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إسرائیلالثقافةإقتصاد وسیاسةالشتاتالحیاة اإلجتماعیةالمقاومةالرئیسیة

المرأة الفلسطینیة: من الخباء إلى الثورة

فتاتان تجمعان التبرعات للثوار (١٩٤٨)

صالح أحمد فاخوري  |  كانون األول 2012 

في تاريخ البشرية. ولعل السیدة مريم في تاريخ فلسطین الجلي نساء كان لھن شأن كبیر جداً 

العذراء ابنة الناصرة، في الجلیل الفلسطیني، أشھر امرأة في تاريخ اإلنسانیة على اإلطالق. وفي

العالم زال  ما  نساء  ثالث  فلسطین  سماء  في  سطعت  القديمة  العصور  من  الباھرة  الحقبة  تلك 

يوحنا (والدة  زكريا  زوجة  وألیصابات  (العذراء)،  يواكیم  بن  مريم  وھن:  تمجید،  ايما  أسماءھن  يمجد 

المعمدان= يحیى)، ومريم المجدلیة.

لم تظھر في فلسطین، بعد عصر المسیح، أي امرأة ذات ألق خاص او حضور إنساني ممیز. وفي

سنة  800 طوال  وركود  رتابة  في  تقلیدي،  مجتمع  أي  مثل  الفلسطیني،  المجتمع  عاش  بعد  ما 

تعرف لم  االثناء  ھذه  وفي  التركي.  الحكم  ثم  السلجوقي  الحكم  فتراتھا  أحلك  كان  متواصلة، 

فلسطین نساء من طراز زنوبیا على سبیل المثال، او حتى شجرة الدر او ست الملك. وربما كان

او كبیر  فلسطیني  شاعر  يظھر  لم  الوسیط  الفلسطیني  التاريخ  ففي  الرجال،  لدى  نفسه  األمر 

فقیه مشھور، او محدث ذو شأن، ألن الناس كانت تقصد فلسطین للعبادة في األديار النصرانیة، او

فیھم بمن  الناس،  كان  بینما  القداسة.  نحو  فلسطین  میزان  فمال  األقصى،  المسجد  لمجاورة 

النخب الفلسطینیة، يقصدون بغداد او الشام او القاھرة لطلب العلم او التجارة. حتى ان بعض الذي

نبغوا من ابناء فلسطین، في تلك العصور، كانوا ممن قطنوا الشام او الديار المصرية امثال العالمة

عبد الغني النابلسي الذي اتخذ من صالحیة دمشق مقراً له. وبقیت الحال على ھذا المنوال حتى

مطلع القرن العشرين، فتبدل أمر الناس، وراحت فلسطین كلھا تواجه مصیرھا المضطرب.

المرأة المعاصرة

االنتداب براثن  في  لتقع   1917 سنة  في  العثماني  الحكم  عباءة  تحت  من  فلسطین  خرجت 

البريطاني. وكانت الھجرة الیھودية التي بدأت في سنة 1882، واتضحت مقاصدھا تماما مع صدور

رقاده، من  الفلسطیني  المجتمع  أيقظت  التي  موسى  عصا  ھي   ،2/11/1917 في  بلفور  اعالن 
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وأخرجت المرأة من خبائھا الموروث. ومع ان المرأة الفلسطینیة أصابت قسطا وافراً من التعلیم في

مدارس اإلرسالیات األجنبیة منذ القرن التاسع عشر، وظھر من بین صفوفھا امرأة مبدعة من عیار

مي زيادة (اللبنانیة األصول)، إال ان الوضع العام للمرأة بقي أسیر المجتمع التقلیدي الذي ما برح

األمثال من  نمط  وساد  إلبنك»،  تدوِّر  ان  قبل  لبنتك  و«دوِّر  سترة»  «الزوج  تعتبر  ثقافة  إنتاج  يعید 

الشعبیة من طراز «إن دشروا البنت ع خاطرھا يا بتاخذ طبال يا زمار»، أي إذا تركوا الرأي للبنت

كي تختار زوجھا فھي تختاره من أسفل المجتمع، ما يعني انھا فاقدة ألھلیة االختیار.

لكن ھذه المرأة نفسھا، وبالشروط التي أحكمت أطواقھا علیھا، لم تتوان عن المشاركة في ثورة

1929 (ثورة البراق). ومع ان دورھا اقتصر على مساندة الثوار، إال ان مدينة القدس وحدھا حضنت

األزعر وجمیلة  سالمة  وعزيّة  حسن  ابو  عائشة  ھن:  الثورة  ھذه  إبان  سقطن  شھیدات  أربع 

وتشاويق حسین. واشتھرت، من بین شھیدات ثورة 1936 فاطمة غزاوي.

كانت ثورات 1921 و1929 و1933 و1936 تمريناً للمرأة الفلسطینیة على العمل السیاسي والنضال

الوطني. وفي خضم ھذه األحداث دشنت كامیلیا السكاكیني وزلیخة الشھابي اول جھد نسائي

متضافر، وأسستا «االتحاد النسائي العربي الفلسطیني» سنة 1921 الذي اندثر عام النكبة في

عبد طرب  التالیة:  األسماء  آنذاك  واشتھرت   .1950 سنة  بیروت  في  إحیاؤه  وأعید   ،1948 سنة 

السیدات «جمعیة  ظھرت  ثم  الشوا.  وملك  الخالدي  ووحیدة  مغنم  وماتیل  نصار  وساذج  الھادي 

البديري وزكیة  الھادي  عبد  وطرب  الحسیني  خديجة  أسستھا  التي   1928 سنة  في  العربیات» 

من نسائي  مؤتمر  اول  فلسطین  في  عقد   26/10/1929 وفي  العلمي.  ونعمت  الخالدي  ووحیدة 

نوعه.

الن السیاسیة،  الحركات  في  فاعلة  مشاركة  الفلسطینیة  المرأة  تشارك  لم   1948 سنة  حتى 

بنود أي  األحزاب  ھذه  برامج  في  يكن  ولم  جدية،  بصورة  المرأة  إلى  تلتفت  لم  نفسھا  األحزاب 

امرأة على  نعثر  ال  ونكاد  والتحرر.  االستقالل  إلى  وتوقھا  أوضاعھا  وخصوصیة  المرأة  عن  تتحدث 

1917 بین  الفلسطینیة  السیاسیة  والجمعیات  لألحزاب  الوسطیة  او  القیادية  الھیئات  في  واحدة 

الداھم، الصھیوني  الخطر  امام  الفلسطینیة،  المرأة  بدأت  بالتحديد،  سنة 1948  في  لكن،   .1948

التضامن «جمعیة  الھادي  عبد  لولو  فأسست  وطنھا،  عن  للدفاع  وتنطلق  االستكانة  رداء  تخلع 

نقل مھمتھا  سرية  نسوية  منظمة  فتأسست  الجمعیة  ھذه  من  اخطر  ھو  ما  ظھر  ثم  النسائي»، 

بین ومن  األقحوان»،  «زھرة  السرية  المنظمة  ھذه  اسم  وكان  الثوار.  إلى  والطعام  األسلحة 

عناصرھا جھینة خورشید وعربیة خورشید.

قبیل الثورة

بن دافید  واعالن  فلسطین،  وبسقوط  الصھیونیة.  أيدي  في   1948 سنة  في  فلسطین  سقطت 

تقريباً، برمته  الفلسطیني  األھلي  المجتمع  انھار   ،14/5/1948 مساء  إسرائیل  دولة  قیام  غوريون 

وتحول شعب من األعیان والتجار والفالحین وصغار الكسبة إلى شعب من الالجئین في المنافي.

الموطن إطار  في  ام  العائلة،  إطار  في  أكانت  ھائلة،  أعباء  الفلسطینیة  المرأة  كاھل  على  ووقعت 

الجديد، أي المخیم.

يجدوا غیر ولم  البائسة.  في منافیھم  القاسیة  حیاتھم  شروط  تقريباً  جمیعھم  الفلسطینیون  واجه 

تھیئة في  ورجاالً،  نساء  الجمیع،  وانخرط  األرض.  بفقدان  االحساس  على  للتغلب  وسیلة  التعلیم 

السبل لتعلیم ابنائھم. فكان للتعلیم األثر األكبر في دفع الفتاة الفلسطینیة نحو رحلة إثبات الذات

األساس، في  كان  مثلما  بقي  اللجوء،  اماكن  في  الفلسطیني،  فالمجتمع  تقلیدي.  مجتمع  في 

وتحالفاتھم القديمة  انقساماتھم  عناصر  جمیع  الجديدة  مخیماتھم  إلى  معھم  الفلسطینیون  ونقل 

العائلیة الموروثة، وطرائق عیشھم التقلیدية. ومع ان المخیم كان له شأن مھم في الحفاظ على

امام انطالقتھا وتوثبھا، مع انه الھوية الوطنیة للفلسطینیین، إال انه ظل عنصر كبح للمرأة، وحاجزاً 

سجلت أعلى معدالت بین الفتیات العربیات في نسب التعلیم، تماما مثلما صارت معدالت التعلیم

العربي. العالم  في  االرقام  أعلى  تسجل  فصاعداً،  الستینیات  أواخر  منذ  الفلسطیني،  الوسط  في 

،1965 سنة  القدس  في  الفلسطینیة»  للمرأة  العام  «االتحاد  تأسیس  جرى  األجواء  ھذه  وفي 

القدس» أصدقاء  «جمعیة  امثال  واللجان  الجمعیات  تأسیس  في  الفلسطینیات  النساء  وشرعت 

المخیــم إنعاش  و«جمعیة  حزيران»  من  الخامس  و«جمعیة  العـربیات»  النساء  و«لجنة 

الفلسطیني» التي أسستھا ھیكات الخوري كاالن، وھي ابنة الرئـــیس اللبناني االسبق بشارة

حنینة شرمین  امثال  فلسطیني  اصل  من  واللبنانیات  اللبنانیات  النـــساء  من  عدد  مع  الخوري، 

وسلمى سالم ومھا الشلبي وملك جبران وسیرين الحسیني شھید وملك الحسیني عبد الرحیم

والرسامة جمانة الحسیني ونبیلة برير.
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واطلقت المسلحة،  الثورة  بدء  العاصفة»  واعلنت «قوات  األولى،  الرصاصة  انطلقت  في 1/1/1965 

عن البتة  الفلسطینیة  المرأة  تتوان  ولم  الخالبة.  وعودھا  العربي  والعالم  فلسطین  سماء  في 

االلتحاق بھذه الثورة منذ البداية، واقتفت درب رجاء أبو عماشة التي استشھدت في عمان سنة

1955 وھي تمزق علم بريطانیا. وفي الشھور الالحقة النطالقة حركة «فتح» استشھدت شادية

برناوي فاطمة  وكانت   ،1968 الثاني  تشرين  في  أبیب  تل  في  متفجرة  تعد  كانت  بینما  غزالة  أبو 

اعتقلت بعد ان فجرت قنبلة في سینما «صھیون» في القدس، في تشرين الثاني 1967 واعتقلت

عبلة طه (شقیقة الشھید علي طه) وھي تنقل كمیة من المتفجرات. ثم كرّت سبحة الشھیدات:

،1978 سنة  في  المغربي  دالل  إلى   ،15/11/1974 في  استشھدت  التي  حوراني  منتھى  من 

وصوال إلى تغريد البطمة التي استشھدت في 23/6/1980، ووفاء ادريس وآيات األخرس في سنة

بعض الطائرات)  (خطف  الخاصة  العملیات  مجال  في  لمعت  الطويلة  المسیرة  ھذه  وعبر   .2002

مثل اسماء  واشتھرت  ھلسة،  وتیريز  خالد  ولیلى  أندراوس  وسھیلة  دحبور  أمینة  امثال  الفدائیات 

رشیدة عبیدو ووداد القمري وعائشة عودة ونايفـــة قھـــوجي في العمل السري. كما برزت بعض

االسماء النسوية في حـــركة فتح مثل انتصار الوزير ومي صايغ وجــیھان الحـــلو وخديجة أبو علي،

طنوس... وريما  الشخشیر  ومريم  عودة  ورسمیة  عودة  عائشة  عیار  من  مناضالت  على  عالوة 

والقائمة تطول.

بین سنة 1967 ونھاية سنة 2007 اعتقلت سلطات االحتالل اإلسرائیلي عشرة آالف امرأة. وبین

سنة وبین  فلسطینیة.  امرأة   163 استشھدت  و29/5/2007  الثانیة)  االنتفاضة  (تاريخ   28/9/2000

35 نحو  توفي  وقد  اإلسرائیلیة،  الحواجز  على  امرأة  سبعین  من  أكثر  وضعت   2007 وسنة   2000

ولیداً منھم (أنظر: تقرير المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، 23/2/2007).

وتقدمت القديمة،  اغاللھا  بعض  وحطمت  المخیم،  قیود  من  المرأة  الفلسطینیة  الثورة  حررت 

على تطغى  المناضلة  العائلة  صورة  وراحت  االمام.  إلى  واسعة  خطوات  الفلسطیني  بالمجتمع 

صورة العائلة التقلیدية حیث األب يعمل واألم ال وظیفة لھا إال رعاية المنزل المتواضع. ففي ظالل

في أو  المقاتلة،  القواعد  في  معاًإما  واالبنة  واالبن  األب  اجتمع  العلمانیة  شبه  الفلسطینیة  الثورة 

بیت إلى  المتعددة،  بأجھزتھا  الفلسطینیة،  التحرير  منظمة  وتحولت  الرديفة،  المؤسسات 

العام االطار  ان  ومع  وعداً.  أكثر  مستقبل  نحو  تطلع  عن  للباحث  موئل  وإلى  الالجئ،  للفلسطیني 

لمنظمة التحرير الفلسطینیة وللمنظمات المقاتلة كان أكثر رحابة من المجتمع التقلیدي، ومع ان

لعمال العام  «االتحاد  ان  إال  الفلسطینیین»،  للطالب  العام  «االتحاد  في  بقوة،  شاركت،  المرأة 

فلسطین» لم يضم في ھیئته االدارية أي امرأة، مع ان اعداد المرأة العاملة كانت ال تنفك تتزايد.

والالفت ان اللجنة التنفیذية لمنظمة التحرير الفلسطینیة لم تضم أي امرأة. لكن، مع قیام السلطة

الوطنیة بعد اتفاق أوسلو في سنة 1993 تولت امرأتان حقیبتین في احدى الحكومات الفلسطینیة

باتت التي  عشراوي  وحنان  االجتماعیة،  الشؤون  بوزارة  كلفت  التي  جھاد)  الوزير (أم  انتصار  ھما: 

سبیل على  فلسطین،  لتحرير  الشعبیة  الجبھة  فإن  كله،  ذلك  من  الرغم  وعلى  التربیة.  وزيرة 

األمر، يكن  ومھما  تتعدى %3.  فیھا  المرأة  نسبة  تكن  لم  علمانیة،  يسارية  منظمة  وھي  المثال، 

المخیمات، نساء  سیما  وال  الفلسطینیات،  النساء  أمدت  التي  الفلسطینیة  المقاومة  حركة  فإن 

رجعت، لھن،  الذاتي  االستقالل  رحلة  بدء  في  للشروع  امامھن  الطريق  ومھدت  والعمل،  بالتعلیم 

بعد انتكاسة عام 1982، لتعید النساء إلى منازلھن موقتا. غیر ان االنتفاضة األولى في سنة 1987

واالنتفاضة الثانیة في سنة 2000 اعادت إلى المرأة بعضا من بھائھا.

قصارى القول، ان مسیرة المرأة الفلسطینیة، خالل أكثر من ستین عاما بعد النكبة، طرّزت العالم

الحسیني، جمانة  شموط،  األكحل  تمام  امثال:  والنضال  والفن  األدب  في  مھمة  بأسماء  العربي 

شھید، لیلى  الشوا،  راوية  خلیفة،  سحر  طوقان،  فدوى  بدر،  لیانة  عودة،  كلثوم  سیرافیم،  جولیانا 

نصار، ساذج  بكري،  سامیة  عزام،  سمیرة  جوھرية،  يسرى  الھادي،  عبد  تودد  خلیل،  سمیحة 

أحمد، شھیرة  الجیوسي،  الخضراء  سلمى  يارد،  سابا  نازك  الحوت،  نويھض  بیان  العمد،  سلوى 

الھادي، عبد  فیحاء  السايخ،  لیلى  قاسمیة،  خیرية  حجاوي،  سالفة  البنا،  سلوى  األطرش،  لیلى 

مريم خالد،  نعمة  حمودة،  لیلى  سمارة،  نھى  السعید،  سلوى  الھدھد،  الفرخ  روضة  كرنیك،  للي 

السعد، حزامة حبايب، مي صايغ، اسمى طوبي، سمیرة أبو غزالة، دعد الكیالي، لیلى علوش،

سامیة عباس،  ھیام  قزق،  أمینة  حنظل،  نتالي  الجیوسي،  لینا  جاسر،  ماري  آن  حاطوم،  منى 

حلبي، لیزا مجج، نیومي شھاب ناي، سعاد العامري، وغیرھن كثیرات جداً. 

إقــرأ أيضــا مــن: عدد كانون األول 2012

  المتنبـي والمسیـح وابـن میمـون
غالب كیوان

  آثار أكبر مسجد في فلسطین
غالب كیوان
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