
 احلر للفكر رشد ابن جبائزة الفائزة اهلادي عبد عصام السيدة كلمة

 9/12/2000 برلني - اآلداب بيت

 العامل يف مكان كل يف االحرار أيها احلر، للفكر رشد ابن مؤسسة

 املراة زمن: االزمنة وتتداخل الكبري، العربي  الوطن يف املقهورة املرأة واتريخ بتارخيها، مثقلة الفلسطينية، املرأة تتحرك
 املرأة زمن مع والسودانية الليبية شقيقتها مع احلصار تقاوم اليت العراقية املرأة زمن مع اآلن، وطنها يف احملاصرة العربية

 حقها سبيل يف وتناضل والتخلف اجلهل حتارب اليت اجلزائرية املرأة مع اجلوالن، هضبة لتحرير تناضل اليت السورية
 مع االستعمار، من بلدها استقالل لنيل طويالا  حاربت أن بعد الدميقراطية، بالدها حرايت سبيل ويف التعبري، يف

 .اإلسرائيلي االحتالل دميرها اليت التحتية بلدها بنية بناء تعيد اليت اللبنانية، اجلنوبية املرأة زمن

 والسلم احلرية سبيل ويف والتخليف، والقهر االحتالل ضد املشرتك العربية املرأة نضال حيث معاا  األزمنة وتلتقي
 .االجتماعية والعدالة

 وتصنع التغيري، حنو وتسعى القهر، وتقاوم احلاضر، تقاوم اثبتة، خبطى العربية املرأة ومتشي واحلاضر، املاضي يتعانق
 .املستقبل

 العامل بقاع كل يف احلر الفكر أصحاب احلر، للفكر رشد ابن مؤسسة ساديت، سيدايت

 .فلسطني وتكرم الفلسطينية، العربية املرأة تكريِّم فإهنا احلر، للفكر رشد ابن مؤسسة تكيرمين حني

 احلصار جرياء من الكبرية املعاانة حيث ومكانه، زمانه يف التارخيية الفرتة هذه يف الفلسطينية العربية املرأة تكرمي واييت
 جدي  من الفالحة الفلسطينية املرأة مينعون احملتلة، الفلسطينية ابألراضي اإلسرائيليون يلحقه الذي والدمار واإلغالق

 من واملرضى احلوامل النساء وصول يعيقون عملها، مكان إىل الوصول من العاملة الفلسطينية املرأة الزيتون،
 وحيرقون جامعتها، إىل الوصول من واجلامعية مدرستها، إىل الوصول من الطفلة مينعون املستشفيات، إىل الوصول

 وحقيبته أحالمه وحيمل بيده احلجر حيمل الذي ولدها العسكرية، احلواجز على املقتول طفلها على األم قلب
 .ظهره على املدرسية

 ابلعامل مكان كل يف احلر الفكر أصحاب وساديت، سيدايت

 



 متصل نضال هو الفلسطينية املرأة ونضال العشرين، القرن بداايت منذ متصلة معاانة هي الفلسطينية املرأة معاانة
 .أيضاا  العشرين القرن بداايت منذ

 العشرين، القرن أوائل يف اخلريية اجلمعيات فأسيست االجتماعي، الصعيد على نضاهلا الفلسطينية املرأة بدأت
 .والعشرين احلادي القرن أوائل يف يتأسيس بعضها زال وما التسعينات، يف بعضها وأتسيس

 إىل واأليتام، واملعتقلني الشهداء وأبناء بنات رعاية إىل املنكوبة، للمرأة العون تقدمي إىل اخلريية اجلمعييات سارعت
 لألطفال ومالعب حضانة دور توفري الفقريات، للنساء عمل فرص توفري إىل والطفل، لألم الصحية الرعاية تقدمي
 تعليم تدريبية، مجبرا خالل من املراة كفاءة رفع واألمهات، لألطفال زهيدة أبسعار سلع إنتاج قادرين، الغري

 اهلوية بتثبيت فيه يساهم الذي الوقت نفس يف بيتها، داخل للمراة عمل فرص يوفر الذي الفلسطيين، التطريز
 على حديثاا  اجلمعيات بعض عملت كما املكتبات، وتكوين الكتب توفري األمية، حمو برامج نشر الفلسطينية،

 .وخططها براجمها ضمن ووضعها القانونية ابلثقافة االهتمام

 من كثرياا  كريست إذ االجتماعي، العمل على ركيزت وإن السياسي، العمل عن بعيدة اجلمعييات هذه تكن ومل
 .املباشر غري بشكلها ولكن للسياسة، ووقتها اهتمامها

 نسائي احتاد أول منذ الفلسطينية، النسائية االحتادات وتبنته عليه، ركيزت فقد املباشر بشكله السياسي النضال أما
 العربيات النساء جلنة وتشكيل ، 1921 الشهاب وزليخة سكاكيين ميليا بقيادة القدس مدينة يف أتسيس فلسطيين

 يف املؤمتر انعقاد أثناء فلسطني نساء هبا قامت مظاهرة وأول ، 1929 القدس يف عقد عام مؤمتر إثر مت الذي
 التصدي يف كبرية شجاعة وأظهرت السياسية، املظاهرات يف املدنية الفلسطينية املرأة سامهت حيث السنة، نفس
 الفلسطينية املرأة شاركت كما. احمللية الصحافة يف وكتبت االحتجاجية، العرائض رفعت اإلجنليزي، االحتالل جلنود

 شاركت كما النسائية، السياسية املؤمترات وعقدت الفلسطينية، السياسية املؤمترات يف النسائي االحتاد خالل من
 كبري وفد تشكيل:  مشاركتها على ومثال الفلسطينية، القضية لنصرة عقدت اليت العربية الساسية املؤمترات يف

 .1938 مصر يف شعراوي هامن هدى عقدته الذي املؤمتر يف للمشاركة

 الثورة يف وفعيال كبري بشكل شاركت لقد املدنية، املراة به تقم مل آخر بدور قامت فقد الفلسطينية، الريفية املرأة أما
دوين التاريخ يف يُكتب مل مما أشكاهلا، بكافة املسليحة،

ُ
 للمرأة السياسي الشفوي التاريخ أحباث وكشفته امل

 غزال فاطمة الثويار، مع تقاوم كانت عزيون، وادي معركة يف فلسطينية شهيدة أول وسقطت حديثاا، الفلسطينية
 .1936 عام



 السرية الفرق تكوين:  عديدة أشكاالا  اختذ فقد االربعينات، يف السياسي العمل يف الفسطينية املراة مشاركة أما
 من املزيد تكوين ،1947 عام خورشيد وعربية مهيبة أسيستها اليت ايفا، يف" األقحوان زهرة" مثل للمقاومة

 شهيدات وسقطت ،1948 عام اهلدى أبو لولو أسستها اليت النسائي، التضامن مجعية مثل النسائية اجلمعيات
 .1948 عام املذحبة أثناء ايسني دير قرية يف اجلرحى ُيسعفن كن الوطن، ارض على

 من العائلة على احلفاظ حيث ، 1948 النكبة مواجهة يف البطويل، اليومي الفلسطينية املرأة عمل جتليى ولقد
 سكنها مكان بنائها أسرهتا، إلعالة عملها هزميتها، حماوالت لكافة املستمرية املقاومة والتشريد، والضياع الدمار
 .الفلسطينية الثقافة صياغة يف املتمييز دورها وأصعبها، الظروف ألقسى متحملة الشتات، يف بيدها

 الفلسطينية املرأة اخنرطت حيث منظماا، فلسطينياا  نضاالا  شهدت فقد الستينات، وأول اخلمسينات، أواخر فرتة أما
 حركة االشرتاكي، العرب البعث حزب:  العربية احلزبية التنظيمات ضمن النسائي العمل اتريخ يف مرة ألول

 املظاهرات، نظيمت منظما، سياسيا عمال املرأة مارست السوري، القومي احلزب الشيوعي، احلزب العرب، القوميني
 تتعرض جعلها مما التنظيمية، اخلالاي وقادت ،السياسية التنظيم نظر وجهة وتوضح تشرح اليت املنشورات وكتبت

 تقود كانت بينما استشهدت اليت عماشة، أبو رجاء مع حدث كما واالستشهاد، واملطاردة والتعذيب لالعتقال
 .إسقاطه إىل وتدعو بغداد حبلف تندد اليت املظاهرات

 قاعدة ليكون الفلسطينية، التحرير منظمة أتسيس بعد ،1965 عام الفلسطينية للمرأة العام االحتاد أتسيس ولقد
 شعبياا  وإطاراا  وخارجه الوطن داخل الفلسطينية، للمرأة وحيداا  شرعياا  ممثال الفلسطينية، التحرير منظمة قواعد من

 السياسية النشاطات مجيع يف للمشاركة طاقاهتا، وينظم صفوفها ويوحد الفلسطينية املرأة كلمة جيمع دميوقراطياا،
 .املتعددة الفلسطينية التجمعات يف هبا والنهوض املرأة لتنمية وخارجه، الوطن داخل واالقتصادية واالجتماعية

 من وطنها حترير حركة يف إدماجها إىل السعي:  الفلسطينية للمرأة سياسياا  أساسياا  هدفاا  العام االحتاد حدد
 كامل على املستقلة الفلسطينية الدولة وبناء لشعبها، العودة وحق املصري، تقرير حق وحتقيق اإلسرائيلي، االحتالل

 .الشريف القدس وعاصمتها الوطين، الرتاب

 مستوى على القرار، صنع يف ومشاركتها الفلسطينية، املرأة وعي مستوى رفع عينيه نصب االحتاد وضع كما
 .اجلماهرية واملنظمات واالحتادات السياسية األحزاب



 كان السياسي الوضع ولكن السياسي، النضال حول جهوده ركيز قد الفلسطينية للمرأة لعاما االحتاد أن صحيح
 كبرياا  ارتباطاا  ترتبط اليت األوضاع هذه الفلسطيين، للشعب واالجتماعي االقتصادي الوضعني على يؤثر بدوره

 على االحتاد نضال استدعى مما املرأة، أفكار توجيه يف حامساا  دوراا  يلعب الوضعىالذي ذلك الثقايف، ابلوضع
 .الفلسطينية املراة ابوضاع االرتقاء األساسي هدفها عدية، جبهات

 : أهدافه ضمن االحتاد وضع

 .التنمية وجماالت األخرى االقتصادية النشاطات وكافة العاملة، القوى ضمن املرأة إدماج -
 الفلسطيين للمرأة والتعليمي الثقايف املستوى رفع  -
 .واملتخلفة اجلائرة النظم عبودية من الفلسطينية املرأة حترير  -

 النضال أشكال إىل ابإلضافة املسليح، الكفاح ومارست الفلسطينية، املقاومة منظمات يف الفلسطينية املرأة شاركت
 عام استشهدت اليت غزالة، ابو شادية ،1967 بعد عسكرية شهيدة اول وسقطت ،1967 عام بعد االخرى
 .وحتريرها احتُ ليت اليت األرض واسرتداد حقوقهن السرتداد يناضلن ممن يتبعنها زلن وما الكثريات وتبعتها ،1968

 كافة يف النسائية املراكز انتشرت حيث السبعينات، يف متعددة، أشكالا  واختذ الفلسطينية املراة نضال امتد
 املقاومة تنظيمات داخل النساء، من لكثرياتا وأتطيرت الفلسطينية، املخيمات يف وخاصة النسائية، التجمعات

 خميمات ويف الوطن خارج فروعه خالل من حاول الذي الفلسطينية، للمرأة العام االحتاد نشاط خالل ومن
 أهداف حتقيق أجل من بواقعهن يرتقي وأن حركتهن ينظم وأن النساء إىل يصل أن الفلسطينية اللجوء ومواطن
 .االحتاد

 الندوات للنساء، الصحية التثقيفية الندوات األطفال، رايض املهين، التأهيل مراكز األميية، حمو مراكز انتشرت
 محل على التدرب مع جنب إىل جنباا  والتطريز، اخلياطة دورات اللغات، تعليم واألدبية، الفكرية الندوات السياسية،
 .امليداين اإلسعاف ودورات ، امليليشيا وأعمال السالح،

 إىل سعت فلسطينية نسوية أطر تشكيل ابلذات، 1978 وعام السبعينات، اواخر شهدت فقد فلسطني يف أما
 واحلقول املصانع يف النساء إىل الوصول وحاولت النساء، جبماهري الصلة تعميق وإىل عملها، وسائل يف تغيري

 من واسعة ملشاركة مهد مما األطر، هذه ضمن الكثريات استقطب مما واملخييم، واملدينة القرية يف السكن، وأماكن
 .1987 عام األول كانون 9 يف الثمانينات، أواخر يف انطلقت اليت االنتفاضة فرتة املرأة



 املراة مشاركة لتتسع سنوات، مثاين استمرت اليت احملتلة، الفلسطينية األراضي يف الفلسطينية االنتفاضة انطلقت
 .النساء آالف إىل وامتديت االنتفاضة اتسعت النساء، مئات تنظيم من وبدالا  الطوفان، كما وتنطلق

 املتاريس أقامت واملخيمات، القرى يف العامة، وامليادين الشوارع يف املرأة فظهرت املرأة، نضال أشكال تنويعت
 االعتقاالت من والشبيان الشاابت ومحت ضاربة، جمموعات وقادت االحتالل، جنود على األحجار وألقت

 قديمت اليت األحياء مستوى على الشعبية اللجان وشكيلت املظاهرات، قادت إعالمية، انطقة عملت جبسدها،
 وزرعت الضرورة، عند املنازل يف التعليم ومارست االجتماعية، والرعاية الصحة جمال يف للناس، املختلفة اخلدمات

 البضائع وحماربة الذات، على االعتماد ولسياسة منزيل، القتصاد األساس واضعة بيتها، يف حتتاجه ما بعض
  .والشهداء واألسرى ابجلرحى للعناية الربامج وضعت كما اإلسرائيلية،

 الدراسات مركز ،1988 عام انبلس يف املرأة شؤون مركز النسوية، املراكز من جمموعة الفرتة نفس يف ظهرت
 املرأة ومركز ،1991 املرأة شؤون طاقم ،1989 عام غزية يف املرأة شؤون مركز ،1989 عام القدس يف النسوية
 القدس ومركز ،1994 عام بريزيت جامعة/املرأة دراسات ومعهد ،1991 عام واالجتماعي القانوين لإلرشاد
 .1998 عام غزية/مشرقيات ومؤسسة للنساء،

 من العلمي البحث وسائل على الشاابت من جيل تدريب إىل وعمدت النظري، البحث جمال املراكز هذه تبنت
 على ركيزت خاص، بشكل اإلعالم وسائل ويف اجملتمع، يف التقليدية املرأة صورة بتغيري اهتمت النساء، نظر وجهة

 واإلرشاد البحث، قضااي على أكادميي، بشكل املرأة ضد القوانني يف التمييز وقضااي األسري العنف موضوعات
 للحركة نوعية إضافة ويشكل النسائية، واهليئات االحتادات يفيد أن ميكن مما والضغط والتعبئة والنفسي، القانوين
 .النسائية

 ال بصورة ولكن القرار، صنع مواقع إىل السيدات بعض وصلت اوسلو، اتفاقيات بعد الوطنية السلطة تشكيل ومع
 مبادئ وثيقة"  إصدار ينيةإىلالفلسط للمرأة العام االحتاد ابدر وقد وتضحياهتا، الفلسطينية املراة نضال مع تتناسب
 .الفلسطينية النسوية القوى مجيع مبشاركة القدس، مدينة يف ،2/8/1994 يف نسويةط حقوقية

 واالجتماعية، السياسية، ابحلقوق تتعلق الفلسطيين، الدستور يف ابملرأة خاصة مطالب بتضمني الوثيقة طالبت
 مرحلة يف املرأة مطالب لتوحيد النسائية احلركة قيادة من مبكرة حماولة الوثيقة وشكلت واالقتصادية، واملدنية
 .الوطين الرتاب كامل على فلسطينية دولة بناء طريق على الوطنية، السلطة أتسيس



 التشريعي اجمللس إىل مذكرتني تقدمي إىل النسوية، واملراكز املؤسسات مع وابلتعاون أيضاا، االحتاد ابدر وقد
 .2000 عام آذار يف والثانية ،1997 آذار يف األوىل الفلسطيين،

 مرتكزات مع تنسجم اليت والسياسات القوانني من عدد إصدار يف بذلت اليت اجملهودات املذكرتني يف االحتاد يثمن
 ابالرتقاء الكفيلة واليياسات التشريعات بغياب اجمللس يُذكيِّر ولكنه الفلسطينية، للمرأة الوطنية االسرتاتيجية

 احلقوق يف واملرأة الرجل بني املساواة مبدأ من تنطلق اليت املطالب هذه على التأكيد إعادة إىل دعى مما بوضعها،
 .التشريعات وكافة فلسطني، دولة دستور يف عليها ينص أن جيب واليت والواجبات،

 االقتصادية وحقوقها انونيةالق واهليتها واملدنية السياسية حقوقها على املرأة حصول ضمان يف املطالب وترتكز
 على يرتكز موحيد، فلسطيين أسرة قانون تشريع أجل من والنضال املرأة، ضد العنف ومناهضة والصحية، والثقافية

 تعددي ديوقرطي جمتمع إىل وصوالا  متييز، دون أفرادها جلميع املشاركة وحق األسرة، داخل الدميقراطية العالقات
،   .اجملتمع ابوضاع االرتقاء يف شريكان والرجل املرأة ويعترب اهتمامه، بؤرة يف اإلنسان يضع حري

 العاملَ  أحرار اي ساديت، سيدايت

 الوطين والتحرر االستقالل إجناز أمامها زال ما املرحلة، هذه يف كربى حتدايت الفلسطينية النسائية احلركة تواجه
 .فلسطني أجزاء بعض على فلسطينية سلطة بوجود حىت الفلسطينية الدولة وإقامة

 مما االحتالل، بفعل تشويه الذي الفلسطيين، االقتصاد عن احلصار رفع يعين اإلسرائيلي االحتالل من التخلص إن
 التنمية مستوايت يف ومشاركتها االساسية حاجاهتا إشباع من متكينها ويتيح الفلسطينية، للمرأة طبيعياا  منواا  يُتيح

 .حقوقها وتصون املرأة حتمي اليت والتشريعات القوانني تضع أن هلا يتيح كما ومشروعاهتا، وبراجمها

 والتقدم املوسيقى النحت، التشكيلي، الفن اآلداب،:  املختلفة اإلبداع جماالت يف اإلبداع من املزيد هلا يتيح
 .والتكنولوجي العلمي

 النسائية اجلهود وتوحيد املرحلة، تناسب اليت العمل وآليات التنظيمية األدوات إجياد بضرورة يتمثل آخر حتدي   هناك
 .الواقع ملواجهة السياسية توجهاهتا بكل

 القطاع أهداف حتقيق إىل يؤدي أن ميكن الذي الكبري التحدي فهي مجاهريية دميقراطية مؤسسات تطوير أما
 .اولوايته وحتديد قضاايه ومتثيل الواسع النسوي



 ومجاهريية جانب، من مهنية نسوية مؤسسات تطوير يف النسوية احلركة من عالياا  لتزاماا ا تتطلب اجلديدة املرحلة إني 
 .االضطهاد أشكال كل يواجه دميقراطي جمتمع لبناء آخر، جانب من


