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مقدمة:

فلسطينيات الهوية ,بالفاء فدائيات مناضالت من أجل هذا الوطن ,بالالم المعات كالنجوم

يضئن دروب الحرية من أجل استقالل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ,بالسين سد منيع ال
يستطيع أحد تدميره وهدمه ما يهابوا من الموت لنصرة الوطن يهبوا ما هانوا يوم وال كنوا في
النضال والتضحية واسأل العدو من غيرهن تصدى للدفاع عن عزة وشرف تراب فلسطين ,بالطاء

طموحات من أجل النضال المستمر حتى آخر قطرة دم لديهن لرفع راية الحرية متمثلة بعلم
فلسطين فوق مآذن القدس وكنائسها ,بالياء يانعات كزهر الحنون والياسمين الذي زرعته أيدي جده
وغرسته ليزهر دائما معب ار عن ربيع يحمل أمل في قلب كل واحدة بأن الليل زائل وأن النهار سيطلع

شمسه تنير أرض فلسطين وتبث الدفء في كل أرجاء الوطن الذي يخيم عليه خريف أسقط كل

الزهور ,بالنون نار تحرق العدو المعتدى نجوم تتألأل في سماء فلسطين ,أتعلمون من هن؟ هن
نار65ف أحرقت كل جميل
أسيرات هذا الوطن الذي غيم على سمائه العدو الصهيوني حتى أمطر ا

يتحلى به هذا الوطن ,فتحلين بروح النضال لمشاركة الرجل في السر والعلن ألنهن إن قلنا نصف
المجتمع قد نكون مجحفين أمام ما قدمن من تضحيات وتحملن عنف الغاصب المعتدى بل أقول
أنهن المجتمع كله فمنهن األم واألخت والمعلمة وبأي اسم نعتن فهن مناضالت مشاركات ال

يستحقن إال التقدير واالعتزاز بدورهن الوطني والنضالي هن فلسطينيات بما تحمل حروف فلسطين

من معاني مهما اختلفت تلك المعاني باختالف آراء الشخصيات العلمية فمعاني تلك الحروف
تحوي كل ما يعبر عن مكانتهن ,ولكن كيف قدرهن المجتمع الذي يعشن فيه؟ كيف نظر لهن
المجتمع؟ كيف استقبلن من أهلهن بعد رحلة العذاب خلف القضبان الحديدية وزرد السالسل وقسوة
السجن وظلم السجان؟ فما كان لهن إال أن مسكن أقالمهن وكتبن بما جال في نفوسهن عن أسباب

األسر التي ارتبطت جميعها بالنضال والدفاع عن الوطن ,كتبن بحبر من دمائهن عن كل ألوان

العذاب الذي تعرضن له داخل المعتقالت ,وعن مظاهر استقبال المجتمع لهن بعد الخروج من

ظالم الليل داخل السجون إلى نهار الحرية خارج المعتقل ,ونحن في جمعية الدراسات النسوية
التنموية أردنا الحديث عن هؤالء اللواتي سطرن بطوالت رائعة ,وفي ضوء قصور الدراسات التي
تحدثت عن األسري وتناولت عينة الذكور فقط ,باإلضافة إلي تمييز األسري الذكور عن األسيرات

في كافة الحقوق ,قمنا نحن بتناول هذه الشريحة المهمة إللقاء الضوء على حياتهن بعد التحرر من

األسر وتشخيص الواقع االجتماعي الذي تعيشه األسيرات المحررات في ضوء السيرة الذاتية التي
قامت األسيرات بنفسهن سرد قصصهن الموثقة في جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية
والتي أظهرت معاناة تشابكت بها الصعوبات التي أحاطت بحياة األسيرات من كل الجوانب ,فهناك
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صفحات مضيئة لدى بعض األسيرات ,وهناك صفحات معتمة لدى البعض اآلخر ,والبعض من
تلونت حياتها بين النور والظالم.

مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي:

ما هو واقع الييعاا اتمتماةيعة لرسعيراف اليلسعتي ياف الميعرراف فعي وعوا السعيرا الياتيعة
لهن؟
ويتيرع من السؤال الرئيس التساؤتف اليرةية التالية:
 .1ما المقصود بواقع الحياة االجتماعية؟

 .2من هن األسيرات الفلسطينيات المحررات؟

 .3ما هي مظاهر الحياة االجتماعية التي برزت من خالل كتابة األسيرات لسيرتهن الذاتية؟

أهداف الدراسة:

ه دددفت الد ارس ددة إل ددي تش ددخيص واق ددع الحي دداة االجتماعي ددة لألس دديرات الفلس ددطينيات الت ددي ذك ددرت

مظاهرها في سيرتهن الذاتية.

أهمية الدراسة:

 .1قددد تسددهم الد ارسددة فددي تغييددر هددذا الواقددع االجتمدداعي لألسدديرات الفلسددطينيات المحددررات مددن
خددالل قيددام المؤسسددات النسددوية والحقوقيددة واألح دزاب والقددوى بعمددل دورات توعيددة تظهددر مددن
خاللها آليات تحسن الحياة االجتماعية لألسيرات الفلسطينيات المحررات.

 .2قد تلفت الدراسة انتباه العاملين في مجال علم االجتماع بعمل دراسات أخرى عدن األسديرات
الفلسطينيات تظهر هذه الدراسات جوانب أخرى في حياتهن.

 .3تسليط الضوء على معاناة األسيرات االجتماعية جراء مشاركتهم في النضال.
 .4الضغط على أصحاب القرار لتخفيف آالم ومعاناة األسيرات المحررات.
 .6فضح سياسة االحتالل وبشاعته وخرقه للقوانين في العالم.

 .5إعادة االعتبار لألسيرات المحررات ولتاريخهن الناصع ,وتحقيق حقوق األسيرات المحررات
بتوفير العالج والسكن والعمل لهن ,والتعليم لذويهن.
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مصتلياف الدراسة:

تعرف البايثة المصتلياف الواردا في الدراسة التعريياف اإلمرائية التالية:

اليياا اتمتماةية :هي الحياة التي يظهدر مدن خاللهدا تواصدل األسديرات مدع األهدل والمجتمدع بعدد
خروجهن من األسر.

األسيراف اليلستي ياف الميرراف :هن األسيرات اللواتي تم اعتقالهن من قبل جدي

االحدتالل فدي

فترة ما قبل تشكيل السلطة الفلسطينية الوطنية عام .1994

الدراساف السابقة:
 _1الدراساف العربية :

 _1دراسة قاةود (:)8002
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر التعذيب الذي تعرض له األسرى المحررين في سجون
االحتالل  ,وذلك على أيدي محققي جهاز األمن العام" الشباك "وجي

االحتالل اإلسرائيلي وعالقة

ذلك بمستوى التفكير األخالقي لدى األسرى ,وقد تم اختيار عيندة عشدوائية طبقيدة تتكدون مدن 300
أسدير محدرر مدن سدنة (1994حتدى  )2002مدن الدذكور تمثدل  10 %مدن المجتمدع األصدلي فدي

قطداع غدزة ,ولجمدع المعلومدات تدم اسدتخدام االسدتبانة كدأداة رئيسدة وهدي تتكدون مدن مقيداس شددة

التعدذيب  ,مقيداس التفكيدر األخالقدي  ,و مقيداس السدلوك الدديني  ,وقدد بيندت النتدائ وجدود عالقدة
عكسية بين شدة التعذيب ومدة االعتقال ومستوى التفكير األخالقي ,وبينت وجود فروق جوهرية بين

المسدتويات التعليميدة و مسدتوى التفكيدر األخالقدي حيدث لدم تجدد أي عالقدة بدين السدلوك الدديني و

مقياس التفكير األخالق  ,كما لوحظ عدم وجود فروق جوهرية بين نوع المواطنة و مستوى التفكيدر

األخالقي.

 _8دراسة إسماةيل(:)8002
ه دددفت الد ارس ددة إل ددى تحدي ددد مرك ددز الض ددبط واألم ددن النفس ددي وعالقتهم ددا بالرض ددا ال ددوظيفي ل دددى
األسددرى الفلسددطينيين المحددررين فددي قطدداع غدزة ,وتكونددت عينددة الد ارسددة مددن عينتددين األولددى تجريبيددة

وعددها( )200أسير موظف ,وعينة ضابطة وعددها( )100موظف من غير األسرى ,من العاملين

ف ددي الس ددلطة الوطني ددة الفلس ددطينية ,وال ددذين مض ددى عل ددى عمله ددم أكث ددر م ددن خم ددس س ددنوات ,واس ددتخدم
الباحث مقياس مركدز الضدبط الدداخلي_الخدارجي ومقيداس األمدن النفسدي ,ومقيداس الرضدا الدوظيفي,
وأظهرت النتائ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الموظفين األسرى والغير

أسددرى فددي األمددن النفسددي ,وعدددم وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددط درجددات المددوظفين
األسرى والغير أسرى في مركز الضبط حيث أنهم يميلون إلى الضبط الداخلي.
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 _3دراسة التالع ( :)8002
هد دددفت الد ارسد ددة إلد ددي تحديد ددد درجد ددة التوافد ددق النفسد ددي واالجتمد دداعي لد دددي األسد ددري الفلسد ددطينيين
المحررين من السجون اإلسرائيلية من جهة ,وعالقته بدرجة شعورهم باالنتمداء مدن جهدة أخدري ,وقدد
تد ددم اختيد ددار عيند ددة تجريبيد ددة نسد ددبتها ( )%3مد ددن المجتمد ددع األصد ددلي( األسد ددرى المسد ددجلين لد دددى و ازرة

األس ددرى) ,وع ددددهم ( ,)200وبنس ددبة ( )%3م ددن أس ددرى ك ددل محافظ ددة م ددن محافظ ددات قط دداع غد دزة
الخمسة ,وعينة ضابطة وعددهم( )200لم يتعرضدوا لألسدر ,ولجمدع المعلومدات تدم اسدتخدام مقيداس
التوافق النفسي واالجتماعي ومقيداس االنتمداء الدوطني كدأدوات للد ارسدة ,وأظهدرت النتدائ عددم وجدود

فروق في التوافدق النفسدي واالجتمداعي ,بدين األسدرى وبدين الدذين لدم يتعرضدوا لألسدر ,بينمدا أظهدرت
النتددائ أن األسددرى المحددررين لددديهم توافددق اجتمدداعي يفددوق الددذين لددم يتعرضدوا لألسددر ,كمددا تبددين أن
شددعور األسددرى باالنتمدداء اكبددر مددن الددذين لددم يتعرضدوا لألسددر وأن هندداك عالقددة إيجابيددة بددين التوافددق

النفسي واالجتماعي والشعور باالنتماء لدى األسرى.

 _2دراسة التالع(:)8000

هدددفت الد ارسددة إلددى معرفددة الضددغوط النفسددية وعالقتهددا بدداألمراض السيكوسددوماتية لدددي األسددرى

الفلسددطينيين المحددررين مددن السددجون اإلسدرائيلية ,والكشددف عددن اآلثددار التددي خلفتهددا سياسددة االحددتالل
القائمددة علددى االعتقددال والتعددذيب ضددد الشددعب الفلسددطيني ,ولتحقيددق أهددداف الد ارسددة اسددتخدم الباحددث

مقي دداس األمد دراض السيكوس ددوماتية ,ومقي دداس الض ددغوط النفس ددية لألس ددر ,وتكون ددت عين ددة الد ارس ددة م ددن
( )640مددن األسددرى المحددررين مددن السددجون اإلسدرائيلية ,بواقددع ( )%6مددن عدددد األسددرى المسددجلين
لدددى و ازرة األسددرى ,وكشددفت نتددائ الد ارسددة عددن وجددود عالقددة ارتبدداط بددين الضددغوط النفسددية لألسددر
واألمراض السيكوسوماتية.

 _5دراسة ال يرب(:)1992
ه دددفت الد ارس ددة إلد دي معرف ددة اآلث ددار االجتماعي ددة للتع ددذيب ,وتكون ددت عين ددة الد ارس ددة م ددن ()422

معددتقال سياسدديا ,ودلددت نتددائ الد ارسددة أن ( )%2.81مددن أفدراد العينددة تحدددثوا عددن مشدداهدة أفدراد مددن
األسرى عند تعدذيبهم ,وأن(  )%2.89تلقدوا تهديددا باغتصداب الزوجدة واألم ,وأن ( )%4489تحددثوا

حددول ضددرب أعضدداء مددن أسدرهم ,وأن ( )%31مددن أفدراد العينددة تحدددثوا عددن تحطدديم جنددود االحددتالل

لألثدداث المنزلددي .كمددا أظهددرت نتددائ الد ارسددة أن المعتقلددين يواجهددون مشددكالت ذات طددابع اجتمدداعي
مرتبطددة بقدددرتهم علددى التوافددق بعددد الخددروج مددن المعتقددل ,وأن ( )%4189مددن أف دراد العينددة يواجهددون
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مش ددكالت داخ ددل ع ددائالتهم ,و( )%448.يواجه ددون مش ددكالت ف ددي التواف ددق م ددع المجتم ددع و()%20
يواجهون مشكالت زوجية ,و ( )%2586من أفراد العينة يكابدون مشكالت اقتصادية

التعليق ةلى الدراساف العربية.

 _1تناولت الكثير من الدراسات العربية الجوانب النفسية لألسري وما نت عنها من أمراض نفسية
وتحديد النسب المئوية لألمراض.

 _2تناولت جميع الدراسات عينة األسرى الذكور ولم تتناول األسيرات وقد يعود السبب إلى أن
جميع الذين تناولوا دراسات األسرى هم ذكور.

 _3لم تتطرق غالبية الدراسات إلى الجانب االجتماعي بشكل منفرد في الدراسة وان تحدثت عن
هذا الجانب ربطته بجوانب نفسية.

مدى استيادا البايثة من الدراساف العربية.

لم تقدم الدراسات السابقة أي خبرة للباحثة في تناول دراستها ,مما يؤكد إهمال الباحثين في

الكتابة عن األسرى قضية المرأة األسيرة وكيفية استقبال المجتمع لها بعد عملية االعتقال وركزت

الدراسات على الجوانب النفسية فقط.

 _8الدراساف األم بية:

 _1دراسة د ف :)1992(Dent
هدفت إلي دراسة تدأثيرات األسدر علدى أسدرى الحدرب العالميدة الثانيدة وزوجداتهم ,وتكوندت عيندة

الد ارسددة مددن ( )146فددردا ,ومتوسددط أعمددارهم ( )1.سددنة ,وقارنددت الد ارسددة بددين األسددرى األسددتراليين
وزوجدداتهم الددذين أسددروا خددالل الحددرب العالمي دة الثانيددة مددع مجموعددة لددم تتعددرض لألسددر ,مددن ناحيددة

الحيدداة العائليددة والنفسددية .وأظهددرت نتددائ الد ارسددة معاندداة أسددرى الحددرب مددن االكتئدداب أو األع دراض
السيكوسددوماتية أكثددر مددن المجموعددة الضددابطة ,كمددا بينددت نتددائ الد ارسددة وجددود بعددض األدلددة علددى

تددأثير م دزاج أسددرى الحددرب علددى م دزاج زوجدداتهم ف دي العالقددة الزوجيددة ,وأيضددا فددي االكتئدداب والقلددق,
وأشدارت نتددائ الد ارسددة إلدي أن هندداك دالئددل قليلددة جددا علددى أن تجربددة األسددر لهدا آثددار علددى العالقددة

الزوجية على المدى الطويل.

 _8دراسة برستين :)1992(Bernstein
هدددفت الد ارسددة إلددى د ارسددة تددأثيرات األسددر علددى أسددري الحددرب األمريكددان فددي الحددرب العالميددة

الثانيددة وعددائالتهم .وأجريددت الد ارسددة علددى عينددة قوامهددا ( )31أسددي ار ,ومتوسددط أعمددارهم( )1.سددنة,
وأظهرت نتائ الدراسة معاناة أسرى الحرب من سوء التوافق متضمنا القلق النفسدي وتغيدرات مزاجيدة

ووجود فجوات عاطفية لدى أسرى الحرب في عالقاتهم مع زوجاتهم ,وبينت الدراسة أن تغير المزاج
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كددان واضددحا لدددى ( )%23مددن األسددرى ,و( )%20مددن زوجدداتهم ,كمددا أن الغضددب المفدداج ظهددر
لدى ( )%52من األسرى ,و ( )%20لددى زوجداتهم ,كمدا أوضدحت نتدائ الد ارسدة وجدود صدعوبات

فددي التواصددل مددع المجتمددع خددارج المنددزل لدددى( )%3.مددن األسددرى ,كمددا أشددارت نتددائ الد ارسددة إلددى
انتشار واسع لألمراض النفسية لدى األسرى ,باإلضافة إلى معاناتهم مدن مشداكل فدي األسدرة والعمدل

واالتصال مع اآلخرين.

 _3دراسة فومل :)1993(Fogel
هدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة الضغوط النفسية الناجمة عن ظروف االحتجاز والحبس على

النساء ,واضافة إلى فحص العالقة بين تلك الضغوط وآثارها الصدحية ,مدن مدرسدة التمدريض بواليدة
كارولينددا الشددمالية فددي الواليددات المتحدددة ,وقددد أظهددرت المقددابالت التددي أجريتهددا مددع( )66امدرأة تتدراوح

أعمددارهن مددا بددين ( )69_12عامددا خددالل األسددبوع األول مددن احتجددازهن ,ومددن ثددم بعددد مضددي سددتة
ش ددهور عل دديهن ف ددي الس ددجن إل ددى وج ددود تغيد درات جس ددمية ونفس ددية ناتج ددة ع ددن ض ددغوط الحج ددز والت ددي
يصدداحبها البعددد عددن العائل ددة والقلددق علددى األطف ددال إلددى جانددب فقدددان المرض ددى الددتحكم فددي ش ددؤون
حياتهن الخاصة وقدد لدوحظ أن حداالت االكتئداب واإلحبداط بددأت تظهدر علدى السدجينات بعدد مضدي

سددتة أشددهر مددن احتجددازهن ,كمددا ظهددرت علدديهن عالمددات البدانددة والزيددادة الغيددر طبيعيددة فددي الددوزن,
وتوصي الدراسة إلى تخفيض مدة الضغوط النفسية التدي تمدارس علدى السدجينات وتحسدين ظدروفهن

الصحية.

 _2دراسة يوكسل :)1991(Yuksel
هدددفت الد ارسددة إلددى عددالج المشددكالت النفسددية التددي تظهددر فددي أعقدداب الصدددمة ,وتألفددت عينددة

الد ارسددة مددن ( )26حالددة مددن السددجناء السياسدديين السددابقين الددذين تعرض دوا للتعددذيب ولجددأوا للعددالج
النفس ددي ل دددي قس ددم الص ددحة النفس ددية بجامع ددة اس ددتنبول ,منه ددا ( )2نس دداء و ( )1.رج ددال ,وتراوح ددت

أعمددارهم مددن ( )3._15سددنة ,فتدرة االعتقددال تراوحددت بددين شددهرين وخمددس سددنوات ,كددل أفدراد العينددة
تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي ,ومعظمهدم تعدرض للتعدذيب الكهربدائي ,أشدكال التعدذيب تراوحدت

بددين ( ,)11_3لددم يتعددرض أحدددهم لمشدداكل عضددوية قبددل االعتقددال ,اسددتخدمت مقابلددة شددبه مركبددة,

ص ددممت لد ارس ددة الموض ددوع ,د ارس ددة بع ددض المتغيد درات الت ددي طبق ددت عل ددى جمي ددع الح دداالت تض ددمنت

(ظروف مدا قبدل الصددمة ,التعدذيب ,خبدرات السدجين ,باإلضدافة إلدى ظدروف مدا قبدل الصددمة) ,أمدا
حددول التشددخيص النفسددي فقددد تددم طبقددا لنمددوذج ( )R_///_D.S.Mوأبعدداد مقيدداس( .)B_C_Dوقددد

أظهدرت النتددائ أن ( )2مددنهم عددانوا مدن مشددكالت مثددل :الكلددى التهابدات مزمنددة وجددروح ,بدددأت أثندداء
االعتقال واستمرت بعد اإلفراج ,وظهرت أعراض القلق لدى ( ,)%25ونصدف الحداالت ظهدر لدديها
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الكآبددة والحددزن ,واثنددان ظهددرت لددديهم مشددكالت عضددوية ,واثنددان ظهددر لددديهم اضددطراب عقلددي فعددال,

( )%20ظهددرت لددديهم أع دراض نفسددية ,اثنددان مددنهم ظهددر لديدده اضددطراب عقلددي نمددوذجي ,وظهددرت
لدى اثنين أعراض عضوية مترافقة مع أعراض القلق.

 _5دراسة ماكوب(:)1990

هدددفت الد ارسدة إلددى معرفددة االخددتالالت العقليددة لدددى المرضددى الددذين تعرضدوا النتهاكددات حقددوق

اإلنسان بهدف دراسة أثار التعذيب لدى األسدرى السياسديين فدي تشديلي حيدث تقددم للعدالج ()1529
أسير سياسدي مدن سدنة  19.4إلدي سدنة  1990تعدرض ( )2.5مدنهم للتعدذيب المباشدر ,ولكدي يدتم

الحصددول علددى المعلومددات ,ت دم اللجددوء إلددى البطاقددات الطبيددة المكونددة مددن (كددرت الدددخول ,التقريددر
االجتماعي ,التقرير الطبدي ,االختبدارات المكملدة) وقدد تأكدد وجدود مدرض العصداب لددى ( )310مدن

أف دراد العينددة ,وتددم اختيددار ( )1.5حالددة مددنهم ,ومددن خاللهددم اختيددر ( )142حالددة عانددت مددن مددرض

العصدداب المعقددد ,وقددد شددملت العين دة ( )62رجددال ,و( )66ام درأة ,وكانددت نسددبة الم دراهقين ()%386
والشددباب ( ,)%3.والبددالغين ( ,)%4489والكبددار( ,)%1283والمتقدددمين فددي السددن ( ,)%183وكددل
هدؤالء المرضددي تعرضدوا للتعددذيب الجسدددي( اللكددم ,التعليددق ,الصدددمات الكهربيددة ,الخنددق) ,والتعددذيب

النفس ددي( التهدي ددد ,االبتد دزاز ,الع ددزل االنفد درادي) وق ددد دل ددت نت ددائ الد ارس ددة عل ددى وج ددود الص ددداع ل دددى

( )%4089م د د د ددن أفد د د د دراد العين د د د ددة ,و ( )%2181عص د د د دداب معق د د د ددد ث د د د ددانوي )%986( ,اض د د د ددطرابات

سيكوس ددوماتية ,و ( )%986اض ددطرابات عض ددلية هيكلي ددة ,و ( )%684جلدي ددة ,و( )%286الص ددرع,

( )%481مرض عصاب سطحي ,كمدا أكددت الد ارسدة علدى أن ( )%.981مدن األعدراض هدي نتداج
سلسلة التعذيب المباشر ,وأن األمراض السيكوسوماتية ظهرت بشكل واضح لدى جيل الشباب.

التعليق ةلى الدراساف اإل مليزية.

 _1البعض من هذه الدراسات تناول أثر أسر الرجال في الحرب على التعامل مع عائالتهم
وزوجاتهم.

 _2البعض اآلخر تناول الجوانب النفسية والجسمية لألسرى من كال الجنسين الذكور واإلناث.
 _3هناك دراسة واحدة تناولت اآلثار النفسية لسجن النساء فقط.

مدى استيادا البايثة من الدراساف األم بية.

لم تستفد الباحث من هذه الدراسات ألنها وان تناولت شيء من الحياة االجتماعية إال أن هذه الحياة

لم تشتمل على جميع العالقات االجتماعية التي تود الباحثة إظهارها في دراستها ,كما أنها تناولت
الجوانب االجتماعية فقط األسرية لألسري الذكور فقط.
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ما تقدمه الدراسة اليالية مقار ة بالدراساف األخرى.

إن مددا تقدمدده الد ارسددة الحاليددة مددن خددالل جمعيددة الد ارسددات النسددوية التنمويددة الفلس دطينية بأنهددا

تتناول جانب غفدل عنده البداحثين اآلخدرين فدي كدال الجدانبين العربدي واألجنبدي فدي الد ارسدات السدابقة
المتعلق في حياة األسرى وهو الحيداة االجتماعيدة للمدرأة األسديرة المحدررة بعدد االعتقدال والددخول إلدى
زنددازين السددجن والتعددرض إلددى أل دوان كثيدرة مددن التعددذيب ,علددى خلفيددة النضددال السياسددي ومشدداركتهن

للرجل في هذا النضال من أجل تحرير الوطن.

 _3ورش العمل والتقارير والمقاتف:

إن من أهم انجازات جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية مشروع دعم األسيرات المحدررات,

وتددم هددذا االنجدداز مددن خددالل مجموعددات مددن ور العمددل لهددذه الفئددة ,تضددمنت ور العمددل الدددعم

النفسي والقانوني ,كما قامت الجمعية بتعليم األسيرات مهارة كتابة القصدة ,وكدان مدن مخرجدات هدذه

المهددارة أن كددل أسدديرة كتبددت قصددة تضددمنت سدديرة حياتهددا ,حملددت تلددك السدديرة أهددم المحطددات التددي
تعرضددت لهددا األسدديرات قبددل األسددر ,ولحظددة األسددر ,وفت درة المكددوث باألسددر ,ولحظددة الخددروج مددن

األسر ,ومن أهم ور العمل التي قامت بها الجمعية هي:

 _1عقددت جمعيدة الد ارسددات النسدوية التنمويددة فدي يددوم الثالثداء الموافددق  ,2011/1/26ورشدة عمددل

حد ددول الواقد ددع االجتمد دداعي لألسد دديرات المحد ددررات وقد ددد قد دددمت الورشد ددة األسد ددتاذة الباحثد ددة مند ددال نجد ددم,

واستض ددافت مجموع ددة م ددن األس دديرات المح ددررات ,واس ددتمرت الورش ددة لم دددة س دداعتين ت ددم فيه ددا مناقش ددة
األس دديرات ح ددول كيفي ددة تق دددير تجرب ددة األس ددر بع ددد التح ددرر م ددن المجتم ددع المح دديط المتمث ددل ب ددالجيران

واألصد دددقاء ,واألهد ددل المتمثلد ددين بد دداألب واألم واإلخد ددوة واألخ د دوات ,وأهد ددل الد ددزوج ,والد ددزوج ,واألبند دداء,
باإلض ددافة إل ددي إلق دداء الض ددوء عل ددى المس ددتوى التعليم ددي ال ددذي توص ددلت ل دده األس دديرات المح ددررات بع ددد

األسر ,والوضع االقتصادي الذي تعي

فيه األسيرات المحررات بعدد التحدرر ,ومعرفدة دور كدل مدن

توجه ددت إلي دده األس دديرة بع ددد التح ددرر م ددن القي ددادات والق ددوى الوطني ددة ,والمؤسس ددات المهتم ددة باألس دديرات

المحددررات ,واإلعددالم المرئددي المتمثددل بددالتلفزيون ,والمسددموع المتمثددل بددالراديو ,و المقددروء المتمثددل
بالجرائد والمجالت ,وأخي ار قدمت األسيرات المحررات رسدالتهن للجهدات المعنيدة التدي تدود أن تتحقدق

تلك الرسالة بتعاونهم مع األسيرات المحررات.

 _2نفذ طاقم شؤون المرأة في مقدر جمعيدة الد ارسدات النسدوية الفلسدطينية التنمويدة ورشدة عمدل حدول
الحقددوق السياسددية للنسدداء يددوم الثالثدداء الموافددق , 2011/1/1.وقددد حضددر الورشددة عدددد مددن النسدداء
واألس دديرات المح ددررات وق ددد ق دددمت الورش ددة األس ددتاذة إس ددالم رزق م ددن ط دداقم ش ددئون المددرأة واس ددتمرت
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الورشددة لمدددة سدداعة ونصددف تددم فيهددا مناقشددة وضددع الم درأة واحتياجاتهددا الحقوقيددة السياسددة وأسددباب
تراجع دورها النضالي الذي يرجع إلى حالة االنقسام وتعدد األحزاب وأيضا عدم احترام نضدال المدرأة

أدي إلددى ت ارجددع مشدداركة الم درأة السياسددة ,وفددى نهايددة الورشددة طالبددت المشدداركات بعدددة مطالددب منهددا
تعددديل الق دوانين لصددالح الم درأة و تخصدديص األسدديرات المحددررات بكددل االمتيددازات وان تحصددل الم درأة

على كافة حقوقها السياسة .

 _3عقددت جمعيدة الد ارسددات النسدوية التنمويده الفلسددطينية ورشدة عمدل بعندوان قدانون حقدوق اإلنسددان
2009_6_6وذلك ضمن فعاليات مشروع دعم األسيرات الممدول مدن اليدونيفيم حيدث أقيمدت الورشدة
في مركز تأهيل مجتمعي دير البلح حضر الورشة د.سدمير زقدوت مدن المركدز وطداقم الجمعيدة وقددم

المحاضرة أ.محمد السالمي مدن الهيئدة المسدتقلة لحقدوق اإلنسدان.بددأ اللقداء بالتعدارف ومدن ثدم انتقدل
المحاضددر محمددد السددالمي إلددي شددرح ماهيددة حقددوق اإلنسددان وعالقتدده بددالقوانين والدسدداتير الخاصددة
بالدددول فددي العددالم ,شددرح أ.محمددد الحقددوق االساس دية التددي يددنص عليهددا قددانون حقددوق اإلنسددان وبددين

االنتهاكددات االسدرائيليه لحقددوق اإلنسددان مددن خددالل احتاللهددا لأل ارضددي الفلسددطينية وحرمددان الشددعب
الفلسطيني من حرية التنقل والسكن والعي

بكرامة وغيرها من الحقوق المكفولة ضمن شدرائع حقدوق

اإلنسان وأكد دكتور سمير زقدوت فدي سدياق المحاضدرة علدي أن الحقدوق تنتدزع وال توهدب ,وبدين أن
الفلسدطينيين فددي كافددة الدددول العربيدة يتعرضددون النتهاكددات لحقددوقهم رغدم وجددودهم فددي تلددك البلدددان
سنين عديدة خاصة تلك الحقوق المتعلقة باإلقامة والتعلديم ,وانتهدي اللقداء علدي وعدد بلقداء آخدر لهدذا

الموضوع لما له من أهمية لدي األسيرات ويتقاطع مع اهتماماتهن في تحقيق طموحاتهن نحو جعل
قضية االحتالل قضية أولي وذات اعتبارات.

 _4فددي تقريددر أعددده هشددام سددالمة عددن األسدديرات فددي سددجون االحددتالل أظهددر مددن خاللدده المعاندداة
المستمرة لألسديرات التدي تدنم عدن تحدد وصدمود واسدتعالء ,وقدال هشدام سدالمة ":إن معانداة األسديرات

ف ددي س ددجون االح ددتالل تف ددوق ق دددرات البشد درية .فالمعامل ددة الس ددادية واألس دداليب المبتكددرة للتع ددذيب الت ددي
يمارسها زبانية السجن لألسف ال تفدرق بدين الفتداة والشداب فدي التعدذيب ,بدل بدالعكسف فلقدد روت لندا

األسدديرات وقددائع فظيعددة حدددثت معهددن فددي سددجون االحددتالل وتعرضددهن للضددرب المبددرح واالعتددداء
علدديهن مددن قبددل األسدديرات الجنائيددات اليهوديدداتف باإلضددافة لمعاملددة اإلدارة السدديئة لألس دديرات دون

م ارعدداة لوضددعهن كفتيددات .ومددن أمثددال هدؤالء األسدديرات فاطمددة بروندداي ,نهلددة البددايض ,عائدددة سددعد,
مريم أبو دقة ,نعمة الحلو ,رسمية عودة ,وعائشة عودة وغيرهن.

 _6وفددي تقريددر أعدتدده رانيددة اللددوح فددي مناسددبة االحتفدداالت واألف دراح لخددروج األسدديرات مددن السددجون
اإلسدرائيلية التددي قامددت بمقابلددة كددل مددن األسدديرة هيفدداء فددارس التددي اعتقلددت عددام  1994بعددد محاولددة
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طعن مجندة إسرائيلية كانت تقف على الجسر(نقطة العبور) أثناء مغادرتها غزة ,وتضيف هيفاء أنه

علددى الددرغم مددن أنه ددا أنهددت د ارسددتها الجامعي ددة إال أنهددا شددعرت بالرعددب أثن دداء دخولهددا إلددى الزن ازن ددة
الصددغيرة ذات الطاقددة الضدديقة فلددم يكددن لددديها أي معلومددات أو خبدرة عددن المعددتقالت اإلس درائيلية ومددا
يحدددث بددداخلها ,إضددافة إلددى عدددم وجددود أهلددي بجددانبي ,فقددد مارسددت السددلطات اإلس درائيلية أشددكال

الع ددذاب عليه ددا وح دداولوا كس ددر ي دددها ف ددي بداي ددة االعتق ددال.وعب ددرت من ددال النواجح ددة ع ددن ش ددعورها ف ددور
سماعها خبر اإلفراج عنها بدالقول ":إن شدعورها يعجدز عدن وصدفة اإلنسدان فدال غ اربدة فدي ذلدك ففدي

داخددل المعتقددل تضددامن ومحبددة واخددالص وك ارمددة وقددوة وفددي الخددارج حريددة ومشدداكل اقتصددادية كثي درة
وممدداطالت إس درائيلية وكددذلك انطددالق وأهددل ووطددن م دزي مددن الشددعور بددالفرح للحريددة والحددزن واأللددم
لألسرى الذين ما زالو يقبعدون داخدل السدجون اإلسدرائيلية وتحدت المعانداة والتسدويف وتمندت مندال لدو

أنها تكمل د ارسدتها بعدد اإلفدراج حيدث أنهدا كاندت طالبدة بالكليدة حدين تدم اعتقالهدا وعبدرت عدن آمالهدا
في أن تجد عمال تخدم مدن خاللده وطنهدا وتقددم المزيدد للشدعب الفلسدطيني .وأميمدة األغدا مدن مديندة
خددانيونس ناشدددت المؤسسددات الدوليددة التدددخل مددن أجددل اإلف دراج عددن أشددبال فلسددطين القددابعين فددي

سددجون االحددتالل لتخفيددف مددا يالقوندده مددن عددذاب داخددل السددجن وتمنددت اإلف دراج عددن جميددع األسددرى

والمعتقلين واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف على أرض هذا الوطن الطاهر.

 _5وفي مقال ورد في البيدادر السياسدي أعدتده مندى القواسدمي فدي الدذكرى األولدى لتحريدر األسديرات
الفلسددطينيات ,وأثندداء مقابلددة منددي القواسددمي لألسدديرة المحددررة روال أبددو دحددو قالددت أنهددا بعددد اإلف دراج
تقضدي وقتهددا مدا بددين د ارسددة الخدمدة االجتماعيددة فدي جامعددة بيددت لحدم والعمددل وقالدت ":أعددي

حاليددا

فرحا صغي ار ,راحة صغيرة ,على األقل جزء من الهم اليومي انتهى ,معاناة األسر واألهدل وعدذاباتهم
خددالل زيارتنددا فددي السددجون ,وطالبددت األسدديرة المحددررة روال أبددو دحددو أن تكددون حركددة شددعبية مكثفددة
تطالب باإلفراج عن األسرى في السجون ,كما طالبدت المؤسسدات الحقوقيدة واإلنسدانية قائلدة أنده مدن

المفددروض أن نخلددق حالددة جديدددة مددن التضددامن والتفاعددل مددع األسددرى .والزه درة عطدداف عليددان التددي

تدرس الخدمة االجتماعية بعد التحدرر مدن األسدر فدي جامعدة بيدت لحدم قالدت ":األمدور تغيدرت كثيد ار

عما كانت عليه ,يكفي أن هناك سياسة جديدة وجدت في المجتمع الفلسدطيني ,لدم أحداول مندذ بدايدة

تح ددرري أن أص ددطدم م ددع الن دداس أكث ددر م ددن س ددماعي لوجه ددات نظ ددرهم وش ددعرت األس دديرات المح ددررات
بدداحترام وتقدددير كبيددر مددن المجتمددع الفلسددطيني ,وأننددا نسدداء مميدزات بتجربتنددا حتددى أن بعضددهم أخددذوا
يستمدون الحلول منا .وقالت عن شدعورها لحظدة التحدرر ":أمدا بالنسدبة لشدعوري بدالتحرر فزوجدي مدا

زال بالسجن ,وبالتالي فدنن جدزءا مندى داخدل السدجن باإلضدافة إلخدواني ,أصدبحت العالقدة أكثدر مدن
أس ددرى ,وك ددأني فق دددت أسد درة حميم ددة ,حت ددى ف ددي االنتق ددال م ددن مك ددان آلخ ددر ال يوج ددد معن ددي للتح ددرر,

11

وتحدددثت األسدديرة نهايددة طدده عددن لقدداء المجتمددع لهددا قائلددة ":لقددد تحددررت مددن وراء القضددبان الحديديددة,

ولكنددي واجهددت قضددبانا أقددوى مددن البشددر ,مددن مجتمددع مصددغر مغلددق أعددرف مددن خاللدده الددذين عشددت

معهم فترة اعتقالي ,ولكني اليوم أجد صعوبة في إيجاد أصدقاء يتوافقون معي في التفكير والتعامل,
وأجددد صددعوبة فددي التعامددل معهددم ,الحيدداة بالفعددل أصددبحت غابددة .فددأي خطددوة تخطوهددا لددن تتحقددق إال
عن طريق الواسطة المشفوعة بحسبك ونسبك.

اإلتار ال ظري

إن العالقددات التددي تقددوم بددين الندداس الددذين يعيشددون فددي مجتمددع معددين تمثددل الواقددع االجتمدداعي

الددذي يعبددر عددن حيدداتهم االجتماعيددة فددي الددزواج والطددالق والعمددل والتعلدديم ,وعلددى اعتبددار المجتمددع

يتكددون مددن الرجددل والم درأة  ,وفددي هددذه الد ارسددة نحددن بصدددد الحددديث عددن الم درأة التددي شدداركت الرجددل
النضال الفلسطيني وواقدع حياتهدا االجتماعيدة بشدكل عدام ,ومدن ثدم الحدديث عدن المدرأة التدي شداركت

الرجل الحياة النضالية وتعرضت لألسدر بسدبب مشداركتها فدي هدذا النضدال مدن االحدتالل اإلسدرائيلي

الظ ددالم ,ال ددذي ل ددم يف ددرق ب ددين الرج ددل والمد درأة ,ال ي ددرحم طف ددال وال عج ددو از ظلم دده تج دداوز ك ددل الحق ددوق
اإلنسانية بما يستخدم من أساليب متنوعة وبشعة وحادة في قتل الفلسطينيين عامة ,وتعذيب األسرى

رجاال ونساء دون تمييز ,حتى أن األطفدال لدم يسدتثنهم وكدان لهدم مدن العدذاب نصديب داخدل سدجون

االحتالل.

 _1واق اليياا اتمتماةية:
تنفرد المرأة الفلسطينية بمعاناة مركبة على المستوى الوطني ,والطبقي ,والجنسي كونها امرأة ,حيدث

أنهدا تعداني االحدتالل مندذ حدوالي قدرن مدن الدزمن ,ولدم تدنعم بالمواطندة الحقيقيدة ,ولدم تحتدل قضداياها

النسوية أولوية في ظل أولوية التحرير واالسدتقالل ,كمدا أنهدا تعداني كغيرهدا مدن النسداء العربيدات مدن

التمييددز والقهددر فددي ظددل مددوروث ثقددافي يعتبرهددا مواطنددة مددن الدرجددة الثانيددة ,لهددا عالمهددا

الخداص(البيدت)الدذي مدن المفدروض أن تبددع فيده فقدط ,فدالمرأة الفلسدطينية تتميدز بخصوصدية خلقتهدا
ظروف مجتمعها الذي يعاني من االحتالل ,وانعكست على مناحي حياتها كافة سواء على المستوى

السياسددي أو

االجتمدداعي أو االقتصددادي ,وأفددرزت قضددايا ت درتبط بممارسددات االحددتالل اإلس درائيلي

ضدها ,وتبعاتها على أوضاع المرأة االجتماعية واالقتصادية والصحية ,ورغم خصوصية واقدع المدرأة

الفلسطينية التي تعاني معاناةً مزدوجة بسبب االحتالل من ناحية ,وعدادات المجتمدع وتقاليدده مدن ناحيدة
أخرى ,إال أن المرأة مارست أدوار تقدمية تدل على إيمانها بقضية شعبها المحتل.

فدي ظدل االحدتالل الدذي يسديطر علدى األرض والمدوارد الطبيعيدة ,ويحاصدر اإلنسدان بكافدة

الوسدائل ,ال يمكدن أن تكدون هنداك مشداركة سياسدية طبيعيدة ,وتددفع المدرأة الفلسدطينية كونهدا حلقدة
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ضدعيفة فدي المجتمدع الدثمن البداهظ فدي ظدل ظدروف االحدتالل وعددم االسدتقرار .اضدطرت المدرأة

الفلسطينية في أحيان كثيرة ونتيجة الغياب القسري للمعيل أن تتولى زمام األمور وتعيل األسرة.

دخلت المرأة الفلسطينية من بوابدة النضدال الدوطني الدذي شدرع لهدا المشداركة فدي الحيداة العامدة,

أيضا من قدرة الحركة النسوية على تطوير البرنام النسوي
وأكسبها ثقة المجتمع واحترامه ,لكنه حد ً

االجتماعي ,ألنها يجب أن تعاي

قضايا الوطن ,وتنظر لها بشكل شمولي ,وليس بشكل خاص ,في

الوقت الذي تناضل النساء العربيدات مدن أجدل قدانون أحدوال شخصدية أكثدر عدالدة ومسداواة ,مدا ازلدت
المرأة الفلسطينية تناضل لدحر االحتالل وللحصول على المتطلبات األساسية التي تمكنها من العي

بكرامة ,فتجربتها هي جزء من التجربة السياسية الوطنية ,وال يمكنها الفصل بين النضال االجتماعي

الديمق ارطي وبين نضالها الوطني(جاد اهلل.)60_4. :2002,

لعل الظدروف السياسدية التدي مدر بهدا الشدعب الفلسدطيني والمتمثلدة فدي تعاقدب االحدتالالت ومدا

ترتدب عددن ذلدك مددن حرمدان الشددعب الفلسددطيني مدن تقريددر مصديره وبندداء دولتده الفلسددطينية المسددتقلة,

ومدا نجددم عندده مددن مقاومددة شدعبية تددم علددى إثرهددا تددأطير قطاعدات واسددعة مددن الشددعب الفلسددطيني فددي
صفوف المقاومدة سدواء كدان ذلدك مدن خدالل العضدوية المنتظمدة فدي األحدزاب السياسدية أو االنخدراط

العفوي في الفعاليات الوطنية المختلفة ومدا ترتدب عليده مدن تصدعيد لسياسدات القمدع اإلسدرائيلية التدي

طالت أيضا كافة فئات الشعب الفلسطيني دون تمييز على أساس الجدنس أو الددين أو حتدى العمدر,
قد جعلت من واقع المرأة الفلسطينية واقعا ممي از ,ال على الصعيد العربي فحسب وانما على الصدعيد

العالمي(عويضة.)291 :2004,

وعلى النساء الفلسطينيات االهتمام بالقضايا الوطنية والنظر إليها من زوايا نسوية ألن االحتالل

دودا ,فقضدايا الحددود والمسدتوطنات والالجئدين وقضدايا حقدوق اإلنسدان واألسدرى والحقدوق
مدا زال موج ً
الديمقراطية ,هي قضايا " نوع اجتماعي "وليست قضايا وطنية فحسب ,فعند البحدث فدي جدذور هدذه
القضدايا وتأثيراتهدا نجدد أن النسداء أكثدر مدن يدؤثر ويتدأثر بهدا .كدذلك سداعدت المشداركة الجماهيريدة

للنسداء فدي االنتفاضدات المختلفدة علدى تشدريع حقدوق المدرأة فدي المجتمدع ,وأمددت النضدال الدوطني
الفلسطيني بشرعية أقوى إلنهاء االحتالل.

فالمشاركة السياسية المرأة الفلسطينية تساهم في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة,

من حيث أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم علدى أسداس الجدنس ويكدون مدن آثدار التمييدز أو أغ ارضده
إحبداط االعتدراف للمدرأة بحقدوق اإلنسدان والحريدات األساسدية فدي الميدادين السياسدية واالقتصدادية

واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر بصرف النظر عن حالتها الزوجيدة علدى أسداس

المساواة بينها وبين الرجل.
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فكل إنسان له حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في" اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان "

1دون أي تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي
بناء على أي مفارقة تقوم على االختالف االجتمداعي أو الثدروة أو المديالد أو أي
رأي آخر ,أو حتى ً
وضدع آخدر دون أيدة تفرقدة بدين الرجدال والنسداء ,و بدذلك فدنن أي مجتمدع يسدعى لتحقيدق االسدتقالل
بهددف التنميدة والتطدور يعمدل علدى زيدادة المشداركة السياسدية ألفدراد مجتمعده  ,فالمشداركة السياسدية

تضدمن للمجموعدات االجتماعيدة المختلفدة المكوندة للمجتمدع التعبيدر عدن مصدالحها  ,ليدتم تبنيهدا مدن

خالل مؤسسات صنع القرار.

داص ة يتسدم بالمحافظدة والذكوريدة التدي تسدتأثر
وبمدا أن مجتمعندا العربدي عامدة والفلسدطيني خ ً
دودا مضداعفة مدن أجدل
بالنصديب األكبدر فدي اتخداذ القد اررات ,فعليده يتوقدع مدن النسداء أن يبدذلن جه ً

أيضدا وجدود هدذا المبندى األبدوي
إدمداجهن فدي عمليدة صدنع القدرار ,وال يقتصدر األمدر عندد ذلدك وانمدا ً
التقليدي وانعدام المساواة في المجتمع الفلسطيني يحدان من قدرة واستعداد شرائح وعناصر كثيدرة فدي

المجتمدع– مثدل المنظمدات النسدوية الفلسدطينية -علدى مسداعدة النسداء اللدواتي يقعدن ضدحية للعندف

الموجه ضدهن في العائلة ,فمنذ سن مبكرة جدا تتم تربية األبناء على الحفاظ على رجولتهم والخجدل

مدن التصدرفات التدي ينظدر إليهدا المجتمدع علدى أنهدا تصدرفات نسدائية أو طفوليدة ,ونتيجدة لدذلك يبددأ

األبناء بتطوير عدائية تجاه البنات والنساء ,وفي نفس الوقت يتعلمون التمسك برجولتهم بشكل قسري,
ويتمثل العداء ضد النساء برغبة عارمة فدي إخضداعهن واهدانتهن والتعامدل معهدن بعدائيدة وعدوانيدة,

تسلم زمام السلطة
وبالرغم من هذه التربية غير السليمة ,إال أن المرأة الفلسطينية أثبتت مقدرتها على ُ

ومواقدع القدرار ,و يتجلدى ذلدك عبدر الحقدب التاريخيدة والتغيدرات السياسدية التدي مدر بهدا المجتمدع

الفلسطيني ,لقد أتاحت هذه التغيرات للنساء فرصة تاريخية من أجل تطوير أوضاعهن بشكل ايجابي,

مدن خدالل انخدراط النسدوة فدي العمدل الجمداهيري والنضدالي(عدواد ,)30_29 :200.,كمدا انخرطدت
الم درأة الفلسددطينية فددي العمددل السياسددي عبددر األح دزاب منددذ بدايددة الثددورة الفلسددطينية المعاص درة سددنة

1956م.

لقد انخرطت المرأة الفلسطينية في النضال الشدعبي الفلسدطيني تاريخيدا بأشدكال ونسدب مختلفدة,

كما تأثرت بسياسات القمع المختلفة التي تأثر بها كافة أبنداء الشدعب الفلسدطيني ,دون أن يدؤثر هدذا

االنخراط تأثي ار فعليا في مكانة المرأة الفلسطينية في مجتمعندا مدن حيدث األدوار المناطدة بهدا تقليدديا,
أو مددن حيددث القدديم والعددادات والتقاليددد التددي تحكددم حياتهددا ,أو حتددى مددن حيددث التشدريعات والسياسددات

التدي تضدمن لهدا حيداة كريمددة مبنيدة علدى أسداس المسداواة التامددة ,وعلدى أسداس التعداطي مدع حقوقهددا
كحقوق إنسان(عويضة.)291 :2004 ,
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التاريخ ال والي للمرأا اليلستي ية:

 _1م ي اليرب العالمية ولغاية ةام :1922
امتاز المجتمع الفلسطيني في هذه المرحلة بالمحافظة والتقليدية ,وعلى الدرغم مدن ذلدك شداركت

المرأة في عملية النضال ضد االنتداب البريطاني المستعمر ,وضد الهجدرة الصدهيونية التدي سداعدها

الحلفاء وعلى رأسهم بريطانيا واتخذ نضال المرأة الفلسطينية في هذه الفترة شكلين:

 دور ال خبة وتمثل في االحتجاجات وكتابة العرائض وتنظيم المظاهرات فدي المددن ,وكدذلك
متابعددة أح دوال المعتقلددين بهدددف تلبيددة احتياجدداتهم ,واحتياجددات أسددرهم ,وقدداد هددذه النشدداطات

النساء النخبة المتعلمات والمنحدرات من عائالت كبيرة في المدن.

 دور ال ساا في الريف والذي ركز على تقويدة دور الثدوار واطالدة أمدد الثدورة المسدلحة وبنداء
الحدواجز وامدداد المقداتلين فدي الجبدال بالغدذاء ,واستكشداف مواقدع وتحركدات العددو باإلضددافة
إلددى المشدداركة فددي الدددفاع عددن قدراهن وعددائالتهن ورشددق الحجددارة والمشدداركة فددي المظدداهرات

االحتجاجية والنشاطات العسكرية(جاد اهلل.)2002:61,

 كا ف المرأا شعريكة للرمعل زوجدا كدان أو أبدا أو أخداف فباعدت مدا تمتلكده مدن مصدا لتدأمين
البندقية ,وبعضهن خضن مقاومة عنيفة بجانب رجالهن في ذلدك الوقدت ,ومدنهن مدن لبسدت
الزى العسكري وتدربت على المقاومة المسلحة(ابحيص.)200.:90,

 المشععععاركة فععععي مسععععاةدا األسععععر الم كوبععععة ممد ددا أدى إلد ددى استشد ددهاد العديد ددد مد ددن النسد دداء
الفلسطينيات أثناء قيامهن بتلك النشاطات.

أهم شاتاف المرأا السياسية:

 _1أول نشدداط سياسددي نسددائي كددان فددي العفولددة عددام  1.93حيددث تظدداهرت النسدداء الفلسددطينيات
احتجاجددا علددى إنشدداء أول مسددتعمرة يهوديددة ,وفددي عددام  1921_1920شدداركت النسدداء بالمظدداهرات
المعاديددة لالنتددداب البريطدداني احتجاجددا علددى وعددد بلفددور بقيددادة بعددض الطليعيددات بددالرغم مددن التقاليددد
التددي تحددد مددن نشدداط الم درأة مددن خددالل أول اتحدداد نسددائي فلسددطيني أسسددته ميليددا السددكاكينى وزليخددة

الشهابي(عواد.)32 :200.,

 _2في عام  1929شكلت معركة البراق نقطة تحول في حياة المرأة الفلسطينية ,إذ استشهدت تسدع
نساء برصاص الجي

البريطاني ,مما دعا المرأة إلى تصدعيد نضدالها لتغييدر األوضداع االقتصدادية

والسياس د د ددية الت د د ددي أحاط د د ددت به د د ددا م د د ددن عملي د د ددات اإلع د د دددام واالعتق د د ددال والمط د د دداردة والس د د ددجن وه د د دددم

البيوت(ابحيص.)90 :200.,
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 _3شاركت المرأة في النضال المسلح ووقعت شهيدة في المعارك في ثورة عام  1935أمثال فاطمة
غزال التي وقعت في معركة وادي عزون بالقرب من مدينة قلقيلية.

 _4خرجدت المدرأة تناضددل بجاندب الرجددل عددام  1942عنددما صدددر قدرار التقسديم ضددد المسددتعمرات

الصهيونية التي غرسها االنتداب في األراضي الفلسطينية بعد طرد أصحابها منها.

 _6شدداركت الم درأة فددي بندداء الخنددادق واالسددتحكامات وتشددكيل الفددرق الطبيددة والجمعيددات الخيريددة فددي
معظددم المدددن الفلسددطينية فددي عددام  194.مددن خددالل الفرقددة الس درية المسددماة بزه درة األقح دوان حيددث
تجندددت عض دواتها للتم دريض ولمرافقددة الث دوار وتزويدددهم بددالتموين واألسددلحة وظلددت هددذه الفددرق ت ارفددق

الثوار حتى سدقطت يافدا ,وقامدت هدؤالء النسداء بأعمدال بطوليدة اسدتحقت عليهدا أوسدمة مدن الحكومدة

السددورية ,وأثندداء هددذه الحددرب سددقطت عدددة شددهيدات أمثددال حلددوة زيدددان التددي بقيددت تحددارب بعددد أن
استشهد ابنها وزوجها أمامها عام  194.في مجزرة دير دراغمة ,ياسين ,واستشهدت المدرسدة حيداة

البلبيسد ددي فد ددي مجد ددزرة ديد ددر ياسد ددين أثند دداء معالجتهد ددا واسد ددعافها للجرحد ددى والث د دوار(جد دداد اهلل:2002 ,
.)64_62

بناء على ما سدبق فدنن المدرأة سدواء كاندت مدن الحضدر أو الريدف لهدا دور فاعدل فدي مشداركة الرجدل

مقاومدة االنتدداب البريطداني الدذي مهدد للدولدة اليهوديدة للقيدام فدي فلسدطين وكاندت األشدكال النضدالية
تأخددذ أكث ددر مددن ط ددابع منهددا رش ددق الحج ددارة ,والنشدداطات العس ددكرية ,والمظدداهرات ,وتعرض ددت المددرأة

لالعتقال واألسر لما لها من دور ريادي في الكفاح الوطني.

 _8بين ةامي :1992_1922

اضطرار المرأة للعمل بسدبب االنهيدار الكامدل للقاعددة االقتصدادية واإلنتاجيدة التدي كاندت تقدوم عليهدا
عالقدداتهم وحيدداتهم قبددل النكبددة ,كمددا أن البطالددة والفقددر والحرمددان والمعاندداة دفعددت الم درأة للوقددوف فددي

طوابير الستالم اإلعانة ,وقد أوجددت هدذه الظدروف للمدرأة الفلسدطينية فدي مرحلدة مدا بعدد النكبدة دو ار

مهما ,وأسهمت بصورة عفويدة فدي تدأجي المشداعر الوطنيدة والحفداظ علدى الهويدة وحدق العدودة نظد ار
لشدددة معاناتهددا وعمقهددا فددي سددياق المعاندداة األوسددع التددي تلددف جميددع أبندداء المخدديم وبناتدده ,ولددم تتبلددور

ط دوال المرحل ددة مددن  194.حت ددى 1952حرك ددة نسددائية ذات ط ددابع وطن ددي اجتمدداعي عل ددى الص ددعيد
الجماهيري فدي أوسداط النسداء الفلسدطينيات ,وظدل نشداط االتحدادات والمنظمدات والجمعيدات الخيريدة
النسوية مقتص ار على أعداد محدودة من النسداء عبدر اللقداءات واالجتماعدات النخبويدة ,أو فدي إطدار

األحزاب السياسية الوطنية والقومية واليسارية آنذاك ,خاصدة فدي المنداطق الفقيدرة مدن المددن ,والقدري
والمخيمات(ابحيص.)92 :200.,
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شكلت حرب عام  194.نكبة حقيقية للشعب الفلسطيني وأدت إلى تشريده وفقدانه مقد ارتده ولدم يكدن

هناك أحزاب وطنية ظهرت الحقا وانما كدان هنداك أحدزاب سياسدية قوميدة انتسدبت إليهدا عددد محددود

م ددن النس دداء م ددن قريب ددات وزوج ددات الق ددائمين عليه ددا .ويجم ددع الكثي ددرون أن مس دديرة المد د أرة الفلس ددطينية
النضددالية والسياسددية تراجع ددت فددي ه ددذه الفت درة وطغ ددي علددى عمله ددا الطددابع الخي ددري عبددر الجمعي ددات
الخيري ددة المنتشد درة والت ددي ج دداء ف ددي أنظم ددة تأسيس ددها من ددع الح ددديث أو التنظ دديم أو التبعي ددة ألي ح ددزب

سياسددي فددي المجتمددع واقتصددرت إدارة الجمعيددات علددى فئددة معينددة مددن نسدداء الطبقددة ذات النفددوذ فددي

المجتمع واستمر دور النسداء فدي النضدال بعدد النكبدة ,وقامدت هدذه الجمعيدات بمسداعدة مدا تبقدي مدن
المجتمع في إعالدة األيتدام ورعايدة الالجئدين والمشدردين مدن قدراهم ,وتركدزت علدى الخددمات الصدحية

والتعليميدة خاصدة بدين اإلندداث ,ولدم تعدن بالشددأن السياسدي المباشدر بسددبب إغدالق السدلطات األردنيددة

إغالق مقر االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مقر القدس وباقي مقرات منظمة التحرير الفلسطينية,
مما أدى إلى اتجاه النساء للعمل السري من خالل بيوت الصدديقات وبعدض الجمعيدات الخيريدة(جداد

اهلل.)65 ,66: 2002,

انض ددمام العديدددد مدددن النسد دداء الفلسد ددطينيات للحركد ددات الوطني ددة كد ددأفراد مث ددل حرك ددة الق ددوميين العد ددرب

واألحزاب اليسارية والجماعات السرية التي عملت على تنفيذ عمليات نضالية مختلفة ,وأدى التقسديم
الذي عاشه الفلسطينيون إلى عدم تمتع المدرأة فدي غدزة بالمواطندة الكاملدة ,وحرمدان الفلسدطينيات فدي

الضفة من العديد من الحقوق السياسية كالحق في الترشح واالنتخاب(عويضة.)304 :2004 ,

اتسددمت مشدداركة المدرأة الفلسددطينية فددي الحركددة الوطنيددة الفلسددطينية بالضددعف فددي البدايددة ,وذلددك ألن

البنيددة التقليديددة للمجتمددع الفلسددطيني كانددت تحددول دون اشددتراكها الواسددع فددي النضددال ,إضددافة إلددى أن

السياسات اإلسرائيلية كانت تمنع أية مؤسسات أو جمعيات نسوية فلسطينية يمكدن أن تشدكل مددخال

لتش ددكيل بع ددض األط ددر النس ددائية ,ولك ددن م ددع الكف دداح المس ددلح ونم ددو الث ددورة الفلس ددطينية ,أخ ددذت المددرأة
الفلسطينية في فلسطين المحتلة تشق طريقها بقوة أكبر نحو االشتراك بالثورة ,وفي عام  1964كان

للم درأة فددي الضددفة وغ دزة دور فددي التصدددي لمحدداوالت التددوطين التددي روج لهددا وقددد سدداهمت القيددادات
النسددوية فددي العمددل الددوطني ومحاربددة االحددتالل مددن خددالل قيددامهن بالمظدداهرات ضددد التددوطين ,وفددي

عد ددام  196.كد ددان للم د درأة الفلسد ددطينية مشد دداركات سياسد ددية مهمد ددة مد ددن خد ددالل تنظد دديمهن للمظد دداهرات
والنشاطات السياسية مما أدى ذلك لتعرضهن لالعتقال والتعذيب(عواد.)41 ,40: 200. ,

يتبين مما سبق أن النكبة كانت سببا في دخول المرأة إلى سوق العمل لمقاومة الفقدر الدذي ندت عدن

االحددتالل إلددى جانددب الكفدداح الددوطني والنشدداط السياسددي واالعتقددال والتعددذيب ,وكددان الدددور الريددادي
الدددوطني للم د درأة يظهد ددر بمشد دداركتها السياسدددية مد ددن خد ددالل انضد ددمامها للجمعيد ددات النسد ددوية ولألح د دزاب
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السياسية ,وكان مدن أمثدال هدؤالء األسديرات الشدهيدات رجداء أبدو عماشدة ,وشدادية أبدو غ ازلدة ,ودالل

المغربي ,تغريد البطمة.

 _3بين ةامي :1922_1992
عقب هزيمة حزيران /يونيدو  1952اسدتوعبت فصدائل المقاومدة الفلسدطينية معظدم العناصدر النسدوية

العاملة في النشاط العام ,حيث اندمجت تلك العناصر في العمدل السياسدي عبدر عالقدتهن التنظيميدة
مدع هدذا الفصديل أو ذاك ,إال أن مشداركة المدرأة فدي مسديرة النضدال الفلسدطيني بكدل أشدكاله فدي هدذه
المرحلة بقيت واضحة رغم نسبيتها ,حيث نشطت في الكفداح المسدلح ,وعلدى الصدعيد الدوطني ,وفدي

العمل السري المنظم في الضفة والقطاع(ابحيص.)94 :200.,

اشددتركت الم درأة الفلسددطينية فددي العصدديان المدددني الددذي عددم فلسددطين عقددب الهزيمددة ,وقددادت المسدديرة

الكبددرى فددي القدددس ,ممددا أدى إلددي ضددرب واعتقددال العديددد مددن النسدداء ,حيددث أفددرج عددنهن فيمددا بعددد
بكف دداالت مالي ددة .ونظم ددت مس دديرة أخ ددري ف ددي ال ددذكرى الس ددنوية األول ددى الح ددتالل ع ددام  ,1952والت ددي
اشددتركت فيهددا نسدداء مددن كددل الددبالد متشددحات باألسددود تعبي د ار عددن رفددض االحددتالل ,وانهددال الجنددود

عليهن بالضرب ,ودخلت العديدات منهن المستشفيات في مدينة القدس ,ومن العام 1952حتي عام
 1959اعتصدامات نسددوية واضدرابات لالحتجدداج واالسددتنكار علدى أوضدداع المعتقلدين ,ممددا أدى إلددى
إبعدداد واعتقددال العديددد مددنهن لمنددع نشدداطها فددي الددداخل ,كمددا اشددتركت الم درأة فددي التخطدديط العسددكري
والتنفيددذ والتدددريب علددى صددناعة المتفج درات وزرعهددا ,وتدددمير مواقددع العدددو ,ممددا أدى إلددي استشددهاد

شددادية أبددو غ ازلددة مددن الضددفة الغربيددة ,واعتقددال العشدرات مددن غدزة أمثددال وداد األسددود ,فيددروز عرفددة,
عائشة الكرد ,وابعاد األسيرة عائدة سعد ,ومريم أبو دقة ,ويسرى أبو طداحون ,ونفدوذ الشداعر ,ووداد

األسود ,وساعدت المرأة الفدائيين في الريف الفلسطيني في تهريب األسلحة واخفائها في البيوت مما
عرض ددهن لالعتق ددال والتحقيد ددق ,واس ددتمرت الم د درأة الفلس ددطينية بالنضد ددال بكاف ددة أش ددكاله ,وت ازي ددد عددددد
الجمعي ددات النس ددائية بش ددكل ملح ددوظ ف ددي فتد درة الس ددبعينيات رغ ددم قم ددع االح ددتالل اإلسد درائيلي ,واتس ددعت

خدددماتها تلبيددة لالحتياجددات المجتمعيددة ,وحملددت هددذه الجمعيددات أعبدداء محددو األميددة وتأهيددل عشدرات
اآلالف مددن السدديدات والفتيددات وتعلدديمهن مهنددة تسدداعدهن اقتصدداديا ,وحرصددت علددى حفددظ الت دراث

الشعبي وحمايته ,كما ساعدت العديد من الطلبدة الفقدراء إلكمدال تعلديمهم ,كمدا نضد الدوعي النسدوي
السياسددي واالجتمدداعي فددي أواخددر السددبعينيات ,ورأت الحركددة النسددوية أندده البددد مددن تنظدديم صددفوفها

بشددكل فع ددال ,فانطلق ددت األطددر النس ددوية به دددف ال دربط ب ددين التح ددرر السياسددي والتح ددرر االجتم دداعي,
وخضعت تلك األطر للتنظيمات السياسية الرئيسية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية,
حيث ابتدأته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتشدكيلها اتحداد لجدان العمدل النسدائي عدام ,192.
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ثددم الجبهددة الشددعبية لتحريددر فلسددطين التدي شددكلت اتحدداد لجددان المدرأة الفلسددطينية19.0م ,ثددم الحددزب

الشدديوعي الفلسددطيني الددذي شددكل اتحدداد لجددان الم درأة العاملددة ,وحركددة فددتح التددي شددكلت لجددان الم درأة
للعمل االجتمداعي ,وعملدت هدذه األطدر علدى نقدل الدوعي السياسدي مدن النخبدة إلدى القاعددة ,وأصدبح
العمددل السياسددي عمددال جماهيريددا وصددل إلددى النسدداء فددي كددل مدينددة وقريددة ,وعملددت هددذه األطددر علددى
توثيددق العالقددة بددين التنظيمددات واألح دزاب السياسددية وبددين المجتمددع ,خاصددة للسددهولة التددي تتمتددع بهددا

النسداء فددي دخددول البيدوت والمهددارات الدبلوماسددية التددي جعلدتهن خبيدرات فددي تحقيدق هددذا الهدددف ,أمددا

فددي الخددارج الفلسددطيني فددي الشددتات سددبق ذلددك التدداريس تأسدديس األطددر النسددوية بأسددماء مختلفددة( جدداد
اهلل.)6._65 :2002 ,

م ددا تمي ددزت ب دده ه ددذه المرحل ددة ه ددي انتس دداب المد درأة لألحد دزاب السياس ددية المنض ددوية تح ددت لد دواء منظم ددة

التحرير الفلسدطينية ,وربطدت المدرأة بدين التحدرر السياسدي واالجتمداعي واتسدع العمدل السياسدي وامتدد
ليكددون عمددال جماهيريددا لددم يعددد يقتصددر علددى الم درأة النخبددة ولكددن امتددد إلددى نسدداء المدينددة والقريددة,
وتعرضت المرأة لالعتقال والممارسات العنيفة من االحتالل.

 _2ات تياوة األولي بين ةامي :1992_1922

اسددتطاعت النسدداء الفلسددطينيات خددالل فت درة االنتفاضددة األولددى عددام  19.2فددرض أنفسددهن واثبددات

وجددودهن بقددوة علددى الددوعي الجمدداعي الفلسددطيني الشددعبي والرسددمي ,لتتسددلم الم درأة بعددد سددنوات قليلددة
عددددا م ددن المنظمددات األهلي ددة النس ددوية والخيريددة والت ددي سدداهمت بش ددكل مباش ددر أو غيددر مباش ددر ف ددي

تأسيس مجتمع مدني في ظل غياب الدولة الفلسطينية(عواد.)32 ,200. ,

كمددا تددم ترسدديس القناع ددة لدددى أوسدداط عريض ددة مددن جمهددور النسدداء ب ددالترابط العضددوي بددين النض ددال
الدوطني والنضدال االجتمداعي الددذي تدم عبدر ممارسددات سياسدية تمييزيدة إسدرائيلية متشدددة تمثلدت فددي
طرد العمال من المصانع اإلسرائيلية رجاال ونساء كرد فعل علدى اسدتمرار االنتفاضدة ,وبدروز كدوادر

وقيادات نسائية محلية على الصعيد الفلسطيني المحلى األمر الذي عزز فيما بعد مكانتها في اتخاذ
الق د درار ,إلد ددى جاند ددب انخ د دراط ومشد دداركة النسد دداء بمختلد ددف األعمد ددار والمسد ددتويات بشد ددكل واسد ددع فد ددي

االنتفاضة ,مما عزز المكانة النضالية للمرأة والحركة النسائية بشكل عام سواء على صعيد األعمال
االجتماعية أو المظاهرات ضد المحتل اإلسدرائيلي أو الصددامات المباشدرة معده ,وقدد بدرزت فدي هدذه

الفتدرة لددى أوسداط واسدعة مددن النسداء أهميدة االنتمداء إلدى األطددر النسدائية والنقابيدة واللجدان الشددعبية,

فقامت اآلالف منهن بتشكيل لجان شعبية أو المشاركة في لجان مع الذكور.

وكددان طددابع مشدداركة الم درأة فددي فت درة االنتفاضددة بعضددها يدددور داخددل حدددود العائلددة أو األس درة أو فددي
نسددي شددبكات متعددددة مددن العالقددات الشخصددية سدواء فددي محدديط المجتمددع المحلددى أو خارجدده بهدددف
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حمايددة وتدددبير أح دوال األس درة وتمكينهددا مددن االنخ دراط فددي أعمددال مقاومددة جماعيددة مددن وقددت آلخددر,

وليس بالضرورة اتخاذهدا بشدكل تنظيمدي وهدو مدا يعندى التركيدز علدى مدا قامدت بده المدرأة مدن أعمدال
بهدف التخلص من االحتالل ,بمعنى أن عالقة المرأة داخل األسدرة وتنشدئتها السياسدية تدرتبط بشدكل
أو بآخر بتحديد مسيرتها السياسية دون اعتبارها فعل سياسي(عواد.)46 :200. ,

تطور دور المرأة الفلسطينية فدي سدياق تطدور واتسداع المشداركة الجماهيريدة الشدعبية فدي كدل منداطق
الضددفة والقطدداع ,وكددان لنشدداطها فددي القددرى والمخيمددات حضددور بددارز وملمددوس بصددورة يوميددة فددي

مقاومددة االحددتالل ,حيددث اعتقلددت خددالل تلددك االنتفاضددة أكثددر مددن  600ام درأة(ابحدديص: 200. ,
.)95

لم تعد الحركة النسوية مقتصرة على فئة من المثقفات والميسدورات بدل واصدلت إلدى النسداء مدن كافدة

الشدرائح االجتماعيددة ,ووفددرت النسدداء الحمايددة للشددباب فددي أحيدداء كثي درة عبددر تصدددرها للمظدداهرات أو
إخفائهم ومراقبة المداخل ,وشكلت االنتفاضدة األولدى محطدة لالرتقداء بددور المدرأة الدوطني والسياسدي
واالجتم دداعي واالقتص ددادي ,فارض ددة نفس ددها عل ددى الخريط ددة االجتماعي ددة بق ددوة ,وس ددقطت العدي ددد م ددن
الشددهيدات واعتقلددت العشدرات فددي هددذه االنتفاضددة نتيجددة مدواجهتهن لقدوات االحددتالل الصددهيوني(جدداد

اهلل.)50 :2002 ,

اتسددمت المرحلددة بالتحددام مشدداركة الم درأة للرجددل حيددث كانددت الم درأة فددي مختلددف األعمددار لهددا مكانددة

نضالية إضافة لمدا وفرتده للشدباب مدن حمايدة فدي أحيداء كثيدرة مدن خدالل المظداهرات ,حيدث اعتقلدت
العشرات نتيجة للمواجهة بين المرأة واالحتالل الصهيوني.

 _5في ظل السلتة الوت ية اليلستي ية:

بعد توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وأوسلو في  13أيلدول  ,1993دخدل الوضدع الفلسدطيني

مرحلة جديددة نقلتده إلدى نظدام يمتلدك بعدض سدمات الدولدة وفدق هدذا االتفداق ,هدذا المنداا العدام جعدل

الحرك ددة النس ددوية الفلس ددطينية تب دددأ بالبح ددث ع ددن أدوار جدي دددة له ددا م ددن خ ددالل الت ددأثير عل ددى منظوم ددة
التشريعات والقوانين للكيان الجديد ,ومن ثم ابتداع آليات جديددة للمشداركة فدي رسدم السياسدات وتبدوء

مناصب قيادية.

خاضددت المدرأة االنتخابددات للمدرة األولددى عددام  ,1995فددي ظددل السددلطة الفلسددطينية وفددي ظددل قددانون
انتخددابي فلسددطيني ضددمن لهددا المسدداواة المبدئيددة بددين الرجددل والم درأة ,جدداءت نتيجددة االنتخابددات دون

الطموح بنجداح  6نسداء مدن بدين  ..عضدوا فدي المجلدس التشدريعي أي مدا نسدبته .% 685واختلفدت
التفسيرات لتدني النسبة ,منها أن القانون االنتخابي الذي كان ينحصر في الدوائر كان بمثابة عدائق
في ظل مجتمدع ذكدوري وعشدائري ,وآخدرون أرجعدوا ذلدك للنسداء أنفسدهن وعددم ثقدتهن بدالمرأة كممثدل
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لهددن ,وغيرهددا مددن األسددباب .حاولددت النسدداء تحقيددق انجددازات نسددوية فددي ظددل هددذا الوضددع الجدي ددد

فأطلقددت حملددة " الم درأة والعدالددة والقددانون نحددو تقويددة الم درأة" عددام  ,1993بهدددف إثددارة النقددا

حددول

الواق ددع الق ددانوني للمد درأة ,وأهمي ددة الق ددانون ك ددأداة للتغي ددر االجتم دداعي .ص دداغت الحرك ددة النس ددوية وثيق ددة
المطالب النسوية عام  ,1994والتي شدملت كافدة الجواندب االقتصدادية واالجتماعيدة والسياسدية التدي
تطمددع النسدداء بتحقيقهددا ,ثددم صدداغت وثيقددة مبددادن حددول قددانون األس درة الفلسددطيني ,هددذا إضددافة إلددى
تنفيذ البرام المختلفة المتعلقدة بدالتثقيف المددني ,والحقدوقي والدديمقراطي والقدانوني ,وقضدايا التمكدين

النسوي واكتساب المهارات المتفرعة ,األمر الذي ساعد علدى تحقيدق المزيدد مدن المهنيدة فدي وضدعية
المؤسسددات النسددوية .وفددي هددذه األثندداء بدددأت بعددض الحركددات اإلسددالمية تطددور مددن مواقفهددا بطريقددة
أكثر مرونة فيما يتعلدق بقضدايا النسداء ,وجداء هدذا التطدور بعدد عدودة عددد مدن الكدوادر الدذين أبعددوا

فددي  1992إلددى مددرج الزهددور ,ونتيجددة للمواقددف الداعمددة لهددم مددن قبددل زوجدداتهم ,ونجدداحهن فددي إثددارة
قضدديتهم بشددكل كبيددر إعالميددا .بعددد قدددوم السددلطة ,نددادت بعددض الك دوادر اإلسددالمية بضددرورة إش دراك
النسدداء فددي االنتخابددات وضددرورة التطلددع إلددى نظددام تعلدديم يقددوم علددى أسددس وطنيددة إسددالمية ,وقددانون

أحوال شخصية على الشريعة اإلسالمية .وهذا ما يفسدر الهجمدة التدي شدنها أتبداع الحركدة اإلسدالمية
على مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ,بسبب تنفيذه لمشروع البرلمان الصوري الدذي هددف
إلددى إثددارة قضددية التش دريعات المعمددول بهددا التددي تحددول دون تطددوير أوضدداع النسدداء فددي المجدداالت

المختلفة السياسية واالجتماعية واالقتصادية ,وفيما يتعلق بقانون األحوال الشخصدية أيضدا(جداد اهلل,

.)54 :2002

كان ددت مش دداركة المد درأة ض ددعيفة بع ددد قي ددام الس ددلطة الوطني ددة الفلس ددطينية ,وبقي ددت مش دداركة المد درأة ف ددي
الوظددائف الحكوميددة والمؤسسددات والددو ازرات التابعددة للسددلطة ذات طددابع هامشددي محدددود ,واقتصددرت

علددى وظددائف محدددودة ,مثددل سددكرتيرة تنفيذيددة أو إداريددة أو طابعددة ,إلددى جانددب قطدداع التعلدديم األكثددر
أهمية باإلضافة إلى العمل فدي و ازرات الشدؤون االجتماعيدة والصدحة والتعلديم ,وهدي و ازرات خدماتيدة

عموما ,أقرب إلي الدور التقليدي للمرأة كأم وربة بيت ,إذ لم تتواجد أي امرأة في منصدب مددير عدام
في و ازرات الصناعة والزراعة .أما بالنسبة للمجلدس التشدريعي ,فقدد مدنح قدانون االنتخداب الفلسدطيني
المرأة الحق في الترشيح واالنتخاب(ابحيص.)92 :200. ,

في ضوء ما سدبق تراجعدت مشداركة المدرأة مدن الناحيدة النضدالية ,وبعدد أوسدلو أخدذ دور المدرأة ينتقدل

لتحتل أدوار جديدة حيث تبوأت مناصب قيادية.
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 _9ات تياوة الثا ية (ا تياوة األقصى) _8000يتى اآلن:
مددع تفجددر انتفاضددة األقصددى فددي عددام  2000صددعدت قدوات االحددتالل اعتددداءاتها ضددد الفلسددطينيين
بصددورة وحشددية ,وبلددع عدددد النسدداء الالتددي استشددهدن نتيجددة تلددك االعتددداءات  153شددهيدة ,وتميددزت
هددذه االنتفاضددة بت ازيددد مشدداركة الم درأة الفلسددطينية فددي أحددداثها فددي جانبيهددا المدددني والعسددكري ومددن
أبرزهددا صددور التظدداهرات النسددائية التددي تحولددت إحددداها إلددى ملحمددة بطوليددة تخلددد فددي تدداريس النضددال

الفلسطيني ,وهي تظاهرة نساء بيت حانون الالتي خرجن صبيحة يدوم الجمعدة  13,11,2005لفدك
الحصار عن نحو  20مقاوما فلسطينيا ,كانت قوات االحتالل تحاصرهم في مسجد النصر في بلددة
بيددت حددانون شددمال قطدداع غدزة ,حيددث سددقطت شددهيدتان و  1.جريحددة ,ثالثددة مددنهن بتددرت أطدرافهن

السفلي(ابحيص.) 100 : 200. ,

اش ددتركت المد درأة ف ددي أعم ددال المقاوم ددة المعت ددادة ,وأض ددافت إض ددافة نوعي ددة إل ددى نض دداالتها بالعملي ددات
االستشددهادية داخددل الخددط األخضددر ,حيددث نفددذت  9استشددهاديات عمليددات داخددل إس درائيل .ونجحددت
الم درأة فددي إثددارة الجدددل حددول الق دوانين والتش دريعات خاصددة قددانون األح دوال الشخصددية  ,ونجحددت فددي

احددتالل مواقددع مسددؤولة فددي تشددكيالت قيددادة االنتفاضددة مثددل لجددان الدددفاع عددن األسددرى واألسدديرات

كاللجنددة الوطنيددة العليددا لدددعم االنتفاضددة .وعدداد النضددال الددوطني ليطغددى علددى النضددال االجتمدداعي
خصوصددا فددي ظددل المواجهددة المسددتمرة واليوميددة مددع االحددتالل ,والمددد الجمدداهيري ت ارجددع بشددكل عددام
لعدم وجود االحتالل داخل المدن والمرأة جزء من الجمهور الفلسطيني المتراجع ,ونشوء قدوى تقليديدة

نافذة في المجتمع تنادى بعودة المرأة للبيت(جاد اهلل.)56 : 2002 ,

في ضوء الطرح السابق فنن المرأة الفلسطينية كانت ومازالت وستكون دائما المناضلة ,واألسيرة التي
أعطت ومازالت تعطي وستعطي دائما هذا الوطن من أجل تحرير فلسطين ,وأظهر السدرد التداريخي

لنضددال المدرأة أن جميددع الحقددب التاريخيددة أظهددرت أن المدرأة تعرضددت لالعتقددال ,والسددجن والتعددذيب,
واالستشهاد واإلبعاد.

 _8األسيراف اليلستي ياف الميرراف:
تحتل المرأة الفلسطينية في النضال الفلسطيني صدارة العنوان وهي تمارس حقها الوطني في

الدفاع عن قضية شعبها وتصديها لالحتالل الظالم ,بكل ما تملك من قدرات لتكون الشهيدة
والجريحة واألسيرة واألم الصابرة .وعلى مدار سنين الصراع الطويلة مع إسرائيل ,دخل السجون

اإلسرائيلية أكثر من  168000امرأة وشابة فلسطينية ,بحيث لم تميز إسرائيل بين كبيرة في السن أو

قاصرة اقل من  1.عاماً .وقد حدثت اكبر عملية اعتقاالت بحق النساء الفلسطينيات عام ,1952
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وخالل االنتفاضة الفلسطينية األولى عام  ,19.2إذ وصل عدد حاالت االعتقال في صفوفهن إلى
 3000أسيرة فلسطينية .أما خالل االنتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام  ,2000فقد
وصل عدد حاالت االعتقال بحق النساء الفلسطينيات إلى ما يقارب  900امرأة .ومنذ منتصف عام

 2009تراجع عدد األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل ,إذ يبلع عددهن حاليا  35أسيرة,
وتقبع األسيرات الفلسطينيات في عدة سجون من بينها ,هشارون ,هداريم ,والدامون(جمعية نادي

األسير.)4 :2009,

إن الدور الريادي للمرأة الفلسطينية خالل مسيرة الشعب الفلسطيني الطويلة تستحق االحترام والتقدير
فالمرأة الفلسطينية فدي كدل الصدور هدي رائعدة فهدي األم المثاليدة ,والمربيدة الفاضدلة ,والقائددة المحنكدة

والمبعدددة الصددبورة الحالمددة بددالعودة للددوطن ,والناشددطة والداعيددة والنائبددة والكاتبددة والصددحفية المبدعددة
والمقاتلددة الشرسددة التددي شدداركت الرجددل فددي كافددة ميددادين المواجهددة مددع االحددتالل بمددا فيهددا المواجهددة

المس ددلحة والعم ددل الف دددائي االستش ددهادي ,وتعرض ددت لم ددا تع ددرض ل دده الرج ددال م ددن اعتق دداالت وتع ددذيب
واحتجدداز لتسددطر تجربددة إضددافية وفريدددة داخددل سددجون االحددتالل اإلسدرائيلي ,تجربددة اكتسددبت صددفة

التميدز رغدم تشدابكها مدع التجربدة الجماعيدة لألسدرى ,ألنهدا التجربدة األكثدر ألمداً ومعانداة ,وال بدد مدن
توثيق تجربة الحركة النسدوية األسديرة بشدكل خداص ,بكدل مدا تضدمنته مدن تجدارب فرديدة وجماعيدة ,

وقصددص وروايددات مؤلمددة ,وصددمود مددذهل ونضددال ال ينضددب ,ومواق دف نوعيددة ضددد السددجان وادارة
السددجون ,باإلضددافة إلددى ضددرورة إيجدداد حاضددنة وطنيددة وسياسددية واجتماعيددة وانسددانية واقتصددادية

لألسدديرات المح ددررات ,تُعيددد له ددن ك درامتهن وتق دددر نضدداالتهن وتض ددحياتهن ,وتكفددل له ددن تددوفير ك ددل
وسائل الدعم المعنوي واإلرشاد النفسدي واالنددماج المجتمعدي والتأهيدل المهندي والددعم المدادي وايجداد

فرص عمل ,إن السجن وتوابعه وبغض النظر عن الفترة التي تمضيها األسديرة داخدل السدجن ,يتدرك
آثا اًر نفسية واجتماعية عديدة ومريرة على حياتها ومستقبلها تحتاج إلدى فتدرات طويلدة لتجاوزهدا ,وفدي

أحيان داً كثي درة يصددعب تجاوزهددا لتدددفع ثمنهددا ط دوال حياتهددا  ,ولهددذا فهددي بحاجددة إلددى رعايددة خاصددة
ومساندة مضاعفة ,وفي ضوء التراجع الكبير الذي ط أر على درجة االهتمام بقضية األسيرات ,فعلدى
الرغم من تقبل المجتمع لفكرة مشاركة المرأة في النضدال ومواجهدة االحدتالل ومدا يندت عدن ذلدك مدن

اعتقال المواطنات والذي لدم يعدد غريبداً علدى شدعب ُمحتدل ,إال أن األسديرة الفلسدطينية تعداني مشداكل
اجتماعي ددة عدي دددة بع ددد تحرره ددا

وتواج دده ص ددعوبات جم ددة ف ددي االن دددماج وال تحظ ددى ب دددعم المجتم ددع

ومؤسسداته المختلفدة وهدذا يضدع عالمدات اسدتفهام كبيدرة علدى مسدتقبل هدؤالء األسديرات المحدررات,

وبالتالي فهن بحاجة إلى دعدم عاجدل علدى كافدة المسدتويات واالتجاهدات ,إلنقداذ حيداتهن ومسدتقبلهن

لديس مدن السدجن والسدجان فحسدب ,وانمدا أيضداً مدن تجاهدل المجتمدع لتضدحياتهن ومعانداتهن ,ومدن
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األمراض التي ورثونها عن السجون  ,وضرورة تذليل المعيقات التي تعترض اندماجهن في المجتمع

من لبرهة واحدة على ما
واألسيرات المحررات يمتلكن إرادة صلبة ومعنويات عالية جداً  ,ولم ولن َ
يند َ
قدمتهن ألجدل الدوطن مدن تضدحيات جسدام وسدنوات طويلدة مدن أعمدارهن خلدف القضدبان ومعانداة ال
توصف  ,وانمدا يخشدون مدن صدعوبات الحيداة ومعيقدات االنددماج فدي المجتمدع وانعددام فدرص العمدل
وتدوفير لقمدة العدي

 ,ونسديان النداس لمعانداتهن فدي األسدر وال مبداالتهم بمدا تعرضدن لده مدن تعدذيب

جسدي ونفسي(فروانة.)2,1 :2009,

في ضوء الحديث عن الحياة االجتماعية لقد واجه بعض األسري مشاكل ذات طدابع اجتمداعي

مرتبطدة بقدددرتهم علددى التوافددق بعددد الخددروج مددن المعتقددل ,ومشددكالت داخددل عددائالتهم ,ومشددكالت فددي

التوافددق مددع المجتمددع ,ومشددكالت زوجي دة ,ويكابددد بعضددهم مشددكالت اقتصددادية ,كمددا وجددد أن بعددض
األسرى لديهم توافق اجتماعي اكبر من الذين لم يتعرضوا لألسر ,وأن شعور األسرى باالنتماء اكبر

مددن الددذين لددم يتعرضدوا لألسددر ,وأن هندداك عالقددة ايجابيددة بددين التوافددق النفسددي واالجتمدداعي والشددعور
باالنتماء لدى األسرى( إسماعيل.)1. ,12 :2002,

 _3مظاهر اليياا اتمتماةية في السيرا الياتية لرسيراف اليلستي ياف.
إننا في جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية نعمل من أجل تطوير المرأة الفلسطينية

باتجاه زيادة نشاط المرأة الفلسطينية في الشأن العام والعمل على حل مشاكل المرأة االقتصادية

واالجتماعية ,وتتركز نشاطات الجمعية في األبحاث والدراسات ذات الصلة بالمرأة ,والمرأة التي
أتحدث عنها في هذه الدراسة هي المرأة األسيرة المحررة التي نسلط الضوء على واقع حياتها

االجتماعية ,في ضوء السيرة الذاتية التي قامت جمعيتنا الرائدة بعمل مقابالت مع األسيرات اللواتي
تحررن من السجون اإلسرائيلية لتتحدث عن قصة اعتقالها التي تظهر فيها األسيرات من خالل

حديثهن عن السيرة الذاتية لهن ثالث مراحل وهي :مرحلة ما قبل االعتقال ,ومرحلة االعتقال,

ومرحلة ما بعد االعتقال ,وما أود إب ارزه في هذه الدراسة وتسليط الضوء عليه هو مرحلة ما بعد
االعتقال والخروج بعد قضاء سنوات األسر واعادة تكيف األسيرات مع المجتمع فهل كان هناك

تكيفا من المجتمع مع األسيرات أم أن األسيرات لم يتكيف معهن؟ سؤال إجابته ظهرت في السيرة

الذاتية فهناك من كان لها الحظ بمكافئة وتقدير واحترام المجتمع لها ,وهناك من أضيف إلى
معاناتها داخل المعتقل معاناة جديدة زادت من اسوداد حياتها لتصبح حياتها كالظالم الدامس الذي

قد يستحيل أن تبصر منه أي بصيص أمل من صعوبة حياتها ,في هذه الدراسة سنتحدث عن
عالقة المرأة األسيرة بعد التحرر بالمجتمع ,واألهل.
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 _1ةالقة األسيرا م الممتم :
نشأت المرأة العربية ,وال سيما الفلسطينية "في مجتمع بني جزء أساسي من تاريخه الحديث على
الصراع ضد االستعمار والصهيونية ,لذلك كان ال بد وأن تحتل قضية تحرير الوطن وقضايا

الديمقراطية ,المساحة األكبر في النضال من أجل بناء مجتمع فلسطيني قائم على أسس العدالة

والمساواة لجميع أبنائه رجاالً ونساء" وكان من الطبيعي في ظل تلك األوضاع الصعبة التي عاشتها
المرأة الفلسطينية بعد النكبة ,أال تنفصل قضية تحررها عن القضية الوطنية.

وقد تميزت ظروف المرأة الفلسطينية ,سواء داخل الوطن أو خارجه ,بخصوصية معينة ,تبعاً لحركة

الواقع الفلسطيني ,والعربي عموماً ,والتحوالت الطارئة على مسار القضية المركزية .فقد عا

الفلسطينيون في الشتات "ظروفاً استثنائية في ميداني السياسة والتعليم .ففي السياسة كانوا خاضعين
ألمزجة األنظمة العربية ,ومواقفها المتذبذبة من القضية .أما في التعليم ,فلم يتلق الفلسطينيون
تعليماً موحد المناه

واألساليب ,فهم تابعون ألنظمة التعليم السائدة في األقطار العربية التي

استقروا فيها" وكان لذلك كله أثره الواضح في الشخصية الفلسطينية ,وال سيما شخصية المرأة,
باإلضافة لتأثير الظروف االجتماعية واالقتصادية ,وتعدد االتجاهات الفكرية ,وتباين أنماط الحياة

اليومية بين هذا البلد أو ذاك ,مما كان له أبلع األثر في التجمعات الفلسطينية ,وفي وعي المرأة,

ودرجة تجاوبها مع المستجدات.

وعلى الرغم من ذلك كله ,نجد أن "المخيمات لعبت دو اًر كبي اًر في المحافظة على الشخصية

الفلسطينية من الناحيتين العاطفية والنفسية .وهذا الدور هو نتيجة كونها تضم أكبر التجمعات
الفلسطينية وأكثرها وحدة وانسجاماً على مستوى العالقات االجتماعية ,والحس السياسي والوطني".

أما الفلسطينيون الذين عاشوا تحت االحتالل فكانت معاناتهم بالغة القسوة ,ومن الصعب على المرء
أن يدرك مدى المعاناة التي تعيشها المرأة الفلسطينية ,والشعب بأسره ,ما لم يع

ذلك الواقع

الممرض ,حينئذ تتجلى له الحقيقة" :حقيقة األلم اإلنساني الهائل الذي يصقل ويحرق ويضيء.
حقيقة الحزن الباهظ الذي يكابده إنسان استيقظ ذات يوم ,فنذا هو أقلية مسحوقة في وطنه ,بعد أن

كان شعباً مشحوناً بالحياة ,يعمل ويبني ,ويعد للمستقبل , ".فأصبحت الحياة عبئاً ثقيالً حين أصبح
غريباً مضطهداً ,يعاني التمييز في تفاصيل حياته اليومية ,وهذا ما جسدته رواية األرض المحتلة
بصورة عامة .وعلى الرغم من هذه الخصوصية التي تميز المرأة الفلسطينية عن شقيقاتها العربيات,

كان "نشاط المرأة العربية الفلسطينية ودرجة تقدمها يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بنشاط وتقدم المرأة العربية

في كافة الوطن العربي ,على اعتبار أن التقاليد والعادات المتوارثة ,والحقوق والواجبات التي
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حصلت عليها المرأة ,والظروف االجتماعية التي تعيشها تكاد تكون متقاربة باستثناء بعض البلدان

المحافظة"(الشامي.)1. ,12 :199.,

أما ما ظهر في السيرة الذاتية وفي ورشة عمل حول الواقع االجتماعي لألسيرات المحررات عن

المجتمع يتلخص بالنقاط التالية:

 _1في الجانب السلبي ظهر عدم اهتمام ومساندة بعض القيادات الوطنية والجهات المسئولة
باألسيرات  ,ولم تقدم لهن خدمات تعوضهن عن معاناتهن في السجن وما سببه األسر من ألم

نفسي وجسدي وعدم تقدير نضالهن وتضحياتهن.

 _2هناك جانب آخر إيجابي تمثل بتكريم القيادات الوطنية لألسيرات على ما بذلن من جهود
وتضحيات في النضال الوطني.

 _3النظرة السلبية التي ينظرها المجتمع لألسيرات ,ألن المجتمع ال يرحب بتجربة السجن للمرأة
ويشمئز منها علي اعتبار أن اعتقال المرأة مصيبة ال تغتفر في مجتمع ذكوري يحيد دور المرأة

حينا ,وحينا آخر يضيق نطاق حريتها في المشاركة في المجتمع المحيط بها.

 _4بعض األسيرات لم يسمح لها بالتواصل مع المجتمع والمكوث في البيت بسبب النظرة السيئة
التي ينظرها المجتمع لها حتى لو كانت األسيرة من عائلة مشهورة باحترامها وارتفاع شأنها بين

الناس.

 _6بعض األسيرات قابلت رفضا من المجتمع في التعامل معها واالبتعاد عنها وتجنب الحديث

معها ,بسبب النظرة السلبية لقضية اعتقال المرأة على خلفية النضال الوطني ,وألن المجتمع يرى
أن دور المرأة ينحصر في أ ي ميدان يبعد عن جانب النضال الوطني وأن النضال الوطني هو دور

الرجل فقط وليس للمرأة شأن في ذلك نظ ار للتمييز الجنسي المؤلم في المجتمع الفلسطيني.

 _5في الجانب المضيء من حياة بعض األسيرات من انتابها الشعور بالفخر والشموا أمام تقدير

المجتمع لها.

 _2القليل من ا ألسيرات من احتفل المجتمع ابتهاجا بخروجها من السجن وتقديم تحية الثورة لهن
واستقبالهن كعروس تزف ليلة زفافها لما قدمته األسيرات من نضال ودور بطولي.

 _8ةالقة األسيرا م األهل:

أ_ ةالقة األسيرا م األب:

األب هو المثل األعلى في حياة أبنائه ,يعلمهم الكثير من المبادن والقيم ,ويعلمهم التضحية ,فداألب

مدرسددة الحيدداة.ونبددع الحنددان السددامي ,ونبددع الحددب الصددافي ,ومصدددر األمددان ,وهددو الرفيددق ,المعلددم,
المرشد األخالقي ,المحامي ,مؤمن الرزق للبيت وهدو شدريك مسداو لدألم فدي عمليدة التنشدئة العاطفيدة
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و االجتماعية لألبناء .وهو المرجع في الكثير من الق اررات التي تخص العائلة حيث نسمع كثيد اًر مدن

األمهات عندما يتحدثن إلى أبنائهن في أمر ما يقولن " لو كدان والددك موجدوداً لقدال كدذا أو لتصدرف

كددذا هددذا كلدده مددن شددأنه أن يحيددي صددورة األب فددي حيدداة أبنائدده ,و أن يجعلدده موجددوداً باسددتمرار فددي
يومياتهم.

أما ما ظهر في السيرة الذاتية وفي ورشة عمل حول الواقع االجتماعي لألسيرات المحررات

عن دور األب يتلخص بالنقاط التالية:

 _1بعض اآلباء رفض التسليم على ابنته المحررة من األسر والترحيب بها حزنا عليها لصغر سنها
وعمق التجربة المأساوية التي تعرضت لها في هذا السن.

 _2تخلي بعض اآلباء عن إعالة أبناءه بسبب أسر بناته وانفصل عن زوجته ليتزوج بأخرى.

 _3رضا بعض اآلباء عن تضحية بناتهم األسيرات من أجل الوطن وتحمل مشقة وصعاب النضال
الوطني.

 _4بعض اآلباء كان دوره ظالما لزوجته ألنه تعرض لعنف من الجي
يطلبه الجي

اإلسرائيلي.

اإلسرائيلي عندما كان

اإلسرائيلي في مركز الشرطة للسؤال عن ابنته األسيرة التي يبحث عنها الجي

 _6هناك آباء أشعروا بناتهم األسيرات بالفخر واالعتزاز لما قدمنه للوطن من دور بطولي عند

خروجها من األسر.

 _5معاناة األب من قبل الجي

اإلسرائيلي لمناهضة ابنته األسيرة لالحتالل من خالل المشاركة

السياسية والعمل الوطني.

ب_ ةالقة األسيرا م األم:
األم الفلسطينية مكافحة بعنفوانها وكبريائها ,وبقوة إرادتها ,وعظمة إيمانها بالمستقبل ,وطول

صبرها ,ولم تضعف عزيمتها على الصمود ,وهي تتحمل أعباء فوق طاقتها ,بل تواجه مسؤولياتها
نحو أبنائها ,فتظلهم بحبها ورعايتها ,وتغمرهم بحنانها ودفئها,وتصمد في وجه األيام الصعبة

بشجاعة نادرة(الشامي.)22 :199. ,

أما ما ظهر في السيرة الذاتية وفي ورشة عمل حول الواقع االجتماعي لألسيرات المحررات عن

دور األم يتلخص بالنقاط التالية:

 _1البعض من األسيرات من ضحت بالزواج من أجل خدمة أمها المريضة التي تعاني من

أمراض تجعلها دائمة المكوث على سرير المرض.
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 _2البعض اآلخر من األسيرات استقبلتها والدتها بعد االعتقال بالفرحة العارمة التي لم توصف
وكانت األم تفتخر وتعتز بما صنعت ابنتها األسيرة من دور بطولي رفع رأسهم عاليا بكل

شموا وكرامة.

 _3هناك أسيرات طلقت أمهاتهن بسبب أسرهن في سجون االحتالل نظ ار ألن الوالد تعرض
لعنف شديد بسبب مساءلة الجي

ج_ ةالقة األسيرا م اإلخوا:

اإلسرائيلي له عن ابنته التي يبحث عنها جي

االحتالل.

قد تتجاوز عالقة اإلخوة واألخوات فيما بينهم حدود النسب ,ورابطة الدم ,حدود العالقة

العادية ,والصلة االجتماعية التي تجمع األهل ,عادة ,تحت سقف واحد ,وحول مائدة واحدة ,فلم
تعد محض عالقة اجتماعية وعرض وثأر وكرامة ,بل أصبحت رم اًز للوفاء لألرض والوطن من

جهة ,وادانة صارخة للعمالة والخيانة من جهة أخرى .أصبحت عالقة األخت بأخيها عالقة قريبة
من الرمز وقيمته ,حين تلتحم باألرض وتتوحد بها ,وتتشبع بعبيرها ,وتغوص في ترابها ,لتزرع فيها

بذور البطولة والتضحية والفداء .فمقام الشهيد أصبح نبراساً ,ودليل هداية ,وعالمة مضيئة لكل

األبطال الحقيقيين الذين يريدون العبور نحو فلسطين ,نحو أرض حرة من كل أشكال اإلرهاب .وقد
تصبح عالقة اإلخوة باألخوات عالقة أمومة وأبوة وبنوة وصداقة ,وحب لألرض والوطن ,لذلك قد
يكون األا صديق ووالد وشقيق وابن ألخته مما يعمق صلة اإلخوة واألخوات ببعض إلى درجة

االنصهار وااللتحام ,لما يشتركون به من حس وطني رفيع ,ومواقف شجاعة صلبة ,ورفضه الخنوع
والخذالن والتواطؤ مع العدو.والعالقة األخوية يسودها روح المحبة واالحترام ,وينتفي منها كل
معاني السطوة والظلم والقهر والتبعية والكبت والذل .وتبدو األخت كأخيها ,إنسانة حرة واعية نقية
عفيفة محبة لألرض والوطن ,وفية لألسرة ,تمارس حقها المشروع في التعبير عن رأيها اتجاه

القضايا التي تهمها ,تستنهض الهمم ,وتثير الحمية ,وتستعمل السالح حين يتطلب الموقف الوطني

ذلك ,فنذا ما بدرت منها ذلة أو سقطة ,سارع أخوها إلى إنقاذها وتوعيتها واألخذ بيدها ,بأسلوب
مفعم بعبق األخوة الحقيقية النقية األصيلة(الشامي.)33 :199. ,

أما ما ظهر في السيرة الذاتية وفي ورشة عمل حول الواقع االجتماعي لألسيرات المحررات عن

دور اإلخوة يتلخص بالنقاط التالية:

 _1البعض من األسيرات اللواتي لم يحالفهن الحظ في الزواج ,ليس لهن بيت مستقل ويتنقلن
للعي

عن اإلخوة واألخوات من وقت آلخر لعدم حصولها على عمل تعتا

 _2بعض األسيرات سجنت فداء ألخيها المطارد من قوات الجي

منه لتكون مستقلة.

اإلسرائيلي.

 _3البعض اآلخر من األسيرات من سجنت هي وأخوها بسبب المشاركة السياسية ضد االحتالل.
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 _4هناك كان لهن دور األم في تربية أبناء األا المغترب المبعد عن أرض الوطن وهن في قمة

السعادة بهذا الدور.

 _6بعض األسيرات حزنت حزنا شديدا على استشهاد أخيها بسبب اغتيال الجي
لمشاركته في الدفاع عن الوطن.

اإلسرائيلي له

 _3الزواج واليياا الزومية لرسيرا:
إن الزواج ضروري لبقاء اإلنسان ,ووجود التكامل بين الزوجين يولد عالقة إنسانية تعزز من
روابط الطرفين و تساعدهما في المضي قدماً نحو الكمال المنشود  ,والنظام الكوني قائم على

الزوجية التي يستقيم بها النظام الكوني وتستقر بها الحياة وتدوم نعمة البقاء ,وال بد للزواج الناجح

أن يشارك فيه كال الطرفين بالتعاون في كل جوانب الحياة.

أما ما ظهر في السيرة الذاتية وفي ورشة عمل حول الواقع االجتماعي لألسيرات المحررات

عن الزواج يتلخص بالنقاط التالية:

 _1رفضت بعض األسيرات الزواج من أجل القضية والدفاع عن الوطن.
 _2إجبار بعض األسيرات على الزواج لالبتعاد عن العمل النضالي.
 _3البعض اآلخر ضحت بالزواج من أجل خدمة الوالدين.

 _4عدم تقبل المجتمع لتزوي أبنائهم من األسيرات بسبب النظرة السلبية لقضية سجن الفتاة.

 _6حرمان بعض األسيرات من حرية اختيار الزوج واإلجبار على زوج لم يكافئها في المواصفات.
 _5لم تتوفق بعض األسيرات في الزواج ألكثر من مرة.

 _2هناك من كانت تجربتها بالزواج ناجحة ولم يعايرها المجتمع بسجنها وقدر لها التضحيات.
 _.رفض الشباب الزواج من الفتيات األسيرات خوفا من التعرض والتحقيق والمساءلة ومطاردة

حكومة االحتالل لهم.

 _9هناك األسيرة األرملة التي تعيل أسرة وتتحمل كل المتاعب لتأمين لقمة العي .

 _10رفض بعض األسيرات من الزواج باألقارب لسوء نظرتهم ألسر الفتاة.

أ_ ةالقة األسيرا م أهل الزوج:

 _1اضطهاد بعض أهالي األزواج لألسيرات بعد الزواج.

 _2عانت بعض األسيرات من مشاكل أسرية من قبل أهل الزوج.
 _3طردت بعض األسيرات هي وأبناءها من قبل أهل الزوج من بيت زوجها واجبار الزوج على

الزواج بأخرى.
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ب_ ةالقة األسيرا م الزوج:
 _1زواج بعض األسيرات من شباب أسرى مناضلين مثلهن وعاشوا حياة مشتركة في النضال
الوطني وفي كل جوانب الحياة المختلفة.

 _2قدرت الجهود النضالية لبعض األسيرات من أزواجهن على ما تحملنه من عذاب السجن قبل

الزواج بها.

 _3ترك األزواج لبعض األسيرات والسفر خارج الوطن هروبا من المعاناة التي يتعرض لها الزوج
من االحتالل بسبب النضال من أجل الوطن.

 _4تزوجت بعض األسيرات بزوج سبق له الزواج وقامت بتربية أبناءه إلى جانب األبناء الذين
أنجبتهم منه.

 _6إبعاد بعض األسيرات هي وزوجها وأبنائها عن أرض الوطن وتم لم الشمل بعد عودة السلطة

الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو.

 _5زواج أزواج بعض األسيرات بامرأة أخرى بسبب أسرها قبل الزواج منها.

 _2بعض أزواج األسيرات تزوج خارج الوطن وتركها هي وأبنائها بدون معيل لتتحمل هي مسؤولية
تربية أبنائها.

 _.سجنت بعض األسيرات هي وزوجها بسبب اشتراكهما في النضال الوطني والمشاركة السياسية.

 _9تقبل بعض األزواج فكرة اعتقال زوجاتهم وشاركوا زوجاتهم في الحياة النضالية ,وأنجبوا األوالد
والبنات وافتخروا بما عملوه من أجل الوطن.

ج_ ةالقة األسيرا م األب اا:

 _1تحمل بعض األسيرات المطلقات واألرامل واألسيرات المبعدين أزواجهن عن أرض الوطن

مسؤولية تربية األبناء.

 _2حرمان بعض األسيرات من رؤية ابنها لفترة من الوقت البتعاده عنها وسفره مع الوالد خارج
الوطن ومن ثم اجتمعت به بعد فترة.

 _3زرعت بعض األسيرات وأزواجهن في أبنائهم من خالل التربية السليمة حب الوطن واالعتزاز
به لدرجة أن أبنائهم شاركوا في النضال الوطني.

 _4البعض اآلخر من األسيرات المطلقات أو األرامل أو المبعد عنها زوجها كانت تبث في أبنائها
حب الوطن والدفاع عنه والدخول في صفوف مقاومة االحتالل.

 _6افتخار األبناء بكفاح األم األسيرة ووطنيتها.
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 _2الوو التعليمي لرسيراف:
إن تعليم المرأة نظام تربوي وسياسة تعليمية تناسب طبيعتها ,وتسير مع مثلها العليا في عقيدتها

وشريعتها وخصوصياتها وشفافيتها ,وهو نظام شامل تقوم عليها حياتها من أولها إلى آخرها ,وفي
كل ظروفها وأحوالها ,إن تعليم المرأة هو تربية منهجية ,تنتظم كل سنوات العمر ومراحل الدراسةف
من رياض األطفال حتى منتهى الدراسات العليا ,يكون التغيير بها عملياً إلى الصالح واإلصالح
واستعادة العزة وتثبيت الكرامة ,هو تربية شاملة تصلح القلوب ,وتطبب النفوس ,وتزكي العقول في

تقدير للمواهب ,واعتراف بالفروق بين األفراد ,فكل ميسر لما خلق له ,إن تعليمها تربية لها تعينها

على صناعة الرجال ,وصياغة العقول ,وصيانة السلوك ,لتكون قادرةً على حسن السير في حياتها
وفق أهداف نبيلة وغايات سامية ,والتعليم تربية تدتعهد بنصالح عقيدتها وعباداتها وأخالقها وتصون

لها حياءها عن الخد

والتلوث ,وهو تربية تسعى إلى إصالح حياتها في كل جوانبها لتبلع

سعادتها في الحياة ,إنه منه يحفظ لها قيمها التي تحيا ألجلها ,وتموت ألجلها ,وتدنقلها بأمانة إلى
األجيال القادمة(البريك.)2009 ,

أما ما ظهر في السيرة الذاتية وفي ورشة عمل حول الواقع االجتماعي لألسيرات المحررات

عن الوضع التعليمي يتلخص بالنقاط التالية:

 _1حرمان بعض األسيرات من التعليم الجامعي.

 _2حرمان بعض األسيرات من نشر مؤلفاتهن بسبب سوء الوضع المادي.
 _3قطع صلة بعض األسيرات بالتعليم من أجل النضال الوطني .

 _4تركت بعض األسيرات الدراسة بسبب المطاردة المستمرة لها من قوات االحتالل اإلسرائيلي.
 _6هناك من حرمها االحتالل من إكمال التعليم الجامعي خارج أرض الوطن.

 _5هناك من أكملت دراستها وهي متزوجة إلي جانب استمرارها في العمل النضالي الوطني.
 _2البعض حرمت من استكمال التعليم وتم تزويجها خوفا عليها.

 _5الوو اتقتصادي لرسيرا:

إن ما تقوم به المرأة الفلسطينية من أعمال لتعتا

ظهر باألدوار التي تقوم بها من خالل

عملها فهي القروية الكادحة ,العاملة المكافحة ,المثقفة الثورية ,المعلمة ,الممرضة وعلى اختالف
هذه األعمال كان لها دو ار بار از في الدفاع عن الوطن.

نسجت المأساة الفلسطينية خيوطها حول المرأة الفلسطينية داخل األرض المحتلة وخارجها,

مخلفة في نفسها جرحاً دامياً ,ما فت يؤلمها ,وينغص حياتها ,كلما امتد بها الزمن ,وهي بعيدة عن

أي شكل من أشكال األمن والحماية واالستقرار ,كذلك ألقت على كاهلها مزيداً من األعباء الحياتية,
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فأصبحت لقمة العي  ,هي شغلها الشاغل في ظل تردي األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية,

وفي ظل غياب الرجل الذي حمل سالحه ,وغاب مع من غاب ,دفاعاً عن األرض والعرض والكرامة,

كما أن المرأة الفلسطينية القت الكثير من المعاناة لظروف الفقر والقهر ,وتجرعت الم اررة مع أبنائها
الذين شبوا وترعرعوا في بيئة انخفضت فيها فرص الطمأنينة واألمل والحياة المستقرة .كما أن واقع

البؤس الذي تعيشه األسرة الفلسطينية التي تركد في قاع السلم االجتماعي يشير إلى أثر الواقع في
كل من األم وأوالدها ,وتتحسس مغالبة األم لظروفها الصعبة ,وهي تحاول أن تتكيف مع الوضع
االقتصادي المتردي في الضفة الغربية ,في ظل الغالء المتفاقم ,وانخفاض مستوى

المعيشة(الشامي.)24 : 199. ,

أما ما ظهر في السيرة الذاتية وفي ورشة عمل حول الواقع االجتماعي لألسيرات المحررات عن

الوضع االقتصادي يتلخص بالنقاط التالية:

 _1لم يتوفر لدي بعض األسيرات مورد رزق للعمل من أجل توفير سبل الحياة المعيشية.

 _2البعض اآلخر من األسيرات لم تقدر على تعليم جميع أبنائها في الجامعة بسبب سوء األحوال
االقتصادية.

 _3هناك من تم اعتقالها وهي في وظيفتها كمعلمة أو ممرضة وبعد التحرر من المعتقل عادت
إلى عملها بصعوبة ووضعها المادي أحسن من غيرها من األسيرات األخريات.
وفي ورشة ةمل يول الواق

اتمتماةي لرسيراف الميرراف أظهرف أقوال األسيراف أن

المهاف التي تومهف لها األسيراف هي:

 _1القياداف والقوى الوت ية والمؤسساف اليكومية:

سميرا مه ا :توجهت إلى الجوازات في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية بحثا عن فرصة للعمل
ونظ ار لعدم امتالكي لشهادة جامعية لم تتوفر لى الفرصة.

لمعة مراد :في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية توجهت لو ازرة األسري ولم يساهموا بشيء
لمساعدتي وترى أن نضالها الوطني كأسيرة محررة أكبر مما توصلت له من مكانة ,وطلبت جميلة
صيدم عضو المجلس التشريعي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية من األسيرات كتابة كتاب وتم

التوقيع عليه من األسيرات المرفوضات أمنيا ,ولم يتم الرد عليه نهائيا ,أما انتصار الوزير وزيرة

الشؤون االجتماعية عندما توجهت لها األسيرات بطلب مساعدة للتأمين والمعا

لم يتم الرد عليهن,

كما رفعت كتاب للرئيس للمساعدة في مبلع للتأمين والمعاشات ولم يتم الرد.

أ عام يمازي :كنت أتوجه لو ازرة الشؤون االجتماعية من أجل تقديم مساعدات لجميع األسيرات
ألنني مسئولة عنهن جميعا بانتخابهن لي في جمعية حسام _ دائرة المرأة سابقا ,وتوجهت للرئيس
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ياسر عرفات باسم عشر أسيرات للحصول على راتب مقطوع وح وتم الموافقة عليه من الرئيس,

وقمنا بتوجيه كتاب لألوقاف ووافقت ولكن بعد الضغط تم التنفيذ ألربعة من األسيرات ,أما الراتب

المقطوع للعشرة على أساس راتب جندي إال أن وزيرة الشؤون االجتماعية قدمته على  400شيكل

وليس  1000شيكل واآلن في الوقت الحاضر بدأ يزيد الثنتين من األسيرات وعلى أمل أن يزيد

لباقي األسيرات وباألمس القريب وجهت كتاب وتم تنفيذ القرار الثنتين بزيادة الراتب لهن 1000

شيكل ,أما عن د /مريم أبو دقة قررت عمل جمعية مستقلة لجميع األسيرات إلظهار كل ما يحيط
حياتهن من معاناة واالهتمام بهذه الفئة المهمشة والمطالبة بحقوقهن بشكل جماعي.

صيية الدباغ :توجهت لوزير األسرى هشام عبد الرازق وكان موقفه غير مبال ,ومع صعوبة
الظروف توجهت لمديرية التربية والتعليم في غزة وكان الرد إيجابيا ووظفت آذنة بالمدرسة ,ولكن

االستجابة لي بتوفير فرصة عمل قدرته كل التقدير رغم أن الراتب ال يكفي.
 _8مؤسساف الممتم المد ي:

سميرا مه ا :في جمعية األسرى استلمت عمال لبطالة بدون عمل.

لمعة مراد و صيية الدباغ :لم تتوجه كل منهما ألي مؤسسة تهتم باألسيرات.

أ عام يمازي :اتصلت علية جمعية حسام لألسرى مكلفة من و ازرة األسرى ,وقاموا بعمل اجتماع مع
جميع األسيرات وكانت فرحتي عارمة بلقاء جميع األسيرات ,وكان هدف االجتماع هو الشروع في
فتح دائرة للمرأة تهتم بشؤون األسيرات ,وكلفت آمنة الشناط من أبو خضرة ,ونهلة البايض معلمة

على أساس تحويلهن من عملهن للعمل في المؤسسة ,ورفض وزير األسرى نقلهن وتم تكليفي
بانتخاب جميع األسيرات بأن أكون مسئولة عنهن وبدأت العمل من عام  2002حتى أن حصل

االنقسام كعمل تطوعي ,وتوجهت لمؤسسة فتا وقد استجابوا لي بتقديم مساعدات مالية لألسيرات,
ومؤسسة واعد بالتنسيق مع سلطة حماس اتفقوا على مساعدة ثالثة من األسيرات براتب مقطوع
بشكل مستمر على أمل أن يتحقق ذلك لجميع األسيرات ,وقامت مؤسسة صالون نون بمقابلتي

للحديث عن قصة األسر ,وقد كرمت من اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ,وو ازرة اإلعالم ,وجمعية

األسرى ,ودائرة المرأة والشباب والرياضة ,أما عن جمعية المحاربين القدماء قدمت مساعدات لبعض

األسيرات مسجلة لديهن ,وجميع األسيرات مشاركات في جميع أنشطة جمعية الدراسات النسوية

الفلسطينية التنموية.

 _3وسائل اإلةالم:

سميرا مه ا وصيية الدباغ :لم يتم االتصال بهن من أي وسيلة إعالمية.

لمعة مراد قالف ةلى صعيد اإلةالم المرئي :تم عمل لقاء معي في برنام نواعم على تلفزيون
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 mbc1وتحدثت عن قصة األسر وظروف االعتقال وما بعد االعتقال .أما ةلى صعيد اإلةالم

المسموع :فقد رويت قصتي على راديو صوت العرب وراديو العمال من خالل االتصال الهاتفي
بي .أما ةن المرائد والممالف :فلم أشارك ولم يتصل بي أحد.

أ عام يمازي قالف ةلى صعيد اإلةالم المرئي :فقد تحدثت عن ظروف األسر في كل من تلفزيون

فلسطين ,واألقصى ,والكويت ,وايران ,والجزيرة .أما ةلى صعيد اإلةالم المسموع :فقد رويت

قصتي في راديو األقصى ,وفلسطين ,والعمال ,واإليمان ,والوطن .أما ةن المرائد والممالف:
فقامت كل من صحيفة األيام ,وجريدة فلسطين ,ومجلة السعادة ,ومجلة الغيداء بعمل لقاءات معي

موثقة بالصور.

اليقوق التي تالبف بها األسيراف الميرراف:

 _1تحرير الوطن من االحتالل.
 _2تحرير األسرى المعتقلين جميعهم بعيدا عن أي حزبية وتحت شعار فلسطين للجميع.
رسالة األسيراف فكا ف مومهة:

للعالم العربي بأجمع ,والعالم األوروبي بأن المرأة الفلسطينية مناضلة من أجل تحرير وطنها
المغتصب ,مع االعتراف بالحق النضالي لها ,وينظر لدور األسيرات المحررات نظرة ارتقاء مكافئة

للدور النضالي ,كما أن المرأة الفلسطينية تحارب من أجل حق سلبه االحتالل وهي أرض عربية
مقدسة لنا وألبنائنا ,على أن تكون النظرة بعيدة عن االتهام باإلرهاب.

ال تائج:

في ضوء ما سبق تخرج الباحثة بالنتائ التالية في ضوء حياة األسيرات المحررات:

 _1سوء نظرة المجتمع بالشكل العام لقضية أسر الفتاة ,لذكورية المجتمع ونظرته العنصرية

القاسية.

 _2رفض الشباب للزواج من الفتيات اللواتي تعرضن لألسر من قبل جي
 _3معاناة األسيرات من أزواجهن الذين لم يقدروا نضالهن الوطني.

االحتالل اإلسرائيلي.

 _4سوء الوضع االقتصادي لألسيرات المحررات وتمثل ذلك بصعوبة الحصول على العمل ,وعدم
القدرة على توفير كامل سبل العي

ألبناء المتزوجات منهن.

 _6تقصير القيادة الفلسطينية في رعاية األسيرات المحررات.
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التوصياف:
بناء على ما سبق من دراسات سابقة ودراسة واقع األسيرات من خالل السيرة الذاتية وور

العمل (المجموعات المركزة) تقدم الباحثة التوصيات التالية التي تتأمل بعد عرض هذا الواقع المؤلم
أن يعمل بها :

 _1تقديم دراسات أخرى تسلط الضوء على الجوانب النضالية لحياة األسيرات.

 _2اهتمددام القيددادات الوطنيددة فددي كددل القددوي الفلسددطينية باألسدديرات وتقدددير جهددودهن ,واالهتمددام بمددا
ألفته األسيرات داخل سجون االحتالل والعمل على نشره.

 _3العمد ددل علد ددى تد ددوفير فد ددرص عمد ددل لألسد دديرات الل د دواتي يسد ددتطعن العمد ددل ,أو تد ددوفير االحتياجد ددات
الضرورية لهن إن كن ال يستطعن العمل.

 _4تددوفير فددرص عمددل ألبندداء األسدديرات الل دواتي ال يسددتطعن العمددل وأبنددائهن بحاجددة لمددن يحتضددن
مهام تعليمهم الجامعي.

 _6اعتبددار السدديرة الذاتيددة نمددوذج تدريسددي يدددرس مددن خددالل مسدداقات تعليميددة فددي المدددارس كملحددق
لمادة التربية الوطنية.

 _5العنايددة بأبن دداء األس دديرات عل ددى المس ددتوي االقتص ددادي والتعليم ددي بس ددبب الظ ددروف الص ددعبة الت ددي
وصل إليها األهل جراء الجرائم التي سببها االحتالل لألسيرات بسبب مالحقته لهن.

 _2االس ددتفادة م ددن تجرب ددة األس دديرات باعتب ددارهن ق ددوة مث ددل للمد درأة الفلس ددطينية الش ددابة وتعزي ددز دوره ددا
للمشاركة في النضال الوطني.

 _.حماي ددة ح ددق األس دديرات المح ددررات واحق دداق حق ددوقهم كمناض ددالت له ددم مس دداهمة قوي ددة ف ددي الث ددورة,
وتوفير فرصة عمل من أجل بناء حياة كريمة وفاء لتضحياتهن.

 _9إعددادة االعتبددار لدددور األسدديرات النضددالي مددن خددالل عمددل د ارسددات تبددرز الدددور النضددالي للم درأة
األسيرة ليكون جزء من التاريس الفلسطيني.
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