Palestinian public work. 
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مقدمة البحث: 
اإن  اإذ  الأر�ص،  الإن�سانية على هذه  اإىل بداية احلياة  التطوعي  الإن�ساين  الن�ساط  يعود 
مقت�سيات احلياة و�سوؤونها، كانت تتطلب من كل فرد يعي�ص يف اإطار املجموعة الواحدة، 
اأن يقوم بن�ساطات واأعمال تتلءم وقدراته واإمكاناته، وذلك لتحقيق حالة من ال�ستقرار 
به  الذي يقوم  التطوعي  الن�ساط  واإن هذا  الب�رش،  الواحدة من  اأفراد اجلماعة  والتكامل بني 
الأفراد داخل اإطار اجلماعة الب�رشية الواحدة » كان يتم على جميع م�ستويات املعي�سة، فلم 
بني  متييز  دون  اجلماعة  حاجات  كل  لي�سمل  امتد  واإمنا  بعينها،  جمالت  يف  ح�رشاً  يكن 
العمل األق�رشي الذي تفر�سه اجلماعة على اأفرادها، اأو ذاك العمل التطوعي الذي كان يقوم 

به الفرد تطوعًا مبا يتناغم وحاجات اجلماعة ومتطلباتها » )1( . 
ل  الإن�سانية  احلياة  اأن  الب�رشية،  للحياة  الأوىل  الع�سور  ومنذ  الإن�سان،  اأدرك  فقد 
ت�سكن  التي  الب�رشية  اجلماعات  من  الواحد  املجتمع  اأفراد  تعاون  دون  ت�ستمر  اأن  ميكنها 
اأهمية  وقدروا  اأدركوا  القدمية،  الإن�سانية  احل�سارات  �سعوب  واأن  الأر�ص،  من  معينًا  جزءاً 
التعاون والعمل اجلماعي يف بناء احلياة الب�رشية بنواحيها: املعرفية والقت�سادية )2( ، وان 
املجتمعات التي تاألفت منها هذه احل�سارات، كاحل�سارة امل�رشية والبابلية، كانت تنتظم 
وفق جمموعات وتكتلت ب�رشية متنوعة، حيث كانت هذه التجمعات احلياتية تعمل على » 
ت�سهيل عملية درء اخلطر الذي يواجه هوؤلء الأفراد، وامل�ساعدة يف تنفيذ امل�ساريع امل�سرتكة 
التجمعات  ي�سهل على هذه  الذي  الأمر  ال�سغرية،  وامل�ساغل  واملنازل،  املعابد،  اإقامة  مثل 

حتقيق الكتفاء الذاتي نتيجة تقدمي اأفرادها خدمات لبع�سهم بع�سًا » )3( . 
وعليه، فاإن الن�ساط الإن�ساين التطوعي يرتبع يف موروث الثقافات الإن�سانية املتنوعة 
قد  وم�ساربها  عقائدها  اختلف  على  الأديان  واإن  واملطلقة،  النبيلة  القيم  �سلم  راأ�ص  على 
اإر�ساء  يف  ودور  اأهمية  من  له  ملا  وكبرية،  عظيمة  قيمة  التطوعي  العمل  قيمه  من  جعلت 
قواعد التكامل والتما�سك والتوازن داخل املجتمعات الب�رشية، ول�سيما العقيدة الإ�سلمية 
ال�سمحة، اإذ مل يكن العمل التطوعي حكراً على الرجال فقط، فاملراأة كان لها دور يف ممار�سة 
الن�ساط التطوعي عرب التاريخ املا�سي، واإن ال�رشيعة الإ�سلمية ح�ست على العمل التطوعي 
للمراأة، فقد كانت املراأة امل�سلمة يف عهد الر�سول )عليه ال�سلم( متار�ص العمل الطوعي يف 
ال�سحابة وا�سمه  اأحد  اأ�سيب  ال�سلم( ذلك، فقد  الر�سول )عليه  اقر  الإ�سلمي، وقد  املجتمع 
)�سعد( يف معركة اخلندق )4( ، فو�سعوه حتت رعاية امراأة م�سلمه ا�سمها »رفيدة الأ�سلمية« 
)5( ، حيث كانت تداوي جرحى امل�سلمني وتعاجلهم، وكان النبي )عليه ال�سلم( ، اإذا مّر ب�سعد 
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يقول: »كيف اأم�سيت؟«، واإذا اأ�سبح: »كيف اأ�سبحت؟«، وان هذا احلال يدل على مدى ت�سجيع 
اخلدمة  وتقدمي  الطبي،  املجال  يف  الطوعي  العمل  ممار�سة  على  اأمل�سلمة  للمراأة  الإ�سلم 

الإن�سانية للمحتاجني )6( . 
وكذلك احلال يف اأيام الفتوحات الإ�سلمية يف )بلد ال�سام( ، التي متت يف ظل اخللفة 
الرا�سدية يف الن�سف الأول من القرن الهجري، حيث اأدت املراأة امل�سلمة دوراً كبرياً يف جمال 
علج املر�سى واجلرحى، وتهيئة املوؤونة واملعونة للمقاتلني، وكذلك م�ساركتهم يف القتال 
وت�سجيعهم عليه، فقد كان لهن دوراً يف ن�رش جي�ص امل�سلمني وخا�سة يف معركة الريموك، 
 ،  )7( �سفيان  اأبي  ابنة  اأبرزهن: جورية  امل�سلمات، ومن  من  فيها تطوعًا كثرياً  قاتلت  التي 
اليد  )9( ، حيث » كان لهن  ، واأم حكيم بنت احلارث بن ه�سام   )8( وزوجته هند بنت عتبة 
اأن اجلهد والن�ساط التطوعي الذي بذلته »خوله بنت  .، كما  الطوىل يف ن�رشة العرب« )10( 
اأهمية كبرية يف دعم امل�سلمني واإ�سنادهم يف تلك الفتوحات، حيث  الزور« )11( ، كان له 
عملت مع جمموعه من ن�ساء امل�سلمني يف هذه املعارك على تنظيم خط دفاع ثان �سد جنود 
الروم، وقد كان من هوؤلء الن�سوة: )عفره بنت غفار، واأم اأبان بنت عتبه، و�سلمه بنت الزراع، 

ولبنى بنت حازم، و�سلمى بنت النعمان( )12( . 
ويف مرحلة احلروب ال�سليبية التي ن�سبت بني العامل الغربي والدولة الإ�سلمية، والتي 
امتدت زهاء قرنني من الزمان )13( ، فقد اأدت املراأة العربية امل�سلمة دوراً كبرياً يف تعزيز 
قدرات املقاتلني امل�سلمني، و�سد الثغرات مبا يتلءم مع ما ميكنها القيام به، وما تتمكن 
من تقدميه جلي�ص امل�سلمني، فان« مي�سون الدم�سقية« )14( ، قد ا�ست�رشخت ن�ساء امل�سلمني 
احلبال  اأجل �سناعة  من  �سعورهن  على ق�ص  وقامت على جتميعهن وح�سهن  دم�سق،  يف 
اخليول  اأعنة  لي�ستخدموها يف  فل�سطني،  امل�سلمني يف  املحاربني من جي�ص  اإىل  واإر�سالها 
ولوازم القتال، وقد كان لهذا العمل اأثر هيَّج يف نفو�ص الرجال، اإذ هبوا هبة واحدة واأ�رشعوا 
اإىل ن�رشة اجلي�ص يف مدينة نابل�ص، وكان من جراء ذلك انت�سار اخلوف والهلع يف جي�ص 
ال�سليبيني، وكان مدعاة لأن يطلبوا ال�سلح مع امل�سلمني )15( . وانطلقًا من هذه املعتقدات 
الإ�سلمية التي �سكلت الروا�سب الثقافية، والفكرية لدى امل�سلمني، ول �سيما يف املجتمعات 
وامل�سلمة،  العربية  للمراأة  التطوعي  العمل  اإن  ال�سياق،  هذا  يف  القول  اجلدير  فمن  العربية، 
العربية، جزءاً من  ال�سائدة يف املجتمعات  الثقافة  وباأ�سكاله املتنوعة، كان ول يزال عرب 
ال�سلوك املقبول واملحمود يف املجتمع، وقد جتلى ذلك يف مفهوم )األعونه( والتي اعتربت 

»منطا من اأمناط ال�سلوك الجتماعي الهادف اإىل تاأكيد التكامل الجتماعي« )16( . 
املجتمع  من  يتجزاأ  ل  اأ�سيل  تاريخي  كجزء  فل�سطني  فاإن  اأي�سا،  ال�سياق  هذا  ويف 
ول  �سهدت  قد  اخلليج،  اإىل  املحيط  من  املمتد  العربي  الوطن  يف  القاطن  الكبري،  العربي 
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تزال تقديراً وتعظيمًا لقيمة العمل التطوعي )األعونه( بكل اأ�سكالها واأمناطها، ويف خمتلف 
املجالت احلياتية يف ربوع املجتمع، ويف مراحل احلياة كافة: ال�سيا�سية، والجتماعية، 
 ، الأوىل )1918م(  العاملية  الفل�سطيني، ول �سيما منذ نهاية احلرب  لل�سعب  والقت�سادية 
وخ�سوع فل�سطني للنتداب الربيطاين فاإن منط العمل التطوعي املنظم، قد بدا يربز ب�سكل 
جلي ووا�سح، حيث اأ�سبحت هناك موؤ�س�سات اأهلية وحملية تعمل على تنظيم هذا الن�ساط 
يعي�سها  كان  التي  والظروف  والواقع  يتلءم  مبا  وذلك  هادف،  وموؤ�س�سي  جماعي  ب�سكل 

املجتمع الفل�سطيني اآنذاك. 

مشكلة الدراسة: 
�سهدت فل�سطني ن�ساطًا تطوعيًا بارزاً، ومنظمًا، ومتنوعًا، خلل الفرتة الزمنية املمتدة 
من )1917- 1948م( ، حيث بلغ جمموع املوؤ�س�سات التطوعية الفل�سطينية املنظمة، مثل: 
)جمعيات، واحتادات، ونواٍد( مع نهاية تلك الفرتة، حوايل )273( موؤ�س�سة )17( ، ومما يلحظ 
من خلل الدرا�سات التي تناولت تلك املرحلة بالدرا�سة والبحث، اأنها مل ت�سلط ال�سوء على 
دور احلركة الن�سائية للمراأة الفل�سطينية يف العمل التطوعي املنظم يف تلك املوؤ�س�سات، ولذلك 
فاإن هذه الدرا�سة جاءت لتبحث يف دور املراأة الفل�سطينية يف العمل التطوعي املنظم يف 
احلياة ال�سيا�سية والجتماعية يف املجتمع الفل�سطيني، وذلك خلل فرتة النتداب الربيطاين 
على فل�سطني، وحتى اإعلن قيام الكيان ال�سهيوين على الغالبية الكربى من اأر�ص فل�سطني 
يف  تتبلور  الدرا�سة  هذه  م�سكلة  فاإن  وعليه   ، )1948م(  عام  الأوىل  النكبة  يف  املغت�سبة 
ال�سوؤال الرئي�ص الآتي: ما دور احلركة الن�سائية الفل�سطينية يف العمل الوطني 

الفل�سطيني )1917- 1948م( ؟ 

دوافع الدراسة: 
والبحث،  بالدرا�سة  املو�سوع  هذا  تناول  اإىل  الباحثني  دفع  الذي  الرئي�ص  الدافع  اإن 
زالت  وما  تركت  واأنها  تقريبًا،  الفل�سطيني  املجتمع  ن�سف  ت�سكل  الفل�سطينية  املراأة  اأن 
ب�سمات كبرية يف كل مرحلة اأو حقبة من تاريخ املجتمع الفل�سطيني، ول �سيما يف مرحلة 
الأكادميي،  عملهما  جمال  خلل  ومن  الباحَثنْي،  فاإن  ولهذا  لفل�سطني  الربيطاين  النتداب 
وم�ساركاتهما املتوا�سلة يف كثري من الن�ساطات التطوعية املنظمة واملتنوعة يف املجتمع 
الفل�سطيني، قد ا�ست�سعرا اأهمية الكتابة والبحث يف هذه احلقبة التاريخية التي باعتقادهما، 

وبحدود اطلعهما، مل يتطرق اإليها الباحثون ب�سكل تف�سيلي �سابقًا. 
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أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف اأنها ت�سلط ال�سوء على الن�ساط التطوعي املنظم للحركة 
الن�سائية الفل�سطينية عرب مرحلة مهمة من مراحل ال�سعب الفل�سطيني، خلل الن�سف الأول 
للمراأة  الن�ساط لتطوعي  اأخرى، كونها تربز دور  اأهمية  الدرا�سة  القرن املا�سي، ولهذه  من 
الفل�سطينية، وتبني اأثره يف جت�سيد الوحدة الن�سالية الفل�سطينية، ويف تقوية روابط التما�سك 

املجتمعي الفل�سطيني بني �رشائحه كافة يف تلك العقود. 

أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�سة اإىل اإبراز الدور الذي اأدته موؤ�س�سات الن�ساط التطوعي املنظم للحركة 
الن�سائية الفل�سطينية، يف حقبة النتداب الربيطاين يف فل�سطني، واإظهار ال�سورة الوا�سحة 
للدور احلقيقي للمراأة الفل�سطينية، يف الأحداث ال�سيا�سية، والجتماعية التي عمت فل�سطني 
خلل الفرتة الزمنية التي تتناولها هذه الدرا�سة، اإ�سافة اإىل اأنها تهدف اإىل تعزيز الدرا�سات 
اجلزئية التي تناولت دور هذه احلركة الن�سائية الفل�سطينية املنظم يف جمال العمل التطوعي 

بدرا�سة م�ستقلة، وذلك بهدف اإثراء الأدبيات املتخ�س�سة يف هذا املجال. 

منهجية الدراسة: 
اعتمد الباحثان يف اإجناز هذا البحث على املنهج التاريخي، بالإ�سافة اإىل اعتمادهما 
الأ�سلية، املتعلقة  للن�سو�ص والوثائق وامل�سادر  ال�ستقراء وحتليل امل�سمون  على منهج 

مبو�سوع هذه الدرا�سة. 

بداية تكوين املؤسسات النسائية التطوعية يف فلسطني: 
منذ اأن و�سعت احلرب العاملية الأوىل اأوزارها عام )1918م( ، وانتهاء احلكم العثماين 
على فل�سطني، و �سدور وعد بلفور امل�سئوم، والذي ين�ص على: »تاأ�سي�ص وطن قومي لليهود 
على اأر�ص فل�سطني« )18( ، ثم خ�سوعها للحتلل الربيطاين نتيجة لهذه احلرب العاملية، 
ثم اإعلن النتداب الربيطاين على فل�سطني ر�سميًا عام )1922م( ، وانتهائه عام )1948م( 
)19( ، وهو العام الذي مت فيه قيام واإعلن الدولة ال�سهيونية على )78%( من اأر�ص فل�سطني 

النتدابية )20( ، فاإن موؤ�س�سات العمل التطوعي املنظم خلل الفرتة املمتدة ما بني )1917- 
1948م( ، قد اأدت »دوراً مهمًا على �سعيد مقاومة الهجرة اليهودية، وم�سادرة الأرا�سي 
باعتبارهما اخلطر الأ�سا�ص الذي كان يهدد املجتمع العربي من جهة، واأي تطور اقت�سادي 
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واجتماعي من جهة اأخرى« )21( ، وقد كان للمراأة الفل�سطينية دور بارز يف مقاومه �سيا�سة 
النتداب الربيطاين املتحيزة مع اليهود، كما اأن املراأة الفل�سطينية قد كانت جنبًا اإىل جنب 
الأر�ص  على  ال�ستيلء  اإىل  الرامية  ال�سهيونية  املخططات  تقاوم  الفل�سطيني،  الرجل  مع 
الفل�سطينية، »فقد قامت بدورها بعزمية واإ�رشار، واأبدعت يف الأداء والعطاء لفل�سطني« )22( 
يف  بواكريه  بداأت  قد  فل�سطني  يف  املنظم  الن�سوي  التطوعي  العمل  من  الرغم  وعلى 
، وهي  ن�سائية فل�سطينية عام )1903م(  اأول جمعية  ت�سكلت  القرن املن�رشم، حيث  بداية 
جمعية “ اإغاثة امل�سكني الأرثوذك�سية “، وقد اأ�س�ست يف مدينة عكا برئا�سة ال�سيدة “نبيهة 
امللكي”، )23( ، ثم » جمعية ع�سد ال�سيدات الأرثوذك�سيات » التي تاأ�س�ست يف مدينة يافا عام 
)1910م( ، وقد كانت رئي�ستها ال�سيدة “ اأديل عازر “ )24( ، وقد كان هدف هذه اجلمعية 
اجلمعية  هذه  تخطت  وقد  فل�سطني،  خارج  اإىل  وابتعاثهن  الفل�سطينيات  الفتيات  تعليم 
جمعية  وكذلك   ،  )25(  « تفرقة  اأي  دون  عربية  طالبة  كل  رحابها  يف  و�سمت  الطائفية   «
الإح�سان اخلريية التي تاأ�س�ست يف العام نف�سه، وعدد من اجلمعيات الأخرى، اإل اأن ن�ساط 
املراأة الفل�سطينية عرب حركة ن�سائية منظمة قد انطلق ب�سكل وا�سح يف مقاومة الحتلل 
الربيطاين منذ دخول جي�سه اإىل فل�سطني، وقد كان لهذا الن�ساط الن�سائي املبكر �سد النتداب 
الربيطاين واملخططات ال�سهيونية تاأثري كبري يف تاأ�سي�ص دور قيادي للحركة الن�سائية يف 

املجتمع الفل�سطيني )26( . 
اإن املراأة الفل�سطينية، وخلل هذه احلقبة من التاريخ الفل�سطيني، قد اأ�سهمت و�ساركت 
ب�سكل فاعل يف جمالت احلياة الفل�سطينية كافة، وقد ا�ستخدمت خلل ذلك كل الإمكانات 
اأكرث من ن�سف املجتمع،  الفل�سطينيات  الن�ساء  اإذ ت�سكل  التي تن�سجم وقدراتها واإمكاناتها، 
 ،  )27( الفل�سطيني  الوطني  العمل  يف  رئي�ص  بدور  الفل�سطينيات  الن�ساء  قامت  طويلة  ولفرتة 
وان » اأول ن�ساط ن�سوي فل�سطيني منظم قامت به الن�ساء الفل�سطينيات، كان جزءاً اأ�سا�سيًا من 
الن�سال ال�سيا�سي �سد ال�ستعمار ال�سهيوين لفل�سطني يف اأوائل القرن الع�رشين » )28( ، وحتديداً، 
م�ساركتها يف مظاهرة )1920م( ، التي �سكلت اأول ثورة لل�سعب �سد النتداب الربيطاين، ما 

اأهلها للم�ساركة يف الوفود ال�سيا�سية التي مثلت فل�سطني يف املراحل اللحقة )29( . 
لقد بداأت احلركة الن�سائية املنظمة يف بادئ الأمر بن�ساط الفتيات املتعلمات اللواتي 
�رشعان  ولكن  املي�سورة،  الأ�رش  بنات  من  معظمهن  كان  واللواتي  التعليم،  من  حظًا  نلن 
للمراأة  املجتمعية  امل�ستويات  خمتلف  لت�سل  الفل�سطيني  الن�سوي  العمل  اأذرع  امتدت  ما 
الفل�سطينية، ولتت�سع رقعة انت�ساره اإىل خمتلف البقاع الفل�سطينية، وليتنوع ن�ساطه بتنوع 
امليادين احلياتية، وقد تبلور ذلك من خلل العمل الجتماعي، وتاأ�سي�ص اجلمعيات الن�سائية 
ذات الأهداف املتعددة، واإن هذا الن�ساط الن�سوي املنظم للن�ساء الفل�سطينيات عرب اجلمعيات 
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الن�سائية املتنوعة، والتي برز منها يف ذلك الوقت » جمعية تهذيب الفتاة الأرثوذك�سية » 
التي تاأ�س�ست يف مدينة القد�ص )1918م( وكان من اأهدافها الأ�سا�سية رفع م�ستوى التعليم 
العايل للفتيات، وكان من اأبرز الن�ساء القائمات على اإدارتها ال�سيدة: »كاترين �سك�سك« )30(، 
�ست يف مدينة حيفا عام )1919م( جمعيتان ن�سويتان هما: »جمعية ال�سيدات  وكذلك تاأ�سَّ
الراأي  تكوين  يف  »�ساهم  قد   .  )32( الإ�سلمية«  الفتاة  تهذيب  »جمعية  و   ،  )31( امل�سيحية« 
العام بني الن�ساء الفل�سطينيات، �سواء كان هذا الوعي: علميًا، اأم اجتماعيًا، اأم �سيا�سيًا، اأم 

اقت�ساديًا« )33( . 
اإن هذا الوعي الن�سوي بواقع الأحداث والظروف التي كانت تعي�سها فل�سطني اآنذاك، قد 
�سكل دافعًا قويًا دفع املراأة الفل�سطينية، ب�سكل واع ومنظم اإىل امل�ساركة الن�سطة يف جمال 
العمل ال�سيا�سي املقاوم، ل�سيا�سة النتداب واحلركة ال�سهيونية، ففي عام )اآذار/ 1921م( 
ت�سدى  القد�ص،  بزيارة  ت�رش�سل(  )وين�ستون  الربيطاين  امل�ستعمرات  وزير  قام  وعندما   ،
واحتجاجًا  ا�ستنكاراً  وذلك  الفل�سطينيني،  الطلب  من  املتظاهرين  من  ح�سد  الزيارة  لهذه 
هذه  تطورت  وقد  ال�سهيونية،  للحركة  املنحازة  الربيطاين  النتداب  حكومة  �سيا�سة  على 
من  عديدة  جموع  فيها  �سارك  عارمة  �سعبية  مظاهرة  اإىل  حتولت  حيث  الحتجاجات، 
. وقد كانت  ال�رشائح املختلفة التي توؤلف الن�سيج املجتمعي العام لل�سعب الفل�سطيني )34( 
زيارة  على  الوطنية  الحتجاجات  لهذه  واملغذية  البارزة  العنا�رش  من  الفل�سطينية  املراأة 
ت�رش�سل املذكور، فقد اأخذت الن�ساء الفل�سطينيات من خمتلف الأعمار وال�رشائح الجتماعية 
اجلنود  اأطلق  وعندما  وحكومته،  وت�رشيحه  بلفور  ب�سقوط  هاتفًة  القد�ص  اأنحاء  تطوف   «
الربيطانيون ر�سا�سهم على املتظاهرين خرجت ن�ساء القد�ص ي�ساركن يف نقل اجلرحى اإىل 

امل�ست�سفيات وت�سميد جراحهم« )35( . 

الرباق  هبة  يف  ودورها  الفلسطينية  النسائية  احلركة  مؤسسات  نضوج 
عام )1929م( : 

التي  الرباق وظروفها  الفل�سطينية وتاأثرت بتداعيات هبة  الن�سائية  اأثرت احلركة  لقد 
ا�ستعلت عام )1929م( ، هذه الهبة الني اندلعت بعد م�سي ت�سعة اأيام على اإعلن تاأ�سي�ص 
الوكالة اليهودية يف فل�سطني، والتي اأ�سفرت عن وقوع �سدامات دموية يف مناطق خمتلفة 
من القرى واملدن الفل�سطينية، حيث ا�ستمرت لأكرث من اأ�سبوع، وكان من نتائجها، �سقوط 
الع�رشات من القتلى واجلرحى من العرب واليهود، وقد كان من احلركة الن�سائية الفل�سطينية 
ومنهن  احلديث،  الفل�سطيني  التاريخ  كتب  تذكرهن  اللواتي  اجلريحات  الن�ساء  من  العديد 
اأ�سيبت بجراح بليغة من جراء ر�سا�ص  ال�سيدة »�سهيل جمدلين« من مدينة حيفا، والتي 
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الع�سابات ال�سهيونية يف تاريخ )27/ 7/ 1929( ، وال�سيدة »اأم الرفاعي«، وهي »امراأة 
عجوز اأطلق اجلنود الجنليز عليها الر�سا�ص فجرحوها برجلها«، يف هبة مدينة حيفا عام 
قوات  بر�سا�ص  العامة  الفل�سطينية  الهبة  هذه  يف  ا�ست�سهد  من  اأول  واأن   ،  )36( )1929م( 
اجلي�ص الربيطاين، �سيدة عربية وطفلها، وهي: زوجة )علي العطاري( )37( ، كما نتج عن هذه 
النتفا�سة الفل�سطينية خ�سائر مالية كبرية حلقت باملمتلكات، وقد »�سكلت تلك النتفا�سة 

بداية ملرحلة �سيا�سية جديدة يف فل�سطني« )38( . 
للمراأة  العام  الوطني  الن�ساط  على  كبري  اأثر  اجلديدة  املرحلة  هذه  لأحداث  كان 
الفل�سطينية، وذلك نتيجة لقيام �سلطات النتداب باعتقال املئات من ال�سباب الفل�سطيني، 
نا�سلت  فقد  اإعدام،  اإىل  موؤبد  بني  ما  تراوحت  والتي  عليهم،  املختلفة  الأحكام  واإ�سدار 
املراأة الفل�سطينية بكل اإمكاناتها وما توافر لديها من طاقة واإمكانيات، من اأجل الت�سدي 
للحتلل الربيطاين ومقاومته واإف�سال اخلطط الربيطانية وال�سهيونية، فاملراأة الفل�سطينية 
من اأوائل الن�ساء اللواتي قمن بتنظيم العمل التطوعي الن�سوي ب�سكل موؤ�س�ساتي على ال�سعيد 
العربي، ففي عام )1929م( ، وعلى اأثر هبة الرباق وما رافقها من تداعيات واأحداث وطنية 
واجتماعية، كان للمراأة الفل�سطينية ن�ساط �سيا�سي بارز يف هذه املرحلة، حيث ن�سطت خلل 
هذه احلقبة يف كتابة املذكرات والعرائ�ص، ون�رش الإعلنات الحتجاجية يف ال�سحف التي 
حملت توقيعاتهن، ويف تنظيم املظاهرات )39( ، وقد كان »للجمعية الن�سائية« التي ت�سكلت 
رائد يف هذه  ، دور  ، عام )1921م(   )40( ال�سيدة »مرمي ها�سم«  برئا�سة  نابل�ص  يف مدينة 
تاأ�سي�سها »رفع  اإبان  الأ�سا�سية  اأهدافها  اأن هذه اجلمعية كان من  الرغم من  الثورة، فعلى 
اأكرث  اأ�سبحت من  الرباق،  ثورة  اندلع  اأنها ومع  اإل  الأمية«،  الفقرية وحمو  الأ�رش  م�ستوى 
اجلمعيات الن�سائية انخراطًا يف العمل ال�سيا�سي والن�سايل، حيث »اأمدت املجاهدين باملال 
واإ�سدار  املظاهرات،  قيادة  يف  وا�سرتكت  ال�سهداء،  اأ�رش  على  الإ�رشاف  وتبنت  والأ�سلحة، 

البيانات، وبعث مذكرات الحتجاج الدولية ا�ستنكاراً ملا يجري يف البلد« )41( . 
لقد كان لأحداث هذه الثورة، وت�ساعدها وانت�سارها يف جميع املناطق الفل�سطينية، اأثر 
كبري يف حتفيز احلركة الن�سائية الفل�سطينية، ودفعها اإىل القيام بدور فاعل ومنظم يتلءم مع 
اأحداث ال�سعب الفل�سطيني ومعاناته يف تلك الظروف، ونتيجة لذلك بادرت الن�ساء الفل�سطينيات 
وقد   .  )42(،)1929 /10 /26( عام  القد�ص  يف  الأول  الفل�سطيني  الن�سائي  املوؤمتر  عقد  اإىل 
املوؤمتر  هذا  انعقاد  بعد  الفل�سطينية  الن�سائية  للحركة  املنظمة  املوؤ�س�سية  ال�سورة  تبلورت 
الن�سائي العربي الأول، وذلك برتتيب ودعوة من بع�ص زوجات القادة الوطنيني وقريباتهم 
يف احلركة الوطنية الفل�سطينية، حيث ا�سرتكت به اأكرث من )300( امراأة من خمتلف اأنحاء 
زوجة  وكانت  الهادي«)43(،  عبد  »طرب  ال�سيدة  منزل  يف  املوؤمتر  هذا  عقد  وقد  فل�سطني، 
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الزعيم مو�سى كاظم احل�سيني )رئي�ص اللجنة التنفيذية العربية يف ذلك الوقت( رئي�سة هذا 
املوؤمتر، وقد عملت احلركة الن�سائية منذ هذا التاريخ على تعزيز قدراتها واإمكاناتها للعمل 
من  وذلك  العاملي،  اأم  العربي  ال�سعيد  منها  �سواء  كافة،  واخلارجية  الداخلية  ال�سعد  على 
، ولتحقيق ذلك  الفل�سطينية و�سد خمططات ال�ستعمار الربيطاين )44(  اأجل ن�رشة الق�سية 
عملت على اإقامة �سبكة علقات جيدة ات�سعت وجتذرت، واأظهرت �سخ�سية املراأة الفل�سطينية 
وطابعها الن�سايل، وقامت بدور �سفرية لق�سيتها وملعاناة �سعبها، وقد اكت�سبت ب�سلبتها 

ومنطقيتها دعم اغلب ن�ساء املعمورة وتاأييدهن )45( . 
حيث  من  متيز  والذي  الفل�سطينية،  الن�سائية  للحركة  الأول  الن�سائي  املوؤمتر  هذا  اإن 
قد  قراراته،  يف  وال�سمولية  العام،  والراأي  باجلراأة،  الوطنية  والقرارات  التنظيمية،  اجلوانب 
�سمن  كافة  الفل�سطينية  الن�سائية  احلركة  قدرات  كافة  بو�سع  تق�سي  قرارات  عنه  �سدر 
دائرة احلركة الوطنية األعامه، كما �سدر عن هذا املوؤمتر قرارات تدعو اإىل: » تن�سيط األتجاره 
نه�سة  لقيام  جاهده  الفل�سطينية  املراأة  ت�سعى  واأن  الو�سائل،  بكل  الوطنيتني  وال�سناعة 
ن�سائية وطنية عربية يف فل�سطني تكون على ات�سال باحلركات الن�سائية القائمة يف الأقطار 
العربية املجاورة » )46( ، وقد كان من اأهم القرارات التي �سدرت عن هذا املوؤمتر، اأن الن�ساء 
املوؤمترات قررن الإبراق بال�سكوى اإىل امللكة ماري ملكة اإجنلرتا، والإبراق بال�سكر اإىل ع�سبة 
ال�سيدات الوطنية ال�سيا�سية يف لندن على عطفها وتاأييدها لعرب فل�سطني وق�سيتهم املقد�سة 
)47( ، والإبراق بال�سكر اإىل ن�سرية العرب الربيطانية الآن�سة )نيوتن( على جهودها يف �سبيل 

فل�سطني واأهلها، من خلل ك�سفها فظائع الأعمال الهمجية الربيطانية بال�سعب الفل�سطيني، 
وف�سح اأكاذيبه ال�سيا�سية اأي�سا، فقد كانت ت�سدر بني احلني والآخر بيانات ون�رشات تنت�رش 
فيها للحق العربي الفل�سطيني، وتر�سلها معززة بال�سور والوثائق اإىل احلكومة الربيطانية، 
اإليها  وقد كان بع�ص الفل�سطينيني الذين يقع عليهم ظلم الربيطانيني وتع�سفهم »يلجوؤون 
هذه  اختتم  وقد   ،  )48( لهم  والنت�سار  ظلمتهم  ن�رش  يف  جهدا  تدخر  فل  يو�سطونها  اأو 
املوؤمتر بت�سكيل وفد ن�سائي ملقابلة املندوب ال�سامي الربيطاين، وخلل مقابلة هذا الوفد 
الن�سائي للمندوب ال�سامي الربيطاين )ت�سان�سيلور( ، فقد اأ�سارت املتحدثة با�سم هذا الوفد: 
ال�سيا�سية،  ال�سوؤون  يف  للعمل  العربية  املراأة  فيها  تتقدم  التي  الأوىل  املرة  هي  هذه  اأن   «
كما طالب هذا الوفد با�سم الن�ساء الفل�سطينيات باإلغاء وعد بلفور، ومنع الهجرة اليهودية 
وتنحية امل�ست�سار الق�سائي حلكومة فل�سطني، وبعد انتهاء هذه املقابلة مع املندوب ال�سامي 
الربيطاين )ت�سان�سيلور( ، خرجت ال�سيدات الفل�سطينيات يف مظاهرة طافت مدينه القد�ص يف 
موكب موؤلف من )80( �سيارة، حيث عمل هذا املوكب الن�سائي على زيارة دور قنا�سل الدول 

الأجنبية املختلفة ومقراتهم، ل�رشح املوقف الوطني الفل�سطيني )49( . 
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ا�ستمرت احلركة الن�سائية الفل�سطينية يف اتخاذ القرارات وو�سع الربامج املنظمة والتي 
تت�سمن ن�ساطات متنوعة تهدف مبجملها اإىل مقاومة كل من النتداب الربيطاين و�سيا�ساته 
املنحازة للحركة ال�سهيونية، وكذلك مقاومة املخطط ال�سهيوين الرامي اإىل ابتلع الأر�ص 
الفل�سطينية، وعليه، فقد اأدت احلركة الن�سائية الفل�سطينية منذ انعقاد موؤمترها الأول دوراً 
اأهمية مقاومة القت�ساد  اإدراكًا منها ملدى  ال�سهيوين، وذلك  بارزاً يف جمابهة القت�ساد 
اليهودي، ملا يف ذلك من اإ�سعاف للقدرات ال�سهيونية، ولذلك فقد كانت املراأة الفل�سطينية، 
املنتجات  »مقاطعه  اإىل  )1929م(  عام  دعا  من  اأول  املنظم  الطوعي  عملها  خلل  ومن 
ال�سلح  اأجل �رشاء  بيع حليهن وم�ساغهن من  الأول  ال�سهيونية، كما قررن يف موؤمترهن 

للفدائيني ول�رشاء الأرا�سي وتوزيعها على اأهايل ال�سهداء واجلرحى واملعتقلني« )50( . 
تاأ�سي�ص  من  الرباق-  هبة  اندلع  اأثر  على  الفل�سطينية-  الن�سائية  احلركة  �ساعفت 
اجلمعيات واللجان الن�سائية الفل�سطينية املختلفة، وذلك بهدف خدمة هذه الثورة وامل�ساركة 
فيها من اجلوانب: ال�سيا�سية، والن�سالية، والجتماعية، وقد كان من اأبرز هذه اجلمعيات التي 
�سكلت خلل ثورة الرباق )جمعية ال�سيدات العربيات( ، والتي كانت تراأ�سها ال�سيدة » نعمتي 
اجتماع  اأثر  على   ، )1929م(  عام  القد�ص  مدينة  يف  اجلمعية  هذه  تاأ�س�ست  حيث  العلمي« 
ن�سائي حا�سد، وذلك بهدف تو�سيع م�ساركة املراأة العربية الفل�سطينية يف هبة الرباق، وقد 
�ص العديد من الفروع لهذه اجلمعية يف املدن الرئي�سية مثل: نابل�ص، ويافا، وعكا، وحيفا،  اأُ�سِّ
وغزة، ورام اهلل، ومن ثم عمت فروع هذه اجلمعية كل املدن الفل�سطينية، وقد متيزت هذه 
اجلمعية، بكونها اأوىل اجلمعيات الن�سائية التي تخطت الطائفية، فقد ن�ص د�ستورها الداخلي 
لتنفيذ  الدائم  تبنيها  اإىل  بالإ�سافة  ال�سيا�سي،  العمل  ال�سيدات ممار�سة  اأع�سائها  على حق 
ل�رشح  اخلارجي  ال�سيا�سي  العمل  م�سار  وتبني  والحتجاجات،  املظاهرات،  تنظيم  برامج 
الق�سية الفل�سطينية يف الدول املختلفة، وكان من اأهم اأهدافها: »م�ساعدة املنكوبني، ورعاية 
اإىل  الثوار، بالإ�سافة  ال�سهداء من  اأبناء  ال�سيا�سيني، وتبني  ال�سهداء، واأُ�رش املنا�سلني  اأُ�رش 

رفع م�ستوى املراأة الفل�سطينية اجتماعيًا، واأدبيًا، وثقافيًا، و�سيا�سيًا« )51( . 
وكذلك  املختلفة،  جمالته  يف  الن�سايل  ن�ساطها  ممار�سة  الن�سائية  احلركة  وا�سلت 
يف  وم�ساركتهم  الع�سيبة،  املواقف  يف  وموؤازرتهم  الفل�سطيني،  الوطني  العمل  قادة  دعم 
كل امل�سارات الن�سالية والوطنية، وخا�سة يف حالت اعتقالهم من قبل �سلطات الحتلل، 
فقد داأبت احلركة الن�سائية على تنظيم املظاهرات الن�سائية، احتجاجًا على اعتقال اأٍي من 
يف  ال�سيدات  مظاهرة  املظاهرات،  هذه  اأبرز  من  وان  الفل�سطينية،  الوطنية  احلركة  اأع�ساء 
 ،  )1931  /8  /25( يوم  نابل�ص  مدينة  يف  الن�سائية  احلركة  نظمتها  التي  نابل�ص،  مدينة 
احتجاجًا على اعتقال ال�سلطات الربيطانية للعديد من رجال احلركة الوطنية الفل�سطينية، 
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وذلك اأثر عقدهم ملوؤمتر وطني لل�سباب الفل�سطيني يف نابل�ص، وكان من اأبرز الن�ساء اللواتي 
حتملن م�سوؤولية تنظيم وقيادة هذه املظاهرة، ال�سيدة »بهيجة النابل�سي« )52( . 

الفلسطينية خالل  الثورة  النسائية يف  للحركة  الوطين  العمل  مسارات 
)1939- 1936م( : 

�سكل املوؤمتر الن�سائي الفل�سطيني الأول للحركة الن�سائية الفل�سطينية، مرحلة ن�سوج 
�سيا�سي للمراأة لفل�سطينية، حيث اأ�سبحت معلمًا من معامل احلركة الوطنية وجزءاً ثابتًا منها، 
بل اأخذ ن�ساطها املنظم يتطور وينت�رش ب�سكل اأكرث ن�سوجًا ووعيًا، ومع حلول عام )1933م( 
على  والقائمني  العاملني  ثقة  تنال  الن�سائية  للحركة  املكونة  الفل�سطينية  املراأة  اأ�سبحت 
فل�سطني  يف  الوطنية  للحركة  التنفيذية  اللجنة  قرار  اأثر  على  اإذ  برمتها،  الوطنية  الق�سية 
واملح�سول  امل�سنوعات،  ومقاطعه  الوطنية،  العربية  امل�سنوعات  ت�سجيع  اإىل  الداعي 
الفل�سطينية  الن�سائية  للحركة  كان  فقد   .  )53( ال�سهيونية  واملتاجر  واملوؤ�س�سات  الزراعي، 
دور كبري يف هذه الدعوة، كما اأنها كانت من املنظمني للمظاهرات الحتجاجية جنبًا اإىل 
، فخلل  )1935- 1933م(  املمتدة من  الفرتة  الوطنية خلل  احلركة  جنب مع رجالت 
و�سيا�سته  الربيطاين  الحتلل  �سد  اجلماهريية  املظاهرات  اإجناح  اأجل  ومن  الفرتة،  هذه 
الداعمة للكيان الإ�رشائيلي، ”فقد جلاأت اإىل تاأليف جلان ال�سيدات العربيات، حيث انت�رشت 
اللجان وعمت جميع مدن فل�سطني وقراها، وكانت توقع الحتجاجات با�سم احلركة  هذه 
الن�سائية الفل�سطينية، حيث كانت ت�سعى لإجناح املظاهرات واملوؤمترات الن�سائية من خلل 
احلركة  �سكلت  التي  املظاهرات  هذه  اأ�سهر  من  وكان  فيها،  للن�سوة  الكبرية  الأعداد  ح�سد 
مت بتاريخ )27/ 10/ 1933( ، وقد  الن�سائية عن�رشاً رئي�سًا فيها، مظاهرة يافا التي نظِّ
اأدى جناح احلركة الن�سائية الفل�سطينية يف م�ساركتها الفاعلة يف تلك املرحلة، اإىل اندماجها 
يف احلركة الوطنية امل�سلحة، وقد تعزز دورها وبرزت اأهميتها خلل الثورة الفل�سطينية التي 
ال�سهيونية،  الب�سائع  والتي جتلت يف مقاطعة   ،  )54( امتدت من عام )1936- 1939م( 
رغم اأن العمل التجاري عمل اأ�سا�سي بني �سكان فل�سطني، ومتيزت با�ستجابة الأهايل لدفع 
الوعي  انت�سار  اإىل  اإ�سافة  اآنذاك،  الوطنية  القيادات  التي كانت ترتئيها  اأي �رشيبة وطنية 

ال�سعبي العام لأهداف احلركة ال�سهيونية وخمططاتها الرامية اإىل ابتلع فل�سطني )55( . 
 ، )1936م(  عام  الكبري  والإ�رشاب  الفل�سطينية،  الثورة  هذه  نار  ا�ستعلت  اأن  فمنذ 
كان للحركة الن�سائية الفل�سطينية، ممثلة بالع�رشات من اجلمعيات واللجان الن�سائية التي 
لت �سابقا، دوٌر مميز يف هذه املرحلة اأي�سا، فقد عملت منذ بداية هذه الثورة على عقد  �سكِّ
واإن  الن�سايل يف هذه املرحلة،  العمل  اأثر يف تعزيز  لها  التي كان  ال�سيا�سية  الجتماعات 
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من اأبرز هذه الجتماعات الوطنية للحركة الن�سائية حينذاك، الجتماع الذي نظمته جمعية 
اجلمعيات  نظمته  الذي  الجتماع  وكذلك   ،  )1936  /5  /11( بتاريخ  العربيات  ال�سيدات 
العربية  اللجنة  لنداء  وا�ستجابة  تلبية   ،  )1936  /7  /27( بتاريخ  الفل�سطينية  الن�سائية 
الن�ساء املجتمعات احللي  الكبري، وقد قدمت  اليوم املئوي للإ�رشاب  العليا مبنا�سبة مرور 
واملجوهرات لتباع وينفق ثمنها على ا�رش ال�سهداء واملنكوبني، وعلى ال�سعيد الدويل، فقد 
بعثت املجتمعات ر�سالة اإىل موؤمتر ال�سلم الذي عقد يف بروك�سل بتاريخ )3/ 9/ 1936( ، 
طالبت فيها بوقف الهجرة ال�سهيونية، وحماية احلقوق العربية الفل�سطينية، واإقامة حكومة 

وطنية يف فل�سطني )56( . 
متيز ن�ساط احلركة الن�سائية الفل�سطينية يف هذه املرحلة بال�سمولية، واأ�سبحت تخو�ص 
جمالت العمل الجتماعي، وال�سيا�سي، والع�سكري، من جوانبه كافة، فقد » قامت بجباية 
التربعات وتوزيعها على عائلت املجاهدين، وقد �سعت اإىل توفري املوؤن واملاء وامللب�ص 
للثوار من خمتلف املناطق« )57( . وكذلك فقد مار�ست دوراً ع�سكريًا يف اأحداث هذه الثورة، 
حيث �ساركت ب�سكل كبري يف جمع ال�سلح ونقلة، وكانت حت�ص على متابعة القتال والثبات 
يف املعارك اأمام عدوها الربيطاين وال�سهيوين، واإن من اأبرز الن�ساء اللواتي كان لهن دور 
حليمة  احلاجة   « الثورة،  هذه  يف  والثوار  للقادة  والع�سكري  واملعنوي  الروحي  الدعم  يف 
احلاج حممد » )58( ، التي عملت بكل �سجاعة على ت�سجيع الثوار ومدهم باملوؤونة » )59( ، كما 
كانت املراأة الفل�سطينية، و�سواء مببادرة ذاتية، اأم من خلل احلركة الن�سائية املنظمة، تقدم 
املعونات الطبية اللزمة للمقاتلني، وقد �سقط من احلركة الن�سائية الفل�سطينية خلل هذه 
الثورة كثري من ال�سهيدات الفل�سطينيات، وقد كان يف مقدمتهن فتاة قرية عزون ال�سهيدة 
» فاطمة غزال » التي ا�ست�سهدت يف عام )1936م( ” )60( ، وكذلك ال�سهيدات: »�سعاد علي 
�سباعنة » و »اآمنة احلاج يا�سني« )61( ، و ال�سهيدة »بهية نافع اأبو الرب« وجميعهن من قرية 
قباطية )62( ، بالإ�سافة اإىل العديد من اجلريحات من الن�ساء الفل�سطينيات، اللواتي تعر�سن 
اأبرز  النار عليهن، واإن من  اإطلق  ل�سكب )�سائل الف�سة( على وجوههن لت�سويههن، وكذلك 
جريحات هذه املرحلة ال�سيدة » عائ�سة ح�سن اأبو وعر«، من بلدة قباطية، فقد اأطلق اجلنود 
الربيطانيون النار عليها فاأ�سابوها، ثم قاموا بجرها على الطرق لزيادة معاناتها واآلمها 
)63( ، وكذلك ال�سيدة »حورية �سليمان« التي اأ�سيبت بجراح خطرة من جراء اإطلق اجلنود 

الربيطانيون النار على املنازل م�ستهدفني الن�ساء، بعد ف�سلهم يف مطاردة الثوار يف قرية 
قباطية. )64( . 

اإن هذا العتداء ال�رش�ص من القوات الربيطانية وال�سهيونية على الن�ساء الفل�سطينيات، 
املراأة  به  قامت  الذي  الدور  اأهمية  اأدركت  قد  الربيطانية،  القوات  اأن  وا�سح،  ب�سكل  ي�سري 
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يف  ال�سمود  على  قدراتهم  وتعزيز  الفل�سطينيني،  الثوار  من  املقاتلني  دعم  يف  الفل�سطينية 
ومهاجمتهم  مقاومتهم  موا�سلة  على  وكذلك  وال�سهيونية،  الربيطانية  القوات  تلك  وجه 
لأرتال اجلي�ص الربيطاين والع�سابات ال�سهيونية يف تلك املرحلة، مبا كانت متلكه من عتاد 

ٍوعدة قليلة ول تتنا�سب مع الإمكانيات الع�سكرية للعدو ال�سهيوين. 
هذا من جهة، ولكن من جهة اأخرى، فكما اأ�سبح للحركة الن�سائية دور ع�سكري هام، 
باع  الفل�سطينية  للمراأة  كان  فقد  املرحلة،  هذه  خلل  الوطنية  احلركة  يف  مميز  و�سيا�سي 
الطاقات  كل  توجه  كانت  وقد  الوطنية،  والتوعية  والإر�سادي،  التثقيفي  املجال  يف  مميز 
ذلك  تهياأ  وقد  الفل�سطينية،  الوطنية  والق�سية  فل�سطني  خدمة  جمال  يف  الن�سائية  الفكرية 
القد�ص  الربيطاين يف  النتداب  �سلطات  اأن�ساأتها  التي  الفل�سطينية  الإذاعة  من خلل حمطة 
عام )1936م( ، تلك املحطة الإذاعية التي اقرتن ا�سمها با�سم ال�ساعر الفل�سطيني الوطني 
الكبري )اإبراهيم طوقان( والتي حا�رش عرب اأثريها نخبة من املفكرين والأدباء، وال�سيا�سيني، 
علي،  كرد  العقاد، وحممد  وعبا�ص  ال�سغري،  )الأخطل  اأبرزهم:  ومن  وال�سعراء  وال�سحفيني، 
كان  اللواتي  الن�سائية  احلركة  من  الفل�سطينيات  الن�ساء  اأبرز  من  واإن   ، نويه�ص(  وعجاج 
اجليل  وتن�سئة  النفو�ص،  �سقل  يف  اأثر  الإذاعة  هذه  اأثري  عرب  والرتبوي  الوطني  ل�سوتهن 
النا�سئ من ال�سباب الفل�سطيني على القيم الوطنية، وتنمية الروح الوطنية، ال�سيدات: “ مريي 

�رشوف”، و” الآن�سة قد�سية “ )65( ، وكذلك ال�سيدة »اأ�سمى طوبي« )66( . 
ويف اإطار اآخر، فقد ازداد ن�ساط احلركة الن�سائية الفل�سطينية يف املجال الجتماعي يف 
هذه احلقبة احل�سا�سة من التاريخ الفل�سطيني، اإذ ت�ساعف ن�ساط احلركة الن�سائية الفل�سطينية 
يف اإطار اتخاذ خطوات كبرية نحو ماأ�س�سة الن�ساط الن�سائي يف امليادين الجتماعية والوطنية 
املتعددة، وذلك من خلل تكثيف ت�سكيل موؤ�س�سات ن�سويه عاملة يف معظم ميادين الن�ساط 
الوطني، ولتحقيق هذا الهدف، فقد عملت احلركة الن�سائية الفل�سطينية على ت�سكيل اللجان 
واجلمعيات التي من �ساأنها اأن ترعى �سوؤون اجلرحى، واملر�سى والأيتام واملت�رشرين من 
املمتدة من  الفرتة  الن�سائية خلل  احلركة  فقد عملت  ولذلك،  وال�سهداء،  املقاتلني  عائلت 
عام )1938م( وما بعدها على تاأ�سي�ص اأفرع متعددة للحتادات الن�سائية يف كل من: مدينة 
القد�ص برئا�سة » زليخة ال�سهابي« )67( ، وكذلك فرع احتاد ن�سائي يف مدينه عكا برئا�سة 
الن�سائية  الحتادات  �ساركت هذه  اأ�سماء طوبي«، وقد   « ثم   ،  )68( الكرمي«  رقية   « كل من 
الوفود  الداخلية كتنظيم املظاهرات واملوؤمترات، واخلارجية كبعث  ال�سيا�سية  الأعمال  يف 
العامل  دول  من  لها  والداعمني  املوؤازرين  وا�ستقطاب  الفل�سطينية  الق�سية  ل�رشح  الن�سوية 
املختلفة، بالإ�سافة اإىل دعوتها الدائمة اإىل مقاطعه الب�سائع الأجنبية وزيارة املعتقلني 
ال�سيا�سيني، والعناية باأ�رش ال�سهداء وتقدمي العون لهم )69( ، واإن ما يدلل وي�سري اإىل وعي 
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احلركة الن�سائية الفل�سطينية بخطورة الأو�ساع الفل�سطينية، اأنهن كن يتدربن على ا�ستخدام 
على  كن  فل�سطني  يف  العربيات  »ال�سيدات  اأن  كما  فل�سطني،  نحو  بواجبهن  للقيام  ال�سلح 
ات�سال دائم باجلمعيات الن�سائية الأخرى يف بلد العرب كافة التي تاألفت لن�رشة فل�سطني 

والدفاع عنها« )70( . 
�ص فرع احتاد ن�سائي يف مدينه نابل�ص برئا�سة »عندليب العمد« )71(، وقد  وكذلك فقد اأُ�سَّ
كان هذا الفرع للحتاد الن�سائي الذي ت�سكل يف نابل�ص، من اأبرز هذه الحتادات الن�سائية 
خلل  من  الفرع  هذا  تاأ�س�ص  فقد  الفل�سطينية،  الن�سائية  احلركة  تاأ�سي�سها  على  عملت  التي 
اأ�سهرهن:  ومن  املدينة  هذه  يف  الفل�سطينية  الن�سائية  احلركة  اأقطاب  من  العديد  تعاون 
)عندليب العمد، ومرمي ها�سم، ولئقة امل�رشي، و�سبحيه النابل�سي، وفردو�ص كنعان، واأزهار 
�رشوري، واأمريه الطاهر، ومتام النابل�سي، وعريفة التميمي، وحوريه النابل�سي’ وذوقيه فخر 
، وقد كان لهذا  الدين، وفهميه كمال، وفاطمة عرفات، وفتنه كنعان، ونوال عبد الهادي( 
الجتماعية  اخلدمات  تقدمي  اجتماعية كبرية يف جمال  �سّد حاجة  وا�سح يف  اأثر  الحتاد 
من قبل احلركة الن�سائية الفل�سطينية، اإذ اإن القائمات على هذه الحتاد قد »زاولن الإ�سعاف 
احتاد  نادي  ثم  للأطفال،  م�ست�سفى  ثم  للولدة،  م�ست�سفى  ان�ساأن  ثم  واجلرحى،  للمر�سى 

الفتيات، ثم ملجاأ لليتيمات، كما قمن باإن�ساء م�ست�سفى للأمرا�ص العادية« )72( . 

وحتى  )1939م(  عام  من  الفلسطينية  النسائية  للحركة  العاملي  االنتشار 
نكبة )1948م( : 

اإن ت�ساعد العمل الن�سائي الفل�سطيني من خلل موؤ�س�سات احلركة الن�سائية الفل�سطينية 
وجمعياتها واحتاداتها، منذ عام )1938م( ، بالإ�سافة اإىل الن�ساط املتوا�سل الذي بذلته 
يف  واأهميتها  الن�سائية  احلركة  دور  تعزيز  اإىل  اأدى  ذلك  كل  لل�سيدات،  التنفيذية  اللجنة 
م�سريه العمل الوطني الفل�سطيني يف فعاليات الثورة الفل�سطينية التي امتدت من )1936- 
الفل�سطينية قد عملت خلل  الن�سائية  اأن احلركة  لها، وبخا�سة  اللحقة  والفرتة  1939م( 
تلك الفرتة يف خطني متوازيني: اأما الأول فقد ركز على امل�ساركة يف تقدمي املعونات لأ�رش 
واملحتاجني  واملر�سى  اجلرحى  مل�سانده  اللجان  وت�سكيل  املظاهرات  وتنظيم  املقاتلني، 
التكتلت  مع  تتوا�سل  الن�سائية  احلركة  اأخذت  فقد  الثاين  امل�سار  واأما  املرحلة،  هذه  يف 
الن�سائية العربية والأجنبية خارج فل�سطني من اأجل توفري الدعم والإ�سناد للق�سية الوطنية 
الفل�سطينية »وقد انتهت جهودها اإىل عقد اأول موؤمتر ن�سائي عربي يف القاهرة لبحث الق�سية 

الفل�سطينية عام )1938م(« )73( . 
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الحتاد  مقر  يف  الفل�سطينية،  الوطنية  للق�سية  الداعم  العربي  الن�سائي  املوؤمتر  انعقد 
الن�سائي امل�رشي، يف )15- 18/ 10/ 1938( ، وقد كان هذا املوؤمتر، اأول موؤمتر ن�سائي 
الذي  املوؤمتر  هذا  يف  �سارك  حيث  الوطنية،  ق�سيتها  لن�رشة  فل�سطني  خارج  يعقد  عربي 
تراأ�سته ال�سيدة »هدى �سعراوي« )74( ، رئي�سة الحتاد الن�سائي امل�رشي اآنذاك، وفود عربيه 
ن�سائية عديدة قدمت من م�رش و�سوريا ولبنان والعراق )75( ، و�سارك وفد ن�سائي من احلركة 
عبد  »طرب  ال�سيدة  الفل�سطيني  الوفد  رئي�سة  وكانت  املوؤمتر،  هذا  يف  الفل�سطينية  الن�سائية 
الهادي« التي كانت ت�سغل �سكرترية الحتاد الن�سائي العربي، وقد �سكلت هذه ال�سيدة »�سلة 
الوفد  هذا  تالف  فقد   ،  )76( الأخرى«  العربية  الأقطار  و�سيدات  م�رش  �سيدات  بني  الت�سال 
اإىل رئي�سة  اأبرزهن بالإ�سافة  �سيدة فل�سطينية، وقد كان من   )27( الفل�سطيني من  الن�سائي 
ال�سهيد«عز  القائد  ابنة   )77( الق�سام«  الدين  عز  »ميمنة  ال�سيدة  الهادي،  عبد  طرب  املوؤمتر 
املا�سي،  القرن  من  الثلثينيات  امل�سلحة يف  الفل�سطينية  الثورة  موؤ�س�ص  الق�سام«  الدين 
و كذلك ال�سيدة »�ساذج ن�سار« )78( ، زوجة ال�سحفي )جنيب ن�سار( �ساحب جريدة الكرمل 

الفل�سطينية )79( . 
اختتم هذا املوؤمتر الن�سائي فعالياته باإ�سدار )22( قراراً، من اأبرزها مطالبة بريطانيا 
وامل�سلمني  العرب  ملوك  منا�سدة  وكذلك  فل�سطني،  ق�سية  حلل  التدخل  وفرن�سا  واأملانيا 
بلفور، ووقف  واإلغاء وعد  النتداب،  باإلغاء  اأي�سا  التدخل، واملطالبة  واأُمرائهم، وامل�سلمني 
الهجرة، ورف�ص التق�سيم واملطالبة بالإفراج عن ال�سجناء ال�سيا�سيني واإعادة املنفيني، ومن 
اأبرز قراراته اأي�سا، جمع التربعات لفل�سطني، ومطالبة امللك فاروق ملك م�رش برعاية اأرامل 

فل�سطني واأيتامها )80( . 
كثفت احلركة الن�سائية الفل�سطينية من م�ساعيها اخلارجية، وعقد املوؤمترات الن�سائية 
لدعم  القاهرة  اآخر يف  ن�سائي عربي  ُعقد موؤمتر  فقد  الفل�سطينية،  للق�سية  الداعمة  العربية 
الق�سية الفل�سطينية، ما بني )12- 16/ 12/ 1944( ، حيث اأكدت القرارات ال�سادرة عن 
هذا املوؤمتر، اأن تكون فل�سطني دولة م�ستقلة حتكم نف�سها حكما نيابيًا متثل فيه الأكرثية 
العربية، وقد و�سلت احلركة بانعقاد هذا املوؤمتر الن�سائي العربي اإىل م�ستوى عال من الفكر، 
واملوؤمترات  املوؤمتر  هذا  عن  �سدرت  التي  القرارات  بينت  اإذ  والوطني،  ال�سيا�سي  وال�سلوك 
ال�سابقة اأثر احلركة الن�سائية الفل�سطينية، وتاأثرها باحلركة الوطنية العربية، واإن مما ي�سري 
اإىل وعي احلركة الن�سائية الفل�سطينية، ويظهر مدى وعيها باأهمية العمل ال�سيا�سي اخلارجي، 
عام  نيويورك  يف  العاملي  الن�سائي  املوؤمتر  حل�سور  وجهت  التي  »الدعوة  رف�ست  قد  اأنها 
)1947م(« ا�ستنكاراً منها ملوقف الرئي�ص الأمريكي )ترومان( الداعم لل�سهيونية واملعادي 

للق�سية الفل�سطينية )81( . 
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وقد ا�ستمرت احلركة الن�سائية الفل�سطينية بالقيام بدورها الوطني يف جمالته كلها، 
حتى ان�سحاب القوات الربيطانية من فل�سطني يف تاريخ )15/ 5/ 1948( ، واإعلن الدولة 
 ،  )82( اإىل فل�سطني  العربية  ال�سهيونية، ومن ثم دخول اجليو�ص  اليهودية من قبل احلركة 
وكانت هناك معارك متعددة بني هذه اجليو�ص وبني قوات احلركة ال�سهيونية، ومن اجلدير 
اأن احلركة الن�سائية الفل�سطينية، كانت يف مقدمة املقاومة الوطنية  ال�سياق  ذكره يف هذا 
فيها  وقدمت  والعربية،  الوطنية  القوى  جانب  اإىل  املعركة  هذه  خا�ست  فقد  والع�سكرية، 
كثرياً من ال�سهيدات، وكان من اأوائل تلك ال�سهيدات: )�سهيدة مدينة حيفا » جولييت زكا »، 
 ،« مبارك  حلوة   « ال�سهيدتني:  اإىل  بالإ�سافة   ،« زيدان  حلوة   « يا�سني  دير  و�سهيدة 
و » حلوة ال�سامل« وهما من املاحلة )83( ، وبالإ�سافة اإىل اجلهد املقاوم الذي قدمته احلركة 
الن�سائية الفل�سطينية يف هذه املعركة، فقد مار�ست اأي�سًا ن�ساطًا بطوليًا يف هذه املعارك، 
العربية  اجليو�ص  واإ�سعاف اجلرحى من مقاتلي  امليدانية،  امل�ست�سفيات  اإعداد  ول�سيما يف 
واملقاومة الفل�سطينية، فقد عمدت ال�سيدة »�سنية العبو�سي« )84( ، وبالرتتيب مع العديد من 
�سيدات مدينة جنني، اإىل اإن�ساء م�ست�سفى ميداين من اأجل علج جرحى معارك جنني يف عام 

)1948م( ، )85( . 
ال�سهيونية،  القوات  التي خا�ستها هذه اجليو�ص مع  املعارك واحلروب  نتائج  كانت 
فل�سطني ومدنها،  ال�سهيوين عن قرى  العدوان  اأنها، ولأ�سباب متعددة، مل تتمكن من دحر 
اأ�سبحت  وقد  فل�سطني،  اأر�ص  على  ال�سهيوين  للكيان  دولة  قيام  احلرب  هذه  عن  نتج  كما 
التي �سيطرت عليها يف هذه  الفل�سطينية  الأرا�سي  واقعًا على  اأمراً  ال�سهيونية  الدولة  هذه 
فقد  ولهذا   ، )نكبة 1948م(  العربي  ال�سيا�سي  الفكر  عليها يف  يطلق  اأ�سبح  والتي  احلرب، 
اأم�ست احلركة الن�سائية الفل�سطينية بعد هذه النكبة الكربى اأمام و�سع جديد، فر�ص عليها 

اأن تتبع اأ�ساليب و�سبل ن�سالية تتلءم مع هذا الو�سع اجلديد. 

استنتاجات وتوصيات: 

لقد تو�سلت هذه الدرا�سة اإىل اال�ستنتاجات االآتية: 
خلل . 1 من  بدايته  يف  انطلق  قد  واملنظم  التطوعي  الفل�سطيني  الن�سائي  العمل  اإن 

جهود الن�ساء الفل�سطينيات اللواتي ح�سلن على قدر من التح�سيل العلمي، وكان معظمهن 
من �سكان املدن. 

اإن تطور العمل الن�سائي الفل�سطيني املنظم وات�ساعه، خلل مرحلة النتداب كان . 2
يرتبط ارتباطًا قويًا بكامل الأحداث والظروف التي كانت ت�سود فل�سطني حينذاك. 
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العمل . 3 لرجال  واأ�سا�سية  م�ساندة  قوة  الفل�سطينية  الن�سائية  احلركة  ن�ساط  �سكل 
الوطني يف مرحلة النتداب الربيطاين. 

كان الن�ساط التطوعي املنظم للن�ساء الفل�سطينيات يف مرحلة النتداب الربيطاين، . 4
متما�سيًا وملبيًا لحتياجات املجتمع الفل�سطيني من جوانبه: ال�سيا�سية والجتماعية. 

اإن العمل الن�سائي الفل�سطيني قد و�سل يف مرحلة النتداب الربيطاين على فل�سطني . 5
مرحلًة من الوعي والن�سوج، اأدى اإىل اكت�ساب احلركة الن�سائية الفل�سطينية العرتاف بها يف 

املحافل العربية والدولية املختلفة. 
 وبناء على هذه اال�ستنتاجات نو�سي مبا ياأتي: 

احلركة . 1 لدور  والعتبار  الثقة  من  مزيد  اإعطاء  على  الر�سمية  اجلهات  تعمل  اأن 
احتياجات  من  كثري  �سد  يف  بّناء  اأثر  من  له  ملا  وذلك  الفل�سطيني،  املجتمع  يف  الن�سائية 

املجتمع الفل�سطيني. 
تقرتح الدرا�سة على احلركة الن�سائية الفل�سطينية املمثلة مبوؤ�س�سات العمل التطوعي . 2

الن�سائي، اأن ت�ساعف جهودها لتحقيق دور اأكرب واأو�سع يف اإطار العمل ال�سيا�سي الفل�سطيني. 
الن�سوية، . 3 والندوات  الدورات  بتنظيم  التطوعية  الن�سوية  املوؤ�س�سات  قيام  �رشورة 

التي تبني اأهمية العمل التطوعي واأثره يف حتقيق التما�سك ال�سعبي والجتماعي يف املجتمع 
الفل�سطيني. 

تقرتح الدرا�سة على املخت�سني والباحثني يف جمال احلركة الن�سائية وموؤ�س�ساتها، . 4
اأدبيات  الن�سوي، وذلك لتوفري  التطوعي  واأبحاثهم املتعلقة بالعمل  اأن ي�ساعفوا جهودهم 

�ساملة ووا�سعة يف هذا املجال، ليعود اإليها كل الدار�سني واملهتمني وذوي الخت�سا�ص. 
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اهلوامش: 
جامعة القد�ص املفتوحة، مقرر العمل اجلماعي التطوعي، �ص8. . 1
لطفي، عبد احلميد، علم الجتماع، �ص202. . 2
 حب�ص، جمال، تقييم دور اجلهات املانحة يف دعم ومتويل امل�ساريع من وجهة نظر . 3

جمال�ص اخلدمات امل�سرتكة/ حمافظة جنني، �ص16. 
هو ال�سحابي اجلليل: )�سعد بن معاذ( من الأن�سار من قبيلة اأو�ص، قاتل يف غزوة بدر . 4

اأُحد، وا�ست�سهد يف معركة اخلندق يف ال�سنة ال�ساد�سة للهجرة، نتيجة اإ�سابته  ومعركة 
انظر:  عليه.  ال�سلة  وتوىل  ال�سلم(  )عليه  حممد  الر�سول  بكاه  اأْكَحِله،  يف  قاتل  ب�سهم 
املنجد يف الأعلم، �ص: 355. وانظر اأي�سا: ابن الع�سقلين، �سهاب الدين احمد، الإ�سابة 

يف متييز ال�سحابة، اجلزء الثاين، �ص: 37/ 38. 
الأ�ْسَلميَّة، �سحابية جماهدة، �سهدت معركة اخلندق . 5 ، وقيل:  الأن�سارية(  )ُرَفْيدة   هي: 

ْيَعة من امل�سلمني،  فكانت تداوي اجلرحى، وحتت�سب بنف�سها على خدمة من كانت به �سَ
وملا اأُ�سيب �سعد بن معاذ، قال ر�سول اهلل )عليه ال�سلم( : “اجعلوه يف خيمة رفيدة حتى 

اأعود”. انظر: تراجم اأعلم الن�ساء، ر�سوان دعبول، �ص: 137. 
حماد، نافذ، العمل التطوعي وجمالته الجتماعية يف ال�سنة النبوية، �ص71. . 6
هي: جورية بنت اأبي �سفيان بن حرب بن اأُميَّة بن عبد �سم�ص بن عبد مناف، واأُّمها هند . 7

بنت عتبة بن ربيعة، تزوجها ال�سائب بن اأبي جي�ص بن عبد املطلب، ثم خلف عليها عبد 
ابن �سعد، املجلد  الكربى،  الطبقات  انظر:  اأُمّية بن عبد �سم�ص.  ابن  الرحمن بن احلارث 

الثامن، �ص: 239. 
عالية . 8 قر�سية  �سحابية  مناف،  عبد  بن  �سم�ص  عبد  بن  ربيعة  بن  عتبة  بنت  هند  هي: 

ال�سهرة وهي اأم اخلليفة الأموي “معاوية بن اأبي �سفيان”، كنت ف�سيحة وجريئة، اأهدر 
�سهدت معركة  وقد  اأ�سلمت،  ولكنها  فتح مكة،  يوم  دمها  ال�سلم(  )عليه  الر�سول حممد 
الريموك وحر�ست على الروم، توفيت يف العام الرابع ع�رش للهجرة. انظر: تراجم اأعلم 

الن�ساء، ر�سوان دعبول �ص: 465. واأي�سا: املنجد يف الأعلم، �ص: 730. 
با�سلة، ومن ذوات . 9 املغرية، �سحابية جليلة  بنت احلارث بن ه�سام بن  اأُم حكيم  هي: 

اأبي جهل”، ثم بعد  “عكرمة بن  اأ�سلمت يوم فتح مكة، تزوجت من  ال�سجاعة والإقدام، 
مقتله يف غزوة الروم تزوجها “خالد بن �سعيد بن العا�ص”، وبعد ا�ست�سهاد الأخري يف 
حرب الروم تزوجت من”عمر بن اخلطاب”. انظر: تراجم اأعلم الن�ساء، ر�سوان دعبول، 
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الدين بن علي بن حجر  ال�سحابة، �سهاب  الإ�سابة يف متييز  اأي�سا:  �ص: 493. وانظر 
الع�سقلين، اجلزء الرابع، �ص: 443. 

كرد، حممد علي، خطط ال�سام، املجلد الأول، اجلزء الأول، �ص93. . 10
اأخت . 11 وهي  و�ساعرة،  وحماربة  فار�سة  ال�سدي،  اأو�ص  بن  الزور  مالك  بنت  خولة  هي: 

ال�سام.  فتوح  اأبان  الروم  غزوات  يف  حاربت  الزور”،  بن  “�رشار  الإ�سلمي  الفار�ص 
توفيت يف اأواخر خلفة “عثمان بن عفان”. انظر: معجم اأعلم الن�ساء، حممد التوجني، 
 /184 �ص:  العاملي،  زينب  اخلدور،  ربات  طبقات  يف  املنثور  الدر  واأي�سا:   .81 �ص: 

 .185
الواقدي، حممد بن عمر، فتوح ال�سام، اجلزء الأول، �ص28. . 12
عمران، حممود، تاريخ احلروب ال�سليبية، �ص17. . 13
التي . 14 ال�سليبية  احلروب  الهجري يف فرتة  ال�ساد�ص  القرن  دم�سق، عا�ست يف  ن�ساء  من 

معارك  يف  احلروب  تلك  يف  الأربعة  اأخوتها  ا�ست�سهد  وقد  ال�سام،  بلد  كافة  �سملت 
الهمم، وذلك بق�ص �سعورهن، فكان لهذا  الن�ساء على �سحذ  فل�سطني، فتجلدت وح�ست 
الأمر وقع التجيي�ص وال�ستثارة لهمم الرجال. للمزيد ارجع اإىل: �سبكة اأنا امل�سلم للحوار 

الإ�سلمي، خطبة لي�ست كبقية اخلطب. 
http:// www. muslm. net/ vb/ showthread. php- 14/ 10/ 2012

كرد، حممد علي، مرجع �سابق، اجلزء الثاين، �ص78. . 15
جامعة القد�ص املفتوحة، العمل اجلماعي التطوعي، �ص9. . 16
�سالح، جهاد، الرواد املقد�سيون، اجلزء الأول، �ص58. . 17
هيئة املو�سوعة الفل�سطينية، املو�سوعة الفل�سطينية، املجلد الأول، �ص416. . 18
موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، فل�سطني- تاريخها وق�سيتها، �ص )70، 158( . . 19
يو�سف، اأمين، اللجئون الفل�سطينيون وحق العودة يف ال�سيا�سات الأمريكية، �ص330. . 20
اأو�سع لدور املنظمات الأهلية الفل�سطينية يف عملية التنمية، . 21 عبد الهادي، عزت، روؤية 

�ص12. 
عاوور، �سلح، النتهاكات ال�سهيونية وال�سمود الفل�سطيني، �ص233. . 22
الفل�سطينية، . 23 املوؤ�س�سات  للمراأة يف  القيادي  الدور  على  املوؤثرة  العوامل  ريا�ص،  نزال، 

�ص34. 
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هي: )اأديل عازر اأفنيم( ، ولدت يف يافا عام )1890م( ، وهي من اأ�رشة يافاوية م�سيحية . 24
واهتمامها  القوية،  ب�سخ�سيتها  متيزت  مرموق،  اجتماعي  ومركز  عالية  ثقافة  ذات 
فل�سطني، عملت  الن�سائية يف  للحركة  الأوىل  القيادات  من  الن�سوي حتى غدت  بالعمل 
رئا�ستها حتي  ، وتولت  الأرثوذك�سيات عام )1910م(  اليتيمات  تاأ�سي�ص جمعية  على 
عام )1947م( ، وكانت دائمة امل�ساركة يف الفعاليات والأعمال الوطنية وال�سيا�سية، 
واملوؤمترات املحلية واخلارجية، وبعد النكبة الفل�سطينية الأوىل )1948م( ، غادرت اإىل 
. انظر: عائلت و�سخ�سيات من  الإ�سكندرية حيث توفيت ودفنت فيها عام )1974م( 
يافا وق�سائها، طاهر القليوين، �ص: 315. وانظر اأي�سا: ن�ساء فل�سطينيات نحو القمة، 

حممد اأبو بكر، �ص: 5. 
احلركة الن�سائية الفل�سطينية، املو�سوعة الفل�سطينية، ج2، �ص215. . 25
نزال، ريا�ص، مرجع �سابق، �ص34. . 26
�سعيد، نادر، املراأة الفل�سطينية وجمال�ص احلكم املحلي، �ص10. . 27
عبد الهادي، مرجع �سابق، �ص13. . 28
نزال، ريا�ص، مرجع �سابق، �ص35. . 29
 )كاثرين �سك�سك( ، �سيدة مقد�سية م�سيحية، تبنت ر�سالة عمل اخلري واإغاثة املحتاجني . 30

من اأبناء جلدتها يف املجال الجتماعي والإن�ساين، عملت متطوعة مع بعثات ال�سليب 
الأحمر يف م�ساعدة منكوبي احلرب من املقد�سيني عام )1918م( . �ساركت يف تاأ�سي�ص 
“اإغاثة  تاأ�سي�ص جمعية  . عملت على  )1918م(  الأرثوذك�سية يف عام  الإغاثة  جمعية 
البائ�ص املري�ص” عام )1926م( ، حيث بقيت تقدم فيه العون وامل�ساعدة حتى عام 
)1948م( ’كما اأ�سهمت يف تاأ�سي�ص )بيت التوليد( ، وقد م�ست يف عملها الإن�ساين حتى 

وفاتها.: موؤ�س�سة القد�ص للثقافة والرتاث، �سخ�سيات فل�سطينية:
alqudslana. com. www. 

املو�سوعة الفل�سطينية، ج2، �ص215. . 31
امل�سدر ال�سابق، �ص63. . 32
امل�سدر ال�سابق، �ص211. . 33
�سالح، جهاد، رواد مقد�سيون، ج2، �ص 321. . 34
املو�سوعة الفل�سطينية، ج2، �ص211. . 35
دروي�ص، حممود، كارثة فل�سطني، �ص13. . 36
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ح�سني، حماد، جمموعة وثائق حول تاريخ فل�سطني ال�سيا�سي والقت�سادي خلل فرتة . 37
النتداب، �ص41. 

جري�ص، �سربي، تاريخ ال�سهيونية، ج2، �ص204. . 38
عاوور، �سلح، م�سدر �سابق، �ص233. . 39
 )مرمي ها�سم( ، من مدينة نابل�ص الفل�سطينية، ولدت عام )1900م( ، مل تتلق ن�سيبا . 40

من التعليم، ولكن لقربها من عمها املفتي )منيب ها�سم( ، وات�سافها ب�سخ�سية ودودة 
اأجل فل�سطني، حيث عملت مع  وقوية، تعززت لديها الروح الوطنية والعطاء العام من 
ال�سهداء  لأبناء  القر�ص(  )جمع  حملة  اإطلق  على  واأُخريات  العمد(  )عندليب  �سديقتها 
واجلرحى عام )1921م( ، كما اأ�سهمت مع عندليب العمد، ولئقة امل�رشي، يف تاأ�سي�ص 
)الحتاد الن�سائي العربي( يف مدينة نابل�ص عام )1945م( ، وقد بقيت يف اإدارته حتى 
اجلزء  النمر،  اآغا  اإح�سان  والبلقاء،  نابل�ص  جبل  تاريخ  انظر:   . )1948م(  عام  توفيت 

الثالث، �ص: 208. واجلزء الرابع، �ص: 244. 
املو�سوعة الفل�سطينية، ج2، �ص215. . 41
هو اأول موؤمتر ن�سائي عربي فل�سطيني، عقد يف مدينة القد�ص بتاريخ )26/ 10/ 1929( . 42

وذلك برتتيب من جمموعة ن�ساء من قريبات وقرائن رجالت العمل الوطني الفل�سطيني، 
اأول ن�ساط ن�سائي  اأكرث من )300( �سيدة فل�سطينية، ويعترب هذا املوؤمتر  وقد ح�رشته 
فل�سطيني منظم، وقد �سدر عنه العديد من القرارات املهمة اأبرزها: الدعوة اإىل مقاطعة 
الب�سائع ال�سهيونية ودعم املنتجات الفل�سطينية، ورف�ص وعد بلفور والهجرة اليهودية، 
وتاأييد حكومة وطنية م�سئولة اأمام جمل�ص نيابي، وقد انتخب املوؤمترات جلنة تنفيذية 
لهذا املوؤمتر للت�سال بالعامل العربي والأجنبي لدعم املوقف الفل�سطيني، وقد اأثمرت 
عام  القاهرة  يف  عربي  ن�سائي  موؤمتر  اأول  عقد  عن  للموؤمتر  التنفيذية  اللجنة  جهود 
)1938م( ، دعما لفل�سطني. انظر: املوؤمتر الن�سائي الفل�سطيني، املو�سوعة الفل�سطينية، 

املجلد الرابع، �ص380. وانظر كذلك: بواكري الن�سال، اأكرم زعيرت، �ص: 56. 
جنني . 43 مدينة  يف  ولدت  الفل�سطيني،  الن�سوي  الن�سال  رائدات  من  الهادي(  عبد  )طرب   

اأعدمه جمال با�سا  ، الذي  عام )1911م( ، والدها ال�سهيد )�سليم الأحمد عبد الهادي( 
)عوين  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  عمها  ابن  من  تزوجت  اللمركزية.  حلزب  لنتمائه  �سنقا 
عبد الهادي( . تلقت تعليمها يف مدينة نابل�ص وح�سلت على الثانوية العامة، جعلت من 
الفل�سطيني  الن�سائي  املوؤمتر  فيه  ُعقد  وقد  الفل�سطينية،  الن�سائية  للحركة  ملتقى  بيتها 
تاأ�سي�ص  يف  �ساركت  الأوىل،  الن�سائية  املظاهرة  انطلقت  ومنه   ، )1929م(  عام  الأول 
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العربي  الن�سائي  الحتاد  �سكرترية  من�سب  �سغلت  كما  الن�سائية،  اجلمعيات  من  العديد 
الذي  العربي  الن�سائي  للموؤمتر  الفل�سطيني  الن�سائي  الوفد  رئي�سة  لفرتة طويلة، وكانت 
يف  ا�ستقرت  )1948م(  عام  بعد   . )1938م(  عام  لفل�سطني  ن�رشة  القاهرة  يف  عقد 
)1980م(  عام  وفاتها  فل�سطني حتى  ق�سية  اأجل  من  تنا�سل  وبقيت  القاهرة،  مدينة 
. انظر: تراجم مدينة نابل�ص وريفها، نبال خما�ص، �ص: 374. وكذلك انظر: املو�سوعة 

الفل�سطينية، اجلزء الثالث، �ص: 108. 
املو�سوعة الفل�سطينية، ج3، �ص108. . 44
عاوور، م�سدر �سابق، �ص223. . 45
املو�سوعة الفل�سطينية، ج2، �ص212. . 46
املو�سوعة الفل�سطينية، ج4، �ص. 38. . 47
هي امل�ص )فرن�سي�ص نيوتن( ، بريطانية الأ�سل واجلن�سية، كانت تقيم يف مدينة حيفا . 48

الفل�سطينية منذ عام )1900م( . اأتقنت اللغة العربية، وكانت على توا�سل دائم مع املكتب 
املنا�رشات  من  تعترب  لندن.  يف  العربي  واملركز  دم�سق،  مدينة  يف  الإعلمي  العربي 
البارزات للمطالب الفل�سطينية. عملت بكل جهد واإخل�ص على تزويد اجلهات الر�سمية 
الهمجية  والنتهاكات  اجلرائم  والتفا�سيل حول  احلقائق  بكل  اجنلرتا  والربملانية يف 
اأكرم، احلركة الوطنية  الفل�سطيني. للمزيد انظر: زعيرت،  ال�سعب  للقوات الربيطانية �سد 

الفل�سطينية، �ص: 284/ 285. وكذلك: دروي�ص، حممود، كارثة فل�سطني، �ص: 68. 
املو�سوعة الفل�سطينية، ج2، �ص212. . 49
عزت عبد الهادي، مرجع �سابق، �ص14. . 50
املو�سوعة الفل�سطينية، ج2، �ص216. . 51
اأُ�رشة . 52 اأم وا�سف كمال- من مواليد عام )1887م( . تنتمي اإىل   )بهيجة النابل�سي( - 

مي�سورة وذات ثراء، زوجها ال�سيد )�سعيد كمال( وهو من وجهاء نابل�ص واأثريائها يف 
زمنه. اأدت دوراً كبرياً يف اإطلق نه�سة ن�سائية وطنية يف مدينة نابل�ص مع العديد من 
الن�ساء، حيث عملت معهن على جمع التربعات، واإ�سعاف اجلرحى، وتنظيم الحتجاجات 
يف  العربي  الن�سائي  للحتاد  الأوائل  املوؤ�س�سات  من  الربيطاين.  النتداب  �سيا�سة  �سد 

نابل�ص. النمر، اإح�سان، مو�سوعة جبل نابل�ص والبلقاء، ج3، �ص: 208/ 213. 
جري�ص، �سربي، مرجع �سابق، �ص251. . 53
املو�سوعة الفل�سطينية، ج2، �ص212. . 54
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ح�سني، عبد الرحيم، ق�سة مدينة: املجدل وع�سقلن، �ص52. . 55
املو�سوعة الفل�سطينية، ج2، �ص213. . 56
عاوور، م�سدر �سابق، �ص233. . 57
هي احلاجة: حليمة حممد احلاج حممد عبد الوهاب اآل �سيف، من قرية )ذنابة( ق�ساء . 58

عام  ثورة  قادة  اأبرز  اأحد   ، حممد(  احلاج  الرحيم  )عبد  القائد  �سقيقة  وهي  طولكرم. 
1936م، تفرغت بعد موت زوجها لرتبية اأبناء اأخيها املذكور، وقد داأبت على م�ساعدته 
يف اجلهادية اآنذاك، حيث كان لها الدور الأكرب يف ت�سجيعه وم�ساعدة اأبنائه ورعايتهم. 
لثورة1936- 1939م”، منر �رشحان،  العام  احلاج حممد” القائد  الرحيم  عبد  انظر: 

�ص: 33. 
النمر، اإح�سان، م�سدر �سابق، ج4، �ص245. . 59
وقد . 60 اللد،  مدينة  قرب  والواقعة  الفل�سطينية،  عزون  قرية  من   ، غزال(  )فاطمة  ال�سهيدة 

حممد  القمة،  نحو  فل�سطينيات  ن�ساء  اأنظر:   . 1936م(   /6  /26( بتاريخ  ا�ست�سهدت 
اأبوبكر، �ص9. وكذلك: املو�سوعة الفل�سطينية، ج2، �ص 213. 

زعيرت، اأكرم، احلركة الوطنية الفل�سطينية )1935- 1939م( ، �ص: 424. . 61
حب�ص، جمال، قباطية حا�رشة املجد، �ص: 143. . 62
دروي�ص، حممود، كارثة فل�سطني، �ص63. . 63
زعيرت، اأكرم، م�سدر �سابق، �ص: 424. . 64
�سالح، جهاد، رواد مقد�سيون، ج1، �ص1. 9. . 65
وتلقت . 66  ، )1905م(  عام  النا�رشة  مدينة  مواليد  من  م�سيحية  طوبي،  رزق  اأ�سمى  هي: 

تعليمها الأ�سا�سي فيها، كانت من اأبرز النا�سطات يف جمال العمل الن�سوي الفل�سطيني، 
فقد كانت ع�سواً يف احتاد املراأة الفل�سطينية يف مدينة عكا، ثم رئي�سة له لعدة �سنوات، 
وكانت ع�سواً بارزاً يف العديد من جمعيات ال�سابات امل�سيحيات. اإهتمت بالفكر والأدب 
“هنا  و  الفل�سطينية”،  “الإذاعة  مقالتها يف حمطة  العديد من  اأذاعت  والإذاعة، حيث 
ال�سفحة  حترير  على  عملت  بريوت”.  “اإذاعة  و  الأدنى”،  ال�رشق  “حمطة  و  القد�ص”، 
فيها  وا�ستقرت  اإىل بريوت  نزحت   ، )1948م(  عام  بعد  فل�سطني.  الن�سائية يف جريدة 
فل�سطني  كتاب  مو�سوعة  احمد،  �ساهني،  انظر:  للمزيد   . )1983م(  عام  وفاتها  لغاية 
يف القرن الع�رشين، �ص: 66/ 67. واأي�سا: اأبو ن�سال، نزيه. والقلقيلي، عبد الفتاح، “ 

الكا�سف “معجم كتاب واأدباء فل�سطني، �ص: 189/ 190. 
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، وتعلمت يف مدار�سها، . 67 القد�ص عام )1903م(  ال�سهابي، ولدت يف مدينة  هي: زليخة 
الن�سائي  العمل  يف  الأوائل  الرائدات  ومن  الفل�سطينيات،  املثقفات  اأوائل  من  وهي 
 ، )1929م(  عام  الأول  الن�سائي  املوؤمتر  يف  وامل�ساركات  املنظمات  من  الفل�سطيني. 
الن�سائية  اللجان واجلمعيات والحتادات  العديد من  بت�سكيل  اأُخريات  ن�ساء  قامت مع 
القد�ص.  الفل�سطيني يف  الن�سائي  رئي�سة للحتاد  اأول  فل�سطني. وهي  يف معظم مناطق 
)هدى  ال�سيا�سي. عملت مع  والجتماعي،  الوطني،  العمل  ن�ساطها كافة جمالت  �سمل 
�سعراوي( على عقد املوؤمتر الن�سائي العربي يف القاهرة عام )1938م( . بعد نكبة عام 
مت  )1967م(  عام  وبعد  املختلفة،  اجلمعيات  يف  الن�سوي  ن�ساطها  وا�سلت  )1948م( 
اإبعادها من قبل اجلي�ص الإ�رشائيلي خارج فل�سطني. وبعد عودتها بقيت تقدم عطاءها 
احلركة  دراغمة، عزت،  انظر:  املعلومات  للمزيد من  اأيام حياتها.  اأواخر  الوطني حتى 

الن�سائية يف فل�سطني )1903- 1990م( ، �ص: 140. 
هي: رقية توفيق حقي عبد اهلل الكرمي )اأُم �سعيد( ، من مواليد مدينة عكا عام )1900م( ، . 68

كان والدها رئي�ص بلية عكا. �سغلت موقع رئي�سة الحتاد الن�سائي يف مدينة عكا. ع�سقها 
ال�ساعر الفل�سطيني الكبري )عبد الكرمي الكرمي- اأبو �سلمى( ، وتزوجها عام )1935م( 
، وبعد نكبة عام )1948م( ، نزحت معه اإىل �سوريا. موؤ�س�سة القد�ص للثقافة والرتاث، 

 -www. alqudslana. com :ال�ساعر عبد الكرمي الكرمي )اأبو �سلمى( عندليب فل�سطني
املو�سوعة الفل�سطينية، ج2، �ص216. . 69
�سحفي اأجنبي معروف، مغامراتي يف جبال فل�سطني، �ص116، 117. . 70
هي: احلاجة عندليب احمد العمد، من مواليد مدينة نابل�ص عام )1899م( ، ودر�ست يف . 71

مدار�سها، وبعد موت خطيبها عام )1917م( نذرت حياتها للعمل الوطني. بعد �سدور 
وعد بلفور عام )1917م( اأ�سهمت ب�سكل كبري يف تنظيم املظاهرات الن�سائية وبالتعاون 
مع �سديقتها )مرمي ها�سم( ، وكان لها دور مميز يف الإ�رشاب الفل�سطيني الكبري، وثورة 
عام )1936م( . عملت مع مرمي ها�سم يف عام )1945م( على تاأ�سي�ص الحتاد الن�سائي 
العربي يف مدينة نابل�ص، وفيما بعد عملت على تاأ�سي�ص العديد من امل�ست�سفيات، اأبرزها 
م�ست�سفى الحتاد الن�سائي. �سغلت موقع الع�سوية يف الع�رشات من اللجان واملوؤ�س�سات 
الحتاد  رئي�سة  �سغلت  فل�سطيني.  وطني  جمل�ص  ع�سو  وكانت  وال�سيا�سية،  الجتماعية 
الن�سائي يف نابل�ص منذ عام )1948م( ، ولغاية وفاتها عام )1979م( . انظر: دراغمة، 

عزت، احلركة الن�سائية يف فل�سطني )1903- 1990م( ، �ص: 143- 145. 
النمر، اإح�سان، م�سدر �سابق، ج4، �ص245. . 72
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املو�سوعة الفل�سطينية، ج4، �ص381. . 73
هي: هدى حممد �سلطان با�سا ال�سعراوي، ولدت يف م�رش عام )1879م( ، عا�ست يف . 74

ظل اأ�رشتها التي متيزت بالرثاء والرفاهية. كان والدها رئي�ص اأول جمل�ص نيابي مل�رش، 
وحبها  تعلمها  يف  الأ�سا�سي  الدور  لها  كان  غنية  مكتبة  ويقتني  للعلم  حمبا  وكان 
تاأثرت  للمعرفة. متيزت �سخ�سيتها بال�سجاعة والثورة على ا�سطهاد املراأة امل�رشية. 
بكتاب قا�سم اأمني )حترير املراأة( ، فانطلقت بداية ن�ساطها الجتماعي عام )1907م( 
، حيث عملت على تاأ�سي�ص العديد من اجلمعيات التي تعنى بالأطفال واملراأة واملر�سى. 
اأ�س�ست الحتاد الن�سائي عام )1923م( . وكانت اأول من رفع احلجاب عن وجهها يف 
اإذ  الفل�سطينية،  املطالب  ن�رشة  على  املثابرات  من  كانت  املذكور.  العام  يف  القاهرة 
تبنت ورعت املوؤمتر الن�سائي العربي الأول الداعم لفل�سطني عام )1938م( . توفيت عام 

ر اأعلم الفكر العربي، �ص: 12.  وَّ )1947م( يف م�رش. انظر: قطب، جمال، م�سَ
املو�سوعة الفل�سطينية، مرجع �سابق، ج4، �ص 379. . 75
املو�سوعة الفل�سطينية، مرجع �سابق، ج3، �ص108. . 76
هي: ميمنة عز الدين الق�سام )اأُم يو�سف( ، ابنة ال�سهيد ال�سيخ عز الدين الق�سام، القائد . 77

الأبرز لثورة عام )1936م( . من مواليد �سوريا عام )1917م( كانت تعمل معلمة يف 
مدار�ص الفتيات يف كل من جنني وقرية برقني. األقت كلمة املوؤمترات يف املوؤمتر الن�سائي 
العربي الذي عقد يف القاهرة عام )1938م( . ا�ستقر بها املقام يف الأردن. عملت مديرة 
مدر�سة للبنات يف مدينة الزرقاء. توفيت عام )2004م( . انظر: حمجوب، خمل�ص، جنني 
ما�سي وحا�رش، �ص: 23. وكذلك: زعيرت، اأكرم، احلركة الوطنية الفل�سطينية، �ص: 483. 

هي: �ساذج بديع اهلل بهائي )اأُم فاروق( ، من مواليد مدينة عكا و�سكانها، عرف عنها . 78
الطلع الوا�سع، والتفكري احلاد، والذكاء اخلارق. تزوجت ال�سحفي الفل�سطيني امل�سهور 
)جنيب ن�سار( ، وكانت ت�سغل موقع رئي�سة حترير جريدة )الكرمل( التي كان ي�سدرها 
الن�سائي  املوؤمتر  يف  �سارك  الذي  الفل�سطيني  الن�سائي  الوفد  يف  ع�سواً  كانت  زوجها. 
العربي يف القاهرة، وقد �سغلت من�سب �سكرترية مكتب املوؤمتر عن ن�ساء فل�سطني. يف 
تزويد  بتهمة  عام  ملدة  اإداريا  الربيطانية  ال�سلطات  قبل  من  اأُعتقلت   ، )1938م(  عام 
العاملية  احلرب  ن�سوب  بداية  مع  املعتقل  من  خرجت  وقد  وال�سلح،  بالذخرية  الثوار 
الرابع، �ص: 457. وكذلك:  الفل�سطينية، اجلزء  . انظر: املو�سوعة  الأوىل عام )1939م( 
ابوبكر، حممد، ن�ساء فل�سطينيات نحو القمة، �ص: 12. وانظر اأي�سا: زعيرت، اأكرم، احلركة 

الوطنية الفل�سطينية، �ص: 483. 
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