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  جائزة منحها مبناسبة عبداهلادي الغين عبد عصام السيدة لتكرمي املؤسسة كلمة
 9/12/2000 برلني يف احلر للفكر رشد ابن

 عون ابولني السيدة هاتلقي

 :وساديت سيدايت

 الفلسطينية املناضلة بتكرمي معا   لنحتفل   برلني، يف" اآلداب دار" يف اليوم جنتمع   أن واالعتزاز الفخر دواعي من
 الثالثة، األلفية عتبة على العام هلذا احلر للفكر" رشد ابن" جائزة مبنحها وذلك اهلادي، عبد عصام السيدة املعروفة
 من وحتررها العربية املرأة حقوق أجل من عاما   اخلمسني يُقارب ملا املتواصل، اخلاّلق لكفاحها واحرتاما   تقديرا  
 .تكّبلها زالت ما اليت والعادات القيود

 النساء من عربية فكرية ورموزا   شخصيات   تضم حتكيم جلنة من بقرار   اهلادي عبد السيدة على االختيار وقع وقد
 العديد بني من وذلك العريب، القومي النشاط حقل يف معروفة شخصيات وهي خمتلفة، عربية أقطار من والرجال

 .املرشَّحات من

 مع تزامن قد املتواضعة، املادية اجلائزة قيمة على املعنوية بقيمته يتفّوق الذي االختيار، هذا أن الصدف حسن ومن
 هلذا األملان الناشرين جائزة على حصلت اليت اجلبار، عبد آسيا اجلزائرية الروائية وهي ُأخرى عربية شخصية تكرمي
 وألهنا بالدها، يف والسالم الدميقراطية أجل من التزامها على هلا مكافأة الدويل، فرانكفورت معرض يف العام

 .التكرمي شهادة يف جاء كما ،"العريب العامل يف للمرأة جديدة توعية يف وافر بقسط سامهت"

: صيدا من معروف   حمام   قال لبنان، يف العام هذا بداية يف املرأة حترير جمال يف رشد ابن جائزة موضوع ذُكر وعندما
نح أن هبا األجدر يكن أمل ولكن محيد، عمل رشد ابن مؤسسة به تقوم ما إن  العريب؟ الرجل حترير جمال يف جائزة   َت 

 احلكم أجهزة وكبت السياسي الضغط وطأة حتت يرزح ال العريب فالرجل سليما ، منطقا   ذلك يف أن شك وال
 ابملرأة االستبداد ممارسة له تسوّغ اليت املوروثة الرجعية التقاليد أغالل يف ويرسف بل فحسب، العامة حلرايته

 عليها، وصيا   ابنا ، أو زوجا ، أو أخا ، أو أاب ، أكان سواء   نفسه، من جيعل لكي وحريتها، مصريها يف والتحكم
 يهضم أن يستطيع ال احملافظة العربية اجملتمعات يف والرجل. وأقواهلا تفكريها على ورقيبا   تصرفاهتا، كل عن ومسؤوال
 حرة   تولد مجيعها البشرية الكائنات أبن تقول اليت اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن من األوىل املادة مضمون
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ن دّ   املرأة اىل ينظر أن يستطيع ال كما والواجبات، واحلقوق الكرامة يف ومتساوية  يظل إنه بل اليومية، احلياة يف له ك 
 .وكبته لرتبيته أسريا  

 فهي: مضاعفا   الثمن تدفع فاملرأة واالجتماعي، السياسي لالستبداد ضحية العريب اجملتمع يف الرجل كان وإذا
 اأُلسرة إطار يف سواء   عليها، الرجل ميارسه الذي القهر وضحية جهة، من واالجتماعي السياسي االستبداد ضحية

 إجناب هو املرأة دور أن يرى وهو املرأة على ويفرضها القوانني يسن الذي هو الرجل. اثنية جهة من اجملتمع أم
 الفردية؟ احلرية ؟؟ فيهم تزرعها مبادئ وأيّ  األجيال وتنشئ األطفال تريب فكيف. املنزل وتدبري وتربيتهم األطفال

 ال الشئ ففاقد هبذا، أتيت أين ومن العلمي؟ والتحصيل االجتهاد الذات؟ على االعتماد والشخصية؟ اإلرادة قوة
 ! يعطيه

 فحسب القادمة لألجيال واملثال األوىل املدرسة أهنا أساس على لنفسها التعليم حبق تطالب ال أن جيب املرأة فإنّ 
 حق فال. اإلطالق على تُنجب مل أم أنثى أم ذكرا   أجنبت تتزوج، لن أم تزوجت سواء   للرجل مساو   إنسان ألهنا بل
 .زوجة أو كأم   بدورها يُربط حقوقها من

 وعلى تُعطى وال تُؤخذ احلقوق إنّ  ؟ للمرأة ويقدمها حريّته من حيد قانون   يسن جيعله الرجل لدى دافع هناك وهل
  .حاهلا يتغرّي  أن أرادت إن بنفسها البالية املوروثة العادات على تثور أن املرأة

 أحداثها نتابع اليت اجمليد الفلسطيين الشعب انتفاضة وما. احلياة يف ما أقدس هي أنواعها اختالف على احلرية إن
  .واالستقالل احلرية وطلب الظلم رفض يف املوت، ختشى ال جاحمة، لرغبة   احلية   االستجابة   سوى ساعة كل

 على للحصول عبداهلادي عصام املناضلة السيدة احلر للفكر رشد ابن مؤسسة حتكيم جلنة اختيار كان فقد ولذا
 بتكرمي مجيعا   اعتزازن ويزداد. نشهدها اليت التارخيية األايم هذه يف الصحيح واجلواب   الصائب القرار   هو اجلائزة هذه

 اليت األقصى انتفاضة أرض   ابلذات، فلسطني ومن العريب املشرق من أتيت أهنا إذ اهلادي، عبد عصام السيدة
 اآللة وقنابل لرصاص ضحااي نيسقطو  وهم نوعها، من فريدة ببسالة وأطفاال ، شبااب   ونساء ، رجاال شعبها يكافح

  .القدس وعاصمتها املستقلة، احلرة دولتهم أجل من فداء ابحلجارة، يواجهوهنا اليت الوحشية اإلسرائيلية العسكرية

 وساديت، سيدايت
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 حترير" كتاب وهو أال املعاصرة، العربية للمرأة ابلنسبة كتاب أشهر صدور على سنة مئة مرت مضى عام منذ
 وقد". والتبعية ابجلهل" آنذاك بكتابه املرأة وضع ووصف أمني قاسم املصري االجتماعي املفكر وضعه الذي" املرأة

 .كبريا   ثقافيا   احتفاال القاهرة، يف املئوية الذكرى هبذه االحتفال مت

 ما أمني، قاسم وصفها اليت البائس املرأة وضع صورة من ظالال   أنّ  فسنتبنّي  اآلن، العربية املرأة وضع أتملنا ما وإذا
 تطورات من حدث ما نتجاهل أن أُخرى جهة من نستطيع ال كنا وإن. العربية اجملتمعات من كثري يف جامثة زالت

 تونس يف حّداد طاهر حركة مع ترافقت إذ:  التاريخ ذلك منذ أمني قاسم أطلقها اليت العربية املرأة حترير حركة يف
 صدى عن نهيك ابلرجل، مساواهتا أمام الطريق وَُتّهد   املرأة، حقوق   لتصون   وقواعدُ  تشريعات   عنها انبثقت اليت

 .األهداف نفس حتقيق أجل من االجتماعي اإلصالح حركات شجع مما والعراق، ولبنان سوراي يف ذلك

 اليوم تتمثل إجنازات حقق قد واالحنسار، التعاظم من موجات   يزال وما شهد الذي العربية املرأة كفاح أن شك فال
 سياسية مناصب تقّلدت السياسي امليدان ففي. العربية البلدان بعض يف تطبيقها مت إصالحية تدابري من نراه فيما

 تضييق مت االجتماعي امليدان ويف االنتخابيني، والتصويت الرتشيح حق وُمنحت عالية، وقضائية ودبلوماسية
 يف أُلغي كما الزوجات، تعدد ومنع عرقلة وكذلك احلق، نفس يف املرأة ومساواة بل الطالق، يف الرجل صالحية

 كل. احلجاب استعمال يف التطرف ضد مستمرا الكفاح زال وما العمل، أو ابلسفر للزوجة الزوج إذن البلدان هذه
 يبيح ال اإلسالمي الدين جوهر ألن وأحكامها، الشريعة نصوص فهم يف مستنرية اجتهادات نطاق يف جرى هذا

 .وآفاته التخلف تقاليد

 يف الرجل مع إجيابيا   تسهم حىت النهائي، االنعتاق أجل ومن والتخلف، التسلط ضد العربية املرأة صراع أن بيد
 املرأة على ينبغي كما. والتضحيات اجلهد من املزيد اىل حيتاج العصري والتقدم واملساواة العدالة جمتمعات حتقيق
 نصف فيه نرى ال يوم أييت   وحىت الزمن، طال مهما الكفاح هذا وختوض   ابلشجاعة تتحلى أن غريها قبل العربية
 التنمية مشروعات يف للمشاركة اجملال أمامهن تُفسح قوانني إبلغاء مطالنب البيضاء، الدار يف يتظاهرن امرأة مليون

 يف يتظاهرن فقط امرأة ألف مئة   الوقت نفس يف نرى بينما للحرية، املكّبلة التقاليد ومن الرجال تسلط من وحتررهنّ 
 الرائدات املناضالت من اهلادي عبد عصام السيدة أمثال أن واثقون وحنن. احلقوق نفس عن دفاعا   الرابط

 .اليوم هذا بقدوم سيعّجلن العربيات
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 من مراحل اآلن ذكرن وإذا التعريف، عن غنية اليوم، معنا حبضورها ونُرحب هنّنئها اليت اهلادي عبد عصام والسيدة
 املسجد انتفاضةُ  اليوم، انتفاضةُ  عليها بنيت اليت األسس من ألساس   استعادة   إال ذلك فما ونضاهلا، حياهتا

 .اجمليدة األقصى

 الوطين اجمللس وعضو الفلسطينية، للمرأة العام االحتاد رئيسة اهلادي، عبد الغين عبد عصام السيدة ُولدت
 االبتدائي تعليمها وتلقت نبلس، يف 1928 عام الفلسطينية، التحرير منظمة يف املركزي واجمللس الفلسطيين

 نبلس، يف العريب النسائي االحتاد جلمعية سرّ   أمينة انُتخبت والعشرين احلادية سن ويف. هللا ورام نبلس يف والثانوي
 .1969 عام إبعادها حىت املوقع هذا يف وبقيت

 جلساته أثناء الداعيات أوائل من وكانت القدس، يف الفلسطيين الوطين اجمللس يف عضوا انتخبت 1964 عام ويف
  :املرأة بصدد هامني قرارين اختاذ اىل ابجمللس أّدى مما الفلسطينية، املرأة وضع بتطوير االهتمام اىل

 مجيع يف العربية الفلسطينية املرأة اشرتاك: اثنيا   الفلسطينية، اأُلسرة مستوى ورفع   األمية، حمو على العملُ : أوال   ومها،
 .الوطن حترير أجل من والواجبات احلقوق مجيع يف ابلرجل ومساواهُتا والنضايل، التنظيمي، العمل جماالت

 وأهم. له رئيسة اهلادي عبد عصام وأصبحت القدس يف الفلسطينية للمرأة العام االحتاد إنشاء مت 1965 عام ويف
 على الفلسطينية املرأة مصلحة َتثيل: والثانية فلسطني، حترير على العمل: األوىل: نقطتان دستوره مواد يف جاء ما

 .والدويل الوطين املستوى

 اجمللس لعضوية املنتخبة الوحيدة املرأة   بقيت حيث الفلسطيين، املركزي اجمللس يف عضوا   انُتخبت 1974 عام يف
 .اآلن حىت فيه ا  عضو  زالت وما سنوات، أربع طيلة املركزي

 مسألة مع وثيقا   ارتباطا مرتبطة املرأة حترر مسألة ظلت فلسطني يف النسائية احلركة لقيادات اجلماعية الذاكرة ويف
 نّظمت إذ االسرائيلي، االحتالل مقاومة يف ابرزا   قياداي   دورا   اهلادي عبد عصام السيدة لعبت وقد. الوطن حترير

 حتث عديدة، وطنية مناسبات يف وحتدثت املذّكرات، من كثريا   وكتبت واالعتصامات، املظاهرات عشرات وقادت
 املناسب املكان وتدبري الفدائيني، من العديد إبيواء العدو اهتمها وقد. للمقاومة جديدة أشكال ابتكار اىل وتدعو
 مع البالد عن وأُبعدت للتعذيب، تعرضت وقد. العتقاهلا اإلسرائيلية ابلسلطات حدا مما ونقلها، الذخرية حلفظ
  .1969 عام معها اعُتقلت اليت ابنتها،
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 وابلنضال العريب ابلنضال الفلسطيين الوطين النضال ربط اىل ابستمرار اهلادي عبد عصام السيدة سعت لقد
 حتقيق سبيل يف املناضالت العامل نساء ومع العربيات، النساء مع والتجارب اخلربات تبادل اىل ابدرت كما العاملي،

 الرتابط   ذلك ُمدركة   املتواصلة، والتنمية اإلنسان، وحقوق املدنية، واحلرايت االجتماعية، والعدالة والدميقراطية، احلرية
 .القادمة ابألجيال ذلك كل وعالقة والبيئية، والثقافية، والسياسية، واالجتماعية، االقتصادية، التنمية بني احلتميّ 

 هنا اجملال يتسع وال. لفلسطني ممثلة حضرهتا اليت والعربية العاملية احملافل مجيع يف اهلادي عبد السيدة شاركت
 املرأة وشؤون االجتماعية القضااي لبحث اآلن وحىت 1954 عام منذ حضرهتا اليت العاملية املؤَترات لتعداد

 واليونن وبغداد ومصر وعمان بريوت يف: فلسطني املركزية وقضيته العريب الشعب مع وللتضامن والطفولة،
 .وهلسنكي واهلند وبلغاراي وبروكسل وفينا وابريس وموسكو واستوكهومل

 النسائية االحتادات معظم عضويته يف ضم الذي العام العريب النسائي لالحتاد رئيسة انتخبت 1981 عام يف
 النسائية الفعاليات توحيد أجل من واإلمكانت اجلهود كافة بتسخري لالحتاد رائستها خالل قامت وقد. العربية
 عام الدميقراطي العاملي النسائي االحتاد لرئيسة نئبة   انتخبت وقد. العام العريب النسائي االحتاد إطار يف العربية

 1983 عام من املتحدة األمم يف املرأة أوضاع جلنة اجتماعات خمتلف يف وشاركت. 1992 عام وحىت ،1981
 .1990 اىل

 التحرير منظمة وفد   رأست ،1975 عام املكسيك يف انعقد املتحدة االمم برعاية عاملي نسائي مؤَتر أول ويف
 على عنصرية كحركة الصهيونية إبدانة قرارا   املستوى، هبذا عاملية مؤسسة من مرة وألول انتزع، الذي الفلسطينية،

 حبق االعرتاف وجوب على املؤَتر وأكد. يالعنصر  والتمييز اجلديد، واالستعمار االستعمار، مع املساواة قدم
 املرأة، مساواة صعيد على مهمة قرارات املؤَتر عن وصدرت. مصريها تقرير يف وحبقها بكرامة، ابلعيش الشعوب
 .للمرأة الدويل العام   ،1975 لعام والسلم التنمية يف إسهامها وضرورة

 الدورة عن صدرت اليت االستقالل إعالن وثيقة اىل واستنادا   الفلسطينية، للمرأة العام االحتاد أُطر خالل ومن
 القضاء اتفاقية اىل واستنادا   ،1988 عام نوفمرب من عشر اخلامس يف الفلسطيين، الوطين للمجلس عشر التاسعة

 :التالية النضاالت اىل اهلادي عبد عصام السيدة دعت املرأة، ضد التمييز أشكال كافة على

 على النص وضرورة والواجبات، احلقوق يف واملرأة الرجل بني املساواة مبدأ إرساء أجل من النضال -
 .التشريعات وكافة فلسطني دولة دستور يف ذلك
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 وحقوقها القانونية، وأهليتها واملدنية، السياسية، حقوقها على املرأة حصول لضمان النضال -
 .املرأة ضد العنف ومناهضة والصحية، واالجتماعية، والثقافية، االقتصادية،

 داخل الدميقراطية العالقات على يرتكز موّحد، فلسطيين أُسرة قانون تشريع أجل من النضال -
 يضع حر، تعددي دميقراطي جمتمع اىل وصوال َتييز، دون أفرادها جلميع املشاركة وحق اأُلسرة،
 .اجملتمع أبوضاع االرتقاء يف شريكني والرجل املرأة ويعترب اهتمامه، بؤرة يف اإلنسان

 مشروع الفلسطينية النسائية الفصائل كل يضم والذي العام الفلسطيين النسائي االحتاد أصدر 1994 عام يف
 ."املرأة حقوق مبادئ"  قانون

 املقبل فلسطني دستور نص يف املرأة حقوق إلرساء وزميالهتا عبداهلادي عصام نضال أن على التأكيد هنا نود إننا
 .النظر وبُعد واإلصرار للشجاعة البالغ تقديرن على حيوز

 التطور يف األمل والدة الطويلة الكفاحية حياهتا خالل من عبداهلادي السيدة أعادت لقد:  وساديت سيدايت
 مهما   إجنازا   أحرزت لقد. اجملتمع يف ومساواهتا حقوقها على املرأة حصول يف واألمل فلسطني بالدها يف الدميقراطي

 .العربية املرأة حترر عملية يف جدا  

 املرأة دور وتفعيل تعزيز ملتابعة والقوة الوافرة الصحة هلا ونتمّن ُأخرى مرة اهلادي عبد عصام السيدة هنّّنء إننا
 التنمية لتحقيق أبكملها، األُمة ألوضاع تصحيح املرأة أوضاع فتصحيح واستقالله، الوطن بناء يف ومسامهتها
 .احلقيقيني والتحديث


